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Γράφει ο Λάμπρος Σκουζάκης

Από την δική μου πλευρά, είχα μια συνταγή για την ήττα. Αφού έλεγα τα δικά μου στα 
αποδυτήρια, πάντοτε, πριν διαβώ την πόρτα για να αντιμετωπίσω τον Τύπο, να 
αντιμετωπίσω την τηλεόραση, να μιλήσω στον άλλο μάνατζερ, έλεγα στον εαυτό μου: 
«Ξέχνα το. Το παιχνίδι τελείωσε. Πάντα το έκανα αυτό». [σ. 233]

Αυτό που συγκινεί στο καταρρακτώδες βιβλίο του μάνατζερ που άλλαξε όλη την ιστορία
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ακριβώς οι σελίδες που αφιερώνει στις δύσκολες και στις
οριακές στιγμές της ομάδας. Κοιτάζοντας πίσω δεν επικεντρώνει μόνο στις νίκες και τους
θριάμβους αλλά και στις ήττες. Πώς να ξεχαστούν τρεις τελικοί Κυπέλλου, άλλοι τόσοι Λιγκ
Καμπ, και φυσικά εκείνοι οι δυο στο Πρωταθλητριών από την Μπαρτσελόνα; Όμως είναι κι
αυτά ένα μέρος από τον καμβά της ομάδας: η ανάκαμψη. Ο Φέργκιουσον δεν σταμάτησε
να έχει στο νου του ότι δεν είναι όλα νίκες και παρελάσεις.
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Dulcius  ex  asperis.  Είναι  πιο  γλυκά έπειτα  από δυσκολίες.  Αυτό  ήταν το  σλόγκαν της
οικογένειας Φέργκιουσον στην Σκοτία, κι αυτή ακριβώς η αισιοδοξία τον συντρόφευε στα
τριάντα εννέα χρόνια του ως ποδοσφαιρικού μάνατζερ. Ας τονίσουμε εδώ ότι με τον όρο
μάνατζερ εννοείται  ο υπεύθυνος της ομάδας που αναλαμβάνει την ευθύνη τόσο για τις
προπονητικές  επιλογές  όσο  και  την  οικονομική  διαχείριση.  Ο  Φέργκιουσον  δεν
πανικοβάλλονταν μετά από μια σειρά ατυχών αποτελεσμάτων, ενώ είχε πλήρη ανοσία σε
οτιδήποτε επιχειρούσε να πλήξει την ομάδα από εξωτερικές πηγές. Και φυσικά δεν έδινε
την παραμικρή σημασία στους ψιθύρους και τα σενάρια.

Μερικές φορές οι  ήττες είναι  τα καλύτερα αποτελέσματα.  Η αντίδραση στις αντιξοότητες
είναι  προσόν.  Ακόμα  και  στη  χειρότερη  περίοδό  σου,  δείχνεις  δύναμη.  Υπήρχε  μια
σπουδαία ρήση: «Είναι απλώς άλλη μια μέρα στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».
Με άλλα λόγια, η αντεπίθεση ήταν μέρος της ίδιας μας της ύπαρξης. Αν είσαι υποτονικός
και απαθής με τις ήττες, τότε το βέβαιο είναι ότι θα έρθουν κι άλλες. Συχνά χάναμε δυο
βαθμούς,  με  την  αντίπαλο  να  ισοφαρίζει  στην  τελευταία  φάση  του  αγώνα,  αλλά  μετά
πραγματοποιούσαμε ένα σερί έξι ή εφτά νικών. Δεν ήταν συμπτωματικό. [σ. 31]

Δεν πρόκειται αμιγώς για πλήρη αυτοβιογραφία αλλά για ένα βιβλίο που συμπληρώνει μια
προηγούμενη έκδοση, το Managing my life. Συνεπώς επικεντρώνει τα μαγικά του χρόνια
στο Μάντσεστερ και όχι στην προηγούμενη ζωή του, φυσικά χωρίς να παραλείπει μερικές
επιστροφές, όπως στα νιάτα του στην Γλασκόβη ή τους φίλους μιας ζωής που έκανε στο
Αμπερντίν. Ήταν άλλωστε στις παμπ της Γλασκόβης που απέκτησε ένα μεγάλο μέρος των
πρώτων πολύτιμων εμπειριών του. Εκεί μέσα έμαθε τους ανθρώπους, τα όνειρα και τις
απογοητεύσεις τους, με έναν τρόπο που ολοκλήρωνε τις προσπάθειες του να κατανοήσει
πώς λειτουργεί ο κόσμος του ποδοσφαίρου. Κι ας μην το γνώριζε εκείνη τη στιγμή.

Άλλωστε η διαχείριση των δυο παμπ υπήρξε η πρώτη του επιχειρηματική δραστηριότητα,
που συνδύασε με το μανατζάρισμα της Σεντ Μίρεν. Όλα εγκαταλείφθηκαν με την ανάληψη
της Αμπερντίν το 1978. Μερικές φορές γύριζε σπίτι  με ανοιγμένο κεφάλι ή μαυρισμένο
μάτι, αφού σε κάθε περίπτωση, στο άγριο κέφι ή στους καυγάδες, έπρεπε να μπαίνει στη
μέση να χωρίζει τους θαμώνες. Εκεί άρχισε να φτιάχνει το δικό του τοπικό δίκτυο κυνηγών
ταλέντων με …δασκάλους από τα γύρω σχολεία!
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Με την  Γιουνάιτεντ  άλλαξαν  τα  Σαββατόβραδά  του.  Το  παιχνίδι  ξεκινάει  στις  τρεις  το
μεσημέρι και δεν επιστρέφεις σπίτι σου πριν από τις εννέα παρά τέταρτο το βράδυ. Αυτό
ήταν το τίμημα της επιτυχίας: 76.000 άνθρωποι να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και η
επιθυμία της εξόδου μειώνεται.  Για  έναν οπαδό υπάρχει  η  κουλτούρα να  πηγαίνει  την
Δευτέρα στη δουλειά, γεμάτος συναισθήματα από το παιχνίδι του Σαββατοκύριακου.

Μάνατζερ στο ποδόσφαιρο σημαίνει και μια συνεχή μελέτη των ανθρώπινων αδυναμιών
και ελαττωμάτων. Είσαι πάντα μόνος σου, ενώ θα έδινες τα πάντα για να μην είσαι μόνος
με τις σκέψεις σου. Υπήρχαν μέρες στο γραφείο του το απόγευμα που περίμενε πως και
πώς  να  χτυπήσει  η  πόρτα  αλλά  δεν  ερχόταν  κανείς·  όλοι  θεωρούσαν  πως  είναι
απασχολημένος. Δεν δεχόταν όμως ποτέ να μετατραπεί η αίθουσα της συνέντευξης τύπου
σε  θάλαμο  βασανιστηρίων  (από  τους  δημοσιογράφους  προς  τους  παίκτες  και  τους
προπονητές), ενώ προσπαθούσε να κρατά τα πάντα μέσα στα αποδυτήρια αλλά και να
δείχνει στους παίκτες ότι δεν μπορούν να κάνουν σαχλαμάρες μαζί του. Τους κατανοούσε
όμως στα πάντα, ακόμα και για την άβυσσο που αισθάνονταν όταν έβλεπαν να πλησιάζει
το τέλος της καριέρας του.

Υπάρχει  εκείνη  η  στιγμή,  όταν  ο  παίκτης  αναρωτιέται  τι  πρόκειται  να  κάνει,  γιατί  η
αποχώρηση από την ενεργό δράση μοιάζει με κενό. Τη μια στιγμή παίζεις σε ευρωπαϊκούς
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τελικούς, τελικούς Κυπέλλου Αγγλίας, κερδίζεις Πρωταθλήματα, την άλλη όλα ξεθωριάζουν.
Το πώς θα αντεπεξέλθεις είναι μια πρόκληση που όλοι οι ποδοσφαιριστές αντιμετωπίζουν.
Η δόξα δεν προσφέρει ασυλία από τη συναισθηματική κατάρρευση. Το δεύτερο ημίχρονο
δεν  είναι  τόσο  συναρπαστικό,  άρα  πώς  το  αναδημιουργείς;  Πώς  αντικαθιστάς  τον
ενθουσιασμό να κάθεσαι στα αποδυτήρια δέκα λεπτά πριν από το εναρκτήριο λάκτισμα του
παιχνιδιού…; [σ. 116]

Σήμερα του  λείπουν τα  αστεία  στα  αποδυτήρια,  όλοι  οι  αντίπαλοι  μάνατζερ («αυτοί  οι
υπέροχοι  χαρακτήρες  της  παλιάς  σχολής»),  η  ομάδα  των  αθλητικών επιστημόνων,  τα
κορίτσια στα πλυντήρια, τα φαγοπότια στο τέλος του αγώνα, τα κεράσματα και τα αστεία με
τους  αντιπάλους.  Αλλά  έχει  και  τόσα  να  θυμάται:  τρόπαια,  γκολ,  κρίσιμους  αγώνες,
αξέχαστα περιστατικά, ξεκαρδιστικές καταστάσεις – κι όσα του έρχονται σαν πλημμύρα τα
περιγράφει  εδώ.  Θυμάται  τους  καλύτερους  γκολτζίδες  του  (Κόουλ,  Καντονά,  Φαν
Νίστελροϊ,  Ρούνι,  τον ευλαβικά πιστός  στην …γιόγκα Ράιαν  Γκιγκς,  που γυρνούσε την
πλάτη του στην μόστρα και στην δόξα, το αναλυτικό μυαλό του Σόλσκιερ (σε σημείο να
κρατά  σημειώσεις  στον  πάγκο,  ώστε  να  έχει  πλήρες  σχεδιάγραμμα  προτού  μπει  ως
αλλαγή),  την  τύχη  να  έχει  τους  δυο  κατά  την  γνώμη  του  καλύτερους  τερματοφύλακες
μεταξύ των ετών 1990 – 2010 – Πίτερ Σμάιχελ, Έντβιν Φαν ντε Σαρ.

Ο αστείρευτος σερ αφιερώνει κεφάλαια στον Μπέκαμ, στον Φέρντιναρντ και το περίεργο
σκάνδαλο,  στην μεγάλη αντιπαράθεση με τον Ρόι  Κιν,  στον Κριστιάνο Ρονάλντο,  στον
μεγάλο ανταγωνισμό με τον Αρσέν Βενγκέρ. Αφιερώνει τις σκέψεις του για την πολιτική –
ανέκαθεν υποστήριζε τους ντόπιους βουλευτές του Εργατικού Κόμματος και στεκόταν στην
αριστερότερη πλευρά της όχθης, την χαρά του διαβάσματος (ιδίως για βιογραφίες, πολιτική
και Ιστορία), κι ένα όμορφο, σχεδόν κινηματογραφικό περιστατικό που αναφέρεται στην
σελίδα 129.

Στην επιστροφή από ένα ταξίδι στην Αμερική, η ομάδα σταμάτησε για ανεφοδιασμό στο
νησί της Νέας Γης (στο άνοιγμα του Κόλπου του Αγίου Λαυρεντίου, στον Καναδά), σε μια
μικρή στρατιωτική βάση. Στον ορίζοντα υπήρχε μόνο μια καλύβα. Κατά την αναμονή του
ανεφοδιασμού, το προσωπικό άνοιξε την πόρτα για να φρεσκαριστεί ο αέρας. Και είδαν
ένα μικρό παιδί να στέκεται στο φράχτη με μια σημεία της Γιουνάιτεντ. Δεν επιτρεπόταν να
αποβιβαστεί κανείς, μπορούσαν απλά να σταθούν στις σκάλες κι έτσι το μόνο που έκαναν
ήταν να χαιρετήσουν εκείνον τον μικρό οπαδό της ομάδας, που είχε κολλήσει το πρόσωπό
του στο συρματόπλεγμα στη μέση του πουθενά.
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Το  σημερινό  ποδόσφαιρο  αλλάζει  συνεχώς.  Ο  κόσμος  προσπαθεί  να  εφαρμόσει  στο
ποδόσφαιρο τις βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας. Δεν είναι όμως τόρνος, αλεστική
μηχανή,  είναι  μια  ομάδα  από  ανθρώπους.  Είμαστε  όλοι  στην  βιομηχανία  των
αποτελεσμάτων,  λέει  ο  Φέργκιουσον,  κι  αυτό  καταστρέφει  μεγάλο  μέρος  της  μαγείας.
Ευκαιρία να θυμηθεί την περίπτωση του πρώην αρχηγού Μάρτιν Μπιούκαν όταν νεαρός
είχε μεταγραφεί στην Όλνταμ με ένα μεγάλο πριμ υπογραφής. Καθώς δεν μπορούσε να
βρει  την  φόρμα  του,  επέστρεψε  τα  χρήματα  στην  ομάδα,  κρίνοντας  ότι  δεν  τα  άξιζε.
Φανταστείτε, λέει ο σερ, να γινόταν αυτό σήμερα….

Η ομάδα δεν σταματούσε να πιστεύει ποτέ ότι θα τα καταφέρει. Κυριαρχούσε ακόμα και το
παράδοξο σύστημα «υπομονή ως το τελευταίο τέταρτο του αγώνα και μετά δώστε τα όλα
μέχρι το τελευταίο λεπτό». Κι αν η ρήση τους έβρισκε χαμένους υπήρχε πάντα η ρήση του
Λομπάρντι: «Δεν χάσαμε το παιχνίδι, απλώς τελείωσε ο χρόνος»

Στις τελευταίες σαράντα σελίδες του βιβλίου περιλαμβάνονται στοιχεία και πίνακες από την
καριέρα  του  Α.Φ.  ως  ποδοσφαιριστή  και  ως  μάνατζερ,  τίτλοι  και  αποτελέσματα  στις
ευρωπαϊκές  διοργανώσεις  και  φυσικά  το  Τσάμπιονς  Λιγκ,  συγκριτικές  επιδόσεις  της
Μάντσεστερ πριν και μετά την έλευσή του και όλοι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας υπό την
καθοδήγησή του.
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