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Η Νίκη πανηγύρισε τη δεύτερη συνεχόμενη άνοδο της κι έτσι μέσα σε μόλις δύο χρόνια
βρίσκεται από τα τοπικά πρωταθλήματα στην Α2. Ο άνθρωπος που καθοδήγησε αυτή τη
διετία τους Βολιώτες, ο κόουτς Λάμπρος Πρέκας, μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ
(sepk.gr) για την πορεία της Νίκης αλλά και τους στόχους που υπάρχουν από εδώ και πέρα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε
Για τη δεύτερη συνεχόμενη άνοδο της Νίκης Βόλου
«Ήταν μία ιδιαίτερη χρονιά γιατί από τον πρώτο γύρο είχαμε πετύχει τον βασικό μας στόχο
που ήταν η παραμονή. Στο δεύτερο μισό αρχίσαμε να βάζουμε στόχο τη δεύτερη ή την τρίτη
κι έτσι κάθε ματς ήταν τελικός. Κάθε ματς για εμάς είχε έντονα συναισθήματα γιατί με
κάθε νίκη πλησιάζαμε πιο κοντά στην υπέρβαση. Γενικά ήμασταν μία ομάδα που μάζευε
πολύ κόσμο κι αυτό είναι το πιο ευχάριστο γιατί θέλαμε να δώσουμε τη χαρά στον κόσμο
μας που έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Ίσως ήμασταν η ομάδα με τον περισσότερο
κόσμο μέσα στο πρωτάθλημα».

Για τους στόχους που υπάρχουν ενόψει της νέας σεζόν
«Εμείς επειδή ήμαστε μία επαρχιακή ομάδα έχουμε επιδιώξει να αναπτυχθεί όλη η
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προσπάθεια μέσα σε μία νοικοκυρεμένη κατάσταση. Ο πρόεδρος κύριος Χαράλαμπος
Τουτουντζόγλου προσέχει ιδιαίτερα να είμαστε τακτοποιημένοι και χάρη στη δική του
προσπάθεια το έχουμε πετύχει. Φέτος προσπαθήσαμε να φέρουμε πίσω κάποιους Βολιώτες
που έχουν παραστάσεις από μεγαλύτερες κατηγορίες και διατηρώντας τον περσινό κορμό
θα επιδιώξουμε η ομάδα να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Σίγουρα πρόκειται για 'ένα πιο
δυνατό πρωτάθλημα, με ισχυρότερες ομάδες και μικρότερες αποστάσεις, όμως είμαστε
αισιόδοξοι. Γενικότερα στηρίζουμε πάρα πολλά στη στήριξη του κόσμου για ακόμα μία φορά
γιατί η πόλη αποδεικνύεται ότι διψάει για μπάσκετ. Πέρσι είχαμε 400 εισιτήρια διαρκείας
και φέτος ο στόχος είναι τα 600».

Για το ρόστερ κι αν έχει ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός
«Επί της ουσίας έχουμε ολοκληρώσει τις κινήσεις. Το πιστεύαμε ότι θα ήμαστε στη Β'
Εθνική και μετά το τέλος του μπαράζ ξεκινήσαμε να στήνουμε ομάδα για αυτή την
κατηγορία. Σε μεγάλο βαθμό διατηρήσαμε τον ίδιο αγωνιστικό κορμό και καταφέραμε να
επιστρέψουν στην πόλη τους οι Μιχάλης Φρουσκλιάς, Φώτης Τάσσος και ο Βασίλης
Γιωτόπουλος. Μετά την επίσημη άνοδο της ομάδας προστέθηκε στο ρόστερ και ο Γιώργος
Τασιούδης κι έτσι ολοκληρώσαμε τις κινήσεις μας. Στόχος είναι μέσα στη χρονιά να
δώσουμε κάποιες ευκαιρίες και ίσως κάποιο ρόλο και σε κάποιους νεαρότερους παίκτες
από τις ακαδημίες μας».
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