H AEK είναι ήδη πρωταθλήτρια
!
Να λοιπόν που, έστω και με τη συνήθη απαράδεκτη καθυστέρηση,
οι υποθέσεις των διακοπτόμενων αγώνων στη super league
αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. To μόνο που απομένει είναι η έφεση
του ΠΑΟΚ για το ματς με την ΑΕΚ που δεν αναμένεται να
αλλάξει και πολλά πράγματα.
Όπως, λίγο πολύ, είχαμε προβλέψει, έτσι και έγινε και το
περιβόητο ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ κατακυρώθηκε υπέρ της ΑΕΚ, από
τον ΠΑΟΚ αφαιρέθηκαν τρεις βαθμοί, ο Σαββίδης έφαγε
απαγόρευση εισόδου και επιπλέον έπεσε και πρόστιμο και
τιμωρία έδρας…
Τώρα η βαθμολογία στην κορυφή έχει διαμορφωθεί ως εξής…AEK
57, Ολυμπιακός 50, ΠΑΟΚ 49, Ατρόμητος 47 και έπονται οι
υπόλοιποι…Λογικά δεν υπάρχει καμία περίπτωση στην έφεση να
αποφασιστεί επανάληψη του αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ ή πολύ περισσότερο
να κατακυρωθεί το ματς στον ΠΑΟΚ. Το μόνο που ίσως μπορεί να
αλλάξει είναι να επιστραφούν οι τρεις βαθμοί που αφαιρέθηκαν
στον ΠΑΟΚ και να πέσει η τιμωρία του Σαββίδη. Και πάλι όμως
θα μοιάζει απίθανο ο ΠΑΟΚ να ξεπεράσει την ΑΕΚ και να
στεφθεί πρωταθλητής, όπως και ο Ολυμπιακός.
Δείτε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στις τελευταίες πέντε
αγωνιστικές: Παναθηναϊκό εντός, Πλατανιά εκτός, Λεβαδειακό
εντός, Κέρκυρα εκτός και Απόλλωνα εκτός. Και θα πρέπει σε
αυτά τα παιχνίδια να χάσει τουλάχιστον από έξι έως εννιά
βαθμούς και ο ΠΑΟΚ να κάνει πέντε στα πέντε. Το ίδιο και ο
Ολυμπιακός που χρειάζεται να κάνει οκτώ βαθμούς
περισσότερους από την ΑΕΚ για να της πάρει το πρωτάθλημα
Συγνώμη αλλά αυτά στο Ελληνικό ποδόσφαιρο δεν γίνονται οπότε
και εμείς θεωρούμε την ΑΕΚ ήδη πρωταθλήτρια και μάλλον άξια
! Τώρα βέβαια τι αξία έχει ένα τόσο τραγικό και τριτοκοσμικό
πρωτάθλημα και κατά πόσο μπορεί μια ομάδα να το χαρεί είναι

μια άλλη πονεμένη ιστορία…
Αν όμως το πρωτάθλημα έχει-όπως όλα δείχνουν- κριθεί, δεν
συμβαίνει το ίδιο και με τη δεύτερη προνομιούχο θέση που
οδηγεί στα προκριματικά του champions league. Το πιο ευνοϊκό
πρόγραμμα όλων έχει ο Ολυμπιακός που έχει να παίξει
Λεβαδειακό, Κέρκυρα, Απόλλωνα, Παναιτωλικό και ένα μόνο
σχετικά δύσκολο ματς στα Γιάννινα που γίνεται όμως τελευταία
αγωνιστική, όταν πιθανότατα οι γηπεδούχοι να είναι
βαθμολογικά
αδιάφοροι.

Αν λοιπόν δεν επιστραφούν οι τρεις βαθμοί στον ΠΑΟΚ, τότε ο
Ολυμπιακός θα είναι το μεγάλο φαβορί για τη δεύτερη θέση
απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που έχει δύο πολύ δύσκολες εξόδους σε
Περιστέρι και Λεωφόρο. Αν τους επιστραφούν οι βαθμοί, τότε
προφανώς η δεύτερη θέση θα είναι πιο ανοιχτή.
Τέλος οι τιμωρίες και αφαιρέσεις βαθμών από ΠΑΟΚ και
Ολυμπιακό έχουν βάλει στο παιχνίδι της δεύτερης και της
τρίτης θέσης ακόμα και τον εκπληκτικό Ατρόμητο που απέχει
μόλις τρεις βαθμούς από τον Ολυμπιακό και δύο από τον ΠΑΟΚ.
Αν η ομάδα του Αυστριακού Κάναντι καταφέρει να κερδίσει τον
ΠΑΟΚ και πάρει και θετικό αποτέλεσμα στη Λεωφόρο από τον
Παναθηναϊκό, τότε θα μπορεί να πάρει και κάτι καλύτερο από
την τέταρτη θέση, αφού έπειτα ακολουθεί ένα μάλλον εύκολο
πρόγραμμα.

