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Κάλεσμα στον κόσμο
Ολοένα και εντατικοποιεί την προετοιμασία της, εν όψει των 13ων Αγώνων Μικρών
Κρατών Ευρώπης, η εθνική ομάδα των ανδρών στην καλαθόσφαιρα. Οι προπονήσεις
που άρχισαν στις 27 Απρίλη παίρνουν σταδιακά εντονότερο ρυθμό. Τρεις
καλαθοσφαιριστές της εθνικής ομάδας, βασικά στελέχη στην προσπάθεια που θα
καταβάλει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, οι Παναγιώτης Τρισόκκας,
Γιώργος Αναστασιάδης και Μιχάλης Κουνούνης εκφράζουν τις απόψεις τους για τις
υποχρεώσεις της ομάδας. O Παναγιώτης Τρισόκκας τόνισε: «Στόχος είναι μια καλή
παρουσία στους αγώνες. Με τη βοήθεια του κόσμου πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
Η προετοιμασία στο Νόβισαντ θα είναι θετικό γεγονός για μας. Έχουμε το αρνητικό
προηγούμενο στους ΑΜΚΕ στο Μονακό και πρέπει να κάνουμε την εικόνα να
ξεχαστεί». Στον κόσμο αναφέρθηκε και ο Γιώργος Αναστασιάδης: «Πάμε για την καλή
παρουσία. Έχουμε τον κόσμο και θα υπάρχει συμπαράσταση. Πιστεύουμε στις
δυνάμεις μας και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο». Αισιόδοξος εμφανίστηκε και ο
Μιχάλης Κουνούνης: «Παρά το ότι αρκετοί παίκτες δεν έχουν τον απαιτούμενο
χρόνο συμμετοχής υπάρχουν οι ικανότητες στην ομάδα και αυτό είναι το βασικό.
Επειδή εισέρχεται πάντα το θέμα του Μονακό, πιστεύω ότι δεν έχουμε κάτι να
αποδείξουμε, έχουμε καλή ομάδα. Περιμένουμε τη βοήθεια του κόσμου».
Η ομάδα προπονητών της εθνικής, αποτελούμενη από τους Χρίστο Στυλιανίδη, Λίνο
Γαβριήλ και Νίκο Λαμπρία εργάζεται μεθοδικά και ετοιμάζει την ομάδα με στόχο την
καλή παρουσία. Αυτός είναι ο στόχος χωρίς να παραγνωρίζεται ποσώς η αξία των
αντιπάλων. Η ποιότητα και η προσπάθεια των καλαθοσφαιριστών της Εθνικής ομάδας
είναι δεδομένη, αλλά κύριο μέλημα των προπονητών είναι να φέρουν την ομάδα σε
ικανοποιητικό βαθμό ετοιμότητας, αφού υπάρχει το δεδομένο της μη επαρκούς
(χρονικά) συμμετοχής των καλαθοσφαιριστών μας στα σωματεία τους.
Στις 20 Μαΐου η εθνική ομάδα μεταβαίνει στο Νόβισαντ της Σερβίας για διεξαγωγή
φιλικών αγώνων. Θα αντιμετωπίσει τις Βοιβοντίνα, Νόβισαντ, Μέταλατ και Χέμοφαρμ.
Υπάρχει δε πιθανότητα να αναμετρηθεί και με μία εκ των ΕρυθρούΑστέρα ή
Παρτιζάν. Η ομάδα επιστρέφει στις 26 του μήνα και από τις 31 του μήνα,
αποσύρεται σε ξενοδοχείο εν όψει των επίσημων υποχρεώσεων της. Οι
καλαθοσφαιριστές που μετέχουν στις προπονήσεις είναι οι ακόλουθοι: Γιώργος
Παλάλας, Μιχάλης Κουνούνης, Αλέξανδρος Λιάτσος, Χρίστος Λοϊζίδης, Παναγιώτης
Τρισόκκας, Παναγιώτης Γιαννάς, Χριστόφορος Ραζής, Γιώργος Θεοχαρίδης, Στράτης
Στυλιανού, Τζο Τζο Γκαρσία, Γιώργος Αναστασιάδης, Γιώργος Νεοφύτου, Ανδρέας
Σιζόπουλος. Άρης Κορωνίδης, Τόλης Κασκίρης και Γρηγόρης Παντούρης. PP
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