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Με το βλέμμα στο μέλλον και με την επιθυμία να χτιστεί κάτι όμορφο και δυνατό για το
μέλλον η Ανάβυσσος και ο κόουτς Γιώργος Σίμος αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις
τους. Ο Έλληνας τεχνικός μιλώντας στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ (sepk.gr) μίλησε για το νέο
κεφάλαιο της καριέρας του με τον Κούρο αλλά και για τους φιλόδοξους στόχους που βάζει
ενόψει μίας απαιτητικής χρονιάς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε
Για τη συνεργασία που ξεκινάει με τον Κούρο Αναβύσσου
"Για να είμαι ειλικρινής ήταν μία απρόσμενη συνεργασία που δεν την περίμενα. Με τον
πρόεδρο κ. Σπυρίδη κάναμε δύο ραντεβού, μου εξήγησε τι θέλει, τι πρότζεκτ υπάρχει και
τότε κατάλαβα ότι εδώ χτίζεται κάτι ωραίο που έχει μακροπρόθεσμους στόχους. Επειδή
δεν ήξερα την κατηγορία ήμουν λίγο διστακτικός στην αρχή, όμως οι φιλοδοξίες και το
όραμα με έκαναν να πω το ναι. Γενικά είμαι ευχαριστημένος με την απόφαση μου γιατί η
Ανάβυσσο είναι μία όμορφη πόλη και ο κόσμος της διψάει για μπάσκετ".

Για τους στόχους που θέτει στη Β' ΕΣΚΑ
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"Η ομάδα πέρσι έχασε την άνοδο στα μπαράζ οπότε φέτος ο στόχος δεν είναι άλλος από
το βήμα παραπάνω. Θέλουμε την άνοδο και μόνο! Αγωνιστικά θα επιδιώξουμε να παίξουμε
ένα μπάσκετ που θα ευχαρίστιονται οι παίκτες, με αρχές και μέσα από καλό μπάσκετ θα
πάμε να μαζέψουμε τις νίκες που πρέπει. Ο στόχος είναι η φετινή σεζόν να είναι η αρχή
γιατί κάτι καλό μέσα στα επόμενα χρόνια. Γιατί όχι σε μερικά χρόνια να βρισκόμαστε και
στις Εθνικές κατηγορίες. Η Ανάβυσσος, άλλωστε, είναι ένα σωματείο απόλυτα φερέγγυο,
δεν χρωστάει πουθενά και όλοι πληρώνονται στην ώρα τους. Αυτό είναι εξαιρετικά
σημαντικό για να έχει σταθερότητα σε βάθος χρόνου και για να χτιστεί κάτι δυνατό".

Για το ρόστερ της ομάδας
"Έχοντας δει όσα έκαναν την περσινή σεζόν τα παιδιά αποφασίσαμε να μείνει ο βασικός
κορμός ώστε να υπάρχει μία συνέχεια. Οι παίκτες έχουν δείξει ότι μπορούν και με το
παραπάνω να ανταπεξέλθουν στην κατηγορία και στον πρωταθλητισμό οπότε δεν θέλαμε
να κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Μεταγραφικά αποκτήσαμε έναν πολύ έμπειρο παίκτη, όπως
είναι ο Γιώργος Ψωμαδέρης και τρεις ακόμα παίκτες που θα μας βοηθήσουν να έχουμε ένα
γεμάτο ρόστερ στην απαιτητική χρονιά που έρχεται".
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