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Μια... ωραία ατμόσφαιρα στο Ρεσίφε ανάμεσα σε Γερμανούς και Αμερικανούς. Η νίκη των
«πάντσερ» με σκορ 1-0 σε συνδυασμό με το 2-1 των Πορτογάλων επί της Γκάνας, έφερε ΗΠΑ και
Γερμανία στην επόμενη φάση του Μουντιάλ και άφησε ευχαριστημένους όλους στις κερκίδες και
στον αγωνιστικό χώρο!
O Mίλερ με το τέταρτο προσωπικό του γκολ διαμόρφωσε στο 55& 039; το τελικό σκορ σε ένα ματς
που δεν είχε φάσεις και πάθος. Αντιθέτως επικρατούσε μια... αλληλεγγύη.
Πριν το ματς έγινε μεγάλη κουβέντα για την φιλική σχέση του Γερμανού Κλίνσμαν με τον Λεβ και
τους υπόλοιπους των «πάντσερ» και οι δύο ομάδες εντός αγωνιστικού χώρου δεν φρόντισαν να...
διαψεύσουν τους κακοπροαίρετους. Η χαλαρότητα που επικρατούσε ήταν αρκετή για να
διατηρήσει το βολικό και για τους δύο 1-0 μέχρι το φινάλε.
Έτσι, οι ΗΠΑ λόγω καλύτερου συντελεστή τερμάτων, πέρασαν ως δεύτεροι αφήνοντας εκτός την
Πορτογαλία παρά τη νίκη.
Το ματς:
Η εντολή του Λεβ να ανεβαίνουν πολύ τα μπακ της Γερμανίας αλλά και ο τρόπος που έπαιρνε την
πρώτη μπάλα και μοίραζε ο Λαμ το παιχνίδι, δημιουργούσε μια εικόνα αγώνα όπου οι ΗΠΑ απλά
περίμεναν από την μέση και πίσω και οι Γερμανοί έκαναν παιχνίδι από την αρχή. Οι παράλληλες
σέντρες-ξυράφι προβλημάτιζαν την άμυνα των ΗΠΑ και έμοιαζε θέμα χρόνου να έρθει το γκολ.
Ένα καλό σουτ του Ζούσι σε εκδήλωση κόντρας που έφυγε εκτός, ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να
επιδείξουν οι ΗΠΑ που περίμεναν την ευκαιρία να βρουν ανοργάνωτη την γερμανική άμυνα.
Πάντως όσο η ώρα περνούσε, ο ρυθμός έπεφτε-έβρεχε και πολύ-και οι Γερμανοί εμφάνισαν
πρόβλημα στην τελική πάσα, ώστε να βρεθούν απέναντι από τον Χάουαρντ. Κάτι η βροχή, κάτι οι
κακές επιλογές των Γερμανών στην τελική προσπάθεια, είχαν ως αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί το
πρώτο ημίχρονο στο 0-0 και χωρίς κάτι ιδιαίτερο.
Ο Λεβ θέλησε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου να αλλάξει την εικόνα της Γερμανίας και
έβαλε τον Κλόζε αντί του Ποντόλσκι παίζοντας ουσιαστικά με δύο «κανονικούς» επιθετικούς. Οι
ΗΠΑ από την άλλη μπήκαν όπως και στο πρώτο μέρος, παθητικά. Στο 55΄ ωστόσο ήρθε το γκολ
για την ομάδα του Λεβ με τον Μίλερ να πλασάρει υπέροχα στην κίνηση και να νικάει τον Χάουαρντ

για το 1-0. Οι Αμερικανοί άρχισαν να ρίχνουν...ξύλο αλλά επί της ουσίας δεν βγήκαν μπροστά να
ψάξουν την ισοφάριση. Η βροχή δυνάμωσε και άρχισε να δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στις
προσπάθειες των παικτών των δύο ομάδων ενώ το παιχνίδι πλέον είχε χάσει τον ρυθμό του.
Oι παίκτες των δύο ομάδων, γνωρίζοντας και το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα δεν είχαν ιδιαίτερο
κίνητρο για να αναζητήσουν κάτι περισσότερο. Αυτό το 1-0 έφερε και τις δύο στην επόμενη φάση
του Μουντιάλ με την Γερμανία ως πρώτη και τις ΗΠΑ στην δεύτερη θέση.
MVP του coppa.gr: Ο Τόμας Μίλερ παίρνει τον τίτλο για τυπικούς λόγους. Κυρίως επειδή έφτασε
τα τέσσερα γκολ στο τουρνουά με το σημερινό του που ήταν μάλιστα πολύ όμορφο.
Που κρίθηκε: Στην διάθεση των παικτών των δύο ομάδων να μην... ρισκάρουν κάτι. Μαθαίνοντας
ότι η Γκάνα δεν κέρδιζε αλλά και ότι η Πορτογαλία δεν έβαζε πολλά γκολ, βολεύτηκαν όλοι μια
χαρά με το 1-0 και πέρασαν μαζί στην επόμενη φάση.

Συνθέσεις:
Γερμανία (Λεβ): Νόιερ, Χέβεντες, Χούμελς, Σβαϊνστάιγκερ (75΄ Γκέτσε), Εζίλ (86΄Σίρλε),
Ποντόλσκι (46΄ Κλόζε), Μίλερ, Λαμ, Μερτεζάκερ, Κρόος, Μπόατενγκ
ΗΠΑ (Κλίνσμαν): Χάουαρντ, Γκονζάλες, Μπράντλεϊ, Μπέσλερ, Μπίσλεϊ, Ντέμπσεϊ, Τζόουνς,
Ντέιβις (59΄Μπεντόγια), Μπέκερμαν, Ζούσι (83΄ Γέντλι), Τζόνσον
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