ΠΑΟΚ και Λαμία οι κερδισμένοι
του κυπέλλου και τέλος η
χρονιά για τον Ολυμπιακό !
Μετά το κάζο της Λαμίας (η οποία εξελίσσεται φέτος σε φονέα
των γιγάντων) η φετινή χρονιά για τον Ολυμπιακό έχει λογικά
τελειώσει, με δεδομένο ότι πολύ δύσκολα μπορεί και στο
πρωτάθλημα να πάει πάνω ή κάτω από δεύτερος ! Και είναι
φυσικά αποτυχημένη με μοναδική καλή παρένθεση την πρόκριση
επί της Μίλαν στο Europa…
Τώρα πως συνέβη αυτό το απίθανο-με 3-3 το πρώτο ματς εκτόςνα χάσει μέσα στο Καραϊσκάκη από τη Λαμία και να
αποκλειστεί, εμείς τα λέμε από την αρχή της χρονιάς….
Όσο οι αγαπητοί δημοσιογράφοι και λοιποί αποθέωναν την καλή
μπάλα του Ολυμπιακού εμείς επισημαίναμε και τις αδυναμίες
του και στην άμυνα, όπου συνήθως δεχόταν το εύκολο γκολ
έχοντας αδυναμίες και στα άκρα και στο κέντρο της, και στην
επίθεση όπου χρειαζόταν να χάσει πολλές ευκαιρίες για να
βάλει ένα γκολ.
Όσο τα ματς του έβγαιναν-κυρίως κόντρα σε μικρομεσαίες
ομάδες- βρίσκοντας κενούς χώρους και βάζοντας περισσότερα
γκολ από όσα δέχεται, όλα ήταν καλά. Ήταν προφανές όμως ότι
θα τύχουν και παιχνίδια που θα στραβώσουν, όπως και έτυχαν…
Αυτό που συνέβη λοιπόν κόντρα στη Λαμία ήταν από τη μία να
δεχθεί γκολ από τη μοναδική ευκαιρία που έβγαλε η Λαμία στο
ματς και ταυτόχρονα να είναι τόσο άστοχος και αγχωμένος
επιθετικά που να μην μπορέσει να σκοράρει από 28 τελικές και
πέναλτι !
Και τέλος πάντων τι «σοφή» απόφαση ήταν αυτή του Μάρτινς να
ξεκινήσει αρκετούς αναπληρωματικούς σε αυτό το ματς όταν το
κύπελλο ήταν ο μοναδικός στόχος που του είχε απομείνει ;

Δηλαδή θεωρούσε δεδομένη την πρόκριση και ξεκούρασε παίκτες
για το ματς με τον αδύναμο και υποβιβασμένο Απόλλωνα ;
Σοβαροί να είμαστε…

Πάμε τώρα και στο ματς θρίλερ ΠΑΟΚ-Πανιώνιου όπου είχαμε και
τα παρατράγουδα…
Κατά πρώτον το πέναλτι του Μανθάτη ομολογουμένως και δεν
υπάρχει στην τελευταία φάση που έκρινε το παιχνίδι, ούτε
φυσικά και η κόκκινη κάρτα που του έβγαλε ο διαιτητής
Σκουλάς που είναι να απορείς τι κανονισμό εφάρμοσε. Επίσης ο
Σκουλάς αγνόησε και μια κόκκινη (δεύτερη κίτρινη) που έπρεπε
να πάρει ο Γιαννούλης σε τράβηγμα στον Μανθάτη.
Με τη διαφορά ότι ο Πανιώνιος (που δεν λέει ακόμα να
αποκολληθεί από το «άρμα» του Ολυμπιακού) δεν δικαιούται να
μιλάει για διαιτησία και να νιώθει αδικημένος για τους εξής
λόγους:
Στο πρώτο ημίχρονο υπάρχει πέναλτι του Σταυρόπουλου του
Πανιώνου στον Κρέσπο και κόκκινη κάρτα στον πρώτο, που τον
ανακόπτει κι’ενώ είναι σε προφανή θέση για γκολ. Επιπλέον
χαρίζει και απευθείας κόκκινη και στον Καμαρά του Πανιωνίου
για εγκληματικό μαρκάρισμα, ενώ και το γκολ του Άκπομ για το
οποίο διαμαρτύρεται ο Πανιώνιος είναι κανονικότατο…

Ακόμα χειρότερα οι παίκτες του Πανιωνίου αρνούνται να κάνουν
σέντρα μετά το τέταρτο καθοριστικό γκολ και ο Σκουλάς
σφυρίζει απλά τη λήξη χωρίς να κρατήσει και τις
καθυστερήσεις που έπρεπε !
Αυτό που έπρεπε να κάνει, αν γνώριζε στοιχειωδώς τους
κανονισμούς, είναι να κάνει συστάσεις στον αρχηγό και αν και
πάλι δεν έκαναν τη σέντρα να διέκοπτε το παιχνίδι εις βάρος
του Πανιωνίου κάτι που θα έφερνε σαφώς και την τιμωρία της
ομάδας…
Συνεπώς στη σούμα ο Πανιώνιος δεν δικαιούται να νιώθει
εαδικημένος και ας μιλάμε για μια διαιτησία που έτσι
κι’αλλιώς τα έκανε επιεικώς μαντάρα…

