Μουντιάλ: Ο “καρκίνος” των
Πορτογάλων προπονητών και οι
αφελείς Ισπανοί !
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ
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89’ Χιμένεθ

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Ένα ματς που, παρότι δεν είχε πολλά γκολ, κράτησε τελικά
αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεθεατή.
Ο Κούπερ παρουσίασε-έστω και χωρίς τον Σαλάχ- μια
κοντρολαρισμένη και καλή αμυντικά ομάδα που είχε διαβάσει
καλά το παιχνίδι των Ουρουγουανών και στο πρώτο ημίχρονο
απειλήθηκε ελάχιστα από τη μπλοκαριασμένη Ουρουγουάη.
Από την άλλη οι Ουρουγουανοί είχαν σε πολύ κακή μέρα τον
Σουάρεζ, ενώ και ο Καβάν ιεξουδετερώθηκε επιθετικά και
αναγκαζόταν να γυρνάει πίσω για να μαζεύει μπάλες και να
οργανώνει το παιχνίδι.
Εν τέλει οι Ουρουγουανοί κέρδισαν το παιχνίδι, ασκώντας
μεγάλη πίεση στο τέλος του, γιατί είχαν περισσότερες
εναλλακτικές λύσεις και πολλούς τρόπους για να απειλήσουν,
ακόμα και με τα μπακ. Αντίθετα οι Αιγύπτιοι συνήθως-παρά την
καλή τεχνική τους κατάρτιση- έφταναν στην περιοχή χωρίς να
απειλούν και δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα με τους
δυναμικούς Ουρουγουανούς αμυντικούς…
Λογικά οι Ουρουγουανοί με αυτή τη νίκη θα τσεκάρουν τώρα
εύκολα την πρόκριση και ως ομάδα με αμυντική προσήλωση,
εκτιμούμε ότι μπορεί να ελπίζει σε κάτι καλό στη διοργάνωση.
Οι Αιγύπτιοι για την πρόκριση θα χρειαστούν νίκη επί των

Ρώσων που, αν τελικά παίξει ο Σαλάχ, δεν είναι κάτι αδύνατο.

ΙΡΑΝ-ΜΑΡΟΚΟ
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90′ (αυτογκόλ). Μπουχαντούζ

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Το Ιράν μετέτρεψε το ματς σε κλωτσοπατινάδα και δυστυχώς για
το άθλημα επιβραβεύτηκε, αφού οι Μαροκινοί τους ακολούθησαν
και παγιδεύτηκαν !
Οι Πέρσες παρουσίασαν ομάδα με ελάχιστα τεχνικά στοιχεία,
τριτοκοσμικό κατενάτσιο που κλείνει ασφυκτικά όλους τους
χώρους και δεν σε αφήνει να παίξεις στοιχειώδες ποδόσφαιρο
,και-το χειρότερο-που επιστράτευε σκληρό και βρώμικο
παιχνίδι για να επιβιώσει στο ματς και με την ανοχή ενός
απαράδεκτου διαιτητή που τους έσπρωχνε και τους προστάτευε
του…
Οι Μαροκινοί σαφώς καλύτεροι τεχνικά, αλλά έπαιξαν αυτό που
μπορούσαν μόνο στο πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου και
έπειτα όχι μόνο εγλωβίστηκαν, αλλά παρουσίασαν και τα
συνηθισμένα κουσούρια
και την αφέλεια των Αφρικανικών
ομάδων και τελικά το πλήρωσαν
Ο Σάντος, δυστυχώς για το ποδόσφαιρο, έχει βρει μιμητές και
κυρίως βέβαια Πορτογάλους όπως είναι ο Κεϊρόζ, ο προπονητής
των Ιρανών, και το περίεργο είναι πως σχεδόν πάντα αυτοί οι
“καρκινικοί” προπονητές έχουν και την εύνοια της τύχης, όπως
έγινε με το αυτογκόλ που “κάρφωσαν” οι Μαροκινοί στο 90′ και
που τους στέλνει ουσιαστικά σε πρόωρο αποκλεισμό…

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
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4′ Ρονάλντο, 24′ Ντιέγο Κόστα, 44′ Ρονάλντο, 55′ Ντιέγο
Κόστα, 58′ Φερνάντεζ, 88′ Ρονάλντο

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Αναμφίβολα το Ιβηρικό ντέρμπι ήταν το πιο θεαματικό και
ποιοτικό παιχνίδι που έχουμε δει ως τώρα στο μουντιάλ, αν
και λίγοι περίμεναν ότι το σκορ θα ανοίξει τόσο πολύ.
Το πρώτο που διαπιστώσαμε από το ματς είναι ότι οι
Πορτογάλοι παίζουν με έναν μεγάλο σταρ (Ρονάλντο) και άλλους
δέκα απλούς ρολίστες και πως δεν είναι όσο καλοί ήταν
αμυντικά πριν δύο χρόνια όπου θα έμοιαζε απίθανο να δεχθούν
τρία γκολ, ακόμα και από την Ισπανία. Αυτό κυρίως οφείλεται
στα γυρασμένα σέντερ μπάκ της που δεν τα βγάζουν εύκολα πέρα
με το γρήγορο ποδόσφαιρο.
Έστω κι’έτσι όμως η τύχη για μια ακόμη φορά δεν εγκατέλειψε
τον Σάντος (πέρα από τη μεγάλη κλάση του Ρονάλντο που έδωσε
τον βαθμό) και την παρέα του, αφού έβαλαν ένα γκολ από
ψεύτικο πέναλτι (θέατρο Ρονάλντο), ένα από τραγικό λάθος του
τερματοφύλακα Ντε Χέα (που κάποιοι αδαείς τον θεωρούν ακόμα
και τον καλύτερο στον κόσμο !) και ένα στο τέλος από στημένη
φάση (ομάδα Σάντος και να μη σκοράρει στο τέλος δεν
γίνεται…)
Από την άλλη οι Ισπανοί έπαιξαν αφελέστατα και έπεσαν στην

παγίδα του Σάντος ! Ναι, έδειξαν πολύ ωραίο και γρήγορο
ποδόσφαιρο, καλύτερο από αυτό που παρουσίαζαν στο παρελθόν,
αλλά από την άλλη δεν έδειξαν και τον ορθολογισμό και την
αμυντική προσήλωση που είχαν το 2010 όταν σήκωσαν το
κύπελλο.
Αν δηλαδή στα δύσκολα παρουσιάσουν ένα παρόμοιο ποδόσφαιρο,
δύσκολα θα επιβιώσουν. Από την άλλη η Πορτογαλία τα
γνωστά…άριστη να καταστρέφει ποδόσφαιρο και να χτυπάει στις
αντεπιθέσεις, κυρίως με Ρονάλντο, αλλά θα έχει πρόβλημα σε
ματς που πρέπει να δημιουργήσει και να παίξει επιθετικά.

