Σίγουρος ο
Λίβερπουλ ;

τελικός

Ρεάλ-

5-1 η υπερηχητική Λίβερπουλ τη Ρόμα και 1-2 η
εφτάψυχη Ρεάλ μέσα στο Μόναχο τη Μπάγερν. Μήπως
έχουμε από τώρα έναν βέβαιο τελικό ΡεάλΛίβερπουλ ; Κατά μεγάλο ποσοστό ναι, αλλά όχι
και σίγουρα !
Αν δούμε το παιχνίδι της Λίβερπουλ δεν
μπορούμε να μη θαυμάσουμε αυτό το επιθετικό,
ταχυδυναμικό παιχνίδι της ομάδας του Κλοπ που
δεν σε αφήνει να πλήξεις ! Κυρίως δε αυτή η
επιθετική τριπλέτα Σαλάχ (o οποίος έχει βάλει
υποψηφιότητα για χρυσή μπάλα) , Φιρμίνιο, Μανέ
είναι
καταπληκτική και έτσι είδαμε ένα
ποδοσφαιρικό show με πέντε γκολ από το 20’
μέχρι περίπου το 70’. Η Ρόμα από την άλλη
ξεκίνησε πολύ καλά αλλά έδειξε καλά στοιχεία
μόνο για περίπου
40 λεπτά αγώνα και στο
υπόλοιπο διάστημα δεν υπήρχε στο γήπεδο…
Τεράστιο λοιπόν το προβάδισμα της Λίβερπουλ
αλλά και δεν νομίζω ότι έχει προκριθεί από τώρα
! Ο λόγος ; Ότι μιλάμε για τις δύο πιο
απρόβλεπτες ή και ομάδες της διοργάνωσης και
αυτό φέτος έχει αποδειχθεί (ειδικά με την
ανατροπή των Ιταλών εις βάρος της Μπαρτσελόνα).
Και όσο εντυπωσιακό κι΄αν ήταν το ποδόσφαιρο
της Λίβεπουλ, είδαμε ότι μόλις βγήκε ο Σαλάχ η
απόδοσή της έπεσε και η άμυνά της έδειξε για
μια ακόμη φορά πως είναι αρκετά ευάλωτη, με τα
δύο απανωτά γκολ που δέχθηκε. Οπότε ας
περιμένουμε…

Όσο για το Μπάγερν-Ρεάλ, αποδείχθηκε ότι αυτά
τα ματς τα κερδίζουν οι άμυνες και οι
προπονητές και όχι απαραίτητα αυτοί που παίζουν
καλύτερα. Εξαιρετικό λοιπόν αυτό το total
football που ήταν πολύ καλύτερη από τη Ρεάλ σε
όλο σχεδόν το ενενηντάλεπτο, με τη διαφορά ότι
ήταν αφελέστατη στην άμυνα (όπως και οι
περισσότερες Γερμανικές ομάδες) ! Βάλτε και τις
δύο αναγκαστικές αλλαγές των Ρόμπεν και
Μπόατενγκ και κάπως έτσι έτσι ήρθε το 1-2
κόντρα στη ροή του αγώνα…
Μεγάλο σαφώς το προβάδισμα της Ρεάλ, αλλά και
εδώ νομίζω πως η πρόκριση δεν έχει ήδη κριθεί.
Όχι μόνο γιατί η Μπάγερν στην καλή της μέρα
μπορεί να σε ισοπεδώσει, αλλά και γιατί δεν
μπορούμε να έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτή
τη Ρεάλ, όταν έχει δεχθεί τρία γκολ μέσα στην
έδρα της από τη Γιουβέντους και γλίτωσε τον
αποκλεισμό με πέναλτι στο 90’…

