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Ο ΑΠΑΣ Τα Φανάρια βρίσκεται φέτος στη Γ' Εθνική, προσθέτοντας ακόμη έναν νησιωτικό
πόλο στον χάρτη των εθνικών κατηγοριών. Η ομάδα της Νάξου μετράει δύο νίκες μετά από
τρεις αγωνιστικές στον 2ο όμιλο, με τον Ρούλη Αλμπάνη να έχει αναλάβει το έργο της
οικοδόμησης ενός συνόλου που θα μπορεί να κάνει μία καλή πορεία στη Γ' Εθνική,
ταυτόχρονα όμως θα έχει ως στόχο την ανάδειξη των ντόπιων αθλητών.

Ο έμπειρος προπονητής μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ για το φετινό εγχείρημα στον
ΑΠΑΣ Τα Φανάρια και τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στις νησιωτικές ομάδες, ενώ
εξήγησε πώς η τοπική κοινωνία της Νάξου έχει αγκαλιάσει την ομάδα και έχει αποκτήσει
ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το άθλημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το δέσιμο ανάμεσα στην τοπική κοινωνία και την ομάδα: "Η Νάξος είναι ένα νησί
που αγαπάει το μπάσκετ. Μπορεί να έχει πολύ καιρό να εμφανιστεί στις εθνικές
κατηγορίες, στην παρούσα φάση με την ομάδα του ΑΠΑΣ Τα Φανάρια, δείχνει μια ιδιαίτερη
δυναμική όσον αφορά στο άθλημα. Υπάρχει μια ομάδα που είναι οργανωμένη, με ένα πολύ
ευρύ διοικητικό σχήμα και μία ακαδημία που αποτελείται από 150 παιδιά. Αρχικό σημείο της
φιλοσοφίας είναι να δοθεί χρόνος συμμετοχής και να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι του
ρόστερ οι ντόπιοι αθλητές. Φτιάξαμε λοιπόν μια ομάδα που αποτελείται από δέκα ντόπιους
παίκτες. Ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά με βάση
το δεδομένο πως τα παιδιά έχουν την ποιότητα και τη διάθεση να δουλέψουν, είμαστε
αισιόδοξοι ότι θα ανταποκριθούμε στο εγχείρημα αυτό. Είναι πολύ ευχάριστο και όμορφο το
γεγονός ότι κάθε Κυριακή βλέπουμε το γήπεδο να είναι γεμάτο, με οικογένειες και πολλά
παιδιά. Δημιουργείται μια απόλυτα αθλητική ατμόσφαιρα. Όλα αυτά συνηγορούν στο
γεγονός πως όλο το νησί έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια που γίνεται".

Για το συνδυασμό της προσπάθειας για καλή παρουσία στη Γ' Εθνική με την
ανάδειξη των ντόπιων αθλητών: "Οι Ναξιώτες αθλητές εντάσσονται σε δύο κατηγορίες,
υπάρχουν αυτοί που έχουν παραστάσεις από την κατηγορία, κι εκείνοι που αγωνίζονται για
πρώτη φορά στη Γ' Εθνική -δίχως καμία εμπειρία. Φροντίσαμε να ενισχύσουμε αυτούς τους
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δύο πυλώνες, με λίγα, αλλά πολύ ποιοτικά παιδιά εκτός νησιού. Οι επιλογές αυτών των
παικτών έχουν να κάνουν, εκτός από την αγωνιστική τους αξία, με τον χαρακτήρα και τον
τρόπο που προπονούνται. Όπως επίσης τη διάθεσή τους να συνεισφέρουν σε κάτι
συλλογικό, που αφορά όλο το νησί. Επιλέξαμε να πάρουμε λίγα παιδιά που δεν είναι από το
νησί, προκειμένου να δώσουμε χώρο στους Ναξιώτες και να τους αναδείξουμε μέσα από την
ομαδική δουλειά και προσπάθεια".

Για την έως τώρα παρουσία του ΑΠΑΣ Τα Φανάρια στη Γ' Εθνική (δύο νίκες, μία
ήττα): Σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος, στο επίπεδο που βρισκόμαστε τη
δεδομένη χρονική στιγμή σε επίπεδο συνοχής και συνεργασιών μέσα στο γήπεδο. Έχουμε
πολλά περιθώρια εξέλιξης, έχουμε να δώσουμε κι άλλα για να φτάσουμε εκεί που έχω εγώ
στο μυαλό μου. Τόσο από θέμα απόδοσης όσο και αποτελεσμάτων. Μέσα από τις νίκες
εντάσσουμε στην ομάδα όλο και περισσότερα παιδιά. Καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν
στη Γ' Εθνική, κυρίως ότι αυτό που τους λείπει είναι η εμπειρία, όχι η ικανότητα".

Για τις ιδιαιτερότητες της δουλειάς σε μια μικρή νησιωτική κοινωνία, δεδομένου
ότι στο παρελθόν έχει εργαστεί επίσης στην Κω: "Η προϋπηρεσία μου στην Κω με
οδήγησε να πάρω κάποιες αποφάσεις για το πώς θα στελεχωθεί η ομάδα στη Νάξο. Είναι
βασικό πρόβλημα το γεγονός ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα για φιλικά παιχνίδια, όπερ και
σημαίνει πως το ρόστερ έπρεπε να δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει μεγάλη
ένταση το προπονητικό πρόγραμμα. Ένα δεύτερο θέμα είναι η αποκατάσταση από τους
τραυματισμούς, αφού δεν υπάρχουν οι επιλογές των μεγάλων κέντρων. Στην Κω, για
παράδειγμα, είχα μεγάλο θέμα με αυτό, ευτυχώς στη Νάξο είναι όλα πολύ καλύτερα τα
πράγματα. Σε συνεργασία με τον γιατρό της ομάδας, είμαστε πάρα πολύ καλά σε αυτό το
κομμάτι, με μεγάλη υποστήριξη. Το επόμενο κομμάτι έχει να κάνει με την ποιότητα των
χαρακτήρων, αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρχει υπομονή από μέρους τους και να
δουλεύουν με την ίδια προσήλωση και ένταση, ακόμη κι αν κάποιος δεν πάρει χρόνο
συμμετοχής σε ένα παιχνίδι. Κι αυτό γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα ενός φιλικού για να
βρουν ρυθμό".
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