Δίκαια ο
οπαδοί !

ΠΑΟΚ,

παρακμή

οι

Κακά τα ψέματα ο χθεσινός τελικός του κυπέλλου
δεν αντέχει σε μεγάλη κριτική, εφόσον η διαφορά
των δύο μεγάλων ομάδων ήταν πολύ φανερή στο
γήπεδο.
Τόσο φανερή που ο ΠΑΟΚ έχανε τα άχαστα
(πέναλτι,
δοκάρια,τετ-α-τετ)
και
αναρωτιόμασταν, αν θα τον τιμωρήσει ο νόμος του
ποδοσφαίρου που θέλει την ομάδα που χάνει τα
πολλά γκολ τελικά να το δέχεται !
Τελικά τη λύση έδωσε ο Βιερίνια (με την
εμπειρία και την ποιότητά του) και η από την
άλλη η ΑΕΚ ήταν τόσο κακή που δεν έβγαλε καμία
αντίδραση, πλην του τελευταίου τέταρτου του
αγώνα όπου πίεσε, αλλά και πάλι χωρίς να χάσει
τη μεγάλη ευκαιρία !

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε πολύ μεγαλύτερο πάθος (θέλοντας
να αποδείξει ότι άξιζε και το πρωτάθλημα) και

από την άλλη για την ΑΕΚ αναρωτιόσουν αν ήθελε
το κύπελλο ή αν το είχε υποσχεθεί στον Σαββίδη
! Δεν λέμε βέβαια ότι έγινε κάτι τέτοιο, ούτε
και μπορούμε να το αποδείξουμε, αλλά σίγουρα
υπήρχε μεγάλη διαφορά πάθους, νεύρου και
φυσικών δυνάμεων μεταξύ των δύο ομάδων.
Επιπλέον και στο στήσιμο των ομάδων ο
Λουτσέσκου κέρδισε κατά κράτος τον Χιμένεθ.
Ειδικά το δεύτερο γκολ του Πέλκα στην εκπνοή θα
λέγαμε ότι έδειξε πόσο καλά δουλεμένες είναι
αυτές οι φάσεις στην προπόνηση και πόσο
διαβασμένος ήταν ο Λουτσέσκου στο να χτυπήσεις
στις αντεπιθέσεις εκμεταλλευόμενος τα αμυντικά
κενά της ΑΕΚ.
Δικαιότατη λοιπόν η νίκη του ΠΑΟΚ και μπράβο
του, όμως τα «αλλά» είναι πολλά…Κατά πρώτον
ΠΑΟΚ και Λουτσέσκου αυταπατόνται αν πιστεύουν
ότι χθες απέδειξαν που σχετίζεται με την
απώλεια του τίτλου και μιλάμε ειδικά για τον
Λουτσέσκου γιατί αυτό κοντεύει να του γίνει
ψύχωση (όπως φαίνεται από τις απανωτές δηλώσεις
του) !
Πρώτον δεν μπορεί να αποδείξεις τίποτα σε έναν
και μόνο αγώνα-που μπορεί να είναι και απλά
θέμα καλής μέρας-διότι το πρωτάθλημα είναι ένας
μαραθώνιος που κρίνεται σε 30 αγώνες. Σε αυτό
το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ πράγματι δεν ήταν
χειρότερος της ΑΕΚ (ίσως να ήταν και καλύτερος
στα σημεία), με τη διαφορά ότι τον κατέστρεψαν
κάποιοι οπαδοί και η διοίκησή του !
Αν πχ.
μνήμης
ο ΠΑΟΚ
σχεδόν

δεν έπεφτε εκείνη η ταινία στον αλήστου
Ισπανό προπονητή του Ολυμπιακού, λογικά
θα έπαιρνε το παιχνίδι, κόντρα σε έναν
πεθαμένο αντίπαλο, και θα πήγαινε στο

ντέρμπι με την ΑΕΚ ξέροντας ότι και η ισοπαλία
(που στην πραγματικότητα ήρθε) δεν θα ήταν
καταστροφική και θα άφηνε την υπόθεση τίτλος
ανοιχτή. Η συνέχεια βέβαια γνωστή όπου Σαββίδης
και Μίχελ αποτελείωσαν τον ΠΑΟΚ…
Τώρα για την οπαδική παρακμή και το ανελέητο
ξύλο-επί δύο μέρες- εντός και εκτός γηπέδου, τι
άλλο να πούμε ; Τα έχουμε πει πολλές φορές.
Ειδικά οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ήταν χειρότεροι, αφού
έκαναν έκτροπα ακόμα και τη στιγμή που
πανηγύριζαν το τελικό 2-0 !
Φαντάζομαι ότι-ο άριστος στη διαιτησία τουΙσπανός Μπορμπαλάν δεν θα πίστευε πως ήρθε σε
Ευρωπαϊκή χώρα, με αυτά που έβλεπε, αλλά σε
Ταλιμπάν, Τζιχαντιστές, Χούτου και Τούτσι ή
κάτι τέτοιο!
Και να μην νομίζουμε ότι η οπαδική παρακμή θα
εξυγιανθεί ή θα ηρεμήσει κατά πολύ , ακόμα και
αν με κάποιον μαγικό τρόπο φτιάξει το Ελληνικό
ποδόσφαιρο και λογικευτούν οι παράγοντες που το
διοικούν. Αυτό το λέμε διότι το πρόβλημα της
βίας και της ανομίας σαφώς και δεν είναι καθαρά
ποδοσφαιρικό, αλλά και κοινωνικό και χρίζει
μεγάλης ανάλυσης.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ελληνική κοινωνία
είναι άρρωστη όχι μόνο οικονομικά, αλλά και
κοινωνικά και πνευματικά και ο κοινωνικός ιστός
διαταραγμένος. Όσο πιο γρήγορα δούμε την πικρή
αλήθεια, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να το
αντιμετωπίσουμε…

