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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κοιμόταν και ξυπνούσε με ένα όνειρο που του έφερνε δά-
κρυα στα μάτια. Κάποια στιγμή, κάποτε, να φορέσει τη φανέ-
λα μιας μεγάλης ομάδας και να τον μάθει ο κόσμος. Το έλε-
γε και στους φίλους του, που γελούσαν μαζί του. 

«Καλύτερα φάε ένα παγωτό να σου περάσει!» τον κορόι-
δευαν, με τον μικρό Κιλιάν να πεισμώνει και να τους περνάει 
όλους στην προπόνηση! 

Στα δεκατέσσερα, όταν άρχισε να δυναμώνει, τα όνειρά 
του μεγάλωσαν. 

«Μια μέρα θα παίξω στην Εθνική Γαλλίας κι εσείς γελά-
στε όσο θέλετε!» έλεγε.

Δίχως να ξέρει ακριβώς τι έκρυβε μέσα του, είχε τεράστια 
πίστη στον εαυτό του. Κι είχε αυτό που λένε χάρισμα, ευλο-
γία, σημάδια που έδειχναν από τα παιδικά του χρόνια ότι γεν-
νήθηκε για να γίνει κάτι πολύ ξεχωριστό. Το είδε έγκαιρα ο 
πατέρας του, Ουιλφρίντ Εμπαπέ, ένας καλοκάγαθος Καμε-
ρουνέζος που είχε περάσει πολλά στη ζωή του αλλά δε γο-
νάτισε ποτέ. Κι όταν τον προσέλαβαν ως παιδαγωγό στην πο-
δοσφαιρική ακαδημία του Μποντί, φώναξε τον γιο του και του 
είπε: «Μπορείς να πετύχεις πολλά. Αρκεί να έχεις το μυαλό 
σου στο κεφάλι σου, να είσαι σωστός, να κάνεις όσα πρέπει 
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12 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

στην προπόνηση, να μη χαζεύεις, να βάζεις στόχους. Θέλω 
να με ακούς. Σύμφωνοι;»

Ο Κιλιάν είχε γεμίσει το παιδικό του δωμάτιο με αφίσες 
του Κριστιάνο Ρονάλντο, τον οποίο λάτρευε όσο και τον πα-
τέρα του! 

«Θέλω να του μοιάσω…» είπε δειλά μια μέρα στην Αλγε-
ρινή  μητέρα του, η οποία, ως πρώην επαγγελματίας αθλή-
τρια του χάντμπολ που λάτρευε τον αθλητισμό, άρχισε να τον 
ενθαρρύνει. 

«Μπορείς να τα καταφέρεις! Αλήθεια σου λέω! Είσαι πά-
ρα πολύ καλός, αλλά μη σταματήσεις εδώ. Να λες στον εαυ-
τό σου ότι έχεις να κάνεις πολλά. Κι όταν σε πετάνε κάτω, να 
σηκώνεσαι με περισσότερο πείσμα». 

Μια μέρα. ο Κιλιάν είδε στην προπόνηση της ομάδας του 
το ίνδαλμά του, τον Κριστιάνο, και έβαλε τα κλάματα όταν 
εκείνος τον πήρε αγκαλιά. Δεν τόλμησε να του πει ούτε λέξη 
για τα όνειρά του. Είπε όμως στο άλλο ίνδαλμά του, τον Τιε-
ρί Ανρί: «Αγαπώ πολύ το ποδόσφαιρο. Κάθε μέρα σκέφτομαι 
πότε θα μπω στο γήπεδο για να παίξω. Σας αγαπώ και σας 
θαυμάζω…» Πρόσθεσε και μια φωτογραφία με τον Ανρί στο 
δωμάτιό του και συνέχισε να ονειρεύεται και να παίζει. 

Πέντε χρόνια μετά τη συνάντησή του με τον Κριστιάνο 
Ρονάλντο, εκείνο το χαρούμενο πιτσιρίκι με το διάπλατο χα-
μόγελο έγινε το πρόσωπο του Παγκόσμιου Κυπέλλου της 
Ρωσίας!

Με συγκλονιστικές εμφανίσεις που έκαναν πάταγο, το λιο-
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13

ντάρι με το καμερουνέζικο αίμα ήταν ο απόλυτος ήρωας! Κι 
έδειξε σε όλο τον κόσμο το συγκλονιστικό ταλέντο του!

Ο νέος πρίγκιπας της Γαλλίας, εκτός από μύθος, έγινε και 
βιβλίο! Τίτλος; Εμπαπέ: Ο Μικρός Πρίγκιπας.

Τον αποθέωσε μάλιστα και ο βασιλιάς Πελέ κι ας είναι μό-
νο είκοσι ενός ετών. Το ταλέντο και η σκληρή δουλειά πάντα 
επιβραβεύονται.

ΜΕΝΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ

Στις 14 Ιουλίου 2018, ο Κιλιάν έστειλε ένα μήνυμα στους εκα-
τομμύρια ακολούθους του στα σόσιαλ μίντια, από τη Ρωσία 
με αγάπη: «Χαρούμενη εθνική ημέρα Γαλλίας σε όλους. Ας 
ελπίσουμε ότι το πάρτι θα συνεχιστεί μέχρι αύριο το βράδυ!»

Το επόμενο βράδυ, 15 Ιουλίου, η Εθνική Γαλλίας θα έπαιζε 
στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου στο Στάδιο Λουζνικί 
στη Μόσχα. 

Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν τους είχε απογοητεύσει. Στην 
πραγματικότητα, ο Κιλιάν ήταν ο ταχύτατος σούπερ σταρ της 
Γαλλίας, σημειώνοντας δύο γκολ στο παιχνίδι με τη Δανία και 
στη συνέχεια άλλα δύο με μια εκπληκτική απόδοση εναντίον 
της Αργεντινής. Όλα αυτά τον είχαν κάνει το καλύτερο «Νού-
μερο 10» του έθνους από την εποχή του Ζινεντίν Ζιντάν το 
1998. Ήταν η χρονιά που η Γαλλία είχε κερδίσει για τελευταία 
φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο. 

Ήταν επίσης η χρονιά που γεννήθηκε ο Κιλιάν.
Χάρη στον νεαρό σούπερ σταρ, «Οι Μπλε» ήταν τώρα το 

φαβορί για να σηκώσουν ξανά το διάσημο χρυσό τρόπαιο. Εί-
χαν ήδη κερδίσει την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, την Ουρου-
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16 ΜΑΤ & ΤΟΜ ΟΛΝΤΦΙΛΝΤ

γουάη του Λουίς Σουάρες στους προημιτελικούς και το Βέλ-
γιο του Εντέν Αζάρ στους ημιτελικούς. Τώρα η μοναδική χώ-
ρα που στεκόταν στον δρόμο τους ήταν η Κροατία του Λού-
κα Μόντριτς. 

«Τα καταφέρατε πολύ καλά και φτάσατε μέχρι εδώ», τους 
είπε ο Γάλλος προπονητής Ντιντιέ Ντεσάν, καθώς πλησίαζε 
η σέντρα και τα νεύρα ήταν τεταμένα. «Τώρα απλώς πρέπει 
να βγείτε εκεί έξω και να τελειώσετε τη δουλειά!» 

Ένα τεράστιο «Ναιιιι!» αντήχησε στα αποδυτήρια. Ήταν μια 
μεγάλη ομαδική προσπάθεια, από τον αρχηγό Ουγκό Γιορίς 
στο τέρμα μέχρι τον Κιλιάν, τον Αντουάν Γκριεζμάν και τον 
Ολιβιέ Ζιρού στην επίθεση. Όλοι δούλευαν σκληρά και όλοι 
δούλευαν μαζί.

Στο μεταξύ, ο Κιλιάν δεν είχε καθόλου τεντωμένα νεύρα. 
Ήταν το πιο κουλ άτομο! Δεν άφηνε ποτέ τίποτε να τον κα-
ταβάλει. Όταν ήταν πιο μικρός, δεν ήλπιζε απλώς να παίξει 
σ’ έναν τελικό Μουντιάλ. Το περίμενε! Ήταν μέρος του δο-
λοφονικού σχεδίου του να κατακτήσει τον κόσμο του ποδο-
σφαίρου.

Έξω στον αγωνιστικό χώρο για τον τελικό της Μόσχας, ο 
Κιλιάν τραγούδησε τα λόγια του εθνικού ύμνου της Γαλλίας 
με ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του. Όταν ήταν τεσ-
σάρων χρόνων, κάποιοι είχαν γελάσει με τα φιλόδοξα όνει-
ρά του. Σίγουρα δε γελούσαν τώρα. 

«Εντάξει, πάμε!» είπε χειροκροτώντας ο Πολ Πογκμπά και 
ζητωκραύγασε καθώς έπαιρναν τις θέσεις τους. Η συνεργα-
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σία του με τον Κιλιάν θα ήταν αυτό που θα έκανε τη διαφο-
ρά για τη Γαλλία. Κάθε φορά που ο Πολ έπαιρνε την μπάλα 
στον μεσαίο χώρο, έψαχνε να βρει τον συμπαίκτη του με μια 
τέλεια πάσα. 

Η πρώτη ενέργεια του Κιλιάν στον τελικό, ωστόσο, ήταν 
στην άμυνα. Έτρεξε γρήγορα πίσω για να μπλοκάρει μια σέ-
ντρα από την Κροατία. 

«Μπράβο!» φώναξε ο σέντερ μπακ της Γαλλίας Σαμουέλ 
Ουμτιτί. Αμέσως μετά ήταν ώρα για επίθεση.

Ακόμη και στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου, ο Κι-
λιάν δε φοβόταν να δοκιμάσει τα κόλπα του. Δεν ήταν πάντα 
αποτελεσματικά αλλά άξιζε το ρίσκο. 

Ήταν ένα ενδιαφέρον πρώτο ημίχρονο. Στην αρχή ο 
Αντουάν εκτέλεσε ένα φάουλ από επικίνδυνη θέση και ο Μά-
ριο Μάντζουκιτς έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στο τέρμα του. 
1-0 πήρε προβάδισμα η Γαλλία! Ο Κιλιάν γρονθοκόπησε τον 
αέρα – τι ξεκίνημα κι αυτό!

Ο Ιβάν Πέρισιτς ισοφάρισε για την Κροατία αλλά μετά έκα-
νε χέρι στη δική του μικρή περιοχή. Πέναλτι! Ο Αντουάν πή-
ρε θέση και έκανε το 2-1 για τη Γαλλία!

Οι παίκτες χάρηκαν όταν άκουσαν το σφύριγμα για το ημί-
χρονο. Χρειάζονταν ένα διάλειμμα για να ανασάνουν και να 
ανασυνταχθούν. Παρόλο που η Γαλλία κέρδιζε, είχαν δου-
λειά ακόμη να κάνουν, αν ήθελαν να γίνουν ξανά παγκόσμιοι 
πρωταθλητές. 

«Πρέπει να ηρεμήσουμε και να πάρουμε τον έλεγχο του 
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παιχνιδιού», είπε ο Ντεσάν στους παίκτες του. «Σκεφτείτε έξυ-
πνα εκεί έξω!»

Ο Κιλιάν άκουσε με προσοχή το μήνυμα του προπονητή 
του. Έπρεπε να χαλαρώσει και να εκμεταλλευτεί τα δυνατά 
του σημεία – την ικανότητα και την ταχύτητά του. Αυτή ήταν 
η ευκαιρία του να γράψει ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο:

ο Πελέ το 1958,
ο Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986,
ο Ζιντάν το 1998,
ο Ρονάλντο το 2002,
ο Κιλιάν το 2018;
Στο δεύτερο ημίχρονο οι σούπερ σταρ της Γαλλίας έλαμ-

ψαν ακόμη περισσότερο. Ο Κιλιάν μάζεψε τη μακρινή πάσα 
του Πολ και προσπέρασε με σπριντ τον σέντερ μπακ της Κροα-
τίας. Θα έβαζε το πρώτο του γκολ στον τελικό του Μουντιάλ; 
Όχι, ο τερματοφύλακας έκανε έξοδο και απέκρουσε.

«Οοοοο!» μούγκρισαν απογοητευμένοι οι οπαδοί.
Λίγα λεπτά αργότερα, ο Πολ και ο Κιλιάν συνεργάστηκαν 

ξανά. Από πλάγια δεξιά, ο Κιλιάν ντρίμπλαρε προς το τέρμα. 
Ο αριστερός μπακ της Κροατίας την είχε βάψει. 

Με έναν διασκελισμό και ένα μικρό πήδημα, ο Κιλιάν έκο-
ψε μέσα προς το τέρμα αλλά, σαν αστραπή, ξεγέλασε τον αμυ-
ντικό με άλλη μια γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης. 

«Πάμε!» ενθάρρυναν οι Γάλλοι τον νεαρό τους ήρωα. 
Και μετά; Ο Κιλιάν είχε δύο ακόμη αμυντικούς μπροστά 

του, κι έτσι έστειλε την μπάλα πίσω στον Αντουάν. Ούτε αυ-
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τός μπορούσε να την προωθήσει κι έτσι την πάσαρε στον Πολ. 
Το πρώτο σουτ του Πολ αποκρούστηκε αλλά το δεύτερο καρ-
φώθηκε στην κάτω γωνία. 3-1!

Ο Κιλιάν σήκωσε τα χέρια του ψηλά και έτρεξε να συγχα-
ρεί τον φίλο του. Ήταν σίγουρο, η Γαλλία άγγιζε το τρόπαιο 
του Μουντιάλ.

Ο Αντουάν είχε σκοράρει, το ίδιο κι ο Πολ. Πράγμα που 
σήμαινε ότι στη συνέχεια ήταν η σειρά του Κιλιάν! Θα έπρε-
πε να βάλει σύντομα γκολ, όμως, σε περίπτωση που ο Ντε-
σάν αποφάσιζε να τον βγάλει νωρίς…

Όταν πήρε την πάσα από τον Λουκάς Ερναντές, ο Κιλιάν 
ήταν στη μέση του αγωνιστικού χώρου, τουλάχιστον δέκα 
μέτρα έξω από τη μικρή περιοχή. Ήταν πολύ μακριά για να 
σουτάρει; Όχι, δεν υπήρε η έννοια «πολύ μακριά» για τον Κι-
λιάν! Μετακίνησε την μπάλα στα δεξιά και ΜΠΑΝΓΚ! Την έστει-
λε στην κάτω γωνία πριν καν προλάβει να πέσει ο τερματο-
φύλακας. 4-1!

Γκοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοολλλλλλ
λλλλλλλλλλλλλλλλ!!!!!

Καθώς οι συμπαίκτες του έτρεχαν προς το μέρος του, μό-
λις που είχε λίγο χρόνο ο Κιλιάν για τον χαρακτηριστικό πα-
νηγυρισμό του. Με ένα μικρό αναπήδημα, στάθηκε με δύνα-
μη στα πόδια του, δίπλωσε τα χέρια του στο στήθος του και 
προσπάθησε να δείξει όσο πιο κουλ μπορούσε. Αυτό το τε-
λευταίο ήταν πραγματικά δύσκολο, γιατί μόλις είχε σκοράρει 
στο Παγκόσμιο Κύπελλο! 
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Τα επόμενα τριάντα λεπτά κύλησαν πολύ αργά αλλά τελι-
κά το παιχνίδι έληξε. Γαλλία-Κροατία: 4-2. Ήταν οι παγκόσμιοι 
πρωταθλητές του 2018!

Allez Les Bleus! Allez Les Bleus! Allez Les Bleus!*
Ο Κιλιάν, με τα τελευταία αποθέματα ενέργειας που του 

είχαν απομείνει, άρχισε να τρέχει γύρω γύρω στον αγωνιστι-
κό χώρο αγκαλιάζοντας όσους έβλεπε: τους στενοχωρημέ-
νους αντιπάλους του, τους χαρούμενους συμπαίκτες του, τον 
προπονητή του, ΟΛΟΥΣ! Εκείνη την καταπληκτική στιγμή, θα 
μπορούσε ν’ αγκαλιάσει κάθε Γάλλο παντού στον κόσμο, αν 
μπορούσε. Αντ’ αυτού, έστειλε φιλιά στις κάμερες. Από τη 
Ρωσία με αγάπη! 

Και η απίστευτη βραδιά του Κιλιάν δεν είχε τελειώσει ακό-
μη. Φορώντας τη σημαία της χώρας του γύρω από τη μέση 
του, περπάτησε ως την εξέδρα για να παραλάβει το βραβείο 
του Καλύτερου Νεαρού Παίκτη της διοργάνωσης από τον 
Εμανουέλ Μακρόν. 

«Σ’ ευχαριστώ, είσαι εθνικός ήρωας τώρα!» του είπε υπε-
ρήφανος ο Γάλλος πρόεδρος. 

«Χαρά μου, κύριε πρόεδρε!» απάντησε ο Κιλιάν.
Θα ξεθώριαζε ποτέ το χαμόγελό του; Σίγουρα όχι όσο εί-

χε το μετάλλιο του παγκόσμιου πρωταθλητή περασμένο 
στον λαιμό του και το ωραίο τρόπαιο του Παγκόσμιου Κυ-
πέλλου στα χέρια του. Δεν ήθελε να το αφήσει ποτέ. Ο Κι-

* Εμπρός οι Μπλε! (Σ.τ.Μ.)
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λιάν το φίλησε και το σήκωσε ψηλά στον νυχτερινό ουρα-
νό της Μόσχας. 

«Ζήτω!» ζητωκραύγασαν οι οπαδοί.
Στην ηλικία των δεκαεννιά χρόνων, ο Κιλιάν ζούσε ήδη τα 

πιο τρελά του όνειρα. Το αγόρι από το Μποντί είχε γίνει πα-
γκόσμιος πρωταθλητής και ο επόμενος μεγάλος σούπερ σταρ 
του ποδοσφαίρου.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΚΙΛΙΑΝ ΕΜΠΑΠΕ,  
ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΗΡΩΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Πρόλογος: 
Μένιος 

Σακελλαρόπουλος

Πρόλογος: 
Μένιος 

Σακελλαρόπουλος

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει τον κόσμο στα πόδια του. Τα γκολ του νεαρού 
Γάλλου στράικερ, οι ικανότητές του και το ατρόμητο επιθετικό 

πνεύμα του του εξασφάλισαν μεταγραφή ύψους 170 εκατομμυρίων 
λιρών στην πρωταθλήτρια Γαλλίας Παρί Σεν Ζερμέν, προκειμένου 
να αντιμετωπίσει τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη μαζί με τον 

συμπαίκτη του, Νεϊμάρ. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2018, ο Κιλιάν ήταν 
ο σταρ και τα γκολ του οδήγησαν σε νίκη τη Γαλλία στον τελικό.  
Ως παγκόσμιος πρωταθλητής πλέον, έχει ακόμη έναν στόχο:  

να γίνει ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. 

ΟΙ ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ


