Οι αποτελεσματικοί Άγγλοι και
η ήττα του αντιποδοσφαίρου !
ΑΓΓΛΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ

2-0

30′ Μαγκουάιρ, 59′ Ντέλε Άλι

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Η Αγγλία πήρε το ματς εύκολα και το ματς δεν χρίζει
ιδιαίτερης ανάλυσης διότι από τη μία είχαμε μια καλή και
αποτελεσματική ομάδα και από την άλλη τη Σουηδία που φάνηκε
πως,βάση της αξίας των παικτών της, η οκτάδα ήταν το ταβάνι
της και δεν μπορούσε κάτι παραπάνω.
Και ναι μεν αρχικά είδαμε, όπως το περιμέναμε, ένα παιχνίδι
αλληλοεξόντωσης των επιθετικών ατού των δύο ομάδων αλλά
τελικά αποδείχθηκε ότι μόλις η Αγγλία πέτυχε ένα γκολ η
Σουηδία δεν μπορούσε να αντιδράσει, να δημιουργήσει παιχνίδι
και ευκαιρίες. Και μια φορά που οι Σουηδοί απείλησαν, πριν
το 2-0, δεν έγινε το 1-1 λόγω Πίκφορντ.
Μετά το 2-0 οι Άγγλοι απλά αμύντονταν και οι Σουηδοί που
έκαναν τις αλλαγές τους πίεσαν αλλά δεν βρήκαν δίχτυα στις
φάσεις που δημιούργησαν και πάλι λόγω Πίκφορντ και ατυχίας
και όλα τελείωσαν.
Εύκολα λοιπόν η Αγγλία στην τετράδα η οποία έχει παρουσιάσει
μια άκρως αποτελεσματική ομάδα, χωρίς να είναι σούπερ, και
χωρίς τα μεγάλα αστέρια και έχοντας ξορκίσει κατάρες
δεκαετιών. Έχει μεν ευνοηθεί από τους αντιπάλους που
αντιμετώπισε στους 16 και τον εύκολο όμιλο που ήταν, αλλά
τώρα με την Κροατία όλα είναι ανοιχτά και μάλιστα μπορούμε
να πούμε ότι έχει και πιο βαριά φανέλα από τον αντίπαλο της…
Για τη
Σουηδία το είπαμε ότι πρέπει να φύγει
υπερευχαριστημένη με αυτά που έχει πετύχει και τη διάκριση

να φτάσει στην οχτάδα. Παραπάνω ούτε μπορούσε, ούτε άξιζε να
φτάσει.

ΚΡΟΑΤΙΑ-ΡΩΣΙΑ

3-2 πεν., (κ.α. 1-1, παρ.2-2)

31′ Τσερίσεφ, 39′ Κράμαριτς, 101′ Βίντα, 115′ Φερνάντεζ

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κλασσικό παιχνίδι όπου η μία
ομάδα προσπαθούσε να παίξει ποδόσφαιρο και η άλλη-με έφεση
κυρίως στο τρέξιμο και στη δύναμη- προσπαθούσε να το κλέψει
με αντιποδοσφαιρικές τακτικές τύπου Σάντος και την
απαραίτητη τύχη !
Κάπως έτσι λοιπόν η Ρωσία άνοιξε το σκορ με ένα άπιαστο γκολ
που δύσκολα μπορείς να δεις από αυτούς και στην πρώτη της
ευκαιρία. Τελικά η απάντηση της Κροατίας ήρθε δύσκολα και
ευτυχώς γι’αυτούς, διότι αν έμενε παραπάνω χρόνο το 1-0, θα
έβαζε και άγχος στους Κροάτες και παραπάνω εμπιστοσύνη και
ενθουσιασμό στους Ρώσους.
Οι Κροάτες από την άλλη δεν ήταν άσχημοι, αλλά με τη διπλή
ζώνη άμυνας των Ρώσων δεν έβρισκαν και εύκολα χώρους να
αναπτύξουν το παιχνίδι τους, παρότι στο δεύτερο ημίχρονο
ανέβηκε ο Μόντριτς και πήρε στις πλάτες του την ομάδα, και
συνήθως υστερούσαν και στις μονομαχίες σώμα με σώμα. Οι δε
Ρώσοι με μια μιάμιση ευκαιρία σε όλο τον κανονικό αγώνα,
έκαναν γκολ και κατάφεραν να πάνε το ματς στην παράταση !

Εκεί φάνηκε πως ο θεός του ποδοσφαίρου θα μας γλυτώσει από
το να δούμε τους ελάχιστους ταλαντούχους Ρώσους στα
ημιτελικά (με ότι μπορεί να συνεπάγεται αυτό προπαγανδιστικά
για το καθεστώς του Πούτιν), αλλά ο Τσερτσέσοφ είχε άλλη
άποψη…
Ο Ρώσος προπονητής έριξε στο παιχνίδι τον πιο τεχνίτη
Τζαγκόεφ και τον Σμόλοφ γεμίζοντας την περιοχή και

επικεντρώθηκε κυρίως στο ψηλό παιχνίδι και έτσι από ένα
φάουλ (εκτέλεση Τζαγκόεφ και κεφαλιά Φερνάντεζ) έγινε το 2-2
και στα πέναλτι όλοι έδιναν προβάδισμα στους Ρώσους, λόγω
ανεβασμένης ψυχολογίας και ενθουσιασμού στην εξέδρα.
Ωστόσο η Κροατία κέρδισε τα πέναλτι και επανέλαβε το μεγάλο
κατόρθωμα του 1998 με την πρόκριση στα ημιτελικά όπου πλέον,
με αντίπαλο την Αγγλία, τα πάντα είναι πιθανά. Όσο για τη
Ρωσία, καλή η μαχητικότητα και ο ενθουσιασμός της εξέδρας,
αλλά ποδοσφαιρικά λίγα πράγματα…Ίσως μάλιστααν είχε τον
μπαλαδόρο Τζαγκόεφ σε καλύτερη κατάσταση ή και τον Κοκόριν
που είναι τραυματίας, να ήταν σε θέση και για μεγταλύτερη
υπέρβαση !

