
  Finisterre, Alejandro, 1919-2007 

 
 

Σύντομο βιογραφικό του ισπανού αναρχικού ποιητή και εφευρέτη του επιτραπέζιου ποδοσφαίρου (ποδοσφαιράκι), 

Alejandro Finisterre, γεννημένος με το όνομα Alejandro Campos Ramirez. 

O Alejandro γεννήθηκε στην Finisterre, πόλη της γαλικίας, το 1919, γιος ενός τηλεγραφιστή σε φάρο και είχε 9 αδέρφια. 

Έφυγε από το σπίτι στα 15 και πήγε Μαδρίτη, όπου δούλεψε ως εργάτης σε οικοδομές, δακτυλογράφος και χορευτής 

προκειμένου να μπορεί να καλύπτει τα έξοδα των σπουδών του. 

Ο πολιτικός ιδεαλισμός του φάνηκε να υλοποιείται με το ξέσπασμα της ισπανικής επανάστασης το 1936. Ωστόσο, το σπίτι 

του βομβαρδίστηκε από τις εθνικιστικές δυνάμεις και ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά. 

Αναρρώνοντας σε μια νοσηλευτική δομή στην Καταλονία, είδε πολλά τραυματισμένα παιδιά, που δεν μπορούσαν πλέον να 

παίξουν ποδόσφαιρο με την παρέα τους. Κι έτσι, εμπνευσμένος από την ιδέα του επιτραπέζιου τένις, κατασκεύασε ένα 

τραπέζι από πεύκο και προσάρτησε παίκτες σε χαλύβδινες μπάρες, επινοώντας το σύγχρονο επιτραπέζιο ποδόσφαιρο.. 

Ακολουθώντας την συμβουλή ενός φίλου του αναρχικού, κατοχύρωσε την πατέντα στη Βαρκελώνη το 1937. 

Μετά τον πόλεμο, έπρεπε να εγκαταλείψει το καθεστώς του Φράνκο, πηγαίνοντας στη Γαλλία και φυλακίστηκε για τέσσερα 

χρόνια στο Μαρόκο πριν κατευθυνθεί προς την Αμερική.  

Το 1952 ξεκίνησε να βγάζει κάποια χρήματα παίζοντας ποδοσφαιράκι που είχε εφεύρει και ακόμη έπαιξε με τον Tσε 

Γκεβάρα. 

Ζώντας στην γουατεμάλα (από τα ελάχιστα κράτη που αναγνώριζαν τη Δημοκρατία ως τη νόμιμη κυβέρνηση της ισπανίας), 

μετέφερε απόρρητα έγγραφα του ισπανού πρέσβη των Δημοκρατικών στο μεξικό. 

Στο σχεδιασμένο από τις ηπα πραξικόπημα το 1954, απήχθη από πράκτορες του ισπανού φασίστα δικτάτορα Φράνκο και 

τον βάλανε σε ένα αεροπλάνο που επέστρεφε Μαδρίτη. 

Χρησιμοποιώντας την τουαλέτα του αεροπλάνου, τύλιξε ένα σαπούνι σε ασημένιο χαρτί και όταν βγήκε δήλωσε πως είναι 

ισπανός πρόσφυγας και πως θα ανατίναζε το αεροπλάνο, σε μια από τις πρώτες πειρατείες αεροπλάνου που έχουν 

καταγραφεί την ιστορία. 

Κέρδισε την υποστήριξη του πληρώματος και των επιβατών του αεροπλάνου και έτσι το αεροπλάνο προσγειώθηκε στον 

παναμά, όπου και τον αφήσαν. 



Επέστρεψε ισπανία μετά τον θάνατο του Φράνκο. 

Πέθανε στην Zamora στις 9 Φλεβάρη το 2007, σε ηλικία 87 ετών, διατηρώντας τον ιδεαλισμό του μέχρι τέλους: «Πιστεύω 

στην εξέλιξη: υπάρχει μια ανθρώπινη παρόρμηση προς τη χαρά, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την αγάπη, κι αυτός ο κόσμος 

μια μέρα θα ρθει!» 
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