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Γνωρίζει το τρικαλινό μπάσκετ όσο λίγοι, καθώς το υπηρετεί εδώ και 13 χρόνια. Ο
προπονητής των Ικάρων, Χρήστος Γκότας, μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ (sepk.gr) για
το πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑΘ που ξεκίνησε το Σάββατο, τους στόχους που θέτει η ομάδα
του, ενώ αναφέρθηκε και στο "όμορφο παραμύθι" που πλέον έριξε τίτλους τέλους.
Who is who
Ο Χρήστος Γκότας ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 1998 από την ομάδα του
Αιόλου. Το 1999-2000 ανέλαβε την ιστορική ομάδα του Σπορτιγκ Τρικάλων στο πρωτάθλημα
της Γ' Εθνικής. Τη σεζόν 2000-2001 παράλληλα με τον Αίολο ανέλαβε και τον ΔΑΝΑΟ στην
Γ' Εθνική. Την επόμενη αγωνιστική περίοδο με την ομάδα του Αιόλου ανέβηκε κατηγορία
κερδίζοντας στα μπαράζ την ομάδα του Μαγνησιακού Βόλου στην Α1 ΕΣΚΑΘ. Στον Αίολο
έμεινε μέχρι το 2006, οπότε και αποχώρησε με προορισμό τον Έσπερο Τρικάλων. Στον
πάγκο του Εσπέρου καθόταν μέχρι το 2009. Από τη σεζόν 2009-2010 μέχρι και σήμερα είναι
τεχνικός στον Ίκαρο Τρικάλων.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
Για τους Ίκαρους Τρικάλων και τη προσπάθεια που κάνουν
"Η ομάδα είναι μία από τις παλαιότερες της περιοχής και έχει παίξει στις Εθνικές
κατηγορίες. Μετά την πτώση από τη Γ' εθνική υπήρξε μία μιζέρια εξαιτίας της έλλειψης
διοίκησης. Φέτος τα πράγματα άλλαξαν και αποφασίσαμε να πάρουμε νέα παιδιά. Από τις
10 μεταγραφές που έγιναν οι 7 είναι γεννημένοι το 1994-95. Αυτό έγινε με σκοπό να
δημιουργήσουμε μία βάση για το μέλλον. Για να μπορέσουμε να πούμε ότι κάποια στιγμή θα
ανέβουμε στη Γ΄ εθνική θα πρέπει να έχουμε δικά μας παιδιά".
Για το πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑΘ
"Το πρωτάθλημα είναι αντάξιο της Γ' εθνικής. Δεν είναι τυχαίο ότι όσες ομάδες ανεβαίνουν
πρωταγωνιστούν και διεκδικούν άνοδο στη Β' εθνική. Είναι αρκετά ανεβασμένο το επίπεδο".
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Για τους στόχους της ομάδας του
"Από την αρχή είπαμε ότι θέλουμε να σωθεί η ομάδα και να μείνει στη κατηγορία. Το θετικό
για εμάς είναι ότι επειδή από του χρόνου θα γίνουν δύο όμιλοι φέτος πέφτει μόνο μία
ομάδα κι έτσι θα μπορέσουμε να κινηθούμε πιο άνετα".
Για το Τρικαλινό μπάσκετ
"Με τον ΑΣΤ στην Α1 ζήσαμε ένα όνειρο, ένα παραμύθι όμορφο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν
άνθρωποι να αντέξουν οικονομικά στα μεγέθη που υπάρχουν. Το καλό είναι ότι τα Τρίκαλα
έχουν παράδοση να βγάζουν καλούς παίκτες. Στη Β' εθνική πρωταγωνιστεί ο Αίολος και
ελπίζω να πάρουν άνοδο. Δεν πρέπει ξεχνάμε, όμως τις ομάδες από κάτω γιατί αν δεν
υπήρχαν αυτές δεν θα υπήρχε ΑΣΤ και Αίολος".
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