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ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Γιορτάζουν:  Νικηφόρος, Νικηφόρα.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1891 Υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση 
Ποδοσφαίρου -την οποία αποτελούν 
οι ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, 
Ουαλίας και Ιρλανδίας- ο κανονισμός 
του πέναλτι. Υπήρξε μία ιδέα του ιρ-
λανδού επιχειρηματία και τερματοφύ-
λακα Γουίλιαμ ΜακΚραμ.
1941 Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύ-
σανθος αρνείται να ορκίσει την κυ-
βέρνηση των δωσίλογων του Τσολά-
κογλου και καθαιρείται.
1953 Η Ελισάβετ στέφεται βασίλισσα 
της Μ. Βρετανίας. Η στέψη της είναι το 
πρώτο τηλεοπτικό γεγονός που μετα-
δίδεται από τη νεοσύστατη Eurovision. 
Στην ενθρόνισή της θα ακουστούν 
οι συνθέσεις του Γουίλιαμ Γουόλτον 
«Coronation Te Deum» και του σερ 
Άρθουρ Μπλις «Processional», που 
γράφτηκαν για την περίσταση.
1964 Ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιε-
ρουσαλήμ την Οργάνωση για την Απε-
λευθέρωση της Παλαιστίνης (P.L.O.).
1971 Ελληνική ομάδα συμμετέχει για 
πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό πο-
δοσφαίρου. Ο ΠΑΟ αντιμετωπίζει στο 
Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το Κύπελλο 
Πρωταθλητριών και ηττάται με 2-0 
στον 16ο τελικό της διοργάνωσης.
1992 Η Ελλάδα απορρίπτει την πρότα-
ση της Πορτογαλικής Προεδρίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί 
η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή 
Κάτω Μακεδονία.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
1740 Ντονατιέν Αλφόνς Φρανσουά 
Ντε Σαντ, γνωστότερος ως Μαρκήσι-
ος Ντε Σαντ, γάλλος αριστοκράτης και 
συγγραφέας τολμηρών βιβλίων, που 
χαρακτηρίστηκαν ως πορνογραφικά. 
Από το όνομά του προήλθε ο όρος 
«σαδισμός». (Θαν. 2/12/1814)
1940 Κωνσταντίνος Β΄, ο τελευταίος 
βασιλιάς της Ελλάδας.
1959 Σωτηρία Βασιλακοπούλου, φοι-
τήτρια, μέλος της ΚΝΕ. Σκοτώθηκε 
κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητο-
ποίησης στην ΕΤΜΑ, όταν παρασύρ-
θηκε από φορτηγό της επιχείρησης. 
Από τις σύγχρονες ηρωίδες του ΚΚΕ. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
1882 Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, ιταλός 
επαναστάτης. Τα κατορθώματά του 
βοήθησαν ώστε η Ιταλία να πραγμα-
τοποιήσει την πολιτική της ένωση και 
να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς. 
1978 Σαντιάγο Μπερναμπέου, ισπα-
νός ποδοσφαιριστής, γενικός γραμμα-
τέας και πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης. 
Το ποδοσφαιρικό γήπεδο της ομάδας 
της Μαδρίτης φέρει το όνομά του. 
2000 Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, ρώσος 
οφθαλμίατρος που εφηύρε τεχνική 

θεραπείας της μυωπίας με λέιζερ.

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΑΟ: Η «εποποιία» του Γουέμπλεϊ

Η 
αγωνιστική περίοδος 1970 - 1971 θα μείνει βα-
θιά χαραγμένη στη μνήμη των φίλων Παναθηναϊ-
κού, καθώς η ποδοσφαιρική ομάδα του συλλόγου 
έφθασε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών 

Ευρώπης. Στον διάβα του για τη μεγαλύτερη διάκριση του 
ελληνικού ποδοσφαίρου σε συλλογικό επίπεδο, ο Πανα-
θηναϊκός ξεπέρασε τα εμπόδια της Ζενές Ες, της Σλόβαν 
Μπρατισλάβας, της Έβερτον, του Ερυθρού Αστέρα, ενώ 
στον τελικό του Γουέμπλεϊ, στις 2 Ιουνίου 1971, ηττήθηκε 
με 2-0 από τον Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ.
Η ομάδα του Γουέμπλεϊ άρχισε να διαμορφώνεται από τον 
αναμορφωτή του Παναθηναϊκού Στέφαν Μπόμπεκ και τον 
διάδοχό του, Λάκη Πετρόπουλο. Στις 2 Ιουνίου 1970, ο 
Φέρεντς Πούσκας διαδέχτηκε τον έλληνα τεχνικό, που ανέ-
λαβε προπονητής στην Εθνική Ελλάδος. Ο ούγγρος προ-
πονητής, που ως ποδοσφαιριστής άφησε εποχή, αποδεί-
χθηκε το μεγάλο όπλο της ομάδας, ιδίως στον τομέα της 
ψυχολογίας. Ο καλπάζων συνταγματάρχης, όπως ήταν το 
προσωνύμιό του, κατάφερε να πείσει τους παίχτες του ότι 
πρέπει να κοιτάζουν στα μάτια τούς αντιπάλους τους. «Έντε-
κα αυτοί, έντεκα κι εμείς» συνήθιζε να λέει. «Με αυτό το 
τροπάριο μάς εμψύχωνε συνέχεια και μας έκανε να αντι-
μετωπίζουμε τους αντιπάλους μας χωρίς το παραμικρό κό-
μπλεξ», δήλωνε ο Μίμης Δομάζος.
Σημαντικό μερίδιο στο χτίσιμο της μεγάλης ομάδας είχαν οι 
βοηθοί του, Γαβρίλος Γαζής και Γιάννης Τζουνάκος, καθώς 
και ο πρόεδρος του συλλόγου, Μιχάλης Κίτσιος, στρατιωτι-
κός στο επάγγελμα και εκλεκτός των συνταγματαρχών που 
διοικούσαν τότε τον τόπο. Πολλά ακούστηκαν για την ευ-
ρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού, ιδιαίτερα στην εμπλο-
κή της χούντας στην πρόκριση των «πρασίνων» στον τελι-
κό, μετά τη συντριβή του Βελιγραδίου. Τίποτε, φυσικά, δεν 
αποδείχθηκε. Ήταν, μάλλον, μια προσπάθεια σπίλωσης 
της μεγάλης επιτυχίας του Παναθηναϊκού, που εντάσσεται 
στη μακρόχρονη κόντρα των δύο αιωνίων αντιπάλων.
Στο δρόμο για τον τελικό, ο Παναθηναϊκός πέτυχε συνο-
λικά 16 γκολ και δέχθηκε 10. Τα 10 από τα 16 γκολ του 
σημείωσε ο Αντώνης Αντωνιάδης, που αναδείχθηκε και 
πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. 
Α’ Γύρος
Ζενές Ες – Παναθηναϊκός 1-2 (1-2)
Η μεγάλη πορεία του Παναθηναϊκού ξεκίνησε στις 16 Σε-
πτεμβρίου 1970 από την πόλη Ες του Λουξεμβούργου, 
κόντρα στην αδύναμη Ζενές. Οι πράσινοι εξασφάλισαν 
εύκολα τη νίκη και έβαλαν σημαντική υποθήκη για την 
πρόκριση.
Σκόρερ:  Αντωνιάδης (6’), Ντι Τζένοβα (11’), Ελευθεράκης 

(35’).
Παναθηναϊκός – Ζενές Ες 5-0 (4-0)
30 Σεπτεμβρίου 1970: Παράσταση για ένα ρόλο στην κα-
τάμεστη Λεωφόρο, με κορυφαίο τον Αντωνιάδη, που ση-
μείωσε 4 γκολ.
Σκόρερ:  Ελευθεράκης (17’), Αντωνιάδης (26’, 29’, 37’, 

58’).
Παναθηναϊκός – Σλόβαν Μπρατισλάβας 3-0 (1-0)
21 Οκτωβρίου 1970: Η ομάδα της Τσεχοσλοβακίας, που 
την προηγούμενη χρονιά είχε καταπλήξει την Ευρώπη κα-
τακτώντας το Κύπελλο Κυπελλούχων, αποδείχτηκε τελικά 
εύκολη λεία για τον Παναθηναϊκό. «Δεν μπορούσα να φα-
νταστώ ένα τέτοιο Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι ήδη αποκλει-
στήκαμε», δήλωσε κατάπληκτος ο προπονητής της Σλόβαν 
Τόμας Βίντσεν. Η Ομόνοια γέμισε από πλήθος κόσμου…
Σκόρερ:  Δομάζος (3’), Αντωνιάδης (55’), Δεληγιάννης 

(82’).
4 Νοεμβρίου 1970: Νίκη γοήτρου για τους Τσεχοσλοβά-
κους και πρόκριση στους 8 του Κυπέλλου Πρωταθλητριών 
για τον Παναθηναϊκό, που γίνεται η πρώτη ελληνική ομά-

δα που καταφέρνει τέτοια διάκριση. Κορυφαίοι, ο Οικονο-
μόπουλος και ο Αντωνιάδης.
Σκόρερ: Μούτερ (33’), Αντωνιάδης (52’), Τσάπκοβιτς (58’)
Προημιτελικός Γύρος
Έβερτον – Παναθηναϊκός 1-1 (0-0)
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν το γκολ του 
Αντωνιάδη9 Μαρτίου 1971: Το 1-1 στο Γκούντισον Παρκ 
του Λίβερπουλ ήταν έκπληξη πρώτου μεγέθους, που έκανε 
τον γύρο της Ευρώπης. Η έμπνευση του Πούσκας να παίξει 
μαν-του-μαν τον περίφημο Τζο Ρόιλ με τον άγνωστο τότε 
Άνθιμο Καψή έδωσε τη μισή πρόκριση στους πράσινους. Ο 
Παναθηναϊκός άντεξε στο σφυροκόπημα των Εφοπλιστών 
και ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις με κάλπικο γκολ του 
Τζόνσον, αφού νωρίτερα ο αλάνθαστος Οικονομόπουλος 
είχε εξουδετερωθεί με κίνηση καράτε από τον Ρόιλ.
Σκόρερ: Αντωνιάδης (81’), Τζόνσον (90’).
Παναθηναϊκός – Έβερτον 0-0
24 Μαρτίου 1971: Ο Πούσκας έστησε αριστοτεχνικά την 
ομάδα στην άμυνα και χιλιάδες φίλοι του τριφυλλιού πα-
νηγύρισαν με επίκεντρο τα σιντριβάνι της Πλατείας Ομο-
νοίας.
Ημιτελικός Γύρος
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 4-1 (2-0)
14 Απριλίου 1971: Η προσγείωση στην πραγματικότη-
τα για τον Παναθηναϊκό. Ο Οικονομόπουλος βρέθηκε σε 
άσχημο απόγευμα και ο Όστοϊτς βρίσκει την ευκαιρία να 
σημειώσει τρία τέρματα. Το γκολ του Καμάρα θα αποδει-
χθεί υπερπολύτιμο.
Σκόρερ:  Όστοϊτς (14’), Γιάνκοβιτς (39’), Όστοϊτς (47’), Κα-

μάρας (55’), Όστοϊτς (68’).
Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 3-0 (1-0)
28 Απριλίου 1971: Η μεγάλη ανατροπή, εξ ου και οι ψί-
θυροι. Ο Παναθηναϊκός επικρατεί 3-0 και σφραγίζει το ει-
σιτήριο για το Γουέμπλεϊ. Η Ελλάδα φλέγεται! «Ο όρκος 
που είχαμε κάνει στο δωμάτιο του Δομάζου, μας είχε κάνει 
θηρία. Και πιο πολύ πεισμώσαμε, όταν είδαμε τυπωμένα 
φέιγ-βολάν των γιουγκοσλάβων, που έγραφαν: Τελικός 
Κυπέλλου Πρωταθλητριών: Ερυθρός Αστέρας - Άγιαξ», θυ-
μάται ο Κώστας Ελευθεράκης.
Σκόρερ: Αντωνιάδης (2’, 54’), Καμάρας (63’).
Τελικός
Άγιαξ – Παναθηναϊκός 2-0
2 Ιουνίου 1971, ημερομηνία - ορόσημο για το ελληνικό 
ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ, 
των Ρίνους Μίχελς και Γιόχαν Κρόϊφ, την ομάδα - μοντέ-
λο, που θα κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη. 
Με τη συμπαράσταση χιλιάδων οπαδών στο μεγαλόπρεπο 
Γουέμπλεϊ, παλεύει όσο μπορεί το παιγνίδι, αλλά η διαφο-
ρά δυναμικότητας από τον Αίαντα του Άμστερνταμ είναι 
εμφανής.
Παρά την ήττα του, ο Παναθηναϊκός κέρδισε χιλιάδες νέ-
ους φίλους και την… επιβεβαίωση του ύμνου του: «Χαίρε-
ται η Ελλάδα που’ χει τέτοια ομάδα…».
Ο στρατηγός του Παναθηναϊκού, Μίμης Δομάζος, δήλωσε: 
«Παρότι δεν σηκώσαμε το Κύπελλο, νιώσαμε όλοι υπερή-
φανοι. Είχαμε πετύχει έναν άθλο. Το όνομα της χώρας μας 
ακούστηκε σε όλη τη Γη. Μακάρι να ξαναβρεθεί κι άλλη 
ελληνική ομάδα, να πετύχει αυτό τον θρίαμβο».
Σκόρερ: Βαν Ντάικ (5’), Καψής (85’ - αυτογκόλ).
ΑΓΙΑΞ:  Στούι, Βάσοβιτς, Σουρμπίρ,Χουλσόφ, Κρολ, Χάαν, 

Μιούρεν, Μπλάνκεμπουργκ (46’), Νέεσκενς, Κάι-
ζερ, Κρόιφ, Βαν Ντάικ.

ΠΑΝΑΘ ΗΝΑΪΚΟΣ: Οικονομόπουλος, Τομαράς, Σούρπης, 
Καμάρας, Βλάχος, Ελευθεράκης, Καψής, Δομάζος, 
Φυλακούρης, Γραμμός, Αντωνιάδης.


