Δεν ήταν η διαιτησία η αιτία
του
αποκλεισμού
του
Ολυμπιακού !
Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλός και
στις δύο αναμετρήσεις με τη Γουλβς και πάλεψε σαν ίσος προς
ίσον για την πρόκριση.
Όπως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η φετινή του ομάδα ήταν πολύ
καλή, για τα Ελληνικά δεδομένα, και είχε αξιοπρόσεκτα
επιτεύγματα.
Αλλά αυτό απέχει από το να λέμε ότι ο Ολυμπιακός είναι
καλύτερη ομάδα από τη Γουλβς και την…ισοπέδωσε. Το ίδιο
εκτός πραγματικότητας είναι και το να λέμε ότι ο Ολυμπιακός
αποκλείστηκε λόγω διαιτησίας, όπως λέει η κυρίαρχη
προπαγάνδα από χθες.
Ο Ολυμπιακός λοιπόν δεν αδικήθηκε χθες ! Και το γκολ του
είναι off-side, διότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει πολύ ή λίγο
off-side, και δεν υπάρχει και κανένα πέναλτι, εκτός και αν
το ποδόσφαιρο έχει κανονισμούς μπάσκετ και κάθε επαφή πρέπει
να δίνετε φάουλ και πέναλτι !
Οι λόγοι που ο Ολυμπιακός δεν έκανε χθες στο άδειο γήπεδο
της Γουλβς την ανατροπή που χρειαζόταν ήταν άλλοι και ήταν
οι εξής:
Πρώτον οι απώλειες του Σα και του Σεμέδο που ήταν
κομβικές και φάνηκαν και στο μοναδικό γκολ της Γουλβς.
Ένα λάθος που ωστόσο δεν είναι μόνο ευθύνη του Αλέν,
αλλά και μεγάλο λάθος του αμυντικού
Μπα που δεν
έπρεπε να γυρίσει τη μπάλα παρακινδυνευμένα στον
τερματοφύλακα.
Έπειτα ο Ολυμπιακός ήταν για πολλές ημέρες χωρίς
σοβαρό παιχνίδι στα πόδια του (παρά μόνο με ένα φιλικό

της πλάκας), τη στιγμή που η Γουλβς είχε πλήρη ρυθμό
από το πρωτάθλημά της. Αυτό φάνηκε καθαρά στο πρώτο
μισό του πρώτου ημιχρόνου όπου ο Ολυμπιακός υπέφερε
μέχρι να βρει τα πατήματά του.
Επίσης ο Ολυμπιακός ήταν άτυχος και σε κάτι άλλο και
αυτό είναι η πεντάμηνη μετάθεση της ρεβάνς λόγω
κορονοϊού. Διότι τώρα που έγινε η ρεβάνς η Γουλβς
ήξερε ότι η Ευρώπη είναι ο μοναδικός στόχος που της
έχει απομείνει, πριν λήξει η περίοδος, και είναι και
μια από τις πιθανότητές της να παίξει και του χρόνου
στην Ευρώπη.
Αντίθετα αν η ρεβάνς γινόταν στην ώρα της, εν μέσω άλλων
αγώνων Αγγλικού πρωταθλήματος, θα μπορούσαν ίσως τα πράγματα
να ήταν και διαφορετικά.
Μια άλλη αιτία του αποκλεισμού είναι και το ότι ο
Ολυμπιακός, πέρα του Ελ Αραμπί, δεν έχει το εύκολο
γκολ στα δύσκολα παιχνίδια. Και όταν σε ένα τόσο
κρίσιμο ματς, κόντρα σε μια καλή ομάδα που ξέρει να
αμύνεται καλά, ο Ελ Αραμπί δεν σκοράρει τότε τα
πράγματα είναι προφανώς δύσκολα.
Τέλος νομίζω ότι ο Μάρτινς έσφαλε αρκετά στις αλλαγές
του. Μπορεί η αλλαγή του ανεπαρκούς Μπουχαλάκη με τον
Φορτούνη να ήταν όντως επιβεβλημένη, αλλά η αλλαγή του
Μασούρα από τον Ραντζέλοβιτς δεν έπρεπε να γίνει,
τουλάχιστον στο χρονικό σημείο που έγινε. Και αυτό το
λέμε διότι τη στιγμή που η ομάδα έχει βρει ρυθμό και
πιέζει δεν είναι ότι καλύτερο να την αλλάζεις πρόωρα.
Επίσης λάθος θεωρώ και το ρίσκο της αλλαγής του
εξαιρετικού Καμαρά από τον Χασάν που δεν χθες δεν
τράβηξε…

Από τη χθεσινή προσπάθεια του Ολυμπιακού μπορούμε ατομικά να
δώσουμε τα εύσημα στον σπουδαίο Βαλμπουενά, στον Καμαρά και
στον Ελ Αμπντελαουί, ενώ καλή προσπάθεια έκανε και ο
Φορτούνης που μπήκε αλλαγή.
Αντίθετα κάτι Μπα, Αλέν, Μπουχαλάκης και Καφού (και αυτός
μπήκε αλλαγή) δεν πείθουν και πιθανότατα να είναι φευγάτοι
για άλλες πολιτείες…

