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Ο Αίας Ευόσμου πέτυχε τον τέλειο συνδυασμό. Μια ομάδα με νέα παιδιά, όχι μόνο
κατάφερε να παίξει ωραίο μπάσκετ, αλλά και να κερδίσει την άνοδο στην Β' Εθνική. Ο
προπονητής, Κώστας Δήμου, μιλάει στο sepk.gr για την πετυχημένη χρονιά του συλλόγου
της Θεσσαλονίκης.
Ξεκίνησε την καριέρα του στον Εθνικό Κοζάνης, συνέχισε στη Σιάτιστα, στον Μαντουλίδη,
στον ΒΑΟ, στον Φίλιππο Βέροιας, στον Αχιλλέα Τριανδρίας, στον Μελητέα Θεσσαλονίκης,
στον Ποσειδώνα Μιχανιώνας, στην Αρετσού, στα εφηβικά του Άρη και στην Μακαμπί. Φέτος
επέστρεψε στον Αίαντα, την ομάδα που είχε ανεβάσει -με παίκτη τον Νίκο Χατζηβρέτταστον Α'Τοπικό πριν πολλά χρόνια.
«Η προσπάθεια μας δεν είχε αρχικό στόχο την άνοδο. Βασικό μας μέλημα ήταν να
φτιάξουμε μια ομάδα με νέα παιδιά από την περιοχή και να πάιξουμε ωραίο μπάσκετ. Για
αυτό και προωθήσαμε πολλούς παίκτες από το εφηβικό στην ανδρική, ενώ φέραμε κι
άλλους που είχαν δοθεί με υποσχετική. Πλαισιώσαμε αυτά τα παιδιά με δύο έμπειρους
παίκτες τον Οξούζη και τον Χριστίδη» ήταν τα πρώτα λόγια του έμπειρου τεχνικού, που
οδήγησε τον Αίαντα στην πρώτη θέση του 1ου Όμιλου του Βορρά του πρωταθλήματος της Γ'
Εθνικής
«Δουλέψαμε από την αρχή προγραμματισμένα και μεθοδικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι
ήμασταν από τις λίγες ομάδες της κατηγορίας που κάναμε διπλές προπονήσεις. Ξέραμε τι
ζητούσαμε από τους παίκτες και γνωρίζαμε σε ποιο χρονικό διάστημα θα περιμέναμε τη
βελτίωση της ομάδας. Είχαμε πολύ καλή οργάνωση με τρεις προπονητές, γυμναστή και
φυσιοθεραπευτή που δούλευαν full time και μια διοίκηση που ήταν κοντά στην ομάδα»
πρόσθεσε.
«Αυτό που επιδιώξαμε ήταν να δημιουργήσουμε ένα πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Να
παίζουν όλοι σαν παρέα και να εκμεταλλευτούμε τον ενθουσιασμό των νέων παιδιών»
σχολίασε ο Κώστας Δήμου.
Έχοντας μικρό μέσο όρο ηλικίας στην ομάδα του ο προπονητής του Αίαντα το
εκμεταλλεύτηκε. «Παίξαμε πιεστικές άμυνες και προσπαθήσαμε να τρέξουμε πολύ στον
αιφνιδιασμό. Θέλαμε να εκφράσουμε αυτόν τον ενθουσιασμό μέσα από τον τρόπο
παιχνιδιού μας.
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Κύριο όπλο μας ήταν η άμυνα, που ήταν η καλύτερη του ομίλου με μεγαλύτερη διαφορά
από τη δεύτερη. Λόγω της απειρίας που έχει η ομάδα γνωρίζαμε ότι μπορεί να είχαμε
πρόβλημα επιθετικά, για αυτό δουλέψαμε πολύ στην άμυνα. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και
το σκάουτινγκ. Ήμασταν καλά διαβασμένοι και σε αυτό το κομμάτι είχα μεγάλη βοήθεια από
τον συνεργάτη μου, Άρη Μιχαΐλίδη» υπογράμμισε.
«Είχαμε σταθερή πορεία όλη τη χρονιά. Από την αρχή ήμασταν στην πρώτη θέση και 2-3
ματς ισοβαθμούσε με τον Αρχέλαο. Τελειώσαμε το πρωτάθλημα με τέσσερις ήττες και
γενικότερα κάναμε μια πολύ καλή πορεία. Αν μάλιστα δεν είχαμε κάποιους τραυματισμούς
στον δεύτερο γύρο θα κερδίζαμε την άνοδο ακόμη πιο άνετα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα
τελευταία μας παίξαμε χωρίς τους Παπαπέτρου και Κώτση που ήταν οι πρώτοι σκόρερ»
πρόσθεσε ο έμπειρος τεχνικός.
Όσο για τα τεχνικά στοιχεία που έκαναν τον Αίαντα να ξεχωρίζει; «Ήταν οι πειστικές
άμυνες είτε με τη μορφή του μαν-του-μαν πρες είτε με τη μορφή ζον-πρες. Είχαμε όμως και
καλή προσωπική άμυνα με συγκεκριμένες αρχές. Από ένα σημείο και μετά δουλεύαμε
πολλές ώρες πάνω στον αντίπαλο, γεγονός που έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση στα παιδιά
που ήξεραν την ομάδα και τους παίκτες που αντιμετώπιζαν» εξήγησε.
Είναι όμως εύκολο για νεαρούς παίκτες να ανταποκριθούν σε υψηλό βαθμό κατασκοπείας;
«Είναι θέμα με ποιους δουλεύεις δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Στην αρχή τα παιδιά δεν
ήταν τόσο έτοιμα να ανταποκριθούν. Ούτε καν να παρακολουθήσουν το σκάουτινγκ.
Υπήρχαν δυσκολίες, αλλά γνωρίζαμε ότι θα τις αντιμετωπίσουμε. Για αυτό κι είχαμε
υπομονή. Με τον καιρό υπήρχε βελτίωση. Μάλιστα εκτός από τον αντίπαλο βλέπαμε και τα
δικά μας λάθη, από τα φιλικά κιόλας για να συνηθίσουμε σε αυτόν τον τρόπο δουλειάς. Στην
αρχή ήταν κουραστικό, αλλά μετά οι παίκτες έβλεπαν ότι κερδίζουν πράγματα μέσα από
αυτή τη μέθοδο».
Τέλος ο Κώστας Δήμου αναφέρθηκε και στο επίπεδο του πρωταθλήματος της Γ' Εθνικής.
«Ήταν πολύ καλό. Οι ομάδες της επαρχίας όπως τα Γρεβενά, το Αιγίνιο, η Βέροια το Άργος
Ορεστικό έδειξαν μεγάλη βελτίωση, ενώ υπήρχε και μεγάλη προσέλευση κόσμου. Ειδικά οι
ομάδες εκτός Θεσσαλονίκης είχαν γεμάτα γήπεδα. Υπήρχε μεν φανατισμός και δυνατές
έδρες, αλλά το κοινό ήταν μπασκετικό. Παρότι κερδίσαμε σε πολλά από αυτά τα γήπεδο
και κάτω από δύσκολες συνθήκες, μετά το τέλος του ματς μας χειροκρότησαν.

Το επιπεδο: Ήταν πολύ καλό. Βελτιώθηκαν πολύ οι ομάδες της επαρχίας. Επίσης ήταν
σημαντική κι η προσέλευση του κόσμου. Εκτός Θεσσαλονίκης και τα γήπεδα ήταν γεμάτα
όπου πηγαίναμε. Υπήρχε φανατισμός. Υπήρχαν πολύ δυνατές έδρες όμιλο. Μπασκετικός
κόσμος, παρότι κερδίσαμε να μας χειροκρότησαν» κατέληξε.
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