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Το Ψυχικό από την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα παίζει στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής.
Ο προπονητής της ομάδας του βορείου προαστίου Γιώργος Ρεμεντέλας μίλησε στο sepk.gr
για τις δυσκολίες του πρωταθλήματος της Α' ΕΣΚΑ, για το μυστικό της επιτυχίας, αλλά
και για το τι πρέπει να σκεφτεί ένας προπονητής πριν μπει στην αρένα της Γ΄ Εθνικής.

“Η Α' ΕΣΚΑ ειδικά τα τελευταία χρόνια απαρτίζεται από παίκτες οι οποίοι στο παρελθόν
έχουν παίξει σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Το επίπεδο των προπονητών είναι επίσης
ικανοποιητικό, ειδικά σε ομάδες που καταφέρνουν να πρωταγωνιστούν. Μπορώ να πω ότι
ειδικά η πρώτη κατηγορία στην ΕΣΚΑ έχει ξεφύγει κάπως από το καθαρά ερασιτεχνικό
επίπεδο. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ημιεπαγγελματικό πρωτάθλημα. Μπορεί να μην
υπάρχει το βαρύ πρόγραμμα με τις πρωινές προπονήσεις και όλα αυτά, όμως, όλοι οι
παίκτες πληρώνονται επομένως έχουν και αυξημένες υποχρεώσεις.

Οι προπονητικές τάσεις που επικρατούν στην Α' ΕΣΚΑ είναι κυρίως πράγματα που οι
προπονητές προσπαθούμε να φέρουμε από υψηλότερες κατηγορίες. Οι ομάδες δηλαδή
χρησιμοποιούν για παράδειγμα πολλά pick en roll σε όλες τις μορφές του. Στην άμυνα
πολλοί είναι αυτοί που προσπαθούν να παίξουν πιεστική άμυνα, όμως, η δική μου η ομάδα
το Ψυχικό στηρίχθηκε περισσότερο στην επίθεσή της. Ναι μεν είχαμε αμυντικούς
προσανατολισμούς, αλλά αυτό ήταν κάτι που εξαρτώταν από παιχνίδι σε παιχνίδι. Για μας
είχε σημασία να βάζουμε περισσότερους από όσους τρώμε.

Στα παιχνίδια μας για παράδειγμα γίνονταν περίπου 170 επιθέσεις και το ζητούμενο για
την δική μου την ομάδα ήταν πως θα καταφέρει να ελέγξει τον ρυθμό. Η Κηφισιά, που
τερμάτισε πρώτη είχε πιο ποιοτικό ρόστερ, πιο πολλές επιλογές και βασιζόταν στην καλή
και επιθετική άμυνα.
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Αν αναζητήσουμε την βασική αιτία που η ομάδα μου το Ψυχικό κατάφερε να ανέβει, αυτή
εντοπίζεται στο γεγονός ότι είχαμε στο ρόστερ μας τρεις παίκτες, οι οποίοι όχι απλά
είχαν παίξει σε ανώτερες κατηγορίες αλλά πρωταγωνιστούσαν κιόλας σε αυτές. Μιλάμε
για τον Μπούχερτ, τον Καλφόπουλο και τον Στεργάκη, οι οποίοι έκαναν την διαφορά. Είναι
τρεις παίκτες επαγγελματίες με το Ε κεφαλαίο και γνώριζαν τι ακριβώς έπρεπε να
κάνουμε για να πετύχουμε.

Πλέον μπροστά μας δεν έχουμε εύκολο έργο κάθε άλλο. Η Γ Εθνική είναι μια κατηγορία
πολύ δύσκολη με τεράστια μπάτζετ που πολλές φορές συναγωνίζονται ομάδες από την
Α2 και πλησιάζουν τις μικρές ομάδες ακόμα και της Α1. Χαρακτηριστικό είναι ότι το
Αιγάλεω π.χ. Φέτος είχε 500.000 μπάτζετ και ο Αρκαδικός 350.000.

Η δική μας φιλοσοφία δεν πρόκειται να αλλάξει. Ο βασικός κορμός θα μείνει ο ίδιος και
θα κοιτάξουμε να κάνουμε 4-5 καλές προσθήκες κυρίως νεαρών παικτών, οι οποίοι θα
αποτελέσουν και την επόμενη μέρα της ομάδας. Στόχος μας φυσικά θα είναι να μείνουμε
στην κατηγορία. Εξάλλου και φέτος ο στόχος μας δεν ήταν η άνοδος, η άνοδος προέκυψε
στην πορεία”.
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