Πως μπορεί να ξαναφτιαχτεί
σοβαρή εθνική ομάδα
Το να σχολιάσουμε εκτενώς το προχθεσινό ματς της εθνικής στη
Φινλανδία δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, διότι όλοι οι έχοντες
σχέση με το ποδόσφαιρο κατάλαβαν τι ακριβώς είδαν προχθές.
Θα πούμε μόνο τα εξής…
Κατά πρώτον είδαμε ότι και μια ομάδα γενικά κατώτερη σε
τεχνική κατάρτιση-και χωρίς τον καλύτερο παίκτη της Τέεμο
Πούκι-μπορεί να σε κερδίσει εμφατικά γιατί κάνει μέσα στο
γήπεδο τα βασικά του σύγχρονου ποδοσφαίρου που δεν κάνεις
εσύ. Δηλαδή είναι σωστή τακτικά, βγάζει αυτοματισμούς,
τρέχει και πρεσάρει…
Από Ελληνικής πλευράς βλέπουμε εδώ και πέντε, έξι χρόνια-και
όχι μόνο τώρα- μέτριους ποδοσφαιριστές, άθλιο και
ξεπερασμένο ποδόσφαιρο και πλέον και έναν πολύ μέτριο
προπονητή όπως ο Σκίμπε.

Το μόνο που τους έχει μείνει είναι η ψευδαίσθηση από την
εποχή του Σάντος ότι μπορούν ακόμα να κερδίζουν παιχνίδια με
μισό μηδέν, χωρίς να παίζουν ποδόσφαιρο. Αυτό έφτασε σε
σημείο να το δηλώσει ευθέως ο κύριος Μανωλάς πριν το ματς
της Φινλανδίας ! Και διερωτάται κανείς πως είναι δυνατόν να
υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δηλώνουν πριν τα ματς ότι θέλουν

να κερδίζουν, χωρίς να παίζουν καλά !
Δεν το καταφέρνουν όμως πλέον ούτε αυτό το μισό μηδέν και
δεν το καταφέρνουν γιατί πρώτον δεν υπάρχει προπονητής του
επιπέδου του Σάντος, δεν υπάρχουν και ορισμένοι παίκτες
κλειδιά που υπήρχαν τότε (πχ. Καραγκούνης, Σαμαράς,
Κατσουράνης). Επιπλέον αυτές οι νίκες 1-0 με κατενάτσιο,
κακό ποδόσφαιρο και με μπόλικη τύχη και ευνοϊκές διαιτησίες
που έπαιρνε ο Σάντος ήταν προφανές ότι είχαν κοντά πόδια και
δεν θα μπορούσαν να επαναλαμβάνονται εσαεί …
Και δεν περιορίστηκε βέβαια μόνο εκεί ο εν λόγω Μανωλάς,
αλλά εκστόμισε επιπλέον ότι δεν έχουν και τίποτα να
αποδείξουν ! Ποιοι ; Αυτοί που τους κέρδιζαν τα Φερόε, η
Βόρεια Ιρλανδία, η Εσθονία και η…Ματζουρία !
Ο Σκίμπε λογικά ήταν μέχρι εδώ, αλλά το ζήτημα είναι πως θα
ξαναφτιαχτεί μια σοβαρή εθνική ομάδα που θα παίζει καλό
ποδόσφαιρο και θα κάνει και προκρίσεις και καλές πορείες σε
μεγάλες διοργανώσεις.
Κατά πρώτον θα πρέπει να έρθει ένας εγνωσμένων δυνατοτήτων
ξένος προπονητής και να αγνοηθούν οι κορώνες περί Έλληνα
προπονητή που μοναδικό στόχο έχουν να δώσουν δουλειά σε
άνεργους και μετρίων δυνατοτήτων ντόπιους προπονητές !
Άλλωστε και οι δύο της προκοπής που υπάρχουν-Ουζουνίδης και
Δώνης- είναι κλεισμένοι…
Προπονητές που γνωρίζουν την Ελληνική πραγματικότητα όπως
Ζαρντίμ και Χιμένεθ θα ήταν μια καλή λύση, όπως θα μπορούσε
και να προτιμηθεί ξένος κόουτς που έχει ξαναδουλέψει με
επιτυχία σε εθνική ομάδα τύπου Χίντινκ, Τερίμ, Λάγκερμπακ,
Κεϊρόζ και άλλοι…
Αυτός ο προπονητής που θα έρθει θα πρέπει να καλεί αυτούς
που πραγματικά αξίζουν να παίζουν και να κοπούν “μαχαίρι” τα
«βίσματα» τύπου Τζιόλη, Τζαβέλλα και άλλων και τα σούρτα
φέρτα των μανατζαραίων τύπου Κουτσολιάκου μέσα στην ομάδα !

Κατά δεύτερον χρειάζονται ριζικές αλλαγές στις ακαδημίες και
στις μικρές εθνικές ομάδες όπου θα πρέπει να εκλείψουν και
πάλι τα «βίσματα» παίκτες και προπονητές (τύπου Νικοπολίδη
και άλλων). Οι προπονητές θα πρέπει να εκπαιδεύονται
καλύτερα και για να αναλάβουν οποιαδήποτε εθνική ομάδα θα
πρέπει να έχουν να επιδείξουν ένα στοιχειώδως καλό
βιογραφικό προηγουμένως.
Επιπλέον θα πρέπει να επιβάλλεται σε όλες τις εθνικές ομάδες
ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου (όπως κάνουν όλες οι
σοβαρές εθνικές ομάδες) που θα παίζει και η ανδρών και όχι
να παίζει ο καθένας προπονητής όποιο στυλ ποδοσφαίρου θέλει
,όπως γίνεται τώρα.Μόνο έτσι θα φτιαχτεί μια Ελληνική «σχολή
ποδοσφαίρου» και θα σταματήσει αυτό το ακατανόητο λίγο
απ’όλα που παίζουμε μέχρι τώρα…
Αν γίνουν όλα αυτά το Ελληνικό ποδόσφαιρο θα ξαναρχίσει να
βγάζει πηγαία ταλέντα και όχι μόνο αμυντικούς και
ξυλοκόπους, όπως κάνει εσχάτως και σιγά, σιγά και η εθνική
ομάδα θα παίζει καλύτερο και πιο θετικό ποδόσφαιρο, οπότε
αργά ή γρήγορα θα έρθουν και τα αποτελέσματα.
Ας καταλάβουν όλοι ότι με ημίμετρα και βολικές για όλους και
προσωρινές λύσεις, δεν πάμε πουθενά και πρώτα απ’όλα οι
ίδιοι οι παίκτες που πρέπει να ξεκαβαλήσουν και το καλάμι
και το βόλεμα (οι ίδιοι άλλωστε ζήτησαν να παραμείνει ο
βολικός για όλους Σκίμπε)!
Ο εθνικός ανταγωνισμός στην Ευρώπη είναι πλέον τεράστιος και
με αυτό το σημερινό ρόστερ και νοοτροπίες οι ευκαιρίες για
διακρίσεις είναι πολύ μικρές. Ως γνωστό, όχι απλά από τις
Ουγγαρίες και στις Φινλανδίες μπορείς να πάθεις στραπάτσα,
αλλά ακόμα και στο Λουξεμβούργο και στα Φερόε και στην
Εσθονία, αν δεν ιδρώσεις…
Και στο κάτω, κάτω ας μην πάμε και σε μια διοργάνωση, αρκεί
να μπουν σωστές βάσεις και να υπάρχει υπομονή για ένα
καλύτερο μέλλον. Οι υπεύθυνοι δεν έχουν λοιπόν παρά να

προχωρήσουν άμεσα σε τομές…

