Ελληνικό ποδόσφαιρο: Παίρνουν
όλοι ότι τους αξίζει!
Κάποτε θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους στο
Ελληνικό ποδόσφαιρο και πέρα από οπαδικά αισθήματα. Και όταν
προ ημερών γράψαμε, με αφορμή τα Ευρωπαϊκά παιχνίδια, πως
Ελληνικό ποδόσφαιρο «ότι έσπειρε θερίζει», δεν ήταν καθόλου
τυχαίο, διότι «ότι έσπειραν θερίζουν» όλες σχεδόν οι ομάδες
και οι παράγοντες !
Έτσι λοιπόν θα πω αρχικά και ευθέως πως δεν πιστεύω ότι ο
Γκαρσία χτύπησε σοβαρά σε βαθμό που δεν μπορούσε να κοουτσάρει
και που να διανυκτερεύσει στο νοσοκομείο (όπως έκανε). Το ίδιο
δεν πιστεύω και τον Ίβιτς που πέρσι έκανε το ίδιο πράγμα, στο
Παναθηναϊκός- ΠΑΟΚ, ώστε η ομάδα του να πάρει το ματς στα
χαριά. Ακόμα και βάσει λογικής δεν μπορεί να με πείσει κανείς
πως μπορεί κάποιος να τραυματιστεί σοβαρά από μια ξετυλιγμένη
ταμειακή ταινία ή από ένα μισοάδειο κουτάκι μπύρας. Oπότε
καταλήγουμε στο ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκει μπροστά του ότι έκανε και ο
ίδιος πέρσι…
Καταλήγουμε λοιπόν στο ότι Γκαρσία και Ίβιτς έπαιξαν θέατρο
και προφανώς κατόπιν υπόδειξης των παραγόντων της ομάδας τους,
για να πάρουν ντέρμπι στα χαρτιά. Αυτό από τη μια είναι
ανέντιμο και δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο στο Ελληνικό
ποδόσφαιρο, αφού θα μπορεί να παίζει θέατρο ο καθένας και να
παίρνει ματς στα χαρτιά, έπειτα από μια αντίστοιχη ενέργεια
ενός κάφρου της κερκίδας.
Από την άλλη όμως οι ομάδες και οι παράγοντες (και ΠΑΟΚ του
Σαββίδη δεν αποτελεί εξαίρεση) βρίσκουν πλέον μπροστά τους και
όλη την αλητεία και αντικοινωνική συμπεριφορά της εξέδρας που
ανέχονται ή και εκκολάπτουν διαχρονικά-και με ευθύνη και της
ΕΠΟ και του κράτους- και πλέον θα μπορούν να χάνουν και
τίτλους και χρήματα εξαιτίας τους ! Αλήθεια εκτός γηπέδου
μπορούμε να φανταστούμε άνθρωπο που να πετάει μπουκάλια,

πέτρες, φωτοβολίδες κλπ. σε συνανθρώπους του ; Η ακόμα και να
βρίζει το σπίτι τη μάνα ή την αδερφή κάποιου είναι ανεκτό ;
Στα γήπεδα όμως γιατί είναι όλα αυτά ανεκτά, δεν εμποδίζονται
και δεν διώκονται, και έχουμε μάθει πλέον να τα θεωρούμε και
φυσιολογικά ;
Από την άλλη βέβαια υπάρχει το φαινόμενο Ολυμπιακός ο οποίος
φαίνεται πως, μετά από 20 χρόνια παρασκηνιακής κυριαρχίας,
έχει εγγράψει στο «DNA» την παγαποντιά και τις παρασκηνιακές
νίκες και συνεχίζει να κινείται αναλόγως ειδικά τώρα που έχει
χάσει το παρασκήνιο!
Αλήθεια ποιες ήταν μέχρι πέρσι οι τιμωρίες των ερυθρόλευκων
για αθλιότητες όπως πχ. της Ριζούπολης (2003), Καραϊσκάκη με
το κυνήγι του Σισέ (2011), ξύλο στη Νέα Σμύρνη (2007) και άλλα
ανάλογα γεγονότα ; Έφαγε ποτέ καμιά εξοντωτική τιμωρία και δεν
το ξέρουμε (πολύ περισσότερο ποινή που θα του στερήσει
πρωτάθλημα) ; Αλλά βεβαίως όποιος ελέγχει ΕΠΟ και αθλητική
δικαιοσύνη πράττει εκ του ασφαλούς…
Οι κύριοι του Ολυμπιακού λοιπόν
θυμίζω ότι πρώτοι ξεκίνησαν τις
αποχωρήσεις
αντικειμένων
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αγώνων στα χαρτιά και αυτό ήταν
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Λεωφόρο
σε
καπνογόνο που έπεσε στον Ισλανδό
παίκτη του Φινμπόγκασον. Αυτός δεν έπαθε απολύτως τίποτα και
ούτε έπεσε κάτω να κάνει τον τραυματία, αλλά παρόλα αυτά ο
Ολυμπιακός πήρε το ματς στα χαρτιά ! Συν φυσικά την περιβόητη
υπόθεση Βάλνερ και το πρωτάθλημα στα χαρτιά του 2008…
Τώρα λοιπόν που ο Ολυμπιακός του Μαρινάκη έχει χάσει το
παρασκήνιο και αγωνιστικά βρίσκεται «στα σχοινιά» δεν του
μένει τίποτε άλλο παρά να εκμεταλλεύεται τέτοιες καταστάσεις
και να παίρνει νίκες στα χαρτιά και στα αθλητικά δικαστήρια !
«Παλιά του τέχνη κόσκινό»…Ωστόσο για το ποια θα είναι η τύχη
του αγώνα δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι δεδομένου ότι η

αθλητική δικαιοσύνη έχει φύγει από τα χέρια του Ολυμπιακού,
όπως φάνηκε και από το -3 που έφαγε για τα επεισόδια με την
ΑΕΚ.
Όσο για τον φετινό πρωταθλητή νομίζουμε πως αυτή η ισοπαλία
της ΑΕΚ απέναντι στον- και πάλι εξαιρετικό- Ατρόμητο στο
Περιστέρι είναι πολύ πιθανό να αποδειχθεί καθοριστική υπέρ της
και να της δώσουν τον τίτλο, αν τελικά ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός
αλληλοεξουδετερωθούν από τιμωρίες…
Όπως και να έχει πάντως στη χώρα μας έχουμε το ποδόσφαιρο που
μας αξίζει, σε μια χώρα παρηκμασμέη σε όλα τα επίπεδα όπου
πλέον ομάδες και παράγοντες βρίσκουν μπροστά τους τα
«κατορθώματά» τους, όπως ακριβώς και τα πολιτικά κόμματα
βρίσκουν μπροστά τους τα πεπραγμένα της πολιτικής και
κοινωνικής τους αθλιότητας…

