ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Η συνέντευξη της εβδομάδας
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Ο Διονύσης Καπινιάρης είναι ο παίκτης του ΑΟ που μίλησε στη "Συνέντευξη της
εβδομάδας. Ο 28χρονος playmaker αναφέρθηκε στη νίκη επί του Φαίακα στην
Κέρκυρα, στο παιχνίδι με το Μακεδονικό το ερχόμενο Σάββατο στο κλειστό του
ΔΑΚ Αγρινίου και στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα για να παραμείνει στην πρώτη
δυάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
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Διονύση πετύχατε μια σπουδαία νίκη μέσα στην Κέρκυρα. Τι θεωρείς ότι μέτρησε και ήρθε
αυτό το αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι που είχε διακυμάνσεις στο σκορ;
Νομίζω ότι είχαμε πίστη στο πλάνο μας και το σημαντικότερο ήταν η ψυχή που βγάλαμε και
ότι δε σταματήσαμε να πιστεύουμε ότι θα έρθει η νίκη ακόμα και όταν πέρασε μπροστά στο
σκορ η ομάδα της Κέρκυρας.

Τι πρέπει να προσέξετε στο παιχνίδι που ακολουθεί με το Μακεδονικό για να φτάσετε στη
νίκη;
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι το παιχνίδι θα είναι εύκολο. Εμείς
πρέπει να κάνουμε αυτά που δουλεύουμε καθημερινά και αν σταματήσουμε το γρήγορο
ρυθμό που θέλουν να βάλουν στο παιχνίδι, θεωρώ ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Είναι σημαντική και σε αυτόν τον αγώνα η παρουσία του κόσμου;
Ο κόσμος από την αρχή είναι κοντά μας, μας βοηθάει και πιστεύω ότι και σε αυτό το
παιχνίδι θα μας στηρίξει. Εμείς έχουμε υποχρέωση να φέρουμε ακόμα μια νίκη και να την
συνδυάσουμε με ωραίο θέαμα, ώστε να το ευχαριστηθεί και ο κόσμος περισσότερο!

Τι πρέπει να κάνετε στα επόμενα παιχνίδια για να πετύχετε το στόχο σας;
Πλέον όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους μας, αλλά σε
καμία περίπτωση δε θα φοβηθούμε κανέναν.

Θεωρείς ότι μετράει για να παραμείνετε στη δεύτερη θέση και το να μην αγχωθείτε από τη
στιγμή που σας έχει φτάσει η ομάδα της Ελευθερούπολης στη βαθμολογία;
Δε μας αγχώνει κάτι. Εμείς από την πρώτη αγωνιστική βρισκόμαστε στις δύο πρώτες
θέσεις και θέλουμε ως το τέλος να είμαστε στην πρώτη δυάδα. Για μας κάθε παιχνίδι είναι
τελικός, θέλουμε να κερδίζουμε και στο τέλος θα γίνει "ταμείο", για να δούμε αν θα τα
έχουμε καταφέρει.
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