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Ο κόουτς του Παναιτωλικού ήταν... ξεκάθαρος σε ότι αφορά τα επόμενα δύο ματς
των «κυανοκίτρινων»

Χωρίς νίκη συνεχίζει ο Παναιτωλικός και ο Μάκης Χάβος ήταν... ξεκάθαρος μετά την ήττα
από τον ΠΑΟΚ. Οπου και έδωσε χαρακτήρα «τελικού» στα επερχόμενα ματς με Ξάνθη και
ΟΦΗ. «Ξέραμε από πριν ότι το έργο μας θα ήταν πολύ δύσκολο και παρά την ψυχρολουσία
που δεχθήκαμε νωρίς, στο πρώτο ημίχρονο προσπαθήσαμε να είναι ανταγωνιστικοί
απέναντι στον ΠΑΟΚ που στο πρώτο μέρος δε μας απείλησε. Αυτό συζητήσαμε στο
ημίχρονο με τα παιδιά, ότι στο μηδέν ένα μπορεί να αλλάξει αλλά δυστυχώς ο ΠΑΟΚ βρήκε
τρόπους να σπάσει την πίεσή μας και να τελειώσει το παιχνίδι Από εκεί και πέρα έχω
μιλήσει με τη διοίκηση και νομίζω ότι μες την εβδομάδα θα έχουμε ευχάριστα με δύο
ανακοινώσεις», είπε αρχικά.
Και συνέχισε. «Στα επόμενα δύο παιχνίδια με Ξάνθη και ΟΦΗ δεν υπάρχει γυρισμός… Είναι

1/2

Χάβος: «Δεν υπάρχει γυρισμός με Ξάνθη και ΟΦΗ»
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019 10:05

επιτακτική ανάγκη να σκοράρουμε. Θέλουμε παίκτη στα πλάγια αλλά και φορ. Δεν έχουμε
την πολυτέλεια να χάνουμε παίκτες όπως ο Λουσέρο. Δεν έχω βρεθεί ποτέ σε παρόμοια
θέση ως προπονητής και σίγουρα είναι και ψυχολογικό το θέμα. Πρέπει να δώσουμε μία
ώθηση στην ομάδα και είμαι σίγουρος ότι με τις μεταγραφές τα πράγματα θα πάνε πολύ
καλύτερα. Είναι για όλους δύσκολα. Ο Παναιτωλικός δεν έχει μάθει να είναι τελευταίος
αλλά πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα. Θα δώσουμε τα πάντα στα 19 παιχνίδια
που απομένουν. Όταν κρίνω ότι δε μπορώ να βοηθήσω άλλο, θα πάρω την τσάντα μου και
θα σηκωθώ να φύγω».
Μετά ανέφερε πως «κάθε Κυριακή κρινόμαστε όλοι. Οι αδυναμίες ήταν δεδομένες και πριν
έρθω εγώ. Τουλάχιστον τέσσερις με πέντε θέσεις θέλουμε ενίσχυση. Όποιος δεν μπορεί να
φύγει από τον Παναιτωλικό. Είναι πολύ αρνητικό για εμάς ο τραυματισμός του Λουσέρο.
Έχει κάταγμα». Για τη μάχη κορυφής σχολίασε πως «και οι δύο ομάδες έχουν αλλάξει
επίπεδο από τις άλλες. Ο Ολυμπιακός έχει και την Ευρώπη και για εμένα το ότι ο ΠΑΟΚ
που έχει πολύ καλούς παίκτες, δεν παίζει Ευρώπη, είναι μειονέκτημα».
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