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Τα Μελίσσια βρίσκονται σε διαρκή πρόοδο τα τελευταία χρόνια, έχοντας καταφέρει φέτος
να διεκδικούν την άνοδο στη Β Εθνική. Ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων δίνει μεγάλη
βαρύτητα στο αναπτυξιακό του πρόγραμμα, διοχετεύοντας την ανδρική ομάδα με παίκτες
από τα τμήματα υποδομής, την ίδια ώρα που φέτος κατέγραψε δύο σημαντικές επιτυχίες,
αφού οι Έφηβοι προβιβάστηκαν στην Α Κατηγορία της ΕΣΚΑ, ενώ οι Νέοι έφτασαν μέχρι το
Final Four.

Ο προπονητής της ανδρικής ομάδας των Μελισσίων, Αλέκος Δάγλας, εξήγησε στην
ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ το όραμα και το πλάνο που υπάρχει, επισημαίνοντας τα τρία
ζητούμενα που υπήρχαν φέτος για την ομάδα του.

"Ο βασικός στόχος της ομάδας ήταν να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να εξασφαλίσει
όσο το δυνατόν νωρίτερα την παραμονή. Αφενός αυτό. Αφετέρου να δείξουμε στο παρκέ
κάτι ελκυστικό και όμορφο, με βάση τη φιλοσοφία που με εκφράζει", σημείωσε αρχικά και
συνέχισε:

"Πέραν αυτών, θέλαμε να συνδυάσουμε τα παραπάνω με τη δυνατότητα να εξελίξουμε τα
νεαρά παιδιά που έχουμε και να τα βγάλουμε σιγά σιγά μπροστά, έχοντας σημαντικό ρόλο
στο ροτέισον. Κι αυτό γιατί τα Μελίσσια είναι ένας σύλλογος που δουλεύει εντατικά στα
τμήματα υποδομής, έχοντας τη φιλοδοξία να προωθεί δικά του παιδιά στην ανδρική ομάδα.
Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό έχουμε καταφέρει τα τρία αυτά δεδομένα".

Βάσει των παραπάνω προκύπτει πως "εδώ που φτάσαμε θα διεκδικήσουμε την άνοδο. Δεν
φοβόμαστε να το πούμε. Ξαναλέω όμως ότι δεν βάζουμε περισσότερο βάρος στις πλάτες
μας. Φτάσαμε ως εδώ χάρη στην σκληρή δουλειά που κάνουμε και το γεγονός πως δέσαμε
τους πέντε πιο έμπειρους παίκτες με τους νεαρούς. Αν κοιτάξει κανείς το ρόστερ μας, θα
δει ότι οι περισσότεροι παίκτες είναι κάτω των 20 ετών. Υπήρξε πολύ προσεκτική επιλογή
των παικτών το καλοκαίρι με γνώμονα τόσο το αγωνιστικό όσο και τον χαρακτήρα των
αθλητών. Αυτό το πάντρεμα έμπειρων και νέων θεωρώ ότι πέτυχε. Αυτό μας έχει δώσει την
πάρα πολύ καλή πορεία που έχουμε κάνει".

Πώς συνδυάζεται όμως ο πρωταθλητισμός με την παραγωγική διαδικασία και την διοικητική
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σταθερότητα; "Τα Μελίσσια, διοικητικά είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έτσι όπως είναι
δομημένος ο σύλλογος, έχει τη δυνατότητα να δουλεύει άρτια από τα τμήματα υποδομής
μέχρι την πρώτη ομάδα, κυρίως γιατί στα ηνία βρίσκονται άνθρωποι του χώρου, που τα
κάνουν όλα με μεγάλη αγάπη και μεράκι. Έτσι λοιπόν, έχοντας την τεχνογνωσία για τη
λειτουργία ενός αθλητικού οργανισμού, κάνει βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια. Είναι
σημαντικό ότι βάζει κάθε φορά μικρούς στόχους, τους οποίους προσπαθεί να υλοποιήσει,
εστιάζοντας στη βασική επιθυμία ο αγωνιστικός κορμός της ανδρικής ομάδας να
αποτελείται από παίκτες που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία.

Είναι ένας αυτάρκης σύλλογος, δεν εξαρτάται από έναν παράγοντα, που χρηματοδοτεί
κατά το δοκούν. Υπάρχει προγραμματισμός σε οικονομικό επίπεδο για την φερεγγυότητα
και τη δυνατότητα να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα δίχως να υφίσταται εξάρτηση από ένα
μεγάλο πορτοφόλι".

Ενώ κατέληξε: "Νιώθω πολύ τυχερός που εργάζομαι σε αυτή την ομάδα γιατί βάσει αυτής
της φιλοσοφίας εξασφαλίζεται η συνέχεια στο έργο που γίνεται, δεν υπάρχει ο φόβος της
επόμενης ημέρας. Αντίθετα δίνεται η δυνατότητα για ομαλή λειτουργία, σε όλα τα επίπεδα.
Κάτι που κάνει πιο εύκολη τη ζωή του προπονητή".
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