Το «καφενείον η Ελλάς» που
δεν καταδέχεται τα φιλικά !
Πολλοί θα έχετε διαβάσει (τουλάχιστον όσοι στοιχειωδώς
ασχολείστε με την εθνικη΄ομάδα…) για αυτή την υπόθεση με τη
ματαίωση ενός φιλικού αγώνα Ελλάδας-Ιράν που ήταν
προγραμματισμένο για τις 3 Ιουνίου.
Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι αρχικά το φιλικό είχε
προγραμματιστεί να γίνει σε Τουρκικό έδαφος, αλλά η ΕΠΟ το
ακύρωσε ως συμπαράσταση στους Έλληνες στρατιωτικούς που
κρατούν οι Τούρκοι ! Αλίμονο αν δεν συνταχθούν και αυτοί με
το κλίμα εθνικοφροσύνης που επιτάσσει η εποχή…
Εν συνεχεία το φιλικό αποφασίστηκε να γίνει στην Ελλάδα,
αλλά και πάλι-πριν από λίγες ημέρες- ματαιώθηκε. Ο λόγος
μάλλον άγνωστος, αν και η ΕΠΟ επικαλείται ζητήματα που καλά
έθεσαν οι Ιρανοί για αντίρρηση σε διαφημίσεις με αλκοόλ και
τζόγο…

Το ωραίο είναι ότι λίγες ημέρες αργότερα μας έγινε πρόταση
από την Κολομβία για ένα φιλικό ματς που θα αντικαθιστούσε
αυτό με το Ιράν, κάτι που θα ήταν μια καλή ευκαιρία να
παίξουμε και με μια εξαιρετική ομάδα.
Η ΕΠΟ όμως είπε και πάλι «όχι» και αυτή τη φορά ισχυριζόμενη

ευθέως πως οι παίκτες μας βρίσκονται ήδη σε διακοπές και δεν
μπορούμε να τους γυρίσουμε πίσω !! Έτσι-για να μην
κοροϊδευόμαστε-γίνεται κατανοητός και ο πραγματικός λόγος
που ακυρώθηκε και το φιλικό με το Ιράν…
Βλέπετε οι…παγκοσμίου βεληνεκούς Έλληνες παικταράδες μας
δροσίζουν τον κώλο τους στις παραλίες και δεν μπορούμε να
τους χαλάσουμε τις ημέρες ξεκούρασης που έχουν πριν
συνεχίσουν να…μεγαλουργούν στα Ευρωπαϊκά γήπεδα ! Άλλωστε
μια τέτοια υπερομάδα όπως η εθνική Ελλάδος δεν χρειάζεται
φιλικά ρουτίνας για να παίξει τη «μεγάλη μπάλα» που ξέρει !
Έτσι δεν είναι ;
Το μόνο που έχουμε, στα σοβαρά να πούμε, είναι ότι όπως
το Ελληνικό ποδόσφαιρο υπολειτουργεί, το ίδιο συμβαίνει
με την εθνική ομάδα ! Μια εθνική ομάδα που κάποτε πήρε
κύπελλο Ευρώπης (έστω κι’αν κοντεύουμε να το ξεχάσουμε
οι ίδιοι) !
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Και το χειρότερο είναι
ότι από Σεπτέμβρη θα βγαίνουν
δημοσιογράφοι και άλλοι και θα ζητούν για την εθνική
προκρίσεις, διακρίσεις κλπ. Με πορδές όμως δεν βάφονται
αυγά, όπως λέει ο λαϊκός ποιητής !

