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Ο Αγρινιώτης παίκτης της Δόξας Λευκάδας μίλησε για πράγματα που αφορούν την καριέρα
του καθώς και για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Καβάλας και του Πανελευσινιακού

Ο Απόστολος Ναούμης αγωνίζεται στη Δόξα Λευκάδας η οποία δυστυχώς φέτος δεν τα
κατάφερε και υποβιβάστηκε στην Β' Εθνική και μαθηματικά. Ο 21χρονος σούτινγκ
γκαρντ/φόργουορντ μας ανέλυσε το τι μπορεί να φταίει στην κακή αυτή σεζόν, τους
προσωπικούς του στόχους καθώς και μίλησε για την εμπειρία του στον Μαντουλίδη (κάτι
που τον βοήθησε ιδιαίτερα όπως υποστηρίζει).
Αναλυτικά:
''Σαν προσωπικό στόχο έχω να αγωνιστώ σε όσο υψηλότερο επίπεδο μπορώ, όπου και αν
είναι αυτό, και μέσω της προσπάθειας να χτίσω έναν μπασκετικό χαρακτήρα όντας μικρός.
Ο στόχος μας σαν ομάδα ήταν αρχικά να παραμείνει στην κατηγορία λόγω του μικρού
μέσου όρου ηλικίας και από εκεί και μετά να κοιτάξει ότι καλύτερο μπορεί, τώρα έχουμε
πέσει και υπάρχουν βλέψεις για τη νέα σεζόν στη Β' Εθνική.
Το κλίμα στην ομάδα είναι αρκετά άσχημο όπως και η αγωνιστική μας παρουσία στο παρκέ,
δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες πάντως η ομάδα φέτος άλλαξε δυο φορές
προπονητή και έφυγαν κάποιοι παίκτες με σκοπό το νησί να έχει ενοχληθεί από αυτήν την
εικόνα.
Η ομάδα για του χρόνου έχει βάσεις αφού είναι κοντά στην απόκτηση του Διαμαντόπουλου
και Πέττα, μια ομάδα δηλαδή που θα έχει στόχους πρωταθλητισμού και σκέφτομαι να
παραμείνω ωστόσο θα κοιτάξω και το δικό μου καλό (εκτός από της ομάδας) αφού θέλω να
αγωνιστώ σε υψηλότερο επίπεδο. Εννοείται πως αν υπάρξει κάποια επίσημη κίνηση είτε
από ομάδα της Α2 είτε της Basket League τότε θα πάω εκεί χωρίς δεύτερη σκέψη.
Πάντα είχα στόχους επαγγελματισμού αφού σε μικρότερη ηλικία ήμουν στον Μαντουλίδη
και σε αυτό συντέλεσε κατά μεγάλο βαθμό και ο κόουτς Νικολαϊδης (ο Δημήτρης Νικολαϊδης
που αγωνίστηκε με τη φανέλα τόσο του Άρη όσο και του Ηρακλή), καθώς μπορώ να πω πως
είναι φοβερός στη δουλειά του και από τους καλύτερους στην Ελλάδα. Επί της ευκαιρίας
τον ευχαριστώ πολύ για όλα όσα μου έχει προσφέρει.
Σίγουρα από άποψη των μπασκετικών μου κομματιών ο Μαντουλίδης με βοήθησε κατά πολύ
να βελτιωθώ αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι γεννήθηκα στο Αγρίνιο και η επαρχία
δεν είχε υποδομές (δεν ξέρω ποιος φταίει γιαυτό) και έτσι πιστεύω θα χαθούν αρκετά
ταλέντα της περιοχής. Ευτυχώς που υπήρξε ο Μαντουλίδης και μου έδωσε την ευκαιρία να
ξεδιπλώσω το ταλέντο μου γιατί δεν μπορούσα από εκεί που ήμουν.
Για τα σενάρια που αφορούν Πανελευσινιακό και Καβάλα δεν γνωρίζω κάτι επίσημα και
ακόμη δεν υπάρχει κάποια επαφή οπότε δεν μπορώ να μιλήσω επί του θέματος''.
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