Σουλιώτης: "Η παρουσία της Ελένης Καφαντάρη έπαιξε ρόλο να πω το "ναι" στη Sisu"
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There are no translations available.

Μετά από μία δεκαετία στους ελληνικούς πάγκους όλων των ηλικιών και κατηγοριών, ο
Γιώργος Σουλιώτης θα δοκιμάσει -για πρώτη φορά- τις δυνάμεις του στο εξωτερικό. Ο
νεαρός τεχνικός ήρθε σε συμφωνία με τη Sisu, αποτελώντας τον νέο head coach της
ανδρικής ομάδας, αλλά και τον άμεσο συνεργάτη της Ελένης Καφαντάρη στο γυναικείο.

Λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό τη Δανία, ο Γιώργος Σουλιώτης μίλησε
στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ για τη νέα σελίδα που ανοίγει στην καριέρα του, τον ρόλο που
έπαιξε η παρουσία της Ελένης Καφαντάρη στον σύλλογο, αλλά και τις φιλοδοξίες που
υπάρχουν στη Sisu για το ανδρικό, το γυναικείο, αλλά και τα τμήματα υποδομής.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ:

Για τη συμφωνία με τη Sisu: "Έψαχνα την ευκαιρία να φύγω στο εξωτερικό για να
δουλέψω. Μίλησα με την Έλενα Καφαντάρη, που εργάζεται στη Δανία, και μου είπε ότι
υπήρχε μια κενή θέση τον σύλλογο που βρίσκεται και μεσολάβησε για να μιλήσω με τη
διοίκηση. Μετά από λίγες ημέρες, ήρθαμε σε συμφωνία και πλέον θα βρίσκομαι κι εγώ εκεί.
Πέρα από το πλάνο που μου παρουσιάστηκε, σίγουρα έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου η
παρουσία της Ελένης Καφαντάρη στον σύλλογο. Την εκτιμώ πολύ τόσο ως άνθρωπο όσο
και ως προπονήτρια, τις ιδέες και τη φιλοσοφία πουέχει. Παρότι μάλιστα γνωριζόμασταν
λίγο καιρό, έδειξε μεγάλη προθυμία να με βοηθήσει προκειμένου να έρθω σε επικοινωνία με
τους ανθρώπους του συλλόγου και να πάρω τη θέση. Είναι σαφές πως η δυνατότητα να
δουλέψεις στο εξωτερικό μαζί με ακόμη έναν Έλληνα, πόσω μάλλον όταν πρόκειται για
προπονητή υψηλού επιπέδου, παίζει καταλυτικό παράγοντα στο να πεις το "ναι" και να το
δοκιμάσεις".

Για τους στόχους της ομάδας: "Οι στόχοι είναι να αναδείξουμε καινούργια ταλέντα, αυτό
τους ενδιαφέρει περισσότερο. Η Ακαδημία του συλλόγου έχει πολλά ηλικιακά γκρουπ και
μεγάλο όγκο παιδιών, συμμετέχουν ακόμη και σε ευρωπαϊκά τουρνουά μέσα στη σεζόν.
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Βασική επιδίωξη είναι να εξελιχθούν τα νεαρά παιδιά που διαθέτουν, γι αυτό κιόλας τόσο η
ανδρική όσο και η γυναικεία ομάδα περιλαμβάνουν αρκετούς εφήβους και νεανίδες".

Για τις πρώτες πληροφορίες που έχει συλλέξει αναφορικά με το επίπεδο: "Η
γυναικεία ομάδα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, το οποίο είναι
αρκετά ανταγωνιστικό. Απ' όσο έχω δει από κάποια βίντεο, υπάρχει αθλητικότητα και το
επίπεδο είναι αρκετά καλό τεχνικά. Πιστεύω ότι θα μπορούσαν να βρίσκονται επίσης σε
ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αυτό βέβαια εξαρτάται επίσης από τα χρήματα που θέλει να
επενδύσει ο σύλλογος. Όπως προείπα όμως, βασικός στόχος και επιδίωξη είναι η εξέλιξη
και η προώθηση των νεαρών ταλέντων της ομάδας. Το ανδρικό βρίσκεται στη δεύτερη
κατηγορία, λειτουργεί με το ίδιο πλάνο. Τεχνικά και αθλητικά είναι σε καλό επίπεδο, όλοι
σουτάρουν εξαιρετικά, απλά στο τακτικό κομμάτι είναι λίγο πιο πίσω από αυτό που έχουμε
συνηθίσει στην Ελλάδα. Παίζουν πιο ελεύθερα, αλλά αυτό το γεγονός το ισοσκελίζουν με
την αθλητικότητα".
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