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Ο Προμηθέας Χαλανδρίου νίκησε στο εξ αναβολής ντέρμπι της κατηγορίας (1ος Όμιλος - Β'
ΕΣΚΑ) τις πρωτοπόρες Κουκουβάουνες και εδραίωσε τη συμμετοχή του στα πλέι-οφ του
πρωταθλήματος. Ο προπονητής της ομάδας, Τάσος Νικητόπουλος, μίλησε στο sepk.gr για
αυτό το σημαντικό παιχνίδι, τη φετινή χρονιά κι αυτό που του έχει κάνει εντύπωση στο
σύλλογο.

"Είχαμε άγχος, επειδή ήταν ένα κρίσιμο παιχνίδι από βαθμολογικής άποψης. Στο πρώτο
ημίχρονο ήμασταν πολύ κακοί, σκοράροντας μόλις 21 πόντους. Γυρίσαμε το ματς στο τρίτο
δεκάλεπτο, αλλά οι Κουκουβάουνες αντέδρασαν άμεσα. Με το αίσθημα ότι τελειώνει το
ματς κι ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια λειτουργήσαμε σωστά. Ευστοχήσαμε σε
καθοριστικά σουτ απέναντι στη ζώνη και παίξαμε πολύ καλά άμυνα, με αποτέλεσμα να
πάρουμε το προβάδισμα. Είχαμε και την τελευταία επίθεση στα χέρια μας, αλλά δεν τα
καταφέραμε κι έτσι το παιχνίδι πήγε στην παράταση.

Παρότι ο αντίπαλος μας ισοφάρισε και αυτό δίνει ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα, πίστευα
ότι θα κερδίζαμε. Κι όχι μόνο πήραμε τη νίκη, αλλά ισοφαρίσαμε και τη διαφορά του
πρώτου αγώνα. Στα τελευταία 15 λεπτά ήμασταν πολύ καλά αμυντικά και αυτό μα ςέδωσε
ώθηση στην επίθεση" ήταν τα πρώτα λόγια του έμπειρου προπονητή.

Ο Προμηθέας είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστής στη Β' ΕΣΚΑ. Πέρσι
τερμάτισε στην 4η θέση και πρόπερσι στην 3η. Φέτος, ωστόσο, δείχνει πιο έτοιμος από
ποτέ να κάνει το μεγάλο άλμα. "Η ομάδα έκανε κάποιες προσθήκες στον κορμό της και δεν
ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα. Μες στη σεζόν βελτιωθήκαμε και πλέον έχουμε αρχίσει να
παίζουμε καλά. Από την αρχή ο στόχος μας ήταν να πρωταγωνιστήσουμε και μέχρι τώρα το
έχουμε καταφέρει. Είμαστε στο γκρουπ των πρωτοπόρων και αν δείξουμε την απαιτούμενη
σοβαρότητα θα μείνουμε εκεί μέχρι το τέλος" πρόσθεσε.
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Φέτος είναι η πρώτη σεζόν που διεξάγονται πλέι-οφ. Σε αυτά παίρνουν μέρος ο δεύτερος, ο
τρίτος, ο τέταρτος κι ο πέμπτος του πρωταθλήματος που μέσω μιας σειράς best-of-three
κερδίζουν τη δεύτερη προνομιούχο θέση που οδηγεί στην άνοδο. "Είναι η πρώτη φορά που
γίνεται και πιστεύω ότι δίνει ένα μεγάλο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Το βιώσαμε και
πέρσι όταν η χρονιά για μας τέλειωσε ουσιαστικά τον Φεβρουάριο. Ο νέος θεσμός δίνει
κίνητρο στους παίκτες κι έτσι αποφεύγονται τα φαινόμενα της "διάλυσης" ορισμένων
ομάδων. Κι είναι σημαντικό αυτό το κίνητρο για τους παίκτες, διότι κακά τα ψέμματα δεν
υπάρχει το οικονομικό πλέον. Τώρα, όμως, όλοι προσπαθούν να διακριθούν" συμπλήρωσε.

Συνολικά για το επίπεδο του πρωταθλήματος της Β' ΕΣΚΑ και συγκεκριμένου του 1ου
ομίλου δήλωσε: "Υπάρχουν 6-7 πολύ καλές ομάδες. Ακόμη και το Κουκάκι ή ο Γέρακας που
έχουν μείνει λίγο πιο πίσω είναι πολύ καλές ομάδες. Εν αντιθέσει με πέρσι που οι δύο
πρώτες και τα Μελίσσια είχαν μεγάλη διαφορά με τους άλλους. Φέτος υπάρχει μεγάλο
ενδιαφέρον και βλέπουμε όλοι οι πρωτοπόροι να κάνουν γκέλες".

Και ολοκλήρωσε λέγοντας ότι "είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη συνεργασία με τη
διοίκηση. Είναι πολύ κοντά στα παιδιά και πραγματικά είναι από τις καλύτερες διοικήσεις
που έχω συναντήσει στην μακροχρόνη πορεία που έχω ως προπονητής σε αυτές τις
κατηγορίες. Δεν μιλάω από οικονομικής άποψης, αλλά από ανθρώπινης. Αυτό είναι ποου
μετράει: να ξέρουν δηλαφή οι παίκτες ότι έχουν ανθρώπους κοντά τους".
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