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2009-10: ΤΣΣΚΑ Μόσχας
Στη δεύτερη θέση, πίσω από τη Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ, τερμάτισε η ρωσική ομάδα στους ομί-
λους, παίρνοντας το εισιτήριο για τους «16». Με 
μία εκτός έδρας νίκη στην Ανδαλουσία επί της 
Σεβίλλης, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας συνέχισε το ταξίδι 
της στο Champions League, παίρνοντας για πρώ-
τη φορά την πρόκριση για τα προημιτελικά. Εκεί, 
όμως, είχε την ατυχία να πέσει πάνω στην Ίντερ 
του Μουρίνιο - που αργότερα κατέκτησε το τρό-
παιο – και να αποχαιρετήσει με δύο ήττες τη δι-
οργάνωση.

2007-08: Φενερμπαχτσέ
Μία νίκη της στην τελευταία αγωνιστική των ομί-
λων επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας της έδωσε το εισιτή-
ριο για τα νοκ άουτ του Champions League. Στους 
«16» κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη Σεβίλλη, με τις 
δύο ομάδες να χαρίζουν δύο συγκλονιστικά παιχνί-
δια στο κοινό. Η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι, με 
τη Φενερμπαχτσέ να παίρνει για πρώτη φορά στην 
ιστορία της το εισιτήριο για τους οκτώ. Παρά τη νίκη 
της στο πρώτο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, η 
τουρκική ομάδα δεν κατάφερε να περάσει και το 
εμπόδιο της Τσέλσι, με την πορεία της να ολοκλη-
ρώνεται στο Λονδίνο.

1999-2000: Λάτσιο
Φέτος έφτασε ένα βήμα από τα προημιτελικά, όμως είχε την ατυχία να πέσει 
πάνω στην Μπάγερν Μονάχου. Στην πρώτη σεζόν που η UEFA αποφάσισε να 
αυξήσει τις ομάδες από 24 σε 32 και να υπάρξουν δύο φάσεις ομίλων, η Λά-
τσιο τα κατάφερε... εις διπλούν. Στην πρώτη φάση προκρίθηκε από γκρουπ με 
Λεβερκούζεν, Ντιναμό Κιέβου και Μάριμπορ, ενώ στη δεύτερη προκρίθηκε από 
όμιλο με Μαρσέιγ, Τσέλσι και Φέγενορντ. Και στις δύο περιπτώσεις τερμάτι-
σε στην πρώτη θέση. Στα προημιτελικά έπεσε πάνω στη μετέπειτα φιναλίστ, 
Βαλένθια, με αποτέλεσμα να αποχαιρετήσει τη διοργάνωση στη μοναδική της 
παρουσία στους οκτώ.

2010-11: Σαχτάρ
Η πορεία της στους ομίλους την εκπληκτική και με πέντε νίκες σε έξι αγώνες τερμάτισε στην πρώτη 
θέση, αφήνοντας δεύτερη την Άρσεναλ. Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και στους «16» η ουκρανική ομά-
δα, αποκλείοντας με δύο νίκες τη Ρόμα, με συνολικό σκορ 6-2. Τα όνειρα για μία ακόμη υπέρβαση 
σταμάτησαν στα προημιτελικά, όπου η Σαχτάρ δεν μπόρεσε καν να κοιτάξει στα μάτια την Μπαρτσε-
λόνα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Μέσι και η παρέα του δε σταματούσαν πουθενά, στην πορεία μέχρι το 
τρόπαιο, κάνοντας... πλάκα απέναντι τους Ουκρανούς.

Η φάση των «16» ολοκληρώθηκε, ας θυμηθούμε τις ομάδες που έχουν βρεθεί 
για μία και μοναδική φορά στην ιστορία τους, ανάμεσα στις οκτώ της κορυφαίας 
διασυλλογικής διοργάνωσης. 

Champions League: Οι «εκπλήξε ις» των προημιτελικών


