Δέλλας: «Να κλείσουμε καλά τη χρονιά»
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019 09:36

Ο τεχνικός του Παναιτωλικού στάθηκε στην παρουσία πολλών πιτσιρικάδων στο
αρχικό σχήμα των «κυανοκίτρινων»

Στην παρουσία πολλών νεαρών παικτών στα ματς του Παναιτωλικού, στάθηκε ο Τραϊανός
Δέλλας μετά το 1-0 που κέρδισαν τα «καναρίνια» στη Ριζούπολη. «Για εμάς σήμερα ήταν
ένα παιχνίδι που θέλαμε να κερδίσουμε, παίζοντας με συγκεκριμένο τρόπο. Ήταν ένας ματς
χωρίς σκοπιμότητα, ήμασταν καλύτεροι μέσα στο γήπεδο και δικαιούμασταν τη νίκη και θα
μπορούσαμε και με παραπάνω σκορ. Θέλαμε να δώσουμε χρόνο και στους νέους παίκτες.
Πρέπει να κλείσουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη χρονιά και να τερματίσουμε όσο ψηλότερα
γίνεται. Βλέποντας τι συμβαίνει στην ουρά της βαθμολογίας, είναι σημαντικό ότι η ομάδα
έχει εξασφαλίσει καιρό την κατηγορία. Παίξαμε για μεγάλο διάστημα καλό ποδόσφαιρο στο
πρωτάθλημα, χρησιμοποιώντας σε δεύτερο πλάνο νεαρά παιδιά για να έχει οφέλη η ομάδα
του Παναιτωλικού. Θα πρέπει στα υπόλοιπα ματς να έχουμε καθαρό μυαλό και να κλείσουμε
όσο καλύτερα γίνεται την χρονιά Εύχομαι στον ιστορικό Απόλλωνα να επιστρέψει γρήγορα
στην κατηγορία», είπε αρχικά.
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Και μετά ρωτήθηκε για το πώς μπορεί να δίνει κίνητρο στους ποδοσφαιριστές του σε ένα
αδιάφορο ματς. «Δεν είναι δύσκολο όταν έχεις νεαρούς παίκτες. Από μόνοι τους βρίσκουν
τα κίνητρα, δεν χρειάζονται προπονητές γι αυτό. Όταν παίζεις στην Σούπερ Λίγκα είναι
κίνητρο. Πρέπει να κρατήσεις συγκεντρωμένη την ομάδα και ειδικά όταν προέρχεσαι από
βαριές ήττες. Επιλογή δικιά μου ήταν να παίξουν ανοιχτά με τους μεγάλους, να αποκτήσουν
εμπειρίες. Μόνο έτσι, όμως, τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν τις δυνατότητές τους. Ποτέ
δεν μπαίνω στη λογική να προστατεύσω τον εαυτό μου και να παίξω διαφορετικό
ποδόσφαιρο από αυτό που ζητάω».
Για το γεγονός πως τα «καναρίνια» κέρδισαν μόλις με 1-0 σχολίασε πως «φτάσαμε πολλές
φορές με στρωτό ποδόσφαιρο έξω από την περιοχή. Λανθασμένες επιλογές, βιασύνη δεν
μας έδωσαν τη δυνατότητα να σκοράρουμε κι άλλο. Όσο περνάει η ώρα όταν είναι 1-0, οι
παίκτες έχουν το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Η σημερινή18αδα ήταν από τις πλέον
νεανικές όχι μόνο για εμάς αλλά και στην Σούπερ Λίγκα».
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