Τα πρώτα δείγματα γραφής στη
super league
Αξίζει να σταθούμε, στα συμπεράσματα μας για τη φετινή super
league, έχοντας ένα πρώτο δείγμα, αλλά και ένα ισόπαλο
χθεσινό ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ .
To απλούστερο συμπέρασμα που μπορεί να εξάγει κάποιος είναι
ότι η μάχη του πρωταθλήματος θα γίνει μεταξύ ΠΑΟΚ και
Ολυμπιακού. Αυτό λέει η λογική σύμφωνα με τα όσα έχουμε δει
μέχρι στιγμής.
O Ολυμπιακός έχει το «μειονέκτημα» ότι συνεχίζει και στην
Ευρώπη και ίσως να επηρεαστεί αρνητικά λίγο ως πολύ. Αυτό το
βλέπουμε μέχρι στιγμής, καθώς οι νίκες έρχονται
ασθμαίνοντας, ακόμα και με αντιπάλους όπως η Λαμία στο
Καραϊσκάκη και φυσικά και από την γκέλα με τον Παναθηναϊκό…
Από την άλλη ο ΠΑΟΚ, αποκλείστηκε από την Ευρώπη (και ίσως
και να το επεδίωξε, τουλάχιστον για το Europa League…), αλλά
και η δική του εικόνα στο πρωτάθλημα δεν ενθουσιάζει, όπως
πέρσι επί Λουτσέσκου.
Και δεν ενθουσιάζει κυρίως διότι η αμυντική του συμπεριφορά
δεν έχει καμία σχέση με την περσινή, παρότι οι αμυντικοί
είναι σχεδόν οι ίδιοι. Αυτό που αλλάζει όμως είναι ο πιο
αφελής τρόπος παιχνιδιού που έχει με τον Φερέιρα…
Τα δεδομένα δείχνουν λοιπόν πως και οι δύο αυτές ομάδες δεν
θα παίρνουν τα ματς «σβηστά» φέτος και πως δεν θα είναι ένα
πρωτάθλημα που θα κριθεί μόνο στα ντέρμπι.
Και αν θέλουμε να επανέλθουμε στα του χθεσινού ντέρμπι
μπορούμε να διακρίνουμε αφενός ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερο
σύνολο από την ΑΕΚ η οποία είναι ασυζήτητη βελτιωμένη και
ανταγωνιστική από το συνονθύλευμα που παρουσίαζε ο Καρντάσο.

Ωστόσο και αυτή η ανταγωνιστική και βελτιωμένη ΑΕΚ δεν
μπόρεσε παρά να πάρει μια ισοπαλία από τον «αφελή» ΠΑΟΚ,
διότι και οι παίκτες της και ο προπονητής τους έχουν ένα
ταβάνι στις δυνατότητές τους. Φιλότιμοι, οργανωμένοι και
αγωνιστικοί, αλλά που δύσκολα θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
Χθες πχ. ο Κωστένογλου χρεώνεται και την κάκιστη εικόνα του
πρώτου ημιχρόνου ,αλλά και τις κινήσεις του δευτέρου
ημιχρόνου που έφεραν τη βελτίωση και την ισοπαλία. Δεν είναι
κανένας άμπαλος, αλλά ούτε και για σπουδαία πράγματα.
Συγκεκριμένα ο Κωστένογλου μπάλωσε το χάος του πρώτου
ημιχρόνου πρώτα αφαιρώντας έναν στόπερ, ενώ και στο δεύτερο
ημίχρονο έκανε δύο πετυχημένες αλλαγές. Απέσυρε τον μέτριο
Παουλίνιο και έβαλε τον σκόρερ Ντέλετιτς, όπως απέσυρε και
τον αρνητικό Αλμπάνη.
Όσο για τις άλλες ομάδες, πολύ θετικό εντύπωση κάνει η Ξάνθη
η οποία παίρνει τα αποτελέσματα χωρίς να αποδίδει κανένα
σπουδαίο ποδόσφαιρο (αυτό δεν μπορεί να το κάνει και πολύ,
άλλωστε), όπως και ο ΟΦΗ που βγάζει μια υγεία.
Στις ομάδες που μπορούν να διακριθούν βάζουμε-κατά τη γνώμη
μας- και τον Άρη, ενώ σε ότι αφορά τον Παναθηναϊκό, που
παρουσιάζει βελτίωση, δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα να
έχει διάρκεια σε όλο το πρωτάθλημα, με βάση τις διοικητικές
και αγωνιστικές του αδυνβαμίες.

