Δούκας: "Οι συνθήκες δουλειάς και η αίσθηση της περιπέτειας με κρατάνε στο εξωτερικό"
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Ο Αντώνης Δούκας είναι από τους πλέον κοσμογυρισμένους προπονητές, περνώντας
μεγάλο μέρος της καριέρας του μακριά από την Ελλάδα. Αυτή την περίοδο, ο έμπειρος
τεχνικός αποφάσισε να αναλάβει την Εθνική ομάδα του Μπαγκλαντές εν όψει των South
Asian Games και να δοκιμάσει κάτι (πολύ) διαφορετικό στην καριέρα του, φιλοδοξώντας να
οδηγήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας σε επιτυχίες.

Ο Αντώνης Δούκας μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ για την απόφασή του να ταξιδέψει
στο Μπαγκλαντές για επαγγελματικούς λόγους, αλλά και για τη μεγάλη εκτίμηση και τον
σεβασμό που λαμβάνουν οι Έλληνες προπονητές που εργάζονται στο εξωτερικό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

- Πώς προέκυψε η επιλογή του Μπαγκλαντές και τι είναι αυτό που σας έπεισε να
συμφωνήσετε με την εγχώρια ομοσπονδία;
"Με τον γενικό γραμματεία της ομοσπονδίςα είχαμε μια γνωριμία, από ένα δίκτυο που έχω
φτιάξει. Μιλούσαμε τα τελευταία χρόνια, ανταλλάσσαμε απόψεις, είναι πολύ συζητήσιμος
και έχει ωραίες ιδέες. Πάνε δυο - τρία χρόνια λοιπόν που μου είχε κάνει μια σχετική
συζήτηση, σε θεωρητικό τότε επίπεδο. Του απάντησα πως με ενδιαφέρει και κάπως έτσι
προέκυψε η συμφωνία τη δεδομένη χρονική στιγμή. Με αφορμή λοιπόν τους South Asian
Games που διοργανώνονται φέτος στο Μπαγκλαντές, δημιουργήθηκε ένα πλάνο, το
συζητήσαμε και αποφασίσαμε να πορευτούμε μαζί γι αυτή τη διοργάνωση. Έτσι, όταν ήρθε η
πρόταση, μίλησα με την οικογένειά μου και δυο - τρεις προπονητές από την Ελλάδα, που
εκτιμώ βαθιά την άποψή τους, και προχωρήσαμε σε συμφωνία γι αυτούς τους δύο μήνες".

- Τι είναι αυτό που σας κρατάει τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό;
"Αυτό που με κρατάει στο εξωτερικό όλα αυτά τα χρόνια είναι οι συνθήκες δουλειάς, ότι τα
χρήματα είναι σαφώς πολύ καλύτερα από την Ελλάδα, η αίσθηση της περιπέτειας επίσης.
Συν ότι έρχεσαι σε επαφή με νέους πολιτισμούς και διαφορετική μπασκετική κουλτούρα,
στοιχεία που σε γεμίζουν με εμπειρίες".
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- Ποιο το επίπεδο εκτίμησης της ελληνικής προπονητικής σχολής από τους
ανθρώπους/παράγοντες του εξωτερικού;
"Δεν χρειάζεται να πω πολλά εγώ, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένοι όλοι τους. Αυτός είναι
κι ο λόγος που προτιμώνται σε σχέση με άλλους σε κάποιες δουλειές στο εξωτερικό. Το
θέμα είναι να διατηρήσουμε το επίπεδο τόσο ψηλά και μέσα από την καθημερινή σκληρή
δουλειά να συνεχίσουμε αυτό που έχει ήδη χτιστεί".

- Ποιοι είναι οι στόχοι που θέλετε να θέσετε με την ομάδα του Μπαγκλαντές;
"Θέλουμε να πάμε όσο καλύτερα γίνεται, να είμαστε ανταγωνιστικοί και σκληροί. Είμαστε
σε μια περίοδο γνωριμίας, να δουλέψουμε πολύ για να παρουσιάσουμε καλή εικόνα. Όταν
περάσει αυτή η διοργάνωση, θα ξαναμιλήσουμε για να δούμε αν μπορεί να συνεχιστεί για
μεγαλύτερο διάστημα. Να δούμε αν ταυτίζονται οι απόψεις μας, με στόχο τη γενικότερη
ανάπτυξη στο άθλημα. Μία βασική προοπτική είναι πως αυτό δεν μπορώ να το κάνω μόνος
μου, αλλά σε συνεργασία επίσης με προπονητές που εμπιστεύομαι.
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