
K
Ω

Δ
. Μ

Η
Χ/

ΣΗ
Σ:

 2
23

81

w w w . p s i c h o g i o s . g r
Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΜΟχΑΜΕΝΤ ΣΑλΑχ, 
ΤΟΝ ΑΠΟλΥΤΟ ΗΡΩΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι ο σούπερ σταρ επιθετικός της 
Λίβερπουλ και στόχος του είναι να γίνει ο καλύτερος 
παίκτης του κόσμου. Αυτή είναι η απίστευτη ιστορία 

του, από το καυτό κλίμα της Αιγύπτου στη μαγεία της 
Ρώμης και μέχρι το στάδιο του Άνφιλντ, που δονείται 
από τις κραυγές των οπαδών. Με την ταχύτητά του, τις 
ικανότητές του και την ευχέρειά του στο σκοράρισμα 
κατάφερε να γίνει σύντομα ο πιο σημαντικός παίκτης 

της Λίβερπουλ και ένας θρύλος στην πατρίδα του.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στο μικρό χωριό του στην Αίγυπτο, τη Ναγκρίγκ, ο Μοχάμεντ 
Σαλάχ είχε μία και μοναδική διέξοδο: το ποδόσφαιρο, αυ-
τό που τον έκανε να αισθάνεται ξεχωριστός. Η μπάλα γέμιζε 
τις ώρες του και ονειρευόταν ότι μια μέρα μπορεί να γινόταν 
επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Τρύπωνε στο καφενείο του 
χωριού για να βλέπει παιχνίδια κι αποφάσισε ότι τρεις είναι οι 
ήρωές του: ο Γκιγκς, ο Ζιντάν και ο Τότι. Αντέγραφε τα κόλπα 
τους και προσπαθούσε να τα κάνει την άλλη μέρα. 

Στα δέκα του χρόνια μαγεύτηκε βλέποντας το Μουντιάλ 
του 2002 και απέκτησε τρεις νέους ήρωες, Βραζιλιάνους: Ρο-
νάλντο, Ριβάλντο, Ροναλντίνιο. Έτσι, έβαλε νέα κόλπα στο ρε-
περτόριό του, χαζεύοντας αντιπάλους και συμπαίκτες.

Ήταν πολύ γρήγορος –σαν άνεμος– κι αυτό τον έκανε να 
ξεχωρίζει από όλους τους άλλους. Μέχρι που στα δεκατέσ-
σερα τον ανακάλυψε η Ελ Μοκαουλούν. Καθημερινά έκα-
νε ταξίδι πέντε ωρών για να πηγαίνει και να προπονείται στο 
Κάιρο, αλλά η φλόγα του για διάκριση τον έκανε να ξεχνάει 
την τρομερή ταλαιπωρία. 

Συνέχισε να δουλεύει πολύ σκληρά για να βελτιώσει τις 
αδυναμίες του, κι έτσι, μόλις στα είκοσί του χρόνια, η ελβετική 
Βασιλεία τον απέκτησε και μαζί πανηγύρισαν το πρωτάθλημα! 
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12 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κι ήρθε η Τσέλσι του Μουρίνιο για να τον αποκτήσει, βλέ-
ποντας τα σπουδαία προσόντα του. Δεν πήρε όμως πολλές 
ευκαιρίες, βρέθηκε δανεικός στη Φιορεντίνα και τη Ρόμα, 
ώσπου το καλοκαίρι του 2017 η Λίβερπουλ έδωσε ένα τε-
ράστιο ποσό για να τον αποκτήσει. Αυτό ήταν! Στους «Κόκκι-
νους» βρήκε το λιμάνι του αλλά και το κίνητρο ν’ αποδείξει 
την αξία του. Λίγους μήνες μετά, πεισμωμένος από την αμφι-
σβήτηση του Μουρίνιο στην Τσέλσι, βγήκε πρώτος σκόρερ στο 
δύσκολο αγγλικό πρωτάθλημα αλλά και Παίκτης της Χρονιάς! 
Ο «Αιγύπτιος βασιλιάς», όπως τον βάφτισαν οι οπαδοί της Λί-
βερπουλ, απέδειξε ότι με πίστη και δουλειά μπορεί να πραγ-
ματοποιήσει κάποιος τα όνειρά του. Σήμερα θεωρείται ένας 
από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο και ονειρεύεται 
να γίνει πρωταθλητής με τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν!

 ΜΕΝΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ  
ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ

Άνφιλντ, 24 Απριλίου 2018

Η ατμόσφαιρα στο Άνφιλντ ήταν πάντα καταπληκτική αλλά τα 
μεγάλα ευρωπαϊκά βράδια ήταν κάτι το ξεχωριστό. Οι Φα-
νατικοί στο πέταλο (Kop Choir) είχαν ξεκινήσει να τραγου-
δούν ώρες πριν από τη σέντρα και, αν η Λίβερπουλ κέρδι-
ζε τη Ρόμα, θα συνέχιζαν για μέρες μετά. Οι οπαδοί τραγου-
δούσαν όλα τα παλιά αγαπημένα τραγούδια, όπως το «You’ll 
never walk alone», αλλά και καινούργια αγαπημένα, όπως το: 

Mo Salah, Mo Salah
Running down the wing,
Salah la la la la la la
Egyptian King!*
Τα μάτια του κόσμου ήταν στραμμένα στον «Αιγύπτιο Βασι-

* Ο Μο Σαλάχ, ο Μο Σαλάχ, τρέχοντας στα πλάγια, ο Σαλάχ λα λα λα 
λα λα, ο Αιγύπτιος Βασιλιάς! 
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λιά». Ο Μοχάμεντ βρισκόταν στην καλύτερη φόρμα της ζωής 
του με σαράντα γκολ και βάλε. Είχε ήδη σημειώσει τριάντα 
ένα στην Πρέμιερ Λιγκ και εννιά στο Τσάμπιονς Λιγκ. Θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει έτσι την ομάδα του μέχρι τον τελικό;

Για τον Μοχάμεντ θα ήταν μια συγκινητική βραδιά, ό,τι κι 
αν γινόταν. Κατ’ αρχάς, έπαιζε στον πρώτο του ημιτελικό Τσά-
μπιονς Λιγκ, μια στιγμή που ονειρευόταν από τότε που ήταν 
επτά χρόνων. Ακολουθούσε τα βήματα των ηρώων του, όπως 
ο Ζινεντίν Ζιντάν και ο Φραντσέσκο Τότι.

Επίσης, ο Μοχάμεντ έπαιζε εναντίον της παλιάς του ομά-
δας. Όταν η μεγάλη μεταγραφή του στην Τσέλσι δεν έφερε 
τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, το ιταλικό ποδόσφαιρο ήταν 
αυτό που τον έσωσε. Στη Φιορεντίνα, και μετά στη Ρόμα, είχε 
ανακαλύψει εκ νέου το πάθος του, την αυτοπεποίθησή του και 
τον δρόμο προς τη δόξα. Θα ήταν πάντα ευγνώμων γι’ αυτό.

Ο παλιός τεχνικός διευθυντής του Μοχάμεντ είχε φύγει 
αλλά πολλοί από τους παλιούς συμπαίκτες του ήταν ακόμη 
εκεί – ο Ράτζα Ναϊνγκολάν, ο Στέφαν Ελ Σαράουι και ο πα-
λιός συμπαίκτης του στην επίθεση Έντιν Τζέκο. Στη φυσού-
να τούς αγκάλιασε όλους έναν έναν. «Καλή τύχη», είπε χα-
μογελώντας. «Ας κερδίσει η καλύτερη ομάδα!»

Η Λίβερπουλ δεν ήταν ομάδα που στηριζόταν σ’ έναν μό-
νο άνθρωπο. Ο Μοχάμεντ ήταν μέρος του «Μεγάλου Τρίο», 
του πιο καυτού επιθετικού τριδύμου στον κόσμο. Με τον Σα-
ντιό Μανέ στ’ αριστερά, τον Ρομπέρτο Φιρμίνο στη μέση και 
τον Μοχάμεντ στα δεξιά, οι «Κόκκινοι» φαίνονταν ασταμάτητοι. 
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Ακόμη και η μεταγραφή του Φιλίπε Κουτίνιο στην Μπαρτσε-
λόνα δεν είχε ανακόψει τη φόρα τους. Είχαν σημειώσει πέ-
ντε γκολ με την Πόρτο στη φάση των 16 και μετά πέντε με τη 
Μάντσεστερ Σίτι στους προημιτελικούς. Αν οι αμυντικοί της 
Ρόμα δεν ήταν προσεκτικοί, το «Μεγάλο Τρίο» θα σκορπού-
σε ξανά την καταστροφή.

«Ελάτε, παιδιά, πάμε για τη νίκη!» φώναξε ο αρχηγός της 
Λίβερπουλ Τζόρνταν Χέντερσον, καθώς οι παίκτες έπαιρναν 
τις θέσεις τους για τη σέντρα.

Ακόμη και στις μέρες του στη Ρόμα, ο Μοχάμεντ ήταν περισ-
σότερο εξτρέμ παρά στράικερ. Με το καταπληκτικό σπριντ του 
ξεπερνούσε αμυντικούς και δημιουργούσε ευκαιρίες για τον 
Έντιν. Στη Λίβερπουλ, ωστόσο, ο προπονητής Γιούργκεν Κλοπ 
είχε βοηθήσει να μεταμορφωθεί ο Μοχάμεντ σε κανονικό φορ 
και μηχανή γκολ. Εξακολουθούσε να δουλεύει σκληρά για την 
ομάδα του αλλά πιο μπροστά στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, αν 
ένας αμυντικός έκανε λάθος, ήταν πάντα έτοιμος να χτυπήσει.

Η Λίβερπουλ δημιούργησε την πρώτη καλή ευκαιρία ύστε-
ρα από είκοσι επτά λεπτά. Ένα έξυπνο ξεπέταγμα από τον Ρο-
μπέρτο ήταν ό,τι χρειαζόταν για να τρέξει ο Σαντιό. Είχε τον Μο-
χάμεντ στα δεξιά του αλλά ο Σαντιό ήθελε όλη τη δόξα για τον 
εαυτό του. Στη μικρή περιοχή τράβηξε πίσω το αριστερό του 
πόδι και… έστειλε την μπάλα πάνω απ’ το οριζόντιο δοκάρι!

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ σκέπασαν το πρόσωπο με τα χέ-
ρια τους. Τι χαμένη ευκαιρία! Δύο λεπτά αργότερα άλλη μια 
ευκαιρία παρουσιάστηκε. Ο Μοχάμεντ έκανε φοβερή πάσα 
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στον Ρομπέρτο, που την έστρωσε στον Σαντιό. Αυτός σούτα-
ρε αμέσως… ψηλά και μακριά από το τέρμα!

Το Άνφιλντ γέμισε μουγκρητά απογοήτευσης. Δεν μπορού-
σαν να συνεχίσουν να χάνουν ευκαιρίες! Η Λίβερπουλ χρεια-
ζόταν περισσότερη ψυχραιμία μπροστά στο τέρμα. Χρειαζό-
ταν ένα ήρεμο μυαλό…

Ο Σαντιό πάσαρε στον Ρομπέρτο, που πάσαρε στον Μοχά-
μεντ στα δεξιά της εστίας. Με μια γρήγορη μετακίνηση της μύ-
της του παπουτσιού του, πέρασε την μπάλα στο θανατηφόρο 
αριστερό πόδι του. Ώρα να σουτάρει; Όχι ακόμη. Ο Μοχάμεντ 
ακούμπησε άλλη μια φορά την μπάλα για να βρει καλύτερη 
γωνία και στη συνέχεια έστειλε μια δυνατή βολίδα στην πά-
νω γωνία. Η τεχνική ήταν καταπληκτική αλλά την έκανε να 
φαίνεται τόσο εύκολη.

Γκοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοολλλλλλ
λλλλλλλλλλλλλλλλ!!!!!

Αμέσως, ο Μοχάμεντ σήκωσε ψηλά τα χέρια του – δε θα 
πανηγύριζε ένα γκολ απέναντι στην παλιά του ομάδα. Αυτό, 
ωστόσο, δεν εμπόδισε τους οπαδούς της Λίβερπουλ ή τους 
νέους συμπαίκτες του.

«Πάμε!» φώναξε ο Τζόρνταν σηκώνοντας τις γροθιές του 
στον αέρα.

Το τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ο Μοχάμεντ 
πάσαρε στον Ρομπέρτο κοντά στη μεσαία γραμμή και έφυ-
γε μπροστά για το ένα-δύο. Οι αμυντικοί της Ρόμα δεν είχαν 
καμιά πιθανότητα να τον πιάσουν. Αντιθέτως, ο τερματοφύ-
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λακάς τους επιχείρησε έξοδο για να μπλοκάρει το σουτ αλ-
λά ο Μοχάμεντ έστειλε την μπάλα πάνω από το κεφάλι του. 
Ήρεμα και με στιλ! Καθώς αυτή καρφωνόταν στα δίχτυα, σή-
κωσε και πάλι ψηλά τα χέρια του.

Γκοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοολλλλλλ
λλλλλλλλλλλλλλλλ!!!!!

Δεν μπορούσε κανείς να σταματήσει τον Μοχάμεντ. Στο 
δεύτερο ημίχρονο απέφυγε ξανά την παγίδα οφσάιντ που 
πήγε να του στήσει η Ρόμα και έκανε σέντρα στον Σαντιό για 
ένα απλό πλασέ. 3-0!

Αμέσως έδειξαν τον Ρομπέρτο. 
«Μπόμπι, η σειρά σου να σκοράρεις τώρα!»
Ο Μοχάμεντ πήρε την μπάλα στα πλάγια δεξιά και έτρεξε 

προς τον καημένο αριστερό μπακ της Ρόμα, που οπισθοχώ-
ρησε τρομαγμένος. Δεν είχε κάνει αρκετή ζημιά ο Μοχάμεντ 
για σήμερα; Όχι! Σαν να χόρευε, προχώρησε μπροστά και έκα-
νε σέντρα στον Ρομπέρτο στο κάθετο δοκάρι. 4-0!

Το «Μεγάλο Τρίο» της Λίβερπουλ φιγουράριζε και πάλι στο 
φύλλο αγώνα με τους σκόρερ. Ώρα για πάρτι στο Άνφιλντ:

We’ve got Salah, do do do do do do!
Mané Mané, do do do do do,
And Bobby Firmino,
And we sold Coutinho!*

* Έχουμε τον Σαλάχ, ντου ντου ντου ντου ντου ντου
Τον Μανέ, Μανέ, ντου ντου ντου ντου ντου
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Ύστερα από εβδομήνα πέντε καταπληκτικά λεπτά, ο Κλοπ 
έδωσε στον σούπερ σταρ του την ξεκούραση που του άξι-
ζε. Καθώς ο Μοχάμεντ έφευγε από τον αγωνιστικό χώρο, οι 
οπαδοί και των δύο ομάδων σηκώθηκαν για να χειροκρο-
τήσουν την παγκόσμιας κλάσης απόδοσή του και ο σεμνός 
ήρωας τους χειροκρότησε με τη σειρά του.

Στη Βασιλεία ο Μοχάμεντ είχε γίνει ένας Ευρωπαίος σταρ. 
Στη Λίβερπουλ είχε γίνει ένας Ευρωπαίος σούπερ σταρ. Με 
δύο φανταστικά γκολ και δύο καταπληκτικές ασίστ, είχε οδη-
γήσει τη Λίβερπουλ στον τελικό Τσάμπιονς Λιγκ, ακριβώς 
όπως είχε οδηγήσει και τη χώρα του, την Αίγυπτο, στο Μου-
ντιάλ 2018.

«Πόσο καλός είναι, λοιπόν, ο Μοχάμεντ Σαλάχ;» ρώτησε ο 
παρουσιαστής στην τηλεόραση.

Ο θρύλος της Λίβερπουλ Στίβεν Τζέραρντ χαμογέλασε και 
απάντησε: «Αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος παίκτης στον 
πλανήτη!»

Αυτό ήταν ανέκαθεν το όνειρο του Μοχάμεντ, από τότε 
που κλότσησε πρώτη φορά μπάλα στο τοπικό γήπεδο στη 
Ναγκρίγκ.

Και τον Μπόμπι Φιρμίνιο
Και πουλήσαμε τον Κουτίνιο!
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΜΟχΑΜΕΝΤ ΣΑλΑχ, 
ΤΟΝ ΑΠΟλΥΤΟ ΗΡΩΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι ο σούπερ σταρ επιθετικός της 
Λίβερπουλ και στόχος του είναι να γίνει ο καλύτερος 
παίκτης του κόσμου. Αυτή είναι η απίστευτη ιστορία 

του, από το καυτό κλίμα της Αιγύπτου στη μαγεία της 
Ρώμης και μέχρι το στάδιο του Άνφιλντ, που δονείται 
από τις κραυγές των οπαδών. Με την ταχύτητά του, τις 
ικανότητές του και την ευχέρειά του στο σκοράρισμα 
κατάφερε να γίνει σύντομα ο πιο σημαντικός παίκτης 

της Λίβερπουλ και ένας θρύλος στην πατρίδα του.
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