Γιατί πέρασε από την Τρίπολη
και γιατί πρέπει να πάρει
επιθετικό ο ΠΑΟΚ
Πέρασε λοιπόν ο ΠΑΟΚ με το εμφατικό 0-3 από την δύσκολη έδρα
της
Τρίπολης και παραμένει στο +8 από τον ουσιαστικά
μοναδικό διώκτη του Ολυμπιακό ο οποίος πέρασε με περίπατο
από τον αδύναμο Λεβαδειακό και δείχνει και αυτός σε καλό
φεγγάρι…
Πριν περάσουμε όμως στο θέμα της αποχώρησης Πρίγιοβιτς από
τον ΠΑΟΚ και της αντικατάστασή του, ας αναλύσουμε το πως και
γιατί ο ΠΑΟΚ πέτυχε αυτό το 0-3 στην Τρίπολη που όντως
μοιάζει μαγική εικόνα, βάση της εικόνας των δύο ομάδων.
O Αστέρας του Παράσχου έκανε ένα μεγάλο λάθος, το ότι δηλαδή
έπαιξε τον ΠΑΟΚ πολύ ανοιχτά ή και άναρχα. Αυτό το έκανε
κόντρα σε μια ομάδα που έχει κάνει αυτό το εντυπωσιακό σερί
νικών χάρις στην αποτελεσματικότητά και στην κυνικότητα του
να εκμεταλλεύεται πολύ αποτελεσματικά τα όποια λάθη των
αντιπάλων (χωρίς μάλιστα να εντυπωσιάζει με το ποδόσφαιρο
που παίζει).
Έτσι λοιπόν είδαμε όντως ένα πρώτο ημίχρονο ή και 60 λεπτά
όπου ο Αστέρας ήταν πολύ καλύτερος και μπορούσε να είχε
σκοράρει και να καθαρίσει το ματς (παρότι ακυρώθηκε και ένα
κανονικό γκολ του ΠΑΟΚ, πράγμα που μάλλον μας δείχνει ότι ο
ΠΑΟΚ δεν είναι παρασκηνιακά τόσο πολύ πανίσχυρος και
κυνικός, όσο ο Ολυμπιακός της προηγούμενης εικοσαετίας),
όμως δεν το έκανε και αυτό το πλήρωσε.
Όσο περνούσε ο χρόνος στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ όλο και
ισορροπούσε το ματς και τελικά η περίφημη αποτελεσματικότητα
της ομάδας του Λουτσέσκου τιμώρησε το αφελές παιχνίδι των
γηπεδούχων του Παράσχου με ένα 0-2 έγινε πάραυτα, χωρίς οι
γηπεδούχοι να το καταλάβουν πως, και τελικά το «μαγική

εικόνα» 0-3 με ένα απίθανο αυτογκόλ στο τέλος.
Το +8 είναι ένα λοιπόν ένα γεγονός και το ερώτημα που
απασχολεί τον ΠΑΟΚ είναι αν έχει κριθεί το πρωτάθλημα και αν
ο ΠΑΟΚ πρέπει να ενισχυθεί μετά την αποχώρηση Πρίγιοβιτς.
Και αν ενισχυθεί το δίλημμα είναι αν πρέπει να πάρει σέντερ
φορ ή χαφ ;
Κατά πρώτον εμείς πιστεύουμε ότι το πρωτάθλημα δεν έχει
κριθεί ακόμα, κάτι που όμως κατά 90 % θα συμβεί, αν η
διαφορά πάει στο +10 ή 11. Ο ΠΑΟΚ όμως θα πρέπει να προσέξει
διότι θα πρέπει και να αντέξει στη διπλή κούρσα
πρωταθλήματος και κυπέλλου, συν το γεγονός ότι ήταν ήδη
έτοιμος πολύ νωρίς, τον Ιούλιο, για τα ευρωπαϊκά ματς. Αυτό
λοιπόν το τελευταίο θα μπορούσε κάλλιστα να φέρει μια κάμψη
και κόπωση της ομάδας στον δεύτερο γύρο…
Εκτιμούμε λοιπόν πως ο ΠΑΟΚ πρέπει να ενισχυθεί με μια
μεταγραφή και αυτή θα πρέπει να είναι σέντερ φορ και όχι
χαφ, προκειμένου να κληδώσει το πρωτάθλημα. Άλλωστε ο ΠΟΑΚ
στα χαφ διαθέτει ποιοτικές λύσεις όπως ο Πέλκας, ο
Μπίσεσβαρ, ο Μαουρίσιο, ο Ελ Καντούρι ή ακόμα και ο Ουάρντα
που θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να αξιοποιηθεί.
.
Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα χρειαστεί ένας αντικαταστάτης του
“killer” Πρίγιοβιτς, ο οποίος ήταν άλλωστε παίκτης-κλειδί
στα περισσότερα φετινά ματς, έστω και αν δεν είναι της ίδιας
κλάσης, αλλά απλά να βάζει τη μπάλα στα δίχτυα και να
έρχονται οι βαθμοί που πρέπει !

