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Το μαρτύριο της Βίρτους Εντέλα δεν έχει προηγούμενο

με την ιταλική Ομοσπονδία και τις Αρχές να σφυρίζουν αδιάφορα εδώ και μήνες
μετατρέποντας το σύλλογο σε ομάδα φάντασμα, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει κάποιο
πρωτάθλημα να αγωνιστεί.

Στην Ελλάδα έχουμε δει και αντιμετωπίσει πολλά περίεργα και ανεξήγητα φαινόμενα.
Πολλά από αυτά τα έχουμε συναντήσει στο μαγικό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ως
άξιο παρακλάδι της κοινωνίας μας.

Ένα από αυτά (σίγουρα όχι το πιο τρανό παράδειγμα) ήταν και η κλήρωση του
πρωταθλήματος για την περίοδο 2015-16, όταν η Ομάδα Β επιλέχθηκε να υποδεχθεί τον
ΠΑΣ Γιάννινα για την πρώτη αγωνιστική. Το ίδιο διήμερο ο Ατρόμητος θα φιλοξενούσε την
Ομάδα Α στο Περιστέρι. Ίσως να φαίνεται περίεργο, αλλά η κλήρωση εκείνης της σεζόν
διεξήχθη με τα μπαλάκια να γράφουν Ομάδα Α και Ομάδα Β (Κέρκυρα και Βέροια
αντίστοιχα όπως μάθαμε αργότερα) καθώς ο καταρτισμός των Εθνικών κατηγοριών δεν
είχε ολοκληρωθεί.

Επίσης υπάρχει η αλησμόνητη χρονιά με την Δόξα Δράμας και τον Λεβαδειακό να μπαίνουν
στη μέση του πρωταθλήματος αντί της Καβάλας και του Ολυμπιακού Βόλου, αγωνιζόμενοι
Τετάρτη - Κυριακή για να καλύψουν το χαμένο έδαφος των αγωνιστικών.

Η Βίρτους Εντέλα ίσως ήθελε να είναι στην παραπάνω αστεία ιστορία, στη θέση της
Gruppo A, καθώς έτσι θα γνώριζε τουλάχιστον σε ποια κατηγορία θα αγωνιστεί και ποιους
θα κληθεί να αντιμετωπίσει κάτι που δεν ξέρει σήμερα. Ναι, ίσως να φαίνεται περίεργο
κάτι τέτοιο να συμβαίνει την 1η Οκτωβρίου, αλλά είναι αλήθεια πως υπάρχει ομάδα σε
προηγμένη ποδοσφαιρικά χώρα η οποία δεν έχει ενημερωθεί σε ποια κατηγορία θα παίξει
τη φετινή σεζόν.
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Μία απίστευτη ιστορία ποδοσφαιρικής τρέλας
Ακόμα ένα επεισόδιο της κωμικής ιστορίας που ταλαιπωρεί την Ιταλία θα παιχτεί την Τρίτη
(2/10), όταν όλοι οι παίκτες της Εντέλα, το προπονητικό επιτελείο και όλο το προσωπικό
της ομάδας θα κάνουν ένα ταξίδι περίπου 467 χιλιομέτρων με στόχο την δικαίωση.
Σχεδιάζουν μία μορφή διαμαρτυρίας, έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας στη Ρώμη,
καθώς η κατάσταση στις χαμηλότερες κατηγορίες της Ιταλίας είναι πραγματικά τραγική.
Οι άνθρωποι της Εντέλα βέβαια δεν σκοπεύουν να παλέψουν για τη σωτηρία του
ποδοσφαίρου αλλά ψάχνουν απαντήσεις στα εύλογα ερωτήματα που έχουν και δεν θα
φύγουν αν δεν πάρουν απαντήσεις. Η κυριότερη ερώτηση που έχουν να κάνουν είναι γιατί
ενώ η σεζόν βρίσκεται στην 6η εβδομάδα της, αυτοί δεν έχουν κατηγορία ν' αγωνιστούν.

Η Βίρτους Εντέλα τερμάτισε στην περσινή Serie B στην 19η θέση του βαθμολογικού πίνακα
και υπό προϋποθέσεις θα αγωνιζόταν φέτος στην τρίτη κατηγορία, όπως και έκανε για την
πρώτη αγωνιστική, όταν νίκησε την Γκοζανο. Βέβαια, το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν έχει
καμία σημασία σήμερα, καθώς οι ποδοσφαιριστές της δεν έχουν αγωνιστεί από τότε αφού
όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια τους αναβλήθηκαν. Παράλληλα η ομάδα αρνείται να συνεχίσει
να αγωνίζεται στην Serie C ακόμα και αν οριστούν κάποια στιγμή τα αναβληθέντα ματς
γιατί θεωρούν πως πρέπει να παίξουν στην 2η κατηγορία και όχι στην 3η.

Το πρόβλημα είναι στην ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας, η οποία έχει μεν αναβάλει
όλα τα παιχνίδια της Εντέλα στην 3η κατηγορία αλλά δεν έχει αποφασίσει σε ποια θα
αγωνιστεί, κάτι που δεν θα κάνει μέχρι τουλάχιστον την 9άτη Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή η
Βίρτους Εντέλα ζει ένα ποδοσφαιρικό δράμα με την ομάδα να προπονείται χωρίς στόχο,
χωρίς ελπίδα και μπλεγμένη στις δικαστικές αποφάσεις εδώ και 3 μήνες χωρίς να είναι
υπεύθυνη για το μαρτύριο.

Όλα ξεκίνησαν στα μέσα Ιουλίου όταν η Τσεζένα, η Μπάρι και η Αβελίνο οι οποίες
τερμάτισαν πάνω από την Εντέλα στην Serie B, χρεοκόπησαν και δεν τους επετράπη να
αγωνιστούν στην 2η κατηγορία της Ιταλίας. Η λογική θα έλεγε πως τις θέσεις τους θα
έπαιρναν ορισμένες από αυτές που υποβιβάστηκαν, αλλά η λογική πήδηξε από το
παράθυρο και οι δικαστικές αίθουσες ανέλαβαν δράση. Η Serie B ξεκίνησε με μόλις 19
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ομάδες με αποτέλεσμα 6 σύλλογοι να καταθέσουν ένσταση. Η Ιταλική Ολυμπιακή Επιτροπή
εξέτασε τις ενστάσεις και αρχικά τις απέρριψε όλες.

Στην περίπτωση της Εντέλα όλα έδειξαν να διαφοροποιούνται δύο ημέρες μετά το
νικηφόρο ξεκίνημα στην Cerie C, όταν ενημερώθηκαν από την Coni πως η Τσεζένα είχε
τιμωρηθεί και με αφαίρεση 15 βαθμών κάτι που θα τους έβγαζε μία για πάντα από την ζώνη
του υποβιβασμού για τη σεζόν 2017-18. Όλα έδειχναν πως η Βίρτους Εντέλα θ' αγωνιζόταν
στην 2η κατηγορία της Ιταλίας καθώς άμεσα μετά την κοινοποίηση της απόφασης για την
τιμωρία της Τσεζένα οι αγώνες της στην 3η κατηγορία αναβλήθηκαν. Τίποτα όμως δεν
είναι τόσο απλό όσο φαίνεται.

Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα έπρεπε να δώσει το πράσινο φως για να γίνει η αλλαγή
αλλά αντί γι αυτό εξαφανίστηκε και έδωσε την υπόθεση στο περιφερειακό διοικητικό
δικαστήριο, το οποίο καλείται να βγάλει απόφαση κατά της Ιταλικής Ολυμπιακής
Επιτροπής. Ουσιαστικά η υπόθεση της Βίρτους Εντέλα θα μπορούσε να λυθεί εύκολα, αλλά
οι άνθρωποι που χειρίστηκαν την υπόθεση στην Ιταλία επέλεξαν να περιπλέξουν την
κατάσταση με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται ένας σύλλογος που δεν έχει ακόμα και
σήμερα κάποια κατηγορία για να αγωνιστεί.
Είναι γελοίο, κανείς δεν θέλει να πάρει απόφαση
"Όλο αυτό επηρεάζει τις δουλειές των ανθρώπων", λέει ο Αυστραλός αμυντικός της
Εντέλα, Κλερ, του οποίου το συμβόλαιο θα είναι μειωμένο αν επανατοποθετηθούν στη Serie
C. "
Δεν είναι μόνο η ομάδα, είναι το
τεχνικό προσωπικό, οι προπονητές, οι άνθρωποι στ' αποδυτήρια, όλοι
".

Οι παίκτες της Εντέλα συζητούν καθημερινά σχετικά με την κατάσταση στ' αποδυτήρια,

3/4

Η ομάδα φάντασμα της Ιταλίας δεν έχει πρωτάθλημα να αγωνιστεί
Συντάχθηκε απο τον/την Maya
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 08:14 -

αλλά πλέον δεν υπάρχει τίποτα να πει κανείς. "Η προπόνηση που κάνουμε αφορά τη φυσικά
μας κατάσταση, όπως και στην προετοιμασία
", τονίζει ο Κλερ.

Όταν αρχίσουν να παίζουν ξανά για αρκετές εβδομάδες Σάββατο, Τετάρτη, θα έχουν σαφές
μειονέκτημα, ασχέτως με την κατηγορία. Το αίσθημα της απογοήτευσης και του θυμού
οφείλεται στο γεγονός ότι κανένα από όλα αυτά που συμβαίνουν δεν είναι από δικό τους
λάθος.

"Είναι γελοίο! Κανείς δεν θέλει να πάρει μια απόφαση. Ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ
πως θα μας βάλουν πίσω στην Serie C. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να σταματήσουν τα
παιχνίδια μας και στη συνέχεια να κάνουν όλο αυτό ", καταλήγει ο Κλερ, οποίος ευελπιστεί
πως την ερχόμενη Δευτέρα θα ξέρει σε ποιο πρωτάθλημα θα παίξει. Μέχρι τότε θα έχουν
κάνει ένα ταξίδι στην πρωτεύουσα με στόχο να πάρουν απαντήσεις στα ερωτήματα τους
και να βάλουν ένα τέλος στο μαρτύριο. Το οποίο βέβαια θα συνεχιστεί όποια και αν είναι η
απόφαση καθώς η Εντέλα θα ιδρώσει για να μείνει στην κατηγορία παίζοντας Σάββατο Τετάρτη συνεχόμενα παιχνίδια, σε ένα πρωτάθλημα που είναι ήδη αλλοιωμένο.

https://www.contra.gr/Soccer/h-omada-fantasma-ths-italias-den-exei-prwtathlhma-na-agwnistei
.5324656.html
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