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Τι κι αν είχε ένα άκρως νεανικό ρόστερ; Ο Βριλησσιακός έδειξε υψηλό επίπεδο ωριμότητας
πνευματικά και κατάφερε να στεφθεί υπερπρωταθλητής στη Δ' ΕΣΚΑ παίρνοντας επάξια
την άνοδο του στη Γ' κατηγορία. Ο τεχνικός της ομάδας, Άρης Μακρυδάκης, μίλησε στην
ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ (sepk.gr) για την πορεία της ομάδας του αλλά και για τους στόχους
που φτάνουν μέχρι αρκετά χρόνια μπροστά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε
Για την κατάκτηση του τροπαίου του υπερπρωταθλητή στη Δ' ΕΣΚΑ
«Βλέποντας ότι είχαμε εξασφαλίσει την άνοδο, δηλαδή το βασικό μας στόχο, με τη δίψα
μιας νεανικής ομάδας όπως η δική μας, ήταν ένα υψηλό κίνητρο το Κύπελλο του
υπερπρωταθλητή απέναντι σε τρεις πολύ καλές ομάδες. Ήταν δύο ωραία και δύσκολα
παιχνίδια που καταφέραμε να τα κερδίσουμε και να βγούμε υπερπρωταθλητές, γεμίζοντας
την ομάδα με χαρά κι υπερηφάνεια. Η ομάδα πίστευε στις δυνατότητές της και αυτό
φάνηκε στο γήπεδο. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρόεδρο του
Βριλησσιακού, κα Βάσια Αβδελά και τον υπεύθυνο που τρέχει όλο το σύλλογο, κο Γιώργο
Παπακώστα, για την συνεχή τους στήριξη, όπως και τον πρώην πρόεδρο, κο Γιώργο Δούκα
που είναι πάντα δίπλα μας».
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Για τον απολογισμό της σεζόν
« Όταν τελειώνεις μια σεζόν με ρεκόρ 21 νίκες - 1 ήττα και στη συνέχεια κατακτάς τον
τίτλο του υπερπρωταθλητή της κατηγορίας, ο απολογισμός και τα συναισθήματα μόνο
θετικά θα μπορούσαν να είναι. Το σημαντικότερο όμως είναι, ότι η ομάδα ήταν μια
οικογένεια και το κλίμα ιδανικό με όλους τους παίκτες να είναι μια παρέα. Η σεζόν ξεκίνησε
και κύλησε πολύ καλά καταφέρνοντας να μείνουμε προσγειωμένοι και να μην κοιτάμε πίσω
αλλά μόνο το επόμενο παιχνίδι. Ξέρετε, μία νεανική ομάδα σαν τη δική μας, με μέσο όρο
ηλικίας τα 22 έτη, πρέπει να προσέξει πολύ για να μείνει προσγειωμένη, πράγμα το οποίο
καταφέραμε. Όσο η ομάδα δούλευε φαινόταν ότι ο στόχος της ανόδου ήταν όλο και ποιο
κοντά».

Για την επόμενη σεζόν και τους στόχους που θέτει με την ομάδα σε νέα κατηγορία
«Ο στόχος για την επόμενη σεζόν είναι ξεκάθαρος. Να εξασφαλίσουμε γρήγορα την
παραμονή μας, πηγαίνοντας όσο πιο ψηλά μπορούμε και να πάρει εμπειρίες το νεανικό μας
σύνολο, ταυτόχρονα με την εξέλιξη των παικτών μας. Επίσης, θα επιδιώξουμε να εντάξουμε
στο σύνολο αυτό και παίκτες από την εφηβική μας ομάδα, γιατί ο βασικός στόχος είναι να
φτιάξουμε μία ομάδα με παρόν και μέλλον εξελίσσοντας το αναπτυξιακό μας πλάνο».

Για τις ακαδημίες του συλλόγου με τις οποίες ασχολείστε ενεργά
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«Έχοντας το ρόλο του υπεύθυνου ακαδημιών, αλλά όντας και προπονητής στις ακαδημίες,
έχουμε φτιάξει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα πάνω στο οποίο βαδίζουμε σταθερά τα δύο
τελευταία χρόνια, με απώτερο στόχο τη στελέχωση της αντρικής ομάδας. Κάπου εδώ θέλω
να ευχαριστήσω τους προπονητές των ακαδημιών μας Κώστα Ζαφειράκη, Σωτήρη Κυριάκου
και Κώστα Ιγγλέζο για την δουλειά τους, αλλά και τις αξίες που μεταφέρουν στους νεαρούς
αθλητές μας. Οι ακαδημίες μας πλέον απαρτίζονται από περισσότερους από 150 αθλητές,
με συμμετοχές σε όλες τις κατηγορίες πρωταθλημάτων της ΕΣΚΑ και με αξιόλογες
πορείες».

3/3

