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Ο Αλεκσάντερ Τσεφέριν, πρόεδρος της UEFA, ετοιμάζει τη νέα μορφή του 
Champions League που θα πάρει σάρκα και οστά από το 2024 με νέα ονομασία 
και με... την Ρεάλ Μαδρίτης σύμμαχο! 

Super Champions: Αυτό θα είναι το νέο Champions League!

Τ
ο Champios League μας 
χαιρετάει και από το 2024 
η UEFA ξεκινάει το Super 
Champions και έτσι προσπα-

θεί να βάλει στοπ στις σκέψεις για 
την δημιουργία της κλειστής λίγκας 
European Super League. Πολλές οι 
αλλαγές και ας δούμε την νέα διορ-
γάνωση που θα μας συντροφεύει τα 
βράδια μας.
Εδώ και χρόνια ψήνεται η δημιουρ-
γία μιας κλειστής λίγκας στο Ευρω-
παϊκό ποδόσφαιρο, με συμμετοχή 
των μεγαλύτερων ομάδων.
Από την άλλη η ΟΥΕΦΑ προσπαθεί 
να κάνει το Τσάμπιονς λιγκ ακόμα 
πιο κερδοφόρο, μπας και σταματήσει 
αυτές τις σκέψεις, που πλέον έχουν 
μπει στο στάδιο σχεδιασμού. 

Το νέο Champions League
Το SkySports έγραψε ότι η ESL θα 
ξεκινήσει από το 2022. Δύσκολο 
φαίνεται να οργανωθεί τόσο γρήγο-
ρα μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, αν 
και ο στόχος όπως φαίνεται είναι να 
προλάβουν την αναδιάρθρωση του 
Champions League, η οποία οριοθε-
τείται το 2024. Ένα σχέδιο της UEFA 
που είδε το φως της δημοσιότητας 
πέρσι (αλλά βρήκε αντίθετες όλες τις 
εθνικές λίγκες) αφορούσε μια κατη-
γορία ελίτ 32 ομάδων, σε μια δομή 
που συμπεριλαμβάνει 64 κλαμπ, χω-
ρισμένες σε Champions League και 
Europa League. Μην ξεχνάμε ότι ήδη 
έχει ετοιμαστεί το Europa Conference 
League..
Πόσο πιθανό είναι να δούμε την Ευ-
ρωλίγκα στο ποδόσφαιρο (με περισ-
σότερα χρήματα, ωστόσο, και χωρίς… 
Τζόρντι Μπερτομέου, θα πρόσθετε 
ένας κακεντρεχής); Το δημοσίευμα 

του SkySports μπορεί να μην είναι 
τυχαίο, η συμμετοχή των αμερικανο-
κίνητων Λίβερπουλ και Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ να είναι πολύ σημαντι-
κή (η προσέγγιση των ιδιοκτητών 
τους δείχνει ξεκάθαρα το μοντέλο 
του επαγγελματικού αθλητισμού που 
ακολουθείται στις ΗΠΑ), ωστόσο 
μέχρι να (κι αν ποτέ) φτάσουμε στη 
European Super League, θα πρέπει να 
διανύσουμε πολύ δρόμο και να ξεπε-
ράσουμε δεκάδες εμπόδια.
Σίγουρα, όμως, τα ισχυρά κλαμπ πιέ-
ζουν διαρκώς για περισσότερα έσοδα. 
Ειδικά τώρα, που χάνουν χρήμα. Κι 
αν οι μικροί υποφέρουν περισσότερο; 
Εδώ μπορεί εύκολα κανείς να απαντή-
σει “είναι ο καπιταλισμός, ηλίθιε”.

Super Champions
Με τις φήμες πως αρκετοί ευρωπα-
ϊκοί σύλλογοι σχεδιάζουν τη δη-
μιουργία της ευρωπαϊκής Super 
League, η UEFA κάνει ρελάνς με το 
SuperChampions.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της 
ισπανικής εφημερίδας «AS», η Ευ-

ρωπαϊκή Συνομοσπονδία υπό τις 
ευλογίες του προέδρου Αλεξάντερ 
Τσέφεριν, θα συνεργαστεί με πέντε 
συλλόγους, που εκπροσωπούν την 
ECA (ευρωπαϊκή ένωση συλλόγων): 
Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους, Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φενερμπαχτσέ 
και Παρί ΣΖ.
Στην task force της UEFA συμμετέχει 
και ο Θόδωρος Θεοδωρίδης μαζί με 
τους δύο από τους αντιπροέδρους της 
UEFA, τον Ισπανό Λουίς Ρουμπιάλες 
και τον Πορτογάλο Φερνάντο Γκόμεζ 
όπως και ο Άγγλος ταμίας της UEFA, 
Ντέιβιντ Γκιλ.
Οι δυο πλευρές εξετάζουν τη δημι-
ουργία μιας νέας εταιρείας με τη συμ-
μετοχή της UEFA και των συλλόγων.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, «έχουν 
γίνει εργασίες για ένα εννεαετές έργο 
κατά την περίοδο μεταξύ 2024 και 
2033, και αν συμφωνήσουν όλα τα 
μέρη, η έναρξη του SuperChampions 
θα μπορούσε να παρουσιαστεί το 
2022 ή το 2023. Η νέα διοργάνωση 
έχει την έγκριση της FIFA».
Σε πρώτη φάση γίνονται διεργασίες 

σχετικά με τη δομή της διοργάνωσης, 
το καλεντάρι και φυσικά την κατανο-
μή των πόρων.
Σε ό,τι αφορά το καλεντάρι, θα γίνει 
σύσταση οι αγώνες του Κυπέλλου να 
μειωθούν σε  τέσσερις ή πέντε ημερο-
μηνίες και τα εγχώρια πρωταθλήματα 
πρέπει κατά προτίμηση να αποτελού-
νται από 16 ομάδες ή το πολύ 18.

Η σχέση του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός αν δεν είναι στην 
πρώτη φάση, 18 θα μπει στην φάση 
των 24. Η εν γένει παρουσία του τα 
τελευταία 20 χρόνια, τον έχει φέρει 
στα ψηλά επίπεδα του διεθνούς πο-
δοσφαίρου. Όμως θα δοθεί μάχη με 
τον  Άγιαξ, ο οποίος παραμένει ισχυ-
ρή δύναμη. Αν λοιπόν ο Ολυμπιακός 
δεν είναι στην πρώτη φάση των 18 
συλλόγων θα είναι σίγουρα σε αυτή 
των 24.

Οι 18 ομάδες της  
πρώτης φάσης θα είναι οι:
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Λίβερπουλ
Μάντσεστερ Σίτυ
Τσέλσι ή Άρσεναλ
Τότεναμ
Ρεάλ Μαδρίτης
Μπαρσελόνα,
Ατλέτικο Μαδρίτης
Ιντερ
Μίλαν
Γιουβέντους,
Ρόμα
Μπάγερν
Ντόρτμουντ
Παρί Ζερμέν
Λιόν
Πόρτο
Αγιαξ ή Ολυμπιακός

Η Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα κατέκτησε το Copa Libertadores!
Η Παλμέιρας του γνωστού μας από το πέρασμα 
του στον ΠΑΟΚ Αμπέλ Φερέιρα κατέκτησε το Copa 
Libertadores. Σε ένα καθαρό Βραζιλιάνικο ντέρμπι 
που ήταν θρίλερ, με γκολ του Μπρένο στο 10’ λεπτό 
των καθυστερήσεων.
Σε ένα γνήσιο βραζιλιάνικο ντέρμπι, η Παλμέιρας 
κατέκτησε το Κόπα Λιμπερταδόρες κόντρα στην Σά-
ντος, με γκολ του Μπρένο στο ένατο λεπτό των κα-
θυστερήσεων.  Ένας τελικός τον οποίο οι Έλληνες 
φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
σε «ζωντανή» μετάδοση από το One channel.
Αρχικά ο προπονητής της Σάντος, Κούκα, αποβλή-
θηκε καθώς δεν άφησε τον αντίπαλο παίκτη να 
πάρει τη μπάλα και να εκτελέσει γρήγορα πλάγιο 
άουτ. Στη συνέχεια έγινε ένας μικρός χαμός και 
δέχθηκε την κόκκινη κάρτα, ενώ το ματς διεκόπη 
για αρκετά λεπτά.
Το πρώτο ημίχρονο ήταν απογοητευτικό, καθώς 
τόσο η Παλμέιρας, όσο και η Σάντος δεν μπορούσε 
να βρει ρυθμό, έκαναν συνεχώς σκληρά μαρκαρί-

σματα και χωρίς κάποια ουσιαστική φάση.
Η πρώτη τελική στο ματς έγινε στο 6ο λεπτό όταν ο 
Παρά δοκίμασε ένα μακρινό σουτ, αλλά χωρίς να 
βρει την εστία. Ο Βερίσιμο στο τελευταίο παιχνίδι 
με την Σάντος πριν μετακομίσει στην Μπενφίκα, 
είχε καταφέρει να περιορίσει το μεγάλο… όπλο της 
Παλμέιρα, Λουίζ Αντριάνο που έμεινε χωρίς τελική 
στο πρώτο ημίχρονο.
Το ματς παρακολουθούσε αρκετός κόσμος από τις 
κερκίδες, παρότι η διοργανώτρια αρχή είχε πει ότι 

οι προσκλήσεις θα είναι μόνο 250, αλλά οι ποδο-
σφαιριστές δεν τους… αποζημίωσαν με το θέαμα. 
Μπόλικο ξύλο, πολύ δυνατές μονομαχίες και χω-
ρίς ρυθμό κύλησε το πρώτο μέρος, με την καλύτε-
ρη φάση να διαδραματίζεται στο 37ο λεπτό, όταν ο 
Βέιγκα έκανε διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή, 
αλλά με τη μπάλα να περνάει άουτ.
Το δεύτερο μέρος κύλησε σαφώς πιο ομαλά αφού 
ο ρυθμός ήταν καλύτερος και οι δυο ομάδες δημι-
ουργούσαν συνεχώς φάσεις, με τη μεγαλύτερη να 
γίνεται στο 77’ για την Σάντος. Αρχικά ο Πιτούκα 
έκανε το σουτ και έδιωξε ο Γουέβερτον, στην συνέ-
χεια ο Ζόναταν με νέο σουτ απείλησε, με τη μπάλα 
να περνάει ελάχιστα άουτ.
Λίγα δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η κανονική διάρ-
κεια και ενώ όλα έδειχναν πως οδηγούμαστε στην 
παράταση, ο Ρόνι έκανε την σέντρα, ο Μπρένο πή-
δηξε ψηλότερα από όλους και με καρφωτή κεφαλιά 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και χάρισε το μεγάλο 
τρόπαιο στην Παλμέιρας.


