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Ότι το Ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πολύ άρρωστο από κάθε άποψη
και ότι έχει μεγάλη έλλειψη ταλαντούχων παικτών, το έχουμε
πει πολλές φορές από εδώ, οπότε και η διαφορά μας από την
Ιταλία είναι τεράστια και η ήττα μας λίγο ως πολύ
αναμενόμενη (βγάλαμε και λεφτά από το στοίχημα, παίζοντας το
διπλό)
Παρόλα αυτά- και χωρίς να ψάχνουμε σε καμία περίπτωση για
δικαιολογίες-μόλις είδαμε την ενδεκάδα και τη διάταξη της
εθνικής ομάδας πριν το χθεσινό ματς-φιάσκο με την Ιταλία,
αναρωτηθήκαμε αν ο θρησκόληπτος Αγαθάγγελος Αναστασιάδης μας
τρολάρει ή τα έκανε σοβαρά όλα αυτά !
Ομάδα που παρατάσσεται χωρίς κλασσικό σέντερ φορ (ο σχετικά
πιο αξιόπιστος σκόρερ Κουλούρης έμεινε όλο το ματς στον
πάγκο), με τον τρίτο τερματοφύλακα αντί του πιο ποιοτικού
Βλαχοδήμου, με δύο κεντρικούς αμυντικούς και μπροστά τους
τον-έτσι και αλλιώς μέτρια τεχνικής κατάρτισης- Σιόβα ως
αμυντικό χαφ !
Και ακόμα ο Ζέκα στα πλάγια, αντί για τον κανονικό του ρόλο
στο κέντρο όπου είναι πάντα χρήσιμος τρέχοντας και κόβοντας
μπάλες, όπου οι Ιταλοί τον έπαιζαν για πλάκα και
δημιούργησαν πάρα πολλά ρήγματα.
Επιπλέον χθες είδαμε βασικούς ξεχασμένους παίκτες όπως ο
Σταφυλίδης (που προφανώς τον έβαλαν για να του βρουν ομάδα)
και ο Κολοβός (που τον γκολ που έβαλε στη Βοσνία δεν τον
κάνει αυτόματα σοβαρό παίκτη) και τον Μαυρία ως αλλαγή.
Εκτός αποστολής έμειναν οι έμπειροι Μήτρογλου και Τοροσίδης
ως ντεφορμέ και στον πάγκο οι κάπως πιο τεχνίτες Κούτρης και
Πέλκας. Μήπως να γυρίσει και ο Τζιόλης για να δέσει το γλυκό
;

Χαρακτηριστικό ήταν το φοβερά αργό transition και επιστροφές
μας που μας κόστισαν και γκολ και άλλες ευκαιρίες και το ότι
η ομάδα ξεκίνησε τόσο ταμπουρωμένη στην άμυνα που τα μπακ
των Ιταλών έβγαιναν ανενόχλητοι και έκαναν παιχνίδι ως χαφ
από το κέντρο και μπροστά.
Έπειτα η ομάδα, μετά από σχεδόν έναν μήνα αποχής, ήταν
εντελώς απροετοίμαστη για ένα τέτοιο μεγάλο ματς, χωρίς
αγωνιστικότητα και τρεξίματα και οι Ιταλοί έπαιζαν δύο
ταχύτητες επάνω. Όμως φαίνεται ότι η “αριστοκρατία” της ΕΠΟ
και της super league απαξιούν να τα σκεφτούν αυτά και να
προνοήσουν !

Αυτή λοιπόν η ομάδα, των άτεχνων ,άνευρων και τελείως λάθος
στημένων δεν θα μπορούσε, παρά να διασυρθεί στον αγωνιστικό
χώρο, οπότε το ματς δεν χρίζει περαιτέρω ανάλυσης. Αν
μάλιστα οι Ιταλοί δεν ήταν παραδοσιακά «τεμπέληδες», που
θέλουν να κλειδώνουν τα ματς χωρίς να κυνηγάνε πολλά γκολ,
θα μιλούσαμε σήμερα για μια εντός έδρας συντριβή.
Ποιοι διασώθηκαν ; Λίγο ο Φορτούνης που ήταν καλά
φρουρούμενος από τους Ιταλούς, αλλά πήρε κάποιες προσπάθειες
και έβγαλε κάποιες μπαλιές (ωστόσο δεν είναι εύκολο να
παίζεις ταυτόχρονο τον ρόλο του οργανωτή και του φορ) και ο
Μπάρκας που όμως φέρει ευθύνη στο τρίτο γκολ με το άσκοπο
κόρνερ που παραχώρησε…

Οι Ιταλοί από την πλευρά τους επιχειρούν μια ανανέωση, μετά
την κάμψη που έχουν παρουσιάσει, και φαίνεται πως έχουν
αρκετό ταλέντο και καλούς αυτοματισμούς. Χθες βέβαια βρήκαν
τους «κλινικά νεκρούς» και τα έκαναν, οπότε θα κριθούν στα
πιο δύσκολα.
Βεβαίως η δεύτερη θέση του ομίλου μας είναι ακόμα ανοιχτή
και η νίκη επί της Αρμενίας του Μιχταριάν επιτακτική την
Τρίτη. Θα λέγαμε ωστόσο πως οι εκπληκτικοί Φινλανδοί πήραν
ήδη ελαφρύ προβάδισμα μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές !

