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Το Πευκοχώρι μπορεί να μπήκε στην κούρσα της Α2 στο παρά... ένα, όμως μόνο αδύναμος
κρίκος δεν αποδεικνύεται. Η ομάδα της Χαλκιδικής δείχνει εξαιρετικά δείγματα γραφής και
ο τεχνικός Ευριπίδης Μελετιάδης μιλώντας στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ (sepk.gr)
αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της ομάδας του, τους στόχους που θέτει, ενώ εξηγεί πως θα
αλλάξει επίπεδο το Πευκοχώρι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε
Για την εκτός έδρας νίκη επί της Καβάλας
«Ήταν μία τεράστια νίκη για εμάς. Νομίζω ήμασταν καλά διαβασμένοι, ξεκινήσαμε καλά κι
αν εξαιρέσουμε μία μικρή κοιλιά που κάναμε στα μέσα του ματς όλα πήγαν όπως θέλαμε.
Είχαμε αποφασίσει από πριν ότι θέλουμε να χτυπήσουμε μέσα στους ψηλούς, στοχεύσαμε
σε αυτό και ο Μανούσος τα πήγε εξαιρετικά. Πήγαμε το ματς εκεί που θέλαμε και τελικά
κερδίσαμε».

Για το ξεκίνημα της ομάδας στην Α2 και αν το περίμενε
«Σίγουρα βάζουμε θετικό πρόσημο γιατί την πρώτη αγωνιστική κερδίσαμε μία καλή ομάδα,
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ενώ πήραν τους δύο βαθμούς και μέσα σε μία δυνατή έδρα όπως είναι αυτή της Καβάλας.
Κόντρα στον Ιωνικό παρουσιαστήκαμε ανταγωνιστικοί και η μόνη κακή παρένθεση για εμένα
ήταν το δεύτερο ημίχρονο με τον Τρικούπη. Οι δύο νίκες δεν σημαίνουν κάτι, όμως γιατί το
πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος και πρέπει να συνεχίσουμε να κοιτάμε κάθε προπόνηση
και κάθε ματς ξεχωριστά. Έχουμε 10 νέους παίκτες στην ομάδα και χρειάζεται δουλειά
ακόμα για να δεθούμε οπότε υπάρχει αρκετός δρόμος μπροστά μας».

Για τους στόχους της ομάδας
«Οι στόχοι ξεκινώντας από τους κοντινούς, καθώς είμαστε μία νέα ομάδα, είναι να
γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι και μέσα από αυτή τη διαδικασία να καταφέρουμε να
κερδίσουμε την παραμονή μας. Μακροπρόθεσμα η ομάδα θα μπορέσει να μπει στο νέο
γήπεδο που ετοιμάζεται και τότε θα αλλάξουν όλα τα δεδομένα. Ο σύλλογος θα μπει
αυτομάτως σε άλλη λειτουργία».

Για το επίπεδο του πρωταθλήματος
«Νομίζω είναι πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα και το επίπεδο υψηλό. Υπάρχει ο Ιωνικός που
είναι ένα κλικ πάνω από όλους, όμως από εκεί και πέρα οι διαφορές είναι μικρές. Υπάρχουν
πολλές καλές ομάδες που δημιουργούν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Όπως ανέφερα και
πριν είναι ένας μαραθώνιος, στον οποίο η διάρκεια παίζει μεγάλο ρόλο. Όποιος μπορέσει να
αντέξει σε βάθος χρόνου θα πετύχει τους στόχους που έχει θέσει. Το σίγουρο, όμως, είναι
ότι κάθε αγωνιστική βλέπουμε και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε πολλές εκπλήξεις».
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