Επέστρεψε ο Φραγκιάς
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Σε... γνώριμα λημέρια επιστρέφει ο Βασίλης Φραγκιάς, ο οποίος είναι ο εκλεκτός της
διοίκησης του Κολοσσού για να αντικαταστήσει τον Μηνά Γκέκο. Ο Γκέκος μετά την ήττα
από την Καβάλα έθεσε την παραίτηση του στη διάθεση των διοικούντων την ΚΑΕ κι έτσι οι
δύο πλευρές έλυσαν τη συνεργασία τους κοινή συναινέσει. Ο νέος τεχνικός των Ροδίων δεν
είναι... και τόσο νέος, καθώς πέρσι οδήγησε σε μία εξαιρετική πορεία τον Κολοσσό, ενώ για
την ομάδα έχει εργαστεί συνολικά πέντε σεζόν.

Ο Βασίλης Φραγκιάς μετά τη συμφωνία του με την Κ.Α.Ε. ΒΑΠ Κολοσσός δήλωσε
χαρακτηριστικά στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας: «Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε
και πολλά πράγματα. Έτσι κι αλλιώς δεν επιστρέφω σε μία άγνωστη ομάδα. Επιστρέφω σ'
ένα μέρος που έχω περάσει έξι χρόνια από την καριέρα μου. Αν και ακούγεται τετριμμένο,
είναι σαν να μην έχω φύγει ποτέ από τη Ρόδο. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνουμε
είναι να βάλουμε την ομάδα σε καινούργιο δρόμο. Ο Μηνάς Γκέκος είναι ένας εξαιρετικός
άνθρωπος και πολύ καλός προπονητής, ο οποίος στάθηκε άτυχος με όλα συνέβησαν από
την αρχή της χρονιάς. Αυτή είναι η μοίρα των προπονητών, την οποία έχω βιώσει και εγώ
στο παρελθόν. Το πιο σημαντικό είναι να μαζευτούμε όλοι αυτοί που αγαπάμε την ομάδα,
για να μπορέσει να μπει ξανά στο δρόμο των επιτυχιών. Από κει και πέρα πολύ σημαντικό
στοιχείο είναι να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Έχω βιώσει τι σημαίνει να παίζει ο Κολοσσός
σε γεμάτο γήπεδο και τους θέλουμε όλους δίπλα μας. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι
στενοχωρημένος και απογοητευμένος, αφού την περσινή σεζόν η ομάδα έχασε μοναδική
ευκαιρία να παίξει στην Ευρώπη. Γι' αυτό όμως δεν φταίει η διοίκηση, οι προπονητές και οι
αθλητές, αλλά η έλλειψη ενός γήπεδο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η φετινή χρονιά είναι πολύ
δύσκολη. Η ομάδα όμως έχει το μέταλλο για να μπορέσει να σκαρφαλώσει σιγά-σιγά πιο
ψηλά
».

1/1

