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Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα έφτασαν φέτος για πρώτη φορά στην κορυφή της Ελλάδας, στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Εφήβων που διεξήχθη στην Κατερίνη. Υπό την καθοδήγηση
του Κώστα Παπαδόπουλου (τρίτη σερί κατάκτηση και τέταρτη τα τελευταία έξι χρόνια, για
τον έμπειρο τεχνικό), οι "μπλε" έκαναν το βήμα παραπάνω, που τόσο κυνηγούσαν τα
τελευταία χρόνια, κι έφτασαν μέχρι το τέλος του δρόμου.
Ο προπονητής της εφηβικής ομάδας μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ (sepk.gr) για τα
στοιχεία που έφεραν το χρυσό μετάλλιο στην πρωτεύουσας της Πιερίας, ανέλυσε τη
δουλειά που γίνεται στα Εκπαιδευτήρια και αναφέρθηκε σε αυτά που φέρνει η κατάκτηση
του τροπαίου για τον σύλλογο.
Για την επιτυχία του Δούκα: "Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τον
σύλλογο στο κομμάτι της ανάπτυξης αθλητών, με σκοπό κάποια στιγμή παιδιά που
προέρχονται από τα τμήματα υποδομής του να επανδρώσουν την πρώτη ομάδα. Ήδη
βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα. Σταδιακά οι συνθήκες βελτιώνονται, η δουλειά γίνεται
καλύτερη και αυτό αποτυπώνεται στο γήπεδο, τόσο με την κατάκτηση του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος, όσο και με την εισροή παικτών στην πρώτη ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό
για τον σύλλογο που έφτασε μέχρι την κορυφή, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι
ακόμη στο ξεκίνημα, τα επόμενα χρόνια θα έρθουν κι άλλες επιτυχίες. Η προσπάθεια είναι
συλλογική, γι αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Γιάννη Ζερβό (Γενικός Αρχηγός), τη
διοίκηση του ΑΣΕΔ και τον πρόεδρό του, Κωνσταντίνο Δούκα, τον Τάκη Μπακογεώργο
(Τεχνικός Σύμβουλος), τον Δημήτρη Πέτρου (Έφορος), τον συνεργάτη του, Γιώργο
Σουλιώτη, το τιμ του "Christakidis Gym", τον Ανδρέα Κουτσιάφτη (Φροντιστής) και τους
φυσικοθεραπευτές, Γιάννη Μπερσίνη και Γιώργο Κοροπιώτη".
Για τη δουλειά που έγινε φέτος με εκείνον να αναλαμβάνει τη θέση του πρώτου
προπονητή: "Οι βάσεις υπήρχαν ήδη στον σύλλογο, υπήρχε μια μαγιά που ήταν καλά
δουλεμένη και ήξερε τα βασικά του αθλήματος πολύ καλά. Κάναμε κάποιες προσθήκες και
περνώντας πολλές ώρες στο γήπεδο, καταφέραμε να παρουσιάσουμε μια πάρα πολύ καλή
εικόνα στην Κατερίνη. Όλα τα παιδιά ήταν συγκεντρωμένα και προσηλωμένα στον στόχο,
από την πρώτη μέρα που μαζευτήκαμε στο γήπεδο. Κι αυτό είναι κάτι που σε βάθος χρόνου
κάνει τη διαφορά".
Για την επόμενη γενιά του ελληνικού μπάσκετ: "Υπάρχει ταλέντο, αυτό είναι δεδομένο.
Συνεχίζουν να "παράγονται" παιδιά με ταλέντο και δυνατότητες να συνεχίσουν την
παράδοση που έχει δημιουργηθεί στη χώρα. Απλά θα πρέπει τα παιδιά να δουλεύουν
σκληρά και να έχουν σωστή καθοδήγηση προκειμένου να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται".
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Για το επίπεδο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια:
"Παραμένει αρκετά καλό, υπήρχαν σε όλες τις ομάδες παιδιά που ξεχώριζαν και έδειξαν ότι
σε βάθος χρόνου μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις και να βρίσκονται στο
υψηλότερο επίπεδο".
Για το τι έκανε τον Δούκα να ξεχωρίσει: "Τα παιδιά κατάφεραν πολύ γρήγορα να
"δεθούν" τόσο εντός όσο κι εκτός παρκέ. Έγιναν μια καλή παρέα και αυτό έπαιξε πολύ
σημαντικό ρόλο στην πορεία της ομάδας. Υπήρχε πειθαρχία, αλλά και σεβασμός στον
συμπαίκτη. Κάτι που παίζει εξίσου μεγάλο ρόλο με το ταλέντο και τις ικανότητες. Κανείς
δεν κοίταξε τον εαυτό του ή τους αριθμούς του, έβαλαν όλοι τον εγωισμό τους κάτω από
την ομάδα με το μυαλό στην κατάκτηση του τίτλου".
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