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Λιονέλ Μέσι  

 

Αναστασία Βαρελάκη, Β1  

 

 Ο Λιονέλ Μέσσι γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου 1987 στο Ροσάριο, μια 

εργατούπολη στα βορειοανατολικά της Αργεντινής, όπου ο πατέρας του δούλευε 

σε εργοστάσιο κατασκευών, ενώ η μητέρα του ήταν οικιακή βοηθός και μάλιστα 

μερικής απασχόλησης. Το αγαπημένο του παιχνίδι, όταν ήταν μικρός, ήταν μία 

μπάλα του τένις με την οποία έπαιζε τις ώρες που περνούσε με τη γιαγιά του, 

που ήταν και αυτή που ουσιαστικά τον μεγάλωσε.  

 Στην ηλικία των 5 ετών, ο «Λίο» εντάχθηκε στην τοπική ομάδα της 

Γκραντόλι, όπου προπονητής ήταν ο πατέρας του. Το σπάνιο ταλέντο του όμως 

έγινε διακριτό πολύ γρήγορα και το 1995 μετακόμισε στη μεγάλη ομάδα της 

πόλης, την Νιούελς Ολντ Μπόις.  

 Δύο χρόνια αργότερα, όταν ήταν 10 ετών, του διαγνώστηκε μια ορμονική 

αρρώστια η οποία είχε σημαντικό αντίκτυπο στην κανονική ανάπτυξη του 

οργανισμού. Ο Μέσι τότε είχε ύψος 1,11μ. και χωρίς ορμόνες μεταβολισμού θα 

έφτανε, στην καλύτερη των περιπτώσεων, το 1,50 κατά την ενηλικίωσή του, κάτι 

που σήμαινε ότι οι πιθανότητες μίας καριέρας ήταν μηδαμινές. Το κόστος της 

θεραπείας του, που έφτανε τα 900 ευρώ μηνιαίως, ήταν απαγορευτικό για τους 

γονείς του, αλλά δεν υπήρχε και κάποια ομάδα που επιθυμούσε να το αναλάβει. 

Ούτε καν η River Plate που ενδιαφερόταν εκείνο το διάστημα για τον 10χρονο 

Μέσι. Το κόστος της θεραπείας ανέλαβε 3 χρόνια μετά, το 2000, η Μπαρτσελόνα! 

Το 2001 ο Μέσι έγινε και επίσημα παίχτης της Μπαρτσελόνα, στα παιδικά 

τμήματα του Συλλόγου.  

 Η ατυχία ξαναχτύπησε τον Λίο, στο δεύτερο μόλις παιχνίδι του με την 

ομάδα νέων της Μπαρτσελόνα, όπου υπέστη κάταγμα στην περόνη και έμεινε 

εκτός αγωνιστικής δράσης για άλλους 3 μήνες. Παρόλα αυτά, το πείσμα και το 

αδιαμφισβήτητο ταλέντο του τον έκαναν να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του 

διαπαιδαγώγηση και άρχισε να ανεβαίνει σε σύντομο διάστημα τα επίπεδα των 

νεανικών ομάδων των Καταλανών. Αγωνίστηκε στην ίδια ομάδα των νέων με 

τους Σεσκ Φάμπρεγας και Ζεράρ Πικέ με τον οποίο έχει ιδιαίτερα φιλικές 

σχέσεις. «Μας είχαν πει να μην κάνουμε τάκλιν στις προπονήσεις στον Μέσι, 

επειδή ήταν μικροκαμωμένος και εύθραυστος», αφηγείται ο Ζεράρ Πικέ και 
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συμπληρώνει: «σύντομα όμως καταλάβαμε ότι δεν μπορούσαμε να του κάνουμε 

τάκλιν γιατί δεν μπορούσαμε να τον φτάσουμε».  

 Στην ηλικία των 16 ετών και 145 ημερών, στις 16 Νοεμβρίου 2003, ο Μέσι  

συμμετέχει για πρώτη φορά με την ομάδα της Μπαρτσελόνα σε μια φιλική 

αναμέτρηση απέναντι στην Πόρτο, στα πλαίσια των εγκαινίων του Εστάδιο ντο 

Ντραγκάο, ενώ το 2004 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με 

τους Καταλανούς, με τους οποίους αγωνίζεται έως και σήμερα. 

 Αυτά, αλλά και πολλές άλλες άγνωστες πτυχές της ζωής του 

«μεγαλύτερου» εν ενεργεία ποδοσφαιριστή, αφηγείται η ταινία «Η ζωή του 

Μέσι», στην οποία εμφανίζονται και μιλάνε για αυτόν οι Γιόχαν Κρόιφ, Αντρές 

Ινιέστα, Χαβιέρ Μασεράνο, Ζεράρ Πικέ, Χοσέ Μανουέλ Πίντο κ.α.  

 

 

Από την βιογραφία του Λιονέλ Μέσσι άντλησα τα εξής  ηρωικά χαρακτηριστικά:  

 Ο Μέσσι έκανε κατορθώματα από μικρός όπως οι ήρωες (στο 

ποδόσφαιρο).  

 Έχει μια σπάνια δύναμη να τρέχει πολύ γρήγορα.  

 Έχει φήμη και τον σέβονται και τον αγαπούν όλοι.  

 Ζει και δρα μακριά απ’ το σπίτι του. 

 Αντιμετωπίζει δυσκολίες αλλά τις ξεπερνά.  

 Έχει για μαγικό βοηθό τον πατέρα του ο οποίος τον βοηθά στα πρώτα του 

βήματα αλλά και μια μεγάλη ομάδα που τον βοηθά να ξεπεράσει το 

πρόβλημα με το ύψος του δίνοντάς του χρήματα για θεραπεία.  

 Αποκτά φήμη μέσω των κατορθωμάτων του.  

 Είναι δυνατός και όμορφος.  

 Όπως όλοι οι ήρωες ξεπερνά τα όρια και αντιμετωπίζει της προκλήσεις 

φεύγοντας από το σπίτι του σε μικρή ηλικία και ξεκινά τα κατορθώματά 

του.  

 Έχει ταπεινή καταγωγή, δεν έχει χρήμα και φήμη αλλά τα αποκτά μέσω 

των κατορθωμάτων του. 

 


