Τι “κρατάμε” και τι “πετάμε”
στην εθνική ομάδα…
Εδώ φυσικά δεν θα διαβάσετε ποτέ τις υπερβολές άλλων
δημοσιογράφων για τα δύο τελευταία παιχνίδια της εθνικής
ομάδας ποδοσφαίρου κόντρα στην Ιταλία και στην αξιολύπητη
Βοσνία, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είδαμε πρόοδο και όχι
μόνο στα αποτελέσματα και στην απόδοση της ομάδας.
Τι “κρατάμε” και τι “πετάμε” λοιπόν από αυτή την εθνική
ομάδα που βλέπουμε με τον Ολλανδό Φαν Σιπ στην τεχνική
ηγεσία…
Είδαμε καλύτερο ποδόσφαιρο σε σχέση με το μη
ποδόσφαιρο των προηγούμενων ετών και ειδικά στο ματς
με τη Βοσνία. Όχι βέβαια κανά υπερθέαμα, αλλά έγιναν
επιτέλους στοιχειώδη πράγματα του ποδοσφαίρου, όπως
μεγαλύτερη ταχύτητα, σουτ και στοιχειώδεις
συνδυασμούς, αν όχι αυτοματισμούς.
Βλέπετε τόσα χρόνια είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας να βλέπουμε
αργό και καταστροφικό ποδόσφαιρο από άτεχνους ποδοσφαιριστές
που όμως-όσο έρχονταν τα αποτελέσματα (κυρίως επί Σάντος)πολλούς δεν τους ενοχλούσε…Όταν δε σταμάτησαν να έρχονταν
και τα αποτελέσματα, άρχισε το “κράξιμο” από τους πάντες…
Είδαμε έναν προπονητή (που κατά τ’άλλα δεν ήταν ποτέ
ούτε μπορεί να γίνει σπουδαίος) να έχει τόλμη και να
προχωράει στην κλήση και στη χρησιμοποίηση νεαρών και
γενικά πιο ελπιδοφόρων παικτών. Τέτοιοι είναι πχ. ο
Χατζηδιάκος, ο Λημνιός, ο Παυλίδης, ο Βρουσάι ή και ο
Ρέτσος. Ίσως μάλιστα να πρέπει να βρίσκεται και ο
Μπουζούκης στις επόμενες κλήσεις…
Και όταν μιλάμε για τόλμη στις κλήσεις δεν μιλάμε μόνο για
αυτούς που κάλεσε, αλλά και για αυτούς που δεν κάλεσε !
Παίκτες σαν τον Μήτρογλου, τον Τοροσίδη, τον Σάμαρη ορθώς
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Αλλά κυρίως η μη κλήση των Μανωλά και Παπασταθόπουλου είναι
που δείχνει τόλμη (παρότι φυσικά πιστεύουμε ότι ο Μανωλάς
παίζει ακόμα σε καλό επίπεδο και μπορεί, υπό προϋποθέσεις,
να προσφέρει).

Ωστόσο φαίνεται πως ο Ολλανδός πάει να κινηθεί προς μια
λογική τύπου Ρεχάγκελ του τύπου «όσοι αδιαφορούν ή χαλάνε τα
αποδυτήρια δεν έχουν θέση στην ομάδα», καθώς και με ένα
σύνολο παικτών που θα υπηρετούν πιστά το πλάνο του.Βεβαίως ο
Παπασταθόπουλος δεν είναι ούτε σε καλή αγωνιστική κατάσταση,
οπότε η μη κλήση του ήταν δύο φορές επιβεβλημένη…
Είδαμε ωστόσο και αρνητικά με έναν παίκτη σαν τον Σταφυλίδη
να καλείται μόνο και μόνο για του βρει ομάδα ο μάνατζερ του
(αυτές οι αρρώστιες υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν
στην εθνική( και μια παραφωνία σαν τον Μπουχαλάκη και τον
Μπακασέτα !
Και τέλος βλέπουμε δυστυχώς και πολύ κακή οργάνωση από την
ΕΠΟ που δεν μπορεί να βρει μια καλή έδρα για την εθνική
ομάδα η οποία έπαιξε και κόντρα στη Βοσνία μπροστά σε
λιγότερους από 1000 θεατές !

