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Χριστουγεννιάτικες αλλαγές σημειώθηκαν στους πάγκους της Α2 με δύο... επιστροφές.
Συγκεκριμένα ο Βαγγέλης Βλάχος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ (διαδεχόμενος τον
Γιώργο Βόβορα), ενώ τη θέση του στον Αμύντα θα πάρει -όπως όλα δείχνουν- ο Κώστας
Σορώτος.
Τόσο ο Βλάχος, όσο κι ο Σορώτος έχουν εργαστεί και στο παρελθόν στις δύο ομάδες. Ο
πρώτος ξεκίνησε τη χρονιά στον Αμύντα (τον οποίο πανηγύρισε το καλοκαίρι την άνοδο
στην Α2) κι η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε στο πρώτο του παιχνίδι με τους Κρητικούς να
αντιμετωπίσει την παλιά του ομάδα.
Ο Κώστας Σορώτος από την άλλη έχει συνδέσει το όνομα του με την ομάδα του Υμηττού
έχουντας σημειώσει αρκετές επιτυχίες.

Στο μεταξύ η διοίκηση του ΟΦΗ ανακοίνωσε ότι:
"Η διοίκηση έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον της ομάδας αποφάσισε μετά τα τελευταία
άτυχα αποτελέσματα να κάνει διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να αλλάξει το κλίμα. Για
τον λόγο αυτό έλυσε την συνεργασία κοινή συναινέσει με τον μέχρι σήμερα προπονητή της
ομάδας Γιώργο Βόβορα και προσέλαβε τον Βαγγέλη Βλάχο.

Για τον Γιώργο Βόβορα έχουμε να πούμε τα καλύτερα λόγια τόσο σε επίπεδο ανθρωπιάς
όσο και σε επίπεδο εργατικότητας. Βοήθησε την ομάδα σε μέγιστοι βαθμό τόσο την
περυσινή χρονιά όσο και την φετινή. Η ζωή κάνει πάντα κύκλους και για αυτό λύσαμε την
συνεργασία με τον Γιώργο ως φίλοι. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όποιες επιλογές
κάνει στο μέλλον και είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχει σε αυτές.
Στην ομάδα μας έρχεται ένας παλιός γνώριμος, ένας έμπειρος και αξιόλογος προπονητής,
ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά πρόσωπα και πράγματα και ξέρει καλά την Α2 κατηγορία.
Στόχος μας για φέτος όπως έχουμε δηλώσει είναι η παραμονή της ομάδας στην κατηγορία.
Και στην συνέχεια να σχεδιάσουμε με τον νέο προπονητή ένα τριετές πλάνο με στόχο την

1/2

Αλλαγές και... επιστροφές στους πάγκους της Α2
Δευτέρα, 28 Δεκέμβριος 2009 00:00

άνοδο στην Α1".
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