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Σε αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης μίλησε ο προπονητής της Καλλονής
Μπάμπης Τεννές, αναφερόμενος στη νίκη της ομάδας του επί του Ηρακλή

Δοθείσης της ευκαιρίας ο έμπειρος τεχνικός μίλησε ακόμα για τον στόχο της ανόδου που
έχουν οι νησιώτες, τους υπόλοιπους διεκδικητές ανόδου, αλλά και την πρώτη τριάδα της
βαθμολογίας.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Αθλητικό Μετρόπολις»:
Για το αν η νίκη επί του Ηρακλή προέκυψε από την καλή απόδοση της ομάδας του ή από το
ότι ο Ηρακλής δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την έδρα του: «Νομίζω ότι είναι μια συνάρτηση
πολλών πραγμάτων, το σπουδαιότερο όμως είναι ότι η δική μας ομάδα πραγματοποίησε
καλή απόδοση. Στον Ηρακλή υπάρχει τρομερό άγχος το οποίο ίσως να προέρχεται και από
τον κόσμο του. Αυτό το έβλεπες και στις κινήσεις των ποδοσφαιριστών του, οι οποίοι δεν
είχαν καθαρό μυαλό για να γυρίσουν ένα παιχνίδι. Θεωρώ πως η νίκη μας ήταν απόλυτη
δίκαιη».
Για τον στόχο της ομάδας του από την αρχή της σεζόν: «Ο στόχος της ομάδας μας
από την αρχή ήταν να τερματίσει στην πρώτη εφτάδα για να μπει στα πλέι οφ και από εκεί
και πέρα να δούμε τι θα μπορέσει να γίνει. Όλα όμως εξαρτώνται από τα αποτελέσματα
που θα κάνεις. Αν η Καλλονή συνεχίζει να κάνει νίκες θα μπορέσει να τερματίσει και στην
πρώτη τριάδα, αυτή τη στιγμή όμως στόχος είναι να μπούμε στα πλέι οφ».
Για το τι θα μετρήσει περισσότερο τις τελευταίες αγωνιστικές στις ομάδες που
διεκδικούν την άνοδο: «Σίγουρα θα μετρήσει το βάθος στο ρόστερ, γιατί όλα τα παιχνίδια
μέσα στον Μάιο είναι Τετάρτη και Κυριακή και δεν μπορεί η ίδια εντεκάδα να βγάλει όλα τα
ματς με συνέπεια και επιτυχία. Από εκεί και πέρα νομίζω πως όποιες ομάδες έχουν μια
οικονομική δυνατότητα και συνέπεια θα μπορέσουν να κρατήσουν σε εγρήγορση τους
ποδοσφαιριστές τους, σε αντίθεση με κάποιες άλλες, που όσο πλησιάζουμε προς το τέλος
μπορεί να φανούν σημάδια διάλυσής τους».
Για το αν συμφωνεί με την άποψη κάποιον ότι Απόλλων Σμύρνης, Ολυμπιακός
Βόλου και Παναιτωλικός έχουν «κλειδώσει» την πρώτη τριάδα: «Αν συμβαίνει κάτι
τέτοιο τότε οι υπόλοιποι πρέπει να σταματήσουμε να παίζουμε. Οι τρεις αυτές ομάδες
έχουν προβάδισμα αλλά δε νομίζω πως έχουν… κλειδώσει την τριάδα. Εγώ θεωρώ πως ο
Απόλλων Σμύρνης έχει κάνει μια πολύ καλή συγκομιδή αλλά οι άλλες δυο ακόμα όχι».
Για το αν ο Παναιτωλικός μπορεί να ανέβει: «Ο Παναιτωλικός και η Καλλονή, νομίζω
πως είναι οι δύο καλύτερες ομάδες στην Football League και δεν το λέω ούτε επειδή είμαι
προπονητής στην Καλλονή ούτε επειδή ήμουν στον Παναιτωλικό. Θέλει όμως προσπάθεια
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για να μπορέσεις να πεις ότι θα πάρεις την άνοδο. Ο Παναιτωλικός μπορεί, γιατί έχει μια
πολύ καλή ομάδα και όλα τα ντέρμπι μέσα στο γήπεδό του».
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