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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Από μικρός φαινόταν να έχει γεννηθεί από την ίδια την μπάλα, να βγήκε από μέσα της. Γιατί από τότε που του έκαναν δώρο τη «στρογγυλή θεά» στα τρίτα του γενέθλια, ο Λιονέλ Μέσι
δεν την άφησε ποτέ κι έκανε μαγικά πράγματα, μαγεύοντας
και την ίδια την μπάλα! Ήταν ένα μοναδικό φυσικό ταλέντο,
που προοριζόταν να γίνει ο ένας και μοναδικός βασιλιάς της!
Αλλά στα έντεκα χρόνια του κινδύνεψε να χάσει τα πάντα! Οι
γιατροί διέγνωσαν ότι ο οργανισμός του δεν παράγει αυξητική ορμόνη, έχοντας ύψος μόλις 1,10! Χάρη στη λατρεία του
για το ποδόσφαιρο, κατάφερε ν’ αντέξει το μαρτύριο των καθημερινών ενέσεων, συνεχίζοντας να παίζει ποδόσφαιρο και
να κάνει μοναδικά πράγματα. Τότε έβαλε το χέρι του ο θεός
της μπάλας. Η Μπαρτσελόνα τον ανακάλυψε στην Αργεντινή
και τον έπεισε να μετακομίσει στην Ισπανία στα δεκατρία του
χρόνια! Κανείς δεν υποψιαζόταν εκείνη την ώρα ότι η Μπαρτσελόνα είχε ανακαλύψει χρυσάφι! Γιατί, μόλις λίγα χρόνια
μετά, ο Μέσι –ο Ψύλλος, όπως τον φώναζαν– έγινε ο ένας και
μοναδικός ηγέτης της, οδηγώντας την ομάδα του σε συνεχόμενους τίτλους τόσο στην Ισπανία όσο και στο Τσάμπιονς Λιγκ.
Αυτή η σπάνια ιδιοφυï’α του ποδοσφαίρου από τις φτωχογειτονιές της Αργεντινής ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου,
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προσφέροντας μοναδικό θέαμα και κάνοντας απίστευτα πράγματα! Διέταζε την μπάλα κι εκείνη τον υπάκουε τυφλά! Κι ακόμη τον υπακούει, παρότι πια πλησιάζει στα τριάντα δύο χρόνια της ζωής του.
Χρειάζεται πια ολόκληρο… μουσείο για να βάλει τα τρόπαιά
του. Εννέα πρωταθλήματα Ισπανίας και έξι κύπελλα, τέσσερα
Τσάμπιονς Λιγκ και τρία Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, επτά
Σούπερ Καπ Ισπανίας και τρία ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, ένα
Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων, πέντε Χρυσές Μπάλες, πέντε Χρυσά Παπούτσια και το Χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο.
Αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο δεν άλλαξε ποτέ φανέλα από
τα δεκατρία του χρόνια. Γι’ αυτό και οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα τον λατρεύουν και τον θεωρούν… Μεσσία!
ΜΕΝΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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KEΦΑΛΑΙΟ 1

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΕΜΠΛ
«Γεια, πώς πάει;» είπε ο Λιονέλ και έκανε μια μεγάλη αγκαλιά τον συμπατριώτη του, Αργεντινό, Κάρλος Τέβες την ώρα
που περίμεναν στη φυσούνα.
Ο Λιονέλ θα έπαιζε σε λίγο στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ
του 2014-2015 αλλά δεν είχε καθόλου άγχος. Ήταν η τρίτη φορά που έπαιζε σε τελικό με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και
είχε νικήσει και τις δύο προηγούμενες φορές. Ήταν γεννημένος νικητής και ήταν ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Οπότε ένιωθε μεγάλη αυτοπεποίθηση όταν έβγαινε στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου για ν’ αντιμετωπίσει την κορυφαία
ιταλική ομάδα Γιουβέντους.
Ο Λιονέλ κοίταξε επάνω στις κερκίδες και είδε το τεράστιο
πανό με τα κόκκινα και μπλε χρώματα ή «μπλαουγκράνα»,
όπως λένε τα χρώματα αυτά στα ισπανικά – τα χρώματα που
εκπροσωπούν την Μπαρτσελόνα, έναν από τους σπουδαιότερους συλλόγους του κόσμου και «σπίτι» του Λιονέλ από
όταν ήταν δεκατριών ετών. Eίχε παίξει σε μερικές καταπληκτικές συνθέσεις της ομάδας της Μπαρτσελόνα αλλά αυτή
ήταν ίσως η καλύτερη από όλες. Είχαν ήδη κερδίσει το πρω-

© Matt and Tom Oldfield, 2017, 2018/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2019

14

ΜΑΤ & ΤΟΜ ΟΛΝΤΦΙΛΝΤ

τάθλημα στην Ισπανία και το κύπελλο εκεί. Θα κατάφερναν να
κερδίσουν τώρα και το Τσάμπιονς Λιγκ και να κάνουν το απίστευτο τρεμπλ;
«Ναι, μπορούμε!» φώναξαν όλοι μαζί.
Οι παλιοί φίλοι του Λιονέλ Ζεράρ Πικέ και Χαβιέρ Μαστσεράνο ήταν οι βράχοι τους στην άμυνα, ο Αντρές Ινιέστα και ο
Τσάβι έλεγχαν το κέντρο, ενώ οι «ΜSΝ» σκόραραν τα γκολ
μπροστά. Έτσι αποκαλούσαν τα μέσα ενημέρωσης τους τρεις
καλύτερους επιθετικούς του κόσμου – τον Λιονέλ Μέσι, τον
Ουρουγουανό Λουίς Σουάρες και τον Βραζιλιάνο Νεϊμάρ. Μαζί είχαν ήδη πετύχει εκατόν είκοσι γκολ και τους έμενε μόνο
ένα μεγάλο παιχνίδι να παίξουν.
«Πάμε!» φώναξε ο Λιονέλ καθώς περίμεναν για τη σέντρα.
Όταν ήταν νεότερος, ντρεπόταν πολύ και δε μιλούσε στους
συμπαίκτες του, αλλά τώρα ήταν είκοσι επτά ετών και ένας
από τους αρχηγούς τους.
Μέσα στα πρώτα τέσσερα λεπτά, ο Νεϊμάρ είχε κάνει πάσα
στον Αντρές κι εκείνος πέρασε στον Ιβάν Ράκιτιτς, που έβαλε
γκολ. Η Μπαρτσελόνα προηγούνταν 1-0. Τα έκαναν όλα να
φαίνονται τόσο εύκολα με το γρήγορο, με συνεχείς πάσες, ποδόσφαιρό τους και ο Λιονέλ δεν είχε καν αναμειχθεί στη φάση, αλλά ήξερε πόσο σημαντική ήταν η ομαδική προσπάθεια.
«Μπράβο!» φώναξε στον Ιβάν. Ούτε καν ο ίδιος ο Μέσι δεν
μπορούσε να τα κάνει όλα μόνος του.
Παίζοντας πίσω από τον Νεϊμάρ και τον Λουίς, ο Λιονέλ
προσπαθούσε συνέχεια να βρει άνοιγμα για να κάνει τα μα-
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γικά του. Τον φώναζαν Ψύλλο, επειδή βρισκόταν συνέχεια
παντού και τρομοκρατούσε τους αντιπάλους του. Με τον καλό έλεγχο της μπάλας, τα γρήγορα πόδια του και το ποδοσφαιρικό μυαλό του, το μόνο που χρειαζόταν για να σκοράρει ήταν
ένα δευτερόλεπτο. Ειδικά στο αγαπημένο του σημείο: ακριβώς έξω από τη μεγάλη περιοχή στα δεξιά, μπορούσε να ντριπλάρει με το καταπληκτικό αριστερό του πόδι. Του Λιονέλ του
άρεσε πολύ να βάζει γκολ αλλά του άρεσε πολύ και να δημιουργεί τις ευκαιρίες για τα γκολ – δεν υπήρχε τίποτα που
δεν μπορούσε να κάνει.
Η Μπαρτσελόνα έπαιζε καλά αλλά στο δεύτερο ημίχρονο
η Γιουβέντους ισοφάρισε. Ακριβώς τη στιγμή που η ομάδα
του τον χρειαζόταν περισσότερο από ποτέ, ο Λιονέλ ζωντάνεψε. Πάσαρε στον Νεϊμάρ, που έδωσε την μπάλα πάλι πίσω
στον Λιονέλ με μια ξερή πάσα, που την έδωσε στον Λουίς, που
την πάσαρε πάλι στον Λιονέλ. Το σουτ του ήταν άστοχο αλλά
οι «MSN» είχαν αγριέψει.
«Αν συνεχίσουμε έτσι, θα βάλουμε πάλι γκολ!» είπε ο Λιονέλ στους άλλους.
Λίγα λεπτά μετά, βγήκε πάλι μπροστά ντριμπλάροντας. Ο
αμυντικός προσπάθησε να του κάνει τάκλιν αλλά ο Λιονέλ
ήταν πολύ γρήγορος και πολύ επιδέξιος. Όταν τον έπιασε από
τη φανέλα, ο Λιονέλ τον απώθησε. Δεν ήταν ο πιο ψηλός ή ο
πιο σωματώδης ποδοσφαιριστής αλλά είχε δουλέψει σκληρά για να χτίσει τη δύναμή του.
Όσο ο Λιονέλ πετούσε προς το τέρμα, ο Νεϊμάρ έκανε κί-
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νηση να του ανοίξει χώρο. Στην άκρη της μεγάλης περιοχής
ο Λιονέλ αποφάσισε να σουτάρει. Η μπάλα πήγαινε κατευθείαν πάνω στον τερματοφύλακα αλλά τελευταία στιγμή έστριψε και πήρε πορεία προς τα κάτω και ο Μπουφόν δεν μπόρεσε να την κρατήσει. Ο Λουίς σπρίνταρε μέχρι την μπάλα και
την έστειλε στα δίχτυα. 2-1!
O Λουίς πήδησε πάνω από τη διαφημιστική πινακίδα και
ο Λιονέλ με τον Νεϊμάρ έτρεξαν πίσω του. Ήταν ένα ακόμη
γκολ των «MSN» και η Μπαρτσελόνα βρισκόταν ένα βήμα μακριά από το κύπελλο του Τσάμπιονς Λιγκ.
«Έχουμε αρκετό χρόνο για να βάλουμε κι άλλο!» είπε ο
Νεϊμάρ μ’ ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του. Η αγαπημένη τους άμυνα ήταν η επίθεση.
Σε μια διακοπή λόγω τραυματισμού, ο Λιονέλ βρέθηκε κάτοχος της μπάλας. Σήκωσε το βλέμμα και είδε τον Βραζιλιάνο συμπαίκτη του να βγαίνει γρήγορα μπροστά. Τεντώνοντας
το πόδι του, ο Λιονέλ έκανε μια τέλεια βαθιά μπαλιά. Ο Νεϊμάρ και ο Λουίς ήταν δύο εναντίον ενός με τον σέντερ μπακ
της Γιουβέντους. Ο Νεϊμάρ πάσαρε στον Λουίς και, ενώ ο
αμυντικός πήγαινε πάνω του, εκείνος ξανάστειλε την μπάλα
στον Νεϊμάρ. Το σουτ του Νεϊμάρ πήγε βολίδα στην κάτω γωνία. 3-1! Η Μπαρτσελόνα ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Στο σφύριγμα της λήξης, ο Λιονέλ αγκάλιασε τον Αντρές
και τον Τσάβι. Μαζί είχαν κατακτήσει και πάλι τον κόσμο του
ποδοσφαίρου. Ο Λιονέλ ήταν πολύ ευγνώμων στους καταπληκτικούς συμπαίκτες του. Οι έξυπνες πάσες τους έφταναν
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πάντα στα πόδια του, όπου κι αν βρισκόταν μέσα στο γήπεδο.
«Μετά τους τραυματισμούς που είχα πέρσι κάποιοι νόμιζαν ότι οι καλές μου μέρες είναι πια παρελθόν», είπε ο Λιονέλ. «Έκαναν μεγάλο λάθος!»
Τη σεζόν 2014-2015 είχε βοηθήσει την Μπαρτσελόνα να
κερδίσει το τρεμπλ με πενήντα οχτώ γκολ και είκοσι πέντε
ασίστ σε μόνο πενήντα επτά παιχνίδια. Ήταν πολύ περήφανος
που είχε βρει τη φόρμα του και πάλι.
Όσο ο Τσάβι σήκωνε το τρόπαιο ψηλά, ο Λιονέλ ήταν στο
επίκεντρο των πανηγυρισμών. Δεν είχε βάλει γκολ στον τελικό αυτή τη φορά αλλά και πάλι είχε παίξει πολύ σημαντικό
ρόλο στη νίκη.
«Τιάγκο!» φώναξε ο Λιονέλ στον τρίχρονο γιο του που φορούσε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα με το «10 ΜESSI» στην
πλάτη. Φίλησε τη γυναίκα του την Αντονέλα και με τον Τιάγκο αγκαλιά έκανε τον γύρο του γηπέδου για να χαιρετήσει
τους φιλάθλους τους. Η μικρή του οικογένεια ήταν τα πάντα
γι’ αυτόν.
«Κοίτα, εκεί είναι ο παππούς και η γιαγιά!» είπε ο Λιονέλ
στον Τιάγκο και έδειξε τον Χόρχε και τη Σέλια στο κοινό.
Χωρίς την αγάπη και την υποστήριξη των γονιών του, ο
Λιονέλ δε θα είχε κάνει ποτέ τη γενναία κίνηση να πάει από
την Αργεντινή στην Ισπανία για να κυνηγήσει το όνειρό του να
παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είχε έρθει στην Μπαρτσελόνα όταν ήταν ένας μικρόσωμος έφηβος με καταπληκτικό,
φυσικό ταλέντο, αλλά κάποιοι από τους προπονητές είχαν τις
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αμφιβολίες τους. Είχε πράγματι τη δύναμη και την επιθυμία
να φτάσει στην κορυφή;
Σχεδόν δεκαπέντε χρόνια μετά, η απάντηση βρισκόταν στη
συλλογή με τα τρόπαια του Λιονέλ: επτά ισπανικά πρωταθλήματα, τέσσερα Τσάμπιονς Λιγκ, τέσσερις Χρυσές Μπάλες της
FIFA και ένα Χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο. Ήταν ήδη ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, αλλά ο Ψύλλος είχε ακόμη κι άλλα μαγικά κόλπα κρυμμένα στο μανίκι του.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΛΙΟΝΕΛ ΜΕΣΙ,
ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΗΡΩΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Ο Λιονέλ Μέσι είναι ένας θρύλος – ο σταρ της
Μπαρτσελόνα και ο καλύτερος μπαλαδόρος του κόσμου.
Ως παιδί ήταν τόσο μικρόσωμος, που οι φίλοι του τον
αποκαλούσαν «ο Σπόρος» και οι προπονητές ανησυχούσαν
ότι θα παρέμενε έτσι. Κι όμως, με το ταλέντο του και
τη σκληρή δουλειά του απέδειξε σε όλους ότι έκαναν
λάθος. Αυτή είναι η μαγική ιστορία ενός μικροσκοπικού
αγοριού στη Νότια Αμερική το οποίο μεγαλώνοντας έγινε
ο τεράστιος παίκτης που όλοι γνωρίζουμε.
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