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Από την εκκίνηση κιόλας του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής, ο ΠΑΣ Γιάννινα έδειξε ότι θα
αφήσει το στίγμα του στην κατηγορία. Πολύ γρήγορα όμως, πέραν αυτού, η ομάδα του
Θωμά Κωστόπουλου κατάφερε να βρεθεί στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας και -εδώ
και αρκετό καιρό- να οδηγεί την κούρσα, ούσα τρεις νίκες μακριά από τη δεύτερη θέση.

Ο προπονητής του ΠΑΣ Γιάννινα μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ για τον
προγραμματισμό που έγινε το περασμένο καλοκαίρι, την αλλαγή στόχων στη διάρκεια της
σεζόν, αλλά και το πόσο η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει το μπάσκετ τα τελευταία
χρόνια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Θωμάς Κωστόπουλος στον ΣΕΠΚ:

Για τον σχεδιασμό που έγινε το καλοκαίρι: "Στις αρχές του καλοκαιριού ξεκινήσαμε με
στόχο να φτιάξουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, στην πορεία όμως προστέθηκαν στο ρόστερ
ο Γιώργος Μαυρογιάννης και ο Αποστόλης Ναούμης, άλλαξε ο σχεδιασμός, μαζί κι οι στόχοι
που θέσαμε, γιατί η ποιότητα ανέβηκε σημαντικά. Θέλαμε καταρχάς να είμαστε
ανταγωνιστικοί, να βρισκόμαστε στις πρώτες θέσεις και να παρουσιάζουμε όμορφο θέαμα
για τον κόσμο που έρχεται στο γήπεδο. Βλέποντας στην πορεία ότι έχουμε δυνατότητες για
κάτι ακόμη μεγαλύτερο, τότε ήταν που άνοιξε η όρεξή μας και μαζί ο δρόμος για να
συζητιέται η άνοδος. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι βάζουμε έξτρα πίεση στον εαυτό μας,
δουλεύουμε για το επόμενο παιχνίδι, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμη στο πρωτάθλημα κι
οποιοδήποτε λάθος μπορεί να κοστίσει".

Για τον βαθμό δυσκολίας του πρωταθλήματος: "Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό κι αυτό
φαίνεται από τις διαφορές σε πολλά παιχνίδια. Ακόμη κι όταν οι ομάδες που βρίσκονται
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στις πρώτες θέσεις παίζουν με αυτές που βρίσκονται στις τελευταίες, βλέπουμε να
γίνονται ντέρμπι κι οι αναμετρήσεις να κρίνονται στον πόντο. Είναι λεπτές οι ισορροπίες,
υπάρχουν ομάδες που έχασαν δύο - τρία παιχνίδια στο σουτ και άλλες που τα κέρδισαν, με
αποτέλεσμα να είναι αρκετά ρευστή η εικόνα στον βαθμολογικό πίνακα. Όλο αυτό βέβαια
κάνει καλό στο πρωτάθλημα, σε επίπεδο ανταγωνισμού και θεάματος".

Για τον προγραμματισμό του ΠΑΣ Γιάννινα: "Είναι νωρίς ακόμη να μιλάμε για το τι
μπορούμε να κάνουμε του χρόνου, είτε βρισκόμαστε στην Α2 κατηγορία είτε στη Β' Εθνική.
Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν εξετάζουμε κάποια παιδιά από την πόλη που έχουν
ταλέντο και βλέπουμε ότι αξίζουν να τους δοθούν ευκαιρίες. Θέλουμε να αναπτύξουμε
κάποια παιδιά και να τα βάλουμε στην πρώτη ομάδα. Αυτή την στιγμή όμως, προτεραιότητα
είναι το παρόν και όχι το -πολύ- μέλλον".

Για την σχέση της ομάδας με την τοπική κοινωνία: "Τα Γιάννενα είναι μια
ποδοσφαιρική πόλη, αφού ο ΠΑΣ αποτελεί εμβληματικό κομμάτι της. Από πέρσι που
βρίσκομαι στην ομάδα μπάσκετ του συλλόγου, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου
να αλλάξει ο τρόπος που βλέπει ο κόσμος το άθλημα. Σε αυτό βέβαια πολύ σημαντικό ρόλο
παίζουν επίσης ο ΑΓΣΙ και η παρουσία της γυναικείας ομάδας του ΠΑΣ Γιάννινα στην Α1
Γυναικών. Όλοι μαζί έχουμε φέρει το άθλημα πιο κοντά στην τοπική κοινωνία, κι αυτή
ανταποκρίνεται σε τέτοιο βαθμό που αυξάνεται σημαντικά το ενδιαφέρον. Αντίστοιχα, είναι
περισσότερα πλέον τα παιδιά που ασχολούνται και δείχνουν να στρέφονται προς το
μπάσκετ".
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