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Θεωρείται ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες όχι μόνο του Παναιτωλικού αλλά και της
φετινής Football League, με τον ίδιο να διανύει την τρίτη του χρονιά στο Αγρίνιο και να
επιθυμεί διακαώς την επιστροφή της ομάδας στη Σούπερ Λίγκα

Ο Γιώργος Κούσας, μίλησε στο pamesports για την προσπάθεια που κάνει φέτος ο
Παναιτωλικός προκειμένου να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια, εξήγησε τους λόγους που
κράτησαν πίσω βαθμολογικά την ομάδα του και σχολίασε την αλλαγή στην αγωνιστική τους
εικόνα, από την ημέρα που ανέλαβε τον πάγκο ο Μάκης Χάβος. Ο 30χρονος αμυντικός δεν
θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστη και την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό
ποδόσφαιρο, λέγοντας πως πλέον είναι λίγες οι ομάδες που εντυπωσιάζουν.
Γιώργο, μετά από 29 αγώνες, έχετε συγκεντρώσει 46 βαθμούς και βρίσκεστε στην έβδομη
θέση. Αυτή η συγκομιδή είναι αυτή που περίμενες και ήθελες με την ομάδα ή όχι;
«Θεωρώ πως θα μπορούσαμε να έχουμε καταφέρει κάτι παραπάνω. Βάση της δυναμικής
μας και βάση της εμπειρίας που έχουμε, πιστεύω πως θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμα
καλύτερα βαθμολογικά. Ωστόσο κάποιες ατυχίες και το ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε
εύκολα δίχτυα, μας στοίχισαν βαθμούς και μας κράτησαν πίσω βαθμολογικά».
Είστε η ομάδα με την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, ωστόσο λες πως δεν
μπορούσατε να πετύχετε πολλά γκολ. Αυτό πως το εξηγείς;
«Υπήρχαν παιχνίδια που μπορεί να πετυχαίναμε και δύο και τρία γκολ. Ωστόσο υπήρχαν
κάποια ματς που μέναμε στο μηδέν χωρίς να σημειώσουμε κάποιο τέρμα και δυστυχώς αυτό
φαίνεται και από τις πολλές ισοπαλίες που έχουμε».
Η ομάδα ξεκίνησε το πρωτάθλημα με τον τίτλο του φαβορί για την απευθείας άνοδο.
Ένιωσες εσύ σαν να ξεκινάτε τις υποχρεώσεις σας με τον τίτλο αυτό;
«Δεν το ένιωσα μόνο εγώ, αλλά και όλα τα παιδιά στην ομάδα. Τόσο αυτοί που ήμασταν
από πέρυσι στον Παναιτωλικό όσο και οι νέοι που ήρθαν το καλοκαίρι. Το νιώθαμε από την
πρώτη μέρα που ξεκίνησε η προετοιμασία και το πιστεύαμε πολύ. Ακόμα το πιστεύουμε».
Σας άγχωσε καθόλου αυτή η πίεση που υπήρχε - και συνεχίζει να υπάρχει - για την
απευθείας άνοδο;
«Εγώ προσωπικά έχω ξεπεράσει αυτό το άγχος. Με τα χρόνια ωριμάζεις και σκέφτεσαι
τελείως επαγγελματικά και δεν επηρεάζεσαι από την πίεση. Αυτή σίγουρα υπάρχει, γιατί
ανήκω σε μία ομάδα με πολλές απαιτήσεις, μεγάλη ιστορία και πολύ κόσμο που την
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ακολουθεί».
Θεωρείς εφικτό πλέον τον στόχο της απευθείας ανόδου ή επικεντρώνεστε στα πλέι οφ;
«Μπορεί βάση της τωρινής βαθμολογίας αυτός ο στόχος να φαίνεται δύσκολος, ωστόσο
βάση του προγράμματος που έχουμε, θεωρώ πως είναι κάτι παραπάνω από εφικτός να
πραγματοποιηθεί. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως τις τρεις πρώτες ομάδες – Εργοτέλη,
Ολυμπιακό Βόλου και Απόλλωνα Σμύρνης – τους αντιμετωπίζουμε στην έδρα μας, ενώ
εντός έδρας θα υποδεχτούμε και όσες ομάδες βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα. Το
πρόγραμμα είναι πολύ ευνοϊκό για μας και αν είμαστε όπως πρέπει, θα μπορέσουμε να
ανεβούμε απευθείας στη Σούπερ Λίγκα».
Τι πιστεύεις ότι έφταιξε και η ομάδα παρουσιάστηκε κατώτερη των προσδοκιών;
«Δεν ξέρω αν έφταιξε κάτι συγκεκριμένα. Τα ότι είμαστε πιο πίσω βαθμολογικά από ότι θα
περιμέναμε, δεν σημαίνει πως κάτι έφταιξε. Απλά κάποια ματς που πίστευες ότι θα τα
πάρεις, δεν τα κέρδισες….»
Είστε ένα από τα πολύ τακτοποιημένα σωματεία που δεν έχει οικονομικά προβλήματα. Δεν
θεωρείς πως λόγω αυτής της κατάστασης θα έπρεπε να είστε πιο ψηλά στη βαθμολογία;
«Σίγουρα όσοι είμαστε στον Παναιτωλικό είμαστε πολύ τυχεροί που βρισκόμαστε σε ένα
υγιέστατο σωματείο, χωρίς οικονομικά προβλήματα και με μία τυπικότατη διοίκηση. Κάθε
παίκτης θα ήθελε να είναι εδώ και να αγωνίζεται για αυτή την ομάδα. Ωστόσο ας μην
ξεχνάμε πως οι μεγάλες ομάδες έχουν και μεγάλες ευθύνες, μεγάλη πίεση και ακόμα
μεγαλύτερες απαιτήσεις. Η φανέλα είναι βαριά και δεν υπάρχουν περιθώρια για πολλά
λάθη. Ο κόσμος έχει απαιτήσεις, τα πόδια κάποιες φορές βαραίνουν από την πίεση και
πρέπει να είσαι συνέχεια σε εγρήγορση. Την πίεση που έχουμε εμείς δεν την έχουν όλες οι
ομάδες».
Ξεκινήσατε τη σεζόν με τον Νίκο Καραγεωργίου και πλέον συνεχίζετε με τον Μάκη Χάβο. Η
αλλαγή αυτή πιστεύεις ότι βοήθησε;
«Κάθε αλλαγή προπονητή θεωρώ πως βοηθάει μία ομάδα. Νομίζω πως πλέον με τον κύριο
Χάβο παίζουμε με περισσότερη δύναμη, έχουμε βάλει περισσότερο πάθος στο παιχνίδι μας
και φαίνεται πως έχουμε αλλάξει προς το καλύτερο».
Ο κόσμος πως έχει ανταποκριθεί φέτος στην προσπάθεια της ομάδας;
«Ο κόσμος του Αγρινίου πάντα βρισκόταν κοντά στην ομάδα και στήριζε την προσπάθειά
μας. Συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες της κατηγορίας, θεωρώ πως είμαστε ένα επίπεδο
πιο πάνω και ένα βήμα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, στο θέμα των φιλάθλων».
Ποιες ομάδες βλέπεις να ανεβαίνουν απευθείας στη Σούπερ Λίγκα;
«Θέλω να ανέβει ο Παναιτωλικός. Από εκεί και μετά ας ακολουθήσουν όποιες θέλουν».
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Πες μου δύο ευχάριστες και δύο δυσάρεστες εκπλήξεις της φετινής Football League.
«Ο Ηρακλής Ψαχνών και ο Απόλλων Σμύρνης είναι δύο ομάδες που με έχουν εντυπωσιάσει
φέτος. Δεν περίμενα τέτοια εικόνα από τις δύο αυτές ομάδες. Δυσάρεστες εκπλήξεις για
μένα, είναι οι ομάδες που δεν μπορούν να σταθούν στην κατηγορία αυτή, λόγω των
γηπεδικών τους εγκαταστάσεων. Είναι κρίμα να βλέπεις τους παίκτες να ρισκάρουν τα
πόδια τους σε γήπεδα όπως αυτά της Επανομής και της Αναγέννησης Γιαννιτσών, που είναι
σχεδόν απαγορευτικά για επαγγελματικές κατηγορίες».
Τέλος θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας.
«Το επίπεδο και η ανταγωνιστικότητα έχουν πέσει σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Το ότι
πολλές ομάδες έχουν οικονομικά προβλήματα και δεν μπόρεσαν να κάνουν μεταγραφές,
έστρεψε τους πάντες στους νεαρούς Έλληνες παίκτες, που δεν έχουν την απαιτούμενη
εμπειρία. Έτσι το επίπεδο, η ποιότητα, η απόδοση αλλά και το θέαμα δεν είναι τα
αναμενόμενα. Πλέον λίγες είναι οι ομάδες που σε εντυπωσιάζουν».
pamesports.gr
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