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Το Κουκάκι εξασφάλισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη συμμετοχή του στα playoffs της
Β' ΕΣΚΑ και φέτος στοχεύει ακόμη πιο ψηλά. Ο Δημήτρης Μπουζούλας, μίλησε στο Sepk.gr
για την φετινή εμπειρία, που είναι και η πρώτη του ως πρώτος προπονητής σε ανδρική
ομάδα.

Για δεύτερη χρονιά το Κουκάκι στα playoffs. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν αυτό;

Είναι πάντα δύσκολο για μια ομάδα -σε όποια κατηγορία κι αν αγωνίζεται- να διατηρείται
στο υψηλότερο επίπεδο και να έχει διάρκεια. Παρόλα αυτά, όλα τα παιδιά, δουλεύοντας
σκληρά και με προσήλωση στο πλάνο, το έκαναν να μοιάζει λίγο πιο εύκολο.

Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας στα playoffs και για το μέλλον;

Ο στόχος της ομάδας για τα playoffs παραμένει ο ίδιος που θέσαμε από την 1η μέρα που
συναντηθήκαμε στα μέσα Αυγούστου. Να πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Να μην αδικήσουμε
τους εαυτούς μας. Και όπου μας βγάλει. Για το μέλλον, τώρα, συνεχίζουμε πάνω στο ίδιο
πλάνο. Να αναπτύξουμε τις ακαδημίες μας και να μπολιάσουμε με νέα παιδιά την αντρική
ομάδα.

Ήδη, φέτος, στην ομάδα είχαμε 5 "μικρούς" με αρκετά μεγάλη συμμετοχή, χωρίς, μάλιστα,
να έχουμε την υποχρέωση από την ΕΣΚΑ, όπως ίσχυε πέρσι με τη συμμετοχή ενός "μικρού"
στην 5άδα. Οι δύο βασικοί μας γκαρντ είναι γεννημένοι το 1992 και το 1997. Εδώ, θα μου
επιτρέψετε να σημειώσω πως στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου αγωνίστηκε
και σκόραρε αθλητής μας γεννημένος το 2000!

Από τι έμεινες ευχαριστημένος κατά τη διάρκεια της χρονιάς σε σχέση με την
απόδοση της ομάδας σου;
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Έμεινα ικανοποιημένος από τη συνέπεια και τη μαχητικότητα που δείξαμε. Αυτό που θα
ήθελα είναι να έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα στην απόδοση μας κατά τη διάρκεια των
40 λεπτών. Τα καλά μας διαστήματα δείχνουν την προοπτική που έχουμε ως ομάαδα, αλλά
η σταθερότητα θα ήταν το στοιχείο που θα μας ανέβαζε επίπεδο".

Ποια ταυτότητα θα έδινες στην ομάδα;

"Είμαστε μια ομάδα που "αρνείται να χάσει". Έτσι ήμασταν όλα τα χρόνια κι έτσι
συνεχίζουμε. Σε αυτό έχει συμβάλλει τα μέγιστα και ο προκάτοχός μου, άμεσος συνεργάτης
και φίλος, Στέφανος Τριαντάφυλλος, τον οποίο και ευχαριστώ. Ένα πράγμα που ήθελα να
προσθέσω εγώ στην ομάδα ήταν ένας πιο γρήγορος ρυθμός και λίγο πιο επιθετικός
προσανατολισμός. Αυτό μετουσιώθηκε, μέχρι ενός σημείου, δίνοντας μας την 4η καλύτερη
επίθεση του πρωταθλήματος".

Πόσο ανταγωνιστικό είναι το πρωτάθλημα της Β' ΕΣΚΑ και τι πιστεύεις ότι θα
μπορούσε να γίνει για να βελτιωθεί;

Το πρωτάθλημα κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό. Ακόμη κι η τελευταία ομάδα
της κατηγορίας ήταν άκρως ανταγωνιστική και πάλεψε τα ματς εντός κι εκτός έδρας. Σε
αυτό έχει συμβάλλει τα μέγιστα και ο θεσμός των playoff, που κρατάει το ενδιαφέρον όλων
σχεδόν των ομάδων ως την τελευταία αγωνιστική. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει για τη
βελτίωση της κατηγορίας θα ήταν ένας καλύτερος προγραμματισμός από τη διοργανώτρια
αρχή σε ότι αφορά τους κανόνες συμμετοχής με έναν χρονικό ορίζοντα 3-4 ετών. Πέρσι για
παράδειγμα υπήρχε υποχρεωτική παρουσία "μικρού" στην 5άδα, ενώ φέτος δεν υπήρχε. Οι
ομάδες πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν τον προγραμματισμό τους για το μέλλον".

Ήταν η πρώτη σου χρονιά ως head-coach ανδρικής ομάδας. Ποιο ήταν η μεγαλύτερη
δυσκολία που συνάντησες και ποια η μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με τα
παιδικοεφηβικά;

Τα πράγματα ήταν κυρίως πιο δύσκολα, θα έλεγα, μιας και πλέον έχεις να κάνεις κυρίως με
έτοιμους παίκτες. Με παίκτες δηλαδή που έχουν παγιωμένες μπασκετικές "συνήθειες" και
τις οποίες (κάποιες εξ'αυτών) έπρεπε να αλλάξουμε.
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