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Αστέρας από πολύ μικρός, ο Αργε-
ντίνος μέσος φτάνει στο απόγειο της 
καριέρας του στα μέσα της δεκαετίας του 
1980 όπου διαπρέπει χάρη σε μια έμφυτη 
δημιουργική αίσθηση που έχει για το παι-
χνίδι. Αγγελικός και διαβολικός, ο Ντιέ-
γκο Μαραντόνα φέρνει στην Αργεντινή 
το υπέρτατο τρόπαιο στο Μουντιάλ του 
1986 του οποίου αναδείχτηκε καλύτερος 
παίκτης με 5 γκολ, 5 τελικές πάσες και 
μοναδική παρουσία. Ανεπανάληπτος ντρι-
μπλαδόρος, ο Ντιέγκο Μαραντόνα γίνε-
ται επίσης θρύλος και για το ότι κατάφερε 
να οδηγήσει στην κορυφή του ιταλικού 
και του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος τη 
μέτρια ομάδα της Νάπολης.

ΣΤΑΡ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Τιμημένος δύο φορές με Χρυσό 
Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών, 
ο Σέρβος σκηνοθέτης Εμίρ 
Κουστουρίτσα σκηνοθέτησε 
το 2008 μια ταινία αφιερωμένη 
στη ζωή του Μαραντόνα, ενός 
ανεπανάληπτου ποδοσφαιρι-
στή και ανθρώπου.

ΤΟ «ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»
Το 1986, η Αγγλία αντιμετωπί-
ζει την Αργεντινή στο Μουντιάλ 
του Μεξικού, 4 χρόνια μετά τον 
πόλεμο των Φόκλαντ. Έχοντας 
ηττηθεί στο στρατιωτικό πεδίο, 
η Αργεντινή παίρνει την εκδίκησή 
της με δύο γκολ του Μαραντόνα, 
ένα με το χέρι κι ένα μεγαλοφυές.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΣ
91 συμμετοχές και 

34 γκολ με την 
Εθνική Ομάδα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Γεννήθηκε  
το 1960

ΘΕΣΗ
Μεσοεπιθετικός

ΚΥΡΙΕΣ  
ΟΜΑΔΕΣ
Αρχεντίνος 

Τζούνιορς, ΦΚ 
Μπαρτσελόνα, 
ΣΣΚ Νάπολι

EL PIBE DE ORO (ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΑΓΟΡΙ)

ΤΙ ΤΕΧΝΙΚΗ!

«Αυτά που κάνει ο Ζιντάν με 
μια μπάλα, ο Μαραντόνα το 

έκανε μ’ ένα πορτοκάλι» έλεγε 
γι’ αυτόν ο Πλατινί.

ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Με 1,65 ύψος, ο Μαραντόνα είναι 
ο πιο κοντός από τους μεγάλους 

αστέρες του ποδοσφαίρου

ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΣ

Διαβολεμένος 
αριστεροπόδαρος, 
του αρέσει να βάζει 
γκολ με λόμπες και 
βολέ πάνω στην 

κίνηση.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Το 1995, σε 

ηλικία 35 ετών, 
για το σύνολο 
της καριέρας 
του κερδίζει 
την πρώτη 

Χρυσή Μπάλα 
που δόθηκε σε 
μη Ευρωπαίο 

παίκτη.

ΝΤΙΕΓΚΟ 
ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ

ΠΑΛΜΑΡΕ

Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα 

(1986)

Πρωτάθλημα 
Αργεντινής (1981)

Πρωτάθλημα 
Ιταλίας (1987, 

1990)

Κυπελλούχος 
ΟΥΕΦΑ (1989)

ΔΗΛΩΣΗ
«Το να μπεις 
στη μεγάλη 

περιοχή και να 
μην μπορέσεις 
να σουτάρεις 
είναι σαν να 
χορεύεις με 
την αδελφή 

σου».

21
αγώνες σε 
Μουντιάλ
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Έχοντας κάνει τα πρώτα του βήματα, 
όπως και ο Βασιλιάς Πελέ, στη Σάντος ΦΚ, 
αυτή η ιδιοφυΐα της στρογγυλής θεάς είναι 
ένας από τους πιο θεαματικούς επιθετικούς 
παίκτες του ποδοσφαιρικού πλανήτη. Σκό-
ρερ, ασύγκριτος τεχνίτης, απρόβλεπτος 
ντριμπλαδόρος, αστέρι της ΦΚ Μπαρτσε-
λόνα ή της Παρί Σεν-Ζερμέν, είναι ικανός να 
ξεφύγει από οποιονδήποτε αντίπαλο χάρη 
στην ταχύτητά του. Ο ιδιότροπος Νεϊμάρ 
έχει μόνο ένα παράπονο, το ότι δεν κέρδισε 
το Μουντιάλ που διοργανώθηκε στη χώρα 
του το 2014. Όμως είναι ακόμη νέος και 
προλαβαίνει να προσθέσει μερικούς ακόμη 
τίτλους στο παλμαρέ του.

ΤΙ ΓΚΟΛ!
Το 2011, ο Νεϊμάρ αντιμετωπίζει 
τη Φλαμένγκο. Ξεκινώντας από το 
κέντρο του γηπέδου, ο σέντερ φορ 
της Σάντος ντριμπλάρει δύο αντιπά-
λους, στηρίζεται σε έναν συμπαίκτη, 
ξεπερνάει τον τελευταίο αμυντικό 
και σκοράρει. Ένα αριστούργημα, το 
πιο όμορφο γκολ της FIFA εκείνης 
της χρονιάς!

ΚΡΙΜΑ
Το 2005, ο Βραζιλιάνος καλείται 
από τη Ρεάλ να περάσει διά-
φορα τεστ ταυτόχρονα με τον 
Ρομπίνιο. Το νεαρό φαινόμενο 
είναι μόλις 13 ετών, αλλά έχει 
καταγοητεύσει τους Μαδριλέ-
νους. Δυστυχώς γι’ αυτούς, η 
Σάντος αντιτίθεται στη μετα-
γραφή.

ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΣ
101 συμμετοχές  

και 61 γκολ με την 
Εθνική Ομάδα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Γεννήθηκε το 1992

ΘΕΣΗ
Επιθετικός

ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ
Σάντος ΦΚ,  

ΦΚ Μπαρτσελόνα,  
Παρί Σεν-Ζερμέν

ΤΡΟΜΕΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ

ΝΕΪΜΑΡ

ΠΑΛΜΑΡΕ

Κύπελλο Βραζιλίας 
(2010)

Ολυμπιακοί 
Αγώνες  
(2016)

Κόπα 
Λιμπερταδόρες 

(2011)

Πρωτάθλημα 
Ισπανίας  

(2015, 2016)

Πρωτάθλημα 
Γαλλίας  

(2018, 2019)

Τσάμπιονς Λιγκ 
(2015)

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ
Στο Μουσείο 

της Μαντάμ Τισό 
του Λονδίνου 

υπάρχει ήδη το 
κέρινο άγαλμα του 

Νεϊμάρ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Στα 25 του, ο 
Νεϊμάρ διαθέτει 
ιδιωτικό τζετ, 

ελικόπτερο και 
γιοτ.

Ο ΒΙΡΤΟΥΟΖΟΣ

Ντρίμπλα, παιχνίδι 
με το εσωτερικό των 
ποδιών, κροσόβερ με 
απίστευτη ταχύτητα, ο 

Νεϊμάρ είναι γεννημένος 
ντριμπλαδόρος.

ΛΑΤΡΗΣ  

ΤΟΥ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ

Το κούρεμα του Νεϊμάρ είναι πάντα 
πολύ μελετημένο.

ΠΡΩΙΜΟ ΤΑΛΕΝΤΟ

Έγινε αρχηγός της Εθνικής 
Βραζιλίας σε ηλικία 23 ετών.

14 
ετών,

πρώτο 
επαγγελματικό 

συμβόλαιο




