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Ποια ήταν η φιλοσοφία βάση της οποίας στήθηκε η φετινή ομάδα του Αρκαδικού;

“Γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι δύσκολο να διακριθεί μια ομάδα της περιφέρειας. Για τον
λόγο αυτό κινήθηκα υπό το πρίσμα μιας συγκεκριμένης φιλοσοφίας από την οποία δεν
παρέκλεινα σε καμία περίπτωση. Ο Αρκαδικός έπρεπε να στηριχθεί κυρίως σε παίκτες με
καλούς χαρακτήρες, χωρίς φθορά χρόνου. Για τον λόγο αυτό επελέγησαν κυρίως παιδιά όχι
τόσο γνωστά, με ρίσκο, αλλά με όρεξη να δουλέψουν και να τα καταφέρουν. Εκεί
στηρίχθηκα και τελικά αυτή μας η επιλογή δικαιώθηκε. Όλα τα παιδιά στην ομάδα ήθελαν
να δείξουν περισσότερα, ήθελαν να αποδείξουν την αξία τους”.
Είναι πρόβλημα το μπάτζετ για τις ομάδες της επαρχίας;

“Φυσικά, ίσως να είναι και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα. Οι παίκτες για να
παίξουν σε μια επαρχιακή ομάδα ζητούν περισσότερα χρήματα από όσα θα ζητούσαν αν
είχαν προσφορά από Αθήνα. Μια επαρχιακή ομάδα πληρώνει περίπου κατά 1/3 μεγαλύτερο
μπάτζετ από ότι μια ομάδα στην Αθήνα. Επίσης πρέπει να υπολογιστούν μέσα στα γενικά
έξοδα και η διαμονή, ή διατροφή των παικτών που επίσης αποτελεί κόστος”.
Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισες φέτος;

“Για τον Αρκαδικό το πιο δύσκολο εγχείρημα ήταν να... παντρέψει έναν μεγάλο σκόρερ και
τόσο μεγάλο παίκτη όπως είναι ο Γιάννης Μάνος, με την υπόλοιπη ομάδα η οποία
αποτελούνταν κυρίως από νεαρά παιδιά όχι τόσο έμπειρα όσο εκείνος. Αυτό δεν ήταν κάτι
εύκολο. Για να πετύχει ένας προπονητής επιθυμητά αποτελέσματα σε μια τέτοια
περίπτωση πρέπει να επιδείξει δύο βασικά στοιχεία. 1) Υπομονή και 2) δικαιοσύνη, εντός
και πολλές φορές εκτός γηπέδου. Θα δώσω ένα παράδειγμα που συνέβη φέτος στην ομάδα
μου. Ο Ισίδωρος Κουτσός είναι ένας πολύ καλός παίκτης που μπορεί να παίξει με την ίδια
ευκολία από 1 ως και 3. Όταν τραυματίστηκε ο Μπαλτάς εκείνος έπρεπε να βάλει τον
εαυτό του κάτω από την ομάδα. Να μην παίρνει επιθέσεις και να ασχολείται περισσότερο
με την ισορροπία της ομάδας. Το έκανε και καταφέραμε να καλύψουμε το καινό που είχαμε.
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Το ίδιο συνέβη και με άλλους παίκτες ή ακόμα και με μένα τον ίδιο. Μερικές στιγμές είναι
απαραίτητο να μπαίνουν κάποιοι κάτω από την ομάδα”.
Πως ήταν το επίπεδο της διαιτησίας στο φετινό πρωτάθλημα;

“Υπάρχουν τρομερά σκαμπανεβάσματα στις διαιτησίες της Γ Εθνικής. Το
πρωτάθλημα τελείωσε και ακόμα δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι ήθελαν να πουν πολλοί από
τους ρέφερι. Υπάρχουν μερικοί πολύ καλοί διαιτητές, οι οποίοι ενδεχομένως να χάσεις το
ματς, αλλά αναγνωρίζεις ότι σφύριξαν καλά. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι οι οποίοι
δεν ξέρουν καλά το άθλημα και το καταστρέφουν”.

Το μέλλον;

“Θεωρώ ότι για του χρόνου δεν θα χρειαστούμε πολλά πράγματα. Με δύο ή τρεις παίκτες
θα είμαστε καλά. Πρέπει να μιλήσω με την διοίκηση για τις κινήσεις που θα γίνουν, αφού
προς το παρόν για μας αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό και ο Μπαλτάς, ο οποίος έπαθε
υποτροπή και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι στο νέο πρωτάθλημα. Η Β Εθνική
πάντως έχει μεγάλες απαιτήσεις και πρέπει να κάνουμε σωστές επιλογές για να έχουμε
μια ανταγωνιστική ομάδα και την επόμενη αγωνιστική περίοδο”.
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