“Χαιρετίστε” για πολύ καιρό
τον Παναθηναϊκό ! – Που θα
φτάσει η μπόχα των στημένων ;
Μετά τα πρόσφατα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με Λαμία και
ΟΦΗ, μπορώ να πω με σιγουριά πως θα πρέπει να
αποχαιρετίσουμε για αρκετό καιρό τον μεγάλο Παναθηναϊκό που
ξέραμε, καθώς αυτός θα βρίσκεται στη μιζέρια, στην αφάνεια
και στην παρακμή !
Βλέπετε το ανατολικό πολιτικό βαθύ κράτος (στην προσπάθεια
του να ελέγξει όλες τις μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες) συν ο
τυχοδιωκτισμός τον ντόπιων ολιγαρχών τύπου Βγενόπουλου και
Αλαφούζου κλπ., τον έφεραν σε αυτή την παρακμιακή κατάσταση.

Από την άλλη, με αφετηρία την περσινή χρονιά, ξεκίνησε μια
προσπάθεια χτισίματος μιας νέας ομάδας από το μηδέν, με
προπονητή τον Δώνη και στήριξη κυρίως σε νεαρούς παίκτες.
Χάρηκαν προσωρινά οι φίλοι του Παναθηναϊκού με το σερί
θετικών αποτελεσμάτων που ήρθαν στον πρώτο γύρο, αλλά έπειτα
δεν υπήρχε καμία συνέχεια. Και δεν υπήρχε συνέχεια όχι μόνο
γιατί ήταν αγωνιστικά αδύνατον να συνεχίσει η ομάδα στον
ίδιο ρυθμό αυτή τη χρονιά…

Βλέπετε η απένταρη ομάδα έπρεπε να βγάλει λεφτά από στημένα
παιχνίδια και να σώσει με αυτά τα στημένα και ομάδες όπως ο
ΟΦΗ (με τον οποίον χτίζει μια νέα σχέση μετά την ταραχώδη
των τελευταίων ετών) και έτσι και έγινε με το περσινό
στημένο του ΟΑΚΑ με τους Κρητικούς !
Φέτος πολλοί πιστέψαμε ότι θα δούμε κάτι καλύτερο από τον
Παναθηναϊκό και πως η ομάδα μπορεί να τερματίσει ψηλά. Αυτό
στη λογική ότι δεν μπορεί να είναι χειρότερος από πέρσι
διότι και
οι πιτσιρικάδες θα ωριμάσουν και μπορούν να
γίνουν μεταγραφές και δεν υπάρχουν και οι μείον έξι βαθμοί
Τελικά όμως όσοι πίστεψαν ότι η ομάδα μπορεί φέτος να
αναστηθεί, τουλάχιστον αγωνιστικά, φαίνεται πωςδιαψεύδονται
από πολύ νωρίς !

Για να φτάσουμε στο πρόσφατο ντροπιαστικό και καταφανώς
στημένο 1-3 από τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ μεσολάβησαν πολλά κατά το
καλοκαίρι, συν μια ακόμα κακή εμφάνιση στη Λαμία (1-1)
Το πρώτο που άλλαξε είναι ότι φέτος υπάρχει δικαίωμα
μεταγραφών και η πολιτική της σκιώδους διοίκησης και τον
Δώνη-Νταμπίζα ήταν να γίνει μια σειρά από μεταγραφές που
είναι κυρίως ξένοι από φθηνοί έως της πλάκας.
Αποκτήθηκαν δηλαδή παίκτες όπως αυτός ο απερίγραπτος Νούνιες
και ο Δανός Μπεκ που δεν έχει παίξει μπάλα, λόγω
τραυματισμών,
κοντά
δυόμιση
χρόνια
(και
τώρα

ξανατραυματίστηκε !), ένας Ολλανδός Σένκεφελντ, αλλά και
κάποιος Κόναν που δόθηκε δανεικός στον Λεβαδειακό !
Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά ότι για να μπουν αυτοί οι
νεοαποκτηθέντες στο πλάνο της ομάδας, φαίνεται να πηγαίνει
περίπατο το αρχικό πλάνο, αφού πολλοί περσινοί παίκτες
αρχίζουν είτε να παραγκωνίζονται, είτε να περνούν σε δεύτερο
πλάνο.
Αυτό συμβαίνει και με τους πιο ελπιδοφόρους Μπουζούκη και
Χατζηγιοβάννη, αλλά και με το κέντρο της άμυνας όπου οι
περσινοί Κολοβέτσιος και Μαυρομάτης πέρασαν στον πάγκο για
να παίζουν ο Νούνιες και ο Πούγγουρας. Το ίδιο και με τον
Καμπετσή και με άλλους νεαρούς που δόθηκαν δανεικοί…
Λάθος και τυχοδιωκτικός σχεδιασμός λοιπόν, αλλά και μια
ομάδα που «πετούσε» παραδόξως στα φιλικά του καλοκαιριού,
κόντρα και σε καλές ξένες ομάδες, και τώρα σέρνεται γιατί
προφανώς έγινε λάθος προετοιμασία και προγραμματισμός από
τον Γιώργο Δώνη ! Καθόλου ανεξήγητο…
Και μέσα σε όλα αυτά, πρέπει να στηθεί και φέτος κανένα
ματσάκι για να βγει κανά φράγκο και αυτό έγινε μόλις στη
δεύτερη αγωνιστική και πάλι κόντρα στον ΟΦΗ (1-3) !
Αποτέλεσμα, ένας βαθμός σε δύο ματς και έρχονται πολύ
δύσκολα ματς με Άρη και Ολυμπιακό…
Εν κατακλείδι, ας το πάρουν όλοι απόφαση πως ούτε φέτος θα
αναστηθεί αγωνιστικά η ομάδα, αφού ρεαλιστικά τίποτα δεν
δείχνει ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.
Για να υπάρξει αγωνιστική ανάσταση, μέσα στο βρώμικο
ποδόσφαιρο των σκοτεινών πολιτικών παρεμβάσεων, θα πρέπει να
υπάρξει και διοικητική και αυτό δεν φαίνεται ότι μπορεί να
συμβεί, τουλάχιστον στο κοντινό μέλλον…
Και όσο για τη μπόχα των στημένων, που δηλητηριάζουν το
ποδόσφαιρο, θα πούμε και θα αποκαλύψουμε πολύ περισσότερα στο
κοντινό μέλλον και θα εγκαινιάσουμε και ειδική ιστοσελίδα επί

του θέματος !

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…

H “Pan Asia” μια ανάσα από
τον Παναθηναϊκό ! Λέει το
“ναι” ο Αλαφούζος…
Πήρε και επίσημη μορφή η αποκάλυψη του Βασίλη
Βέργη στον ΣΠΟΡ FM!
Ο Γιάννης Αλαφούζος ανακοίνωσε πως αποδέχεται
την πρόταση της Pan Asia για αλλαγή σελίδας
στον Παναθηναϊκό, λέγοντας «ναι» στην προσφορά
27 εκατ. ευρώ του fund που εκπροσωπείται από
τον Ταϊλανδό, Πάιρο Πιεμπονγκσάντ !
Βέβαια, για την ώρα δεν μπορούμε να μιλάμε για
«νέα εποχή» στο τριφύλλι. Κι αυτό γιατί, ναι

μεν έγινε το πλέον καθοριστικό βήμα, αλλά τώρα
θα πρέπει η Pan Asia να υλοποιήσει τις
δεσμεύσεις της και να… σφραγιστεί το ιστορικό
deal.
Ο Γιάννης Αλαφούζος ανακοίνωσε πως αποδέχεται
την πρόταση της Pan Asia για αλλαγή σελίδας
στον Παναθηναϊκό! Το «μπαλάκι» πλέον στην
πλευρά του fund…Να τον πιστέψουμε ή θα
παρουσιαστεί κανά “απρόοπτο” την τελευταία
στιγμή ; Tο μέλλον θα δείξει…
Διαβάστε λεπτομέρειες στο σύνδεσμο παρακάτω και
ακούστε και το ηχητικό από την αποκάλυψη του
Βασίλη Βέργη στον sportfm
http://www.sport-fm.gr/article/podosfairo/i-epi
stoli-alafouzou-me-tin-opoia-apodexetai-tinprotasi-tis-Pan-Asia/3515937

