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Γιουβέντους – Φιορεντίνα 0-3 (22/12/2020)

Άστον Βίλα – Λίβερπουλ 7-2 (4/10/2020)

Από την ημέρα που μετακόμι-
σε στο “Juventus Stadium”, το 
Σεπτέμβριο του 2011, δεν είχε 
υποστεί ποτέ της τόσο βαριά 
εντός έδρας ήττα στο πρωτά-
θλημα. Επίσης, η Φιορεντίνα 
είχε 12 χρόνια να κάνει διπλό 
στο Τορίνο, για τη Serie A. 
Όλα αυτά ανατράπηκαν πριν 
από λίγες ημέρες, με τους «βιό-
λα» - που αγνοούσαν τη νίκη 
για οκτώ αγωνιστικές – να επι-
κρατούν της «Μεγάλης Κυρίας» 
με το εντυπωσιακό 0-3. Ταυτό-
χρονα, αυτή ήταν και η πρώτη 
φετινή ήττα της Γιουβέντους 
στο πρωτάθλημα. Πλέον, είναι 
στο -10 από την κορυφή και 
κινδυνεύει σοβαρά να χάσει 
τον τίτλο για πρώτη φορά μετά 
το 2011.

Στη φετινή Premier League έχουν 
έρθει ουκ ολίγες φορές τα πάνω-κά-
τω (Γιουνάιτεντ-Τότεναμ 1-6, Σίτι-
Λέστερ 2-5), όμως το αποτέλεσμα 
που σόκαρε τους Άγγλους δεν ήταν 
άλλο από το 7-2 της Άστον Βίλα 
επί της Λίβερπουλ. Από το μακρι-
νό 1953 δεν είχε ηττηθεί με τόσο 
μεγάλο σκορ εν ενεργεία πρωτα-
θλήτρια, ενώ οι «κόκκινοι» είχαν να 
δεχθούν επτά γκολ σε έναν αγώνα 
από το 1963. Φυσικά, αυτή ήταν η 
πιο βαριά τους ήττα στα χρόνια της 
Premier League και όλα αυτά λίγους 
μήνες μετά την κατάκτηση του πρώ-
του τους πρωταθλήματος μετά το 
1990. Με διαφορά η χειρότερη εμ-
φάνιση της Λίβερπουλ, επί εποχής 
Γιούργκεν Κλοπ.

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν 
2-8 (14/8/2020)
Βατερλό. Η πιο «μαύρη» σελίδα στην ιστορία της. 
Αυτά και άλλα πολλά μπορεί να πει κανείς για την 
ταπείνωση της Μπαρτσελόνα από την Μπάγερν 
στη Λισαβόνα. Σε μία βραδιά που θύμιζε εκείνο 
το 7-1 της Γερμανίας επί της Βραζιλίας, οι Βαυαροί 
διέσυραν τους «μπλαουγκράνα» στον προημιτελικό 
του Final-8, στο Champions League. Αυτή η ήττα 
αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, με 
τον Λιονέλ Μέσι να φτάνει στην πόρτα της εξόδου 
από το Καμπ Νου, αλλά τελικά να μην μπορεί να 
φύγει. Εκείνο το 2-8, εκτός από το γεγονός πως 
ήταν η πιο βαριά ήττα στην ιστορία της Μπαρτσε-
λόνα, ήταν η αρχή της «αποκαθήλωσης» του Αρ-
γεντινού άσου από τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο 
οποίος πριν λίγες μέρες αναδείχθηκε κορυφαίος 
ποδοσφαιριστής της χρονιάς από τη FIFA.

Ισπανία – Γερμανία 6-0 
(17/11/2020)
Ποτέ στην ιστορία τους τα «πάντσερ» δεν είχαν ητ-
τηθεί σε επίσημο αγώνα με τόσο βαρύ σκορ (είχαν 
χάσει σε φιλικό από την Αυστρία με 6-0 το 1931), 
ενώ ποτέ στην καριέρα του ο Μάνουελ Νόιερ δεν 
είχε δεχθεί έξι τέρματα σε ένα αγώνα. «Θύτης» η 
εθνική Ισπανίας, η οποία θύμισε την ομάδα που 
σάρωνε τα πάντα στο πέρασμα της πριν από μία 
δεκαετία. Το παιχνίδι υποτίθεται πως ήταν το 
ντέρμπι για ένα εισιτήριο στο Final-4 του Nations 
League, όμως μόνο έτσι δεν εξελίχθηκε. Η Γερμα-
νία στάθηκε ενδεχομένως και τυχερή, που ο δεί-
κτης του σκορ σταμάτησε στο 6-0, όσο απίστευτο 
κι αν ακούγεται αυτό.

Μπαρτσελόνα – Γιουβέντους 
0-3 (8/12/2020)
Ένα ακόμη «κάζο» για τους Καταλανούς τη φετινή 
χρονιά, όχι όμως στην έκταση του ταπεινωτικού 
2-8 από την Μπάγερν. Όχι ότι... απαγορεύεται 
να χάσει η Μπαρτσελόνα με 0-3 από τη Γιουβέ-
ντους, όμως στους «μπλαουγκράνα» αρκούσαν ένα 
σωρό αποτελέσματα, προκειμένου να κατακτήσουν 
την πρωτιά στον όμιλο του Champions League. Η 
Μπάρτσα θα τερμάτιζε πρώτη σε περίπτωση νίκης, 
ισοπαλίας, ακόμα και ήττας μέχρι 0-2. Παρόλα 
αυτά, έχασε με 0-3 από τη Γιούβε μέσα στο Καμπ 
Νου, στην πρώτη της εντός έδρας σε ομίλους μετά 
το 2008. Συν τοις άλλοις, ο Ρονάλντο νίκησε τον 
Μέσι μέσα στο σπίτι του. Έχει και αυτό τη δική του 
βαρύνουσα σημασία...

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από την νέα χρονιά. Ας θυμηθούμε τα πέντε 
παιχνίδια από την χρόνια που πέρασε που σόκαραν τον ποδοσφαιρικό πλανήτη 
με την εξέλιξη και το σκορ τους.

Τα ποδοσφαιρικά «σοκ» της χρονιάς που πέρασε


