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Για δεύτερη διαδοχική σεζόν, ο Άρης Χολαργού κατέκτησε το Κύπελλο ΕΣΚΑ Γυναικών,
δημιουργώντας... σερί στη διοργάνωση. Ο Νίκος Βερροιόπουλος πήρε την σκυτάλη από τον
Σπύρο Γεωργουδάκη και τη Φάννυ Ροΐδου, που οδήγησαν τον σύλλογο στην περσινή
επιτυχία αλλά και στον φετινό τελικό, και βοήθησε τον Άρη Χολαργού να κάνει το back to
back.

Ο νεαρός τεχνικός μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ για τα στοιχεία που έκριναν το
παιχνίδι με τον Άγιο Θωμά, αναφέρθηκε στη σημασία της δουλειάς που προηγήθηκε από
τους προκατόχους του, ενώ αναφέρθηκε επίσης στους επόμενους στόχους της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το πιο σημαντικό στοιχείο στον τελικό: "Σε ένα τέτοιο παιχνίδι, που κρίνεται
τίτλος, οι πιθανότητες είναι πάντα μοιρασμένες. Δεν παίζει ρόλο η θέση της κάθε ομάδας
στο πρωτάθλημα, αλλά ποιος θα βρεθεί σε καλύτερη κατάσταση εκείνη τη μέρα. Η
ιδιαιτερότητα που έπρεπε να διαχειριστούμε κι οι δύο ομάδες είναι ότι είχαμε ξαναπαίξει
για το πρωτάθλημα, μόλις τρεις μέρες νωρίτερα. Σε έναν τέτοιο αγώνα, η τακτική και η
μπασκετική προσέγγιση κάποια στιγμή χάνονται. Επικρατούν το πάθος, η καρδιά και το
ποιος το θέλει περισσότερο. Μπήκαμε αποφασισμένοι από νωρίς, πήραμε διψήφια διαφορά
από το πρώτο δεκάλεπτο και επί της ουσίας δεν απειληθήκαμε σε κανένα σημείο της
αναμέτρησης. Ακόμη κι όταν είχαμε κάποια νεκρά διαστήματα στην επίθεση, η καλή
αμυντική μας συμπεριφορά δεν επέτρεψε στον αντίπαλο να πλησιάσει πολύ και να μας
δημιουργήσει προβλήματα".

Για όσα έφεραν τον Άρη Χολαργού να κατακτά τον τίτλο για δεύτερη σερί σεζόν: "Ο
Άρης Χολαργού είναι μια ομάδα με ιστορία στον χώρο του γυναικείου μπάσκετ, με
συμμετοχές στην Α1 και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι ένα καλά οργανωμένο
σωματείο, απαρτίζεται από σοβαρούς ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν και
στηρίζουν τους προπονητές και τις αθλήτριες. Προσωπικά, βρίσκομαι στην ομάδα μόλις
ενάμιση μήνα στην ομάδα, αλλά αισθάνομαι πολύ οικεία. Αυτό είναι επιτυχία των αθλητριών
και της διοίκησης. Αυτός ο τίτλος ανήκει επίσης στον Σπύρο Γεωργουδάκη και τη
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συνεργάτιδά του, Φάννυ Ροΐδου, που ήταν προκάτοχοί μου. Εργάστηκαν για πέντε χρόνια
στην ομάδα, τη βοήθησαν να έχει επιτυχίες και την έφεραν μέχρι τον τελικό ξανά, όπου εν
συνεχεία ανέλαβα εγώ την ομάδα και την κοούτσαρα".

Για τους στόχους της ομάδας: "Τον Ιανουάριο που ανέλαβα την ομάδα, ο πρώτος στόχος
ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου ΕΣΚΑ και, εν συνεχεία, η παρουσία στα playoffs. Το πρώτο
το καταφέραμε, κι αν όλα κυλήσουν ομαλά για εμάς, θα πετύχουμε επίσης το δεύτερο. Για
μένα υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα, από τις νίκες. Προαπαιτούμενο είναι η υγεία των
αθλητριών μου. Θέλω οι παίκτριές μου να έρχονται στο γήπεδο και να απολαμβάνουν αυτό
που κάνουν, θέλω να τους μεταδώσω αυτή τη φιλοσοφία που έχω γιατί πιστεύω πως έτσι
έρχονται τα καλά αποτελέσματα στην πορεία. Με σκληρή και καθημερινή δουλειά,
αργότερα, φτάνεις στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο".

Για το επίπεδο του πρωταθλήματος της Α' ΕΣΚΑ Γυναικών: "Συγκριτικά με
παλαιότερες σεζόν, βλέπω ότι όλο και περισσότερες ομάδες δίνουν χώρο και ευκαιρίες σε
πιο νεαρές παίκτριες για να έχουν σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Αυτό βοηθάει στην εξέλιξή
τους, είναι σημαντικό να έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα η κατηγορία για να αποτελέσει το
βήμα προς την παρουσία των νεαρών αθλητριών σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο".
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