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Τελικά αποδείχθηκε ότι όποτε και αν γινόταν ο
περιβόητος τελικός του κυπέλλου και όποιοι και
αν έπαιζαν, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και
φαβορί της αναμέτρησης και αυτό επιβεβαιώθηκε
χθες στο Πανθεσσαλικό του Βόλου.
Μη φανταστείτε ότι έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο και κέρδισε
κατά κράτος τον αντίπαλο (αλλά και τέτοια εποχή και υπό
αυτές τις συνθήκες κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο) αλλά εν
τέλει ήταν πιο ουσιαστικός και με περισσότερο βάθος στο
ρόστερ.
Αυτή η διαφορά ποιότητας στο ρόστερ-ακόμα και με αυτές τις
ομάδες που παρατάχθηκαν χθες-φάνηκε γλαφυρά και στις αλλαγές
όταν ο Ολυμπιακός έβαζε τον Σεμέδο και τον Φορτούνη και η
ΑΕΚ τον Μαχαίρα, τον Αλμπάνη και κάποιον Παουλίνιο…
Σε ότι αφορά την εικόνα του παιχνιδιού μπορούμε να πούμε ότι
ο Μάρτινς κατάλαβε πόσο ειδικών συνθηκών είναι το παιχνίδι
και ακολούθησε εξ’αρχής την ανάλογη έξυπνη τακτική, δίνοντας
στην ΑΕΚ την πρωτοβουλία των κινήσεων και την ψευδαίσθηση
ότι είναι καλύτερη και έχει το παιχνίδι.
Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε, ως πιο ουσιαστικός και ποιοτικός,
να επωφεληθεί από αυτό και έτσι έγινε εξ’αρχής ! Χαμένη
ευκαιρία η ΑΕΚ νωρίς, νωρίς με τον και «στο καπάκι» γκολ ο
Ολυμπιακός με τον ποιοτικό Ραντζέλοβιτς (που φανταστείτε ότι
πέρσι δεν θεωρείτο βασικός).
Στο επόμενο συνεχίσαμε στο ίδιο μοτίβο να βλέπουμε υπεροχή
της ΑΕΚ, αλλά χωρίς φαντασία και δημιουργικότητα, οπότε και
με πενιχρά αποτελέσματα.
Ο Καρέρα κατάλαβε ότι η ομάδα του πρέπει να απλώσει

περισσότερο το παιχνίδι και όχι να αναπτύσσεται μονοδιάστατα
με τον Λιβάγια ο οποίος τελικά τα βρήκε σκούρα με αντίπαλο
τον Μπρούνο, σε αντίθεση με ότι υπολόγιζαν οι της ΑΕΚ.
Ολιβέιρα και Μάνταλος πήραν περισσότερες πρωτοβουλίες, αλλά
και πάλι
ο όποιος κίνδυνος δημιουργείτο στα καρέ του
Ολυμπιακού ήταν είτε από προσωπικές ενέργειες αυτών των δύο,
είτε στημένες φάσεις, είτε από το ένα και μοναδικό λάθος του
εξαιρετικού Τζολάκη.
Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα ήταν πιο απλά για τον
Ολυμπιακό, αντί να δυσκολέψουν. Ο Μάρτινς περιόρισε
στοιχειωδώς Μάνταλο και Ολιβέιρα, ο Λιβάγια δεν μπορούσε,
ενώ και οι Κρίστισιτς και Βέρντε έμοιαζαν και είναι λίγοι
για την ΑΕΚ.

Την ίδια στιγμή Μπα και Σισέ καθάριζαν τα πάντα στην άμυνα
και ο εξαιρετικός Καμαρά διευκόλυνε πάρε πολύ το transition
του Ολυμπιακού από την άμυνα στο κέντρο.
Έτσι η υπεροχή της ΑΕΚ ήταν ακόμα πιο ανούσια, χωρίς να
απειλεί, αλλά και να πατάει δύσκολα την περιοχή του
Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι πιο απειλητικός,
κέρδισε και πέναλτι (παρότι ο διαιτητής Κάιπερς έκανε λάθος
γιατί είχε προηγηθεί καθαρό φάουλ υπέρ της ΑΕΚ εκτός
περιοχής του Ολυμπιακού) και τελικά τίποτα δεν άλλαξε παρά
την απώλειά του.
Δίκαιη λοιπόν νίκη του Ολυμπιακού, παρότι θα μπορούσε κανείς

να αντιτάξει το επιχείρημα ότι στη στατιστική η ΑΕΚ έχει
περισσότερες τελικές προσπάθειες και κατοχή της μπάλας.
Αυτό όμως εξηγείται και από θέμα τακτικής προσέγγισης (δίνω
χώρο στον αντίπαλο για να του στήσω παγίδα), αλλά και από το
γεγονός ότι η ΑΕΚ βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ, οπότε
ήταν λογικό να υπάρξει μια στοιχειώδης πίεση σε έναν τελικό
κυπέλλου.
Τώρα όσο για διακριθέντες και υστερούντες διακρίνουμε από
πλευράς Ολυμπιακού Καμαρά, Σισέ και Ραντζέλοβιτς, ενώ
αξιέπαινη προσπάθεια έκαναν ο Μασούρας και ο Τοροσίδης (στο
φινάλε του με τον Ολυμπιακό).
Κέρδος και ο νεαρός τερματοφύλακας Τζολάκης που μοιάζει
ταλαντούχος, αλλά καθώς ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να έχει
τέσσερις τερματοφύλακες στο ρόστερ (Σα, Αλέν, Τζολάκης,
Κρίστινσον) θα πρέπει να διώξει τουλάχιστον τον έναν.
Από την άλλη ο Ελ Αραμπί είναι ντεφορμέ, έβγαλε μεγάλο
εκνευρισμό και εκβίαζε το γκολ, ενώ και ο Βαλμπουενά στα 35
του μοιάζει σκασμένος.
Από πλευράς ΑΕΚ δεν είδαμε κάτι που δεν ξέραμε μέχρι τώρα
για το ποιοι είναι λίγοι (τους αναφέρουμε παραπάνω) και
ποιοι μπορούν να βοηθήσουν, ωστόσο πλέον προβληματίζει και ο
Λιβάγια για το πόσο μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει
ικανοποιητικά.
Κέρδος μπορεί να είναι ο Τσιντώτας που έπιασε το πέναλτι, εν
μέρει ο Σβάρνας (που έγινε δικαίως και διεθνής), ενώ και ο
Ολιβέιρα παίζει απλά αυτό που ξέρει.

Πιο εύκολα απ’όσο περίμενε ο
Ολυμπιακός. Με «πορδές» δεν
βάφει αυγά η ΑΕΚ !
Εύκολη ήταν τελικά η ανάγνωση του ντέρμπι της Κυριακής
Ολυμπιακού-ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη όπου φυσικά γνωρίζαμε από πριν
ότι ο Ολυμπιακός ήταν φαβορί.
Αυτό που δεν περιμέναμε ήταν μια τόσο αδύνατη ΑΕΚ η οποία
έδειξε απλά ότι φέτος δεν μπορεί παραπάνω ! Οι δυνατότητές
της τελικά είναι αρκετές για να παίρνει μέσα κι’έξω τα μικρά
ματς, αλλά ντέρμπι όπως αυτό με τον Ολυμπιακό δεν μπορεί να
τα διαχειριστεί.
Από την άλλη ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά είδε το ματς
διαφορετικά -και πιο ορθολογικά από άλλα ματς με τον Μάρτινκαι τελικά πήρε το τρίποντο χωρίς να εντυπωσιάσει αλλά και
χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Θα λέγαμε ότι απλά και
ορθολογικά ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε.
Έχει βέβαια ακόμα θέματα στην αμυντική του λειτουργία τα
οποία κόντρα σε μια τόσο μέτρια ΑΕΚ δεν του κόστισαν, αλλά
σε επόμενα κρίσιμα ματς που έρχονται, σε Ελλάδα και Ευρώπη
θα πρέπει να τα προσέξει, καθώς είναι ακόμα μέσα και στους
τρεις στόχους του..
Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι, παρότι ο Ολυμπιακός είχε
περισσότερες και σημαντικές απουσίες (Βαλμπουενά,
Φορτούνη), και η ΑΕΚ μόνο τον Μάνταλο, η εικόνα του ματς
έδειξε πως δεν του κόστισαν σχεδόν καθόλου, ενώ αντίθετα η
απουσία του Μάνταλου φάνηκε καθώς δεν κυκλοφορούσαν εύκολα
τη μπάλα από το κέντρο στην επίθεση.
Αλλά κακά τα ψέματα, με αυτό το υλικό και τον Κωστένογλου
στον πάγκο δεν πας πολύ μακριά ! Ο Μελισσανίδης κάνει
συνεχόμενα τραγικά λάθη που οφείλονται είτε στην προθυμία

του να ρίξει πολλά λεφτά, είτε σε λάθη και παρορμητικές
επιλογές.
Μόνο φέτος αν δούμε, δεν κράτησε τον Χιμένεθ για να πάρει
τον ανύπαρκτο Καρντόσο τον οποίον έδιωξε και κράτησε τον
προσωρινό Κωστένογλου, παρασυρόμενος από κάποια αρχικά καλά
αποτελέσματα και από τον κόσμο. Ο Κωστένογλου είναι
φιλότιμος, αλλά έχει και τα όρια του. Είναι για ομάδες τύπου
Παναιτωλικού, Λαμίας, Βόλου, άντε το πολύ μέχρι τον Αστέρα
Τρίπολης…

Όσο για τα υπόλοιπα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής, ο ΟΦΗ
συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να μοιάζει ασταμάτητος, ενώ
αντίθετα ο Παναθηναϊκός παραμένει για λύπηση !
Κόντρα στη Λάρισα δεν ήταν εν τέλει κακός (τουλάχιστον
καλύτερος από την αντίπαλο) έχει όμως άλλα ζητήματα. Δεν
είναι μόνο αναποτελεσματικός, άπειρος και λάθος
σχεδιασμένος, αλλά και διοικητικά εντελώς ανύπαρκτος, με
αποτέλεσμα να έχει από πάνω του και τις κακές διαιτησίες.
Δεν μιλάμε για το γκολ που ακυρώθηκε, διότι όντως υπάρχει
φάουλ στον Κρίστινσον, αλλά για την κόκκινη που δεν δόθηκε
στον Ουάρντα η οποία μετατράπηκε σε κίτρινη και για τους δύο
(αυτόν και τον αντίπαλό του) !
Και μια που μιλήσαμε για τον εντυπωσιακό ΟΦΗ και τον
Παναθηναϊκό, να θυμίσουμε ότι ο νυν προπονητής του πρώτου
Σίμος ανήκε στο προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού και

συγκεκριμένα στις ακαδημίες. Ωστόσο κάποιοι έκριναν ότι δεν
τους κάνεις και τον άφησαν να φύγει…
“Respect” λοιπόν στο ποδοσφαιρικό…μάτι του Αλαφούζου και του
επιτελείου του ! Βλέπουν πολύ μπάλα τελικά οι άνθρωποι…

