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Η δύναμη της έδρας (τελευταία εντός έδρας νίκη επί της Καρδίτσας), αποδεικνύεται βασικό
όπλο για το Ψυχικό στη μάχη της παραμονής. Η ομάδα του Γιώργου Ρεμεντέλα είδε φέτος
δύο φορές την τύχη να της γυρίζει την πλάτη, αφού τόσο ο Χρήστος Ιορδάνου όσο και ο
Σπύρος Παναγιωταράς τραυματίστηκαν σοβαρά στο γόνατο (ρήξη χιαστού) με αποτέλεσμα
ο βαθμός δυσκολίας να αυξηθεί. Παρά τις λίγες επιλογές και τις υψηλές απαιτήσεις της
κατηγορίας, το Ψυχικό πήρε σημαντικές νίκες και διατηρεί απόσταση ασφαλείας από τη
ζώνη των πλέι-άουτ.

Ο Γιώργος Ρεμεντέλας μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ για τη φετινή πορεία της ομάδας
και όχι μόνο. Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τη σημασία της νίκης επί της Καρδίτσας, τόσο από βαθμολογικής όσο και από
ψυχολογικής άποψης μετά τις δύο σημαντικές ατυχίες με τους σοβαρούς τραυματισμούς
των Χρήστου Ιορδάνου και Σπύρου Παναγιωταρά (σ.σ.: αμφότεροι έχουν τεθεί νοκ άουτ για
το υπόλοιπο της σεζόν): "Κάθε νίκη είναι σημαντική και έχει ιδιαίτερη αξία στο
πρωτάθλημα. Η συγκεκριμένη βέβαια έχει διπλή σημασία, αφενός γιατί ήρθε απέναντι σε
έναν αντίπαλο που βρίσκεται σε φόρμα με συνεχόμενα καλά αποτελέσματα και αφετέρου
γιατί συνδυάστηκε με ωραίο μπάσκετ και καλή απόδοση -ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος.
Πράγμα που δείχνει ότι η ομάδα έχει ακόμη πράγματα να δώσει. Αυτό ειδικά μας γεμίζει με
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και φτιάχνει την ψυχολογία μας εν όψει της συνέχειας".

Για το αν ο μεγαλύτερος αντίπαλος κάθε εβδομάδα είναι το επίπεδο των αντιπάλων ή τα
προβλήματα που προέκυψαν με τους τραυματισμούς: "Ο μεγαλύτερος αντίπαλος μας είναι η
λειψανδρία, και δη στην περιφέρεια, και η κόπωση. Αυτό είναι ξεκάθαρο εδώ και καιρό. Από
την αρχή της σεζόν, έχουμε δείξει πως όταν είμαστε υγιείς και έχουμε τη δυνατότητα να
δουλέψουμε όλοι μαζί, είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Από εκεί και πέρα, το μείζον
πρόβλημα είναι η κόπωση που συσσωρεύεται στους παίκτες μετά τους δύο σοβαρούς
τραυματισμούς δύο περιφερειακών μας. Αυτό έχει δημιουργήσει έξτρα καταπόνηση και νέα
μικροπροβλήματα σε όσους συνεχίζουν την προσπάθεια".

Για την επιστράτευση επί της ουσίας του Ντίνου Αχή, ο οποίος επέστρεψε στον σύλλογο
μετά από δυόμιση χρόνια με σκοπό να βοηθήσει και να γεμίσει τα κενά στην περιφέρεια: "Ο
Ντίνος επιστράτευσε το συναίσθημα και την αγάπη του για τον σύλλογο. Δέχθηκε με
μεγάλη χαρά να βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη καμπή του πρωταθλήματος, δείχνοντας πόσο
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μεγάλη προσωπικότητα είναι. Η παρουσία του ξανά στην ομάδα, αρκεί από μόνη της για να
γεμίσει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όλα τα παιδιά. Πιστεύω ότι έδωσε μεγάλη ώθηση σε
όλους".

Για τον μαγικό αριθμό που εξασφαλίζει την απευθείας παραμονή στην κατηγορία: "Γενικά
δεν μου αρέσει να κάνω προβλέψεις και να μιλάω υποθετικά. Βάσει του πώς εξελίσσεται το
πρωτάθλημα και όσων έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι οι 13 νίκες μπορούν να
δώσουν απευθείας την παραμονή. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος βέβαια, μιας και
μιλάμε για οκτώ ακόμα αγωνιστικές στο πρωτάθλημα".
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