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Πελέ: Ο Έντσον που έγινε «βασιλιάς» –
Η ιστορία ενός θρύλου του ποδοσφαίρου

Έ

φυγε από τη ζωή ο «Βασιλιάς» Πελέ. Στα
82 του χρόνια (23/10/1940), αφού πάλεψε για περισσότερο από ένα χρόνο με
τον καρκίνο του παχέoς εντέρου.
Έζησε μία ζωή σαν να ήταν χίλιες. Φτάνοντας
στο στόμα ως όνομα και στα μάτια ως εικόνα, σε
κάθε ποδοσφαιρική -και όχι μόνο- γειτονιά του
πλανήτη.
Ξεκινώντας την «βασιλεία» του, αρχίζοντας να
συστήνεται -για τα καλά- αλλά και να κατακτά
τον κόσμο, από τα γήπεδα της Σουηδίας, όταν
σε ηλικία 17 ετών και εννέα μηνών κατέκτησε
το πρώτο-από τα τρία συνολικά που πήρε- Μουντιάλ.
Πόσοι στ΄αλήθεια άνθρωποι έχουν το προνόμιο
τέτοιας μεγάλης διάρκειας στη δημοφιλία σε δισεκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, μέσα σε
διαφορετικές ηλικίες και γενιές;
Ο Πελέ «έφυγε», έχοντας… πέσει και σηκωθεί
όρθιος σε μάχες δυσκολότερες από εκείνες που

κέρδισε μέσα στα γήπεδα γράφοντας Ιστορία,
μάχες ζωής, κουνώντας δυνατά το χέρι του στον
αέρα, όπως συνήθιζε να κάνει. όλες τις προηγούμενες φορές, αλλά όχι αυτή.
Πριν δημιουργηθεί ο θρύλος, ο Πελέ γεννήθηκε ως Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο (Edson
Arantes do Nascimento). Ο θρύλος, το «μαύρο
μαργαριτάρι» (Perola negra) του παγκοσμίου
ποδοσφαίρου, γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου
1940, στην πόλη Τρες Κορασόες (σ.σ: στα ελληνικά σημαίνει τρεις καρδιές) της πολιτείας Μίνας Ζεράις της Βραζιλίας.
Ήταν το πρώτο παιδί από τα τρία της οικογένειας
και βαφτίστηκε Έντισον προς τιμή του εφευρέτη Τόμας Έντισον (πήγε στη γενέθλια πόλη του
λίγο καιρό πριν από τη γέννηση του Πελέ) και
στη συνέχεια αφαιρέθηκε το «ι» από το όνομα.
Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε προβλήματα
υγείας. Έδινε μάχες, ενώ μπήκε -ξανά- στο νοσοκομείο στις 29 Νοεμβρίου, με λοίμωξη του

αναπνευστικού, αλλά και για να επανεξετάσουν
οι γιατροί την αγωγή του για την αντιμετώπιση
του καρκίνου παχέος εντέρου, και έχοντας ολοκληρώσει στα τέλη Απριλίου τον τελευταίο γύρο
θεραπείας.
Ο Πελέ, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
για αφαίρεση όγκου τον Σεπτέμβριο του 2021.
Έτσι κι αλλιώς, οι δημόσιες εμφανίσεις του είχαν ήδη μειωθεί πριν από την πανδημία της
Covid-19 και έκτοτε έχει κάνει λίγες εξόδους
από το σπίτι του κοντά στο Σάντος.
Ο Πελέ, ένας από τους 20 πιο σημαντικούς ανθρώπους του 20ου αιώνα σύμφωνα με το περιοδικό Time, ο μόνος παίκτης που έχει κατακτήσει
τρία Παγκόσμια Κύπελλα, υπέφερε από προβλήματα στο ισχίο εδώ και χρόνια και δεν μπορούσε
να περπατήσει χωρίς βοήθεια, έχοντας μάλιστα
διαψεύσει μέσω αυτών τον γιο του, Εντίνιο, που
είχε πει ότι ο πατέρας του βρισκόταν σε κατάθλιψη.

