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Ο coach της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του Ομίλου, Γιάννης Παύλος, μίλησε στην
ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ (sepk.gr) και αναφέρθηκε στην περσινή πορεία του ΠΟΡΦΥΡΑ, αλλά
και πως το... αουτσάιντερ έφτασε μέχρι το τρόπαιο.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Γιάννη Παύλου:

Αναλυτικά όσα δήλωσε για την περσινή πορεία της ομάδας του και τον απολογισμό
που κάνει
"Η ομάδα ξεκίνησε το περσινό καλοκαίρι προσπαθώντας να εμφυσήσει στον βασικό κορμό
μία διαφορετική νοοτροπία επιδιώκοντας να ανεβάσουμε το επίπεδο της προπόνησης
προκειμένου να έχουμε μία καλύτερη πορεία στο πρωτάθλημα. Εξαιτίας της προηγούμενης
χρονιάς που η ομάδα κέρδισε δύσκολα την παραμονή της, ξεκινήσαμε τη σεζόν με στόχο τη
γρήγορη εξασφάλιση της σωτηρίας κι από εκεί και πέρα να κυνηγήσουμε μία καλή πορεία.
Το γεγονός ότι θεωρούμασταν αουτσάιντερ μας βοήθησε γιατί δεν υπήρχε πίεση κι έτσι στο
τέλος φτάσαμε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τα παιδιά μπήκαν από νωρίς στη
νοοτροπία που θέλαμε κι έτσι ήμουν σίγουρος ότι θα πάμε καλύτερα από την περσινή
σεζόν. Το σερί νικών που χτίσαμε μέχρι να φτάσουμε στο παιχνίδι με τον Έσπερο, ο οποίος
ήταν και το φαβορί, μας έδωσε από νωρίς το μήνυμα ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι
καλό".

Για την επιστροφή του Πορφύρα στις Εθνικές κατηγορίες
"Η διοίκηση, οι προπονητές και οι παίκτες ήμαστε ευτυχείς για την επιτυχία και την
επάνοδο της ομάδας σε εθνική κατηγορία έπειτα από τόσα χρόνια. Για εμένα ο Πορφύρας
δεν αποτελεί ένα απλό σωματείο αλλά κάτι ιδιαίτερο, καθώς έχω αγωνιστεί εδώ κι έχω
υπάρξει πολλά χρόνια μέσα στην ομάδα. Εξαρχής υπάρχει μία σχέση εμπιστοσύνης και
φίλιας με τη διοίκηση κι αυτό βοηθάει πολύ".

Για τους στόχους που υπάρχουν πλέον
"Είμαστε συνειδητοποιημένοι κι έχουμε εμπιστοσύνη στους αθλητές που συνεχίζουν από
την περσινή χρονιά, οι οποίοι εκτός από εξαίρετοι χαρακτήρες έχουν και πλούσιο ταλέντο.
Μαζί με τα παιδιά που ήρθαν πιστεύουμε υπάρχουν όλα τα εχέγγυα για να πετύχουμε το
στόχο που θα είναι μία γρήγορη παραμονή. Η διοίκηση και ιδιαίτερα ο πρόεδρος, κύριος
Νάκης Τσιριγωτάκης, είναι πολύ κοντά στο τμήμα και γενικά δεν έχω κανένα παράπονο
γιατί ασχολούνται πολλοί με την αντρική ομάδα. Υπάρχει μία επιτροπή μπάσκετ που
αποτελείται από πρώην παίκτες κι αυτοί με την αγάπη που περιβάλλουν την ομάδα είναι η
κινητήριος δύναμη στη λειτουργία του τμήματος".
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Για τον μεταγραφικό σχεδιασμό κι αν έχει ολοκληρωθεί
"Έχουμε ολοκληρώσει τις κινήσεις μας. Πιστεύουμε ότι έγιναν οι καλύτερες επιλογές με
βάση τα δεδομένα που υπήρχαν. Όλα τα παιδιά έχουν μεγάλη όρεξη για να βοηθήσουν την
ομάδα να διακριθεί και μέσα από αυτό να διακριθούν και οι ίδιοι. Θεωρώ ότι κάναμε μία
μεγάλη μεταγραφή αποκτώντας έναν εν ενεργεία παίκτη από την Α2, όπως είναι ο
Βούλγαρης κι από εκεί και πέρα έχουμε επενδύσει σε αρκετά νέα ταλαντούχα παιδιά που
πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα μπορέσουν να αγωνιστούν σε υψηλότερες κατηγορίες".

Περισσότερα ΕΔΩ
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