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Αναστασιάδη στην εθνική ομάδα
Η εθνική ομάδα πήρε μια δύσκολη νίκη επί της Φινλανδίας,
αλλά τελικά νίκη γοήτρου, εφόσον δεν κατάφερε να πετύχει και
ένα δεύτερο γκολ που θα την κρατούσε στο παιχνίδι της
πρόκρισης…
Τι είδαμε και τι δεν είδαμε στο χθεσινό παιχνίδι στο
ντεμπούτο του αμφιλεγόμενου Άγγελου Αναστασιάδη ; Στα θετικά
μεγαλύτερη διάθεση και εγωισμό από τους περισσότερους
παίκτες (όχι από όλους πάντως), αλλά και-κυρίως στο πρώτο
ημίχρονο- μια στοιχειώδη προσπάθεια για την παραγωγή πιο
θετικού ποδοσφαίρου, με τη μπάλα κάτω και κάποιους
αυτοματισμούς.
Στα αρνητικά ότι το σχήμα με τα τρία δεκάρια (Πέλκας,
Φορτούνης, Μάνταλος) δεν είναι ορθολογικό και γι’αυτό
δυσκολεύει την ανάπτυξή μας και επιπλέον ότι η άμυνα δέχθηκε
κοροϊδίστικες φάσεις από τους Φινλανδούς και έδειξε να μην
έχει ιδιαίτερη συνοχή (έπαιξε σαφώς ρόλο και ο τραυματισμός
Μανωλά)
Τελικά ήρθε σχετικά νωρίς ένα αυτογκόλ των Φινλανδών, από
την προσπάθεια των Τοροσίδη και Πέλκα, και προηγηθήκαμε στο
σκορ και έτσι υπήρχε όλος ο χρόνος για να έρθει και ένα
δεύτερο πολύτιμο γκολ στη συνέχεια.
Το δεύτερο γκολ ωστόσο ποτέ δεν ήρθε διότι η συνέχεια στο
δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν ανάλογη του πρώτου, αφού-ειδικά
μέχρι το 70’με 75’-δεν μπορέσαμε να βγάλουμε ούτε φάσεις,
ούτε πίεση, ούτε λειτούργησε στο γήπεδο το ορθολογικό πλάνο
του πρώτου ημιχρόνου.
Αυτό συνέβη προφανώς διότι ο Αναστασιάδης δεν είχε παρά
τρεις προπονήσεις στη διάθεσή του για να αλλάξει πράγματα
στην ομάδα οπότε λογικά δεν θα μπορούσε να υπάρξει ο ίδιος

ρυθμός επί 90 λεπτά. Επιπλέον δεν είμαστε ομάδα με μεγάλες
τεχνικές αρετές που να αρέσκεται στο επιθετικό παιχνίδι και
στα πολλά γκολ και δεν μπορούμε να γίνουμε απ’τη μια μέρα
στην άλλη.
Οι Φινλανδοί από την άλλη παρουσίασαν
ιδιαίτερα τεχνικά στοιχεία (και ο τεχνίτης
παρά ελάχιστα), αλλά πειθαρχημένη και καλή
κάνοντας σωστά μέσα στο γήπεδο τα
ποδοσφαίρου.

μια ομάδα χωρίς
Πούκι δεν φάνηκε
τακτικά και απλά
στοιχειώδη του

Όσο για εμάς χρειαζόμαστε χρόνο για να κρίνουμε το έργο του
Αναστασιάδη (και το ουσιαστικά φιλικό ματς με την Εσθονία θα
το τον βοηθήσει σε πειραματισμούς και συμπεράσματα) και στα
προκριματικά του Euro που έρχονται από Μάρτη θα δώσουν όλοι
τις εξετάσεις τους.

Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να κρίνουμε και μεμονωμένα
παίκτες, όπως τους βλέπουμε εδώ και καιρό. Πχ. το αμυντικό
δίδυμο
(Μανωλάς-Παπασταθόπουλος) παραμένει αξιόπιστο, ο
Φορτούνης στα δύσκολα εξαφανίζεται, ενώ ο Μήτρογλου δεν
μοιάζει μόνο με «γίδι» (όπως τον αποκάλεσε Γάλλος
δημοσιογράφος), αλλά με «γίδι» με μούσι τζιχαντιστή !!!
Θετικό πρόσημο παίρνει ο Τοροσίδης στα 33 του, αλλά και ο
πρωτοεμφανιζόμενος Κούτρης.
Τέλος πολύ σωστά ο Αναστασιάδης άφησε εκτός Τζιόλη,
Τζαβέλλα, Λυκογιάννη και λοιπά λιμά ! Διότι αν μπορεί να

κάνει κάτι καλό σε αυτή την εθνική-μέσα σε όλα τα ελαττώματά
του-είναι να φέρει πειθαρχία και τέρμα στα χαρτάκια και στο
λόμπι των Κουτσολιάκων !

