ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ:Η συνέντευξη της εβδομάδας
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Πέμπτη, 07 Φεβρουαρίου 2019 12:44

Ο Χρήστος Σταμούλης είναι ο παίκτης του ΑΟ που μίλησε στη "Συνέντευξη της
εβδομάδας".

Ο 26χρονος shooting guard αναφέρθηκε στο παιχνίδι με τον Ερμή στο Λαγκαδά, στην
επιστροφή της ομάδας μετά από δύο παιχνίδια στην έδρα της για το παιχνίδι με τη
Χαλκηδόνα την Κυριακή στις 5 το απόγευμα και στη στήριξη που περιμένει από τον κόσμο
για το παιχνίδι αυτό.
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Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Χρήστο τι έφταιξε και γνωρίσατε την ήττα στον εκτός έδρας αγώνα με τον Ερμή Λαγκαδά;
Επιτρέψαμε στον αντίπαλο να ξεκινήσει πιο δυνατά. Κάναμε ένα πολύ κακό πρώτο
δεκάλεπτο αμυντικά και αυτό όπως αποδείχτηκε μας στοίχισε και ήρθε η ήττα.

Επιστρέφετε μετά από δύο παιχνίδια στην έδρα σας για τον αγώνα με τη Χαλκηδόνα.
Θεωρείς ότι σας έχουν πεισμώσει οι δύο συνεχόμενες ήττες και θα εμφανιστείτε από την
αρχή έτοιμοι για τη νίκη;
Προερχόμαστε από δύο κακές εμφανίσεις. Είναι σημαντικό ότι επιστρέφουμε στην έδρα
μας, σίγουρα είμαστε πεισμωμένοι και πρέπει να μπούμε έτοιμοι από το πρώτο λεπτό για
να επιστρέψουμε στις νίκες.

Ποια είναι τα στοιχεία της Χαλκηδόνας που πρέπει να περιορίσετε σε αυτή την
αναμέτρηση;
Είναι μια ομάδα σκληροτράχηλη με έμπειρα παιδιά. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε να κάνουμε
το παιχνίδι μας, να δείξουμε χαρακτήρα και να κάνουμε όσα πρέπει και όσα δουλεύουμε
στην προπόνηση όλη την εβδομάδα.

Παρά τα δύο άτυχα αποτελέσματα παραμένετε στη 2η θέση της βαθμολογίας. Το γεγονός
αυτό σας κρατάει σε καλή ψυχολογία;
Είμαστε στη 2η θέση, όμως δεν πρέπει να το κοιτάζουμε έτσι. Είμαστε ακόμα στα μέσα του
πρωταθλήματος και προερχόμαστε από δύο ήττες εκτός έδρας. Κάθε νίκη και κάθε
διαφορά είναι πολύτιμη. Όλα παίζουν ρόλο και όλα είναι ρευστά. Οποιαδήποτε και να είναι
η ψυχολογία σου, πρέπει να βρίσκεις τον τρόπο να κερδίζεις μέχρι το τέλος. Έχει πολύ
δρόμο το πρωτάθλημα και ακόμα δεν έχουμε πετύχει τίποτα.

Επιστρέφοντας στην έδρα σας τι περιμένετε από τον κόσμο στο παιχνίδι της Κυριακής;
Η έδρα μας είναι πανίσχυρη και σημαντική είναι η συμβολή του κόσμου σε αυτό. Μας έχει
στηρίξει πάρα πολύ μέχρι τώρα και αυτό περιμένουμε και στο παιχνίδι με τη Χαλκηδόνα την
Κυριακή.
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