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Στα προηγούμενα είκοσι Μουντιάλ, οι ομάδες 
που έχουν πάρει μέρος, μετριούνται σε δεκάδες 
(77 για την ακρίβεια, που φέτος θα γίνουν 79 με 
την προσθήκη της Ισλανδίας και του Παναμά), οι 
αγώνες που έχουν διεξαχθεί μετριούνται σε 
εκατοντάδες (836) και τα γκολ που έχουν 
σημειωθεί μετριούνται σε χιλιάδες (2.379). Οι 
αριθμοί είναι εντυπωσιακοί, όμως μέχρι σήμερα 
μόνο οκτώ χώρες έχουν κατακτήσει το Κύπελλο, 
τρεις από τη Νότια Αμερική (Βραζιλία, 
Ουρουγουάη, Αργεντινή) και πέντε από την 
Ευρώπη (Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, 
Ισπανία).

Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΟΥ ΦΕΡΕΝΤΣ 
ΠΟΥΣΚΑΣ (1954)
Ξεκινάμε με μια από τις μεγαλύτερες ομάδες όλων των 
εποχών, την τεράστια Εθνική Ουγγαρίας που πήρε μέρος 
στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1954 στην Ελβετία. Οι Ούγγροι 
είχαν φτάσει προπολεμικά ήδη μια φορά σε τελικό (Γαλλία, 
1938), όπου όμως είχαν ηττηθεί 4-2 από τους Ιταλούς. Στο 
ξεκίνημα της δεκαετίας του '50 είχε ήδη δημιουργηθεί η 
φοβερή και τρομερή ομάδα των Μαγυάρων, με παίκτες 
όπως ο Γκιούλα Λόραντ, ο Γιόζεφ Μπόζικ, ο Σάντορ Κότσις, 
ο Νάντορ Χιντεγκούτι, ο Ζολτάν Τσίμπορ και βέβαια ο 
μεγάλος αρχηγός τους, Φέρεντς Πούσκας. Οκτώ μήνες πριν 
το Μουντιάλ της Ελβετίας, στις 25 Νοεμβρίου του 1953, η 
Εθνική Ουγγαρίας είχε προειδοποιήσει όλη την υφήλιο για 
τις διαθέσεις της στο περίφημο "ματς του αιώνα", όταν 
φιλοξενήθηκε στο "Γουέμπλεϊ" από την Αγγλία (αήττητη 
μέχρι τότε από μη βρετανική ομάδα). Οι υπερόπτες Άγγλοι 
θεωρούσαν ότι θα έκαναν περίπατο, όμως μόλις στο 2' 
βρέθηκαν να χάνουν 0-1 από το υπέροχο γκολ του Χιντε-
γκούτι που αφού "χόρεψε" την αντίπαλη άμυνα, έστειλε 
τη μπάλα στο "παραθυράκι" του Τζιλ Μέρικ. Οι γηπεδού-
χοι ισοφάρισαν στο 13' με τον Σιούελ, αλλά μέσα σε επτά 
λεπτά οι Ούγγροι πέτυχαν άλλα τρία γκολ με τους Χιντε-
γκούτι και Πούσκας (2), "χαζεύοντας" τους φιλάθλους που 
δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους.
Το τελικό 3-6 ήταν η πρώτη εντός έδρας ήττα της Αγγλίας 
από ομάδα εκτός βρετανικών νήσων και ένας σταθμός στην 
ιστορία του ποδοσφαίρου.
Οι "καριόκας" των δυο εκπληκτικών ακραίων μπακ, 
Τζάλμα και Νίλτον Σάντος, αλλά και του εντυπωσιακού 
Ντιντί, δεν είχαν ξεπεράσει ακόμα την "τραγωδία" που 
είχαν ζήσει τέσσερα χρόνια πριν, με την ήττα τους στον 
τελικό από την Ουρουγουάη μέσα στο "Μαρακανά" και 
ζητούσαν την "εξιλέωση" και βέβαια τον πρώτο τους τίτλο. 
Στον όμιλο είχαν πετύχει μια νίκη επί του Μεξικού (5-0) 

και μια ισοπαλία με τη Γιουγκοσλαβία (1-1). Ο 
αγώνας διεξήχθη κάτω από βροχή, όμως οι Ούγ-
γροι ήταν ασταμάτητοι και προηγήθηκαν 2-0 
μόλις στο 7' (Χιντεγκούτι, Κότσις). Η Βραζιλία 
μείωσε 2-1 με πέναλτι του Τζάλμα Σάντος στο 18', όμως οι 
Μαγυάροι, επίσης με πέναλ-
τι, ανέβασαν το δείκτη του 
σκορ στο 3-1. Εκείνο το 
σφύριγμα του Άγγλου διαι-
τητή, Άρθουρ Έλις, ήταν που 
προκάλεσε την εισβολή στον 
αγωνιστικό χώρο Βραζιλιάνων 
δημοσιογράφων και επίση-
μων, οι οποίοι απωθήθηκαν 
από την αστυνομία! 
Στη συνέχεια, αντιαθλητι-
κά και βίαια μαρκαρίσματα 
εκατέρωθεν, αμαύρωσαν την 
εικόνα του ματς, με τον Έλις 
να δείχνει τρεις φορές την 
κόκκινη κάρτα. Το τελικό 4-2 
έδωσε την πρόκριση στην 
Ουγγαρία, όμως οι παίκτες 
της Βραζιλίας εισέβαλαν στα 
αποδυτήρια των αντιπάλων 
τους και η κλωτσοπατινάδα 
συνεχίστηκε!
Στον ημιτελικό, οι Μαγυά-
ροι αντιμετώπισαν την Ου-
ρουγουάη, προηγήθηκαν 2-0 
(13' Τσίμπορ & 46' Χιντε-
γκούτι), ισοφαρίστηκαν 2-2, αλλά στην παράταση με δυο 
γκολ του Κότσις πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, 
όπου τους περίμεναν οι Δυτικογερμανοί. Ναι, αυτοί που 
λίγες μέρες πριν είχαν διασυρθεί με το απίστευτο 8-3. Στο 
"Wankdorf Stadium" της Βέρνης, κάτω από καταρρακτώδη 
βροχή, η Ουγγαρία φάνηκε να "καθαρίζει" από πολύ νωρίς 
το ματς, αφού προηγήθηκε 2-0 μόλις στο 8' (Πούσκας και 
Τσίμπορ). Όμως στο επόμενο δεκάλεπτο οι Γερμανοί 
έφεραν τον τελικό στα ίσα με τέρματα των Μόρλοκ και 
Ραν. Οι Μαγυάροι πίεσαν ασφυκτικά σε όλη τη διάρκεια 
του παιχνιδιού, δημιούργησαν αμέτρητες ευκαιρίες, αλλά 
δεν μπόρεσαν να σκοράρουν. Κάτι που κατάφεραν οι 
Τεύτονες στο 84' με τον Χέλμουτ Ραν. Το τελικό 3-2 έδωσε 
τον τίτλο στους παίκτες του Ζεπ Χέρμπεργκερ και έβαλε 
τέλος στο αήττητο 31 παιχνιδιών των Ούγγρων. Πολλά 
ακούστηκαν τα επόμενα χρόνια για εκείνο το σχεδόν απί-
στευτο "θαύμα της Βέρνης". 
Οι Γερμανοί κατηγορήθηκαν για αθέμιτες μεθόδους μέσα 
και έξω από το γήπεδο, μέχρι και για ντόπινγκ. Το μόνο 
σίγουρο είναι ότι στέρησαν τον τίτλο σε μια από τις μεγα-
λύτερες ομάδες όλων των εποχών, η οποία μνημονεύεται 
μέχρι και σήμερα για την απόλυτη κυριαρχία της στο 

πρώτο μισό της δεκαετίας του 
'50.

Η ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
ΤΟΥ ΓΙΟΧΑΝ 
ΚΡΟΪΦ (1974)
Συνεχίζουμε με μια ακόμα 
πιο φημισμένη Εθνική, εκείνη 
της Ολλανδίας του 1974. Η 
υπερομάδα του Ρίνους Μίχελς, 
ο οποίος είχε ήδη δημιουργή-
σει τον μεγάλο Άγιαξ και στη 
συνέχεια είχε πάει στη Μπαρ-
τσελόνα, ήταν ένα σύνολο από 
εκπληκτικούς παίκτες. Φυσικά 
ο μεγάλος ηγέτης ήταν ο Γιό-
χαν Κρόιφ, που ένα χρόνο πριν 
είχε αφήσει τον "Αίαντα", 
ακολουθώντας τον Μίχελς στη 
Βαρκελώνη. Το "total football" 
με τη συνεχή κίνηση και τις 

αλλαγές ρόλων, είχε ήδη καταθέσει τα διαπιστευτήριά του 
με τις τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις του Κυπέλλου Πρω-
ταθλητριών από τον Άγιαξ (1971-1973) και πλέον ετοιμα-
ζόταν να κατακτήσει και την κορυφή του κόσμου. 
Η Ολλανδία ολοκλήρωσε τον όμιλο στην πρώτη θέση, με 
δυο νίκες και μια ισοπαλία. 
Στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι, οι ισόβαθμες στην κο-
ρυφή Ολλανδία και Βραζιλία (αμφότερες με δυο νίκες), 
διεκδίκησαν το ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό (το 
σύστημα σε εκείνη τη διοργάνωση δεν είχε νοκ άουτ). Οι 
"καριόκας" χρειάζονταν μόνο τη νίκη, αλλά οι "οράνιε" δεν 
τους άφησαν το παραμικρό περιθώριο. Με τέρματα των 
Νέεσκενς και Κρόιφ, ξεπέρασαν άνετα το εμπόδιο των 
Βραζιλιάνων και έφτασαν για πρώτη φορά στην ιστορία 
τους στον τελικό του τουρνουά.
Εκεί τους περίμενε οι "οικοδέσποινα" Δυτική Γερμανία, 
η άλλη υπερδύναμη της εποχής, πρωταθλήτρια Ευρώπης 
πριν δυο χρόνια, μια ομάδα αποτελούμενη κυρίως από 
παίκτες της Μπάγερν και της Μπορούσια Μένχενγκλα-
ντμπαχ. Ο σύλλογος του Μονάχου είχε πάρει τα σκήπτρα 
στην Ευρώπη από τον Άγιαξ, κατακτώντας ένα μήνα πριν 
το Μουντιάλ, το Κύπελλο Πρωταθλητριών. Ο Γερμανός 

Στον τελικό του 1974, αμέσως 
μετά τη σέντρα, οι Ολλανδοί 
άλλαξαν 16 φορές τη μπάλα, 
κέρδισαν πέναλτι, το 
μετέτρεψαν σε γκολ και μόνο 
τότε ακούμπησαν για πρώτη 
φορά τη μπάλα οι 
Δυτικογερμανοί

Ο Πούσκας (πεσμένος δεξιά) έχει σκοράρει λίγο 
πριν τη λήξη στον τελικό του Μουντιάλ του 
1954, αλλά το γκολ έχει ακυρωθεί ως οφσάιντ, 
διατηρώντας το προβάδισμα των Γερμανών 
(3-2). Ο Άντον Τούρεκ, γκολκίπερ της Δ. 
Γερμανίας και ο αμυντικός Βέρνερ Λίμπριχ 
(όρθιος), παρακολουθούν τη μπάλα που έχει 
καταλήξει στα δίχτυα

Ο «ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ» θυμάται πέντε μεγάλες εθνικές ομάδες που 
αγωνίστηκαν σε Μουντιάλ, αλλά δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν το 
τρόπαιο. Η Ουγγαρία του Πούσκας, η Ολλανδία με τον Κρόιφ και χωρίς 
αυτόν, η Βραζιλία του Σόκρατες, και η Γαλλία του Πλατινί .

Iστορικές  ομάδες  
που έπαιξαν σε 
μουντιάλ χωρίς  
να το κατακτήσουν


