Ολυμπιακός: Όλα καλά αλλά η
άμυνα παραμένει «αγκάθι»
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Ολυμπιακός, δεδομένων των
απουσιών των Βαλμπουενά και Φορτούνη, το πάλεψε κόντρα στην
πανίσχυρη Μπάγερν όσο δεν παίρνει.
Ήταν και καλά στημένος και με φαντασία και με καλά
τρεξίματα, απέναντι σε μια Μπάγερν που πίστεψε ότι μπορεί να
πάρει το ματς στο χαλαρό, αλλά τελικά ίδρωσε.
Θα λέγαμε Ολυμπιακός τα έκανε όλα κόντρα στη Μπάγερν καλά
εκτός από τα αμυντικά του καθήκοντα και γι’αυτό και ηττήθηκε
!
Στο πρώτο γκολ χάνεται ανεπίτρεπτα ο Μίλερ από το σουτ του
οποίου έφτασε η μπάλα στον Λεβαντόφσκι που σκόραρε. Στο
δεύτερο γκολ ο Λεβαντόφσκι είναι επίσης ασυγχώρητα
ξεχασμένος μέσα στην περιοχή, ενώ ούτε στο γκολ του Τολισό
υπάρχει καλή αμυντικά συμπεριφορά…
Tο συμπέρασμα είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ποιοτική
ομάδα που παίζει θετικό ποδόσφαιρο, αλλά παρουσιάζει και
φέτος-τουλάχιστον στα μεγάλα παιχνίδια- το ίδιο κουσούρι που
είχε και πέρσι, δηλαδή της μη αξιόπιστης αμυντικής
συμπεριφοράς.
Στην αρχή της περιόδου, αλλά σε παιχνίδια ειδικά με
μικρότερες ομάδες, φάνηκε βελτίωση στον τομέα της άμυνας,
αλλά φαίνεται πως στα δύσκολα το πρόβλημα συνεχίζει να
υφίσταται.
Καθόλου τυχαία λοιπόν δεν έχει δεχθεί 8 γκολ σε τρία ματς
ομίλων champions league, τη στιγμή που στα έξι προκριματικά
ματς δέχθηκε μόλις ένα…
Όσον αφορά το champions league, παρότι μαθηματικά δεν έχει
χαθεί ακόμα η δεύτερη θέση, δεν φαίνεται ούτε οι άνθρωποι
του Ολυμπιακού να πιστεύουν σε κάτι τέτοιο, αλλά να

περιορίζονται στον πιο εφικτό στόχο της τρίτης θέσης.
Αυτή η τρίτη θέση αν παιχτεί στην τελευταία αγωνιστική
κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός
θα πάρει τη νίκη στην έδρα του και μάλιστα και με διαφορά
δύο γκολ, αν χρειαστεί.
Οι λόγοι που πιστεύουμε κάτι τέτοιο είναι διάφοροι και ίσως
αρκετά αμφιλεγόμενοι, αλλά δεν είναι της ώρας να τους
αναλύσουμε…
Σημασία για τον Ολυμπιακό έχει πλέον ότι έρχεται ντέρμπι με
την ΑΕΚ όπου και πιο ποιοτικός είναι από την αντίπαλο και
καλύτερη μπάλα παίζει. Μπορεί όμως να θεωρήσει κανείς μεγάλο
φαβορί τον Ολυμπιακο ;
Και ναι (για τους λόγους που προανέφερα) αλλά και όχι γιατί
η ΑΕΚ είναι βέβαιο πως θα είναι ανταγωνιστική και δεν θα
έχει καμία σχέση με την ομάδα που δεχόταν στο πρόσφατο
παρελθόν τεσσάρες από τον Ολυμπιακό !

