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Ο Εντουάρντο Γκαλεάνο γεννήθη- 
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τέλεσε διευθυντής σύνταξης του 
εβδομαδιαίου περιοδικοί» Marcha, 
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1985 επέστρεψε στην Ουρουγουάη. 
Έκτοτε ζει στο Μοντεβίδεο. Ε ίναι 
συγγραφέας πολλών βιβλίων, τα 
οποία έχουν μεταφραστεί σε περισ
σότερες από είκοσι γλώσσες και 
έχει επιδείξει πλούσια δημοσιογρα
φική δραστηριότητα.
Έ χ ε ι τιμηθεί με το Βραβείο Casa de 
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το βραβείο Aloa των Δανών εκδο
τών το 1993. Η τριλογία του Μνήμες 
φωτιάς βραβεύτηκε από το Υπουρ
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Οι σελίδες που ακολουθουν αφιερώνονται σ’ εκείνα τα 
παιδιά που, εδώ και χρόνια, συνάντησα μια μέρα στο δρό
μο στην Καλέγια ντε Κόστα. Είχαν παίξει ποδόσφαιρο και 
τραγουδούσαν:

•Χάσονμε, κερδίσουμε 
Εμείς θα το γλεντήσουμε».





Ευχαριστίες

Τ ο βιβλίο αυτό οφείλει πολλά στον ενθουσιασμό και 
στην υπομονή των Πέπε Μπαριέντος, Μανόλο Επελ- 

μπάουμ, Εσεκιέλ Φερνάντες-Μόορες, Καρλ Χιούμπενερ, 
Φράνκλιν Μοράλες, Άνχελ Ρουόκο και Κλάους Σοΰστερ, 
που διάβασαν τα χειρόγραφα, διόρθωσαν λάθη και συνει- 
σέφεραν σε ιδέες και πολύτιμες πληροφορίες.

Συνέβαλαν επίσης σημαντικά το κριτικό μάτι της συζύγου 
μου Ελένα Βιγιάγκρα και η ποδοσφαιρική μνήμη του πα
τέρα μου Μπέμπε Χιουγκ. Ο γιος μου Κλαουντιο και μερι
κοί φίλοι μου, ή φίλοι φίλων μου, έβαλαν και αυτοί ένα χε
ράκι, ψάχνοντας βιβλία και εφημερίδες, ή απαντώντας σε 
ερωτήσεις. Είναι οι: Οΰγκο Αλφάρο, Σε Φερνάρντο Μπάλ- 
μπι, Τσίκο Μπουάρκε, Νικολάς Μπουεναβεντούρα Βιντάλ, 
Μανουέλ Καμπιέσες, Χόρχε Κονσουέγρα, Πιερ Σαράς, 
Χουλιάν Γκαρσία-Καρντάου, Χοσέ Γκονσάλες Ορτέγα, 
Πάντσο Γκράελς, Γενς Λόχμαν, Ντανιέλ Λόπες ντ’ Αλεσά- 
ντρο, Σίστο Μαρτίνες, Χουάν Μανουέλ Μαρτίν Μέντεμ, 
Τζιάνι Μινά, Ντάμασο Μουρουα, Φελίπε Νεπομουσένο, 
Μιγκέ Νιέτο-Σολίς, Λουίς Νίνιο, Λουίς Οκάμπος Αλόνσο, 
Κάρλος Όσα, Νορμπέρτο Πέρες, Σίλβια Πείρου, Μιγκέλ 
Άνχελ Ραμίρες, Αλασταΐρ Ριντ, Αφόνσο, Ρομάνο ντε Σαντ 
Άννα, Πιλάρ Ρόγιο, Ρόσα Σαλγκάδο, Τζιουζέπε Σμόρτο και 
Χόρχε Βαλντάνο. Ο Οσβάλντο Σοριάνο συμμετείχε ως 
προσκεκλημένος συγγραφέας.

Θα έπρεπε να πω ότι όλοι αυτοί δε φέρουν καμιά ευθυνη 
για το αποτέλεσμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι πιστεύω πως 
φταίνε με το παραπάνω γιατί μπλέχτηκαν σ’ αυτή την 
ιστορία.





Εξομολόγηση του συγγραφέα

/  πως όλοι οι Ουρουγουανοί, μικρός ήθελα να γίνω
ποδοσφαιριστής. Έπαιζα πολύ καλά, ήμουν χάρ

μα οφθαλμών, αλλά στον ύπνο μου. Ξύπνιος, ήμουν ο 
χειρότερος στραβοκλότσης που είχε περάσει από τις 
αλάνες της χώρας μου.

Ούτε ως οπαδός έλεγα και πολλά πράγματα. Ο Χουάν 
Αλμπέρτο Σκιαφίνο και ο Χούλιο Σέσαρ Αμπάντιε έπαι
ζαν στην Πενιαρόλ, δηλαδή στο εχθρικό στρατόπεδο. Ως 
καλός οπαδός της Νασιονάλ, έκανα ό,τι μπορούσα για 
να τους μισήσω. Αλλά ο Πέπε Σκιαφίνο, με τις αριστουρ- 
γηματικές του πάσες, οργάνωνε το παιχνίδι της ομάδας 
του θαρρείς και έβλεπε το γήπεδο από το ψηλότερο ση
μείο του πύργου του σταδίου, και ο μαύρος Αμπάντιε γλι
στρούσε την μπάλα κατά μήκος της γραμμής του πλαγί
ου, τρέχοντας με εξαιρετική ταχύτητα, λικνιζόμενος χω
ρίς να αγγίζει την μπάλα ή να σκοντάφτει πάνω σε αντι
πάλους. Κι εγώ δεν μπορούσα να κάνω αλλιώτικα από το 
να τους θαυμάζω, ακόμα και να τους χειροκροτήσω αι
σθανόμουν την ανάγκη.

Πέρασαν τα χρόνια και κατέληξα να αποδεχτώ την ταυ
τότητά μου: δεν είμαι τίποτα παραπάνω παρά ένας ζη
τιάνος του καλού ποδοσφαίρου. Περιφέρομαι στον κό
σμο με το καπέλο στο χέρι και παρακαλάω στα γήπεδα:

-  0  θεός να σας έχει καλά, ένα καλό ηαιχνίδι.
Και όταν παίζεται καλό ποδόσφαιρο, είμαι πανευτυχής 
για το θαύμα, χωρίς να νοιάζομαι ποια είναι η ομάδα ή η 
χώρα που το παίζει.
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Το ποδόσφαιρο

Η ιστορία του ποδοσφαίρου είναι ένα θλιβερό ταξίδι 
απόλαυσης και καθήκοντος. Στο βαθμό που το 

άθλημα έχει βιομηχανοποιηθεί, έχει χαθεί σιγά σιγά η 
ομορφιά που γεννιέται από τη χαρά που νιώθει κανείς 
μονάχα γιατί παίζει. Σε αυτόν τον κόσμο του τέλους του 
αιώνα μας το επαγγελματικό ποδόσφαιρο καταδικάζει 
οτιδήποτε είναι άχρηστο, και είναι άχρηστο οτιδήποτε 
δεν αποφέρει κέρδη. Κανείς δεν κερδίζει από αυτή την 
τρέλα που κάνει τον άντρα παιδί για λίγο, καθώς παίζει 
όπως ένα παιδάκι με το τόπι του ή μια γάτα με το μάλλι
νο κουβάρι. Γίνεται ένας χορευτής που χορεύει με μια 
μπάλα ελαφριά σαν το παιδικό τόπι που το παίρνει ο αέ
ρας και σαν το κουβάρι που κατρακυλάει παίζοντας χω
ρίς να ξέρει ότι παίζει, χωρίς σκοπό, χωρίς χρονόμετρο, 
χωρίς διαιτητή.

Το παιχνίδι έχει μετατραπεί σε θέαμα, με λίγους πρωτα
γωνιστές και πολλούς θεατές, σε ποδόσφαιρο για κοίταγ- 
μα, και το θέαμα έχει μετατραπεί σε μια από τις πιο επι
κερδείς οικονομικές δραστηριότητες στον κόσμο, δεν 
οργανώνεται για να γίνει παιχνίδι, αλλά για να αποφευ
χθεί το παιχνίδι. Οι τεχνοκράτες του επαγγελματικού 
αθλητισμού επέβαλαν ένα ποδόσφαιρο καθαρής ταχύτη
τας και πολλής δύναμης, που απεμπολεί την απόλαυση, 
ατροφεί τη φαντασία και απαγορεύει το θράσος.

Ευτυχώς εμφ ανίζοντα ι ακ όμα  στα γή πεδα , μολονότι αυτό



συμβαίνει περιστασιακά, μερικοί ξεδιάντροποι βρωμιά- 
ρηδες που κάνουν του κεφαλιού τους και διαπράττουν το 
κακούργημα να τριπλάρουν όλη την αντίπαλη ομάδα, το 
διαιτητή και το κοινό, μόνο και μόνο για την αγνή από
λαυση του κορμιού που ξεχύνεται στην απαγορευμένη 
περιπέτεια της ελευθερίας.

Ο ποδοσφαιριστής

Τ ρέχει λαχανιασμένος στην κόψη του ξυραφιού. Από 
τη μια, τον περιμένει το βάθρο της δόξας, από την 

άλλη, η άβυσσος της καταστροφής.

Στη γειτονιά του τον ζηλεύουν. Ο επαγγελματίας ποδο
σφαιριστής έχει γλιτώσει από το εργοστάσιο ή το γρα
φείο, τον πληρώνουν για να γλεντάει, έχει κερδίσει τον 
πρώτο λαχνό. Και μολονότι πρέπει να χύνει τον ιδρώτα 
με τους κουβάδες, χωρίς να έχει το δικαίωμα να κουρα
στεί ή να κάνει λάθος, φιλοξενείται στις εφημερίδες και 
στην τηλεόραση. Τα ραδιόφωνα αναφέρουν το όνομά 
του, οι γυναίκες τον ονειρεύονται, τα παιδιά θέλουν να 
του μοιάσουν. Αλλά αυτός, που άρχισε να παίζει μπάλα 
για την ευχαρίστηση του παιχνιδιού στους χωματόδρο
μους των φτωχογειτονιών, τώρα παίζει από επαγγελματι
κό καθήκον και έχει την υποχρέωση να κερδίζει και μόνο 
να κερδίζει.

Οι επιχειρηματίες τον αγοράζουν, τον πουλάνε, τον δα
νείζουν, και αυτός αφήνεται με αντάλλαγμα την υπόσχε
ση για περισσότερη φήμη και χρήμα. Ό σο περισσότερη 
επιτυχία γνωρίζει και όσο περισσότερα χρήματα κερδί
ζει, τόσο περισσότερο γίνεται όμηρος του συστήματος.

@ @ @ 13
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Υ ποχρεω μ ένος οε στρατιω τική  π ε ιθ α ρ χ ία , υποφ έρει το 
μαρτύριο  των άγριω ν προπονή σεω ν και υποβάλλεται 
<ττους βομβαρδισμούς το>ν παυσίπονω ν και της κορτιζό
νης, ιιου τον κάνουν να ξεχνάει τον πόνο και δίνουν ψ ευ
δή εικόνα για την υγεία του. Και στις πα ραμ ονές  σ η μ α 
ν τ ικ ο ί αγώνων τον κλείνουν σε ένα ιπ ρ α τό π εδ ο  συγκέ
ντρω σης, όπου  υποβάλλεται σε κα ταναγκαστικά  έργα, 
τρέφ ετα ι με άνοστα φ αγητά , μεθάει με νερό  και κο ιμ ά 
τα ι μόνος του.

Στις άλλες α νθρώ π ινες  δρασ τηρ ιότητες  η π α ρα κμ ή  έρχε
τα ι μ αζ ί με τα  γηρατειά , αλλά ο π ο δ ο σ φ α ιρ κ π ή ς  συχνά 
γερνάει <πα τρ ιάντα  του. Ο ι μύες κουράζονται νωρίς:

-  Α υτός δε βάζει γκολ ούτε <ηψ  κατηφόρα.

-  Α νιός; Α ν ιό ς  δε σκοράρει ακόμα και αν δέσεις ία  χ έρ ια  τον 

τερματοφ ύλακα.

Καμιά  φ ορά  η πα ρα κμ ή  έρχετα ι και πρ ιν  α π ό  τα  τρ ιά 
ντα, αν κά πο ια  μπαλιά  τον χτυπήσ ει ά σ χημα , αν, για  κα
κή τύχη , κά πο ιος  μυς κα ταστρα φ εί, ή κά ποιο  χτύπημα  
του προκαλέσ ει κάταγμα σε κά πο ιο  α π ό  τα  οστά που δεν 
α π ο κ α θ κ π α ν τα ι. Και κά πο ια  α π ο φ ρά δα  ημέρα  ο π ο δ ο 
σ φα ιρ ισ τής  δ ιαπισ τώ νει ότι έπα ιξε  τη ζωή του οε μια μό 
νο ζαρ ιά , κα ι ότι τα χρή μ α τα , μ αζ ί με τη δόξα, έχουν ιιε- 
τάξει. Η δόξα , αυτή η τρελή κι α δέσ ποτη , δεν του άφησε 
ούτε ένα γρά μ μ α  πα ρηγορ ιά ς.



Ο τερματοφύλακας

Ο νομάζεται επίσης και γκολκίπερ και πορτιέρο, αλ
λά θα μπορούσε επίσης να ονομαστεί μάρτυρας, 

αυτός που πληρώνει τα σπασμένα, ο εν πολλαίς αμαρτί- 
αις μετανοών, ή ο καρπαζοεισπράκτορας των τσίρκων. 
Λέγεται ότι όπου πατεί χορτάρι δε φυτρώνει.

Είναι μονάχα ένας. Είναι καταδικασμένος να παρακο
λουθεί το παιχνίδι από μακριά. Χωρίς να μετακινείται 
από το τέρμα του, περιμένει, μόνος, τον τουφεκισμό του. 
Στο παρελθόν ήταν ντυμένος στα μαύρα όπως και ο διαι
τητής. Τώρα ο διαιτητής δε μεταμφιέζεται πια σε κορά
κι, και ο τερματοφύλακας ξεγελάει τη μοναξιά του με 
φαντασμαγορικά χρώματα.

Ο τερματοφύλακας δε σκοράρει. Είναι εκεί για να εμπο
δίσει τους άλλους να το κάνουν. Το γκολ είναι η γιορτή 
του ποδοσφαίρου. Ο σκόρερ προκαλεί χαρά και ο τερμα
τοφύλακας, ο καρμίρης, του τη χαλάει.

Έχει στην πλάτη του πάντα τον αριθμό ένα. Μήπως είναι 
ο πρώτος που θα πληρωθεί; Κάθε άλλο. Είναι ο πρώτος 
που θα πληρώσει. Ο τερματοφύλακας πάντα φταίει. 
Αλλά και όταν δε φταίει, πάλι αυτός την πληρώνει. Ό ταν 
οποιοσδήποτε παίκτης υποπέσει σε πέναλτι, τιμωρείται 
ο τερματοφύλακας. Τον αφήνουν εκεί, μόνον απέναντι 
στο δήμιό του, χωρίς κανένα προστατευτικό τείχος. Και 
όταν η ομάδα του βρεθεί σε κακή μέρα, πάλι αυτός πλη
ρώνει τη ζημιά, κάτω από μια βροχή από σουτ, εξιλεώνο
ντας αμαρτίες άλλων.

Οι άλλοι παίκτες μπορούν να κάνουν κάποιο χοντρό λά
θος, μια ή περισσότερες φορές, αλλά το ξεπληρώνουν με

®  ®  ® 15
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μια θεαματική προοποίηοη, μια πάσα ακρίβειας, ένα εύ
στοχο σουτ. Αυτός ποτέ. Το πλήθος δε συγχωρεί τον τερ
ματοφύλακα. Έκανε άστοχη έξοδο; Έκανε κάποια βλα
κεία; Του έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια; Τα ατσάλι
να χέρια του έγιναν προς στιγμή μεταξωτά; Με ένα μονά
χα λάθος του ο τερματοφύλακας κάνει να χαθεί ένα παι
χνίδι, ή ένα πρωτάθλημα- και τότε το κοινό ξεχνάει μο
νομιάς όλα του τα ανδραγαθήματα και τον καταδικάζει 
σε αιώνια δυσμένεια. Η κατάρα αυτή θα τον κυνηγάει 
μέχρι το τέλος της ζωής του.

*
Το είδωλο

Μ ια ωραία πρωία η θεά του ανέμου φιλάει το πόδι 
του άντρα, το κακομεταχειρισμένο, το απεχθές πό

δι, και από αυτό το φιλί γεννιέται ένα είδωλο του ποδο
σφαίρου. Γεννιέται σε αχυρένια κούνια, σε μια παράγκα 
με ντενεκεδένια σκεπή και έρχεται στον κόσμο αγκαλιά 
με μια μπάλα.

Μόλις μάθει να περπατάει, ξέρει κιόλας να παίζει μπάλα. 
Στα πρώτα χρόνια της ζωής του χοροπηδάει πίσω από 
τους τερματοφύλακες, παίζει αδιάκοπα στις αλάνες των 
φτωχογειτονιών μέχρι να νυχτώσει, οπότε δε φαίνεται πια 
η μπάλα. Και όντας νεαρός πετάει δίνοντας φτερά και σε 
άλλους μέσα στα γήπεδα. Οι μαγικές του ικανότητες προ- 
καλούν κοσμοσυρροή, τη μια Κυριακή μετά την άλλη, 
από νίκη σε νίκη, από αποθέωση σε αποθέωση.



Η μπάλα τον αναζητά, τον αναγνωρίζει, τον έχει ανάγκη. 
Στο κουντεπιέ του κουρνιάζει και αναπαύεται. Αυτός της 
δίνει λάμψη, την κάνει να μιλά και, μέσα από αυτή τη συ
νομιλία τους, επικοινωνούν εκατομμύρια κόσμοι μου
γκών. Τα μηδενικά, οι καταδικασμένοι να είναι για πάντα 
μηδενικά, μπορούν για λίγο να αισθανθούν ότι είναι κάτι 
χάρη στις πάσες που φεύγουν από το πόδι με το άγγιγμα 
της μπάλας, στις τρίπλες που κάνουν οχτάρια στο χορτά
ρι, στα φανταστικά γκολ με τακουνάκι ή ανάποδο ψαλίδι. 
'Οταν παίζει αυτός, η ομάδα έχει δώδεκα παίκτες.

-  Δώδεκα; Δεκαπέντε έχει! Είκοσι!

Η μπάλα γελάει χαρούμενη στον αέρα. Αυτός την κατε
βάζει, την κοιμίζει, της λέει γλυκόλογα, τη χορεύει, και, 
βλέποντας όλα αυτά τα πρωτοφανή, οι θαυμαστές του 
νιώθουν οίκτο για τα εγγόνια τους που δε γεννήθηκαν 
ακόμα και δε θα τα δουν.

Αλλά το είδωλο παραμένει είδωλο για λίγο μόνο, πανάρ- 
χαια ανθρώπινη συνήθεια, σχεδόν καθόλου, και, όταν το 
χρυσό πόδι βρεθεί αντιμέτωπο με την κακοτυχία, το 
άστρο έχει ολοκληρώσει το ταξίδι του από το ζενίθ στο 
ναδίρ. Γίνεται ένα κορμί με περισσότερα μπαλώματα 
από το κοστούμι του παλιάτσου, ο ακροβάτης γίνεται πα
ραλυτικός, ο καλλιτέχνης ένα κτήνος:

- Τ α  τίναξε τα ηέιαλα!

Η πηγή της συλλογικής ευτυχίας γίνεται τώρα αλεξικέ
ραυνο της γενικής κατακραυγής:

-  Μούμια!

Μερικές φορές το είδωλο δεν γκρεμίζεται εντελώς. Και με
ρικές φορές, όταν καταρρέει, ο κόσμος το κατασπαράζει.

@ @ ® 17
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Ο οπαδός

Μ ια φορά την εβδομάδα ο οπαδός το σκάει από το 
σπίτι του και πηγαίνει στο γήπεδο.

Ανεμίζουν οι σημαίες, ηχούν οι ροκάνες, τα πυροτεχνή
ματα και τα ταμπούρλα, βρέχει κορδέλες και ψιλοκομμέ
νο χαρτί. Σε αυτόν τον ιερό τόπο η μοναδική θρησκεία 
που δεν έχει άθεους επιδεικνύει τις θεότητές της. Μολο
νότι ο οπαδός μπορεί να παρακολουθήσει το θαύμα με 
μεγαλύτερη άνεση από την τηλεόραση, προτιμάει την 
περιπλάνηση προς αυτόν τον τόπο προσκυνήματος, όπου 
θα δει τους αγγέλους του να αγωνίζονται με σάρκα και 
οστά ενάντια στους δαίμονες που έχουν βάρδια.

Εδώ ο οπαδός κουνάει το μαντίλι του, καταπίνει το σάλιο 
του, γκλουπ, καταπίνει φαρμάκι, μασάει το σκούφο του, 
ψιθυρίζει προσευχές και κατάρες, και ξαφνικά γδέρνει 
το λαιμό του σε μια επευφημία και πηδάει σαν τον ψύλ
λο, αγκαλιάζοντας τον άγνωστο που φωνάζει γκολ δίπλα 
του. Ό σο διαρκεί αυτή η ειδωλολατρική τελετουργία, ο 
οπαδός δεν είναι ένας αλλά πολλοί. Μαζί με χιλιάδες άλ
λους πιστούς συμμερίζεται την πεποίθηση ότι είμαστε οι 
καλύτεροι, ότι όλοι οι διαιτητές είναι πουλημένοι, όλοι οι 
αντίπαλοι είναι ύπουλοι.

Σπάνια ο οπαδός θα πει: Απόψε παίζει η ομάδα μου. Συ
νήθως λέει: Απόψε παίζουμε εμείς. Ο δωδέκατος αυτός 
παίκτης γνωρίζει καλά ότι αυτός είναι που φυσάει τους 
ανέμους του πάθους που σηκώνουν την μπάλα όταν αυτή 
κοιμάται, όπως οι άλλοι έντεκα παίκτες γνωρίζουν καλά 
ότι αγώνας χωρίς οπαδούς είναι σαν να χορεύεις χωρίς 
μουσική.



Ό ταν τελειώνει ο αγώνας, ο οπαδός, που δεν έχει κουνη
θεί από τις κερκίδες, γιορτάζει τη νίκη του: τους σκίσα
με, τους ρίξαμε στ’ αυτιά- ή θρηνεί την ήττα του: πάλι 
μας την έφεραν, παλιοκερατά διαιτητή. Τότε ο ήλιος πέ
φτει και ο οπαδός φεύγει. Στο γήπεδο που αδειάζει πέ
φτουν σκιές. Στις τσιμεντένιες κερκίδες, ενώ σβήνουν τα 
φώτα και οι φωνές, καίνε μερικές μικρές εστίες φωτιάς 
εδώ και εκεί. Το γήπεδο μένει μόνο του, και ο οπαδός 
επιστρέφει και αυτός στη μοναξιά του, αυτός που υπήρξε 
εμείς. Ο οπαδός απομακρύνεται, διαλύεται, χάνεται, και 
η Κυριακή γίνεται μελαγχολική, όπως μια Καθαρή Δευ
τέρα μετά το τέλος του καρναβαλιού.

φανατικός είναι ένας οπαδός σε κατάσταση παρα
φροσύνης. Η επίμονη άρνηση της πραγματικότη

τας οδηγεί στην εξαφάνιση του ορθού λόγου και σε οτι
δήποτε άλλο προσομοιάζει σ’ αυτόν, και τα λείψανα του 
ναυαγίου πλέουν άσκοπα σε μανιασμένα νερά, τα οποία 
αναταράσσονται συνεχώς από μια οργή που δεν καταλα-

Ο φανατικός μπαίνει στο γήπεδο τυλιγμένος με τη ση
μαία της ομάδας του, το πρόσωπό του βαμμένο με τα 
χρώματα της αγαπημένης φανέλας, φτιαγμένος με τη 
βοήθεια θορυβωδών και επικίνδυνων αντικειμένων, προ- 
καλώντας πολλή φασαρία και αναστάτωση. Ποτέ δεν εί
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γιάζει.
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ναι μόνος του. Ανώνυμος μέσα στο επιθετικό πλήθος, αυ
τή την επικίνδυνη σαρανταποδαροΰσα, ο ταπεινωμένος 
ταπεινώνει και προκαλεί τρόμο ο φοβισμένος. Η παντο
δυναμία της Κυριακής εξορκίζει τη σκυφτή ζωή της υπό
λοιπης εβδομάδας, το κρεβάτι το χωρίς πόθο, τη δουλειά 
χωρίς ενδιαφέρον ή την απουσία δουλειάς. Απελευθερω
μένος για μια μέρα, ο φανατικός έχει πολλούς και πολλά 
να εκδικηθεί.

Παρακολουθεί τον αγώνα σε κατάσταση επιληψίας, αλ
λά δεν τον βλέπει. Ο δικός του αγώνας είναι στην κερκί
δα. Εκεί είναι το πεδίο μάχης του. Και μόνη η παρουσία 
του οπαδού της άλλης ομάδας συνιστά απαράδεκτη πρό
κληση. Ο Καλός δεν είναι βίαιος, αλλά τον υποχρεώνει 
να γίνει ο Κακός. Ο εχθρός φταίει πάντα, του αξίζει να 
του στρίψουν το λαρύγγι. Ο φανατικός δεν μπορεί να χα
λαρώσει, γιατί ο εχθρός παραμονεύει παντού. Μπορεί να 
κρύβεται ακόμα και σε αυτόν το σιωπηλό θεατή, που 
μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκφράσει την άποψη ότι ο 
αντίπαλος παίζει σωστά, οπότε θα τιμωρηθεί όπως του 
αξίζει.



Το γκολ

ο γκολ είναι ο οργασμός του ποδοσφαίρου. Και
όπως ακριβώς και ο οργασμός, το γκολ είναι ολοέ

να πιο σπάνιο στη σύγχρονη ζωή.

Πριν μισό αιώνα ήταν σπάνιο να τελειώσει ένα παιχνίδι 
χωρίς γκολ: 0-0, δυο ανοιχτά στόματα, δυο χασμουρητά. 
Τώρα οι έντεκα ποδοσφαιριστές περνάνε όλο τον αγώνα 
κρεμασμένοι από το οριζόντιο δοκάρι, προσπαθώντας 
να αποτρέψουν το γκολ, χωρίς όμως να τους μένει χρόνος 
για να το επιτύχουν.

Ο ενθουσιασμός που προκαλείται κάθε φορά που η 
άσπρη μπάλα τραντάζει τα δίχτυα μπορεί να φαίνεται 
μυστήριο ή τρέλα, αλλά πρέπει να λάβει κανείς υπόψη 
του ότι το θαύμα κρατάει λίγο. Το γκολ, ακόμα και αν εί
ναι ένα γκολάκι, γίνεται πάντα γκοοοοοοοοοολ στο στό
μα των ραδιοφωνικών αναμεταδοτών, ένα ντο βγαλμένο 
από τα στήθη, ικανό να αφήσει τον Καρούζο μουγκό για 
πάντα, και το πλήθος παραληρεί, και το γήπεδο ξεχνάει 
ότι είναι από τσιμέντο, ξεκολλάει από τη γη και απογειώ
νεται.
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Ο διαιτητής

Ο διαιτητής εξ ορισμού αυθαιρετεί. Αυτός είναι ο απο- 
κρουστικός τύραννος που ασκεί τη δικτατορική του 

εξουσία, χωρίς δυνατότητα αντιπολίτευσης, και ο πομπώ
δης δήμιος που εφαρμόζει την απόλυτη εξουσία του με 
χειρονομίες όπερας. Με μια σφυρίχτρα στο στόμα, ο διαι
τητής ορίζει κατά που θα πνεύσει ο άνεμος του πεπρωμέ
νου, επικυρώνοντας ή ακυρώνοντας τα γκολ. Με μια κάρ
τα στο χέρι, υψώνει τα χρώματα της καταδίκης: το κίτρι
νο, που τιμωρεί τον αμαρτωλό και τον υποχρεώνει σε με
τάνοια, και το κόκκινο, που τον καταδικάζει στην εξορία.

Οι επόπτες γραμμών, που τον βοηθούν αλλά δε διατάζουν, 
βλέπουν απ’ έξω. Μόνο ο διαιτητής μπαίνει στον αγωνιστι
κό χώρο· και δικαίως σταυροκοπιέται μπαίνοντας, και 
μπαίνει σκυφτός μπροστά στο βρυχώμενο πλήθος. Η δου
λειά του ουνίσταται στο να γίνει μισητός. Είναι το μόνο θέ
μα που προκαλεί ομοφωνία στο ποδόσφαιρο: όλοι τον μι
σούν. Τον ρφυρίζουν πάντα, ποτέ δεν τον χειροκροτούν.

Κανείς άλλος δεν τρέχει όσο αυτός. Είναι ο μόνος που εί
ναι υποχρεωμένος να τρέχει συνεχώς. Αυτός ο παρείσα- 
κτος, που ξεφυσάει ασταμάτητα ανάμεσα στους είκοσι 
δυο παίκτες, όλη την ώρα ποδοβολάει και σακατεύει την

i



1
πλάτη του σαν άλογο- και η ανταμοιβή για όλη αυτή τη 
θυσία είναι τα ουρλιαχτά του πλήθους που ζητάει το κε
φάλι του. Από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, 
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ο διαιτητής είναι υποχρεω
μένος να κυνηγάει τη λευκή μπάλα, που πάει και έρχεται 
ανάμεσα σε πόδια άλλων. Είναι προφανές ότι θα τον ευ
χαριστούσε πολύ να παίξει κι αυτός, αλλά ποτέ δεν του 
έκαναν αυτή τη χάρη. 'Οταν, συμπτωματικά, η μπάλα 
χτυπήσει επάνω του, όλο το γήπεδο θυμάται τη μητέρα 
του. Και αναμφίβολα, μόνο και μόνο επειδή είναι εκεί, 
στον ιερό πράσινο χώρο όπου στριφογυρνάει και πετάει 
η μπάλα, εισπράττει βρισιές, αποδοκιμασίες, πετροβο
λήματα και κατάρες.

Μερικές φορές, σπάνια, κάποια απόφαση του διαιτητή 
συμπλέει με την επιθυμία του οπαδού, αλλά ούτε και έτσι 
κατορθώνει να αποδείξει την αθωότητά του. Οι χαμένοι 
χάνουν εξαιτίας του διαιτητή και οι νικητές κερδίζουν 
ανεξαρτήτως διαιτητή. Αλλοθι όλων των λαθών, εξήγηση 
για κάθε δυστυχία- αν όμως δεν υπήρχε, οι οπαδοί θα 
ήταν υποχρεωμένοι να τον ανακαλυψουν. Ό σο περισσό
τερο τον μισούν, τόσο περισσότερο τον έχουν ανάγκη. 
Για περισσότερο από έναν αιώνα ο διαιτητής ντυνόταν 
πένθιμα. Για ποιον; Για τον εαυτό του. Τώρα κρύβει τη 
θλίψη του με τα χρώματα.
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Ο τεχνικός

Π ριν υπήρχε ο προπονητής, στον οποίο κανείς δεν 
έδινε και πολλή σημασία. Ο προπονητής πέθανε, 

σιωπηλά, άταν το παιχνίδι έπαψε να είναι παιχνίδι, και 
το επαγγελματικό ποδόσφαιρο είχε πια ανάγκη την τε
χνοκρατία της τάξης. Τότε γεννήθηκε ο τεχνικός, με 
αποστολή να αποτρέψει τον αυτοσχεδιασμό, να ελέγξει 
την ελευθερία και να αυξήσει την αποδοτικότητα των 
παικτών, υποχρεώνοντάς τους να μεταβληθούν σε πει- 
θαρχημένους αθλητές.
Ο προπονητής έλεγε:

-  Πάμε να παίξουμε.
Ο τεχνικός λέει:

-  Πάμε για δουλειά.

Τώρα μιλάνε με αριθμούς. Το ταξίδι από την αποκοτιά 
μέχρι το φόβο, η ιστορία του ποδοσφαίρου στον εικοστό 
αιώνα είναι μια διαδρομή από το 2-3-5 ως το 4-5-1, περ
νώντας από το 4-3-3 και το 4-4-2. Οποιοσδήποτε αμύη
τος είναι σε θέση να το μεταφράσει αυτό με λίγη βοή
θεια, αλλά στη συνέχεια κανείς δε βγάζει άκρη. Από το 
σημείο αυτό και μετά ο τεχνικός αναπτύσσει συνταγές 
μυστικές σαν τη σύλληψη του Ιησού και με αυτές επεξερ
γάζεται τακτικά σχήματα, τα οποία είναι περισσότερο 
ακατανόητα από την Αγία Τριάδα.

Από τον παλιό μαυροπίνακα φτάσαμε στις ηλεκτρονικές 
οθόνες: τώρα τα σημαντικά παιχνίδια σχεδιάζονται στον 
υπολογιστή και διδάσκονται σε βίντεο. Οι τελειοποιή
σεις αυτές σπάνια εμφανίζονται στους αγώνες που ανα- 
μεταδίδει η τηλεόραση. Η τηλεόραση προτιμάει να επι
δεικνύει τις συσπάσεις του προσώπου του τεχνικού και 
τον δείχνει να δαγκώνει τις γροθιές του και να φωνάζει 
προς τους παίκτες οδηγίες, οι οποίες θα άλλαζαν τη ροή



του παιχνιδιού αν κάποιος μπορούσε να τις ακούσει.

'Οταν τελειώνει ο αγώνας, οι δημοσιογράφοι τον βομβαρ
δίζουν με ερωτήσεις στη συνέντευξη Τύπου. Ο τεχνικός πο
τέ δεν περιγράφει το μυστικό των επιτυχιών του, ενώ διατυ
πώνει αξιοθαύμαστες εξηγήσεις για τις αποτυχίες του: «Οι 
οδηγίες ήταν σαφείς, αλλά δεν εφαρμόστηκαν», λέει όταν 
η ομάδα του χάνει από έναν αντίπαλο κατώτερο. Ή  ανα
νεώνει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του μιλώντας περίπου 
έτσι: «Οι αποτυχίες δεν αναιρούν την κατάκτηση μιας 
νοητικής καθαρότητας, την οποία ο τεχνικός έχει χαρα
κτηρίσει ως τη σύνθεση πολλών θυσιών, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την επίτευξη της αποτελεσματικότητας».

Η μηχανή του θεάματος τα αλέθει όλα, όλα διαρκούν λί
γο, και ο τεχνικός είναι το ίδιο αναλώσιμος με οποιοδή- 
ποτε άλλο προϊόν της κοινωνίας του θεάματος. Σήμερα 
το κοινό τού φωνάζει:

-Αθάνατος!

Και την επόμενη Κυριακή τον προτρέπει να μην ξημε
ρώσει.

Αυτός πιστεύει ότι το ποδόσφαιρο είναι μια επιστήμη και 
το γήπεδο ένα εργαστήριο, αλλά οι διοικούντες και οι 
οπαδοί δεν απαιτούν μόνο την ευρηματικότητα του Αϊν
στάιν και τη λεπτολογία του Φρόιντ, αλλά και την ικανό
τητα πραγματοποίησης θαυμάτων της Παρθένου της 
Λούρδης και την υπομονή του Γκάντι.
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Το θέατρο

ι παίκτες παίζουν με τα πόδια οε μια παράσταση,
η οποία απευθύνεται σε ένα κοινό χιλιάδων ή και 

εκατομμυρίων παθιασμένων, που την παρακολουθούν 
από τις κερκίδες ή από τα σπίτια τους με την ψυχή στο 
στόμα. Ποιος γράφει το έργο; Μήπως ο τεχνικός; Το έρ
γο βγάζει τη γλώσσα στο συγγραφέα του. Η εξέλιξή του 
εξαρτάται από τη διάθεση και την ικανότητα το)ν ηθο
ποιών και, οε τελική ανάλυση, εξαρτάται από την τύχη, 
που στρέφεται, όπως και ο άνεμος, προς όποια κατεύ
θυνση θέλει. Για το λόγο αυτό και η κάθαρση είναι πάντα 
ένα μυστήριο για τους θεατές, αλλά και για τους πρωτα
γωνιστές, εκτός από περιπτώσεις δωροδοκίας ή άλλης 
νομοτέλειας του πεπρωμένου.

Πόσα θέατρα παίζονται στο μεγάλο ποδοσφαιρικό θέα
τρο; Πόσα σενάρια αντιστοιχούν μέσα στο τετράγωνο 
πράσινο λιβάδι; Δεν παίζουν όλοι οι παίκτες μόνο με τα 
πόδια.

Υπάρχουν μερικοί που είναι τεχνίτες στο να εξοργίζουν 
τον άλλο: ο παίκτης φοράει τη μάσκα του αγίου, που εί
ναι ανίκανος να σκοτώσει ακόμα και μύγα, και τότε φτύ
νει, βρίζει, σπρώχνει, πετάει χο>μα στα μάτια του αντιπά
λου, του ρίχνει μια εύστοχη αγκωνιά στο σαγόνι, του τρα-



βάει τα μαλλιά ή τη φανέλα, του πατάει το πόδι όταν στέ
κεται, ή το χέρι όταν είναι πεσμένος, και όλα αυτά συμ
βαίνουν πίσω από τις πλάτες του διαιτητή και ενώ ο επό
πτης γραμμών κοιτάζει τα σύννεφα.

Υπάρχουν αξιοθαύμαστοι ηθοποιοί στην τέχνη της εκ- 
μαίευσης πλεονεκτημάτων: ο παίκτης φοράει τη μάσκα 
του δυστυχούς, που φαίνεται βλάκας αλλά είναι ηλίθιος, 
και τότε εκμαιεύει πλεονεκτήματα. Εκτελεί το φάουλ, το 
ελεύθερο ή το πλάγιο πολύ μακριά από το σημείο που 
υπέδειξε ο διαιτητής. Και όταν κάνει τείχος, γλιστράει 
αργά αργά, χωρίς να σηκώνει τα πόδια του, μέχρι να τον 
μεταφέρει το μαγικό χαλί κοντά στον παίκτη που θα 
εκτελέσει το φάουλ.

Υπάρχουν, τέλος, ηθοποιοί αμίμητοι στην τέχνη της κα
θυστέρησης: ο παίκτης φοράει τη μάσκα του μάρτυρα, 
που μόλις σταυρώθηκε, και τότε κυλιέται με πόνο κρατώ
ντας το γόνατο ή το κεφάλι του, ή μένει ξαπλωμένος στο 
χορτάρι. Τα λεπτά κυλούν. Με ρυθμό χελώνας τον πλη
σιάζει ο μασέρ της ομάδας, αυτός με τα άγια χέρια, χο
ντρός και ιδρωμένος, μυρίζοντας κρέμες εντριβής, με 
την πετσέτα στο σβέρκο, με το μπουκάλι του νερού στο 
ένα χέρι και κάποιο θαυματουργό καταπότι στο άλλο. 
Και περνούν οι ώρες και τα χρόνια, μέχρι που ο διαιτη
τής δίνει εντολή να βγάλουν το πτώμα από τον αγωνιστι
κό χώρο. Και τότε, ξαφνικά, ο παίκτης δίνει ένα πήδημα 
και, χοπ, επαναλαμβάνεται το θαύμα της ανάστασης.

Τ
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Οι ειδικοί

Π ριν από κάθε αγώνα οι δημοσιογράφοι υποβάλ
λουν τις πονηρές τους ερωτήσεις:

-  Είστε έτοιμοι να νικήσετε;
Και παίρνουν εκπληκτικές απαντήσεις:

-  θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για τη νίκψ

Έπειτα παίρνουν το λόγο οι υπεύθυνοι για την αναμετά
δοση των αγώνων. Αυτοί της τηλεόρασης συνοδεύουν τις 
εικόνες, αλλά γνωρίζουν καλά ότι δεν μπορούν να τις 
ανταγωνιστούν. Αντίθετα, αυτοί του ραδιοφώνου είναι 
ακατάλληλοι για καρδιακούς: οι ειδικοί αυτοί της έντα
σης τρέχουν περισσότερο από τους παίκτες, περισσότερο 
και από την ίδια την μπάλα, και αναμεταδίδουν με ιλιγ- 
γιώδη ρυθμό έναν αγώνα που συμβαίνει να μην έχει και 
πολλή σχέση με αυτόν που λαμβάνει χώρα. Σ’ αυτόν τον 
καταρράκτη των λέξεων περνάει ξυστά από το οριζόντιο 
δοκάρι μια μπαλιά που πέρασε ξυστά από τον ουρανό, 
και διατρέχει άμεσο κίνδυνο η εστία, στην οποία μια 
αραχνούλα υφαίνει τον ιστό της από δοκάρι σε δοκάρι, 
ενώ ο τερματοφύλακας χασμουριέται.

Ό ταν ολοκληρώνεται η συγκλονιστική ημέρα σε αυτόν 
τον τσιμεντένιο κολοσσό, είναι πια η ώρα των σχολια
στών. Πριν οι σχολιαστές είχαν διακόψει πολλές φορές 
την αναμετάδοση του αγώνα, για να υποδείξουν στους 
παίκτες τι έπρεπε να κάνουν, αλλά αυτοί δεν είχαν μπο
ρέσει να τους ακούσουν, διότι ήταν απασχολημένοι με τη 
συνέχιση των λαθών τους. Οι ιδεολόγοι αυτοί του Μ\ν 

εναντίον του WM, που συμβαίνει να είναι το ίδιο αλλά 
από την ανάποδη, χρησιμοποιούν μια ορολογία στην 
οποία η επιστημονική σοφία κινείται μεταξύ της πολεμι
κής προπαγάνδας και της λυρικής έκστασης. Και μιλούν 
πάντα στον πληθυντικό γιατί είναι πολλοί.



Το λεξιλόγιο των επιστημόνων 
του ποδοσφαίρου

Θ α συνθέσουμε την οπτική μας γωνία διατυπώνο
ντας μια πρώτη προσέγγιση των υπέρ και των κατά 

από τακτικής, τεχνικής και φυσικής άποψης, στην αντι
παράθεση που έλαβε χώρα απόψε στο γήπεδο του Ποδο
σφαιρικού Συλλόγου Ουνίδος Βενσερέμος, χωρίς να πε
ριπέσουμε σε απλουστεύσεις μη συμβατές με το θέμα, το 
οποίο χρήζει βαθύτερης και λεπτομερέστερης ανάλυσης, 
και χωρίς να περιπέσουμε σε αμφισημίες που ήταν, είναι 
και θα είναι ξένες προς την αφοσίωση από μέρους μας, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας, στην υπηρεσία της 
αγάπης προς τον αθλητισμό.

Θα ήταν εύκολο να απεκδυθούμε των ευθυνών μας επιρ- 
ρίπτοντας την ήττα της γηπεδούχου στην ανεπαρκή από
δοση των παικτών της, αλλά η υπερβολική καθυστέρηση, 
την οποία επέδειξαν κατά το σημερινό αγώνα, τη στιγμή 
που έπρεπε να μεταβιβάσουν την μπαλιά, την οποία εί
χαν δεχτεί, ουδόλως δικαιολογεί, σημειώστε το καλά, κυ
ρίες και κύριοι, ουδόλως, τέτοια γενικευμένη απαξία, και 
ως εκ τούτου άδικη. Ό χι, όχι και πάλι όχι. Ο κομφορμι
σμός δε συνάδει σε μας, όπως καλά γνωρίζουν αυτοί που 
έχουν παρακολουθήσει την τόσων χρόνων μακρά δια
δρομή μας, τόσο στη χώρα μας, όσο και στους χώρους 
του διεθνούς, ακόμα και του παγκοσμίου, αθλητισμού, 
όπου κληθήκαμε να εκπληρώσουμε τα ταπεινά μας κα
θήκοντα. Έτσι, θα το πούμε ευθαρσώς, όπως το συνηθί
ζουμε: η επιτυχία δεν έστεψε τις φυσικές δυνατότητες 
του σχήματος αυτής της ενισχυμένης ομάδας για τον 
απλούστατο λόγο ότι εξακολουθεί να είναι ανίκανη να 
διοχετεύσει σωστά τις επιθετικές της τάσεις προς τα όρια 
της αντίπαλης περιοχής. Το λέγαμε και την περασμένη
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Κ υριακή, το επαναλαμβάνουμ ε και σ ήμερα , με το μέτω 
πο  ψ ηλά κα ι χω ρίς ενδο ιασ μούς, γ ια τί πά ντα λέγαμε τα  
σύκα σύκα και τη  σ κάφη σ κάφ η , κα ι θα  συνεχίσουμε να 
λέμε την α λ ήθεια , μολονότι αυτή πονάει πολλούς, όπο ιος  
και αν πέσει και όπο ιο  και αν είνα ι το κόστος της.W

Ο χορευτικός πόλεμος

Σ το ποδόσφαιρο αυτή την τελετουργική λατρεία του 
πολέμου, έντεκα άντρες με κοντά παντελόνια είναι 

το όπλο της συνοικίας, της πόλης ή του έθνους. Αυτοί οι 
πολεμιστές, χωρίς όπλα και ασπίδες, εξορκίζουν τα δαι
μόνια του .πλήθους και επιβεβαιώνουν την πίστη του: σε 
κάθε σύγκρουση δυο ομάδων αντιπαρατίθενται παλιά μί
ση και αγάπες, κληρονομημένα από πατέρα σε γιο.

Το στάδιο έχει πύργους και εμβλήματα, όπως ένα κά
στρο, και μια βαθιά και πλατιά τάφρο γύρω από τον 
αγωνιστικό χώρο. Στη μέση μια λευκή σειρά σημαδεύει 
τις αμφισβητούμενες περιοχές. Σε κάθε άκρη είναι τα 
τέρματα, που θα βομβαρδιστούν με σουτ. Η περιοχή 
μπροστά στα τέρματα ονομάζεται ζώνη κινδύνου.

Στον κύκλο της σέντρας οι αρχηγοί ανταλλάσσουν σημαι- 
άκια και χαιρετιούνται, όπως απαιτεί η τελετουργία. 
Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή και η μπάλα, άλλος 
σφυριχτός άνεμος, αρχίζει να κινείται. Η μπάλα πάει κι



έρχεται, και ο παίκτης την παίρνει και τη μεταβιβάζει 
μέχρι που τρώει ένα χτύπημα και πέφτει τάβλα. Το θύμα 
δε σηκώνεται. Ο παίκτης κείτεται πάνω στην απεραντο
σύνη του πράσινου χλοοτάπητα. Στην απεραντοσύνη των 
κερκίδων βροντούν οι φωνές. Οι αντίπαλοι οπαδοί βρυ- 
χώνται χαρούμενοι:

-  Σκοτώστε τους!
-  Que se muera!
-  Devi norire!
-T uez le!
-  Mach ihn nieder!
-  Let him die!
-  Kill, kill, kill!

To λεξιλόγιο του πολέμου

Μ ε επιδέξιες και ποικιλόμορφες τακτικές κινήσεις 
στα πλαίσια της στρατηγικής που είχαμε χαράξει, 

η ομάδα μας ξεχύθηκε στην επίθεση αιφνιδιάζοντας τον 
αντίπαλο. Ή ταν μια σαρωτική επίθεση. 'Οταν οι δυνά
μεις μας εισέβαλαν στην εχθρική περιοχή, η επίθεσή μας 
προκάλεσε ένα ρήγμα στην αχίλλειο πτέρνα της αμυντι
κής διάταξης και διείσδυσε στην αντίπαλη περιοχή. Ο 
κανονιέρης δέχτηκε τη σφαίρα, με μια επιδέξια προ
σποίηση βρέθηκε σε θέση βολής, ετοίμασε το σουτ και 
ολοκλήρωσε την επίθεση με μια κανονιά που διέλυσε τα 
δίχτυα. Τότε ο νικημένος τερματοφύλακας, φύλακας του 
οχυρού, που έμοιαζε άπαρτο, έπεσε στα γόνατα με το 
πρόσωπο ανάμεσα στα χέρια, ενώ ο δήμιος που τον είχε 
πυροβολήσει χαιρετούσε το πλήθος που τον αποθέωνε.

Ο εχθρός δεν υποχώρησε, αλλά οι επιθέσεις του δεν κα
τόρθωσαν να πανικοβάλουν τις αμυντικές γραμμές μας
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και ξεθύμαναν μπροστά στη θαρραλέα οπισθοφυλακή 
μας. Οι άντρες τους πυροβολούσαν με βρεμένη μπαρού- 
τη, καθώς τους περιόρισε η γενναιότητα των μονομάχων 
μας, που αγωνίζονταν σαν λιοντάρια. Και τότε, απελπι
σμένοι από την αναπόφευκτη ήττα, οι αντίπαλοι κατέφυ
γαν στη βία, μεταβάλλοντας το γήπεδο σε πεδίο μάχης. 
'Οταν δυο δικοί μας παίκτες τέθηκαν εκτός μάχης, το 
κοινό απαίτησε, μάταια, την εσχάτη των ποινών, όμως οι 
αντίπαλοι συνέχισαν ατιμώρητοι τις βαρβαρότητες, που 
προσιδιάζουν σε πολεμική αναμέτρηση και απάδουν των 
ιπποτικών κανόνων του ευγενούς αθλήματος του ποδο
σφαίρου.

'Οταν επιτέλους ο κουφός και τυφλός διαιτητής σφύριξε 
τη λήξη, το πλήθος αποχαιρέτησε τους νικημένους με 
ένα γιουχάισμα που τους άξιζε. Και τότε ο νικητής λαός 
ξεχύθηκε στο γήπεδο και πήρε στους ώμους τους έντεκα 
ήρωες της επικής αυτής νίκης, αυτού του άθλου, αυτής 
της εποποιίας, που τόσο αίμα, ιδρώτα και δάκρυα μας 
στοίχισε. Και ο αρχηγός μας, τυλιγμένος με τη σημαία 
μας, που ποτέ πια δε θα κηλιδωθεί από την ήττα, ύψωσε 
το τρόπαιο και φίλησε το μεγάλο ασημένιο κύπελλο. 
Ή ταν το φιλί της δόξας!



Το γήπεδο

Μ πήκατε ποτέ σας σε ένα άδειο γήπεδο; Κάντε τον 
κόπο. Σταθείτε στη μέση του αγωνιστικού χώρου 

και αφουγκραστείτε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο γεμάτο από 
ένα άδειο γήπεδο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο θορυβώδες 
από τις κερκίδες χωρίς κανένα θεατή.

Στο Γουέμπλεϊ αντηχούν ακόμα οι πανηγυρισμοί από το 
Παγκόσμιο Κύπελλο του ’66, που κέρδισε η Αγγλία, αλ
λά, αν ακούσει κανείς πιο προσεκτικά, μπορεί να ακού- 
σει τους θρήνους του ’53, όταν οι Ούγγροι κατατρόπωσαν 
την αγγλική ομάδα. Το Εστάδιο Σεντενάριο του Μοντεβί- 
δεο αποπνέει ακόμα τη νοσταλγία για τις δόξες του πο
δοσφαίρου της Ουρουγουάης. Το Μαρακανά κλαίει ακό
μα τη βραζιλιάνικη ήττα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 
’50. Στο Μπομπονέρα του Μπουένος Άιρες ηχουν ακόμα 
τα τύμπανα εδώ και μισό αιώνα τώρα. Από τα βάθη του 
σταδίου Αζτέκα αναδύεται ακόμα η ηχώ των τελετουργι
κών ύμνων του αρχαίου μεξικανικού παιχνιδιού της μπά
λας. Το τσιμέντο του Καμπ Νόου στη Βαρκελώνη μιλάει 
καταλανικά, και οι κερκίδες του Σαν Μαμές στο Μπιλ- 
μπάο μιλάνε στην εουσκέρα. Στο Μιλάνο το φάντασμα 
του Τζιουζέπε Μεάτσα βάζει ακόμα γκολ που προκαλούν 
παραλήρημα στο στάδιο το οποίο φέρει το όνομά του. Ο 
τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του ’74, που κέρδισε 
η Γερμανία, παίζεται ακόμα νυχθημερόν στο Ολυμπιακό 
Στάδιο του Μονάχου. Το στάδιο του βασιλιά Φαχντ στη 
Σαουδική Αραβία έχει θεωρείο από μάρμαρο και χρυσά
φι, και οι κερκίδες έχουν χαλιά, αλλά ούτε μνήμη έχει, 
ούτε κάτι το αξιόλογο για να διηγηθεί.
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Η μπάλα

Σ την Κίνα η μπάλα ήταν δερμάτινη, παραγεμισμένη 
με στουπί. Οι Αιγύπτιοι της εποχής των Φαραώ την 

έκαναν με άχυρα ή φλούδες από σπόρους και την περιτύ
λιγαν με χρωματιστά υφάσματα. Οι Έλληνες και οι Ρω
μαίοι χρησιμοποιούσαν βοδινές κύστεις φουσκωμένες 
και ραμμένες. Οι Ευρωπαίοι του μεσαίωνα και της ανα
γέννησης χρησιμοποιούσαν μια μπάλα σχήματος οβάλ 
γεμάτη με αλογότριχες. Στην Αμερική η μπάλα, φτιαγμέ
νη από καουτσούκ, πηδούσε όσο πουθενά αλλού στον κό
σμο. Οι χρονικογράφοι της ισπανικής Αυλής διηγούνται 
ότι ο Ερνάν Κορτές χτύπησε κάτω με τα χέρια μια μεξι- 
κανική μηάλα και την έκανε να πετάξει ψηλά μπροστά 
στα έκπληκτα μάτια του αυτοκράτορα Καρόλου.

Ο ελαστικός θάλαμος, φουσκωμένος με τρόμπα και κα
λυμμένος από δέρμα, γεννήθηκε στα μέσα του περασμέ
νου αιώνα χάρη στην εφευρετικότητα του Τσαρλς Γκου- 
ντγίαρ, ενός Βορειοαμερικανού από το Κονέκτικατ. Και 
χάρη στην εφευρετικότητα των Τοσολίνι, Βαλμπονέζι 
και Πόλο, τριών Αργεντινών από την Κόρντομπα, γεννή
θηκε, πολύ αργότερα, η μπάλα χωρίς ραφή. Αυτοί εφεύ
ραν το θάλαμο με βαλβίδα που φούσκωνε με ένεση αέρα, 
και από το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’38 κατέστη δυνατή 
η κεφαλιά χωρίς κίνδυνο τραυματισμού από το νήμα, 
που μέχρι τότε έδενε την μπάλα.



Μέχρι τα μέσα του αιώνα η μπάλα ήταν χρώματος καφέ. 
Έπειτα έγινε άοπρη. Στις μέρες μας υπάρχουν διάφορα 
μοντέλα, μαύρα σε άσπρο φόντο. Τώρα έχει περίμετρο 
εβδομήντα εκατοστών και καλύπτεται από πολυουραιθά- 
νη πάνω σε αφρό πολυαιθυλενίου. Είναι αδιάβροχη, ζυ
γίζει λιγότερο από μισό κιλό και κινείται πολύ πιο γρήγο
ρα από την παλιά δερμάτινη μπάλα, που γινόταν τρομε
ρά βαριά τις βροχερές μέρες.

Έχει πολλά ονόματα: ο σφαιρικός, η στρογγυλή, ο χρή
σιμος, η σφαίρα, το τόπι, το βλήμα. Αντίθετα, στη Βραζι
λία ουδείς αμφιβάλλει ότι είναι γυναίκα. Οι Βραζιλιάνοι 
την αποκαλούν χοντρούλα (gorduchinha) ή μικρή 
(menina), και της δίνουν ονόματα, όπως Μαρικότα, Λεο- 
νόρ ή Μαργκαρίτα.

Ο Πελέ τη φίλησε στο Μαρακανά όταν έβαλε το χιλιοστό 
του γκολ, και ο Ντι Στέφανο της ανήγειρε μνημείο στην 
είσοδο του σπιτιού του, μια μπρούντζινη μπάλα με μια 
πλάκα που γράφει: Ευχαριστώ, δίκιά μου.

Είναι πιστή. Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 
’30 οι δυο ομάδες απαίτησαν να παίξουν με τη δική τους 
μπάλα. Σοφός σαν τον Σολομώντα, ο διαιτητής αποφάσι
σε να παίξουν στο πρώτο ημίχρονο με την μπάλα των 
Αργεντινών και στο δεύτερο ημίχρονο με τη μπάλα των 
Ουρουγουανών. Στο πρώτο ημίχρονο κέρδισε η Αργεντι
νή και στο δεύτερο η Ουρουγουάη. Αλλά η μπάλα έχει 
και τα καπρίτσια της, και πολλές φορές δεν μπαίνει στο 
τέρμα, γιατί αλλάζει γνώμη και πορεία στον αέρα. Και 
αυτό γιατί είναι πολύ ευαίσθητη. Δεν ανέχεται να την 
κλοτσάνε, ούτε να τη χτυπούν για εκδίκηση. Απαιτεί να 
τη χαϊδεύουν, να τη φιλάνε, να την κοιμίζουν στο στήθος 
ή στο πόδι. Είναι περήφανη, ίσως φαντασμένη, και έχει
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σοβαρούς λόγους: ξέρει καλά ότι δίνει χαρά σε πολλές 
καρδιές όταν σηκώνεται με χάρη, και ότι πολλές καρδιές 
σφίγγονται όταν πέφτει άσχημα.



Κ ινέζικη γκραβούρα της δυνα ιπκ ία ς  ίω ν  Μινγκ. Κιναι του 15ου 
α κ .η α , (ΐ.\λ<ί η μπάλα μοιάζει μκ αυτή τη ς A didas.
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Δυο εικόνες α πό  την ιστορία  του ποδοοφ α ίρου. Η πρώ τη  εικόνα 
α ναπα ρ ά γει ένα α πόοπ α σ μ α  το ιχογρα φ ία ς , ζω γραφ ισμ ένης πριν 
α πό  περ ισ σότερα  από  χ ίλια  χρόν ια  στην Τ επ α ντίτλα , στο Τ εοτι- 
χουακάν του Μεξικού. Ο  πα π πού ς του Ο ύγκο Σάντσες σουτάρει 
με το  α ρ ιστερό . Η δεύτερη  α ποτελεί σχέδιο  ενός μεσαιω νικού 
ανάγλυφου σ ιον κα θεδρ ικό  ναό  του Γκλόουτσεστερ στη Μεγάλη 
Βρετανία.



Η προέλευση

Σ το ποδόσφαιρο, όπως σχεδόν στα πάντα, οι πρώτοι 
διδάξαντες ήταν οι Κινέζοι. Πριν από πέντε χιλιά

δες χρόνια, οι Κινέζοι ταχυδακτυλουργοί χόρευαν την 
μπάλα με τα πόδια τους, και στην Κίνα οργανώθηκαν, 
αρκετά αργότερα, οι προ'ποι αγώνες. Η εστία ήταν στο 
κέντρο, και οι παίκτες προσπαθούσαν, χωρίς να χρησι
μοποιήσουν τα χέρια τους, να μην αφήσουν την μπάλα 
να χτυπήσει στο έδαφος. Το έθιμο συνεχίστηκε από δυ
ναστεία σε δυναστεία, όπως φαίνεται σε μερικά ανάγλυ
φα μνημείων της προ Χρίστου εποχής, αλλά και σε γκρα- 
βοΰρες της μετά Χριστόν εποχής, που δείχνουν Κινέζους 
της δυναστείας των Μινγκ να παίζουν με μια μπάλα που 
μοιάζει με Adidas.

Είναι γνωστό ότι κατά την αρχαιότητα οι Αιγύπτιοι και οι 
Ιάπωνες διασκέδαζαν κλοτσώντας μια μπάλα. Σε ένα ελ
ληνικό μάρμαρο του 5ου προ Χρίστου αιώνα φαίνεται 
ένας άντρας που παίζει με μια μπάλα με το γόνατό του. 
Στις κωμωδίες του Αντιφάνη υπάρχουν αποκαλυπτικές
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εκφράσεις: μακρινή μπαλιά, κοντινή πάσα, προωθημένη 
μπαλιά... Λέγεται ότι ο Ιούλιος Καίσαρ ήταν αρκετά κα
λός και στα δυο πόδια, ενώ ο Νέρων δεν τα πήγαινε κα
θόλου καλά. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι οι Ρωμαίοι έπαιζαν ένα παιχνίδι που έμοιαζε αρκετά 
με το ποδόσφαιρο, την εποχή που ο Ιησούς και οι Από
στολοι πέθαιναν στο σταυρό.

Από τα πόδια των Ρωμαίων λεγεωνάριων ο νεωτερισμός 
έφτασε στα βρετανικά νησιά. Αιώνες αργότερα, στα 
1314, ο βασιλιάς Εδουάρδος Β' έβαζε τη σφραγίδα του 
σε ένα βασιλικό διάταγμα που καταδίκαζε αυτό το λαϊκό 
και ταραχώδες παιχνίδι, αυτές τις συμπλοκές γύρω από 
μεγάλου μεγέθους μπάλες, αποτέλεσμα των οποίων είναι 
πολλά δεινά, που ο θεό ς  δεν επιτρέπει. Το ποδόσφαιρο, 
που ήδη είχε αυτό το όνομα, προκαλούσε πλήθος θυμά
των. Οι αγώνες γίνονταν στα αλώνια, και δεν υπήρχε ού
τε καθορισμένος αριθμός παικτών, ούτε χρονικό όριο, 
ούτε οποιοσδήποτε άλλος περιορισμός. Έ να ολόκληρο 
χωριό κλοτσούσε μια μπάλα εναντίον ενός άλλου χωριού, 
σπρώχνοντάς την με κλοτσιές και μπουνιές προς την 
εστία, που την εποχή εκείνη ήταν ένας απομακρυσμένος 
τροχός μύλου. Οι αγώνες εκτείνονταν σε μήκος πολλών 
λευγών, για πολλές μέρες και με βαρύ φόρο αίματος. Οι 
βασιλείς απαγόρευαν αυτά τα αιματηρά επεισόδια: στα 
1349 ο Εδουάρδος Γ  συμπεριέλαβε το ποδόσφαιρο με
ταξύ των ανόητων και χωρίς καμιά χρησιμότητα παιχνι- 
διών· υπάρχουν επίσης σχετικά διατάγματα, που υπέ
γραψαν ο Ερρίκος Δ' στα 1410 και ο Ερρίκος ΣΤ' στα 
1547. Ό σο περισσότερο το απαγόρευαν, τόσο περισσό
τερο παιζόταν, γεγονός που απλώς επιβεβαιώνει την ικα
νότητα των απαγορεύσεων να ενισχύουν το απαγορευμέ
νο.



To 1592, στην Κωμωδία των λαθών, ο Σαίξπηρ κατέφυγε 
στο ποδόσφαιρο για να διατυπώσει τα παράπονα ενός 
προσώπου του έργου:

-  Περιφέρομαι για σας κατά τρόηο που αναρωτιέμαι μήπως 
με θεωρείτε μπάλα ποδοσφαίρου. Εσείς με κλοτσάτε προς τα εκεί, 
εκείνος με κλοτσάει προς τα εδώ. Αν πρέπει να συνεχίσω να προ
σφέρω αυτή την υπψεσία, πρέπει να με καλύψετε με δέρμα.

Και λίγα χρόνια αργότερα, στο Βασιλιά Ληρ, ο κόμης του 
Κεντ έβριζε με τα παρακάτω λόγια:

-  Εσύ, αποκρουστικέ ποδοσφαιριστή!

Στη Φλωρεντία το ποδόσφαιρο αποκαλούνταν κάλτσιο, 
ονομασία που διατηρεί μέχρι σήμερα στην Ιταλία. Ο Λε- 
ονάρντο ντα Βίντσι ήταν φανατικός οπαδός, ενώ ο Μα- 
κιαβέλι έπαιζε ποδόσφαιρο συστηματικά. Οι ομάδες εί
χαν 27 παίκτες η καθεμία, που μοιράζονταν σε τρεις 
γραμμές και μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν χέρια και 
πόδια για να χτυπήσουν την μπάλα και να θέσουν εκτός 
μάχης τους αντιπάλους τους. Πλήθος θεατών παρακολου
θούσε τους αγώνες, που λάμβαναν χώρα στις μεγαλύτερες 
πλατείες και πάνω από τα παγωμένα νερά του Άρνο. Μα
κριά από τη Φλωρεντία, στους κήπους του Βατικανού, οι 
πάπες Κλήμης VII, Λέων IX και Ουρβανός VIII, συνήθι
ζαν να ανασκουμπώνονται για να παίξουν κάλτσιο.

Στο Μεξικό και στην Κεντρική Αμερική η μπάλα από κα
ουτσούκ ήταν ο ήλιος σε μια ιερή τελετή που χρονολογεί
ται από το 1500 π.Χ. περίπου- αλλά δεν είναι γνωστό από 
πότε παιζόταν ποδόσφαιρο σε διάφορα μέρη της Αμερι
κής. Κατά τους Ινδιάνους της ζούγκλας του Αμαζόνιου 
στη Βολιβία, η προέλευση του παιχνιδιού, στο οποίο κυ
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νηγούν μια μπάλα από συμπαγές καουτσοϋκ, για να την 
περάσουν ανάμεσα από δυο στειλιάρια, χωρίς να την αγ
γίξουν με το χέρι, χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το 18ο 
αιώνα ένας Ισπανός κληρικός, από τις ιεραποστολές των 
Ιησουιτών του Άλτο Παρανά, περιέγραψε ως εξής ένα 
αρχαίο έθιμο των Γκουαρανί: Δεν πετουν την μπάλα με 
το χέρι, αλλά με το άνω μέρος των γυμνών ποδιών τους. 
Οι Ινδιάνοι του Μεξικού και της Κεντρικής Αμερικής 
χτυποΰσαν την μπάλα με τους μηρούς και τον πήχη του 
χεριού, μολονότι σε ζωγραφιές του Τεοτιχουακάν και του 
Τσιτοέν Ιτσά αποκαλύπτεται πως σε μερικά παιχνίδια η 
μπάλα κλοτσιόταν με το κάτω μέρος του ποδιού και το 
γόνατο. Μια τοιχογραφία στο Τεπαντίτλα, που είναι άνω 
των χιλίων χρόνων, δείχνει έναν πρόγονο του Ούγκο Σά- 
ντσες να παίζει την μπάλα με το αριστερό πόδι. Ό ταν το 
παιχνίδι ολοκληρωνόταν, το ταξίδι της μπάλας κορυφω- 
νόταν: ο ήλιος έφτανε στην αυγή αφού πρώτα διέσχιζε 
την περιοχή του θανάτου. Τότε, για να βγει ο ήλιος, 
έπρεπε να τρέξει αίμα. Σύμφωνα με μερικούς ειδικούς, 
οι Αζτέκοι είχαν έθιμο να κάνουν ανθρωποθυσίες στους 
νικητές. Πριν τους κόψουν το κεφάλι, τους ζωγράφιζαν 
κόκκινες λωρίδες στο σώμα. Οι εκλεκτοί των θεών πρό- 
σφεραν το αίμα τους, για να γίνει εύφορη η γη και γεν
ναιόδωρος ο ουρανός.



Οι κανόνες του παιχνιδιού

✓ στερα από τόσους αιώνες επίσημης άρνησης, τα 
X βρετανικά νησιά παραδέχτηκαν επιτέλους ότι στο 

πεπρωμένο τους υπήρχε μια μπάλα. Στην εποχή της βα
σίλισσας Βικτορίας το ποδόσφαιρο ήταν κοινά αποδε
κτό, όχι μονάχα ως διαστροφή το όχλου αλλά και ως αρι
στοκρατική αρετή.

Οι μελλοντικοί ηγήτορες της κοινωνίας μάθαιναν να νι
κούν παίζοντας ποδόσφαιρο στις αυλές των κολεγίων και 
των πανεπιστημίων. Εκεί οι γόνοι της ανώτερης τάξης 
κατασίγαζαν τα νεανικά τους πάθη, ενίσχυαν την πειθαρ
χία τους, σφυρηλατούσαν το θάρρος τους και όξυναν την 
εφευρετικότητά τους. Στην άλλη άκρη της κοινωνικής 
κλίμακας, οι προλετάριοι δεν είχαν ανάγκη να εξαντλή
σουν το κορμί τους, γι’ αυτό ήταν τα εργαστήρια και τα 
εργοστάσια. Αλλά η πατρίδα του βιομηχανικού καπιταλι
σμού είχε ανακαλύψει ότι το ποδόσφαιρο, που πάθιαζε 
τις μάζες, πρόσφερε διασκέδαση και παρηγοριά στους 
φτωχούς και τους απέτρεπε από απεργίες και άλλες κα
κές σκέψεις.
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Η σημερινή μορφή του ποδοσφαίρου είναι αποτε'λεσμα 
μιας συμφωνίας κυρίων που υπέγραψαν οι εκπρόσο>ποι 
δώδεκα αγγλικών ομάδων το 1863 σε μια ταβέρνα του 
Λονδίνου. Οι ομάδες ενστερνίστηκαν τους κανόνες που 
είχε καθιερώσει το 1846 το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. 
Στο Κέμπριτζ το ποδόσφαιρο είχε πάρει διαζύγιο από το 
ράγκμπι. Απαγορευόταν να δώσει κατεύθυνση ο παίκτης 
στην μπάλα με το χέρι, μολονότι επιτρεπόταν να την πιά- 
σει, και απαγορεύονταν οι κλοτσιές στους αντιπάλους. 
Τα λακτίσματα πρέπει να κατευθύνονται μόνο προς την 
μπάλα, προειδοποιούσε ένας από τους κανόνες: ενάμιση 
αιώνα μετά υπάρχουν ακόμα ποδοσφαιριστές που μπερ
δεύουν την μπάλα με το κρανίο του αντιπάλου, ίσως λόγω 
της ομοιότητας του σχήματός του με αυτό της μπάλας.

Η συμφωνία του Λονδίνου δεν περιόριζε τον αριθμό των 
παικτών, ούτε την έκταση του γηπέδου, ούτε το ύψος του 
τέρματος, ούτε τη διάρκεια των αγο>νων. Οι αγώνες διαρ- 
κούοαν δυο με τρεις ώρες, και οι παίκτες κάπνιζαν και 
συζητούσαν όταν η μπάλα παιζόταν μακριά τους. Αλλά 
υπήρχε, μάλιστα υπήρχε, από τότε το οφσάιντ. Απαγο
ρευόταν να βάλεις γκολ πίοω από τις πλάτες των αντιπά
λων.

Ψ



Εκείνη την εποχή κανείς δεν είχε συγκεκριμένη θέση μέ
σα στο γήπεδο: όλοι έτρεχαν χαρούμενα γύρω από την 
μπάλα, ο καθένας πήγαινε όπου ήθελε και άλλαζε θέση 
κατά βούληση. Η πρώτη οργάνωση των ομάδων σε άμυ
να, μεσαία γραμμή και επίθεση έγινε στη Σκοτία γύρω 
στα 1870. Τότε οι ομάδες είχαν ήδη έντεκα παίκτες. Από 
το 1869 κανείς δεν επιτρεπόταν να πιάσει την μπάλα, ού
τε καν για να τη σταματήσει και να τη στήσει μπροστά 
στα πόδια του. Αλλά το 1871 γεννήθηκε ο τερματοφύλα
κας, μοναδική εξαίρεση σε αυτή την απαγόρευση, που 
μπορούσε να υπερασπιστεί την εστία με όλο του το σώ
μα.

Ο τερματοφύλακας υπεράσπιζε ένα οροθετημένο τετρά
γωνο: η εστία, πιο μικρού μήκους από τη σημερινή και 
πολύ πιο ψηλή, αποτελούνταν από δυο δοκάρια, ενωμέ
να μεταξύ τους με μια ταινία σε υψος πεντέμισι μέτρων. 
Η ταινία αντικαταστάθηκε από το οριζόντιο δοκάρι το 
1875. Πάνω στα δοκάρια σημειώνονταν τα γκολ με μι
κρές χαρακιές. Η έκφραση σημειώνω ένα γκολ χρησιμο
ποιείται ακόμα, μολονότι τα γκολ δε σημειώνονται πια 
στα δοκάρια αλλά στους ηλεκτρονικούς πίνακες των στα
δίων. Το τέρμα, με ορθές γωνίες, δεν έχει μορφή αψίδας, 
αλλά αποκαλείται ακόμα αψίδα σε μερικές χώρες, και 
αψιδοφύλακας αυτός που το υπερασπίζει, ίσως γιατί οι 
φοιτητές των αγγλικών κολεγίων χρησιμοποιούσαν για 
τέρματα τις αψίδες των αυλών.

Το 1872 εμφανίστηκε ο διαιτητής. Μέχρι τότε κριτές 
ήταν οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές και αυτοί οι ίδιοι τιμω
ρούσαν τα σφάλματά τους. Το 1880 ο διαιτητής, με το 
χρονόμετρο στο χέρι, αποφάσιζε πότε θα τέλειωνε το 
παιχνίδι και απέβαλλε από τον αγώνα αυτόν που επιδεί
κνυε κακή συμπεριφορά, αλλά τον αγώνα τον διηύθυνε
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απ’ έξω και με φωνές. Το 1891 ο διαιτητής μπήκε για 
πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο· σφυρίζοντας με μια 
σφυρίχτρα καταλόγισε το πρώτο πέναλτι και βαδίζοντας 
δώδεκα βήματα σημείωσε το σημείο εκτέλεσής του. Και
ρό πριν ο βρετανικός Τύπος έκανε εκστρατεία υπέρ του 
πέναλτι. Ή ταν απαραίτητο να προστατευτούν οι παίκτες 
στην περιοχή του τέρματος, που ήταν θέατρο σφαγών. Η 
Gaceta de Westminster είχε δημοσιεύσει έναν τρομακτικό 
κατάλογο με παίκτες νεκρούς και με σπασμένα κόκαλα.

Το 1882 οι Άγγλοι διοικούντες επέτρεψαν την εκτέλεση 
του πλάγιου άουτ. Το 1890 οι περιοχές των τερμάτων 
σχεδιάστηκαν με ασβέστη και χαράχτηκε ένας κύκλος 
στο κέντρο. Την ίδια χρονιά το τέρμα απέκτησε δίχτυ. 
Το δίχτυ, πιάνοντας την μπάλα, απέτρεπε τις διαφωνίες 
για το αν μπήκε ή όχι γκολ.

Έ πειτα άλλαξε αιώνας και μαζί του τελείωσε το βρετανι
κό μονοπώλιο. Το 1904 γεννήθηκε η FIFA (Διεθνής Ομο
σπονδία των Ποδοσφαιρικών Συλλόγων), που έκτοτε 
αποφασίζει, σε παγκόσμια κλίμακα, για τις σχέσεις με
ταξύ μπάλας και ποδιού. Και με την πάροδο του χρόνου, 
από Μουντιάλ σε Μουντιάλ, η fif a  εισήγαγε μερικές αλ
λαγές σ’ αυτούς τους βρετανικούς κανόνες, που οργάνω
σαν το παιχνίδι.



Οι αγγλικές εισβολές

Σ την όχθη του τρελοκομείου, σε ένα χέροο χωράφι, 
μερικοί ξανθοί νέοι κλοτσούσαν μια μπάλα.

-  Τι είναι αυτοί; ρώτησε ένα αγόρι.
-  Τρελοί, τον πληροφόρησε ο πατέρας του. Εγγλέζοι τρελοί.

Το γεγονός αναφέρει ο δημοσιογράφος Χουάν Χοσέ ντε 
Σόισα Ρέιγι ως ανάμνηση της παιδικής του ηλικίας. Στην 
αρχή το ποδόσφαιρο θεωρούνταν ένα παιχνίδι τρελών 
στο Ρίο ντε λα Πλάτα. Αλλά σε περίοδο ιμπεριαλιστικής 
επέκτασης, το ποδόσφαιρο ήταν ένα βρετανικό εξαγώγι
μο προϊόν, τόσο τυπικό όσο και τα υφάσματα του Μά- 
ντσεστερ, οι σιδηρόδρομοι, τα δάνεια της τράπεζας 
Μπάρινγκ και το δόγμα του ελεύθερου εμπορίου. Είχε 
έρθει στα πόδια των ναυτικών, που το έπαιζαν γύρω από 
τις αποβάθρες του Μπουένος Αιρες και του Μοντεβίδεο, 
ενώ τα πλοία της Αυτής Υψηλότητος ξεφόρτωναν πό- 
ντσος, μπότες και αλεύρι, και φόρτωναν μαλλί, δέρματα 
και στάρι, για να παράγουν, εκεί μακριά, πόντσος, μπό
τες και αλεύρι. Τις πρώτες τοπικές ομάδες ίδρυσαν 
Αγγλοι πολίτες, διπλωμάτες και υπάλληλοι των εταιρειών 
σιδηροδρόμων και αερίου. Ο πρώτος διεθνής αγώνας 
που δόθηκε στην Ουρουγουάη ήταν μεταξύ των Αγγλων 
του Μοντεβίδεο και του Μπουένος Άιρες κάτω από ένα
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τεράστιο πορτρέτο της βασίλισσας Βικτορίας με τα βλέ
φαρα πεσμένα και ένα μορφασμό απέχθειας, όπως επί
σης έγινε κι άλλος αγώνας, υπό την αιγίδα ενός άλλου 
πορτρέτου της βασίλισσας των θαλασσών, μεταξύ των 
Βρετανών υπηκόων της Gas Company και της Sao Paulo 
Railway.

Οι παλιές φωτογραφίες δείχνουν αυτούς τους πρωτοπό
ρους με χρώμα μελανιού. Ή ταν πολεμιστές έτοιμοι για 
μάχη. Οι πανοπλίες από βαμβάκι και μαλλί κάλυπταν 
όλο το σώμα τους, για να μην προσβάλουν τις κυρίες που 
παρακολουθούσαν τους αγώνες ανεμίζοντας μεταξωτές 
ομπρέλες για τον ήλιο και νταντελωτά μαντιλάκια. Οι 
παίκτες επιδείκνυαν μόνο τα πρόσωπά τους, με το αυ
στηρό βλέμμα και το περιποιημένο μουστάκι, που πρό- 
βαλλαν κάτω από τους σκούφους ή τα ψαθάκια τους. Στα 
πόδια φορούσαν βαριά μποτάκια Μάνφιλντ.

Η μετάδοση δεν άργησε. Χωρίς να χάσουν καιρό οι κύρι
οι της τοπικής κοινωνίας βάλθηκαν να καταγίνονται με 
αυτή την αγγλική τρέλα. Από το Λονδίνο εισήγαγαν τα 
μπλουζάκια, τα μποτάκια, τις χοντρές κάλτσες και τα πα
ντελόνια, που φορούσαν από το στήθος μέχρι κάτω από 
τα γόνατα. Οι μπάλες ποδοσφαίρου δεν προκαλούσαν 
πια την προσοχή των τελωνειακών, που στην αρχή δεν 
ήξεραν πού να τις κατατάξουν. Τα καράβια έφερναν επί
σης και τα εγχειρίδια και, μαζί με αυτά, λέξεις που έρχο
νταν σε αυτές τις μακρινές ακτές της Νότιας Αμερικής 
για να μείνουν για πολλά χρόνια: σκορ, γκολ, γκολκίπερ, 
μπακ, χαφ, φορ, άουτ, πέναλτι, οφσάιντ. Το φάουλ άξιζε 
την τιμωρία από το διαιτητή, αλλά ο παίκτης που το υπέ- 
στη μπορούσε να δεχτεί τη συγγνώμη του τιμωρημένου, 
«με την προϋπόθεση ότι αυτή θα ήταν ειλικρινής και θα 
διατυπωνόταν σε σωστά αγγλικά», όπως δίδασκε ο πρώ-



τος δεκάλογος του ποδοσφαίρου, που κυκλοφόρησε στο 
Ρίο ντε λα Πλάτα.

Ταυτόχρονα άλλες λέξεις της αγγλικής γλώσσας ενσωμα
τώθηκαν στην καθημερινή ομιλία των λατινοαμερικανι
κών χωρών της Καραϊβικής: pitcher, catcher, innings. Οι 
χώρες αυτές, έχοντας βρεθεί υπό βορειοαμερικανική 
επιρροή, μάθαιναν να χτυποΰν μια μπάλα με ένα μπα
στούνι στρογγυλεμένο στις άκρες. Οι πεζοναύτες το κου
βαλούσαν στον ώμο, μαζί με το ντουφέκι τους, ενώ επέ
βαλαν διά πυρός και σιδήρου την ιμπεριαλιστική τάξη 
στην περιοχή. Έκτοτε το μπέιζμπολ είναι για τους κατοί
κους της Καραϊβικής ό,τι είναι το ποδόσφαιρο για εμάς.
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Το ποδόσφαιρο των μιγάδων

Η Ποδοσφαιρική Ένωση Αργεντινής δεν επέτρεπε 
στις συναντήσεις των ηγετών της να μιλούν ισπανι

κά και η Uruguay Association Football League απαγό
ρευε να παιχτούν αγώνες την Κυριακή, γιατί το αγγλικό 
έθιμο επέβαλε να γίνονται οι αγώνες το Σάββατο. Αλλά 
από τα πρώτα κιόλας χρόνια του εικοστού αιώνα το πο
δόσφαιρο είχε αρχίσει να εκλαϊκεύεται και να εθνικοποι
είται στις όχθες του Ρίο ντε λα Πλάτα. Αυτή η ειοαγόμε- 
νη διαοκέδαση, που αποτελούοε ψυχαγωγία των παιδιών 
των καλών οικογενειών, είχε δραπετεύσει από το ψηλό 
της βάθρο, είχε κατέβει στη γη και ρίζωνε.

Ή ταν μια αναπότρεπτη διαδικασία. Ό πως και το ταγκό, 
το ποδόσφαιρο αναπτύχθηκε στις φτωχογειτονιές. Ήταν 
ένα άθλημα που δεν απαιτούσε χρήματα και μπορούσε 
να ασχοληθεί κανείς μ’ αυτό χωρίς τίποτα περισσότερο 
από την επιθυμία να παίξει ποδόσφαιρο. Στις εισόδους, 
στα σοκάκια και στις παραλίες τα παιδιά των μιγάδων 
και οι νέοι μετανάστες οργάνωναν αγώνες με μπάλες 
φτιαγμένες από παλιές κάλτσες, γεμισμένες με κουρέλια 
ή χαρτιά, και δυο πέτρες για απομίμηση της εστίας. Χά
ρη στο λεξιλόγιο του ποδοσφαίρου, που είχε αρχίσει να 
γίνεται παγκόσμιο, οι διωγμένοι από τη γη εργάτες συ



νεννοούνταν κατά τον καλύτερο τρόπο με τους εργάτες 
τους διωγμένους από την Ευρώπη. Η εοπεράντο της 
μπάλας ένωνε τους γεννημένους φτωχούς με τους εργά
τες που είχαν διασχίσει τη θάλασσα από το Βίγο, τη Λι
σαβόνα, τη Νάπολι, τη Βηρυτό ή τη Βεσσαραβία και 
ονειρεύονταν να φτιαχτούν στην Αμερική χτίζοντας τοί
χους, φορτώνοντας κασόνια, φουρνίζοντας ψωμί ή σκου
πίζοντας δρόμους. Ωραίο ταξίδι είχε κάνει το ποδόσφαι
ρο: είχε οργανωθεί στα αγγλικά κολέγια και πανεπιστή
μια, και στη Νότια Αμερική ομόρφαινε τη ζωή ανθρώ
πων που ποτέ τους δεν είχαν πατήσει σε σχολείο.

Στα γήπεδα του Μπουένος Άιρες και του Μοντεβίδεο γεν
νιόνταν ένα στιλ. Ένας νέος τρόπος ποδοσφαιρικού παι
χνιδιού έβρισκε το δρόμο του, ενώ στις αυλές της μιλόν- 
γκα καθιερωνόταν ένας ιδιαίτερος χορός. Οι χορευτές 
ζωγράφιζαν κυριολεκτικά, λικνιζόμενοι πάνω σε ένα μό
νο πλακάκι, και οι ποδοσφαιριστές ανακάλυπταν τη δική 
τους γλώσσα στον ελάχιστο χώρο στον οποίο η μπάλα 
δεν κλοτσιόταν, αλλά αγκαλιαζόταν και καταχτιόταν, 
σαν να ήταν τα πόδια χέρια και αγκάλιαζαν το δέρμα. 
Και στα πόδια των πρώτων μιγάδων βιρτουόζων γεννή- 
θηκε το παίξιμο: την μπάλα την παίζουν σαν να ήταν κι
θάρα, μουσικό όργανο.

Ταυτόχρονα το ποδόσφαιρο εγκλιματιζόταν στους τροπι
κούς, στο Ρίο ντε Τζανέιρο και στο Σάο Πάολο. Ή ταν οι 
φτωχοί αυτοί που, ενώ το απαλλοτρίωναν, το εμπλούτι
ζαν. Το ξένο αυτό άθλημα γινόταν βραζιλιάνικο, στο 
βαθμό που έπαυε να είναι προνόμιο κάποιων λίγων εύπο
ρων νέων, οι οποίοι το έπαιζαν αντιγράφοντας, και γονι- 
μοποιούνταν από τη δημιουργική ενέργεια του λαού, ο 
οποίος το ανακάλυπτε. Γεννιόταν έτσι το πιο όμορφο πο
δόσφαιρο του κόσμου, αποτελούμενο από σπασίματα
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της μέσης, κυματισμους του σώματος και άλματα των πο
διών, που προέρχονταν από την καποέιρα, τον πολεμικό 
χορό των μαύρων σκλάβων και τα χαρούμενα μπαϊλόν- 
γκος των προαστίων των μεγάλων πόλεων.

Το ποδόσφαιρο σιγά σιγά πάθιαζε το λαό και αποκάλυ
πτε τη μυστική του ομορφιά, ενώ ταυτόχρονα υποβαθμι
ζόταν ως αριστοκρατική ψυχαγωγία. Το 1915 ο εκδημο
κρατισμός του ποδοσφαίρου προκαλουσε αντιδράσεις 
στο περιοδικό Σηορ του Ρίο ντε Τζανέιρο: «Όσοι κατέ
χουμε μια θέση σε αυτή την κοινωνία είμαστε υποχρεω
μένοι να παίζουμε με έναν εργάτη ή έναν οδηγό αυτοκι
νήτου... Η ενασχόληση με το άθλημα γίνεται μαρτύριο, 
μια θυσία, δεν είναι πια διασκέδαση».



Η ιστορία του Φλα και του Φλου

Τ ο 1912 έγινε το πρώτο κλαοικό ντέρμπι στην ιστο
ρία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, ο πρώτος 

Φλα-Φλου. Η Φλουμινένσε νίκησε τη Φλαμένγκο με 3-2.

Ή ταν ένας ταραχώδης και βίαιος αγώνας, που προκάλε- 
σε πολλές λιποθυμίες μεταξύ του κοινού. Οι κερκίδες 
ήταν φίσκα από λουλούδια, φρούτα, κυρίες και κυρίους. 
Ενώ οι κύριοι πανηγύριζαν κάθε γκολ πετώντας τα ψαθά
κια τους στο γήπεδο, οι κυρίες άφηναν να τους πέσουν 
από τα χέρια οι βεντάλιες και λιποθυμούσαν, είτε από 
συγκίνηση για το γκολ, είτε εξουθενωμένες από τη ζέστη 
και το σφίξιμο του κορσέ τους.

Η Φλαμένγκο είχε έρθει πρόσφατα στην ποδοσφαιρική 
ζωή. Είχε γεννηθεί από μια διάσπαση της Φλουμινένσε, 
η οποία χωρίστηκε στα δυο μετά από πολλούς καβγάδες, 
πολεμικές ιαχές και ωδίνες τοκετού. Πολύ νωρίς ο πατέ
ρας μετάνιωσε που δεν είχε πνίξει στην κούνια αυτό το 
αύθαδες και πειραχτήρι παιδί, αλλά δεν μπορούσε πια 
να κάνει τίποτα: η Φλουμινένσε είχε ζεστάνει στον κόρ
φο της την κατάρα της και η δυστυχία δεν είχε γιατρειά.

Έκτοτε πατέρας και γιος, ο γιος εξεγερμένος και ο πατέ
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ρας εγκαταλελειμμένος, μισιούνται αμοιβαία. Κάθε αγώ
νας Φλα-Φλου είναι μια νέα μάχη αυτού του ατέλειωτου 
πολέμου. Και οι δυο αγαπούν την ίδια πόλη, το Ρίο ντε 
Τζανέιρο, αυτή την τεμπέλικη και αμαρτωλή πόλη, που 
αφήνεται νωχελικά στον έρωτά τους, και που προσφέρε- 
ται και στους δυο χωρίς να δοθεί σε κανέναν. Πατέρας 
και γιος παίζουν για την ερωμένη, η οποία παίζει μαζί 
τους. Γι’ αυτήν παλεύουν, και αυτή παρίσταται στις μονο
μαχίες τους ντυμένη γιορτινά.



Ή '
Το όπιο των λαών;

Σ ε τι μοιάζουν ο Θεός και το ποδόσφαιρο; Στην αφο
σίωση που επιδεικνύουν απέναντι τους πολλοί πι

στοί και στη δυσπιστία πολλών διανοούμενων απέναντί 
τους.

Το 1880, στο Λονδίνο, ο Ράντγιαρντ Κίπλινγκ ειρωνεύτη
κε το ποδόσφαιρο και τις φτωχές ψυχές, που μπορούν να 
ξεδιψάσουν από τους λασπωμένους που το παίζουν. 
Έναν αιώνα αργότερα, στο Μπουένος Αιρες, ο Χόρχε 
Λουίς Μπόρχες επέδειξε περισσότερη λεπτότητα: έδωσε 
μια διάλεξη σχετικά με την αθανασία την ίδια μέρα και 
ώρα που η εθνική ομάδα της Αργεντινής έδινε τον πρώτο 
της αγώνα στα πλαίσια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 
’78.

Η αποστροφή πολλών συντηρητικών διανοούμενων απέ
ναντι στο ποδόσφαιρο βασίζεται στη βεβαιότητα ότι η ει
δωλολατρία της μπάλας είναι η πρόληψη που αξίζει στο 
λαό. Ο όχλος υπό την επήρεια του ποδοσφαίρου σκέφτε
ται με τα πόδια, κάτι που τον χαρακτηρίζει, και αναδει- 
κνύεται μέσα από αυτή την ταπεινή ευχαρίστηση. Το έν
στικτο του ζώου επιβάλλεται στον ανθρώπινο ορθό λόγο, 
η άγνοια συνθλίβει τον πολιτισμό και έτσι ο όχλος έχει 
αυτό που επιθυμεί.
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Αντίθετα, πολλοί αριστεροί διανοούμενοι απορρίπτουν 
το ποδόσφαιρο, γιατί ευνουχίζει τις μάζες και αποπρο
σανατολίζει τον επαναστατικό τους δυναμισμό. Αρτος 
και θεάματα, θεάματα και άρτος: υπνωτισμένοι από την 
μπάλα, που ασκεί μια διεστραμμένη γοητεία, οι εργάτες 
αφήνουν να ατροφήσει η ταξική τους συνείδηση και 
αφήνονται να άγονται και να φέρονται σαν κοπάδι από 
τους ταξικούς τους εχθρούς.

'Οταν το ποδόσφαιρο έπαψε να είναι υπόθεση των 
Αγγλων και των πλουσίων, στο Ρίο ντε λα Πλάτα γεννή- 
θηκαν οι πρώτες λαϊκές ομάδες, οργανωμένες στα εργα
στήρια των σιδηροδρόμων και στη χαλυβουργία των λι- 
μανιών. Τότε μερικοί αναρχικοί και σοσιαλιστές ηγέτες 
κατήγγειλαν αυτή τη ραδιουργία της αστικής τάξης, η 
οποία αποσκοπούσε στην αποφυγή των απεργιών και 
στη συγκάλυψη των κοινωνικών αντιφάσεων. Η διάδοση 
του ποδοσφαίρου στον κόσμο ήταν αποτέλεσμα ενός 
ιμπεριαλιστικού τεχνάσματος για τη διατήρηση των κα
ταπιεσμένων λαών στην παιδική τους ηλικία.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ομάδα Αρχεντίνος Τζού- 
νιορς γεννήθηκε αποκαλούμενη Μάρτυρες του Σικάγο 
προς τιμή των αναρχικών εργατών που απαγχονίστηκαν 
μια Πρωτομαγιά, και ήταν Πρωτομαγιά η μέρα που επι-



λέχτηκε για να γεννηθεί η ομάδα Τσακαρίτα, η οποία 
πήρε την ονομασία της μέσα σε μια αναρχική βιβλιοθή
κη του Μπουένος Άιρες. Εκείνα τα πρώτα χρόνια του αι
ώνα δεν έλειψαν οι αριστεροί διανοούμενοι που αγκά
λιασαν το ποδόσφαιρο αντί να το απορρίψουν δημόσια 
ως αναισθητικό της συνείδησης. Μεταξύ αυτών ο Ιταλός 
μαρξιστής Αντόνιο Γκράμσι, που έπλεξε το εγκώμιο αυ- 
τοΰ του βασιλείου της ανθρώπινης πίστης, η οποία 
ασκείται σε ελεύθερο χώρο.
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Η μπάλα ως σημαία

ο καλοκαίρι του 1916, μεσούντος του Α' Παγκοσμί
ου Πολέμου, ένας Αγγλος λοχαγός έδωσε το σύνθη

μα της επίθεσης κλοτσώντας μια μπάλα. Ο λοχαγός Νέ- 
βιλ εγκατέλειψε το οχυρό του και, τρέχοντας πίσω από 
μια μπάλα, τέθηκε επικεφαλής της επίθεσης εναντίον 
των γερμανικών χαρακωμάτων. Το σύνταγμά του, που δί
σταζε, τον ακολούθησε. Ο λοχαγός σκοτώθηκε από μια 
οβίδα, αλλά η Αγγλία κατέκτησε εκείνη τη νεκρή ζώνη 
και μπόρεσε να γιορτάσει τη μάχη ως την πρώτη νίκη 
του αγγλικού ποδοσφαίρου στο πολεμικό μέτωπο.

Πολλά χρόνια αργότερα, ήδη στα τέλη του αιώνα, ο πρό
εδρος της Μίλαν κέρδισε τις ιταλικές εκλογές με το σύν
θημα « F o r z a  Ι γα ι.ιλ», που προερχόταν από τις κερκίδες 
των γηπέδων. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι υποσχέθηκε να 
σώσει την Ιταλία, όπως είχε σώσει τη Μίλαν, την υπερο- 
μάδα που είχε κατακτήσει όλους τους τίτλους, και οι 
εκλογείς ξέχασαν πως ορισμένες από τις επιχειρήσεις 
του ήταν στο χείλος της καταστροφής.

Το ποδόσφαιρο και η πατρίδα συνδέονται πάντα άμεσα- 
και συχνά οι πολιτικοί και οι δικτάτορες επωφελούνται 
αυτών των ταυτίσεων. Η ομάδα της Ιταλίας κέρδισε τα 
Παγκόσμια Κύπελλα του ’34 και του ’38 στο όνομα της 
πατρίδας και του Μουσολίνι, και οι παίκτες της άρχιζαν 
και τελείωναν κάθε αγώνα ζητωκραυγάζοντας την Ιταλία 
και χαιρετώντας με το φασιστικό χαιρετισμό.



ktmm
To ποδόσφαιρο ήταν κρατική υπόθεση και για τους ναζί. 
Στην Ουκρανία έχει αναγερθεί μνημείο στη μνήμη των 
παικτών της Ντυναμό Κιέβου του 1942. Μεσουσης της 
γερμανικής κατοχής διέπραξαν την τρέλα να νικήσουν 
μια ομάδα επίλεκτων του Χίτλερ στο τοπικό στάδιο. 
Τους είχαν προειδοποιήσει:

- Α ν  τυχόν κερδίσετε, θα ηεθάνειε.

Μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο αποφασισμένοι να χά
σουν, τρέμοντας από το φόβο και την πείνα, αλλά δεν 
μπόρεσαν να καταπνίξουν την επιθυμία τους για αξιοπρέ
πεια. Μόλις τελείωσε ο αγώνας, τουφεκίστηκαν και οι 
έντεκα σε έναν γκρεμό φορώντας τις φανέλες της ομάδας.

Ποδόσφαιρο και πατρίδα, αλλά και ποδόσφαιρο και λα
ός: το 1934, ενώ η Βολιβία και η Παραγουάη σφάζονταν 
στον πόλεμο του Τσάκο, διεκδικώντας ένα έρημο κομμά
τι του χάρτη, ο Ερυθρός Σταυρός της Παραγουάης συ
γκρότησε μια ποδοσφαιρική ομάδα, που έπαιξε σε πολ
λές πόλεις της Αργεντινής και της Ουρουγουάης και συ
γκέντρωσε αρκετά χρήματα για την παροχή βοήθειας 
στους τραυματίες και των δυο πλευρών στα πεδία των 
μαχών.

Τρία χρόνια αργότερα, στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, 
δυο περιπλανώμενες ομάδες έγιναν σύμβολα της δημο
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κρατικής αντίστασης. Ενώ ο στρατηγός Φράνκο διά χει- 
ρός των Χίτλερ και Μουσολίνι βομβάρδιζε την ισπανική 
δημοκρατία, μια ομάδα Βάσκων επίλεκτων ταξίδευε 
στην Ευρώπη, και η ομάδα της Μπαρτοελόνα έδινε αγώ
νες στις ΗΠΑ και στο Μεξικό. Η βασκική κυβέρνηση 
έστειλε την ομάδα του Εουσκάντι στη Γαλλία και σε άλ
λες χώρες με αποστολή να κάνει προπαγάνδα και να βρει 
χρήματα για την άμυνα. Ταυτόχρονα, η Μπαρτοελόνα 
μπαρκάρισε για την Αμερική. Είχε ήδη μπει το 1937 και 
ο πρόεδρος της ομάδας είχε ήδη πέσει από τις σφαίρες 
των φρανκιστών. Και οι δυο ομάδες ενσάρκωσαν, στα 
ποδοσφαιρικά γήπεδα αλλά και έξω από αυτά, την απει
λούμενη δημοκρατία.

Μόνο τέσσερις Καταλανοί παίκτες επέστρεψαν στην 
Ισπανία κατά τη διάρκεια του πολέμου. Από τους Βά
σκους μονάχα ένας. 'Οταν η δημοκρατία νικήθηκε, η FIFA 

θεώρησε αντάρτες τους εξόριστους παίκτες και τους 
απείλησε με οριστικό αποκλεισμό, αλλά αρκετοί από αυ
τούς κατόρθωσαν να ενταχθούν στο λατινοαμερικανικό 
ποδόσφαιρο. Στο Μεξικό δημιουργήθηκε, με πολλούς 
Βάσκους στη σύνθεσή της, η ομάδα Εσπάνια, που κατά 
τα πρώτα χρόνια ήταν ακατανίκητη. Ο προωθημένος μέ
σος του Εουσκάντι Ισίντρο Λάνγκαρα εντάχθηκε στο αρ- 
γεντίνικο ποδόσφαιρο το 1939. Στον πρώτο του αγώνα 
έβαλε τέσσερα γκολ. Ή ταν με τη Σαν Λορένσο, με την 
οποία διακρίθηκε επίσης και ο Άνχελ Θουμπιέτα, που εί
χε και αυτός παίξει στη μεσαία γραμμή του Εουσκάντι. 
Αργότερα, το 1945, ο Λάνγκαρα ανακηρύχθηκε πρώτος 
σκόρερ στο τοπικό πρωτάθλημα του Μεξικού.



Η Ρεάλ Μαδρίτης, η ομάδα πρότυπο της Ισπανίας του 
Φράνκο, κυριάρχησε στον κόσμο από το 1956 ως το 
1960. Η εντυπωσιακή αυτή ομάδα κέρδισε στη σειρά 
τέσσερα πρωταθλήματα Ισπανίας, πέντε κύπελλα Ευρώ
πης και ένα διηπειρωτικό κύπελλο. Η Ρεάλ Μαδρίτης 
πήγαινε παντού και πάντα άφηνε όλο τον κόσμο με το 
στόμα ανοιχτό. Η δικτατορία του Φράνκο είχε βρει μια 
ανυπέρβλητη κινητή πρεσβεία. Τα γκολ που αναμετάδι- 
δε το ραδιόφωνο ήταν πολύ πιο αποτελεσματικά νικητή
ρια εμβατήρια από το φρανκικό ύμνο « C a r a  α ι. S o l» .  Τ ο  

1959 ο Χοσέ Σολίς, ένας από τους ηγέτες του καθεστώ
τος, εκφώνησε έναν ευχαριστήριο λόγο προς τους παί
κτες, «γιατί άνθρωποι που άλλοτε μας μισούσαν τώρα 
μας κατανοούν χάρη σ’ εσάς. Ό πω ς και ο Ελ Σιντ, η Ρεάλ 
Μαδρίτης συγκέντρωνε όλες της αρετές της φυλής, παρά 
το γεγονός ότι η ομάδα της έμοιαζε περισσότερο με λεγε
ώνα των ξένων. Στην ομάδα αυτή έπαιζαν ένας Γάλλος, ο 
Κοπά, δυο Αργεντινοί, οι Ντι Στέφανο και Ριάλ, ο Ου- 
ρουγουανός Σανταμαρία και ο Ούγγρος Φέρεντς Πού- 
σκας.

Τον Φέρεντς Πούσκας τον αποκαλούσαν «Το Κανονάκι 
πουμ» λόγω του ότι διέθετε τρομερό αριστερό πόδι, που
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όμως μπορούσε να γίνεται και γάντι. Την ίδια εποχή 
στην Μπαρτσελόνα διέπρεπαν άλλοι Ούγγροι, ο Λαντι- 
σλάο Κουμπάλα, ο Ζόλταν Τζίμπορ και ο Σαντόρ Κότσις. 
Το 1954 τοποθετήθηκε ο θεμέλιος λίθος του Καμπ Νόου, 
του μεγάλου σταδίου που χτίστηκε για χατίρι του Κου
μπάλα: το πλήθος που πήγαινε να τον δει να παίζει, να 
δει τις πάσες του με την ακρίβεια χιλιοστού και τα φονι
κά του σουτ, δε χωρούσε στο προηγούμενο γήπεδο. Στο 
μεταξύ τα παπούτσια του Τζίμπορ έβγαζαν σπίθες, ενώ ο 
Κότσις ήταν ειδικός στις κεφαλιές. «Χρυσοκέφαλο» τον 
αποκαλούσαν, και μια θάλασσα από μαντίλια πανηγύρι
ζε τα γκολ του. Λέγεται ότι ο Κότσις ήταν το καλύτερο κε
φάλι στην Ευρώπη μετά τον Τσόρτσιλ.

Το 1950 ο Κουμπάλα είχε ενταχθεί σε μια ομάδα εξόρι
στων Ούγγρων, γεγονός που του κόστισε διετή αποκλει
σμό με απόφαση της FIFA. Έ πειτα η f if a  τιμώρησε με 
αποκλεισμό, για διάστημα μεγαλύτερο του ενός χρόνου, 
τους Πούσκας, Τζίμπορ, Κότσις και άλλους Ούγγρους, οι 
οποίοι είχ.αν παίξει με άλλη ουγγρική ομάδα εξόριστων 
από τα τέλη του 1956, όταν η σοβιετική εισβολή συνέτρι- 
ψε τη λαϊκή εξέγερση.

Το 1958, και ενώ ο αγώνας για την ανεξαρτησία ήταν σε 
εξέλιξη, η Αλγερία συγκρότησε μια ομάδα επίλεκτων πο
δοσφαιριστών που φόρεσαν για πρώτη φορά τα χρώματα 
της πατρίδας τους. Στην ομάδα συμμετείχαν οι Μαχλού- 
φι, Μπεν Τιφούρ και άλλοι Αλγερινοί, που έπαιζαν επαγ
γελματικά στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Ό μως η Αλγερία, εξαιτίας του αποκλεισμού που επέβαλε 
η αποικιακή δύναμη, μπόρεσε να παίξει μόνο με το Μα
ρόκο, ομάδα που λόγω ανάλογης αμαρτίας είχε αποβλη
θεί από τη FIFA για μερικά χρόνια, και μερικούς αγώνες



χωρίς σημασία που οργάνωσαν τα αθλητικά συνδικάτα 
μερικών αραβικών χωρών καθώς και χωρών της Ανατολι
κής Ευρώπης. Η FIFA έκλεισε όλες τις πόρτες στην αλγε- 
ρινή ομάδα, και το γαλλικό ποδόσφαιρο τιμώρησε με 
πολιτικό θάνατο τους παίκτες της. Οι τελευταίοι, δεμένοι 
με συμβόλαια, δε θα μπορούσαν να ξαναπαίξουν επαγ
γελματικά.

Αλλά αφότου η Αλγερία κατέκτησε την ανεξαρτησία της, 
το γαλλικό ποδόσφαιρο δεν είχε άλλη λύση: προσκάλεσε 
και πάλι τους παίκτες που νοσταλγούσαν οι κερκίδες του.

Οι νέγροι

Τ ο 1916, στο πρώτο πρωτάθλημα της Λατινικής Αμε
ρικής, η Ουρουγουάη κατατρόπωσε τη Χιλή με 4-0. 

Την επαύριο η χιλιανή αντιπροσωπεία ζήτησε την ακύ
ρωση του αγώνα γιατί η Ουρουγουάη χρησιμοποίησε 
δυο Αφρικανούς. Επρόκειτο για τους Ισαμπελίνο Γκρα- 
ντίν και Χουάν Ντελγκάδο. Ο Γκραντίν είχε βάλει τα δυο 
από τα τέσσερα γκολ της Ουρουγουάης.

Δισέγγονος σκλάβων ο Γκραντίν είχε γεννηθεί στο Μο
ντεβίδεο. Ο κόσμος σηκωνόταν από τις θέσεις του όταν 
ξεχυνόταν με εκπληκτική ταχύτητα, ελέγχοντας την μπά
λα σαν να περπατούσε, και ο οποίος, χωρίς να σταματά
ει, απέφευγε τους αντιπάλους και σουτάριζε. Είχε ένα 
αγαθό πρόσωπο και ήταν από τους ανθρώπους που όταν 
κάνουν τους κακούς δεν τους πιστεύει κανείς.

Ο Χουάν Ντελγκάδο, δισέγγονος και αυτός σκλάβων, εί-
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χε γεννηθεί στη Φλόριδα, στο εσωτερικό της Ουρουγου
άης. Διέπρεπε χορεύοντας με τη σκούπα στα καρναβάλια 
και με την μπάλα στα γήπεδα. 'Οταν έπαιζε συζητούσε 
και εκνεύριζε τους αντιπάλους:

-  Πάρε μου ανιό το τοαμηί, έλεγε σηκώνοντας την μπά
λα. Και όταν σουτάριζε έλεγε:

-  Τραβήξου έχει άμμο.

Εκείνη την εποχή η Ουρουγουάη ήταν η μόνη χώρα στον 
κόσμο που είχε μαύρους παίκτες στην εθνική της ομάδα.

Ο θαμόρα

Ά ρχισε να παίζει στην πρώτη κατηγορία σε ηλικία δε
καέξι χρόνων, ενώ φορούσε ακόμα κοντά παντελο- 

νάκια. Για να εμφανιστεί στο γήπεδο της Εσπανιόλ, φό
ρεσε ένα αγγλικό μπλουζάκι με κλειστό λαιμό, γάντια και 
ένα σκούφο σκληρό σαν κράνος, για να τον προστατεύει 
από τον ήλιο και τις κλοτσιές. Ή ταν ήδη 1917 και η επί
θεση ήταν της μόδας. Ο Ρικάρντο Θαμόρα είχε διαλέξει 
μια θέση υψηλού κινδύνου. Ο μόνος που διέτρεχε περισ
σότερο κίνδυνο από τον τερματοφύλακα ήταν ο διαιτη
τής, τον οποίο τότε αποκαλούσαν Ναζωραίο, διότι ήταν 
εκτεθειμένος στην εκδίκηση των θεατών, τους οποίους δε



χώριζε από τον αγωνιστικό χώρο κάποια τάφρος ή κά
ποιο κιγκλίδωμα. Σε κάθε γκολ ο αγώνας διακοπτόταν 
για πολλή ώρα, γιατί ο κόσμος ξεχυνόταν στον αγωνιστι
κό χώρο για να αγκαλιάσει ή να χτυπήσει.

Με τον καιρό ο Θαμόρα έγινε διάσημος φορώντας τα 
ίδια ρούχα εκείνης της πρώτης φοράς. Προκαλοΰσε πα
νικό στους αντίπαλους επιθετικούς. Αν τον κοίταζαν, 
ήταν χαμένοι: με τον Θαμόρα κάτω από τα δοκάρια το 
τέρμα μίκραινε και τα κάθετα δοκάρια απομακρύνονταν 
μέχρι να χαθεί από το βλέμμα.

Τον αποκαλούσαν «Ιερό». Για είκοσι ολόκληρα χρόνια 
υπήρξε ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο. Του 
άρεσε το κονιάκ, κάπνιζε τρία πακέτα τσιγάρα την ημέ
ρα και πότε πότε κάνα πούρο Αβάνας.
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Ο Σαμιτιέρ

Σ ε ηλικία δεκαέξι ετών, όπως και ο Θαμόρα, έκανε το 
ντεμπούτο του στην πρώτη κατηγορία. Το 1918 υπέ

γραψε συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα έναντι ενός ρο
λογιού με φωτεινό καντράν, που ήταν πρωτοφανές, και 
ενός κοστουμιού με γιλέκο.

Αλλά λίγο καιρό αργότερα ήταν κιόλας ο άσος της ομά
δας, και η βιογραφία του πουλιόταν στα περίπτερα της 
πόλης. Το όνομά του τραγουδιόταν στα τραγουδάκια των 
καμπαρέ, αναφερόταν στις κωμωδίες της μόδας και δο
ξαζόταν στα αθλητικά χρονικά που εγκωμίαζαν το μεσο
γειακό στιλ ποδοσφαίρου, που είχαν καθιερώσει ο Θα
μόρα και ο Σαμιτιέρ.

Ο Σαμιτιέρ, ένας εκρηκτικός προωθημένος κυνηγός, δια- 
κρινόταν για την ευρηματικότητά του, το χειρισμό της 
μπάλας, την παντελή έλλειψη σεβασμού εκ μέρους του 
προς τους κανόνες της λογικής και την ολύμπια απέχθειά 
του για τα όρια του χώρου και του χρόνου.
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θάνατος στον αγωνιστικό χώρο

Ο Αμπντόν Πόρτε φόρεσε τη φανέλα της ουρουγουα- 
νής Νασιονάλ για περισσότερους από διακόσιους 

αγώνες, σε διάστημα τεσσάρων χρόνων, πάντα χειροκρο
τούμενος, μερικές μάλιστα φορές γνώρισε την αποθέω
ση, μέχρι που το τυχερό του άστρο έδυσε.

Τότε τον έβγαλαν από την πρώτη ομάδα. Περίμενε, ζή
τησε να επιστρέφει, επέστρεψε. Η επιστροφή δεν είχε 
καμιά σημασία, η κακοτυχία του συνεχιζόταν, ο κόσμος 
τον σφύριζε: στην άμυνα του ξέφευγαν και οι χελώνες- 
στην επίθεση δε σταύρωνε γκολ.

Στο τέλος του καλοκαιριού του 1918 ο Αμπντόν Πόρτε 
αυτοκτόνησε μέσα στο γήπεδο της Νασιονάλ. Αυτοπυρο- 
βολήθηκε μεσάνυχτα στο κέντρο του γηπέδου, όπου το 
κοινό τον είχε λατρέψει. Ό λα τα φώτα ήταν σβηστά. Κα
νείς δεν άκουσε τον πυροβολισμό.

Τον βρήκαν το πρωί. Με το πιστόλι στο ένα χέρι και μια 
επιστολή στο άλλο.



r
Ο Φρίντενραϊχ

Τ ο 1919η Βραζιλία κέρδισε την Ουρουγουάη με 1-0 
και ανακηρύχτηκε πρωταθλήτρια Νότιας Αμερι

κής. Ο λαός ξεχύθηκε οτους δρόμους του Ρίο ντε Τζανέι- 
ρο. Μπροστά μπροστά, σηκωμένο ψηλά σαν σημαία, 
ήταν ένα λασπωμένο ποδοσφαιρικό παπούτσι, με μια 
καρτελίτσα που έγραφε: Ο g l o r io s o  ρ ε  n t  f r ie d e n r e ic h  

(το δοξασμένο παπούτσι του Φρίντενραϊχ). Την επόμενη 
μέρα αυτό το παπούτσι, με το οποίο είχε επιτευχθεί το νι
κητήριο γκολ, τοποθετήθηκε στη βιτρίνα ενός κοσμημα
τοπωλείου στο κέντρο της πόλης.

Ο Αρτουρ Φρίντενραϊχ, γιος ενός Γερμανού και μιας 
μαύρης πλύστρας, έπαιξε στην πρώτη κατηγορία για εί
κοσι έξι χρόνια και δεν πήρε ποτέ του δεκάρα. Κανείς 
δεν έβαλε τόσα γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. 
Έβαλε περισσότερα γκολ και από τον άλλο μεγάλο κανο
νιέρη, τον Πελέ, επίσης Βραζιλιάνο, που υπήρξε ο μεγα
λύτερος σκόρερ του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ο 
Φρίντενραϊχ πέτυχε 1.329 γκολ έναντι 1.279 του Πελέ.

Αυτός ο μιγάς με τα πράσινα μάτια καθιέρωσε το βραζι- 
λιάνικο στιλ ποδοσφαίρου. Περιφρόνησε τον καθιερω
μένο απ' τους Άγγλους τρόπο παιχνιδιού: είτε αυτός, είτε 
ο διάβολος με τη μορφή του ποδιού. Ο Φρίντενραϊχ έφε
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ρε στο μεγαλόπρεπες στάδιο των λευκών την ασέβεια των 
παιδιών καφέ χρώματος, που διασκέδαζαν κλοτσώντας 
μια μπάλα από κουρέλια στα προάστια. Έτσι, γεννήθηκε 
ένα στιλ με φαντασία, που προτιμάει την ευχαρίστηση 
από το αποτέλεσμα. Από τον Φρίντενραϊχ και μετά το 
βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, που είναι αληθινά βραζιλιάνι- 
κο, δεν έχει ορθές γωνίες, όπως δεν έχουν και τα βουνά 
του Ρίο ντε Τζανέιρο και τα κτίρια του Όσκαρ Νιμάγερ.

Από τον ακρωτηριασμό στην ολοκλήρωση

Τ ο 1921 το Κύπελλο Αμερικής επρόκειτο να διεξα- 
χθεί στο Μπουένος Άιρες. Ο πρόεδρος της Βραζι

λίας Επιτάσιο Πεοόα έβγαλε τότε εντολή λευκότητας: διέ
ταξε να μη συμμετάσχουν στην αποστολή έγχρωμοι παί
κτες για λόγους γοήτρου της χώρας. Η ομάδα των λευκών 
από τους τρεις αγώνες που έδωσε έχασε τους δυο.

Σε αυτό το Κύπελλο της Λατινικής Αμερικής δεν έπαιξε ο 
Φρίντενραϊχ. Την εποχή εκείνη ήταν αδύνατο να είσαι 
μαύρος και πολύ δύσκολο να είσαι μιγάς στο βραζιλιάνι- 
κο ποδόσφαιρο: ο Φρίντενραϊχ έμπαινε πάντα καθυστε
ρημένος στο γήπεδο, γιατί έχανε μισή ώρα στα αποδυτή
ρια, πουδράροντας το πρόσωπό του, και ο μοναδικός μι- 
γάς παίκτης της Φλουμινένσε, ο Κάρλος Αλμπέρτο, 
άσπριζε το πρόσωπό του με σκόνη από ρύζι.



Ύστερα, παρά τη θέληση των κατόχων της εξουσίας, και 
όχι με τη θέλησή τους, τα πράγματα σιγά σιγά άλλαξαν. 
Και με τον καιρό αυτό το ακρωτηριασμένο από το ρατσι
σμό ποδόσφαιρο μπόρεσε να αποκαλυφθεί με την ολο
κλήρωση της πολυχρωμίας του. Και όπως προκύπτει μέ
σα στο χρόνο, οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές στην ιστορία 
της Βραζιλίας, από τον Φρίντενραϊχ μέχρι τον Ρομάριο, 
περνώντας από τον Ντομίνγκος ντα Γκία, τον Λεόνιντας, 
τον Ζιζίνιο, τον Γκαρίντσα, τον Ντιντί και τον Πελέ, ήταν 
είτε μαύροι, είτε μιγάδες. Όλοι προέρχονταν από τη 
φτωχολογιά και μερικοί επέστρεψαν σ’ αυτή. Αντίθετα, 
ουδέποτε υπήρξε κάποιος μαύρος ή μιγάς μεταξύ των 
Βραζιλιάνων πρωταθλητών αυτοκινήτου. Ό πω ς και το 
τένις, το αυτοκίνητο χρειάζεται χρήματα.

Στην κοινωνική πυραμίδα του κόσμου οι μαύροι είναι 
κάτω και οι λευκοί επάνω. Στη Βραζιλία αυτό το αποκα- 
λούν φυλετική δημοκρατία, αλλά η αλήθεια είναι ότι το 
ποδόσφαιρο προσφέρει έναν από τους λίγους σχετικά 
δημοκρατικούς χώρους, όπου οι σκουρόχρωμοι άνθρω
ποι μπορούν να ανταγωνιστούν με όρους ισότητας. Και 
αυτό μέχρι ένα σημείο, γιατί ακόμη και στο ποδόσφαιρο 
κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Μολονότι έχουν 
τα ίδια δικαιώματα, ποτέ δεν ανταγωνίζονται στις ίδιες 
συνθήκες ο πεινασμένος και ο καλοθρεμμένος παίκτης. 
Αλλά τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο το φτωχόπαιδο, συ
νήθως μαύρος ή μιγάς, που δε γνωρίζει άλλο παιχνίδι 
από την μπάλα, έχει κάποια ευκαιρία κοινωνικής ανό
δου: η μπάλα είναι το μοναδικό μαγικό ραβδί στο οποίο 
μπορεί να πιστέψει.

Η εξαθλίωση το εκπαιδεύει στο ποδόσφαιρο και στην 
εγκληματικότητα. Από τη μέρα που γεννιέται το παιδί 
αυτό πρέπει να μετατρέψει σε όπλο το φυσικό του μειο
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νέκτημα και μαθαίνει γρήγορα να παρακάμπτει τους κα
νονισμούς της τάξης που του αρνείται μια θέση στον 
ήλιο. Μαθαίνει να ανακαλύπτει την παρέκκλιση κάθε 
διαδρομής και γίνεται επιστήμονας στην τέχνη της από
κρυψης, του αιφνιδιασμού, του ανοίγματος δρόμου εκεί 
που κανείς δεν το περιμένει, να χύνεται πάνω στον εχθρό 
με ένα σπάσιμο της μέσης, ή οποιαδήποτε άλλη μελωδία 
της μουοικής της διαστροφής.
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Η δεύτερη ανακάλυψη της Αμερικής

Γ ια τον Πέδρο Αρίοπε η πατρίδα δε σήμαινε τίποτα. 
Η πατρίδα ήταν ο τόπος που είχε γεννηθεί, του ήταν 

το ίδιο όποια και αν ήταν αυτή, γιατί κανείς δεν είχε ζη
τήσει τη γνώμη του, και ήταν ο τόπος όπου ξεμεσιαζόταν 
εργαζόμενος ως ανειδίκευτος εργάτης σε μια επιχείρηση 
ψυγείων, και του ήταν εξίσου αδιάφορο αν θα είχε το ένα 
ή το άλλο αφεντικό, σε οποιαδήποτε άλλη γωνιά του κό
σμου. Αλλά όταν η εθνική ομάδα της Ουρουγουάης κέρ
δισε στη Γαλλία το χρυσό μετάλλιο στην Ολυμπιάδα του 
1924, ο Αρίσπε ήταν ένας από τους θριαμβευτές- και ενώ 
η σημαία της Ουρουγουάης ανέβαινε αργά στον κεντρι
κό ιστό, με τον ήλιο επάνω και τις τέσσερις γαλάζιες λω
ρίδες, στη μέση όλων των σημαιών και πιο ψηλά από 
όλες τις άλλες, ο Αρίσπε ένιωσε να σπάει το στήθος του.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Ουρουγουάη ξανακέρδισε 
το χρυσό μετάλλιο στην Ολυμπιάδα της Ολλανδίας. Και 
ένας Ουρουγουανός ηγέτης, ο Ατίλιο Ναράνσιο, που το 
1924 είχε υποθηκεύσει το σπίτι του για να πληρώσει τα 
εισιτήρια του πλοίου των παικτών, σχολίασε:

-  Τώρα είμαστε κάτι παραπάνω αηό αυτό το μικρό σημείο 
στον παγκόσμιο χάρτη.
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Η γαλάζια φανέλα ήταν η απόδειξη της ύπαρξης ενός 
έθνους. Η Ουρουγουάη δεν ήταν ένα λάθος, το ποδό
σφαιρο είχε ανασύρει αυτή τη μικροσκοπική χώρα από 
τη σκιά της παγκόσμιας ανωνυμίας.

Οι δράστες εκείνων των θαυμάτων του ’24 και του ’28 
ήταν εργάτες και πλανόδιοι, οι οποίοι το μόνο πράγμα 
που δέχονταν από το ποδόσφαιρο ήταν η αγνή ευτυχία 
του παιχνιδιού. Ο Πέδρο Αρίοπε ήταν εργάτης <πα κρέα
τα. Ο Χοσέ Νασάσι έκοβε μαρμαρόπλακες. Ο Περούτσο 
Πετρόνε ήταν μανάβης. Ο Πέδρο Σέα παγοπώλης. Ο Χο- 
οέ Λεάντρο Αντράντε ήταν οργανοπαίχτης του καρναβα
λιού και λούοτρος. Όλοι ήταν είκοσι χρόνων, ίσως και 
μικρότεροι, μολονότι στις φωτογραφίες φαίνονται ώρι
μοι άντρες. Γιάτρευαν τα χτυπήματα από κλοτσιές με 
αλατόνερο, έμπλαστρα ξυδιού και μερικά ποτήρια κρα
σί.

Το 1924 έφτασαν στην Ευρώπη με εισιτήρια της τρίτης 
θέσης· από το λιμάνι ταξίδεψαν με δανεικά σε βαγόνια 
της δεύτερης θέσης. Κοιμούνταν σε ξύλινες καρέκλες και 
ήταν υποχρεωμένοι νά δίνουν τον έναν αγώνα μετά τον 
άλλο για τροφή και στέγη. Πηγαίνοντας για την Ολυ
μπιάδα του Παρισιού, έδωσαν εννέα αγώνες στην Ισπα
νία και τους κέρδισαν και τους εννέα.



Ή ταν η πρώτη φορά που μια λατινοαμερικάνικη ομάδα 
έπαιζε στην Ευρώπη. Στον πρώτο της αγώνα η Ουρου
γουάη έπαιζε με τη Γιουγκοσλαβία. Οι Γιουγκοσλάβοι 
έστειλαν κατασκόπους στην προπόνηση. Οι Ουρουγουα- 
νοί τους αντιλήφθηκαν και προπονήθηκαν κλοτσώντας 
το έδαφος, πετώντας την μπάλα στα σύννεφα, σκοντά- 
φτοντας σε κάθε βήμα και σκουντουφλώντας ο ένας πά
νω στον άλλον. Οι κατάσκοποι είπαν:

-  ΓΙροκαλούν θλίψη αυτοί οι φτωχούληδες, που ήρθαν από τό
σο μακριά...

Μόλις δυο χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν εκείνον τον 
πρώτο αγώνα. Η σημαία της Ουρουγουάης υψώθηκε 
ανάποδα, με τον ήλιο κάτω, και, αντί για τον εθνικό ύμνο 
της Ουρουγουάης, ακούστηκε ένα βραζιλιάνικο εμβατή
ριο. Εκείνο το απόγευμα η Ουρουγουάη νίκησε τη Γιου
γκοσλαβία με 7-0.

Και τότε συνέβη κάτι που θα μπορούσε να παρομοιαοτεί 
με μια δεύτερη ανακάλυψη της Αμερικής. Παιχνίδι το 
παιχνίδι, το πλήθος συνωστιζόταν για να δει αυτούς τους 
ευέλικτους σαν σκίουρους άντρες που έπαιζαν σκάκι με 
την μπάλα. Η αγγλική σχολή είχε επιβάλει τη μακρινή 
και ψηλή πάσα, αλλά αυτά τα άγνωστα παιδιά, που με
γάλωσαν στη μακρινή Αμερική, δεν ακολουθούσαν το 
παράδειγμα αυτών που τους δίδαξαν το ποδόσφαιρο. 
Προτίμησαν να εφεύρουν το ποδόσφαιρο με την κοντινή
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πάσα στο πόδι, με κεραυνοβόλες αλλαγές ρυθμού και 
προσποιήσεις κατά τη διάρκεια της κούρσας. Ο Ανρί ντε 
Μοντερλάν, αριστοκρατικός συγγραφέας, δημοσίευσε 
τον ενθουσιασμό του: «Πρόκειται για αποκάλυψη! Εδώ 
είναι το αληθινό ποδόσφαιρο. Αυτό που μέχρι σήμερα 
γνωρίζαμε, αυτό που μέχρι σήμερα παίζαμε, ήταν, συ- 
γκρινόμενο με αυτό που είδαμε, μια απλή μαθητική ψυ
χαγωγία».

Εκείνο το ποδόσφαιρο της Ουρουγουάης των Ολυμπιά
δων του 1924 και του 1928, που έπειτα κέρδισε τα Πα
γκόσμια Κύπελλα του ’30 και του ’50, οφείλεται σε σημα
ντικό βαθμό στην επίσημη πολιτική της προαγωγής της 
σωματικής ανάπτυξης, που για το σκοπό αυτό είχαν χτι
στεί γήπεδα σε όλη τη χώρα. Τα χρόνια πέρασαν και από 
εκείνο το κράτος με κοινωνική ευαισθησία απομένει μο
νάχα η νοσταλγία. Το ίδιο απομένει και από το ποδό
σφαιρο εκείνης της εποχής. Μερικοί παίκτες, όπως ο 
Έντζο Φραντσεσκόλι, μπόρεσαν να κληρονομήσουν και 
να ανανεώσουν παλιές τεχνικές, αλλά το ουρουγουανό 
ποδόσφαιρο είναι μακριά από αυτό που υπήρξε στο πα
ρελθόν. Είναι ολοένα λιγότερα τα παιδιά που παίζουν 
και ολοένα λιγότεροι οι άντρες που παίζουν με χάρη. 
Αναμφίβολα, δεν υπάρχει Ουρουγουανός που να μη θέω- 
ρεί εαυτόν ειδήμονα σε θέματα τακτικής και στρατηγι
κής του ποδοσφαίρου και παντογνώστη σε θέματα της 
ιστορίας του. Το πάθος του ποδοσφαίρου που διακατέχει 
τους Ουρουγουανούς προέρχεται από την προϊστορία 
του αθλήματος, και μερικές από τις ρίζες του φαινομέ
νου είναι ορατές. Κάθε φορά που η εθνική ομάδα παίζει 
έναν αγώνα, εναντίον οιουδήποτε, κόβεται η ανάσα της 
χώρας και το βουλώνουν οι πολιτικοί, οι τραγουδιστές 
και οι τσαρλατάνοι, οι ερωτευμένοι σφίγγουν το ταίρι 
τους και οι μύγες διακόπτουν την πτήση τους.



*
Ο Αντρα ντε

Η Ευρώπη δεν είχε δει ποτέ της ένα μαύρο να παίζει 
ποδόσφαιρο. Στην Ολυμπιάδα του ’24 ο Ουρουγου- 

ανός Χοσέ Αεάντρο Αντράντε έλαμψε με το πανέμορφο 
παιχνίδι του. Στη μεσαία γραμμή ο άνθρωπος αυτός με το 
σώμα σαν λάστιχο έκρυβε την μπάλα, χωρίς να αγγίζει 
τον αντίπαλο, και, όταν ξεχυνόταν στην επίθεση με λυγι- 
σμένο σώμα, τα πλήθη τον απολάμβαναν. Σε έναν αγώνα 
διέσχισε το μισό γήπεδο με την μπάλα κολλημένη, σαν να 
κοιμόταν, στο κεφάλι του. Το κοινό τον αποθέωνε, ο γαλ
λικός Τύπος τον αποκαλούσε «Μαύρο θαύμα».

'Οταν τελείωσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομά
δας, ο Αντράντε ξέμεινε για λίγο καιρό στο Παρίσι. Εκεί 
έζησε περιφερόμενος εδώ και εκεί και έγινε ο βασιλιάς 
των καμπαρέ. Τα λουστρινένια μποτάκια αντικατέστη
σαν τις ξεφτισμένες εσπαντρίγες που είχε φέρει από το 
Μοντεβίδεο, και ένα μπομπέ καπέλο αντικατέστησε το 
σκισμένο σκούφο του. Τα χρονικά της εποχής πρόβαλ- 
λαν την εικόνα αυτού του μονάρχη των νυκτών της Πι- 
γκάλ. Το σβέλτο χορευτικό του βήμα, η έκφραση σιγου
ριάς στο πρόσωπό του, τα μισόκλειστα μάτια του, που 
κοίταζαν πάντα μακριά, και ένα βλέμμα που σκότωνε: 
μεταξωτά μαντίλια, ριγέ σακάκι, γάντια χρώματος κόκκι
νου της φωτιάς και μπαστούνι με ασημένια λαβή.
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Ο Αντράντε πε'θανε σιο Μοντεβίδεο πολλά χρόνια αργό
τερα. Οι φίλοι του είχαν οκεφτεί να οργανώσουν διάφο
ρες γιορτές προς τιμή του, αλλά δεν έγινε ούτε μία. Πέ- 
θανε φυματικός μέσα στη μαύρη φτώχεια.

Το πρώτο παγκόσμιο είδωλο τ ο γ  ποδοσφαίρου ήταν 
μαύρος, Λατινοαμερικάνος και φτοιχός.

*

Οι φιόγκοι

Οι τρίπλες των Ουρουγουανών παικτών, που σχέδια
ζαν διαδοχικά οχτάρια στον αγωνιστικό χώρο, ονο

μάζονταν φιόγκοι. Οι Γάλλοι δημοσιογράφοι θέλησαν να 
μάθουν το μυστικό αυτών των μαγικών, που άφηναν 
αγάλματα τους αντιπάλους τους. Ο Χοσέ Λεάντρο με τη 
βοήθεια διερμηνέα τούς αποκάλυψε τη συνταγή: οι παί
κτες προπονούνταν κυνηγώντας κότες, οι οποίες διέφευ
γαν κάνοντας οχτάρια. Οι δημοσιογράφοι το πίστεψαν 
και το δημοσίευσαν.

Πολλά χρόνια αργότερα, οι ωραίοι φιόγκοι χειροκροτού
νταν σαν να ήταν γκολ στο νοτιοαμερικάνικο ποδόσφαι
ρο. Η παιδική μου μνήμη είναι γεμάτη από τέτοιες. 
Κλείνω τα μάτια και βλέπω, ας πούμε, τον Βάλτερ Γκό- 
μες, αυτόν τον ιλιγγιώδη εμβολιστή που έμπαινε ανάμε
σα στο δάσος των ποδιών των αντιπάλων και από φιόγκο



οε φιόγκο άφηνε πίσω του απόνερα από πεσμένα κορ
μιά. Οι κερκίδες τραγουδούσαν:

Ο κόσμος δεν τρώει πια 
Για να δα τον Βάλτερ Γκόμες

Του άρεσε να ζυμώνει την μπάλα- αν του την έπαιρναν, 
θιγόταν. Κανένας τεχνικός δε θα είχε διανοηθεί να του 
πει, όπως λένε σήμερα:

-  Για ζύμωμα πήγαινε στο φούρνο.

Ο φιόγκος δεν ήταν μονάχα μια επιτρεπόμενη σκαντα
λιά, ήταν μια απαραίτητη ευχαρίστηση.

Σήμερα αυτά τα κοσμήματα απαγορεύονται, ή τουλάχι
στον είναι αυστηρά επιτηρούμενα με πολλή καχυποψία: 
τώρα θεωρούνται εγωιστικές επιδείξεις, που προδίδουν 
το ομαδικό πνεύμα, και είναι εντελώς άχρηστα απέναντι 
στα σιδερένια αμυντικά συστήματα του σύγχρονου ποδο
σφαίρου.
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Το ολυμπιακό γκολ

* S ~ \  ταν η εθνική ομάδα της Ουρουγουάης επέστρεψε 
από την Ολυμπιάδα του ’24, οι Αργεντινοί οργά

νωσαν έναν αγώνα υποδοχής με την εθνική τους ομάδα. 
Ο αγώνας έγινε στο Μπουένος Άιρες. Η Ουρουγουάη 
έχασε με ένα γκολ διαφορά.

Σκόρερ του νικητήριου γκολ ήταν ο αριστερός εξτρέμ Σε- 
σάρεο Ονσάρι. Εκτέλεσε ένα κόρνερ και η μπάλα μπήκε 
στα δίχτυα χωρίς να την αγγίξει κανείς. Ή ταν η πρώτη 
φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου που έμπαινε τέτοιο 
γκολ. Οι Ουρουγουανοί απόμειναν άφωνοι. Ό ταν ξανα- 
βρήκαν τη μιλιά τους, διαμαρτυρήθηκαν. Διατείνονταν 
ότι ο τερματοφύλακάς τους Μασάλι είχε δεχτεί σπρώξι
μο ενώ η μπάλα ήταν στον αέρα. Ο διαιτητής δεν τους 
έδωσε σημασία. Και τότε μουρμούρισαν ότι ο Ονσάρι 
δεν είχε σκοπό να σουτάρει και ότι το γκολ το έβαλε ο 
άνεμος.

Για λόγους απότισης φόρου τιμής ή ειρωνείας το σπάνιο 
αυτό γεγονός ονομάστηκε ολυμπιακό γκολ. Και ακόμα 
έτσι ονομάζεται τις σπάνιες φορές που συμβαίνει. Ο 
Ονσάρι πέρασε την υπόλοιπη ζωή του ορκιζόμενος ότι το 
γκολ αυτό δεν ήταν τυχαίο. Και μολονότι έχουν περάσει 
πολλά χρόνια, η δυσπιστία υπάρχει πάντα. Κάθε φορά 
που ένα κόρνερ καταλήγει στα δίχτυα χωρίς παρεμβάσεις, 
το κοινό αποθεώνει τον σκόρερ, αλλά δεν τον πιστεύει.

ϊ



Ένα γκολ του Πιεντιμπένε

y y j r  ταν στα 1926. Ο σκόρερ Χοσέ Πιεντιμπένε δεν 
X  X πανηγύρισε το γκολ του. Ο Πιεντιμπένε, ένας 

σπάνιος δεξιοτέχνης και ταυτόχρονα άνθρωπος σπάνιας 
μετριοφροσύνης, ποτέ δεν πανηγύριζε τα γκολ του, για 
να μην προσβάλει τους αντιπάλους.

Η Πενιαρόλ έπαιζε στο Μοντεβίδεο με την Εσπανιόλ της 
Βαρκελώνης και δεν έβρισκε τρόπο να παραβιάσει την 
εστία του θαμόρα. Η μπαλιά ήρθε από πίσω. Ο Ανσέλμο 
απέφυγε δυο αντιπάλους, άλλαξε την μπάλα με τον Σου- 
φιάτι και βγήκε στον κενό χώρο περιμένοντας να ξανα- 
πάρει την μπάλα. Τότε όμως τη ζήτησε ο Πιεντιμπένε, 
την πήρε, πέρασε τον Ουρκιθού και πλησίασε στο τέρμα. 
Ο Θαμόρα είδε ότι ο Πιεντιμπένε σημάδευε τη δεξιά του 
γωνία και εκτινάχτηκε. Η μπάλα δεν είχε κινηθεί, είχε 
μείνει, θαρρείς αποκοιμισμένη, στο πόδι. Ο Πιεντιμπένε 
την έσπρωξε γλυκά στην αριστερή γωνία της κενής 
εστίας. Ο θαμόρα  εκτινάχθηκε προς την μπάλα με ένα 
πήδημα γάτας και άγγιξε την μπάλα με τα ακροδάχτυλά 
του, όταν πια δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
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Το ανάποδο ψαλίδι

ην μπαλιά αυτή την πρωτοχρησιμοποίηοε ο Ραμόν
Ουνσάγα σ’ ένα γήπεδο στο Ταλκαουάνο, λιμάνι 

της Χιλής. Με το σώμα στον αέρα, την πλάτη να βλέπει 
το έδαφος, τα πόδια κλοτσούσαν την μπάλα προς τα πί
σω, με ένα απρόσμενο πηγαινέλα, σαν τις λάμες του ψα-

Αλλά το ακροβατικό αυτό ονομάστηκε «Χιλιανή» μερικά 
χρόνια αργότερα, το 1927, όταν η Κόλο-Κόλο ταξίδεψε 
στην Ευρώπη και ο κυνηγός της Νταβίντ Αρεγιάνο το 
επέδειξε στα ισπανικά γήπεδα. Οι Ισπανοί δημοσιογρά
φοι επευφήμησαν την ομορφιά αυτοΰ του άγνωστου γυ
ρίσματος της μπάλας και το ονόμασαν έτσι, γιατί είχε έρ
θει από τη Χιλή, όπως οι φράουλες και η κουέκα.

Μετά από αρκετά ιπτάμενα γκολ, ο Αρεγιάνο πέθανε 
εκείνη τη χρονιά στο γήπεδο του Βαγιαδολίδ σε μια φο
νική σύγκρουση με έναν αμυντικό.

λιδιού.



Ο Σκαρόνε

Σ αράντα χρόνια πριν από τους Βραζιλιάνους Πελέ 
και Κουτίνιο, οι Ουρουγουανοί Σκαρόνε και Σέα ξε- 

περνούοαν τις άμυνες με τις πάσες που άλλαζαν με τη 
μία και με ζιγκ ζαγκ, με την μπάλα να πηγαινοέρχεται 
από τον ένα στον άλλο στη διαδρομή προς το αντίπαλο 
τέρμα, δίκιά σου και δίκιά μου, με άνοιγμα της μπάλας ή 
αποστολή στα πόδια συστημένη, ερώτηση και απάντηση, 
απάντηση και ερώτηση: η μπάλα αναπηδούσε χωρίς να 
σταματάει, σαν να χτυπούσε σε τοίχο. Εκείνη την εποχή 
αυτός ο τρόπος οργάνωσης της επίθεσης, αποκλειστικό
τητα του Ρίο ντε λα Πλάτα, ονομαζόταν τοίχος.

Ο Έκτορ Σκαρόνε μοίραζε τις πάσες σαν τη θεία μετά
ληψη και έβαζε γκολ με μια ακρίβεια, την οποία εξα- 
σκούσε στην πράξη σημαδεύοντας μπουκάλια και ρίχνο- 
ντάς τα κάτω από απόσταση τριάντα μέτρων. Και μολο
νότι ήταν αρκετά κοντός, κυριαρχούσε στο ψηλό παιχνί
δι. Ο Σκαρόνε ήξερε να επιπλέει στον αέρα, παραβιάζο
ντας τους νόμους της βαρύτητας: όταν πηδούσε αναζητώ
ντας την μπάλα, απέφευγε τους αντιπάλους του στον αέ
ρα, παίρνοντας μια στροφή που τον έφερνε φάτσα με το 
τέρμα, και τότε σκοράριζε με το κεφάλι.

Τον αποκαλούσαν «Μάγο» γιατί έβγαζε γκολ εκεί που 
δεν υπήρχαν και ταυτόχρονα τον αποκαλούσαν «Γκαρ- 
ντέλ του ποδοσφαίρου», γιατί τραγουδούσε παίζοντας 
όπως κανείς άλλος.
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Έ να γκολ του Σκαρόνε

s  j  -[· ταν στα 1928, στον τελικό της Ολυμπιάδας. Η 
J . J . Ουρουγουάη και η Αργεντινή ήταν ισόπαλες, 

όταν ο Πίρις πέταξε την μπάλα στον Ταρασκόνι και προ
χώρησε προς την αντίπαλη περιοχή. Ο Μπόρχας την πή
ρε με την πλάτη στο τέρμα και την έστειλε με κεφαλιά 
στον Σκαρόνε με την κραυγή «Δική σου,'Εκτορ», και ο 
Σκαρόνε σουταρε όπως του ήρθε η μπάλα. Ο Αργεντινός 
τερματοφύλακας, ο Μπόσιο, αντέδρασε όταν η μπάλα 
ήταν ήδη στα δίχτυα. Η μπάλα αναπήδησε στα δίχτυα 
και ξαναγύρισε στο γήπεδο. Ο Ουρουγουανός φορ Φι- 
γκερόα την ξαναέστειλε στα δίχτυα, τιμωρώντας τη με 
μια κλοτσιά, γιατί αυτές σι έξοδοι υποδηλώνουν κακή 
ανατροφή.



Κρυφά όπλα

* Τ7  νας Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής, ο Αντεμάρ 
X_j Καναβέσι, θυσιάστηκε για να εξορκίσει το κακά 

της ίδιας του της παρουσίας στον τελικό της Ολυμπιάδας 
του ’28 στο Άμστερνταμ. Η Ουρουγουάη επρόκειτο να 
παίξει με την Αργεντινή. Ο Καναβέσι αποφάσισε να μεί
νει στο ξενοδοχείο και κατέβηκε από το λεωφορείο που 
μετέφερε τους παίκτες στο γήπεδο. Ό λες τις φορές που 
είχε παίξει εναντίον της Αργεντινής η ομάδα του είχε χά
σει, και μάλιστα την τελευταία φορά είχε την κακοτυχία 
να βάλει αυτογκόλ. Στον αγώνα του Άμστερνταμ η Ου
ρουγουάη, χωρίς τον Καναβέσι, κέρδισε.

Την προηγούμενη νύχτα ο Γκαρντέλ είχε τραγουδήσει 
για τους παίκτες της Αργεντινής στο ξενοδοχείο που διέ
μεναν. Για να τους φέρει γούρι, τους τραγούδησε ένα τα
γκό με τον τίτλο «Ντάντι». Δυο χρόνια αργότερα η ιστο
ρία επαναλήφθηκε: ο Γκαρντέλ ξανατραγούδησε το 
«Ντάντι» ευχόμενος την επιτυχία της εθνικής ομάδας της 
Αργεντινής. Αυτή τη φορά ήταν παραμονή του τελικού 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου του ’30 και ξανακέρδισε η 
Ουρουγουάη.

Πολλοί ορκίζονται ότι δεν υπήρχε καμιά πρόθεση από 
μέρους του, αλλά αρκετοί υποστηρίζουν ότι το γεγονός 
αποτελεί απόδειξη πως ο Γκαρντέλ ήταν Ουρουγουανός.
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"Ενα γκολ του Νόλο

Σ υνέβη το 1929. Η εθνική ομάδα της Αργεντινής αντι
μετώπιζε την αντίστοιχη της Παραγουάης. Ο Νόλο 

Φερέιρα είχε πάρει την μπάλα μακριά από το τέρμα. Κι
νούνταν προς το αντίπαλο τέρμα και πίοω του έπεφταν 
κορμιά, μέχρι που βρέθηκε αντιμέτωπος με όλη την άμυ
να, που είχε σχηματίσει ένα τείχος. Τότε ο Νόλο σταμά
τησε. Αρχισε να παίζει την μπάλα από το ένα κουντεπιέ 
στο άλλο, χωρίς αυτή να αγγίζει το έδαφος. Και οι αντί
παλοι έγερναν υπνωτισμένοι, το κεφάλι δεξιά αριστερά, 
όλοι μαζί, παρακολουθώντας την ταλάντωση της μπάλας. 
Εκείνο το πηγαινέλα ήταν ατέλειωτο, μέχρι που ο Νόλο 
βρήκε ένα κενό στο τείχος, σουταρε και αμέσως η μπάλα 
πέρασε το τείχος και τράνταξε τα δίχτυα.

Οι άνδρες της έφιππης αστυνομίας αφιππέυσαν για να 
τον συγχαρουν. Στο γήπεδο ήταν εκείνη τη μέρα είκοσι 
χιλιάδες άνθρωποι, αλλά όλοι οι Αργεντινοί ορκίζονται 
ότι ήταν εκεί.



Το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’30

Τ η νότια Ιταλία τη συγκλόνιζε ένας σεισμός, που 
έθαβε κάτω από τα ερείπια χίλιους πεντακόσιους 

Ναπολιτάνους, η Μάρλεν Ντίτριχ τραγουδούσε τον «Γα
λάζιο άγγελο», ο Στάλιν ολοκλήρωνε το σφετερισμό της 
Ρωσικής Επανάστασης, ο ποιητής Βλαντιμίρ Μαγιακόφ- 
σκι αυτοκτονούσε. Οι Άγγλοι έκλειναν στη φυλακή τον 
Μαχάτμα Γκάντι, που, διεκδικώντας πατρίδα και ανε
ξαρτησία, είχε παραλύσει την Ινδία, ενώ με τα ίδια συν
θήματα ο Αουγκούστο Σέσαρ Σαντίνο ξεσήκωνε τους χω
ρικούς στις άλλες Ινδίες, τις δικές μας, και οι Αμερικανοί 
πεζοναύτες προσπαθούσαν να τον νικήσουν με το όπλο 
της πείνας καίγοντας τις σοδειές.

Στις η π α  όλοι χόρευαν το νέο χορό, το b o o g ie  w o o g ie , αλ
λά η ευφορία της δεκαετίας του ’20 είχε καταρρεύσει 
από τα άγρια χτυπήματα της κρίσης του ’29. Το Χρημα
τιστήριο της Νέας Υόρκης είχε πέσει κατακόρυφα, και η 
κατάρρευσή του είχε προκαλέσει την κατάρρευση των 
διεθνών τιμών, που παρέσυρε στην άβυσσο πολλές λατι- 
νοαμερικάνικες κυβερνήσεις. Στον ορυμαγδό της παγκό
σμιας κρίσης, η κάθετη πτώση των τιμών του κασσιτέρου 
ανέτρεπε τον πρόεδρο Ερνάντο Σίλες στη Βολιβία και 
έφερνε στη θέση του ένα στρατηγό, ενώ η αντίστοιχη κα
ταβαράθρωση των τιμών του κρέατος και του σταριού 
ανέτρεπε, με τη σειρά της, τον πρόεδρο Ιππόλιτο Ιριγκό- 
γεν στην Αργεντινή και εγκαθιστούσε στην εξουσία έναν 
άλλο στρατηγό. Στη Δομινικανική Δημοκρατία η πτώση 
της τιμής της ζάχαρης άνοιγε τον κύκλο της δικτατορίας 
του επίσης στρατηγού Ραφαέλ Τρουχίγιο, που εγκαινίαζε 
την ανάληψη της εξουσίας βαφτίζοντας με το όνομά του 
την πρωτεύουσα και το λιμάνι.
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Στην Ουρουγουάη το στρατιωτικό πραξικόπημα επρό- 
κειτο να ξεσπάσει τρία χρόνια αργότερα. Το 1930 η χώ
ρα είχε μάτια και αυτιά μόνο για το Ιο Παγκόσμιο Κύ
πελλο Ποδοσφαίρου. Οι νίκες της εθνικής Ουρουγουάης 
στις δυο προηγούμενες Ολυμπιάδες, που έγιναν στην Ευ
ρώπη, είχαν καταστήσει τη χώρα αναπόφευκτο αμφι
τρύωνα του Πρώτου Κυπέλλου.

Δώδεκα χώρες ήρθαν στο λιμάνι του Μοντεβίδεο. Ό λη η 
Ευρώπη είχε προσκληθεί· αλλά μόνο τέσσερις ευρωπαϊ
κές ομάδες διέσχισαν τον Ατλαντικό με κατεύθυνση τις 
νότιες ακτές:

-  Είναι ηολύ μακριά, έλεγαν στην Ευρώπη, και τα εισιτή
ρια τον καραβιού κοστίζουν ακριβά.

Έ να πλοίο μετέφερε από τη Γαλλία το τρόπαιο Ζιλ Ριμέ, 
συνοδευόμενο από τον ίδιο τον πρόεδρο της f i f a  και από 
τη εθνική ομάδα της Γαλλίας, που ήρθε μετά από πιέ
σεις.

Η Ουρουγουάη εγκαινίασε εν χορδαίς και οργάνοις ένα 
μνημειώδες σκηνικό, που κατασκευάστηκε σε διάστημα 
οκτώ μηνών. Το στάδιο ονομάστηκε Σεντενάριο Στάδιο 
του Μοντεβίδεο προς τιμήν της εκατοστής επετείου του 
Συντάγματος, που έναν αιώνα νωρίτερα είχε αρνηθεί τα 
πολιτικά δικαιώματα στις γυναίκες, στους αναλφάβητους 
και τους φτωχούς. Στις κερκίδες δεν έπεφτε καρφίτσα 
όταν η Αργεντινή και η Ουρουγουάη έπαιξαν στον τελικό 
του Κυπέλλου. Το στάδιο ήταν μια θάλασσα από ψαθά
κια. Ψαθάκια φορούσαν και οι φωτογράφοι, που χρησι
μοποιούσαν φωτογραφικές μηχανές με τρίποδα. Οι τερ
ματοφύλακες φορούσαν σκούφους, και ο διαιτητής δια- 
κρινόταν από ένα μαύρο φαρδύ παντελόνι που φορούσε 
και που του κάλυπτε τους αστραγάλους.



Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του ’30 δεν άξιζε 
παραπάνω από ένα μονόστηλο είκοσι γραμμών στην ιτα
λική ημερήσια αθλητική εφημερίδα La Gazzeta dello 
Sport. Στο κάτω κάτω της γραφής, επαναλαμβανόταν η 
ιστορία της Ολυμπιάδας του Άμστερνταμ του 1928: οι 
δυο χώρες του Ρίο ντε λα Πλάτα πρόσβαλλαν την Ευρώ
πη δείχνοντας που υπήρχε το καλύτερο ποδόσφαιρο στον 
κόσμο.

Ό πω ς και το 1928, η Αργεντινή έμεινε στη δεύτερη θέση. 
Η Ουρουγουάη, που στο πρώτο ημίχρονο έχανε με 2-1, 
κέρδισε με 4-2 και κατέκτησε το κύπελλο. Για να διαιτη
τεύσει στον τελικό, ο Βέλγος Τζον Λανζενί αξίωσε ασφά
λεια ζωής, αλλά δε συνέβη τίποτα πιο σοβαρό από μερι
κούς καβγάδες στην εξέδρα. Αργότερα το πλήθος πετρο
βόλησε το προξενείο της Ουρουγουάης στο Μπουένος 
Άιρες. Την τρίτη θέση κατέλαβε η ομάδα των η π α ,  που 
είχε στις τάξεις της μερικούς αμερικανοποιημένους Σκο
τσέζους, και την τέταρτη η Γιουγκοσλαβία.

Ούτε ένας αγώνας δεν τελείωσε ισόπαλος. Πρώτος σκό
ρερ ανακηρύχθηκε ο Αργεντινός Στάμπιλε με οκτώ γκολ, 
ακολουθούμενος από τον Ουρουγουανό Σέα, που πέτυχε 
πέντε γκολ. Το πρώτο γκολ στην ιστορία των Παγκο
σμίων Κυπέλλων το σημείωσε ο Γάλλος Λουί Λοράν ενα
ντίον του Μεξικού.
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Ο Νασάσι

Δ εν τον περνούσαν ούτε οι ακτίνες X. Τον αποκαλού- 
οαν «Τρομερό».

-  Το γήπεδο είναι ένα χωνί, έλεγε. Και <πο οιόμιο του χωνιού 
είναι η περιοχή.

Εκεί, στην περιοχή, έκανε κουμάντο.

Ο Χοσέ Νασάσι, αρχηγός των εθνικών ομάδο>ν της Ου
ρουγουάης του ’24, του ’28 και του '30, ήταν ο πρώτος 
ηγέτης του ποδοσφαίρου της χώρας του. Ή ταν η κινητή
ρια δύναμη όλης της ομάδας που έτρεχε στο ρυθμό των 
φωνών του, είτε ήταν για να επιοτήοει την προσοχή των 
συμπαικτών του, είτε για να τους γκρινιάξει, είτε για να 
τους κάνει να επιταχύνουν το ρυθμό τους. Ποτέ δεν 
ακούσιηκε παράπονο από τα χείλια του.



Ο Καμύ

ο 1930 ο Αλμπέρ Καμύ ήταν ο άγιος Πέτρος που
φύλαγε την πύλη της ποδοσφαιρικής ομάδας του 

Πανεπιστημίου του Αλγερίου. Είχε συνηθίσει να παίζει 
τερματοφύλακας από παιδί, γιατί αυτή ήταν η θέση που 
χάλαγαν λιγότερο τα παπούτσια. Παιδί φτωχής οικογέ
νειας, ο Καμύ δεν μπορούσε να προσφέρει στον εαυτό 
του την πολυτέλεια να τρέχει στον αγωνιστικό χώρο: κά
θε βράδυ η γιαγιά του έκανε έλεγχο στις σόλες των πα- 
πουτσιών του, και, αν τις έβρισκε φθαρμένες, του τις 
έβρεχε.

Στα χρόνια που έπαιζε τερματοφύλακας ο Καμύ έμαθε 
πολλά πράγματα:

-  Έμαθα ότι η μπάλα ηοτέ δεν πάει εκεί που τψ  περιμένεις. 
Αυτό με βοήθησε πολύ στη ζωή, ιδίως στις μεγάλες πόλεις, όπου 
οι άνθρωποι δε συνηθίζεται να είναι αυτό που λέμε ευθείς.

Έμαθε επίσης να κερδίζει χωρίς να αισθάνεται Θεός και 
να χάνει χωρίς να αισθάνεται σκουπίδι -σοφία που δεν 
αποκτάται εύκολα- και έμαθε και μερικά μυστήρια της 
ανθρώπινης ψυχής, στους λαβύρινθους της οποίας έμαθε 
να κυκλοφορεί αργότερα κάνοντας επικίνδυνα ταξίδια 
μέσα από τα βιβλία του.
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Οι αδυσώπητοι

*  f  νας απ(* τους Ουρουγουανούς παγκόσμιους πρω- 
A_j ταθλητές, ο Περούτσο Πετρόνε, έφυγε για την Ιτα

λία. Αρχισε την καριέρα του το 1931 στη Φιορεντίνα. 
Εκείνο το απόγευμα ο Πετρόνε έβαλε έντεκα γκολ.

Στην Ιταλία δεν άντεξε πολύ καιρό. Ανακηρύχθηκε σε 
πρώτο σκόρερ του ιταλικού πρωταθλήματος και η Φιο
ρεντίνα τού πρόσφερε ό,τι ήθελε· αλλά ο Πετρόνε κου
ράστηκε πολύ νωρίς από τις φανφάρες του ανερχόμενου 
φασισμού. Η αηδία και η νοσταλγία τον έφεραν πίσω 
στο Μοντεβίδεο, όπου συνέχισε να βάζει τα τρομερά του 
γκολ για λίγο καιρό. Δεν ήταν ακόμα τριάντα χρόνων 
όταν σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Τον υποχρέωσε να στα
ματήσει η f if a , γιατί δεν είχε εκπληρώσει τις υποχρεώ
σεις του που απέρρεαν από το συμβόλαιό του με τη Φιο
ρεντίνα.

Λέγεται ότι ο Πετρόνε ήταν ικανός να γκρεμίσει τοίχο με 
ένα σουτ του. Ποιος ξέρει! Εκείνο που έχει αποδειχτεί εί
ναι ότι λιποθυμούσαν οι τερματοφύλακες και τρυπούσαν 
τα δίχτυα από τα σουτ του.

Στο μεταξύ, στην αντίπερα όχθη του Ρίο ντε λα Πλάτα, ο 
Αργεντινός Μπερναμπέ Φερέρα έριχνε και αυτός κανο
νιές με τη λύσσα του δαιμονισμένου. Οπαδοί όλων των 
ομάδων πήγαιναν να δουν το «θηρίο», που σουτάριζε 
από πολύ μακριά, περνούσε τις άμυνες και έστελνε την 
μπάλα στα δίχτυα μαζί με τον τερματοφύλακα.

Πριν και μετά τους αγώνες, αλλά και κατά τη διάρκεια 
του ημιχρόνου, τα μεγάφωνα μετέδιδαν ένα ταγκό αφιε
ρωμένο στα κανόνια του. Το 1932 η εφημερίδα Crilica



πρόοφερε ένα μεγάλο χρηματικό βραβείο οτον τερματο
φύλακα που θα κατόρθωνε να εμποδίσει τον Μπερναμπέ 
να σκοράρει. Και ένα απόγευμα του ίδιου χρόνου ο 
Μπερναμπέ υποχρεώθηκε να βγάλει τα παπούτσια του 
μπροστά στους δημοσιογράφους, για να αποδείξει ότι 
δεν έκρυβε κανένα κομμάτι σίδερο στις μύτες των πα- 
πουτοιών του.
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Ο επαγγελματισμός

Μολονότι περνάει κρίση, το ποδόσφαιρο παραμένει 
μια από τις δέκα σημαντικότερες βιομηχανίες της 

Ιταλίας. Τα πρόσφατα δικαστικά σκάνδαλα, «καθαρά 
χέρια, καθαρά πόδια», έχουν φέρει σε δυσχερή θέση 
τους ηγέτες των ισχυρών ομάδων, αλλά το ιταλικό ποδό
σφαιρο συνεχίζει να αποτελεί μαγνήτη για τους Λατινοα
μερικάνους ποδοσφαιριστές.

Ή δη  από τη μακρινή εποχή του Μουσολίνι ήταν η Μέκ
κα των ποδοσφαιριστών. Σε κανένα άλλο μέρος του κό
σμο δεν πληρώνονταν τόσο καλά. Οι ποδοσφαιριστές 
απειλούσαν «Φεύγω για την Ιταλία». Και ο εξορκισμός 
αυτός έλυνε το κορδόνι του πουγκιού των ομάδων. Μερι
κοί πραγματοποιούσαν την απειλή τους: τα πλοία έφερ
ναν ποδοσφαιριστές από το Μπουένος Αιρες, το Μοντε
βίδεο, το Σάο Πάολο και το Ρίο ντε Τζανέιρο. Αν δεν εί
χαν γονείς ή παππούδες Ιταλούς, υπήρχαν στη Ρώμη αυ
τοί που τούς ανακάλυπταν αμέσως και κατά παραγγελία, 
για να καταστήσουν εφικτή την άμεση απόκτηση της 
ιθαγένειας.

Η φυγή των παικτών ήταν μια από τις αιτίες της γέννη
σης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στις χώρες μας. 
Το 1931 επαγγελματοποιήθηκε το αργεντινό ποδόσφαι
ρο, τον επόμενο χρόνο ακολούθησε το ουρουγουανό. Στη 
Βραζιλία ο επαγγελματισμός καθιερώθηκε από το 1934. 
Τότε νομιμοποιήθηκαν οι αμοιβές, που πρωτύτερα γίνο
νταν κάτω από το τραπέζι, και ο παίκτης μετατράπηκε 
σε εργάτη. Το συμβόλαιο τον έδενε με την ομάδα του για 
πλήρη απασχόληση και εφ’ όρου ζωής, και δεν μπορούσε 
να αλλάξει τόπο εργασίας αν δεν τον πούλαγε η ομάδα 
του. Ο παίκτης πρόσφερε όλες τις δυνάμεις του έναντι



ενός μισθού, όπως ο βιομηχανικός εργάτης, και ήταν φυ
λακισμένος σαν τον δουλοπάροικο. Ωστόσο, εκείνα τα 
πρώτα χρόνια, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο απαιτούσε 
πολύ λιγότερα. Οι ώρες της υποχρεωτικής προπόνησης 
ήταν μονάχα δύο την εβδομάδα. Στην Αργεντινή όποιος 
απούσιαζε χωρίς βεβαίωση γιατρού πλήρωνε ένα πρόστι
μο ύψους πέντε πέσος.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’34

Ο Τζόνι Βαϊσμίλερ έβγαζε την πρώτη του κραυγή ως 
Ταρζάν, το πρώτο βιομηχανικό αποσμητικό έκανε 

την εμφάνισή του στην αγορά, η αστυνομία της Λουϊζιά- 
να γάζωνε τους Μπόνι και Κλάιντ. Η Βολιβία και η Πα
ραγουάη, οι δυο φτωχότερες χώρες της Νότιας Αμερι
κής, αιματοκυλίζονταν διεκδικώντας το πετρέλαιο του 
Τσάκο για λογαριασμό της Standard Oil και της Shell. Ο 
Σαντίνο, που είχε νικήσει τους πεζοναύτες στη Νικαρά
γουα, έπεφτε δολοφονημένος σε μια ενέδρα, και ο Σομό- 
ζα, ο δολοφόνος, δημιουργούσε τη δυναστεία του. Ο 
Μάο άρχιζε τη μεγάλη πορεία της επανάστασης στην κι
νεζική ύπαιθρο. Στη Γερμανία ο Χίτλερ ανακηρυσσόταν 
σε Φίρερ του Τρίτου Ράιχ και δημοσίευε το νόμο περί 
προστασίας της αρίας φυλής, που καθιστούσε υποχρεω
τική τη στείρωση των ατόμων τα οποία έπασχαν από 
κληρονομικές ασθένειες και των εγκληματιών, ενώ ο 
Μουσολίνι εγκαινίαζε στην Ιταλία το 2ο Παγκόσμιο Κύ
πελλο Ποδοσφαίρου.
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Οι αφίσες του κυπέλλου έδειχναν έναν Ηρακλή να χαιρε
τάει φασιστικά με μια μπάλα μπροστά στα πόδια του. Το 
Παγκόσμιο Κύπελλο του ’34 ήταν για τον Ντούτσε μια 
μεγάλη προπαγανδιστική εκστρατεία. Ο Μουσολίνι πα
ρακολούθησε όλους τους αγώνες από τις θέσεις των επι
σήμων με το βλέμμα στραμμένο προς τις εξέδρες, που 
ήταν γεμάτες από μελανοχιτώνες, και οι Ιταλοί ποδο
σφαιριστές τού αφιέρωσαν τις νίκες τους χαιρετώντας 
φασιστικά.

Αλλά ο δρόμος για τον τίτλο δεν ήταν στρωμένος με άν
θη. Ο αγώνας μεταξύ της Ιταλίας και της Ισπανίας ήταν 
ο εξαντλητικότερος όλων των Παγκοσμίων Κυπέλλων: η 
μάχη κράτησε 210 λεπτά και τελείωσε την επόμενη μέ
ρα, όταν πολλοί παίκτες και των δυο ομάδων είχαν τεθεί 
εκτός μάχης με σοβαρά τραύματα ή γιατί δεν άντεχαν 
άλλο. Κέρδισε η Ιταλία, με τέσσερις από τους βασικούς 
της παίκτες εκτός μάχης. Η Ισπανία τελείωσε το παιχνίδι 
με επτά βασικούς παίκτες εκτός μάχης, μεταξύ των οποί
ων οι δυο Καλύτεροι: ο επιθετικός Λάνγκαρα και ο τερ
ματοφύλακας θαμόρα, αυτός που υπνώτιζε τους αντιπά
λους μέσα στην περιοχή.

Στον τελικό, που έγινε στο στάδιο του Εθνικού Φασιστι
κού Κόμματος, η Ιταλία αγωνίστηκε εναντίον της Τσεχο
σλοβακίας. Κέρδισε στην παράταση με 2-1. Δυο Αργεντι
νοί, που πρόσφατα είχαν πάρει την ιταλική ιθαγένεια, 
έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο: ο Ό ρσι πέτυχε το πρώτο 
γκολ τριπλάροντας τον τερματοφύλακα, και ο άλλος 
Αργεντινός, ο Γκουαΐτα, έδωσε την πάσα του νικητήριου 
γκολ στον Σκιάβιο, που πρόσφερε στην Ιταλία το πρώτο 
της Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’34 συμμετείχαν δεκαέξι



χώρες: δώδεκα ευρωπαϊκές, τρεις αμερικανικές και η Αί
γυπτος, μοναχικός εκπρόσωπος του υπόλοιπου κόσμου. 
Η κυπελλουχος Ουρουγουάη αρνήθηκε να ταξιδέψει, 
γιατί η Ιταλία δεν είχε συμμετάσχει στο Ιο Παγκόσμιο 
Κύπελλο του Μοντεβίδεο.

Πίσω από την Ιταλία και την Τσεχοσλοβακία η Γερμανία 
και η Αυστρία κατέκτησαν την τρίτη και την τέταρτη θέ
ση αντίστοιχα. Πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο Τσεχο
σλοβάκος Νέχεντλι με πέντε γκολ, ακολουθούμενος από 
το Γερμανό Κόνεν και τον Ιταλό Σκιάβιο.
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Ο Θεός και ο διάβολος στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Μ ια νύχτα που έβρεχε καταρρακτωδώς, στα τέλη του 
1937, ένας εχθρικός οπαδός έθαψε ένα μαγεμένο 

αντικείμενο στο γήπεδο της Βάσκο ντα Γκάμα και εκτό
ξευσε την κατάρα του:

-  Ν α μην πάρει πρωτάθλημα η Βάσκο ντα Γκάμα για  δώδεκα 

χρόνια! Ν α μ η ν πάρει πρωτάθλημα αν υπάρχει Θεός!

Αρουμπίνια ονομαζόταν ο οπαδός αυτής της μικρής ομά
δας, που η Βάσκο ντα Γκάμα είχε συντρίψει με 12-0. 
Κρύβοντας τα μάγια του και αρνουμενος να αποκαλύψει 
σε ποιο σημείο τα είχε χώσει, ο Αρουμπίνια τιμωρούσε 
την υπερβολή.

Για χρόνια οπαδοί και ηγέτες της ομάδας έψαχναν τα μά
για στο γήπεδο και στα πέριξ του. Δεν τα βρήκαν ποτέ. 
Το γήπεδο έμοιαζε με σεληνιακό τοπίο από τις τρύπες. Η 
Βάσκο ντα Γκάμα αγόραζε τους καλυτέρους παίκτες της 
Βραζιλίας, συγκροτούσε την πληρέστερη ομάδα της χώ
ρας, μάταιος ο κόπος· ήταν καταδικασμένη να χάνει.

Το 1945 η ομάδα πήρε επιτέλους το πρωτάθλημα του 
Ρίο και ξόρκισε την κατάρα. Για τελευταία φορά είχε πά
ρει το πρωτάθλημα το 1934. Έντεκα χρόνια φαγούρα;



-  Ο θεός μάς έκανε μια μικρή έκπτωση, ανακοίνωσε ο 
πρόεδρός της.

Χρόνια μετά, το 1953, αυτή που είχε προβλήματα ήταν η 
Φλαμένγκο, η πιο δημοφιλής ομάδα του Ρίο ντε Τζανέι- 
ρο και όλης της Βραζιλίας, η μοναδική, που, όπου και αν 
παίζει, είναι στην έδρα της. Η Φλαμένγκο είχε εννέα 
ολόκληρα χρόνια να δει πρωτάθλημα. Οι πιο πολυάριθ
μοι και θερμοί οπαδοί του κόσμου πέθαιναν από την πεί
να. Τότε ένας καθολικός παπάς, ο πατήρ Γκόες, εγγυή- 
θηκε τη νίκη, με την προϋπόθεση ότι όλοι οι παίκτες θα 
συμμετείχαν στη λειτουργία του πριν από κάθε αγώνα, 
προσευχόμενοι γονατιστοί με το ροζάριο στο χέρι μπρο
στά στην αγία τράπεζα.

Έτσι, η Φλαμένγκο πήρε το κύπελλο τρία χρόνια συνε
χώς. Οι άλλες ομάδες διαμαρτυρήθηκαν στον καρδινά
λιο Ζάιμε Κάμαρα ότι η Φλαμένγκο χρησιμοποιούσε 
απαγορευμένα όπλα. Ο πατήρ Γκόες υπεραμύνθηκε των 
πράξεών του, ισχυριζόμενος ότι το μόνο που έκανε ήταν 
να δείχνει το δρόμο του Κυρίου, και συνέχισε να προσεύ
χεται ενώπιον των παικτών, με το ροζάριο με τις κόκκι
νες και μαύρες χάντρες, που είναι τα χρώματα της Φλα- 
μένγκο, αλλά και μιας αφρικανικής θεότητας, η οποία 
συμβολίζει ταυτόχρονα τον Ιησού και το σατανά. Όμως 
τον τέταρτο χρόνο η Φλαμένγκο έχασε το πρωτάθλημα. 
Οι παίκτες έπαψαν να πηγαίνουν στη λειτουργία και πο
τέ πια δεν προσευχήθηκαν. Ο πατήρ Γκόες ζήτησε τη 
βοήθεια του πάπα της Ρώμης, που δεν του απάντησε.

Αντίθετα, ο πατήρ Ρομουάλντο πήρε την άδεια του πάπα 
να γίνει εταίρος της Φλουμινένσε. Ο ιερέας παρακολου
θούσε όλες τις προπονήσεις. Στους ποδοσφαιριστές η 
παρουσία του ξίνιζε. Η Φλουμινένσε είχε δώδεκα περί-
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ιιου χρόνια  να δε ι π ρω τάθλημα  του Ρίο, και αυτό το μαύ 
ρο όρνιο, ιιου έστεκε όρθιο  στην άκ ρη  του γηπέδου , ήταν 
κακός οιωνός. Ο ι πα ίκτες τον έβριζαν, αγνοώ ντας ότι ο 
πα τή ρ  Ρομουάλντο ήταν εκ γενετής κουφός.

Κ άποια  μέρα  η Φ λουμινένοε άρχισ ε  να κερδίζει. Π ήρε 
ένα π ρω τάθλημα  κι ύστερα κι άλλο, κι άλλο. Ο ι πα ίκτες 
δεν μπορούσ αν να πα ίξουν π ια  πα ρά  μονάχα  στη σκιά 
του πα τέρα  Ρομουάλντο. Μ ετά α π ό  κάθε γκολ τού φ ιλού
σαν τα  ράσ α. Τ α  Σ α ββατοκ ύρια κα  ο ιερέας  πα ρακολου 
θούσε τους αγώ νες α π ό  την εξέδρα  των επισ ήμω ν, κι 
ένας Θ εός ξέρει τι μουρμούριζε γ ια  το δ ια ιτητή  και τους 
αντιπάλους.

Μ



Οι πηγές της δυστυχίας

/ / ^ ν  λος ο κόσμος γνωρίζει ότι αν πατήσεις ένα φρύνο, 
V _y ή τη σκιά ενός δέντρου, ή περάσεις κάτω από μια 

σκάλα, ή καθίσεις ή κοιμηθείς ανάποδα, ή αν ανοίξεις 
ομπρέλα μέσα στο σπίτι, μετρήσεις τα δόντια σου ή σπά
σεις καθρέφτη, τότε σε περιμένουν κακοτυχίες. Αλλά 
στους ποδοσφαιρικούς χώρους ο κατάλογος αυτός είναι 
πολύ πιο περιορισμένος.

Ο Κάρλος Μπιλάρντο, τεχνικός της εθνικής Αργεντινής 
στα Παγκόσμια Κύπελλα του ’86 και του ’90, δεν επέτρε
πε στους παίκτες του να τρώνε κοτόπουλο, γιατί τους 
έφερνε κακοτυχία, και τους υποχρέωνε να τρώνε μοσχα
ρίσιο, που τους έφερνε ουρικό οξύ.

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, το αφεντικό της Μίλαν, απαγό
ρεψε στους οπαδούς της ομάδας να τραγουδούν τον ύμνο 
της ομάδας, το παραδοσιακό «Μίλαν, Μίλαν», διότι μετέ
διδε επιβλαβή κύματα που παρέλυαν τα πόδια των παι
κτών, και το 1987 παρήγγειλε τη σύνθεση ενός νέου 
ύμνου, που τιτλοφορήθηκε «Milan dei nostri cuori».

Ο Φρέντι Ρινκόν, ο μαύρος γίγαντας της εθνικής Κολομ
βίας, απογοήτευσε τους θαυμαστές του στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο του ’94. Έπαιξε χωρίς να δείξει τον παραμικρό 
ενθουσιασμό. Αργότερα μαθεύτηκε ότι δεν έπαιξε έτσι 
από έλλειψη ζήλου αλλά από υπερβολικό φόβο. Ένας 
προφήτης της Μπουεναβεντούρα, του τόπου καταγωγής 
του Ρινκόν, στις ακτές της Κολομβίας, είχε προβλέψει τα 
αποτελέσματα των αγώνων. Η πρόβλεψή του ήταν από
λυτα ακριβής, και του είχε ανακοινώσει ότι, αν δεν έπαι
ζε πολύ, μα πάρα πολύ, προσεχτικά, θα έσπαγε πόδι. 
Πρόσεχε τη φακιδιάρα, του είπε για την μπάλα, αλλά και
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τη χολιασμένη και τη ματωμένη, εννοώντας την κίτρινη 
και την κόκκινη κάρτα των διαιτητών.

Στις παραμονές του ίδιου Παγκόσμιου Κυπέλλου του ’94, 
οι Ιταλοί ειδικοί των απόκρυφων επιστημών εγγυήθηκαν 
ότι η χώρα τους θα κέρδιζε το κύπελλο. Πολλές κατάρες 
της μαύρης μαγείας θα αποτρέψουν τη νίκη της Βραζι
λίας, διαβεβαίωοε τον Τύπο η Ιταλική Ένωση Μάγων. 
Το αποτέλεσμα του αγώνα δε συνέβαλε στην αύξηση του 
κύρους αυτής της συντεχνιακής οργάνωσης.



Φυλαχτά και ξόρκια

Π ολλοί παίκτες μπαίνουν οτον αγωνιστικό χώρο με 
το δεξί και κάνοντας τον σταυρό τους. Αλλοι πάνε 

κατευθείαν στην άδεια εστία και βάζουν ένα γκολ ή φι
λούν τα δοκάρια. Αλλοι, τέλος, αγγίζουν το χορτάρι και 
φέρνουν μετά το χέρι τους στα χείλη.

Συχνά βλέπουμε παίκτες να φορουν ένα μενταγιόν και 
στον καρπό του χεριού να έχουν δεμένο ένα κορδονάκι, 
για να προστατεύονται από τα μάγια. Αν στείλουν το πέ- 
ναλτι άουτ, είναι γιατί κάποιος τούς έφτυσε την μπάλα. 
Αν χάσουν ένα σίγουρο γκολ, είναι γιατί ένας μάγος 
έφραξε την αντίπαλη εστία. Αν χάσουν τον αγώνα, είναι 
γιατί χάρισαν τη φανέλα που φορούσαν στην τελευταία 
νίκη της ομάδας τους.

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας Αμαντέο Καρίσο δεν είχε 
δεχτεί γκολ επί οκτώ αγώνες χάρη στη δύναμη ενός 
σκούφου, που τον φορούσε στο κεφάλι του με ήλιο και 
βροχή. Ο σκούφος αυτός ξόρκιζε τους δαίμονες του γκολ. 
Ένα απόγευμα ο Ανχελ Κλεμέντε Ρόχας, παίκτης της 
Μπόκα Τζούνιορς, του έκλεψε το σκούφο. Ο Καρίσο, 
αποστερημένος από το ξόρκι του, δέχτηκε δυο γκολ και 
η Ρίβερ Πλέιτ έχασε τον αγώνα.

Ένας πρωταγωνιστής του ισπανικού ποδοσφαίρου, ο 
Πάμπλο Ερνάντεθ Κορονάδο, διηγούνταν ότι, όταν η Ρε- 
άλ Μαδρίτης μεγάλωσε το γήπεδό της, πέρασε έξι ολό
κληρα χρόνια χωρίς να στεφθεί πρωταθλήτρια, μέχρι 
που ένας οπαδός της έλυσε τα μάγια θάβοντας ένα σκόρ
δο στο κέντρο του γηπέδου. Ο διάσημος επιθετικός της 
Μπαρτσελόνα Λουίς Σουάρεθ δεν πίστευε σε κατάρες,
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αντιθέτως, ήξερε ότι επρόκειτο να σκοράρει όταν του χυ
νόταν το κρασί την ώρα που έτρωγε.

Προκειμένου να καλέσουν τα κακά πνεύματα της ήττας, 
οι οπαδοί των ομάδων ραντίζουν με αλάτι την περιοχή 
της αντίπαλης ομάδας. Για να τα τρομάξουν, σπέρνουν 
την περιοχή της ομάδας τους με χούφτες σπόρων στα
ριού ή ρυζιού. Αλλοι ανάβουν κεριά, χύνουν τσίπουρο 
στη γη, ή πετούν λουλούδια στη θάλασσα. Υπάρχουν 
οπαδοί που παρακαλούν τον Ιησού της Ναζαρέτ και τις 
ψυχές των μαρτύρων, που πέθαναν στην πυρά, στην κρε
μάλα ή χάθηκαν, και σε μερικά μέρη έχει αποδειχτεί ότι 
οι λόγχες του Αϊ-Γιώργη και του Αφρικανού δίδυμού του, 
του Ογκούμ, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές ενάντια 
στους δράκους του κακού ματιού.

Οι χάρες ξεπληρώνονται. Οι οπαδοί που ευεργετήθηκαν 
από τους θεούς σκαρφαλώνουν γονατιστοί απότομες 
πλαγιές λόφων ντυμένοι με τη σημαία της ομάδας τους, ή 
περνούν το υπόλοιπο της ζωής τους μουρμουρίζοντας τα 
εκατομμύρια των προσευχών που υποσχέθηκαν ότι θα 
κάνουν. 'Οταν η Μποταφόγκο κέρδισε το 1957 το πρωτά
θλημα, ο Ντιντί βγήκε από το γήπεδο χωρίς να περάσει 
από τα αποδυτήρια και όπως ήταν, με τη στολή της ομά
δας, ξεπλήρωσε την υπόσχεση που είχε κάνει στον άγιο 
αφέντη του: διέσχισε το Ρίο ντε Τζανέιρο, απ’ άκρη σ’ 
άκρη με τα πόδια.

Αλλά οι άγιοι δε διαθέτουν πάντα τον απαραίτητο χρόνο 
για να σπεύσουν σε βοήθεια των κατατρεγμένων από τα 
μάγια ποδοσφαιριστών. Η εθνική ομάδα του Μεξικού 
πήγε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’30 εξουθενωμένη από 
δυσμενή προγνωστικά. Την παραμονή του αγώνα ενα
ντίον της Γαλλίας ο Μεξικανός προπονητής Χουάν Λου-



κέ ντε Σεραγιόνγκα απηύθυνε ένα ανακουφιστικό μήνυ
μα στους παίκτες του, που είχαν συγκεντρωθεί στο ξενο
δοχείο τους στο Μοντεβίδεο: τους διαβεβαίωσε ότι η 
Παρθένος της Γουαδελούπης προσευχόταν γι’ αυτούς 
εκεί, στην πατρίδα, στο λόφο του Τεπεγιάκ.

Ό μως ο προπονητής δεν ήταν επαρκώς ενημερωμένος 
για την πληθώρα των δραστηριοτήτων της Παρθένου 
Μαρίας. Η Γαλλία έριξε τεσσάρα στο Μεξικό, που κατέ
λαβε την τελευταία θέση στην κατάταξη.
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Ο Ερίκο

Μεσούντος του πολέμου του Τσάκο, ενώ οι χωρικοί 
της Βολιβίας και της Παραγουάης όδευαν προς το 

σφαγείο, οι Παραγουανοί ποδοσφαιριστές έδιναν αγώ
νες εκτός συνόρων, συλλέγοντας χρήματα για τους πολ
λούς τραυματίες που υπέφεραν αβοήθητοι σε μια έρημο, 
όπου δεν τραγουδούσαν τα πουλιά, ούτε άφηναν ίχνη οι 
άνθρωποι. Έτσι, έφτασε ο Αρσένιο Ερίκο στο Μπουένος 
Άιρες, όπου και έμεινε. Ο μεγαλύτερος κανονιέρης όλων 
των εποχών στο πρωτάθλημα της Αργεντινής ήταν Πα- 
ραγουανός. Ο Ερίκο έβαζε περισσότερα από σαράντα 
γκολ σε κάθε αγωνιστική περίοδο.

Το κορμί του έκρυβε διάφορα μυστικά. Πηδούσε ο μά
γος χωρίς να πάρει φόρα, και το κεφάλι του ήταν πάντα 
ψηλότερα από τα χέρια του τερματοφύλακα, και όταν τα 
πόδια του έμοιαζαν να κοιμούνται, εκτόξευαν ξαφνικά 
αληθινές αστραπές προς την εστία. Συχνά ο Ερίκο χτυ
πούσε με τακουνάκια. Δεν έχουν υπάρξει πιο ακριβή τα- 
κουνάκια στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ό ταν ο Ερίκο δε σκοράριζε, πρόσφερε τα γκολ στο πιά
το στους συμπαίκτες του. Ο Κάτουλο Καστίγιο τού αφιέ
ρωσε ένα ταγκό:

Χίλια χρόνια θα ηεράαονν και κανείς 
δε θα εηαναλάβει τα ανδραγαθήματά σον 

Τις πάσες με ιακοννάκι και τις κεφαλιές σον.

Και όλα αυτά τα έκανε με τη λεπτότητα του χορευτή. «Εί
ναι Νιζίνσκι», παραδέχτηκε ο Γάλλος συγγραφέας Πολ 
Μοράν όταν τον είδε να παίζει.



· *
Το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’38

Ο Μαξ Θάιλερ ανακάλυπτε το εμβόλιο για τον κίτρι
νο πυρετό, γεννιόταν η έγχρωμη φωτογραφία, ο 

Γουόλτ Ντίσνεϊ πρόβαλε σε πρεμιε'ρα τη «Χιονάτη», ο Αϊ- 
ζενστάιν γύριζε τον «Αλέξανδρο Νιέβοκι». Το νάιλον, 
που πρόσφατα είχε ανακαλύψει ένας καθηγητής του 
Χάρβαρντ, άρχιζε να μετατρέπεται οε αλεξίπτωτα και σε 
γυναικείες κάλτσες.

Οι Αργεντινοί ποιητές Αλφονσίνα Στόρνι και Λεοπόλντο 
Λουγκόνες αυτοκτονούσαν. Ο Λάσαρο Κάρντενας εθνι
κοποιούσε το πετρέλαιο στο Μεξικό και ερχόταν αντιμέ
τωπος με τον αποκλεισμό και τη λύσσα των δυτικών δυ
νάμεων. Ο Όρσον Ουέλς μηχανευόταν μια εισβολή Αρει- 
ανών στις η π λ  και την αναμετέδιδε από το ραδιόφωνο, 
για να τρομάξει τους άμυαλους, η Standard Oil απαιτού
σε την πραγματική εισβολή των η για  στο Μεξικό, για να 
τιμωρηθεί ο ιερόσυλος Κάρντενας και να αποτραπεί η 
επέκταση του κακού παραδείγματος.

Στην Ιταλία συντασσόταν το Φυλετικό μανιφέστο, άρχιζαν 
οι αντιοημιτικές τρομοκρατικές ενέργειες, η Γερμανία 
καταλάμβανε την Αυστρία, ο Χίτλερ ασχολούνταν με το 
κυνήγι των Εβραίων και την αρπαγή εδαφών. Η αγγλική 
κυβέρνηση μάθαινε τους πολίτες να προστατεύονται από 
τα δηλητηριώδη αέρια και διέταοοε τη δημιουργία απο
θεμάτων τροφίμων. Ο Φράνκο περικύκλωνε τα τελευταία
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προπύργια της Ισπανικής Δημοκρατίας, και το Βατικανό 
αναγνώριζε την κυβέρνησή του. Ο Σέσαρ Βαγιέχο πέθαι- 
νε στο Παρίσι, ενδεχομένως από τα χτυπήματα της μοί
ρας, ενώ ο Σαρτρ δημοσίευε την Αηοσιροψη. Και εκεί, στο 
Παρίσι, όπου ο Πικάσο εξέθετε την «Γκουέρνικα», κα
ταγγέλλοντας το όνειδος, γινόταν η έναρξη του 3ου Πα
γκοσμίου Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο, κάτω από την 
απειλητική σκιά του επερχόμενου πολέμου. Στο στάδιο 
του Κολόμπ ο Γάλλος πρόεδρος Αλμπέρ Λεμπρίν έδωσε 
το εναρκτήριο λάκτισμα: σημάδεψε την μπάλα, αλλά 
χτύπησε το έδαφος.

Ό πω ς και το προηγούμενο, ήταν ένα κύπελλο της Ευρώ
πης. Μόνο δυο αμερικανικές και έντεκα ευρωπαϊκές 
ομάδες συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’38. Η 
ομάδα της Ινδονησίας, που τότε αποκαλούνταν ακόμα 
Ολλανδικές Ινδίες, ήρθε στο Παρίσι και ήταν η μόνη εκ
πρόσωπος του υπόλοιπου κόσμου.

Η Γερμανία ενέταξε στην ομάδα της πέντε παίκτες, που 
προέρχονταν από την κατειλημμένη Αυστρία. Η ενισχυ- 
μένη αυτή γερμανική ομάδα εισέβαλε, δίνοντας την εντύ
πωση της ανίκητης, με τη σβάστικα στο στήθος και 
όλους τους συμβολισμούς των ναζί, που ήδη είχαν κατα
λάβει την εξουσία, αλλά σκόνταψε και ηττήθηκε από την 
περιορισμένων δυνατοτήτων Ελβετία. Η γερμανική ήττα 
ήρθε λίγες μέρες αφότου η ανωτερότητα της αρίας φυ
λής είχε δεχτεί ένα ισχυρό χτύπημα στη Νέα Υόρκη, 
όπου ο μαύρος πυγμάχος Τζόε Λούις έκανε σκόνη τον 
Γερμανό πρωταθλητή Μαξ Σμέλινγκ.

Η Ιταλία, αντίθετα, επανέλαβε την πορεία του 1934. 
Στους ημιτελικούς οι Ατζούρι νίκησαν τη Βραζιλία. Την 
ιταλική νίκη έδωσε ένα αμφισβητούμενο πέναλτι, αλλά



οι δ ια μ α ρ τυ ρ ίες  των Β ραζιλιάνω ν ήταν μάτα ιες. Ό π ω ς  
κα ι το ’34, όλοι οι δ ια ιτη τές  ήταν Ε υρω παίοι.

Έ π ε ιτα  ήρθε ο τελικός, στον ο π ο ίο  η Ιταλ ία  αγω νίστηκε 
εναντίον τη ς  Ο υγγαρία ς. Για τον Μ ουσολίνι ο θρ ία μ βος 
αυτός ήταν κρατική  υπόθεση. Τ η ν  π α ρα μ ονή  του αγώ να 
οι Ιταλοί π ο δ οσ φ α ιρ ισ τές  δέχτηκαν α π ό  τη  Ρώμη ένα  τη 
λεγρά φ η μ α  τριώ ν λέξεω ν, και έφ ερε την υπογρα φ ή  του 
ηγέτη του φασ ισμ ού: «Νίκη ή θάνατος». Δε χρειάσ τηκε 
να πεθάνουν, γ ια τ ί η Ιταλ ία  νίκησε με 4-2. Τ η ν  επόμενη  
μέρα  οι ν ικητές φ όρεσαν  σ τρατιω τικές στολές στην τελε
τή  των επ ιν ικ ίω ν που οργάνω σε ο Ντούτσε.

Η  εφ η μ ερ ίδα  Gazzeta dello Sport εγκω μίασε την α π ο θέω 
ση του φασ ιστικού  αθλητισ μού  σε αυτή  τη  ν ίκη  τη ς  φ υ 
λής. Λίγο πρ ιν  ο επ ίσ η μ ος ιταλικός Τ ύ π ο ς  ε ίχε γ ιορτάσ ει 
ω ς εξής την ήττα  τη ς  β ραζιλ ιάνικ ης ομάδας: «Χ αιρετί
ζουμε τη  ν ίκη  τη ς  ιτα λικής εξυπ νά δα ς ε π ί τη ς  βά ρβα ρη ς 
δύ ναμης των νέγρων».

Στο μεταξύ ο δ ιεθ νή ς  Τ ύ π ο ς  εξέλεξε τους καλύτερους 
πα ίκτες  του τουρνουά. Μ εταξύ αυτών ήταν δυο μαύροι, 
ο ι Β ραζιλιάνο ι Λεόνιντας και Ν τομ ίγκος ντα Γκία. Ο  Λε- 
όνιντας ήταν επ ιπ λέον  πρώ τος σ κόρερ  με οκτώ γκολ, 
ακολουθούμ ενος α π ό  τον Ο ύγγρο  Τ ζένγκελερ , που  πέτυ
χε επτά  γκολ. Από τα  γκολ του Λ εόνιντας, το π ιο  όμ ορφ ο  
το πέτυχε εναντίον τη ς  Π ολω νίας, χω ρ ίς  παπούτσι. Ο  Λε
ό νιντας είχε χάσ ει το  πα πού τσ ι του στη λάσπ η  τη ς  π ερ ιο 
χ ή ς  κάτω  α π ό  κα ταρρακτώ δη  βροχή.

f
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Ένα γκολ του Μεάτσα

/  j  · | · ταν στο Π αγκόσ μιο  Κύπελλο του ’38. Στον ημιτε- 
X J .  λ ικό η Ιταλία  και η Β ραζιλία τα  ε'παιζαν όλα για  

όλα.

Ο  Ιταλός επ ιθ ετ ικός  Π ιόλα κατέρρευσε ξαφ ν ικά  σαν κε
ραυνοβολημένος, και με το  μοναδ ικό  ζω ντανό του δά χτυ 
λο έδειξε τον Β ραζιλιάνο  αμυντικό  Ν τομίγκος ντα Γκία. 
Ο  Ελβετός δ ια ιτη τή ς  τον π ίστεψ ε και σ φύριξε πέναλτι. 
Και ενώ ο ι Β ραζιλιάνοι ωρύονταν και ο Π ιόλα  σ ηκω νό
ταν και τ ίναζε  τη  σκόνη α π ό  πάνω  του, ο Τ ζιου ζέπ ε Μ εά
τσα τοπ οθέτησε την μ π άλα  στο σ ημείο  τη ς  εκτέλεσης.

Ο  Μ εάτσα ήταν ο ω ρα ίος τη ς  ομά δ α ς. Μ ικροκαμω μένος, 
σ φ ιχτοδεμένος και αγα π η τός, εξα ιρετικ ός  εκτελεστής 
πέναλτι, σήκωνε το κεφάλι προκαλώ ντας τον τερ μ α το φ ύ 
λακα, όπω ς ο τα υ ρομ ά χος τον ταύρο πρ ιν  α π ό  το τελειω 
τικό  χτύπημα . Κ αι τα  π ό δ ια  του, ευέλικτα και επ ιδ έξ ια  
σαν χέρια ,' ποτέ δε λάθευαν. Αλλά ο Βάλτερ, ο Β ραζιλιά
νος τερματοφ ύ λακας, ήταν ειδ ικός  στην α π όκρουσ η  των 
πέναλτι κα ι είχε εμπιστοσ ύνη στον εαυτό του.

Ο  Μ εάτσα πή ρε φ όρα  και τη  στιγμή που επρόκειτο  να 
σ ουτάρει του έπεσε το  παντελόνι. Ο ι θεατές έμειναν εμ 
βρόντητο ι, ο δ ια ιτη τή ς  κόντεψε να κ α τα π ιε ί τη  σ φ υ ρ ί
χτρα. Αλλά ο Μ εάτσα, χω ρ ίς να σ ταθεί, μ άζεψ ε το πα ντε 
λόνι του με το χέρ ι κα ι νίκησε τον εξουδετερω μένο  απ ό  
τα  γέλια  τερματοφ ύλακα .

Ή τ α ν  το γκολ που έστειλε την Ιταλία  στον τελικό.



it
Ο Λεόνιντας

Ε ίχε το μ πόι, την ταχύτητα  και την πονηρ ιά  ενός κου
νουπιού. Στο Π αγκόσ μ ιο  Κύπελλο του ’38 ένας Γάλ

λος δ η μ οσ ιογρά φ ος του περ ιοδ ικού  Match τον π α ρουσ ία 
σε με έξι πόδ ια  και εξέφ ρασε τη γνώ μη ότι το να έχει κα 
νείς τόσα π ό δ ια  ήταν σ ίγουρα απ οτέλεσμ α  μαύρης μ α 
γείας. Εγώ δεν ξέρω  αν ο Γάλλος δ η μ οσ ιογρά φ ος είχε 
π α ρα τη ρή σ ε ι ότι, σαν να μην έφτανε αυτό, τα  πολλά του 
π ό δ ια  μπορούσ αν να μακρύνουν πολλά μέτρα, και δ ι
πλώνονταν και μπλέκονταν κατά διαβολικ ό  τρόπο.

Ο  Λεόνιντας ντα Σίλβα μπήκε στα γή π εδα  τη μέρα  που ο 
Ά ρτουρ Φ ρ ίντενρα ϊχ, σ α ρα ντά ρη ς π ια , αποσύρθηκε. Αυ
τός πή ρε το σ κήπτρο  του γεροδάσ καλου. Σύντομα, το 
όνομά του ήταν μάρκ α  τσ ιγάρω ν και σοκολατών. Δεχό
ταν περ ισ σότερα  γρά μ μ α τα  α π ό  τους ηθοπ ο ιούς  του κ ι
νηματογράφ ου: του ζητούσαν μ ια  φ ω τογραφ ία , ένα αυ- 
τόγραφ ο  ή μ ια  πρόσ ληψ η  στο δημ όσιο .

Ο  Λεόνιντας πέτυχε πολλά γκολ, που ποτέ δεν κάθισε να 
τα μετρήσει. Μ ερικά τα  πέτυχε ενώ βρισκόταν στον α έ
ρα , με τα πόδ ια  να περ ισ τρέφ οντα ι, το κεφάλι κάτω και 
την πλάτη γυρ ισ μένη στο τέρμα : ήταν πολύ επ ιδ έξ ιος  
στις ακ ροβασ ίες του ανάποδου  ψ αλιδ ιού , το οποίο  οι 
Β ραζιλιάνοι αποκαλούν «ποδήλατο».

®  ®  @ 111



112 ©  ©  ©

Τ α  γκολ του Λ εόνιντας ήταν τόοο  όμορφ α , που ακόμα και 
ο ν ικημένος τερματοφ ύλακας πή γαινε να τον συγχαρεί.

Τ
Ο Ντομίνγκος

Σ την Ανατολή ε ίνα ι το τε ίχος  τη ς  Κ ίνας. Στη Δύση ο 
Ν τομίνγκος ντα Γκία. Δεν υπήρξε καλύτερος αμυ ντι

κός σε όλη την ισ τορία  του ποδοσφ α ίρου. Ο  Ν τομίνγκος 
υπήρξε πρω ταθλ ητής  σε τέσσ ερις πόλεις: Ρίο ντε Τ ζανέι- 
ρο , Σάο Π άολο, Μ οντεβίδεο, Μ πουένος Ά ιρες, κα ι λα
τρεύτηκε κα ι σ τις τέσσερις. 'Ο ταν έπα ιζε  αυτός, γέμιζαν 
τα  γήπεδα .

Τ α  προηγούμενα  χρόν ια  ο ι αμυ ντικο ί γίνονταν κολλιτσ ί
δες στους επ ιτ ιθέμενου ς  κα ι έδιω χναν την μ π άλα  σαν να 
τους έκαιγε τα  πόδ ια , κλοτσώντας την το ταχύ τερο  δυνα
τό στα ουράνια . Ο  Ν τομίνγκος, αντίθετα , άφ ηνε τον αντί
πα λο  να  επ ιχε ιρ ή σ ε ι μ ια  μά τα ιη  επ ίθ εσ η , του έκλεβε την 
μπάλα , και στη σ υνέχεια  την έδιω χνε α π ό  την περ ιοχή  με 
την ησυχία  του. Α νθρω πος γαλήνιος, έκανε τα  πάντα  
προσ πο ιούμενος  τον α δ ιά φ ορο . Α πεχθανόταν την τα χύ 
τητα . Έ π α ιζ ε  σε αργή  κίνηση, ήταν μάσ τορας τη ς  κα θυ
σ τέρησ ης, λ άτρης των αργώ ν ρυθμώ ν. Η τέχνη  τη ς  ή ρε
μης εξόδου α π ό  την περ ιοχή , όπω ς έκανε αυτός, που 
έδιω χνε την μπ άλα  χω ρ ίς να τρέχει και χω ρ ίς  να επ ιδ ιώ 
κει να τη  δ ιώ ξει α π ό  τα  πόδ ια  του, γ ια τί πονούσε αν έμε
νε μ α κ ρ ιά  της, ονομάσ τηκε «ντομινγκάδα».



Ο Ντομίνγκος κι εκείνη

υτή εδώ , η μ π άλα , με βοήθησε πολύ. Αυτή αλλά
και οι αδελ φ ές  της, έτσι δεν είνα ι; Ε ίναι μ ια  ο ικ ο

γένεια  στην οπ ο ία  ε ίμ α ι υποχρεω μένος. Αυτή ήταν το σ η
μαντικότερο  πρ ά γμ α  στη ζωή μου. Γ ιατί χω ρ ίς αυτή  κα
νείς δεν πα ίζει. Ά ρχισα α π ό  το  εργοσ τάσ ιο  Μ πανγκού. 
Δούλευα, δούλευα, μέχρ ι που συνάντησα τη  φ ίλη  μου. 
Μ αζί της ευτύχησα.

Γνωρίζω τον κόσμο ολόκληρο, τα ξ ίδεψ α  πολύ, γνώ ρισα 
πολλές γυναίκες. Και ο ι γυναίκες ε ίνα ι όμορφ ες, έτσι δεν 
είναι;»

(Μαρτυρία στον Ρομπέρτο Μούρα)
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Ένα γκολ του Ατίλιο

Σ υνέβη το 1939. Η Νασιονάλ του Μ οντεβίδεο και η 
Μ πόκα Τ ζούνιορς ήταν ισόπαλες με 2-2, και ο αγώνας 

πλησίαζε προς το τέλος. Ο ι πα ίκτες της Νασιονάλ ήταν 
στην επίθεση· οι πα ίκτες της Μ πόκα είχαν κλειστεί στην 
άμυνα. Τότε ο Ατίλιο Γκαρσία δέχτηκε την μπάλα, αντιμε
τώπισε ένα δάσος απ ό  πόδια , βρήκε χώ ρο απ ό  δεξιά και 
επέλαυνε προς το τέρμα περνώντας αντιπάλους.

Ο Ατίλιο ήταν συνηθισμένος στα κλαδέματα. Αποτελου- 
σαν ψω μοτύρι γ ί  αυτόν, τα  π ό δ ια  του ήταν γεμάτα  ουλές. 
Εκείνο το  α π όγευμα , στην πρ ο σ π ά θ ειά  του να επιτύχει 
γκολ, δέχτηκε σκληρά μα ρκ α ρ ίσ μ α τα  α π ό  τους Ανχελέτι 
κα ι Σουάρες, κα ι πρόσ φ ερε στον εαυτό του την πολυτέ
λεια να τους περάσ ει δυο φ ορές. Ο  Βαλουσι τού έσκισε 
τη  φανέλα, τον τράβηξε α π ό  το χέρ ι και του έριξε μ ια  
κλοτσιά, κα ι ο σ ω ματώ δης Ιμ π ά ν ιες  έπεσε επάνω  του 
απ ό  π ίσω  με όλη του τη  φ όρα , αλλά η μπ άλα  ήταν κομ
μάτι του κορμ ιού του Ατίλιο, και κανείς δεν μπορούσε να 
σ ταματήσ ει αυτόν το  σ ίφουνα, που ανέτρεπε πα ίκτες σαν 
να ήταν χάρτινες  κούκλες, μέχρ ι που στο τέλος άφησ ε 
την μπ άλα  και το τρ ο μ ερ ό  σουτ του τ ίναξε τα  δίχτυα.

Ο  α έρα ς βρώ μαγε μπαρούτι. Ο ι πα ίκτες τη ς  Μ πόκα πε- 
ρικύκλωσαν το  δ ια ιτητή : α πα ιτούσαν να ακυρώ σει το 
γκολ λόγω των φάουλ στα ο πο ία  α υτο ί είχαν υποπέσει. 
Και καθώ ς ο δ ια ιτη τή ς  δεν τους έδωσε σ ημασ ία , α π ο χώ 
ρ ησαν προσ βεβλημένοι α π ό  το γήπεδο .

*



Το τέλειο φιλί θέλει να είναι μοναδικό

Π ολλοί Α ργεντινοί ορκίζονται με το χέρ ι στην κα ρ
δ ιά  ότι ήταν ο Ενρίκε Γκαροία , «ο Τσουέκο», το 

αρ ισ τερά  εξτρέμ της Ρασίνγκ. Και εξίσου πολλοί Ουρου- 
γουανοί ορκίζονται, φ ιλώ ντας σταυρό, ότι ήταν ο Π έδρο  
Λάγο, «ο Μ ουλαράς», επ ιθ ετ ικός  της Π ενιαρόλ. Ή τα ν  ε ί
τε ο ένας είτε ο άλλος, είτε και ο ι δυο.

Εδώ και μισό α ιώ να, ίσως πα ραπάνω , όταν ο Λάγο ή ο 
Γκαροία  έβαζαν ένα τέλειο γκολ, α π ό  αυτά που αφήνουν 
α γάλματα  τους αντιπάλους, είτε α π ό  τη  λύσσα είτε απ ό  
θαυμασ μό, μάζευαν την μπ άλα  α π ό  τα  δίχτυα , την έ π α ιρ 
ναν π α ρ α μ ά ο χα λ α  και ξανάκα ναν π ρος  την αντίσ τροφη 
διεύθυνση τη  δ ια δρ ο μ ή  τους, βήμα  βήμα, σέρνοντας τα 
πόδ ια  τους. Έ τσ ι, σ ηκώ νοντας σκόνη, έσβηναν τα  ίχνη 
τους, γ ια  να μην μπ ορέσ ει κανείς να μ ιμ η θε ί τον τρόπ ο  
του πα ιχνιδ ιού  τους.
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Η μηχανή

Σ τ ις  α ρ χές  τη ς  δεκ α ετ ία ς  του ’40 η Ρ ίβερ Π λέιτ συ
γκρότησε μ ια  α π ό  τις  καλύτερες ομ ά δ ες  όλων των 

εποχώ ν.

«Αλλοι μπαίνουν, άλλοι βγαίνουν, όλοι ανεβα ίνουν, όλοι 
κατεβαίνουν», εξηγούσε ο Κ άρλος Π εουσέγε, ένας απ ό  
τους γεννήτορες αυτής τη ς  ομά δ α ς. Σε συνεχή εναλλαγή, 
ο ι πα ίκτες  άλλαζαν θέσεις  μεταξύ τους, ο ι αμυ ντικο ί επ ι- 
τ ίθοντα ν, ο ι επ ιθ ετ ικ ο ί αμύνονταν. «Στα χα ρ τ ιά  και στο 
γήπεδο», έλεγε ο Π εουσέγε, «το σύστημά μ ας δεν ε ίνα ι το 
π α ρ α δο σ ια κ ό  1-2-3-5. Ε ίναι το 1-10».

Μ ολονότι όλοι τα  έκαναν όλα, σε εκείνη  τη  Ρ ίβερ Π λέιτ 
διακρ ινόταν  ιδ ια ίτερ α  η επ ιθ ετ ική  τη ς  γραμμή . Ο ι Μου- 
ν ιός, Μ ορένο, Π εδερνέρα , Λ αμ προύνα και Λοουστάου 
έπα ιξα ν  μ α ζ ί μόνο δεκαοκτώ  αγώ νες, αλλά έγρα ψ αν  
ισ τορία  κα ι αποτελούν ακ όμα  θέμ α  σ υζήτησης. Ο ι πέντε 
έπα ιζα ν  στα τυφλά, συνεννοούνταν με σ φυρίγματα : σ φυ
ρ ίζοντας ά νοιγαν δ ια δρ ό μ ο υ ς στην αντίπ αλη  άμυνα, 
σ φυρίζοντας ζητούσαν την μ π άλα , που τους ακ ολουθού
σε σαν σκυλάκι που δε χάνετα ι ποτέ.

Τ ο  κοινό ονόμασε «Μηχανή» αυτή  τη  θρυλική  ο μ ά δ α  για  
την α κ ρίβε ια  του π α ιχνιδ ιού  της. Ή τ α ν  ένα  α μ φ ίσ η μ ο  
εγκώ μιο. Ο ι πα ίκτες  αυ το ί δεν ε ίχαν τ ίπ ο τα  κοινό με την 
ψ υ χρότητα  μ ια ς  μ ηχανής. Α πολάμβαναν το  ποδόσ φ αιρο , 
κ α ι α π ό  την πολλή απόλαυση  ξεχνούσαν να σουτάρουν 
σ την αντίπ αλη  εστία. Π ιο  σω στοί ήταν οι ο π α δ ο ί όταν 
τους αποκαλούσ αν «Ιππότες τη ς  αγωνίας», γ ια τ ί αυ το ί οι 
γα μόσ ταυροι έλουζαν με κρύο ιδρώ τα  τους οπα δού ς τους 
πρ ιν  τους προσ φ έρουν τη  χα ρ ά  του γκολ.



Ο Μορένο

Τ ον αποκαλούσ αν «Καβαλάρη» λόγω των χα ρ α κ τη ρ ι
στικών του που τον έκαναν να θυμ ίζε ι γόη  του μεξι- 

κανικου κ ινημ ατογράφ ου, αλλά αυτός ερχόταν α π ό  τις  
φ τω χογειτονιές του Μ πουένος Α ιρες. Ο  Χοσέ Μ ανουέλ 
Μ ορένο, ο π ιο  α γα π η τό ς  α π ό  όλους τους πα ίκτες  της 
«Μ ηχανής» τη ς  Ρ ίβερ ΓΤλέιτ, διασκ έδαζε προσ πο ιούμ ε
νος. Τ α  π ό δ ια  του, σκέτοι πειρα τές , τινάζονταν προς  τα  
εδώ  και έφευγαν α π ό  εκεί, το  κεφάλι του, σκέτος ληστής, 
υ ποσ χόταν ένα  γκολ στη μ ια  γωνιά του τέρ μ α το ς  κα ι το 
έβαζε στην άλλη.

'Ο ταν κά πο ιος  α ντίπ αλος  τον ξάπλω νε κάτω  με μ ια  κλο
τσ ιά , ο Μ ορένο σ ηκω νόταν χω ρ ίς δ ια μ α ρ τυ ρ ίες  και χω 
ρ ίς  να  ζητήσει βοή θε ια  κα ι, όσο σ οβαρά  τραυ ματισμένος 
κ α ι αν ήταν, συνέχιζε να  πα ίζει. Ή τ α ν  περή φ α νος, καυ
χ η σ ιά ρ η ς κα ι κα βγατζής, ικανός να  π λ ακ ω θεί με όλους 
τους οπα δού ς των αντιπάλω ν, αλλά επ ίσ η ς  κα ι μ ’ αυτούς 
της ο μ ά δ α ς του, που τον λάτρευαν, αλλά ε ίχαν την κακή 
σ υνήθεια  να  τον βρίζουν κάθε φ ο ρ ά  που έχανε η Ρίβερ 
Π λέιτ.

Λ άτρης των μ ιλόνγκα κα ι τη ς  π α ρ έα ς , άνθρω π ος τη ς  νύ
χτας  του Μ πουένος Ά ιρες, τον έβρισκε το χά ρ α μ α  είτε
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μπλεγμένο  σε κα βγάδες είτε ακ ουμπ ισμ ένο  στον πάγκο 
ενός μπαρ:

-  Το ταγκό, έλεγε, είναι καλύτερη προπόνηση: κρατάς το 
ρυθμό, τον αλλάζεις στη στιγμή, κινείσαι παίρνοντας νπόψη τις 
σιλονέτες που σε γυροφέρνουν, γυμνάζεις τη μέση και τα πόδια.

Τ ις  Κ υριακές το  μεσ ημέρ ι, πρ ιν  α π ό  τον αγώ να, κα τα
βρόχθιζε μ ια  γα β ά θα  κοτόσουπα και έπ ινε περ ισ σότερο  
α π ό  ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί. Ο ι διο ικούντες τη  Ρί- 
βερ Π λέιτ α π α ίτησ αν  να κόψ ει τ ις  κρα ιπάλες, δ ιότι δεν 
αρμόζουν σε έναν επαγγελμ ατία  π οδοσφ α ιρ ιστή . Αυτός 
έκανε ό,τι ήταν δυνατό. Δεν ξενύχτησε γ ια  μ ια  ολόκληρη 
εβδομ ά δ α , κατά τη  δ ιά ρ κ ε ιά  τη ς  δεν έπινε τ ίποτε  άλλο 
εκτός α π ό  γάλα και έπα ιξε  το χε ιρότερο  π α ιχνίδ ι τη ς  ζω
ής του. Ό τα ν  ξανάρχισ ε τα  πα λιά , η ομ ά δ α  διέκ οψ ε το 
συμβόλαιό του. Ο ι σ υμπ α ίκτες του έκαναν α π ερ γ ία  για 
να  του σ υμπ αρασ ταθούν, και η Ρ ίβερ Π λέιτ έπα ιζε  επ ί 
εννέα π α ιχν ίδ ια  με αναπληρω μ ατικούς.

Ξ ενυχτιού εγκώμιο: ο Μ ορένο ήταν ένας α π ό  τους π οδ ο
σ φα ιρ ιστές  με την π ιο  μ ακ ρά  σ τα δ ιοδ ρομ ία  στην ιστορία  
του ποδοσφ αίρου. Έ π α ιξ ε  ε π ί είκοσ ι χρόν ια  στην πρώ τη 
κα τηγορία  δ ιαφ όρω ν  ομάδω ν τη ς  Α ργεντινής, του Μ εξι
κού, τη ς  Χ ιλής, τη ς  Ο υρουγουάης κα ι της  Κ ολομβίας. Τ ο  
1946, όταν επέσ τρεψ ε α π ό  το Μ εξικό, ο ι ο π α δ ο ί τη ς  Ρί
βερ Π λέιτ, ξετρελα μένοι που ξανάβλεπαν τα  χτυ ποκά ρ
δ ια  τους κα ι την α π έχθε ιά  τους, δεν  μπ όρεσ αν  να  συ
γκροτηθούν μέσα στο γήπεδο . Ο ι π ιστο ί του γκρέμ ισ αν 
τα  κ ιγκλιδώ ματα και μπ ήκαν  στον αγω νιστικό χώ ρο, αυ
τός έβαλε τρ ία  γκολ κα ι οι ο π α δ ο ί τη ς  ο μ ά δ α ς τον πή ρα ν 
στους ώμους τους. Τ ο  1952 δέχτηκε μ ια  σ ημαντική  π ρ ο 
σ φορά  α π ό  τη  Ν ασιονάλ του Μ οντεβίδεο, αλλά π ρ ο τ ίμ η 
σε να π ά ει να πα ίξει σε μ ια  άλλη ομ ά δ α  της Ο υρουγου-



άης, την Ν τεψενσόρ, μ ια  μικ()ή ομ άδα , ιιου του έδινε 
ελάχιστα . Αλλά εκεί έπα ιζαν  οι φ ίλοι του. Εκείνη τη χ ρ ο 
νιά ο Μ ορένο έοωοε την Ν τεφενσόρ απ ό  τον υ ποβ ιβα
σμό.

Τ ο  1961, ενώ είχε ήδη  α π οουρθεί, ήταν τεχνικός της Με- 
ντεγίν της Κ ολομβίας. Η Μ εντεγίν έχανε α π ό  την Μ πόκα 
Τ ζοΰ νιορς της Α ργεντινή, κα ι οι πα ίκτες  της δεν έβ ρ ι
σκαν δ ια δρόμ ου ς που θα  τους επέτρεπα ν  να σκοράρουν. 
Τ ότε ο Μ ορένο, που ήταν κιόλας 45 χρόνων, γδύθηκε, 
μπήκε στο γήπεδο , έβαλε δυο γκολ και η Μ εντεγίν κέρδι-
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Ο Πεδερνέρα

Α πέκρουσ α ένα  πέναλτι που πρόκ ειτα ι να γράψ ει 
ισ τορ ία  στη Λετίσια», έγρα φ ε σε ένα γρ ά μ μ α  του 

απ ό  την Κ ολομβία ένας νεα ρός Α ργεντινός. Ο νομαζόταν 
Ερνέστο Γκεβάρα, κα ι α κ όμ α  δεν ε ίχε γ ίνει ο Τ σε. Τ ο  
1952 αναζητούσε την π ερ ιπ έτε ια  ταξ ιδεύοντας  στην Αμε
ρική . Στις όχθες  του Α μαζονίου, στη Λ ετίσια, έκανε τον 
προπ ονη τή  μ ια ς π ο δ ο σ φ α ιρ ικ ή ς  ομά δ α ς. Τ ο  σ υνταξιδ ιώ 
τη  του ο Γκεβάρα τον αποκαλούσ ε «Π εδερνερίτα». Δεν 
υπήρχε καλύτερο εγκώ μιο  γ ί  αυτόν.

Ο  Α δόλφο Π εδερ ν έρ α  ήταν κατά το  πα ρελθόν  ο άξονας 
τη ς  «Μ ηχανής» τη ς  Ρ ίβερ Π λέιτ. Αυτός ο άνθρω πος-ορ- 
χήσ τρα  κάλυπτε όλες τ ις  θέσεις  α π ό  τη  μ ια  άκ ρη  τη ς  ε π ι
θετικ ής  γρα μ μ ή ς  στην άλλη. Ο ργάνω νε το π α ιχνίδ ι απ ό  
πίσω, περνούσε μ π αλιές  α π ό  την τρ ύ π α  τη ς  βελόνας, άλ
λαζε ρυθμό, εξέπληττε στους εκτελεστικούς ρόλους· 
μπ ροστά  κεραυνοβολούσε τερματοφ ύλακες.

Η επ ιθ υμ ία  του γ ια  π ο δ όσ φ α ιρο  ήταν ακ αταν ίκητη . Δεν 
ήθελε να  τελειώνουν τα  π α ιχνίδ ια . Ό τα ν  έπεφ τε η νύχτα, 
ο ι υπάλληλοι του γηπέδου  προσ παθούσ αν, μ άτα ια , να 
τον πείσουν να  δ ια κόψ ει την προπ όνη σ η . Ή θ ελ α ν  να τον 
α π οσπ άσουν α π ό  το  π οδ όσ φ α ιρο , αλλά δεν μπορούσαν, 
γ ια τί ήταν το  π ο δ όσ φ α ιρο  αυτό που αρνούνταν να  τον 
α ποχω ριστεί.

*



Ένα γκολ του Σεβερίνο

/  y  γ  ταν στα 1943. Η Μ πόκα Τ ζού νιορς  έπα ιζε  ενα- 
X  X  ντίον τη ς  Ρ ίβερ Π λέιτ, στο κλασικό ντέρ μ π ι του 

αργεντίνικου  ποδοσφ α ίρου.

Η Μ πόκα έχανε με ένα γκολ, όταν ο δ ια ιτη τή ς  καταλόγι
σε ένα φάουλ στα όρ ια  τη ς  π ερ ιο χή ς  τη ς  Ρ ίβερ. Ο  Σόσα 
χτύπησ ε το φάουλ. Δε σούταρε προς  το τέρμα : έκανε μ ια  
σέντρα ψ άχνοντας το κεφάλι του Σεβερ ίνο  Β αρέλα. Η 
μπ α λ ιά  ήταν πολΰ προω θημένη . Η άμυνα της Ρ ίβερ τη 
θεώ ρησ ε εύκολη, ο Σ εβερ ίνο  ήταν μ α κ ρ ιά ' αλλά ο έμ π ε ι
ρος  επ ιθ ετ ικός  απ ογειώ θηκε και πετώ ντας βρέθηκε α ν ά 
μεσα στους αμυντικούς και με μ ια  τρ ο μ ερ ή  κεφαλιά  ν ί
κησε τον τερματοφ ύλακα .

Ο ι ο π α δ ο ί τον αποκαλούσ αν «Φ άντασμα», γ ια τί εμ φ α ν ι
ζόταν, πετώ ντας, απ ρόσκλητος μπ ροσ τά  στο τέρμα . 
Ό τα ν  ο Σεβερ ίνο  ήρθε, αρκετά  μεγάλος σε ηλικία , στο 
Μ πουένος Ά ιρες ε ίχε ήδη δημ ιουργήσ ει φ ή μ η  στην ου- 
ρουγουανή Π ενιαρόλ, με το ακ αταν ίκητο  πρόσ ω π ο  ά τα 
κτου π α ιδ ιού  κα ι το  λευκό του σ κούφο κολλημένο στο 
κραν ίο  του.

Στην Μ πόκα έγινε δ ιάσημ ος. Αλλά κάθε Κ υριακή βράδυ, 
μετά  τον αγώ να, ο Σεβερ ίνο  έπα ιρνε  το  πλοίο κα ι γυρνού- 
σε στο Μ οντεβίδεο, στη γειτονιά  του, στους φ ίλους του 
και στη δουλειά  του στο εργοστάσιο.
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Βόμβες

Ε νώ ο πόλεμος συγκλόνιζε τον κόσμο, ο ι εφ η μ ερ ίδες  
του Ρίο ντε Τ ζα νέ ιρο  ανακοίνω σαν ένα β ομ β α ρδ ι

σμό του Λονδίνου στο γή πεδο  τη ς  Μ πανγκού. Ή τα ν  στα 
μέσα του 1943, στον αγώ να της  τοπ ική ς  ο μ ά δ α ς εναντίον 
τη ς  Σάο Κριστοβάο, και οι ο π α δ ο ί τη ς  Μ πανγκού είχαν 
ρίξε ι τέσσ ερις χ ιλ ιά δ ες  πυροτεχνήματα . Επρόκειτο  γ ια  
το  μεγαλύτερο βομβαρδισμό  στην ισ τορία  του π ο δ ο σ φ α ί
ρου.

Ό τα ν  βγήκαν στο γή πεδο  οι πα ίκτες της Μ πανγκού και 
ξέσπασε εκείνο το α σ τραπόβροντο  τη ς  μ π αρούτη ς, ο 
προπ ονη τή ς  τη ς  Σάο Κ ριστοβάο απέσ υρε τους πα ίκτες 
του στα απ οδυ τή ρ ια  κα ι τους βούλωσε τα  αυτιά  με μ π α 
μ πάκι. Ό σ ο  δ ιαρκούσε ο βομβαρδισμός, που κράτησε 
πολλή ώ ρα, το πά τω μα  και οι το ίχο ι των απ οδυτηρίω ν 
έτρεμαν- έτρεμαν επ ίσ ης  και ο ι πα ίκτες: όλοι τους κα θι
σμένοι οκλαδόν, με το  κεφάλι ανάμεσ α  στα χέρ ια , τα  δό 
ντια  σ φ ιγμ ένα  κα ι τα  μάτια  κλειστά, ο ι πα ίκτες α ισ θάνο
νταν ότι ήρθε και τους βρήκε ο πα γκ όσμιος πόλεμος. Στο 
γή πεδο  βγήκαν τρέμοντας. Ό π ο ιο ς  α π ό  αυτούς δεν είχε 
γίνει επ ιλ ηπ τικός  έπασ χε α π ό  ελονοσία. Ο  ουρα νός είχε 
γίνει μ αύρος απ ό  την μπαρούτη . Και φυσικά η Μ παν- 
γκού κατήγαγε θρ ίαμ βο.

Λίγο κα ιρό  αργότερα  επρόκειτο  να γίνει ένα αγώ νας με
ταξύ  των ομάδω ν του Ρίο ντε Τ ζανέιρο  και του Σάο Π άο- 
λο. Για άλλη μ ια  φ ορά  υπήρξε πολεμικό  κλίμα, κα ι οι 
εφ η μ ερ ίδες  ανακοίνω σαν μ ια  επ ίθεσ η  στο Π ερλ Χάρ- 
μ πορ , μ ια  πολ ιορκ ία  του Λ ένινγκραντ και άλλες σ υμφ ο
ρές. Ο ι πα ίκτες του Σάο Π άολο ήξεραν ότι στο Ρίο τους 
περ ίμ ενε ο χειρότερος  θόρυβος που είχε υ πάρξει ποτέ. 
Τ ότε  ο προπ ονη τής  του Σάο Π άολο είχε μ ια  πανέξυπνη



ιδέα: αντί να μείνουν οι πα ίκτες του κλειομένοι ιπ π  α π ο 
δυ τήρ ια , να βγουν <πο γήπεδο  μ αζ ί με τους πα ίκτες του 
Ρίο, ώστε ο βομβαρδισμός, αντί να τους τρομάξει, να 
τους καλωσορίσει.

Ή τοι και έγινε, αλλά το Σάο Π άολο έχασε με 6-1.



Ο άνθρωπος που μετέτρεψε το σίδερο σε άνεμο

Ο Εντουάρντο Τ σ ιγίδα  ήταν τερμ ατοφ ύ λ ακας της Ρε- 
άλ Σ οσ ιεδάδ , στο Σαν Σ εμπ ασ τιάν, στη χώ ρα  των 

Βάσκων. Λ επτός, ψ ηλός, είχε έναν ιδ ια ίτερο  τρόπ ο  να 
απ οκρούει, κα ι ήδη  η Μ παρτσελόνα και η Ρεάλ Μ αδρί
τη ς  τον ε ίχαν βάλει στο μάτι. Ο ι ε ιδ ικο ί έλεγαν ότι ο νεα 
ρός αυτός έμελλε να δ ια δεχτε ί τον θ α μ ό ρ α .

Αλλά το πεπ ρω μένο  είχε άλλα σχέδ ια . Τ ο  1943 ένας αντί
πα λος επ ιθετ ικός , που για  την ισ τορ ία  ονομαζόταν Σανι- 
ουδο, του προκάλεσ ε ρήξη  μηνίσκων κα ι συνδέσμων. 
Μ ετά α π ό  πέντε εγχειρήσ εις  στο γόνατο, ο Τ σ ιγ ίδα  είπε 
αντίο  στο π ο δ όσ φ α ιρο  και δε βρήκε άλλη π α ρ η γο ρ ιά  
α π ό  το να γίνει γλυπτής.

Έ τσ ι, γεννήθηκε ένας α π ό  τους μεγάλους καλλιτέχνες 
του α ιώ να μας. Ο  Τ σ ιγ ίδα  δουλεύει με βαρ ιά  υλικά, α π ό  
αυτά που βουλιάζουν στη γη, αλλά τα  δυνατά του χέρ ια  
εκτοξεύουν στον α έρα  το σ ίδερο  κα ι το  μπετόν, τα  οποία , 
ιπ τάμ ενα , ανακαλύπτουν άλλους χώ ρους και δη μ ιο υ ρ 
γούν άλλες διαστά σεις. Αλλοτε, πα ίζοντας  ποδόσ φ αιρο , 
έκανε το  ίδ ιο  πρά γμ α .

Τ



Μια θεραπεία κοινωνικοποίησης

Ο Ενρίκε Π ιτσόν Ρ ιβ ιέρ  πέρασ ε όλη του τη  ζωή διεισ- 
δΰοντας στα μυστή ρια  τη ς  ανθρώ π ινη ς  θλ ίψ η ς και 

βοηθώ ντας να σπάσ ουν τα  τε ίχη  τη ς  έλλειψ ης επ ικ ο ινω 
νίας.

Στο π ο δ όσ φ α ιρο  βρήκε έναν α π οτελεσμ ατικ ό  σύμμαχο. 
Εκεί, στη δεκ αετ ία  του ’40, ο Π ιτσόν Ρ ιβ ιέρ  συγκρότησε 
μ ια  ποδ οσ φ α ιρ ική  ο μ ά δ α  με τους ασ θενείς του στο ψ υ
χιατρείο . Ο ι τρελοί, αν ίκητο ι στα γή π εδα  των αργεντίνι- 
κων ακτών, υποβάλλονταν, πα ίζοντας, στην καλύτερη θε
ρ α π εία  κοινω νικοποίησ ης.

-  Η στρατηγική της ποδοσφαιρικής ομάδας είναι προτεραιό
τητα για μένα, έλεγε ο ψ υχ ίατρος , που ήταν επ ίσ ης  ο π ρ ο 
πονητής  κα ι σ κόρερ  τη ς  ομάδας.

Μ ισό α ιώ να αργότερα , τα  ασ τικά  πλάσ ματα  είμαστε 
όλοι, περ ισ σότερο  ή λ ιγότερο, τρελο ί, μολονότι ζούμε 
όλοι, λόγω έλλειψ ης χώ ρου, έξω α π ό  το τρελοκομείο. 
Σ τερημ ένοι του ζω τικού μας χώ ρου α π ό  τα  αυτοκίνητα , 
στρ ιμω γμένοι α π ό  τη  β ία , κα ταδικ ασμ ένο ι να υποστούμε 
τη  ρ ή ξη  των σχέσεων, συσσω ρευόμαστε ολοένα περ ισ σό
τεροι, αλλά είμασ τε ολοένα περ ισ σότερο  μόνοι κα ι έχου
με όλο και λ ιγότερο  χώ ρο γ ια  να συναντιόμαστε κα ι λιγό- 
τερο  χρόνο  γ ια  να επιδ ιώ ξου με μ ια  συνάντηση.

Στο ποδόσ φ αιρο , όπω ς κα ι σε κα θετ ί άλλο, οι καταναλω 
τές είνα ι πολύ περ ισ σ ότερο ι α π ό  τους δημ ιουργούς. Τ ο  
τσ ιμέντο  έχει σ κεπάσ ει τ ις  αλάνες, σ τις οπ ο ίες  ο πο ιοσ δ ή 
ποτε μπορούσε να  στήσει ένα υποτυπώ δες γή πεδο  οποια - 
δήπ οτε στιγμή, και η δουλειά  έχει κα ταβροχθ ίσ ει το χρ ό 
νο το  δ ια θέσ ιμ ο  γ ια  πα ιχνίδ ι. Η πλειονότητα  των α νθρώ 
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πων δεν πα ίζε ι, αλλά βλέπει άλλους να  πα ίζουν α π ό  την 
τηλεόραση ή α π ό  τις  κερκίδες, που ε ίνα ι όλο και πιο 
απ ομ ακρυ σ μ ένες  α π ό  τον αγω νιστικό  χώ ρο. Τ ο  π οδ ό
σ φ α ιρο  έχει εξελιχθεί, όπω ς και το  κα ρναβάλι, σε μαζικό 
θέαμ α . Αλλά, όπω ς στο καρναβάλι υπάρχουν κά ποιο ι 
που βγαίνουν και χορεύουν στο δ ρόμ ο  και δεν τους φ τά 
νει να παρακολουθούν τους καλλιτέχνες να χορεύουν και 
να τραγουδούν, έτσι και στο π ο δ όσ φ α ιρο  δε λείπουν οι 
θεατές  που πότε πότε μετατρέπ οντα ι σε πρω ταγω νιστές, 
και δεν α ρκούντα ι να κοιτάζουν κα ι να θαυμάζουν τους 
επαγγελμ ατίες  ποδ οσ φ α ιρ ισ τές  γ ια  προσ ω π ική  τους 
απόλαυση . Και δεν  είνα ι μόνο τα  π α ιδ ιά . Ό σ ο  μακ ρ ιά  
και αν ε ίνα ι τα  δ ια θέσ ιμ α  γή πεδα , οι πα ρ έες  τη ς  γε ιτο
ν ιάς, του εργοστασίου  ή τη ς  σ χολής φροντίζουν, π ερ ισ 
σότερο  ή λ ιγότερο  συχνά, να  δ ιασκεδάζουν με την μπ άλα  
μ έχρ ι να εξαντληθούν, και τότε, ν ικητές και νικημένοι, 
πίνουν πα ρ έα , καπνίζουν, τρω γοπ ίνουν μαζ ί -  χα ρές  
α π α γορευ μ ένες  σε έναν επαγγελμ ατία  αθλητή .

Μ ερικές φ ορές  συμμετέχουν και γυναίκες, κα ι βάζουν τα 
δ ικά  τους γκολ, μολονότι η ανδροκ ρα τική  π α ράδοσ η  τις  
κρατάει μ ακ ρ ιά  α π ό  αυτές τ ις  γ ιορτές επ ικο ινω νίας.



Ένα γκολ του Μαρτίνο

Σ υνέβη το 1946. Η Ν ασιονάλ του Μ οντεβίδεο κέρδιζε 
την αργεντίνικη  Σαν Λ ορένοο και προσ άρμοζε την 

άμυνά της στην αντιμετώ πισ η  των απειλώ ν που ονομάζο
νταν Ρενέ Π οντόνι και Ρινάλντο Μ αρτίνο. Ο ι πα ίκτες αυ
το ί είχαν απ οκτήσ ει τη φ ή μ η  ότι μιλούσαν με την μπάλα 
και ε ίχαν την κακή σ υνήθεια  να βάζουν γκολ.

Ο  Μ αρτίνο έφτασ ε στη γρα μ μ ή  της μεγάλης περ ιοχής. 
Εκεί ετο ιμάστηκε να δώ σει την μπάλα . Έ δ ε ιχν ε  να έχει 
όλο τον κα ιρό  δικό  του. Ξ αφνικά ο Π οντόνι πετάχτηκε 
σαν α σ τρα πή  στο δ εξ ί άκρο  τη ς  επίθεσ ης. Ο  Μ αρτίνο 
σ ταμάτησ ε και τον κοίταξε. Τ ότε  όλοι ο ι α μυντικο ί της 
Ν ασιονάλ έπεσ αν επάνω  στον Π οντόνι και, ενώ τα  κυνη
γόσκυλα κυνηγούσαν το λαγό, ο Μ αρτίνο μπ ήκε στην π ε 
ρ ιοχή  σαν κύριος, απ έφ υ γε τον αμυντικό  που είχε απο- 
μ είνει κα ι κεραυνοβόλησε τον τερματοφ ύλακα .

Τ ο  γκολ χρεώ θηκε στον Μ αρτίνο, αλλά ήταν και του Π ο 
ντόνι, που κατόρθω σε να ξεγελάσει την άμυνα.
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Ένα γκολ του Ελένο

Σ υνέβη το  1947. Έ π α ιζα ν  η Μ ποταφόγκο με τη  Φλα- 
μένγκο στο Ρίο ντε Τζανέιρο . Ο  Ελένο ντε Φ ρέιτας, 

επ ιθετικός της Μ ποταφόγκο, έβαλε ένα γκολ με το  στήθος.

Ο  Ελένο είχε την πλάτη  του γυρ ισ μένη στο τέρμα . Η 
μπ ά λα  του ήρθε α π ό  ψηλά. Τ η  σταμάτησ ε με το σ τήθος 
και γύρισε χω ρ ίς να την α φ ή σ ει να πέσει. Κ άνοντας το 
κο ρ μ ί του τόξο  κα ι έχοντας την μπ άλα  στο σ τήθος α ντι
μετώ πισε την κατάσταση. Α νάμεσα στο τέρ μ α  και σ ’ αυ
τόν ήταν πλήθος κόσμου. Στην π ερ ιο χή  της Φ λαμένγκο  
υπή ρχα ν  περ ισ σότερος  κόσμος α π ’ ό ,τι σε όλη τη  Β ραζι
λία. Αν η μ π άλα  έπεφ τε στο έδα φ ος ήταν χαμένη . Τ ότε ο 
Ελένο άρχισ ε να  βαδίζε ι, με το κ ορμ ί του κα μ άρα  προς  
τα  π ίσω  και την μπ ά λα  στο ιπ ή θ ο ς , διέσ χισ ε ήσυχα τις  
εχθρ ικές  γραμ μ ές . Ο υ δείς  μπορούσ ε να  του την πά ρει 
χω ρ ίς να υποπέσ ει σε φάουλ, και τέτο ιο  φάουλ μέσα στην 
περ ιοχή  θα  ήταν πέναλτι. 'Ο ταν έφτασε μπ ροστά  στο 
τέρμ α , ο Ελένο όρθω σ ε το κορμ ί του. Η μ π άλα  γλίστρησε 
στα πόδ ια  του. Τ ότε σούταρε.

Ο  Ελένο ντε Φ ρέιτα ς  είχε χαρα κ τη ρ ισ τ ικά  τσ ιγγάνου, 
πρόσ ω πο Ροδόλφο Βαλεντίνο και δ ιά θεσ η  λυσσασμένου 
σκύλου. Στα γή π εδα  διακρ ινόταν  ιδ ια ίτερα .

Μ ια νύχτα έχασε όλα του τα  χρ ή μ α τα  στο καζίνο. Μ ια 
άλλη έχασε, ένας θεός ξέρει πού, κάθε δ ιά θεσ η  για  ζωή. 
Κ αι πέθανε, π α ραληρώ ντα ς, σ ’ ένα φτω χοκομείο .



*
Το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’50

Ε κείνη την εποχή  γεννιόταν η έγχρω μη  τηλεόραση, οι 
η λ εκτρονικο ί υπολογιστές έκαναν χ ίλ ιες αθρο ίσ εις  

το  δευτερόλεπτο , η Μ έριλιν Μ ονρόε θρ ιάμ βευε στο Χό- 
λιγουντ. Μ ια τα ιν ία  του Μ πουνιουέλ, «Οι Ξεχασμένοι», 
βραβευόταν στις Κάννες. Τ ο  αυτοκίνητο  του Φ άντζιο 
θρ ιάμ βευε στη Γαλλία. Ο  Μ πέρτραν Ράσελ έπα ιρνε  το 
Β ραβείο Ν όμπελ. Ο  Π ά μ π λο  Ν ερούντα δημ οσίευε το Γε
νικό Άσμα κα ι εκδ ίδονταν ο ι πρώ τες εκδόσεις της Σύντομης 
ζωής του Ο νέτι και του Λαβύρινθου της μοναξιάς του Ο κτά- 
βιο Π ας.

Ο  Α λμπίσου Κ άμπος, που είχε αγω νισ τεί ε π ί χρόν ια  για  
την ανεξαρτησ ία  του Π ουέρτο  Ρίκο, είχε κα ταδικ αστεί 
στις ΗΠΑ σε εβδομήντα  εννέα χρόν ια  φυλακή. Έ ν α ς  κα
τα δ ότη ς  πα ρ έδ ιδε  τον Σ α λβατόρε Τζουλιάνο , το θρυλικό 
ληστή της νότιας Ιταλ ίας, που έπεφ τε γαζω μ ένος α π ό  τις  
σ φ α ίρες  της ασ τυνομίας. Στην Κίνα η κυβέρνηση του 
Μ άο Τσε Τουνγκ έκανε τα  πρώ τα της  βήματα , α π α γο 
ρεύοντας την πολυγα μ ία  και το εμ π ό ρ ιο  των πα ιδιώ ν. Ο ι 
αμ ερ ικ α ν ικές  σ τρατιω τικές δυ νάμεις υπό τη  σ ημ α ία  του 
ο η ε  περνούσαν την Κ ορέα δ ιά  πυ ρός και σ ιδήρου , ενώ οι 
ποδ οσ φ α ιρ ισ τές , μετά  τη  μ ακ ρά  πα ρένθεσ η  του Δευτέ
ρου Π αγκοσ μ ίου  Π ολέμου, κα τέφ θανα ν στο Ρίο ντε Τζα- 
νέιρο  γ ια  το  4ο Π αγκόσ μ ιο  Κύπελλο.
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Επτά αμερ ικ αν ικές  και έξι ευρω πα ϊκ ές χώ ρες, που μόλις 
ε ίχαν αρχ ίσ ει να γ ιατρεύουν τ ις  πληγές του πολέμου, 
σ υμμ ετείχαν στο Κ ύπελλο του ’50 στη Β ραζιλία . Η FI fa 

α π α γόρεψ ε στη Γερμανία  να συμμετάσχει. Για πρώ τη 
φ ορά  σ υμμετείχε σε Π αγκόσ μιο  Κ ύπελλο η Αγγλία. Μ έ
χρ ι τότε οι Αγγλοι δεν είχαν π ιστέψ ει ότι τέτο ιες α ν τ ιπ α 
ραθέσ εις  άξιζαν τον κόπο. Η αγγλική  ομ ά δ α  έχασε από  
αυτή των η π α , όσο απ ίστευτο  και αν φ α ίνετα ι, κα ι το 
γκολ της βορειοαμερ ικα νικ ής  ν ίκης δεν ήταν έργο  του 
στρατηγού Τ ζορτζ Ο υάσιγκτον αλλά του κεντροεπιθετι- 
κού Αϊτινού και μαύρου Λάρι Γκέιτζενς.

Στον τελικό στο Μ αρακανά έπα ιξαν  η Β ραζιλία εναντίον 
τη ς  Ο υρουγουάης. Ο ι γηπεδού χο ι εγκαιν ίαζαν το μ εγα 
λύτερο σ τάδιο  του κόσμου. Η Β ραζιλία ήταν βέβα ιη  ν ι
κήτρια , ο τελικός ήταν μ ια  γ ιορτή . Ο ι Β ραζιλιάνοι π οδ ο
σ φα ιρ ιστές, που είχαν σ υντρ ίψ ει όλους τους αντιπάλους 
τους, ε ίχαν λάβει ως δώ ρο, την πα ραμ ονή  του αγώνα, 
χρυσά ρολόγια , που στο πίσω μέρος τους έγρα φ αν: «Για 
τους παγκόσμ ιους πρω ταθλητές». Ο ι πρώ τες σελίδες των 
εφ ημερίδω ν είχαν τυ πω θ εί εκ των προτέρω ν, το  τεράσ τιο  
άρ μ α  καρναβαλιού, που επρόκειτο  να είνα ι επ ικ εφ αλής 
των εορταστικώ ν εκδηλώσεων, ήταν έτο ιμο  και ε ίχαν ήδη 
πουληθεί μ ισό εκατομ μύριο  μπλουζάκ ια  με μεγάλες επ ι
γραφ ές  που γ ιόρταζαν τη  βέβα ιη  νίκη.

Ό τ α ν  ο Β ραζιλιάνος Φ ρ ιάσ α  πέτυχε το πρώ το γκολ, μια 
βροντή απ ό  διακόσ ιες  χ ιλ ιάδες  κραυγές και πολλά πυ ρο
τεχνήματα  συγκλόνισαν το μ νημειώ δες γήπεδο . Αλλά α ρ 
γότερα ο Σ κ ιαφ ίνο  πέτυχε το γκολ τη ς  ισ οφ άρ ιση ς και 
μ ια  διαγώ νια  μπαλιά  του Γκίχια έγρα ψ ε το 2-1. Ό τα ν  
μπήκε το γκολ του Γκίχια, β αθιά  σ ιγή έπεσε στο Μ αρα
κανά, η τρομ ερότερη  σιγή της ισ τορ ίας του ποδ οσ φ α ί
ρου, και ο Άρι Μ παρόοο, ο μουσικοσυνθέτης της



«Aquarela do  Brasil», που αναμετέδιδε  τον αγώ να σε όλη 
τη χώ ρα , α π ο φ ά ο ιο ε  να εγκαταλείψ ει για ιιάντα τη θέοη 
του ο π ίκερ  αγώνίον ποδοοφ α ίρου .

Μετά ιο  oq>i3piYpa τη ς  λήξης, οι Β ραζιλιάνοι σχολιαστές 
χαρακ τήρ ισ α ν  την ήττα ο>ς τη  «χειρότερη τραγω δ ία  της 
ισ τορ ίας της Βραζιλίας». Ο  Ζιλ Ρ ιμέ περ ιφ ερόταν  στο γή 
πεδο , χαμένος, με το  κύπελλο που έφ ερε το όνομά του 
π α ραμάσ χαλα :

-  Βρέθηκα μόνος, με ίο κύπελλο στα χέρια, χωρίς να (.έρω τι 
να κάνω. Τελικά ανακάλυψα τον αρχηγό της Ουρουγουάης και 
ίου το απένειμα υχεδόν στα κρυφά. Του έογιξα το χέρι χωρίς να 
ιιω λέξη.

Στην τσ έπη  ο Ρ ιμέ είχε το  λόγο που ε ίχε γρ ά ψ ει προς  τ ι
μή τη ς  πρω τα θλ ή τρ ια ς  Β ραζιλίας.

Η Ο υρουγουάη είχε κερδίσει κα θαρά . Ο ι πα ίκτες της 
υπέπεσ αν σε έντεκα φάουλ έναντι είκοσ ι ενός τ(ον Β ραζι
λ ιά ν ο ι.

Γην τρ ίτη  θέση κατέλαβε η Σουηδία . Γην τέταρτη  η 
Ισπανία . Ο  Β ραζιλιάνος Α ντεμίρ ανακηρύ χθηκε ιιρώ τος 
σ κόρερ  με εννέα γκολ, ακολουθούμενος α π ό  τον Ουρου- 
γουανό Σ κ ιαφ ίνο  με έξι και τον Ισπανό  Θ ά ρα  με πέντε.

*
© ® ® 131



132 © © ©

Ο Ομπντούλιο

/ γ  γ  μουν π π σ ιρ ικ ά ς  κα ι ιιοδοσφ αιρ ιστή ς, κα ι, όπω ς 
X  X  όλοι οι Ο υρουγουανοί, ήμουν κρεμασ μένος απ ό  

το ραδιόφ ω νο  και άκουγα τον τελικό του Π αγκοσ μίου  
Κ υπέλλου. 'Ο ταν η φω νή του Κ άρλος Σολέ μου έφερε το 
θλ ιβερό  νέο του βραζιλ ιάνικου  γκολ, τα  μούτρα μου 
έφτασ αν μέχρ ι το πά τω μα . Τ ότε  κατέφυγα στο δυνατότε
ρο  α π ό  τους φ ίλους μου. Υ ποσ χέθηκα  στο Θ εό  ένα  πλή
θος θυσιώ ν αν, σε αντάλλα γμ α, εμφ ανιζότα ν στο Μ αρα- 
κανά κα ι άλλαζε τη ροή  του πα ιχνιδ ιού .

Π οτέ δεν κα τόρθω σα  να θυ μηθώ  τα  όσα ε ίχα  υποσ χεθεί 
και, γ ί  αυτό, ποτέ  δεν  μ π όρεσ α  να τηρήσ ω  τις  υποσ χέ
σ εις μου. Ε πιπλέον η ν ίκη  τη ς  Ο υρουγουά ης, ενώ πιον του 
μεγαλύτερου πλήθους που πα ρακολούθησ ε ποτέ έναν 
π ο δ οσ φ α ιρ ικό  αγώ να, ήταν αναμ φ ισ βή τη τα  ένα θαύμα , 
αλλά το θα ύ μ α  αυτό ήταν μάλλον έργο  ενός θνητού με 
σάρκα  και οστά που άκουγε στο όνομα  Ο μπντούλ ιο  Βα
ρέλα. Ο  Ο μπντούλ ιο  είχε πα γώ σει το π α ιχν ίδ ι, όταν ε ίχα 
με δεχτε ί τη  χιονοστ ιβάδα , κα ι στη σ υνέχεια  πή ρε στους 
ώ μους του όλη την ο μ ά δ α  κα ι την οδήγησ ε με σ ίγουρο 
χέρ ι στη θύελλα.

Στο τέλος εκείνης τη ς  η μ έρα ς οι δ η μ οσ ιογρά φ ο ι στρίμω- 
ξαν τον ήρω α. Κ αι αυτός δε χτύπησε το  σ τήθος του για  
να δ ια κη ρύ ξει ότι ε ίμασ τε ο ι καλύτεροι κα ι ότι δεν υ π ά ρ 
χει κα νείς που  να  μ π ο ρ εί να τα  βάλει με την ουρουγουά- 
νικη δύναμη:

-  Ήταν θέμα τύχης, μουρμούρισε ο Ο μπντούλ ιο  κουνώ
ντας το  κεφάλι.

Π έρασε εκείνη τη  νύχτα π ίνοντας μ π ίρ α  αγκαλ ιά  με τους



νικημ ένους <πους πάγκους των μ π α ρ  του Ρίο ντε Τ ζανέι- 
ρο. Ο ι Β ραζιλιάνοι έκλαιγαν. Κ ανείς βεν τον αναγνώ ρι- 
οε. Γην επόμενη  μέρα, στο αερ ο δρ ό μ ιο  του Μ οντεβίδεο, 
όπου  το όνομά του έλα μπε οε μ ια  τεράσ τια  φω τεινή  ε π ι
γρα φ ή , διέφ υγε του πλήθους που τον περ ίμ ενε. Μέσα 
στη γενική  ευφ ορ ία , το έσκασε μ εταμ φ ιεσμένος σε Χάμ- 
φ ρ ε ϊ Μ πόγκαρτ, με το καπέλο του κατεβασμένο μέχρ ι τη 
μύτη και ένα αδ ιά β ρ ο χο  με σ ηκω μένους γ ιακά δες.

Σε ανταμοιβή  του κα τορθώ ματος, η ηγεσία  του ουρου- 
γουάνικου ποδοσφ αίρου  απ ένειμ ε στον εαυτό της χρυσά 
μετάλλια. Στους πα ίκτες α π ένειμ α ν  ασ ημένια  μετάλλια 
και τους έδω σαν και λίγα χρήμ ατα . Τ ο  π ρ ιμ  που εισέ- 
πρα ξε ο Ο μπντουλ ιο  ήταν αρκετό  για  να αγοράσ ει μια 
Φ ορντ του 1931, που του την έκλεψαν σε μ ια  βδομά δα .

\
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Ο Μπαρμπόσα

Κ ατά την εκλογή του καλύτερου τερματοφ ύλακα  του 
Π αγκοσμίου Κυπέλλου του ’50, οι δημ οσιογράφ ο ι 

εξέλεξαν ομόφω να τον Β ραζιλιάνο Μ οασίρ Μ παρμπόσ α. 
Ο  Μ πα ρμπόσ α  ήταν επίσ ης, χω ρίς κα μ ιά  αμφ ιβολ ία , ο 
καλύτερος τερματοφ ύ λακας της χώ ρας του, με πόδ ια  σαν 
ελα τήρια , άνθρω π ος γαλήνιος και σ ίγουρος, που ενέπνεε 
εμπιστοσύνη στην ομάδα , και συνέχισε να είνα ι ο καλύ
τερος για  πολλά χρόνια , μέχρ ι που απ οσύρθηκε α π ό  τα 
γή πεδα  σε ηλικία άνο) των σαράντα  χρόνων. Ό λ α  αυτά 
τα χρόνια  ο Μ πα ρμπόσ α  απ έτρεψ ε πολλά γκολ, άγνωστο 
πόσα, χω ρίς να τραυ ματίσει ποτέ αντίπ αλο  επιθετικό .

Αλλά σ’ εκείνο τον τελικό του ’50, ο Ο υρουγουανός επ ιθ ε 
τικός Γκίχια τον α ιφ ν ιδ ίασ ε με ένα εύστοχο σουτ απ ό  τη 
δεξιά  γωνία της περ ιοχής. Ο  Μ πα ρμπόσ α, που είχε βγει 
α π ό  την εστία του, έκανε ένα άλμα προς τα  π ίοω , άγγιξε 
την μπάλα  και έπεσε. Ό τα ν  σηκώ θηκε, βέβα ιος ότι είχε 
αλλάξει την πορεία  της μπάλα ς, την είδε στο βάθος του 
τέρματός του. Και αυτό ήταν το γκολ που άφησ ε άφωνο 
το Μ αρακανά και έδωσε το κύπελλο στην Ο υρουγουάη.

Π έρασα ν τα  χρόνια , αλλά τον Μ πα ρμπόσ α  ποτέ δεν τον 
συγχώρεσαν. Τ ο  1993, κατά την π ροκ ρ ιμ α τική  φ άσ η του 
Π αγκοσ μίου  Κυπέλλου των η π α , θέλησε να ενθαρρύνει



ιους πα ίκτες τη ς  εθνικής Β ραζιλίας. ΙΙήγκ να τους επι- 
σ κεφ θεί (πη  συγκέντρω σή τους, αλλά οι α ρχές  του α π α 
γόρεψ αν την είσοδο. Τ η ν  εποχή  εκείνη  ζούσε φ ιλοξενού
μενος σ ιο  σπίτι μ ια ς κουνιάδα ς του με μοναδ ικό  ε ισ ό δη 
μα μια  σύνταξη πείνας. Ο Μ πα ρμπόσ α  έκανε το ακόλου
θο σχόλιο:

-  Στη Βραζιλία η f αχάτη των ποινών για  ένα έγκλη μα  είναι 

τριάντα χρόνια κάθειρξη. ΙΙάνε 43  χρόνια πον τιμωρούμαι για  

ένα έγκλη μα  πον δε διέπραξα.

£
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Ένα γκολ του θάρα

/ y  γ  ταν στο Π αγκόσ μ ιο  Κύπελλο του ’50. Η Ισπ αν ία  
X  X  σφυροκοπουσ ε την Αγγλία, που επιχε ιρούσε μο

νάχα  μακ ρ ινά  σουτ.

Ο  Γκα ΐνθα, το  εξτρέμ, έκανε μ ια  ταχύτατη  κούρσα απ ό  
τα  αρ ισ τερά , απ έφ υ γε τη  μισή άμυνα κα ι έκανε μ ια  σέ
ν τρα προς την αγγλική  εστία. Ο  αμυντικός Ράμσεϊ κα
τόρθω σ ε να την κοντράρει με γυρ ισ μένη  την πλάτη, όταν 
ο  Θ ά ρα  πρόλαβε κα ι έστειλε την μπ ά λα  στα δίχτυα, δ ί
πλα στο α ρ ισ τερό  δοκάρι.

Ο  Τ έλμ ο  Θ ά ρα , πρώ τος σ κόρερ  της  Ισ π α ν ία ς  σε έξι π ρ ω 
ταθλ ήμ α τα , δ ιά δο χο ς  του ταυ ρομ άχου  Μ ανολέτε στη θ έ 
ση του εκλεκτού της  κ α ρδ ιά ς  του λαού, έπα ιζε  με τρ ία  
πόδ ια . Τ ο  τρ ίτο  του πόδ ι ήταν το  τρ ομ ερό  του κεφάλι. 
Με κεφ αλιές έβαλε τα  π ιο  σ που δα ία  γκολ του. Αυτό το ν ι
κητήριο  γκολ δεν το  έβαλε με κεφαλιά  ο θ ά ρ α ,  αλλά το 
πα νηγύρισε σ φ ίγγοντας ανάμεσ α  στα χέρ ια  του το εικο- 
ν ισμ ατάκ ι τη ς  Π αρθένου, που είχε κρεμασ μένο  στο στή
θος  του.

Ο  ανώ τατος ηγέτης του ισ πανικού  ποδοσ φ αίρου , ο 
Α ρμάντο Μ ουνιόθ Κ αλέρο, που είχε σ υμμ ετάσχει στη να- 
ζ ιστική  εισβολή στη ρω σ ική  γη, έστειλε με ασ ύρμα το  το 
ακόλουθο  μήνυμα στο σ τρατάρχη  Φ ράνκο:

-  Εξοχότατε, ηχήσαμε τη δολία Αλβιόνα.

Ή τα ν  η εκδίκηση γ ια  την καταστροφή της Ανίκητης 
Α ρμάδας, που είχε ν ικηθεί το  1588 στα στενά της Μ άγχης.

Ο  Μ ουνιόθ Κ αλέρο αφ ιέρω σ ε τον αγώ να αυτό στον «κα-



λύτερο ηγέτη του κόσμου». Δεν αφιέρ<οσε οε κανέναν τον 
επόμενο  αγώ να, στον οπο ίο  η Ισπ αν ία  ήρθε αντιμέτω πη 
με τη Β ραζιλία και δέχτηκε έξι γκολ.

"Ενα γκολ χου Ζιζίνιο

Σ υνέβη στο Π αγκόσ μ ιο  Κύπελλο του ’50. Στον αγώνα 
εναντίον της Γ ιουγκοσλαβίας ο Ζ ιζίνιο πέτυχε ένα 

γκολ οε δυο αντίτυπα .

Ο  άρχοντα ς  αυτός της ο μ ο ρ φ ιά ς  του ποδοσφ α ίρου  είχε 
πετύχει ένα κα θαρό  γκολ και ο δ ια ιτη τή ς  το ακύρωσε 
άδ ικα . Τότε αυτός το επανέλαβε επακ ριβώ ς, βήμα βήμα. 
Ο  Ζ ιζίνιο μ πήκε στην περ ιοχή  α π ό  το  ίδ ιο  οημείο , α π έ 
φυγε τον ίδ ιο  Γ ιουγκοσλάβο αμυντικό  με την ίδ ια  χάρη, 
ξεφεύγοντας α π ό  τα  αρ ισ τερά , όπω ς είχε κάνει πρ ιν, και 
έστειλε την μπάλα  στην ίδ ια  ακ ριβώ ς γωνιά του τέρ μ α 
τος. Ύ στερα την κλότσησε με οργή πολλές φ ορές πάνω  
στα δίχτυα.

Ο  δ ια ιτη τή ς  κατάλαβε ότι ο Ζ ιζίνιο ήταν ικανός να επα- 
ναλάβει εκείνο το γκολ δέκα φ ορές  και υ ποχρεώ θηκε να 
το καταλογίσει.
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Οι διασκεδαστές

Χούλιο Π έρες, ένας α π ό  τους Ο υρουγουανούς π α 
γκόσμιους πρω ταθλητές του ’50, με ξετρέλαινε 

όταν ήμουν πα ιδί. Τ ον αποκαλούσαν «Τρελοπόδαρο» 
γ ια τί το κορμ ί του διαλυόταν στον αέρα  και οι αντίπαλοι 
έτρ ιβαν τα  μάτια  τους. Δεν μπορούσ αν να πιστέψουν ότι 
τα πόδ ια  πετιόνταν απ ό  τη μια μ ερ ιά  και το υπόλοιπο  
κορμ ί, μακ ριά  τους, α π ό  την άλλη. Αφού απέφ ευγε κά
μ ποσους αντιπάλους με τα τρελά του οχτάρ ια , ο Χούλιο 
Π έρες επέσ τρεφε πίσω για να επαναλάβει το πα ιχνίδ ι 
του. Ο ι ο π α δο ί λατρεύαμε αυτόν το γλεντοκόπο των γη 
πέδων και χάρη  σ’ αυτόν απελευθερώ ναμ ε το γέλιο μας 
και ό,τι άλλο ήταν καταπιεσμένο.

Λίγα χρόνια  αργότερα , ε ίχα  την τύχη  να δω  τον Β ραζι
λιάνο Γκαρίντσα, ο οπο ίος  επ ίσ ης  έκανε αστεία  με τα πό 
δ ια  του και μ ερ ικές φ ορές, όταν ήταν ήδη κοντά στην κο
ρύφω ση, γυρνούσε πίσο) για να πα ρατείνει την απόλαυσή 
του.



η
Το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’54

A ri(') το μαγικό  χέρ ι του Φ ελίνι γεννιόταν η Γζελοομί- 
να και ο Ζ αμπανό , και χαζολογούοαν χω ρίς βιασύνη 

στην τα ινία  «La strada» , ενώ ο Φ άντζιο, κινούμενος με 
ιλ ιγγιώ δη ταχύτητα , α ν ακηρυοοόταν  ιια γκ όομ ιος ιιρωτα- 
θλητής του αυτοκινήτου για δεύτερη φ ορά . Ο Γιόνας 
Σαλκ ετοίμαζε το εμβόλιο κατά τη ς  πολιομυελίτιδας. 
Στον Ε ιρηνικό γινόταν η πρώ τη δοκ ιμή  υδρογονικής 
βόμβας. Στο Β ιετνάμ ο «πρατηγός Γκιαπ πετύχαινε κα θο
ρ ισ τική  νίκη ε π ί του γαλλικού σ τρατού, στην τρομ ερή  
μ άχη  του Ν τιεν Μ πιεν Φου. Στην Α λγερία, ειιίοη ς γαλλι
κή απ ο ικ ία , άρχ ιζε  ο πόλεμος τη ς  ανεξαρτησ ίας.

Ο  σ τρατηγός Στρέσ νερ  εκλεγόταν πρ ό εδ ρο ς  της Π α ρ α 
γουάη ς μετά α π ό  σκληρό προεκλογικό  αγώ να χω ρίς α ντί
παλο. Στη Β ραζιλία  έσφ ιγγε ο κλοιός των σ τρατιω τικώ ν 
και των επ ιχε ιρη μ α τιώ ν , των όπλων και του χρήμ ατος  
στον π ρόεδ ρο  Γζετούλιο Β άργκας, ο οπο ίος  λίγο αργότε
ρα επρόκειτο  να βάλει τέρμ α  στη ζωή του με μια σ φα ίρα  
στην κα ρδ ιά . Α μερικανικά  αεροπλ άνα , με τις  ευλογίες 
του Ο ργανισμ ού  Α μερικάνικο»' Κρατο»·, βομβάρδιζαν τη 
Γουατεμάλα, και ένας ιπ ρ α τό ς  μ ισ θοφ όρω ν έκανε εισβο-
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λές α π ό  βορρά , κατέσ φαζε κα ι νικούσε. Ενώ στην Ελβε
τία  ο ι εθν ικο ί ύμνοι δεκ αέξ ι χω ρώ ν εγκα ιν ίαζαν το 5ο 
Π αγκόσ μιο  Κύπελλο Π οδοσ φ α ίρου , στη Γουατεμάλα οι 
ν ικητές τραγουδούσαν τον εθνικό  ύμνο των η π α , γ ιο ρ τά 
ζοντας την ανα τροπ ή  του προέδρου  Α ρμπενς, η μ α ρ ξ ι
στική λενιν ιοτική  ιδεολογία  του οποίου  ήταν α ν α μ φ ισ β ή 
τητη , καθόσον ε ίχε τολμήσ ει να α μφ ισβητήσ ει την 
U nited  Fruit.

Στο Π αγκόσ μιο  Κ ύπελλο του ’54 συμμ ετείχα ν έντεκα ευ
ρω π α ϊκές  ομ άδες, τρε ις  αμ ερ ικ αν ικές , η Τ ου ρκ ία  κα ι η 
Ν ότια  Κ ορέα. Η Β ραζιλία  εγκαιν ίασ ε την κίτρ ινη  φ α ν έ
λα με τον πρά σινο  λα ιμό , δ ιότι η προηγού μενη  λευκή φ α 
νέλα ε ίχε φ έρει κακοτυχία  στο Μ αρακανά . Αλλά το κα- 
ν α ρ ιν ί δεν είχε άμεσ ο αποτέλεσμ α: η Β ραζιλία  ηττήθηκε 
α π ό  την Ο υ γγαρ ία  σε ένα σ κληρό αγώ να, κα ι δεν έφτασε 
ούτε μ έχρ ι τους ημιτελικούς. Η βραζιλ ιάνικ η  αντιπ ροσ ω 
πεία  στη συνέχεια  κατήγγειλε στη fif a  το  δ ια ιτη τή  του 
αγώ να, ότι ε ίχε σ υ μ π ερ ιφ ερ θ ε ί ως πρά κτω ρ  του διεθνούς 
κ ομμουνισμού εναντίον του χρ ισ τιανικού  δυτικού πολ ιτι
σμού.

Η Ο υ γγαρ ία  ήταν το μεγάλο φ α β ο ρ ί αυτού του Κυπέλ
λου. Η σ αρω τική  ομ ά δ α  των Π ούσκας, Κ ότσις και Χιντε- 
γκούτι ήταν ε π ί τέσσ ερα χρόν ια  α νίκητη , κα ι λίγο πρ ιν  
α π ό  το  Π αγκόσ μιο  Κύπελλο είχε ν ικήσ ει την Αγγλία με 
7-1. Αλλά το πρ ό γρ α μ μ α  του Κ υπέλλου αυτού ήταν εξα 
ντλητικό. Μ ετά τη  σ κληρή αναμ έτρησ η  με τους Β ραζι
λ ιάνους, ο ι Ο ύγγροι έβαλαν σε δοκ ιμ ασ ία  τ ις  δυνάμεις 
τους με τους Ο υρουγουανούς. Η Ο υ γγα ρ ία  κα ι η Ο υρου
γουάη έδω σαν έναν αγώ να ζω ής και θανάτου  και εξά 
ντλησαν τις  δυ νάμ εις  τους, μέχρ ι που στην πα ράτασ η  
δυο γκολ του Κ ότσις έκρ ιναν το  πα ιχνίδ ι.



Στον τελικό η Ο υ γγαρ ία  αντιμετώ πισ ε τη  Δυτική Γ ερμα
νία. Ο ι Ο ύγγροι ε ίχαν ουντρ ίψ ει τους Γ ερμανούς στην 
πρώ τη φάσ η των αγώνων με 8-3, σε έναν αγώ να που 
τραυματίστηκε σ οβαρά  ο α ρχη γός  τη ς  ουγγρ ικ ής ο μ ά δ α ς 
Πούσκας. Ο  Π οΰσκας επανεμφ αν ίσ τηκε στον τελικό, 
πα ίζοντας με δυνατούς πόνους στο πόδ ι, επ ικ εφ αλής 
μ ια ς  υ πέροχη ς αλλά εξαντλημένης ο μάδας. Η Ο υγγαρία , 
που προηγήθηκ ε με 2-0, έχασε τελ ικά με 3-2, κα ι η Δυτι
κή Γ ερμανία  κατέκτησε τον πρώ το της πα γκ όσμ ιο  τίτλο. 
Η Α υστρία κατέλαβε την τρ ίτη  θέση κα ι η Ο υρουγουάη 
την τέταρτη .

Π ρώ τος σ κόρερ  του Π αγκοσ μίου  Κυπέλλου αναδείχθη κε 
ο Ο ύγγρος Κ ότσις με έντεκα γκολ, ακολουθούμ ενος α π ό  
τον Γερμανό Μ όρλοκ με οκτώ και τον  Αυστριακό Π ρο- 
μπστ με έξι. Από τα  έντεκα γκολ του Κ ότσις το ω ρα ιότε
ρο  ήταν εκείνο που έβαλε εναντίον της  Β ραζιλίας. Ο  Κό- 
τσ ις εκτινάχθηκ ε σαν αεροπλάνο , πέτα ξε γ ια  λίγο και 
σ κόραρε με κεφ αλιά  στη γωνία.
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r
Ένα γκολ του Ραν

Σ υνέβη στο Π αγκόσ μ ιο  Κ ύπελλο του ’54. Τ ο  φαβορ ί, 
η Ο υ γγαρ ία , έπα ιζε  στον τελικό εναντίον της Δυτι

κής Γερμανίας.

Έ μ εν α ν  έξι λεπτά  γ ια  να τελειώ σει ο αγώ νας και το σκορ 
ήταν ισ όπαλο 2-2, όταν ο σ ω ματώ δης Γερμανός επ ιθ ετ ι
κός Χέλμουτ Ραν κέρδιοε  μ ια  τυφλή α π όκρουσ η  της ουγ
γρ ική ς  άμυνας στο ημικύκλιο τη ς  μεγάλης περ ιοχής. Ο 
Ραν απ έφ υγε τον Λ άντος και έκανε ένα αρ ισ τερό  σουτ, 
που κα ρφ ώ θηκε στα δ ίχτυα , περνώ ντας δ ίπ λ α  α π ό  το  δε- 
ξί κάθετο δοκ ά ρ ι του Γκρόσιτς.

Ο Χ έριμπ ερτ Τ ζίμ ερμ α ν , ο δημ οφ ιλ έσ τερος  σ π ίκ ερ  στη 
Γ ερμανία , πα νηγύρισε αυτό το γκολ με λ ατινοαμερικάνι- 
κο πάθος:

- Ί'οοοοηοοοοοητΓητί'ητ!!!

Ή τα ν  το πρώ το Π αγκόσμιο Κύπελλο στο οποίο  είχε επι- 
τρ α π εί στη Γερμανία να συμμετάσχει, και ο γερμανικός 
λαός α ισθάνθηκε ότι είχε και ιιάλι δ ικαίω μα ύπαρξης. Αυ
τή η κραυγή του γκολ έγινε σύμβολο εθνικής ανάστασης. 
Χ ρόνια μετά το ιστορικό γκολ ξανακούστηκε στον ήχο της 
τα ινία ς του Φ αομπ ίντερ  «Ο γάμος της Μ αρίας Μ πράουν», 
που διηγούνταν τα  π α θήματα  μιας γυναίκας, η οποία  δεν 
ήξερε πώς να βρει το δρόμ ο της ανάμεσα <πα ερείπ ια .



Οι περιφερόμενες διαφημίσεις

Σ τα  μέσα τη ς  δεκ α ετ ία ς  του ’50 η Π ενιαρόλ  υπέγρα- 
ψε το  πρώ το ουμβόλαιο  δ ια φ ή μ ιο η ς  προϊόντω ν στις 

φανε'λες των παικτώ ν. Δέκα πα ίκτες εμφ ανίσ τηκαν στο 
γή πεδο  με το όνομα μ ια ς ετα ιρε ία ς  στο στήθος. Ο 
Ο μπντούλ ιο  Β αρέλα, αντίθετα , έπα ιξε  φ ορώ ντας τη συ
νηθισ μένη  φανέλα, και μετά τον αγώ να δήλωσε:

-  Στο παρελθόν εμάς τους μαύρους μας τραβούσαν από ένα 
χαλκά που μας είχαν περασμένο σι η μύτη. Οι καιροί αυτοί πα- 
ρήλθαν ανεπιστρεπτί.

Σ ήμ ερα  κάθε ποδ οσ φ α ιρ ισ τή ς  είνα ι μ ια  δια φ ή μ ισ η  που 
π α ίζει.

Τ ο  1989 ο Κ άρλος Μ ένεμ συμμ ετείχε σε ένα φ ιλικό πο 
δοσ φ α ιρ ικ ό  αγώ να φ ορώ ντας τη φ ανέλα της εθνικής 
ο μ ά δ α ς τη ς  Α ργεντινής, μαζ ί με τον Μ αραντόνα και τους 
υ πόλοιπους. Β λέποντας τον αγώ να α π ό  την τηλεόραση 
μπορούσε να α να ρω τη θε ί κανείς αν επρόκειτο  για τον 
π ρ ό εδ ρο  της Α ργεντινής ή της Ρενό. Στο σ τήθος του Μ έ
νεμ φάνταζε μ ια  τερά σ τια  δ ια φ ή μ ισ η  της εν λόγω αυτο
κ ινητοβιομ ηχανίας.
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Στις φανέλες των εθνικών ομάδων που συμμετείχαν, οι 
μάρκες A didas ή U m bro  ήταν περισσότερο ορατές απ ό  τα 
εθνόσημα. Στη στολή προπόνη σης της γερμ ανικής ομ ά 
δας, δίπλα στον ομοσπονδιακό  αετό, εμφανιζόταν το αστέ
ρι τη ς  Μ ερσεντές. Τ ο  ίδ ιο  αστέρι κοσμεί τ ις  στολές της 
Ό π ελ  Στουτγάρδης. Αντίθετα, η Μ πάγερν Μ ονάχου προτ ι
μά τη δ ιαφ ήμ ισ η  της Ό π ελ . Η εταιρεία  συσκευασιών 
T e tra  Pack είναι χορηγός της Α ιντραχτ Φ ρανκφούρτης. Οι 
πα ίκτες της Μ πορούτσια Ντόρτμουντ προβάλλουν την 
ασφαλιστική εταιρεία  C ontinentale  και αυτο ί της Μ πο- 
ρούτσια Μ ενχενγκλάντμπαχ την μ π ίρ α  Diebels. T o  Talcid 
και το Larylin, προϊόντα  της ετα ιρείας Μ πάγερ, δ ια φ η μ ί
ζονται στις φανέλες των ομάδω ν που φέρουν το όνομα της 
επιχε ίρησ ης στο Λεβερκούζεν και στο Ίρντιγκεν .

Η  δ ια φ ή μ ισ η  στο σ τήθος ε ίνα ι σ ημαντικότερη  α π ό  τον 
α ρ ιθ μ ό  στην πλάτη. Τ ο  1993 η Ρασίνγκ τη ς  Αργεντινής, 
που δεν είχε χορηγό , δημ οσίευσε μ ια  απ ελ π ισ μ ένη  κα τα
χώ ρισ η  στην εφ η μ ερ ίδα  Clarin: «Αναζητείται χορηγός». 
Η δ ια φ ή μ ισ η  είνα ι σ ημαντικότερη  α π ό  τις  αρετές, όπω ς 
λένε, τ ις  οπο ίες  υποτίθετα ι ότι π ροά γε ι ο αθλητισ μός. 
Τ η ν  ίδ ια  χρον ιά , ενώ οι β ια ιοπ ρα γ ίες  στα γή π εδα  της  Χ ι
λής έφ ταναν σε ανησυχητικ ά  επ ίπ εδ α  κα ι απ αγορευ όταν  
η πώ ληση αλκοολούχω ν ποτών στη δ ιά ρ κ ε ια  των αγώ 
νων, η πλειονότητα των χιλ ιανώ ν ομάδω ν της  πρώ της κα 
τη γο ρ ία ς  δ ια φ ή μ ιζε  σ τις φ ανέλες των πα ικτώ ν αλκοολού- 
χα  ποτά, μ π ίρ ες  ή πίσκο.

Ω ς προς  τ ις  αρετές  δε, εδώ  και μερ ικ ά  χρόν ια , χά ρ η  σε 
ένα  θαύ μ α  του Π ά π α  τη ς  Ρώμης, το  Άγιο Π νεύμα  μετα- 
τρ ά π η κ ε  σε εμ πορ ική  τρά π εζα . Σ ή μ ερα  η τρ ά π εζα  αυτή 
ε ίνα ι χορη γός  της  Λάτσιο. «Banco di S an to  Spirito» γρ ά 
φουν οι φ ανέλες, θ α ρ ρ ε ίς  και κάθε π α ίκ τη ς  είνα ι ένας 
τα μ ία ς  του Θεού.



Στα τέλη του πρώ του εξαμήνου  του 1992, η ιταλική ετα ι
ρεία  M otta έκανε έναν απολογισ μό: η μάρκ α  της, την 
οπ ο ία  δ ια φ ή μ ιζα ν  ο ι πα ίκτες  τη ς  Μ ίλαν, ε ίχε φ α νε ί 2 .250 
φ ορές  στις φ ω τογρα φ ίες  των εφ ημ ερ ίδω ν  κα ι είχε π α ι
χτε ί σε πρώ το  πλάνο  γ ια  έξι ολόκληρες ώ ρες στην τηλεό
ραση. Η M otta είχε πληρώ σει στη Μ ίλαν τεσσ εράμ ισ ι 
εκατομ μύ ρια  δολ ά ρ ια , αλλά ο ι πω λήσεις τη ς  σε γλυκό 
ψ ω μ ί και άλλα γλυκά πα ραγω γή ς της  ε ίχαν αυ ξη θε ί κατά 
δεκ απέντε  εκατομ μύ ρια  την ίδ ια  περ ίοδο . Για μ ια  άλλη 
ιταλική  επ ιχε ίρη σ η , την Parm alat, που πουλάει γαλακτο
κομ ικά  προ ϊόντα  σε σ αράντα  χώ ρες, η χρυσή χρονιά  
ήταν το  1993. Η ομ ά δ α  της, η Π ά ρ μ α , κατέκτησε για  
πρώ τη  φ ορά  το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώ πης, κα ι στη 
Ν ότια  Α μερική  ανα δε ίχθη κα ν  πρω ταθλ ήτρ ιες  ο ι Π αλμέι- 
ρας , Μ πόκα και Π ενιαρόλ, τρ ε ις  ο μ ά δ ες  που  δ ια φ ή μ ιζα ν  
τη  μ άρκ α  τη ς  στις φ ανέλες τους. Η Parm alat, ξεπερνώ - 
ντας δεκαοκτώ  ανταγω νισ τικές επ ιχε ιρή σ ε ις , επ ιβλήθηκε 
στη βραζιλ ιάνικη  αγορά , ενώ τα υτόχρονα  γ ινόταν γνω
στή στους καταναλω τές τη ς  Α ργεντινής και της Ο υρου
γουάης. Ε πιπλέον, ε ιρήσ θω  εν πα ρόδω , η P arm alat κατέ
στη ιδ ιοκτήτρ ια  πολλών Ν οτιοα μερικανώ ν π ο δ ο σ φ α ιρ ι
στών: δεν της  ανήκουν πλέον μόνο ο ι φ ανέλες τους αλλά 
κα ι τα  πόδ ια  τους. Στη Β ραζιλία  η ετα ιρε ία  αγόρασ ε ένα 
ντι δέκ α  εκατομ μυρίω ν δολαρίω ν τους Έ ντισον , Μ αζίνιο, 
Εντμούντο, Κ λέμπερ κα ι Ζίνιο, ο ι οπ ο ίο ι πα ίζουν, ή 
έχουν πα ίξει, στην εθνική  ομ ά δ α , κα ι άλλους επτά  π α ί
κτες τη ς  Π αλμέιρας . Ο ι ενδ ια φ ερόμ ενο ι να αποκτηθούν 
μ π ορούν να  απευ θύ νοντα ι στην έδρ α  τη ς  επ ιχε ίρη σ η ς, 
στην Π ά ρ μ α  στην Ιταλία .

Α πό τότε που η τηλεόραση  άρχισ ε να δείχνει τους π ο δ ο 
σφ α ιρ ισ τές  σε κοντινά πλάνα, το  σύνολο τ η ς  ένδυσή τους, 
α π ό  την κορφ ή  ως τα  νύχια , κατακλύστηκε α π ό  την 
εμ π ο ρ ικ ή  δια φ ή μ ισ η . 'Ο ταν ένα ασ τέρ ι κα θυσ τερεί δένο-
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ντας τα  κορδόνια  του, δεν είνα ι α π ό  αδεξ ιότητα  αλλά 
α π ό  επ ιχε ιρ η μ α τικ ό  πνεύμα: επιδεικνύει τη μάρκα  
Adidas ή N ike ή R eebok στα πόδ ια  του. Ή δ η  στην Ο λυ
μ π ιά δα  του 1936, που οργάνο>σε ο Χ ίτλερ στη Γερμανία , 
οι αθλητές επιδείκνυα ν  στα πόδ ια  τους τ ις  τρεις  ρ ίγες της 
Adidas. Στο Π αγκόσ μιο  Κύπελλο του ’90 οι ρ ίγες της 
A didas ήταν στα πα πού τσ ια  και σε όλο τον υπόλοιπο  
ρουχισμό. Δυο Άγγλοι δη μ οσ ιογρά φ ο ι, οι Σ ίμοον και 
Τζένιγκς, π α ρα τή ρη σ α ν  ότι στον τελικό μεταξύ της Γερ
μα ν ία ς  και της Α ργεντινής μόνο η σ φυ ρ ίχτρα  του δ ια ιτη 
τή  δεν ανήκε στην εν λόγω ετα ιρεία . Η μ π άλα  και ο τ ιδ ή 
ποτε φορούσ αν οι πα ίκτες , ο δ ια ιτη τή ς  και οι επόπ τες  
γραμμώ ν ήταν Adidas.

£



Ένα γκολ του Ντι Στέφανο

Σ υνέβη το 1957. Η Ισ π α ν ία  έπα ιζε  εναντίον του Βελ
γίου.

Ο  Μ ιγκέλ έπ ια σε τη  βελγική άμυνα στον ύπνο, μπήκε 
α π ό  τα  δεξ ιά  και έκανε μ ια  σ έντρα. Ο  Ντι Στέφανο εκτι
νάχθηκε μ π ρούμυτα  και, στον αέρα , κάρφω σε την μπάλα 
στα δίχτυα.

Ο  Αλφρέντο Ντι Στέφανο, το  αργεντίνικο  ασ τέρ ι που είχε 
πά ρ ει την ισ παν ικ ή  ιθαγένεια , συνήθιζε να  βάζει τέτο ια  
γκολ. Ή τ α ν  ασ υγχώ ρητο  έγκλημα να μείνει όλη η εστία 
εκτεθειμένη , κα ι απ α ιτούσε άμεσ η τιμ ω ρ ία , και ο Ντι 
Σ τέφ ανο εκτελούσε την πο ινή  με μ α χα ιρ ιές  αόρατου  λη
στή.

Ο  αγω νισ τικός χώ ρος γεννιόταν μέσα στα πα π ο ύ 
τσ ια  και μέσα α π ό  τα  πα πού τσ ια  του αναπτυσσόταν. Ο 
Αλφρέντο Ντι Σ τέφανο δ ιέσ χιζε το γή π εδο  πάνω  κάτω, 
α π ό  το ένα τέρ μ α  μέχρ ι το  άλλο- με την μ π άλα  στα πό 
δ ια , αλλάζοντας μέτω πο επ ίθεσ ης, αλλάζοντας ρυθμό, 
α π ό  το α ργό  τρ ο χα δ ά κ ι μέχρ ι τον ασ υγκράτητο  τυφώνα· 
χω ρ ίς την μπ άλα  ήταν πά ντα  ξεμ αρκ άρ ισ τος  στον κενό 
χώ ρο, αναζητώ ντας μ ια  ανάσ α  κάθε φ ο ρ ά  που μπλοκα- 
ρόταν το πα ιχνίδ ι.

Θ
Ο Ντι Στέφανο

λο το γή π εδο  χω ρούσε μέσα στα πα πού τσ ια  του.
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Π οτέ δεν καθόταν ήσυχος. Ά νθρω πος που ποτε' δεν κοι
τούσε χαμ ηλ ά , έβλεπε όλο το γή πεδο  και το διε'οχιζε καλ
πάζοντας, ανο ίγοντας ρήγμ α τα  γ ια  να α ρχ ίσ ει την επ ίθ ε 
σή του. Ή τ α ν  πα ρώ ν στο ξεκίνημα , στην προετο ιμασία  
κα ι στην κατάληξη του κάθε γκολ, και έβαζε γκολ κάθε 
μορφής:

Βοήθεια, βοήθεια, έρχειαι η σαΐτα, 
jι αεριωθούμενη σαΐτα.

Κ ατά την έξοδό  του α π ό  το  γήπεδο , οι άνθρω π ο ι τον 
έπα ιρνα ν  στους ώμους.

Ο Ν τι Σ τέφ ανο υ πήρξε η κ ινητή ρια  δύναμη τριώ ν ο μ ά 
δων που στις δεκ αετ ίες του ’40 και του ’50 μάγεψ αν  τον 
κόσμο: Ρ ίβερ Π λέιτ, όπου  αντικατέστησε τον Π εδερνέρα  
Μ ιγιονάριος· της Μ πογκοτά, όπου δοξάστηκε μ α ζ ί με 
τον Π εδ ερ ν έρ α - τη ς  Ρεάλ Μ αδρίτης, όπου ανακηρύχθη- 
κε πρώ τος σ κόρερ  της Ισ π α ν ία ς  για  πέντε συνεχόμενα 
χρόνια . Το· 1991, όταν ήδη είχε απ οσυ ρθεί, το γαλλικό 
π ερ ιοδ ικό  France Football απ ένειμ ε τον τίτλο του καλύτε
ρου Ε υρω παίου π ο δ ο σ φ α ιρ ισ ιή  όλων των εποχώ ν σε αυ
τόν τον πα ίκτη , που γεννήθηκε στο Μ πουένος Άιρες.



Ένα γκολ του Γκαρίντσα

Σ υνέβη το 1958 στην Ιταλία . Η εθνική  ομ ά δ α  της 
Β ραζιλίας αγω νιζόταν σε αγώ να προετο ιμ α σ ία ς  της 

για  το Π αγκόσ μιο  Κύπελλο της Σ ουηδίας εναντίον της 
Φ ιορεντίνα .

Ο  Γκαρίντσα μ πήκε στην περ ιοχή , άφ ησ ε άγαλμα  έναν 
αμυντικό  και στη συνέχεια  πέρασ ε άλλους δυο. 'Ο ταν ε ί
χε απ οφ υγει ακ όμα  και τον τερματοφ ύλακα , διαπίσ τω σ ε 
ότι πάνω  στη γρα μ μ ή  του τέρμ α τος  υπήρχε ένας α ν τ ίπ α 
λος: ο Γκαρίντσα έδωσε την εντύπω ση ότι δ ιστάζει, προ- 
σ πο ιήθηκ ε ότι θα  σ ουτάρει στη γωνία και ο κα κόμοιρος 
ο αντίπ αλος  έπεσε με τα  μούτρα στο δοκ άρ ι. Τ ότε  ο τερ 
ματοφ ύλακας προσ πά θ η σ ε να του κλέψει την μπάλα . Ο  
Γκαρίντσα του πέρασ ε την μ π άλα  κάτω α π ό  τα πόδ ια  και 
μπ ήκε στο τέρ μ α  μαζί της.

Έ π ε ιτα  με την μπ άλα  πα ρα μ ά σ χα λα  επέσ τρεψ ε αργά  
αργά  στη θέση του. Π ερπατούσ ε κοιτάζοντας το  έδαφ ος, 
σαν τον Τ σ ά πλ ιν  σε αργή  κίνηση, θ α ρ ρ ε ίς  και ζητούσε 
συγγνώ μη γ ι’ αυτό το  γκολ, που είχε ξεσηκώ σει όλη την 
πόλη τη ς  Φ λω ρεντίας.

#
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Το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’58

Ο ι ΗΠΑ εκτόξευαν ένα δορυφόρο: το κα ινούριο  φ εγ
γαράκ ι περ ισ τρεφ όταν  γύρω α π ό  τη  γη, σ υναντιό

ταν με τους σ οβιετικούς σπούτνικ, αλλά δεν τους έλεγε 
καλημέρα. Και, ενώ οι υπερδυ νά μεις  επέκτειναν τον 
ανταγω νισμό τους στο δ ιάστη μα , στη γη άρχ ιζε  εμφύλιος 
πόλεμος στο Λίβανο, η Α λγερία φλεγόταν, μ ετέδιδε την 
πυρκαγιά  στη Γαλλία κα ι ο σ τρατηγός Ντε Γκωλ όρθω νε 
το  δίμετρο  κορμ ί του πάνω  α π ό  τις  φλόγες και υποσ χό
ταν τη  σ ω τηρία  της χώ ρας. Στην Κ ούβα η γενική α π ερ γ ία  
που είχε προκ ηρύξει ο Κ άστρο κατά τη ς  δ ικτα τορ ία ς  του 
Μ πατίστα  αποτύγχανε, αλλά στη Βενεζουέλα μ ια  άλλη 
γενική  α π ερ γ ία  ανέτρεπε τη  δικτατορ ία  του σ τρατηγού 
Π έρες Χ ιμένες. Στην Κ ολομβία σ υντηρητικο ί κα ι φ ιλε
λεύθεροι επικύρω ναν, μέσω εκλογών, τη  μο ιρα σ ιά  της 
εξουσ ίας μεταξύ τους, μετά α π ό  μ ια  δεκ αετ ία  α μ ο ιβα ία ς  
εξόντωσης, ενώ ο Ρίτσαρντ Ν ίξον γινόταν δεκτός με π ε
τροβολήματα  στους σταθμούς τη ς  περ ιο δ ε ία ς  του στη 
Λατινική Α μερική. Ο  Χοσέ Μ αρία  Α ργκέδας δημοσίευε 
Τα βαθιά ηοτάμια. Ε κδιδόταν Η πλέον διαφανής περιοχή του 
Κ άρλος Φ ουέντες και τα  Ερωτικά ποιήματα του Ιλδέα Βι- 
λαρίνιο.

Στην Ο υ γγαρ ία  ο Ί μ ρ ε  Ν άγκι και άλλοι επανασ τάτες του 
1956 τουφεκίζονταν, επειδή  ε ίχαν δ ιεκ δικ ήσ ει δ η μ ο κ ρ α 
τία  αντί γρα φ ειοκρα τία , κα ι στην Αϊτή πέθα ινα ν  οι στα
σ ιαστές που ε ίχαν επ ιτ εθ εί στο πα λάτι, στο οποίο  βασί
λευε ο Ν τιβαλιέ περ ισ το ιχιζόμενος α π ό  μάγους κα ι δή μ ι
ους. Στη Ρώμη νέος π ά π α ς  ήταν ο Ιω άννης χ χ ι ι ι , ο Ιω άν
νης ο Καλός, ο π ρ ίγκ ιπ α ς  Κ άρολος ήταν ο μελλοντικός 
βασιλιάς τη ς  Αγγλίας, η Μ πά ρμ πι ήταν η νέα  βασίλισσα 
των κουκλών. Ο Ζοάο Χαβελάνγκε κατακτούσε το στέμ
μα της βραζιλ ιάνικης π οδ οσ φ α ιρ ική ς  ο ικ ονομ ικής αυτο-



κρατορίας, ενώ στην τέχνη  του ποδοσφ α ίρου  ένα δεκαε- 
πτάχρονο  π α ιδ ί, που ονομαζόταν Π ελέ, ανακηρυσσ όταν 
πα γκ όσμ ιος βασιλιάς.

Η ενθρόνισ η  του Π ελέ έγινε στη Σουηδία  κατά τη  δ ιά ρ 
κεια του 6ου Π αγκοσ μ ίου  Κυπέλλου. Σ υμμετείχα ν σε αυ
τό δώ δεκα  ευρω πα ϊκ ές  ομ άδες, τέσσ ερ ις  α μ ερ ικ αν ικές  
και κα μ ιά  α π ό  τ ις  άλλες ηπείρους.

Ο ι Σ ου ηδο ί μπ όρεσ αν  να δουν τους αγώ νες στα γή πεδα  
αλλά και στα σ π ίτια  τους. Ή τ α ν  η πρώ τη  φ ορά  που το 
Π αγκόσ μιο  Κύπελλο α ναμ εταδ όθηκε α π ό  την τηλ εόρα
ση, μολονότι ο ι ζω ντανές α να μ ετα δ όσ εις  έγιναν μονάχα 
στη Σ ουηδία , ενώ ο υπόλο ιπος  κόσμος ε ίδε τους αγώ νες 
σε μαγνητοσ κόπησ η.

Ή τ α ν  επ ίσ ης  η πρώ τη  φ ο ρ ά  που το Π αγκόσ μιο  Κύπελλο 
το  κέρδισε μ ια  χώ ρα  πα ίζοντας  μ α κ ρ ιά  α π ό  την ήπ ειρό  
της. Στο Π αγκόσ μ ιο  Κύπελλο του ’58 η εθνική  ο μ ά δ α  της 
Β ραζιλίας ξεκίνησε με μέτρ ιες  εμφ αν ίσ εις, αλλά έγινε 
σ αρω τική  α π ό  τη  σ τιγμή που εξεγέρθηκ αν  οι πα ίκτες και 
επ ιβλήθηκα ν  στον τεχνικό  τη ς  ομά δ α ς. Α πό τη  στιγμή 
εκείνη  πέντε α ν α πλ η ρω μ α τικο ί έγιναν βασικοί. Μ εταξύ 
αυτών ο Π ελέ, ένας άγνω στος έφ ηβος, κα ι ο Γκαρίντσα, 
που ήταν ήδη δ ιά σ η μ ος κα ι είχε δ ια κ ρ ιθ ε ί στους π ρ ο κ ρ ι
ματικούς αγώ νες, αλλά είχε απ οκλειστεί α π ό  την ομάδα , 
γ ια τί τα  ψ υχοτεχνικά τεστ τον ε ίχαν βγάλει δ ιανοη τικά  
καθυσ τερημένο . Α υτοί ο ι μαύροι πα ίκτες, α να πλ η ρω μ α 
τ ικ ο ί λευκών, έλα μψ αν  με το  δικό  τους φω ς στη νέα  ο μ ά 
δα  των αστέρω ν, μ α ζ ί με έναν άλλο μαύρο, το  π α ιχνίδ ι 
του οποίου  ήταν εξα ιρετικ ό , κα ι ο ο π ο ίος  οργάνω νε α π ό  
π ίσω  τα  μαγικ ά  της ομάδας.

Π α ιχν ίδ ι-φ ω τιά . Η εφ η μ ερ ίδα  World Sporls του Λονδίνου
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έγρα ψ ε ότι έπ ρ επ ε  να τρ ίψ ει κανείς τα  μ άτ ια  του γ ια  να 
π ιστέψ ει ότι αυτά  που έβλεπε δεν ήταν εξω γήινα . Στους 
ημιτελ ικούς αντιμέτω ποι με τη  Γαλλία των Κ οπά κα ι Φο- 
ντέν ο ι Β ραζιλιάνοι επ ιβλήθηκα ν  με 5-2, κα ι με το  ίδ ιο  
σ κορ ν ίκησ αν τους γηπεδού χου ς στον τελικό. Ο  αρχηγός  
τη ς  σ ουηδ ικής ο μ ά δ α ς ο Λ ίντχολμ, ένας α π ό  τους π ιο  κα
θ α ρού ς κα ι ντελικάτους πα ίκτες στην ισ τορία  του π ο δ ο 
σ φα ίρου, άνο ιξε το σ κορ, αλλά στη σ υνέχεια  ο ι Βαβά, 
Π ελέ κα ι Ζαγκάλο έβαλαν τα  π ρ ά γμ α τα  στη θέση τους 
κάτω  α π ό  το έκπληκτο  βλέμμα του βασιλιά  Γουστάβου 
Αδόλφου. Η Β ραζιλία  κέρδισε το  κύπελλο χω ρ ίς  να χάσ ει 
ούτε ένα πα ιχνίδ ι. Ό τ α ν  τελείωσε ο αγώ νας, ο ι πα ίκτες 
έκαναν δώ ρο την μ π άλα  στον π ιο  α φ οσ ιω μένο  οπ α δό  
τους, το  μ αύρο μασ έρ  Α μέρικο.

Η Γαλλία κατέλαβε την τρ ίτη  θέση και η Δυτική Γ ερμα
νία  την  τέταρτη . Ο  Γάλλος Φ οντέν ανακηρύ χθηκε π ρ ώ 
τος σ κόρερ  του τουρνουά με μ ια  βροχή  α π ό  δεκ α τρ ία  
γκολ, οκτώ  α π ό  τα  οπ ο ία  τα  έβαλε με το  δεξί, τέσσ ερα  με 
το  αρ ισ τερό  κα ι ένα  με κεφ αλιά , ακολουθούμ ενος απ ό  
τον Π ελέ κα ι τον Γερμανό Χέλμουτ Ραν, που έβαλαν απ ό  

έξι.



·*
Έ να γκολ του Νίλτον

'  Ί 7  Υινε 1710 Π αγκόσ μ ιο  Κύπελλο του ’58. Η Β ραζιλία 
1  j  κέρδιζε την Α υστρία με 1-0.

Στην αρχή  του δεύτερου ημ ιχρόνου  ο Ν ίλτον Σάντος, άν- 
θρ ω π ος-κ λειδ ί τη ς  βραζιλ ιάν ικ ης άμυνας, γνω στός με το 
πα ρατσούκλ ι «η Ε γκυκλοπαίδεια», λόγω των γνώσεων 
του γ ια  το  ποδόσ φ αιρο , εγκατέλειψ ε τη  θέση του. Ο Ν ίλ
τον πέρασ ε τη  μεσ α ία  γρα μ μ ή , απ έφ υ γε δυο αντιπάλους 
κα ι συνέχισε προς  την αντίπ αλη  περ ιοχή . Ο  Β ραζιλιάνος 
τεχν ικός Βισέντε Φ εόλα έτρεχε κα ι αυτός παράλληλα με 
την πλάγια  γρ α μ μ ή  του γηπέδου , αλλά έξω α π ό  αυτό φω- 
νάζοντας:

-  Γνρνα πίσω, γνρνα πίσω!

Κ αι ο Ν ίλτον, α π τόητος, συνέχιζε ακ άθεκτος  την πορεία  
του π ρος  την αντίπ αλη  περ ιοχή . Ο  Φ εόλα, α π ελ π ισ μ έ
νος, τραβούσε τα  μαλλιά  του, αλλά ο Ν ίλτον δεν έδωσε 
την μπ ά λα  σε κανέναν επ ιθετικό : έκανε όλο το  πα ιχνίδ ι 
μόνος του κα ι το ολοκλήρω σε με ένα υπέροχο  γκολ.

Τ ότε ο Φ εόλα σχολίασε:

-  Τα είδατε; Δε σας τα ’Χεγα; Είδατε τι μπορεί να κάνει;



154 ® ® @

Ο Γκαρίντσα

Κ ά π ο ιος  α π ό  τους πολλούς αδελφ ούς του τον ονόμ α
σε Γκαρίντσα, που είνα ι το όνομα ενός μ ικρού 

άσ χημου  και άχρησ του  πουλιού. Ό τ α ν  άρχισ ε να πα ίζει 
ποδόσ φ α ιρο , ο ι γ ια τρ ο ί τον διέγραψ αν: διέγνω σαν ότι 
ποτέ δε θα  γ ίνει αθλητής αυτός ο ανώ μαλος, αυτό το 
φτω χό υπόλειμμα  της πολ ιομ υελ ίτιδας, ο ηλ ίθ ιος και 
κουτσός, με το πα ιδ ικ ό  μυαλό, τη  σπονδυλική  του στήλη 
σαν σ ίγμα τελικό κα ι τα  δυο του π ό δ ια  σ τραβά  π ρος  την 
ίδ ια  κατεύθυνση.

Δεν υπήρξε άλλο δεξ ί εξτρέμ  σαν αυτόν. Στο Π αγκόσ μιο  
Κύπελλο του ’58 ήταν ο καλύτερος σ’ αυτή τη  θέση. Στο 
Π αγκόσ μιο  Κύπελλο του ’62 α νακηρύχθηκε καλύτερος 
πα ίκτης  του τουρνουά. Αλλά κατά τη  μακ ρά  παρουσ ία  
του στα γή πεδα  ο Γκαρίντσα ήταν κάτι πα ραπάνω : ήταν 
ο άνθρω π ος που έδωσε την περ ισ σότερη  χα ρ ά  στα γή π ε 
δα  στην ισ τορία  του ποδοσφ αίρου.

Ό τ α ν  ήταν στον αγω νιστικό  χώ ρο, τον μετέτρεπε σε τσ ίρ 
κο· η μπάλα  γ ινόταν ένα εξημερω μένο  ζώο· ο αγώ νας μ ια  
πρόσ κληση σε γιορτή . Ο  Γκαρίντσα δεν άφ ηνε να του 
πάρουν την μπάλα , σαν π α ιδ ί που δεν  αφ ήνει α π ό  τα  χέ 
ρ ια  το  γούρι του, κα ι η μπάλα  και αυτός έκαναν δ ια βο
λιές που πέθα ινα ν  τον κόσμο στα γέλια . Αυτός πηδούσε 
πάνω  της, αυτή χοροπηδούσ ε πάνω  του, κρύβονταν, το 
’σκαγε, τον έτρεχε. Στο δρόμ ο  τους οι αντίπ αλοι κουτου- 
λούσαν μεταξύ τους, μπ έρδευαν  τα  π ό δ ια  τους, έπεφ ταν 
και κάθονταν στο έδαφ ος. Ο Γκαρίντσα έκανε τ ις  δ ια β ο 
λ ιές του στην πλάγια  γρα μ μ ή  του γηπέδου , στο δεξί 
άκρο , μα κ ρ ιά  α π ό  το  κέντρο: γ έννημα-θρέμμ α  των π ρ ο α 
στίων, έπαιζε στα προά στια . Έ π α ιζ ε  στην Μ ποταφόγκο, 
μ ια  ο μάδα  που το όνομά της σ ημαίνει «μπουρλότο» και



τέτο ιος  ήταν: το μπουρλότο  που άναβε τα  γήπεδα , τρελός 
για το αγουαρδιε'ντε και οτιδήποτε άλλο καυτό, αυτός 
που το ’οκαγε α π ό  τις  σ υγκεντρώ σεις α π ό  το πα ράθυρο , 
γιατί, α π ό  κάπου μ ακ ρ ιά , κά πο ια  μ π άλα  τον καλούοε να 
πα ίξει μ αζί της, κά πο ια  μουσική απ α ιτούσε να τη  χορέ- 
ψει, κά πο ια  γυναίκα  επιθυμούσε το φ ιλ ί του.

Γεννημένος ν ικητή ς; Μ άλλον ένας καλότυχος γεννημένος 
χαμένος. Αλλά η τύχη  δε δ ια ρ κ ε ί πολύ. Καλά λένε στη 
Βραζιλία  πω ς, αν τα  οκα τά  είχαν α ξία , ο ι φ τω χο ί δε θα 
’χαν κώλο.

Ο  Γκαρίντοα πέθανε όπω ς αναμενόταν: φτω χός, μεθυ
σμένος και μόνος.
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Ο Ντιντί

Ο ι δημ οσιογράφ ο ι τον ανακήρυξην καλύτερο ο ρ γα 
νωτή πα ιχνιδιού  του Π αγκοσμίου Κυπέλλου του ’58.

Ή τα ν  ο άξονας της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας. Λεπτό- 
κορμος, με ψηλό λαιμό, σκέτος άγαλμα, ο Ν τιντί έμοιαζε 
με αφ ρικανικό  φετίχ στημένο στη μέση του γηπέδου. Εκεί 
είχε κράτος και εξουσία αυτός. Από εκεί εκτόξευε τα  φ α ρ 
μ ακερά του βέλη.

Ή τα ν  ειδ ικός στην προω θημένη  μπ αλιά , μ ια  μ π αλιά  που 
ισοδυναμούσε με μ ισό γκολ και που στα π όδ ια  του Π ελέ, 
του Γκαρίντσα ή του Βαβά γ ινόταν σ ίγουρο γκολ. Έ β α ζε  
όμω ς και δ ικ ά  του γκολ. Σουτάροντας α π ό  μ ακ ρ ιά , ξεγε
λούσε τον τερματοφ ύ λακα  με τη μέθοδο  του φτερού  στον 
άνεμο. Σουτάριζε με το πλά ι του ποδιού , έδινε στην μ π ά 
λα πολύ φάλτσο, αυτή άλλαζε τρ ο χ ιά  σαν φ τερό  στον 
άνεμο , μέχρ ι να περάσ ει τη  γρα μ μ ή  του τέρμ α τος  στην 
α ντίθετη  γώνι'α α π ό  εκείνη  που την περ ίμ ενε  ο τερ μ α το 
φύλακας.

Ο  Ν τιντί έπα ιζε  ήσυχα. Συνήθιζε να λέει δε ίχνοντας την 
μ πάλα :

-Αυτός ηον τρέχει είναι αυτή.

Γνώριζε πω ς η μπ ά λα  ε ίνα ι ζω ντανή.

*



Ο Ντιντί κι εκείνη

Ε γώ πά ντα  τη  μ εταχειρ ιζόμουν, με πολλή τρ υ φ ερ ό 
τητα . Γιατί, αν δεν  τη ς  φ ερθε ίς  τρυ φ ερά , αυτή δε 

σε ακούει. 'Ο ταν ερχόταν, εγώ την έλεγχα, αυτή με υ πά 
κουε. Μ ερικές φ ορές  μου έφευγε και τότε τη ς  έλεγα: έλα, 
γλυκιά μου, και έτσι την έφ ερνα  οε μένα. Τ η ν  άγγιζα  με 
τους κάλους και με τα  κότσια και αυτή καθόταν υ π ά 
κουη. Τ η ς  φ ερόμουν με όση τρυ φ ερότη τα  φ έρομ α ι στη 
γυναίκα μου. Ε ίχαμε μ ια  σχέση τρ ο μ ερ ή ς  τρυφ ερότη τας. 
Γ ιατί αυτή ε ίνα ι φω τιά. Αν την κα κομεταχειρ ισ τείς, σου 
σ πάει το πόδι. Γι’ αυτό λέω: Π α ιδ ιά , σεβαστείτε την. Εί
ναι μ ια  κοπέλα που π ρ έπ ει να τη ς  φέρεστε με πολλή α γά 
πη. Α νάλογα με το  σ ημείο  που κά πο ιος  την αγγίζει, αυτή 
π α ίρ νε ι μ ια  κατεύθυνση».

(Εξομολόγηση στον Ρομπέρτο  Μ ούρα)
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ΟΚοπά

Τ ον αποκαλούσ αν «Ν απολέοντα του ποδοσφαίρου», 
γ ια τί ήταν κοντός και κατακτούσε τόπους.

Με την μ π άλα  στα πόδ ια  αναπτυσσόταν και κυριαρχούσε 
στο γήπεδο . Π α ίκ της  πολύ κ ινητικός και τεχνίτης της 
τρ ίπ λα ς, ο Ρεϊμόν Κ οπά γλιστρούσε προς  την αντίπαλη  
εστία ζω γραφ ίζοντας α ραβου ργήμ ατα  πάνω  στο χορτά 
ρι. Ο ι τεχν ικο ί τραβούσαν τα  μαλλιά τους επ ε ιδ ή  κρατού
σε πολύ την μπ άλα  στα πόδ ια  του, και οι Γάλλοι ε ιδ ικο ί 
του ποδ οσφ αίρου  τον κατηγορούσαν ότι πα ίζε ι με λατι- 
ν οαμερικά νικ ο  στιλ. Αλλά στο Π αγκόσ μ ιο  Κύπελλο του 
’58 ο Κ οπά σ υμπ εριλήφ θη κε στην ιδανική  ενδεκάδα  και 
την ίδ ια  χρον ιά  κέρδισε τη  Χρυσή Μ πάλα, που απονέμε- 
τα ι στον καλύτερο ποδοσ φ αιρ ισ τή  της Ευρώ πης.

Τ ο  π οδ όσ φ α ιρο  τον είχε βγάλει α π ό  τη φτώ χεια . Ε ίχε α ρ 
χ ίσ ει να πα ίζε ι με μ ια  ομ ά δ α  μεταλλωρύχω ν. Π α ιδ ί Π ο
λωνών μεταναστώ ν, ο Κ οπά εργάστηκε α π ό  μικρό  π α ιδ ί 
μ α ζ ί με τον πα τέρα  του στις στοές των ανθρακω ρυχείω ν 
του Νε, όπου  θαβόταν κάθε νύχτα για  να ξαναβγεί στην 
επ ιφ ά νεια  το βράδυ.



Ο Καρίσο

Π έρασε ένα τέταρτο  του αιώ να αποκρουοντας μ π α 
λιές, θα ρρε ίς  και τα  χέρ ια  του είχαν μαγνήτη, και 

προκαλώ ντας πανικό  στο αντίπαλο  στρατόπεδο . Ο  Αμα- 
ντέο Κ αρίσο δημ ιούργησ ε σχολή στο λ ατινοαμερικάνικο  
ποδόσφ αιρο . Ή τα ν  ο πρώ τος τερματοφ ύλακας που είχε 
το θράσ ος να εγκαταλείψ ει την περ ιοχή  του και να περά- 
σει στην επίθεσ η, διακινδυνεύοντας, δημ ιουργώ ντας κιν
δύνους, τρ ιπ λά ροντας  συχνά αντιπάλους. Π ριν  α π ό  τον 
Κ αρίσο κάτι τέτο ιο  ήταν μ ια  αυστηρά απαγορευμένη  τρ έ 
λα. Έ π ε ιτα  το θράσ ος το κόλλησαν και άλλοι. Ο  σ υμπ α
τρ ιώ της του Γκάτι, ο Κολομβιανός Ιγκίτα  και ο Π αραγου- 
α νός Τ σ ιλαβέρτ δε συμφ ιλιώ θηκαν με την αντίληψ η ότι ο 
τερματοφ ύλακας είνα ι μονάχα ένας ανθρώ π ινος το ίχος 
καρφω μένος στην εστία του, και α π έδειξαν  ότι ο τερ μ α 
τοφ ύλακας μ π ο ρ εί επ ίσ ης  να γίνει ένας άνθρω πος-λόγχη.

Είναι γνωστό ότι ο οπα δός  καλλιεργεί την ικανοποίηση της 
άρνησης του άλλου: ο πα ίκτης της αντίπαλης ομάδας αξί
ζει πάντα την καταδίκη  ή την απέχθεια . Αλλά όλοι οι ο π α 
δο ί των ομάδων της Αργεντινής λατρεύουν τον Καρίσο, και 
όλοι συμφωνούν, άλλος λίγο άλλος πολύ, ότι κανείς δεν 
απέκρουε σαν αυτόν στα γήπεδα  αυτής της χώρας. Και 
αναμφ ισβήτητα, όταν το  1958, στο Π αγκόσμιο Κύπελλο 
της Σουηδίας, η εθνική ομάδα της Αργεντινής γύρισε με 
την ουρά κάτω απ ό  τα  σκέλια, το είδω λο ήταν ο έσχατος 
απ ό  αυτούς που εγκατέλειψε ο Θεός. Η Αργεντινή είχε συ
ντρίβει με 6-1 απ ό  την Τσεχοσλοβακία, και ένα τέτοιο 
έγκλημα απαιτούσε εξιλέωση. Ο  Τ ύπος τον μαστίγωσε, το 
κοινό τον σφύριξε και ο Κ αρίσο απ οκαρδιώ θηκε. Και χρό
νια μετά, στα απομνημονεύματά του, έγραψε:

-  Πάντα θυμάμαι περισσότερο τα γκολ ηου έφαγα αηό τα 
άουτ ηου αηέκρονσα.
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4
To πάθος για τη φανέλα

Ο Ο υρουγουανός σ υγγραφ έα ς Π άκ ο Εσπινόλα δεν 
ενδ ιαφ εράταν  για  το  ποδόσφ αιρο . Αλλά ένα  βράδυ 

του 1960, ψ άχνοντας να ακουσει κάτι στο ραδιόφ ω νο, 
έπεσε κατά τύχη  στην α ναμετάδοση  ενός αγώ να. Ή τα ν  
το κλασικό τοπ ικό  ντέρμπ ι. Η Π ενιαρόλ  γνώ ρισε τη συ
ντρ ιβή  α π ό  τη  Ν αοιονάλ με 4-0.

'Ο ταν έπεσε η νύχτα , ο Π άκο ήταν τόσο θλ ιμμένος, που 
α π οφ ά σ ισ ε να δειπ νήσ ει μόνος του, για  να μη φ α ρ μ α κ ώ 
σει τη  ζωή κανενός. Π ουθε ερχόταν άραγε αυτή η θλ ίψ η; 
Ο  Π άκ ο πίστευε ότι ήταν μ ια  πα ρ ο δ ικ ή  μελαγχολία  ή 
μ ια  θλ ίψ η  οφειλόμενη  στο γεγονός ότι όλοι σε αυτόν τον 
κόσμο ε ίμασ τε θνητο ί, όταν, ξαφ νικά , σ υνειδητοποίησ ε 
ότι ήταν θλ ιμμένος γ ια τί είχε χάσ ει η Π ενιαρόλ. Ή τ α ν  
οπ α δό ς τη ς  Π ενιαρόλ  και δεν το ήξερε.

Π όσ οι Ο υ ρουγουα νοί ήταν θλ ιμμένοι σαν κι αυτόν; Και 
πόσοι, αντίθετα , πετουσαν στα ουρά νια ; Ο  Π άκο έζησε 
μ ια  καθυσ τερημένη  απ οκάλυψ η . Υπό φυσιολογικές συν
θήκ ες ο ι Ο υρουγουα νοί ανήκουμε στη Ν αοιονάλ ή στην 
Π ενιαρόλ  α π ό  γεννησ ιμιού μας. Λεει κά πο ιος, για  π α ρ ά 
δειγμα : «Εγώ είμαι Ν αοιονάλ». Έ τσ ι γίνεται α π ό  τ ις  α ρ 
χές του α ιώ να. Ο ι χρον ικογράφ ο ι τη ς  εποχή ς  εκείνης 
διηγούντα ι ότι στα μπορντέλα του Μ οντεβίδεο οι επαγ- 
γελμα τίες του έρω τα ψ άρευαν πελάτες κα θισμ ένες στην



πόρτα  με μ οναδ ικό  ρούχο  τις  φ ανέλες τη ς  Π ενιαρόλ  και 
της Νασιονάλ».

Για το  φανατικ ό  ο π α δό  η απόλαυση δε συνίσταται στη 
ν ίκη  τη ς  ο μ ά δ α ς του αλλά στην ήττα τη ς  αντίπ αλη ς. Τ ο  
1993 μ ια  εφ η μ ερ ίδα  του Μ οντεβίδεο πή ρε συνεντεύξεις 
α π ό  μερ ικ ά  π α ιδ ιά  που όλη την εβ δομ ά δ α  κέρδιζαν τη  
ζωή τους φορτώ νοντας ξύλα και την Κ υριακή γλεντούσαν 
στο γή π εδο  ζητω κραυγά ζοντας γ ια  τη  Ν ασιονάλ. Έ να ς  
α π ό  αυτούς εξομολογήθηκε: «Εγώ, όταν δω  μ ια  φανέλα 
τη ς  Π ενιαρόλ, αηδ ιάζω , θ έ λ ω  να χάνει πά ντα , ακόμα  
και όταν πα ίζε ι με ξένες ομάδες».

Τ ο  ίδ ιο  σ υμβαίνει κα ι σε πολλές άλλες πόλεις, που και 
αυτές είνα ι χω ρισ μένες στα δυο. Τ ο  1988 η Ν ασιονάλ 
κέρδισε στον τελικό  του Κ υπέλλου Α μερικής τη  Ν ιούελς. 
Η Ν ιούελς ε ίνα ι μ ια  α π ό  τ ις  δυο ομ ά δ ες  που μ ο ιρά ζονται 
την α γά π η  των κατοίκω ν του Ροσάριο, στις  ακτές της 
Α ργεντινής. Τ ότε  οι ο π α δ ο ί τη ς  άλλης ομά δ α ς, τη ς  Ροσά
ρ ιο  Σεντράλ, ξεχύθηκαν στους δρόμ ους τη ς  πόλης γ ιο ρ 
τάζοντα ς την ήττα της Ν ιούελς α π ό  μ ια  ξένη ομάδα .

Ν ομίζω  ότι ήταν ο Ο σβάλντο Σ οριάνο  αυτός που μου 
διη γή θη κε την ισ τορία  ενός οπα δού  τη ς  Μ πόκα Τζού- 
ν ιορς στο Μ πουένος Ά ιρες. Ο  ο π α δό ς  αυτός, που ε ίχε πε- 
ρά σ ει όλη του τη  ζωή μ ισώ ντας τη  Ρ ίβερ Π λέιτ, όπω ς 
όφειλε, ζήτησε τ ις  τελευταίες σ τιγμές τη ς  ζω ής του να τον 
τυλίξουν με τη  σ η μ α ία  τη ς  Ρ ίβερ Π λέιτ. Έ τσ ι, μπόρεσ ε 
να χα ρ ε ί την τελευταία  του πνοή:

-  Πεθαίνει ένας από δαύτους, ψ ιθύρ ισ ε ευτυχισμένος.

Αν ο οπ α δό ς ανήκει στην ομ άδα , γ ια τί όχι και ο π οδ ο
σ φα ιρ ιστής; Π ολύ σ πά ν ια  ο ο π α δό ς  α π ο δέχετα ι το  νέο 
πεπ ρω μένο  ενός λατρεμένου  πα ίκτη . Η αλλαγή ομ ά δ α ς
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δεν είνα ι το  ίδ ιο  πρά γμ α  με την αλλαγή εργα σία ς, ακόμα 
και αν ο ποδ οσ φ α ιρ ισ τή ς  ε ίνα ι, κα ι π ερ ί αυτού πρ ό κ ει
τα ι, ένας επα γγελμ α τία ς  που κερδίζε ι τα  π ρ ο ς  το ζην με 
τα  πόδ ια  του. Τ ο  π ά θο ς  τη ς  φ ανέλας δεν έχει πολλά κο ι
νά σ ημεία  με το σύγχρονο  ποδόσφ αιρο , αλλά ο ο πα δός 
τ ιμ ω ρ ε ί την απ οστασ ία . Τ ο  1989, όταν ο Β ραζιλιάνος 
Μ πεμ πέτο  μ εταγράφ ηκ ε α π ό  τη Φ λαμένγκο  στη Βάσκο 
ντα Γκάμα, υπήρχαν  ο π α δ ο ί της  Φ λαμένγκο  που π α ρ α 
κολουθούσαν τα  π α ιχν ίδ ια  τα  Βάσκο ντα Γκάμα μονάχα  
για  ν ’ αποδοκ ιμάσου ν  τον προδότη . Ο ι α π ειλές  έπεφ ταν 
β ροχή. Ο  φ οβερότερος  μάγος  του Ρίο ντε Τ ζα νέ ιρο  τον 
κ αταράστηκε. Ο  Μ πεμ πέτο  υπέφ ερε α π ό  σ ω ρεία  τρ α υ 
ματισμώ ν, δεν μπορούσ ε να  πα ίξει χω ρ ίς να  χτυπήσ ει 
κα ι χω ρ ίς  να του βαρύνει τα  πόδ ια  το κρ ίμ α , κα ι πήγαινε 
α π ό  το  κακό στο χε ιρότερο  μ έχρ ι που στο τέλος α π ο φ ά 
σ ισε να φύγει γ ια  την Ισπ ανία . Λίγο κα ιρό  πρ ιν, το ασ τέ
ρ ι της Ρασίνγκ, ο Ρομπέρτο  Π ερφ ούμο  μ ετακόμ ισ ε στη 
Ρ ίβερ Π λέιτ. Ο ι ο π α δ ο ί τη ς  Ρασίνγκ τού αφ ιέρω σ αν ένα 
α π ό  τα  π ιο  μεγάλα κα ι θορυβώ δη γιου χα ίσμ ατα  τη ς  ιστο- 

ρ ίας.

-  Συνειδητοποίησα πόσο με αγαπούσαν, ε ίπε ο Π ερφ ούμο.

Ο  οπα δός, νοσταλγός της πα λ ιά ς  καλής επ ο χή ς  της  π ί
στης, δεν απ ο δέχετα ι τους υπολογισμούς τη ς  απ όδοσ ης, 
που συχνά καθορίζουν τ ις  α π οφ ά σ ε ις  των παραγόντω ν, 
σε μ ια  εποχή  που το  π ο δ όσ φ α ιρο  έχει μ ετα τρα π ε ί σε β ιο
μ ηχαν ία  π α ραγω γή ς θεάματος. Ό τα ν  η β ιομ ηχαν ία  δεν 
πη γα ίνει καλά, κα ι οι α ρ ιθ μ ο ί ε ίνα ι στο κόκκινο, επ ιβ ά λ 
λεται να θυσ ια στεί το  ενεργητικό  τη ς  επ ιχε ίρησ ης. Στο 
Μ πουένος Ά ιρες, εκ ε ί που ήταν άλλοτε το  γή πεδο  της 
Σαν Λορένσο, ορθώ νετα ι ένα γ ιγαντια ίο  σ ούπερ  μάρκετ, 
το «Carrefour». Ό τα ν  κα τεδαφ ίσ τηκε το σ τάδιο , στα μέ
σα του 1983, οι ο π α δ ο ί τη ς  ο μ ά δ α ς έβαζαν κλαίγοντας 
μ ια  χού φτα  χώ μα στην τσ έπ η  τους.



Η ο μ ά δ α  ε ίνα ι η μ ο ν α δ ικ ή  ταυτότητα του οπα δού . Σε 
πολλές περ ιπ τώ σ ε ις  η φ α ν έλα , ο ΰμνος και η σ ημα ία  εν
σαρκώ νουν μ α κ ρ ο χρ ό ν ιε ς  π α ρα δόσ εις, που εκφ ράζοντα ι 
μέσ α στο γήπεδο , α λ λ ά  χάνοντα ι στα βάθη του χρόνου 
της ισ τορ ίας της κ ο ινότη τα ς. Για τους Κ αταλανούς η 
Μ παρτσελόνα ε ίνα ι περ ισ σ ό τερ ο  α π ό  μ ια  ομάδα : είναι 
ένα σύμβολο μ ακρώ ν αγώ νω ν για  την εθνική  τους α ν α 
γνώ ριση, ενάντια  m o  σ υγκεντρω τισμό τη ς  Μ αδρίτης. 
Α πό το 1919 δεν υ π ά ρ χο υ ν  ξένοι, ούτε άλλοι Ισ π α ν ο ί στις 
ομ ά δ ες  της Α τλέτικο Μ πιλμ πά ο : όντας το κα μάρ ι του βα- 
οκικού εθνικ ισ μού , δ έχ ε τα ι μονάχα  Βάσκους πα ίκτες 
στις τά ξεις  της, ο ι ο π ο ίο ι σχεδόν πάντοτε προέρχοντα ι 
απ ό  το δικό  τη ς  φ υ τώ ρ ιο . Στα χρόν ια  τη ς  δ ικτα τορ ία ς  του 
Φ ράνκο, τα  δυο γ ή π ε δ α , το Κ αμπ Νόου τη ς  Βαρκελώνης 
και το  Σαν Μ αμές του  Μ πιλμ πάο, αποτέλεσα ν κα ταφ ύ
για  των α π α γο ρευ μ ένω ν  εθνικώ ν α ισ θημάτω ν. Εκεί μέσα 
ο ι Κ αταλανοί και ο ι Β άσ κο ι κραύγαζαν και τραγου δού 
σαν στη γλώσσα τους κ α ι ανέμ ιζα ν τα  π α ρά νομ α  εθνικά 
τους σύμβολα. Κ αι σ ’ έ να  π ο δ οσ φ α ιρ ικό  γή πεδο  εμ φ α ν ί
στηκε γ ια  πρώ τη φ ο ρ ά  η βασκ ική σ η μ α ία  χω ρ ίς η αστυ
νομ ία  να  μ π ο ρ εί να  σ υλλά βει αυτούς που την ύψωσαν: 
ένα  χρόνο  μετά  α π ό  τ ο  θάνατο  του Φ ράνκο, ο ι πα ίκτες 
τη ς  Ατλέτικο Μ π ιλ μ π ά ο  και της Ρεάλ Σ οσ ιεδάδ εμ φ α ν ί
στηκαν στο γή π εδο  κ ρα τώ ντα ς  τη  βασκ ική σ ημαία .

Ο  πόλεμος μέσω του ο π ο ίο υ  διαλύθηκε η Γιουγκοσλαβία, 
και ο οπο ίος  τόσους α νθ ρ ώ π ο υ ς  α π οκαρδίω σ ε σε όλο τον 
κόσμο, έγινε στα π ο δ ο σ φ α ιρ ικ ά  γή π εδα  πολύ πρ ιν  γίνει 
στα π εδ ία  των μαχώ ν. Ο ι πα λιές εχθρότητες  μεταξύ Σέρ- 
βων και Κροατών έβ γα ινα ν  στην επ ιφ ά νε ια  κάθε φ ορά  
που έπα ιζαν  μεταξύ  το υ ς  ομ ά δ ες  του Β ελιγραδιού  και 
του Ζάγκρεμπ . Στους α γώ νες  αυτούς ο ι ο π α δ ο ί α π οκάλυ
πταν ξεχασ μένα π ά θ η  κα ι ξέθαβαν σ ημα ίες  και ύμνους 
του πα ρελθόντος, σαν ινδ ιά ν ικ α  τσ εκούρια  του πολέμου.
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Ένα γκολ του Πούσκας

Σ υνέβη το 1961. Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπιζε στο 
γήπεδό της την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Δεν είχε καλά καλά αρχίσει ο αγώνας, όταν ο Φέρεντς 
Πούσκας πέτυχε ένα διπλό γκολ, όπως είχε κάνει ο Ζιζί- 
νιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’50. Ο Ούγγρος επιθετι
κός της Ρεά.λ Μαδρίτης εκτέλεσε ένα φάουλ στη γραμμή 
της περιοχής και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Ο διαι
τητής όμως πλησίασε τον Πούσκας, που πανηγύριζε με 
τα χέρια ψηλά:

-  Λυπάμαι, είπε απολογούμενος, αλλά εγώ δεν είχα σφυρί
ξει.

Και ο Πούσκας εκτέλεσε το φάουλ και πάλι. Έκανε ένα 
αριστερό σουτ, όπως και πριν, και η μπάλα διέγραψε την 
ίδια ακριβώς τροχιά: πέρασε σαν οβίδα πάνω από τα κε
φάλια των ίδιων παικτών, που όπως και πριν έκαναν το 
τείχος, και καρφώθηκε, όπως στο ακυρωμένο γκολ, στην 
αριστερή γωνία του τέρματος του Μαντιναμπέιτια, που 
εκτινάχθηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και, όπως και 
πριν, δεν μπόρεσε ούτε να την αγγίξει.



Ένα γκολ του Σανφιλίππο

Αγαπητέ Εντουάρντο,

ις προάΧΧες ήμουν στο «Carrefour», εκεί που άλλοτε ήταν
το γήπεδο της Σαν Λορέναο. Ήμουν μαζί με τον Χοσέ Σαν- 

φιλίππο, τον ήρωα των παιδικών μου χρόνων, που υπήρξε πρώτος 
σκόρερ της Σαν Λορένσο επί τέσσερις συνεχείς αγωνιστικές περιό
δους. Περπατούσαμε ανάμεσα στις γόνδολες, περιτριγυρισμένοι 
από κατσαρόλες, τυριά και πλεξούδες από λουκάνικα. Ξαφνικά, 
ενώ πλησιάζαμε στα ταμεία, ο Σανφιλίππο ανοίγει τα χέρια του 
και μου λεει: «Φαντάσου, εδώ κάρφωσα τον Ρόμα, σ’ εκείνον τον 
αγώνα με την Μ πόκα». Προσπερνάει μια χοντρή, που σέρνει ένα 
καροτσάκι γεμάτο με μπριζόλες, κονσέρβες και λαχανικά, και λέ
ει: «Ήταν το πιο γρήγορο γκολ που μπήκε ποτέ».

Συγκεντρωμένος, σαν να περίμενε την εκτέλεση ενός κόρνερ, μου 
διηγείται: «Είπα στο νούμερο πέντε, που εκείνη τη μέρα έπαιζε 
για πρώτη φορά στην πρώτη ομάδα: “Μόλις αρχίσει ο αγώνας, 
στείλε μου μια μπαλιά μέσα στην περιοχή. Μη θυμώνεις, δεν 
πρόκειται να σε εκθέσω". Εγώ ήμουν μεγάλος και αυτός πιτσιρι- 
κάς. Καηντεβίγια ονομαζόταν, φοβήθηκε και σκέφτηκε: να δούμε 
αν θα τα καταφέρω*. Και αμέσως ο Σανφιλίππο μου δείχνει ένα 
σωρό απόβαζάκια μαγιονέζας και φωνάζει: ·Εκεί τψ  έστειλε!». Ο 
κόσμος μάς κοίταζε αμήχανα. «Η  μπάλα έπεσε πίσω από τους κε
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ντρικούς αμυντικούς, έτρεξα, μου ξέφυγε ηρος στιγμή ηρος τα 
εκεί, εκεί ηου είναι το ρύζι, βλέηεις;» και μου δείχνει τψ  κάτω 
σειρά ραφών, και ξαφνικά τρέχει σαν λαγός, ηαρά το μηλε κου
στούμι και τα λουστρίνια ηου φορούσε. «Τ ψ  τσίμηψα και 
μηονμ!» Εκείνη τη στιγμή έκανε ένα αριστερό οοντ. Όλοι στρα
φήκαμε ηρος τα ταμεία, εκεί όηον τριάντα χρόνια ηριν ήταν η 
εστία, και νομίσαμε ότι η μηάλα ηήρε ύψος και μηήκε γκολ, εκεί 
ακριβώς ηου είναι οι μηαταρίες ραδιοφώνου και τα ξυραφάκια. Οι 
ηελάτες και οι κοηέλες των ταμείων ξεσηούν σε χειροκροτήματα. 
Εγώ είμαι έτοιμος να κλάψω. Ο Νενέ Σανφιλίηηο είχε ξαναβάλει 
εκείνο το γκολ του 1962, μονάχα για να μηορέσω να το δω.

Οσβάλντο Σοριάνο



ϊ*
Το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’62

Μ ερικοί Μαλαιοιανοί και Ινδοί αστρολόγοι είχαν 
ανακοινώσει το επικείμενο τέλος του κόσμου, αλ

λά ο κόσμος συνέχιζε να υπάρχει, και ανάμεσα σε δυο 
κΰκλους του γύρω από τον ήλιο γεννιόταν μια οργάνωση, 
που βαφτιζόταν Διεθνής Αμνηστία, και η Αλγερία έκανε 
τα προπα της βήματα ως ανεξάρτητη χώρα μετά από 
οκτ(Γ) χρόνια πόλεμο με τη Γαλλία. Στο Ισραήλ απαγχονι- 
ζόταν ο ναζί εγκληματίας πολέμου Αντολφ Αιχμαν. Οι 
μεταλλωρύχοι της Αστουριας απεργουσαν, ο πάπας Ιο>- 
άννης ήθελε να αλλάξει την Εκκλησία και να την ξαναφέ- 
ρει κοντά στους φτωχούς. Κατασκευάζονταν οι πρώτες 
δισκέτες για υπολογιστές, γίνονταν οι πρώτες εγχειρή
σεις με ακτίνες λέιζερ, η Μέριλιν Μονρόε έχανε κάθε 
διάθεση για ζωή.

Ποια ήταν η αξία της ψήφου μιας χώρας σε διεθνείς ορ
γανισμούς; Η Αϊτή πουλούσε την ψήφο της για δεκαπέ
ντε εκατομμύρια δολάρια, την κατασκευή μιας εθνικής 
οδου, ενός αντιπλημμυρικου φράγματος και ενός νοσο
κομείου, προοφέροντας έτσι (πον Οργανισμό Αμερικανι
κών Κρατών την απαραίτητη πλειοψηφία για την αποβο-
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λή της Κούβας, του μαύρου πρόβατου του παναμερικανι
σμού. Καλά πληροφορημένες πηγές του Μαϊάμι ανακοί
νωναν την επικείμενη ανατροπή του Φιντέλ Κάστρο, η 
οποία ήταν θέμα ωρών. Εβδομήντα πέντε αιτήσεις απα
γόρευσης του βιβλίου του Χένρι Μίλερ Στον Τροπικό τον 
Καρκίνον είχαν κατατεθεί στα δικαστήρια των η π α , όπου 
το βιβλίο εκδιδόταν για πρώτη φορά αλογόκριτο. Ο Λάι- 
νους Πόουλινγκ, που ήταν υποψήφιος για δεύτερο Βρα
βείο Νόμπελ, διαδήλωνε μπροστά στο Λευκό Οίκο ενά
ντια στις πυρηνικές δοκιμές, ενώ ο Μπένι Κιντ Πάρετ, 
Κουβανός, μαύρος και αναλφάβητος, έπεφτε νεκρός από 
τις γροθιές του αντιπάλου του στο ρινγκ του Μάντισον 
Σκουέαρ Γκάρντεν.

Στο Μέμφις ο Έλβις Πρίσλεϊ ανακοίνωνε την απόσυρσή 
του, αφού πρώτα είχε πουλήσει τρία εκατομμύρια δί
σκους, αλλά λίγο μετά μετάνιωνε, και στο Λονδίνο μια δι- 
σκογραφική εταιρεία, η Decca, αρνούνταν να ηχογραφή- 
σει δίσκους κάποιων μακρυμάλληδων μουσικών, που 
ονομάζονταν Μπιτλς. Ο Καρπεντιέρ δημοσίευε χον Αιώνα 
των Φώτων, ο Χέλμαν δημοσίευε το Γκοτάν, οι Αργεντινοί 
στρατιωτικοί ανέτρεπαν τον πρόεδρο Φροντίσι, πέθαινε 
ο Βραζιλιάνος ζωγράφος Κάντιντο Πορτινάρι. Εκδίδο- 
νταν οι Pnmeiras Est6rias (Πρώτες Ιστορίες) του Γκιμαρά- 
ες Ρόσα και τα ποιήματα που έγραψε ο Βινίσιους ντε 
Μοράες για να ζήσει ένα μεγάλο έρωτα. Ο Ζοάο Ζιλ- 
μπέρτο ψιθύριζε το samba de uma nota jo στο Κάρνεγκι 
Χολ, ενώ οι παίκτες της Βραζιλίας προσγειώνονταν στη 
Χιλή αποφασισμένοι να κατακτήσουν το 7ο Παγκόσμιο 
Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με αντιπάλους άλλες πέντε αμε
ρικανικές χώρες και δέκα ευρωπαϊκές.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’62 ο Ντι Στέφανο δεν είχε 
τύχη. Επρόκειτο να παίξει με την εθνική Ισπανίας, τη



χώρα που τον είχε υιοθετήσει. Στα τριάντα έξι του ήταν η 
τελευταία του ευκαιρία. Τις παραμονές της έναρξης του 
Κυπέλλου τραυματίστηκε στο γόνατο και έχασε την ευ
καιρία. Ο Ντι Στέφανο, η Ξανθιά σαΐτα, ένας από τους κα
λύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ποδοσφαί
ρου, δεν μπόρεσε ποτέ να παίξει σε ένα παγκόσμιο κύ
πελλο. Ο Πελέ, άλλο διαχρονικό αστέρι, δεν πήγε πολύ 
μακριά στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Χιλής. Υπέστη στην 
αρχή του τουρνουά μια θλάση και έμεινε εκτός αγώνων 
μέχρι το τέλος. Αλλά και άλλο ένα ιερό τέρας του ποδο
σφαίρου, ο Ρώσος Γιασίν, είχε κακοτυχία: ο καλύτερος 
τερματοφύλακας του κόσμου δέχτηκε τέσσερα γκολ από 
την Κολομβία, γιατί, όπως φαίνεται, έχασε το χέρι του με 
τα ποτηράκια που έπινε στα αποδυτήρια.

Η Βραζιλία κέρδισε το κύπελλο. Χωρίς τον Πελέ, υπό 
την καθοδήγηση του Ντιντί. Ο αντικαταστάτης του Πελέ 
στο δύσκολο έργο του, ο Αμαρίλντο, διακρίθηκε, στην 
άμυνα ο Τζάλμα Σάντος ήταν τείχος αδιαπέραστο, στην 
επίθεση ο Γκαρίντσα τρελαινόταν και τρέλαινε. «Από 
ποιον πλανήτη έρχεται ο Γκαρίντσα;» αναρωτιόταν η 
εφημερίδα El Mercurio, ενώ η Βραζιλία κατατρόπωνε 
τους διοργανωτές. Οι Χιλιανοί είχαν νικήσει την Ιταλία, 
σε έναν αγώνα που ήταν πραγματική μάχη, την Ελβετία 
και τη Σοβιετική Ένωση. Είχαν απολαύσει μακαρονάδα, 
σοκολάτα και βότκα, αλλά τους έπνιξε ο καφές: οι Βραζι
λιάνοι νίκησαν με 4-2.

Στον τελικό η Βραζιλία νίκησε την Τσεχοσλοβακία με 3- 
1 και ανακηρύχθηκε, όπως και το ’58, κυπελλούχος, αήτ
τητη. Για πρώτη φορά ο τελικός ενός Παγκοσμίου Κυ
πέλλου αναμεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση, μο
λονότι ήταν σε μαυρόασπρη αναμετάδοση και έγινε σε 
λίγες χώρες.
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Την τρίτη θέση κατέλαβε η Χιλή, την καλύτερη κατάτα
ξη στην ιστορία της, και την τέταρτη η Γιουγκοσλαβία 
χάρη σ’ ένα πουλί, τον Ντραγκοσλάβ Σεκουλάρατς, τον 
οποίο καμιά άμυνα δεν μπόρεσε να σταματήσει.

Τη θέση του πρώτου σκόρερ μοιράστηκαν, με τέσσερα 
γκολ ο καθένας, οι Βραζιλιάνοι Γκαρίντσα και Βαβά, ο 
Χιλιανός Σάντσες, ο Γιουγκοσλάβος Γέρκοβιτς, ο Ούγ
γρος Άλμπερτ και ο Σοβιετικός Ιβάνοφ.



Λ'
Ενα γκολ του Τσάρλχον

Σ υνέβη οτο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’62. Η Αγγλία 
έπαιζε εναντίον της εθνικής Αργεντινής.

Ο Μπόμπι Τσάρλτον έφτιαξε το πρώτο γκολ των Αγγλων, 
βγάζοντας τον Φλάουερς μόνο του με τον τερματοφύλα
κα Ρόμα. Αλλά το δεύτερο γκολ ήταν δικό του έργο από 
το ξεκίνημα ως την εκτέλεση. Ο Τσάρλτον, κυρίαρχος 
όλης της αριστερής πλευράς του γηπέδου, άφησε την αρ- 
γεντίνικη άμυνα σε κατάσταση διάλυσης, όπως ένα ζου
ζούνι που έφαγε μια με την ανάστροφη του χεριού, άλλα
ξε πόδι τρέχοντας και με το δεξί κεραυνοβόλησε τον τερ
ματοφύλακα με ένα διαγώνιο σουτ.

Ο Τσάρλτον ήταν σκληρό καρύδι. Σχεδόν όλοι οι παίκτες 
της ομάδας του, της Μάντοεστερ Γιουνάιτεντ, είχαν χα
θεί κάτω από τα παραμορφωμένα σίδερα ενός φλέγόμε
νου αεροπλάνου. Τον Μπόμπι ο θάνατος τον προσπέρα- 
σε, για να συνεχίσει, αυτός, ο γιος μεταλλωρύχου, να δω
ρίζει στους ανθρώπους τη θεϊκή ομορφιά του ποδοσφαί
ρου του.

Η μπάλα τον υπάκουε. Περιφερόταν στο γήπεδο ακού- 
γοντας τις οδηγίες του και έμπαινε στο τέρμα πριν την 
κλοτσήσει αυτός.

® ® ® 171



172 © © ©

Ο Γιασίν

Λεβ Γιασίν έφραζε την εστία του και δεν άφηνε ού
τε καρφίτσα να περάσει. Αυτός ο γίγαντας με τα 

μακριά σαν αράχνη χέρια του, πάντοτε μαυροντυμένος, 
διακρινόταν για την απόλυτη λιτότητα του παιχνιδιού 
του, τη γυμνή ομορφιά του, και απεχθανόταν τη θεαματι
κότητα των περιττών κινήσεων. Συνήθιζε να σταματάει 
τους κεραυνούς σηκώνοντας μόνο ένα χέρι, που σαν μέ- 
γκενη άρπαζε και συνέτριβε κάθε βλήμα, ενώ το κορμί 
του παρέμενε ακίνητο σαν βράχος. Και χωρίς να κινείται 
ακόμα, ήταν ικανός να αλλάξει την πορεία της μπάλας 
ρίχνοντάς της ένα μόνο βλέμμα.

Πολλές φορές αποσύρθηκε, πάντα ακολουθούμενος από 
αποθεωτικές ευχαριστίες, πολλές φορές επανήλθε. Αλλοι 
στη θέση του δε θα επανέρχονταν. Για περισσότερο από 
ένα τέταρτο του αιώνα ο Ρώσος τερματοφύλακας απέ- 
κρουσε περισσότερα από εκατό πέναλτι και απέτρεψε, 
ένας Θεός ξέρει πόσα, σίγουρα γκολ. 'Οταν τον ρωτού
σαν ποιο είναι το μυστικό του, απαντούσε ότι η συνταγή 
συνίστατο στο να καπνίζει ένα τσιγάρο για να ηρεμεί τα 
νεύρα του και να πίνει ένα ποτηράκι για να τονώνει τους 
μυς.



Ένα γκολ του Χέντο

Σ υνέβη το 1963. Η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιζε εναντίον 
της Ποντεβέδρα. Δεν είχε καλά καλά σφυρίξει την 

έναρξη του αγώνα ο διαιτητής, κι έβαλε γκολ ο Ντι Στέ
φανο, ενώ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου σκορά
ρισε ο Πούσκας. Από τη στιγμή εκείνη και μετά, οι οπα
δοί της Ρεάλ περίμεναν με αγωνία το επόμενο γκολ, το 
οποίο επρόκειτο να είναι το γκολ με τον αριθμό 2.000 
από τότε που η ομάδα τους άρχισε να παίζει, το 1928, 
στο ισπανικό πρωτάθλημα. Οι οπαδοί της Ρεάλ καλού- 
σαν το γκολ φιλώντας τα σταυρωμένα τους δάχτυλα, και 
ο αντίπαλοι οπαδοί προσπαθούσαν να το ξορκίσουν με 
τα δάχτυλα ανοιχτά σαν κέρατα στραμμένα προς το έδα
φος.

Η ροή του παιχνιδιού άλλαξε. Κυριαρχούσε η Ποντεβέ
δρα. Αλλά όταν νύχτωσε και πλησίαζε η λήξη του αγώνα 
και είχε ξεχαστεί εκείνο το τόσο επιθυμητό και τόσο επί
φοβο γκολ, ο Αμάνθιο εκτέλεσε ένα φάουλ από επικίνδυ
νη θέση. Ο Ντι Στέφανο δεν πρόλαβε την μπάλα, την 
πρόλαβε όμως ο Χέντο, το αριστερό εξτρέμ της Ρεάλ 
Μαδρίτης, που απελευθερώθηκε από τους αμυντικούς 
που τον πίεζαν, σούταρε και νίκησε τον αντίπαλο τερμα
τοφύλακα.

Ο Φρανθίσκο Χέντο, ο ληστής, είχε την ενδεδειγμένη 
αιχμαλωσία κάθε αντίπαλης ομάδας. Μερικές φορές κα
τόρθωναν να τον κλείνουν σε φυλακές ύψιστης ασφάλει
ας, αλλά αυτός δραπέτευε πάντοτε.
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Ο Ζέελερ

Φ υσιογνωμία πολύ ευχάριστη. Κανείς δεν μπορεί να 
τον φανταστεί χωρίς μια κανάτα αφριομε'νη μπίρα 

στο χέρι. Στα γερμανικά γήπεδα ήταν πάντα ο πιο κοντός 
και πιο χοντρός: ένα μικροσκοπικό κοντόχοντρο χά
μπουργκερ, με βήμα διοταχτικό και το ένα του πόδι πιο 
μεγάλο από το άλλο. Αλλά ο Ούβε Ζέελερ ήταν πραγμα
τικός ψύλλος όταν πηδούσε, λαγός όταν έτρεχε και ταύ
ρος όταν έριχνε κεφαλιές.

Το 1964 ο κεντροεπιθετικός αυτός του Αμβούργου εξελέ- 
γη καλύτερος Γερμανός παίκτης. Ανήκε στο Αμβούργο 
ψυχή τε και σώματι:

-  Είμαι ένας οηαδός παραπάνω. Το Αμβούργο είναι το σπίτι 
μου, έλεγε.

Ο Ούβε Ζέελερ απέρριψε όλες τις προσφορές που του 
έγιναν, τις-πολλές και ιδιαίτερα ελκυστικές, για να παίξει 
στις ισχυρότερες ομάδες της Ευρώπης.

Συμμετείχε σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα. Η κραυγή 
«Ούβε, Ούβε» ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ζητω
κραυγάσεις τη Γερμανία.

Λ



Ο Μάθτους

ο 1965, στα πενήντα του χρόνια, ο Στάνλεϊ Μάθιους
προκαλουοε παραισθήσεις στο αγγλικό ποδόσφαι

ρο. Οι ψυχίατροι δεν πρόφταιναν να θεραπεύουν τα θύ
ματα, που μέχρι εκείνη την καταραμένη στιγμή, κατά 
την οποία ουναντήθηκαν με αυτόν το δαιμονικό παππού, 
ο οποίος τρέλαινε τους αμυντικούς, ήταν απόλυτα φυσιο
λογικοί.

Οι αμυντικοί τού τραβούσαν το μπλουζάκι ή το παντελο- 
νάκι, του έκαναν λαβές ελευθέρας πάλης ή του έριχναν 
κλοτσιές όμοιες με αυτές των αστυνομικών μυθιστορημά
των, αλλά δεν μπορούσαν να τον πιάσουν, γιατί δεν είχαν 
κατορθώσει ποτέ να του αγγίξουν τα φτερά. Ο Μάθιους 
ήταν εξτρέμ, που στα αγγλικά λέγεται winger. Wing ση
μαίνει φτερό και ο Μάθιους υπήρξε ο φτερωτός που πέ- 
ταξε ψηλότερα από οποιονδήποτε άλλο πάνω από την 
αγγλική γη στα πλάγια του αγωνιστικού χώρου.

Αυτό το ήξερε καλά η βασίλισσα, που τον έκανε «σερ».
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Το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’66

στρατός έπνιγε την Ινδονησία στο αίμα, οι νεκροί
ξεπερνουοαν το μισό εκατομμύριο, ίσως και το ένα 

-ποιος τους μέτρησε;- και ο στρατηγός Σουχάρτο εγκαι
νίαζε τη μακρά δικτατορία του δολοφονώντας τους λιγο
στούς κόκκινους, ροζ και άλλους αμφισβητούμενης εθνι- 
κοφροουνης που είχαν απομείνει ζωντανοί. Αλλοι στρα
τιωτικοί ανέτρεπαν τον Ν’Κρούμα, πρόεδρο της Γκάνα, 
και προφήτη της αφρικανικής ενότητας, ενώ οι συνάδελ
φοί τους στην Αργεντινή ανέτρεπαν με πραξικόπημα τον 
πρόεδρο Ίγ*α.

Για πρώτη φορά στην ιστορία μια γυναίκα, η Ίντιρα 
Γκάντι, κυβερνούσε την Ινδία. Οι φοιτητές ανέτρεπαν τη 
στρατιωτική δικτατορία στον Ισημερινό. Η αμερικανική 
αεροπορία βομβάρδιζε το Ανόι στα πλαίσια μιας νέας 
επίθεσης, αλλά στην αμερικανική κοινή γνώμη ενισχυό- 
ταν η βεβαιότητα ότι οι ιιγια  δεν έπρεπε να έχουν εμπλα- 
κεί στο Βιετνάμ, δεν έπρεπε να έχουν μείνει και ότι έπρε
πε να απεμπλακουν το ταχύτερο δυνατό.

Ο Τρούμαν Καπότε δημοσίευε το Εν ψνχρώ. Εκδίδονταν 
τα Εκατό χρόνια μοναξιάς του Γκαροία Μάρκες και ο Παρά
δεισος του Λεσάμα. Ο παπάς Καμίλο Τόρςς έπεφτε με το 
όπλο οτο χέρι στα βουνά της Κολομβίας, ο Τοε Γκεβάρα



κάλπαζε με τον κοκαλιάρη Ροοινάντε του στην ύπαιθρο 
της Βολιβίας, ο Μάο ξεκινούσε την πολιτιστική επανά
σταση στην Κίνα. Πυρηνικές βόμβες έπεφταν στην ισπα
νική ακτή της Αλμέρια και, μολονότι δεν εκρήγνυνταν, 
προκαλούσαν πανικό. Καλά πληροφορημένες πηγές του 
Μαϊάμι ανακοίνωναν την επικείμενη ανατροπή του Φι- 
ντέλ Κάστρο, η οποία ήταν υπόθεση ωρών.

Στο Λονδίνο ο Χάρολντ Ουίλσον γιόρταζε την εκλογική 
του νίκη καπνίζοντας την πίπα του, οι κοπέλες φορούσαν 
μίνι φούστες, η Κάρναμπι Στριτ καθόριζε τη μόδα και 
όλος ο κόσμος σφύριζε τα τραγούδια των Μπιτλς, ενώ 
άρχιζε το 8ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Ή ταν το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο στο οποίο συμ
μετείχε ο Γκαρίντσα, αλλά και ο Μεξικανός τερματοφύ
λακας Αντόνιο Καρμπαχάλ, ο μοναδικός παίκτης που εί
χε συμμετάσχει σε πέντε Παγκόσμια Κύπελλα.

Συμμετείχαν δεκαέξι ομάδες: δέκα ευρωπαϊκές, πέντε 
αμερικανικές και, σπάνιο γεγονός, η Βόρεια Κορέα. Προς 
γενική έκπληξη, η κορεατική ομάδα απέκλεισε την Ιταλία 
με ένα γκολ του Πακ, ενός οδοντιάτρου της Πιονγκ- 
γκιάνγκ, που έπαιζε ποδόσφαιρο στον ελεύθερο χρόνο 
του. Στην ιταλική ομάδα έπαιζαν ο Τζιάνι Ριβέρα και ο 
Σάντρο Ματσόλα. Ο Πιερ Πάολο Παζολίνι είχε πει, ανα- 
φερόμενος σε αυτούς, ότι έπαιζαν ποδόσφαιρο σαν καλή 
πρόζα που τη διέκοπταν κεραυνοβόλοι στίχοι, όμως ο οδο
ντίατρος τους άφησε άφωνους.

Για πρώτη φορά αναμεταδόθηκαν όλοι οι αγώνες του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου από την τηλεόραση σε ζωντανή 
μετάδοση μέσω δορυφόρου, και όλος ο κόσμος μπόρεσε 
να δει το σόου των διαιτητών. Στο προηγούμενο Παγκό-
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σμιο Κύπελλο οι Ευρωπαίοι διαιτητές είχαν διαιτητεύσει 
σε 26 αγώνες· σε αυτό διηύθυναν 24 από τους 32 αγώνες. 
Έ νας Γερμανός διαιτητής χάρισε στην Αγγλία τον αγώνα 
εναντίον της Αργεντινής, ενώ ένας Αγγλος διαιτητής δώ
ριζε τη νίκη στη Γερμανία στον αγώνα της με την Ουρου
γουάη. Η Βραζιλία δεν είχε καλύτερη τύχη: ο Πελέ δέ
χτηκε τόσο πολλές κλοτσιές στους αγώνες με τη Βουλγα
ρία και την Πορτογαλία, που δεν μπόρεσε να συμμετά- 
σχει στους υπόλοιπους αγώνες.

Η βασίλισσα Ελισάβετ παρέστη στον τελικό. Δεν πανηγύ
ρισε κανένα γκολ, αλλά χειροκρότησε διακριτικά. Στον τε
λικό συμμετείχαν η Αγγλία του Μπόμπι Τσάρλτον, του αν
θρώπου με την τρομερή δύναμη και ευστοχία, και η Γερ
μανία του Μπεκεμπάουερ, που είχε αρχίσει πρόσφατα την 
καριέρα του και έπαιρνε το παιχνίδι στην πλάτη του παί
ζοντας με χάρη και δύναμη. Κάποιος είχε κλέψει το κύ
πελλο Ριμέ, αλλά ένας σκύλος, που άκουγε στο όνομα 
Πικλς, το βρήκε πεταμένο σε ένα πάρκο του Λονδίνου. 
Έτσι, το κύπελλο μπόρεσε να φτάσει έγκαιρα στα χέρια 
του νικητή. Η Αγγλία επιβλήθηκε με 4-2 της Γερμανίας. Η 
Πορτογαλία κατέλαβε την τρίτη θέση. Την τέταρτη θέση 
κατέλαβε η Σοβιετική Ένωση. Η βασίλισσα Ελισάβετ απέ- 
νειμε τίτλο ευγένειας στον Αλφ Ράμσεϊ, τον τεχνικό της νι
κήτριας, και ο σκύλος Πικλς αναδείχτηκε εθνικός ήρωας.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’66 σφετερίστηκαν οι αμυ
ντικές τακτικές. Ό λες οι ομάδες ακολουθούσαν την τα
κτική της «αμπάρας» και άφηναν έναν παίκτη σκούπα, 
που έπαιζε πάντα πίσω από τη γραμμή των αμυντικών. Ο 
Εουσέμπιο, ο Αφρικανός κανονιέρης της Πορτογαλίας, 
κατόρθωσε να περάσει εννέα φορές αυτά τα άπαρτα τεί
χη των αντίπαλων αμυνών. Δεύτερος στον κατάλογο των 
σκόρερ ήταν ο Γερμανός Χάλερ με έξι γκολ.



Ο Γκριβς

Σ ε μια ταινία γουέστερν θα ήταν το πιο γρήγορο πόδι 
της Δύσης. Στα γήπεδα είχε βάλει εκατό γκολ πριν 

γίνει είκοοι χρόνων, και οτα είκοοι πέντε του δεν είχε 
ακόμα εφευρεθεί η κατάλληλη αοπίδα ακτινών που θα 
μπορούσε να τον σταματήσει. Δεν έτρεχε, εκρήγνυνταν: 
Ο Τζίμι Γκριβς ξεχυνόταν τόσο γρήγορα μπροστά, που 
οι διαιτητές, κατά λάθος, τον έβγαζαν οφοάιντ, γιατί δεν 
μπορούσαν να καταλάβουν αιιό που άρχιζαν τα απότομα 
ξεπετάγματά του και τα εύστοχα σουτ του: τον έβλεπαν 
να φτάνει, αλλά ποτέ δεν κατόρθωναν να τον δουν να ξε
κινάει.

-  Είναι τόση η επιθυμία μου για γκολ, έλεγε, που πονάω επι
θυμώντας τα.

Ο Γκριβς δεν είχε τύχη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’66. 
Δεν έβαλε ούτε ένα γκολ, και μια κρίση ίκτερου τον άφη
σε έξω από τον τελικό.
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Ένα γκολ του Μπεκεμπάουερ

Σ υνέβη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’66. Η Γερμανία 
έπαιζε εναντίον της Ελβετίας.

Ο Ούβε Ζέελερ ξεχύθηκε στην επίθεση με τον Φραντς 
Μπεκεμπάουερ -  ο Σάντσο Πάντσα με τον Δον Κιχότη 
έπαιξαν το ένα δύο- και όταν ολόκληρη η ελβετική άμυνα 
είχε αχρηστευτεί, ο Μπεκεμπάουερ βρέθηκε αντιμέτω
πος με τον τερματοφύλακα Έλσενερ, που έπεσε στην 
αριστερή γωνία, έφερε την μπάλα στο δεξί, σούταρε και 
σκόραρε.

Ο Μπεκεμπάουερ ήταν είκοσι χρόνων, και αυτό ήταν το 
πρώτο του γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Στη συνέχεια 
συμμετείχε σε άλλα τέσσερα, είτε ως παίκτης είτε ως τε
χνικός, και ποτέ δεν κατέβηκε κάτω από την τρίτη θέση. 
Δυο φορές σήκωσε το παγκόσμιο κύπελλο: το 1974 ως 
παίκτης και το 1990 ως τεχνικός. Αντίθετα προς την κυ
ρίαρχη άποψη του ποδοσφαίρου, που στηρίζεται απο
κλειστικά και μόνο στη δύναμη, με το στιλ πάντσερ απο- 
δείκνυε ότι η ομορφιά μπορεί να είναι δυνατότερη από 
ένα θωρακισμένο και ότι η φινέτσα είναι διεισδυτικότε
ρη από μια οβίδα.

Αυτός ο αυτοκράτορας του κέντρου του γηπέδου, ο επο
νομαζόμενος «Κάιζερ», που είχε γεννηθεί σε μια εργατι
κή συνοικία του Μονάχου, διηύθυνε αριστοκρατικά τόσο 
την άμυνα όσο και την επίθεση. Στην άμυνα δεν περνού
σε μύγα, ούτε κουνούπι- και όταν έφευγε στην επίθεση, 
ήταν μια φωτιά που διέσχιζε το γήπεδο.



Ο Εουσέμπιο

Γ εννήθηκε με προορισμό ζωής να γυαλίζει παπού
τσια, να πουλάει φιστίκια ή να κλέβει τους απρόσε

χτους. 'Οταν ήταν μικρός τον φώναζαν «Ningu^m», δη
λαδή κανένας. Γιος χήρας, μαζί με τα πολλά αδέλφια του 
έπαιζε ποδόσφαιρο στις αλάνες των προαστίων από το 
πρωί ως το βράδυ.

Ή ρθε στα γήπεδα τρέχοντας, όπως τρέχει κάποιος που 
τον κυνηγάει η αστυνομία ή η εξαθλίωση που του δαγκώ
νει τις φτέρνες. Και έτσι, τρέχοντας ζιγκ ζαγκ, έγινε πρω
ταθλητής Ευρώπης στα είκοσί του χρόνια. Τότε τον ονό
μασαν «Πάνθηρα».

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’66 οι τρίπλες του άφησαν 
στο έδαφος πλήθος αντιπάλων, και τα γκολ του, από απί
θανες γωνίες, προκάλεσαν ατελείωτες επευφημίες.

Ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία της Πορτογαλίας 
ήταν ένας Αφρικανός από τη Μοζαμβίκη. Εουσέμπιο: 
ψηλά πόδια, κρεμασμένα χέρια, θλιμμένο βλέμμα.
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Η κατάρα των τριών δοκαριών

Ε κείνος ο τερματοφύλακας είχε πρόσωπο χαρακωμέ
νο από τσεκούρι και σημαδεμένο από την ευλογιά. 

Τα τεράστια χέρια του με τα στραβά δάχτυλα έπιαναν 
την μπάλα με πάθος και την κλείδωναν, και τα πόδια του 
έριχναν κανονιές. Από όλους τους Βραζιλιάνους τερμα
τοφύλακες που έχω δει, ο Μάγκα είναι αυτός που χαρά
χτηκε ανεξίτηλα στη μνήμη μου. Μια φορά στο Μοντεβί
δεο τον είδα να βάζει γκολ από το ένα τέρμα στο άλλο: ο 
Μάγκα κλότσησε την μπάλα από την εστία του και αυτή 
μπήκε στο αντίπαλο τέρμα χωρίς να την αγγίξει άλλος 
παίκτης. Έπαιζε στη Ναοιονάλ για να εξιλεωθεί. Δεν εί
χε άλλη λύση και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Βρα
ζιλία. Η εθνική ομάδα είχε γυρίσει από το Παγκόσμιο 
Κύπελλο του '66, έχοντας αποκλειστεί άδοξα, με την ου
ρά στα σκέλια, και ο Μάγκα ήταν ο αποδιοπομπαίος 
τράγος αυτής της εθνικής δυστυχίας. Είχε παίξει σε ένα 
μόνο αγώνα. Έκανε ένα λάθος, μια άστοχη έξοδο, και εί
χε την κακοτυχία να βάλει η Πορτογαλία γκολ σε κενή 
εστία. Εκείνη η άτυχη στιγμή ήταν αρκετή για να αποκα- 
λούνται, για καιρό, τα λάθη των τερματοφυλάκων «μα- 
γκεϊράδες».

Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 
’58, όταν ο τερματοφύλακας Αμαντέο Καρίσο πλήρωσε



την αποτυχία της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Και 
παλιότερα, το 1950, ο Μοασίρ Μπαρμπόσα ήταν ο απο
διοπομπαίος τράγος της αποτυχίας της Βραζιλίας στον 
τελικό του Μαρακανά.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’90 το Καμερούν απέκλεισε 
την Κολομβία, η οποία προηγουμένως είχε διαπρέψει 
στον αγώνα της εναντίον της Γερμανίας. Το κρίσιμο γκολ 
της αφρικανικής ομάδας προήλθε από ένα λάθος του 
τερματοφύλακα Ρενέ Ιγκίτα, που πήγε μέχρι τη μέση του 
γηπέδου και εκεί έχασε την μπάλα. Οι ίδιοι άνθρωποι 
που χειροκροτούσαν αυτές τις αποκοτιές όταν έπιαναν 
θέλησαν να φάνε ζωντανό τον Ιγκίτα όταν επέστρεψε 
στην Κολομβία.

Το 1993 η εθνική ομάδα της Κολομβίας, χωρίς τον Ιγκί- 
τα πια, διέσυρε στο Μπουένος Άιρες την εθνική ομάδα 
της Αργεντινής με 5-0. Η ταπείνωση αυτή απαιτούσε 
έναν ένοχο, και ο ένοχος έπρεπε να είναι -ποιος άλλος;- 
ο τερματοφύλακας. Ο Σέρχιο Γκοϊκοετσέα πλήρωσε τα 
σπασμένα. Η ομάδα της Αργεντινής ήταν ανίκητη για 
περισσότερους από τριάντα αγώνες, και για όλους η αι
τία του κατορθώματος αυτού ήταν ο Γκοϊκοετσέα. Αλλά 
μετά τη συντριβή από την Κολομβία, αυτός που έκανε 
θαύματα στην απόκρουση των πέναλτι έπαψε να είναι ο 
άγιος Γκόικο, έχασε τη θέση του στην εθνική ομάδα και 
πολλοί τον συμβούλεψαν να κάνει χαρακίρι.
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*
Το χρόνια της Πενιαρόλ

Τ ο 1966 ήρθαν αντιμέτωπες δυο φορές οι πρωταθλή- 
τριες της Αμερικής και τα Ευρώπης, Πενιαρόλ και 

Ρεάλ Μαδρίτης. Χωρίς να ιδρώσει, με εξαιρετική εκτελε
στική ικανότητα και ποικιλία παιχνιδιού, η Πενιαρόλ 
κέρδισε και τους δυο αγώνες με 2-0.

Στη δεκαετία του ’60 η Πενιαρόλ κληρονόμησε το σκή
πτρο της Ρεάλ Μαδρίτης, που ήταν η μεγάλη ομάδα της 
προηγούμενης δεκαετίας. Στη διάρκεια αυτών των χρό
νων η Πενιαρόλ κέρδισε δυο φορές το Παγκόσμιο Κύ
πελλο Πρωταθλητριών και ανακηρύχθηκε τρεις φορές 
πρωταθλήτρια Αμερικής.

'Οταν η πρώτη ομάδα του κόσμου έμπαινε στο γήπεδο, 
οι παίκτες της ρωτούσαν τους αντιπάλους:

-  Φέρατε άλλη μπάλα για να παίξετε κι εσείς; Γιατί αυτή εδώ 
είναι μόνο για μας.

Η μπάλα απαγορευόταν να μπει στο τέρμα του Μαζούρ- 
κεβιτς, στο κέντρο του γηπέδου υπάκουε στον Τίτο Γκον- 
σάλβες, και στην επίθεση έπαιζε με τα πόδια των Σπέν- 
σερ και Χόγια. Κάτω από τις διαταγές του Πέπε, έσκιζε 
τα δίχτυα. Αλλά κυρίως το γλεντούσε όταν τη νανούριζε ο 
Πέδρο Ρότσα.



Ένα γκολ του Ρότσα

Σ υνέβη το 1969. Η Πενιαρόλ έπαιζε με την Εστου- 
ντιάντες του Λα Πλάτα. Ο Ρότσα ήταν στο κέντρο 

του γηπέδου με την πλάτη γυρισμένη στο αντίπαλο τέρ
μα και με δυο παίκτες πάνω του, όταν δέχτηκε την μπα
λιά του Ματόσας. Τότε την κράτησε στο δεξί του πόδι 
και έτσι ακριβώς γύρισε, την τράβηξε από πίσω με το 
άλλο πόδι και ξέφυγε από το μαρκάρισμα των Ετσεκο- 
πάρ και Ταβέρνα. Έκανε τρεις τρίπλες, την έδωσε στον 
Σπένσερ και συνέχισε να τρέχει. Δέχτηκε μια ψηλή μπα
λιά στο ημικύκλιο της περιοχής. Σταμάτησε την μπάλα 
με το στήθος, απέφυγε τους Μαδέρο και Σπαδάρο και 
σούταρε. Ο τερματοφύλακας Φλόρες ούτε που πρόλαβε 
να δει την μπάλα.

Ο Πέδρο Ρότσα γλιστρούσε σαν το φίδι στο λιβάδι. 
Έπαιζε με χάρη, χάριζε ευχαρίστηση: την ευχαρίστηση 
του παιχνιδιού και την ευχαρίστηση του γκολ. Έκανε ό,τι 
ήθελε με την μπάλα, και αυτή τον εμπιστευόνταν απόλυ
τα.
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Καημένη μανοΰλα

Σ τα τέλη της δεκαετίας του ’60 ο ποιητής Χόρχε Ενρί- 
κε Αντόουμ επέστρεψε στον Ισημερινό μετά από 

πολλά χρόνια απουσίας. Μόλις έφτασε, τήρησε την υπο
χρεωτική εθιμοτυπία της πόλης του Κίτο: πήγε στο γήπε
δο να δει έναν αγώνα της Άουκας. Ή ταν ένας σημαντι
κός αγώνας, και το γήπεδο ήταν γεμάτο.

Πριν από την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού 
σιγή για τη μητέρα του διαιτητή, που είχε πεθάνει την 
προηγούμενη. Όλοι σηκώθηκαν όρθιοι, όλοι σώπασαν. 
Αμέσως μετά ένας παράγοντας έβγαλε λόγο εξαίροντας 
την υποδειγματική αθλητική συμπεριφορά του διαιτητή, 
ο οποίος επρόκειτο να διαιτητεύσει τον αγώνα, κάνοντας 
το καθήκον του σε τόσο δύσκολες γ ί  αυτόν στιγμές. Στο 
κέντρο του γηπέδου, με σκυμμένο το κεφάλι, ο μαυρο
ντυμένος άντρας χειροκροτήθηκε θερμά από τους θεα
τές. Ο Αντόουμ έτριβε τα μάτια του, τσιμπιόταν: δεν το 
πίστευε. Σε ποια χώρα βρισκόταν; Πόσο είχαν αλλάξει 
τα πράγματα! Παλιά οι θεατές ασχολούνταν με το διαι
τητή μονάχα για να τον αποκαλέσουν «πουτάνας γιε».

Και ο αγώνας άρχισε. Στο δέκατο πέμπτο λεπτό το γήπε
δο ξεσηκώθηκε: η Άουκας έβαλε γκολ. Όμως ο διαιτητής 
ακύρωσε το γκολ ως οφσάιντ, και αμέσως το πλήθος θυ
μήθηκε τη μακαρίτισσα:

-  Πουτάνας ορφανό, μούγκρισαν οι κερκίδες.nr



Τα δάκρυα δε βγαίνουν από το μαντίλι

Τ ο ποδόσφαιρο, παρομοίωση του πολέμου, μπορεί 
να εξελιχθεί μερικές φορές σε πραγματικό πόλεμο. 

Και τότε ο «ξαφνικός θάνατος» δεν είναι μόνο μεταφορι
κός χαρακτηρισμός του δραματικού τρόπου που τελειώ
νουν οι ισόπαλοι αγώνες στην παράταση. Στην εποχή 
μας ο ποδοσφαιρικός φανατισμός έχει καταλάβει το χώ
ρο που στο παρελθόν ήταν αποκλειστικότητα της θρη
σκευτικής θέρμης, της πατριωτικής φλόγας και του πολι
τικού πάθους. Ό πω ς συμβαίνει με τη θρησκεία, την πα
τρίδα και την πολιτική, πλήθος αγριοτήτων διαπράττο- 
νται στο όνομα του ποδοσφαίρου και πλήθος εντάσεων 
εκδηλώνονται μέσω αυτού.

Αρκετοί πιστεύουν ότι οι δαιμονισμένοι της μπάλας βγά
ζουν αφρούς από το στόμα, και, ομολογουμένως, η περι
γραφή αυτή ανταποκρίνεται στην εικόνα πολλών τρελα
μένων οπαδών. Αλλά ακόμα και οι πιο εξοργισμένοι ει
σαγγελείς είναι υποχρεωμένοι να παραδεχτούν ότι στην 
πλειονότητα των περιστατικών η βία που εκδηλώνεται 
στο ποδόσφαιρο δεν είναι συστατικό στοιχείο του ποδο
σφαίρου, όπως ακριβώς και τα δάκρυα δε βγαίνουν από 
το μαντίλι.

Το 1969 ξέσπασε πόλεμος μεταξύ της Ονδούρας και του 
Ελ Σαλβαδόρ, δυο μικρών και πάμφτωχων χωρών της 
Κεντρικής Αμερικής, που για διάστημα μεγαλύτερο του 
ενός αιώνα συσσώρευαν αμοιβαία εχθρότητα. Ο καθένας 
από τους δυο είχε χρησιμέψει πάντα ως μαγική εξήγηση 
των δεινών του άλλου. Δεν είχαν δουλειά οι Ονδουρένιοι; 
Τους την έπαιρναν οι Σαλβαδορένιοι. Πεινούσαν οι Σαλ- 
βαδορένιοι; Ή ταν γιατί τους κακομεταχειρίζονταν οι 
Ονδουρένιοι. Ο καθένας από τους δυο λαούς πίστευε ότι
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ο εχθρός είναι ο γείτονας και οι ηγέτες της μιας και της 
άλλης χώρας έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για 
να διαιωνίσουν αυτή την κατάσταση.

Ο πόλεμος αυτός ονομάστηκε «πόλεμος του ποδοσφαί
ρου», γιατί οι σπίθες που άναψαν τη φωτιά ξεπήδησαν 
από τα γήπεδα του Σαν Σαλβαδόρ και της Τεγκουσικάλ- 
πα. Οι συγκρούσεις άρχισαν τη διάρκεια των προκριμα
τικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του ’70. Έγιναν φασα
ρίες, υπήρξαν μερικοί νεκροί και αρκετοί τραυματίες. 
Την ίδια εβδομάδα οι δυο χώρες διέκοψαν τις διπλωμα
τικές σχέσεις. Η Ονδούρα απέλασε εκατό χιλιάδες Σαλ- 
βαδορένιους εργάτες γης, οι οποίοι εργάζονταν από πα
λιά στις φυτείες της χώρας, και τα θωρακισμένα του Ελ 
Σαλβαδόρ πέρασαν τα σύνορα.

Ο πόλεμος διήρκεσε μια εβδομάδα και σκότωσε τέσσε
ρις χιλιάδες ανθρώπους. Οι δυο κυβερνήσεις, στρατιωτι
κές δικτατορίες, κατασκευασμένες στην Αμερικανική 
Σχολή, τροφοδοτούσαν τη φωτιά του αμοιβαίου μίσους. 
Στην Τεγκουσικάλπα, το σύνθημα ήταν «Ονδουρένιε, πά
ρε ένα χοντρόξυλο και σκότωσε έναν Σαλβαδορένιο». Στο 
Σαν Σαλβαδόρ το αντίστοιχο σύνθημα ήταν: «Πρέπει να 
δώσουμε ένα μάθημα σ’ αυτούς τους βάρβαρους». Οι γαι
οκτήμονες και οι πολέμαρχοι δεν έχυσαν ούτε μια σταγό
να αίμα, ενώ οι λαοί, ξυπόλυτοι, πιστές εικόνες της δυ
στυχίας τους, αλληλοεξοντώνονταν με πατριωτικό ενθου
σιασμό.



Ένα γκολ του Πελέ

Σ υνέβη το 1969. Η Σάντος έπαιζε εναντίον της Βάοκο 
ντα Γκάμα στο Μαρακανά.

Ο Πελέ διέσχισε σαν αστραπή το γήπεδο, αποφεύγοντας 
δυο αντιπάλους στον αέρα, χωρίς να αγγίξει το έδαφος, 
και, όταν έμπαινε στο τέρμα μαζί με την μπάλα, ανατρά- 
πηκε.

Ο διαιτητής σφύριξε πέναλτι. Ο Πελέ δε θέλησε να το 
εκτελέσει. Εκατό χιλιάδες θεατές τον υποχρέωσαν να το 
κάνει φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

Ο Πελέ είχε βάλει πολλά γκολ στο Μαρακανά. Γκολ υπέ
ροχα, όπως εκείνο του 1961 εναντίον της Φλουμινένσε, 
όταν είχε τριπλάρει επτά παίκτες, συμπεριλαμβανομένου 
και του τερματοφύλακα. Αλλά το πέναλτι αυτό ήταν δια
φορετικό: ο κόσμος αισθάνθηκε ότι είχε κάτι το ιερό. 
Και γι’ αυτό έκανε ησυχία ο πιο φασαριόζικος λαός του 
κόσμου. Η οχλοβοή σταμάτησε ξαφνικά, σαν να είχε 
υπακούσει σε κάποια διαταγή: κανείς δε μιλούσε, κανείς 
δεν ανάσαινε, κανείς δεν ήταν εκεί. Ξαφνικά, στις κερκί
δες και στο γήπεδο δεν υπήρχε κανείς. Ο Πελέ και ο τερ
ματοφύλακας, ο Αντράντα, ήταν μόνοι τους. Περίμεναν. 
Ο Πελέ στεκόταν δίπλα στην μπάλα στο λευκό σημείο 
του πέναλτι. Δώδεκα βήματα πιο πέρα ο Αντράντα παρα
μόνευε ανάμεσα στα δοκάρια του.
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Ο τερματοφύλακας κατόρθωσε να αγγίξει την μπάλα, 
αλλά ο Πελέ την κάρφωσε στα δίχτυα. Ή ταν το χιλιοστό 
του γκολ. Κανείς άλλος παίκτης δεν είχε κατορθώσει να 
βάλει χίλια γκολ στην ιστορία του επαγγελματικού ποδο
σφαίρου.

Και τότε το πλήθος ξανάρχισε να υπάρχει και πετάχτη- 
κε, όπως ένα παιδί τρελό από τη χαρά του, φωτίζοντας 
τη νύχτα.

*
Ο Πελέ

Ε κατό τραγούδια αναφέρονται σε αυτόν. Σε ηλικία 
δεκαεπτά χρόνων ανακηρύχτηκε παγκόσμιος πρω

ταθλητής και βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Δεν είχε κλεί
σει τα είκοσι του χρόνια όταν η κυβέρνηση της Βραζιλίας 
τον ανακήρυξε «εθνικό θησαυρό» και απαγόρευσε την 
εξαγωγή του. Κέρδισε τρία παγκόσμια κύπελλα με την 
εθνική Βραζιλίας και δυο με τη Σάντος. Μετά από το χι
λιοστό του γκολ, συνέχισε να σκοράρει. Έπαιξε σε πε
ρισσότερους από τριακόσιους αγώνες, σε ογδόντα χώρες, 
συμμετέχοντας στον έναν αγώνα μετά τον άλλο σε εξο
ντωτικό ρυθμό, και έβαλε σχεδόν χίλια τριακόσια γκολ. 
Μια φορά σταμάτησε έναν πόλεμο: η Νιγηρία και η 
Μπιάφρα κήρυξαν ανακωχή για να τον δουν να παίζει.



Άξιζε μια ανακωχή στον πόλεμο, και πολύ παραπάνω, 
για να τον δει κανείς να παίζει. 'Οταν ο Πελέ έτρεχε, δια
περνούσε τους αντιπάλους του σαν μαχαίρι. 'Οταν στα
ματούσε, οι αντίπαλοι χάνονταν μέσα στους λαβυρίνθους 
που ζωγράφιζαν τα πόδια του. Ό ταν πηδούσε, ανέβαινε 
στον αέρα, θαρρείς και ο αέρας ήταν σκάλα. Ό ταν εκτε- 
λούσε ένα ελεύθερο χτύπημα, οι αντίπαλοι που έκαναν 
τείχος ήθελαν να έχουν το πρόσωπο γυρισμένο προς την 
εστία τους, για να μη χάσουν το υπέροχο γκολ.

Γεννήθηκε σ’ ένα φτωχόσπιτο, σ’ ένα μακρινό χωριουδά- 
κι, και έφτασε σε κορυφές εξουσίας και πλούτου, όπου η 
είσοδος είναι απαγορευμένη για τους μαύρους. Έξω από 
τα γήπεδα ποτέ δε χάρισε έστω και ένα λεπτό από το 
χρόνο του, και ποτέ δεν έβγαλε έστω και ένα νόμισμα 
από το πορτοφόλι του. Αλλά όσοι είχαμε την τύχη να τον 
δούμε να παίζει δεχτήκαμε δωρεές σπάνιας ομορφιάς: 
στιγμές από αυτές που αξίζουν να μείνουν αθάνατες και 
που μας επιτρέπουν να πιστέψουμε ότι η αθανασία 
υπάρχει.
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Το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’70

Σ την Πράγα πέθαινε ο Γίρι Τρνκα, δάσκαλος του κι
νηματογράφου μαριονέτων, και στο Λονδίνο πέ- 
θαινε ο Μπέρτραν Ράσελ, μετά από σχεδόν έναν αιώνα 

ιδιαίτερα έντονης ζωής. Σε ηλικία είκοσι χρόνων ο ποιη
τής Ρουγκάμ, σκοτωνόταν στη Μανάγκουα, πολεμώντας 
μόνος του εναντίον ενός τάγματος του Σομόζα. Ο κόσμος 
έχανε τη μουσική του: από υπερβολική δόση επιτυχίας 
διαλύονταν οι Μπιτλς και από υπερβολική δόση ναρκω
τικών έφευγαν ο κιθαρίστας Τζίμι Χέντριξ και η τραγου
δίστρια Τζάνις Τζόπλιν.

Ένας κυκλώνας σάρωνε το Πακιστάν, και ένας σεισμός 
έσβηνε από το χάρτη δεκαπέντε πόλεις των Περουβια
νών Ανδεων. Στην Ουάσιγκτον κανείς δεν πίστευε πια 
στον πόλεμο του Βιετνάμ, αλλά ο πόλεμος συνεχιζόταν. 
Κατά το Πεντάγωνο, οι νεκροί έφταναν το ένα εκατομμύ
ριο, ενώ οι Αμερικανοί στρατηγοί επέλεγαν τη φυγή προς 
τα εμπρός εισβάλλοντας στην Καμπότζη. Ο Αλιέντε ανα
κοίνωνε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Χι
λής, μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, υποσχό
μενος γάλα για όλα τα παιδιά και την εθνικοποίηση των 
ορυχείων του χαλκού. Καλά πληροφορημένες πηγές του 
Μαϊάμι ανακοίνωναν την επικείμενη ανατροπή του Φι- 
ντέλ Κάστρο, η οποία ήταν ζήτημα ωρών. Αρχιζε η πρώ
τη απεργία στην ιστορία του Βατικανό, στη Ρώμη οι λει
τουργοί του Αγίου Πατέρα διέκοπταν την εργασία τους, 
ενώ στο Μεξικό κινούνταν τα πόδια των παικτών των 
εθνικών ομάδων δεκαέξι χωρών και άρχιζε το 9ο Παγκό
σμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Συμμετείχαν εννέα ευρωπαϊκές ομάδες, πέντε αμερικανι
κές, το Ισραήλ και το Μαρόκο. Στον εναρκτήριο αγώνα ο



διαιτητής έδειξε για πρώτη φορά κίτρινη κάρτα. Η κίτρι
νη κάρτα, η οποία αποτελεί την τελευταία προειδοποίη
ση πριν από την αποβολή, και η κόκκινη κάρτα, που ση
μαίνει αποβολή, δεν ήταν οι μόνες καινοτομίες του Πα
γκοσμίου Κυπέλλου του Μεξικού. Ο κανονισμός επέτρε
ψε επίσης την αλλαγή δυο παικτών κατά τη διάρκεια 
ενός αγώνα. Μέχρι τότε μόνο ο τερματοφύλακας μπο
ρούσε να αντικατασταθεί σε περίπτωση τραυματισμού- 
και δεν ήταν πολύ δύσκολο να μειώσει κανείς με κλο
τσιές τον αριθμό των παικτών της αντίπαλης ομάδας.

Εικόνες από το Κύπελλο του ’70: ο Μπεκεμπάουερ, με το 
χέρι φασκιωμένο να αγωνίζεται μέχρι την τελευταία στιγ
μή· η θέρμη του Τοστάο, που είχε πρόσφατα υποστεί εγ
χείρηση στο ένα μάτι, να αντέχει να έχει ουσιαστική συμ
μετοχή σε όλους τους αγώνες- οι πτήσεις του Πελέ στο 
τελευταίο του Παγκόσμιο Κύπελλο: «Πηδήσαμε μαζί», 
διηγήθηκε ο Μπούργκνιτς, ο Ιταλός αμυντικός που τον 
μάρκαρε, «αλλά, όταν εγώ επέστρεψα στη γη, είδα ότι ο 
Πελέ παρέμενε αιωρούμενος στον αέρα».

Τέσσερις πρωταθλήτριες κόσμου, η Βραζιλία, η Ιταλία, 
η Δυτική Γερμανία και η Ουρουγουάη συμμετείχαν 
στους ημιτελικούς. Η Γερμανία κατέλαβε την τρίτη θέση 
και η Ουρουγουάη την τέταρτη. Στον τελικό η Βραζιλία 
συνέτριψε την Ιταλία με 4-1. Ο αγγλικός Τύπος σχολία
σε: «θα έπρεπε να απαγορεύεται ένα τόσο ωραίο ποδό
σφαιρο». Το τελευταίο γκολ όλοι το θυμούνται: η μπάλα 
πέρασε από όλα τα πόδια των Βραζιλιάνων παικτών, την 
άγγιξαν και οι έντεκα και, τέλος, ο Πελέ τη σέρβιρε στο 
πιάτο, χωρίς να κοιτάξει, για να σουτάρει ο Κάρλος 
Αλμπέρτο, που ερχόταν δυναμικά.

Ο Μίλερ από τη Γερμανία, ο αποκαλούμενος «Τορπίλη»,
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αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με δέκα γκολ, ακολουθού
μενος από τον Βραζιλιάνο Ζαϊρζίνιο, που πέτυχε επτά.

Πρωταθλήτρια, αήττητη, για τρίτη φορά, η Βραζιλία. Εί
χε δικαίωμα να κρατήσει το Κύπελλο Ζιλ Ριμέ. Στα τέλη 
του 1983 το κύπελλο κλάπηκε και πουλήθηκε, αφού πρώ
τα του αφαιρέθηκαν δυο κιλά καθαρού χρυσού. Στις βι- 
τρίνες τη θέση του κατέχει ένα αντίγραφο.



Ένα γκολ του Ζαϊρζίνιο

Σ υνέβη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’70. Η Βραζιλία 
έπαιζε με την Αγγλία.

Ο Τοοτάο πήρε την μπάλα από τον Πάουλο Σέζαρ, ο 
οποίος προχώρησε όσο μπορούσε. Βρήκε όλη την Αγγλία 
αναδιπλωμε'νη μέσα στην περιοχή της. Μέχρι και η βασί
λισσα ήταν εκεί. Ο Τοστάο απέφυγε έναν αντίπαλο, υστέ
ρα άλλον ένα, μετά έναν τρίτο και έδωσε την μπάλα στον 
Πελέ. Άλλοι τρεις παίκτες έσπευσαν να τον πνίξουν: ο 
Πελέ προσποιήθηκε ότι θα έφευγε, οι αντίπαλοι όρμη- 
οαν στον καπνό του, αλλά εκείνος σταμάτησε απότομα, 
γύρισε και άφησε την μπάλα στον Ζαϊρζίνιο, που είχε μά
θει να ξεμαρκάρεται όταν προσπαθούσε να επιβιώσει 
στην πιο σκληρή συνοικία του Ρίο ντε Τζανέιρο: βγήκε 
ταχύτατα, σαν μια μαύρη σφαίρα, απέφυγε έναν Άγγλο, 
και η μπάλα, η λευκή σφαίρα, καρφώθηκε στα δίχτυα 
του Μπανκς.

Ή ταν το γκολ της νίκης. Η βραζιλιάνικη επίθεση, με 
ρυθμό γιορτής, είχε απελευθερωθεί από το πιεστικό μαρ- 
κάρισμα επτά αντιπάλων. Και το ατσάλινο κάστρο το εί
χε λιώσει εκείνος ο ζεστός άνεμος που ήρθε από το νότο.
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Η γιορτή

Υ πάρχουν στη Βραζιλία χωριά και οικισμοί που δεν 
έχουν εκκλησία, αλλά δεν υπάρχει ούτε ένα χωρίς 

ποδοσφαιρικά γήπεδο. Η Κυριακή είναι η μέρα που δου
λεύουν περισσότερο οι καρδιολόγοι σε όλη τη χώρα. Μια 
φυσιολογική Κυριακή ο καθένας μπορεί να πεθάνει από 
τη συγκίνηση ενώ παρακολουθεί τη λειτουργία της μπά
λας. Μια Κυριακή χωρίς ποδόσφαιρο, ο καθένας μπορεί 
να πεθάνει από πλήξη.

'Οταν η εθνική ομάδα της Βραζιλίας πήγε κατά διαόλου 
στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’66, υπήρξαν αυτοκτονίες, 
νευρικές κρίσεις, μεσίστιες σημαίες και μαύρα κρέπια 
στις πόρτες, και οι δρόμοι γέμισαν από ένα πλήθος πεν- 
θούντων που έθαψε το εθνικό ποδόσφαιρο με φέρετρο 
και με όλους τους τύπους. Τέσσερα χρόνια αργότερα η 
Βραζιλία κέρδισε για τρίτη φορά το παγκόσμιο κύπελλο. 
Τότε ο Νέλσον Ροδρίγκες έγραψε ότι οι Βραζιλιάνοι 
έπαψαν να φοβούνται ότι θα πάνε σαν σκυλιά στ’ αμπέλι 
και έγιναν όλοι βασιλιάδες με μανδύα και κορόνα.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’70 η Βραζιλία έπαιξε πο
δόσφαιρο αντάξιο της ανάγκης του κόσμου της για γιορ
τή και ομορφιά. Ή δη  είχε επιβληθεί στον κόσμο η με
τριότητα του αμυντικού ποδοσφαίρου, με όλη την ομάδα 
πίσω, διπλές ζώνες άμυνας και ένα δυο μοναχικούς παί



κτες στην επίθεση· ήταν ήδη απαγορευμένες οι παρακιν
δυνευμένες πρωτοβουλίες και ο δημιουργικός αυθορμη
τισμός. Και εκείνη η Βραζιλία ήταν μια έκπληξη: παρου
σίασε μια επιθετική ομάδα, που έπαιζε με τέσσερις παί
κτες στην επίθεση, τους Ζαϊρζίνιο, Τοστάο, Πελέ και Ρι- 
βελίνο, οι οποίοι μερικές φορές γίνονταν πέντε, ακόμα 
και έξι όταν περνούσαν μπροστά οι Ζέρσον και Κάρλος 
Αλμπέρτο. Στον τελικό ο οδοστρωτήρας αυτός συνέτριψε 
την Ιταλία.

Ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα, ανάλογη τόλμη θα θε
ωρούνταν αυτοκτονία. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’94 η 
Βραζιλία ξανακέρδισε στον τελικό την Ιταλία. Κέρδισε 
στα πέναλτι, μετά από εκατόν είκοσι λεπτά χωρίς γκολ. 
Αν δεν είχαν υπάρξει τα πέναλτι, οι εστίες των δυο ομά
δων θα έμεναν απαραβίαστες στο διηνεκές.
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Οι στρατηγοί και το ποδόσφαιρο

Μεσούσης της πανηγυρικής ατμόσφαιρας για τη νί
κη του ’70, ο στρατηγός Με'ντιτοι, δικτάτορας της 

Βραζιλίας, πρόσφερε στους ποδοσφαιριστές χρήματα, 
ποζάρισε για τους φωτογράφους με το κύπελλο στα χέρια 
και ακόμα έδωσε κεφαλιές σε μια μπάλα μπροστά στις 
κάμερες της τηλεόρασης. Το εμβατήριο της εθνικής ομά
δας, Pra frente Brasil, έγινε επίσημη μουσική της κυβέρνη
σης, ενώ η εικόνα του ιπτάμενου Πελέ πάνω από το χορ
τάρι κοσμούσε, στην τηλεόραση, τις διαφημίσεις που δια
κήρυτταν: «Κανείς δε σταματά τη Βραζιλία». 'Οταν η 
Αργεντινή κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’78, ο 
στρατηγός Βιντέλα χρησιμοποίησε, σε ταυτόσημα μηνύ
ματα, την εικόνα του ασυγκράτητου σαν τυφώνα Κέμπες.

Το ποδόσφαιρο είναι η πατρίδα, η εξουσία είναι το πο
δόσφαιρο: «Εγώ είμαι η πατρίδα», διατείνονταν οι στρα
τιωτικές αυτές δικτατορίες.

Στο μεταξύ, ο στρατηγός Πινοσέτ, ισχυρός άντρας της 
Χιλής, έγινε πρόεδρος της Κόλο-Κόλο, της δημοφιλέστε- 
ρης ομάδας της χώρας, και ο στρατηγός Γκαρσία Μέσα, 
που είχε καταλάβει την εξουσία στη Βολιβία, έγινε πρόε
δρος της Βίλστερμαν, μιας ομάδας με πολλούς και έν
θερμους οπαδούς.

Το ποδόσφαιρο είναι ο λαός, η εξουσία είναι το ποδό
σφαιρο: «Εγώ είμαι ο λαός», διατείνονταν οι στρατιωτι
κές αυτές δικτατορίες.



Μέχρι να πεις κύμινο

Ο Εντουάρντο Αντρές Μαλιόνι, επιθετικός της Ιντε- 
πεντιε'ντε της Αργεντινής, κέρδισε μια θέση στο βι

βλίο Γκίνες των παγκόσμιων ρεκόρ. Έγινε ο παίκτης που 
πέτυχε τα περισσότερα γκολ στο συντομότερο διάστημα.

Το 1973, με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου του 
αγώνα μεταξύ της Ιντεπεντιέντε και της Χιμνασία ι 
Εογκρίμα του Λα Πλάτα, ο Μαλιόνι νίκησε τρεις φορές 
τον τερματοφύλακα Γκουρουσιάγα σε ένα λεπτό και πε
νήντα δευτερόλεπτα.

Ένα γκολ του Μαραντόνα

Σ υνέβη το 1973. Έπαιζαν μεταξύ τους οι παιδικές 
ομάδες της Αρχεντίνος Τζουνιορς και της Ρίβερ 

Πλέιτ στο Μπουένος Αιρες.

Το νούμερο 10 των Αρχεντίνος δέχτηκε την μπάλα από 
τον τερματοφύλακά του, απέφυγε έναν κεντροεπιθετικό 
της Ρίβερ και ξεχύθηκε προς το αντίπαλο τέρμα. Πολλοί 
ποδοσφαιριστές προσπάθησαν να τον ανακόψουν: του 
πρώτου του πέρασε την μπάλα πάνω από το κεφάλι, του 
δεύτερου του την πέρασε μέσα από τα πόδια και τον τρί
το τον ξεγέλασε με τακουνάκι. Στη συνέχεια, χωρίς να 
σταματήσει, άφησε άγαλμα τους αμυντικούς και τον τερ
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ματοφύλακα, πεσμένο στο έδαφος, και μπήκε περπατώ
ντας με την μπάλα στο αντίπαλο τέρμα. Στο γήπεδο εί
χαν απομείνει επτά ταλαιπωρημένα αγόρια και άλλα 
τέσσερα που δεν μπορούσαν να κλείοουν το στόμα τους.

Εκείνη η ομάδα των πιτσιρικάδων, «τα Κρεμμυδάκια», 
ήταν ανίκητη επί εκατό παιχνίδια, και είχε προκαλέσει 
την προσοχή των δημοσιογράφων. Ένας από τους παί
κτες της, «Το Φαρμάκι», που ήταν δεκατριών χρόνων δή
λωσε:

-  Εμείς παίζουμε από ευχαρίστηση. Ποτέ δε θα παίξουμε για 
χρήματα. 'Οταν μπαίνει στη μέση το χρήμα, όλοι σκοτώνονται για 
να γίνουν βεντέτες και τότε έρχονται η ζήλια και ο εγωισμός.

Έκανε τις δηλώσεις αγκαλιά με τον πιο αγαπητό από 
όλους παίκτη, που ήταν επίσης ο πιο χαρούμενος και ο 
πιο κοντούλης: τον Ντιέγκο Αρμάδο Μαραντόνα, που 
ήταν δώδεκα χρόνων και μόλις είχε πετύχει αυτό το απί
στευτο γκολ.

Ο Μαραντόνα είχε τη συνήθεια να βγάζει τη γλώσσα του 
όταν έκανε σουτ. Ό λα του τα γκολ τα είχε βάλει με τη 
γλώσσα του έξω. Τη νύχτα κοιμόταν αγκαλιά με την μπά
λα και τη μέρα έκανε θαύματα μαζί της. Ζούσε σε ένα 
φτωχόσπιτο, σε μια φτωχογειτονιά, και ήθελε να γίνει τε
χνίτης βιομηχανίας.



Το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’74

Ο πρόεδρος Νίξον ήταν κολλημένος στα σχοινιά, τα 
γόνατά του έτρεμαν και δεχόταν αλλεπάλληλα χτυ

πήματα από το σκάνδαλο υποκλοπών του κτιρίου Ι'ουό- 
τεργκεϊτ, ενώ ένα μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο ταξί
δευε μέχρι τον Δία, και στην Ουάοιγκτον αθωωνόταν ο 
υπολοχαγός του στρατού που είχε δολοφονήσει εκατό 
πολίτες στο Βιετνάμ, οι οποίοι, στο κάτω κάτω της γρα
φής, δεν ήταν παραπάνω από εκατό και, επιπλέον, ήταν 
πολίτες και Βιετναμέζοι.

Πέθαιναν οι πεζογράφοι Μιγκέλ Άνχελ Αστούριας και 
Περ Λάνγκεβιστ και ο ζωγράφος Νταβίντ Αλφάρο Σικέι- 
ρος. Ο στρατηγός ΓΙερόν, που είχε σημαδέψει ανεξίτηλα 
την ιστορία της Αργεντινής, έπνεε τα λοίσθια. Πέθαινε ο 
Ντιουκ Έλιγκτον, ο βασιλιάς της τζαζ. Η Πατρίτσια 
Χιροτ, κόρη του μεγιστάνα του Τύπου, ερωτευόταν τους 
απαγωγείς της, αποκαλούοε τον πατέρα της καπιταλιστι
κό γουρούνι και λήστευε τράπεζες. Καλά πληροφορημέ- 
νες πηγές του Μαϊάμι ανακοίνωναν την επικείμενη ανα
τροπή του Φιντέλ Κάστρο, η οποία ήταν ζήτημα ωρών.

Έπεφτε η δικτατορία στην Ελλάδα, όπίος και στην Πορ
τογαλία, όπου με σύνθημα το τραγούδι «Grandola vila
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morena», ξεσπούσε η επανάσταση των γαριφάλων. Η δι
κτατορία του Αουγκούστο Πινσσέτ εδραιωνόταν στη Χι
λή και στην Ισπανία, ο Φρανθίσκο Φράνκο νοσηλευόταν 
στο Νοσοκομείο Φρανθίσκο Φράνκο, πάσχοντας από 
εξουσία και γηρατειά.

Σε ένα ιστορικό δημοψήφισμα οι Ιταλοί ψήφιζαν υπέρ 
του διαζυγίου, που το θεωρούσαν προτιμότερο από το 
μαχαίρι, το φαρμάκι και τις άλλες παραδοσιακές μεθό
δους για την επίλυση των οικογενειακών διαφορών. Σε 
μια εξίσου ιστορική ψηφοφορία οι ηγέτες του παγκόσμι
ου ποδοσφαίρου εξέλεγαν πρόεδρο της fif a  τον Ζοάο 
Χαβελάνγκε και, ενώ ο Χαβελάνγκε αντικαθιστούσε τον 
αξιοσέβαστο Στάνλεϊ Ρόους, στη Δυτική Γερμανία άρχιζε 
το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Εγκαινιαζόταν ένα καινούριο κύπελλο. Ή ταν πιο κακό
γουστο από του Ριμέ, αλλά το εποφθαλμιούσαν εννέα ευ
ρωπαϊκές ομάδες, πέντε αμερικανικές, καθώς και η Αυ
στραλία και'το Ζαΐρ. Η Σοβιετική Ένωση είχε αποκλειστεί 
στην προηγούμενη φάση. Κατά τους κατατακτήριους αγώ
νες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, οι Σοβιετικοί είχαν 
αρνηθεί να παίξουν στο Εθνικό Στάδιο της Χιλής, το 
οποίο λίγους μήνες πρωτύτερα ήταν στρατόπεδο συγκέ
ντρωσης και τόπος εκτελέσεων. Έτσι, η χιλιανή ομάδα 
έδωσε σ’ αυτό το γήπεδο το συγκλονιστικότερο αγώνα της 
ιστορίας του ποδοσφαίρου: είχε παίξει χωρίς αντίπαλο 
και στην κενή εστία είχε σημειώσει πολλά γκολ, τα οποία 
επευφημήθηκαν από το κοινό. Στη συνέχεια, στο Παγκό
σμιο Κύπελλο η Χιλή δεν κέρδισε ούτε ένα παιχνίδι.

Οι Ολλανδοί ποδοσφαιριστές επιφύλασσαν μια έκπληξη: 
ταξίδεψαν στη Γερμανία με τις συζύγους τους, τις αρρα
βωνιαστικιές τους ή τις φίλες τους και έμειναν μαζί τους.



Ή ταν η πρ(Γ>τη φορά που ουνέβαινε κάτι τέτοιο. Αλλά οι 
Ολλανδοί επιφύλασσαν και δεύτερη έκπληξη: είχαν φτε
ρά στα πόδια τους και έφταοαν ως τον τελικό αήττητοι, 
με δεκατέσσερα γκολ στο ενεργητικό τους και μόλις ένα 
στο παθητικό τους. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’74 περι- 
στράφηκε γύρω από το «Κουρδιστό πορτοκάλι», αυτή 
την εφεύρεση των Κρόιφ, Νέεσκενς, Ρέζενμπρικ, Κρολ 
και των άλλων ακούραστων ποδοσφαιριστών, υπό την 
καθοδήγηση του τεχνικού Ρίνους Μίχελς.

Με την έναρξη του τελευταίου αγώνα, ο Κρόιφ και ο 
Μπεκεμπάουερ αντάλλαξαν αναμνηστικά λάβαρα. Και 
τότε συνέβη η τρίτη έκπληξη: ο Κάιζερ και οι δικοί του 
χάλασαν την ολλανδική γιορτή. Ο Μάγερ, που έπιανε τα 
άπιαστα, ο Μίλερ, που έβαζε τα πάντα, και ο Μπράιτνερ 
που έβρισκε λύσεις για τα πάντα, έριξαν δυο μπουγέλα 
κρύο νερό στα φαβορί και, ενάντια οε κάθε προγνωστι
κό, οι Γερμανοί νίκησαν με 2-1. Επαναλήφθηκε η ιστο
ρία του ’54 στην Ελβετία, όταν η Δυτική Γερμανία είχε νι
κήσει την αήττητη Ουγγαρία.

Τρίτη κατατάχθηκε η Πολωνία. Γην τέταρτη θέση κατέ
λαβε η Βραζιλία, που απείχε πολύ από την παλιά καλή 
Βραζιλία. Ο Πολωνός Λάτο ανακηρύχθηκε πρώτος σκό
ρερ με επτά γκολ, ακολουθούμενος από τον επίσης Πο
λωνό Σάρμαχ και τον Ολλανδό Νέεσκενς, οι οποίοι πέτυ- 
χαν από πέντε γκολ.

t
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Ο Κρόιφ

Τ ην ολλανδική εθνική ομάδα την αποκαλούοαν 
«Κουρδιστά πορτοκάλι», αλλά τίποτα το μηχανικά 

δεν υπήρχε σ’ εκείνο το έργο της φαντασίας, οι συνεχείς 
αλλαγές του οποίου προκαλούοαν σύγχυση στους πάντες. 
Ό πω ς και «η Μηχανή» της Ρίβερ Πλέιτ, την οποία επί
σης δυσφημούσε το όνομά της, αυτό το καυτό πορτοκάλι 
το πήγαινε και το έφερνε ένας ούριος άνεμος. Όλοι επι- 
τίθονταν και όλοι αμύνονταν, αναπτυσσόμενοι και αναδι- 
πλούμενοι σε σχήμα βεντάλιας, και ο αντίπαλος, αντιμέ
τωπος με μια ομάδα της οποίας κάθε παίκτης έκανε για 
έντεκα, έχανε τα αυγά και τα πασχάλια.

Ένας Βραζιλιάνος δημοσιογράφος αποκάλεσε αυτόν τον 
τρόπο ανάπτυξης «οργανωμένη αποδιοργάνωση». Η 
Ολλανδία έπαιζε μουσική, και αυτός που διηύθυνε τη με
λωδία τόσων ταυτόχρονων ήχων, αποφεύγοντας τις πα
ραφωνίες και την ασυνεννοησία, ήταν ο Γιόχαν Κρόιφ. 
Μαέστρος και μουσικός πρώτης γραμμής, ο Κρόιφ δού
λευε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον.

Αυτός ο ηλεκτρισμένος καχεκτικούλης είχε μπει στον 
Άγιαξ πολύ μικρός: ενώ η μητέρα του διαχειριζόταν την 
καντίνα της ομάδας, αυτός μάζευε τις μπάλες που έφευ
γαν έξω, καθάριζε τα παπούτσια των ποδοσφαιριστών, 
τοποθετούσε τα σημαιάκια στις άκρες του γηπέδου και 
έκανε όλα όσα του ζητούσαν και τίποτε από αυτά που τον 
διέταζαν να κάνει. Ή θελε να παίξει μπάλα, αλλά δεν τον 
άφηναν, γιατί ήταν υπερβολικά ασθενικός και είχε υπερ
βολικά ισχυρό χαρακτήρα. Ό ταν τον άφησαν να παίξει, 
αυτός έμεινε. Παιδί ακόμα πρωτόπαιξε στην εθνική ομά
δα, έπαιξε υπέροχα, έβαλε ένα γκολ και ξάπλωσε το διαι
τητή αναίσθητο με μια γροθιά.



Συνέχισε να είναι εργατικός, ταλαντούχος, και έπαιζε πα
θιασμένα. Σε δυο δεκαετίες κέρδισε είκοοι δύο ιιροπα- 
θλήματα, <πην Ολλανδία και στην Ιοιιανία. Αποούρθηκε 
οε ηλικία τριάντα επτά χρόνων, αφού πέτυχε το τελευ
ταίο του γκολ αποθεούμενος από το κοινό, που τον συνό
δεψε από το γήιιεδο μέχρι το σπίτι του.
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Ο Μίλερ

τεχνικός της rsv Μονάχου του είχε πει:

-  Στο ποδόσφαιρο δεν έχεις μέλλον. Καλύτερα να ασχοληθείς 
με τίποτε άλλο.

Εκείνη την εποχή ο Γκερντ Μίλερ εργαζόταν δώδεκα 
ώρες την ημε'ρα σε μια κλωστοϋφαντουργία.

Έντεκα χρόνια αργότερα, το 1974, αυτός ο βραχύσωμος 
και με κοντά πόδια παίκτης, έγινε παγκόσμιος πρωτα
θλητής. Ουδείς άλλος πέτυχε περισσότερα γκολ από αυ
τόν στην ιστορία του γερμανικού πρωταθλήματος και της 
εθνικής ομάδας.

Ο άγριος λύκος ούτε που φαινόταν στο γήπεδο. Μεταμ
φιεσμένος σε γιαγιούλα, με καλά κρυμμένα τα δόντια και 
τα νύχια, περιφερόταν προσφέροντας αθώες πάσες και 
άλλες αγαθοεργίες. Ταυτόχρονα, χωρίς κανείς να τον 
αντιληφθεί, γλιστρούσε προς την περιοχή. Μπροστά 
στην απροστάτευτη εστία ξερογλειφόταν: τα δίχτυα ήταν 
η παρθενιά μιας ακαταμάχητης νέας. Και τότε αποκαλυ- 
πτόταν ξαφνικά γυμνός και ορμούσε.



Ο Χαβελάνγκε

ο 1974, μετά από μακρόχρονη αναρρίχηση, ο Ζαν
Μαρί Φαουστίν ντε Γκοντφρουά Χαβελάνγκε κατέ- 

κτησε το ύπατο αξίωμα της FIFA. Και ανακοίνωσε:

-  Ήρθα να πουλήσω ένα προϊόν που ονομάζεται ποδόσφαιρο.

Έκτοτε ο Χαβελάνγκε ασκεί απόλυτη εξουσία στο πα
γκόσμιο ποδόσφαιρο. Με το κορμί του κολλημένο στο 
θρόνο, περιτριγυρισμένος από μια Αυλή αποτελούμενη 
από άπληστους τεχνοκράτες, ο Χαβελάνγκε βασιλεύει 
στο παλάτι του στη Ζυρίχη. Κυβερνάει περισσότερες χώ
ρες από τα μέλη του ΟΗΕ, ταξιδεύει περισσότερο από τον 
πάπα, και έχει περισσότερα παράσημα από οποιονδήπο- 
τε ήρωα πολέμου.

Ο Χαβελάνγκε γεννήθηκε στη Βραζιλία, όπου είναι ιδιο
κτήτης της κυριότερης εταιρείας συγκοινωνιών, της 
«Cometa», και άλλων επιχειρήσεων ειδικευμένων στη 
χρηματιστηριακή κερδοσκοπία, στην πώληση όπλων και 
ασφαλειών ζωής. Αλλά οι απόψεις του είναι ελάχιστα 
βραζιλιάνικες. Ένας Άγγλος δημοσιογράφος από τους 
Τάιμς του Λονδίνου τον ρώτησε:

-  Τι είναι αυτό πον σας αρέσει περισσότερο στο ποδόσφαφο; 
Η δόξα; Η  ομορφιά; Η νίκη; Η  ποίηση;

Και αυτός απάντησε:

-  Η  πειθαρχία.

Ο ηλικιωμένος αυτός μονάρχης άλλαξε τη γεωγραφία 
του ποδοσφαίρου και το μετέτρεψε σε μια από τις καλύ
τερες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Κατά την προεδρία του
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διπλασιάστηκε ο αριθμός των χωρών που συμμετέχουν 
στα Παγκόσμια Κύπελλα: ήταν δεκαέξι το 1974, θα είναι 
τριάντα δυο το 1998. Και, όπως μπορεί να μαντέψει κα
νείς μέσα από τους ομιχλώδεις ισολογισμούς, τα κέρδη 
που αποφέρουν τα τουρνουά αυτά έχουν αυξηθεί κατά 
τόσο θαυμαστό τρόπο, που, συγκρινόμενο με αυτά, το βι
βλικό θαύμα των ψωμιών και των ψαριών μοιάζει με 
ανέκδοτο.

Οι νέοι πρωταγωνιστές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, 
χώρες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, 
προσφέρουν στον Χαβελάνγκε μια ευρεία βάση υποστή
ριξης, αλλά η εξουσία του τρέφεται κυρίως από τη συ
νεργασία του με μερικές γιγαντιαίες επιχειρήσεις, όπως 
η Coca-Cola και η Adidas. Ο Χαβελάνγκε ήταν αυτός που 
πέτυχε τη χρηματοδότηση εκ μέρους της Adidas της υπο
ψηφιότητας του φίλου του Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ 
στην προεδρία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ο 
Σάμαρανκ, που κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του 
Φράνκο ήταν ένας από τους ανθρώπους με το γαλάζιο 
πουκάμισο και την προτεταμένη παλάμη, είναι από το 
1980 ο άλλος βασιλιάς του παγκόσμιου αθλητισμού. Και 
οι δυο διαχειρίζονται τεράστια χρηματικά ποσά. Κανείς 
δε γνωρίζει πόσα. Ως προς αυτό, είναι και οι δυο τους 
πολύ μετριόφρονες.



Οι αφεντάδες της μπάλας

Η f if a , που έχει το ανάκτορο και την Αυλή της στη 
Ζυρίχη, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, που βα

σιλεύει στη Αοζάνη και η εταιρεία isi. Marketing, που 
στεγάζει τις δραστηριότητές της στη Λουκέρνη, διαχειρί
ζονται τα Παγκόσμια Κύπελλα Ποδοσφαίρου και τις 
Ολυμπιάδες. Και οι τρεις αυτοί πανίσχυροι οργανισμοί 
έχουν την έδρα τους στην Ελβετία, μια χώρα γνωστή για 
την ευστοχία του Γουλιέλμου Τέλου, την ακρίβεια των 
ρολογιών της και τη θρησκευτική της προσήλωση στο 
τραπεζικό απόρρητο. Συμπτωματικά, και οι τρεις διακα
τέχονται από ένα εξαιρετικό αίσθημα αιδους σε ό,τι αφο
ρά το χρήμα που περνάει από τα χέρια τους και εκείνο 
που μένει στα χέρια τους.

Η is l  Marketing κατέχει, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 
αιώνα, τα αποκλειστικά δικαιώματα της πώλησης διαφη
μίσεων στα στάδια, των φιλμ και των βιντεοκασετών, των 
συμβόλων, των σημαιών και των μασκότ των διεθνών 
διοργανώσεων. Ανήκει στους κληρονόμους του Άντολφ 
Ντάσλερ, του ιδρυτή της Adidas, αδελφού και εχθρού του 
ιδρυτή της ανταγωνίστριας Puma. Ό ταν οι Χαβελάνγκε 
και Σάμαρανκ παραχώρησαν το μονοπώλιο αυτών των 
δικαιωμάτων στην οικογένεια Ντάσλερ, ασκούσαν το ευ- 
γενές καθήκον της ευγνωμοσύνης. Η Adidas, η μεγαλύτε
ρη εταιρεία παραγωγής αθλητικών ειδών στον κόσμο, εί-
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χε συμβάλει πολύ γενναιόδωρα στην ανάρρησή τους 
στην εξουσία. Το 1990 οι Ντάσλερ πούλησαν την Adidas 
στον Γάλλο επιχειρηματία Μπερνάρ Ταπί, αλλά κράτη
σαν την is l , την οποία ελέγχουν σε συνεργασία με την ια
πωνική διαφημιστική εταιρεία Dentsu.

Η εξουσία του παγκόσμιου αθλητισμού δεν είναι παίξε 
γέλασε. Στα τέλη του 1994, συζητώντας στη Νέα Υόρκη 
με επιχειρηματικούς κύκλους, ο Χαβελάνγκε άφησε να 
διαρρεύσουν κάποιοι αριθμοί, γεγονός που δεν το συνη
θίζει:

-  Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο ετήσιος παγκόσμιος κύ
κλος εργασιών τον ποδοσψαίρον αγγίζει το ποσό των 225 δισεκα
τομμυρίων δολαρίων.

Και κομπάζοντας σύγκρινε τον αριθμό αυτό με τα 136 δι
σεκατομμύρια δολάρια του κύκλου εργασιών του 1993 
της General Motors, που είναι πρώτη στον κατάλογο των 
μεγαλύτερων πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Στην ίδια συζήτηση ο Χαβελάνγκε επισήμανε ότι το πο
δόσφαιρο είναι ένα εμπορικό προϊόν, που πρέπει να πω- 
ληθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και υπενθύμισε τον 
πρώτο χρυσό κανόνα της εποχής μας:

-  Τ ψ  πραμάτεια μας πρέπει να τψ  προσέχονμε.

Η πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων είναι η πιο 
προσοδοφόρα φλέβα στο μεταλλείο των διεθνών διοργα
νώσεων, και η fifa και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή 
εισπράττουν τη μερίδα του λέοντος από τα χρήματα που 
καταβάλλει η μικρή οθόνη. Τα ποσά αυτά αυξήθηκαν 
θεαματικά από τότε που η τηλεόραση άρχισε να αναμε-



ταδίδει απευθείας, για όλες τις χώρες, τις διεθνείς αθλη- 
τικε'ς συναντήσεις. Η Ολυμπιάδα της Βαρκελώνης εισέ- 
πραξε εξακόσιες τριάντα φορές περισσότερα χρήματα 
από την αντίστοιχη της Ρώμης, όταν η αναμετάδοση γι
νόταν μόνο σε εθνικό επίπεδο.

Και τη στιγμή που πρέπει να αποφασίσουν ποιες εταιρεί
ες θα είναι οι επίσημοι χορηγοί της κάθε διοργάνωσης, 
τόσο ο Χαβελάνγκε και ο Σάμαρανκ, όσο και η οικογέ
νεια Ντάσλερ είναι σαφείς: θα επιλεγούν αυτοί που πλη
ρώνουν περισσότερο. Η μηχανή που μετατρέπει κάθε 
πάθος σε χρήμα δεν μπορεί να προσφέρει στον εαυτό 
της την πολυτέλεια να προβάλει τα πλέον υγιή και ενδε- 
δειγμένα για την αθλητική ζωή προϊόντα: τίθεται σαφώς 
υπέρ της καλύτερης προσφοράς και ενδιαφέρεται μονά
χα αν η Mastercard πληρώνει περισσότερα ή λιγότερα 
από τη Visa και αν η Fujifilm προσφέρει περισσότερα 
χρήματα από την Kodak. Η Coca-Cola, το διατροφικό 
ελιξίριο που δεν μπορεί να λείπει από το κορμί κανενός 
αθλητή, είναι πάντα στην πρώτη θέση. Οι πολυεκατομ- 
μυριουχες αρετές της δεν αμφισβητούνται.

Σε αυτό το ποδόσφαιρο του τέλους του αιώνα μας, του 
εξαρτημένου από το μάρκετινγκ και τους σπόνσορες, δεν 
εκπλήσσει το γεγονός ότι πολλές από τις σημαντικότερες 
ευρωπαϊκές ομάδες είναι εταιρείες ή ιδιοκτησία άλλων 
εταιρειών. Η Γιουβέντους ανήκει, όπως και η Fiat, στον 
όμιλο Ανιέλι. Η Μίλαν είναι στον αστερισμό των επιχει
ρήσεων του Μπερλουσκόνι. Η Σαμπντόρια στον πετρε
λαϊκό όμιλο Mantovanni. Η Φιορεντίνα στην εταιρεία κι
νηματογραφικών παραγωγών Gecchi Gori. Η Μαρσέιγ 
βρέθηκε στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου 
όταν εξαγοράστηκε από τον όμιλο του Μπερνάρ Ταπί, 
μέχρι που ένα σκάνδαλο δωροδοκιών κατέστρεψε τον
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επιτυχημένο αυτόν επιχειρηματία. Η Παρί Σεν Ζερμέν 
ανήκει στον τηλεοπτικό σταθμό Canal Plus. Η Peugeot, 
χορηγός της Σοσό, είναι επίσης ιδιοκτήτρια του γηπέδου 
της. Η Philips είναι ιδιοκτήτρια της psv Αϊντχόβεν. Δυο 
ομάδες της πρώτης κατηγορίας της Γερμανίας, που χρη
ματοδοτεί η Bayer, φέρουν το όνομά της: η Μπάγερ Λε- 
βερκούζεν και η Μπάγερ Ίρντιγκεν. Ο εφευρέτης και 
ιδιοκτήτης των υπολογιστών Astrad είναι επίσης ιδιοκτή
της της αγγλικής Τότεναμ, οι μετοχές της οποίας έχουν 
εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Η Μπλάκμπερν ανήκει 
στον όμιλο Walker. Στην Ιαπωνία, όπου το επαγγελματι
κό ποδόσφαιρο γεννήθηκε πρόσφατα, οι μεγάλες ιαπω
νικές εταιρείες ίδρυσαν ποδοσφαιρικές ομάδες και έφε
ραν σε αυτές αστέρια του διεθνούς ποδοσφαίρου, με τη 
βεβαιότητα ότι το ποδόσφαιρο είναι μια διεθνής γλώσσα 
που μπορεί να συμβάλει στην προώθηση των συμφερό
ντων τους σε όλο τον κόσμο. Η ηλεκτρική εταιρεία 
Furukawa ίδρυσε την Τζεφ Γιουνάιτεντ Ιτσιχάρα και 
έφερε τον Γερμανό Πιερ Λιτμπάρσκι και τους Τσέχους 
Φράντισεκ.και Πάβελ. Η Toyota δημιούργησε τη Να- 
γκόγια Γκράμπους, που είχε για παίκτη τον Αγγλο γκολ- 
τζή Γκάρι Λίνεκερ. Ο βετεράνος αλλά πάντα εξαιρετικός 
Ζίκο έπαιξε στην Κασίμα, που ανήκει στο βιομηχανικό 
και χρηματιστηριακό όμιλο Sumitomo. Οι εταιρείες 
Mazda, Mitsubishi, Nissan, Panasonic και Japan Airlines 
έχουν τις δικές τους ιδιόκτητες ποδοσφαιρικές ομάδες.

Η ομάδα μπορεί να χάνει χρήματα, αλλά αυτή η λεπτο
μέρεια δεν έχει σημασία αν προσφέρει μια καλή εικόνα 
στον όμιλο επιχειρήσεων που ανήκει. Γι’ αυτό η ιδιοκτη
σία της δεν είναι μυστική: το ποδόσφαιρο χρησιμεύει 
στη διαφήμιση των επιχειρήσεων και δεν υπάρχει στον 
κόσμο καλύτερο εργαλείο των δημοσίων σχέσεων για την 
προσέγγιση του κοινού. 'Οταν ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι



αγόρασε τη Μίλαν, που ήταν σε κατάσταση χρεοκοπίας, 
άρχισε τη νέα εποχή του, αναδεικνυοντας όλη τη χορο
γραφία μια διαφημιστικής εκστρατείας. Ένα βράδυ του 
1987 οι έντεκα παίκτες της Μίλαν βγήκαν στον αγωνιστι
κό χώρο από ένα ελικόπτερο, που είχε προσγειωθεί κα
ταμεσής του γηπέδου, ενώ τα μεγάφωνα έπαιζαν τις Βαλ- 
κυρίες του Βάγκνερ. Ο Μπερνάρ Ταπί, άλλος ειδικός της 
προσωπικής προβολής, συνήθιζε να γιορτάζει της επιτυ
χίες της Μαρσέιγ του με μεγάλες γιορτές, με εντυπωσια
κά πυροτεχνήματα και ακτίνες λέιζερ, στις οποίες ήταν 
προσκεκλημένα τα καλύτερα συγκροτήματα της ροκ.

Το ποδόσφαιρο, πηγή λαϊκών συγκινήσεων, δημιουργεί 
φήμη και εξουσία. Οι ομάδες που έχουν κάποια αυτονο
μία, και δεν εξαρτώνται ευθέως από άλλες επιχειρήσεις, 
συνήθως διευθύνονται από επιχειρηματίες με αδιαφα
νείς δραστηριότητες και πολιτικούς δεύτερης κατηγο
ρίας, οι οποίοι χρησιμοποιούν το ποδόσφαιρο ως εφαλ
τήριο κύρους, προκειμένου να αποκτήσουν δημοτικότη
τα και να διαδραματίσουν σημαντικούς ρόλους. Υπάρ
χουν επίσης μερικά σπάνια παραδείγματα της άλλης 
όψης του νομίσματος: άνθρωποι που θέτουν το κύρος 
τους στην υπηρεσία του ποδοσφαίρου, όπως ο Άγγλος 
τραγουδιστής Έλτον Τζον, που έγινε πρόεδρος της αγα
πημένης του ομάδας της Γουότφορντ, και ο σκηνοθέτης 
Φρανσίσκο Λομπάρντι, που είναι πρόεδρος της Σπόρτιγκ 
Κριστάλ του Περού.
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Ο Χεσοΰς

Σ τα μέσα του 1969 εγκαινιάστηκε μια μεγάλη αίθου
σα τελετών, για γάμους, βαφτίσια και συνέδρια, 

στην ισπανική οροσειρά της Γκουανταράμα. Μεοουοης 
της τελετής εγκαινίων βυθίστηκε το πάτωμα και κατέρ- 
ρευσε η σκεπή, με αποτέλεσμα οι προσκεκλημένοι να 
θάφτουν κάτω από τα ερείπια. Υπήρξαν πενήντα οκτώ 
νεκροί. Το οίκημα είχε κατασκευαστεί με κρατική επιχο
ρήγηση, αλλά χωρίς οικοδομική άδεια, χωρίς σχέδιο κα
τατεθειμένο στην πολεοδομία και χωρίς επιβλέποντα μη
χανικό.

Ο ιδιοκτήτης και κατασκευαστής του εφήμερου κτίσμα- 
τος, ο Χεσους Χιλ ι Χιλ, μπήκε φυλακή. Έμεινε πίσω 
από τα σίδερα δυο χρόνια και τρεις μήνες, δεκαπέντε μέ
ρες για κάθε νεκρό, και στη συνέχεια πήρε χάρη από το 
στρατάρχη Φράνκο. Μόλις βγήκε από τη φυλακή, ο Χε
σοΰς επέστρεψε στις επιχειρηματικές του δραστηριότη
τες και συνέχισε να συμβάλλει στην πρόοδο της πατρίδας 
στον κατασκευαστικό τομέα.



Μερικά χρόνια αργότερα, ο επιχειρηματίας έγινε ιδιο
κτήτης μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, της Ατλέτικο Μα
δρίτης. Χάρη στο ποδόσφαιρο, που τον κατέστησε τηλε
οπτικό αστέρα και του προσέδωσε δημοτικότητα, ο Χε- 
σους μπόρεσε να κάνει πολιτική σταδιοδρομία. Το 1991 
εξελέγη δήμαρχος της Μαρμπέγια με το υψηλότερο πο
σοστό σε όλη την Ισπανία. Κατά την προεκλογική του εκ
στρατεία υποσχέθηκε ότι θα καθάριζε από τους πορτο
φολάδες, τους μεθύστακες και τα πρεζόνια αυτό το του
ριστικό κέντρο, που είναι ειδικευμένο στην υγιή διασκέ
δαση των Αράβων σεΐχηδων και των μαφιόζων διεθνούς 
φήμης, των ειδικευμένων στο λαθρεμπόριο όπλων και 
ναρκωτικών.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης συνεχίζει να είναι η βάση της 
εξουσίας του και του κύρους του, μολονότι χάνει πάρα 
πολύ συχνά. Οι τεχνικοί αποπέμπονται μετά από μερικές 
εβδομάδες. Ο Χεσούς Χιλ ι Χιλ συμβουλεύεται επί του 
προκειμένου τον Αυτοκρατορικό, το άλογό του, ένα λευ
κό επιβήτορα:

-  Αυτοκρατοριχέ, χάσαμε.
-  Το ξέρω, Χιλ.
-  Ποιος φταίει;
-  Δεν ξέρω, XtA.
-  Μα πως, και βέβαια το ξέρεις, Αντοκρατορικέ. Φταίει ο τε

χνικός.
-  Τότε, διωξ’ τον.
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Το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’78

Σ τη Γερμανία πέθαινε ο δημοφιλέστατος σκαραβαίος 
της Volkswagen, στην Αγγλία γεννιόταν το πρώτο 

παιδί του σωλήνα, στην Ιταλία νομιμοποιούνταν η άμ
βλωση. Υπέκυπταν τα πρώτα θύματα του έιτζ, μια κατά
ρα που ακόμα δεν ονομαζόταν έτσι. Οι Ερυθρές Τ αξιαρ
χίες δολοφονούσαν τον Άλντο Μόρο, οι η π λ , υπόσχονταν 
να επιστρέφουν στον Παναμά τη διώρυγα, που είχαν 
υφαρπάξει στις αρχές του αιώνα. Καλά πληροφορημένες 
πηγές του Μαϊάμι ανακοίνωναν την επικείμενη ανατρο
πή του Φιντέλ Κάστρο, η οποία ήταν θέμα ωρών. Στη Νι
καράγουα ψυχορραγούσε η δυναστεία των Σομόζα, στο 
Ιράν ψυχορραγούσε η δυναστεία του Σάχη, ο στρατός 
στη Γουατεμάλα πολυβολούσε ένα πλήθος χωρικών στο 
χωριό Πανσός. Η Ντομιτίλα Μπάριος και άλλες τέσσε
ρις γυναίκες που εργάζονταν στα ορυχεία του κασσιτέ
ρου άρχιζαν απεργία πείνας ενάντια στη στρατιωτική δι
κτατορία της Βολιβίας. Στη στιγμή όλη η Βολιβία άρχιζε 
απεργία πείνας, η δικτατορία έπεφτε. Αντιθέτως, η στρα
τιωτική δικτατορία της Αργεντινής ήταν μια χαρά και, 
για να αποδείξει του λόγου το αληθές, διοργάνωνε το 1 Ιο 
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.



Συμμετείχαν δέκα ευρωπαϊκές χώρες, τέσσερις αμερικα
νικές, το Ιράν και η Τυνησία. Υπό τους ήχους ενός στρα
τιωτικού εμβατηρίου ο στρατηγός Βιντέλα παρασημοφό
ρησε τον Χαβελάνγκε στην τελετή της έναρξης στο στά
διο Μονουμεντάλ του Μπουένος Αιρες. Δυο βήματα πιο 
πέρα λειτουργούσε κανονικά το Αουοβιτς της Αργεντι
νής, το κέντρο βασανιστηρίων και εξόντωσης της Σχολής 
του Μηχανικού και του Ναυτικού. Και λίγα χιλιόμετρα 
μακρύτερα τα αεροπλάνα πετούσαν ζωντανούς κρατού
μενους στο βυθό της θάλασσας.

«Επιτέλους ο κόσμος μπορεί να δει την πραγματική εικό
να της Αργεντινής», αναφώνησε ο πρόεδρος της fifa  

μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Ο Χένρι Κίσινγκερ, 
επίτιμος προσκεκλημένος, ανακοίνωσε:

-  Η  χώρα αυτή έχει λαμπρό μέλλον σε όλα τα επίπεδα.

Και ο αρχηγός της γερμανικής ομάδας Μπέρτι Φογκτς, 
που έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα, δήλωσε λίγες μέρες 
μετά:

-  Η Αργεντινή είναι μια χώρα στην οποία βασιλεύει η τάξη. 
Εγώ δεν είδα κανέναν πολιτικό κρατούμενο.

Οι γηπεδούχοι κέρδισαν μερικά παιχνίδια, έχασαν όμως 
από την Ιταλία και ήρθαν ισόπαλοι με τη Βραζιλία. Για 
να φτάσουν στον τελικό εναντίον της Ολλανδίας, έπρεπε 
να πνίξουν το Περού σε έναν κατακλυσμό από γκολ. Η 
Αργεντινή πέτυχε απόλυτα το αναγκαίο αποτέλεσμα, αλ
λά η συντριβή του Περού με 6-0 προκάλεσε αμφιβολίες 
τόσο στους κακόπιστους όσο και στους καλόπιστους. 
Τους Περουβιανούς, όταν επέστρεψαν στη Λίμα, τους 
πήραν με τις πέτρες.
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Ο τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ολλανδία 
κρίθηκε στην παράταση. Κέρδισαν οι Αργεντινοί με 3-1, 
και σε σημαντικό βαθμό η νίκη αυτή έγινε εφικτή χάρη 
στον πατριωτισμό του δοκαριού, που έσωσε την εστία 
της Αργεντινής στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρ
κειας του αγώνα. Το δοκάρι αυτό, που σταμάτησε ένα 
σουτ του Ρέζενμπρικ, ουδέποτε έγινε αντικείμενο στρα
τιωτικών τιμών, λόγω της ανθρώπινης αχαριστίας. Όπως 
και να έχει, πιο αποφασιστικά ήταν τα γκολ του Μάριο 
Κέμπες, ενός καθαρόαιμου, που έλαμψε με τον καλπα
σμό του, με τη χαίτη του να ανεμίζει πάνω στο χιονισμέ
νο από χαρτάκια χόρτο του γηπέδου.

Την ώρα της απονομής του επάθλου οι παίκτες της 
Ολλανδίας αρνήθηκαν να χαιρετήσουν τους ηγέτες της 
Αργεντινής. Την τρίτη θέση κατέλαβε η Βραζιλία και την 
τέταρτη η Ιταλία.

Ο Κέμπες αναδείχτηκε ο καλύτερος παίκτης του Κυπέλ
λου και πρώτος σκόρερ με έξι γκολ. Τον ακολούθησαν, 
με πέντε γκολ ο καθένας, ο Ολλανδός Ρέζενμπρικ και ο 
Περουβιανός Κουμπίλιας.



Η ευτυχία

Π έντε χιλιάδες δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο, 
ένα πολυτελέστατο κέντρο Τύπου και ραδιοτηλεό

ρασης, γήπεδα άψογα, καινούρια αεροδρόμια: ένα πρό
τυπο αποτελεοματικότητας. Οι παλαιότεροι Γερμανοί 
δημοσιογράφοι ομολόγησαν ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο 
του ’78 τους θύμισε την Ολυμπιάδα του ’36, που είχε 
διοργανώσει με τόση επισημότητα ο Χίτλερ.

Ο απολογισμός ήταν κρατικό μυστικό. Έγιναν δαπάνες 
και υπήρξαν ζημιές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, 
ένας θεό ς  ξέρει πόσων. Ποτέ δε μαθεύτηκε. Και στα 
τέσσερα σημεία του ορίζοντα έφτασαν τα χαμόγελα μιας 
ευτυχισμένης χώρας υπό στρατιωτική κηδεμονία. Στο με
ταξύ, οι στρατηγοί που διοργάνωναν το Παγκόσμιο Κύ
πελλο συνέχιζαν να εφαρμόζουν, για τις ανάγκες του πο
λέμου ή για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, το σχέδιο εξό
ντωσης αντιφρονούντων. Η «οριστική λύση», όπως την 
αποκαλούσαν, δολοφόνησε χωρίς να αφήσει ίχνη πολλές 
χιλιάδες Αργεντινών, άγνωστο πόσους -  ποτέ δεν έγινε 
γνωστό. Ό ποιος προσπαθούσε να μάθει τον έτρωγε το 
μαύρο σκοτάδι. Η περιέργεια, διαφωνία και η αμφιβο
λία ήταν αδιάσειστες αποδείξεις ανατρεπτικής δραστη-
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ριότητας. Ο πρόεδρος της Αγροτικής Εταιρείας της 
Αργεντινής Σελεδόνιο Περέδα διακήρυξε ότι «χάρη στο 
ποδόσφαιρο θα ξεμπερδέψουμε με τη δυσφήμηση της 
χώρας στα μ μ ε  της Δύσης από επώνυμους Αργεντινούς, 
οι οποίοι χρησιμοποιούν γΓ αυτόν το σκοπό το προϊόν
των ληστειών και των απαγωγών τους». Δεν επιτρεπόταν 
η άοκηση κριτικής ούτε καν στους παίκτες και στον προ
πονητή. Η εθνική ομάδα της Αργεντινής στραβοπάτησε 
μερικές φορές στη διάρκεια του Κυπέλλου, αλλά εγκω
μιάστηκε υποχρεωτικά από τους ντόπιους σχολιαστές.

Για να βελτιωθεί η διεθνής εικόνα της χώρας, η δικτατο
ρία πλήρωσε μισό εκατομμύριο δολάρια σε μια ειδικευ
μένη βορειοαμερικανική εταιρεία, την Burson Masteller. 
Η έκθεση των ειδικών της εταιρείας είχε τον ακόλουθο 
τίτλο: «Ό,τι ισχύει για τα προϊόντα ισχύει και για τις χώ
ρες». Ο ναύαρχος Κάρλος Αλμπέρτο Λακόστ, ο ισχυρός 
άντρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξηγούσε σε μια συ
νέντευξη:

-  Αν πάω στψ Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι είναι 
αυτό ηου θα με εντυπωσιάσει περισσότερο; Τα μεγάλα έργα, τα 
μεγάλα αεροδρόμια, τα υπέροχα αυτοκίνητα, τα πολυτελή ζαχα
ροπλαστεία.

Ο ναύαρχος, επιδέξιος οραματιστής της μετατροπής σε 
καπνό εκατομμυρίων δολαρίων και της δημιουργίας πε
ριουσιών σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, πήρε τον έλεγ
χο της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 
μυστηριώδη θάνατο ενός άλλου στρατιωτικού, ο οποίος 
είχε την ευθύνη της διοργάνωσης. Ο Λακόστ διαχειρί
στηκε τεράστια χρηματικά ποσά και, όπως φαίνεται, δεν 
ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός ως προς μερικά παραστατι
κά. Ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών της δικτατορίας, ο



Χουάν Αλεμάν. ερεύνησε αυτή τη διασπάθιση δημοσίου 
χρήματος και έθεσε μερικά ενοχλητικά ερωτήματα. Ο 
ναύαρχος είχε τη συνήθεια να προειδοποιεί:

-  Να μ ψ  ηαραηονιέται αν του βάλουν βόμβα...

Και στο σπίτι του Αλεμάν εξερράγη μια βόμβα τη στιγμή 
ακριβώς που οι Αργεντινοί πανηγύριζαν το τέταρτο γκολ 
σε βάρος του Περού.

Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, ως ανταμοιβή για τα επι- 
τεύγματά του, ο ναύαρχος Λακόστ τοποθετήθηκε αντι
πρόεδρος της FIFA.
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Ένα γκολ του Γκέμιλ

Σ υνέβη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’78. Η Ολλαν
δία, που τα πήγαινε πολύ καλά, έπαιζε με τη Σκοτία, 

που τα πήγαινε πολύ άσχημα.

Ο Σκοτσέζος Άρτσιμπαλντ Γκέμιλ πήρε την μπάλα από 
το συμπατριώτη του Χάρτφορντ και είχε την ευγένεια να 
προσκαλέσει τους Ολλανδούς να χορέψουν στους ήχους 
ενός σόλο γκάιντας.

Ο Βίλντσουτ ήταν ο προπος που έπεσε ζαλισμένος στα 
πόδια του Γκέμιλ. Ύστερα ήρθε η σειρά του Σουρμπίρ, 
που τρέκλιζε ανήμπορος να κάνει κάτι. Τον Κρολ τον πε- 
ρίμενε το χειρότερο: ο Γκέμιλ τού πέρασε την μπάλα 
ανάμεσα από τα πόδια. Και όταν βγήκε ο τερματοφύλα
κας Γιόνγκμπλοντ, ο Σκοτσέζος τού πέρασε την μπάλα 
πάνω από το κεφάλι.



Ένα γκολ του Μπέτεγκα

Σ υνέβη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’78. Η Ιταλία 
κέρδισε με 1-0 την ομάδα των γηπεδούχων.

Πριν μπει το ιταλικό γκολ, οι Ιταλοί σχημάτισαν ένα τέ
λειο τρίγωνο, μέσα στο οποίο η αργεντίνικη άμυνα σά
στισε πιο πολύ κι από τυφλό που βρίσκεται στη μέση 
ανταλλαγής πυροβολισμών. Ο Αντονιόνι πέρασε την 
μπάλα στον Μπέτεγκα, ο οποίος την πέρασε στον Ρόσι, 
που του είχε γυρισμένη την πλάτη, και ο Ρόσι την επέ
στρεψε με τακουνάκι, ενώ ο Μπέτεγκα έμπαινε στην 
αντίπαλη περιοχή. Απέφυγε δυο αμυντικούς και νίκησε 
τον τερματοφύλακα Φιλιόλ με αριστερό σουτ.

Μολονότι κανείς δεν το ήξερε, η Ιταλία είχε αρχίσει να 
κερδίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα άρχιζε τέσσερα 
χρόνια αργότερα.
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Ένα γκολ του Σάντερλαντ

Σ υνέβη το 1979. Στο Γουέμπλεϊ η Αρσεναλ και η Μά- 
ντοεστερ Γιουνάιτεντ διεκδικούσαν το Κύπελλο 

Αγγλίας.

Ή ταν ένας καλός αγώνας, αλλά κανείς δεν υποψιαζόταν 
ότι επρόκειτο να εξελιχθεί στον πιο συναρπαστικό τελικό 
Κυπέλλου από τότε που δημιουργήθηκε ο θεσμός, από το 
1871. Η Αρσεναλ προηγούνταν με 2-0 και ο αγώνας πλη
σίαζε στο τέλος του. Το αποτέλεσμα θεωρούνταν δεδομέ
νο και οι θεατές αποχωρούσαν από το γήπεδο. Και ξαφ
νικά ήρθε μια θύελλα από γκολ. Σε δυο λεπτά μπήκαν 
τρία γκολ. Ένα εύστοχο σουτ του Μακουίν και μια όμορ
φη διείσδυση του Μακιλρόι, που απέφυγε δυο αμυντι
κούς και στη συνέχεια τον τερματοφύλακα, έφεραν τη 
Μάντοεστερ, μεταξύ του 86ου και του 87ου λεπτού, ισό
παλη με την Αρσεναλ- αλλά πριν συμπληρωθεί το 88ο λε
πτό η Αρσεναλ πήρε ξανά το προβάδισμα.

Ο Αλαν Μπράντι, που ήταν, όπως συνήθως, η φυσιογνω
μία του αγώνα, δημιούργησε το τρίτο γκολ και ο Αλαν 
Σάντερλαντ το πέτυχε με ένα φοβερό κεραυνό.

ί



Το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’82

0 «Μεφίστο» του Ιστβάν Σαμπό, αυτό το αριστούργη
μα με θέμα την τέχνη και την προδοσία, βραβευό

ταν με Όσκαρ, ενώ στη Γερμανία πέθαινε πρόωρα ο Φασ- 
μπίντερ, ένας ταλαντούχος και με ανησυχίες κινηματο
γραφικός δημιουργός. Αυτοκτονοΰσε η Ρόμι Σνάιντερ, η 
Σοφία Λόρεν έφευγε για να μην πληρώσει φόρους. Στην 
Πολωνία φυλακιζόταν ο ηγέτης των εργατικών συνδικά
των Λεχ Βαλέσα.
Ο Γκαροία Μάρκες έπαιρνε το Νόμπελ για λογαριασμό 
όλων των ζητιάνων, μουσικών, προφητών, πολεμιστών 
και αλητών ποιητών της Λατινικής Αμερικής. Σφαγή από 
το στρατό σε ένα κεφαλοχώρι του Ελ Σαλβαδόρ: περισ
σότεροι από επτακόσιοι χωρικοί έπεφταν γαζωμένοι από 
τα πολυβόλα, οι μισοί από αυτοΰς ήταν παιδιά. Στη Γουα
τεμάλα ο στρατηγός Ρίος Μοντ καταλάμβανε την εξου
σία, για να ολοκληρώσει την εξόντωση των Ινδιάνων: 
διακήρυττε ότι ο θεό ς  του εμπιστεύτηκε τις τύχες της χώ
ρας και ανακοίνωνε ότι στο εξής οι μυστικές υπηρεσίες 
θα διευθύνονται από το Αγιο Πνεύμα.

Η Αίγυπτος ανακτούσε τη χερσόνησο του Σινά, την οποία 
κατείχε το Ισραήλ από τον πόλεμο των έξι ημερών. Η 
πρώτη τεχνητή καρδιά χτυπούσε σε κάποιο στήθος. Κα
λά πληροφορημένες πηγές του Μαϊάμι ανακοίνωναν την 
επικείμενη ανατροπή του Φιντέλ Κάστρο, η οποία ήταν 
ζήτημα ωρών. Στην Ιταλία ο Πάπας επιβίωνε της δεύτε
ρης σε βάρος του δολοφονικής απόπειρας. Στην Ισπανία 
οι αξιωματικοί που είχαν οργανώσει την επίθεση στο 
κοινοβούλιο καταδικάζονταν σε τριάντα χρόνια φυλακή, 
και ο Φελίππε Γκονζάλες άρχιζε την ταχύτατη πορεία 
του προς την πρωθυπουργία, ενώ στη Βαρκελώνη άρχιζε 
το 12ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
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Συμμετείχαν είκοσι τέσσερις χώρες, οκτώ περισσότερες 
από το προηγούμενο, αλλά η Αμερική δε βγήκε κερδι
σμένη από τη νέα κατανομή: συμμετείχαν δεκατέσσερις 
ευρωπαϊκές ομάδες, έξι αμερικανικές και δυο αφρικανι
κές, καθώς και η Νέα Ζηλανδία και το Κουβέιτ.

Στον πρώτο αγώνα η ομάδα της Αργεντινής, παγκόσμια 
πρωταθλήτρια, έχασε στη Βαρκελώνη. Λίγες ώρες αργό
τερα, πολύ μακριά, στα νησιά Φόκλαντ, ο αργεντίνικος 
στρατός έχανε τον πόλεμο με την Αγγλία. Οι αδίστακτοι 
στρατηγοί, που στα χρόνια της δικτατορίας είχαν κερδί
σει τον πόλεμο εναντίον των συμπατριωτών τους, παρα
δόθηκαν ήσυχα ήσυχα στους Αγγλους στρατιωτικούς. 
Την εικόνα την αναμετέδωσε η τηλεόραση: ο αξιωματι
κός του ναυτικού Αλφρέντο Αστίς, ο βιαστής όλων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έσκυβε το κεφάλι και υπέγρα
φε το ταπεινωτικό πρωτόκολλο παράδοσης.

Τις επόμενες ημέρες η τηλεόραση έδειξε εικόνες από το 
Κύπελλο του ’82: το σεΐχη Φαχίντ Αλ Αχμάντ Αλ Σαμπάχ, 
που, με την κελεμπία του να ανεμίζει, μπήκε στο γήπεδο 
για να διαμαρτυρηθεί για ένα γκολ της Γαλλίας εναντίον 
του Κουβέιτ- το γκολ του Άγγλου Μπράιαν Ρόμπσον μισό 
λεπτό μετά από το εναρκτήριο λάκτισμα, το πιο γρήγορο 
γκολ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων την αδια
φορία του Γερμανού τερματοφύλακα Σουμάχερ, αφού 
πρώτα έκανε, με μια γονατιά, τον Γάλλο επιθετικό Μπα- 
τιστόν να χάσει τις αισθήσεις του (πριν γίνει τερματοφύ
λακας ο Σουμάχερ ήταν σιδεράς).

Μολονότι η Βραζιλία, με τα πόδια των Ζίκο, Φαλκάο και 
Σόκρατες, έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο, τις τρεις 
πρώτες θέσεις κατέλαβαν ευρωπαϊκές ομάδες. Η βραζι- 
λιάνικη ομάδα δεν είχε τύχη, αλλά πρόσφερε θέαμα στο



κοινό, και ο Ζίκο, που πρόσφατα είχε αναδειχτεί καλύτε
ρος παίκτης της Αμερικής δικαιολόγηοε για άλλη μια 
φορά τη «Ζικομανία» των κερκίδων.

Το κύπελλο το πήρε η Ιταλία. Η ιταλική ομάδα είχε ξεκι
νήσει άοχημα, με στραβοπατήματα, πήγαινε από ισοπα
λία σε ισοπαλία, αλλά μετά συνήλθε χάρη στο καλό της 
σύνολο και στις κατάλληλες ριιιές του Πάολο Ρόοι. Στον 
τελικό εναντίον της Δυτικής Γερμανίας η Ιταλία νίκησε 
με 3-1.

Η Πολωνία, οδηγουμενη από τη μουσική του Μπόνιεκ, 
κατε'λαβε την τρίτη θέση. Γην τέταρτη θέση κατέλαβε η 
Γαλλία, που άξιζε κάτι παραπάνω για την ευρωπαϊκή 
αποτελεσματικότητα και την αφρικανική χάρη της με
σαίας της γραμμής.

Ο Ιταλός Ρόσι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με έξι γκολ, 
ακολουθούμενος από τον Γερμανό Ρουμενίγκε, που πέτυ
χε πέντε υπέροχα γκολ.
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Τα απροσδόκητα

Ο Αλέν Ζιρές συγκρότησε, μαζί με τους Πλατινί, Τι- 
γκανό και Ζενγκινί, την πιο θεαματική μέση γραμ

μή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του ’82 και όλης της ιστο
ρίας του γαλλικού ποδοσφαίρου. Στην οθόνη της τηλεό
ρασης ο Ζιρές φαινόταν τόσο μικρός, που πάντα νόμιζες 
ότι είναι μακριά.

Ο Ούγγρος Πούσκας ήταν κοντός και χοντρός, όπως ο 
Γερμανός Ζέελερ. Ο Ολλανδός Γιόχαν Κρόιφ και ο Ιταλός 
Τζιάνι Ριβέρα ήταν καχεκτικοί. Ο Πελέ είχε πλατυποδία, 
όπως και ο Νέστορ Ρόσι, ο γεροδεμένος Αργεντινός χαφ. 
Ο Βραζιλιάνος Ριβελίνο είχε πάντα τα χειρότερα αποτελέ
σματα στα τεστ Κούπερ, αλλά στο γήπεδο ήταν άπιαστος- 
ο συμπατριώτης του Σόκρατες είχε κορμί σαν του ερω
διού, ψηλές και λεπτές σαν οδοντογλυφίδες γάμπες, μικρά 
πόδια, που κουράζονταν εύκολα, αλλά ήταν δάσκαλος στο 
τακουνάκι, και μπορούσε να προσφέρει στον εαυτό του 
την πολυτέλεια να εκτελεί πέναλτι με τη φτέρνα.

Κάνουν μεγάλο λάθος όσοι πιστεύουν ότι οι διαστάσεις 
και οι δείκτες ταχύτητας και δύναμης καθορίζουν την 
αποτελεσματικότητα ενός ποδοσφαιριστή, όπως κάνουν 
μεγάλο λάθος αυτοί που πιστεύουν ότι τα τεστ νοημοσύ
νης έχουν κάποια σχέση με το ταλέντο ενός ανθρώπου ή 
ότι υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στο μήκος του πέους 
και στη σεξουαλική ικανοποίηση. Οι καλοί ποδοσφαιρι
στές μπορεί να μην είναι τιτάνες κατασκευασμένοι από 
τον Μιχαήλ Άγγελο, ούτε καν κάτι λιγότερο. Στο ποδό
σφαιρο η ικανότητα είναι πιο σημαντική από τη φυσική 
κατάσταση, και σε πολλές περιπτώσεις η ικανότητα συνί- 
σταται στην τέχνη της μετατροπής των ορίων σε αρετές.



Ο Κολομβιανός Κάρλος Βαλντεράμα έχει στραβά πόδια, 
αλλά αυτό του χρησιμεύει να κρύβει καλύτερα την μπά
λα. Το (διο συνέβαινε και με τα στραβά πόδια του Γκαρί- 
ντσα. Πού είναι η μπάλα; Στο αυτί; Μέσα στο παπούτσι; 
Πού πήγε; Ο Ουρουγουανός Κοκότσο Άλβαρες, που βά
διζε κουτσαίνοντας και το ένα του πόδι κοιτούσε το άλλο, 
ήταν ένας από τους λίγους αμυντικούς που μπόρεσαν να 
αντιμετωπίσουν τον Πελέ χωρίς να τον χτυπήσουν.

Οι σταρ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του ’94 ήταν δυο κο
ντούληδες και χοντρούληδες, ο Ρομάριο και ο Μαραντό- 
να. Το ίδιο κοντοί είναι ο Ρούμπεν Ρόσα και ο Κάρλος 
Αγκιλέρα, δυο Ουρουγουανοί που διέπρεψαν τα τελευ
ταία χρόνια στην Ιταλία. Χάρη στο μικρό τους ύψος ο 
Βραζιλιάνος Λεόνιντας, ο Άγγλος Κέβιν Κίγκαν, ο Ιρλαν
δός Τζορτζ Μπεστ και ο Δανός Άλαν Σίμονσεν, ο επονο
μαζόμενος «Ψύλλος», κατόρθωναν να τρυπούν τις απρο
σπέλαστες άμυνες και να ξεφορτώνονται τους πανύψη
λους αμυντικούς, που έκαναν τα πάντα για να τους στα
ματήσουν, αλλά δεν το κατόρθωναν. Κοντούλης, αλλά 
ψωμωμένος, ήταν ο Φελίξ Λουστό, το αριστερό εξτρέμ 
της «Μηχανής» της Ρίβερ Πλέιτ, που τον αποκαλούσαν 
«Ανεμιστήρα», γιατί έδινε ανάσες στην υπόλοιπη ομάδα, 
κάνοντας τους αντιπάλους να τον κυνηγάνε. Οι λιλιπού- 
τειοι άντρες μπορούν να αλλάζουν ρυθμό και να επιταχύ
νουν ξαφνικά, χωρίς να καταρρέει το ψηλό οικοδόμημα 
του κορμιού τους.
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Ο Πλατινί

ύτε ο Μισέλ Πλατινί είχε παρουοιαστικό αθλητή.
Το 1972 ο γιατρός της Μετς πληροφόρησε τη διοί

κηση της ομάδας ότι ο Πλατινί έπασχε από «καρδιακή 
ανεπάρκεια και ανεπαρκή αναπνευστική ικανότητα». Η 
έκθεσή του ήταν αρκετή για να απορρίψει η Μετς αυτόν 
τον υποψήφιο ποδοσφαιριστή, μολονότι ο γιατρός δεν 
πρόσεξε ότι επιπλέον είχε πολύ δύσκαμπτους αστραγά
λους, γεγονός που τον εξέθετε στον κίνδυνο συχνών κα
ταγμάτων, και τάση προς την παχυσαρκία λόγω του πά
θους του για τα ζυμαρικά. Ό πως και να έχει, δέκα χρό
νια αργότερα, λίγο πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο της 
Ισπανίας, ο προβληματικός πήρε εκδίκηση: η ομάδα 
του, η Σεντ Ετιέν, συνέτριψε τη Μετς με 9-2.

Ο Πλατινί ήταν μια σύνθεση απ’ ό,τι καλύτερο έχει πα
ρουσιάσει το γαλλικό ποδόσφαιρο: συνδύαζε την ευστο
χία του Χούστο Φοντέν -που στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
του ’58 πέτυχε δεκατρία γκολ, ένα ρεκόρ που παραμένει 
ακατάρριπτο ως τις μέρες μας- και την κινητικότητα και 
την εφευρετικότητα του Ρεϊμόν Κοπά. Ο Πλατινί όχι μό
νο πρόσφερε σε κάθε αγώνα ένα ρεσιτάλ από απίθανα 
γκολ, αλλά και ξεσήκωνε τα κοινό με την ικανότητά του 
να οργανώνει το παιχνίδι όλης της ομάδας. Υπό τη διεύ
θυνσή του η γαλλική ομάδα έπαιζε ένα αρμονικό ποδό
σφαιρο, που, ακολουθώντας το ρυθμό ανάπτυξης του 
παιχνιδιού, σχεδιαζόταν και απολαμβανόταν βήμα βή
μα: το αντίθετο από τις καμινάδες, τις γιούριες και ο Θε
ός να βάλει το χέρι του.

Στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του ’82 η Γαλ
λία έχασε από τη Γερμανία σια πέναλτι. Ή ταν μια μονο
μαχία του Πλατινί με τον Ρονμενίγκε, που ήταν τραύμα-



τιομένος και ιιαρά ταιπα έιιαιξε και συνέβαλε αποφαοι 
(πικά (πη νίκη της ομάδας του. Στη συνέχεια, «πον τέλι 
Κ('), I] Γερμανία έχασε αιιό την Ιταλία. Ούτε ο ΙΙλατινί 
ούτε ο Ρουμενίγκε, δυο παίκτες που έγραψαν ιστορία στ( 
ποδόσφαιρο, μιιόρεσαν να γευτούν τη χαρά της κατάκτη 
οης ενός παγκοσμίου κυπέλλου.

r
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Οι θυσίες της ειδωλολατρικής τελετής

Τ ο 1985 οι χούλιγκαν, οι διαβόητοι φανατικοί, σκό
τωσαν τριάντα εννέα Ιταλούς οπαδούς στις κερκί

δες του παλιού Σταδίου Χέιζελ στις Βρυξέλλες. Η Λίβερ- 
πουλ αντιμετώπιζε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλη- 
τριών Ευρώπης τη Γιουβέντους όταν χτύπησαν οι χούλι
γκαν. Οι Ιταλοί ήταν οτριμωγμένοι σ’ έναν τοίχο και είτε 
πέθαναν τσαλαπατημένοι από τους δικούς τους είτε έπε
σαν στο κενό. Η τηλεόραση μετέδωσε ζωντανή τη σφαγή, 
αλλά μετέδωσε και τον αγώνα, ο οποίος, παρ’ όλα αυτά, 
έγινε.

Έκτοτε η Ιταλία έγινε απαγορευμένος τόπος για τους 
Άγγλους οπαδούς, ακόμα και αν παρείχαν εγγυήσεις κα
λής διαγωγής. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’90 η Ιταλία 
υποχρεώθηκε να επιτρέψει τη μετάβαση Άγγλων οπαδών 
στη Σαρδηνία, όπου έπαιζε η αγγλική ομάδα, αλλά οι 
πράκτορες της Σκότλαντ Γιαρντ, που τους επιτηρούσαν, 
ήταν περισσότεροι από τους οπαδούς, την ευθύνη της 
επιτήρησης των οποίων είχε ο ίδιος ο Βρετανός υπουρ
γός Αθλητισμού.

Έναν αιώνα νωρίτερα, το 1890, η αγγλική εφημερίδα 
Τάιμς προειδοποιούσε: «Οι χούλιγκαν μας πάνε από το



κακό στο χειρότερο, και το χειρότερο είναι ότι πολλα- 
πλασιάζονται. Αποτελοΰν τα τερατώδη απόβλητα του πο
λιτισμού μας». Στις μέρες μας τα ίδια απόβλητα συνεχί
ζουν να επιδίδονται στο έγκλημα με πρόσχημα το ποδό
σφαιρο.

Όπου εμφανίζονται οι χούλιγκαν σπέρνουν τον πανικό. 
Το κορμί τους είναι γεμάτο τατουάζ απ’ έξω και αλκοόλ 
από μέσα, έχουν διάφορα συμπράγκαλα που κρεμούν 
από το λαιμό και τα αυτιά τους, χρησιμοποιούν σιδερο- 
γροθιές και γκλομπς, αποπνέουν ακατάσχετη βία όταν 
τραγουδούν ουρλιάζοντας το «Κυβέρνα, Βρετανία» και 
άλλες μνησικακίες της χαμένης αυτοκρατορίας. Στην 
Αγγλία, αλλά και σε άλλες χώρες, οι νταήδες αυτοί επιδει
κνύουν, πολύ συχνά, ναζιστικά σύμβολα και διακηρύσ
σουν το μίσος τους απέναντι στους μαύρους, τους Άραβες, 
τους Τούρκους, τους Πακιστανούς και τους Εβραίους:

-  Να ηάνε στψ  Αφρική, γρύλιζε ένας φανατικός της Ρε
άλ Μαδρίτης, που αρεσκόταν να δέρνει μαύρους γιατί 
ήρθαν να του πάρουν τη δουλειά.

Με πρόσχημα το ποδόσφαιρο οι Ιταλοί ναζισκίνς σφυρί
ζουν τους μαύρους παίκτες και αποκαλούν «Εβραίους» 
τους αντίπαλους οπαδούς.

Αλλά οι συμμορίες οπαδών που προσβάλλουν το ποδό
σφαιρο, όπως ο μεθυσμένος προσβάλλει το κρασί, δεν 
αποτελούν ευρωπαϊκό προνόμιο. Σχεδόν όλες οι χώρες 
υποφέρουν από αυτές, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότε
ρο, και τα λυσσασμένα σκυλιά του ποδοσφαίρου πολλα- 
πλασιάζονται στις μέρες μας. Μέχρι πριν από λίγα χρό
νια η Χιλή είχε τους ευγενέστερους οπαδούς που έχω δει 
ποτέ: άντρες, αλλά και γυναίκες και παιδιά, ικανούς να

® © © 233



234 ©  ©  ©

προσφέρουν μουσικά θεάματα που ανταγωνίζονταν στις 
κερκίδες με κριτικές επιτροπές και άλα τα σχετικά. Σή
μερα η Κόλο-Κόλο έχει τους οργανωμένους οπαδούς της, 
«Το λευκό νύχι», ενώ οι οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ ντε 
Τσίλε ονομάζονται «Οι αποκάτω».

Το 1993 ο Χόρχε Βαλντάνο υπολόγιζε ότι στα τελευταία 
δεκαπέντε χρόνια είχαν πεθάνει περισσότερα από εκατό 
άτομα στα γήπεδα της Αργεντινής. Η βία, έλεγε ο Βαλ
ντάνο, αυξάνεται ευθέως ανάλογα με τις κοινωνικές αδι
κίες και τις απογοητεύσεις που συσσωρεύουν οι άνθρω
ποι στην καθημερινή τους ζωή. Οι συμμορίες των οπα
δών τρέφονται παντού από νέους συγκλονισμένους από 
την έλλειψη εργασίας και ελπίδας. Λίγους μήνες μετά 
από αυτές τις δηλώσεις, η Μπόκα Τζούνιορς έχασε από 
τη Ρίβερ Πλέιτ στο παραδοσιακό ντέρμπι με 2-0. Στην 
έξοδο από το γήπεδο δυο οπαδοί της Ρίβερ Πλέιτ δολο- 
φονήθηκαν με σφαίρες. «Είμαστε ισόπαλοι 2-2», σχολία
σε ένας πιτσιρικάς, οπαδός της Μπόκα Τζούνιορς, που 
έδωσε συνέντευξη στην τηλεόραση.

Σε άλλους καιρούς, και αναφερόμενος οε άλλα αθλήμα
τα, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος περιέγραφε τους οπαδούς 
της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας των αρχών του 
5ου μετά Χριστό αιώνα ως εξής: «Όταν πηγαίνουν στον 
ιππόδρομο, είναι σαν να έχουν ανακαλύψει ένα βαρέλι 
με ναρκωτικά. Ξεχνάνε εντελώς ποιοι είναι και, χωρίς 
καμιά ντροπή, κάνουν ό,τι τους κατέβει». Η χειρότερη 
καταστροφή στην ιστορία του αθλητισμού συνέβη εκεί, 
στην Κωνσταντινούπολη, έναν αιώνα μετά. Το 512 πέθα- 
ναν χιλιάδες άνθρωποι -λένε ότι ήταν τριάντα χιλιάδες, 
είναι βαρύ να το πιστέψει κανείς- σε οδομαχίες μεταξύ 
οπαδών δυο εχθρικών ομάδα>ν. Όμως δεν ήταν οπαδοί 
ποδοσφαιρικών ομάδων αλλά ομάδων τεθρίππων.



Σε γήπεδο ποδοσφαίρου η τραγτοδία με τα περισσότερα 
θύματα ήταν αυτή του 1964, στην προπεύουσα του ΓΙε- 
ρου. 'Οταν ο διαιτητής ακύρωσε ένα γκολ m a τελευταία 
λεπτά ενός αγώνα ενάντια (πην Αργεντινή, από τις κερκί
δες. που έβραζαν από οργή, άρχισε να πέφτει μια βροχή 
από πορτοκάλια, κουτιά μπίρας και οτιδήποτε άλλο μπο
ρούσε να εκ<^>ενδονι<πεί. Ί'ότε. τα δακρυγόνα και οι ιιυ- 
ροβολιομοί της αστυνομίας ιιροκάλεοαν πανικό. Η αστυ- 
νομία επιτέθηκε και οτρίμωξε το πλήθος στις εξόδους, 
που ήταν κλεκπές. Οι νεκροί ξεπέραοαν τους τριακόοι- 
ους. Γη νύχια ένα πλήθος διαδήλωοε στη Λίμα: η διαδή- 
λίοοη έγινε ενάντια ιπο διαιτητή και όχι ενάντια οτην 
α<πυνομία.
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Το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’86

Ο Ντιβαλιέ, ο επονομαζόμενος «Μπέιμπι Ντοκ», το 
ε'οκαγε από την Αϊτή κατακλέβοντας τα πάντα· κα

τακλέβοντας τα πάντα το έοκαγε και ο Φερντινάντ Μάρ
κος από τις Φιλιππίνες, ενώ τα αμερικανικά αρχεία απο
κάλυπταν, κάλλιο αργά παρά ποτέ, ότι ο διακεκριμένος 
Φιλιππινέζος ήρωας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 
ήταν στην πραγματικότητα ένας λιποτάκτης.

Ο κομήτης Χάλεϊ επισκεπτόταν τον ουρανό μας μετά 
από μακρόχρονη απουσία· ανακαλύπτονταν εννέα φεγ
γάρια γύρω από τον πλανήτη Ουρανό- εμφανιζόταν η 
πρώτη τρύπα στο στρώμα του όζοντος που μας προστα
τεύει από την ηλιακή ακτινοβολία. Ένα νέο ναρκωτικό 
διαδιδόταν, παιδί της γενετικής μηχανικής στον αγώνα 
της για την αντιμετώπιση της λευχαιμίας. Στην Ιαπωνία 
αυτοκτονούσε μια τραγουδίστρια τη μόδας και την ακο
λουθούσαν στο θάνατο είκοσι τρεις από τους λάτρεις της. 
Ένας σεισμός άφηνε άστεγους διακόσιες χιλιάδες Σαλ- 
βαδορένιους, και η καταστροφή του σοβιετικού σταθμού 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Τσερνομπίλ προ- 
καλούσε μια βροχή ραδιενεργού δηλητηρίου, την οποία 
ήταν αδύνατο να προσμετρήσει ή να σταματήσει κανείς, 
και η οποία έπληξε άγνωστο πόση έκταση και πόσους 
ανθρώπους.



Ο Φελίπε Γκονζάλες έλεγε ναι στο ν α γ ο , αφου για χρόνια 
είχε κραυγάσει όχι, και ένα δημοψήφισμα νομιμοποιούσε 
τη στροφή αυτή, ενώ η Ισπανία και η Πορτογαλία εντάσ
σονταν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Ο κό
σμος θρηνούσε τον Ό λαφ Πάλμε, τον Σουηδό πρωθυ
πουργό, που είχε δολοφονηθεί στη μέση του δρόμου. 
Εποχή θρήνου για τα γράμματα και τις τέχνες: έφευγαν ο 
γλυπτής Χένρι Μουρ και οι συγγραφείς Σιμόν ντε Μπο- 
βουάρ, Ζαν Ζενέ, Χουάν Ρουλφο και Χόρχε Λουίς Μπόρ-

χες·

Ξεσπούσε το σκάνδαλο Ιρανγκέιτ, που ενέπλεκε τον πρό
εδρο Ρέιγκαν, την c ia  και τους κόντρας της Νικαράγουα 
σε λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών, και ανατιναζό
ταν το διαστημικό λεωφορείο Τσάλεντζερ, επανδρωμένο 
με επταμελές πλήρωμα, αμέσως μετά την απογείωσή του 
από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ. Η αμερικανική αεροπο
ρία βομβάρδιζε τη Λιβύη και σκότωνε μια κόρη του συ
νταγματάρχη Καντάφι, για να τον τιμωρήσει για μια τρο
μοκρατική ενέργεια, που αργότερα αποδόθηκε στο Ιράν.

Σε μια φυλακή της Λίμα τετρακόσιοι φυλακισμένοι πέ- 
θαιναν γαζωμένοι από τα πολυβόλα. Καλά πληροφορη- 
μένες πηγές του Μαϊάμι ανακοίνωναν την επικείμενη 
ανατροπή του Φιντέλ Κάστρο, η οποία ήταν ζήτημα 
ωρών. Στην Πόλη του Μεξικού, τον προηγούμενο χρόνο, 
είχαν ισοπεδωθεί πολλά κτίρια, που είχαν χτιστεί χωρίς 
τσιμέντο, με όλο τον κόσμο μέσα, εξαιτίας ενός σεισμού, 
και μεγάλο μέρος της πόλης ήταν ερειπωμένο ακόμα 
όταν γινόταν η έναρξη του 13ου Παγκοσμίου Κυπέλλου 
Ποδοσφαίρου.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’86 συμμετείχαν δεκατέσσε
ρις ευρωπαϊκές χώρες, έξι αμερικανικές και το Μαρόκο, η
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Νότια Κορέα, το Ιράκ και η Αλγερία. Στο Μεξικό γεννή- 
θηκε η «όλα» στις κερκίδες, που έκτοτε κινεί τους οπαδούς 
όλου του κόσμου στην κορύφωση της έντασης. Έγιναν 
αγώνες από αυτούς που σηκώνουν την τρίχα κάγκελο, 
όπως ο αγώνας Γαλλίας-Βραζιλίας, στον οποίο παίκτες 
που δε λάθευαν ποτέ, όπως ο Πλατινί, ο Ζίκο, ο Σόκρατες, 
αστόχησαν στα πέναλτι· και υπήρξαν δυο συντριβές με 
πρωταγωνίστρια τη Δανία, η οποία φιλοδώρησε με έξι 
γκολ την Ουρουγουάη και δέχτηκε πέντε από την Ισπανία.

Αλλά αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν του Μαραντόνα. 
Στον αγώνα εναντίον της Αγγλίας ο Μαραντόνα εκδικήθη- 
κε για την πληγωμένη, από τον πόλεμο των Φόκλαντ, εθνι
κή υπερηφάνεια της πατρίδας του, βάζοντας δυο γκολ με 
το αριστερό: έβαλε ένα με το αριστερό χέρι, που το αποκά- 
λεσε «χέρι του Θεού», και το άλλο με το αριστερό πόδι, 
αφού πρώτα σωριάστηκε στο έδαφος όλη η αγγλική άμυνα.

Στον τελικό έπαιξαν η Αργεντινή με τη Γερμανία. Ο Μα
ραντόνα έδωσε την κρίσιμη πάσα, που έβγαλε τον Μπου- 
ρουτσάγα μόνο του, για να κερδίσει η Αργεντινή στην εκ- 
πνοή του αγώνα με 3-2 και να κατακτήσει το παγκόσμιο 
κύπελλο. Αλλά πριν είχε μπει άλλο αξέχαστο γκολ: ο 
Βαλντάνο πήρε την μπάλα από την εστία της ομάδα του, 
διέσχισε όλο το γήπεδο, και, όταν ο Σουμάχερ έκανε δια
γώνια έξοδο, ο Βαλντάνο έστειλε την μπάλα στη δεξιά 
του γωνία. Πριν μιλούσε στη μπάλα και της έλεγε:

-  Σε παρακαλώ, μπες γκολ.

Η Γαλλία κατέλαβε την τρίτη θέση και το Βέλγιο την τέ
ταρτη. Ο Αγγλος Λίνεκερ ανακηρύχθηκε πρώτος σκόρερ 
με έξι γκολ. Τον ακολούθησαν, με πέντε γκολ ο καθένας, 
ο Μαραντόνα, ο Βραζιλιάνος Καρέκας και ο Ισπανός 
Μπουτραγκένιο.



Η χηλεκρατορία

Σ τις μέρες μας τ» γήπεδο είναι ένα τερά<πιο τηλεο
πτικό στούντιο. Ο αγώνας διεξάγεται για την τηλεό

ραση, που μας προσφέρει τον αγώνα στο σπίτι. Και απο
φασίζει η τηλεόραση.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 86 ο Βαλντάνο, ο Μαρα- 
ντόνα και άλλοι ποδοσφαιριστές διαμαρτυρήθηκαν γιατί 
τα σημαντικότερα παιχνίδια γίνονταν καταμεσήμερο, 
κάτω από έναν ήλιο που έψηνε ό,τι άγγιζε. Το μεσημέρι 
στο Μεξικό, ιιου αντιστοιχούσε ιπο σούρουπο στην Ευ
ρώπη, ήταν η <όρα που βόλευε καλύτερα τις ευρωπαϊκές 
τηλεοράσεις. Ο Γερμανός τερματοφύλακας Χάραλντ 
Σουμάχερ περιέγραψε τι ουνέβαινε:

-  Ιδρώνω. Ο λαιμός μην είναι κατάξερος. Το χορτάρι είναι 

οαν ξεραμένο οκατό: άκληρό, ιιαράξενο, εχθρικό. 0  ήλιος ιιέφτει 

κάθετα και σκάει πάνω στα κεφάλια μας. Δεν έχουμε σκιά. Λ ένε  

ότι αυτό βολεύει την τηλεόραση.

Η πώληση του θεάματος είχε μεγαλύτερη σημασία από 
την ποιότητα του παιχνιδιού; Οι παίκτες είναι για να 
κλοτσάνε, όχι για να κλοτσοβολάνε· ο Χαβελάνγκε έβαλε 
τελεία και παύλα στην ενοχλητική αυτή υπόθεση:
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-  Να παίζουν και να βγάλουν το σκασμό, αποφάσισε.

Ποιος είχε την ευθύνη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 
’86; Η Μεξικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου; Ό χι, έλε
ος, φτάνουν πια οι μεσάζοντες: την ευθύνη είχε ο Γκιγέρ- 
μο Κανιέδο, αντιπρόεδρος της Televisa και πρόεδρος 
του διεθνούς καναλιού της επιχείρησης. Το Παγκόσμιο 
Κύπελλο αυτό ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο της Televisa, 
του ιδιωτικού μονοπωλίου, που είναι ιδιοκτήτης του 
ελεύθερου χρόνου των Μεξικανών αλλά και του ποδο
σφαίρου της χώρας. Και τίποτα δεν ενδιέφερε περισσό
τερο από το χρήμα που μπορούσε να αποκομίσει η 
Televisa, μαζί με την f if a , από τις αναμεταδόσεις στις 
ευρωπαϊκές αγορές. Ό ταν ένας Μεξικανός δημοσιογρά
φος διέπραξε την ασέβεια να ρωτήσει για τις δαπάνες 
και τα κέρδη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Κανιέδο του 
απάντησε ορθά κοφτά:

-  Πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση, ηου δεν είναι υποχρεω
μένη να αποδώσει λογαριασμό σε κανέναν.

Ό ταν τελείωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Κανιέδο συνέ
χισε να είναι αυλικός του Χαβελάνγκε σε μια από τις 
αντιπροεδρίες της f if a , μιας άλλης ιδιωτικής επιχείρη
σης, που και αυτή δεν αποδίδει λογαριασμό σε κανέναν.

Η Televisa δεν ελέγχει μονάχα τις εθνικές και διεθνείς 
αναμεταδόσεις των αγώνων του μεξικανικού ποδοσφαί
ρου, αλλά είναι και ιδιοκτήτρια τριών ομάδων της πρώ
της κατηγορίας: της Αμέρικα (που είναι η ισχυρότερη), 
της Νεκάχα και της Ατλάντε.

Το 1990 η Televisa έκανε μια άγρια επίδειξη της ισχύος 
της στο μεξικανικό ποδόσφαιρο. Εκείνη τη χρονιά ο



πρόεδρος της Πουέμπλα Εμίλιο Μάουερ είχε μια θανα
τηφόρα ιδέα: σκέφτηκε ότι η Televisa μπορούσε κάλλι- 
στα να πληρώνει περισσότερα χρήματα στις ομάδες για 
τα αποκλειστικά δικαιώματα αναμετάδοσης των αγώνων. 
Η πρωτοβουλία του Μάουερ βρήκε απήχηση σε μερι
κούς από τους ηγέτες της Μεξικανικής Ομοσπονδίας Πο
δοσφαίρου. Στο κάτω κάτω της γραφής, το μονοπώλιο 
πλήρωνε κάτι παραπάνω από χίλια δολάρια σε κάθε 
ομάδα, ενώ κέρδιζε περιουσίες πουλώντας τους διαφημι
στικούς χώρους.

Τότε η Televisa δίδαξε ποιος είναι το αφεντικό. Ο Μάου
ερ υπέστη έναν τρομερό βομβαρδισμό: από τη μια στιγ
μή στην άλλη οι επιχειρήσεις του και το σπίτι του βρέθη
καν υποθηκευμένα λόγω χρεών, δέχτηκε απειλές, επιθέ
σεις, κηρύχτηκε παράνομος και εκδόθηκε σε βάρος του 
ένταλμα σύλληψης. Επιπλέον, στο γήπεδο της ομάδας 
του, της Πουέμπλα, μπήκε μια ωραία πρωία λουκέτο, 
χωρίς να έχει προηγηθεί η οποιαδήποτε προειδοποίηση. 
Αλλά οι μαφιόζικες μέθοδοι δεν ήταν επαρκείς για να 
τον υποχρεώσουν να σιωπήσει, κι έτσι δεν έμεινε άλλη 
λύση από τη φυλάκισή του και τη διαγραφή του από την 
εξεγερμένη ομάδα και τη Μεξικανική Ομοσπονδία Πο
δοσφαίρου, μαζί με τους συμμάχους του.

Σε όλο τον κόσμο η τηλεόραση είναι αυτή που αποφασί
ζει, άμεσα ή έμμεσα, πού, πότε και πώς θα γίνει αγώνας. 
Το ποδόσφαιρο έχει πουληθεί στη μικρή οθόνη ψυχή τε 
και σώματι. Οι παίκτες είναι πλέον τηλεοπτικοί αστέρες. 
Ποιος ανταγωνίζεται το θέαμα που προσφέρουν; Το 
πρόγραμμα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στη Γαλλία και 
την Ιταλία το 1993 ήταν η αναμετάδοση του τελικού του 
Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης μεταξύ της Μίλαν 
και της Μαρσέιγ. Η Μίλαν, όπως είναι γνωστό, ανήκει
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στον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, τον τσάρο της ιταλικής τηλε
όρασης. Ο Μπερνάρ Ταπί δεν ήταν ιδιοκτήτης της γαλ
λικής τηλεόρασης, αλλά η ομάδα του, η Μαρσέιγ, είχε ει- 
σπράξει το 1993 από τη μικρή οθόνη τριακόσιες φορές 
περισσότερα χρήματα απ’ ό,τι το 1980. Δεν έλειπαν οι 
λόγοι για να τη χαϊδεύει λοιπόν.

Τώρα μπορούν να δουν τους αγώνες εκατομμύρια άν
θρωποι, και όχι μονάχα οι χιλιάδες που πηγαίνουν στο 
γήπεδο. Οι οπαδοί έχουν πολλαπλασιαστεί και έχουν με- 
τατραπεί σε πιθανούς καταναλωτές των προϊόντων, που 
θέλουν να πουλήσουν οι διαμορφωτές των εικόνων. Αλλά, 
σε αντίθεση με το μπέιζμπολ και το μπάσκετ, το ποδό
σφαιρο είναι ένα συνεχές παιχνίδι, που δεν επιτρέπει 
πολλές διακοπές για διαφημίσεις. Ένα μόνο διάλειμμα 
δεν αρκεί. Η αμερικανική τηλεόραση έχει προτείνει τη 
διόρθωση αυτού του δυσάρεστου μειονεκτήματος, διαι
ρώντας τους αγώνες σε τέσσερα ημίχρονα των είκοσι πέ
ντε λεπτών, και ο Χαβελάνγκε είναι σύμφωνος.



Στα σοβαρά και σε συνέχειες

Ο Ντον Χόου, τεχνικός της εθνικής Αγγλίας, δήλωνε 
το 1987:

-Ένας παίκτης που αισθάνεται ευχαριστημένος μετά από ήττα 
δε θα γίνει ποτέ τον καλός ποδοσφαιριστής.

Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ολοένα πιο γρήγορο, 
ολοένα λιγότερο όμορφο, τείνει να εξελιχθεί σ’ ένα δια
γωνισμό ταχύτητας και δύναμης, το καύσιμο του οποίου 
είναι ο πανικός της ενδεχόμενης ήττας.

Οι παίκτες τρέχουν πολύ, αλλά διακινδυνεύουν ελάχιστα 
ή καθόλου. Η φιλοδοξία δεν είναι προσοδοφόρα. Σε σα
ράντα χρόνια, ανάμεσα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’54 
και σε αυτό του ’94, ο μέσος όρος των γκολ μειώθηκε στο 
μισό, μολονότι το ’94 δόθηκε ένας επιπλέον βαθμός σε 
κάθε νίκη, με σκοπό να αποθαρρυνθεί η αναζήτηση της 
ισοπαλίας. Επικράτηση της αποτελεσματικότητας της 
μετριότητας: στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ολοένα περισ
σεύουν οι ομάδες που απαρτίζονται από δημόσιους 
υπαλλήλους ειδικευμένους στην αποφυγή της ήττας, και 
όχι από παίκτες που διακινδυνεύουν να παίξουν με 
έμπνευση και να αφεθούν στον αυτοσχεδιαομό τους.

Ο Χιλιανός ποδοσφαιριστής Κάρλος Κασέλι κοροΐδευε 
το τσιγκούνικο ποδόσφαιρο:

® © ® 243



244 © © ©

-  Είναι η ταχτική τψ  νυχτερίδας, έλεγε. Οι έντεκα παίκτες 
κρεμασμένοι από το οριζόντιο δοκάρι.

Και ο Ρώσος ποδοσφαιριστής Νικολάι Στάροστιν παρα
πονιόταν για το ποδόσφαιρο που διευθυνόταν με τηλε
χειρισμό:

-  Τώρα όλοι οι ποδοσφαιριστές φαίνονται ίδιοι. Αν αλλάξουν 
τις φανέλες, κανείς δεν τους αναγνωρίζει. Όλοι παίζουν το ίδιο πο
δόσφαιρο.

Παίζοντας σοβαρά και σε συνέχειες συνιστά άραγε παι
χνίδι; Σύμφωνα με αυτό που καταλαβαίνουμε από τη ρί
ζα και το νόημα των λέξεων, «παίζω» σημαίνει αστειεύο
μαι, και η λέξη «υγεία» δηλώνει τη μέγιστη ελευθερία του 
κορμιού. Η ελεγχόμενη αποτελεσματικότητα των μηχα
νικών επαναλήψεων, εχθρός της υγείας, αρρωσταίνει το 
ποδόσφαιρο.

Η νίκη χωρίς μαγεία, χωρίς έκπληξη και ομορφιά, μή
πως είναι χειρότερη από την ήττα; Το 1994, στο ισπανι
κό πρωτάθλημα, η Ρεάλ Μαδρίτης έχασε έναν αγώνα 
από τη Σπόρτιγκ της Χιχόν. Αλλά οι παίκτες της Ρεάλ 
Μαδρίτης είχαν παίξει με «ενθουσιασμό», λέξη που η 
προέλευσή της σημαίνει να έχεις μέσα σου τους θεούς. Ο 
τεχνικός της Ρεάλ Χόρχε Βαλντάνο υποδέχτηκε τους παί
κτες του χαμογελώντας στα αποδυτήρια:

-  Όταν κάποιος παίζει όπως εσείς σήμερα, τους είπε, έχει 
τψ  άδεια να χάνει.



Τα φαρμακεία που τρέχουν

Σ το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’54, όταν η Δυτική Γερ
μανία εμφάνισε εκείνη την ταχύτατη ομάδα που 

έκανε τους Ούγγρους να την κοιτάζουν, ο Φέρεντς Πού- 
σκας είπε ότι τα γερμανικά αποδυτήρια μύριζαν σαν κή
πος με παπαρούνες, και ότι αυτό δεν ήταν άσχετο με το 
γεγονός ότι οι νικητές έτρεχαν σαν τρένα.

Το 1987 ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Δυ
τικής Γερμανίας Χάραλντ Τόη Σουμάχερ δημοσίευσε 
ένα βιβλίο, στο οποίο έλεγε:

«Εδώ περισσεύουν οι ουσίες και λείπουν οι γυναίκες», 
αναφερόμενος στο γερμανικό ποδόσφαιρο και κατ’ επέ
κταση σε όλο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Στο βιβλίο 
του Der anpfiff (Το εναρκτήριο σψνριγμα) ο Σουμάχερ περι
γράφει ότι οι παίκτες της γερμανικής ομάδας, στο Πα
γκόσμιο Κύπελλο του ’86, είχαν καταναλώσει ανυπολόγι
στες ποσότητες ενέσεων και χαπιών, καθώς και ότι έπι
ναν ένα μυστηριώδες μεταλλικό νερό το οποίο προκα- 
λούσε διάρροιες. Τελικά εκείνη η ομάδα εκπροσωπούσε 
τη χώρα της ή τη γερμανική χημική βιομηχανία; Ακόμα
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και για να κοιμηθούν οι παίκτες ήταν υποχρεωμένοι να 
πάρουν χαπάκια. Ο Σουμάχερ τα έφτυνε, γιατί για να 
κοιμηθεί προτιμούσε μια μπίρα.

Ο διεθνής τερματοφύλακας επιβεβαίωσε ότι στο επαγ
γελματικό ποδόσφαιρο είναι συχνή η χρήση αναβολικών 
και διεγερτικών ουσιών. Πολλοί ποδοσφαιριστές υπο
χρεώνονται από το νόμο της αποδοτικότητας -που απαι
τεί τη νίκη έναντι οιουδήποτε τιμήματος και τους προκα- 
λεί άγχος και αγωνία- να μετατραποΰν σε φαρμακεία 
που τρέχουν. Το ίδιο το σύστημα που τους καταδικάζει σ’ 
αιπή τη συμπεριφορά τους καταδικάζει επίσης γι’ αυτή τη συ
μπεριφορά, όταν αποκαλύπτεται η υπόθεση.

Ο Σουμάχερ, που παραδέχτηκε ότι και αυτός είχε ντοπα- 
ριστεί μερικές φορές, κατηγορήθηκε για εθνική προδο
σία. Το λαϊκό ίνδαλμα, δυο φορές φιναλίστ σε τελικούς 
Παγκοσμίου Κυπέλλου, αποβλήθηκε από το ναό και ρί
χτηκε στα πόδια των αλόγων. Διωγμένος από την ομάδα 
του, την Κολωνία, έχασε τη θέση του στην εθνική ομάδα 
και υποχρεώθηκε να πάει να παίξει ποδόσφαιρο στην 
Τουρκία.



Β
Τα τραγούδια της περιφρόνησης

Σ τους χάρτες  δε φ α ίνετα ι, αλλά υ πάρχει. Ε ίναι α ό ρ α 
το, αλλά υ πάρχει. Υ πά ρχει ε'να τε ίχος  που γελοιο

πο ιεί την ανάμνησ η του Τ ε ίχο υς  του Βερολίνου. Ο ρθω 
μένο γ ια  να χω ρίζει αυτούς που έχουν α π ό  αυτούς που 
δεν έχουν, χω ρίζει τον κόσμο ολόκληρο σε βορρά  και νό
το, αλλά χαράζει σύνορα: και στο εσω τερικό τη ς  κάθε 
χώ ρας αλλά και σε κάθε πόλη. Κάθε φ ορά  που ο νότος 
έχει το θράσ ος να πη δή σ ει αυτό το  τε ίχος  και να βρεθεί 
εκεί που δεν πρέπ ει, ο βορράς τού υπενθυμίζει, με μπα- 
<πουνιές, πο ια  είνα ι η θέση του. Και σ υμβαίνει το ίδ ιο  με 
τις  εισβολές α π ό  τις  κα κόφ ημες ζώνες κάθε χώ ρα ς και 
κάθε πόλης.

Τ ο  ποδόσ φ αιρο , κα θρέφ της των πάντω ν, α ν τικ α το π τρ ί
ζει αυτή την πρα γμ ατικότητα . Στα μέσα της  δεκ αετ ίας  
του ’80, όταν η Ν άπολι έπα ιζε  το  καλύτερο π ο δ όσ φ α ιρο  
στην Ιταλία  χάρη  στη μαγική  επ ιρροή  του Μ αραντόνα, 
το κοινό του βορρά αντέδρασ ε ανασ ύροντας τα  παλιά  
όπλα της περ ιφ ρόνηση ς. Ο ι Ν απολιτάνοι, σ φετερ ισ τές 
της απ α γορευ μ ένη ς  δόξας, κέρδιζαν τα  έπα θλ ά  τους εις 
βάρος τ<·>ν ανέκαθεν ιοχυροίν, κι αυτο ί τ ιμ ώ ρησα ν  αυτή 
την ασ έβεια  της πλ έμ π ας που είχε εισβάλει α π ό  το νότο.
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Στις κερκίδες των γηπέδων του Μιλάνου και του Τορίνου 
τα πανό έβριζαν: «Ν α π ο λ ιτ α ν ο ι , καα ως  ή ρ θ α τ ε  σ τ η ν  

Ι τα λ ία», ή έδιναν δείγματα βαρβαρότητας: «Β ε ζ ο ύ β ιε , σε  

ΣΕΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΣΤΕ».

Και με πιότερη ένταση από ποτέ αντήχησαν τα τραγού
δια, παιδιά του φόβου και εγγόνια του ρατσισμού:

Τι μπόχα είναι αυτή 
Μέχρι και οι σκύλοι φεύγουν 

'Ερχονταιοι Ναπολιτάνοι 
Σεισμοπαθείς, χολεριασμένοι 

Με το σαπούνι τσακωμένοι 
Νάπολι σκαιίλα, Νάπολι χολέρα 
Είσαι της Ιταλίας όλης η ντροπή.

Στην Αργεντινή συμβαίνει το ίδιο με την Μπόκα Τζού
νιορς. Η Μπόκα Τζούνιορς είναι η αγαπημένη ομάδα 
της φτωχολογιάς, με το μαλλί σαν τζίβα και το σκούρο 
δέρμα, που εισέβαλε μαζικά στην αριστοκρατική πόλη 
του Μπουένος Αιρες από τους ξερότοπους της ενδοχώ- 
ρας και τις γειτονικές χώρες. Οι οπαδοί των αντίπαλων 
ομάδων εξορκίζουν το φοβερό δαιμόνιο:

Όλοι ξέρουν πως η Μπόκα έχει πένθος 
Είναι όλοι νέγροι, είναι όλοι πούσιηδες 
Να πετσοκόψουμε τους βρομιάρηδες 

Είναι όλοι πούστηδες, είναι όλοι τιποτένιοι 
Να τους πετάξουμε στο Ριαισουέλο.



Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα 

ο 1988 ο Μεξικανός δημοσιογράφος Μιγκέλ Άνχελ
Ραμίρες κατήγγειλε την ύπαρξη μιας πηγής της νιό- 

της. Μερικοί από τους παίκτες της εθνικής νέων του Με
ξικού, που είχαν περάσει το όριο ηλικίας κατά δυο, τρία 
μέχρι και έξι χρόνια, είχαν λουστεί σε αυτά τα μαγικά νε
ρά: σι ηγέτες της ομοσπονδίας δεν είχαν λάβει υπόψη τα 
πιστοποιητικά γέννησής τους και τους είχαν εκδώσει δια
βατήρια με ψευδή στοιχεία. Ένας από αυτούς τους παί
κτες, που υποβλήθηκαν σε αυτή τη θαυματουργή θερα
πεία, κατόρθωσε να γίνει κατά δύο χρόνια νεότερος από 
το δίδυμο αδελφό του.

Τότε ο αντιπρόεδρος της Γκουανταλαχάρα δήλωσε:

-Δε λεω ότι είναι σωστό, αλλά πάντα γινόταν έτσι.

Και ο Ραφαέλ ντελ Καστίγιο, που ήταν ο ισχυρός άντρας 
του νεανικού ποδοσφαίρου στο Μεξικό, αναρωτήθηκε: 

-Γιατί το Μεξικό δεν μπορεί να έχει δικαίωμα στην καπαισο- 
σύνη, όταν άλλες χώρες κάνουν το ίδιο πράγμα και το θεωρούν 
απόλυτα φυσιολογικό;

Λίγο μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’66, ο ελεγκτής της 
Αργεντινής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Βαλεντίν Σουά- 
ρες δήλωσε:
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-  Ο Στάνλει Ρόους δεν είναι εντάξει. Οργάνωσε το Παγκόσμιο 
Κύπελλο με τέτοιο τρόπο, για να το κερδίσει Αγγλία. Αν το Παγκό
σμιο Κύπελλο είχε γίνει στην Αργεντινή, κι εγώ το ίδιο θα έκανα.

Η ηθική της αγοράς, που στην εποχή μας είναι και ηθική 
του κόσμου, επιτρέπει τη χρήση όλων των κλειδιών της 
επιτυχίας, ακόμα και αν είναι αντικλείδια. Το επαγγελ
ματικό ποδόσφαιρο δεν έχει ηθικούς ενδοιασμούς, γιατί 
εμπεριέχει ένα σύστημα εξουσίας χωρίς καμιά ηθική, 
που αγοράζει την αποτελεσματικότητα σε οποιαδήποτε 
τιμή. Αλλωστε οι ηθικοί ενδοιασμοί ποτέ δεν είχαν ιδιαί
τερο βάρος. Στην Ιταλία της Αναγέννησης «ενδοιασμός» 
λεγόταν η πιο μικρή μονάδα βάρους, η πιο αμελητέα. 
Πέντε αιώνες αργότερα, ο Πάουλ Στάινερ, Γερμανός 
παίκτης της Κολωνίας, εξηγούσε:

-  Παίζω για χρήμα και για βαθμούς. Ο αντίπαλος θέλει να 
μου πάρει και χρήμα και βαθμούς. Είμαι λοιπόν υποχρεωμένος να 
χρησιμοποιήσω εναντίον του όλα τα μέσα.

Και ο Ολλανδός Ρόναλντ Κούμαν δικαιολόγησε ως εξής 
την κλοτσιά του συμπατριώτη του Γκιλχάους, ο οποίος εί
χε σακατέψει τον Γάλλο Τιγκανά το 1988:

-  Ήταν ένα αριστοτεχνικό χτύπημα. Ο Τιγκανά ήταν ο πιο 
επικίνδυνος και έπρεπε να εξουδετερωθεί με οποιοδήπστε τίμημα.

Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, και κάθε λογής βρωμιά έχει 
καλώς, αρκεί να μη γίνει αντιληπτή. Ο Μπαζίλ Μπολί 
της Μαρσέιγ, ένας αμυντικός που κατηγορήθηκε για κα
κομεταχείριση ξένων αστραγάλων, διηγούνταν πώς πήρε 
το βάπτισμα του πυρός: το 1983 είχε εξουδετερώσει με 
μια κουτουλιά τον Ροζέ Μιλά, που τον είχε τρελάνει στις 
αγκωνιές. Και ο Μπολί ανέπτυξε την εμπειρία του:

-  Αυτό είναι το πρωταρχικό μάθημα: Χτύπα πριν σε χτυπή
σουν, αλλά χτύπα διακριτικά.



Πρέπει να χτυπάει κανείς μακριά από την μπάλα. Ο δι
αιτητής, όπως και οι τηλεοπτικές κάμερες, έχουν τα μά
τια καρφωμένα στην μπάλα. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
του ’70 ο Πελέ υπέστη το μαρκάρισμα του Ιταλού Μπερ- 
τίνι. Μετά έπλεξε το εγκώμιό του ως εξής:

-  Ο Μπερτίνι είναι καλλιτέχνης στο να υποπίπτει σε φάουλ 
χωρίς να τον αντιληφθούν. Μου έδινε γροθιές στα πλευρά και στο 
στομάχι, με κλοτσούσε στον αστράγαλο, ήταν ένας καλλιτέχνης.

Μεταξύ των Αργεντινών δημοσιογράφων είναι πολλοί οι 
θαυμαστές των παγίδων που αποδίδονται στον Κάρλος 
Μπιλάρντο, γιατί ήξερε να τις στήνει επιδέξια και με κα
λά αποτελέσματα. Λέγεται ότι, όταν ο Μπιλάρντο ήταν 
ποδοσφαιριστής, τσιμπούσε τους αντιπάλους του με μια 
βελόνα, και μετά έκανε σαν να μην έχει σχέση με το γε
γονός. Και, όταν ήταν τεχνικός της εθνικής ομάδας της 
Αργεντινής, κατόρθωσε να στείλει ένα μπουκάλι νερό με 
εμετικές ουσίες στον Μπράνκο, ένα διψασμένο Βραζι
λιάνο, στον πιο δύσκολο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλ
λου του ’90.

Οι Ουρουγουανοί δημοσιογράφοι συνηθίζουν να αποκα- 
λούν «αντρίκιο παιχνίδι» το εν ψυχρώ χτύπημα, και πολ
λοί ευχαριστήθηκαν την αποτελεσματικότητα της κλοτσιάς 
σια μαλακά προκειμένου να τρομοκρατηθούν σι αντίπαλοι 
κατά τους διεθνείς αγώνες. Μια τέτοια κλοτσιά πρέπει να 
δοθεί στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Μετά υπάρχει ο κίνδυ
νος της αποβολής. Στο ποδόσφαιρο της Ουρουγουάης η 
βία είναι παιδί της παρακμής. Παλιόιερα το νύχι του Ινδιά
νου υποδήλωνε το θάρρος και όχι τις κλοτσιές. Για να μην 
πάμε πιο μακριά, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
του ’50, στο Μαρακανά, η Βραζιλία υπέπεσε στα διπλά
σια φάουλ από την Ουρουγουάη. Στο Παγκόσμιο Κύπελ
λο του ’90, όταν ο τεχνικός Όσκαρ Αμπάρες κατόρθωσε
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να ανακτήσει η εθνική ομάδα της Ουρουγουάης τον κα
θαρό τρόπο παιχνιδιού, μερικοί ντόπιοι σχολιαστές είχαν 
την ικανοποίηση να διαπιστώσουν ότι αυτό δεν έδινε κα
λά αποτελέσματα. Και είναι πολλοί οι οπαδοί, αλλά και οι 
διοικοΰντες, που προτιμούν να κερδίσουν ανέντιμα παρά 
να χάσουν αξιοπρεπώς.

Ο Πέπε Σασία, ο Ουρουγουανός αυτός επιθετικός έλεγε:

Στους διοικοΰντες δεν αρέσει να πετάς χώμα στα μάτια του 
τερματοφύλακα, εφόσσν αυτό γίνει αντιληπτό φυσικά.

Οι οπαδοί της Αργεντινής ήταν περήφανοι για το γκολ 
που πέτυχε με το χέρι ο Μαραντόνα στο Παγκόσμτο Κύ
πελλο του ’86, γιατί δεντοείδεοδιαιτιρής. Στα προκρτματι- 
κά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του ’90, ο τερματοφύλα
κας της εθνικής ομάδας της Χιλής Ρόμπερτ Ρόχας προ- 
σποιήθηκε τραυματισμό χαρακώνοντας το μέτωπό του 
και τον κατάλαβαν. Οι Χιλιανοί οπαδοί, που τον λάτρευ
αν και τον αποκαλούσαν «Κόνδορα», τον αποκάλεσαν 
αμέσως άθλιο γιατί το κόλπο του δεν έτπασε.

Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπως και παντού, δεν 
έχει σημασία το αδίκημα αν το άλλοθι είναι καλό. Κουλ
τούρα σημαίνει καλλιέργεια. Αλλά τι μας καλλιεργεί η 
κουλτούρα της εξουσίας; Ποιες μπορεί να είναι οι θλιβε
ρές σοδειές μιας εξουσίας που παρέχει ασυλία στα 
εγκλήματα των στρατιωτικών και στις λεηλασίες των πο
λιτικών και τις μετατρέπει σε επιτεύγματα;

Ο συγγραφέας Αλμπέρ Καμύ, που ήταν τερματοφύλακας 
στην Αλγερία, δεν αναφερόταν στο επαγγελματτκό ποδό
σφαιρο όταν έλεγε:

-  Ό,τι ξέρω από ηθική το οφείλω στο ποδόσφαιρο.



Δυσπεψία

T o 1989, στο Μπουένος Άιρες, έληξε ισόπαλο ένα 
παιχνίδι μεταξύ της Αρχεντίνος Τζούνιορς και της 

Ρασίνγκ. Ο κανονισμός υποχρέωνε να ανακηρυχθεί νική
τρια ομάδα μέσω της διαδικασίας των πέναλτι.

Το κοινό παρακολούθησε όρθιο, μασώντας τα νύχια του, 
τα πρώτα σουτ από τα δώδεκα βήματα. Οι οπαδοί πανη
γύρισαν το γκολ της Ρασίνγκ. Αμέσως όμως ήρθε το γκολ 
της Αρχεντίνος Τζούνιορς, και το πανηγύρισαν οι οπαδοί 
της απέναντι κερκίδας. Ο τερματοφύλακας της Ρασίνγκ 
αποθεώθηκε όταν έπεσε στη γωνιά του και απέτρεψε το 
γκολ. Την αποθέωση γνώρισε και ο τερματοφύλακας της 
Αρχεντίνος, που δε σαγηνεύτηκε από τις χειρονομίες του 
αντιπάλου του και περίμενε την μπάλα στον άξονα του 
τέρματος.

'Οταν εκτελέστηκε το δέκατο πέναλτι, υπήρξαν χλιαρά 
χειροκροτήματα. Μετά από το εικοστό γκολ αρκετοί φα
νατικοί οπαδοί εγκατέλειψαν το γήπεδο. 'Οταν εκτελέ
στηκε το πέναλτι υπ’ αριθμό τριάντα, οι λίγοι θεατές που 
είχαν απομείνει στο γήπεδο του αφιέρωσαν ένα χασμου
ρητό. Οι εκτελέσεις των πέναλτι πήγαιναν και έρχονταν, 
και η ισοπαλία συνεχιζόταν.
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Μετά από οαράντα τέσσερα πε'ναλτι, ο αγώνας τελείωσε. 
Πε'τυχε παγκόομιο ρεκόρ εκτελεοθέντων πε'ναλτι. Στο 
γήπεδο δεν υπήρχε κανείς για να το πανηγυρίσει, και πο
τέ δε μαθεύτηκε ποιος είχε κερδίσει.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’90

Ο Νέλσον Μαντέλα ήταν και πάλι ελεύθερος μετά 
από είκοσι επτά χρόνια στις φυλακές, επειδή ήταν 

μαύρος και αξιοπρεπής στη Νότια Αφρική. Στην Κολομ
βία δολοφονούνταν ο Μπερνάρντο Χαραμίγιο, υποψή
φιος της Αριστερός για την προεδρία, και η αστυνομία 
γάζωνε, από ένα ελικόπτερο, τον έμπορο ναρκωτικών Ρο- 
ντρίγκες Γκάτσα, έναν από τους πλουσιότερους ανθρο')- 
πους στον κόσμο. Η Χιλή ανακτούσε την καταταλαιπω- 
ρημένη δημοκρατία της, αλλά ο στρατηγός Πινοσέτ, που 
συνέχιζε να είναι αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, πα
ρακολουθούσε στενά τους πολιτικούς και τους καθόριζε 
την πορεία. Ο Φουζιμόρι, ανεβασμένος σε ένα τρακτέρ, 
κέρδιζε τον Βάργκας Γιόσα στις εκλογές στο Περού. Στη 
Νικαράγουα οι Σαντινίστας έχαναν τις εκλογές, νικημέ
νοι από την κούραση του δεκάχρονου πολέμου ενάντια 
σε εισβολείς εξοπλισμένους και εκπαιδευμένους από τις 
ΗΙ1Λ, οι οποίες άρχιζαν μια νέα κατοχή του Παναμά, με
τά την επιτυχή ολοκλήρωση της εικοστής πρώτης εισβο
λής τους στη χώρα αυτή.



Στην Πολωνία ο συνδικαλιστής Βαλέσα, άνθρωπος που 
εκκλησιαζόταν κάθε μέρα, περνούσε από τη φυλακή 
στην κυβέρνηση. Στη Μόσχα πλήθος κόσμου έκανε ουρά 
μπροστά στην πόρτα του McDonald’s. Το τείχος του Βε
ρολίνου πουλιόταν κομματάκι κομματάκι, άρχιζε η ενο
ποίηση της Γερμανίας και η διάλυση της Γιουγκοσλα
βίας. Μια λαϊκή εξέγερση ανέτρεπε το καθεστώς Τσαου- 
σέσκου στη Ρουμανία και τουφέκιζε το γέρο δικτάτορα, 
που ήθελε να τον αποκαλούν «Γαλάζιο Δούναβη του Σο
σιαλισμού». Σε όλη την ανατολική Ευρώπη οι παλιοί 
γραφειοκράτες μετατρέπονταν σε νέους επιχειρηματίες, 
και οι μπουλντόζες ξεθεμελίωναν τα αγάλματα του 
Μαρξ, που δεν μπορούσε να πει: «Είμαι αθώος». Καλά 
πληροφορημένες πηγές του Μαϊάμι ανακοίνωναν την 
επικείμενη ανατροπή του Φιντέλ Κάστρο, η οποία ήταν 
ζήτημα ωρών. Ψηλά στον ουρανό ανθρώπινες μηχανές 
επισκέπτονταν την Αφροδίτη και κατασκόπευαν τα μυ
στικά της, ενώ εδώ στη Γη, στην Ιταλία, άρχιζε το 14ο 
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Συμμετείχαν δεκατέσσερις ευρωπαϊκές αμάδες, έξι αμε
ρικανικές, η Αίγυπτος, η Νότια Κορέα, τα Ενωμένα Αρα
βικά Εμιράτα και το Καμερούν, που εξέπληξε τον κόσμο 
κερδίζοντας στον πρώτο αγώνα του Κυπέλλου την ομάδα 
της Αργεντινής και παίζοντας στα ίσια την Αγγλία. Το 
πρώτο ταμπούρλο αυτής της αφρικανικής ορχήστρας 
ήταν ο Μιλά, ένας βετεράνος σαράντα χρόνων.

Ο Μαραντόνα, με το ένα του πόδι πρησμένο σαν νταού
λι, κατάφερνε κουτσά στραβά να οδηγεί την ομάδα του. 
Το ταγκό ακουγόταν με το ζόρι. Αφού η Αργεντινή έχασε 
από το Καμερούν και έφερε ισοπαλίες με την Ιταλία και 
τη Ρουμανία, κόντεψε να χάσει από τη Βραζιλία. Οι 
Βραζιλιάνοι έλεγχαν όλο το παιχνίδι, μέχρι τη στιγμή
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που ο Μαραντόνα, παίζοντας με ένα πόδι, ξέφυγε από 
τρεις στο κέντρο του γηπέδου και πέρασε την μπάλα 
στον Κανίχια, που έφτασε στο γκολ σαν αστραπή.

Στον τελικό η Αργεντινή αντιμετώπισε τη Γερμανία, 
όπως και στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ό μως 
αυτή τη φορά κέρδισε η Γερμανία με 1-0 χάρη σε ένα 
αόρατο πέναλτι και τη σοφή τεχνική διεύθυνση του Μπε
κεμπάουερ.

Η Ιταλία κατέλαβε την τρίτη θέση. Η Αγγλία την τέταρ
τη. Ο Ιταλός Σκιλάτσι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 
έξι γκολ, ακολουθούμενος από τον Τσεχοσλοβάκο Σκου- 
χάραβι, που πέτυχε πέντε. Το Παγκόσμιο αυτό Κύπελλο, 
με πληκτικό ποδόσφαιρο, χωρίς έμπνευση, χωρίς ομορ
φιά, σημείωσε το χαμηλότερο μέσο όρο γκολ ανά αγώνα 
όλων των Παγκοσμίων Κυπέλλων.



Ένα γκολ του Ρινκόν

Σ υνέβη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’90. Η Κολομβία 
είχε παίξει καλύτερα από τη Γερμανία, αλλά μέχρι 

το τελευταίο λεπτό έχανε με 1-0.

Η μπάλα έφτασε στο κέντρο του γηπέδου. Έψαχνε για 
μια κορόνα με ηλεκτρισμένο κεχριμπάρι. Ο Βαλντεράμα 
δέχτηκε την μπάλα από πίσω, γύρισε, απέφυγε τρεις Γερ
μανούς που τον είχαν σκεπάσει, πάσαρε στον Ρινκόν, 
έπαιξαν το ένα δυο, μέχρι που ο Ρινκόν, με διασκελισμό 
καμηλοπάρδαλης, βρέθηκε μόνος του με τον Ίλγκνερ, 
τον Γερμανό τερματοφύλακα. Ο Ίλγκνερ είχε κρύψει την 
εστία. Τότε ο Ρινκόν δεν κλότσησε την μπάλα, τη χάιδε- 
ψε. Και αυτή γλίστρησε γλυκά γλυκά κάτω από τα πόδια 
του τερματοφύλακα και μπήκε γκολ.
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Ο Ούγκο Σάντσες

Ε ίχε μπει το 1992. Η Γιουγκοσλαβία είχε γίνει κομ
μάτια και θρύψαλα, ο πόλεμος δίδασκε τα αδέρφια 

να μισούνται, να σκοτώνουν και να βιάζουν χωρίς τύψεις.

Δυο Μεξικανοί δημοσιογράφοι, ο Έ πι Ιμπάρα και ο 
Ερνάν Βέρα, είχαν τη φαεινή ιδέα να πάνε στο Σεράγε- 
βο. Βομβαρδισμένο, πολιορκημένο, το Σεράγεβο ήταν 
απαγορευμένη ζώνη για το διεθνή Τύπο, και πολλοί δη
μοσιογράφοι είχαν πληρώσει με τη ζωή τους την αποκο- 
τιά τους.

Στα περίχωρα βασίλευε το χάος. Ο καθένας μόνος του 
και εναντίον όλων: κανείς δεν ήξερε ποιος ήταν ποιος, 
ούτε εναντίον τίνος πολεμούσε, σε κείνο το χάος των χα
ρακωμάτων, των σπιτιών που καίγονταν και των 0Taq>G)v 
νεκρών. Με το χάρτη στο χέρι ο Έ πι και ο Ερνάν κατά- 
φεραν να βγάλουν άκρη με το βρόντο των κανονιών και 
τις ριπές των πολυβόλων, μέχρι που βρέθηκαν στις όχθες 
του ποταμού Ντρίνα απέναντι σε μια ομάδα στρατιωτών.



Οι «πρατιώτες ιούς έριξαν στο έδαφος και τους σημάδε
ψαν στο στήθος. Ο αξιωματικός μούγκριζε, κανείς δεν 
ξέρει τι, ενώ αυτοί οι δυο ψέλλιζαν, κανείς δεν ξέρει τι, 
αλλά, όταν ο αξιωματικός πέρασε το δάχτυλο στη σκαν
δάλη και τα όπλα έκαναν κλικ, οι δημοσιογράφοι κατά
λαβαν ότι τους είχαν περάσει για κατασκόπους και ότι δε 
θα τους άφηναν ούτε να αποχαιρετιστούν, ούτε να προ
σευχηθούν για το ενδεχόμενο της ύπαρξης Θεού.

Τότε οι καταδικασμένοι είχαν τη φαεινή ιδέα να δείξουν 
τα διαβατήριά τους. Και τότε το πρόσωπο του αξιωματι
κού φωτίστηκε:

-  Μεξικό, ούρλιαξε, ΟύγκοΣάντσες.

Άφησε το όπλο του να πέσει και τους αγκάλιασε.

Ο Ούγκο Σάντσες, το μεξικανικό αυτό κλειδί που άνοιξε 
απαγορευμένες πόρτες, είχε κατακτήσει την παγκόσμια 
φήμη του χάρη στην τηλεόραση, που έδειξε την τέχνη 
των γκολ του και τις τούμπες με τις οποίες τα πανηγύρι
ζε. Στην περίοδο ’89-’90, φορώντας τη φανέλα της Ρεάλ 
Μαδρίτης, τρύπησε τα δίχτυα τριάντα οκτώ φορές. 
Ή ταν ο μεγαλύτερος ξένος σκόρερ όλων των εποχών στο 
ισπανικό ποδόσφαιρο.
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Ο τζίτζικας και το μυρμήγκι 

ο 1992 ο τζίτζικας νίκησε το μυρμήγκι με 2-0. Στον
τελικό του Κυπέλλου Εθνών Ευρώπης ήταν αντιμέ

τωπες η Γερμανία και η Δανία. Οι Γερμανοί παίκτες εί
χαν υποστεί, για να φτάσουν εκεί, νηστεία, σεξουαλική 
αποχή, εξαντλητική δουλειά. Οι Δανοί είχαν πιει μπίρες, 
έβγαιναν με γυναίκες, λιάζονταν στην παραλία. Η Δανία 
είχε αποκλειστεί στα προκριματικά και οι παίκτες της εί
χαν πάει διακοπές όταν κλήθηκαν, την τελευταία στιγμή, 
να αντικαταστήσουν τη Γιουγκοσλαβία, που είχε απο
κλειστεί λόγω του πολέμου. Δεν είχαν χρόνο, ούτε άλλω
στε και διάθεση, να προπονηθούν, και η ομάδα δεν μπό
ρεσε να περιλάβει στις τάξεις της τον καλύτερο παίκτη 
της, τον Μίχαελ Λάουντρουπ, αυτόν τον γκολτζή, που μό
λις είχε κερδίσει το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Πρωταθλη- 
τριών φορώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Αντίθετα, 
η γερμανική ομάδα έπαιξε στον τελικό με τους Ματάους, 
Κλίνσμαν, και όλα τα άλλα αστέρια της. Η Γερμανία, 
που έπρεπε να κερδίσει, έχασε από τη Δανία, που δεν είχε 
καμιά υποχρέωση, και έπαιξε σαν να ήταν το γήπεδο 
προέκταση της παραλίας.



i
Ο Γκούλιτ

T o 1993 το κύμα του ρατσισμού φούσκωνε. Σε όλη 
την Ευρώπη ήταν αισθητή η οσμή της πανούκλας, 

σαν ένας εφιάλτης που επιστρέφει, ενώ ψηφίζονταν νό
μοι ενάντια στους μετανάστες που προέρχονταν από χώ
ρες που ήταν άλλοτε αποικίες. Πολλοί λευκοί νέοι δεν 
έβρισκαν δουλειά, και οι άνθρωποι με το σκούρο δέρμα 
είχαν αρχίσει να πληρώνουν το μάρμαρο.

Εκείνη τη χρονιά μια γαλλική ομάδα κέρδισε για πρώτη 
φορά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το γκολ της νίκης 
ήταν έργο του Μπαζίλ Μπολί, ενός Αφρικανού από την 
Ακτή του Ελεφαντοστού, που κέρδισε κεφαλιά σε ένα 
κόρνερ που εκτέλεσε ένας άλλος Αφρικανός, ο Αμπεντί 
Πελέ, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Γκάνα. Την ίδια ώρα 
ακόμα και οι πιο στραβωμένοι οπαδοί της ανωτερότητας 
της λευκής φυλής δεν μπορούσαν να αρνηθούν ότι οι κα
λύτεροι παίκτες της Ολλανδίας ήταν πάντα οι βετεράνοι 
Ρουντ Γκούλιτ και Φρανκ Ράικαρντ, παιδιά εγχρώμων 
από το Σουρινάμ, καθώς και ότι ο Αφρικανός Εουσέμπιο 
ήταν ο καλύτερος παίκτης που είχε περάσει ποτέ από την 
Πορτογαλία.

Ο Ρουντ Γκούλιτ, ο αποκαλούμενος «Μαύρη τουλίπα», 
ήταν πάντα δηλωμένος εχθρός του ρατσισμού. Μεταξύ 
δυο αγώνων τραγούδησε πολλές φορές με την κιθάρα 
στο χέρι σε συναυλίες που οργανώνονταν ενάντια στο
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Απαρτχάιντ της Νότιας Αφρικής, και το 1987, όταν εξε- 
λέγη κορυφαίος παίκτης της Ευρώπης, αφιέρωσε τν\χρν- 
σή του μηάλα στον Νέλσον Μαντέλα, που ήταν φυλακι
σμένος για πολλά χρόνια επειδή πίστευε ότι οι μαύροι εί
ναι άνθρωποι.

Ο Γκουλιτ εγχειρίστηκε τρεις φορές στο γόνατο. Και τις 
τρεις φορές οι σχολιαστές τον θεώρησαν τελειωμένο. 
Ισάριθμες φορές αναστήθηκε:

-  Οταν δεν παίζω, είμαι σαν το μωρό χωρίς τψ  ηιηίλα τον.

Τα γρήγορα και γκολτζίδικα πόδια του και η επιβλητική 
του κορμοστασιά, που στεφανώνονταν από τα χυτά μαλ
λιά μιας κόμμωσης ράστα, τον κατέστησαν ίνδαλμα των 
οπαδών των ισχυρότερων ομάδων της Ολλανδίας και της 
Ιταλίας. Αντιθέτως, ο Γκουλιτ ποτέ δεν τα πήγε καλά με 
τους τεχνικούς και με τους παράγοντες λόγω της έξης του 
προς την ανυπακοή και της εμμονής του να καταγγέλλει 
τον πολιτιόμό του χρήματος, που μετατρέπει το ποδό
σφαιρο σε υπόθεση περισσότερο οικονομική παρά 
αξιών.



Η πατροκτονία

Σ τα τέλη του χειμώνα του 1993 η εθνική ομάδα της 
Κολομβίας έδωσε στο Μπουένος Άιρες έναν αγώνα 

για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ό ταν οι Κο- 
λομβιανοί παίκτες μπήκαν στο γήπεδο, σφυρίχτηκαν, 
αποδοκιμάστηκαν, καθυβρίστηκαν. 'Οταν βγήκαν, το κοι
νό τούς αποχαιρέτησε όρθιο, με ένα χειροκρότημα, που 
ακόμα ακούγεται ο απόηχός του.

Η Αργεντινή έχασε με 5-0. Ό πω ς συνηθίζεται, το σταυρό 
της ήττας τον σήκωσε ο τερματοφύλακας, αλλά η νίκη 
των φιλοξενουμένων γιορτάστηκε όσο ποτέ. Όλοι οι 
Αργεντινοί, χωρίς καμιά εξαίρεση, ευχαριστήθηκαν το 
θαυμάσιο παιχνίδι των Κολομβιανών, που ήταν ευχαρί
στηση των ποδιών και απόλαυση των ματιών: ένας χορός 
που δημιουργούσε με μεταβαλλόμενη χορογραφία τη δι
κή του μουσική. Η μεγαλοπρέπεια του Βαλντεράμα, του 
ΙΙιμηέ, ενός μουλάτου του λαουτζίκου, έκανε τους πρίγκι
πες να τον ζηλεύουν, και οι μαύροι παίκτες ήταν οι βασι
λιάδες της γιορτής. Δεν υπήρχε άνθρωπος να περάσει 
τον Περέα, ούτε να σταματήσει τον Βαλένσια, τον Τρεν, 
ούτε να νικήσει τις τανάλιες του Ασπρίγια, του Πονληο, 
και δεν υπήρχε και κανείς για να πιάσει τα τρομερά σουτ 
του Ρινκόν. Από το χρώμα του δέρματος και το χρώμα 
της χαράς η ομάδα αυτή έμοιαζε περισσότερο με την 
εθνική ομάδα της Βραζιλίας στις καλύτερες ώρες της.
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Οι Κολομβιανοί ονόμασαν τη συντριβή αυτή «πατροκτο
νία». Μισό αιώνα πριν οι Αργεντινοί ήταν οι πατέρες του 
ποδοσφαίρου στην Μπογκοτά, στο Μεντεγίν και το Κάλι. 
Αλλά οι Πεδερνέρα, Ντι Στέφανο, Ρόσι, Ριάλ, Ποντόνι 
και Μορένο είχαν γεννήσει ένα παιδί περισσότερο Βρα
ζιλιάνο, γιατί έτσι τα φέρνει μερικές φορές η ζωή.

Σ υνέβη το 1993. Στο Τόκιο η Καοίμα έπαιζε στον τε
λικό του Αυτοκρατορικου Κυπέλλου εναντίον της 

Τοχόκου Σεντάι.

Ο Βραζιλιάνος Ζίκο, το άστρο της Καοίμα, πέτυχε το νι
κητήριο γκολ, που ήταν ένα από τα ομορφότερα γκολ της 
καριέρας του. Η μπάλα έφτασε σ’ αυτόν με διαγώνια σέ
ντρα από δεξιά. Ο Ζίκο, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν 
στο ημικύκλιο της περιοχής, μπήκε στην περιοχή παίρνο
ντας τους πάντες παραμάζεμα. Από την πολλή επιθυμία 
να σκοράρει η μπάλα τού έμεινε πίσω. Ό ταν διαπίστωσε 
ότι η μπάλα τού έμενε πίσω, πήρε μια στροφή σαν της 
φώκιας στον αέρα, και, ιπτάμενος ακόμα, με το πρόσωπο 
στραμμένο προς το έδαφος, σούταρε με το τακουνάκι. 
Ή ταν ένα ανάποδο ψαλίδι, αλλά από την αντίθετη μεριά.

-  Διηγηθείτε μου αυτό το proA, παρακαλούσαν οι τυφλοί.

Ένα γκολ του Ζίκο



Ένα άθλημα εκτόνωσης και διαφυγής

κο, ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Σαντιά- 
γκο Μπεναμπέου, περιέγραφε ως εξής την αποστολή του 
συλλόγου:

-  Προσφέρουμε υηψεσία στο έθνος. Αυτό ηου επιθυμούμε εί
ναι να είναι ενχαριστιιμένος ο κόσμος.

Και ο συνάδελφός του της Ατλέτικο Μαδρίτης, Βιθέντε 
Καλντερόν, έπλεκε και αυτός το εγκώμιο αυτού του συλ
λογικού βάλιουμ:

-  Το ποδόσφαιρο είναι καλή για να μη σκέπτεται ο κόσμος άλ
λα πράγματα, πιο επικίνδυνα.

Το 1993 και το 1994 καταγγέλθηκαν πολλοί παράγοντες 
για διάφορες απάτες, μερικοί μάλιστα δικάστηκαν. Τότε 
αποκαλύφθηκε, για άλλη μια φορά, ότι το ποδόσφαιρο 
μπορεί να είναι όχι μόνο ένα άθλημα εκτόνωσης των κοι
νωνικών εντάσεων αλλά και δίαυλος διαφυγής κεφαλαί
ων και φόρων.

Ισπανία στέναζε ακόμα υπό το ζυγό του
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Πέρασε πια η εποχή που οι σημαντικότερες ομάδες του 
κόσμου ανήκαν στους οπαδούς και στους παίκτες τους. Σ’ 
εκείνες τις μακρινές εποχές ο πρόεδρος της ομάδας με 
μια μπατανόβουρτσα κι ένα μπουγέλο ασβέστη μπογιά- 
ντιζε τις γραμμές που οροθετούν τον αγωνιστικό χώρο, 
και η μεγαλύτερη σπατάλη των παραγόντων περιοριζό
ταν σε κανένα φαγοπότι επινικίων στην ταβέρνα της γει
τονιάς. Σήμερα οι ομάδες αυτές είναι ανώνυμες εταιρείες 
που διαχειρίζονται περιουσίες κάνοντας συμβόλαια με 
παίκτες και πουλώντας θέαμα, και είναι συνηθισμένες να 
κλέβουν το κράτος, να εξαπατούν το κοινό και να παρα
βιάζουν τα εργασιακά και όλα τα άλλα δικαιώματα. Εί
ναι επίσης συνηθισμένες στην ασυλία. Δεν υπάρχει διε
θνής οργανισμός που να απολαμβάνει μεγαλύτερη ασυ
λία από αυτή της FIFA και στην οποία συμμετέχουν όλες. 
Η fif a  έχει τη δική της δικαιοσύνη. Ό πω ς και στην Αλίκη 
στη χώρα των θαυμάτων, η δικαιοσύνη αυτή της αδικίας 
εκτελεί πρώτα τις ποινές και μετά κάνει τη δίκη, όταν 
έχε1 χρόνο.

Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο λειτουργεί στο περιθώ
ριο του δικαίου, σε μια ιερή περιοχή στην οποία εφαρ
μόζει τους δικούς του νόμους και αγνοεί τους νόμους 
όλων των άλλων. Αλλά γιατί το δίκαιο λειτουργεί στο πε
ριθώριο του ποδοσφαίρου; Είναι σπάνιο οι δικαστές να 
δείξουν κόκκινη κάρτα στους παράγοντες των μεγάλων 
ομάδων, μολονότι γνωρίζουν καλά ότι αυτοί οι ταχυδα
κτυλουργοί της λογιστικής βάζουν άκυρα γκολ στο δημό
σιο ταμείο και τσαλαπατούν «σύστολα τους κανόνες του 
παιχνιδιού. Αυτό συμβαίνει απλούστατα διότι οι δικα
στές γνωρίζουν ότι, αν είναι άτεγκτοι, διακινδυνεύουν 
ένα άγριο ξεφώνημα. Το ποδόσφαιρο μένει στο απυρό
βλητο γιατί είναι δημοφιλές. «Οι παράγοντες κλέβουν 
για μας», λένε, οι οπαδοί και το πιστεύουν.



Τα πρόσφατα σκάνδαλα απέδειξαν ότι υπάρχουν μερι
κοί δικαστές αποφασισμένοι να συγκρουστουν με αυτή 
την παράδοση της ατιμωρησίας και χρησίμεψαν για να 
δημοσιοποιήσουν τις οικονομικές ακροβασίες και τις μη
χανορραφίες που, εντελώς φυσιολογικά, κάνουν καθημε
ρινά μερικές από τις πλουσιότερες ομάδες του κόσμου.

'Οταν το 1993 ο πρόεδρος της Περουτζια κατηγορήθηκε 
για εξαγορά διαιτητών, αντεπιτέθηκε καταγγέλλοντας:

-  Το 80%  αυτών ηον ασχολούνται με το ποδόσφαιρο είναι διε
φθαρμένοι.

Οι ειδικοί αποφάνθηκαν πως τα λεγόμενό του δεν ήταν 
υπερβολικά. Ό λες οι σημαντικές ποδοσφαιρικές ομάδες 
της Ιταλίας, από το βορρά μέχρι το νότο, από τη Μίλαν 
και την Τορίνο μέχρι τη Νάπολι και την Κάλιαρι ενέχο
νται, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο, σε απάτες. 
Έ χει αποδειχτεί ότι οι ισολογισμοί τους είναι ψευδείς, 
αποκρύπτουν χρέη πολλές φορές υψηλότερα από το κε
φάλαιο, ότι οι παράγοντές τους διαχειρίζονται μαύρες 
κάσες, επιχειρήσεις-φαντάσματα και μυστικούς λογα
ριασμούς στην Ελβετία, ότι δεν πληρώνουν ούτε φόρους 
ούτε εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση, αλλά, αντιθέ- 
τως, πληρώνουν χοντρούς λογαριασμούς έναντι υπηρε
σιών, που ουδείς πρόσφερε, και ότι οι παίκτες εισπράτ
τουν πολύ λιγότερα χρήματα από τα ποσά που βγαίνουν 
από τα ταμεία για την πληρωμή τους και χάνονται στο 
δρόμο.

Οι ίδιες κομπίνες αποτελουν συνήθη πρακτική των ση
μαντικότερων γαλλικών ομάδων. Παράγοντες της Μπορ
ντό κατηγορήθηκαν για υπεξαίρεση πόρων προς ίδιον 
όφελος, η διοίκηση της Μαρσέιγ δικάστηκε για δωροδο-
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κία αντιπάλων. Η Μαρσέιγ, η ισχυρότερη ομάδα της 
Γαλλίας, υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία και απώ- 
λεσε τους τίτλους της πρωταθλήτριας Γαλλίας και της 
πρωταθλήτριας Ευρώπης, όταν αποδείχτηκε ότι η διοί
κησή της είχε δωροδοκήσει μερικούς παίκτες της Βαλαν- 
οιε'ν, την παραμονή ενός αγώνα μεταξύ των δυο ομάδων. 
Η υπόθεση αυτή έβαλε τέλος στην αθλητική σταδιοδρο
μία και στις πολιτικές φιλοδοξίες του επιχειρηματία 
Μπερνάρ Ταπί, που χρεοκόπησε και καταδικάστηκε σε 
ένα χρόνο φυλακή.

Την ίδια εποχή η Λέγκια, πρωταθλήτρια Πολωνίας, έχα
σε τον τίτλο διότι είχε τακιοηοιψει δυο αγώνες, και στην 
Αγγλία η Τότεναμ κατήγγειλε ότι της είχε απαιτηθεί η 
πληρωμή παράνομης προμήθειας για τη μεταγραφή 
παίκτη στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Την ίδια εποχή, στην 
Αγγλία πάντα, γινόταν έλεγχος σε βάρος της Λοΰτον για 
φοροδιαφυγή.

Ταυτόχρονα στη Βραζιλία ξεσπούσε σειρά σκανδάλων. 
Ο πρόεδρος της Μποταφόγκο κατήγγειλε ότι οι υπεύθυ
νοι της ομοσπονδίας του Ρίο ντε Τζανέιρο είχαν αλλοιώ
σει τα αποτελέσματα επτά αγώνων μέσα στο 1993, κερδί
ζοντας έτσι πολλά χρήματα στα στοιχήματα. Στο Σάο 
Πάολο άλλες καταγγελίες αποκάλυψαν ότι ο ισχυρός 
άντρας της τοπικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας είχε 
πλουτίσει από τη μια μέρα στην άλλη και ότι αυτός ο 
ξαφνικός πλούτος δεν προερχόταν από μια ζωή αφιερω
μένη σε ευγενείς υπηρεσίες προς τον αθλητισμό. Και σαν 
να μην έφταναν όλα αυτά, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας Ρικάρντο Τεϊσέιρα καταγ
γέλθηκε στη δικαιοσύνη από τον Πελέ για παράνομο 
πλουτισμό από την πώληση των δικαιωμάτων τηλεοπτι
κής αναμετάδοσης των αγώνων. Σε απάντηση στις κα-



ταγγελίες του Πελέ, ο Χαβελάνγκε διόρισε τον Τεϊσέιρα, 
που είναι γαμπρός του, στη διοίκηση της FIFA.

Περίπου δυο χιλιάδες χρόνια πριν από όλα αυτά, ο συγ
γραφέας των Πράξεων των Αποστόλων διηγήθηκε την ιστο
ρία του Ανανία και της γυναίκας του Σαφίρας, που ήταν 
απ’ τους πρώτους χριστιανούς. Ο Ανανίας και η Σαφίρα 
είχαν πουλήσει ένα χωράφι και είχαν πει ψέματα για την 
τιμή του. 'Οταν ο θεό ς  αντιλήφθηκε την απάτη, τους κε
ραυνοβόλησε στη στιγμή.

Άραγε, αν ο θεό ς  είχε καιρό να ασχοληθεί με το ποδό
σφαιρο, πόσοι παράγοντες θα έμεναν ζωντανοί;
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V

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’94

Σ το Τσιάπας οι Ινδιάνοι Μάγιας έπαιρναν τα όπλα, 
το επίσημο Μεξικό υποχρεωνόταν να αντιμετωπίσει 

το πραγματικό Μεξικό, και ο υποδιοικητής Μάρκος εξέ- 
πληττε όλο τον κόσμο με το ζεστό και ερωτικό του λόγο.

Πε'θαινε ο Ονε'τι, ο διηγηματογράφος των σκιών της αν
θρώπινης ψυχής. Σε μια ανασφαλή ευρωπαϊκή πίστα 
τσάκιζε το σβέρκο του ο Άιρτον Σένα, παγκόσμιος πρω
ταθλητής της Φόρμουλα 1. Σέρβοι, Κροάτες και μου
σουλμάνοι αλληλοσκοτώνονταν στην τεμαχισμένη Γιου
γκοσλαβία. Στη Ρουάντα ουνέβαινε κάτι ανάλογο, όμως η 
τηλεόραση δε μιλούσε για λαούς αλλά για φυλές, και 
έδειχνε τη βία σαν να ήταν εγγενής υπόθεση των μαύρων.

Οι κληρονόμοι του Τορίχος κέρδιζαν τις εκλογές στον 
Παναμά τέσσερα χρόνια μετά την αιματηρή εισβολή και 
την ανώφελη κατοχή του αμερικανικού στρατού. Οι αμε
ρικανικές δυνάμεις αποσύρονταν από τη Σομαλία, όπου



είχαν πολεμήσει την πείνα με σφαίρες. Η Νότια Αφρική 
ψήφιζε τον Μαντέλα. Οι κομουνιστές, αναβαπτισμένοι 
σε σοσιαλιστές, θριάμβευαν στις κοινοβουλευτικές εκλο
γές στη Λιθουανία, την Ουκρανία, την Πολωνία και την 
Ουγγαρία, που είχαν ανακαλύψει ότι ο καπιταλισμός 
έχει και τις δυσάρεστες πλευρές του, αλλά οι εκδόσεις 
Progresso της Μόσχας, που παλιότερα εξέδιδαν τα έργα 
του Μαρξ και του Λένιν, άρχιζαν να δημοσιεύουν τις Επι
λογές ίου Readers Digest. Καλά πληροφορημένες πηγές του 
Μαϊάμι ανακοίνωναν την επικείμενη ανατροπή του Φι- 
ντέλ Κάστρο, που ήταν υπόθεση ωρών.

Τα σκάνδαλα διαφθοράς γκρέμιζαν τα ιταλικά πολιτικά 
κόμματα και το κενό εξουσίας καταλάμβανε ο Μπερλου- 
σκόνι, ένας νεόπλουτος, που ασκούσε τη δικτατορία της 
τηλεόρασης στο όνομα της δημοκρατικής διαφορετικό
τητας. Και ενώ ο Μπερλουσκόνι ολοκλήρωνε την επιτυχή 
εκστρατεία του με ένα σύνθημα κλεμμένο από τα γήπε
δα, άρχιζε στις η π α , την πατρίδα του μπέιζμπολ, το 15ο  

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Ο αμερικανικός Τύπος έδωσε μικρή σημασία στο γεγο
νός και το σχολίασε περίπου έτσι: «Εδώ το ποδόσφαιρο 
είναι το άθλημα του μέλλοντος, και πάντα αυτό θα εί
ναι». Τα γήπεδα όμως ήταν γεμάτα, μολονότι ο ήλιος 
έλιωνε πέτρες. Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τηλεθέ- 
ασης των ευρωπαϊκών τηλεοράσεων, τα σημαντικότερα 
παιχνίδια έγιναν μεσημέρι, όπως και στο Παγκόσμιο Κύ
πελλο του ’86 στο Μεξικό.

Συμμετείχαν δεκατρείς ευρωπαϊκές ομάδες, έξι αμερικα
νικές, τρεις αφρικανικές, η Νότια Κορέα και η Σαουδική 
Αραβία. Για να αποθαρρύνουν την ισοπαλία βαθμολο
γούσαν τη νίκη με τρεις βαθμούς αντί για δυο· και για να
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περιοριστεί η βία, οι διαιτητές έγιναν πολύ αυστηρότε
ροι, μοιράζοντας σε όλη τη διάρκεια του Κυπέλλου κίτρι
νες και κόκκινες κάρτες. Για πρώτη φορά οι διαιτητές 
εμφανίστηκαν ντυμένοι με χρωματιστά και για πρώτη 
φορά επιτράπηκε και τρίτη αλλαγή στις ομάδες, σε περί
πτωση τραυματισμού του τερματοφύλακα.

Ή ταν το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο που έπαιξε ο 
Μαραντόνα, και το παιχνίδι του ήταν μια γιορτή, μέχρι 
που νικήθηκε στο εργαστήριο, που εξέτασε δείγμα των 
ούρων του μετά το δεύτερο παιχνίδι. Χωρίς τον Μαρα
ντόνα και χωρίς τον ταχύτατο Κανίχια, η Αργεντινή δεν 
πήγε μακριά. Η Νιγηρία πρόσφερε το ομορφότερο πο
δόσφαιρο του Κυπέλλου. Η Βουλγαρία, η ομάδα του 
Στόιτσκοφ, κατέλαβε την τέταρτη θέση, αποκλείοντας τη 
φοβερή Γερμανία. Την τρίτη θέση κατέλαβε η Σουηδία. 
Το κύπελλο διεκδίκησαν η Ιταλία και η Βραζιλία. Ή ταν 
ένας πληκτικός αγώνας, αλλά μεταξύ δυο χασμουρητών, 
ο Ρομάριο και ο Μπάτζιο έδωσαν μερικά μαθήματα κα
λού ποδοσφαίρου. Η παράταση τελείωσε χωρίς γκολ. 
Στα πέναλτι νίκησε η Βραζιλία με 3-2. Πρόκειται για μια 
ιστορία δόξρς: η Βραζιλία είναι η μόνη χώρα που έχει 
κατακτήσει τέσσερις φορές το Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει 
κερδίσει τους ρίρισσότερους αγώνες και έχει πετύχει τα 
περισσότερα γκολ.

Πρώτοι σκόρερ αναδείχθηκαν ο Βούλγαρος Στόιτσκοφ 
και ο Ρώσος Σαλένκο με έξι γκολ ο καθένας, ακολουθού
μενοι από τον Βραζιλιάνο Ρομάριο, τον Ιταλό Μπάτζιο, 
τον Σουηδό Άντερσον και τον Γερμανό Κλίνσμαν, οι 
οποίοι πέτυχαν από πέντε γκολ.



Ο Ρομάριο

τίγρης εμφανίζεται από το πουθενά, χτυπάει με τα
νύχια του και εξαφανίζεται. Ο τερματοφύλακας, 

κλεισμένος στο κλουβί του, ούτε να κλείσει τα μάτια του 
δεν προλαβαίνει. Ο Ρομάριο πετυχαίνει τα γκολ του με 
μια απρόβλεπτη ε'κρηξη, με την πλάτη γυρισμε'νη στο 
τέρμα, με ανάποδο ψαλίδι, με βολέ, από πλάγια θέση, με 
τακουνάκι, με τη μΰτη ή με το πλάι του παπουτσιού του.

Ο Ρομάριο γεννήθηκε μέσα οτη φτώχεια, στη φαβέλα* 
του Ζακαρεζίνιο, αλλά από μικρός δοκίμαζε την υπογρα
φή του για τα πολλά αυτόγραφα που έμελλε να υπογρά
ψει. Απέκτησε φήμη χωρίς να πληρώσει το φόρο του 
υποχρεωτικού ψεύδους: αυτός ο πάμφτωχος άντρας είχε 
πάντα την πολυτέλεια να κάνει αυτό που θέλει, να είναι 
λάτρης της νυχτερινής ζωής, γλεντζές, και πάντα έλεγε 
αυτό που σκεφτόταν χωρίς να σκέφτεται αυτό που λέει.

* Ο νομάζοντα ι tho i οι πα ρ π γκουπόλεις  που είνα ι χτιομ ένες στις 
πλαγιές των λόφων του Ρίο ντκ Τ ζα νέιρο . (Σ.τ.Μ.)
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Τώρα έχει μια συλλογή από Μερσεντές και διακόσια πε
νήντα ζευγάρια παπούτσια, αλλά οι καλύτεροι φίλοι του 
είναι πάντα οι μη εμφανίσιμοι βιοπαλαιστές, που στα 
παιδικά του χρόνια τού δίδαξαν το μυστικό της νυχιάς.

α τελευταία χρόνια ουδείς πρόσφερε στους Ιταλούς
τόσο καλό ποδόσφαιρο, ούτε αποτέλεσε τόσο συχνά 

θέμα για ρυζήτηση. Το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ρο- 
μπέρτο Μπάτζιο είναι ένα μυστήριο: τα πόδια του σκέ
φτονται για λογαριασμό του, σουτάρουν από μόνα τους, 
τα μάτια του βλέπουν τα γκολ πριν αυτά μπουν.

Όλος ο Μπάτζιο είναι μια μεγάλη αλογοουρά που προ- 
χωράει τρομάζοντας τον κόσμο σ’ ένα όμορφο πηγαινέ- 
λα. Οι αντίπαλοι τον παρενοχλούν, τον δαγκώνουν, τον 
χτυπούν σκληρά. Ο Μπάτζιο κάτω από το περιβραχιόνιο 
του αρχηγού έχει βουδιοτικά αποφθέγματα. Ο Βούδας 
δεν αποτρέπει τις κλοτσιές, αλλά βοηθάει να τις αντέξεις. 
Επίσης, από την απόλυτη γαλήνη του, βοηθάει στην ανα
κάλυψη της σιωπής, πέρα από το θόρυβο των αποθεο')σε- 
ων και των αποδοκιμασιών.

Ο Μπάτζιο



<®

Μερικοί αριθμοί

Μ
εταξύ του 1930 και του 1994 η Αμερική κέρδισε 
οκτώ Παγκόσμια κύπελλα και η Ευρώπη επτά. Η 

Βραζιλία κατέκτησε το Κύπελλο τέσσερις φορές, η Αργε
ντινή και η Ουρουγουάη από δυο. Η Ιταλία και η Γερμα
νία από τρεις φορές· η Αγγλία το κατέκτησε μια μόνο φο
ρά, όταν διοργανώθηκε στην έδρα της.

Η Ευρώπη είχε αναμφισβήτητα διπλάσιες πιθανότητες 
λόγω των πολλαπλάσιων συμμετοχών ευρωπαϊκών ομά
δων στο θεσμό. Στα δεκαπέντε Παγκόσμια Κύπελλα η 
Ευρώπη είχε 159 ευκαιρίες κατάκτησης του τροπαίου 
έναντι μόλις 77 της Αμερικής. Επιπλέον, η συντριπτική 
πλειοψηφία των διαιτητών ήταν Ευρωπαίοι.

Σε αντίθεση με τα Παγκόσμια Κύπελλα, στα Διηπειρωτι
κά Κύπελλα των ομάδων οι ευκαιρίες μεταξύ Ευρώπης 
και Αμερικής είναι ίσες. Στο Κύπελλο αυτό, στο οποίο 
συμμετέχουν ομάδες και όχι εθνικά συγκροτήματα, οι 
αμερικανικές ομάδες επιβλήθηκαν είκοσι φορές και οι 
ευρωπαϊκές δεκατρείς.

Σε αυτή την υπόθεση της ανισότητας δικαιωμάτων στα 
Παγκόσμια Κύπελλα Ποδοσφαίρου, το πιο εκπληκτικό 
είναι το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας. Σύμφωνα 
με αυτά που μου έμαθαν όταν ήμουν παιδί, ο Θεός είναι 
ένας, αλλά είναι τρεις, ο Πατήρ, ο Υιός και το Αγιο Πνεύ
μα. Ποτέ δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Ό πως δεν μπο
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ρώ ακόμα να καταλάβω γιατί η Μεγάλη Βρετανία είναι 
μία, αλλά είναι τέσσερις, η Αγγλία, η Σκοτία, η Βόρεια 
Ιρλανδία και η Ουαλία, ενώ η Ισπανία και η Ελβετία, για 
παράδειγμα, συνεχίζουν να είναι μονάχα μία, παρά το 
γεγονός ότι απαρτίζονται από περισσότερες της μίας 
εθνότητες.

Ό πω ς και αν έχει, αρχίζει να ραγίζει το παραδοσιακό 
μονοπώλιο της Ευρώπης, που μέχρι τώρα η γηραιά ήπει
ρος καταδεχόταν να μοιραστεί, θέλοντας και μη, μονάχα 
με την Αμερική. Μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’94, η 
FIFA δεχόταν χώρες από τις υπόλοιπες περιοχές του πλα
νήτη με το σταγονόμετρο, σαν να υποχρεούνταν να κατα
βάλει φόρο στην υδρόγειο. Ό μω ς από το Παγκόσμιο Κύ
πελλο του ’98 ο αριθμός των ομάδων που θα συμμετέ
χουν στην τελική φάση θα αυξηθεί από 24 σε 32. Η Ευ
ρώπη θα διατηρήσει την άδικη δυσαναλογία συμμετοχής 
της έναντι της Αμερικής, αλλά θα υποχρεωθεί να παρα
χωρήσει αυξημένες ευκαιρίες συμμετοχής στις νοτίως 
της Σαχάρας αφρικανικές χώρες, στη μαύρη Αφρική, με 
το χαρούμενο και γρήγορο ποδόσφαιρό της, που ανα
πτύσσεται με εκρηκτικούς ρυθμούς, αλλά και στις αραβι
κές χώρες και στις χώρες της Ασίας, που ήταν μέχρι σή
μερα καταδικασμένες να βλέπουν το ποδόσφαιρο από 
μακριά, όπως οι Κινέζοι, που υπήρξαν οι πρώτοι διδάξα- 
ντες το άθλημα, και οι Ιάπωνες της «Αυτοκρατορίας του 
ανατέλλοντος γκολ».



Ί>

Η υποχρέωση της ήττας

Γ ια την εθνική ομάδα της Βολιβίας η πρόκριση στην 
τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του ’94 ισο- 

δυναμουσε με ταξίδι στο φεγγάρι. Η χώρα αυτή, στρι- 
μωγμένη από τη γεωγραφία και κακοποιημένη από την 
Ιστορία, είχε συμμετάσχει και άλλες φορές σε Παγκό
σμια Κύπελλα, αλλά πάντοτε με πρόσκληση, και είχε χά
σει όλους τους αγώνες χωρίς να πετυχει ούτε ένα γκολ.

Η δουλειά του τεχνικού της ομάδας Χαμπιέρ Ασκαργκό- 
τα είχε αρχίσει να αποδίδει καρπούς, και όχι μόνο στο 
στάδιο της Λα Πας, όπου παίζεται ποδόσφαιρο πάνω 
από τα σύννεφα, αλλά και στο επίπεδο της θάλασσας. Το 
βολιβιανό ποδόσφαιρο αποδείκνυε ότι το υψόμετρο δεν 
ήταν ο μοναδικός μεγάλος παίκτης του και ότι μπορούσε 
να απαλλαγεί από το κόμπλεξ που το έκανε να χάνει τους 
αγώνες πριν ακόμα αρχίσουν. Στην προκριματική φάση 
η Βολιβία έλαμψε. Οι Μελγκάρ και Μπαλντιβιέσο στο 
κέντρο του γηπέδου και στην επίθεση ο Σάντσες και κυ
ρίως ο Ετσεβέρι, ο επονομαζόμενος «Διάβολος», χειρο- 
κροτήθηκαν από διαφορετικά και απαιτητικά κοινά.

Η τύχη, η κακιά τύχη, θέλησε να παίξει η Βολιβία στον 
εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον 
της πανίσχυρης Γερμανίας. Ο Κοντορεβιθούλης εναντίον 
του Ράμπο. Συνέβη αυτό που κανείς δεν μπορούσε να 
προβλέψει: αντί να κλειστεί στη μικρή της περιοχή, η 
Βολιβία, φοβισμένη, πέρασε στην επίθεση. Δεν έπαιξε
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ίσος προς ίσο, όχι: έπαιξε όπως ο μεγάλος με τον μικρό. 
Η Γερμανία, αποσυντονισμένη, έτρεχε, η Βολιβία απο
λάμβανε. Και έτσι συνεχίστηκε το παιχνίδι μέχρι κάποιο 
σημείο του αγώνα, όταν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο το 
αστέρι της Βολιβίας, ο Μάρκο Αντόνιο Ετσεβέρι και ένα 
λεπτό αργότερα έδωσε μια ανόητη κλοτσιά στον Ματέ- 
ους και αποβλήθηκε. Και τότε η Βολιβία κατέρρευοε, με- 
τανιωμένη για το αμάρτημά της απέναντι στο πεπρωμέ
νο της που την υποχρεώνει να χάνει, σαν να υπάκουσε 
ποιος ξέρει σε ποια μυστική κατάρα βγαλμένη από τα 
βάθη των αιώνων.

Ju t*



Το αμάρτημα της ήττας

Τ ο ποδόσφαιρο αναθρέφει τις θεότητές του και τις 
εκθέτει στην εκδίκησή των πιστών. Με την μπάλα 

στο πόδι και τα πάτρια χρώματα στο στήθος, ο παίκτης 
που ενσαρκώνει το έθνος πηγαίνει να κατακτήσει δόξα 
σε μακρινά πεδία μάχης. Επιστρέφοντας ο νικημένος πο
λεμιστής είναι ένας έκπτωτος άγγελος. Το 1958, στο αε
ροδρόμιο Εσέισα, το πλήθος πετούσε κέρματα στους 
παίκτες της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, που είχαν 
πάει άσχημα στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Σουηδίας. Στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο του ’82 ο Κασέλι έχασε ένα πέναλτι 
και του έκαναν τη ζωή αφόρητη στη Χιλή. Δέκα χρόνια 
αργότερα, μερικοί παίκτες της Αιθιοπίας ζήτησαν πολι
τικό άσυλο από τον OHF. μετά την ήττα τους με 6-1 στην 
Αίγυπτο.

Υπάρχουμε γιατί κερδίζουμε. Αν χάσουμε παύουμε να 
υπάρχουμε. Η φανέλα της εθνικής ομάδας έχει γίνει το 
πλέον αναμφισβήτητο σύμβολο συλλογικής ταυτότητας, 
κι αυτό όχι μόνο στις μικρές ή τις φτωχές χώρες, που 
έχουν την ανάγκη του ποδοσφαίρου για να εμφανιστούν 
στο χάρτη. 'Οταν η Αγγλία αποκλείστηκε από τα προκρι
ματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του ’94, η Daily 
Mirror τιτλοφόρησε ως εξής την πρώτη σελίδα της: ΤΟ 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

Στο ποδόσφαιρο, όπως και οπουδήποτε αλλού, απαγο
ρεύεται η ήττα. Στο τέλος του αιώνα μας η αποτυχία εί
ναι η μόνη αμαρτία που δεν έχει συγχώρεση. Στο Παγκό
σμιο Κύπελλο του '94 μια χούφτα φανατικών έκαψε το 
σπίτι του Ζοζέφ Μπελ, τερματοφύλακα του Καμερούν, 
που δεν πήγε καλά, και ο Κολομβιανός παίκτης Αντρές 
Εσκομπάρ έπεσε γαζωμένος στο Μεντεγίν. Ο Εσκομπάρ
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είχε διαπράξει το αμάρτημα να πετύχει ένα αυτογκόλ, εί
χε διαπράξει μια ασυγχώρητη προδοσία της πατρίδας.

Φταίει το ποδόσφαιρο ή μήπως φταίει ο πολιτισμός της 
επιτυχίας και όλου του συστήματος εξουσίας, το οποίο 
αντικατοπτρίζει και ενσαρκώνει το επαγγελματικό ποδό
σφαιρο; Ως άθλημα το ποδόσφαιρο είναι καταδικασμένο 
να γεννά βία, μολονότι μερικές φορές η βία το χρησιμο
ποιεί ως βαλβίδα διαφυγής. Δεν είναι σύμπτωση το ότι ο 
Εσκομπάρ δολοφονήθηκε σε μια από τις πλέον βίαιες 
χώρες του πλανήτη. Η βία δεν είναι στα γονίδια του κο- 
λομβιανού λαού, ενός λαού που λατρεύει τη ζωή, τρελαί
νεται για μουσικές και ποδοσφαιρικές απολαύσεις και 
υποφέρει από τη βία, όπως υποφέρουμε από μια αρρώ
στια, αλλά δεν την έχει στο κούτελο σήμα κατατεθέν. 
Αντίθετα, το σύστημα εξουσίας είναι παράγοντας βίας σε 
όλη τη Λατινική Αμερική: οι αδικίες και οι ταπεινώσεις 
του φαρμακώνουν την ψυχή των ανθρώπων, η κλίμακα 
αξιών του ανταμείβει αυτόν που δεν έχει ηθικούς ενδοια
σμούς και η παραδοσιακή του ατιμωρησία ενισχύει το 
έγκλημα και συμβάλλει στη διαιώνισή του ως εθνικού 
εθίμου.

Λίγους μήνες πριν αρχίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 
’94, δημοσιοποιήθηκε η ετήσια έκθεση της Διεθνούς 
Αμνηστίας. Κατά τη Διεθνή Αμνηστία, στην Κολομβία, 
το 1993, εκτελέστηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις και τις 
παραστρατιωτικές οργανώσεις εκατοντάδες άτομα χωρίς 
να δικαστούν. Η πλειονότητα των θυμάτων των εκτελέσε
ων αυτών ήταν άτομα των οποίων δεν ήταν γνωστές οι 
πολιτικές πεποιθήσεις.

Η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας αποκάλυψε επίσης 
την ευθύνη της κολομβιανής αστυνομίας σε επιχειρήσεις



κοινωνικού καθαρισμού, ενός ευφημισμού που συγκαλύπτει 
τη συστηματική εξόντωση ομοφυλόφιλων, πορνών, πρε- 
ζονιών, ζητιάνων, διανοητικά καθυστερημένων και πα ι
διών του δρόμου. Η κοινωνία αποκαλεί όλους αυτούς «α
ποβλητέους», που σημαίνει: ανθρώπινο σκουπίδι που του 
αξίζει θάνατος.

Στον κόσμο αυτό που τιμωρεί την αποτυχία αυτοί είναι οι 
παντοτινοί χαμένοι.
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Ο Μαραντόνα

✓ παίξε, νίκησε, κατούρησε, έχασε. Η ανάλυση εντό
πιοε εφεδρίνη και ο Μαραντόνα τελείωσε με άσχη

μο τρόπο το Παγκόσμιο Κύπελλο του '94. Η εφεδρίνη, που 
δε θεωρείται απαγορευμένη τονωτική ουσία στον επαγγελ
ματικό αθλητισμό των η π λ , αλλά και πολλών άλλων χω
ρών, απαγορεύεται ωστόσο στις διεθνείς διοργανώσεις.

Προκλήθηκε γενική κατάπληξη και σκάνδαλο. Οι βρο
ντές της καταδίκης ξεκούφαναν όλο τον κόσμο, αλλά, κα
λώς ή κακώς, ακούστηκαν μερικές φωνές υποστήριξης 
προς το αποκαθηλωμένο είδωλο. Και όχι μόνο στην εμ
βρόντητη και πονεμένη Αργεντινή, αλλά και σε τόπους 
τόσο μακρινούς όπως το Μπαγκλαντές, όπου μια μαζική 
και θορυβώδης διαδήλωση στους δρόμους κατήγγειλε τη 
FIFA και απαίτησε την επιστροφή του αποκλεισθέντος. 
Στο κάτω κάτω της γραφής, ήταν εύκολο να τον δικάσουν 
και να τον καταδικάσουν, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο να 
ξεχάοουν ότι ο Μαραντόνα υπέπιπτε επί χρόνια στο 
αμάρτημα να είναι ο καλύτερος στο να καταγγέλλει με 
στεντόρεια φωνή πράγματα για τα οποία η εξουσία 
απαιτεί σιωπή, και στο έγκλημα να παίζει ζερβά, πράγμα 
που, σύμφωνα με το Μικρό Εικονογραφημένο Λαρούς, 
σημαίνει «με το αριστερό», αλλά σημαίνει επίσης και «α
ντίθετα απ’ ό,τι ιιρέπει να γίνει».



Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα ποτέ δεν είχε χρησιμο
ποιήσει διεγερτικές ουσίες στις παραμονές ποδοσφαιρι
κού αγώνα για να αυξήσει τις δυνάμεις του. Είναι αλή
θεια ότι είχε μπλέξει με την κοκαΐνη, αλλά ντοπαρόταν 
στις θλιβερές εκδηλώσεις, όταν ήταν ήδη στριμωγμένος 
από τη δόξα και δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τη φήμη, 
η οποία δεν τον άφηνε να ζήσει. Έπαιζε καλύτερα από 
όλους παρά τη χρήση της κοκαΐνης και όχι χάρη σε αυτή.

Αυτός συνθλιβόταν από το βάρος της ίδιας του της προ
σωπικότητας. Είχε προβλήματα στη σπονδυλική στήλη 
από τη μέρα που το πλήθος φώναξε για πρώτη φορά το 
όνομά του. Ο Μαραντόνα κουβαλούσε ένα φορτίο το 
οποίο ονομαζόταν Μαραντόνα και του τσάκιζε την πλά
τη. Το κορμί του ήταν μια χαρακτηριστική παρομοίωση 
αυτού που του συνέβαινε: του πονούσαν τα πόδια του, 
δεν μπορούσε να κοιμηθεί χωρίς να πάρει χαπάκια. Δεν 
είχε χάσει τον καιρό του να προβληματίζεται για την ευ
θύνη να εργάζεται κανείς στα γήπεδα ως θεός, αλλά από 
την πρώτη στιγμή κατάλαβε ότι ήταν αδύνατο να σταμα
τήσει να το κάνει. «Έχω ανάγκη το ότι με έχουν ανάγκη», 
εξομολογήθηκε όταν είχε πια κάμποσα χρόνια το φωτο
στέφανο πάνω στο κεφάλι, ζώντας την τυραννία της υπε
ράνθρωπης αποδοτικότητας, μπουκωμένος στην κορτι
ζόνη, στα παυσίπονα και στις αποθεώσεις, καταδιωκόμε- 
νος από τις απαιτήσεις των πιστών του και το μίσος αυ
τών που είχε ενοχλήσει.

Η ικανοποίηση του γκρεμίσματος των ειδώλων είναι ευ
θέως ανάλογη της ανάγκης δημιουργίας τους. Στην Ισπα
νία, όταν τον τραυμάτισε ο Γκοϊκοετσέα, χτυπώντας τον 
από πίσω, και ενώ δεν είχε την μπάλα, και τον άφησε για 
μήνες έξω από τα γήπεδα, δεν έλειψαν οι φανατικοί που 
χειροκρότησαν το δράστη αυτής της ανθρωποκτονίας εκ
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προμελέτης, και σε όλο τον κόσμο υπήρξαν άνθρωποι 
διατεθειμένοι να γιορτάσουν την πτώση αυτοΰ του ξιπα
σμένου νότιου, που είχε παρεισφρήσει στην κορυφή, αυ
τού του νεόπλουτου, που είχε ξεφύγει από την πείνα και 
πρόσφερε στον εαυτό του την πολυτέλεια της αυθάδειας 
και της ξιπασιάς.

Στη συνέχεια, στη Νάπολι, ο Μαραντόνα έγινε σάντα 
Μαραντόνα και ο σαν Τζενάρο έγινε σαν Τζεναρμάντο. 
Στους δρόμους πωλούνταν εικονίσματα της θεότητας με 
το κοντό παντελονάκι, φωτισμένης από την κορόνα της 
Παρθένου, ή περιβεβλημένης με το ιερό χιτώνιο που μα
τώνει κάθε έξι μήνες, και πωλούνταν επίσης φέρετρα 
των ομάδων της βόρειας Ιταλίας και μπουκαλάκια με τα 
δάκρυα του Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Τα παιδιά και τα 
σκυλιά χτενίζονταν και κουρεύονταν όπως ο Μαραντόνα. 
Κάτω από το άγαλμα του Ντάντε υπήρχε μια μπάλα και 
ο Τρίτων του σιντριβανιού φορούσε τη γαλάζια φανέλα 
της ομάδας της Νάπολι. Για μισό περίπου αιώνα η ομά
δα της πόλης αυτής δεν είχε κερδίσει πρωτάθλημα, μιας 
πόλης εκτεθειμένης στην οργή του Βεζούβιου και στην 
αέναη αποτυχία στα no6ooq>aipiK0 γήπεδα, και χάρη 
στον Μαραντόνα ο μελαχρινός Νότος είχε επιτέλους κα
τορθώσει να ταπεινώσει τον λευκό Βορρά, ο οποίος τον 
μισούσε. Στη μία διοργάνωση μετά την άλλη, στην Ιτα
λία και στην Ευρώπη, η ομάδα της Νάπολι νικούσε, και 
κάθε γκολ ήταν μια ιεροσυλία της καθεστηκυίας τάξης 
και μια ρεβάνς ενάντια στην ιστορία. Στο Μιλάνο μισού
σαν τον ένοχο αυτής της προσβολής εκ μέρους των φτω
χών, που είχαν φύγει από τη φυσική τους θέση, τον απο- 
καλούσαν «ζαμπόν με καρούλια». Και όχι μόνο στο Μι
λάνο. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’90 η πλειοψηφία του 
κοινού αποδοκίμαζε άγρια τον Μαραντόνα κάθε φορά 
που άγγιζε την μπάλα, και η ήττα της Αργεντινής από τη



Γερμανία γιορτάστηκε σαν να ήταν νίκη της Ιταλίας.

Ό ταν ο Μαραντόνα δήλωσε ότι ήθελε να φύγει από τη 
Νάπολι, υπήρξαν άνθρωποι που πέταξαν από τα παρά
θυρα κέρινες κούκλες τρυπημένες με καρφίτσες. Ό μ η 
ρος μιας πόλης που τον λάτρευε και της Καμάρα, της ντό
πιας Μαφία που κυριαρχεί στην πόλη, έπαιζε ενάντια 
στην καρδιά του, ενάντια στα πόδια του- και τότε ξέσπα
σε το σκάνδαλο της κοκαΐνης. Ο Μαραντόνα έγινε ξαφνι
κά «Μαρακόκα», ένας εγκληματίας που είχε κατορθώσει 
να τον περάσουν για ήρωα.

Αργότερα στο Μπουένος Αιρες η τηλεόραση αναμετέδω
σε το δεύτερο ξεκαθάρισμα λογαριασμών: τη σύλληψή 
του σε ζωντανή αναμετάδοση, σαν να ήταν ποδοσφαιρι
κός αγώνας, προς τέρψη εκείνων που απολάμβαναν το 
θέαμα του γυμνού βασιλιά που συλλάμβανε η αστυνομία.

«Είναι άρρωστος», είπαν. «Είναι τελειωμένος». Ο μεσ
αίας που είχε κληθεί για να λυτρώσει τους Ιταλούς του 
Νότου από την ιστορική κατάρα ήταν επίσης αυτός που 
είχε εκδικηθεί την ήττα της Αργεντινής στα νησιά Φό- 
κλαντ, με ένα άκυρο και ένα εκπληκτικό γκολ, που είχαν 
αφήσει τους Άγγλους να γυροφέρνουν σαν σβούρες για 
χρόνια- αλλά την ώρα της πτώσης ο Χρυσός Κοντούλης 
δεν ήταν τίποτα περισσότερο από έναν απατεώνα, που- 
τανιάρη και κοκαϊνομανή. Ο Μαραντόνα είχε προδώσει 
τ^ παιδιά και είχε ντροπιάσει το άθλημα. Τον θεώρησαν 
νεκρό.

Αλλά το πτώμα με ένα πήδημα σηκώθηκε. Μόλις έληξε η 
ποινή του για την κοκαΐνη, ο Μαραντόνα έγινε η αντλία 
της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, που τα έπαιζε όλα 
για όλα για να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του
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’94. Χάρη στον Μαραντόνα πέτυχε το στόχο της. Και στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο ο Μαραντόνα ήταν, για άλλη μια 
φορά, όπως τον παλιό καλό καιρό, ο καλύτερος όλων -  
και τότε ξέσπασε το σκάνδαλο της εφεδρίνης.

Ο μηχανισμός της εξουσίας τον είχε στο μάτι. Αυτός τους 
τα έσουρνε έξω από τα δόντια· αυτή η συμπεριφορά έχει 
το τίμημά της, η τιμή πληρώνεται τοις μετρητοίς και χω
ρίς έκπτωση. Και ο ίδιος ο Μαραντόνα τούς έκανε δώρο 
τη δικαιολογία, εξαιτίας αυτής της αυτοκτονικής του τά
σης να προσφέρεται στο πιάτο στους πολλούς εχθρούς 
του και εξαιτίας αυτής της παιδικής ανευθυνότητας που 
τον σπρώχνει να πέσει σε όποια παγίδα του στήσουν.

Οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι που τον κυνηγάνε με τα μι
κρόφωνά τους του προσάπτουν την αλαζονεία του και τα 
ξεσπάσματα θυμού του, και τον κατηγορούν ότι μιλάει 
υπερβολικά. Δεν έχουν άδικο· αλλά δεν είναι αυτό που 
δεν μπορούν να του συγχωρήσουν, στην πραγματικότητα 
δεν τους αρέσουν αυτά που λέει μερικές φορές. Αυτός ο 
κοντός ετοιμόλογος και τσαμπουκάς έχει τη συνήθεια να 
χτυπάει στα ψηλά. Το 1986 και το 1994, στο Μεξικό και 
στις η π α , κατήγγειλε την πανίσχυρη δικτατορία της τηλε
όρασης, που υποχρέωνε τους παίκτες να ξεθεώνονται το 
μεσημέρι και να τηγανίζονται στον ήλιο, αλλά και σε χί
λιες και μία άλλες ευκαιρίες, σε όλη τη διάρκεια της τα
ραγμένης σταδιοδρομίας του, ο Μαραντόνα είπε πράγ
ματα που τάραξαν το τέλμα. Δεν ήταν ο μοναδικός ατί
θασος ποδοσφαιριστής, αλλά η φωνή του έδωσε παγκό
σμιο συντονισμό στα πιο ανυπόφορα ερωτήματα: Γιατί 
δε διέπουν το ποδόσφαιρο οι οικουμενικές αρχές του ερ
γατικού δικαίου; Αν είναι φυσιολογικό ο κάθε καλλιτέ
χνης να γνωρίζει τα κέρδη του σόου που προσφέρει, για
τί οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να γνωρίζουν τους μυ-



στικούς λογαριασμούς της πλούσιας πολυεθνικής του πο
δοσφαίρου; Ο Χαβελάνγκε σωπαίνει, απασχολημένος με 
άλλες αναγκαιότητες, και ο Γιόζεφ Μπλάτερ, γραφειο
κράτης της f if a , που δεν άγγιξε ποτέ του μπάλα, αλλά 
κυκλοφορεί με λιμουζίνες των οκτώ μέτρων και με μαύρο 
οδηγό, περιορίζεται στο σχόλιο:

-  0  τελευταίος αστέρας της Αργεντινής ήταν ο Ντι Στέφανο.

'Οταν ο Μαραντόνα αποβλήθηκε επιτέλους από το Πα
γκόσμιο Κύπελλο του ’94, τα γήπεδα έχασαν τον πιο φα- 
σαριόζικο απείθαρχο. Έχασαν επίσης έναν εκπληκτικό 
ποδοσφαιριστή. Ο Μαραντόνα είναι ανεξέλεγκτος όταν 
μιλάει, αλλά είναι ακόμα περισσότερο ανεξέλεγκτος 
όταν παίζει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να 
προβλέψει τις διαβολιές αυτού του εφευρέτη εκπλήξεων, 
που δεν επαναλαμβάνεται ποτέ και ικανοποιείται απο- 
διοργανώνοντας τους υπολογιστές. Δεν είναι ένας γρήγο
ρος παίκτης, ένα ταυράκι με κοντά πόδια, αλλά έχει την 
μπάλα ραμμένη στο πετσί του και έχει μάτια σε όλο του 
το κορμί. Μπορεί να τελειώσει ένα παιχνίδι με έναν κε
ραυνό με την πλάτη του γυρισμένη στο τέρμα, ή δίνοντας 
μια απίθανη πάσα από μακριά, όταν είναι κυκλωμένος 
από χιλιάδες πόδια αντιπάλων· και δεν υπάρχει άνθρω
πος να τον σταματήσει όταν αρχίζει να τριπλάρει αντι
πάλους.

Στο ψυχρό ποδόσφαιρο του τέλους του αιώνα μας, που 
απαιτεί να κερδίζεις και απαγορεύει να απολαμβάνεις το 
παιχνίδι, ο άνθρωπος αυτός είναι ένας από τους λίγους 
που αποδεικνύουν ότι η φαντασία μπορεί και αυτή να εί
ναι αποτελεσματική.
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Αυτοί οΰτε ράβουν ούτε κόβουν

Σ τα τέλη του 1994 οι Μαραντόνα, Στόιτσκοφ, Μπε- 
μπέτο, Λάουντρουπ, Θαμοράνο, Ουγκο Σάντσες και 

άλλοι ποδοσφαιριστές άρχισαν να εργάζονται για τη δη
μιουργία ενός διεθνούς συνδικάτου ποδοσφαιριστών.

Μέχρι τώρα οι πρωταγωνιστές του θεάματος έχουν λάμ- 
ψει με την απουσία τους από τις δομές λήψης των απο
φάσεων. Δεν έχουν δικαίωμα να βγάλουν άχνα στα τοπι
κά όργανα διοίκησης του ποδοσφαίρου, ούτε μπορούν να 
προσφέρουν στον εαυτό τους την πολυτέλεια να ακουστεί 
η άποψή τους στις συνόδους κορυφής της κικλ, όπου μοι
ράζεται το φιλετάκι σε παγκόσμια κλίμακα.

'Γι είναι οι ποδοσφαιριστές; Οι μαϊμούδες του τσίρκου; 
Μήπως, μολονότι ντύνονται στα μεταξωτά, παραμένουν 
μαϊμούδες; Ποτέ δε ζητήθηκι η γνώμη τους για τη λήψη 
της απόφασης πότε, που και πώς θα παίξουν. Η διεθνής 
γραφειοκρατία αλλάζει κατά βούληση τους κανόνες του 
ποδοσφαίρου, ενώ οι ποδοσφαιριστές αγνοούν παντελώς 
το ζήτημα. Ουτε καν γνωρίζουν πόσο χρήμα παράγουν 
τα πόδια τους, ή που καταλήγουν αυτές οι φοροδιαφευ- 
γουσες περιουσίες.



Μετά από πολλά χρόνια απεργιών και κινητοποιήσεων 
των τοπικών συνδικάτων, οι παίκτες πέτυχαν τη βελτίωση 
των συμβολαίων τους, αλλά οι σωματέμποροι του ποδο
σφαίρου συνεχίζουν να τους μεταχειρίζονται σαν να 
επρόκειτο για μηχανήματα που αγοράζονται, πουλιού
νται και δανείζονται.

-  0  Μαραντόνα είναι επένδυση, έλεγε ο πρόεδρος της 
Νάπολι.

Τώρα οι ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά και μερικές λατινοα
μερικανικές, έχουν ψυχολόγους όπως οι βιομηχανίες. Οι 
διοικούντες δεν τους πληρώνουν για να βοηθήσουν τις 
ταραγμένες ψυχές, αλλά για να λαδώνουν τις μηχανές 
και να αυξάνουν την αποδοτικότητά τους. Αθλητική απο- 
δοτικότητα είπατε; Καλύτερα ας την ονομάσουμε αποδο- 
τικότητα της εργατικής δύναμης. Μολονότι στην περί
πτωσή μας τα εργατικά χέρια είναι περισσότερο εργατι
κά πόδια, η αλήθεια είναι ότι οι επαγγελματίες ποδο
σφαιριστές προσφέρουν τη δύναμή τους στις βιομηχα
νίες του θεάματος, που απαιτούν από αυτούς μέγιστη πα
ραγωγικότητα με αντάλλαγμα ένα μισθό. Η πληρωμή 
εξαρτάται από την αποδοτικότητα· και όσο περισσότερα 
τους πληρώνουν, τόσο περισσότερα απαιτούν από αυ
τούς. Προπονούμενοι για να κερδίζουν και μόνο, εξα
ντλούμενοι μέχρι την τελευταία τους ικμάδα, πρέπει να 
ικανοποιήσουν απαιτήσεις υψηλότερες από αυτές των 
αλόγων κούρσας. Τ ι πράγμα; Αλογα κούρσας; Ο Άγγλος 
ποδοσφαιριστής Πολ Γκασκόιν προτιμά να συγκρίνεται 
με τα κοτόπουλα του πτηνοτροφείου:

-  Οι ποδοσφαιριστές είραιπε κοτόπουλα πτηνοτροφείου: κινή
σεις ελεγχόμενες, αυστηροί κανονισμοί, καθορισμένες συμπεριφο
ρές, που να μπορούν να επαναλαμβάνονται πάντα.
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Σε αντάλλαγμα, οι αστέρες του ποδοσφαίρου μπορούν 
να εξαργυρώσουν σε υψηλό αντίτιμο τον εφήμερο χρόνο 
της δόξας τους. Οι ομάδες τώρα τους πληρώνουν πολύ 
καλύτερα απ’ ό,τι πριν είκοσι ή τριάντα χρόνια, και οι 
ίδιοι μπορούν να πουλήσουν την εικόνα τους στην εμπο
ρική διαφήμιση. Αλλά, όπως και αν έχει, τα ανδραγαθή
ματα των ειδώλων του ποδοσφαίρου δεν ανταμείβονται 
με τους μυθικούς θησαυρούς που φαντάζεται ο κόσμος. 
Το περιοδικό Forbes δημοσίευσε έναν κατάλογο με τους 
ανθρώπους του παγκόσμιου αθλητισμού που κέρδισαν τα 
περισσότερα χρήματα στο 1994. Ανάμεσά τους υπάρχει 
μονάχα ένας ποδοσφαιριστής, ο Ιταλός Ρομπέρτο Μπά- 
τζιο, που καταλαμβάνει μια από τις τελευταίες θέσεις.

Και οι χιλιάδες των ποδοσφαιριστών που δεν είναι διαση- 
μότητες; Αυτοί που δεν κατορθώνουν να μπουν στο βασί
λειο της φήμης και μένουν φέρνοντας βόλτες μαζί με την 
περιστρεφόμενη πόρτα; Σε κάθε δέκα επαγγελματίες πο
δοσφαιριστές στην Αργεντινή οι τρεις μονάχα μπορούν 
να ζήσουν από το ποδόσφαιρο. Οι μισθοί τους δεν είναι 
σπουδαίοι, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ο περιορισμένος 
χρόνος του κύκλου της δραστηριότητας των ποδοσφαιρι
στών: ο κανίβαλος βιομηχανικός πολιτισμός τους κατα
βροχθίζει στο άψε σβήσε.



Λ
Μια εξαγωγική βιομηχανία

Σ το Νότο η διαδρομή ενός ποδοσφαιριστή με καλά 
πόδια και καλή τύχη είναι η ακόλουθη: από το χω

ριό του περνάει σε μια πόλη της ενδοχώρας· από την πό
λη της ενδοχώρας πάει σε μια μικρή ομάδα της πρωτεύ
ουσας· στην πρωτεύουσα η μικρή ομάδα είναι υποχρεω
μένη να τον πουλήσει σε μια μεγάλη- η μεγάλη ομάδα, 
ασφυκτιώντας από το βάρος των χρεών της, τον πουλάει 
σε μια άλλη ομάδα, μεγαλύτερη, μιας μεγαλύτερης χώ
ρας· και, τέλος, η σταδιοδρομία του ποδοσφαιριστή κο- 
ρυφώνεται σε μια ευρωπαϊκή ομάδα.

Στην αλυσίδα αυτή οι ομάδες, αυτοί που κλείνουν τα 
συμβόλαια και οι μεσάζοντες παίρνουν τη μερίδα του λέ- 
οντος. Και κάθε κρίκος της αλυσίδας επιβεβαιώνει και 
διαιωνίζει την ανισότητα μεταξύ των μερών, από την 
αδυναμία της συνοικιακής ομάδας στις φτωχές χώρες ως 
την παντοδυναμία των ανώνυμων εταιρειών που ελέγ
χουν στην Ευρώπη, σε ανώτατο επίπεδο, το εμπόριο του 
ποδοσφαίρου.

Στην Ουρουγουάη, για παράδειγμα, το ποδόσφαιρο είναι
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μια εξαγωγική βιομηχανία, που αδιαφορεί για την εσω
τερική αγορά. Η συνεχής εξαγωγή παικτών υποβαθμίζει 
την ποιότητα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και απο
θαρρύνει το κοινό, που είναι ολοένα πιο ολιγάριθμο και 
λιγότερο παθιασμένο. Ο κόσμος εγκαταλείπει τα γήπεδα 
της Ουρουγουάης και προτιμάει να βλέπει διεθνείς αγώ
νες στην τηλεόραση. Και όταν έρχεται η εποχή του Πα
γκοσμίου Κυπέλλου, οι παίκτες μας, σκορπισμένοι στις 
τέσσερις άκρες του κόσμου, γνωρίζονται στο αεροπλάνο, 
παίζουν για λίγο καιρό μαζί και αποχαιρετίζονται, χωρίς 
να προλάβουν να γίνουν μια πραγματική ομάδα ή, έστω, 
ένα κτήνος με έντεκα κεφάλια και είκοσι δυο πόδια.

'Οταν η Βραζιλία κατέκτησε το τέταρτο παγκόσμιο κύ
πελλό της, όλοι οι δημοσιογράφοι, χωρίς καμιά εξαίρε
ση, πανηγύρισαν το γεγονός, μολονότι μερικοί δεν έκρυ
ψαν τη νοσταλγία τους για τη μαγεία του παρελθόντος. Η 
ομάδα του Ρομάριο και του Μπεμπέτο έπαιξε αποτελε
σματικό ποδόσφαιρο, ήταν όμως πολύ τσιγκούνα ως 
προς την παιητικότητά του: ήταν ένα ποδόσφαιρο πολύ 
λιγότερο βραζιλιάνικο από εκείνο το υπέροχο ποδόσφαι
ρο του 1958, του 1962 και του 1970, όταν οι ομάδες των 
Γκαρίντσα, Ντιντί και Πελέ στέφθηκαν παίζοντας σαν 
υπνωτισμένοι. Πολλοί μίλησαν για κρίση ταλέντου και 
αρκετοί σχολιαστές επέκριναν το στιλ παιχνιδιού, που εί
χε επιβάλει ο τεχνικός, το οποίο είχε επιτυχίες, όχι όμως 
ομορφιά. Υπάρχει όμως ένα αποκαλυπτικό γεγονός που 
σχεδόν κανείς δεν ανέφερε: εκείνες οι ομάδες του παρελ
θόντος αποτελούνταν από έντεκα Βραζιλιάνους που 
έπαιζαν στη Βραζιλία. Στην ομάδα του ’94 οκτώ από τους 
έντεκα παίκτες της έπαιζαν στην Ευρώπη. Ο Ρομάριο, ο 
πιο ακριβός Λατινοαμερικανός παίκτης, εισπράττει στην 
Ισπανία περισσότερα χρήματα από το άθροισμα των μι
σθών της εντεκάδας του 1958, μεταξύ των οποίων ήταν



και μερικοί από τους καλύτερους καλλιτέχνες της ιστο
ρίας του ποδοσφαίρου.

Τα αστέρια του παρελθόντος ταυτίζονταν με μια τοπική 
ομάδα. Ο Πελέ ήταν της Σάντος, ο Γκαρίντσα της Μπο- 
ταφόγκο, όπως και ο Ντιντί, εκτός από μια εφήμερη 
εμπειρία του στο εξωτερικό, και κανείς δεν μπορεί να 
τους φανταστεί χωρίς εκείνα τα χρώματα ή χωρίς το κί
τρινο της εθνικής ομάδας. Αυτό δεν ίσχυε μόνο στη Βρα
ζιλία, ίσχυε παντού, είτε από αγάπη στη φανέλα, είτε 
εξαιτίας των φεουδαρχικής μορφής συμβολαίων, που μέ
χρι πριν από λίγα χρόνια δέσμευαν τον παίκτη εφ’ όρου 
ζωής. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, η ομάδα είχε δικαιώ
ματα ιδιοκτησίας επί του παίκτη μέχρι το τριακοστό τέ
ταρτο έτος της ηλικίας του: έμενε ελεύθερος όταν πια 
ήταν τελειωμένος. Απαιτώντας ελευθερία, οι Γάλλοι πο
δοσφαιριστές ξεσηκώθηκαν τις μέρες του Μάη του ’68, 
όταν τα οδοφράγματα του Παρισιού τρόμαξαν όλο τον 
κόσμο. Επικεφαλής τους ήταν ο Ρεϊμόν Κοπά.
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Το τέλος του αγώνα

Η μπάλα γυρίζει, ο κόσμος γυρίζει. Υπάρχουν υπο
ψίες ότι ο ήλιος είναι μια φλεγόμενη μπάλα, ότι 

κατά τη διάρκεια της μέρας εργάζεται και τη νύχτα ανα
πηδάει εκεί ψηλά στον ουρανό, ενώ εργάζεται, η σελήνη, 
μολονότι η επιστήμη έχει αμφιβολίες ως προς αυτό. Αντί
θετα, έχει αποδειχτεί, και είναι απόλυτα βέβαιο, ότι ο κό
σμος στριφογυρίζει γύρω από μια περιστρεφόμενη μπά
λα. Τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του ’94 παρα
κολούθησαν περισσότερα από δυο δισεκατομμύρια τηλε
θεατές, το μεγαλύτερο κοινό στην ιστορία αυτού του πλα
νήτη. Το πιο δημοφιλές πάθος: πολλοί λάτρεις της μπά
λας παίζουν στα γήπεδα και στα λιβάδια και πολλοί ανή
κουν στην τηλεπλατεία, που παρακολουθεί τρώγοντας τα 
νύχια της το θέαμα που προσφέρουν είκοσι δυο κύριοι με 
κοντά παντελονάκια, οι οποίοι κυνηγούν μια μπάλα και 
αποδεικνύουν την αγάπη τους γι’ αυτή κλοτσώντας την.

Μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου του ’94, όλα τα 
παιδιά που γεννήθηκαν στη Βραζιλία ονομάστηκαν Ρομά
ριο, και η χλόη του σταδίου του Λος Άντζελες πουλήθηκε 
με το κομμάτι, σαν πίτσα, προς είκοσι δολάρια το τεμά
χιο. Πρόκειται άραγε για μια τρέλα που της αξίζει καλύ
τερη αντιμετώπιση; Ένα άγριο και χυδαίο εμπόριο; Μια 
βιομηχανία απάτης που διαχειρίζεται ο εκάοτοτε ιδιοκτή
της της; Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το ποδό-



οφαιρο μπορεί να είναι έτσι, αλλά είναι κάτι πολύ περισ
σότερο από αυτό: είναι γιορτή των ματιών που το κοιτά
ζουν και χαρά του κορμιού που το παίζει. Ένας δημοσιο
γράφος ρώτησε τη Γερμανίδα θεολόγο Ντόροτι Σέλε:

-  Πώς θα εξηγούσατε σε ένα παιδί τι είναι ευτυχία;

-  Δε θα του εξηγούσα, απάντησε, θ α  τον έδινα μια μπάλα 
για να παίζει.

Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο κάνει ό,τι μπορεί για να 
ευνουχήσει αυτή την ενέργεια της ευτυχίας, αλλά αυτή, 
παρά τα κάθε λογής εμπόδια, επιβιώνει. Και ίσως γι’ αυ
τό συμβαίνει να είναι το ποδόσφαιρο πάντα εκπληκτικό. 
Ό πως λέει ο φίλος μου Άνχελ Ρουόκο, αυτό είναι ό,τι κα
λύτερο έχει: η πείσμων ικανότητά του να εκπλήττει. Όσο 
και αν οι τεχνοκράτες το προγραμματίζουν μέχρι την τε
λευταία του λεπτομέρεια, όσο και αν το χειραγωγούν οι 
ισχυροί, το ποδόσφαιρο επιμένει να θέλει να είναι η τέ
χνη του απρόβλεπτου. Εκεί που κανείς δεν το περιμένει 
ξεπηδάει το αδύνατο, ο νάνος δίνει ένα μάθημα στο γίγα
ντα, ο καχεκτικός στραβοκάνης μαύρος αφήνει άναυδο 
τον αθληταρά με το καλοφτιαγμένο, σαν ελληνικό γλυ
πτό, σώμα.

Υπάρχει και ένα εκπληκτικό κενόΓη επίσημη ιστορία 
αγνοεί το ποδόσφαιρο. Τα κείμενα σύγχρονης ιστορίας 
δεν το αναφέρουν, ούτε σαν επεισόδιο, σε χώρες που το 
ποδόσφαιρο ήταν, και συνεχίζει να είναι, πρωταρχικό 
στοιχείο της συλλογικής ταυτότητας. Παίζω, άρα υπάρ
χω: το στιλ του παιχνιδιού αντιστοιχεί σε έναν τρόπο ζω
ής, που αποκαλύπτει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της κά
θε καινωνίας και διακηρύσσει το δικαίωμά της στη δια
φορά. Πες μου πώς παίζεις για να σου πω ποιος είσαι:
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Πάνε πολλά χρόνια που το ποδόσφαιρο παίζεται με δια
φορετικούς τρόπους, οι οποίοι αποτελουν διαφορετικές 
εκφράσεις της προσωπικότητας του κάθε λαού, η διάσω
ση των οποίων στις μέρες μας είναι αναγκαία όσο ποτέ. 
Ζουμε σε μια εποχή υποχρεωτικής ομοιομορφίας του πο
δοσφαίρου, όπως και όλων των υπολοίπων. Ποτέ ως τώ
ρα ο κόσμος δεν ήταν τόσο άνισος ως προς τις ευκαιρίες 
που προσφέρει και τόσο εξισωτικός στις συνήθειες που 
επιβάλλει: στην εποχή μας, στο τέλος αυτού του αιώνα, 
όποιος δεν πεθαίνει από την πείνα πεθαίνει από πλήξη.

Εδώ και χρόνια αισθάνομαι να προκαλεί το θέμα της 
μνήμης και της πραγματικότητας του ποδοσφαίρου και 
θέλησα να γράψω κάτι που να είναι άξιο αυτής της μεγά
λης ειδωλολατρικής τελετής, που τόσες διαφορετικές 
γλώσσες είναι σε θέση να μιλάει και τόσα οικουμενικά 
πάθη είναι σε θέση να απελευθερώσει. Γράφοντας επρό- 
κειτο να κάνω με τα χέρια αυτό που ποτέ δεν μπόρεσα να 
κάνω με τα πόδια: αδιόρθωτος αδέξιος, ντροπή των γη
πέδων, δεν 'είχα άλλη λύση από το να ζητήσω από τις λέ
ξεις αυτό που μου είχε αρνηθεί η τόσο προσφιλής μου 
μπάλα.

Από αυτή την πρόκληση κι αυτή την ανάγκη εξορκισμού 
γεννήθηκε αυτό το βιβλίο. Τιμή στο ποδόσφαιρο, πανη
γυρισμός των στόχων του, καταγγελίες των κρυμμένων 
στο σκοτάδι δυσάρεστων όψεών του. Δε γνωρίζω αν είναι 
αυτό που θέλησε να είναι, αλλά γνωρίζω ότι ανδρώθηκε 
μέσα μου και έφτασε στην τελευταία του σελίδα, και τώ
ρα, που έχει πια γεννηθεί, προσφέρεται σε σας. Εγώ μέ
νω με αυτή τη μελαγχολία που όλοι αισθανόμαστε μετά 
το τέλος της ερωτικής πράξης και του αγώνα.

Μοντεβίδεο, καλοκαίρι του 1995



a
To Παγκόσμιο Κύπελλο του ’98

Η Ινδία και το Πακιστάν πραγματοποιούσαν το όνει
ρο της κατασκευής δικών τους πυρηνικών όπλων 

επιδιώκοντας να εισέλθουν στο κλαμπ των μεγάλων πυρη
νικών δυνάμεων. Τα χρηματιστήρια της Ασίας κατέρρεαν, 
και στην Ινδονησία κατέρρεε η μακρά δικτατορία του 
Σουχάρτο, ο οποίος έχανε την εξουσία, όχι όμως και τα 
δεκαέξι δισεκατομμύρια δολάρια που του είχε αποφέρει.

Ο Φρανκ Σινάτρα, ο επονομαζόμενος «Φωνή», βουβαινό- 
ταν για πάντα. Έντεκα ευρωπαϊκές χώρες συμφωνούσαν 
να θέσουν σε κυκλοφορία ένα ενιαίο νόμισμα, που ονομά
ζεται «ευρώ». Καλά πληροφορημένες πηγές του Μαϊάμι 
ανακοίνωναν την επικείμενη ανατροπή του Φιντέλ Κά
στρο, η οποία ήταν ζήτημα ωρών. (

Ο  Ζοάο Χαβελάνγκε εγκατέλειπε το θρόνο του παγκοσμίου 
ποδοσφαίρου και στη θέση του εγκαθίστατο ο δελφίνος 
Τζόζεφ Μπλάτερ, πρώτος τη τάξει αυλικός του βασιλείου. 
Στην Αργεντινή φυλακιζόταν ο στρατηγός Βιντέλα, που εί
κοσι χρόνια πριν, μεσούσης της στρατιωτικής δικτατορίας, 
είχε κηρύξει την έναρξη, μαζί με τον Χαβελάνγκε, του Πα
γκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, ενώ στη Γαλλία γινόταν 
η έναρξη ενός άλλου Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
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Παρά την απεργία της Air France, η οποία περιέπλεξε τα 
πράγματα, τριάντα δυο ομάδες συγκεντρώθηκαν στο λα
μπρό στάδιο του Σεν Ντενί για να διεκδικήσουν το τελευ
ταίο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του αιώνα: δεκα
πέντε ομάδες ήταν ευρωπαϊκές, οκτώ αμερικανικές, πέντε 
αφρικανικές και δύο ασιατικές.

Επευφημίες θριάμβου και ψίθυροι νεκροκρέβατου: μετά 
από ένα μήνα μαχών σε υπερπλήρη γήπεδα, η γηπεδού- 
χος Γαλλία και το φαβορί η Βραζιλία διασταύρωσαν τα 
ξίφη τους στον τελικό. Η Βραζιλία έχασε με 3-0. Πρώτος 
σκόρερ αναδείχθηκε ο Κροάτης Σούκερ με έξι γκολ, ακο
λουθούμενος από τον Αργεντινό Μπατιστούτα και τον Ιτα
λό Βιέρι, που πέτυχαν από πέντε γκολ.

Σύμφωνα με μια επιστημονική μελέτη, που έφερε στη δη
μοσιότητα αυτές τις ημέρες η εφημερίδα του Λονδίνου 
Daily Telegraph, οί φανατικοί εκκρίνουν κατά τη διάρκεια 
των αγώνων σχεδόν τόση τεστοστερόνη, όση και οι ποδο
σφαιριστές. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι και οι πο
λυεθνικές ιδρώνουν όσο και οι ποδοσφαιριστές. Η Βραζι
λία δεν μπόρεσε να στεφθεί για πέμπτη φορά κυπελλού- 
χος. Η Adidas το κατόρθωσε. Από το Μουντιάλ του ’54, 
όταν κατέκτησε το κύπελλο η Δυτική Γερμανία, ήταν η πέ
μπτη φορά που κέρδισε το κύπελλο ομάδα η οποία αντι
προσώπευε τη μάρκα με τις τρεις γραμμές. Η Adidas, μα
ζί με τη Γαλλία, ύψωσε το κύιιελλο από ατόφιο χρυσάφι 
και κατέκτησε, με τον Ζινεντίν Ζιντάν, το τρόπαιο του κα
λύτερου παίκτη. Η αντίπαλη εταιρεία, η Nike, υποχρεώ
θηκε να παρηγορηθεί με τη δεύτερη και την τέταρτη θέ
ση, που κατέλαβαν η Βραζιλία και η Ολλανδία· και ο Ρο- 
νάλντο, το αστέρι της Nike, έπαιξε στον τελικό άρρωστος. 
Το γερό χτύπημα το κστάφερε όμως μια μικρότερη εται
ρεία, η Lotto, που με την εκπληκτική Κροατία, η οποία



ποτέ δεν είχε συμμετάσχει σε Π αγκόομ ιο Κύπελλο, κατέ- 
κτησε, ενάντια οε κάθε προγνωστικό, την τρίτη θέση.

Μετά απ ό  τον αγώνα το χορτάρι του σταδίου του Σεν Ντε- 
νί πουλήθηκε κομματάκι κομματάκι, όπω ς συνέβη και στο 
προηγούμενο Π αγκόσμιο Κύπελλο με το στάδιο του Λος 
Άντζελες. Ο σ υγγραφέας του βιβλίου αυτού δεν πουλάει 
κομμάτια  χορταριού, αλλά θα ήθελε να προσ φέρει δω ρε
άν μερικά κομματάκ ια  ποδοσφαίρου, που κάποια  οχέοη 
έχουν με αυτό το Π αγκόσμιο Κύπελλο.
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Αστέρια

ι διασημότεροι ποδοσφαιριστές είναι προϊόντα που
πωλουν προϊόντα. Στην εποχή του Πελέ ο παίκτης 

έπαιζε, κι αυτό ήταν όλο ή σχεδόν όλο. Στην εποχή του 
Μαραντόνα, και ενώ η τηλεόραση και η μαζική διαφήμι
ση είναι στο απόγειο της δόξας τους, τα πράγματα έχουν 
αλλάξει. Ο Μαραντόνα κέρδισε πολλά χρήματα, και πλή
ρωσε ακριβά: κέρδισε με τα πόδια του, πλήρωσε με την 
ψυχή του.

Στα δεκατέσοερά του χρόνια ο Ρονάλντο ήταν ένας φτω
χός μιγάς της περιφέρειας του Ρίο ντε Τζανέιρο, που είχε 
πεταχτά δόντια σαν του κουνελιού και πόδια ενός μεγάλου 
γκολτζή, και δεν μπορούσε να παίξει στη Φλαμένγκο γιατί 
δεν είχε να πληρώσει τα εισιτήρια του λεωφορείου. Στα εί
κοσι δυο του χρόνια ο Ρονάλντο κέρδιζε ήδη χίλια δολά
ρια την ώρα, συμπεριλαμβανομένων και των ωρών του 
ύπνου του. Εξουθενωμένος από τη λατρεία του πλήθους 
και την πίεση του χρήματος, υποχρεωμένος να κάνει πά
ντα λαμπρές εμφανίσεις και να κερδίζει πάντα, ο Ρονάλ
ντο υπέστη, λίγες ώρες πριν από τον τελικό του Παγκοσμί
ου Κυπέλλου του ’98, μια νευρική κρίση με σπασμούς. Λέ
γεται ότι η Nike τον εξανάγκασε να παίξει στον αγώνα 
εναντίον της Γαλλίας. Γεγονός είναι ότι έπαιξε, αλλά δεν 
έπαιξε- και δεν μπόρεσε να κπιδείξει όπως έπρεπε τις 
αρετές του νέου ποδοσφαιρικού παπουτσιού, του R-9, που 
η Nike λανσάριζε στην αγορά μέσω των ποδιών του.



*
Τιμές

Σ το τέλος του αιώνα μας οι ειδικευμένοι δημοσιογρά
φοι μιλούν ολοένα λιγότερο για τις ικανότητες των 

παικτών και ολοένα περισσότερο για την αξία τους. Οι δι- 
οικουντες, οι επιχειρηματίες, οι μάνατζερ και οι υπόλοι
ποι τεμαχιστές της πίτας καταλαμβάνουν όλο και περισ
σότερο χώρο στα ποδοσφαιρικά χρονικά. Μέχρι πριν από 
λίγα χρόνια η πάσα αφορούσε στο ταξίδι της μπάλας από 
τον έναν παίκτη στον άλλο- τώρα «η πάσα» αφορά περισ
σότερο στο ταξίδι του παίκτη από τον ένα σύλλογο στον 
άλλο ή από τη μια χώρα στην άλλη. Πότε αποδίδουν κέρ
δη, σε σχέση με την επένδυση, οι διασημότητες του αθλή
ματος; Οι ειδικοί μάς βομβαρδίζουν με το λεξιλόγιο των 
καιρών: προσφορά, αγορά, επικείμενη αγορά, πώληση, 
παραχώρηση δανείου, ανατίμηση, υποτίμηση. Στο Πα
γκόσμιο Κύπελλο του 98 οι οθόνες των τηλεοράσεων κα- 
τακλύστηκαν από τη συλλογική συγκίνηση, την πλέον συλ
λογική από όλες τις συγκινήσεις· αλλά έγιναν και βιτρίνες 
επίδειξης εμπορευμάτων. Στο χρηματιστήριο των ποδιών 
υπήρξαν ανατιμήσεις και υποτιμήσεις.

®  ®  ®
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Διά ποδός

Τζότζεφ Μπλάτερ, ο νέος μονάρχης του ποδοσφαί
ρου, έδωσε στα τέλη του ’95, όταν ακόμα ήταν το δε- 

ξί χέρι του Χαβελάνγκε, μια συνέντευξη στο βραζιλιάνικο 
περιοδικό Placar. Ο δημοσιογράφος ζήτησε τη γνώμη του 
για το διεθνές συνδικάτο ποδοσφαιριστών που συγκροτού
νταν εκείνη την εποχή:

-  Η fifa δε συζητάει με ποδοσφαιριστές, απάντησε ο Μπλά
τερ. Οι ποδοσφαιριστές είναι εργαζόμενοι στις ομάδες.

Και ενώ ο γραφειοκράτης αυτός εξέφραζε την απέχθειά 
του, ερχόταν ένα ευχάριστο νέο για τους αθλητές και για 
όλους όσοι πιστεύουμε στην ελευθερία επιλογής της εργα
σίας και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Δι
καστήριο του Λουξεμβούργου, η ανώτατη δικαστική αρχή 
της Ευρώπης, έκανε δεκτή την προσφυγή του Βέλγου πο
δοσφαιριστή Ζαν-Μαρκ Μποζμάν και αποφάσισε ότι οι 
Ευρωπαίοι ποδοσφαιριστές θα αποδεσμεύονται από τους 
συλλόγους τους με τη λήξη ή τη διακοπή των συμβολαίων 
τους.

Αργότερα ο επονομαζόμενος νόμος Πελέ, που ψηφίστηκε 
στη Βραζιλία, ήταν και αυτός ένα σημαντικό βήμα προς 
το σπάσιμο των φεουδαρχικής μορφής δεσμών: σε πολλές 
χώρες οι ποδοσφαιριστές αποτελούν περιουσιακό στοι-



χείο των ομάδων, που στην πλειονότητά τους είναι επιχει
ρήσεις μεταμφιεσμένες σε «μη κερδοσκοπικές εταιρείες».

Στις παραμονές του Παγκοσμίου Κυπέλλου του ’98 ο τε
χνικός Πάτσο Ματουράνα δήλωσε:

-  Τους ποδοσφαιριστές κανείς δεν τους λογαριάζει.

Και αυτή είναι η οφθαλμοφανέστατη πικρή αλήθεια, μο
λονότι, επιτέλους, έχει κατακτηθεί το δικαίωμα της ελευ
θερίας υπογραφής συμβολαίου. Όσο υψηλότερου επαγ
γελματικού επιπέδου είναι το ποδόσφαιρο, τόσο πληθαί
νουν τα καθήκοντα των ποδοσφαιριστών, που είναι πάντα 
περισσότερα από τα δικαιώματά τους: η αποδοχή των 
αποφάσεων που λαμβάνουν τρίτοι, η στρατιωτική πειθαρ
χία, οι εξαντλητικές προπονήσεις, τα αλλεπάλληλα ταξί
δια, οι καθημερινοί αγώνες, η υποχρέωση να είναι κάθε 
μέρα πιο προσοδοφόροι.

Όταν ο Ουίνστον Τσόρτσιλ έφτασε, ακμαιότατος, στην 
ηλικία των ενενήντα χρόνων, ένας δημοσιογράφος τον ρώ
τησε ποιο ήταν το μυστικό της υγείας του. Ο Τσόρτσιλ 
απάντησε:

-  0  αθλητισμός. Ποτέ μου δεν αθλήθηκα.
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Διαφημίσεις

τιδήποτε κινείται και οτιδήποτε είναι ακίνητο στον
κόσμο μας μεταφέρει κάποιο εμπορικό μήνυμα. 

Κάθε ποδοσφαιριστής είναι μια κινούμενη διαφημιστική 
πινακίδα, αλλά η fifa  δεν επιτρέπει στους ποδοσφαιρι
στές να φορούν μηνύματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι 
αυτοσχεδιασμοί απαγορεύονται ρητά. Ο Χούλιο Γκροντό- 
να, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Αργε
ντινής το θυμήθηκε και φρόντισε να το υπενθυμίσει το 
1997, όταν μερικοί ποδοσφαιριστές θέλησαν να εκφρά- 
σουν μέσα στο γήπεδο τη συμπαράστασή τους στις διεκδι
κήσεις των δασκάλων και των καθηγητών της δευτεροβάθ
μιας εκπαίδευσης, που ζουν με μισθούς πείνας. Λίγο και
ρό πριν η κικλ είχε τιμωρήσει με ιιρόοτιμο τον Αγγλο πο
δοσφαιριστή Ρόμπι Φόουλερ, διότι είχε διαπράξει το αδί
κημα να γράψει στη φανέλα του ένα σύνθημα ουμπαρά- 
<πασης στην απεργία των λιμενεργατών.



Η προέλευση

Π ολλές από τις διασημότητες του ποδοσφαίρου 
έχουν γνωρίσει στο πετσί τους το ρατσισμό, επειδή 

είναι μαύροι ή μιγάδες: στο γήπεδο βρήκαν μια εναλλα
κτική λύση στην εγκληματικότητα, στην οποία ήταν κατα
δικασμένοι από τις στατιστικές, και έτσι μπόρεσαν να 
αναρριχηθούν στην κατηγορία των συμβόλων της συλλογι
κής ψευδαίσθησης.

Μια πρόσφατη στατιστική έρευνα, η οποία πραγματοποι- 
ήθηκε στη Βραζιλία, αποδεικνυει ότι δυο στους τρεις 
επαγγελματίες ποδοσφαιριστές δεν έχουν τελειώσει ούτε 
το δημοτικό σχολείο. Πολλοί από αυτούς, οι μισοί, είναι 
μαύροι ή μιγάδες. Παρά την εισβολή των μεσαίων αστι
κών στρωμάτων, που τα τελευταία χρόνια κάνουν όλο και 
πιο αισθητή την παρουσία τους στους αγωνιστικούς χώ
ρους, η πραγματικότητα του σύγχρονου βραζιλιάνικου πο
δοσφαίρου δεν απέχει πολύ από την εποχή του Πελέ, ο 
οποίος, όταν ήταν παιδί, έκλεβε φιστίκια στο σιδηροδρο
μικό σταθμό.
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1
Οι Αφρικανοί

Ο Ντζάκα, παίκτης του Καμερούν, πήρε την μπάλα πί
σω από τη γραμμή του κέντρου, πέρασε όλη την αυ

στριακή ομάδα και πέτυχε το ωραιότερο γκολ του Παγκο
σμίου Κυπέλλου του ’98. Αλλά το Καμερουν δεν προχώρη
σε στη διοργάνωση.

'Οταν η Νιγηρία, με το όμορφο ποδόσφαιρό της, νίκησε 
την ομάδα τής Ισπανίας, η οποία στη συνέχεια ήρθε ισό
παλη με αυτή της Παραγουάης, ο Ισπανός πρωθυπουργός 
Χοσέ Μαρία Αθνάρ σχολίασε ότι «ακόμα και ένας Νιγη- 
ριανός και ένας Παραγουανός μπορούν να μας αποκλεί- 
σουν». Αργότερα, όταν η Νιγηρία αποχαιρέτησε τη Γαλ
λία, ένας Αργεντινός σχολιαστής αποφάνθηκε:

-  Είναι όλοι οικοδόμοι, κανείς τονς δε χρψιμοηοιεί το κεφάλι 
τον για να σκεφτεί.

Η FIKA, που απονέμει τα βραβεία του έντιμου παιχνιδιού, 
έπαιξε ένα βρώμικο παιχνίδι στη Νιγηρία: δεν της επέτρε
ψε να είναι επικεφαλής του ομίλου της, παρά την κατάκτη- 
οη του χρυσού μεταλλίου στην προηγούμενη Ολυμπιάδα.



Οι εθνικές ομάδες της μαύρης Αφρικής έφυγαν νωρίς από 
το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά πολλοί Αφρικανοί ποδο
σφαιριστές ή εγγόνια Αφρικανών διακρίθηκαν με τα χρώ
ματα της Ολλανδίας, της Βραζιλίας, της Γαλλίας και άλ
λων ομάδων. Υπήρξαν μάλιστα ραδιοσχολιαστές και 
ανταποκριτές εφημερίδων που τους αποκαλουσαν «μαυ- 
ρούληδες», μολονότι ποτέ δεν αποκάλεσαν ασπρούληδες 
τους υπολοίπους.

Πάθη

Τ ον Απρίλη του 1997 έπεσαν γαζωμένοι οι αντάρτες 
που είχαν καταλάβει την Πρεσβεία της Ιαπωνίας στη 

Λίμα. Όταν έγινε η εισβολή των ειδικών δυνάμεων, οι 
οποίες επιτέλεσαν τη σφαγή τους αστραπιαία, οι αντάρτες 
έπαιζαν ποδόσφαιρο. Ο αρχηγός των ανταρτών, ο Νέστορ 
Σέρπα Καρτολίνι, πέθανε ντυμένος με τα χρώματα της 
Αλιάνσα, της αγαπημένης του ομάδας.

Λίγα πράγματα συμβαίνουν στη Λατινική Αμερική τα 
οποία δεν έχουν κάποια σχέση, άμεση ή έμμεση, με το πο
δόσφαιρο. Γιορτή την οποία όλοι μοιράζονται ή ναυάγιο 
από το οποίο όλοι υποφέρουν, το ποδόσφαιρο κατέχει μια 
σημαντική θέση στη λατινοαμερικανική πραγματικότητα, 
μερικές φορές την πιο σημαντική, μολονότι το γεγονός 
αυτό αγνοούν οι ιδεολόγοι, οι οποίοι αγαπούν την ανθρω
πότητα, αλλά απεχθάνονται τους ανθρώπους.
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Οι Λατινοαμερικανοί

Τ ο Μεξικό έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο του ’98. Η Παραγουάη και η Χιλή αποδεί

χτηκαν σκληρά καρύδια. Η Κολομβία και η Τζαμάικα 
έδωσαν όσα μπορούσαν. Η Βραζιλία και η Αργεντινή προ
χώρησαν λιγότερο από όσο μπορούσαν, προσκολλημένες 
σ’ ένα σύστημα παιχνιδιού πιο πλούσιο σε ευχαρίστηση 
και φαντασία. Στην ομάδα της Αργεντινής η χαρά και η 
φαντασία ήταν έργο του Ορτέγκα, δασκάλου του χοροπη
δήματος και της τρίπλας, που, αντίθετα, δεν είναι τόσο 
καλός ως ηθοποιός όταν Κυλιέται στο έδαφος.

\
Οι Ολλανδοί

Α πό όλες τις λατινοαμερικανικές ομάδες, η αλήθεια να 
λέγεται, εκείνη που μου άρεσε περισσότερο ήταν η 

Ολλανδία. Οι πορτοκαλιοί έπαιξαν ποδόσφαιρο με προ
σωπικότητα, με καλό σουτ και κοντινές πάσες, που πρό-



σφερε απόλαυση. Το στιλ αυτό οφειλόταν σε σημαντικό 
βαθμό στη συμβολή των ποδοσφαιριστών της που κατάγο
νται από τη Νότια Αμερική: τους απογόνους σκλάβων, 
που γεννήθηκαν στο Σουρινάμ.

Δεν υπήρχαν μαύροι ανάμεσα στις δέκα χιλιάδες των οπα
δών που ταξίδεψαν από την Ολλανδία στη Γαλλία, αλλά 
μέσα στο γήπεδο υπήρχαν, και μάλιστα πολλοί: ο Κλάι- 
βερτ, ο Ζέεντορφ, ο Ράιζιγκερ, ο Βίντερ, ο Μπογκάρντε, ο 
Ντάβιντς. Ο τελευταίος, κινητήρια δύναμη της ομάδας, 
παίζει και δημιουργεί παιχνίδι: σπρώχνει την ομάδα στην 
επίθεση και τη δένει, γιατί δε δέχεται να πληρώνονται σι 
μαύροι ποδοσφαιριστές λιγότερο από τους λευκούς.

Οι Γάλλοι

Μ
ετανάστες και παιδιά μεταναστών ήταν αυτοί που 
φόρεσαν τη γαλάζια φανέλα και τραγούδησαν τη 

«Μασσαλιώτιδα» πριν από κάθε παιχνίδι. Ο Τιράμ, ο 
οποίος αναδείχτηκε ήρωας χάρη σε δυο υπέροχα γκολ, ο 
Ανρί Ντεσαγί, σι Βιερά και Καραμπέ κατάγονταν από την 
Αφρική, τα νησιά της Καραϊβικής, τη Νέα Καλυδωνία. Οι 
υπόλοιποι κατάγονταν στην πλειοψηφία τους από οικογέ
νειες Βάσκων, Αρμενίων ή Αργεντινών.

Ο Ζιντάν, ο παίκτης που αποθεώθηκε, είναι γιος Αλγερι- 
νών. «Ο Ζ ιν τ α ν  ΠΡΟΕΔΡΟ^·, έγραψε ένα ανώνυμο χέρι τη 
νύχτα των επινικίων στο αέτωμα της Αψίδας του θρ ιάμ 
βου. Πρόεδρος; Στη Γαλλία ζουν πολλοί Αραβες και παι
διά Αράβων, αλλά ούτε ένας δεν είναι βουλευτής. Για 
υπουργό ούτε συζήτηση.
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Μια δημοοκόπηση, που δημοσιεύτηκε κατά τη διάρκεια 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιβεβαίωσε ότι τέσσερις στους 
δέκα Γάλλους έχουν ρατσιστικές προκαταλήψεις. Η δι
γλωσσία του ρατσισμού επιτρέπει την αποθέωση των ηρώ
ων και την καθύβριση των υπολοίπων. Η κατάκτηση του κυ
πέλλου γιορτάστηκε από ένα πλήθος που συγκρινόταν μόνο 
με αυτό που κατέκλυσε τους δρόμους πριν από μισό αιώνα 
και πλέον για να γιορτάσει το τέλος της γερμανικής κατο-

χής·

Τα ψάρια

Τ ο 1997 μια τηλεοπτική διαφήμιση της Fox Sports 
παρακινούσε το θεατή να παρακολουθήσει ποδο

σφαιρικούς αγώνες υποσχόμενη: «Παρακολούθησε πώς το 
μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό». Ή ταν μια πρόσκληση για 
πλήξη. Ευτυχώς στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’98, σε πε
ρισσότερες από μια περιπτώσεις, το μικρό ψάρι ήταν αυ
τό που καταβρόχθισε το μεγάλο. Αυτό το καλό έχουν μερι
κές φορές το ποδόσφαιρο και η ζωή.
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ισ το ρ ία  το υ  π ο δ ο σ φ α ίρ ο υ  ε ί
να ι ένα  θλ ιβ ερ ό  τα ξ ίδ ι α π ό λ α υ σ η ς  
κ α ι κ α θ ή κ ο ν το ς .

Σ το  βαθμ ό  π ου  το  ά θ λ η μ α  έ χ ε ι  βιο- 
μ η χ α ν ο π ο ιη θ ε ί,  έ χ ε ι χ α θ ε ί σ ιγά  σ ιγά  
η ο μ ο ρ φ ιά  π ο υ  γ ε ν ν ιέ τ α ι α π ό  τη  χ α 
ρά π ο υ  ν ιώ θ ε ι κ α ν ε ίς  μ ο ν ά χ α  γ ια τ ί  
π α ίξ ε ι.

Σ ε  α υ τό ν  το ν  κόσ μ ο  του  τ έ λ ο υ ς  
του  α ιώ να  μ α ς  το  επ α γ γ ελ μ α τ ικ ό  π ο 
δ ό σ φ α ιρ ο  κ α τ α δ ικ ά ζε ι ο τ ιδ ή π ο τ ε  ε ί
να ι ά χρ η σ το , κ α ι ε ίν α ι ά χρ η σ το  ο τ ι
δ ή π ο τε  δ εν  α π ο φ έρ ε ι κέρ δη .

Ο ι τ ε χ ν ο κ ρ ά τ ε ς  το υ  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι
κού α θ λ η τ ισ μ ο ύ  επ έβ α λ α ν  ένα  π ο δ ό 
σ φ α ιρ ο  κ α θ α ρ ή ς  τ α χ ύ τ η τ α ς  κ α ι π ο λ 
λ ή ς  δ ύ ν α μ η ς , π ο υ  α π ε μ π ο λ ε ί τη ν  
α π ό λ α υ σ η ,α τ ρ ο φ ε ΐτ η  φ α ν τ α σ ία  κ α ι 
α π α γ ο ρ ε ύ ε ι το  θρ ά σ ο ς.
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