Μουντιάλ και
στρεβλώσεις !

νεοελληνικές

Το μουντιάλ τελείωσε και η Γαλλία
ουσιαστικά και η Κροατία, αλλά
“μαργαριτάρια” ακούγαμε τόσες μέρες στη
το μουντιάλ, είτε ως προπαγάνδα ή ως
εκτιμήσεις.

θριάμβευσε, όπως
ας σκεφτούμε τι
χώρα μας, με αφορμή
απλές απόψεις και

Λοιπόν, τα περισσότερα από αυτά που ακούγαμε επί ένα μήνα
δεν είναι
τίποτε άλλο παρά αντικατοπτρισμός, όλων των
στρεβλώσεων των κόμπλεξ, του ανερχόμενου εξτρεμισμού μας ως
Ελλάδα και αυτά πολύ συχνά σχετίζονται με την πολιτική.
Το πρώτο που μας έκανε εντύπωση είναι-με αφορμή ένα μουντιάλ
που έγινε στη Ρωσία-η Ρωσοφιλία και η Ρωσολαγνεία του τύπου
και μερίδας του κόσμου. Κάθε μέρα η ΕΡΤ-και όχι μόνο- μας
έκανε πλύση εγκεφάλου για το πόσο εξαιρετική ήταν η
διοργάνωση και πως δεν έγιναν επεισόδια κλπ.
Λες και οργανωτικά ήταν κάτι καλύτερο από προηγούμενες
διοργανώσεις και λες και είχαμε επεισόδια στα πιο πρόσφατα
μουντιάλ. Κυρίως λες και δεν ξέρουμε ότι και τους εθνικιστές
χούλιγκανς στη Ρωσία τους ελέγχει το φασιστικό κράτος του
Πούτιν. Ούτε λόγος βέβαια για τους σωβινιστές και κρύους
Ρώσους φιλάθλους που όλοι είδαμε…
Την ίδια στιγμή πολλοί άρχισαν να εξυμνούν και την Ρωσική
ομάδα, μολονότι οι παίκτες της είχαν μεγάλο πάθος αλλά
ελάχιστο ταλέντο ! Και μιλάμε ακόμα και για δημοσιογράφους
«υπεράνω κάθε υποψίας» όπως ο Καρπετόπουλος (μέχρι τώρα μόνο
ως φανατικό Ολυμπιακό τον ξέραμε…) και ο Σωτηρακόπουλος.
Φανταστείτε να είχε άλλη διοργανώτρια την ομάδα της Ρωσίας
τι θα ακούγαμε περί άμπαλων ξυλοκόπων κλπ…Την ίδια στιγμή
ούτε λόγος για τη διαιτητική εύνοια της Ρωσίας (κυρίως στο
ματς με την Ισπανία), ενώ την ίδια στιγμή έχουν φτιάξει μια

υπερβολή στα όρια της μυθολογίας για την εύνοια της Κορέας
στο μουντιάλ που διοργάνωσε το 2002 (που στην πραγματικότητα
υπήρξε μόνο σε δύο ματς).
Όλο αυτό βέβαια δεν είναι άσχετο με την πολιτική και ειδικά
τα γεωπολιτικά, αφού ήταν κυρίως οι δεξιο-αριστεροί
ρωσόφιλοι που βρήκαν την ευκαιρία να προπαγανδίζουν όλα
αυτά. Και φυσικά στην…πρωτοπορία και η ΕΡΤ της «πρώτης φοράς
αριστερά»…
Στο δε τελικό ακούσαμε τα χειρότερα…Όλοι οι ρατσιστές
(φανεροί και κρυφοί) συντάχθηκαν με την Κροατία, όχι γιατί
τη συμπαθούν, αλλά γιατί «είχε φυλετικά καθαρή ομάδα, σε
αντίθεση με τη Γαλλία που είχε πολλούς «ακάθαρτους
Αφρικανούς» !
Από την άλλη οι κόκκινοι φασίστες έβριζαν τους φιλοδυτικούς
Κροάτες ως φασίστες και είτε έλεγαν ανοιχτά ,είτε υπονοούσαν
πως οι δημοκράτες είναι οι Σέρβοι (οι οποίοι επί Μιλόσεβιτς
αιματοκύλησαν την Κροατία) και φυσικά και η «μαμά Ρωσία», το
αντίπαλο δέος της δύσης. Ωστόσο δεν πήραν και θέση υπέρ της
Γαλλιάς, αφού και αυτοί είναι «στο σκληρό πυρήνα της μισητής
δύσης και ιμπεριαλιστές».

Την ίδια στιγμή ο σεσημασμένος ρατσιστής Γεωργίου έλεγε στο
ραδιόφωνο ότι η Γαλλία δεν θα πάρει το κύπελλο γιατί έχει
πολλούς μαύρους και πως οι Αφρικάνικες ομάδες δεν προχώρησαν
στο μουντιάλ διότι έτσι είναι η φυλή τους ! Και διερωτάται

κανείς σε ποια στοιχειωδώς σοβαρή χώρα θα ακούγονταν αυτά σε
Μ.Μ.Ε. χωρίς καμία αντίδραση…
Από τον ρατσισμό και τους ρατσιστές δεν έχει γλυτώσει και η
επόμενη διοργάνωση του Κατάρ, η οποία κατακεραυνώνεται είτε
με πιο φανερά ρατσιστικά επιχειρήματα, είτε πιο καλυμμένα
και δήθεν ποδοσφαιρικά. Καλυμμένος ή ανοιχτός ρατσισμός
εκδηλώθηκε επίσης και κόντρα στην Ελβετία διότι έχει
Αλβανικής καταγωγής ποδοσφαιριστές…
Φυσικά και το αντιγερμανικό μένος, που είναι ακόμα στο
πνεύμα της εποχής, δεν έλειψε και πήρε τη μορφή πανηγυρισμών
και μισαλλόδοξων αντιδράσεων για την παταγώδη αποτυχία της
Γερμανικής ομάδας. Και φυσικά όλο αυτό έχει ελάχιστα
ποδοσφαιρική φύση και κριτήριο. Διότι ο αντιγερμανισμός
πέραν του ότι κρύβει μεγάλο κόμπλεξ κατωτερότητας και
απωθημένα είτε στο μεγαλύτερο βαθμό και αποτέλεσμα της
στρεβλής αντίληψης (που δεν έχει εκλείψει
μολονότι
ουσιαστικά την αποκήρυξε και ο ίδιος ο Τσίπρας) για την
κρίση και τα μνημόνια φταίνε η Γερμανία και η Μέρκελ.
Αλλά και αν το πιάσουμε πέρα από την πολιτική, τι ακούγαμε
στο καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι από μεγάλη μερίδα του κόσμου
; Μια ακατανόητη Ελληνική γκρίνια και μιζέρια που ακούμε σε
κάθε μουντιάλ, τουλάχιστον από το 1990 και μετά, του τύπου
«Έλα, μωρέ χάλια το μουντιάλ, δε βλέπουμε μπάλα…το χειρότερο
που έχουμε δει». Οι περισσότεροι από αυτούς είτε οι ομάδες
τους δεν προκρίθηκαν (Ιταλία, Ολλανδία), είτε δεν προχώρησαν
πολύ, είτε απλά «πήγαν κουβά» στο στοίχημα…
Από την άλλη είχαμε τους Αγγλόφιλους και τους αντιάγγλους
που μας κούρασαν και που είτε υπερτιμούσαν προκλητικά την
Αγγλία, είτε την ισοπέδωναν σε επίπεδο άχρηστων ξυλοκόπων.
Οι δε υποστηρικτές της Γαλλίας έβγαζαν μέτρια την Κροατία
επειδή δεν κέρδισε τη Δανία και επειδή «σκότωσε τον
πεθαμένο» κερδίζοντας 3-0 την Αργεντινή και την ίδια στιγμή
έβγαζαν σούπερ τη Γαλλία η οποία και αυτή δεν κέρδισε τη
Δανία, αλλά και κέρδισε μόλις με 4-3 την Αργεντινή !

Τέλος δεν έλειψαν και οι θαυμαστές της εθνικής Ελλάδας του
Σκίμπε που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα είναι μια
καλή ομάδα και ότι έλειψε από το μουντιάλ, επειδή Κροατία
και Βέλγιο (αυτοί δηλαδή που μας απέκλεισα) τα πήγαν τόσο
καλά εκεί…
Είπαμε όμως…ακόμα και το μουντιάλ θα το ζούσαμε καλύτερα, αν
δεν τρώγαμε στη μάπα τις ιδεοληψίες και τις εμμονές των
υπηκόων παρηκμασμένης χώρας μας…

