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Το μυστικό του Ερμή που από την προσεχή αγωνιστική περίοδο θα παίζει στην Α2 είναι
ότι: «κάνει μικρά, αλλά πάντα προς τα μπρος σταθερά βήματα». Αυτό υποστήριξε εξάλλου
ο προπονητής που τον ανέβασε ο Αντώνης Μπαξεβάνης, ο οποίος μετά την εμπειρία του
στον Μακεδονικό δείχνει να απολαμβάνει διοικητική σταθερότητα, βασικό συστατικό και
για μελλοντικές επιτυχίες!

«Στο ότι ανεβήκαμε έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το ότι η ομάδα είναι υγιής και κατά την
διάρκεια της χρονιάς δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα. Δεν γινόταν εξάλλου να
αντιμετωπίσει πρόβλημα, αφού στον Ερμή ο οικονομικός και όχι μόνο προγραμματισμός,
γίνεται από το καλοκαίρι και δεν παρεκκλίνει.

Οι μοναδικές δυσκολίες που μπορώ να πω ότι αντιμετώπισα κατά την διάρκεια του
πρωταθλήματος είχαν να κάνουν καθαρά με προβλήματα τραυματισμών. Στερήθηκα για
αρκετές αγωνιστικές βασικούς παίκτες, σκόρερ μου, τον βασικό ψηλό μου και γενικά με
τους τραυματισμούς από κάποια στιγμή και έπειτα προβληματιστήκαμε αρκετά.

Όταν ανέλαβα την ομάδα τα πράγματα ήταν δύσκολα. Για να ανέβουμε έπρεπε να
κάνουμε σχεδόν το απόλυτο και τελικά καταφέραμε σε αυτό το διάστημα να κάνουμε 11
νίκες σε 13 παιχνίδια. Χάσαμε μόνο από τον Αμύντα και από την Φλόγα και τα δύο
παιχνίδια στο τέλος.

Μυστικό συγκεκριμένο δεν υπήρχε, απλά έπαιξε σημαντικό ρόλο θεωρώ το ότι κατάφερα
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να αλλάξω την ψυχολογία στην ομάδα. Ήταν πολύ σημαντικό να πιστέψουν οι παίκτες μου
ότι είναι ανταγωνιστικοί και ότι μπορούν τελικά να ανέβουν κατηγορία. Μόλις συνέβη αυτό
άρχισαν να έρχονται και οι νίκες.

Στην Β Εθνική φέτος από τεχνικής πλευράς, παίχτηκε περίπου ότι και στην Α2. Πολλά
pick n' roll, λίγο ζώνη περισσότερο man to man. Κάποιες ομάδες όπως ο Αμύντας και ο
Ίκαρος Καλλιθέας έδειξαν ότι θέλουν να τρέξουν. Από την άλλη η Δράμα προτίμησε το σετ
παιχνίδι και ήταν πολύ αποδοτικό γι αυτήν επειδή είχε έμπειρους και καλούς παίκτες.

Στον Ερμή δουλεύουμε ήδη για την επόμενη σεζόν. Είναι δεδομένο ότι ο κορμός της
ομάδας που την ανέβασε θα μείνει ο ίδιος. Από κει και πέρα θα γίνουν κάποιες προσθήκες,
προκειμένου η ομάδα να είναι ανταγωνιστική. Δεν πρόκειται να γίνουν τρέλες και λάθος
χειρισμοί. Στόχος μας φυσικά είναι να μην κινδυνεύσουμε. Ο Ερμής κάνει πάντοτε μικρά
βήματα. Δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος επιχειρηματίας που να βάλει πολλά χρήματα στο
ταμείο. Υπάρχει ένας πυρήνας πολλών ανθρώπων που νοιάζονται για τον σύλλογο και
κάνουν ότι μπορούν.

Προσωπικά απολαμβάνω την διοικητική σταθερότητα του Ερμή, μετά την εμπειρία που
είχα στον Μακεδονικό, τόσο στην Α1, όσο και στην Β Εθνική. Εκεί έκανα πολλά
περισσότερα πράγματα από το να είμαι απλά προπονητής. Θεωρώ πάντως, ότι αν τελικά
είχα μείνει στην ομάδα θα σωνόταν. Σε έξι ματς είχα κάνει τρεις νίκες, ενώ μέχρι και το
τέλος του πρωτάθλημα η ομάδα έκανε σύνολο άλλες τρεις. Δεν θέλω να κατηγορήσω
κάποιον συνάδελφο, απλά γνώριζα καλά τις καταστάσεις εκεί και ήξερα πως πρέπει να
αντιδρώ»!
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