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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το χαμόσπιτο στο οποίο έμενε σε μια από τις πιο φτωχές πε-
ριοχές της Φουνσάλ, στο νησί Μαδέρα στην Πορτογαλία, έστα-
ζε συχνά, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη δυστυχία στους 
δικούς του. Κι ο ίδιος, που για να ξεχνιέται έπαιζε μπάλα στους 
δρόμους μέχρι να νυχτώσει και να μη βλέπει πια, τους είπε 
μια μέρα: «Κάποτε θα γίνω μεγάλος ποδοσφαιριστής και θα 
λύσω όλα μας τα προβλήματα!»

Οι γονείς και τα τρία αδέλφια του μικρού Κριστιάνο Ρο-
νάλντο έβαλαν τα γέλια με τον ονειροπαρμένο πιτσιρίκο, που 
σε χρόνο ρεκόρ τούς έκανε να τον πιστέψουν! Το κοκαλιάρι-
κο αγόρι που λάτρευε το ποδόσφαιρο και μισούσε την ήττα, 
με το πάθος, την τρέλα αλλά και τα σπουδαία προσόντα του, 
τράβηξε το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, που τον 
απέκτησε στα δώδεκα χρόνια του! Ήταν ένα παιδί-φαινόμενο 
στην Πορτογαλία και σύντομα το όνομά του πέρασε τα σύνο-
ρα της χώρας. Έτσι, πριν καν γίνει δεκαοχτώ, παιδαρέλι ακό-
μη, τράβηξε το ενδιαφέρον μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες 
στον κόσμο, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Ο προπονητής της 
σερ Άλεξ Φέργκιουσον τους έπεισε να ξοδέψουν 12 εκατομ-
μύρια λίρες για να τον πάρουν, κι έτσι, αμούστακος ακόμη, ο 
Ρονάλντο βρέθηκε στο Ολντ Τράφορντ. 
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12 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δουλεύοντας σκληρά για ν' αναδείξει το ταλέντο του, βελ-
τιώθηκε τρομακτικά και αναδείχτηκε τρεις φορές πρωταθλη-
τής Αγγλίας! Είχε ήδη γίνει τρομερός παίκτης κι έτσι η «βα-
σίλισσα» Ρεάλ έδωσε… ένα καράβι λεφτά για να τον απο-
κτήσει το 2009. Τα τετρακόσια πενήντα γκολ που έβαλε και 
τα τέσσερα Τσάμπιονς Λιγκ με τη φανέλα της ήταν η απόδει-
ξη των τεράστιων ικανοτήτων του, αφού έγινε ο αναμφισβή-
τητος ηγέτης της. 

Το «κλαμένο μωρό», όπως ήταν το παρατσούκλι του, μπο-
ρούσε να φωνάξει ότι όχι μόνο τα κατάφερε αλλά έφτασε και 
στην κορυφή του κόσμου, έστω κι αν πολλοί τον είπαν εγωι-
στή και εγωκεντρικό. Αλλά τα επιτεύγματά του δημιουργούν 
ίλιγγο και προκαλούν αναγνώριση και σεβασμό. 

Επόμενος στόχος το πρωτάθλημα με τη Γιουβέντους κι 
ίσως μια ακόμη χρυσή μπάλα, η έκτη της τεράστιας καριέ-
ρας του!

ΜΕΝΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΟΞΑ

Ο Κριστιάνο είχε ήδη κερδίσει τόσο πολλά τρόπαια στην εκ-
πληκτική καριέρα του – δύο τίτλους στο ισπανικό πρωτάθλη-
μα, δύο κύπελλα Ισπανίας, τρία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου 
στην Πρέμιερ Λιγκ, πέντε τρόπαια στο Τσάμπιονς Λιγκ και πέ-
ντε Χρυσές Μπάλες. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούσε να νιώ-
θει μερικές φορές ότι κάτι έλειπε. Αυτό το κάτι ήταν ένα διε-
θνές έπαθλο με την Εθνική Πορτογαλίας.

Στις 10 Ιουλίου 2016 ήταν μόλις ένα βήμα από το να πραγ-
ματοποιήσει αυτό το όνειρο. Με την αυτοπεποίθηση και τα 
γκολ του, ο Κριστιάνο είχε οδηγήσει την ομάδα του μέχρι 
τον τελικό του Euro 2016. Στο Σταντ ντε Φρανς, η Πορτογαλία 
αντιμετώπισε την Εθνική Γαλλίας, που είχε το πλεονέκτημα 
έδρας και παγκόσμιας κλάσης παίκτες, όπως ο Πολ Πογκμπά 
και ο Αντουάν Γκριεζμάν. 

Η Πορτογαλία ήταν το αουτσάιντερ αλλά είχε τον καλύτε-
ρο παίκτη στην Ευρώπη, τον Κριστιάνο, και αυτός ήταν πιο 
αποφασισμένος από ποτέ να κερδίσει.

Αφού ο προπονητής τους, Φερνάντο Σάντος, τους μίλησε 
στ’ αποδυτήρια, ήταν ώρα να μιλήσουν οι παλαιότεροι παί-
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κτες. Ο Νάνι μίλησε πρώτος και ακολούθησε ο Κριστιάνο.
«Τα πήγαμε τόσο καλά και φτάσαμε ως εδώ», τους είπε ο 

αρχηγός τους. «Μια ακόμη νίκη και θα γράψουμε ιστορία. Θα 
γυρίσουμε σπίτι ως ήρωες!»

Όλη η ομάδα ζητωκραύγασε. Μαζί μπορούσαν να γίνουν 
οι πρωταθλητές της Ευρώπης. 

Ο Κριστιάνο στεκόταν όρθιος με τα μάτια κλειστά όσο 
ακουγόταν ο εθνικός ύμνος της Πορτογαλίας. Δε μουρμού-
ριζε απλώς τις λέξεις, τις κραύγαζε με όλη τη δύναμη της φω-
νής του. Αγαπούσε τη χώρα του και ήθελε να την κάνει πε-
ρήφανη στον αγωνιστικό χώρο.

Επτά λεπτά αργότερα, ο Κριστιάνο πήρε την μπάλα μέσα 
στην περιοχή των Γάλλων. Καθώς γύρισε για να βγάλει επί-
θεση, ο Ντιμιτρί Παγέτ του έκανε φάουλ. Το παιχνίδι συνεχί-
στηκε αλλά ο Κριστιάνο βρισκόταν ακόμη στο έδαφος, κρατώ-
ντας το αριστερό του γόνατο και ουρλιάζοντας από τον πόνο.

Άουτς!
Καθώς οι γιατροί χρησιμοποιούσαν το μαγικό σπρέι και 

του έβαζαν πάγο στο γόνατο, ο Κριστιάνο μόρφαζε. Το τραύ-
μα φαινόταν άσχημο. Σκέπασε με τα χέρια του το πρόσωπό 
του για να κρύψει τα δάκρυά του.

Ο Ντιμιτρί τον πλησίασε για να του ζητήσει συγγνώμη για 
το τάκλιν, αλλά ο Κριστιάνο ήταν πολύ αναστατωμένος για 
να απαντήσει. Τελικά, σηκώθηκε κουτσαίνοντας στο χορτά-
ρι. Στην πλάγια γραμμή δοκίμασε το πόδι του – δεν το ένιω-
θε καλά αλλά ήθελε να συνεχίσει να παίζει. 
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«Είσαι σίγουρος;» τον ρώτησε ο Ζοάο Μάριο καθώς κα-
τευθυνόταν πίσω στον αγωνιστικό χώρο.

«Πρέπει να προσπαθήσω!» του είπε ο Κριστιάνο.
Ένα λεπτό αργότερα κατέρρευσε. Τη μεγάλη μέρα του, ο 

Κριστιάνο πονούσε πάρα πολύ για να μπορέσει να συνεχίσει. 
Κουνούσε ασταμάτητα το κεφάλι του – δεν μπορούσε να πι-
στέψει την ατυχία του.

«Πρέπει να βγεις έξω», του είπε ο Νάνι αγκαλιάζοντάς τον. 
«Θα κάνουμε περήφανο τον αρχηγό μας, σ’ το υπόσχομαι!»

Ο Κριστιάνο, ωστόσο, δεν ήταν έτοιμος να τα παρατήσει. 
Οι γιατροί έδεσαν το γόνατό του και μπήκε πάλι στον αγώ-
να. Αλλά, όταν προσπάθησε να τρέξει, αναγκάστηκε να στα-
ματήσει. Έκανε σήμα στον πάγκο: «Πρέπει να βγω». Έβγαλε 
το περιβραχιόνιο του αρχηγού. «Φόρεσέ το», είπε στον Νάνι, 
βάζοντάς του το στο μπράτσο. «Και κέρδισε αυτό τον τελικό!»

«Ναι, θα τον κερδίσουμε για σένα!» φώναξε ο Πέπε. 
Καθώς μεταφερόταν εκτός γηπέδου πάνω σ’ ένα φορείο, 

ο Κριστιάνο έκλαιγε συνεχώς. Ο πιο σημαντικός αγώνας της 
ζωής του είχε τελειώσει.

Στο ημίχρονο οι δύο ομάδες ήταν στο 0-0 και ο Κριστιάνο 
βρισκόταν στ’ αποδυτήρια για να ενθαρρύνει τους συμπαί-
κτες του. 

«Μείνετε ενωμένοι και συνεχίστε ν’ αγωνίζεστε σκλη-
ρά!» τους είπε.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν στον πάγκο, τρώγοντας τα νύ-
χια του και κλοτσώντας την μπάλα νοερά. Κάθε φορά που η 
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Πορτογαλία έφτανε στο γκολ, σηκωνόταν, έτοιμος να πανη-
γυρίσει. 

Λίγο προτού ο επιθετικός Έντερ μπει αλλαγή, ο Κριστιά-
νο τον κοίταξε κατάματα και του είπε: «Να είσαι δυνατός. Θα 
σκοράρεις το νικητήριο γκολ».

Ύστερα από ενενήντα λεπτά, το σκορ ήταν ακόμη 0-0. Ο 
Κριστιάνο περπατούσε γύρω γύρω ενθαρρύνοντας τους κου-
ρασμένους παίκτες. Ήταν σκληρό γι’ αυτόν να μην είναι στο 
γήπεδο αλλά έστω κι έτσι έπαιζε τον ρόλο του όπως μπορού-
σε. Ύστερα από εκατόν εννιά λεπτά, ο Έντερ πήρε την μπάλα, 
ξέφυγε από τον Γάλλο αμυντικό και έστειλε μια βολίδα στην 
κάτω γωνία του τέρματος. 

Γκοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοολλλλλλ
λλλλλλλλλλλλλλλλ!!!!!

Ο Κριστιάνο τρελάθηκε από τη χαρά του, σήκωσε ψηλά τα 
χέρια του και άρχισε να χοροπηδάει. Ολόκληρη η πορτογαλι-
κή ομάδα πανηγύριζε. Ήταν πολύ κοντά στη νίκη.

Τα τελευταία δέκα λεπτά, ο Κριστιάνο καθόταν με τον Σά-
ντος, ως δεύτερος προπονητής. Πήγαινε πάνω κάτω στην 
πλάγια γραμμή δίνοντας οδηγίες στους παίκτες.

Τρέχα! Άμυνα! Με την ησυχία σου! 
Με το σφύριγμα της λήξης ο Κριστιάνο έβγαλε μια κραυγή 

χαράς, καθώς τα δάκρυα κυλούσαν στα μάγουλά του. Αγκά-
λιασε με τη σειρά τους συμπαίκτες του και τους ευχαρίστησε. 

«Όχι, εμείς σ’ ευχαριστούμε!» του είπε ο Έντερ. «Χωρίς 
εσένα δε θα είχα βάλει αυτό το γκολ!»
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«Σ’ το είπα ότι θα τα καταφέρναμε!» είπε ο Πέπε γελώντας.
Ο Κριστιάνο έβγαλε τη φανέλα του και την πέταξε στο πλή-

θος. Χρειάστηκε να του δώσουν μια άλλη φανέλα για να κά-
νει το καθήκον του ως αρχηγού της ομάδας – να σηκώσει το 
κύπελλο του Euro 2016.

Ανέβηκε αργά τα σκαλιά, χαιρετώντας όλους τους οπαδούς 
καθώς περνούσε από δίπλα τους. Το κύπελλο είχε κόκκινες 
και πράσινες κορδέλες, τα χρώματα της σημαίας της Πορτο-
γαλίας. Καθώς ο Κριστιάνο σήκωσε το κύπελλο, όλη η ομά-
δα ζητωκραύγασε. Το φίλησε και το πέρασε στους άλλους 
παίκτες. Καμία λέξη δε θα μπορούσε να περιγράψει τα συ-
ναισθήματα του Κριστιάνο.

Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Κρι-
στιάνο έγινε σούπερ σταρ αλλά το απίστευτο ταξίδι του στην 
κορυφή είχε ξεκινήσει στην πατρίδα του, στην Πορτογαλία, 
με την οικογένειά του, στο νησί της Μαδέρα. Κι έτσι ο θρίαμ-
βος του Euro 2016 ήταν κάτι σαν ευχαριστώ για τα χρόνια που 
μεγάλωνε όταν η ζωή δεν ήταν πάντα εύκολη.

Χωρίς δυσκολίες στην αρχή της ζωής του, ο Κριστιάνο 
ίσως να μην είχε αυτή την εκπληκτική λαχτάρα να είναι ο κα-
λύτερος, που μετατράπηκε σε χάρισμα στα χρόνια της δόξας. 
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ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεπέρασε τη φτώχεια και 
τις αρρώστιες και έγινε ένας από τους καλύτερους 

ποδοσφαιριστές στην Ιστορία. Δραπετεύοντας από τους 
δρόμους της Μαδέρα, απέδειξε ότι είναι παιδί-θαύμα  

στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πριν γίνει θρύλος  
στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην Εθνική Πορτογαλίας.  

Αυτή είναι η ιστορία του αγοριού που έγινε  
ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες  

του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. 

Πρόλογος: 
Μένιος 

Σακελλαρόπουλος


