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Το 2022 θα παίξει η ΑΕΚ τον πρώτο της αγώνα στο νέο της γήπεδο, 
σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Δήμαρχου Νέας Φιλαδέλφειας, 
Γιάννη Βούρου. Σε δηλώσεις του στη NOVA ο Γ. Βούρος ήταν ιδιαί-
τερα επιφυλακτικός όσον αφορά τα συνοδά έργα, ξεκαθάρισε ότι το 
γήπεδο ως αθλητική εγκατάσταση θα είναι έτοιμο πολύ πιο σύντομα, 
όμως θεωρεί ότι δεν θα έχει εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας πριν 
ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος του επόμενου πρωταθλήματος.
«Η απόκλιση που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στο χρονοδιάγραμ-
μα είναι πάρα πολύ μικρή σε χρονική διάρκεια και καλώς εχόντων 
των πραγμάτων και αν δεν παρουσιαστούν κάποια άλλα προβλήμα-
τα, όχι από πλευράς εργοταξίου, αλλά αντικειμενικά μιλώντας και 
βλέποντας την πρόοδο των εργασιών, πιστεύω ότι το δεύτερο γύρο 
της επόμενης σεζόν μπορούμε τον παίξουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια» 
είπε ο Δήμαρχος και πρόσθεσε: «Το γήπεδο καθ’εαυτό θα είναι έτοι-
μο πολύ πιο σύντομα, αλλά θα παίξουν ρόλο και τα συνοδά έργα 
στην άδεια λειτουργίας του γηπέδου. Γι’ αυτά τρέχουμε και γι’ αυτά 
πιέζουμε και μάλιστα  την περασμένη εβδομάδα είχα μια συνάντηση 
με τον κύριο Πατούλη στην Περιφέρεια όπου επισπεύσαμε και οι 
δύο πλευρές όλες τις διαδικασίες αυτές που συμμαχούν με αυτό το 
χρονοδιάγραμμα που σας είπα και έχουν να κάνουν και με την δεύ-
τερη υπογειοποίηση»

Το 2022 μπαίνει η ΑΕΚ στο νέο γήπεδο, λέει ο Γ. Βούρος

Ε
ξήντα τρία χρόνια συμπληρώνονται από την 
τραγωδία του Μονάχου. Στις 6 Φεβρουαρί-
ου 1958, «ξεκληρίστηκε» η κορυφαία ποδο-
σφαιρική ομάδα της εποχής, η Μάντσεστερ 

Γιουνάιτεντ.
Μετά την επαναληπτική προημιτελική συνάντηση 
για το Κύπελλο Πρωταθλητριών στο Βελιγράδι, απέ-
ναντι στον Ερυθρό Αστέρα, η αποστολή της αγγλι-
κής ομάδας, είχε προγραμματισμένη πτήση τσάρτερ 
της British Airways, που επρόκειτο να κάνει μια στά-
ση στο αεροδρόμιο του Μονάχου για ανεφοδιασμό.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την ισοπαλία (3-3) 
στο Βελιγράδι εξασφάλισε την πρόκριση στους «4» 
του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, καθώς είχε νικήσει 
2-1 στο πρώτο παιχνίδι στο Μάντσεστερ.   
Μία πρόκριση που ήλθε μία ημέρα πριν από την 
τραγωδία, όπου έχασαν τη ζωή τους 23 από τους 43 
επιβάτες του μοιραίου αεροσκάφους, συμπεριλαμ-
βανομένων ποδοσφαιριστών της ομάδας, μελών του 
προπονητικού επιτελείου της Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ, φιλάθλων και δημοσιογράφων.  
    Η ολισθηρότητα του πάγου που κάλυπτε τον διά-
δρομο δεν επέτρεπε στο αεροσκάφος να απογειωθεί. 
Έγιναν δύο αποτυχημένες προσπάθειες και τελικά το 
αεροπλάνο, μέσα σε χιονοθύελλα, στη νέα του προ-
σπάθεια να σηκωθεί, κατέληξε να συντριβεί σε έναν 
φράχτη στο αεροδόμιο και να συντριβεί. 
Το μοιραίο δυστύχημα συνέβη στις 15:04 τοπική 
ώρα. Τα συνεργεία διάσωσης ανέσυραν νεκρούς 
επτά ποδοσφαιριστές (Τζεφ Μπεντ, Ρότζερ Μπερν, 
Έντι Κόλμαν, Μαρκ Τζόουνς, Ντέιβιντ Πεγκ, Τόμι 
Τέιλορ και Λίαμ Γουίλαν), επτά δημοσιογράφους, 
τέσσερα στελέχη της ομάδας, δύο μέλη του πληρώ-
ματος και δύο φιλάθλους. Ο Ντάνκαν Έντουαρντς, 
ο πιο σπουδαίος παίκτης της ομάδας, πέθανε λίγες 
ημέρες αργότερα από τα βαριά του τραύματα σε νο-
σοκομείο του Μονάχου.
Ήταν η ομάδα με το ψευδώνυμο «μπέμπηδες» του 
θρυλικού Ματ Μπάσμπι, που χαροπάλευε στο νο-
σοκομείο επί σειρά μηνών και ανάρρωσε για να 
δημιουργήσει ξανά από το «μηδέν» την μεγάλη 
Γιουνάιτεντ. 
Οι έρευνες των γερμανικών αρχών, έθεσαν τον πι-

λότο Τζέιμς Θέιν, ως υπαίτιο, επειδή δεν ολοκλή-
ρωσε τη διαδικασία αποπαγοποίησης των φτερών 
του αεροπλάνου. Η British Airways τον απέλυσε 
αμέσως, αλλά μετά από δεκαετή δικαστική διαμά-
χη, δικαιώθηκε.  
Ανάμεσα  στους επιζώντες, ο Μπόμπι Τσάλτον, 
τότε πολύ νέος, που αργότερα έγινε σύμβολο της 
αγγλικής ομάδας. 
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μάζεψε δύσκολα τα συ-
ντρίμια της, οι εναπομείναντες παίκτες, μαζί με αρκε-
τούς εφήβους, έφτασαν ως τον τελικό του Κυπέλλου 
Αγγλίας, όπου έχασαν με 2-0 από την Μπόλτον.

Η νέα ομάδα που έφτιαξε ο Ματ Μπάσμπι, μπόρεσε 
το 1967 να κατακτήσει το πρώτο Κύπελλο Πρωταθλη-
τριών για την Αγγλία, συντρίβοντας την Μπενφίκα με 
4-1 και δημιουργώντας την αρχή του μύθου της… 

Το συγκινητικό μήνυμα της Λίβερπουλ 
για το δυστύχημα της Γιουνάιτεντ
Η Λίβερπουλ, με ένα συγκινητικό μήνυμα, εξέφρα-
σε τη θλίψη της για την επέτειο του δυστυχήματος 
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Μόναχο.
Η Λίβερπουλ, η παραδοσιακή αντίπαλος των «κόκ-
κινων διαβόλων» στην Αγγλία δημοσίευσε φωτο-
γραφία που αποτυπώνει το ρολόι που βρίσκεται στο 
«Ολντ Τράφορντ» και δείχνει την ώρα που συνέβη 
το μοιραίο δυστύχημα. Με αυτό τον τρόπο οι «κόκ-
κινοι» αποδίδουν φόρο τιμής στην μεγαλύτερη τρα-
γωδία στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
«Σήμερα οι σκέψεις μας είναι με την Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ και όλους όσοι επηρεάστηκαν από την 
τραγωδία αυτή. Στην επέτειο της τραγωδίας αυτής, 
σταματάμε τα πάντα στη θύμισή τους. Δεν θα τους 
ξεχάσουμε ποτέ», αναφέρει το χαρακτηριστικό μή-
νυμα των «Reds».

Ο προπονητής της Μίλαν, 
Στέφανο Πιόλι, επιμένει ότι 
δεν εκπλήσσεται από την 
αξιοσημείωτη... μακροζω-
ία του Ζλάταν Ιμπαΐμοβιτς, 
υπογραμμίζοντας την επι-
θυμία του να παρατείνει ο 
Σουηδός το συμβόλαιό του 
με το σύλλογο στη Serie A.
Ο 39χρονος επιθετικός 
έσπασε το... φράγμα των 
500 γκολ καριέρας, συ-
μπληρώνοντας τα 501 στη 
ευρεία νίκη με 4-0 επί της 
Κροτόνε, χαρίζοντας στη 
Μίλαν διαφορά δύο βαθ-
μών στην κορυφή της κα-
τάταξης από τη διώκτρια 
της, Ιντερ. Το συμβόλαιο 
του Ιμπραΐμοβιτς λήγει στο 

τέλος της εφετινής αγω-
νιστικής περιόδου και σε 
ερώτηση που δέχθηκε για 
το ενδεχόμενο ανανέωσης 
του, ο Πιόλι απάντησε: 
«Δεν γνωρίζω. Ο Ζλάταν 
τα πηγαίνει καλά μαζί μας 
και το καλύτερο είναι ότι 
δουλεύουμε υπέροχα μαζί. 
Είμαστε ένας μεγάλος σύλ-
λογος και θέλουμε να τα 
πάμε καλά, αλλά ο Ζλάταν 
θα αποφασίσει το μέλλον 
του. Εύχομαι να συνεχίσει 

να αγωνίζεται και να το κά-
νει μαζί μας». 
Ο Ιμπραΐμοβιτς βρίσκε-
ται στη δεύτερη θέση των 
σκόρερ στην εφετινή λίστα 
της Serie A, πίσω από τον 
Κριστιάνο Ρονάλντο (16 
γκολ), έχοντας σημειώσει 
14 τέρματα στο πρωτάθλη-
μα. 
Συνολικά, ο έμπειρος επι-
θετικός έχει σημειώσει 27 
γκολ σε 37 αγώνες από τότε 
που επέστρεψε στο Μιλάνο 
για μια δεύτερη θητεία τον 
Ιανουάριο του 2020, ενώ 
ηγείται της προσπάθειάς 
της Μίλαν για τον πρώτο 
τίτλο της στη Serie A μετά 
από 10 χρόνια.

Πέρασαν 63 χρόνια από την τραγωδία του 
Μονάχου που «ξεκλήρισε» την Γιουνάιτεντ

Έγραψε Ιστορία ο Ζλάταν


