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Ο πολύπειρος τεχνικός Ρούλης Αλμπάνης εξωτερίκευσε, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας
του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (www.sepk.gr), τις σκέψεις του για
τα τελευταία συμβάντα που βλέπουμε στο ελληνικό μπάσκετ και δη σε αυτό της
Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά:
Η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ είναι δύσκολη. Τι λέει γι' αυτό ο Ρούλης
Αλμπάνης; "Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για το μπάσκετ, όπως συμβαίνει και
στην κοινωνία μας. Στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε πως υπάρχει πολύ μεγάλη κρίση. Εμείς οι
προπονητές από την πλευρά μας πρέπει να μαθαίνουμε τις εξελίξεις και να δούμε με ποιο
τρόπο θα βοηθήσουμε να ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Το σίγουρο είναι ότι ορισμένοι που
ασκούν σαν μοναδικό επάγγελμα την προπονητική, θα πρέπει να αναθεωρήσουν και να
οργανώσουν τη ζωή τους πάνω σε άλλη βάση πιο σίγουρη, πιο στέρεα με όσο το δυνατόν
λιγότερη επαγγελματική εξάρτηση από το μπάσκετ και με πρωταρχικό κίνητρο το να
λύσουν τα επαγγελματικά τους προβλήματα".

Ο Έλληνας τεχνικός εργάστηκε στον Ηρακλή τόσο πέρυσι ως άμεσος συνεργάτης
του Λευτέρη Κακιούση, όσο και φέτος όταν και βρέθηκε στο πλευρό του Γιώργου
Καλαφατάκη: "Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν λάθος. Παράλληλα, υπήρξε διοικητική
δυσαρμονία, ενώ είδαμε επίσης την αποτυχία όλων των εμπλεκομένων παικτών,
προπονητών στο κομμάτι που τους αναλογούσε. Από την αρχή δεν υπήρχε σταθερότητα.
Καταλυτικό σημείο ήταν η φυγή του Λευτέρη Κακιούση, που ήρθε σε ένα καθοριστικό σημείο
για τον απλούστατο λόγο ότι ο συγκεκριμένος προπονητής αποτελούσε σημαία για το
σύλλογο και κυματοθραύστη όλων των προβλημάτων.

Στα περσινά προβλήματα ήταν αυτός που έδωσε τη δύναμη και το κύρος για να κρατηθεί η
ομάδα όρθια. Από τη στιγμή που φέτος δεν υπήρχε ένας τέτοιος άνθρωπος σε αυτό τον
τομέα, όταν υπήρξαν ανάλογες περιστάσεις και διοικητικές παλινωδίες (εμπλοκή Γαλανού
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στην ομάδα), δεν υπήρξε λύση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση (σ.σ. εμπλοκή Γαλανού),
προκλήθηκε το οριστικό ρήγμα στην ομάδα και οδήγησε στην αποχώρηση του Καλαφατάκη
και κάποιων πρωτοκλασάτων παικτών, όπως του Παπανικολόπουλου και του
Λαμπρόπουλου".
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