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There are no translations available.

Το πρωτάθλημα της Νοτίου Αφρικής απέκτησε ελληνικό χρώμα αφού ο Γιάννης Γράψας
ανέλαβε τις τύχες των Tshwane Suns. Ο έμπειρος τεχνικός βρίσκεται εδώ και μερικές
εβδομάδες στην αφρικανική χώρα, έχοντας ξεκινήσει την σκληρή δουλειά με στόχο να
οδηγήσει την ομάδα του στην AfroLeague (η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της
Αφρικής) και τη διάκριση στο εγχώριο πρωτάθλημα. Ο έμπειρος τεχνικός μετακόμισε στη
Νότιο Αφρική στις αρχές του καλοκαιριού και μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ για τη νέα
εμπειρία της καριέρας του.

"Το τελευταίο διάστημα και μέσα από μια σειρά επαφών και συζητήσεων με διάφορα
γραφεία εκπροσώπων άρχισε να διαμορφώνεται στο μυαλό μου η ιδέα της μετακόμισης στο
εξωτερικό, αναζητώντας ένα διαφορετικό μέλλον στο μπάσκετ με καλύτερες ίσως
προοπτικές. Προέκυψαν ορισμένες επιλογές οι οποίες αρχικά απορρίφθηκαν γιατί
επαγγελματικά δεν μου επιτρέπονταν εκείνο το διάστημα να τις αποδεχθώ.
Διαπιστώνοντας το ενδιαφέρον τόσο του γραφείου που τελικά επέλεξα να συνεργαστώ,
όσο και των διαφόρων προτάσεων που προέκυπταν άρχισα να οργανώνω καλύτερα τις
επαγγελματικές μου υποχρεώσεις ώστε να είμαι έτοιμος να ξεκινήσω στο εξωτερικό μια
συνεργασία μελλοντική και κοντά στα δικά μου δεδομένα", δήλωσε αρχικά ο Γιάννης
Γράψας και συνέχισε:

"Η πρώτη προσέγγιση για τη Νότια Αφρική, αφορούσε σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον project
αναφορικά με τον αναπτυξιακό τομέα του μπάσκετ της χώρας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά
το scouting, το recruiting και την αξιολόγηση των αθλητών.
Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε αναζήτηση βιβλιογραφίας δεν βρέθηκαν αξιόλογα
επιστημονικά δεδομένα που να αναφέρονταν στους παραπάνω τομείς του αθλήματος και
αυτό για μένα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου, γιατί η επιστημονική
προσέγγιση είναι αυτή που καθορίζει την αναπτυξιακή πορεία. Την αρχικά θετική μου σκέψη
για την αποδοχή της πρότασης δυνάμωσε κατά πολύ η δυνατότητα απόσπασής μου στη
Νότια Αφρική και η παράλληλα ελκυστική πρόταση να τεθώ επικεφαλής της ομάδος των
Tshwane Suns.

Η εφαρμογή του project ξεκίνησε αρχικά στην κυριότερη πηγή επιλογής αθλητών για τις
εθνικές ομάδες και κύρια των ανδρών, τo South Africa Varsity Basketball, δηλαδή το
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Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημά τους και θα συνεχιστεί και στην επαγγελματική λίγκα (BNL)
από φέτος, δημιουργώντας μια σημαντική βάση τεχνικών και αθλητικών δεδομένων, ως
βασικά κριτήρια επιλογής παικτών για τη στελέχωση των εθνικών ομάδων και κυριότερα
της εθνικής ανδρών, ενόψει των υποχρεώσεων που έρχονται. Ιδιαίτερα επίσης σημαντικό
είναι και το καινοτόμο πρόγραμμα μπάσκετ που ξεκινήσαμε να εφαρμόζουμε απο πέρσι τον
Απρίλιο σε όλες τις βαθμίδες του σχολείου που συνεργάζομαι με πολύ καλά αποτελέσματα
έως τώρα".

- Πόσο διαφορετικές είναι οι συνθήκες;

"Θα μπορούσε να γράψει κανείς ενα ολόκληρο βιβλίο με τις διαφορές που διαπιστώνονται
και σίγουρα με τις περισσότερες να είναι αρνητικές. Υπάρχει όντως πολύ μεγάλη διαφορά
μεταξύ του μπάσκετ που εμείς γνωρίζουμε στην Ευρώπη και σε αυτό της Ν. Αφρικής και σε
πολύ κρίσιμους τομείς που αφορούν στην φιλοσοφία, οργάνωση, ανάπτυξη. Η έλλειψη
αναπτυξιακού μοντέλου, ποιοτικών προπονητών αλλά κύρια η έλλειψη τεχνογνωσίας των
στελεχών γύρω απο το μπάσκετ με διαφορετικές ιδιότητες, είναι πιστευω οι
σημαντικότεροι παράγοντες που θα πρέπει να επικεντρωθεί η ομοσπονδία το επόμενο
διάστημα για να καθορίσει το μέλλον του μπάσκετ στη χώρα".

- Ποιες είναι οι δυνατότητες εξέλιξης του αθλήματος στην χώρα αλλά και στην
Ήπειρο;

"Άλλος ένας τόμος θα μπορούσε να γραφτεί για αναπτυξιακές δυνατότητες του μπάσκετ
όχι μόνο στην Ν. Αφρική αλλά και σε ολόκληρη την Ήπειρο. Θα αρκούσε μόνο να αναφερθεί
ότι ένα μέσο σχολείο αριθμεί περίπου 1500- 2500 παιδιά έχει καταπληκτικές αθλητικές
εγκαταστάσεις ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ – γήπεδα ποδοσφαίρου με χόρτο – γήπεδα
ράγκμπι – γήπεδα τένις - πισίνα - που θα ζηλεύαμε εμείς στην Ελλάδα καταπληκτικές
κλιματολογικές συνθήκες τουλάχιστον στην Ν. Αφρική (ήπιος χειμώνας – δροσερό
καλοκαίρι). Αλλά όπως ανέφερα παραπάνω τις περισσότερες φορές όλα αυτά απλώς
υπάρχουν γιατί είναι παντελής η έλλειψη τεχνογνωσίας γύρω από το άθλημα.

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς εύκολα ότι υπάρχει απίστευτα μεγάλο νούμερο αθλητών με
καταπληκτικές αθλητικές ικανότητες και διάθεση για μπάσκετ που με κατάλληλη
υποστήριξη και καθοδήγηση θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε καταπληκτικούς παίκτες και
αυτό εάν θέλετε είναι και το σημαντικό κίνητρο για ορισμένους που τους αρέσει "να
ταξιδεύουν σε αχαρτογράφητα νερά" προσπαθώντας να δημιουργήσουν ανάπτυξη για το
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ομορφότερο άθλημα στον πλανήτη. Δεν είναι καθόλου τυχαία η έντονη παρουσία του NBA
και της FIBA το τελευταίο διάστημα είτε με την μορφή χορηγιών είτε με την μορφή
διοργάνωσης αναπτυξιακών εκδηλώσεων. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες ικανότητες για να
αντιληφθεί κάποιος ότι το μέλλον του μπάσκετ κάτω από συγκεκριμένες τακτικές και
σχεδιασμούς βρίσκεται στην Αφρική".

- Τι σας έχει κάνει μεγαλύτερη (θετική εντύπωση) μέχρι στιγμής;

"Πραγματικά ένα σημαντικό κίνητρο παραμονής για μένα -γιατί οι αρνητικές, λόγω
καταστάσεων και του επιπέδου του μπάσκετ αλλά και λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών (η Ν.
Αφρική δεν είναι και η ευκολότερη χώρα στον κόσμο για να ζει κάποιος), σκέψεις κάποια
στιγμή με επηρέασαν- ήταν η άμεση εμπλοκή μου στο μηχανισμό του μπάσκετ της χώρας,
αλλά κύρια οι αναπτυξιακές δυνατότητες του αθλήματος. Η διάθεση ορισμένων ανθρώπων
και η εμπιστοσύνη που μου έδειξαν στηρίζοντας πάνω μου σημαντικές προσπάθειες
ανάπτυξης του αθλήματος μου έδωσαν μια διαφορετική προοπτική που με πολύ
προσπάθεια αλλά και πολύ χαρά και επαγγελματισμό προσπαθώ να υλοποιήσω".
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