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Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Σούλης Μαρκόπουλος, αναδείχτηκε "κόουτς της χρονιάς" για
τη σεζόν 2013-14 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο έμπειρος τεχνικός συγκέντρωσε τις
περισσότερες ψήφους και κέρδισε αυτή την άκρως τιμητική διάκριση από τον ΕΣΑΚΕ.

Τον προπονητή του "διικεφάλου" ψήφισαν οι 49 εκ των 51 δημοσιογράφων που πήραν μέρος
στη διαδικασία. Οι 41 από αυτους μάλιστα τον επέλεξαν ως κορυφαίο δίνοντας του την
πρώτη θέση.

Από τη μεριά του ο Σούλης Μαρκόπουλος τόνισε: "Μία τιμητική διάκριση σε ένα ομαδικό
άθλημα αντανακλά σε όλους τους παράγοντες που συνετέλεσαν σε αυτή. Τόσο στους
παίκτες και στο υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, όσο και στη διοίκηση και τους
άλλους συνεργάτες μου στην ομάδα, που και αυτοί συνετέλεσαν ώστε να έρθουν αυτά τα
αποτελέσματα για τον ΠΑΟΚ και αυτός ο τίτλος σε μένα. Θέλω να τους ευχαριστήσω
όλους για την συνεργασία και την προσπάθεια που κάναμε όλοι μαζί, σε όλη την διάρκεια
της σεζόν για να πετύχουμε την κατάκτηση της 3ης θέσης. Ευχαριστώ και όσους με τίμησαν
με την ψήφο τους, γιατί ουσιαστικά στο πρόσωπό μου, τίμησαν την προσπάθεια όλων μέσα
στην ομάδα
".

Αναλυτικά οι ψήφοι
Σούλης Μαρκόπουλος (ΠΑΟΚ) 138 (41 - 7 - 1)
Ηλίας Παπαθεοδώρου (ΑΕΝΚ) 53 (2 - 18 -11)
Νέναντ Μάρκοβιτς (ΚΑΟΔ) 35 (1 - 10 - 12)
Γιάννης Σφαιρόπουλος (Πανιώνιος) 22 (4 - 3 - 4)
Φραγκίσκος Αλβέρτης (Παναθηναϊκός) 16 (1 - 5 - 3)
Γιώργος Μπαρτζώκας (Ολυμπιακός) 11 (1 - 2- 4)
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Κώστας Φλεβαράκης (Τρίκαλα) 10 (0 - 2 - 6)
Δημήτρης Πρίφτης (Κολοσσός) 6 (1 - 1 - 1)
Αργύρης Πεδουλάκης (Παναθηναϊκός) 6 (0 - 2 -2 )
Νίκος Βετούλας (Απόλλων) 4 (0 - 0 - 4)
Βαγγέλης Αγγέλου (Άρης) 1 (0 - 0 - 1)
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