Τα (πρώτα) Όσκαρ του Μουντιάλ!
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«And the Oscar goes to…». Ανοίγει το φακελάκι και ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής. Η ετήσια
τελετή των πιο σημαντικών κινηματογραφικών βραβείων στον κόσμο αργεί ακόμα (στις 22
Φεβρουαρίου του 2015, για την ακρίβεια), αλλά το coppa.gr είπε να απονείμει τα πρώτα του
μουντιαλικά, ύστερα από το φινάλε της πρώτης φάσης. Τα φώτα χαμηλώνουν… και πάμε!
Του Αλέξανδρου Λοθάνο

Α’ Ανδρικός ρόλος: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)
Μιαολόκληρη χώρα περιμένει να… γίνει Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και να την οδηγήσει στην Γη
της Επαγγελίας, 28 χρόνια μετά τον «Ντιεγκίτο». Μέχρι τώρα ανταποκρίνεται μια χαρά στις
προσδοκίες, είναι ο μοναδικός παίκτης που σκόραρε και στα τρία παιχνίδια και μοιράζεται την
πρώτη θέση των σκόρερ μαζί με τους πιο άξιους εκπροσώπους δύο εκ των έτερων πιο
σημαντικών φαβορί για την τελική επικράτηση: Νεϊμάρ (Βραζιλία) και Τόμας Μίλερ (Γερμανία).

Β’ Ανδρικός ρόλος: Άριεν Ρόμπεν (Ολλανδία)
Τιλούζερ τον έχουν πει, τι «γυάλινο» (εντάξει, αυτό είναι λίγο…), ακόμα και… γκαντέμη. Ο
«Ρομπέν των Οράνιε», όμως, κλείνει τα αυτιά του, αρχίζει τις κούρσες του και δεν τον πιάνουν
ούτε με λάσο (έφτασε μέγιστη ταχύτητα τα… 37 χιλιόμετρα την ώρα)! Η ομάδα του Λουίς φαν
Χάαλ μας έκλεψε την καρδιά και στα τρία πρώτα της παιχνίδια και, σε μεγάλο βαθμό, αυτό
οφείλεται στις εμπνεύσεις του σταρ της Μπάγερν Μονάχου.

Α’ Γυναικείος ρόλος: Βανέσα Χουπενκότεν (Μεξικό)
Στηνπροετοιμασία της Ελλάδας στο Αρακαζού, την παράσταση έκλεψε η Κολομβιανή Μελίσα
Μαρτίνες, η οποία εμφανίστηκε τις πρώτες ημέρες λόγω του μεταξύ μας αγώνα. Σε… ευρύτερο
φάσμα, όμως, η μεξικανή ρεπόρτερ του «Televisa» είχε την τιμητική της. Είναι 29 ετών, έχει
σπουδάσει διεθνείς σχέσεις και μιλάει, εκτός από ισπανικά, γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά. Ποιος

είπε ότι η ομορφιά αρκεί για να κάνεις καριέρα;

Β’ Γυναικείος ρόλος: Φανί Νεγκέσα (Ιταλία)
Παράτις απαγορεύσεις – συμβουλές των ομοσπονδιακών προπονητών, οι WAGS (σύντροφοι και
γυναίκες των ποδοσφαιριστών) δεν έμειναν μακριά από τα μουντιαλικά γήπεδα. Η εντυπωσιακή
βελγίδα που έκλεψε την καρδιά του Μάριο Μπαλοτέλι παίρνει το χρυσό αγαλματίδιο, όχι μόνο
λόγω της παρουσίας της, αλλά και επειδή επί βραζιλιάνικου εδάφους, ο «Σούπερ Μάριο» της
έκανε πρόταση γάμου, την οποία και αποδέχθηκε. Επιτέλους, τρελό – Μπάλο, έκανες και κάτι
σωστό στην ζωή σου!

Καλύτερη σκηνοθεσία: Βαχίντ Χαλίλχοτζιτς (Αλγερία)
Πολλοίίσως θα περίμεναν τον Λουίς φαν Χάαλ ή τον Χόρχε Λουίς Πίντο (Κόστα Ρίκα), αλλά η
μεταμόρφωση της Αλγερίας, ειδικά από το πρώτο στο δεύτερο παιχνίδι, αξίζει τουλάχιστον ένα
βραβείο. Κόντρα στο Βέλγιο, παρά την ήττα, οι «αλεπούδες της ερήμου» έπαιξαν υποδειγματικό
κατενάτσιο, ενώ με την Κορέα, ξεδίπλωσαν όλες τις επιθετικές τους αρετές. Τα εύσημα, βεβαίως,
ανήκουν στον Βόσνιο προπονητή, ο οποίος ανταμείφθηκε με την πρώτη πρόκριση της Αλγερίας
στους «16» ενός Μουντιάλ. Εύγε, Βαχίντ!

Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο: Χόρχε Σαμπαόλι (Χιλή)
Το2010, ο Μαρσέλο Μπιέλσα παρουσίασε μια Χιλή που έτρεχε, πίεζε και έπαιζε και ωραία μπάλα.
Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο επίσης Αργεντινός Χόρχε Σαμπαόλι, φανατικός θαυμαστής του και

απόλυτος θιασώτης της «φιλοσοφίας Μπιέλσα», έδειξε μια ακόμα πιο βελτιωμένη έκδοση της
«Ρόχα», η οποία πέταξε εκτός συνέχειας την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία. Πριν από
τέσσερα χρόνια, η παρέα του Αλέξις Σάντσες αποκλείστηκε χαλαρά στους «16» από την Βραζιλία
(3-0). Άραγε ήρθε η ώρα της ρεβάνς;

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο: Μιγκέλ Ερέρα (Μεξικό)
Συγνώμη, αλλά δεν είχαμε ξαναδεί κοστουμάτο προπονητή να… κυλιέται στο χορτάρι αγκαλιά με
τους ποδοσφαιριστές του, να βγάζει ο ίδιος selfie μαζί τους και να έχει γίνει το πιο λατρεμένο
πρόσωπο του Μουντιάλ, πλην παικτών. Το αγαλματίδιο στον απολαυστικά… τρελαμένο Μιγκέλ,
όμως, δίνεται για την εξαιρετική εικόνα του Μεξικό, το οποίο παρέλαβε μισοδιαλυμένο στην
προκριματική φάση και το έχει κάνει… κουκλί. Για να προσέχει η Ολλανδία…

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία: Γιουίτσι Νισιμούρα (Ιαπωνία)
Ηπρώτη (από πολλές) γκάφες διαιτητών στο Μουντιάλ, ακόμα και αν πέτυχε η εφαρμογή του goal
line technology, σημειώθηκε στην πρεμιέρα, με το τραβηγμένο (για να μην γράψουμε κάτι
χειρότερο) «πέναλτι» του Κροάτη Ντέγιαν Λόβρεν στον Βραζιλιάνου Φρεντ. Ο Ιάπωνας Γιουίτσι
Νισιμούρα κέρδισε, άθελά του, τα 15 λεπτά δημοσιότητας, με τον «θύτη» του πέναλτι να λέει
ειρωνικά πως «προσπαθούσαμε να συνεννοηθούμε με τον διαιτητή, αλλά μάλλον δεν μας
καταλάβαινε»…

Καλύτερα σκηνικά: Όλοι!
Ησυγκεκριμένη κατηγορία ανοίγει την αγκαλιά της σε όλους τους φιλάθλους που δίνουν το παρών
στα γήπεδα της Βραζιλίας. Μπορεί, λόγω εγγύτητας, Αργεντικοί, Μεξικανοί, Χιλιανοί και
Κολομβιανοί να έχουν την μερίδα του λέοντος στις εξέδρες, πλην βεβαίως των Βραζιλιάνων, αλλά
όλοι έχουν συμβάλλει στο να υπάρχει άφθονο χρώμα και φουλ, απολαυστική ποδοσφαιρική
ατμόσφαιρα. Σε αυτό, βεβαίως, βοηθάει και η απουσία της μισητής… βουβουζέλας!

Καλύτερη φωτογραφία: Ιπτάμενος Ολλανδός
Οιστιγμές που θα κρατήσουμε από αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ήδη πολλές αλλά, στον
τομέα των γκολ, στην πρώτη φάση τουλάχιστον, η ασύλληπτη κεφαλιά του Ρόμπιν φαν Πέρσι
κατέχει περίοπτη θέση. Σαν… δελφίνι, ο Ολλανδός έβαλε το πρώτο λιθαράκι για το μεγαλύτερο
«μπαμ» των πρώτων 48 αγώνων, το ιστορικό 5-1 επί της Ισπανίας. Σύμφωνοι, οι «Οράνιε» δεν
πήραν ακριβώς εκδίκηση για τον χαμένο τελικό του 2010, αλλά σίγουρα πήραν πίσω αρκετό…

αίμα. Η κίνηση του Φαν Πέρσι στο γκολ δημιούργησε ακόμα και καινούργιο ρήμα – κίνηση. Το
όνομά του; «Vanpersing»! Α, και για να μην είμαστε άδικοι, η παγκόσμια πρωταθλήτρια δεν ήταν η
μοναδική μεγάλη απογοήτευση της διοργάνωσης. Ιταλία και Αγγλία διεκδικούν και αυτές με
αξιώσεις το «Χρυσό Βατόμουρο»…

Καλύτερα κοστούμια: Ρωσική «παρηγοριά»
Δενείδαμε κάποια πολύ εκκεντρική εμφάνιση από αυτές που χρησιμοποίησαν οι 32
συμμετέχουσες, αλλά σε διάφορα γκάλοπ στο Διαδίκτυο, η πρώτη φανέλα της Ρωσίας ψηφίστηκε
ως η πιο ωραία. Αυτή ήταν, εντέλει, και η μοναδική… παρηγοριά για την απογοητευτική ομάδα του
Φάμπιο Καπέλο, η οποία θα πρέπει να δουλέψει πολύ και καλά ενόψει το επόμενου Μουντιάλ,
όπου θα δώσει σίγουρα το παρών ως διοργανώτρια και οικοδέσποινα.

Καλύτερο ντοκιμαντέρ: «Μπορώ και χωρίς τον Φρανκ»
ΟΝτιντιέ Ντεσάν γνώριζε ότι, ακόμα και αν τον είχε στην διάθεσή του, ο Φρανκ Ριμπερί δεν θα
ήταν αυτός που θα έπρεπε, λόγω του προβλήματος στην μέση. Σε συνεννόηση με τον Γάλλο
αστέρα, λοιπόν, τον άφησε εκτός 23άδας και αυτή η απόφαση, όσο και αν ακούγεται… ιερόσυλο,
αποδείχθηκε ευεργετική! Οι γεμάτοι νιάτα, ταλέντο και φρεσκάδα «Τρικολόρ» δεν τα περιμένουν
όλα από έναν αλλά δουλεύουν όλοι για έναν κοινό σκοπό (όπως οι… τρεις σωματοφύλακες, ένα
πράγμα!) και έπιασαν το πικ τους στο 5-2 επί της Ελβετίας. Για να δούμε αν, σε αντίθεση με
προηγούμενες διοργανώσεις, δεν θα… νιαουρίσουν στα ζόρια των νοκ άουτ αγώνων.

Καλύτερη ταινία μικρού μήκους: Ατρόμητοι «Τίκος»
Ήτανη απόλυτη Σταχτοπούτα του τέταρτου ομίλου. Απέναντί της είχε… εφτά Παγκόσμια Κύπελλα
και σχεδόν όλοι θεωρούσαν πως θα είναι κομπάρσος και θα γυρίσει γρήγορα πίσω, χωρίς μάλιστα
βαθμό. Η Κόστα Ρϊκα, όμως, όχι μόνο πήρε βαθμούς, αλλά τερμάτισε πρώτη, «έστειλε» σπίτια
τους Ιταλούς και Άγγλους, παρουσιάζοντας ένα εξαιρετικό σύνολο, απόλυτα πειθαρχημένο σε
άμυνα και επίθεση. Γιατί, λοιπόν, το βραβείο μικρού μήκους; Γιατί ευελπιστούμε αυτή η θαυμαστή
πορεία να σταματήσει το βράδυ της Κυριακής, κόντρα στην Ελλάδα! Συγνώμη Τζόελ (Κάμπελ)…

Καλύτερο μοντάζ: Λουίς φαν Χάαλ (Ολλανδία)
Τι; Η Ολλανδία ΔΕΝ παίζει 4-3-3, αλλά 3-5-2 ή 3-4-3; Το… μοντάζ που επιχείρησε ο Λουίς φαν
Χάαλ, λίγες εβδομάδες πριν αναλάβει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θα είχε αντιμετωπιστεί ακόμα
και ως ιεροσυλία στην χώρα του, αν δεν επρόκειτο για έναν από τους κορυφαίους προπονητές

που ανέδειξε ποτέ της. Γνωρίζοντας τις αδυναμίες της ομάδας του από την μέση και πίσω,
φρόντισε να θωρακίσει τα μετόπισθεν και να δημιουργεί συνεχώς καταστάσεις «3 εναντίον 3» για
την τριπλέτα Σνέιντερ – Ρόμπεν – Φαν Πέρσι. Τα αποτελέσματα τα θαυμάσαμε: Το απόλυτο (η μια
από τις τέσσερις που τα κατάφερε, μαζί με Κολομβία, Αργεντινή και Βέλγιο) και διαστήματα
μπαλάρας.

Καλύτερο μακιγιάζ: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία)
Όχι, δεν υπονοούμε τίποτα για το πόσο άνδρας είναι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ. Απλώς η
(τυπική, για την δική του κλάση) παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο ουσιαστικά έγινε για να
«καλυφθεί» η δεδομένη αδυναμία του να προσφέρει, λόγω του τραυματισμού του. Όταν, όμως,
μπαίνουν στην μέση χορηγοί και συμφέροντα, το σόου πρέπει να συνεχιστεί και ο «CR7»,
συγκινητικός αν μη τι άλλο, φόρεσε το προσωπείο του «έτοιμου» και, τουλάχιστον, φεύγει από την
Βραζιλία με ένα μουντιαλικό γκολ στο ενεργητικό του. Από ολότελα…

Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι: «Βραζιλία, πες μου τι νιώθεις»
Οι…αθεόφοβοι Αργεντινοί είπαν να ανταποδώσουν την φιλοξενία των άσπονδων γειτόνων τους
με ένα τραγουδάκι – πικάρισμα για τη νίκη τους επί της «Σελεσάο» στα νοκ άουτ του Μουντιάλ του
1990, το οποίο τραγούδησαν ακόμα και οι ποδοσφαιριστές, σε μια στιγμή ευφορίας.
Πάεικάπως έτσι: «Βραζιλία, πες μου τι νιώθεις, που έχεις στο σπίτι τον μπαμπά σου (σ.σ. αυτόν
που σε… νικάει δηλαδή). Σου ορκίζομαι πως, ακόμα και αν περνούν τα χρόνια, ποτέ δεν θα
ξεχάσουμε, ότι ο Ντιέγκο (σ.σ. Μαραντόνα βεβαίως) σας ντρίμπλαρε, ότι ο Κάνι (σ.σ. ο Κανίγια)
σας εμβολίασε, ότι κλαίτε από την Ιταλία μέχρι σήμερα. Τον Μέσι θα τον δείτε, το Κύπελλο θα
φέρει, ο Μαραντόνα είναι πιο μεγάλος από τον Πελέ»!

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: Λουίς Σουάρες (Ουρουγουάη)
Ανκαι πολλές ενέργειες του μέσα στο γήπεδο πρέπει να μένουν μακριά από τα μάτια μικρών
παιδιών, παίρνει δικαίως το Όσκαρ σε αυτή την κατηγορία. Ο λόγος; Όταν δαγκώνεις κάποιον, δεν
μπορεί παρά να είσαι στο μυαλό… 3-4 ετών! Ήταν συγκινητικός με τον αγώνα δρόμου για να
ξεπεράσει τον τραυματισμό του και να βοηθήσει την «Σελέστε», το έκανε, αλλά με μια ανόητη
ενέργεια (μια ακόμα, δηλαδή) τα γκρέμισε όλα μεμιάς. Η δαγκωνιά στον Τζιόρτζιο Κιελίνι επέφερε
την βαρύτερη τιμωρία που επιβάλει η ΦΙΦΑ ύστερα από την εξέταση βίντεο (εννέα αγώνες
αποκλεισμό από την εθνική ομάδα και τέσσερις μήνες αποχής από κάθε ποδοσφαιρική
δραστηριότητα, ακόμα και απαγόρευση εισόδου σε γήπεδα), αλλά πολύ αμφιβάλλουμε αν θα
βάλει μυαλό στον «Δράκουλα του Σάλτο»…

Καλύτερος ήχος: «Ναι, ναι, ναι!»
Ηπεριγραφή του «χρυσού» γκολ του Γιώργου Σαμαρά από τον Αλέξη Σπυρόπουλο θα μείνει στην
ιστορία, όπως το «βάλτο αγόρι μου» ή το «στον έβδομο ουρανό όλοι αδέλφια». Σου σηκώνεται η
τρίχα, βουρκώνεις και απολαμβάνεις την μοναδική στιγμή. Την καλύτερη, αλλά ελπίζουμε μέχρι
την επόμενη, όπως έλεγε ο τεράστιος Νίκος Γκάλης…

Καλύτερα οπτικά εφέ: Γερμανία – Γκάνα 2-2
Δενέχουμε παράπονο. Και πολύ ωραίο θέαμα είδαμε, και 136 γκολ μέχρι τώρα, αριθμός ρεκόρ για
φάση ομίλων. Αν, όμως, έπρεπε να ξεχωρίσουμε ένα ματς, αυτό ήταν μεταξύ Γερμανίας και
Γκάνας, όπου η μπάλα πήγαινε πάνω – κάτω, στο δεύτερο ημίχρονο το γκολ μπορούσε να έρθει
ανά πάσα στιγμή και, στο φινάλε, ένιωθες χορτασμένος, γεμάτος απ’ όσα είδες. Και, συν τοις
άλλοις, ήταν το ματς όπου ο Μίροσλαβ Κλόζε ισοφάρισε το ρεκόρ του Ρονάλντο με 15 γκολ στα
Μουντιάλ. Ας ελπίσουμε σε ανάλογη, συναρπαστική συνέχεια και στα νοκ άουτ, γιατί τα
(πραγματικά) καλά τώρα αρχίζουν…

Καλύτερη ταινία: «Στην Βραζιλία ήρθα…»
Ανδεν παινέψεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. «Δικαιωματικά», λοιπόν, το κορυφαίο
βραβείο, αυτό που κλείνει την λαμπερή βραδιά των Όσκαρ, απονέμεται στον Φερνάντο Σάντος και
στα παιδιά του. Αναγκαστικές αλλαγές λόγω τραυματισμού, ανάποδη πρεμιέρα, τέσσερα (!)
δοκάρια (έχουμε το ρεκόρ), ήρωες από το πουθενά και φινάλε – θρίλερ για την μεγάλη, την
ιστορική πρόκριση. «Στην Βραζιλία ήρθα, στην χώρα του Πελέ, όλα τα βλέπω μπλε». Παιδιά, ένα
μεγάλο ευχαριστώ, για άλλη μια φορά, ότι και να ακολουθήσει…
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