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Αντιγράφουμε από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, basket,gr

Ο Πορφύρας (ΕΣΚΑΝΑ Γυναικών) πήρε τη νίκη απέναντι στον ΑΟΠ Φαλήρου (53-37) και
άγγιξε την 1η θέση της κανονικής περιόδου, που συνεπάγεται την άνοδο στην Α2 κατηγορία.
Με αφορμή αυτή τη νίκη ο προπονητής της ομάδας Τάκης Οικονομόπουλος μίλησε στην
εκπομπή «Κάθε πόλη μια μπασκέτα» με τον Αργύρη Παγαρτάνη. Αναλυτικά είπε:

Για το παιχνίδι με τον ΑΟΠ Φαλήρου: «Μένουν ακόμα τέσσερις αγώνες και θέλουμε πλέον
δύο νίκες. Ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτή η νίκη, γιατί ήταν απέναντι σε έναν πολύ
δυνατό αντίπαλο. Όπως φαινόταν απ’ την αρχή του πρωταθλήματος, εμείς και το Φάληρο
θα ήμασταν οι δύο ομάδες που θα διεκδικούσαμε μέχρι το τέλος τον τίτλο του πρωταθλητή.
Πλέον είναι στο χέρι μας αυτό, δεν περιμένουμε αποτελέσματα άλλων».

Για τη φετινή σεζόν της ομάδας: «Ο στόχος της ομάδας ήταν να είμαστε στην τετράδα και
μετά, αγώνα με τον αγώνα, θα βλέπαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ήταν ένα δύσκολο
πρωτάθλημα φέτος. Και το Φάληρο είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, έχει πολύ καλές
παίκτριες, μικρές και έμπειρες, όπως και ο Προφήτης Ηλίας είναι πολύ δυνατός, είχε κάνει
και καλές μεταγραφές. Το γεγονός ότι στοχεύαμε από παιχνίδι σε παιχνίδι τελικά μας
έκανε καλό, διότι δεν αγχωθήκαμε με την πρώτη θέση».

Για τη δουλειά του Πορφύρα στα γυναικεία τμήματα: «Ο Πορφύρας είναι ιστορική ομάδα.
Ιδρύθηκε το 1957 και αν ανέβουμε κι εμείς θα έχει όλα του τα τμήματα σε βόλεϊ και μπάσκετ
ανδρών και γυναικών στις εθνικές κατηγορίες. Παλιά η ομάδα είχε παίξει μέχρι και Α1. Το
γυναικείο τμήμα επανιδρύθηκε το 2016. Εγώ πήγα το 2018 στην ομάδα και προσπαθούμε
κάθε φορά να πηγαίνουμε ένα σκαλί παραπάνω. Αυτό ήταν πάντα ο στόχος του συλλόγου».
Για την παραγωγική διαδικασία στον Πορφύρα:
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«Ήταν δύσκολα τα πράγματα, κυρίως τα τελευταία δύο χρόνια. Πολλά κορίτσια δεν
έρχονται στο μπάσκετ, προτιμούν το βόλεϊ ή άλλα αθλήματα που τα θεωρούν πιο θηλυκά.
Θέλει πολλή δουλειά, υπομονή και επιμονή. Είναι δύσκολη η παραγωγική διαδικασία, αλλά
στον Πορφύρα υπάρχει αυτή η υπομονή. Οι στόχοι που βάζαμε πάντα ήταν
μακροπρόθεσμοι».
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