Γιατί έκτος final four και οι
δύο ;
Εκτός final-four λοιπόν και οι δύο Ελληνικές
ομάδες στην Ευρωλίγκα και ας πούμε κι’εμείς την
άποψή μας για τους λόγους που συνέβη αυτό ,για
αυτά που είδαμε και την εικόνα Παναθηναϊκού και
Ολυμπιακού στα καθοριστικά παιχνίδια…

Με Σφαιρόπουλο δεν πας πουθενά κύριε Αγγελόπουλε !
Για τον Ολυμπιακό έχουμε κατ’αρχήν να πούμε ότι, κακά τα
ψέματα, ο Σφαιρόπουλος είναι λίγος για αυτό το επίπεδο !
Από την περσινή σεζόν η εικόνα της ομάδας ήταν μέτρια και
αυτό φάνηκε κυρίως στους χαμένους τελικούς του πρωταθλήματος
με τον Παναθηναϊκό. Παρά και τη γκρίνια των φιλάθλων οι
αδερφοί Αγγελόπουλοι τον κράτησαν και τη νέα σεζόν και το
πλήρωσαν…

Ο λόγος που τον κράτησαν ; Η πρόκριση στο final-four στην
περσινή Ευρωλίγκα και εν συνεχεία στον τελικό, όπου ηττήθηκε
εύκολα από τη Φενέρ Μπαχτσέ. Ο Αγγελόπουλος προφανώς και
ξεγελάστηκε από αυτήν την πρόκριση στον τελικό και έδωσε μια
ακόμη ευκαιρία στον Σφαιρόπουλο. Και όμως αυτή η πρόκριση

ενδεχομένως και να μην είχε γίνει ποτέ, αν αντίπαλος στον
ημιτελικό δεν ήταν η ΤΣΣΚΑ η οποία κυριολεκτικά έχει πλέον
έχει κάτι σαν ψυχολογικό πρόβλημα και κόμπλεξ απέναντι στον
Ολυμπιακό !
Τα φετινά όλοι τα είδαμε…κακή εικόνα δεύτερη θέση (και
χάσιμο του πλεονεκτήματος έδρας στον επικείμενο τελικό) στο
πρωτάθλημα και ακόμα και ήττα από την ΑΕΚ στον τελικό του
κυπέλλου ! Ο Αγγελόπουλος επέμεινε, παρόλα αυτά, να μην
διώχνει τον Σφαιρόπουλο και να τα αποτελέσματα…
Απόλυτα δίκαιος αποκλεισμός από τη Ζαλγκίρις του
Γιασικεβίτσιους και οι πολλοί τραυματισμοί μόνο εν μέρει
αποτελούν δικαιολογία, διότι η ομάδα ήταν φανερά κακή,
ελάχιστα δουλεμένη και μία ταχύτητα πίσω από τους Λιθουανούς
!

Τι περίμενες κύριε Γιαννακόπουλε ;
Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό και τη Ζαλγκίρις, η σειρά του
Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ ήταν σαφώς πιο ανοιχτή και οι ομάδες
σχεδόν κοντά σε δυναμικότητα.
Τελικά η σειρά πήγε με 3-1 στη Ρεάλ καθώς κρίθηκε στις
λεπτομέρειες (με εξαίρεση τη νίκη του Παναθηναϊκού στο πρώτο
ματς και τη δεύτερη νίκη της Ρεάλ), στην αδράνεια του
Παναθηναϊκού στο τέταρτο και καθοριστικό ματς, αλλά και στη
διαιτησία ; Αλλά αυτό με την κόντρα διαιτησία ποιος δεν το
περίμενε ;

Αλήθεια ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος δεν το περίμενε όταν
βρίσκεται σε ανοιχτό πόλεμο με την Ευρωλίγκα (δεν εξετάζουμε
ποια πλευρά έχει το δίκιο) και από τη στιγμή που έχει
ανακοινώσει ότι από του χρόνου αποχωρεί από τη διοργάνωση και
επιστρέφει στη FIBA ; Και ένα μικρό παιδί θα καταλάβαινε ποια
ομάδα προτιμά η Ευρωλίγκα στο
πως θα έπαιζε η διαιτησία…

φετινό final-four, οπότε και το

Αυτός δεν ήταν ένας απλός αποκλεισμός για τον μπασκετικό
Παναθηναϊκό, αλλά και-πολύ φοβάμαι- το τέλος μιας εποχής και
το ξεκίνημα μιας ισχνής εποχής αν όχι πέτρινων χρόνων !

