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Το καλοκαίρι
που δεν κοιμήθηκε ο θεός
Από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΙΑΝΟ

Με φόντο το Euro 2020 (τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση στην οποία δεν συμμετέχει η χώρα μας), 
η μετάφραση στα αγγλικά ενός σπουδαίου βιβλίου δίνει την ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε με νο
σταλγία και μελαγχολία τα θαύματα της μεγάλης Εθνικής του Όττο Ρεχάγκελ στο Euro 2004. 
Θαύματα καθόλου «τυχαία».

Βασίλης Σαμπράκος, 
Εξηγώντας το θαύμα, Τόπος, 
Αθήνα 2018, 304 σελ.

Vasilis Sambrakos, The 
Miracle 04: The Football 
Team That Shocked the 
World, Pitch Publishing, 
2021, 352 σελ.

Μ
πορεί κανείς να 
περιγράψει το βι
βλίο του γνωστού 
αθλητικογράφου 
Βασίλη Σαμπρά- 
κου, Εξηγώντας το θαύμα, ως αθλη
τικό σύγγραμμα. Αλλά είναι κάτι 

πολύ παραπάνω: μια ιστορική δια
τριβή του μεγαλύτερου ποδοσφαι
ρικού επιτεύγματος της χώρας μας 
και μια σημαντική κληρονομιά για 
όλους τους έλληνες ποδοσφαιρό- 
φιλους. Είναι επίσης ο απόλυτος 
οδηγός καταπολέμησης «ελληναρί- 
στικων» και φθηνών δικαιολογιών 
που περιγράφουν το θρίαμβο της 
Εθνικής Ελλάδος στο Euro 2004 
ως «κωλοφαρδία», γιατί δήθεν οι 
μεγάλες ομάδες είχαν κουρασμέ
νους παίκτες εκείνο το καλοκαίρι 
που «κοιμήθηκε ο Θεός».

Ο Σαμπράκος έχει διαγρά
ψει λαμπρή πορεία στο χώρο της 
αθλητικογραφίας: από το 1993 ως 
ρεπόρτερ της Εθνικής επί πέντε 
χρόνια για την εφημερίδα Το Βήμα, 
πρώην διευθυντής της αθλητικής 
εφημερίδας Εξέδρα, διευθυντής 
δημοσιογραφικού περιεχομένου 
στο Gazzetta.gr, ραδιοφωνικός πα
ραγωγός στο ΣπορΓ'Μ και αναλυ- 
τής-σχολιαστής στο CosmoteTV. 
Αλλά με το βιβλίο αυτό προσφέρει 
την πιο ενδελεχή έρευνα στα 28 
χρόνια της δημοσιογραφικής του 
καριέρας. Εμπνεύστηκε να το γρά
ψει βλέποντας την Ελλάδα να κερ
δίζει τη Γαλλία στα προημιτελικά 
και το πήρε απόφαση μετά τον τε
λικό, έπειτα από παρότρυνση ενός 
εκ των διευθυντών της Μίλγουολ, 
του Κωνσταντίνου Γόντικα.

Μίλησε με 11 από τους μεγαλύ
τερους ήρωες του «Πειρατικού»: 
Στέλιο Βενετίδη, Τραϊανό Δέλλα, 
Θοδωρή Ζαγοράκη, Γιώργο Κα
ραγκούνη, Κώστα Κατσουράνη, 
Μιχάλη Καψή, Ντέμη Νικολαΐδη, 
Αντώνη Νικοπολίδη, Νίκο Ντα- 
μπίζα, Τάκη Φύσσα και Άγγελο 
Χαριστέα. Φιλοξενεί όμως και δη

λώσεις αφανών ηρώων εκείνης της 
μεγάλης επιτυχίας, όπως του βο
ηθού τού Όττο Ρεχάγκελ, Γιάννη 
Τοπαλίδη, του πρώην team manag
er Γιώργου Παπαλάνη και του τότε 
προέδρου της ΕΠΟ, Βασίλη Γκα- 
γκάτση. Επιστρατεύει και την ει
δικότητα του προπονητή αλλά και 
συγγραφέα ποδοσφαιρικών αναλύ
σεων, Αθανασίου Τερζή, ο οποίος 
αναλύει όλα τα μεγάλα ματς του 
ιστορικού συγκροτήματος. Κατά- 
φερε να μιλήσει και με μεγάλες διε
θνείς προσωπικότητες όπως οι Ρίο 
Φέρντιναντ, Ζόρζε Αντράντε, Ντέ- 
ιβιντ Τζέιμς, Φερνάντο Μοριέντες 
και Ντμίτρι Μπουλίκιν.

ΕΝΑΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΤΥΧΑΙΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ
Η ανάλυση ξεκινάει από την άφιξη 
του Ρεχάγκελ στην Ελλάδα τον Αύ
γουστο του 2001. Ο θρυλικός Γερ
μανός βρήκε με το καλημέρα ένα 
μπάχαλο: μια Εθνική που από τον 
Οκτώβριο του 1997 διήνυε «την 
περίοδο της απόλυτης παρακμής 
της». Η ομάδα ήταν «απαξιωμέ- 
νη» και οι παίκτες «δεν ενδιαφέ
ρονταν», ενώ δεν ήταν ψηλά ούτε 
στην εκτίμηση των προπονητών, 
των φιλάθλων και των δημοσιογρά
φων. Προσαρμοζόταν στις «ανά
γκες και στα θέλω των συλλόγων», 
σπάνια έπαιζε σε γεμάτο γήπεδο 
και δεν υπήρχε η αίσθηση ότι ο 
προπονητής έφτιαχνε την ενδεκά
δα που ήθελε. Μάλιστα, το 1999, 
η κατάσταση στο ελληνικό ποδό
σφαιρο είχε φτάσει στο «χειρότε
ρο σημείο όλων των εποχών», με 
την ανοιχτή σύγκρουση της ΕΠΟ 
με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ 
λόγω της περιβόητης «παράγκας» 
- κατάσταση που οδήγησε στην 
αποχώρηση διεθνών ποδοσφαι
ριστών όπως οι Νικολάίδης, Μι
χάλη ς Κασάπης και Ηλίας Ατμα- 
τσίδης. Τα «τσάρτερ της χαράς» 
με την αποστολή των εκτός έδρας

αγώνων γέμιζαν παράγοντες και 
τις γυναίκες τους, ενώ το ρόστερ 
ήταν γεμάτο κλίκες που φαίνονταν 
κατά τη διάρκεια των αποστολών, 
όταν οι παίκτες έτρωγαν σε χωρι
στά τραπέζια μόνο με συμπαίκτες 
των συλλόγων τους.

Ο Ρεχάγκελ έδιωξε τους διάφο
ρους παρατρεχάμενους από την 
Εθνική σε λιγότερο από δύο χρόνια. 
Κράτησε τους συλλόγους απ’ έξω, 
έφτιαξε προπονητικό κέντρο, ανα
βάθμισε τις υπηρεσίες, δημιούργη
σε ευρωπαϊκή νοοτροπία και, κυρί
ως, έχτισε τη δική του ομάδα - η 
Γαλανόλευκη έγινε «η πρώτη εθνι
κή υπηρεσία στην Ελλάδα» που δεν 
χρειαζόταν μέσο για να προσλη- 
φθείς. Ο ίδιος καθόταν πολύ λίγο 
στην Ελλάδα και δεν έβλεπε ελ
ληνικό ποδόσφαιρο. Παρακολου
θούσε τις ελληνικές ομάδες μόνο 
στο Champions League - γι’ αυτό 
καλούσε μονάχα παίκτες από Πα
ναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ, 
καθώς και έλληνες ποδοσφαιριστές 
που έπαιζαν στα κορυφαία πρω
ταθλήματα του εξωτερικού. Έτσι 
σιγά σιγά ο Γερμανός μετέτρεψε 
την Εθνική σε κλειστό σύλλογο με 
παίκτες που ήταν παθιασμένοι με 
την ομάδα και είχαν υπέροχη χη
μεία μεταξύ τους. Έπεισε εκείνους 
που παραιτήθηκαν να γυρίσουν, 
κάλεσε αυτούς που οι προκάτοχοί 
του αγνοούσαν (Δέλλας, Καψής, 
Ζήσης Βρύζας) και έκοψε αυτούς 
που δεν ακολουθούσαν την νοοτρο
πία του, όπως τον θρυλικό Γρηγόρη 
Γεωργάτο, τον οποίο ο Σαμπράκος 
περιγράφει ως τον «σημαντικότερο 
24ο παίκτη της Πρωταθλήτριας 
Ευρώπης 2004»: η αποβολή του, 
έπειτα από τη σύγκρουση με τον 
προπονητή, σόκαρε τους ποδο
σφαιριστές σε τέτοιο σημείο, που 
τους έκανε να καταλάβουν ότι ένας 
μόνο ήταν το αφεντικό στην Εθνι
κή του Ρεχάγκελ.

Η ιδιαίτερη αποθέωση που δέ
χτηκε ο Ρεχάγκελ είναι φυσικά

δικαιολογημένη. Αλλ’ η αλήθεια 
είναι πως η επιτυχία ήταν αρκετά 
μοιρασμένη: ο Τοπαλίδης ήταν 
ανέκαθεν ο βράχος του κι ο με
γάλος προπονητής θα είχε φύγει 
πριν από το Euro αν δεν είχε αυτό 
το δεξί χέρι· ο Παπαλάνης ήξερε 
τα πάντα για το προσκήνιο και το 
παρασκήνιο, αφού έζησε στο πε
τσί του τα λάθη της Ομοσπονδίας 
στο καταστροφικό Μουντιάλ του 
1994· και ο Γκαγκάτσης αποδεί
χθηκε ανεκτίμητος σύμμαχός του, 
καθώς στάθηκε ακλόνητος απέ
ναντι στις πιέσεις παραγόντων 
που ήθελαν να τον διώξουν και να 
φέρουν κάποιον που «παίρνει από 
λόγια». Ο Γερμανός δεν είχε ούτε 
έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης 
αλλά διαδέχτηκε μια γενιά έμπει
ρων ποδοσφαιριστών που ήθε
λαν να αλλάξουν τη νοοτροπία 
της Εθνικής και να καταξιωθούν 
σε κορυφαία διοργάνωση πριν 
αποσυρθούν. Ο συνδυασμός που 
έφερε η πιο εξελιγμένη νέα γενιά 
ποδοσφαιριστών, όπως οι Γιούρ- 
κας, Σεϊταρίδης, Κατσουράνης 
και Βενετίδης, έκαναν το έργο 
του ευκολότερο. Όπως σημειώ
νει ο Σαμπράκος, αν μόνο ένας 
από αυτούς τους παράγοντες είχε 
αφαιρεθεί, θα χάλαγε την πιο επι
τυχημένη εξίσωση στην ιστορία 
του ελληνικού αθλητισμού.

Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Ο Ρε
χάγκελ έφτιαξε ομάδα κατ’ εικόνα 
και καθ’ ομοίωσή του με παίκτες 
πολυθεσίτες: κατά τη διάρκεια του 
Euro 2004 ο Σεϊταρίδης έπαιξε 
σεντερ-μπακ, ο Κατσουράνης δεξί 
μπακ, ο Χαριστέας κι ο Καραγκού
νης στα φτερά. Παίκτες όπως οι 
Ζαγοράκης, Καραγκούνης και Άγ
γελος Μπασινάς εξειδικεύτηκαν 
τόσο πολύ στη φιλοσοφία του που 
αυτό εξηγεί (χωρίς να δικαιολογεί) 
γιατί ο Γερμανός έφτιαξε ένα τόσο 
κλειστό κλαμπ και δεν κάλεσε άλ
λους μεγάλους παίκτες, όπως ο Ιε
ροκλής Στολτίδης.
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4 Ιουλίου 2004, Estadio da Luz, Λισσαβώνα. Ο γερμανός προ πονητής της Εθνικής Ελλάδας, Όττο Ρεχάγκελ, έχει αγκαλιά
σει δυο ποδοσφαιριστές του λίγο μετά το σφύριγμα της λήξης στον τελικό του Euro 2004. Η Ελλάδα κέρδισε την Πορτογα
λία 1-0, με γκολ του Γιώργου Καραγκούνη στο 7ο λεπτό και κατέκτησε το Ευρωπαϊκό.

Η ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ
Το βιβλίο αναλύει και το πιο σημα
ντικό ίσως στοιχείο της επιτυχίας, 
τη σχέση του Ρεχάγκελ με τους 
παίκτες. Ο Γερμανός πάντοτε προ
στάτευε τους ποδοσφαιριστές του 
και τους έδινε ελευθερία στο τερέν, 
ταυτόχρονα όμως τους έβαζε συνέ
χεια μπροστά στις ευθύνες τους: αν 
ένας παίκτης π.χ. αρνιόταν να παί
ξει εκτός θέσης, κοβόταν από την 
ομάδα. Ο Ρεχάγκελ ήξερε ότι αν 
αυτό το πείραμα δεν πετύχαινε, αυ
τός θα επωμιζόταν όλη την ευθύνη, 
γι’αυτό δεν δεχόταν την άρνηση. 
Με τη συμπεριφορά και τη στά
ση του διέλυσε τις κλίκες κι έκανε 
τους παίκτες μια παρέα, σε βαθμό 
που μετά το Euro να απαιτήσουν 
από την Ομοσπονδία να δοθεί το 
ίδιο πριμ στους αναπληρωματικούς 
που έλαβαν και οι βασικοί. Η φι
λοσοφία του υιοθετήθηκε σε τέτοιο 
βάθος που οι παίκτες συνέχιζαν 
να την ακολουθούν αυστηρά ακό
μη και σε μετέπειτα φιλανθρωπικά 
φιλικά, όταν ο Ρεχάγκελ δεν ήταν 
καν στον πάγκο.

Η Εθνική μετατράπηκε έτσι σε 
συμπαγή ομάδα που μόνο στην 
τύχη δεν βασιζόταν πια. Αυτό απο- 
δεικνύεται από το γεγονός ότι συ
μπλήρωσε έξι παιχνίδια στην προ
κριματική φάση χωρίς να δεχθεί 
γκολ και χάραξε ένα αήττητο σερί 
15 αγώνων μετά την ήττα της από 
την Ουκρανία στο Κίεβο. Αλλά και 
στην τελική φάση, η αποτελεσμα- 
τικότητα της Ελλάδας στις τελικές 
προσπάθειες και στην άμυνα ήταν 
υποδειγματική, καθώς στα νοκ 
άουτ δεν δέχθηκε γκολ ενώ ο μέ
σος όρος των σουτ ήταν οκτώ ανά 
ματς, με τέσσερα εντός στόχου. 
Επίσης, η ομάδα που αμυνόταν πιο 
συχνά στη διοργάνωση (όχι όμως 
ως «ταμπούρι», καθώς κράταγε τις 
γραμμές πάντα ψηλά) σημείωσε 
τον δεύτερο χαμηλότερο αριθμό 
φάουλ μετά τη Γαλλία. Ευτυχώς, 
τώρα, όλα αυτά και άλλα πολλά 
που αναλύει ο Σαμπράκος στο βι
βλίο του, θα τα διαβάσουν και οι 
αγγλόφωνοι ποδοσφαιρόφιλοι (με 
την επιμέλεια του πολυβραβευ
μένου αθλητικού δημοσιογράφου 
Michael Calvin).

Είναι πολύ δύσκολο για ένα φί
λαθλο της Εθνικής να μη νιώσει 
νοσταλγία διαβάζοντας αυτό το 
βιβλίο. Επίσης είναι σχεδόν αδύνα
τον να μην τον καταλάβει και μια 
μελαγχολία - ειδικά την εποχή του 
Euro 2020, της τρίτης συνεχόμε
νης διοργάνωσης στην οποία δεν 
συμμετέχει η χώρα μας. Η λαμπρή

εποχή της Εθνικής κράτησε μονά
χα 10 χρόνια, μέχρι που έφυγε ο 
διάδοχος του Ρεχάγκελ, Φερνάντο 
Σάντος - ο οποίος συνέχισε τη 
φιλοσοφία του προκατόχου του, 
αποδεικνύοντας πόσο πετυχημένη 
ήταν. Η Εθνική είχε την ευκαιρία να 
χτίσει πάνω στο Euro 2004, αλλά 
αντ’ αυτού γύρισε στην προ-Ρεχά- 
γκελ εποχή, επειδή πολύ απλά η 
ΕΠΟ γύρισε στην προ-Γκαγκάτση 
εποχή. Ο Σαμπράκος με το βιβλίο 
του μας κάνει να αναλογιστούμε 
ότι, στο ποδόσφαιρο, όπως και στη 
ζωή, όταν η Ελλάδα δεν μαθαίνει 
από την ιστορία της είναι καταδι
κασμένη να την επαναλάβει.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΕΧΑΓΚΕΛ
Ο Ρεχάγκελ πάντα έπαιζε επιθε
τικά στην Μπουντεσλίγκα, αλλά 
αναγκάστηκε να υιοθετήσει αμυ
ντική νοοτροπία στην Εθνική, 
επειδή η Ελλάδα δυσκολευόταν 
πολύ να κρατήσει ανέπαφη την 
εστία της στα πρώτα του παι
χνίδια. Έτσι υιοθέτησε την οι
κονομική επίθεση (kontrollierte 
offensive), που βασίζεται σε υψη- 
λόσωμους παίκτες και πάντα είχε 
λίμπερο, όπως και δυο ή τρεις 
κεντρικούς μέσους, εξτρέμ στα 
πλάγια και έναν σεντερ-φορ. Ο 
επιθετικός (στη συγκεκριμένη πε
ρίπτωση ο Χαριστέας ή ο Βρύζας 
λόγω σωματοδομής) ήταν πάντα 
ο target man τον οποίο σημά
δευαν ο τερματοφύλακας και οι 
αμυντικοί για την άμεση μεταφο
ρά του παιχνιδιού από την άμυ

να στην επίθεση που χάλαγε το 
σύστημα του αντιπάλου. Συχνά 
άλλοι επιθετικοί έρχονταν κοντά 
στον target man για να πάρουν 
την μπάλα αν εκείνος δεν μπο
ρούσε να την κρατήσει, κι αυτό 
βοηθούσε στην κατοχή.

Επίσης ο Ρεχάγκελ επανέφερε 
το man-to-man, το οποίο σήμαινε 
πως όλοι οι παίκτες της ενδεκάδας, 
πλην δύο, είχαν έναν συγκεκριμένο 
παίκτη να μαρκάρουν - ακόμα και 
οι επιθετικοί που ήλεγχαν τους 
αμυνόμενους, όταν προωθούνταν. 
Αυτό λειτούργησε με τεράστια επι
τυχία, ακόμη κι αν αναγκάζονταν 
οι παίκτες να αλλάζουν θέση λόγω 
της κίνησης του αντιπάλου, διότι 
ο Δέλλας που έπαιζε λίμπερο τους 
κάλυπτε. Το παλιομοδίτικο αυτό 
σύστημα επίσης πέτυχε γιατί ήταν 
καινούργιο για τους μοντέρνους 
αντιπάλους της Εθνικής οι οποίοι 
δεν γνώριζαν τα απλά τεχνάσματα 
που μπορούν να σπάσουν το man- 
to-man. Αλλά ίσως τίποτα να μη 
λειτουργούσε αν ο Ρεχάγκελ δεν 
διάβαζε τον αντίπαλο τόσο καλά, 
με αποτέλεσμα να ξέρει να φτιά
χνει την τέλεια ενδεκάδα, απόλυτα 
προσαρμοσμένη στα κυβικά του 
ανταγωνισμού.

Ο τρις πρωταθλητής Γερμανί
ας, που ήρθε στην Ελλάδα έπειτα 
από παρότρυνση της γυναίκας του, 
Μπεάτε (ενώ ο ίδιος προτιμούσε 
να αναλάβει την Αυστρία), μόνο 
περαστικός δεν ήταν στο χώρο του 
ποδοσφαίρου: είχε στη διαδρομή 
του προπονήσει τη Βέρντερ Βρέ- 
μης, την Μπάγερν Μονάχου, την

Μπορούσια Ντόρτμουντ, τη Φορ- 
τούνα Ντύσσελντορφ και την Κα- 
ϊζερσλάουτερν. Όμως, φτάνοντας 
στην Αθήνα και βλέποντας την 
κατάσταση, ανησύχησε πως δεν θα 
έμενε για πολύ καιρό. Αυτό όμως 
δεν απέτρεψε το θάρρος, το πεί
σμα και την ιδιορρυθμία του από 
το να νικήσουν. Τα δύσκολα παι
δικά του χρόνια στο Έσσεν (όπου 
γεννήθηκε το 1938) και οι τραυμα
τικές εμπειρίες του Β’ Παγκόσμιου 
Πολέμου, οι κτηνωδίες των ναζί 
και η φτώχεια έπειτα από τη νίκη 
των Συμμάχων του έδωσαν ακατα
νίκητο κουράγιο, τόλμη και τη νοο
τροπία νικητή που, ευτυχώς, έφερε 
μαζί του στην Ελλάδα.

Το «τρέιλερ» του Euro 2004 βγή
κε στις 6 Οκτωβρίου 2001 όταν 
η Εθνική απέσπασε παλικαρίσια 
ισοπαλία (2-2) με την Αγγλία στα 
προκριματικά του Μουντιάλ στο 
Ολντ Τράφορντ. Το «Πειρατικό» 
σάλπαρε στις 7 Ιουνίου 2003 με 
την επική νίκη (1-0) απέναντι στην 
Ισπανία στη Σαραγόσα στα προ
κριματικά του Euro - ένας αγώνας 
που ο Στράτος Αποστολάκης πα
ρακολούθησε από την εξέδρα εκ 
μέρους του Γιάννη Κυράστα, τον 
οποίο διάφοροι της Ομοσπονδίας 
ετοίμαζαν να αντικαταστήσει τον 
Ρεχάγκελ. Και η Πρωταθλήτρια 
Ευρώπης απέκτησε σάρκα και 
οστά μετά το θρίαμβο επί της Γαλ
λίας στα προημιτελικά του Euro 
2004. Έτσι η Εθνική πανηγύρισε 
έναν ιστορικό θρίαμβο που δεν 
αποκλείεται να μην ξαναζήσουμε 
ποτέ. II
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