Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό
!…
Άρθρο από το www.gazzetta.gr που λέει τα
πράγματα έξω από τα δόντια σε ότι αφορά τη
χθεσινή ντροπιαστική ήττα του Παναθηναϊκού από
τον ΟΦΗ με 1-3…
Ο δημοσιογράφος Νίκος Αθανασίου βγάζει το
καπέλο στον Παναθηναϊκό για την αγωνιστική του
ανυπαρξία στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ…

“Συγχαρητήρια στον Νίκο Νταμπίζα και τον Γιώργο Δώνη που
φρόντισαν όλη την εβδομάδα στο Κορωπί να προετοιμάσουν την
ομάδα για ένα παιχνίδι όπου το κίνητρο ήταν πολύ μεγαλύτερο
από τους τρεις βαθμούς και είχε να κάνει με την διαχρονική
συμπεριφορά του συλλόγου σε ανάλογες-με την σημερινήκαταστάσεις.
Ειδικά η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου είναι ενδεικτική για
την αγωνιστική και την ψυχολογική προετοιμασία του
συνόλου.Δεν υπήρχε Παναθηναϊκός στο γήπεδο….
Αγγαρεία έκαναν όσοι έπαιξαν, το μυαλό στις διακοπές είχαν
και καλό θα τους κάνει τις ελεύθερες ώρες από το… instagram
να κάτσουν να διαβάσουν, να μάθουν πως αυτά τα παιχνίδια ο
Παναθηναϊκός τα καθάριζε και δεν επέτρεπε σε κανέναν να τον

πιάνει στο στόμα του. Όταν προπονείς και παίζεις στον
Παναθηναϊκό δεν υπάρχει παιχνίδι που να είναι αδιάφορο.
Ένας σύλλογος που έχει μάθει να μην δίνει ποτέ δικαιώματα
και απόψε το βράδυ με πρώτους και καλύτερους τους δικούς του
οπαδούς έχει μπει σε συζητήσεις που πραγματικά αποτελούν
ντροπή. Όχι για εκείνους που συμμετέχουν σε αυτές αλλά για
όσους έδωσαν δικαιώματα με τον τρόπο που αντιμετώπισε το
αποψινό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός.
Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που
κατάφεραν με την αγωνιστική τους ανυπαρξία στο χορτάρι του
ΟΑΚΑ και την ντροπιαστική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο να
σβήσουν σε ένα βράδυ την αγάπη και την στήριξη που είχαν όλη
αυτή την χρονιά από τον κόσμο της ομάδας. Μια γύρα να κάνουν
στα social media θα το καταλάβουν και με το παραπάνω. Άδικο;
Ας πρόσεχαν.
Ένα μεγάλο μπράβο, επίσης, για τα αστεία τρία γκολ που
έδωσαν στον ΟΦΗ ένα διπλό παραμονής μέσα στο ΟΑΚΑ(το πρώτο
του στην φετινή αγωνιστική περίοδο) και άλλαξαν την ιστορία
του φετινού πρωταθλήματος στην μάχη για την κατηγορία.
Συγχαρητήρια και σε αυτή την 100% Παναθηναϊκή διοίκηση που
θα καταφέρει να πάρει άδεια συμμετοχής στο επόμενο
πρωτάθλημα χωρίς να χρειαστούν τα περυσινά και θα σκορπίσει
τον ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών. Κρίμα που οι… κάφροι
με το -6 και την απαγόρευση μεταγραφών δεν επέτρεψαν στην
ομάδα να μπει στην πεντάδα. Έτσι δεν είναι;
Συγχαρητήρια, πραγματικά και όχι ειρωνικά από εδώ και πέρα,
σε όσους έχουν ακόμη το κουράγιο να ασχολούνται με τον
Παναθηναϊκό. Σε όλους εκείνους που απόψε το βράδυ έχουν τα
ψυχικά αποθέματα να στεναχωριούνται, να βράζουν, να μην
μπορούν να κοιμηθούν”.
Και ένα δικό μας σχόλιο…Φημολογείται από μεσοβδόμαδα ότι το
παιχνίδι θα στηνόταν στοιχηματικά στο διπλό και σήμερα μετά
το τελικό αποτέλεσμα η φημολογία οργιάζει (και να έχουμε και

ανάλογες ανακοινώσεις από Κούγια και ΠΑΣ Γιάννινα) πως ο
Παναθηναϊκός έδωσε το ματς για να σώσει τον ΟΦΗ, αλλά και
για τα χρήματα που θα χρειαστούν για να πάρει την άδεια
συμμετοχής στο επόμενο πρωτάθλημα !
Εμείς όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να αποδείξουμε και να
ασπαστούμε κάτι τέτοιο, αλλά ούτε και να το αποκλείσουμε
κατηγορηματικά. Αν έγινε πάντως αποτελεί αναμφίβολα την
ύστατη παρακμή αυτού του συλλόγου που δεν είχε μπλέξει ποτέ
του σε τέτοιες βρωμοδουλειές…

