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Ο έμπειρος κόουτς χειροκροτήθηκε από τον κόσμο των «κυανοκίτρινων» και έδειξε
αισιόδοξος για το μέλλον τους

Την αποθέωση γνώρισε σήμερα ο Μάκης Χάβος από τους φίλους του Παναιτωλικού, όμως
το ντεμπούτο του δεν συνδυάστηκε με νίκη. Μετά το ματς όμως έδειξε αισιόδοξος πως τα
«καναρίνια» θα βγουν σύντομα από την κρίση. «Χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά μαζί σας. Για
το παιχνίδι, βρίσκομαι πέντε μέρες στην ομάδα. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε την
ψυχολογία των παικτών και να βάλουμε κάποια στοιχεία στο παιχνίδι μας. Στο πρώτο
δεκάλεπτο μπήκαμε καλά αλλά μετά τον έλεγχο τον είχε η Λάρισα σε ένα μέτριο ματς.
Δεχθήκαμε την ψυχρολουσία αλλά καταφέραμε να ισοφαρίσουμε.
Στο δεύτερο μέρος είχαμε τον έλεγχο και δεν κινδυνέψαμε ποτέ από τον αντίπαλο.
Πετύχαμε ένα ωραίο γκολ αλλά δεχθήκαμε ένα γκολ από στατική φάση που με στενοχωρεί
αφάνταστα. Από αυτά που είδα είμαι ευχαριστημένος. Η ομάδα έχει ποιότητα γι’ αυτό και
ήρθα στην ομάδα. Είμαι αισιόδοξος και δεν φοβάμαι καθόλου τον Παναιτωλικό. Έχουμε
συζητήσει με τη διοίκηση. Είμαι σίγουρος ότι η διοίκηση θα κάνει το καλύτερο για την ομάδα
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και χρειαζόμαστε ενίσχυση σε τρεις θέσεις», είπε αρχικά.
Και συνέχισε. «Σήμερα παίζαμε με μια ομάδα που πήγε στον Άρη και έκανε το 0-2, 3-2, μην
το ξεχνάμε.Το ποδόσφαιρο είναι σκληρό και πρέπει να γίνουμε κι εμείς ακόμη πιο σκληροί.
Το πιο σημαντικό είναι οι παίκτες που θε έρθουν να είναι καλοί. Παίζει σημαντικό ρόλο η
ικανότητα του παίκτη. Είναι καλύτερο να είναι Έλληνας αλλά πρέπει πρώτα να έχει
προσωπικότητα».
Μετά ρωτήθηκε για τις θέσεις που χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα. « Δεν είναι σωστό εκ
μέρους μου και ενώ απομένουν δύο μήνες ως τη μεταγραφική περίοδο, να μιλήσω γι’ αυτό.
Νομίζω τα έχετε δει όλοι και τα γράφετε». Για το γεγονός πως ο Παναιτωλικός δεν
κατάφερε να διαχειριστεί το υπέρ του σκορ ανέφερε ότι « Για να τα λέμε όλα, σήμερα ο
Παναιτωλικός ήταν πίσω στο σκορ και αντέδρασε. Από εκεί και πέρα είναι στενάχωρο αυτό
που συνέβη. Το πιο σημαντικό πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι η ψυχολογία και η τακτική».
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