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Ο Ντιέγκο Μαραντόνα άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 60 ετών
έπειτα από καρδιακή ανακοπή.
Tην τελευταία του πνοή άφησε ο
θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο θάνατος του Ντιέγκο Μαραντόνα, επήλθε μετά από
καρδιακό επεισόδιο, δύο μόλις εβδομάδες αφού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου είχε
υποβληθεί σε εγχείρηση στον εγκέφαλο.

Την είδηση της απώλειας του «Ντιεγκίτο» μετέδωσε η αργεντίνικη εφημερίδα «Clarin»,
και αναδημοσίευσαν όλα σχεδόν τα ΜΜΕ του πλανήτη. Στη συνέχεια, την είδηση
επιβεβαίωσε και ο δικηγόρος του παγκόσμιου θρύλου, Ματίας Μόρλα.
Το πρωί της Τετάρτης ο Μαραντόνα ένιωσε έντονες ενοχλήσεις το στήθος ενώ
βρισκόταν στο σπίτι του στη συνοικία του Σαν Αντρέ στην στην πόλη Τίγκρε. Ασθενοφόρα
έσπευσαν αμέσως, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αλλά παρά τις προσπάθειες που
έγιναν δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου πέθανε την ίδια ημερομηνία με το έτερο
«γητευτή» της μπάλας Τζόρτζ Μπέστ (25/11/2005) και τον Φιντέλ Κάστρο (25/11/2016).

Σημειώνεται ότι στις αρχές του μήνα, μετά την επέμβαση στην οποία υπεβλήθη για
αφαίρεση αιματώματος στον εγκέφαλο, ο γιατρός του «Ντιεγκίτο», Λεοπόλντο Λούκε, είχε
δημοσιεύσει φωτογραφία του αστέρα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου μετά το χειρουργείο.

Με το που έγινε γνωστή η τραγική είδηση ο Πελέ έσπευσε να τον αποχαιρετίσει. «Είναι
τόσο λυπηρό να χάνονται οι φίλοι με αυτό τον τρόπο. Σίγουρα μία μέρα θα κλωτσάμε μαζί
μία μπάλα στον ουρανό».

Ο για πολλούς κορυφαίος του αθλήματος αγαπήθηκε όσο λίγοι και αγωνίστηκε στις
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Αρχεντίνος Τζούνιορς, Μπόκα Τζούνιορς, Μπαρτσελόνα, Νάπολι, Σεβίλλη Νιούελς Ολντ
Μπόις.

Σημειώνεται ότι έκλεισε την καριέρα του στην αγαπημένη του Μπόκα το 1997.

Με την εθνική Αργεντινής είχε 91 συμμετοχές και 34 γκολ.

Επίσης έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Αργεντινής το 1981 με την Μπόκα Τζούνιορς,
ένα Κύπελλο Ισπανίας, ένα Σούπερ Κύπελλο Ισπανίας και ένα Copa de la Liga το 1983 με τη
Μπαρτσελόνα.

Με τη Νάπολi κατέκτησε δύο πρωτάθλημα Ιταλίας (1987, 1990), ένα κύπελλο Ιταλίας το
1987, ένα κύπελλο UEFA το 1990 και ένα Σούπερ Κύπελλο Ιταλίας την ίδια χρονιά.

Με την εθνική Αργεντινής κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων το 1979, το
Μουντιάλ το 1986 και το κύπελλο Αρτέμιο Φράνκι το 1993.
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