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Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, μέλος του τεχνικού τιμ του Ολυμπιακού, δέχθηκε να αναλύσει
για το sepk.gr το πρωτάθλημα της Α1 το οποίο πλησιάζει στο τέλος του. Ο Έλληνας
προπονητής ανέλυσε μία προς μία τις ελληνικές ομάδες, ανέφερε τις τάσεις που
επικράτησαν στη λίγκα και απαρίθμησε τα λάθη που ενδεχομένως έγιναν!

“Το φετινό πρωτάθλημα θεωρώ ότι ήταν κατώτερο του αναμενόμενου. Το οικονομικό
πρόβλημα σαν φαινόμενο σε αρκετές ΚΑΕ, οδήγησε στο να μην έρθουν ιδιαίτερα ποιοτικοί
παίκτες. Ένα άλλο στοιχείο που συνέβαλλε ώστε να μην παιχτεί τόσο καλό μπάσκετ, είναι
και το ότι πολλές από τις ομάδες έχουν βάλει ταχύτητα στο παιχνίδι τους, όμως, τις
περισσότερες φορές η ταχύτητα είναι εχθρός της ποιότητας. Κάποια ομάδα που τρέχει
είναι βασικό να γνωρίζει πως πρέπει να τρέχει, πως να σταματήσει και πως να διαβάσει
τις φάσεις ενός αγώνα.

Σε γενικές γραμμές στην φετινή Α1 παίχτηκαν πολλά Pick en roll και πολλές transition
καταστάσεις. Το ανοικτό μπάσκετ σίγουρα είναι ελκυστικό, αρκεί να πηγάζει μέσα από
κανόνες και αρχές. Αμυντικά ήταν ένα σκληρό πρωτάθλημα με physical καταστάσεις.
Πολλές ομάδες στηρίχθηκαν σε αυτό, ενώ άλλες δεν κατάφεραν επιθετικά να
ανταποκριθούν και δεν άντεξαν.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σίγουρα είναι οι δύο ομάδες που ξεχωρίζουν στην
λίγκα, βάση ποιότητας και ρόστερ. Ο Άρης ηγείται ενός γκρουπ τριών, τεσσάρων ομάδων,
Μαρούσι, ΑΕΚ, Ολύμπια, Αιγάλεω και ΑΕΛ προσπάθησαν και κατάφεραν να προκριθούν
πλέι οφ, ενώ τι συνέβη στην ουρά είναι γνωστό.

1/4

Σφαιρόπουλος: “Η ταχύτητα εχθρός της ποιότητας”
Tuesday, 06 May 2008 04:59

Ας δούμε όμως, τις ομάδες μία προς μία:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Από την στιγμή που ανέλαβε ο Παναγιώτης Γιαννάκης την ομάδα
άλλαξαν πολλά πράγματα. Η ομάδα έγινε πιο σκληρή, με πιο σαφείς αμυντικούς
προσανατολισμούς. Αυτή τη στιγμή στην ομάδα γίνεται προσπάθεια, προκειμένου όλοι οι
παίκτες να παίζουν με το ταλέντο τους κάτω όμως, από μια κοινή γραμμή. Μαγικά δεν
γίνονται, χρειάζεται υπομονή. Για τον λόγο αυτό καταφέραμε να κερδίσουμε τους
φιναλίστ της Ευρωλίγκα μέσα στις έδρες τους, αλλά και να χάσουμε κάποια άλλα
παιχνίδια παίζοντας όχι και τόσο καλά. Σίγουρα θέλει πολύ δουλειά, πολύ υπομονή και το
καλό αγωνιστικό πρόσωπο να έχει διάρκεια. Είναι πολύ καλό το ότι ξεκινήσαμε τα πλέι οφ
με δύο νίκες, ενώ το δεύτερο παιχνίδι με την ΑΕΚ ήταν ένα πολύ καλό τεστ για να δούμε
πως αντιδράμε σε καταστάσεις αγωνιστικής πίεσης και ξεκινώντας ένα ματς όχι και τόσο
καλά. Δείξαμε περηφάνια και χαρακτήρα.

ΠΑΟ: Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια δείχνει μεγάλη σταθερότητα τόσο επειδή
έχει τον ίδιο προπονητή με την ίδια φιλοσοφία, όσο και γιατί διατηρεί έναν συγκεκριμένο
κορμό παικτών. Φέτος σε κάποια παιχνίδια μπορεί να έδειξε κακό πρόσωπο, αυτό όμως,
δεν σημαίνει ότι στα δύσκολα δεν θα ανταποκριθεί. Το ότι δεν κατάφερε να περάσει στους
“8” της Ευρωλίγκα ήταν αναμφίβολα ένα ψυχολογικό χτύπημα για την ομάδα, αλλά έχουν
τον τρόπο να ξεπερνούν τέτοιες καταστάσεις και να παίζουν πάντα διεκδικώντας
τίτλους.

ΑΡΗΣ: Σε σχέση με πέρσι ο Άρης φέτος παρουσιάστηκε κάπως χειρότερος. Ωστόσο είναι
μια ομάδα που έχει εμπειρία, όνομα και είναι μέσα στα φαβορί για μια θέση στην
Ευρωλίγκα. Ειδικά από την στιγμή που ξεπέρασε το σκόπελο του αγώνα στο Μαρούσι είναι
και πάλι το πρώτο φαβορί για πρόκριση.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ: Έδειξε να έχει μάθει από την προηγούμενη θητεία του στην Α1. Έκανε
μεθοδικές κινήσεις είχε γενικά καλή παρουσία στο πρωτάθλημα και οι άνθρωποι στην
Ρόδο δείχνουν μια διάθεση να καθιερώσουν στην ομάδα στην μεγάλη κατηγορία.

ΑΕΛ: Κατά γενική ομολογία το παιχνίδι της στηρίχθηκε περισσότερο στους ξένους και
στον Παπανικολόπουλο. Είχαν καλή χημεία και σχετικά νωρίς κατάφεραν να κάνουν
σημαντικές νίκες. Αν και στο τέλος του πρωταθλήματος θεωρητικά αντιμετώπιζαν
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πρόβλημα και ίσως να υπήρχε κάποιο άγχος είχαν μια πολύ καλή παρουσία.

ΑΙΓΑΛΕΩ: Ήταν μια ομάδα που ξεκίνησε πολύ δυναμικά και βρέθηκε στην αρχή του
πρωταθλήματος να είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Προβλήματα όμως,
υπήρχαν και αυτά πιστοποιήθηκαν αρχικά με την φυγή του Τζάμπερ. Από τότε για το
Αιγάλεω ξεκίνησε μια φθίνουσα πορεία, όμως, θεωρεί ότι τους αδικεί το γεγονός ότι δεν
έπαιξαν στα πλέι οφ.

ΟΛΥΜΠΙΑ: Είναι μια σταθερή ομάδα που κάνει πολύ καλή δουλειά. Ήταν η δεύτερη
συνεχόμενη σεζόν που έπαιξαν πλέι οφ και αυτό σίγουρα συνιστά επιτυχία.

ΑΕΚ: Ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες για κάτι καλό. Τελικά τερμάτισε στην ίδια θέση
που είχε τερματίσει και πέρσι. Η ΑΕΚ ήταν μια πολύ καλή ομάδα στα εντός έδρας
παιχνίδια της, όμως, έχανε μεγάλο μέρος της δύναμής της στα εκτός. Πρέπει να κάνει
προσπάθεια ανασύνταξης και μελλοντικά να προσπαθήσει για κάτι περισσότερο.

ΜΑΡΟΥΣΙ: Αν και ξεκίνησε πολύ άσχημα και βρέθηκε μετά από χρόνια να φλερτάρει με
τον αποκλεισμό του από τα πλέι οφ, ή ακόμα και με τον υποβιβασμό, επέστρεψε πολύ
δυνατά και συνέχισε αυτή την προσπάθειά του ακόμα και στην πρώτη φάση στα παιχνίδια
με τον Άρη.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ: Κατά την διάρκεια της σεζόν παρουσίασε κάποια σκαμπανεβάσματα
στην απόδοσή του, όμως, είναι μια ομάδα που λειτουργεί σωστά και πάντοτε κοιτάζει
προς τα πάνω. Είναι από τις νοικοκυρεμένες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ και δίνει άλλη
προοπτική στην Α1.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Πάνω κάτω ισχύει ότι και με τον Πανελλήνιο. Επίσης είχε κάποια
σκαμπανεβάσματα φέτος, όμως θεωρώ ότι θα κλείσει την χρονιά με θετικό πρόσιμο. Στα
πλέι οφ έχει ήδη περάσει την πρώτη φάση και θα είναι μια από τις ομάδες που θα
παλέψουν για την ευρωλίγκα.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ: Παρουσίασε ένα εντελώς διαφορετικό προφίλ σε σχέση με την
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περοηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Πέρσι ήταν η ευχάριστη έκπληξη φέτος έκανε μια
διαφορετική στελέχωση παικτών. Αποδείχθηκε κατώτερη σε ποιότητα και σχετικά νωρίς
βγήκε εκτός μάχης.

ΑΓΟΡ: Έκανε μια μεγάλη προσπάθεια για να παραμείνει στην Α1. Μπήκε την τελευταία
στιγμή στην κατηγορία ελέω Σπόρτιγκ και δεν είχε πολλά περιθώρια ωστόσο πάλεψε
μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Το αρνητικό για τον ΑΓΟΡ ήταν ότι ξεκίνησε με δύο
κακές ήττες κόντρα στην Ολυμπιάδα και κόντρα στον Κολοσσό. Όταν άλλαξε ο
προπονητής και ήρθα αρκετοί νέοι παίκτες η ομάδα έπαιξε πιο δυναμικό μπάσκετ και
έκανε έναν εκπληκτικό δεύτερο γύρο. Παρά τον υποβιβασμό είναι μια ομάδα με συνέπεια.

ΠΑΟΚ: Σίγουρα ο ΠΑΟΚ φέτος έκανε την χειρότερη σεζόν της ιστορίας του. Τα
διοικητικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη ομάδα είναι λογικό να της
στοιχίζουν και στο αγωνιστικό κομμάτι. Αρχικά υπήρχε ο ενθουσιασμός, όταν όμως τα
πράγματα δυσκόλεψαν και προέκυψε πίεση, οι παίκτες βάρυναν και αυτό είχε αρνητικό
αποτέλεσμα. Σίγουρα πάντως το ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται έναν δυνατό ΠΑΟΚ”.
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