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Roma - Lazio 

 

Ιστορία 

 

Η ηζηνξία αξρίδεη ην 1900, έηνο θαηά ην νπνίν γελλήζεθε ε Λάηζην. Σα ηδξπηηθά ηεο 

κέιε ήηαλ άηνκα ηεο αζηηθήο ηάμεο ηεο Ρώκεο, έρνληαο σο έδξα ηα βόξεηα ζεκεία 

ηεο πόιεο θαη επέιεμαλ ην όλνκα ηεο πεξηθέξεηαο (λνκαξρίαο), ηα ρξώκαηα ηεο 

Διιάδαο επεηδή είλαη ε ρώξα πνπ γέλλεζε ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο θαη σο 

έκβιεκα πξνηίκεζαλ ηνλ αεηό ησλ ιεγεώλσλ ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο. Η Ρόκα, 

από ηελ άιιε, ήξζε ζηε δσή ην 1927, ζαλ κηα έκπλεπζε ηνπ Μπελίην Μνπζνιίλη. Ο 

«Νηνύηζε» ήζειε κηα δπλαηή ξσκατθή νκάδα πνπ ζα κπνξνύζε λα ηα βάιεη κε απηέο 

ηνπ βνξξά θαη νπζηαζηηθά δηέηαμε λα ελσζνύλ όιεο ηεο πξσηεύνπζαο γηα λα θάλνπλ 

κία. Οη Alba Roma, Roman θαη Fortitudo ζπκθώλεζαλ αιιά ε Λάηζην όρη. Απηόο πνπ 

ην απέηξεςε, βαζηθά, ήηαλ έλαο εθ ησλ ζηξαηεγώλ ηνπ Μνπζνιίλη, ν Giorgio 

Vaccaro. Καη αθνύ ηδξύζεθε, ε Ρόκα επέιεμε ην όλνκα ηεο πόιεο, πήξε ηα ρξώκαηα 

ηεο πόιεο θαη γηα έκβιεκα πξνηίκεζε ηελ ξσκατθή ιύθαηλα. 

Από εθείλε ηελ ζηηγκή, ζηελ ηηαιηθή πξσηεύνπζα άξρηζε κηα θόληξα πνπ δελ ζα 

ζηακαηήζεη πνηέ αθνύ Ρνκαλίζηη θαη Λαηζηάιη κπνξνύλ λα δηαθσλνύλ γηα όια. Η 

Λάηζην πνπ ηδξύζεθε από ηελ αζηηθή ηάμε, είρε σο έδξα ηα βόξεηα ηεο πόιεο θαη εθεί 

ήηαλ θαη ε νπαδηθή ηεο δύλακε. Γηα όζνπο ηελ ππνζηεξίδνπλ, είλαη ε πξώηε νκάδα 

ηεο πξσηεύνπζαο θαη απηό ηνπο αξέζεη λα ην ππελζπκίδνπλ δηαξθώο. Οη Λαηζηάιη 

ζεσξνύλ όηη απηνί είλαη νη πξαγκαηηθνί Ρσκαίνη, ιακβάλνληαο σο επηβεβαίσζε απηνύ 

ην γεγνλόο όηη... ήιεγραλ ηηο πην πινύζηεο πεξηνρέο ηεο πξσηεύνπζαο. Γηα ηνπο 

νπαδνύο ηεο Ρόκα, από ηελ άιιε, ην γεγνλόο όηη ε κεγαιύηεξε δύλακε ηεο Λάηζην 

πιένλ είλαη γύξσ-γύξσ από ηελ πόιε, ζεκαίλεη όηη δελ είλαη απηνί νη πξαγκαηηθνί 

Ρσκαίνη. «Μηα νκάδα πξνβάησλ πνπ ηελ αθνινπζνύλ βνζθνί», έγξαςαλ ζε έλα παλό 

πξηλ ρξόληα. 

 

 

Η απάληεζε ήηαλ δεδνκέλν όηη ζα εξρόηαλ, αθνύ ν αληίινγνο ήηαλ πσο ε Ρόκα έρεη 

κεγαιύηεξε δύλακε κέζα ζηελ πόιε θαη εηδηθά ζηηο πην θησρέο πεξηνρέο γηαηί ηελ 

ππνζηήξηδαλ νη εζσηεξηθνί ή θαη εμσηεξηθνί κεηαλάζηεο. «Μηα νκάδα καύξσλ πνπ 

ηελ αθνινπζνύλ Δβξαίνη» ήηαλ ην παλό-απάληεζε ησλ Λαηζηάιη, νη νπνίνη πνηέ δελ 

έθξπςαλ ηηο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο. Κη αο πήγαλ θόληξα ζηελ επηζπκία ηνπ 

Μνπζνιίλη ην 1927... 
                                                                                                                                                      
Η γαιάδηα πιεπξά ηεο Ρώκεο, γεληθά, έγεξλε πάληα πξνο ηελ δεμηά θαη απηό 

νξηζηηθνπνηήζεθε όηαλ ήξζαλ ζην πξνζθήλην νη Irriducibili. Οη ultras ηεο Λάηζην 
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εμέθξαδαλ ζε θάζε αγώλα ηα «πηζηεύσ» ηνπο θαη εηδηθά ηε δεθαεηία ηνπ '90, ζηα 

ρξόληα ηνπ έξηδην Κξαληόηη, ε δύλακε ηνπο μεπέξαζε θάζε πξνεγνύκελν. Καη επεηδή 

ήμεξαλ ηη δύλακε είραλ, έθηαζαλ ζην ζεκείν θάπνηε λα εκπνδίζνπλ ηνλ πξόεδξν -

πνπ μόδεπε πεξηνπζίεο γηα λα θαηαθηήζεη ην πξσηάζιεκα- λα απνθηήζεη ηνπο Νηθνιά 

Αλειθά θαη Παηξίθ Βηετξά. Σνλ ιόγν ηνλ αληηιακβάλεηαη ν θαζέλαο. «Δίκαζηε πάληα 

εθεί γηα ηελ Λάηζην θαη γηα ηελ ηδενινγία καο. Σα κελύκαηα πνπ πεξλάκε κέζσ ηεο 

coreo θάζε θνξά είλαη όζν εζληθηζηηθά ρξεηάδεηαη, δελ ην παξαθάλνπκε πνηέ», είρε 

πεη πξηλ ρξόληα, ζε κηα ηειενπηηθή εθπνκπή, ν δηαβόεηνο «Diavolik», ν εγέηεο ησλ 

Irriducibili. 

Γηα ηνπο νξγαλσκέλνπο ηεο Ρόκα, από ηελ άιιε, ε πνιηηηθή είρε πάληα ιηγόηεξε 

ζεκαζία. Οηαλ, γηα παξάδεηγκα, ηα γθξνππ απνθάζηζαλ λα ελσζνύλ ην 1977 θάησ 

από ηελ νλνκαζία Roma Commando Ultra’ Curva Sud, ζην πέηαιν ηα πνιηηηθά 

κελύκαηα ήηαλ ειάρηζηα θαζώο ζπλππήξραλ όινη. Σα πξάγκαηα άιιαμαλ από ην 

1987, όηαλ ε ζπκκαρία δηαιύζεθε θαη ην θνπκάλην ζηελ Curva Sud πέξαζε ζηνπο 

Boys, νη νπνίνη δελ είραλ θξύςεη πνηέ ηηο δεμηέο πεπνηζήζεηο ηνπο. ε ζρέζε κε όζα 

γίλνληαλ ζηελ Curva Nord ηεο Λάηζην, θπζηθά, νη Σδαινξόζη όλησο απέθπγαλ ην λα 

κπιέμνπλ ην πνδόζθαηξν κε ηελ πνιηηηθή αιιά όινη ήμεξαλ... 

Κη όζνη δελ ην ήμεξαλ, ην έκαζαλ ζηελ πνξεία. ηηο 5 Ινπλίνπ 2005, ζε έλα 

δπζηύρεκα κε ηελ κεραλή ηνπ, έθπγε από ηελ δσή ζε ειηθία 40 εηώλ ν Πάνιν 

Σδαπαβίληα. Ηγέηεο ησλ Boys ηεο Ρόκα θαη δπλαηή κνξθή ηνπ ηηαιηθνύ νπαδηθνύ 

θηλήκαηνο. ηελ θεδεία ηνπ, δελ ήηαλ παξόληεο κόλν ρηιηάδεο νπαδνί ησλ Σδαινξόζη. 

Γελ ήηαλ εθεί κόλν νη Φξαληζέζθν Σόηη, Νηαληέιε Νηε Ρόζη, Αληόλην Καζάλν, 

Μπξνύλν Κόληη θαη Αικπέξην Αθνπηιάλη. Ηηαλ θαη ηα εγεηηθά ζηειέρε ησλ 

Irriducibili, νη νπνίνη απνραηξέηεζαλ ηνλ Σδαπαβίληα, καδί κε ηνπο... ερζξνύο, 

θσλάδνληαο «Ave Paolo» θαη «Onore al camerata»... 

Ρνκαλίζηη θαη Λαηζηάιη, ή Λαηζηάιη θαη Ρνκαλίζηη, έρνπλ -κε ιίγα ιόγηα- ζηνηρεία 

πνπ ηνπο ελώλνπλ, ή ηνπιάρηζηνλ γεγνλόηαλ πνπ ηνπο ελώλνπλ. Οπσο απηό πνπ 

αλαθέξακε πην πάλσ ή όπσο ε θεηηλή θνηλή κάρε πνπ δίλνπλ θαηά ηνπ πεξηθεξεηάξρε 

θαη ησλ δηνηθήζεσλ ησλ νκάδσλ γηα ηα θάγθεια πνπ ρσξίδνπλ ηα δύν πέηαια. Δρνπλ 

όκσο θαη πνιιά πεξηζηαηηθά γηα λα ηνπο ρσξίδνπλ. Ορη κόλν νπαδηθά, όπσο ν 

ζάλαηνο ηνπ Βηηζέληζν Παπαξέιη, λεαξνύ νπαδνύ ησλ Λαηζηάιη, ην 1979 κεηά από 

θσηνβνιίδα πνπ πέηαμαλ νη νπαδνί ηεο Ρόκα αιιά θαη αγσληζηηθά. Δθεί πνπ... 

βνεζνύλ θαη νη πνδνζθαηξηζηέο ηνπο, κε όζα έρνπλ θάλεη θαηά θαηξνύο. 

ηελ ηζηνξία ησλ derby della Capitale έρεη κείλεη ν παλεγπξηζκόο ηνπ Σδόξηδην 

Κηλάιηα όηαλ έθαλε ην 2-1 γηα ηελ Λάηζην, πνπ όδεπε πξνο ην πξώην scudetto ηεο 

ηζηνξίαο ηεο, ζηηο 31 Μαξηίνπ 1974: Γύξηζε πξνο ηελ Curva Sud ηεο Ρόκα, ζήθσζε 

ην ρέξη ηνπ θαη έδεηρλε εθεί κε ην δάρηπιν ηνπ, κέλνληαο αθίλεην γηα... θάκπνζν. Ο 

Κάξιν Μαηζόλε, από ηελ άιιε, κόλν αθίλεηνο δελ έκεηλε ζηνλ πάγθν ηεο Ρόκα ζηηο 

27 Ννεκβξίνπ 1994, όηαλ νδεγνύζε ηελ νκάδα ηνπ ζηε λίθε κε 0-3. Γεισκέλνο 
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νπαδόο ησλ Σδαινξόζη, ν πξνπνλεηήο έθπγε από ηνλ πάγθν θαη έθαλε ζπξηλη κέρξη 

ην πέηαιν, πξνθαιώληαο παξαιήξεκα. αλ θη απηό πνπ έθεξε θαη ν παλεγπξηζκόο 

ηνπ Φξαληζέζθν Σόηη, ην 1999... ήθσζε ηελ θαλέια θαη από κέζα είρε ην κήλπκα        

ηνπ πξνο ηνπο Λαηζηάιη: «Vi ho purgato ancora»! Γειαδή «ζαο θαζάξηζα μαλά». 

Οπσο μαλά, είδαλ νη Σδαινξόζη ηνλ παλεγπξηζκό ηνπ Κηλάιηα αιιά από ηνλ... Πάνιν 

Νηη Κάλην. «Θα ηνπο βάισ γθνι θαη ζα ην παλεγπξίζσ όπσο ν κεγάινο Σδόξηδην», 

έιεγε ν δεισκέλνο Λαηζηάιε επηζεηηθόο πξηλ ην ληέξκπη ηεο 6εο Ιαλνπαξίνπ 2005 θαη 

ην έθαλε πξάμε, κπξνζηά από ηελ Curva Sud, ζηε λίθε κε 3-1! 
 
 
Γελ ήηαλ, όκσο, κόλν απηά... ηα ληέξκπη ηεο Ρώκεο έρνπλ ζπκβεί πάξα πνιιά ζηελ 

πάξνδν ησλ ρξόλσλ, αγσληζηηθά θαη κε. Οπσο, γηα παξάδεηγκα, ην γεγνλόο όηη ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2004 νη ηηθόδη απαίηεζαλ θαη πέηπραλ ηελ δηαθνπή ηνπ αγώλα επεηδή 

θπθινθόξεζαλ θήκεο όηη έλα αζηπλνκηθό όρεκα είρε ζθνηώζεη, θαηά ιάζνο, έλα 

παηδάθη έμσ από ην «Οιίκπηθν». Απηό, ηειηθά, δελ ήηαλ αιήζεηα αιιά ην ράνο πνπ 

επηθξάηεζε ζηηο εμέδξεο ήηαλ αξθεηό γηα λα ην δηαθόςεη ν ξέθεξη... Οπσο νη 

Λαηζηάιη ζέιεζαλ λα «δηαθόςνπλ» ην όλεηξν ηεο Ρόκα γηα scudetto ην 2010 θαη ην 

θαηάθεξαλ, ζρεδόλ παλεγπξίδνληαο ηα γθνι ηεο Ιληεξ ζην 0-2 επί ηεο νκάδαο ηνπο 

ζην «Οιίκπηθν». 

Θα ην έθαλαλ θαη ην 2002, ζηελ ηειεπηαία αγσληζηηθή, θαζώο ππήξραλ πηζαλόηεηεο 

λα θαηαιήμεη ζηνπο Σδαινξόζη ν ηίηινο (πνπ ηειηθά θαηέιεμε ζηε Γηνπβέληνπο ζε 

εθείλν ην ηξειό θηλάιε ηνπ πξσηαζιήκαηνο) αιιά ε Ρόκα είρε πξνιάβεη λα δώζεη κηα 

ραξά... ζαλ scudetto ζηνπο νπαδνύο ηεο κε ην εθπιεθηηθό 1-5 από ηα... ηέζζεξα γθνι 

ηνπ Μνληέια θαη ηελ γθνιάξα ηνπ Σόηη! Μηα θαιή απάληεζε ε 5άξα ζηελ... 4άξα ηεο 

Λάηζην ηελ ζεδόλ 1996-97, όηαλ παλεγύξηζε ηέζζεξηο λίθεο ζε ηζάξηζκα ληέξκπη ζε 

πξσηάζιεκα θαη θύπειιν! Κη αθνύ αλαθεξζήθακε ζην θύπειιν, ν ηειηθόο ηεο 26εο 

Μαΐνπ 2013 ζην «Οιίκπηθν», κε ηνλ Λνύιηηο ζην 71' λα δίλεη ηελ θνύπα (1-0) ζηνπο 

Λαηζηάιη, ζα είλαη πάληα έλα μερσξηζηό θεθάιαην ζηηο κεηαμύ ηνπο αλακεηξήζεηο. 

Σνπιάρηζηνλ κέρξη λα έξζεη, θάπνηα ζηηγκή, ε απάληεζε. 

Ωο ηόηε, νη ηηθόδη ησλ δύν νκάδσλ ζα πεξηκέλνπλ πώο θαη πώο ην θάζε ληέξκπη γηα λα 

δνπλ αλ ζα ηξειαζνύλ από ραξά ή αλ ζα ππνθέξνπλ. Καη όινη νη νπδέηεξνη ζα 

πεξηκέλνπλ κε αλππνκνλεζία απηά ηα ληέξκπη γηαηί είλαη... ληέξκπη. Αλάκεζα ζηνπο 

Ρνκαλίζηη πνπ δελ είλαη «πνηέ ζθιάβνη ηνπ απνηειέζκαηνο» θαη ηνπο Λαηζηάιη πνπ 

«ληθάκε επηιέγνληαο λα κελ είκαζηε εζείο»... 
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Στατιστικά 

 

Ωσ 3 Απριλίου 2016 

 
Νίκες 

Ιζοπαλίες 
Νίκες 

Αγώνες 
Γκολ 

Roma Lazio Roma Lazio 
Πξσηάζιεκα 52 57 37 146 183 139 
Κύπειιν 9 3 6 18 21 17 

Αλεπίζεκνη Αγώλεο 6 3 7 16 22 22 

ΣΥΝΟΛΟ 67 63 50 180 226 178 

 

Πρώηος αγώνας 

Lazio 0–1 Roma 

1929–30 Serie A 

(8 Γεθεκβξίνπ 1929) 

Πιο πρόζθαηος αγώνας 

Lazio 1-4 Roma 

2015–16 Serie A 

(8 Ννεκβξίνπ 2015) 

Γήπεδο Stadio Olimpico 

Περιζζόηερες νίκες Roma (67) 

Παίκηης με ηις περιζζόηερες εμθανίζεις Francesco Totti (41) 

Πρώηοι ζκόρερ 
Dino da Costa 

Francesco Totti (11) 

 

Σκόρερ 

 Όνομα παίκηη Ομάδα Πρωηάθλημα Κύπελλο Σύνολο 
1  Francesco Totti Roma 11 0 11 

2  Dino da Costa Roma 9 2 11 

3  Marco Delvecchio Roma 9 0 9 

4  Vincenzo Montella Roma 7 1 8 

5  Rodolfo Volk Roma 7 0 7 

6  Silvio Piola Lazio 6 1 7 
7–10  Amedeo Amadei Roma 5 0 5 

7–10  Alejandro Demaría Lazio 5 0 5 

7–10  Pedro Waldemar Manfredini Roma 5 0 5 

7–10  Tommaso Rocchi Lazio 5 0 5 
                                          

https://en.wikipedia.org/wiki/1929–30_Serie_A
https://en.wikipedia.org/wiki/2015–16_Serie_A
https://en.wikipedia.org/wiki/Stadio_Olimpico
https://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_Totti
https://en.wikipedia.org/wiki/Dino_da_Costa
https://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_Totti
https://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_Totti
https://en.wikipedia.org/wiki/Dino_da_Costa
https://en.wikipedia.org/wiki/Marco_Delvecchio
https://en.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Montella
https://en.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Volk
https://en.wikipedia.org/wiki/Silvio_Piola
https://en.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Amadei
https://it.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Demaría
https://en.wikipedia.org/wiki/Pedro_Waldemar_Manfredini
https://en.wikipedia.org/wiki/Tommaso_Rocchi


7 

 

 
 

Ρεάλ Μαδρίτησ - Μπαρτςελόνα. 

 

  

El Clasico 

 

Ωο  El Clasico νξίδεηαη ν πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ Ρεάι Μαδξίηεο θαη 

Μπαξηζειόλα. Θεσξείηαη ν ζεκαληηθόηεξνο πνδνζθαηξηθόο αγώλαο παγθνζκίσο, 

ηόζν γηα ην επίπεδν ησλ δύν νκάδσλ, όζν θαη γηα ηελ αληηπαιόηεηα ησλ νκάδσλ ζε 

θάζε επίπεδν αιιά θαη γηα ηε δεκνηηθόηεηά ηνπ. 

 

Η αληηπαιόηεηα έγθεηηαη ζηελ πξνέιεπζε ησλ δύν νκάδσλ, αθνύ πξνέξρνληαη από 

ηηο δύν κεγαιύηεξεο πόιεηο ηεο Ιζπαλίαο, θαη ππάξρνπλ θαη πνιηηηθέο ξίδεο, αθνύ ε 

Ρεάι Μαδξίηεο παξνπζηάδεηαη σο αληηπξόζσπνο ηνπ Ιζπαληθνύ Δζληθηζκνύ, ελώ ε 

Μπαξηζειόλα ηνπ Καηαιαληθνύ. 

 

Ιςτορία 

 

Ο δικηάηορας Φράνκο και η δολοθονία Σοσνιόλ 

 

Από πολφ νωρίσ, θ «αντιπαλότθτα» των δφο ςυλλόγων είχε ξεπεράςει τισ ακλθτικζσ 
διαςτάςεισ, με προζδρουσ και των δφο ςωματείων να είναι ζντονα 
πολιτικοποιθμζνοι. 
 
Σον Λοφλιο του 1936, ο Φρανκίςκο Φράνκο, Λςπανόσ δικτάτορασ που κυβζρνθςε τθ 
χϊρα για 36 χρόνια (1939-1975), ξεκίνθςε το ςτρατιωτικό πραξικόπθμά του ενάντια 
ςτθ Δεφτερθ Κοινοβουλευτικι Δθμοκρατία. το πλαίςιο των ευρφτερων ενεργειϊν, 
ςτισ 6 Αυγοφςτου του ίδιου ζτουσ, ςυνελιφκθ ςτθν περιοχι ιζρα ντε 
Γκουανταράμα από ςτρατεφματα του Φράνκο ο πρόεδροσ τθσ Μπαρτςελόνα, Ηοςζπ 
ουνιόλ, με τθν κατθγορία ότι ςτο πλαίςιο των πολιτικϊν δραςτθριοτιτων του 
επιςκζφκθκε Ρεπουμπλικανικά ςτρατεφματα ςτθ Μαδρίτθ. 
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Ο ουνιόλ, ιταν πολιτικόσ και δθμοςιογράφοσ, μζλοσ τθσ Δθμοκρατικισ Αριςτεράσ 
τθσ Καταλονίασ και ιδρυτισ τθσ εφθμερίδασ «La Rambla», θ οποία αντιτάχκθκε ςτο 
κακεςτϊσ του Πρίμο ντε Ριβζρα, πρϊθν αρχθγοφ του φαςιςτικοφ κόμματοσ 
«Φάλαγγα». Δολοφονικθκε από τουσ ςτρατιϊτεσ του Φράνκο χωρίσ να περάςει 
από δικι και όπωσ αποκαλφφκθκε αργότερα, θ Μπαρτςελόνα ιταν ςτθν κορυφι 
των οργανιςμϊν που ο δικτάτορασ ικελε να αφανίςει από προςϊπου Γθσ, μετά 
τουσ κομμουνιςτζσ, τουσ αναρχικοφσ και τουσ αυτονομιςτζσ. 
 
Κατά τθ διάρκεια του δικτατορικοφ κακεςτϊτοσ, όλεσ οι γλϊςςεσ πλθν τθσ 
Λςπανικισ και οι ταυτότθτεσ των περιφερειϊν τθσ χϊρασ τελοφςαν υπό εξαφάνιςθ. 
τθν περίοδο αυτι, λόγω των αντιςταςιακϊν δράςεϊν και των προοδευτικϊν 
πεποικιςεϊν τθσ, «κζρδιςε» το μότο «Mes que un club» (Κάτι παραπάνω από ζνασ 
ςφλλογοσ), που τθν ακολουκεί μζχρι και ςιμερα. 
 
Οι δεςμοί των ανϊτερων εκπροςϊπων τθσ Ρεάλ Μαδρίτθσ και του κακεςτϊτοσ του 
Φράνκο ιταν αδιαμφιςβιτθτοι. Αξίηει να ςθμειωκεί, πάντωσ, πωσ κατά τθ διάρκεια 
του ιςπανικοφ εμφυλίου, ςτα «χζρια» των φαλαγγιτϊν του δικτάτορα υπζφερε και 
ο Ραφαζλ άντςεκ Γκζρα, τότε πρόεδροσ των Μαδριλζνων και εξζχων 
Ρεπουμπλικάνοσ. 

 

    
 

Το παραζκήνιο πίζω από ηο ιζηορικό 11-1 

 

τισ 13 Λουνίου του 1943 θ Ρεάλ Μαδρίτθσ φιλοξζνθςε ςτο «Σςαμαρτίν» (πρϊθν 
ονομαςία του «αντιάγκο Μπερναμπζου») τθν Μπαρτςελόνα, ςτον επαναλθπτικό 
του 3-0 του «Λεσ Κορτσ» (πρϊθν γιπεδο των Καταλανϊν) για τθν θμιτελικι φάςθ 
του Κφπελλο. Θ Ρεάλ, πζτυχε εκείνθ τθ μζρα τθ μεγαλφτερθ νίκθ ςτθν ιςτορία των 
«clasico», επικρατϊντασ τθσ Μπαρτςελόνα με 11-1. 
 
τον πρϊτο αγϊνα, οι ποδοςφαιριςτζσ τθσ Ρεάλ είχαν παραπονεκεί ςτον διαιτθτι 
Φομπόνα Φερνάντεκ και για τα τρία γκολ που είχαν δεχκεί, με τουσ οπαδοφσ τθσ 
Μπαρτςελόνα να τουσ αποδοκιμάηουν, κεωρϊντασ πωσ ζψαχναν ςυνεχϊσ αφορμι 
για να διαμαρτυρίεσ. 
 
Μετά το ματσ ςτο «Λεσ Κορτσ», ο Σφποσ τθσ Μαδρίτθσ ξεκίνθςε μια εκςτρατεία για 
να φανατίςει τουσ οπαδοφσ τθσ Ρεάλ. Ακόμα και ο τερματοφφλακασ τθσ ομάδασ, 
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Εντουάρντο Σζουσ, με κείμενο του ςε τοπικι εφθμερίδα προςπάκθςε να 
δυναμιτίςει το κλίμα. 
 
τον επαναλθπτικό, απαγορεφτθκε ςτουσ υποςτθρικτζσ τθσ Μπαρτςελόνα να 
ταξιδζψουν ςτθν Μαδρίτθ και τθ μζρα του αγϊνα, κατά τθν αναχϊρθςθ τθσ 
αποςτολισ από το ξενοδοχείο, το λεωφορείο των Καταλανϊν δζχκθκε «βροχι» από 
πζτρεσ. το γιπεδο, θ ατμόςφαιρα ιταν εξίςου εχκρικι. 
 
Ρίψθ νομιςμάτων και πετρϊν ςτον τερματοφφλακα Λουίσ Μιρό και ζνα γυάλινο 
μπουκάλι να περνά ξυςτά από το κεφάλι του Χάουμε οςπζντρα ιταν οριςμζνα από 
τα ςκθνικά που ςυνζκεςαν τθν εικόνα πριν τθν ζναρξθ του ματσ. Όμωσ, δεν ιταν 
μόνο αυτά. 
 
«Όταν ζκατςα ςτον πάγκο, ιρκε ζνασ αςτυνομικόσ και μου είπε πωσ ςιμερα πρζπει 
να χάςουμε. ε όλθ τθ διάρκεια του ματσ, ιταν δίπλα μου ζνασ ζνοπλοσ υπολοχαγόσ 
και με αποκαλοφςε καταλανικό ςκυλί και κόκκινο αυτονομιςτι. Όταν ςθκϊκθκα 
γιατί ζνασ παίκτθσ μασ είχε τραυματιςτεί, με άρπαξε και μου είπε να κακίςω κάτω. 
Εκεί παρενζβθ ο πρόεδροσ Πινζιρο, τον οποίο απείλθςε ο αςτυνομικόσ ότι αν δε 
ςταματιςει, κα ςυλλθφκεί. Αργότερα, δζχκθκε επίκεςθ από τουσ οπαδοφσ τθσ 
Ρεάλ», ζχει δθλϊςει ςε ςυνζντευξι του ο Άνχελ Μουρ, τότε φυςιοκεραπευτισ τθσ 
Μπαρτςελόνα. 
 
Θ Ρεάλ προθγείτο 8-0 ςτο θμίχρονο (Προφντεν 5’, 32’, 35’, Μπαρινάγα 30’, 42’, 44’, 
Αλόνςο 37’, Κοφρτα 39’) εν μζςω πολεμικοφ κλίματοσ και οι ποδοςφαιριςτζσ τθσ 
Μπαρτςελόνα αποφάςιςαν να μθ βγουν ςτο δεφτερο. τθν αυτοβιογραφία του, ο 
Κάλβετ είχε αποκαλφψει πωσ «ιρκε ςτα αποδυτιρια ο ςυνταγματάρχθσ και μασ 
είπε πωσ ι κα βγοφμε ςτο γιπεδο για να τελειϊςει το ματσ, ι κα πάμε όλοι φυλακι. 
Σον ρϊτθςα γιατί δεν υπιρχαν ζξω περιςςότεροι αςτυνομικοί για να κάνουν το 
κακικον του και θ απάντθςι του ιταν ‘’ςκάςε, υπάκουςε, πιγαινε ζξω, παίξε και 
χάςε’’». 
 
Εν μζςω απειλϊν, ο αγϊνασ ςυνεχίςτθκε κανονικά και το τελικό 11-1 
διαμορφϊκθκε με γκολ των Αλόνςο (74’), Ντομίνγκο (85’), Μπαρινάγα (87’) και 
Μαρτίν (89’, ζκανε το 11-1), ακόμα και ο πρϊθν ιςπανόσ υπουργόσ ακλθτιςμοφ, 
όμωσ, Χουάν Αντόνιο άμαρανκ, είχε παραδεχκεί τότε πωσ «θ Μπαρτςελόνα δε 
μποροφςε να παίξει ποδόςφαιρο ςε τζτοια ατμόςφαιρα, ο διαιτθτισ ικελε να 
αποφφγει τυχόν επιπλοκζσ και το ςκορ κα μποροφςε να φκάςει ςε αςτρονομικά 
επίπεδα». 
 
Οι δφο ςφλλογοι (!) τιμωρικθκαν με πρόςτιμο φψουσ 2.500 πεςζτεσ από τθν 
ομοςπονδία, θ Μπαρτςελόνα άςκθςε ζφεςθ, δεν ζγινε δεκτι και αυτό είχε ωσ 
αποτζλεςμα ο Πινζιρο να παραιτθκεί ωσ ζνδειξθ διαμαρτυρίασ για τθν εκςτρατεία 
του ιςπανικοφ Σφπου κατά τθσ Μπαρτςελόνα, θ οποία κορυφϊκθκε τθν εβδομάδα 
του αγϊνα. 
 
Αυτό, ιταν το πρϊτο παιχνίδι που αποτζλεςε ζμπρακτθ απόδειξθ ότι θ Ρεάλ ιταν θ 
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φίλα προςκείμενθ προσ το δικτάτορα Φράνκο και θ Μπαρτςελόνα το κφμα του και 
θ απαρχι τθσ αντιπαλότθτασ. Όπωσ παραδζχκθκε ο Φερνάντο Αργίλα, 
αναπλθρωματικόσ τερματοφφλακασ των Καταλανϊν ςε εκείνο το παιχνίδι, «μζχρι 
εκείνο το παιχνίδι, δεν υπιρχε καμία αντιπαλότθτα», παρά το γεγονόσ ότι θ 
δολοφονία του ουνιόλ είχε προθγθκεί χρονικά. 

 

    
 

Η σπόθεζη Αλθρέδο νηι Σηέθανο 

 

Θ αντιπαλότθτα εντάκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1950, όταν οι δφο 
ςφλλογοι διεκδίκθςαν τον Αλφρζδο ντι τζφανο, ο οποίοσ είχε εντυπωςιάςει τισ δφο 
ομάδεσ με τθ φανζλα των Μιγιονάριοσ. Αμφότερεσ προςπάκθςαν να τον 
αποκτιςουν, αμφότερεσ ανακοίνωςαν τθ μεταγραφι του και θ λφςθ δόκθκε με τθν 
παρζμβαςθ του εκπροςϊπου τθσ FIFA, Μουνιόκ Καλζρο, ο οποίοσ αποφάςιςε ότι οι 
δφο ςφλλογοι κα ζπρεπε να «μοιραςτοφν» τον Αργεντινό, ανά ςεηόν. 
 
Ο Ντι τζφανο ςυμμετείχε ςε ζνα φιλικό με τθ «μπλαουγκράνα» φανζλα, ο 
πρόεδροσ τθσ Μπαρτςελόνα, όμωσ, Ζνρικ Μάρτι Καρζτο, ζνιωςε κιγμζνοσ από τθν 
εξζλιξθ αυτι, ακφρωςε το ςυμβόλαιο με τον Αργεντινό και παραιτικθκε από τθ 
κζςθ του, κατθγορϊντασ δθμόςια τθν παγκόςμια ομοςπονδία πωσ θ παρζμβαςθ 
του Μουνιόκ ζγινε με παρακίνθςθ του δικτάτορα Φράνκο. Αυτό, ιταν κάτι που 
αμφιςβιτθςε ο ςφλλογοσ τθσ Μαδρίτθσ. 
 
Θ υπόκεςθ ζκλειςε με τον Αργεντινό να μετακομίηει ςτθ Ρεάλ το 1953 και τα 
επόμενα 11 χρόνια να «ςθμαδεφει» τθν ιςτορία του ςυλλόγου, οδθγϊντασ τον ςτθν 
κατάκτθςθ πζντε ςερί Ευρωπαϊκϊν Κυπζλλων, οκτϊ πρωτακλθμάτων και ενόσ 
κυπζλλου. 
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Ο «ηελικός ηων μποσκαλιών» και ηο τρσζό ρολόι 
 

Σθν Παραςκευι 5 Λουλίου του 1968, ζλαβε χϊρα ςτο «αντιάγκο Μπερναμπζου» ο 
τελικόσ του Κυπζλλου μεταξφ τθσ Μπαρτςελόνα και τθσ Ρεάλ Μαδρίτθσ, μπροςτά 
ςε 100.000 οπαδοφσ των δφο ομάδων. Ο τελικόσ αυτόσ, ζχει μείνει ςτθν ιςτορία, ωσ 
«ο τελικόσ των μπουκαλιϊν». 
 
Οι Καταλανοί επικράτθςαν με 1-0 χάρθ ςε αυτογκόλ του Κουνκουνζκι ςτο 6ο λεπτό, 
με τουσ ποδοςφαιριςτζσ τθσ Ρεάλ να είναι κυμωμζνοι με τισ αποφάςεισ του 
διαιτθτι και να τον κατθγοροφν για ευνοϊκι μεταχείριςθ προσ τθν Μπαρτςελόνα. 
Προσ το τζλοσ, οι υποςτθρικτζσ τθσ «μερζνγχεσ», άρχιςαν να πετοφν γυάλινα 
μπουκάλια προσ τον άρχοντα του αγϊνα και τουσ παίκτεσ τθσ «Μπάρτςα». 
 
«Μετά τον τελικό, ζγινα περιςςότερο antimadridista παρά οπαδόσ τθσ 
Μπαρτςελόνα. Αυτοί δε μου ζδωςαν τίποτα, ςε αντίκεςθ με τθ Ρεάλ. Ο Αντόνιο 
Καλδερόν, που νομίηω ότι ιταν μζλοσ του τεχνικοφ επιτελείου, ιρκε ςτο δωμάτιο 
μου ςτα αποδυτιρια και προςπάκθςε να με δωροδοκιςει. Μου είπε ότι κζλει να 
μου δϊςει ζνα καλό δϊρο. Ήταν ζκιμο τθσ Ρεάλ τότε, να δίνει ςτον διαιτθτι ζνα 
χρυςό ρολόι, αν ζμεναν ικανοποιθμζνοι από τθν απόδοςι του. Τποκζτω ότι ιταν 
ρυκμιςμζνο για τθ νίκθ τθσ ομάδασ του, γιατί ακόμα περιμζνω αυτό το δϊρο. Δεν 
είδα κανζνα πζναλτι ςτον Αμάνκι και τον ερζνα, ο δεφτεροσ ειδικά ζπεςε με το που 
μπικε ςτθ μεγάλθ περιοχι», διλωςε χρόνια αργότερα ο διαιτθτισ τθσ 
αναμζτρθςθσ, Αντόνιο Ρίγκο. 
 
Ο ςτρατθγόσ Φράνκο, παρζδωςε το κφπελλο ςτον αρχθγό τθσ Μπαρτςελόνα, τον 
Βικζντε Μιζρα, ςε ζναν αγωνιςτικό χϊρο γεμάτο με γυάλινα μπουκάλι. Για αυτό το 
λόγο, ο εν λόγω τελικόσ ζμεινε ςτθν ιςτορία με το όνομα «ο τελικόσ των 
μπουκαλιϊν». 
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Η μεηαγραθή ηοσ Φίγκο, αναθέρμανε ηην κόνηρα 

 

Θ αντιπαλότθτα ανακερμάνκθκε 32 χρόνια αργότερα. Πρωταγωνιςτισ τθσ υπόκεςθσ, ο 
Λοφισ Φίγκο, ςτθν πιο αμφιλεγόμενθ, τθν πιο πολυςυηθτθμζνθ μεταγραφι όχι μονάχα 
ανάμεςα ςτισ δφο ομάδεσ, αλλά γενικότερα ςτθν ιςτορία του ευρωπαϊκοφ ποδοςφαίρου. 
 
Ιταν αρχζσ του πρϊτου καλοκαιριοφ του 21ου αιϊνα. τθν Ρεάλ Μαδρίτθσ, είχαν 
προεδρικζσ εκλογζσ. Ο υποψιφιοσ Φλορεντίνο Πζρεκ, προςζφερε 2 εκατ. ευρϊ ςτον 
υπαρχθγό τθσ Μπαρτςελόνα, Λοφισ Φίγκο, προκειμζνου να υπογράψει μαηί του 
προςφμφωνο ςυνεργαςίασ, το οποίο κα ενεργοποιείτο αν ο πρϊτοσ κζρδιηε τισ εκλογζσ. 
Όπερ και εγζνετο. 
 
Όταν ο εκπρόςωπόσ του επιβεβαίωςε το deal, ο Φίγκο αρνικθκε τα πάντα, επιμζνοντασ 
πωσ «κα μείνω ςτθν Μπαρτςελόνα είτε κερδίςει ο Πζρεκ τισ εκλογζσ, είτε όχι». Παράλλθλα, 
ηιτθςε από τουσ Λουίσ Ενρίκε και Πεπ Γκουαρδιόλα να μεταφζρουν το μινυμα αυτό ςτουσ 
υπόλοιπουσ παίκτεσ τθσ ομάδασ. 
 
τισ 9 Λουλίου, παραχϊρθςε ςυνζντευξθ ςτθν καταλανικι εφθμερίδα «Sport», αναφζροντασ 
χαρακτθριςτικά. «Θζλω να ςτείλω μινυμα… θρεμίασ ςτουσ οπαδοφσ τθσ Μπαρτςελόνα, 
προσ τουσ οποίουσ ζτρεφα και κα τρζφω για πάντα μεγάλθ αγάπθ. Θζλω να τουσ 
διαβεβαιϊςω ότι ο Λοφισ Φίγκο κα ςυνεχίςει ςτο ‘’Καμπ Νου’’ και ςτισ 24 του μινα κα 
βρίςκεται εδϊ για τθν προετοιμαςία του καλοκαιριοφ. Δεν ζχω υπογράψει προςφμφωνο με 
κανζναν υποψιφιο πρόεδρο τθσ Ρεάλ Μαδρίτθσ, δεν είμαι τόςο τρελόσ για να κάνω κάτι 
τζτοιο». 
 
Θ ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία, ζμελλε να είναι αυτι που θ Ρεάλ Μαδρίτθσ ανακοίνωςε και 
παρουςίαςε τον Πορτογάλο μεςοεπικετικό. Θ Μπαρτςελόνα αρνικθκε φυςικά να 
«μπλοκάρει» τθ μεταγραφι πλθρϊνοντασ τθ ριτρα φψουσ 25 εκ. ευρϊ που είχε 
προβλεφκεί ωσ αποηθμίωςθ ςε περίπτωςθ που ο Φίγκο ικελε να «ςπάςει» το 
προςφμφωνο του με τθν Ρεάλ (κα ιταν το 5ο μεγαλφτερο ποςό που κα ζδινε για ζναν 
παίκτθ!) και ο παίκτθσ κατζλθξε ςτθ μιςθτι αντίπαλο. 
 
«ιμερα, ο Φίγκο μου ζδωςε τθν εντφπωςθ ότι ικελε δφο πράγματα: Να γίνει 
πλουςιότεροσ και να μείνει ςτθν Μπαρτςελόνα. Μονάχα ζνα από τα δφο μποροφςε να 
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γίνει», είχε δθλϊςει τθν προθγοφμενθ μζρα ο πρόεδροσ των Καταλανϊν, Ηοάν Γκαςπάρ, ο 
οποίοσ μινεσ αργότερα παραδζχκθκε πωσ θ «θ μεταγραφι του Φίγκο, μασ κατζςτρεψε 
αγωνιςτικά». 
 
τθν επιςτροφι του ςτθ Βαρκελϊνθ (21/10/2000) ωσ παίκτθσ τθσ Ρεάλ Μαδρίτθσ, ο Φίγκο 
αντιμετωπίςτθκε εχκρικά. Σο «Καμπ Νου» ιταν γεμάτο με πανό όπωσ «Λοφδα», 
«Απόβραςμα», «Μιςκοφόρε». Χιλιάδεσ δεκαχίλιαρα πεςζτεσ με το πρόςωπό του, 
πετάχτθκαν κατά τθν είςοδό του ςτο γιπεδο, ενϊ κατά τθ διάρκεια, οι οπαδοί τθσ 
«Μπάρτςα» εκτόξευςαν προσ το μζροσ του πορτοκάλια, μπουκάλια, αναπτιρεσ, μζχρι και 
κινθτά τθλζφωνα! 
 
τθν τρίτθ του επίςκεψθ ςτο «Καμπ Νου» (23/11/2002) με τθ φανζλα τθσ Ρεάλ Μαδρίτθσ, θ 
αντιμετϊπιςι του ιταν ακόμα πιο εχκρικι. Ι, μάλλον, πιο ακραία εκδθλωμζνθ. Οι οπαδοί 
γιοφχαραν τον Φίγκο από το πρϊτο μζχρι το τελευταίο λεπτό, του πζταξαν κζρματα, ζνα 
μαχαίρι, ζνα μπουκάλι ουίςκι, ενϊ όταν πιγε να εκτελζςει ζνα κόρνερ κάτω από το πζταλο 
των οργανωμζνων «Boixos Nois», εκτοξεφτθκε προσ το μζροσ του ζνα κομμζνο κεφάλι 
γουρουνιοφ! Δεν το λεσ και «επίκεςθ»… αγάπθσ. 

 

    
 

Η αποθέωζη ηοσ ανηίπαλοσ 

 

Σο «clasico» κεωρείται δικαίωσ ζνα από τα μεγαλφτερα ντζρμπι ςτο παγκόςμιο 
ποδόςφαιρο. Παρά τθν κόντρα, ζχουν υπάρξει ςπάνιεσ ςτιγμζσ, όπου οι οπαδοί 
ζχουν «παραδεχκεί» κάποιον ποδοςφαιριςτι τθσ αντίπαλθσ ομάδασ. 
 
Θ αρχι ζγινε το 1980 ςτο «Καμπ Νου», όταν ο Λάουρι Κάνιγχαμ ζγινε αλλαγι και 
καταχειροκροτικθκε από το κοινό τθσ Μπαρτςελόνα, που αναγνϊριςε ζτςι τθν 
εξαιρετικι του εμφάνιςθ και τθ ςυμβολι του ςτθ νίκθ 2-0 των Μαδριλζνων. 
 
τισ 26 Λουνίου του 1983, ςτον επαναλθπτικό τελικό του Copa de la Liga ςτο 
«αντιάγκο Μπερναμπζου», ο Μαραντόνα πζραςε τον τερματοφφλακα, απζφυγε το 
τάκλιν του Χουάν Κολάρ και ςκόραρε, με τουσ οπαδοφσ τθσ Ρεάλ να τον 
χειροκροτοφν. 
 
τισ 19 Νοεμβρίου 2005, ο Ροναλντίνιο προςφζρει ζνα μοναδικό show ςτθ 
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Μαδρίτθ, ςκοράρει δισ ςτθ νίκθ 3-0 τθσ Μπαρτςελόνα και το κοινό του 
«Μπερναμπζου» του κάνει ζνα μαγικό standing ovation, αναγνωρίηονταν το 
μεγαλείο του Βραηιλιάνου. 
 
Σελευταίοσ που δζχκθκε χειροκρότθμα από τουσ αντίπαλουσ οπαδοφσ ιταν ο 
Αντρζσ Λνιζςτα, κατά τθν αντικατάςταςι του ςτο 77ο λεπτό του πρόςφατου αγϊνα 
(21/11/2015) ςτθν ζδρα τθσ Ρεάλ Μαδρίτθσ και τθν ευρεία νίκθ των 
«μπλαουγκράνα» (4-0).  

 

    
 

Το… ηαπεινωηικό «Pasillo» 

 

Σισ τελευταίεσ τρεισ δεκαετίεσ, τρία «clasico» ζχουν αποτυπωκεί ςτθ μνιμθ για τθν 
τιρθςθ μιασ ςφγχρονθσ ιςπανικισ παράδοςθσ, το «Pasillo». Πρόκειται για μια 
αψίδα κριάμβου που ςχθματίηουν οι ποδοςφαιριςτζσ μιασ ομάδασ και κατά τθ 
διάρκεια του τελετουργικοφ χειροκροτοφν τουσ αντιπάλουσ κατά τθν είςοδό τουσ 
ςτο γιπεδο. Αυτό, γίνεται όταν ο αντίπαλοσ ζχει κατακτιςει μακθματικά το 
πρωτάκλθμα, πριν τθν ζναρξθ τθσ αναμζτρθςθσ και ςυμβαίνει με όλεσ τισ ομάδεσ 
τθσ Primera Division. 
 
Για πρϊτθ φορά ζγινε ςτισ 30 Απριλίου του 1988 ςτο «αντιάγκο Μπερναμπζου» με 
τουσ παίκτεσ τθσ Μπαρτςελόνα να υποδζχονται με χειροκρότθμα αυτοφσ τθσ Ρεάλ 
(είχαν κατακτιςει το πρωτάκλθμα τθν προθγοφμενθ αγωνιςτικι), ενϊ τρία χρόνια 
αργότερα και ςυγκεκριμζνα ςτισ 8 Λουνίου του 1991 ιταν θ ςειρά τθσ Μπαρτςελόνα 
ςτο «Καμπ Νου» (είχε αναδειχκεί πρωτακλιτρια δφο αγωνιςτικζσ πριν το ματσ με 
τθν Ρεάλ). 
 
Σο τελευταίο και πιο πρόςφατο «Pasillo» ζλαβε χϊρα ςτισ 7 Μαΐου του 2008 ςτο 
«αντιάγκο Μπερναμπζου», με τθν Ρεάλ να ζχει αναδειχκεί πρωτακλιτρια, τουσ 
παίκτεσ τθσ να χειροκροτοφνται από αυτοφσ τθσ Μπαρτςελόνα και τουσ 
«μερζνγχεσ» να επικρατοφν 4-1. 
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Η πολεμική αημόζθαιρα με ηον Μοσρίνιο 

 

Επί εποχισ Ηοςζ Μουρίνιο (2010-2013), το κλίμα ςτα «clasico» δυναμιτίςτθκε, με το 
-ςε ακραία ςθμεία- δυναμικό παιχνίδι των Μαδριλζνων να φζρνει κάρτεσ, ζνταςθ 
και ξφλο. Σθν πρϊτθ του ςεηόν, οι δφο ομάδεσ ιρκαν αντιμζτωπεσ πζντε φορζσ, ςε 
διάςτθμα 18 θμερϊν (για πρωτάκλθμα, κφπελλο και θμιτελικά Champions League). 
Απολογιςμόσ για τθν Ρεάλ; 21 κίτρινεσ και 4 κόκκινεσ κάρτεσ! Σθν επόμενθ διετία, 
ςτα 12 ντζρμπι με τθν Μπαρτςελόνα υπό τισ οδθγίεσ του Πορτογάλου, οι 
ποδοςφαιριςτζσ τθσ Ρεάλ Μαδρίτθσ αντίκριςαν 47 κίτρινεσ και 2 κόκκινεσ κάρτεσ. 
 
Μετά τα ςυνεχόμενα παιχνίδια του 2011, μάλιςτα, ο ομοςπονδιακόσ προπονθτισ 
τθσ Λςπανίασ, Βικζντε ντελ Μπόςκε, προειδοποίθςε πωσ λόγω τθσ ςυνεχϊσ 
αυξανόμενθσ ζνταςθσ μεταξφ των παικτϊν των δφο ςυλλόγων, υπάρχει κίνδυνοσ να 
δθμιουργθκεί τριβι ςτθν εκνικι. Αυτό, όντωσ ςυνζβθ. 
 
Σα τελευταία χρόνια, θ αντιπαλότθτα ζχει περιοριςτεί ςε κακαρά αγωνιςτικό 
επίπεδο, μεταξφ των MSN (Μζςι, ουάρεσ, Νεϊμάρ) - BBC (Μπζιλ, Μπενηεμά, 
Κριςτιάνο) και ειδικότερα των Λιονζλ Μζςι και Κριςτιάνο Ρονάλντο. 

 

 

http://www.marca.com/futbol/primera-division/album/2016/03/30/56fb96c2268e3e4c218b4582.html
http://www.marca.com/futbol/primera-division/album/2016/03/30/56fb96c2268e3e4c218b4582.html
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Στατιστικά 

 

Τα αποτελέσματα των αγώνων 

 

Διοργάνωςη Αγώνεσ Νίκεσ εάλ 

Μαδρίτησ 

Νίκεσ 

Μπαρτςελόνα 

Ιςοπαλίεσ 

Πρωτάκλθμα  

172 

 

72 

 

 

68 

 

 

 

32 

Κφπελλο 33 12 14 7 

οφπερ Καπ 12 6 4 2 

Σςάμπιονσ Λιγκ 8 3 2 3 

ΣΥΝΟΛΟ 225 93 88 44 

 

 

Μεγαλφτερεσ νίκεσ (5+ γκολ) 

Διαθορά Αποηέλεζμα Ημερομηνία Διοργάνωζη 
10 Real Madrid 11–1 Barcelona 13 Ινπλίνπ 1943 Κύπειιν 

7 Barcelona 7–0 Real Madrid 1 Ννεκβξίνπ 1913 Φηιηθό 

6 
Real Madrid 8–2 Barcelona 3 Φεβξνπαξίνπ 1935 Πξσηάζιεκα 

Barcelona 7–1 Real Madrid 18 Φεβξνπαξίνπ 1920 Φηιηθό 

5 

Barcelona 7–2 Real Madrid 24 επηεκβξίνπ 1950 Πξσηάζιεκα 

Barcelona 6–1 Real Madrid 19 Μαΐνπ 1957 Κύπειιν 

Real Madrid 6–1 Barcelona 18 επηεκβξίνπ 1949 

Πξσηάζιεκα 

Barcelona 5–0 Real Madrid 21 Απξηιίνπ 1935 

Barcelona 5–0 Real Madrid 25 Μαξηίνπ 1945 

Real Madrid 5–0 Barcelona 5 Οθησβξίνπ 1953 

Real Madrid 0–5 Barcelona 17 Φεβξνπαξίνπ 1974 

Barcelona 5–0 Real Madrid 8 Ιαλνπαξίνπ 1994 
Real Madrid 5–0 Barcelona 7 Ιαλνπαξίνπ 1995 

Barcelona 5–0 Real Madrid 29 Ννεκβξίνπ 2010 

 

Μεγαλφτερα ςερί 

Συνεχόμενεσ νίκεσ 
 

Παιτνίδια Ομάδα Περίοδος 
6 Real Madrid 22 Φεβξνπαξίνπ 1962 – 28 Φεβξνπαξίνπ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Copa_del_Rey
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1965 

5 Real Madrid 5 Μαξηίνπ 1933 – 3 Φεβξνπαξίνπ 1935 
5 Barcelona 25 Ιαλνπαξίνπ 1948 – 15 Ιαλνπαξίνπ 1949 

5 Barcelona 13 Γεθεκβξίνπ 2008 – 29 Ννεκβξίνπ 2010 
 
Συνεχόμενεσ ιςοπαλίεσ 

Παιτνίδια Περίοδος 
3 11 επηεκβξίνπ 1991 – 7 Μαξηίνπ 1992 

3 1 Μαΐνπ 2002 – 20 Απξηιίνπ 2003 
 
 
Συνεχόμενοι αγώνεσ χωρίσ ιςοπαλία 

Παιτνίδια Περίοδος 
18 25 Ιαλνπαξίνπ 1948 – 21 Ννεκβξίνπ 1954 

17 23 Ννεκβξίνπ 1960 – 19 Μαξηίνπ 1967 

14 4 Γεθεκβξίνπ 1977 – 4 Ινπλίνπ 1983 

12 19 Μαΐνπ 1957 – 27 Απξηιίνπ 1960 
10 5 Μαξηίνπ 1933 – 28 Ιαλνπαξίνπ 1940 

 
Συνεχόμενα αήττητα ςερί 

Παιτνίδια Ομάδα Περίοδος 
13 Barcelona 1 Ννεκβξίνπ 1917 – 3 Ινπλίνπ 1928 
10 Real Madrid 31 Ιαλνπαξίνπ 1931 – 3 Φεβξνπαξίνπ 1935 

 
Συνεχόμενα αήττητα ςερί ςτο πρωτάθλημα 

Παιτνίδια Ομάδα Περίοδος 
7 (6 Νίθεο) Barcelona 13 Γεθεκβξίνπ 2008 – 10 Γεθεκβξίνπ 2011 
7 (5 Νίθεο)  Real Madrid 31 Ιαλνπαξίνπ 1932 – 3 Φεβξνπαξίνπ 1935 

6 (6 Νίθεο) Real Madrid 30 επηεκβξίνπ 1962 – 28 Φεβξνπαξίνπ 1965 

6 (4 Νίθεο) Barcelona 11 Μαΐνπ 1997 – 13 Οθησβξίνπ 1999 

6 (3 Νίθεο) Barcelona 28 Ννεκβξίνπ 1971 – 17 Φεβξνπαξίνπ 1974 

5 (4 Νίθεο) Barcelona 30 Μαξηίνπ 1947 – 15 Ιαλνπαξίνπ 1949 
5 (3 Νίθεο) Barcelona 11 Μαΐνπ 1975 – 30 Ιαλνπαξίνπ 1977 

   
 
Συνεχόμενοι αγώνεσ χωρίσ να δεχτεί γκολ 

Παιτνίδια Ομάδα Περίοδος 
5 Barcelona 3 Απξηιίνπ 1972 – 17 Φεβξνπαξίνπ 1974 

3 Barcelona 10 Ιαλνπαξίνπ 1914 – 7 Μαξηίνπ 1916 

3 Real Madrid 29 Ινπλίνπ 1974 – 11 Μαΐνπ 1975 

3 Barcelona 29 Ννεκβξίνπ 2009 – 29 Ννεκβξίνπ 2010 
 
Συνεχόμενα παιχνίδια ςκοραρίςματοσ 

Παιτνίδια Ομάδα Περίοδος 
22 Real Madrid 15 Φεβξνπαξίνπ 1959 – 19 επηεκβξίνπ 1969 

20 Barcelona 27 Απριλίοσ 2011 – ηώρα 
17 Barcelona 27 Ννεκβξίνπ 1982 – 31 Ιαλνπαξίνπ 1987 
16 Real Madrid 3 Μαΐνπ 2011 – 21 Ννεκβξίνπ 2015 

14 Real Madrid 15 Φεβξνπαξίνπ 1959 – 21 Ιαλνπαξίνπ 1962 

14 Real Madrid 5 Γεθεκβξίνπ 1990 – 16 Γεθεκβξίνπ 1993 
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13 Real Madrid 22 Απξηιίνπ 1962 – 9 Απξηιίνπ 1968 

12 Barcelona 26 Μαξηίνπ 1916 – 26 Απξηιίνπ 1926 
11 Barcelona 11 επηεκβξίνπ 1991 – 7 Μαΐνπ 1994 

10 Barcelona 30 Ιαλνπαξίνπ 1997 – 13 Οθησβξίνπ 1999 
 

 

 

Επίτευξη γκολ 

Ρρώτοι ςκόρερ 
 

Ποδοζθαιριζηής Ομάδα 
Πρωηάθ

λημα 
Κύπελλο 

Σούπερ 

Κάπ 
Λιγκ Καπ Εσρώπη Σύνολο 

 Lionel Messi Barcelona 14 — 5 — 2 21 

  Alfredo Di Stéfano 
Real 

Madrid 
14 2 2 — — 18 

 Cristiano Ronaldo 
Real 

Madrid 
8 5 3 — — 16 

 Raúl González 
Real 

Madrid 
11 — 3 — 1 15 

 César Rodríguez Barcelona 12 2 — — — 14 

 Francisco Gento 
Real 

Madrid 
10 2 — — 2 14 

  Ferenc Puskás 
Real 

Madrid 
9 2 — — 3 14 

 Santillana 
Real 

Madrid 
9 2 — 1 — 12 

 Hugo Sánchez 
Real 

Madrid 
8 — 2 — — 10 

 Juanito 
Real 

Madrid 
8 — — 2 — 10 

 Josep Samitier 
Barça / 

Real 
4 6 — — — 10 

 Estanislao Basora Barcelona 8 1 — — — 9 

 Jaime Lazcano 
Real 

Madrid 
8 — — — — 8 

 Karim Benzema 
Real 

Madrid 
6 1 1 — — 8 

 Iván Zamorano 
Real 

Madrid 
4 2 2 — — 8 

 Martínez Barcelona 2 5 — — 1 8 
 Luis Suárez Barcelona 2 4 — — 2 8 

 Santiago Bernabéu 
Real 

Madrid 
— 8 — — — 8 

 
Συνεχόμενο ςκοράριςμα 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/La_Liga
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Liga
https://en.wikipedia.org/wiki/Copa_del_Rey
https://en.wikipedia.org/wiki/Supercopa_de_España
https://en.wikipedia.org/wiki/Copa_de_la_Liga
https://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_Champions_League
https://en.wikipedia.org/wiki/Lionel_Messi
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Di_Stéfano
https://en.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Ronaldo
https://en.wikipedia.org/wiki/Raúl_González
https://en.wikipedia.org/wiki/César_Rodríguez_Álvarez
https://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Gento
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferenc_Puskás
https://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Alonso_González
https://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Sánchez
https://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Gómez_González
https://en.wikipedia.org/wiki/Josep_Samitier
https://en.wikipedia.org/wiki/Estanislao_Basora
https://en.wikipedia.org/wiki/Jaime_Lazcano
https://en.wikipedia.org/wiki/Karim_Benzema
https://en.wikipedia.org/wiki/Iván_Zamorano
https://en.wikipedia.org/wiki/Eulogio_Martínez
https://en.wikipedia.org/wiki/Luis_Suárez_Miramontes
https://en.wikipedia.org/wiki/Santiago_Bernabéu_Yeste
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Ποδοζθαιριζηής Ομάδα 
Σσνετόμενοι 

αγώνες 

Αριθμός 

γκολ 
 Cristiano 

Ronaldo 
Real 

Madrid 
6 7 

 Iván Zamorano 
Real 

Madrid 
5 5 

 Simón Lecue 
Real 

Madrid 
4 5 

 Ronaldinho Barcelona 4 5 

 Giovanni Barcelona 4 4 

 

Ρεριςςότερεσ εμφανίςεισ 

 

Εμθανίζεις Παίκηης Ομάδα 

42 Francisco Gento Real Madrid 

42 Manuel Sanchís Martínez Real Madrid 

42 Xavi Hernández Barcelona 

37 Fernando Hierro Real Madrid 

37 Raúl González Real Madrid 

36 Iker Casillas Real Madrid 

32 Carles Puyol Barcelona 

33 Andrés Iniesta Barcelona 

32 Lionel Messi Barcelona 

 

 

 

Σίηινη 

Real Madrid Διοργάνωζη Barcelona  

Διεθνείς 
1 Παγθόζκην Κύπειιν πιιόγσλ 3  

3 Γηεπεηξσηηθό Κύπειιν πιιόγσλ  –  

10 UEFA Champions League 5  

2 UEFA Europa League –  

2 UEFA Super Cup 5  

– UEFA Κύπειιν Κππειινύρσλ 4  

Εγτώριες 
32 Πξσηάζιεκα 23  

19 Κύπειιν 27  

9 Ιζπαληθό νύπεξ Καπ 11  

78                                   Σύνολο 78  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Ronaldo
https://en.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Ronaldo
https://en.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid_C.F.
https://en.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid_C.F.
https://en.wikipedia.org/wiki/Iván_Zamorano
https://en.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid_C.F.
https://en.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid_C.F.
https://en.wikipedia.org/wiki/Simón_Lecue
https://en.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid_C.F.
https://en.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid_C.F.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ronaldinho
https://en.wikipedia.org/wiki/FC_Barcelona
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Silva_de_Oliveira
https://en.wikipedia.org/wiki/FC_Barcelona
https://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Gento
https://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_Sanchís_Martínez
https://en.wikipedia.org/wiki/Xavi
https://en.wikipedia.org/wiki/Fernando_Hierro
https://en.wikipedia.org/wiki/Raúl_(footballer)
https://en.wikipedia.org/wiki/Iker_Casillas
https://en.wikipedia.org/wiki/Carles_Puyol
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrés_Iniesta
https://en.wikipedia.org/wiki/Lionel_Messi
https://en.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid_C.F.
https://en.wikipedia.org/wiki/FC_Barcelona
https://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_Club_World_Cup
https://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_Champions_League
https://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_Europa_League
https://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_Super_Cup
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Liga
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Ρότζερ Φέντερερ- Ράφαελ Ναδάλ 

 

 

 Είναι μία αντιπαλότθτα μεταξφ ενόσ Λςπανοφ και ενόσ Ελβετοφ τενίςτα, οι οποίοι 
κεωροφνται οι κορυφαίοι ςτθν ιςτορία του ακλιματοσ. Αφοφ ζτυχε να 
ςυνυπάρχουν χρονικά, φαίνεται λογικό το γεγονόσ ότι ζχουν τεκεί αντιμζτωποι 
πολλζσ φορζσ. Τπάρχει μεγάλθ ςυηιτθςθ γφρω από το ποιοσ είναι καλφτεροσ. τουσ 
34 μεταξφ τουσ αγϊνεσ, ο Λςπανόσ ζχει 23 νίκεσ ζναντι 11 του Ελβετοφ. 
 
 Επειδι ςυνικωσ βρίςκονταν ςτθν κορυφι τθσ παγκόςμιασ κατάταξθσ, οι 
περιςςότεροι από τουσ αγϊνεσ είναι τελικοί διοργανϊςεων. Είναι το μόνο ηευγάρι 
που ζχει τεκεί αντιμζτωπο ςε 8 τελικοφσ Γκραν λαμ, με το Ναδάλ να προθγείται 6-
2. υναντικθκαν από το 2006 ωσ το 2008 ςερί ςτουσ τελικοφσ των δφο μεγαλφτερων 
τουρνουά, του Γουίμπλεντον και του Ρολάν Γκαρόσ. 
 
 Ο τελικόσ του 2008 ςτο Γουίμπλεντον κεωρείται κατά γενικι ομολογία ο καλφτεροσ 
αγϊνασ τζννισ ςτθν ιςτορία. 
 
 Άλλο ζνα ενδιαφζρον ςτατιςτικό είναι ότι από το 2005 ζωσ το 2010 πάντα ςτο τζλοσ 
τθσ χρονιάσ βρίςκονταν ςτισ πρϊτεσ δφο κζςεισ τθσ παγκόςμιασ κατάταξθσ. 
 

Σύγκριση 
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Κατακτήσεις Γκραν Σλαμ 

 

 

Διοργάνωςη Φζντερερ Ναδάλ 

Αυςτραλιανό Όπεν 4 1 

French Open 1 9 

Wimbledon Championships 7 2 

Αμερικανικό Όπεν 5 2 

φνολο 17 14 

 

Είναι οι δφο παίκτεσ με τα περιςςότερα Γκραν λαμ ςτθν ιςτορία( αν και ο Πιτ άμπρασ ζχει 

επίςθσ 14). 

 

 

 

 

 

Κατακτήσεις τίτλων κορυφαίων παικτών 

 

Διοργάνωςη Φζντερερ Ναδάλ 
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Tennis Masters Cup 4 0 

ATP World Tour Finals 2 0 

ΣΥΝΟΛΟ 6 0 

 

Ο Φζντερερ ζχει κατακτιςει 6 τίτλουσ, ενϊ ο Ναδάλ κανζνα, και μάλιςτα τον είχε κερδίςει 

ςτον τελικό του 2010. 

 

Τίτλοι Masters 

Ο Ναδάλ ζχει 27 τζτοιουσ τίτλουσ ζναντι 24 του Φζντερερ. ε αυτά τα τουρνουά ο Ναδάλ 

οδθγεί τθ ςειρά με 12-4. 

Διοργάνωςη Φζντερερ Ναδάλ 

Indian Wells Masters 4 3 

Miami Masters 2 0 

Monte-Carlo Masters 0 9 

Italian Open 0 7 

German Open 4 1 

Madrid Open (Clay) 2 3 

Canadian Open 2 3 

Cincinnati Masters 7 1 

Madrid Open (Hard) 1 1 

Shanghai Masters 1 0 

Paris Masters 1 0 

Σφνολο 24 28 

 

Ικανότητες 
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 Αν και πολλοί κεωροφν το Φζντερερ τον καλφτερο όλων των εποχϊν, οι εμφανίςεισ του 

Ναδάλ ςτο χϊμα τουσ κζτουν ςε ςοβαρι αμφιςβιτθςθ. 

 Ο Φζντερερ είναι καλφτεροσ ςτα ςκλθρά γιπεδα, αφοφ ζχει δυνατότερο ςερβίσ και εκεί θ 

μπάλα ζχει μεγαλφτερθ αναπιδθςθ. Αντίκετα, ο Ναδάλ ευνοείται από το χϊμα, το οποίο 

κανεί δφςκολο να αποκρουςτοφν τα χτυπιματα με τισ πολλζσ ςτροφζσ που κάνει. 

 Παρ' όλα αυτά, ζχουν και οι δφο μεγάλεσ επιτυχίεσ  ςε όλα τα είδθ γθπζδων. 

 

 

 

Μ.Μ.Ε και σχέση 

 Θ κοινι γνϊμθ είναι διχαςμζνθ, με τενίςτεσ όπωσ ο Μπγιόρν Μπόργκ να 

υποςτθρίηουν ότι ο Φζντερερ είναι αυτι τθ ςτιγμι ο καλφτεροσ , όμωσ να δίνουν 

πικανότθτεσ ςτο Ναδάλ να τον ξεπεράςει, με δεδομζνο τθν πενταετι διαφορά 

θλικίασ. 

 Μεταξφ τουσ υπάρχει εγκάρδια και φιλικι ςχζςθ, αν και ζχουν κριτικάρει από μία 
φορά ο ζνασ τον άλλον, ςχετικά με το τζνισ. Παρ' όλα αυτά, ξεκακαρίηουν ότι είναι 
φίλοι, αφοφ τα μζςα υπερβάλλουν ςτα κζματα αντιπαλότθτασ. Άλλωςτε, ζχουν 
αγωνιςτεί μαηί ςε πολλοφσ φιλικοφσ αγϊνεσ φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα. 

 
 Θ αντιπαλότθτα τουσ ζχει κερδίςει πολλοφσ καυμαςτζσ και ζχει αναδείξει και πάλι 
το τζνισ ωσ ζνα από τα δθμοφιλι ακλιματα. 

 

 

Μεταξύ τους αγώνες 

 

 

  Φζντερερ Ναδάλ 

 Grand Slam 2 9 
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 ATP World Tour Finals 4 1 

 ATP World Tour Masters 1000 4 12 

 ATP World Tour 500 Series 1 1 

Total 11 23 

 

 

 

 

Κατακτήσεις γκραν σλαμ 

 

Ζτοσ 
Αυςτραλιανό 

Ππεν 
ολάν Γκαρόσ Γουίμπλεντον Αμερικανικό Ππεν 

2003 
   Andre 

Agassi 

   Juan Carlos 

Ferrero 
   Roger Federer    Andy Roddick 

2004 
   Roger 

Federer 

   Gastón 

Gaudio 
   Roger Federer    Roger Federer 

2005    Marat Safin    Rafael Nadal    Roger Federer    Roger Federer 

2006 
   Roger 

Federer 
   Rafael Nadal    Roger Federer    Roger Federer 

2007 
   Roger 

Federer 
   Rafael Nadal    Roger Federer    Roger Federer 

2008 
   Novak 

Djokovic 
   Rafael Nadal    Rafael Nadal    Roger Federer 

2009 
   Rafael 

Nadal 
   Roger Federer    Roger Federer 

   Juan Martín del 

Potro 

2010 
   Roger 

Federer 
   Rafael Nadal    Rafael Nadal    Rafael Nadal 
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2011 
   Novak 

Djokovic 
   Rafael Nadal 

   Novak 

Djokovic 
   Novak Djokovic 

2012 
   Novak 

Djokovic 
   Rafael Nadal    Roger Federer    Andy Murray 

2013 
   Novak 

Djokovic 
   Rafael Nadal    Andy Murray    Rafael Nadal 

2014 

   Stan 

Wawrinka 
   Rafael Nadal 

   Novak 

Djokovic 

   Marin Čilid 

 

 

 

 

 

 

 

Τζέιμσ Χαντ - Nίκι Λάουντα 

 

O Τζέιμσ Χαντ 

O Σηζιμσ Χαντ (James Simon Wallis Hunt, 29 Αυγοφςτου 1947 - 15 Λουνίου 1993) 

ιταν Βρετανόσ οδθγόσ αγϊνων από τθν Αγγλία που κζρδιςε το παγκόςμιο 

πρωτάκλθμα Formula 1 το 1976. Μετά τθν απόςυρςι του ζγινε ςχολιαςτισ αγϊνων 

και επιχειρθματίασ 

Καριζρα 

Άρχιςε τθ καριζρα του αγωνιηόμενοσ με αγωνιςτικά αυτοκίνθτα παραγωγισ. 

Μεταπιδθςε ςτθ Formula 3 όπου τράβθξε τθ προςοχι των ανκρϊπων τθσ τότε 

ομάδασ τθσ Formula 1 Hesketh. φντομα ο Χαντ ζκανε τθν πρϊτθ του εμφάνιςθ ςτθ 

Φόρμουλα 1 το 1973. Παρόλο που το μονοκζςιό του δεν ιταν ανταγωνιςτικό, 

κατάφερε να τραβιξει τα βλζμματα όλων, κυρίωσ για τθν αγωνιςτικότθτα του και τθ 

ταχφτθτά του. Θ πρϊτθ του νίκθ (και τελευταία με τθν ομάδα Hesketh) ιρκε ςτο GP 

Ολλανδίασ το 1975, όμωσ ο λόρδοσ Χζςκεκ δεν είχε τθν οικονομικι άνεςθ να 

ςυνεχίςει να χρθματοδοτεί τθν ομϊνυμθ ομάδα του, οπότε θ Μακλάρεν (McLaren) 
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άδραξε τθν ευκαιρία και τον ζκανε οδθγό ςτθ δικι τθσ ομάδα. Σο 1976 ςτθν πρϊτθ 

του πλιρθ χρονιά ςτθ ΜακΛάρεν ο Χαντ κατάφερε να πάρει "ςτο νιμα" τον 

παγκόςμιο τίτλο από τον Νίκι Λάουντα. Ζμεινε ςτθν ΜακΛάρεν για ακόμα 2 χρόνια, 

χωρίσ όμωσ να ζχει τθν ίδια επιτυχία. τισ αρχζσ του 1979 υπζγραψε ςτθν ομάδα 

Wolf και μετά τα πρϊτα ατυχι αποτελζςματα ςτουσ αγϊνεσ τθν εγκαταλείπει και 

μαηί και τθν Φόρμουλα 

 

 

 

Nίκι Λάουντα 

Ο Αντρζασ Νίκολαουσ "Νίκι" Λάουντα (Andreas Nikolaus „Niki“ Lauda, Βιζννθ, 22 

Φεβρουαρίου 1949) είναι Αυςτριακόσ πρϊθν οδθγόσ αγϊνων και τρεισ φορζσ 

πρωτακλθτισ Φόρμουλα Ζνα (1975, 1977 και 1984). Όταν αποςφρκθκε από τθν 

ενεργό δράςθ ίδρυςε και διθφκθνε δυο αεροπορικζσ εταιρείεσ (Lauda Air και Niki), 

ενϊ υπιρξε διευκυντισ του αγωνιςτικοφ τμιματοσ τθσ Σηάγκουαρ ςτθ Φόρμουλα 

Ζνα για δυο χρόνια. Σον επτζμβριο του 2012 ανζλαβε τθ κζςθ του μθ εκτελεςτικοφ 

προζδρου του αγωνιςτικοφ τμιματοσ τθσ Mercedes AMG Petronas F1 και ςυνζβαλε 

πολφ ςτθ μεταγραφι του πρϊθν παγκόςμιου πρωτακλθτι Λοφισ Χάμιλτον ςτθν 

ομάδα. 

Ο Λάουντα τραυματίςτθκε πολφ ςοβαρά ςε ατφχθμα ςτθ διάρκεια του γερμανικοφ 

γκραν-πρι ςτο Νίρμπουργκρινγκ το 1976, όταν θ Φεράρι που οδθγοφςε χτφπθςε ςτα 

προςτατευτικά κιγκλιδϊματα και τυλίχτθκε ςτισ φλόγεσ. Ο ίδιοσ κινδφνεψε να χάςει 

τθ ηωι του εξαιτίασ τθσ ειςπνοισ τοξικϊν αερίων και των ςοβαρϊν εγκαυμάτων που 

υπζςτθ. Αντίκετα όμωσ ςε κάκε πρόβλεψθ, κατάφερε να αναρρϊςει και ςε ζξι μόλισ 

εβδομάδεσ επζςτρεψε ςτουσ αγϊνεσ, λαμβάνοντασ μζροσ ςτο ιταλικό γκραν-πρι και 
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κατακτϊντασ τθν τζταρτθ κζςθ. Σα ςθμάδια του τραυματιςμοφ του και των 

υποχρεωτικϊν πλαςτικϊν επεμβάςεων ςτισ οποίεσ υπεβλικθ μετά το ατφχθμα είναι 

εμφανι ςτο κεφάλι του. Ο ίδιοσ ζχει δθλϊςει ςτο παρελκόν πωσ, ενϊ κα μποροφςε 

να διορκϊςει περιςςότερο τθν αιςκθτικι του προςϊπου του, δεν το ζκανε ποτζ 

ζτςι ϊςτε να αποτελεί ηωντανό παράδειγμα των κινδφνων που διατρζχουν οι 

οδθγοί F1. Εξάλλου υπιρξε από τουσ πιο ενεργοφσ και δραςτιριουσ οδθγοφσ με 

πολλζσ πρωτοβουλίεσ ςτον αγϊνα για τθν αφξθςθ τθσ αςφάλειασ των οδθγϊν. 

 

 

Έβερτον - Λίβερπουλ 

 

Λίβερπουλ ΦΚ  

Θ Λίβερπουλ ΦΚ (αγγλικά: Liverpool F.C.) ι απλά Λίβερπουλ, είναι επαγγελματικι 

ποδοςφαιρικι ομάδα με ζδρα τθν πόλθ του Λίβερπουλ. Αγωνίηεται ςτθν Πρζμιερ 

Λιγκ τθσ Αγγλίασ και είναι ζνασ από τουσ πιο επιτυχθμζνουσ ποδοςφαιρικοφσ 

ςυλλόγουσ τθσ χϊρασ. Ζχει κερδίςει 18 φορζσ το πρωτάκλθμα Αγγλίασ, 7 φορζσ το 

Κφπελλο Αγγλίασ, 5 φορζσ το Σςάμπιονσ Λιγκ και 3 φορζσ το Κφπελλο ΟΤΕΦΑ.Ο 

ςφλλογοσ ιδρφκθκε ςτισ 15 Μαρτίου του 1892. Λδρυτισ ιταν ο ιδιοκτιτθσ του 

γθπζδου Άνφιλντ (Anfield) Σηον Χοφλντινγκ, ο οποίοσ αποφάςιςε τθν ίδρυςθ ενόσ 

ποδοςφαιρικοφ ςυλλόγου όταν θ Ζβερτον ζφυγε από το γιπεδο του λόγω 

αςυμφωνίασ ςτο ενοίκιο. Θ Λίβερπουλ πιρε μζροσ ςτο Αγγλικό πρωτάκλθμα 2 
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χρόνια αργότερα.Ο ςφλλογοσ ζχει ςυνδεκεί με δφο από τισ μεγαλφτερεσ τραγωδίεσ 

του ποδοςφαίρου. Θ πρϊτθ ζγινε το 1985 ςτον τελικό του Κυπζλλου 

Πρωτακλθτριϊν ςτο γιπεδο Χζιηελ (Heysel) όπου 39 οπαδοί ποδοπατικθκαν. Θ 

δεφτερθ ζγινε ςτο Χίλςμπορο (Hillsborough) των 1989 όπου 96 άνκρωποι ζχαςαν τθ 

ηωι τουσ και 766 τραυματίςκθκαν. Μετά τα γεγονότα ςτο Χζιηελ οι αγγλικοί 

ποδοςφαιρικοί ςφλλογοι τιμωρικθκαν με αποκλειςμό από τισ ευρωπαϊκζσ 

διοργανϊςεισ για 5 χρόνια, ενϊ θ Λίβερπουλ για ζξι. 

Ζβερτον ΦΚ  

Θ Ζβερτον ΦΚ (αγγλικά: Everton F.C+) είναι μια από τισ παλιότερεσ αγγλικζσ 

ποδοςφαιρικζσ ομάδεσ με ζδρα τθν πόλθ του Λίβερπουλ. Αγωνίηεται ςτθν Πρζμιερ 

Λιγκ τθσ Αγγλίασ. Θ Ζβερτον ιδρφκθκε το 1878 με το αρχικό όνομα «εν Ντομίνγκοσ» 

(St Domingo's), μετά από επικυμία των κατοίκων τθσ ενορίασ Μεκοδιςτϊν του Αγ. 

Δομίνικου να αςχολθκοφν με κάποιο χειμερινό ςπορ εκτόσ από το κρίκετ που 

ζπαιηαν το καλοκαίρι. Ζπειτα από ζνα χρόνο θ ομάδα μετονομάςτθκε ςε Ζβερτον. 

 

Θ Ζβερτον ιταν ανάμεςα ςτισ ομάδεσ που ίδρυςαν το επαγγελματικό ποδοςφαιρικό 

πρωτάκλθμα τθσ Αγγλίασ το 1888, τθ Φοφτμπολ Λιγκ. Θ Ζβερτον ςιμερα ζχει μια 

τεράςτια βάςθ οπαδϊν χαρακτθριςτικό είναι ότι ςτουσ εντόσ ζδρασ αγϊνεσ 

προςελκφει κατά μζςο όρο πάνω από 36.000 ανκρϊπουσ ανά παιχνίδι περίπου το 

95% τθσ χωρθτικότθτασ του γθπζδου. Οι υποςτθρικτζσ τθσ ομάδασ είναι γνωςτοί ωσ 

Εβερτόνιανσ. 

Merseyside derby 

Σο ντζρμπι του Merseyside είναι το όνομα που δίνεται ςε ποδοςφαιρικοφσ αγϊνεσ 

μεταξφ τθσ Ζβερτον και Λίβερπουλ , δφο μεγάλεσ ομάδεσ από το Λίβερπουλ , ςτθ 

μθτροπολιτικι κομθτεία του Merseyside ςτθν Αγγλία . Είναι το μακροβιότερο και 

κορυφαίo ντζρμπι ςτθν Αγγλία, παίηοντασ ςε αυτό το επίπεδο από το 1962-63. Θ 

Ζβερτον παίηει  παιχνίδια ςτο ςπίτι τθσ ςτο Goodison Park , ενϊ θ Λίβερπουλ παίηει 

ςτο δικό τθσ ςτο Anfield . Ο αγϊνασ ζχει χαρακτθριςτεί ωσ το «Merseyside ντζρμπι" 

τουλάχιςτον από το 1955. * 1 + 
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Παραδοςιακά, το ντζρμπι του Merseyside αναφζρεται ωσ το φιλικό ντζρμπι , λόγω 

του μεγάλου αρικμοφ των οικογενειϊν φιλάκλων τθσΛίβερπουλ και Ζβερτον και 

είναι ζνα  από τισ λίγα τοπικά  ντζρμπι που δεν επιβάλλουν ςυνολικό διαχωριςμό 

άλογα με ποια ομάδα υποςτθρίηουν.Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1980, όμωσ, ο 

ανταγωνιςμόσ ζχει ενταχκεί και εκτόσ γθπζδου, και από τθν ζναρξθ τθσ Premier 

League, το ντζρμπι του Merseyside είχε περιςςότερεσ κόκκινεσ κάρτεσ από 

οποιοδιποτε άλλο παιχνίδι και αναφζρεται ωσ "το πιο κακο πεικαρχθμζνο και 

εκρθκτικό παιχνίδι ςτθν Premier League. 

 

Ολυμπιακόσ - Παναθηναϊκόσ 

 

Ραναθηναϊκόσ  

Θ Π.Α.Ε. Πανακθναϊκόσ Α.Ο.*1+ *2+ *3+ είναι ελλθνικόσ επαγγελματικόσ ςφλλογοσ 

ποδοςφαίρου, με ζτοσ ίδρυςθσ το 1908.*4+ Παρότι αποτελεί πλζον τμιμα του 

Πανακθναϊκοφ Ακλθτικοφ Ομίλου, πρόκειται για το αρχαιότερο εν ενεργεία αμιγϊσ 

ποδοςφαιρικό ςωματείο τθσ χϊρασ, δθλαδι από όςα ιδρφκθκαν με αποκλειςτικό 

αντικείμενο το ςυγκεκριμζνο άκλθμα. Θ ονομαςία παραπζμπει ςτο λόγο 
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Πανακθναϊκόσ του αρχαίου ριτορα Λςοκράτθ, ο οποίοσ παρουςίαηε τθν 

ανωτερότθτα των ςυμπολιτϊν του Ακθναίων ωσ προσ τθν παιδεία, τθ δθμοκρατικι 

φφςθ, αλλά και τθ ςτρατιωτικι τουσ ιςχφ που κεωροφςε ότι χρθςιμοποίθςαν προσ 

όφελοσ όλων των Ελλινων.*5+Ζδρα του Πανακθναϊκοφ είναι το γιπεδο "Απόςτολοσ 

Νικολαΐδθσ" (ςτθ ςυνοικία Αμπελόκθποι του διμου Ακθναίων) χωρθτικότθτασ 

16.003 κακιμενων κεατϊν,*6+ ενϊ θ ονομαςία του ζχει δοκεί προσ τιμιν του 

ιςτορικοφ του προζδρου. Ο ςφλλογοσ αποτελεί ζναν από τουσ πλζον δθμοφιλείσ τθσ 

Ελλάδασ (ςτισ περιςςότερεσ ζρευνεσ εμφανίηει μικρι διαφορά από τον πρϊτο 

Ολυμπιακό) και τον λαοφιλζςτερο ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ πρωτεφουςασ και τθν 

Αττικι.*7+ Αγωνίηεται ςτθ οφπερ Λιγκ και πρόκειται για ζναν από τουσ 

παλαιότερουσ και πλζον επιτυχθμζνουσ ςυλλόγουσ από πλευράσ διακρίςεων ςτθν 

ιςτορία του ελλθνικοφ ποδοςφαίρου. Ζχει κατακτιςει 20 πρωτακλιματα Ελλάδασ, 6 

Πανελλινια πρωτακλιματα (πριν τθν ίδρυςθ τθσ ΕΠΟ το 1926), 18 κφπελλα 

Ελλάδασ, πετυχαίνοντασ 8 φορζσ νταμπλ τίτλων, και 3 οφπερ Καπ.Ο Πανακθναϊκόσ 

αποτελεί επίςθσ τθν περιςςότερο επιτυχθμζνθ ελλθνικι ομάδα ςε επιδόςεισ ςτισ 

ευρωπαϊκζσ διοργανϊςεισ. Ζωσ ςιμερα είναι θ μόνθ ελλθνικι ομάδα που ζχει 

αγωνιςτεί ςτον τελικό του κυπζλλου Πρωτακλθτριϊν (μετζπειτα Σςάμπιονσ Λιγκ) το 

1971, θ μόνθ που ζχει αγωνιςτεί ςτα θμιτελικά τθσ ίδιασ διοργάνωςθσ τo 1985 και 

1996, ενϊ ζχει φτάςει και ςτθ φάςθ των 8 (προθμιτελικι) τo 1992 και 2002.*8+ 

Επίςθσ, μετείχε ςτον τελικό του Διθπειρωτικοφ κυπζλλου το 1971, ζχει κατακτιςει 

το Βαλκανικό κφπελλο ςυλλόγων το 1977, ενϊ ζχει φκάςει και δφο φορζσ ςτα 

προθμιτελικά του κυπζλλου ΟΤΕΦΑ (1988, 2003).Θ ΠΑΕ Πανακθναϊκόσ είναι θ μία 

από τισ μόλισ δφο ποδοςφαιρικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ ςτθν Ελλάδα οι οποίεσ 

ανικουν ςτουσ φιλάκλουσ τουσ*9+ (ςτα πρότυπα των ιςχυρϊν ιςπανικϊν 

ςυλλόγων), με τθν άλλθ να είναι ο Άρθσ Κεςςαλονίκθσ. 
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Ολυμπιακόσ  

Θ ΠΑΕ Ολυμπιακόσ .Φ.Π.*1+*2+*3+*4+*5+ με το διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ 

Ολυμπιακόσ»,*6+*7+ ι απλά «Ολυμπιακόσ», είναι ζνα ελλθνικό ποδοςφαιρικό 

ςωματείο. Λδρφκθκε το 1925 ςτον Πειραιά, και αποτζλεςε το πρϊτο τμιμα του 

ακλθτικοφ ςυλλόγου «Ολυμπιακόσ φνδεςμοσ Φιλάκλων Πειραιϊσ».Αποτελεί τθν 

πλζον επιτυχθμζνθ ομάδα ςτθν ιςτορία του ελλθνικοφ ποδοςφαίρου,*8+*9+ ζχοντασ 

κατακτιςει 42 πρωτακλιματα Ελλάδασ, 27 κφπελλα Ελλάδασ και 17 νταμπλ τίτλων, 

περιςςότερα από κάκε άλλθ ελλθνικι ομάδα, ενϊ χαρακτθριςτικό είναι πωσ όλεσ οι 

υπόλοιπεσ ζχουν ςυνολικά κατακτιςει 37 πρωτακλιματα. Ο Ολυμπιακόσ είναι 

επίςθσ μία από τισ τρεισ ομάδεσ που δεν ζχουν υποβιβαςτεί ποτζ από τθν Α' Εκνικι 

κατθγορία.*10+ ε ευρωπαϊκό επίπεδο, ζχει προκρικεί δφο φορζσ ςε προθμιτελικά 

διαςυλλογικισ διοργάνωςθσ, ςτο Σςάμπιονσ Λιγκ τθν περίοδο 1998–99 *11+ και ςτο 

κφπελλο Κυπελλοφχων τθν περίοδο 1992–93, ενϊ είναι από τα ιδρυτικά μζλθ τθσ 

Ομοςπονδίασ Ευρωπαϊκϊν υλλόγων (European Club Association - ECA).*12Κατζχει 

το ρεκόρ τθσ κατάκτθςθσ 7 ςυνεχόμενων πρωτακλθμάτων Ελλάδασ (1997–2003), 
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καταρρίπτοντασ το 2003 το δικό του προθγοφμενο ρεκόρ των 6 ςυνεχόμενων 

κατακτιςεων από τθ δεκαετία του 1950 (1954–1959). Ζχει να επιδείξει επίςθσ δφο 

φορζσ 5 ςυνεχόμενεσ κατακτιςεισ (2005–2009, 2011–2015), μία φορά 4 (1980–

1983) και άλλεσ δφο φορζσ 3 (1936–1938), (1973–1975). το κφπελλο Ελλάδασ 

κατζχει επίςθσ το ρεκόρ τθσ κατάκτθςθσ ςυνεχόμενων τροπαίων με 5 διαδοχικά τθν 

περίοδο 1957–61, ζχοντασ κατακτιςει και 4 διαδοχικά τθν περίοδο 1951–54. Σα 17 

νταμπλ ζχουν κατακτθκεί τισ χρονιζσ 1947, 1951, 1954, 1957, 1958, 1959, 1973, 

1975, 1981, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013 και 2015, 3 εκ των οποίων 

διαδοχικά (1957, 1958, 1959). Επίςθσ, ζχει κατακτιςει 6 πρωτακλιματα Ελλάδασ 

αιττθτοσ (1937, 1938, 1948, 1951, 1954 και 1955).*13.Ζδρα τθσ ομάδασ είναι το 

τάδιο Γεϊργιοσ Καραϊςκάκθσ ςτο Φάλθρο του Πειραιά, χωρθτικότθτασ 32.115 

κεατϊν.*14+ φμφωνα και με τθν UEFA,*15+*16+ είναι θ πιο δθμοφιλισ ομάδα ςτθν 

Ελλάδα.*17+*18+*19+*20+*21+*22+*23+*24+ Ζχει διαχρονικι και μεγάλθ αντιπαλότθτα 

με τον Πανακθναϊκό, με τον οποίο ςυναγωνίηεται ςτο λεγόμενο ντζρμπι των 

αιωνίων αντιπάλων. 
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Ντζρμπι των αιωνίων αντιπάλων Ελλάδασ (ποδόςφαιρο) 

Ιςτορική αναδρομή 

Πρόκειται για τισ δφο κορυφαίεσ ομάδεσ τθσ Ελλάδασ, τόςο ςε ςυγκομιδι τίτλων και 

διακρίςεων, όςο και ςε μαηικότθτα φιλάκλων που τισ ακολουκοφν. Οι αναμετριςεισ 

τουσ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ κινοφν το ενδιαφζρον και των οπαδϊν άλλων 

ομάδων και κεωρείται το ςπουδαιότερο ποδοςφαιρικό ντζρμπι ςτθν Ελλάδα, 

ακόμα και όταν δεν είναι βακμολογικά ι αγωνιςτικά κρίςιμο ςε μία οριςμζνθ 

ςυγκυρία.Οι δφο ςφλλογοι είχαν ωσ ιδρυτικό πυρινα μζλθ τθσ αςτικισ τάξθσ των 

Ακθνϊν και του Πειραιά αντίςτοιχα. Κατά τα πρϊτα χρόνια τθσ ιςτορίασ τουσ ο 

Πανακθναϊκόσ ταυτίςτθκε με τθν αςτικι τάξθ και τουσ κατοίκουσ των Ακθνϊν, ενϊ 

ο Ολυμπιακόσ υποςτθρίχκθκε από τθν αςτικι και εργατικι τάξθ του Πειραιά. τθ 

ςυνζχεια όμωσ και οι δφο ςφλλογοι απζκτθςαν ιςχυρά ερείςματα ςε όλεσ τισ 

κοινωνικζσ τάξεισ ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα.τον αγωνιςτικό τομζα, το ντζρμπι των 
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δφο αιωνίων αντιπάλων ζχει ρίηεσ που ανάγονται προπολεμικά, από τθν εποχι που 

ιδθ είχαν αρχίςει να κυριαρχοφν τόςο ςε τοπικό, όςο και ςε εκνικό επίπεδο. Εκτόσ 

από τισ επίςθμεσ διοργανϊςεισ, οι δφο ομάδεσ ζχουν και ζνα ιςτορικό φιλικϊν 

αγϊνων και αναμετριςεων ςε εορταςτικά τουρνουά (Κφπελλο Χριςτουγζννων, 

Κφπελλο Πάςχα κλπ.), τα οποία ιταν αρκετά δθμοφιλι προπολεμικά κακϊσ και ςτα 

πρϊτα μεταπολεμικά χρόνια. Ο πρϊτοσ αγϊνασ ανάμεςα ςτον Ολυμπιακό και τον 

Πανακθναϊκό, ιταν ζνασ φιλικόσ που διεξιχκθ ςτισ 28 Λουνίου 1925 ςτο γιπεδο τθσ 

Λεωφόρου Αλεξάνδρασ και είχε λιξει ιςόπαλοσ 3–3.Ο πρϊτοσ επίςθμοσ αγϊνασ 

ανάμεςα ςτισ δφο ομάδεσ είχε διεξαχκεί ςτθν Λεωφόρο τθν 1θ Λουνίου 1930, ςτα 

πλαίςια τθσ τελικισ φάςθσ του Πανελλινιου Πρωτακλιματοσ 1929–30 και είχε 

λιξει με το εντυπωςιακό 8–2 υπζρ του Πανακθναϊκοφ, τθν μεγαλφτερθ ωσ τϊρα ςε 

ζκταςθ νίκθ που καταγράφθκε ςτθν ιςτορία των αναμετριςεων μεταξφ Ολυμπιακοφ 

και Πανακθναϊκοφ. Οι οπαδοί του Ολυμπιακοφ, ςίγουροι για τθν ανωτερότθτα τθσ 

ομάδασ των Ανδριανοπουλαίων, είχαν φκάςει εν πομπι ςτο γιπεδο τθσ Λεωφόρου 

Αλεξάνδρασ, κρατϊντασ ζνα φζρετρο. Αμζςωσ μετά τθ λιξθ του αγϊνα, το φζρετρο 

διαλφκθκε και τα κομμάτια του χρθςίμευςαν για τα επειςόδια που ακολοφκθςαν. 

Σο παιχνίδι παρακολοφκθςαν 10.000 κεατζσ (ρεκόρ προςζλευςθσ εκείνθσ τθσ 

εποχισ).*1+Θ ζκταςθ τθσ ιττασ του Ολυμπιακοφ οφείλεται βζβαια και ςτισ πολφ 

ιδιάηουςεσ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ πραγματοποιικθκε το παιχνίδι. Λίγεσ 

μζρεσ πριν το παιχνίδι μεταξφ των δφο ομάδων 6 βαςικοί παίκτεσ του Ολυμπιακοφ 

αγωνίςτθκαν ςε παιχνίδι τθσ εκνικισ Ελλάδασ ςτο Βουκουρζςτι, θ οποία υπζςτθ 

βαριά ιττα (με 8-1) και θ αποςτολι τθσ οποίασ ιταν εξαιρετικά καταπονθμζνθ. 

Προπονθτισ τθσ Εκνικισ ιταν ο Σςζχοσ Γιαν Κοψίβα, ο οποίοσ ιταν παράλλθλα και 

προπονθτισ του Ολυμπιακοφ. Εκείνθ τθν εποχι τα ταξίδια δε γίνονταν με 

αεροπλάνα και οι διεκνείσ ταξίδεψαν ςτο Βουκουρζςτι με λεωφορείο. Μία 

εβδομάδα λοιπόν μετά το παιχνίδι τθσ Εκνικισ ςτθ Ρουμανία, ο Πανακθναϊκόσ (ο 

οποίοσ είχε κατακζςει, χωρίσ να γίνει δεκτό, αίτθμα αναβολισ του παιχνιδιοφ για να 

παρακολουκιςουν οι φίλακλοι τα «Διεκνι Πανακιναια», τουσ αγϊνεσ ςτίβου που 

γινόντουςαν ςτο Πανακθναϊκό τάδιο*2+) υποδζχεται τουσ ερυκρόλευκουσ, 

εκμεταλλεφεται τθ ςυγκυρία (κανείσ παίκτθσ του Πανακθναϊκοφ δεν είχε κλθκεί για 

τον αγϊνα του Βουκουρεςτίου) και τθν δεδομζνθ καταπόνθςθ και κόπωςθ των 

παικτϊν του Ολυμπιακοφ και πιρε τθ νίκθ αυτισ τθσ ζκταςθσ.*3+*4+ O αγϊνασ 

ρεβάνσ διεξιχκθ ςτθν Κεςςαλονίκθ (ςτο παλιό γιπεδο του Άρθ για τθν αποφυγι 

νζων επειςοδίων), όπου νίκθςε εκ νζου ο Πανακθναϊκόσ με 2–1.Άλλεσ δφο φορζσ οι 

δφο ομάδεσ αγωνίςτθκαν εκτόσ Αττικισ και μάλιςτα τθν ίδια περίοδο (1981–82), 

αρχικά ςτθν Πάτρα λόγω τιμωρίασ τθσ ζδρασ του Ολυμπιακοφ ςτθν πρεμιζρα και 

ςτον Βόλο ςτο φινάλε του πρωτακλιματοσ, όπου ορίςτθκε να διεξαχκεί ο αγϊνασ 

μπαράη λόγω ιςοβακμίασ 
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Ευγενήσ και βίαιη αντιπαλότητα 

Για πρϊτθ φορά καταγράφθκαν φαινόμενα ςυμπλοκϊν τθν περίοδο του 

Μεςοπολζμου, το 1930, αμζςωσ μετά τθ λιξθ του ντζρμπι μεταξφ των δφο ομάδων 

που βρικε νικθτι τον Πανακθναϊκό με 8-2.*5+ Πθγζσ τθσ εποχισ μάλιςτα 

αναφζρουν οτι τα ςοβαρότερα επειςόδια γίνανε οκτϊ μζρεσ μετά το ντζρμπι, ςτο 

λιμάνι του Πειραιά, και ενϊ θ αποςτολι του Πανακθναϊκοφ επζςτρεφε από τθ 

Κεςςαλονίκθ ζχοντασ νικιςει και τον Άρθ με 1-4.*6+ Σότε οι ταξικζσ διαφορζσ ιταν 

πιο εμφανείσ και οι χωροχρονικζσ αποςτάςεισ μεταξφ Πειραιά και Ακινασ ιταν πιο 

μακρινζσ, όπωσ και θ αλλθλεπίδραςθ και θ ταφτιςθ των δφο αςτικϊν κζντρων 

λιγότερο εφκολθ λόγω τθσ δυςκολότερθσ πρόςβαςθσ.τθ ςυνζχεια, και με τθν 

αυςτθροποίθςθ των κανόνων τθσ Πολιτείασ, αλλά και του πολιτικοφ ςκθνικοφ ςτθ 

χϊρα, υπιρξε μία μεγάλθ περίοδοσ κατά τθν οποία θ αντιπαλότθτα των δφο 

ομάδων παρζμεινε ςε πλαίςια εντόσ των αγωνιςτικϊν γραμμϊν των γθπζδων. Όχι 

μόνο δεν υπιρξε επιβλαβισ για τθν κοινωνία αλλά τθν τροφοδότθςε μζςα από τθν 

κουλτοφρα και τον υγιι ανταγωνιςμό που εκφράςτθκε μζςα από τισ τζχνεσ 

διερφνοντασ τθ κεμοτολογία ςτο τραγοφδι αλλά και τον κινθματογράφο. Ειδικά για 

τον τελευταίο, οι εικόνεσ αντιπάλων φιλάκλων που παρακολουκοφςαν μαηί τον 

αγϊνα αποτελοφςε ςφνθκεσ κζμα. Ιδθ από το 1928 με τθ δθμιουργία του ΠΟΚ οι 

δφο ςφλλογοι μαηί με τθν ΑΕΚ όχι μόνο ςυνεργάηονταν αλλά διεκδικοφςαν από 

κοινοφ τα ςυμφζροντά τουσ απζναντι ςε κεςμοφσ όπωσ θ Ελλθνικι Ποδοςφαιρικι 

Ομοςπονδία (ΕΠΟ). Σον Οκτϊβριο του 1931 ςυγκροτικθκε μάλιςτα και 

αντιπροςωπευτικι ομάδα ("εκνικι") από τα τρία μζλθ του ΠΟΚ.*7+ 

 

Δείγμα ςυνεργαςίασ και ςεβαςμοφ ςτα ςφμβολα και τα χρϊματα των δφο ομάδων 

αποτελεί το γεγονόσ ότι τόςο ο Πανακθναϊκόσ δζχκθκε να παραχωριςει τθ φανζλα 

του όςο και ο Ολυμπιακόσ να τθ φορζςει κατά το φιλικό αγϊνα μεταξφ Ολυμπιακοφ 

και Νίκολςον Βιζννθσ ςτισ 12 Λουλίου του 1950.*8+ Ο αγϊνασ ζγινε ςτθ Λεωφόρο και 

θ ομάδα τθσ Βιζννθσ φοροφςε ερυκρόλευκα με ςυνζπεια οι ακλθτζσ του 

Ολυμπιακοφ να φορζςουν τισ φανζλεσ του Πανακθναϊκοφ. Ο ςεβαςμόσ αλλά και θ 

αμοιβαία παραχϊρθςθ των εδρϊν των ομάδων ςυνοδεφουν μερικζσ από τισ πιο 

μεγάλεσ ςτιγμζσ τθσ ιςτορίασ τουσ. Σο 1961 ο Ολυμπιακόσ αγωνίςτθκε ςτο φιλικό 

αγϊνα απζναντι ςτθ άντοσ του Πελζ ςτο γιπεδο τθσ Λεωφόρου ενϊ ο 

Πανακθναϊκόσ το 1971 αγωνίςτθκε ςτο γιπεδο Καραϊςκάκθ ενάντια ςτθ Ναςιονάλ 

Μοντεβιδζο για τον τελικό του Διθπειρωτικοφ Κυπζλλου. ε καμία από τισ 

περιπτϊςεισ δεν καταγράφθκε αςζβεια ι βανδαλιςμόσ ςτθν ζδρα των αιωνίων 

αντιπάλων από τουσ φιλοξενοφμενουσ. Ζνα ακόμθ παράδειγμα τθσ ζντιμθσ ςτάςθσ 

των θγεςιϊν των δφο ομάδων αποτελεί ο κοινόσ αγϊνασ απζναντι ςτισ επιταγζσ 
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καπιλευςθσ του ποδοςφαίρου από το δικτατορικό κακεςτϊσ. Σο 1968 ο Απόςτολοσ 

Νικολαΐδθσ παραπζμφκθκε ςε δίκθ από τθ Xοφντα, με ςτόχο να απομακρυνκεί από 

τα διοικθτικά και κεςμικά του πόςτα ςτον ακλθτιςμό.*9+ το πλευρό του βρζκθκε ο 

Γιϊργοσ Ανδριανόπουλοσ, ο οποίοσ υπεραςπίςτθκε κερμά τθν ακωότθτά του. 

Ολυμπιακόσ – Παναθηναϊκόσ ςτο Μπάςκετ 

 

Νηέρμπι ηων αιωνίων ανηιπάλων Ελλάδας 
(μπάζκεη ανδρών) 

  

Ιζηορία 

Οη δύν νκάδεο θπξηαξρνύλ ζηηο ειιεληθέο αιιά θαη ηηο επξωπαϊθέο δηνξγαλώζεηο, κε ηνλ 

Παλαζελαϊθό λα κεηξάεη κέρξη ζηηγκήο 6 πξωηαζιήκαηα Επξώπεο, 34 πξωηαζιήκαηα 

Ειιάδαο θαη 16 θύπειια Ειιάδαο θαη ηνλ Οιπκπηαθό 3 πξωηαζιήκαηα Επξώπεο, 

11πξωηαζιήκαηα Ειιάδαο θαη 9 θύπειια Ειιάδαο. Τν γεγνλόο όηη θαηά ηελ ηειεπηαία 

εηθνζαεηία νη δύν ζύιινγνη ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο θνξπθαίνπο ηεο Επξώπεο, πξνζδίδεη 

πιένλ παλεπξωπαϊθή ζπνπδαηόηεηα ζην ληέξκπη. 

Τρόπαια ηων δύο ομάδων . 

 

Ο πανακθναικόσ μετράει 57 τρόπαια , ενϊ ο ολυμπιακόσ 

24 . 

Νίκεσ ςτα μεταξφ τουσ παιχνίδια 

Σε 249 παιχνίδια : 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ευρωλίγκα
https://el.wikipedia.org/wiki/Πρωτάθλημα_Ελλάδας_καλαθοσφαίρισης_ανδρών
https://el.wikipedia.org/wiki/Πρωτάθλημα_Ελλάδας_καλαθοσφαίρισης_ανδρών
https://el.wikipedia.org/wiki/Κύπελλο_Ελλάδος_καλαθοσφαίρισης_ανδρών
https://el.wikipedia.org/wiki/Ευρωλίγκα
https://el.wikipedia.org/wiki/Πρωτάθλημα_Ελλάδας_καλαθοσφαίρισης_ανδρών
https://el.wikipedia.org/wiki/Κύπελλο_Ελλάδος_καλαθοσφαίρισης_ανδρών
https://el.wikipedia.org/wiki/Ευρώπη
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Πανακθναικόσ : 139 

Ολυμπιακόσ: 110 

 

 

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΜΕΤΗΣΕΙΣ  

2006-'07: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 73-74 

 

Με πεξίπνπ πελήληα δεπηεξόιεπηα λα κέλνπλ γηα ηε ιήμε ηεο 

αλακέηξεζεο, ν Νηακίξ Μνπιανκέξνβηηο επζηνρεί από ηε γξακκή ησλ 

6κ25 δίλνληαο πξνβάδηζκα έμη πόλησλ ζηνλ Οιπκπηαθό (72-66). Σν ΔΦ 

είλαη ζην πόδη, ν Πίλη Γθέξζνλ ζεθώλεη ηηο γξνζηέο ηνπ ζηνλ αέξα, αιιά 

ε ζπλέρεηα δελ ήηαλ... εμίζνπ επράξηζηε γηα ηνπο "εξπζξόιεπθνπο". 

Ο Μάηθ Μπαηίζη "απαληάεη" κε ζνπη ηξηώλ πόλησλ (ζηα 30''), ν άλη 

Μπεηζίξνβηηο ζθνξάξεη κε ιέη απ ζηα 18'' (γηα ην 73-71) θη έπεηηα ν... 

σξαίνο "Μνύια" γίλεηαη κνηξαίνο. Ο Γεκήηξεο Γηακαληίδεο θιέβεη ηε 

κπάια ζε πξνζπάζεηα ηνπ Κξνάηε λα "ζπάζεη" ην press ηνπ 

Παλαζελατθνύ θαη ηε δίλεη ζηνλ Μάηθ Μπαηίζη. 
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Ο Ακεξηθαλόο ζέληεξ βάδεη ην έκκεζν ηξίπνλην -κεηά από ην θάνπι πνπ 

ηνπ έθαλε ν Μνπιανκέξνβηηο- θαη θάπσο έηζη "γξάθεη" ην ηειηθό 74-73, 

ππέξ ηνπ Παλαζελατθνύ. Σν ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη κλεκνλεύεηαη αθόκα 

σο έλα από ηα ζπλαξπαζηηθόηεξα ζηελ ηζηνξία ησλ "αηώλησλ" ληέξκπη. 

 

Ολσμπιακός - Παναθηναϊκός 68-
65 

 

Ο Οιπκπηαθόο ζε έλα ζπλαξπαζηηθό παηρλίδη επηθξάηεζε ηνπ 

Παλαζελαϊθνύ ζην Σηάδην Εηξήλεο θαη Φηιίαο κε 68-65, έπεηηα από 

ζνπη ηξηώλ πόληωλ ηνπ αξρεγνύ ηεο νκάδαο, Βαζίιε Σπαλνύιε 

0,8'' πξηλ ην ηέινο ηεο αλακέηξεζεο. 
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Ερυθρόσ Αςτέρασ-Παρτιζάν 

Τν Αηώλην ληέξκπη, πνπ νλνκάδεηαη επίζεο ην Derby ηης Νοηιοαναηολικής 

Εσρώπης, 
[1]

 είλαη ην ηνπηθό ληέξκπη ζην Βειηγξάδη ,  κεηαμύ ηωλ νκαδωλ ηεο πόιεο ηνπ 

Εξπζξνύ Αζηέξα Βειηγξαδίνπ θαη ηεο Παξηηδάλ Βειηγξαδίνπ , δύν από ηα κεγαιύηεξα θαη 

πην δεκνθηιή αζιήκαηα θνηλωλίεο ζηε Σεξβία. Η αληηπαιόηεηα είλαη παξνύζα ζε κηα 

ζεηξά από δηαθνξεηηθά αζιήκαηα, αιιά νη πην έληνλνη αγώλεο γηλνληαη ζην πνδόζθαηξν , 

κπάζθεη θαη ράληκπνι. Ξεθίλεζε ακέζωο κεηά ηε δεκηνπξγία ηωλ δύν ζπιιόγωλ ην 1945 

θαη νη δύν ζύιινγνη έρνπλ δεζπόδνπζα ζέζε ζην εγρώξην πνδόζθαηξν από ηόηε. 

Σο πρϊτο μεταξφ τουσ παιχνίδι 

 Ο πξώηνο αγώλαο κεηαμύ απηώλ ηωλ ηκεκάηωλ πνδόζθαηξνπ παηδόηαλ ζηηο 5 

Ιαλνπαξίνπ 1947. ν Εξπζξνο Αζηέξαο θέξδηζε κε 4-3 θαη κηα έληνλε αληηπαιόηεηα έρεη 

ππάξμεη πνηέ από ηόηε. Η Παξηηδάλ πήξε ηελ πξώηε ηεο λίθε ζην επόκελν ληέξκπη. Σηηο 

27 Απξηιίνπ ηνπ 1947 ε Παξηηδάλ θέξδηζε κε 1-0. 

Εγχϊριοι Σίτλοι 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Eternal_derby_(Serbia)&usg=ALkJrhjZ3y2WxIoGkn_PqengGFBENoKJbw#cite_note-1
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Local_derby&usg=ALkJrhitltLV1myi-VLxA1t14yBm0eA8pw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Belgrade&usg=ALkJrhiQcxH-R849lrPrjPgkKDynyI6x3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/SD_Crvena_zvezda&usg=ALkJrhgnFYUda_Pwf6gT1a3U99lGjFw5tQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/SD_Crvena_zvezda&usg=ALkJrhgnFYUda_Pwf6gT1a3U99lGjFw5tQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/FK_Partizan&usg=ALkJrhjIM7b1KHo6aCur3es5PmDmpIIVvQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Team_handball&usg=ALkJrhiM6VCR2SKAaDr4s-dB0XVFhz_GEw
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Γκολ παικτϊν ςτα μεταξυ τουσ 

παιχνιδια 

 

υμμετοχζσ παικτϊν ςτα ντζρμπι 

 

Νικεσ ςτα μεταξυ τουσ παιχνιδια 
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Lakers-Bulls 

Ντζρμπι μεταξφ Lakers-Bulls 

Πρόκειται για μια τρομερι αντιπαλότθτα ςτο άκλθμα 

του μπάςκετ,με πιο αξιοςθμείωτθ αναφορά τουσ 

τελικοφσ που ζγιναν το 1991 και μετά από πζντε 

κρυλικζσ αναμετριςεισ , οι Bulls Επικράτθςαν με 4-1. 

Ενδεικτικό τθσ μεγάλθσ αναμζτρθςθσ ιταν θ ζκδοςθ 

ειδικοφ video game , που δθμιουργικθκε αποκλειςτικά 

για αυτοφσ τουσ τελικοφσ. 

Πορεία των ομάδων κατά τθ διάρκεια 

τθσ ςεηόν 1990-1991 
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Lakers 

 

Bulls 
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Πϊσ πιγε θ ςειρά 
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ΠΗΓΕΣ 

www.wikipedia.org 

www.sport-fm.gr 

www.gazzetta.gr 

 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.sport-fm.gr/
http://www.gazzetta.gr/

