Φαβορί η Ρεάλ για τρίτο
συνεχόμενο Champions league !
Το να πούμε ότι πέρασαν δίκαια στον τελικό του Ch.L. Ρεάλ
και Λίβερπουλ δεν θα ήταν ότι πιο ακριβοδίκαιο διότι Μπάγερν
και Ρόμα έχουν δικαιολογημένα παράπονα από τη διαιτησία η
οποία μας δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί στην UEFA!
Η μεν Ρεάλ τελικά πέρασε όντας εμφανώς κατώτερη από τη
Μπάγερν και με διαιτητική εύνοια και στα δύο παιχνίδια, σε
βαθμό που έχει αλλοιώσει τα αποτελέσματα, οπότε πράγματι
έστειλαν και τη λάθος ομάδα στον τελικό !
Τώρα αγωνιστικά η ομάδα του Ζιντάν δεν έκανε τίποτα παραπάνω
από αυτό που περίπου έκανε και με τη Παρί Σεν Ζερμέν και με
τη Γιουβέντους, δηλαδή να «κλέψει» τα παιχνίδια στηριζόμενη
στη γενικά καλή της αμυντική λειτουργία και σε σπουδαίες
μονάδες που έχει επιθετικά και που μπορούν να βγάλουν την
απρόβλεπτη ενέργεια και γκολ μπροστά (κυρίως βέβαια ο
Ρονάλντο).
Βλέπετε η φετινή Ρεάλ είναι φανερό πως αδυνατεί να παίξει το
ποδόσφαιρο των περασμένων χρόνων οπότε αρέσκεται στην Ευρώπη
να παίζει κάπως έτσι και αυτό
το ποδόσφαιρο του
«κλεφτοπόλεμου» την έφερε και στον τελικό απέναντι σε ομάδες
που έπαιζαν καλύτερη μπάλα από αυτήν και ειδικά η Μπάγερν.
Ακόμα και η Ρόμα δικαιούται να έχει παράπονα από τη
διαιτησία, διότι αν χθες δινόταν το πέναλτι στο χέρι της
Λίβερπουλ και η κόκκινη κάρτα (στο 2-2) ,ποιος μας λέει ότι
δεν θα μπορούσε το σκορ να φτάσει στο 5-2 και στην παράταση
;
Αυτό βέβαια δεν αναιρεί πόσο εξαιρετικό
Λίβερπουλ, που χαίρεται να το βλέπει
τεχνίτες παίκτες έχει ειδικά από τη
Όμως,με δεδομένο το τελικό 4-2, η Ρόμα

ποδόσφαιρο παίζει η
ο θεατής, και πόσο
μέση και μπροστά.
του Κώστα Μανωλά (ο

οποίος παρεμπιπτόντως ήταν «καρμανιόλα» και στους δύο
ημιτελικούς…) δικαιούται να φωνάζει. Εμείς πάντως το είχαμε
γράψει μετά το 5-2 του πρώτου ματς πως η Ρόμα είναι πολύ
καλή ομάδα και πως η πρόκριση δεν είχε ακόμα κριθεί και
πιστεύω, με την εξέλιξη που είχε ο αγώνας, ότι δικαιωθήκαμε.
Τι βλέπουμε για τον τελικό ; Θέλουμε να το πάρει η ομάδα που
παίζει το καλύτερο και πιο θεαματικό ποδόσφαιρο, δηλαδή η
Λίβερπουλ, αλλά θεωρούμε φαβορί για το τρίτο συνεχόμενο τη
Ρεάλ !
Αυτό δεν το λέμε τυχαία, αφού σε αυτά τα ματς τις νίκες τις
δίνει η καλύτερη αμυντική λειτουργία, συν ότι φυσικά από τη
Ρεάλ δεν λείπουν οι μεγάλοι παίκτες που μπορούν να κάνουν
την απρόβλεπτη ενέργεια. Και άλλωστε πως μπορούμε να έχουμε
εμπιστοσύνη στην άμυνα της Λίβερπουλ όταν δέχθηκε μόνο από
τη Ρόμα έξι γκολ σε δύο ματς ;

