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Τι σημαινει να εχεις τοση εμπειρια σε τοσο μικρη ηλικια;

&quot;Η ευρωλιγκα υπηρξε ενα καταπληκτικο ταξιδι για μενα.Ειναι σημαντικο να
ολοκληρωνεσαι σε μια τετοια διοργανωση και νιωθω πιο εμπιρος μετα τον πεμπτο μου
χρονο.Το πιο σημαντικο πραγμα για ενα νεο παιχτη ειναι να κανει αργα και σταθερα
βηματα.Αυτος ηταν ο δρομος που διαλεξα και ταυτοχρονα ειχα και μεγαλη βοηθεια απο
ολους τους προπονητες μου.&quot;

Συμφωνεις οτι ειναι μια απο τις καλυτερες περιοδους για σενα;

Το πιστευω.Οπως ειπα αισθανομαι πιο εμπειρος.Μετα απο τον αργηχο μας τον Νικο Χατζη
ειμαι ο παιχτης με τον περισσοτερο χρονο συμμετοχης στην ομαδα.Ειλικρινα το γεγονος
οτι αγωνιστηκα στους ολυμπιακους αγωνες του 2004 με τα χρωματα της εθνικης με
βοηθησε παρα πολυ.Εγινα πιο υπευθυνος και ειναι σημαντικο για εναν νεο παιχτη να κανει
ενα τετοιο βημα, να εκπροσωπει την χωρα του στη μεγαλυτερη διοργανωση
παγκοσμιως.&quot;

Ποια ειναι η θεση σου,ποιντ γκαρντ η σουτινγκ γκαρντ;

&quot;Πριν το 2003-04 μοιραζομουν την ιδια θεση με τον Νικο Χατζη δηλαδη αυτη του
σουτινγκ γκαρντ.Οταν ξεκινησε η φετινη χρονια ο κυριος Κατσικαρης αποφασισε να με
χρησιμοποιησει σαν ποιντ γκαρντ στην ομαδα.Αλλα θα ελεγα ευκολα οτι δεν υπαρχουν
καθαρες θεσεις στο συγχρονο μπασκετ.Ενας παιχτης που ξερει να αγωνιζεται σαν
σουτινγκ γκαρντ ειναι υποχρεωμενος να ξερει να αγωνιστει και σαν ποιντ γκαρντ.Για
παραδειγμα ασ παρουμε την Μακαμπι,ο Σαρουνας Γιασικεβιτσιους ειναι ποιντ γκαρντ
αλλα οταν ξεκιναει βασικος ας πουμε με τον Αντονι Παρκερ η με τον ντερεκ Σαρπ οποιος
παρει την πρωτη πασα απο τον ψηλο της ομαδας ξεκιναει την αντεπιθεση.Ειναι σχεδον
υποχρεωτικο ολοι οι παιχτες να ξερουν δυο θεσεις.&quot;

Οι τρεις πρωτες ηττες στο ξεκινημα της περιοδου εκαναν κακο στην ψυχολογια της
ομαδας;
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&quot;Δεν ηταν μονο οι ηττες.Ειχαμε πολυ κακη αγωνιστικη συμπεριφορα.Ισως ειμασταν
ολοι πολυ πιεσμενοι στην αρχη.Ποιος ξερει;Ισως ηταν το γεγονος οτι δεν παιξαμε ποτε ενα
παιχνιδι με ολους τους παιχτες μας.Παντα υπηρχε καποιος τραυματιας και ειμαι σιγουρος
οτι η επιστροφη του Νικεβιτς μας βοηθησε ολους παρα πολυ.&quot;

Τι εννοεις με αυτο;

&quot;Χωρις τον βασικο μας σεντερ ειχαμε 4 ηττες στα πρωτα 5 παιχνιδια μας ετσι
ξεραμε οτι το επομενο παιχνιδι μας εναντια στην Σκαβολινι ηταν κατι σαν τελικος για
εμας.Σε εκεινο το σημειο επεστρεψε ο Νικεβιτς και με μια καταπληκτικη εμφανιση μας
βοηθησε να παρουμε αυτη την εκτος εδρας νικη.Νομιζω οτι εκεινο ηταν το πιο σημαντικο
παιχνιδι που δωσαμε μεχρι στιγμης.Εαν χαναμε θα ηταν σχεδον αδυνατο να προλαβουμε
το τραινο της προκρισης στους 16.&quot;

Περιμενε καποιος στην ομαδα μια τετοια επιτυχια στην φαση των 16;

&quot;Ειλικρινα οχι...Ειδικα μετα τις πρωτες 4 ηττες στα 5 πρωτα παιχνιδια μας ηταν
πολυ δυσκολο να να εχουμε ευρωπαικα ονειρα.&quot;

Ποσες πιθανοτητες δινεις στην ΑΕΚ να φτασει μεχρι το νεο γυρο της ευρωλιγκα πριν απο
το φαιναλ φορ;

&quot;Δεν μπορω να προβλεψω το μελλον.Το μονο που ξερω ειναι οτι εχουμε 3 πολυ
δυσκολα παιχνιδια ακομα ξεκινοντας απο το Τρεβιζο εναντια στην Μπενετον.&quot;

Το παιχνιδι εναντια στην Εφες πρεπει να ειναι αξεχαστο για εσενα.Τι εγραψαν για σενα
οι αθηναικες εφημεριδες που πετυχες το νικητηριο καλαθι με σπασμενη μυτη και αιμα στην
φανελά σου;

&quot;Ειδα πολλα γραμμενα οπως Ζορο απο το πρωτο γραμμα του ονοματος μου ,Ζησης, η
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Σουπερμαν.Αν και περισσοτερο εμοιαζα με τον Ροκυ Μπαλμποα την επομενη μερα με την
σπασμενη μυτη.Αλλα ειλικρινα το καλυτερο που διαβασα ηταν η συγκριση με την Χιλαρη
Σουανκ στο εργο &quot;Million Dollar Baby&quot;.Ηταν ομορφο να διαβαζω η να ακουω ολα
αυτα τα πργματα αλλα περισσοτερο ημουνα περηφανος για την ομαδα και ελεγα οτι χωρις
την αμυνα του πελεκανου η Του Ντομερκαντ στο δευτερο ημιχρονο μαλλον δεν θα ειχαμε
την ευκαρια να παρουμε τη νικη με εκεινο το τρελο σουτ στο τελος.&quot;

Ειναι αληθεια οτι η Εφες κατα τη γνωμη σου ειναι ο πιο δυσκολος αντιπαλος που εχετε
κερδισει μεχρι στιγμης;

&quot;Η Εφες επαιξε πολυ δυνατα στην αμυνα.Ειδες τι εγινε εναντια στην Μπενετον στο
τριτο δεκαλεπτο την προηγουμενη αγωνιστικη;Κρατησαν την Μπενετον στους δυο
ποντους για ενα ολοκληρο δεκαλεπτο,νεο ρεκορ.Η Εφες εχει ενα μοναδικο τροπο
παιχνιδιου.Δεν τρεχουν.Παιζουν πολυ αργα και προσπαθουν να ριχνουν το ρυθμο και στην
συνεχεια σε τελειωνουν με τις επιθετικες προσπαθειες τους.&quot;

Εσυ και οι συμπαιχτες σου φοβοσαστε να μιλησετε γαι τα πλειοφς η για το φαιναλ φορ;
&quot;Ειλικρινα η Λεξη φαιναλ φορ ειναι απαγορευμενη στα αποδυτηρια μας.Κανεις δεν
εχει μιλησει για το φαιναλ φορ μιας και ειναι πολυ μακρια ακομα.Οσον αφορα τα πλειοφς
ειναι κατι που συχνα συζηταμε μεταξυ μας αλλα ακομα ξερουμε οτι πρεπει να
προσπαθησουμε πολυ σκληρα στην συνεχεια για να καταφερουμε να φτασουμε μεχρι
εκει.&quot;
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