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Ο Νάσος Γκρέκας είναι ο παίκτης του ΑΟ που μίλησε στη "Συνέντευξη της
εβδομάδας".

Ο νεαρός guard αναφέρθηκε στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής με το Μακεδονικό,
σε αυτό που ακολουθεί με τη Νίκη Βόλου εκτός έδρας την Κυριακή στις 5 το απόγευμα και
στο τι θα παίξει σημαντικό ρόλο στη συνέχεια για να πετύχει η ομάδα μας το στόχο της.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Νάσο προέρχεστε από τη νίκη επί του Μακεδονικού. Τι κρατάτε από αυτό το παιχνίδι;
Κρατάμε μόνο τους δύο βαθμούς. Αυτό μένει και πλέον συνεχίζουμε την πορεία μας στο
πρωτάθλημα.

Θεωρείς ότι ο αντίπαλός σας που βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, έδειξε
με τη μαχητικότητά του ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στο φετινό πρωτάθλημα;
Περιμέναμε τη μαχητικότητα του Μακεδονικού, καθώς όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια θέση
παίζεις πιο "άνετα" με τους πρωτοπόρους. Όμως έχει αποδειχτεί ότι δεν υπάρχουν εύκολα
παιχνίδια και σε όλα πρέπει να δείχνουμε απόλυτη συγκέντρωση, για να πάρουμε το θετικό
αποτέλεσμα.

Τι πρέπει να προσέξετε στο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι που ακολουθεί με τη Νίκη Βόλου;
Είναι μια ομάδα που έχει μια πολύ δυνατή έδρα και διαθέτει παίκτες που είναι αρκετά
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έμπειροι. Αυτά τα δύο στοιχεία κάνουν δύσκολη την αποστολή μας την Κυριακή.

Η ανάγκη για νίκη και από την πλευρά σας αλλά και για τη Νίκη Βόλου μπορεί να αγχώσει
κάποια από τις δύο ομάδες;
Κάθε παιχνίδι για όλες τις ομάδες είναι ξεχωριστό και έχει ιδιαιτερότητες ανάλογα με τους
στόχους και τη θέση που βρίσκονται. Είναι δεδομένο πως όλες οι ομάδες θέλουν να
κερδίζουν. Εμείς δε σκεφτόμαστε πως θα αντιδράσει ο αντίπαλός μας, αλλά
επικεντρωνόμαστε στο πλάνο μας και στο πως θα το ακολουθήσουμε πιστά σε όλη τη
διάρκεια του αγώνα.

Στα προηγούμενα παιχνίδια δείξατε να μη σας αγχώνει το γεγονός ότι σας έφτασε στη
βαθμολογία η ομάδα της Ελευθερούπολης. Πιστεύεις ότι αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο και
στη συνέχεια;
Δε μας έχει αγχώσει το ότι ισοβαθμούμε με την Ελευθερούπολη. Δουλεύουμε σκληρά στις
προπονήσεις και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος για
να πετύχουμε το στόχο μας.
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