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Φίλιπ Λαμ

Πολύ λίγοι ποδοσφαιριστές μπορούν να ισχυριστούν ότι έχουν κερδίσει 
την Bundesliga, το Παγκόσμιο Κύπελλο και το UEFA Champions League 
κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Ωστόσο, ο Φίλπ Λαμ μπορεί. 
Ο πρώην αρχηγός της Γερμανίας και της Μπάγερν Μονάχου είναι το τέ-
λειο παράδειγμα που πρέπει να επισημάνουμε όταν πρόκειται για σκληρή 
δουλειά, απόδοση και ταπεινότητα. Έχοντας ενταχθεί στην Μπάγερν ως 
11χρονος, ο Λαμ έκανε το ντεμπούτο στην ομάδα των Βαυαρών το 2002 
στην ηλικία των 19.
Είναι ο χαρακτήρας και η δουλειά του που τον έκανε να μεγαλώσει για να ενσωματώσει όλα όσα 
αντιπροσωπεύει το κλαμπ. Πράγματι, ο ίδιος ο παίκτης παραδέχτηκε αργότερα να απολαμβάνει ότι 
βρισκόταν κοντά στους μεγάλους ποδοσφαιριστές της Μπάγερν. Σύμφωνα με τον Λαμ, του άρεσε να 
είναι μπολ μπόι  γιατί τον έφερνε κοντά στην πραγματική δράση στο γήπεδο. Αμέσως μετά την ανα-
κοίνωση της αποχώρησής του, είπε για τις όμορφες μέρες ως παιδί των γηπεδών, λέγοντας: «Έτσι με 
έβαλε μέσα στο άθλημα η Μπάγερν. Ήταν απίστευτο να είμαι τόσο κοντά σε όλη τη δράση».

Ματέο Κόβασιτς

Ο διεθνής Κροατίας Ματέο Κόβασιτς είναι ακόμα πολύ νέος, αλλά έχει κά-
νει πολύ καλή καριέρα, λαμβάνοντας υπόψη πώς ξεκίνησε. Υπάρχει μια 
φοβερή φωτογραφία του μέσου, όπου προσπάθησε να τραβήξει την προ-
σοχή του Στίβεν Τζέραρντ κατά τη διάρκεια ενός αγώνα UEFA Champions 
League στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Ο μικρός Κόβασιτς λάτρευε τον 
Τζέραρντ σε ηλικία 6 ετών. Γι’ αυτό παρακάλεσε τον πατέρα του να ταξιδέψουν μέχρι την Ελλάδα για 
να τον δουν από κοντά. Ναι στο Ολυμπιακός-Λίβερπουλ τον Νόεμβριου του 2000 για τον ΟΥΕΦΑ! Ο 
Κόβασιτς μάλιστα είχε τέτοιο θράσος που κατάφερε να μπει στο γήπεδο και να πλησιάσει το είδωλό 
του για να του ζητήσει την φανέλα. Ναι. Στην Αθήνα. Ναι. Σε ηλικία μόλις 6 ετών. Μια 15ετία μετά 
ετοιμάζεται για το Ανφιλντ. Για να φορέσει την φανέλα του Τζέραρντ. Ο 26χρονος μπορεί να καυχηθεί 
ότι παίζει στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου και επίσης κερδίζει το UEFA Champions League.
Έτσι ξεκίνησε η καριέρα του Ματέο. Ο Κροάτης είναι ποσφαιριστής στην Τσέλσι και πριν ήταν στην 
Ρεάλ Μαδρίτης και είναι δίκαιο να πούμε ότι η καριέρα του μόλις ξεκίνησε. Για έναν παίκτη που δεν 
έχει φτάσει ακόμη στο αποκορύφωμά του, έχει ήδη παίξει για τρεις από τους ελίτ της Ευρώπης -Ίντερ, 
Ρεάλ, και Τσέλσι. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ξεκίνησε ως παιδί των γηπέδων, ο αστέρας της Τσέλσι έχει 
κάνει πολύ καλά για να βρεθεί στο προσκήνιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Φάμπιο Καναβάρο

Ο θρύλος της Ιταλίας Φάμπιο Καναβάρο ξεκίνησε την καριέ-
ρα του ως μπολ μποι. Ο θρυλικός αμυντικός μεγάλωσε στην 
ακαδημία της Νάπολι, όπου συνήθως παρακολουθούσε τον 
Ντιέγκο Μαραντόνα να παίζει. Ο Καναβάρο μπορεί να έκανε 
μεγάλο όνομα με την εθνική ομάδα της Ιταλίας και τη Ρεάλ 
Μαδρίτης, αλλά ο δρόμος δεν ήταν πάντα ομαλός. Το 2006, 
οδήγησε την Ιταλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο και έκλεισε έτος 
κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερου Παίκτη της FIFA. Είχε 
πολλές επιτυχίες με πολλούς τίττλους οπουδήποτε έπαιξε, 
όπως στη Ρεάλ Μαδρίτης, την Πάρμα και τη Γιουβέντους. 
Προς το παρόν, ο Φάμπιο είναι εντός της λίστας που αφορά τους 10 καλύτερους αμυντικούς όλων των 
εποχών. Αυτό είναι μια μεγάλη αναγνώριση για έναν παίκτη που ξεκίνησε την καριέρα του κυνηγώ-
ντας μπάλες στην γραμμή του γηπέδου. Ήταν πάντα αποφασισμένος και πρόθυμος να δουλέψει και 
έτσι εξελίχθηκε σε ένα από τους καλύτερους ποδόσφαιριστές όλων των εποχών, εντός και εκτός της 
Ιταλίας. Είναι ένα τεράστιο παράδειγμα για όλους τους νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Ραούλ Γκονθάλεθ

Ο Ραούλ Γκονζάλες θε-
ωρείται ένας από τους 
σπουδαιότερους όλων 
των εποχών όσον αφο-
ρά το ισπανικό ποδό-
σφαιρο. Ο πρώην και 
ΘΡΥΛΙΚΟΣ αρχηγός της 
Ρεάλ Μαδρίτης σημείω-
σε τόσα πολλά γκολ κατά 
τη διάρκεια της καριέρας 
του, αλλά κάποτε βρισκόταν στα γήπεδα και μάζευε 
τις μπάλες  Ο Ραούλ ξεκίνησε την καριέρα του στην 
Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου πέρασε δύο χρόνια στην 
ομάδα νέων του συλλόγου. Εκεί, περιστασιακά υπη-
ρέτησε ως μπολ μποι κατά τη διάρκεια των αγώνων, 
και έτσι ήρθε σε επαφή με το αγαπημένο του άθλη-
μα. Τα υπόλοιπα, όπως λένε, είναι ιστορία.
Αλλά ο πρώην Ισπανός διεθνής συνέχισε να επι-
τυγχάνει πολλά για τον εαυτό του, ειδικά σε ομαδι-
κό επίπεδο. Ο Ραούλ τελείωσε την καριέρα του στη 
Ρεάλ Μαδρίτης ως ο πρώτος σκόρερ του συλλόγου 
με 323 γκολ, έως ότου τελικά ανατράπηκε από τον 
Κριστιάνο Ρονάλντο. Κέρδισε επίσης πολλά τρόπαια 
με τους Los Blancos, συμπεριλαμβανομένων πολ-
λών τίτλων της LaLiga, του Copa del Rey και του 
UEFA Champions League. Όχι και άσχημα για ένα 
μικρό παιδί που μάζευε μπάλες.

Γουέσλεϊ Σνάιντερ

Ένας άλλος αθλητής που 
εργάστηκε από πολύ μι-
κρή ηλικία για να γίνει 
διάσημος ποδοσφαιρι-
στής. Ο Ολλανδός θρύ-
λος έχει σημειώσει τόση 
επιτυχία στην καριέρα 
του που οι άνθρωποι 
ξεχνούν εύκολα τον τα-
πεινό χαρακτήρα του. Ο 
πρώην μέσος Ίντερ και Ρεάλ Μαδρίτης αναπτύχθη-
κε στη διάσημη ακαδημία του Άγιαξ. Στα χρόνια 
που πέρασε εκεί, ο Σνάιντερ χρησιμοποιήθηκε συ-
χνά ως μπολ μπόι πριν τελικά ανέβει στην μεγάλη 
ομάδα. 
Κατέχει 131 κύπελλα για την εθνική ομάδα της Ολ-
λανδίας έχοντας παίξει βασικό ρόλο στην πορεία 
της μέχρι και τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου το 2010. Ο Γουέσλεϊ ήταν επίσης αναπόσπα-
στο κομμάτι της πανίσχυρης ομάδας της Ίντερ του 
Ζοζέ Μουρίνιο που κέρδισε την Serie A, το Ιταλικό 
Κύπελλο και το UEFA Champions League το 2010. 
Μια τόσο μεγάλη καριέρα για έναν άντρα που ήταν 
το παιδί για τις μπάλες εφτά ετών!

Ας δούμε πέντε νεαρούς που ξεκίνησαν ως μπολ μπόι την επαφή τους με 
το ποδόσφαιρο πριν γίνουν οι θρύλοι που είναι σήμερα.

Από Μπολ-μπόι σε μια ονειρεμένη 
καριέρα – 5 θρυλικές ιστορίες! 


