ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ:Η συνέντευξη της εβδομάδας
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019 15:20

Ο Χρήστος Σταμούλης είναι ο παίκτης του ΑΟ που μίλησε στη "Συνέντευξη της
εβδομάδας".

Ο 26χρονος shooting guard αναφέρθηκε στο παιχνίδι με τους Μαχητές την Κυριακή στις 5
το απόγευμα, στη σημασία που έχει η παρουσία του κόσμου και στα όσα πρέπει να κάνει η
ομάδα μας για να διατηρηθεί στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
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Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Χρήστο τι θεωρείς ότι δεν πήγε καλά και ήρθε η ήττα στις λεπτομέρειες από τη Νίκη
Βόλου;
Το παιχνίδι της περασμένης Κυριακής με τη Νίκη Βόλου κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Παρόλο
που ξεκινήσαμε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και αποκτήσαμε ένα προβάδισμα,
εμφανίσαμε κάποια κενά διαστήματα στη συνέχεια και τελικά αυτό μας κόστισε.

Στο παιχνίδι με τους Μαχητές που ακολουθεί τι πρέπει να κάνετε για να επιστρέψετε στις
νίκες;
Είναι ένα ακόμα κρίσιμο παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε για να φτάσουμε στο στόχο
μας. Οφείλουμε να είμαστε ακόμα πιο σκληροί και να παραμείνουμε προσηλωμένοι στην
άμυνα και στις αρχές που έχουμε στο παιχνίδι μας.

Ποια είναι τα δυνατά σημεία του αντιπάλου σας που οφείλετε να περιορίσετε για να
φτάσετε στο θετικό αποτέλεσμα;
Είναι μια καλή ομάδα με καλά στοιχεία στο παιχνίδι της. Πρόκειται για μια δυνατή ομάδα με
έμπειρους παίκτες που μπορούν να σουτάρουν καλά και αυτό πρέπει να το προσέξουμε.

Είναι σημαντικό ότι για μία ακόμα αγωνιστική και παρά την ήττα σας, παραμείνατε στη
δεύτερη θέση;
Φυσικά και είναι σημαντικό, παρόλα αυτά εμείς πρέπει να είμαστε απόλυτα
συγκεντρωμένοι στα παιχνίδια μας. Να παίρνουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε, ώστε να
παραμείνουμε στη δεύτερη θέση, χωρίς να στηριζόμαστε σε άλλες ομάδες και να
περιμένουμε αποτελέσματα.

Ενόψει ενός σημαντικού παιχνιδιού όπως αυτό της Κυριακής τι θέλεις να πεις στον κόσμο
της ομάδας;
Η σημασία του παιχνιδιού της Κυριακής είναι τεράστια και ανάλογη θα είναι στα παιχνίδια
που απομένουν. Ότι καλύτερο για εμάς είναι να βλέπουμε το γήπεδο να γεμίζει και να
παίζουμε και για τον κόσμο μας!
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