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Η Νίκη Αμαρουσίου ψάχνει από το πρωτάθλημα της Α ΕΣΚΑ να κάνει το δικό της restart και
σε αυτό το νέο ξεκίνημα εμπιστεύτηκε τα ηνία της στον Κώστα Οικονομάκη. Ο έμπειρος
τεχνικός μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ (sepk.gr) για τη νέα προσπάθεια που
αναλαμβάνει αλλά και για τους δύο νευραλγικούς τομείς που θα κρίνουν την επιτυχία του
project.

Αναλυτικά όσα δήλωσε
Για τη συνεργασία του με τη Νίκη Αμαρουσίου
«Γνώριζα ότι η Νίκη είναι μία οργανωμένη ομάδα με συγκεκριμένη φιλοσοφία κι έτσι όταν
μου έγινε η πρόταση είδα μία προοπτική να δημιουργηθεί κάτι καλό εδώ. Σκέφτηκα ότι είναι
ένας σύλλογος που σου δίνει τη δυνατότητα να δουλέψεις σωστά προκειμένου να χτίσεις
κάτι σταθερό που θα μπορεί να ανέβει κατηγορίες. Στην κουβέντα που είχαμε με τον
πρόεδρο, μου εξήγησε ότι η ομάδα έκανε τον κύκλο της φτάνοντας μέχρι τη Β' εθνική και
παρότι είχε μάθει να κάνει πρωταθλητισμό, βρέθηκε να παλεύει για τη σωτηρία, οπότε
θέλει να δημιουργήσει έναν νέο κύκλο που θα φέρει εκ νέου την ομάδα σε αυτό το επίπεδο.
Κάτι τέτοιο χρειάζεται χρόνο και καλές επιλογές, όμως υπάρχει πίστη στο πλάνο».

Για τους στόχους που υπάρχουν σε αυτή τη νέα εποχή της ομάδας
«Αγωνιστικά θα κοιτάξουμε να πρωταγωνιστήσουμε και να ανέβουμε. Δεν πρέπει να
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υποτιμήσουμε ούτε το πρωτάθλημα, ούτε τις υπόλοιπες ομάδες. Παράλληλα με το
αγωνιστικό μέσα από το πρωτάθλημα θα πρέπει να χτίσουμε και το κομμάτι της
νοοτροπίας που είναι τρομερά σημαντικό. Έχουμε κρατήσει κάποια έμπειρα παιδιά που
έχουν την νοοτροπία να στηρίξουν την ομάδα και παράλληλα να δείξουν το δρόμο στα νέα
παιδιά. Αν καταφέρουμε αυτόν τον διπλό στόχο, τότε θα έχουμε βάλει μία καλή βάση για να
μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις επιθυμίες της διοίκησης και του προέδρου».

Για το ρόστερ της ομάδας κι αν υπάρχουν εκκρεμότητες
«Το ρόστερ αποτελείται από κάποια παιδιά που ξέρουν την κατηγορία. Προσθέσαμε 3
έμπειρα παιδιά (Βογιατζής, Ζέρβας, Μπαζιώτης) και σε συνδυασμό με τους παίκτες που
έμειναν (Κυπριτζόγλου, Ανδρέας και Γιάννης Τσέκενης, Κοντογιάννης) θα μπορέσουμε να
κάνουμε μία ομάδα λειτουργική που θα συνδυάζει μπάσκετ και νοοτροπία. Αυτό θέλει χρόνο
γιατί είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Για να κλείσουμε το φετινό ρόστερ χρειαζόμαστε ακόμα
ένα ψηλό, τον οποίο ψάχνουμε προκειμένου να βρούμε τον κατάλληλο».
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