Παπαθεοδώρου: "Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για να εξελιχθεί ένας προπονητής"
Τρίτη, 18 Φεβρουάριος 2020 09:32

Η ΑΕΚ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας για πέμπτη φορά στην ιστορία της, προσθέτοντας
τη 16η Φεβρουαρίου 2020 στις ημερομηνίες που συνοδεύονται από μία μεγάλη επιτυχία για
τον σύλλογο. Για δεύτερη φορά μέσα σε μία τριετία, οι κιτρινόμαυροι προσέθεσαν στο
παλμαρέ τους τον συγκεκριμένο τίτλο, με τον Ηλία Παπαθεοδώρου να γράφει ιστορία.

Αφενός γιατί έγινε μόλις ο τρίτος Έλληνας προπονητής που παίζει σε δύο σερί τελικούς με
διαφορετικές ομάδες (προηγήθηκαν ο Κώστας Μουρούζης και ο Φαίδωνας Ματθαίου),
αφετέρου γιατί είναι πλέον ο όγδοος που κατακτά τίτλο με την Ένωση.

Ο Κυπελλούχος Ελλάδας για το 2020, μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ για τα στοιχεία
που αποδείχθηκαν καθοριστικά στο παιχνίδι της Κρήτης με τον Προμηθέα Πάτρας, τις
προσαρμογές που έγιναν μετά την απόκτηση του Νίκου Ζήση, αλλά και το γεγονός πως μαζί
με τον Μάκη Γιατρά ξεκίνησαν από τις τοπικές κατηγορίες κι έφτασαν να διεκδικούν έναν
τόσο μεγάλο τίτλο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ:

Για τα βασικά ζητούμενα του τελικού από άποψη τακτικής: "Ο έλεγχος του ρυθμού
ήταν βασικό ζητούμενο, από την αρχή κιόλας του αγώνα. Δεν θέλαμε να δώσουμε τη
δυνατότητα για αιφνιδιασμό ή τρανζίσιον στον Προμηθέα. Αντίστοιχα, θέλαμε να
περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κάποιες βασικές συνεργασίες στο παιχνίδι του,
όπως αυτή του Λάνγκστον Χολ με τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη".

Για το αν υπήρχε το "πρέπει" στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του τίτλου στα "Δύο
Αοράκια": "Θεωρητικά υπήρχε, γιατί η ΑΕΚ είναι ιστορικός σύλλογος και μεγαλύτερο
όνομα από τον Προμηθέα για τον ελληνικό αθλητισμό".
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Για το πόσο άλλαξε ο σχεδιασμός λόγω της διαφορετικής εικόνας του ρόστερ
(Νίκος Ζήσης αντί Χάουαρντ Σαντ Ρος) και των τραυματισμών (Κιθ Λάνγκφορντ,
Νίκος Γκίκας): "Ο σχεδιασμός δεν άλλαξε, αλλά σίγουρα υπήρξαν προσαρμογές στο
παιχνίδι μας, λόγω των διαφορετικών αγωνιστικών χαρακτηριστικών. Η κυριότερη
προέκυψε από την στιγμή που αποκτήσαμε τον Νίκο Ζήση, δεδομένου ότι η δική του
παρουσία επιτρέπει στην ομάδα να παίζει με μεγαλύτερη κατεύθυνση και πλουραλισμό
αναφορικά με αυτά που μπορεί να ζητήσει στο παρκέ. Ταυτόχρονα, μπήκαν στην εξίσωση ο
Βλάντο Γιάνκοβιτς που έλειψε για μεγάλο διάστημα εξαιτίας του τραυματισμού του, αλλά κι
ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, έχοντας σημαντικό ρόλο τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση".

Για το μεγαλύτερο "συν" της ΑΕΚ στο γήπεδο, στο διάστημα που βρίσκεται στην
τεχνική ηγεσία: "Η σοβαρότητα και η συνέχεια με την οποία αντιμετωπίζουμε κάθε
παιχνίδι, ανεξάρτητα από το όνομα ή τη δυναμική του αντιπάλου. Προετοιμάζουμε τους
αγώνες, αρχίζοντας από την αμυντική προσέγγιση και σοβαρότητα, κι εν συνεχεία
πηγαίνουμε στην επιθετική λειτουργία".

Για το γεγονός πως στον τελικό βρέθηκε απέναντι σε έναν προπονητή (Μάκης
Γιατράς), με τον οποίο έχουν κοινή διαδρομή από τις τοπικές κατηγορίες μέχρι την
Α1 και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις: "Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για να εξελιχθεί
ένας προπονητής. Τυχαίνει να έχουμε κοινή διαδρομή με τον κόουτς Μάκη Γιατρά, η οποία
ήταν δύσκολη, αλλά είμαι της άποψης πως μέσα από τέτοιες διαδρομές φτάνεις στον
προορισμό σου δυνατός και με τα απαραίτητα εχέγγυα, που μπορούν να φανούν εξαιρετικά
χρήσιμα και να σε βοηθήσουν στις δύσκολες στιγμές που παρουσιάζονται στη διάρκεια της
σεζόν".
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