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Ο πλέον αρμόδιος για να αναλύσει την σειρά αγώνων της ΤΣΣΚΑ με τον Ολυμπιακό δεν
είναι άλλος από τον προπονητή της ΑΕΚ Βαγγέλη Αγγέλου. Ο Έλληνας τεχνικός, εκτός
του ότι είναι ο τελευταίος προπονητής που αντιμετώπισε τους “ερυθρόλευκους” εντός
συνόρων, είναι ίσως και ο μοναδικός Έλληνας που γνωρίζει τόσο καλά το ρωσικό μπάσκετ
και κατ΄ επέκταση την αντίπαλο της ελληνικής ομάδας.

“Τα τελευταία έξι χρόνια η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει μόνιμη παρουσία στα φάιναλ φορ της
Ευρωλίγκας. Είναι μια ομάδα με τεράστια εμπειρία σε όλους τους τομείς. Ξέρουν τι να
κάνουν με ακρίβεια ανά πάσα στιγμή και είναι μια ομάδα που έχει κερδίσει τον σεβασμό
της Ευρωλίγκας, όλα αυτά τα χρόνια.

Τα παιχνίδια για τον Ολυμπιακό είναι σίγουρα πολύ δύσκολα. Αν κάνουμε ένα
παραλληλισμό με το ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός είναι σα να αντιμετωπίζει την Ρεάλ
Μαδρίτης, ή τη Μάντσεστερ! Η ΤΣΣΚΑ είναι μακράν ο πιο οργανωμένος σύλλογος στην
Ευρώπη.

Αγωνιστικά θεωρώ ότι δύο είναι τα κλειδιά που συνήθως κάνουν την διαφορά στο
παιχνίδι της ρώσικης ομάδας. Το πρώτο είναι ο Παπαλουκάς και οι πάσες του, είτε στον
αιφνιδιασμό, είτε σε pick en roll καταστάσεις. Το δεύτερο είναι ο Λάνγκτον, ο οποίος κατά
την προσωπική μου άποψη έχει τον ρόλο του παίκτη κομπιούτερ σε αυτή την ομάδα. Ο
Ολυμπιακός κατά κύριο λόγο αυτούς τους δύο πρέπει να περιορίσει και να δουλέψει πολύ,
προκειμένου να τους βγάλει εκτός ρυθμού αγώνα.

Η αγωνιστική φιλοσοφία της ΤΣΣΚΑ είναι σταθερή σε άμυνα και επίθεση. Στην επίθεση
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είναι κατά τεκμήριο μια πολύ δουλεμένη ομάδα με πολλές επιλογές και σταθερές αξίες.
Στην άμυνα, καταφέρνει να ξεχωρίζει γιατί παίζει με εκπληκτικό τρόπο τις περιστροφές.
Επειδή είναι μια ομάδα που σε προσωπική άμυνα υστερεί σε σχέση με άλλες, έχει
καταφέρει να τελειοποιήσει το rotation στην άμυνα. Επίσης έχει σημαντικό πρόβλημα στην
transition άμυνά της, αλλά πόσες φορές οι αντίπαλοί της έχουν την δυνατότητα να
τρέξουν στον αιφνιδιασμό;

Θεωρώ ότι ο στόχος του Ολυμπιακού πρέπει να είναι η μία νίκη σε αυτή την σειρά των
αγώνων. Επίσης είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική ομάδα να δοκιμαστεί μέσα από την
διαδικασία του final 8. Αν καταφέρει να κάνει μια νίκη θα κρατήσει τον σεβασμό και τις
βάσεις για την προσπάθεια της επόμενης σεζόν. Είναι δεδομένο ότι σε αυτή την σειρά των
αγώνων ο Ολυμπιακός είναι το αουτσάιντερ.

Στα υπέρ του βέβαια είναι ότι δεν έχει πίεση, βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση
και στο ένα ματς θα έχει και την αμέριστη συμπαράσταση του κόσμου του. Πρόκειται για
μια ομάδα η διοίκηση της οποίας έχει στείλει ξεκάθαρα μηνύματα ότι την ενδιαφέρει η
διάκριση. Οι παίκτες αυτή την περίοδο θα κάνουν μεγάλη προσπάθεια να αποδείξουν ότι
αξίζουν, αφού ποιος δεν θα θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, άλλαξε την φιλοσοφία! Πλέον είναι δεδομένο ότι πάνω από
όλους είναι η ομάδα και όχι ο κάθε ένας ξεχωριστά. Αγωνιστικά ο Ολυμπιακός
χρησιμοποιεί περισσότερο set επιθέσεις και όχι transition που προτιμούσε ο προηγούμενος
προπονητής της ομάδας.

Θεωρώ ότι αυτά τα ματς με την ΤΣΣΚΑ σε μεγάλο βαθμό θα δείξουν και τη δυναμική της
ελληνικής ομάδας στο μέλλον.
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