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ανυπομονώ να διαβάσουμε αυτό το βιβλίο μαζί
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τον είπαν μάγο, ταχυδακτυλουργό, ποιητή της μπάλας, ζω-
γράφο των γηπέδων! Κι η αλήθεια είναι ότι ο Νεϊμάρ, ένας 
σόουμαν του ποδοσφαίρου, κάνει τα πλήθη να παραληρούν 
σε κάθε του παιχνίδι! Είναι τέτοια η δεξιοτεχνία και η τεχνι-
κή του κατάρτιση, ώστε πολλές φορές οι αντίπαλοι αμυντι-
κοί αναγκάζονται να του κάνουν πολύ σκληρά φάουλ για να 
τον σταματήσουν, προκαλώντας του κατά καιρούς σοβαρούς 
τραυματισμούς. 

Ο βιρτουόζος Βραζιλιάνος έδειξε το σπάνιο ταλέντο του 
από τα δέκα του χρόνια και τότε η Σάντος του Πελέ του πρό-
σφερε συμβόλαιο, με τον ίδιο τον «βασιλιά της μπάλας» να 
τον συναντά και να του λέει ότι είναι ένας σπάνιος ποδοσφαι-
ριστής και αποτελεί το μέλλον της χώρας! Στα δεκαεπτά του 
χρόνια ήταν ήδη βασικός στη Σάντος και μόνιμος πρωταθλη-
τής, ζωγραφίζοντας στο χορτάρι με κόλπα που δεν μπορού-
σε να κάνει κανείς!

Τον ζητούσαν οι μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου προ-
σφέροντας χρυσάφι, αλλά στα είκοσι ένα του τον άρπαξε η 
Μπαρτσελόνα, για να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη επιθετική 
τριάδα του πλανήτη, το περίφημο MSN: Μέσι, Σουάρες, Νεϊ-
μάρ! Τέσσερα χρόνια στη Βαρκελώνη ο Νεϊμάρ έκανε κατα-
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πληκτικά πράγματα, με ντρίμπλες που δεν μπορεί να κάνει 
άλλος! Θα μπορούσε να ντριμπλάρει ακόμη και μέσα σε… 
τηλεφωνικό θάλαμο!

Κι ήταν τέτοια η ποδοσφαιρική ευφυΐα του, ώστε το καλο-
καίρι του 2017 η Παρί Σεν Ζερμέν πλήρωσε 222 εκατομμύρια 
ευρώ –ένα… βουνό λεφτά!– για να τον πάρει από την Μπαρ-
τσελόνα, προσφέροντας στον ίδιο μυθικό συμβόλαιο για να 
τον κάνει ηγέτη της και να της χαρίσει τίτλους και διακρίσεις 
στο Τσάμπιονς Λιγκ!

Ο Νεϊμάρ είναι ένα σπάνιο ποδοσφαιρικό ταλέντο αλλά 
τον στοιχειώνει ακόμη η αποτυχία του με την Εθνική Βραζι-
λίας, με την οποία δεν τα κατάφερε στα δύο τελευταία Μου-
ντιάλ του 2014 και του 2018. 

Ονειρεύεται πάντως το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 
2022, τότε που στα τριάντα του θα είναι γεμάτος εμπειρίες και 
–ακόμη– δίψα για διάκριση, με την εθνική του ομάδα, φορώ-
ντας πάντα το 10 του Πελέ.

 ΜΕΝΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΡΥΣΟ

«Πρέπει να κερδίσουμε!» είπε στους συμπαίκτες του ο Νεϊ-
μάρ. Συνήθως του άρεσε να γελάει και να χορεύει πριν από 
έναν αγώνα, αλλά όχι αυτή τη φορά. Ήταν αρχηγός και τα 
πράγματα ήταν σοβαρά. «Ας πάρουμε την εκδίκησή μας για 
το Μουντιάλ δύο χιλιάδες δεκατέσσερα!»

Ο Νεϊμάρ ήταν το μοναδικό μέλος της ολυμπιακής ομάδας 
της Βραζιλίας του 2016 που ήταν επίσης παρών εκείνη την 
τραγική νύχτα στο Μπέλο Οριζόντε δύο χρόνια πριν. Όταν η 
Γερμανία συνέτριψε τη Βραζιλία 7-1 στους ημιτελικούς εντός 
έδρας, ολόκληρη η χώρα συγκλονίστηκε. Το ποδόσφαιρο 
ήταν το μεγάλο τους πάθος.

Επιπλέον, ο Νεϊμάρ πληγώθηκε ακόμη περισσότερο γιατί 
σ’ εκείνο το παιχνίδι τραυματίστηκε και δεν μπορούσε να εί-
ναι ο εθνικός ήρωας που χρειάζονταν. Αυτή τη φορά, όμως, 
καθώς αντιμετώπιζαν ξανά τη Γερμανία, ήταν σε καλή φυσι-
κή κατάσταση και ανυπομονούσε να τα δώσει όλα.

«Φυλάξου, Γερμανία!» ζητωκραύγασε ο άλλος στράικερ, 
Γκάμπριελ Ζεσούς. 

Ύστερα από μια δύσκολη σεζόν στην Μπαρτσελόνα, ο Νεϊ-
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μάρ χρειάστηκε λίγο χρόνο για να βρει τη φόρμα του στους 
Ολυμπιακούς. Ως ένας από τους παλιότερους παίκτες της ομά-
δας, οι συμπαίκτες του εξαρτώνταν από αυτόν. Ήταν πολύ με-
γάλη η ευθύνη και, ύστερα από τρία ματς, ο Νεϊμάρ δεν είχε 
βάλει ούτε ένα γκολ. 

«Μην ανησυχείς», του είπε ο προπονητής Ροζέριο Μικάλε. 
«Αυτό ήταν το ζέσταμά σου. Τώρα σε χρειαζόμαστε στα κα-
λύτερά σου στους επόμενους μεγάλους αγώνες!» 

Ο Νεϊμάρ σημείωσε ένα γκολ με την Κολομβία στους 
προημιτελικούς και δύο με την Ονδούρα στους ημιτελικούς. 
Είχε ξαναβρεί την κατάλληλη στιγμή τον ρυθμό του ginga, το 
βραζιλιάνικο χάρισμά του.

«Αυτό σημαίνει ότι θα πετύχεις χατ τρικ στον τελικό!» 
αστειεύτηκε ο συμπαίκτης του, ο Μαρκίνιος.

«Καμία πίεση, λοιπόν!» απάντησε ο Νεϊμάρ, μ’ ένα χαμό-
γελο στο πρόσωπό του.

Οδήγησε τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο για ν’ αντι-
μετωπίσουν τη Γερμανία στο Στάδιο Μαρακανά στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο. Περίπου 60.000 Βραζιλιάνοι είχαν έρθει να ζητω-
κραυγάσουν για τη χώρα τους, φορώντας τη διάσημη κίτρινη 
φανέλα και κουνώντας κιτρινοπράσινες σημαίες. Ήταν έτοι-
μοι να πανηγυρίσουν. Η φασαρία που έκαναν και το χρώμα 
που έδιναν στο στάδιο ήταν απίστευτα. 

Ο Νεϊμάρ στάθηκε με το χέρι στην καρδιά και τραγούδησε 
δυνατά τον εθνικό ύμνο. Ήταν τόσο περήφανος που εκπρο-
σωπούσε την πατρίδα του και ήταν μία νίκη μόνο μακριά από 
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το να κάνει τους πάντες χαρούμενους. Περίμενε πώς και πώς. 
Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, η Βραζιλία κέρδισε φάουλ 

ακριβώς έξω από τη μικρή περιοχή. Ήταν η τέλεια ευκαιρία 
για τον Νεϊμάρ. Τοποθέτησε την μπάλα στη θέση της, έκανε 
μερικά βήματα πίσω και πήρε μια βαθιά ανάσα. Στη συνέχεια 
έστειλε δυνατά την μπάλα στην πάνω γωνία. Ήταν πολύ γρή-
γορη και πολύ ψηλή μπαλιά για να την αποκρούσει ο τερμα-
τοφύλακας. Η μπάλα χτύπησε το οριζόντιο δοκάρι, αναπήδη-
σε και καρφώθηκε στα δίχτυα.

Γκοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοολλλλλλ
λλλλλλλλλλλλλλλλ!!!!!

Ο Νεϊμάρ πάντα ονειρευόταν να βάζει καταπλητικά γκολ σε 
διεθνείς τελικούς. Το όνειρό του αυτό γινόταν πραγματικότη-
τα και δε θα ξεχνούσε ποτέ τη στιγμή. Όλοι οι συμπαίκτες του 
έτρεξαν στο μέρος του και πήδησαν πάνω του. 

«Τα κατάφερες!» φώναξε ο Γκάμπριελ. 
Μετά τους πανηγυρισμούς, ο Νεϊμάρ είπε στους άλλους 

να ηρεμήσουν και να συγκεντρωθούν. 
«Δεν κερδίσαμε ακόμη, συγκεντρωθείτε!»
Η Βραζιλία έπαιξε καλή άμυνα αλλά ύστερα από εξήντα 

λεπτά η Γερμανία ισοφάρισε. Ο Νεϊμάρ είχε κι άλλη δουλειά 
να κάνει. Ντρίμπλαρε έναν αμυντικό και με μια έξυπνη κίνη-
ση που είχε αντιγράψει από τον θρυλικό Γιόχαν Κρόιφ (γνω-
στή ως Cruyff Turn) ξεγέλασε έναν δεύτερο. Τώρα είχε χώ-
ρο να σουτάρει. Η μπάλα πέρασε φαλτσαριστά ξυστά στο τε-
ντωμένο χέρι του τερματοφύλακα και κατέληξε άουτ. 
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«Παραλίγο!» μονολόγησε ο Νεϊμάρ πιάνοντας με τα χέ-
ρια το κεφάλι του.

Η Βραζιλία βγήκε στην επίθεση ξανά και ξανά αλλά δεν 
μπορούσε να σημειώσει το νικητήριο γκολ, ακόμη και ύστε-
ρα από τα τριάντα λεπτά της παράτασης. Το ματς θα πήγαι-
νε στα πέναλτι.

«Θα εκτελέσω το τελευταίο», είπε ο Νεϊμάρ στον Μικάλε. 
Ήταν αποφασισμένος να γίνει ο εθνικός ήρωας αυτή τη φορά. 

Ύστερα από οχτώ πέναλτι το σκορ ήταν 4-4. Όταν ο Γουέ-
βερτον, ο τερματοφύλακας της Βραζιλίας, απέκρουσε το ένατο, 
ο Νεϊμάρ είχε τη χρυσή ευκαιρία του. Περπάτησε από τη με-
σαία γραμμή μέχρι το σημείο του πέναλτι ενώ χιλιάδες οπα-
δοί ζητωκραύγαζαν το όνομά του.

Σήκωσε την μπάλα, τη φίλησε και την τοποθέτησε στη θέ-
ση της. Καθώς περίμενε το σφύριγμα του διαιτητή, προσπά-
θησε να επιβραδύνει τους χτύπους της καρδιάς του. Αν ήταν 
αγχωμένος, μπορεί η μπάλα να έβγαινε άουτ. Έπρεπε να εί-
ναι ο συνηθισμένος, ψύχραιμος εαυτός του.

Καθώς έτρεχε, έκοψε ταχύτητα για ν’ αναγκάσει τον Γερ-
μανό τερματοφύλακα να κινηθεί πιο νωρίς. Ο τερματοφύλα-
κας έπεσε από τη δεξιά πλευρά και ο Νεϊμάρ σούταρε ψηλά 
αριστερά. Καθώς η μπάλα πήγαινε μέσα, ο Νεϊμάρ ξέσπασε 
σε δάκρυα χαράς. Είχε οδηγήσει τη χώρα του μέχρι το Ολυ-
μπιακό Χρυσό Μετάλιο πρώτη φορά στην ιστορία. Γονάτισε 
και ευχαρίστησε τον Θεό, ενώ οι άλλοι Βραζιλιάνοι παίκτες 
έτρεχαν ν’ αγκαλιάσουν τον ήρωά τους.
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«Πάντα έλεγες ότι θα τα καταφέρουμε!» φώναξε ο συμπαί-
κτης του, ο Λουάν. «Τώρα είναι ώρα για πάρτι!»

Καθώς ο Νεϊμάρ σηκωνόταν, άκουγε την απίστευτη φα-
σαρία που έκανε το πλήθος στο Μαρακανά. Ήταν το καλύτε-
ρο πράγμα που είχε ακούσει ποτέ.

Φαντάσου πώς θα ήταν η ατμόσφαιρα αν είχαμε περάσει στον 
τελικό του Μουντιάλ και το κερδίζαμε το δύο χιλιάδες δεκατέσ-
σερα! σκέφτηκε ο Νεϊμάρ, αλλά ήταν ώρα να ξεχάσει τις λύ-
πες του παρελθόντος και να προχωρήσει. Χάρη σ’ αυτόν, η 
χώρα του είχε επιστρέψει ξανά στην κορυφή του παγκόσμιου 
ποδοσφαίρου.

«Σ’ ευχαριστώ!» είπε ο Μικάλε στον Νεϊμάρ, αγκαλιάζο-
ντάς τον σφιχτά.

Ήταν μόλις είκοσι τεσσάρων, αλλά ο Νεϊμάρ ήταν ήδη για 
χρόνια ο νούμερο ένα σούπερ σταρ της Βραζιλίας. Ένιωθε 
τεράστια πίεση αλλά αρνούνταν ν’ απογοητεύσει την πατρί-
δα του, ακόμη κι αφού πήγε στην Ισπανία για να παίξει στην 
Μπαρτσελόνα.

Ο Νεϊμάρ είχε να ευχαριστήσει για πολλά τη Βραζιλία. Για 
την αγάπη της οικογένειάς του και των φίλων του. Για τη στή-
ριξη των προπονητών του στην Πορτουγκέσα Σαντίστα και στη 
Σάντος. Και, πάνω απ’ όλα, για την καταπληκτική δεξιοτεχνία 
που απέκτησε στο ποδόσφαιρο του δρόμου, στο ποδόσφαιρο 
στην άμμο και στο ποδόσφαιρο σάλας (futsal) στο Σάο Πάολο. 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΝΕΪΜΑΡ, 
ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΗΡΩΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Ο Νεϊμάρ είναι το αγόρι που κουβαλάει στους ώμους 
του τις ελπίδες της Βραζιλίας. Τώρα είναι σούπερ σταρ 

παγκόσμιου βεληνεκούς παίζοντας για την Παρί Σεν 
Ζερμέν, αλλά τα χρόνια του στην Μπαρτσελόνα, δίπλα 

στον Μέσι και στον Σουάρες, τον οδήγησαν στην 
παγκόσμια επιτυχία. Αυτή είναι η αληθινή ιστορία  

της πορείας του Νεϊμάρ προς τη δόξα.
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