
Λίβερπουλ ΦΚ= Ο πιο επιτυχημένος ποδοσφαιρικός σύλλογος 
όλων των εποχών 

 

       Η Λίβερπουλ ΦΚ (αγγλικά: Liverpool F.C.) ή απλά Λίβερπουλ είναι επαγγελματι-
κή ποδοσφαιρική ομάδα με έδρα την πόλη του Λίβερπουλ. Αγωνίζεται στην Πρέμιερ Λιγκ, 
είναι ένας από τους πιο πετυχημένους ποδοσφαιρικούς συλλόγους του κόσμου. Έχει 
κερδίσει 19 φορές το πρωτάθλημα Αγγλίας, 15 φορές το Community Shield, 7 φορές 
το Κύπελλο και 8 το Λιγκ Καπ, ενώ εκτός συνόρων έχει κερδίσει 6 φορές το Τσάμπιονς 
Λιγκ, 3 φορές το Γιουρόπα Λίγκ, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και 4 φορές το Σούπερ 
Καπ Ευρώπης. 

      Ο σύλλογος ιδρύθηκε στις 3 Ιουνίου του 1892. Ιδρυτής ήταν ο ιδιοκτήτης του γηπέ-
δου Άνφιλντ (Anfield) Τζον Χούλντινγκ, ο οποίος αποφάσισε την ίδρυση ενός ποδοσφαι-
ρικού συλλόγου όταν η Έβερτον έφυγε από το γήπεδο του λόγω ασυμφωνίας στο ενοίκι-
ο. Η Λίβερπουλ πήρε μέρος στο Αγγλικό πρωτάθλημα 2 χρόνια αργότερα. 

      Ο σύλλογος έχει συνδεθεί με δύο από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του ποδοσφαίρου. 
Η πρώτη έγινε το 1985 στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στο γήπε-
δο Χέιζελ (Heysel) όπου 39 οπαδοί ποδοπατήθηκαν. Η δεύτερη έγινε 
στο Χίλσμπορο (Hillsborough) των 1989 όπου 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 766 
τραυματίσθηκαν. Μετά τα γεγονότα στο Χέιζελ, οι αγγλικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι τιμω-
ρήθηκαν με αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για 5 χρόνια, ενώ η Λίβερ-
πουλ για έξι. 

      Το έμβλημά της αναπαριστά το liver bird μέσα σε μία ασπίδα. Πάνω από την ασπίδα 
υπάρχει μία αναπαράσταση του μνημείου του γηπέδου της, της πύλης Shankly Gates, 
που δημιουργήθηκε το 1982 προς τιμήν του πρώην προπονητή της Μπιλ Σάνκλι, και ό-
που υπάρχει και ο τίτλος του ύμνου της (You'll Never Walk Alone). Αριστερά και δεξιά της 
ασπίδας υπάρχουν δύο φλόγες, αναφορά σε ένα άλλο μνημείο που υπάρχει έξω από το 
γήπεδο προς τιμήν των 96 νεκρών οπαδών της ομάδας στην τραγωδία 
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του Χίλσμπορο το 1989. 

 

       Το 2012 ο σύλλογος αφαίρεσε από τη φανέλα της Warrior Sports την ασπίδα και τις 
πύλες, επιστρέφοντας στο σήμα που είχε η Λίβερπουλ στις εμφανίσεις της δεκαετίας του 
1970. Οι φλόγες μετακινήθηκαν προς το πίσω μέρος του γιακά της φανέλας, γύρω από 
τον αριθμό 96, όσοι και οι φίλαθλοι που σκοτώθηκαν στο Χίλσμπορο. 

 

     Ο ύμνος της Λίβερπουλ με τίτλο "You'll Never Walk Alone" θεωρείται ένα από τα πιο 

γνωστά ποδοσφαιρικά τραγούδια. Οι συνθέτες του είναι οι Richard Rodgers και Oscar 

Hammerstein II, και είναι κομμάτι από το μιούζικαλ Carousel, του 1945. Το 1963 το συ-

γκρότημα "Gerry & The Pacemakers" από το Λίβερπουλ κυκλοφόρησε ένα single με το 



συγκεκριμένο τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία στην Αγγλία. Σύντομα το τραγούδι έγι-

νε ο ύμνος της Λίβερπουλ. 


