Κυριακίδης: «Ανοικτός σε πρόταση του Άρη»
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019 11:34

Για το πόσο κοντά βρέθηκε το καλοκαίρι στον Άρη μίλησε μεταξύ άλλων ο
Δημήτρης Κυριακίδης, με τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού να αναφέρει πως
είναι ανοικτός σε πρόταση των «κιτρίνων».

Αναλυτικά ο έμπειρος τερματοφύλακας μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ARENA FM
ανέφερε τα εξής:

Για το γεγονός ότι δεν παίζει φέτος: “Ανήκω στην ομάδα, έχω συμβόλαιο μέχρι τον
ερχόμενο Ιούνιο. Είναι κάτι στενάχωρο, το γεγονός ότι δεν αγωνίζομαι, δεν το περίμενα με
τίποτα αυτό, αλλά δυστυχώς αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Η ομάδα μπήκε σε άλλη
φιλοσοφία, να ρίξει το μπάτζετ, να συνεργαστεί με τη Μπενφίκα κι εγώ δεν κατάφερα να
λύσω το συμβόλαιό μου το καλοκαίρι που μας πέρασε. Τώρα, απλά παρακολουθώ τα ματς
του Παναιτωλικού από την τηλεόραση ή το γήπεδο”.
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Για τη θέση του τερματοφύλακα: “Είναι μια ιδιαίτερη θέση, πρέπει να δουλεύεις καθημερινά,
πρέπει να περιμένεις την ευκαιρία που θα σου δοθεί αν δεν παίζεις βασικός και να την
αρπάξεις από τα μαλλιά όταν ξεκινήσεις να παίζεις”.

Για την άσχημη πορεία του Παναιτωλικού μέχρι στιγμής: “Η ομάδα δεν ξεκίνησε καλά, ήθελε
να προωθήσει νέους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει μέλλον στην ομάδα, αλλά προφανώς και
χρειάζεται η εμπειρία ποδοσφαιριστών για να βοηθήσουν τους νεαρούς. Πιστεύω λείπει η
εμπειρία που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, γι’ αυτό και είναι πιο δύσκολο το πρωτάθλημα
φέτος. Θέλει μεγάλη προσπάθεια για να ανακάμψει, γιατί έχει μείνει πολύ χαμηλά στο
πρωτάθλημα”.

Για την αλλαγή προπονητή στον Παναιτωλικό: “Όταν δεν έρχονται τα επιθυμητά
αποτελέσματα, γίνεται αλλαγή προπονητή, ώστε να βοηθήσει τους παίκτες και στο
ψυχολογικό και στο αγωνιστικό κομμάτι. Γνωρίζει το πρωτάθλημα ο νέος προπονητής,
γνωρίζει τον Παναιτωλικό μιας και έχει ξαναδουλέψει στο Αγρίνιο και πιστεύω θα βοηθήσει.
Μέρα με τη μέρα και με περισσότερη δουλειά, θα φτάσει στον στόχο που έχει θέσει η
ομάδα. Ο προηγούμενος προπονητής, όσο μπόρεσα και είδα στις προπονήσεις, ήταν
φιλόδοξος, δούλευε αρκετά, αλλά πρέπει να σου βγαίνει και το αποτέλεσμα. Γι’ αυτό η
ομάδα επέλεξε να αλλάξει προπονητή”.

Για το γεγονός ότι δεν προπονείται με την ομάδα: “Εγώ προπονούμαι διαφορετικές ώρες
από την ομάδα, δεν συμμετέχω εκεί. Θα ήθελα να είμαι σε καλό επίπεδο, γιατί ο Γενάρης
είναι πολύ κοντά και θέλω να μπορέσω να φύγω και να ξεκινήσω να παίζω ξανά”.

Για το πόσο κοντά βρέθηκε να πάρει μεταγραφή στον Άρη, το περασμένο καλοκαίρι:
“Έγιναν συζητήσεις με τον Άρη, αλλά δεν ήταν εύκολο να γίνει η μεταγραφή. Είχε κλείσει το
ρόστερ όταν μιλήσαμε εμείς, κάναμε συζητήσεις, αλλά δεν καταλήξαμε κάπου. Ποτέ δεν
είναι αργά πάντως, εγώ είμαι ανοιχτός σε κάθε πρόταση και ειδικά τώρα που ο Άρης έχει
πρόβλημα στη θέση, αν και δεν έχουμε μιλήσει ακόμη, ξέρω ότι ίσως χρειαστεί να πάρει
τερματοφύλακα τον Γενάρη”.

Για τον Φαμπιάν Έμαν: “Αν δεν κάνω λάθος είναι 21 χρονών. Είναι πολύ μικρός, παίζει σε
μια τεράστια ομάδα, με τεράστια πίεση. Δεν περίμενε ούτε ο ίδιος πως θα μπει τόσο
γρήγορα στο γήπεδο. Έχει τα προσόντα, είναι τερματοφύλακας με καλά χαρακτηριστικά

2/3

Κυριακίδης: «Ανοικτός σε πρόταση του Άρη»
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019 11:34

και από εκεί και πέρα χρειάζεται υπομονή. Δεν είναι εύκολη ομάδα ο Άρης, έχει απαιτήσεις
και πρέπει να του δείξουν εμπιστοσύνη οι άνθρωποι και ο κόσμος της ομάδας”.

Για το τι έκανε ο ίδιος στην ηλικία των 21 ετών: “Δούλευα καθημερινά πάρα πολύ. Δεν θα
άλλαζα κάτι από το παρελθόν μου. Το μόνο που θα μπορούσα να ζητήσω, είναι περισσότερη
τύχη. Όταν δουλεύεις και είσαι συγκεντρωμένος και προσέχεις τον εαυτό σου, το μόνο που
θέλεις είναι τύχη και υγεία. Υγεία είχα, αλλά η τύχη δεν ήταν μαζί μου. Το μόνο που θα
άλλαζα, ίσως θα ήταν η τύχη”.

Για το Άρης – Παναιτωλικός: “Μόνο που παίζεις στο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Άρη,
φυσικά υπάρχει φαβορί. Ο Άρης είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, το έδειξε και στην Ξάνθη
πρόσφατα. Έχουν την ψυχολογία με το μέρος τους οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, γιατί
έχουν και νέο προπονητή, που θα δουλέψει ακόμη μια εβδομάδα και θα μάθει καλύτερα την
ομάδα. Ο Παναιτωλικός θα έχει πολύ δύσκολο έργο, πρέπει να είναι συγκεντρωμένος για 90
λεπτά. Έχει το προβάδισμα ο Άρης, αλλά στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούν. Πέρυσι
ο Άρης ήταν επίσης το φαβορί, αλλά καταφέραμε να κερδίσουμε”.

Για το αν έρθει στο Κλεάνθης Βικελίδης την Κυριακή: “Ναι, υπάρχει μια περίπτωση να έρθω
στη Θεσσαλονίκη για να δω τον αγώνα από κοντά. Ακόμη τίποτε δεν είναι σίγουρο όμως”.
gazzetta.gr
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