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Ο Ηλίας Στρατικόπουλος που επέστρεψε το καλοκαίρι στους Αγίους Αναργύρους, την
ομάδα που συνδέθηκε, μίλησε στο Sepk.gr για το αγωνιστικό πλάνο τόσο του ανδρικού
τμήματος (αγωνίζεται στην Α' ΕΣΚΑ), όσο και του συλλόγου συνολικά. "Τα επόμενα δύο
χρόνια είναι πολύ σημαντικά για μας" τόνισε χαρακτηριστικά.

"Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επέστρεψα, μετά από μια μικρή παρένθεση" ήταν τα
πρώτα λόγια του Ηλία Στρατικόπουλου, που είχε ανεβάσει την ομάδα από την Γ' ΕΣΚΑ στην
Β' κατηγορία και έχει δουλέψει επί σειρά ετών στα τμήματα υποδομής της. Τα τελευταία
χρόνια κάθισε στον πάγκο της Παλατιανής και της Ένωσης Ιλίου ως ασίσταντ κόουτς, αλλά
αυτό το καλοκαίρι πήρε την απόφαση να επιστρέψει στο σύλλογο που συνδέθηκε,
αναλαμβάνοντας το ανδρικό και το εφηβικό.

"Στόχος της ομάδας να προωθήσουμε τα δικά μας παιδιά, να πάρουν εικόνες και εμπειρίες,
ώστε τελικά να δημιουργηθεί ο κορμός της ομάδας για τα επόμενα χρόνια. Του χρόνου
γυρνάμε και στο δικό μας γήπεδο, οπότε έτσι προσεγγίζουμε το θέμα. Ο μεγάλος μας
στόχος είναι οι δύο χρονιές που ακολουθούν, να φτιάξουμε τις βάσεις για την επιστροφή
στο δικό μας γήπεδο, γιατί κακά τα ψέμματα μια ομάδα όταν δεν έχει γήπεδο δεν μπορεί να
δουλέψει με τον τρόπο που θέλει" πρόσθεσ συγκεκριμένα.

Από τότε που ξεκίνησε στην ομάδα έχουν αλλάξει πολλά. "Είναι τελείως διαφορετικές
καταστάσεις. Δεν υπήρχε τότε τόσο καλή οργάνωση, ενώ τώρα υπάρχει διοικητική
αναβάθμιση. Αγωνιστικά υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο και μια βάση για κάτι καλό, τόσο
στο ανδρικό, όσο και στα τμήματα υποδομής, που πέρσι έκαναν όλα πολύ καλή πορεία, από
το παιδικό που ανέβηκε κατηγορία, ως τους 2001 που έφτασαν στον τελικό του δικού τους
τουρνουά. Γίνεται πολύ καλή δουλειά" υπογράμμισε.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο 16χρονος διεθνής με την Παίδων Βασίλης Μουράτος, ο
οποίος πέρσι είχε ενεργό ρόλο στην Α' ΕΣΚΑ. "Είναι προϊόν αυτής της παραγωγικής
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διαδικασίας. Ξεκινήσαμε ουσιαστικά μαζί από την πρώτη μου χρονιά στις Ακαδημίες. Είναι
ένας παίκτης με πολύ ταλέντο, ο οποίος έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Είμαστε πολύ
χαρούμενοι για αυτόν. Η φουρνιά των 96-97 είναι εξαιρετική, όχι μόνο είναι πολύ καλοί
παίκτες, αλλά και πολύ καλοί μαθητές. Αρκετοί από αυτή την ομάδα έχουν πάρει ήδη
χρόνο συμμετοχής σε φιλικά που δώσαμε το καλοκαίρι. Θέλουμε να τους δώσουμε χρόνο
και χώρο στην ομάδα".
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