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Σαν σήμερα 3 Απριλίου δημιουργήθηκε μία από τις ιστορικότερες ομάδες του πλανήτη και η
ιστορικότερη της Αμερικής!! Ο λόγος για τη γνωστή σε όλους Boca Juniors η οποία
γιορτάζει τα 107α γενέθλιά της!!

Ας γυρίσουμε στο παρελθόν και συγκεκριμένα στις 3 Απριλίου 1905 για να δούμε πως
δημιουργήθηκε αυτή η μεγάλη ομάδα!! 5 Γενοβέζοι (εξού και το προσωνύμιο Los Xeneizes
που σημαίνει οι Γενοβέζοι), οι Εστέμπαν Μπαλιέτο, Αλμπέρτο Σκαρπάτι, Σαντιάγκο Σάνα
και τα αδέρφια Χουάν και Τεόντορο Φαρένκα, συναντήθηκαν στο σπίτι του πρώτου και στην
περιοχή La Boca του Buenos Aires της Αργεντινής όπου αποφάσισαν να ιδρύσουν μία ομάδα
η οποία ονομάστηκε Boca Juniors. Πρώτος πρόεδρος της Boca ανέλαβε ο μόλις 17 χρονών
Εστέμπαν Μπαλιέτο που αποτελεί και παγκόσμιο ρεκόρ!! Η ομάδα πήρε τα τελικά της
χρώματα με έναν πρωτότυπο τρόπο και αφού υπήρξε σχετική κόντρα με άλλη ομάδα για το
ποια θα κρατήσει τα χρώματα όπου οι 2 ομάδες έλυσαν τις διαφορές του σε μεταξύ τους
αγώνα.. Η Boca έχασε κι έτσι οι 5 Γενοβέζοι αποφάσισαν να της δώσουν τα χρώματα της
σημαίας από το πρώτο πλοίο που θα κατέφθανε στο λιμάνι.. Το πλοίο αυτό είχε σημαία της
Σουηδίας, οπότε και τα χρώματα ήταν το μπλε με το κίτρινο..

Το Γήπεδο της που ανακατασκευάστηκε το 1940 βρίσκεται στην ίδια περιοχή όπου ιδρύθηκε
.. Η ονομασία αυτού Estadio Alberto Jacinto Armando ή La Bombonera (Το σοκολατένιο κουτί)
και χωράει 57754 φιλάθλους.. Οι φανατικοί φίλαθλοι της Boca δημιούργησαν τη θύρα 12 {La
12 (La Doce)} συμβολίζοντας έτσι τον 12 παίχτη της ομάδας!!

Προχωρώντας στην πιο σύγχρονη ιστορία θα δούμε το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή όλων
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των εποχών που δεν είναι άλλος από τον απερίγραφτο Diego Armando Maradona και
προχωρώντας στη σημερινή εποχή τον πλέον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της με 236
τέρματα, Martin ''Titan'' Palermo, ξεπερνώντας τους Roberto Chero και Francisco Varallo (221
και 194 τέρματα αντίστοιχα).. Κατά τη διάρκεια της συναντούμε κι άλλους ταιράστιους
παίχτες, όπως οι Juan Roman Riquelme, Walter Samuel, Guillermo Barros Schelotto,
Sebastian Battaglia, Oscar Ruggeri αλλά και πολλούς άλλους!!

Με τους επίσημους τίτλους να φτάνουν τον αριθμό 51 η ομάδα της Αργεντινής βρίσκεται
στην πρώτη θέση (με 17) μαζί με τη Milan στο σύνολο διεθνών τίτλων παγκοσμίως!! Ο
πρώτος διεθνής τίτλος ήρθε το 1977 όταν κατέκτησε το Copa Libertadores και εν συνεχεία
την ίδια χρονιά ήρθε και ο δεύτερος που ήταν το Διηπειρωτικό Κύπελλο!!
Πιο αναλυτικά οι διεθνής τίτλοι :
6 Copa Libertadores : 1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007
3 Διηπειρωτικά Κύπελλα : 1977, 2000, 2003
1 Supercopa : 1989
2 Copa Sudamericana : 2004, 2005
3 Recopa Sudamericana : 1990, 2005, 2006
1 Copa Masters : 1992
1 Copa De Oro : 1993

Αυτά είναι λίγα από τα οποία μπορούμε να πούμε για την ιστορία της Boca Juniors!!

Χρόνια Πολλά Boca Juniors!!
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