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Ο Σούλης Μαρκόπουλος μιλάει στο sepk.gr τόσο για τον αναμορφωμένο Μαρούσι, όσο και
τις ιδιαιτερότητες της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας μια ομάδας στα μέσα της περιόδου.
Κατά το παρελθόν ο Μακεδόνας τεχνικός -έκλεισε τα 49 την ημέρα που το Μαρούσι
κέρδισε τον Παναθηναϊκό- έχει παίξει πολλές φορές αυτόν τον ρόλο. Πήρε, δηλαδή, τα
ηνία μιας ομάδας κατά τη διάρκεια της σεζόν, φέρνοντας σε επιτυχία την δύσκολη
αποστολή του.
&quot;Η δουλειά του προπονητή που αναλαμβάνει μια ομάδα ενώ έχει ξεκινήσει το
πρωτάθλημα, παρουσιάζει ιδιαιτερότητες&quot; εξηγεί ο Σούλης Μαρκόπουλος για να γίνει
πιο αναλυτικός: &quot;Αφενός γιατί παίρνει στα χέρια του ένα ρόστερ το οποίο έχει
επιλεγεί από τον προκάτοχο του με βάση το δικό του σκεπτικό κι αφετέρου γιατί τα
πρώτα αποτελέσματα έχουν διαμορφώσει μια ψυχολογία που επιδρά στον τρόπο που
σκέφτονται και αντιδρούν οι παίκτες&quot;.
Τι πρέπει να κάνει ένας προπονητής που βρίσκεται στην ίδια θέση; &quot;Χρειάζεται
συντονισμένη προσπάθεια από και προς διάφορες και διαφορετικές κατευθύνσεις. Το
πρώτο βήμα είναι να γίνει η αναγνώριση των τεχνικών χαρακτηριστικών αλλά και του
χαρακτήρα όλων των παικτών. Στο κομμάτι αυτό είχα τεράστια βοήθεια από τους
συνεργάτες μου (Λινάρδος, Μανωλόπουλος και Γκατζούλης), οι οποίοι ήταν ήδη στο
προπονητικό τιμ κι ήξεραν με λεπτομέρειες όλα αυτά τα χαρακτηριστικά&quot;.

Όταν ανέλαβε το Μαρούσι διέγνωσε κάποιες συγκεκριμένες αδυναμίες. &quot;Σε τεχνικό
επίπεδο η πρώτη διαπίστωση ήταν ότι η ομάδα δεν είχε αυτοπεποίθηση στην επίθεση,
γιατί υστερούσε στο περιφερειακό σκοράρισμα. Επίσης δεν υπήρχε ισορροπία ανάμεσα
στους ψηλούς και στους κοντούς. Υπήρχαν πολλοί ψηλοί, οι περισσότεροι από τους
οποίους είναι κλασσικοί σέντερ με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο βάρος μέσα στη
ρακέτα&quot; εξηγεί ο έμπειρος τεχνικός.
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Ένα όπλο στα χέρια του προπονητή σε τέτοιες περιπτώσεις είναι οι αλλαγές των ξένων
και των κοινοτικών ή οι μεταγραφικές προσθήκες. &quot;Με βάση τα παραπάνω
συμπεράσματα κρίναμε αναγκαίο να κινηθούμε με στόχο να προσθέσουμε έναν πόιντ
γκαρντ, που να έχει πρόσθετη ικανότητα στο σκοράρισμα. Ο Μπράνκο Μιλισάβλιεβιτς είχε
αυτά τα χαρακτηριστικά. Αμέσως μετά αναζητήσαμε έναν φόργουορντ με καλό σουτ.
Μέσα στην ατυχία μας με την ασθένεια του Ντονέλ Τέιλορ, σταθήκαμε τυχεροί γιατί μας
δόθηκε η ευκαιρία να προσεγγίσουμε ξανά τον Τζαρόντ Στίβενσον, ο οποίος ήταν ένας από
τους αρχικούς μας στόχους. Ο Στίβενσον έχει εμπειρία, δεν κάνει λάθη και ταυτόχρονα
είναι εξαιρετικός μακρινός σουτέρ&quot; πρόσθεσε ο κόουτς του Αμαρουσίου.

Τόσο η αλλαγή προπονητή, όσο κι η αλλαγή παικτών χρειάζεται χρόνο προσαρμογής.
&quot;Με τις δύο αυτές προσθήκες και από τη στιγμή που αρχίσαμε να ξεπερνάμε τους
συνεχόμενους τραυματισμούς που μας ταλαιπώρησαν, καταφέραμε να πετύχουμε κάποιες
συγκεκριμένες αλλαγές&quot; παραδέχτηκε ο Σούλης Μαρκόπουλος για να γίνει στη
συνέχεια πιο συγκεκριμένος:

&quot;Με τους περιφερειακούς σουτέρ καταφέραμε να ανοίξουμε τις αντίπαλες άμυνες
που μέχρι τότε μας έπαιζαν κλειστά, ποντάροντας σε αυτή την αδυναμία μας. Από τη
στιγμή που άνοιξαν οι άμυνες είχαν τη δυνατότητα να κινηθούν με μεγαλύτερη άνεση στη
ρακέτα οι ψηλοί μας. Ήταν φανερή η βελτίωση μας στο επιθετικό κομμάτι, όπως φαίνεται
κι από το γεγονός ότι η παραγωγικότητα μας από τους 68 πόντους ανέβηκε στους 78.
Παράλληλα είχαμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε περισσότερα πικ-εν-ρολ στο επιθετικό
μας παιχνίδι, γιατί πλέον η άμυνα δεν μπορούσε να επιτρέψει το σουτ στον παίκτη που
δέχεται το σκριν στη μπάλα.
Στο σημείο αυτό αρχίσαμε να δουλεύουμε πιο εξειδικευμένα στις λεπτομέρειες και στις
εκδοχές αυτής της συγκεκριμένης επιθετικής συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις
αντιδράσεις της άμυνας. Συγκεκριμένα εμείς δουλέψουμε πολύ για να μπορέσουμε να
εκμεταλλευτούμε τα μις-ματς που προκύπτουν από τη συνεργασία του πικ-εν-ρολ.
Αποκορύφωμα ήταν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όπου τα περισσότερα καλάθια μας
μπήκαν με αυτόν τον τρόπο&quot;.
Πέρα από τις κατευθύνσεις στην επίθεση, η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία πρόσθεσε
στοιχεία και στην αμυντική φιλοσοφία της οιμάδας. &quot;Ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να
βελτιώσουμε την άμυνα μας, εφαρμόζοντας κάποια τρικ με βάση τα ατομικά
χαρακτηριστικά των παικτών μας. Στην ουσία ο στόχος μας είναι να βάζουμε τον αντίπαλο
να αντιμετωπίζει κάποιες ιδιόμορφες καταστάσεις&quot; συμπλήρωσε ο Σούλης
Μαρκόπουλος.
Το Μαρούσι παρουσίασε σταδιακά ένα διαφορετικό πρόσωπο, κατακτώντας θετικά
αποτελέσματα, που βελτίωσαν τη ψυχολογία της ομάδας. &quot;Το σημαντικό όφελος ήταν
επίσης ότι απελευθερώθηκαν από το άγχος του σκοραρίσματος κάποιοι παίκτες, που
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μπορούσαν να μας βοηθήσουν περισσότερο σε άλλους τομείς του παιχνιδιού.
Κλασσικότερο παράδειγμα είναι ο Φέλιξ Κογιαντίνοβιτς, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός al
l
around
παίκτης, που πλέον ασχολείται περισσότερο με το δημιουργικό κομμάτι και τις αμυντικές
του αποστολές. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον έμπειρο Νίκο Μπουντούρη, αλλά και
τον Κώστα Χαραλαμπίδη που μέχρι τότε έπρεπε και να οργανώνει και να σκοράρει και να
παίζει άμυνα&quot; ανέλυσε ο 49χρονος τεχνικός.

Σιγά σιγά ο Σούλης Μαρκόπουλος κι οι συνεργάτες του προσπαθούν να βελτιώσουν την
ομάδα και σε άλλους τομείς, δουλειά που γίνεται ευκολότερη μετά τα θετικά
αποτελέσματα. &quot;Από τη στιγμή που οι νίκες βελτίωσαν τη ψυχολογία μας,
εξουδετέρωσαν την πίεση που νιώθαμε μέχρι τώρα κι οι παίκτες μας έγιναν πιο δεκτικοί
σε νεοτερισμούς κι αυτό μας επιτρέπει όσο περνάει ο χρόνος να βάζουμε κι άλλα στοιχεία
στο παιχνίδι μας.

Σε αυτή τη φάση ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τη διάρκεια της συγκέντρωσης μας
μες στο παιχνίδι και να ανεβάσουμε την πίεση μας στην περιφέρεια, κάτι το οποίο
μπορούμε να κάνουμε επειδή διαθέτουμε ψηλούς που μπορούν να προστατεύσουν τη
ρακέτα&quot; τόνισε ο Μακεδόνας προπονητής, για να καταλήξει στο κομμάτι της
διαχείρισης των αποτελεσμάτων: &quot;Ξέρουμε πολύ καλά ότι τέτοιες καταστάσεις
εγκυμονούν κινδύνους. Πολλές ομάδες αντί να αξιοποιήσουν θετικά κάποιες νίκες,
χαλαρώνουν και τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά ειδικά σε ένα πρωτάθλημα όπως
είναι το ελληνικό, στο οποίο κατά γενική ομολογία οι αποστάσεις μεταξύ των ομάδων
είναι μικρές&quot;.
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