"Η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς"
Πέμπτη, 04 Απρίλιος 2019 12:04

Από αουτσάιντερ έγινε φαβορί στο πρωτάθλημα της παραμονής. Ο Πανιώνιος κλείδωσε την
κατηγορία κι ο Βασίλης Φραγκιάς κάνει στο sepk.gr τον απολογισμό μιας ιδιαίτερης
χρονιάς, κάνοντας παράλληλα έναν γενικότερο σχολιασμό για το πρωτάθλημα και όχι μόνο.

Ο Πανιώνιος με τρία θετικά αποτελέσματα τις τελευταίες αγωνιστικές (νίκησε εντός έδρας
το Λαύριο και εκτός το Ρέθυμνο και τον Κολοσσό) έκανε το αποφασιστικό βήμα για την
παραμονή κάτι που παραδέχτηκε ο έμπειρος προπονητής λέγοντας "ότι δείξαμε
σταθερότητα και ανταγωνιστική εικόνα. Ειδικά στα δύο ματς που κερδίσαμε εκτός έδρας
βρεθήκαμε και στα δύο πίσω στο σκορ στα τελευταία 5-6 λεπτά, αλλά η ομάδα κατάφερε
να αντιδράσει. Θεωρώ ότι με αυτά τα αποτελέσματα κλειδώσαμε την παραμονή μας στην
κατηγορία".

Ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για την ομάδα της Νέας Σμύρνης που άλλαξε αρκετούς
προπονητές, πολλούς παίκτες, ακόμη και έδρα "μετακομίζοντας" από την παραδοσιακή της,
το κλειστό της οδού Αρτάκη, στο Παλαιό Φάληρο. "Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
Άλλαξαν προπονητές, παίκτες και έδρα. Κάποιες φορές όμως δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
Παίρνεις τα πράγματα όπως έρχονται. Αναγκαστήκαμε να παίξουμε σε ουδέτερο γήπεδο,
για παράδειγμα στο πολύ κομβικό παιχνίδι με το Λαύριο, χάνοντας μέρος από τη δύναμη
της ομάδας, η οποία προέρχεται από τη στήριξη του κόσμου. Σε ότι αφορά την προπονητική
διαχείριση σε τέτοιες καταστάσεις δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Ετοιμαστήκαμε να
παίξουμε σε ένα ουδέτερο γήπεδο κάτι που ήταν δύσκολο. Το παιχνίδι με το Λαύριο που
ήταν το πρώτο της δικής μου επιστροφής και το πρώτο στο νέο γήπεδο, ήταν πολύ κρίσιμο
και επί της ουσίας θα έκρινε το πως θα πορευόταν η ομάδα. Αξίζουν επομένως τα εύσημα
στους παίκτες, γιατί αντέστρεψαν την κατάσταση και από εκεί που ο Πανιώνιος ήταν
φαβορί για την υποβιβασμό, έφτασε να έχει το προβάδισμα για την παραμονή στην Α1"
σχολίασε ο Βασίλης Φραγκιάς, που μετράει δύο διαφορετικές θητείες την ίδια χρονιά στην
ομάδα.

Πόσο δύσκολα ή εύκολο, όμως, κάνει τα πράγματα η λεγόμενη "βαριά φανέλα" μιας
ιστορικής ομάδας σε μια τέτοια προσπάθεια. Σύμφωνα με τον έμπειρο προπονητή "η
φανέλα παίζει ρόλο. Αλλά αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνουν περισσότερο οι Έλληνες
παίκτες και ο προπονητής. Αυτοί μπορούν να αντιληφθούν πλήρως την ιστορία της ομάδας
και τι πρεσβεύει. Για τους ξένους δεν έχει την ίδια βαρύτητα και χρειάζεται χρόνος, θα
πρέπει να μιλήσουν δηλαδή αρκετά για να καταλάβουν τι σημαίνει Πανιώνιος, ότι είναι μια
ομάδα που πριν μερικά χρόνια αγωνιζόταν στην Ευρωλίγκα, βρισκόταν σταθερά στις
καλύτερες ομάδες της Ελλάδας, έχει κερδίσει τίτλο με το κύπελλο Ελλάδας και έχει
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γράψει τη δική της ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτό το κομμάτι πάντως μας βοήθησε να
καταλάβουμε τη σημασία των στιγμών και των αγώνων. Και το αποτέλεσμα έδειξε ότι τα
καταφέραμε".

Κόντα στον Κολοσσό ο Πανιώνιος οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση με ένα μακρινό
τρίποντο. Ένα τυχερό - θα έλεγε κανείς - σουτ, όπως εκείνο που είχε στοιχίσει από την
ομάδα τη νίκη για παράδειγμα στο αντίστοιχο παιχνίδι εναντίον του Χολαργού. "Η τύχη
γενικώς παίζει ρόλο, όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά και στη ζωή γενικότερα. Ο αγώνας με τον
Κολοσσό έμοιαζε με ρώσικη ρουλέτα. Εκεί χρειάζεται η τύχη. Δεν αρκεί μόνο η ικανότητα.
Συμφωνώ, όμως, με όσους λένε ότι η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς. Έχουμε δείξει ότι δεν
τα παρατάμε. Παίζουμε το παιχνίδι στα 40 και στα 45 λεπτά. Κερδίσαμε λοιπόν έτσι τον
Κολοσσό, κάτι που από τη μια μου προκαλεί προσωπική στενοχώρια γιατί με αυτό το
αποτέλεσμα στείλαμε τον Κολοσσό στην Α2, μια ομάδα που είχα περάσει αρκετά χρόνια.
Ηταν όμως σημαντικό από την άλλη για μας γιατί ξεμπερδέψαμε με την υπόθεση παραμονή"
πρόσθεσε ο Βασίλης Φραγκιάς.

Όσο για το επίπεδο του πρωταθλήματος υπογράμμισε ότι "φέτος ήταν ένα πολύ
ενδιαφέρον πρωτάθλημα, καλύτερο από τα τελευταία 2-3 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι ο
Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός οι δύο ομάδες που διαφημίζουν το άθλημα και τη λίγκα δεν
βρήκαν κοινή γραμμή ώστε να δώσουν την απαιτούμενη αίγλη. Η αποχώρηση του
Ολυμπιακού και η τιμωρία οδηγεί στη σκέψη ότι αυτές οι ομάδες που αποτελούν τον πόλο
έλξης, θα πρέπει να βρουν μια άκρη για να γίνει καλύτερο το πρωτάθλημα.

Από την άλλη η παρουσία του Προμηθέα κοσμεί το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί έχει βάση
Ελλήνων παικτών, ενώ έγινε και πολύ καλή δουλειά από τον κόουτς Γιατρά και όλο το
σύστημα της ομάδας. Η Λήμνος ήταν η ευχάριστη έκπληξη. Έχει έναν πολύ καλό
προπονητή, καλή δομή και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι η τοπική κοινωνία αγκάλιασε
την προσπάθεια. Ξέρω από πρώτο χέρι πως είναι ο ενθουσιασμός του κοινού σε μια άκρη
της Ελλάδας στο κάτι καινούργιο. Ο Χολαργός είναι μια πολύ καλή ομάδα, με καλές
επιλογές ξένων και είναι σημαντικό ότι οι δύο νεοφώτιστες ομάδες τελείωσαν με μια πολύ
καλή πορεία. Από την άλλη πιο παραδοσιακές δυνάμεις όπως ο Κολοσσός και το Ρέθυμνο,
που πρωταγωνιστούσαν τα τελευταία χρόνια, έδειξαν έναν κορεσμό και τελικά το
πληρώνουν. Για να μην ξεχάσω και το Περιστέρι με τον Αργύρη Πεδουλάκη και τις καλές
επιλογές των ανθρώπων της ομάδας . Είναι μια ομάδα από μπασκετική περιοχή που έδειξε
πολύ καλή εικόνα, την οποία σφράγισε μάλιστα με τη νίκη επί του Παναθηναικού. Θεωρώ
ότι βγήκαν μπροστά νέες δυνάμεις, κάποιες υποχώρησαν και αυτό είναι τελικά που κρατάει
το ενδιαφέρον του κόσμου".
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Ολοκληρώνοντας ο Βασίλης Φραγκιάς έκανε και ένα σχόλιο για την πορεία των δύο
ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα λέγοντας:

"Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αυτοί που περιμέναμε, αλλά αυτό οφείλεται
και στο γεγονός ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που επενδύουν χρήματα. Κανείς δεν έχει
υπογράψει συμβόλαιο με την επιτυχία. Από τα λάθη που έγιναν και ο Παναθηναϊκός και ο
Ολυμπιακός θα μάθουν και ελπίζω ανεξαρτήτως τι θα γίνει φέτος ότι οι δύο ομάδες θα
βγουν ενισχυμένες και ακόμα καλύτερες".
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