Η Βασίλισσα, ο Ουαλός και η εποχή μας – Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013

Διάβασα στα sites για την θερμή υποδοχή του επιφύλαξαν οι Μαδριλένοι οπαδοί
της Ρεάλ στο 24χρονο ποδοσφαιριστή
Gareth Bale. Ο Ουαλός
έφθασε στην Ισπανική πρωτεύουσα, πέρασε τις δέουσες ιατρικές εξετάσεις και
ακολούθως στάθηκε
κοστουμαρισμένος
δίπλα στον πρόεδρο της ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ για την προγραμματισμένη
συνέντευξη τύπου.

Ο ποδοσφαιριστή Gareth Bale δίπλα στον πρόεδρο Florentino Pérez στην κοινή συνέντευξη
τύπου

Διέθεσα λίγο χρόνο ώστε να δω το video όπου ντυμένος στα λευκά της “Βασίλισσας”, με το
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νούμερο 11 στην πλάτη, βγήκε στο χορτάρι του Santiago Bernabéu, έπαιξε λίγο με την
μπάλα, γνωρίζοντας την αποθέωση.Υπήρξε ιδιαιτέρως επαγγελματίας ποζάροντας με
άνεση για τους διαπιστευμένους φωτογράφους. Την ίδια ώρα το τηλεοπτικό κανάλι της
ομάδας, κάλυπτε όλη την παρουσίαση με μια εκπομπή διάρκειας σχεδόν τριών ωρών με
σχόλια, συζητήσεις και ζωντανή σύνδεση.

Γεννημένος τον Ιούλιο του '89 στο Cardiff, έχοντας ήδη στα πόδια του δυο σεζόν με την Sout
ampton
, και έξι με την
Tottenham
,
o
Gareth
Bale
πιθανότατα κατέχει το ρεκόρ της πιο ακριβής μεταγραφής στην ιστορία του ποδοσφαίρου,
ξεπερνώντας τα 93,8 εκατομμύρια € που στοίχισε πάλι στους Μαδριλένους η απόκτηση του
Πορτογάλου
Christiano
Ronaldo
από την
Manchester
United
.
Πιθανότατα, διότι το ακριβές ποσόν καθώς και ο τρόπος εξόφλησης δεν έχει ακόμα
ανακοινωθεί επισήμως.

Ήταν κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι η μεταγραφή θα αποτελούσε σημείο κριτικής για τη
σκληρά δοκιμαζόμενη από την ύφεση Ιβηρική χερσόνησο. Ειδικά στην Ισπανία όπου η
ανεργία έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

“Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης αλλά το ποσό που θα δοθεί δείχνει έλλειψη σεβασμού για
τον κόσμο που ζούμε” ήταν η άμεση απόκριση τουHerardo Martino, προπονητή της άλλης
μεγάλης ομάδας της Ισπανίας της παραδοσιακής αντιπάλου της
Real,
της Καταλανικής
Barcelona
.

Προφανώς τούτες τις σκέψεις δεν τις συμμερίστηκαν και πολύ οι 25.000 οπαδοί των

2/4

Η Βασίλισσα, ο Ουαλός και η εποχή μας – Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013

“Μερένγκες” που βρέθηκαν κυρίως στο κάτω διάζωμα του Santiago Bernabéu περιμένοντας
τον 24χρονο Ουαλό. Κι εκείνος καλοχτενισμένος, χαμογελαστός, νέος και ωραίος(;) δεν
τους χάλασε το χατήρι έπαιξε το ρόλο του και με το "καλό", αριστερό του πόδι, κλώτσησε
αρκετές μπάλες που ήταν στημένες στην περίμετρο του γηπέδου, προς στους οπαδούς που
κάθονταν στις εξέδρες.

O G. Bale στα 11 του χρόνια

...και στην περσινή σεζόν

Το ποδόσφαιρο συχνά λειτουργεί για πολλούς πάνω από την πολιτική, ενίοτε και πέρα από
τη λογική της Οικονομίας, εκτοπίζοντας ισχυρότερους, εντονότερους προβληματισμούς.
Μπορεί στη βάση του να παραμένει ένα λαϊκό σπορ, αλλά στην κορφή του είναι πιά
αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων. Οι κεντρικοί πρωταγωνιστές λατρεύονται σαν θεότητες,
μόνο που αναδεικνύονται τόσες πολλές σε τόσο σύντομα χρονικά διαστήματα ώστε όσοι
και να σταυρωθούν, ακολουθούν ακόμα περισσότεροι, ακόμα ακριβότεροι. Το σύστημα που
τους αναδεικνύει προστατεύεται με και από όλους τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Η
εικόνα του ποδσφαίρου των προηγουμένων δεκαετιών σε σύγκριση με τη σημερινή έχει
λίγα, πολύ λίγα κοινά σημεία. Έτσι, σαν μια ένδειξη της αδικίας των αστέρων που έλαμψαν
τότε αλλά και σαν μια απόδειξη της υπερτιμημένης αξίας των σημερινών.

Όπως και να έχει η φήμη που συνοδεύει τον ακριβότερο, έως στιγμής, ποδοσφαιριστή του
πλανήτη, κάνει λόγο για έναν σοβαρό και μετρημένο νεαρό, ήδη οικογενειάρχη, παντρεμένο
με παιδί που καλείται τώρα στο δύσκολο έργο να διαχειριστεί με σύνεση τόσο τα 300.000
ευρώ της εβδομαδιαίας αποζημίωσης που θα λαμβάνει, όσο και το βαρύ φορτίο που καλείται
να σηκώσει στο αριστερό άκρο της Real. Μιας ομάδας που κατέχει τις πέντε από τις δέκα
ακριβνότερες μεταγραφές όλων των εποχών στην ιστορία του αθλήματος. Μολοντούτο έχει
να γευτεί τη χαρά του κορυφαίου Ευρωπαϊκού τίτλου έντεκα χρόνια. Ίσως φέτος, υπό τις

3/4

Η Βασίλισσα, ο Ουαλός και η εποχή μας – Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013

οδηγίες του Ιταλού Carlo Ancelotti, του δέκατου προπονητή της ομάδας μετά το 2002, αλλά
και με τη συνδρομή δέκα μη Ισπανών ποδοσφαιριστών από επτά διαφορετικές χώρες,
καταφέρει να φτάσει στην πολυπόθητη δέκατη κατάκτηση.

Περίεργη υπόθεση το ποδόσφαιρο στην μετά Μπόσμαν εποχή ...
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