Φαγωμάρα Αλαφούζου-Δώνη !
Ανοιχτό
το
ενδεχόμενο
αποχώρησης Δώνη !
Χάος με τις παρεμβάσεις Αλαφούζου στη
λειτουργία της ομάδας ! Ο Γιώργος Δώνης άφησε
ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει αν δεν
γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει για τη
λειτουργία της ομάδας…
Απίθανα πράγματα στο «τριφύλλι». Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ
Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος- σύμφωνα τουλάχιστον με
πληροφορίες του gazzetta.gr- ανακοίνωσε μέσω τρίτων στον
Γιώργο Δώνη πως δεν θα έχει ανάμιξη στον σχεδιασμό της
ομάδας ενώ του έθεσε το δίλημμα «ή ο Χρήστος στην ομάδα ή
εσύ»!
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά την διάρκεια της
Τετάρτης, στελέχη της ΠΑΕ μετέφεραν ως απόφαση του
μεγαλομετόχου προς τον προπονητή τα εξής:
1)Δεν θα έχει καμία ανάμιξη στον προγραμματισμό της ομάδας
ενόψει της νέας αγωνιστικής περίοδου και πως υπεύθυνοι για
αυτό είναι ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Τσάβι Ρόκα! Σε καμία
ομάδα παγκοσμίως δεν γίνεται ο προπονητής να μην συμμετέχει
στον προγραμματισμό της δικής του ομάδας.
2)Δεν θα υπάρξει καμία άνοδος στο μπάτζετ.
3)Η ΠΑΕ θα καταθέσει πρόταση στον Χρήστο Δώνη για νέο
συμβόλαιο. Αν αυτή γίνει αποδεκτή, τότε ο Έλληνας τεχνικός
θα πρέπει να απομακρυνθεί, καθώς η διοίκηση του συλλόγου
θεωρεί πως δεν πρέπει να συνυπάρχουν!
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, κάτω από αυτές τις συνθήκες,
ο Έλληνας προπονητής είναι κοντά στην αποχώρηση από την
ομάδα (αν όχι άμεσα το καλοκαίρι) ενώ δεν υπάρχει κάποια

συνάντηση που να έχει προγραμματιστεί για την κατάσταση που
έχει δημιουργηθεί…
Πιο αναλυτικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε στην
κάμερα των καναλιών Novasports τονίζοντας ότι δεν είναι
σύμφωνος με τις πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί στην
μεταγραφή του Βέλεθ, κι αυτό διότι θεωρεί πως δεν είναι
προτεραιότητα ο κεντρικός μπακ, μια και υπάρχουν οι
Πούγγουρας, Σένκεφελντ. Ζήτησε κάλυψη από τον Αλαφούζο, ο
οποίος του είπε να τα βρουν….
Ένας άλλος λόγος είναι ότι διαφωνεί με τον εγγυημένο χρόνο
συμμετοχής που μπήκε στα συμβόλαια των νεαρών
Αθανασακόπουλου (υπέγραψε) ήδη και του…περιβόητου Βαγιαννίδη
(το υποσχέθηκε χθες ο Αλαφούζος στη συνάντηση με την
εκπρόσωπό του). Ο Δώνης δεν θέλει-και πολύ σωστά- να υπάρχει
όρος στο συμβόλαιο, διότι θεωρεί πως υπονομεύεται.
Επίσης ο Δώνης είχε αρχίσει να εκνευρίζεται όταν ο Ρόκα
έκανε ραντεβού με τον Ινσούα και τον Γιόχανσον για να
μείνουν χωρίς να του πει κουβέντα.
Για την ενδεχόμενη μεταγραφή Βέλεθ δήλωσε: «Πρώτα απ’ όλα
δεν θα έμπαινα στη ν διαδικασία να σχολιάσω παίκτες άλλων
ομάδων ειδικά στην Ελλάδα. Στην θέση του Βέλεθ έχουμε πολύ
καλούς παίκτες. Δεν είναι προτεραιότητα της ομάδας η θέση
του στόπερ. Επειδή είμαι 2η χρονιά στην ομάδα και δεν είμαι
ένας επαγγελματίας που απλά δουλεύει στον ΠΑΟ γιατί αγαπώ
τον σύλλογο και ήταν όνειρο μου να γίνω προπονητής του θέλω
να πω το εξής. Αισθάνομαι την υποχρέωση να ενημερώνω τον
κόσμο για κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
“Αυτά τα δύο χρόνια έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά για να μπει
η ομάδα σε σωστό δρόμο και να κοιτάξει ψηλότερα. Όταν
γίνονται λάθη στο παρελθόν πρέπει να μαθαίνουμε από αυτά και
να μην τα επαναλαμβάνουμε. Όταν αυτό επαναλαμβάνεται όμως η
κατάσταση γίνεται χειρότερη. Σε όλες τις ομάδες οι
προπονητής αποφασίζουν και χτίζουν ομάδα με τα δικά τους

θέλω.
Εγώ εκπαιδεύω τους παίκτες και δουλεύω για την βελτίωση
τους. Δεν ακολουθώ επιλογές ούτε τις ιδέες των άλλων. Ο ΠΑΟ
δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει απρόβλεπτες καταστάσεις αλλά
να πηγαίνει με σταθερότητα στην εξέλιξη. Το τι θα γίνει στο
μέλλον θα το δείξει ο χρόνος.Αυτό που λέω αφορά τον τρόπο
λειτουργίας της ομάδας και δεν αφορά ούτε τον Βέλεθ ούτε
κανένα άλλο. Είναι η προσωπική μου τοποθέτηση και πρέπει να
προστατεύω την ομάδα που πρέπει να χτίζεται με τα δικά μου
θέλω.Αφορά την επικοινωνία με το διοικητικό κομμάτι!!! Δεν
μπορούμε να πούμε περισσότερα αλλά θα δούμε τι θα γίνει ως
το τέλος της σεζόν».
Και συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος: «Είμαι ξεκάθαρος και
δεν θα επιτρέψω λάθη και την λάθος επικοινωνία του σταφ με
τη διοίκηση. Δεν έχω μιλήσει με κανένα ούτε με τους παίκτες
γι’ αυτό. Δεν είμαι αρμόδιος να πω αν θα φέρει αναστάτωση το
θέμα αυτό. Δεν θέλω να πω αν θα μιλήσω με τον κ. Αλαφούζο.
Εγώ θα μείνω απερίσπαστος να πάω την ομάδα όσο πιο ψηλά
γίνεται. Μ’ έχει στεναχωρήσει πολύ η κατάσταση. Θα έλεγα ότι
είναι κάτι μεταξύ προπονητή και διοίκησης.
Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση αλλά πάντα υπάρχουν λύσεις.
Αρκεί να θέλουν και οι δύο πλευρές. Το τελευταίο διάστημα
έγιναν κάποια πολύ σοβαρά πράγματα που έχουν επίπτωση στην
δουλειά μου και την ομάδα. Δεν ανοίγω καμία πόρτα απλά
ενημερώνω. Θα φανεί αν είναι καμπανάκι. Αλλιώς η κάθε πλευρά
πρέπει αν κοιτάζει το μέλλον της».
Σε ότι αφορά το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του
Βαγιαννίδη τόνισε:
«Διαφωνώ και στην συγκεκριμένη
διαχείριση και δεν αφορά τον μικρό. Είναι χαρά μου να βλέπω
νέους με προοπτική να εξελίσσονται. Όπως ο Γιώργος αλλά και
άλλα παιδιά. Το καταλαβαίνω για τον Τύπο αλλά στο τρόπο
διαχείρισης της ομάδας εγώ διαφωνώ. Δεν μπορεί μια ομάδα
όπως ο ΠΑΟ να εγγυάται συμμετοχές σε νέους. Είναι αδιανόητο.
Κάποιος πρέπει να προσπαθεί και να κερδίζει τις συμμετοχές

του. Αλλιώς να υπογράφαμε συμβόλαια με εγγυημένες
συμμετοχές. Αυτό δεν γίνεται σε καμία μεγάλη ομάδα στον
κόσμο.
Αιτία του κακού είναι ο τρόπος λειτουργίας. Εγώ διαφωνώ.
Έλλειψη σεβασμού ίσως και προς το πρόσωπο μου θα έλεγα. Εγώ
πάντα μιλάω όπου κι αν είμαι με τον ιδιοκτήτη της ομάδας.
Αυτό όμως αφορά τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας. Θα φανεί.
Εγώ ανοίγω το θέμα για να είναι ξεκάθαρη η θέση μου. Πρέπει
να προστατέψω τη δουλειά μου αλλά και την ομάδα. Δεν έχω
πάρει οριστικές αποφάσεις απλά ήθελα ο κόσμος του ΠΑΟ να
γνωρίζει ποια είναι τα δεδομένα».

