Ο περήφανος Ομπράντοβιτς κι ο "ακόρεστος" Ιτούδης
Δευτέρα, 04 Μάιος 2009 12:20

Περήφανος για τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα του στο πρώτο ημίχρονο δήλωσε ο Ζέλικο
Ομπράντοβιτς που θεωρει ότι μετά τα όσα έγιναν στο Final-Four του Βερολίνου, ο
ΠαναθηναΪκός έχει την υποχρεώσει να βρίσκεται και του χρόνου στο μεγάλο μπασκετικό
ραντεβού της Ευρώπης.
&quot;Τι να πει κανείς μετά από ένα τέτοιο ματς, ειδικά όταν ο αντίπαλος έπαιζε για
τέταρτη συνεχόμενη χρονιά σε τελικό. Συγχαρητήρια σους παίκτες μου είμαι περήφανος
για την εμφάνιση τους στο πρώτο ημίχρονο&quot; ΄ήταν τα πρώτα λόγια του πολυνίκη
προπονητή του θεσμού με εφτά κατακτήσεις!
&quot;Συγχαρητήρια στην ομάδα και στον κόσμο, στο Θανάση Γιαννακόπουλο. Λυπάμαι
που ο Παύλος δεν μπορούσε να είναι εδώ λόγω ενός προβλήματος υγείας. Συγχαρητήρια
και στον Μεσίνα, ο οποίος μαζί με την ομάδα του έκανε μια τεράστια προσπάθεια. Ήταν
ένα φοβερό παιχνίδι για τον κόσμο που το είδε και μας δίνει την υποχρέωση να είμαστε
παρόντες και του χρόνου&quot; πρόσθεσε.
Ο &quot;Ζοτς&quot; έκανε παράπονα για τη διατησία, χωρίς να σταθεί ιδιαίτερα στο θέμα.
&quot;Στην ανάπαυλα είπα στους παίκτες ότι η ΤΣΣΚΑ σίγουρα θα αντιδράσει, όμως, εδώ
πρέπει να πω ότι στο δεύτερο ημίχρονο έγιναν πολλά περίεργα πράγματα. Δεν θέλω να
μιλήσω τώρα, πρώτα θέλω να δω το παιχνίδι και μετά αν έχω άδικο θα ζητήσω συγγνώμη.
Επαναλαμβάνω ότι οι κανονισμοί της Ευρωλίγκα είναι γνωστοί κι αυτά που έγιναν στο
δεύτερο ημίχρονο, ήταν πάρα πολύ περίεργα&quot;.
Ο ίδιος βρίσκεται δέκα χρόνια στον Παναθηναϊκό και μετά την επιτυχία στο Βερολίνο
προτιμά να κοιτάξει την επόμενη ημέρα της ομάδας, καθώς η χρονιά δεν έχει τελειώσει,
πριν αχοληθεί με το καλοκαίρι και το μέλλον του. &quot;Οι πρόεδροι πιστεύουν σε μας.
Αφού τελειώσουν όλες οι υποχρεώσεις θα μιλήσουμε το καλοκαίρι. Εγώ είμαι ευτυχισμένος
στον Παναθηναϊκό, πρώτα από όλα γιατί οι παίκτες που έχω στη διάθεση μου αγαπάνε το
μπάσκετ. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι στα 10 χρόνια που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό, αυτός
ο 18ος τίτλος σε 21 τελικούς&quot; εξήγησε.
Όσο για το τι είπε στον Μεσίνα μετά το τέλος του ματς; &quot;Μετά τη λήξη του
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παιχνιδιού πλησίασα τον Μεσίνα και του έδωσα συγχαρητήρια, γιατί την εμφάνιση της
ΤΣΣΚΑ&quot;.
Οι πανηγυρισμοί δεν μπορούν να κρατήσουν για πολύ. καθώς &quot;τώρα σειρά έχει το
πρωτάθλημα. Οι στόχοι μας ήταν και παραμένουν τρεις. Έχω μια δύσκολη δουλειά μπροστά
μου, να πείσω τους παίκτες ότι ξεχάσουν πολύ γρήγορα αυτή τη γιορτή και να αφοσιωθούν
στα πλέι-οφ&quot; σχολίασε ο προπονητής του Παναθηναϊκού&quot;.
Στο ίδιο μήκος κύματος κι ο επί σειρά ετών άμεσος συνεργάτης του Ομπράνοβιτς,
Δημήτρης Ιτούδης. &quot;Ήταν ένα παιχνίδι με δύο διαφορετικά ημίχρονα. Στο πρώτο
ήμασταν καταπλητικοί σε άμυνα κι επίθεση. &quot;Καθίσαμε&quot;, όμως, στο τρίτο
δεκάλεπτο. Δεν είχαμε την κυκλοφορία που έπρεπε.
Ήταν φυσιολογικό το come-back της ΤΣΣΚΑ, που είναι μια εξαιρετική ομάδα με
σπουδαίους παίκτες και προπονητικό τιμ. Υπήρχαν καταστάσεις που διαχειριστήκαμε πολύ
σωστά. Είναι μια τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού σε ένα φάιναλ-φορ κορυφαίου
επειπέδου. Μην ξεχνάμε ότι βγάλαμε από τα πλέι-οφ τη Σιένα, θα ήταν... μις
αναπληρωματική για να πούμε χαριτολογώντας&quot; σχολίασε.
Για να συμπληρώσει: &quot;Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στους παίκτες, αλλα΄και
στον κόσμο που πίστεψε αυτή την ομάδα. Θα συνεχίσουμε να τους κάνουμε υπερήφανους.
Δεν είμαστε κορεσμένοι. Είμαστε προσγειωμένοι και ξέουμε ότι αν δεν προσπαθήσουμε θα
μας προσπεράσει κάποιος άλλος. Έχουμε ακόμη πολύ όρεξη&quot;.
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