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ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Το Τσάµπιονς Λιγκ (Champions 
League) είναι η σπουδαιότερη δι-
ασυλλογική ποδοσφαιρική διοργά-

νωση του πλανήτη, που προσφέρει κύρος 
στους ποδοσφαιριστές και παχυλά έσοδα 
στις οµάδες. ∆ιεξάγεται στην Ευρώπη, υπό 
την αιγίδα της UEFA, από την περίοδο 1955 
- 1956 µε την ονοµασία Κύπελλο Πρωτα-
θλητριών Οµάδων Ευρώπης. Από το 1991 
πήρε τη σηµερινή της ονοµασία.
Το 1953 ο γάλλος δηµοσιογράφος της 
αθλητικής εφηµερίδας L’ Equipe και πα-
λιός διεθνής ποδοσφαιριστής Γκαµπριέλ 
Ανό (1889 - 1968) πρότεινε στην ΟΥΕΦΑ τη 
διεξαγωγή ενός τουρνουά µε τη συµµετο-
χή των πρωταθλητριών οµάδων της Ευ-
ρώπης. Γηραιά είχε αρχίσει να επουλώνει 
τις πληγές του B’ Παγκοσµίου Πολέµου και 
βάδιζε σε τροχιά οικονοµικής ανόδου. Το 
αεροπλάνο είχε συνδεθεί µε όλες τις µε-
γάλες πόλεις και είχε µικρύνει τις αποστά-
σεις, ενώ πολλά στάδια είχαν αποκτήσει 
προβολείς για νυχτερινούς αγώνες. Έτσι, 
ήταν απολύτως εφικτή η τέλεση ποδο-
σφαιρικών αγώνων µεσοβδόµαδα, ώστε 
να µην επηρεάζεται η διεξαγωγή των 
πρωταθληµάτων τα Σαββατοκύριακα.
Η νεοσύστατη, τότε, ευρωπαϊκή ποδοσφαι-
ρική οµοσπονδία υιοθέτησε την πρόταση 
του Ανό και την υλοποίησε το φθινόπωρο 
του 1955. Στο 1ο Κύπελλο Πρωταθλητριών 
Οµάδων Ευρώπης δήλωσαν συµµετοχή 
15 χώρες και η γερµανική περιοχή του 
Σάαρ, που τότε βρισκόταν υπό γαλλική κα-
τοχή, λόγω του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. 
Έλαµψε δια της απουσίας της η Αγγλίας, 
ενώ η χώρα µας εµφανίστηκε στη διορ-
γάνωση το 1959. Η ΟΥΕΦΑ επέλεξε το σύ-
στηµα των γύρων µε διπλά παιγνίδια για τη 

διεξαγωγή του τουρνουά.
Στην κλήρωση του πρώτου γύρου µε-
τείχαν 16 οµάδες: Σπόρτιγκ Λισσαβόνας, 
Παρτιζάν Βελιγραδίου, ΜΤΚ Βουδαπέ-
στης, Άντερλεχτ Βρυξελλών, Σερβέτ Γε-
νεύης, Ρεάλ Μαδρίτης, Ροτ Βάις Έσσης, 
Χιµπέρνιαν Εδιµβούργου, Τζουγκάρντενς 
Στοκχόλµης, Γκβάρντια Βαρσοβίας, Άαρ-
χους ∆ανίας, Ρεµς Γαλλίας, Ραπίντ Βιέν-
νης, Αϊντχόφεν Ολλανδίας, Μίλαν Ιταλίας 
και Ζααρµπρίκεν Σάαρ. Ο πρώτος τελικός 
της διοργάνωσης έγινε στις 13 Ιουνίου 
1956 στο Παρκ Ντε Πρενς των Παρισίων, 
παρουσία 38.239 θεατών. Έπειτα από ένα 
συγκλονιστικό παιγνίδι, η Ρεάλ Μαδρίτης 
των Ντι Στέφανο και Χέντο νίκησε τη γαλ-
λική Ρεµς του Ρεϊµόν Κοπά µε 4-3.
Οι Μαδριλένοι ήταν οι απόλυτοι κυρίαρ-
χοι τη δεκαετία του ‘50, κατακτώντας όλα 
τα τρόπαια. Τη δεκαετία του ‘60, εκτός της 
Ρεάλ, πρωταγωνίστησαν η Ίντερ, η Μίλαν, 
η Μπενφίκα και οι Βρετανοί τη διετία 1967 - 
1968 µε τη Σέλτικ και τη Μάνστεστερ Γιου-
νάιτεντ. Η δεκαετία του ‘70 ξεκίνησε µε την 
υπεροχή του Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ και 
του Ρίνους Μίχελς, που εισήγαγε το ολο-
κληρωτικό ποδόσφαιρο και συνεχίστηκε 
µε την τριετή κυριαρχία της Μπάγερν του 
Φραντς Μπεκενµπάουερ.
Με προεξάρχουσα τη Λίβερπουλ, το 1977 
αρχίζει η κυριαρχία των αγγλικών οµά-
δων, η οποία διακόπτεται στις 29 Μαΐου 
1985 µε την Τραγωδία του Χέιζελ. Ο απο-
κλεισµός των αγγλικών οµάδων εξαιτίας 
του χουλιγκανισµού δίνει την ευκαιρία 
στις οµάδες από την Ιταλία και την Ισπα-
νία να κυριαρχήσουν. Το 1986 η Στεάουα 
Βουκουρεστίου γίνεται η πρώτη και µο-
ναδική οµάδα από την Ανατολική Ευρώπη 

που κατακτά το τρόπαιο στον αξέχαστο τε-
λικό µε την Μπαρτσελόνα στη Σεβίλλη, µε 
ήρωα τον τερµατοφύλακα Χέλµουτ Ντου-
καντάµ. Οι εγγλέζοι επανήλθαν στο προ-
σκήνιο το 1999 µε τη µεγάλη Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ του σερ Άλεξ Φέργκιουσον.
Η χώρα µας πήρε µέρος για πρώτη φορά 
στο Κύπελλο Πρωταθλητριών την περίοδο 
1959 - 1960. Μας εκπροσώπησε ο Ολυµπι-
ακός, ο οποίος αποκλείστηκε στον πρώτο 
γύρο από τη Μίλαν. Οι ερυθρόλευκοι 
πήραν ισοπαλία 2-2 από τους µεγάλους 
αντιπάλους τους στο Στάδιο Καραϊσκά-
κη και ηττήθηκαν 3-1 στο Σαν Σίρο. Τις 
µεγαλύτερες χαρές στη διοργάνωση µας 
τις πρόσφερε ο Παναθηναϊκός. Το 1971 
έφθασε στον τελικό του Γουέµπλεϊ, όπου 
έχασε 2-0 από τον µεγάλο Άγιαξ. ∆ύο ακό-
µη φορές οι πράσινοι έδωσαν το «παρών» 
στα ηµιτελικά της διοργάνωσης: Με τη Λί-
βερπουλ το 1985 (0-4, 0-1) και τον Άγιαξ το 
1996 (1-0, 0-3).
Την περίοδο 1990 - 1991 το Κύπελλο Πρω-
ταθλητριών Οµάδων Ευρώπης αλλάζει 
µορφή µε την εισαγωγή των οµίλων, που 
σηµαίνει περισσότερα παιγνίδια για τις µε-
γάλες οµάδες και πολλά λεφτά από τους 
χορηγούς. Την επόµενη σεζόν µετονοµά-
ζεται σε Τσάµπιονς Λιγκ.

ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ

9 Ρεάλ Μαδρίτης, 7 Μίλαν, 5 Λίβερπουλ, 4 
Μπάγερν, Άγιαξ, Μπαρτσελόνα, 3 Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ, Ίντερ, 2 Πόρτο, Μπενφί-
κα, Γιουβέντους, Νότιγχαµ, 1 Άστον Βίλα, 
Ντόρτµουντ, Σέλτικ, Ερυθρός Αστέρας, 
Φέγιενορντ, Αµβούργο, Μαρσέιγ, Αϊντχό-
βεν, Στεάουα Βουκουρεστίου, Τσέλσι 

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ, ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ, ΚΟΡΝΗΛΙΑ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1219: Λήγει η «Επανάσταση των δύο Συβρίτων». 

Πρόκειται για εξέγερση των Κρητικών κατά των Βενετών, 

που ανάγκασε τους κατακτητές να παραχωρήσουν 

προνόµια.

1503: Ο Μιχαήλ Άγγελος αρχίζει την κατασκευή του 

∆αυίδ, του γλυπτού αριστουργήµατός του.

1826: Ο Μακρυγιάννης νικάει τις δυνάµεις του Κιουταχή 

στην Αθήνα.

1928: Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος µε 

επιστολή του στον τούρκο οµόλογό του Ισµέτ Ινονού 

ζητά την επίλυση µε ειρηνικό τρόπο του συνόλου 

των εκκρεµοτήτων που υπάρχουν ανάµεσα στην 

Ελλάδα και την Τουρκία. Λίγες µέρες αργότερα, ο 

τούρκος πρωθυπουργός θα τον προσκαλέσει στην 

Κωνσταντινούπολη.

1943: Βυθίζεται στη Σκιάθο, λόγω εµβολισµού του από 

γερµανικό πλοίο, το υποβρύχιο Λάµπρος Κατσώνης, µε 

κυβερνήτη τον αντιπλοίαρχο Βασίλη Λάσκο και πλήρωµα 

32 ανδρών.

1959: Ο Ολυµπιακός παραχωρεί ισοπαλία 2-2 στη Μίλαν 

στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στον πρώτο 

αγώνα των δύο οµάδων, για το Κύπελλο Πρωταθλητριών 

Οµάδων Ευρώπης. Είναι η πρώτη εµφάνιση ελληνικής 

οµάδας στη διοργάνωση. Οι ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν 

δύο φορές, µε κεφαλιά του Κώστα Παπάζογλου 

στο 19’ και «βολίδα» του Ηλία Υφαντή στο 45’, αλλά 

ισοφαρίστηκαν ισάριθµες φορές από τον περίφηµο 

Ζοζέ Αλταφίνι. «Ο Μπέµπης και ο Σιδέρης είναι άξιοι 

να παίξουν στη Μίλαν» δηλώνει ο προπονητής των 

ροσονέρι, Λουίτζι Μπονιζόνι.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1592: Μισέλ Ντε Μοντέν, γνωστός στην Ελλάδα και ως 

Μονταίνιος, γάλλος φιλόσοφος. (Θαν. 28/2/1533)

1873: Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής, έλληνας 

µαθηµατικός, από τους κορυφαίους της επιστήµης του 

παγκοσµίως. (Θαν. 2/2/1950)

1908: Κάρολος Κουν, έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου. 

(Θαν. 14/2/1987)

ΘΑΝΑΤΟΙ

81: Τίτος (Φλάβιος Σαβίνος Βεσπασιανός), ρωµαίος 

αυτοκράτορας, 10ος στη σειρά διαδοχής. Έµεινε στην 

ιστορία για την κατάληψη της Ιερουσαλήµ το 70 µ.Χ. και 

την καταστροφή του Ναού του Σολοµώντα. (Γεν. 30/12/39)

1885: Φρίντριχ Κιλ, γερµανός συνθέτης και 

µουσικοδιδάσκαλος. (Γεν. 8/10/1821)

1915: Στέφανος Γρανίτσας, δηµοσιογράφος, συγγραφέας 

και πολιτικός από την Ευρυτανία. Τα “Αγρια και τα ́ Ηµερα 

του Βουνού και του Λόγγου” το πιό γνωστό έργο του, 

το οποίο περιέχει µύθους από τη λαϊκή παράδοση της 

περιοχής του σχετικούς µε ζώα. (Γεν. 1880)

Για ποια Κεντροαριστερά µιλούν;

Η ιστορία του Τσάµπιονς Λιγκ

Του ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΡΑΛΗ 
Ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι οι περίοδοι των κρίσεων συ-

χνά οδηγούν τις κοινωνίες στη ριζοσπαστικοποίηση, δηλαδή 
σε ευθεία σύγκρουση µε την εκάστοτε υπεύθυνη, διευθύνου-
σα τάξη, ώστε να απαντηθούν τα αίτια της κρίσης και να δο-
θούν διέξοδοι. Αν αυτή η σύγκρουση µεταξύ της αποτυχηµέ-
νης εξουσίας και της εναλλακτικής πρότασης, που µπορεί να 
είναι πολιτική, µπορεί κοινωνική ή συνδυασµός και των δύο, 
δεν συντελεστεί, τότε κατά κανόνα οι κοινωνίες παραδίνονται 
σε καταρρεύσεις, σαν την τελευταία πράξη µιας τραγωδίας 
πριν από την κάθαρση. 

Υπό αυτό το πρίσµα η συζήτηση που γίνεται -και τυγχάνει 
µεγάλης προβολής- περί ανασύστασης της Κεντροαριστεράς 
ως νέου πόλου ανάµεσα στη Ν.∆. και τον ΣΥΡΙΖΑ προβλη-
µατίζει, όχι διότι η κοινωνία δεν χρειάζεται αυτό τον πολιτικό 
χώρο. Αντιθέτως. Αλλά γιατί η σύστασή του επιχειρείται από 
παλαιά και εν πολλοίς φθαρµένα πρόσωπα, αποδυναµωµένα 
στην κοινωνική συνείδηση. Πρόσωπα πλήρως ενσωµατωµέ-
να στη λογική εκείνου του συστήµατος που φέρει ακέραια την 
ευθύνη της σηµερινής κατάστασης. 

Από το σχολείο γνωρίζουµε ότι η Ιστορία επαναλαµβάνε-
ται µόνον ως φάρσα, ειδικά όταν οι σταθερές κλονίστηκαν, 
αλλάζουν και ουδείς γνωρίζει τα νέα δεδοµένα και τους νέους 
πρωταγωνιστές. Η Ιστορία διδάσκει ακριβώς για να µην επα-
ναληφθεί ως φάρσα... Αν την ακούσουµε, µας υπενθυµίζει ότι 
οι κρίσεις συµπαρασύρουν µαζί µε τα ασθενή κοινωνικά τµή-
µατα και τους υπαιτίους. Ως εκ τούτου, πώς µπορεί αλήθεια να 
φανταστεί κανείς λ.χ. τους εκσυγχρονιστές του ΠΑΣΟΚ, της 

«ισχυρής Ελλάδας», να επανέρχονται στο πολιτικό προσκήνιο 
ως σωτήρες; Είναι αστείο ακόµη και ως υπόθεση. Τι, λοιπόν, 
πραγµατικά σηµαίνουν, στο συµβολικό πεδίο, οι ζυµώσεις 
περί της Κεντροαριστεράς από τη στιγµή που δεν υπάρχουν 
νέα πρόσωπα από αυτόν το χώρο, τα οποία θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν δηµιουργικό µέρος των κυοφορούµενων εξελί-
ξεων; 

Η απάντηση θα µπορούσε να έχει δύο σκέλη: το πρώτο, 
στο πολιτικάντικο επίπεδο, αφορά την προφανή προσπάθεια 
να διασωθούν πολιτικά ορισµένοι εκ των νυν πρωταγωνι-
στών. Εν προκειµένω η ∆ΗΜΑΡ και ορισµένα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ, που πήραν γρήγορα αποστάσεις από τις ηγετικές 
επιλογές και εµφάνισαν πιο φιλολαϊκές θέσεις. Το δεύτερο 
σκέλος -δυστυχώς γι’ αυτούς- σηµαίνει το κύκνειο άσµα τους. 
Την ολοκλήρωση του κύκλου. Σηµαίνει την Ιστορία που τώρα 
γράφεται, µυστικά, από τα κάτω προς τα πάνω µιας κοινωνίας 
που δείχνει παραδοµένη, αλλά αποτελεί γρίφο αν πράγµα-
τι έχει παραδοθεί ή αναµένει και αυτή, συνδηµιουργώντας 
το καινούργιο...  ∆ιανύουµε την εποχή της µετάβασης, την 
«εποχή των τεράτων» του Αντόνιο Γκράµσι. Το παλιό κάνει 
αγώνα µε νύχια και µε δόντια να κρατηθεί και το καινούργιο, 
που γεννιέται αργά, ανεπαίσθητα, δεν έχει λάβει ακόµη τελι-
κό σχήµα και µορφή... Η Ιστορία, άλλωστε, γράφεται αργά. 
Χρειάστηκαν περίπου 16 χρόνια από τη χρεοκοπία του 1893 
και πολλές και φοβερές πολιτικές κρίσεις εν τω µεταξύ µέχρι 
τον ερχοµό του Ελευθερίου Βενιζέλου, που σηµατοδότησε την 
ανάδειξη της νέας πολιτικής τάξης. 


