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διαβουλεύσεις, αν και αυτό που προέχει 
για την Επιτροπή είναι η επιστροφή του 
Ράλι Ακρόπολις στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα WRC και σε δεύτερο χρόνο η επι-
λογή της περιοχής που θα φιλοξενηθεί.
Σε κάθε περίπτωση, βαρύνουσα σημα-
σία στην τελική απόφαση θα έχει η άπο-
ψη των ανθρώπων της FIA και του WRC 
Promoter, που αναμένονται προσεχώς 
στην Ελλάδα.

ειδικές διαδρομές τόσο στην περιοχή της 
Στερεάς Ελλάδας όσο και σε αυτήν της 
Πελοποννήσου. Ο φάκελος συγκροτείται 
ταχύτατα, καθώς, εφόσον η Ελλάδα κλη-
θεί να αντικαταστήσει κάποιον από τους 
αγώνες του WRC που είναι προγραμμα-
τισμένοι το 2021, πρέπει να είναι έτοιμη 
από κάθε πλευρά».
Επιπλέον σημειώνει ότι οι δύο ενδιαφε-
ρόμενες περιφέρειες έχουν ξεκινήσει τις 

Champions League) και δύο με τον Πεπ 
Γκουαρδιόλα (Σπύπερ Καπ Ευρώπης 
και Μουντιάλ Συλλόγων), αλλά έχασαν 
το γερμανικό Σούπερ Καπ από την Βόλ-
φσμπουργκ, στα πέναλτι.
Η Ίντερ, από την πλευρά της (2009-10), 
έκανε δικά της το Σούπερ Καπ Ιταλίας και 
το Διηπειρωτικό, αλλά της ξέφυγε το «6 
στα 6», εξαιτίας της ήττας από την Ατλέτι-
κο Μαδρίτης στο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ.
Ξεχωριστής αναφοράς χρήζει η Σέλτικ, 
η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που έκανε το 
τρεμπλ, αλλά και η πρώτη που άγγιξε το 
(άτυπο) «6 στα 6». Το 1967, οι Κέλτες του 
Τζοκ Στιν κατέκτησαν τα πάντα στο διά-
βα τους (Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Λιγκ 
Καπ Σκωτίας, Πρωταθλητριών και Κύπελ-
λο... Γλασκόβης), εκτός από το Διηπειρω-
τικό, το οποίο και έχασε από την αργεντί-
νικη Ράσινγκ ντε Αβεγιανέδα.

Ο αδικημένος Άγιαξ
Εκείνη την εποχή, άλλωστε, οι ομάδες της 
Νοτίου Αμερικής ήταν σαφώς πιο αντα-
γωνιστικές σε σχέση με το τι επακολού-
θησε, φτάνοντας πολλές φορές σε σημείο 
υπερβολικής σκληράδας, όταν αντιμετώ-

Α
ν ζητηθεί για το WRC, σύμφωνα 
με την Οργανωτική Επιτροπή 
Διοργανώσεων Μηχανοκίνη-
του Αθλητισμού που συστάθηκε 

με απόφαση του υφυπουργού Αθλητι-
σμού…
Ανοιχτό το ενδεχόμενο η χώρα μας να 
φιλοξενήσει ξανά το Ράλλυ Ακρόπολις 
ως κομμάτι του WRC, αφήνει ανακοίνω-
ση της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργα-
νώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.
Σύμφωνα με την Επιτροπή που συστά-
θηκε με απόφαση Αυγενάκη μόλις τον 
περασμένο Δεκέμβριο, οι ενδιαφερόμε-
νες περιφέρειες είναι δύο, καθώς δίπλα 
στην Στερεά Ελλάδα που έδωσε στέγη 
στο ιστορικό Ράλλυ ως κομμάτι του Ευ-
ρωπαϊκού πρωταθλήματος, βρίσκεται 
πλέον και η Πελοπόννησος.
Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή ανα-
φέρει ότι «τα μέλη της επιτροπής έχουν 
κάνει τις απαραίτητες αναγνωρίσεις στις 

και το Champions League.
Στο πρώτο μισό της επόμενης σεζόν, με 
τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς να έχει πάρει 
την θέση του Σαμουέλ Ετό στην επίθεση 
τους, οι Μπλαουγκράνα πρόσθεσαν άλλα 
τρία τρόπαια (Σούπερ Καπ Ισπανίας και 
Ευρώπης + Μουντιάλ Συλλόγων), με τον 
Πεπ να ξεσπάει σε λυγμούς, μετά το φινά-
λε της ιστορικής επιτυχίας.
Μπάρτσα και Μπάγερν, εκτός από τον 
Πεπ και το «πάρτα όλα», έχουν ως κοι-
νό ότι είναι και οι μοναδικές ομάδες που 
έχουν κάνει δύο φορές το τρεμπλ (Πρω-
τάθλημα, Κύπελλο, Champions League). 
Οι Καταλανοί το 2009 και το 2015, οι 
Βαυαροί το 2013 και το 2020.

Έμειναν στο... παρά ένα
Αξίζει να σημειωθεί, βεβαίως, ότι το ευ-
ρωπαϊκό Σούπερ Καπ άρχισε να διεξά-
γεται από το 1973 και το Διηπειρωτικό 
Κύπελλο, το οποίο στη συνέχεια μετονο-
μάστηκε-μετατράπηκε σε Μουντιάλ Συλ-
λόγων, το 1960.
Αυτό σημαίνει ότι η μεγάλη Ρεάλ των πέ-
ντε σερί Κυπέλλων Πρωταθλητριών δεν 
θα μπορούσε, και να ήθελε, να διεκδική-
σει το «6 στα 6», το οποίο όμως δεν μπό-
ρεσαν να κάνουν δικό τους η Μπάρτσα 
και η Μπάγερν την έτερη φορά που πή-
ραν το τρεμπλ.
Το 2015, οι Μπλαουγκράνα πήραν πέ-
ντε τρόπαια (Πρωτάθλημα, Κύπελλο, 
Champions League, Σούπερ Καπ Ευρώ-
πης και Μουντιάλ Συλλόγων), αλλά έχα-
σαν το Σούπερ Καπ Ισπανίας από την 
Αθλέτικ Μπιλμπάο του μετέπειτα προπο-
νητή τους, Ερνέστο Βαλβέρδε.
Το 2013, οι Βαυαροί πήραν με την σει-
ρά τους πέντε τρόπαια, τρία με τον 
Γιούπ Χάινκες (Πρωτάθλημα, Κύπελλο, 
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πιζαν τις ευρωπαϊκές.
Αυτή η... αγριάδα προβλημάτισε τον με-
γάλο Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ, ώστε το 
1971 να μην αντιμετωπίσει την ουρου-
γουανική Νασιονάλ, με τον Παναθηναϊκό 
να παίρνει την θέση του στον (χαμένο) 
διπλό τελικό.
Ο Αίαντας, αντίθετα, έδωσε το παρών το 
1972, όταν και είχε κατακτήσει το τρεμπλ, 
στον διπλό τελικό νίκησε την Ιντεπεντιέ-
ντε, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει το «6 στα 
6». Ο λόγος; Το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ 
καθιερώθηκε έναν χρόνο αργότερα (το 
κατέκτησε, βεβαίως), ενώ το ολλανδικό 
Σούπερ Καπ πήρε επίσημη μορφή μόλις 
το 1991.
Η Αϊντχόφεν, η οποία πήρε το τρεμπλ το 
1987-88, έχασε το ευρωπαϊκό Σούπερ 
Καπ από την Μαλίν και το Διηπειρωτικό 
από τη Νασιονάλ, ενώ δεν υπήρχε ακόμα 
το ολλανδικό Σούπερ Καπ.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1998-99) 
έχασε το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ από την 
Λάτσιο και το Charity Shield/Community 
Shield από την Άρσεναλ, αλλά πήρε το 
Διηπερωτικό κόντρα στην Παλμέιρας.
Από εκεί και πέρα, υπήρξαν ομάδες που 
έφτασαν τους τέσσερις τίτλους σε μια σε-
ζόν, άλλες όμως ήταν μόνο εγχώριοι (η 
Παρί Σεν Ζερμέν, τέσσερις φορές, με 
Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Λιγκ Καπ και 
Σούπερ Καπ Γαλλίας και η Μάντσεστερ 
Σίτι μια, με Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Λιγκ 
Καπ και Community Shield) και άλλες 
τις... έλειπε κάτι.
Η Ρεάλ Μαδρίτης, η κορυφαία βάσει τίτ-
λων ομάδα του 20ού αιώνα, πήρε δύο 
φορές από τέσσερις τίτλους (2016-17 και 
2017-18), αλλά στην μια της έλειπε Κύ-
πελλο και Σούπερ Καπ Ισπανίας και στην 
άλλη Πρωτάθλημα και Κύπελλο.


