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Η εμφάνιση της Γαλλίας στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου δείχνει να επαληθεύει το
ρητό «Όλα εδώ πληρώνονται». Η αναφορά δεν γίνεται για τις άσχημες εμφανίσεις, αλλά
για την εικόνα διάλυσης που κυριαρχεί.

H αρχή έγινε από το Ζιζού που με δηλώσεις του απαξίωσε τον προπονητή των τρικολόρ Ra
ymond
Domenech
. Στο ημίχρονο του αγώνα με το Μεξικό, ο
Nikolas
Anelka
απευθύνθηκε στον προπονητή του με εξαιρετικά χυδαίες φράσεις. Το γεγονός μεταφέρεται
ακέραιο στα μέσα, και ο παίκτης τίθεται εκτός ομάδας. Στο αεροπλάνο που μετέφερε την
αποστολή ο
Frank
Ribery
και
o
Yoann Gourcuff ήρθαν στα χέρια και χώρισαν με την παρέμβαση των ψυχραιμοτέρων. Λίγες
ώρες αργότερα οι παίκτες αρνήθηκαν να προπονηθούν μετά από ένα επεισόδιο ανάμεσα
στο γυμναστή της ομάδας και τον αρχηγό
Patrice
Evra
. Παρόντες μάλιστα και 200 Γάλλοι φίλαθλοι που ήρθαν να ενισχύσουν την ομάδα τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Γαλλικής ομοσπονδίας υπέβαλε την παραίτηση του, ο υπουργός
των σπορ ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία του Anelka, και ο πρόεδρος της Γαλλικής
Δημοκρατίας δήλωσε:
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«Οι διεθνείς έχουν θυμώσει έναν ολόκληρο λαό».

Την ίδια ώρα στην Ιρλανδία η εφημερίδα "Irish Times" γράφει: «Η Γαλλία έχει ό,τι της
αξίζει»
ενώ η "Irish
Indipendent" σημειώνει:
«Πολύ λίγοι είναι οι Ιρλανδοί οπαδοί που θα απογοητευθούν για την κακή τύχη της Γαλλίας»
και συνεχίζει:
«Παρά τα ταλέντα που έχει στο γήπεδο είναι μια ομάδα θύμα των φωνών και των εντάσεων
στο εσωτερικό της, ενώ απουσιάζει τελείως η έννοια της ομάδας».

Για να θυμηθούμε το πρόσφατο παρελθόν η Ιρλανδία υπήρξε το «θύμα» της Γαλλίας.Τον
Νοέμβριο του 2009 Ιρλανδία και Γαλλία παίζουν την πρόκριση στους τελικούς στο Stadt de
France
. Το παιχνίδι πάει στην παράταση και στο 13’ ο
Thierry
Henry
κοντρολάρει με το χέρι, πασάρει στον άλλοτε συμπαίκτη του στην
Arsenal
,
William
Gallas
ο οποίος σκοράρει και χαρίζει την πρόκριση στη Γαλλία. Μετά τον αγώνα, ο
Henry
παραδέχτηκε σε
δηλώσεις
του πως χρησιμοποίησε ενστικτωδώς το χέρι του.
"Θα είμαι ειλικρινής, ήταν χέρι. Αλλά δεν είμαι ο διαιτητής",
τόνισε άσος της
Barcelona
και συμπλήρωσε:
"Έπαιξα με το χέρι. Ο διαιτητής το επέτρεψε. Έτσι, θα πρέπει τώρα να ρωτήσετε αυτόν".

Άδικο γκολ, άδικη απόφαση, άδικη πρόκριση. Αν η Γαλλία δεν είχε κατέβει στην Αφρική, δεν
θα είχε διασυρθεί. Αν τώρα ο διασυρμός από τη διάλυση, είναι ένα είδος απονομής
δικαιοσύνης είναι μια συζήτηση. Για τους Ιρλανδούς μάλλον θα είναι.
Η περήφανη πάντως ομάδα που κατέκτησε το κύπελλο το 1998, αλλά ακόμα και εκείνη που
έφθασε στον τελικό του 2006 έχει σκορπίσει στους Αφρικάνικους ανέμους.
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Τέλος, δεν μπορεί να περάσει αδιάφορο το γεγονός των απειλών που δέχεται ο Sani
Haruna Kaita. Ο 24χρονος Νιγηριανός μέσος, που αποβλήθηκε στον αγώνα της ομάδας του
με την εθνική μας, δέχεται απειλές μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Γνήσιος Μουσουλμάνος
ο ίδιος δεν φοβάται καθώς, όπως δήλωσε: «γνωρίζω ότι μόνο ο Θεός αποφασίζει ποιος ζει
και ποιος πεθαίνει»
. Από την πλευρά της
πάντως, η αποστολή της Νιγηρίας ζήτησε προστασία για τον παίκτη της.

Εξ’ άλλου δεν είναι χρονικά τόσο μακρινή η εκτέλεση του Andres Escobar της Κολομβίας.
Στο παγκόσμιο κύπελλο του 1994 στις Η.Π.Α. ο άτυχος ποδοσφαιριστής είχε πετύχει
αυτογκόλ
στην αναμέτρηση με την Αμερικάνικη ομάδα , όπου οι
Λατινοαμερικάνοι
έχασαν και τις τελευταίες ελπίδες πρόκρισης. Ο θάνατος του αποδόθηκε σε
κολομβιανό τραστ διακίνησης ναρκωτικών
που είχε χάσει ένα μεγάλο ποσό σε στοίχημα, βασισμένο στην απόδοση της Εθνικής τους
στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δολοφόνος του Εσκομπάρ
χρησιμοποίησε
δώδεκα σφαίρες
για περισσότερη σιγουριά και την μακρόσυρτη ιαχή
«γκοοοοοοολ»
για περισσότερη… ικανοποίηση.
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