Κερδισμένοι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ από
το ντέρμπι !
Από το τελικό 1-1 στο ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ
μπορούμε να πούμε ότι πρώτος κερδισμένος είναι τελικά ο ΠΑΟΚ
που παίρνει βαθμολογικό αβαντάζ.
Από την άλλη και η ΑΕΚ των επτά τραυματισμών δεν είναι
καθόλου χαμένη έχοντας γλιτώσει τον έναν πόντο υπό αυτές τις
συνθήκες και μάλιστα στο 90’, αφού μια ακόμη ήττα-μετά την
Ευρώπη και τον ΠΑΟΚ-θα έφερνε πλήγμα στην αυτοπεποίθηση
παικτών και προπονητή και πολύ γκρίνια στον κόσμο.
Από την άλλη για τον Ολυμπιακό δεν θα λέγαμε ότι είναι
κερδισμένος παρότι φυσικά η εικόνα του-ως μια ομάδα που
ακόμα χτίζεται-δεν είναι απογοητευτική. Ωστόσο να μην
ξεχνάμε ότι σε δύο ντέρμπι όπου μπορούσε κάλλιστα να έχει
έξι βαθμούς, πήρε μόνο έναν και έχει μεσολαβήσει και η
αμφιλεγόμενη ήττα στο Μιλάνο.
Βεβαίως είναι πολύ νωρίς για να έχει κριθεί κάτι
βαθμολογικά, αλλά αυτό που πρέπει να προβληματίζει εκεί στον
Ολυμπιακό είναι μια αγωνιστική και τακτική αφέλεια που έχει
δείξει η ομάδα στα κρίσιμα σημεία των τελευταίων αγώνων.
Ως εικόνα του ματς μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός του
Μάρτινς μπήκε με προσοχή πρώτα στην άμυνα για να απορροφήσει
όλους τους κραδασμούς και να χτυπήσει την ΑΕΚ στο δεύτερο
ημίχρονο, όπου προφανώς είχε δει ότι συνήθως κουράζεται ή
χάνει τη συγκέντρωσή της.
Αυτό ο Ολυμπιακός το πέτυχε όπως ακριβώς ήθελε-παρότι λίγο
ξεμύτισε στο πρώτο ημίχρονο- κρατώντας το μηδέν στο πρώτο
ημίχρονο και σκοράροντας εν συνεχεία στο 58’ με το
καταπληκτικό γκολ του Φορτούνη του οποίου πάντως η
συμπεριφορά στον πανηγυρισμό δεν τιμά καθόλου ούτε τον ίδιο,
ούτε την ομάδα του…

Εκεί που στράβωσε το ματς για τον Ολυμπιακό είναι κυρίως
στον τραυματισμό και αντικατάσταση του Φορτούνη και στη
μεγάλη ευκαιρία που χάνει στην εκπνοή του αγώνα το…αιώνιο
ταλέντο που λέγεται Φετφατζίδης και παραμένει το 1-1.
Από την άλλη η ΑΕΚ χρωστάει την πίεση που άσκησε και την
ισοφάριση που πέτυχε στην αλλαγή του Μπογέ ο οποίος βοήθησε
πολύ και ανέβασε και την ψυχολογία της ομάδας στα μόλις 15
λεπτά που αγωνίστηκε και φυσικά στην εξαιρετική βραδιά του
σκόρερ Μπακασέτα. Και ας μην ψεχνάμε ότι “έσωσε” ένα ματς
όπου έκανε δύο αναγκαστικές αλλαγές…

