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Ο ΜΆΙΚΛ ΤΖΟΡΝΤΆΝ ΆΨΉΦΉΣΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΉΣ ΒΆΡΎΤΉΤΆΣ, 
ξεπέρασε τις προσδοκίες του κόσμου και υπερέβη τα ηλικια
κά όρια, κατακτώντας τη δόξα ως ο σπουδαιότερος μπασκετ
μπολίστας όλων των εποχών. Αναμφισβήτητα το ταλέντο του 
ήταν συγκλονιστικό –τα ιπτάμενα καρφώματά του και τα 
ρεκόρ των 60 πόντων έχουν εμπνεύσει ολόκληρες γενιές–, 
αλλά οι άγνωστες δυνάμεις πίσω από τις επιτυχίες του είναι 
αυτές που όλοι θα θέλαμε να έχουμε. Ο Μάικλ Τζόρνταν πέ
τυχε βασιζόμενος στην πειθαρχία και τη σκληρή δουλειά και 
βρίσκοντας τον τρόπο να διοχετεύσει τη θέληση και την αντα
γωνιστικότητά του στο άθλημα που αγαπούσε. 

ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΟΝΤΆΙ

  ΆΠΟΦΘΕΓΜΆΤΆ ΤΟΎ ΕΝΟΣ ΚΆΙ ΜΟΝΆΔΙΚΟΎ ΜΆΙΚΛ ΤΖΟΡΝΤΆΝ, 
ΤΟΎ ΒΆΣΙΛΙΆ ΤΩΝ ΆΙΘΕΡΩΝ.

  ΜΙΆ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΉ ΜΆΤΙΆ ΣΤΆ ΠΡΩΤΆ ΧΡΟΝΙΆ ΤΟΎ ΤΖΟΡΝΤΆΝ 
ΣΤΟ ΜΠΆΣΚΕΤ, ΣΤΉΝ ΚΆΤΆΚΤΉΣΉ ΤΉΣ ΔΟΞΆΣ ΚΆΙ ΣΤΆ ΠΙΟ 
ΕΝΤΎΠΩΣΙΆΚΆ ΚΆΤΟΡΘΩΜΆΤΆ ΤΟΎ.

  ΜΟΝΆΔΙΚΉ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΉΣΉ ΠΟΎ ΆΠΟΤΎΠΩΝΕΙ ΤΟ ΠΝΕΎΜΆ 
ΤΟΎ ΜΆΙΚΛ ΤΖΟΡΝΤΆΝ ΜΕΣΆ ΚΆΙ ΕΞΩ ΆΠΟ ΤΟ ΓΉΠΕΔΟ.

  ΣΎΜΒΟΎΛΕΣ ΚΆΙ ΜΆΘΉΜΆΤΆ ΠΟΎ ΘΆ ΣΕ ΕΜΠΝΕΎΣΟΎΝ ΝΆ 
ΧΆΡΆΞΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΎ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΉΝ ΎΠΕΡΟΧΉ.
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Στη μαμά, στον μπαμπά,  

στην αδελφή μου, στην Bella και  

στις αγάπες της ζωής μου, Ezra και Sebastian.  

Με τις ασίστ των David Α., Helaine και Aimee.

– D.H.L.
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Στο γήπεδο ήταν μια ασταμάτητη δύναμη. Ο μέσος όρος των 30,1 πόντων ανά παι-

χνίδι επισκίασε κάθε παίκτη πριν από αυτόν και όλους όσοι ακολούθησαν. Πηδούσε 

τόσο ψηλά όταν κάρφωνε ώστε χτυπούσε το κεφάλι του στη στεφάνη. Κατέρριπτε ρε-

κόρ στο ΝΒΑ σαν να ήταν άλλη μια μέρα στο γραφείο. Στο μπάσκετ κανένας στον κό-

σμο δεν μπορούσε να συγκριθεί μαζί του. Ο Μάικλ Τζέφρι Τζόρνταν (ή αλλιώς MJ, 

GOAT, Air Jordan, Mike, His Airness) είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους και αγα-

πητούς αθλητές της εποχής μας. 
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Ήταν θανατηφόρος στην επίθεση αλλά 
και κυρίαρχος στην άμυνα, πρώτος στα 

κλεψίματα επί τρεις διαφορετικές σεζόν 

και τιμήθηκε με το βραβείο του Αμυντι-

κού της Χρονιάς το 1988. Ανακηρύχθηκε 

MVP All-Star τρεις φορές. 

Εκτός γηπέδων, η απήχησή του ως δια-
σημότητας και το επιχειρηματικό δαι-
μόνιό του επέβαλαν τάσεις στη μόδα, 
με αποτέλεσμα να πουλήσει περισσότε-
ρα προϊόντα απ’ όσα θα πίστευε ποτέ 
κανείς ότι είναι δυνατό, από τα διαχρο-

νικά δημοφιλή παπούτσια Nike Air 

Jordan μέχρι τα φαρδιά σορτς που ακόμα 

και σήμερα φοράνε οι παίκτες (ο Μάικλ 

ήθελε κάτω από το σορτς των Σικάγο 

Μπουλς να φοράει το σορτς του Πανεπι-

στημίου Νορθ Καρολάινα), μέχρι το σλό-

γκαν «Be Like Mike», που επί δεκαετίες 

είναι σήμα κατατεθέν του Gatorade. Ήταν 

ένας από τους πρώτους αθλητές που πρω-

ταγωνίστησαν σε διαφημιστικά σποτ, τα 

οποία του απέφεραν τεράστια έσοδα. Σή-

μερα εξακολουθεί να βγάζει δισεκατομ-

μύρια δολάρια από συμφωνίες, περισσό-

τερα από οποιονδήποτε άλλο σύγχρονό 

του αθλητή.

Παρόλο που ο Μάικλ είχε σχεδόν υπε-
ράνθρωπες δυνατότητες ως παίκτης, 
ήταν και είναι τόσο ανθρώπινος όσο 
όλοι μας, και αυτό είναι που κάνει την 
ιστορία του συναρπαστική. Τον είδαμε 

να ξεσπάει σε κλάματα όταν κατέκτησε 

επιτέλους τον πρώτο τίτλο του. Πάλεψε 

με αποφάσεις που άλλαξαν τη ζωή του, 

βασανίστηκε μέχρι να αποφασίσει πότε 

θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση και 

είχε τη γενναιότητα να διακόψει το μπά-

σκετ για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του 

στο μπέιζμπολ. Ήταν πάντα αθλητής 

υψηλών προδιαγραφών και αναγκάστη-

κε να υπερασπιστεί όλα τα λάθη του, συ-

μπεριλαμβανομένων των τολμηρών 

επιλογών στην καριέρα του, του μαχητι-

κού στιλ του και της αδυναμίας του στον 

τζόγο. Δέχτηκε ταυτόχρονα και επανει-

λημμένως κριτική και επαίνους, αλλά 

κατάφερε να κυριαρχήσει ως ηγέτης και 

ίνδαλμα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  Στη διάρκεια της καριέρας του, ο Μάικλ Τζόρνταν ση-
μείωσε 40 πόντους σε 165 αγώνες, 50 πόντους σε 32 αγώνες και 60 
πόντους σε 5 αγώνες . 
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Ενώ άλλοι παίκτες μπορεί να υπέφεραν 
από τα λάθη τους, αυτός χρησιμοποιού-
σε κάθε αποτυχία ως πηγή έμπνευσης 
προκειμένου να πιέσει περισσότερο τον 
εαυτό του. Έχασε από τους Ντιτρόιτ Πί-

στονς – και εκμεταλλεύτηκε τον εκνευρι-

σμό του για να σταματήσει το σερί των νι-

κών τους. Δεν είχε κατακτήσει κάποιο 

πρωτάθλημα επί χρόνια – και κέρδισε έξι 

συνεχόμενα. Δεν είχε σταθερό τζαμπ σουτ 

– κι έτσι εξέλιξε ένα fadeaway τζαμπ σουτ 

με περιστροφή που κανείς δεν μπορούσε 

να σταματήσει. Μετέτρεψε την απογοή-

τευση σε αυτοβελτίωση: 

«Έχω χάσει περισσότερα από 9.000 

σουτ στην καριέρα μου και σχεδόν 300 

αγώνες. Μου εμπιστεύτηκαν 26 φορές 

το τελευταίο νικητήριο σουτ και το έχα-

σα. Είχα αποτυχίες στη ζωή μου ξανά 

και ξανά. Και γι’ αυτό πέτυχα».

Οπωσδήποτε είναι περίπλοκη προσω-
πικότητα. Συμπαίκτες και αντίπαλοι τον 

έχουν αποκαλέσει εγωιστή, μανιακό, αδί-

στακτο. Το εμμονικό πάθος του για τη νί-

κη με κάθε τίμημα αντιμετωπίστηκε αρ-

νητικά. Ήταν διαβόητος για τις βρισιές του. 

Σνόμπαρε την κριτική σε όλη τη διάρκεια 

της καριέρας του και περιφρουρούσε με 

πάθος την κληρονομιά του. Αλλά αυτά τα 

ίδια χαρακτηριστικά τον έκαναν νικητή.

Ίσως να μην μπορούμε να κάνουμε άλ-
μα 1,2 μέτρα. Ή να «πετάξουμε» έτσι 

ώστε το κεφάλι μας να ξεπερνάει τη στε-

φάνη κατά 2,5 εκατοστά. Και σε καμία 

περίπτωση δε θα μπορούσαμε να βάλου-

με 32,292 πόντους στο ΝΒΑ. Αλλά μπο-

ρούμε να μάθουμε τι χρειάζεται για να γί-

νεις ηγέτης και πρωταθλητής από τον άν-

θρωπο που τα έκανε όλα αυτά και πολλά 

άλλα. Μπορούμε να πάρουμε μαθήματα 

από τον τρόπο που ο Μάικλ προσέγγιζε 

το παιχνίδι, από το αδιάκοπο εργασιακό 

ήθος του και από τον τρόπο που διαχειρι-

ζόταν προπονητές και συμπαίκτες.

Γιατί λοιπόν θα μιλάμε για τον Μάικλ 
Τζόρνταν για δεκαετίες, ακόμα και αιώ-
νες; Διότι αυτό που έκανε στο γήπεδο 

ήταν εξωπραγματικό. Αυτό που μας έδει-

ξε μας εμπνέει. Αυτό που μας διδάσκει 

ξεπερνά τα όρια του χρόνου. 

Τα θεαματικά καρφώματά του, τα σουτ του 

την κρίσιμη στιγμή και η άγρια αποφα-

σιστικότητά του θα ζουν για πάντα. Όταν 

είσαι τόσο καλός αντίπαλος, τόσο αλη-

σμόνητος παίκτης και ένας άνθρωπος 

που δημιουργεί τάσεις στη μόδα, δεν εξα-

φανίζεσαι ποτέ. Συνεχίζεις να υπάρχεις 

ως θρύλος και η ζωή σου γίνεται πολύτι-

μη συλλογή από μαθήματα. 
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Δεν υπάρχει τίποτε κοινότοπο στον Μάικλ Τζόρνταν, έναν άνθρωπο που γεννήθη-

κε για να παίζει μπάσκετ. Η λαχτάρα του για τη νίκη ήταν πάντα φανερή στο πρόσω-

πό του: ατσάλινο βλέμμα, η γλώσσα έξω. Έγλειφε τα χείλη του λίγο πριν κατατροπώ-

σει τον αντίπαλο στο γήπεδο. Όταν ανατρέχεις στην παιδική του ηλικία και στα πρώ-

τα χρόνια του στο μπάσκετ, βλέπεις από πού πηγάζει το πάθος του να ηγείται και η τε-

ράστια επιθυμία του να ξεπεράσει τους άλλους.

ΑΝΑΠΤΥΞΕ  
ΜΙΑ ΥΓΙΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑ
Ο Μάικλ γεννήθηκε στο Μπρούκλιν, στη 

Νέα Υόρκη, αναμφισβήτητα στη Μέκκα 

του μπάσκετ, στις 17 Φεβρουαρίου 1963. 

Ο νεαρός Τζόρνταν δεν είχε αρκετό χρόνο 

για να προσαρμοστεί στο ταπεινό περιβάλ-

λον του ή να εντρυφήσει στην μπασκετική 

κουλτούρα της πόλης, γιατί, στην ηλικία 

των δύο, η οικογένειά του είχε ήδη μετα-

κομίσει στο Γουίλμινγκτον της Βόρειας 

Καρολίνας σε αναζήτηση μιας νέας ζωής. 

Ο πατέρας του, Τζέιμς, και η μητέρα του, 

Ντελόρις, θεωρούσαν τους δρόμους του 

Μπρούκλιν πολύ επικίνδυνους για την οι-

κογένειά τους. Αναζητούσαν ένα ασφαλέ-

στερο περιβάλλον για τα παιδιά τους.

Ο Μάικλ ήταν το τέταρτο από τα πέντε 

παιδιά της οικογένειας. Είχε δύο μεγαλύ-
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τερους αδελφούς (τον Τζέιμς τζούνιορ και 

τον Λάρι), μια μεγαλύτερη αδελφή (την 

Ντελόρις) και μια μικρότερη αδελφή (τη 

Ρόσλιν). Ο αδελφός του ο Λάρι, μεγαλύ-

τερός του μόλις κατά 11 μήνες, επηρέασε 

σημαντικά τη ζωή του – και το παιχνίδι 

του. Ο Μάικλ οφείλει στον αδελφό του το 

γεγονός ότι εμποτίστηκε με τη νοοτροπία 

του νικητή από πολύ νεαρή ηλικία:

«Όταν συγκρούεσαι με έναν άνθρωπο 

που αγαπάς πολύ, αυτό πυροδοτεί ολό-

κληρο το μέσα σου. Πάντα ένιωθα ότι 

ανταγωνιζόμουν τον Λάρι για την προ-

σοχή του πατέρα μου… Κι έτσι μεγάλω-

νε η αποφασιστικότητά μου να γίνω 

εξίσου καλός αν όχι καλύτερος από τον 

αδελφό μου». 

Ο μεγαλύτερος αδελφός του Μάικλ δεν 

κατάφερε ποτέ να μπει στο ΝΒΑ, αλλά εί-

χε ταλέντο και θέληση, που τα μετέδωσε 

στον μικρό του αδελφό. Ο Λάρι έχει ύψος 

1,72, είναι πολύ πιο κοντός από τον αδελ-

φό του, αλλά το άλμα του έφτανε τα 112 

εκατοστά – σχεδόν τόσο ψηλά όσο και του 

διάσημου αδελφού του στο απόγειο της 

καριέρας του. Ο Λάρι ενθάρρυνε τον αδελ-

φό του και ήξερε από νωρίς ότι ο Μάικλ 

ήταν προορισμένος να γίνει κάτι ξεχωρι-

στό. «Το επίπεδο παιχνιδιού του ήταν πο-

λύ υψηλότερο από των υπολοίπων», έλε-

γε ο Λάρι. «Ο κόσμος με ρωτάει συνεχώς 

αν με ενοχλούσε, αλλά ειλικρινά μπορώ 

να πω καθόλου, γιατί είχα την ευκαιρία 

να τον δω να εξελίσσεται. Ήξερα πόσο 

σκληρά δούλευε».

ΧΑΛΙΝΑΓΩΓΗΣΕ  
ΤΟΝ ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟ ΣΟΥ
Ο Μάικλ ήταν ένα μάλλον επιθετικό παι-

δί και στο γυμνάσιο αυτή η συμπεριφο-

ρά τού κόστισε αποβολές. Η μαμά του 

Μάικλ, Ντελόρις, επαγρυπνούσε για να 

κρατάει τον γιο της μακριά από φασαρίες. 

Προσπαθούσε σκληρά να τον επαναφέ-

ρει στην τάξη. Μέχρι να πάει στο λύκειο 

οι βαθμοί του είχαν βελτιωθεί σημαντι-

κά. Ήταν πάντα καλός στα αθλήματα –

άριστος στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο 

και στο μπέιζμπολ–, αλλά, όταν πήγε στο 

λύκειο, ονειρευόταν να μπει στη σχολική 

ομάδα μπάσκετ. Και όταν ο Μάικλ επικε-

ντρωνόταν σε κάτι, ακόμα και σε τόσο 

νεαρή ηλικία, τίποτε δεν μπορούσε να 

τον σταματήσει. 

Ο Μάικλ ξεχώρισε στο μπέιζμπολ εξαρ-

χής. Ήταν καταπληκτικός μέσος και πί-

τσερ που αγωνιζόταν για το Λύκειο Λά-

νεϊ και έριχνε 45 συνεχόμενες βολές 

χωρίς να επιτρέψει στην αντίπαλη ομά-

δα να σκοράρει. Στο μπάσκετ δεν είχε 

τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση. Κι αυτό 
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«ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ  
Ο ΝΙΚΗΤΗΣ  

ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ  
ΕΝΑΣ  

ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟΣ  
ΠΟΥ ΔΕΝ  

ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΣΕ  
ΠΟΤΕ».
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είχε να κάνει εν μέρει με το ύψος του. Τη 

δεύτερη χρονιά του στο λύκειο, οι μεγα-

λύτεροι, πιο έμπειροι παίκτες αποκα-

λούσαν τον Μάικλ «Φιστίκι» και «Κα-

ρυδιά». Την ανεχόταν την προσβολή, 

αλλά ήταν αποφασισμένος να εξελίξει 

τις ικανότητές του για να τους κάνει να 

το πληρώσουν.

Ως δευτεροετής στα δοκιμαστικά για τη 

σχολική ομάδα, είχε ύψος κάτω από 1,83 

και δεν μπορούσε να καρφώσει. Κι αυτό 

ήταν πρόβλημα. Ο Μάικλ ήξερε ότι έπρε-

πε να δυναμώσει προκειμένου να κυ-

ριαρχήσει στο μπάσκετ. Ο πατέρας του 

προσπαθούσε να τον παρηγορήσει: «Το 

έχεις στην καρδιά σου», έλεγε. «Το ύψος 

είναι μέσα σου. Μπορείς να είσαι όσο ψη-

λός θέλεις στη σκέψη σου». 

Όταν ο Μάικλ έκανε τελικά το δοκιμαστι-

κό του στην ομάδα το 1978, δεν τα πήγε 

καλά. Δεν μπήκε στην ομάδα του σχο-

λείου και ένιωσε ότι ο προπονητής του 

στο λύκειο τον περιφρονούσε. Μπήκε σε 

μια λίστα με παίκτες για τη δεύτερη ομά-

δα. Έκλαψε στο δωμάτιό του όταν είδε τη 

λίστα. Ένιωσε ακόμα χειρότερα όταν ένας 

από τους πιο στενούς φίλους του, ο Λιρόι 

Σμιθ, που ήταν δευτεροετής και κοντά στα 

Η ΕΛΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Μια μέρα ο Μάικλ και τα αδέλφια του αποφάσισαν ότι θα είχε πλάκα να 
χορέψουν στη λάσπη σ’ ένα χοιροστάσιο και να βγάζουν ήχους σαν γου-
ρούνια . Ένα γουρούνι εκνευρίστηκε και κυνήγησε τον Μάικ (όπως τον 
φώναζαν μικρό) προς έναν ηλεκτρικό φράχτη . Καθώς προσπάθησε να 
πηδήσει τον φράχτη, πιάστηκε το πόδι του και έπεσε, και το ηλεκτρικό 
ρεύμα διαπέρασε το σώμα του, καίγοντας το στήθος του .

Θα πίστευε κανείς ότι ο Μάικ θα είχε μάθει τους κινδύνους της αγροτικής 
ζωής, αλλά όχι . Κάποια στιγμή αποφάσισε να δοκιμάσει να κόψει ξύλα . 
Δυστυχώς δεν υπολόγισε σωστά πού θα προσγειωνόταν το τσεκούρι και 
τραυματίστηκε στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του, με αποτέλεσμα να 
τρέξει στους γονείς του κλαίγοντας . Σήμερα του λείπουν δυόμισι εκατο-
στά από το μεγάλο δάχτυλό του .
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«ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ  
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙΣ.  

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ 
ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΣ,  

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ  
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ.  

ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΤΥΧΗΣΕΙΣ, 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΝΙΩΣΕΙ 

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ».
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δύο μέτρα, μπήκε στη σχολική ομάδα, 

κι έτσι ήξερε ότι ήταν δυνατό. Θεώρησε 

λοιπόν ότι ο ίδιος δεν ήταν αρκετά κα-

λός. Και τότε το είδε ως προσωπική πρό-

κληση. 

«Όταν κόπηκα από την ομάδα του σχο-

λείου ως δευτεροετής στο λύκειο, έμαθα 

κάτι», είπε ο Μάικλ. «Ήξερα ότι δεν ήθε-

λα ποτέ ξανά να νιώσω τόσο άσχημα. 

Δεν ήθελα να έχω ποτέ ξανά αυτή τη γεύ-

ση στο στόμα μου, αυτό το κενό στο στο-

μάχι μου».

Σύμφωνα με τον προπονητή του, στην 

πραγματικότητα οι δευτεροετείς σπάνια 

μπαίνουν στην ομάδα του σχολείου. Επι-

πλέον, ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν μόνο 1,78 

τότε, κι αυτό ήταν ένα επιπλέον μειονέ-

κτημα. Ο Μάικλ άφησε να περάσει λίγος 

καιρός για να ηρεμήσει και στη συνέχεια 

εκμεταλλεύτηκε αυτό το επεισόδιο ως 

καύσιμο για την εκτόξευση της καριέρας 

του. Ανέφερε το επεισόδιο της απόρριψής 

του από την ομάδα του σχολείου σχεδόν 

τριάντα χρόνια αργότερα, στον λόγο του 

στο Hall of Fame:

«Όταν μπήκε εκείνος στην ομάδα και όχι 

εγώ, ήθελα να αποδείξω όχι μόνο στον 

Λιρόι Σμιθ, όχι μόνο στον εαυτό μου, αλ-

λά και στον προπονητή που επέλεξε τον 

Λιρόι, ήθελα να βεβαιωθώ ότι όλοι θα το 

καταλάβαιναν – έκανες λάθος, φίλε».

Ο καθηγητής του θυμήθηκε την άγρια 

αποφασιστικότητα του Μάικλ: «Δεν ήθε-

λε να χάνει ποτέ πουθενά», είπε ο Ρούμπι 

Σμιθ, καθηγητής φυσικής αγωγής στο 

Λάνεϊ. «Ήταν έμφυτο. Συνήθως πηγαίνω 

στο σχολείο μεταξύ 7:00 και 7:30. Ο 

Μάικλ έφτανε πριν από μένα. Κάθε φορά 

που έμπαινα και άνοιγα τις πόρτες, τον 

άκουγα να παίζει μπάσκετ. Φθινόπωρο, 

χειμώνα, καλοκαίρι. Τα περισσότερα 

πρωινά έπρεπε να τον βγάζω με το ζόρι 

από το γυμναστήριο».

Ο Μάικλ πήρε σχεδόν δέκα πόντους την 

τρίτη χρονιά του στο λύκειο, μπήκε βασι-

κός στην ομάδα του σχολείου και δεν κοί-

ταξε ποτέ ξανά πίσω. Κι έτσι, η εργασιακή 

κουλτούρα του πήρε διαστάσεις θρύλου. 

Προπονούνταν συνεχώς και γρήγορα 

έγινε το νούμερο ένα στην ομάδα μπά-

σκετ του Λυκείου Λάνεϊ, σημειώνοντας 

κατά μέσο όρο 20 πόντους ανά παιχνίδι. 

Ήταν σίγουρος πλέον για τον εαυτό του, 

όχι ντροπαλός. 

Η εμπειρία της απόρριψης έμεινε χαραγ-

μένη στη μνήμη του Μάικλ για το υπό-

λοιπο της καριέρας του. «Κάθε φορά που 

έκανα προπόνηση και κουραζόμουν και 
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σκεφτόμουν να σταματήσω, έκλεινα τα 

μάτια μου και έβλεπα τη λίστα στα απο-

δυτήρια με τους επιλεγέντες για την ομά-

δα του σχολείου χωρίς το όνομά μου», 

εξηγούσε. «Αυτό μου έδινε συνήθως κου-

ράγιο να προχωρήσω». Ο Μάικλ ήταν 

ικανός να παίρνει κάτι αρνητικό και να 

το κάνει θετικό, ακόμα και να χρησιμο-

ποιεί αποτυχίες ή στραβοπατήματα για 

να κινητοποιείται και να εξωθείται να κά-

νει σπουδαία πράγματα. 

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Ο Μάικλ δεν επέτρεπε ποτέ στον εαυτό 

του να επαναπαύεται στα επιτεύγματά 

του. Αν έβαζε 20 πόντους, σκεφτόταν ότι 

θα έπρεπε να έχει βάλει 30. Αν έβαζε 30, 

θα έπρεπε να είναι 40. Αν έβαζε το νικη-

τήριο καλάθι, θα υπερανέλυε μια κακή 

πάσα που είχε κάνει αντί να πανηγυρίζει 

απλώς για το καλάθι.

Στον τελευταίο χρόνο του στο λύκειο, ο 

Μάικλ πέτυχε ένα απίστευτο τριπλ 

νταμπλ, με διψήφιους αριθμούς σε πό-

ντους, ασίστ και ριμπάουντ.

Ο Μάικλ επιλέχτηκε να παίξει στη διορ-

γάνωση McDonald’s All American 

Games, μια φοβερή τιμή για κάθε μαθη-

τή λυκείου, όπου και σημείωσε 30 πό-

ντους και κατέκτησε το τρόπαιο του MVP. 

Έτσι, βρέθηκε στις λίστες όλων για μια 

θέση στο πάνθεον της δόξας. Παρόλο που 

του άρεσε πολύ το μπέιζμπολ και ήταν 

καλός σ’ αυτό, ήταν προορισμένος για το 

μπάσκετ. Πήρε το ταλέντο του λοιπόν και 

πήγε στο Πανεπιστήμιο Νορθ Καρολάι-

να, στο Τσάπελ Χιλ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ

 ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ.

 Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ.

 Η ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΟΔΙΔΕΙ.

 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΩΣ ΚΙΝΗΤΡΟ.

 ΜΗ ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΣΑΙ ΠΟΤΕ ΜΕ ΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ.
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«ΑΝ ΜΕ ΩΘΗΣΕΙΣ  
ΣΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΣ 

ΑΔΥΝΑΜΙΑ, ΤΟΤΕ  
ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΩ  

ΑΥΤΗ ΤΗΝ  
ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ  

ΑΔΥΝΑΜΙΑ  
ΣΕ ΔΥΝΑΜΗ».
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 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2  

Ο νεαρός Μάικλ Τζόρνταν βρέθηκε ενώπιον της πρόκλησης να γίνει ηγέτης αμέ-
σως μετά το λύκειο. Μπορεί να φαίνεται ότι ήταν ανέκαθεν ηγέτης, αλλά, όταν ο 

Μάικλ ήταν απλώς ένα κοκαλιάρικο παιδί από το Γουίλμινγκτον της Βόρειας Καρο-

λίνας, ήταν γνωστός περισσότερο για τα εντυπωσιακά καρφώματά του και τις εναέριες 

επιθέσεις του στη ρακέτα παρά για τον ηγετικό ρόλο του σε μια ομάδα μπάσκετ. 

Όταν έφτασε στο Τσάπελ Χιλ για να παί-

ξει στο Πανεπιστήμιο Νορθ Καρολάινα, 

ήταν ο λιγότερο σημαντικός παίκτης ως 

πρωτοετής. Ταλαντούχος; Ναι. Αλλά η 

λογική έλεγε ότι έπρεπε να βρει τη θέση 

του και να αποφύγει να μπει στο μάτι κυ-

ρίως των παλιών παικτών. Σπάνια ο προ-

πονητής του, Ντιν Σμιθ, χρησιμοποιούσε 

πρωτοετείς. Για να βρει τη θέση του στο 

κολεγιακό μπάσκετ και να γίνει ο και-

νούργιος πολύτιμος παίκτης της ομάδας, 

ο Μάικλ έπρεπε να δώσει μια πρωτό-

γνωρη μάχη.

Ο Μάικλ απολάμβανε τις προκλήσεις και 

λάτρευε να αποδεικνύει ότι οι άλλοι έκα-

ναν λάθος, κι έτσι πιέστηκε θέτοντας φι-

λόδοξους στόχους στις αρχές της κολεγια-

κής του καριέρας. Το Νορθ Καρολάινα 

ήταν γεμάτο ταλαντούχτους παίκτες, συ-

μπεριλαμβανομένου του Τζέιμς Γουόρθι, 

που θα έβλεπε στο μέλλον το όνομά του 
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στο Hall of Fame. Αντί να υποκύψει στον 

Γουόρθι ωστόσο, ο Μάικλ το είδε ως πρό-

κληση που θα λειτουργούσε ως καύσιμο 

για την καριέρα του ως πρωτοετούς. Είπε 

στον εαυτό του ότι μέχρι το τέλος της χρο-

νιάς θα είχε γίνει ο καλύτερος παίκτης 

της ομάδας.

«Ήθελε να μάθει και να εξελιχθεί γρήγο-

ρα», είπε ο Γουόρθι για τον πρωτοετή 

Μάικλ. «Από μήνα σε μήνα, από παιχνί-

δι σε παιχνίδι, απορροφούσε πληροφο-

ρίες. Από τη στιγμή που έκανε κάτι κτή-

μα του και το πρόσθετε στο ακατέργαστο 

ταλέντο που ήδη είχε, το θέαμα ήταν 

εκρηκτικό».

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΗΓΕΤΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝ ΗΓΕΤΗ
Ο Μάικλ σεβόταν τον προπονητή του, 

Ντιν Σμιθ. Άκουγε και μάθαινε υπό την 

καθοδήγησή του. Από πολύ νεαρή ηλικία, 

ο Μάικλ ήξερε ότι ήταν ταλαντούχος αλλά 

έπρεπε να εξασκηθεί στην ομαδική δου-

λειά, στην πειθαρχία και στις βασικές αρ-

χές του παιχνιδιού. Ο κόουτς Σμιθ ήταν 

αυστηρός μεν αλλά με τεράστια καρδιά. 

Ήξερε πότε να αγκαλιάσει έναν παίκτη και 

πότε να μαλώσει κάποιον για το καλό του.

Στον Μάικλ άρεσε η πίεση του Σμιθ, η 

εστίαση του οποίου στην πειθαρχία ακου-

γόταν σαν μουσική στα αυτιά του Μάικλ. 

Σε μια δημοσιευμένη επιστολή του το 

1983, ο κόουτς Σμιθ απευθύνθηκε στον 

νεαρό παίκτη προτείνοντάς του οχτώ τρό-

πους για να βελτιώσει το παιχνίδι του. 

Έγραψε ότι, αν ο Μάικλ εξέλισσε αυτές τις 

δεξιότητες, θα γινόταν καλύτερος παί-

κτης και (το σημαντικότερο) θα βοηθού-

σε την ομάδα του να καταφέρει σπουδαία 

πράγματα. 
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Όσο καλός κι αν ήταν ο Μάικλ σε ατομι-

κό επίπεδο, έπρεπε να μάθει να είναι μέ-

λος μιας ομάδας που θα έφερνε νίκες. Ο 

Ντιν Σμιθ ήταν ο μοναδικός που μπορού-

σε να βάζει όρια στο εκρηκτικό παιχνίδι 

του Μάικλ. Τον κρατούσε κάτω από τον 

μέσο όρο των 20 πόντων ανά παιχνίδι 

(ορόσημο για κάθε μεγάλο σκόρερ) και 

τις τρεις σεζόν του στην κολεγιακή του 

καριέρα, διασφαλίζοντας ότι το «εγώ» 

έμενε έξω από την «ομάδα». Χρειαζόταν 

ένας ισχυρός προπονητής σαν τον Σμιθ 

για να βοηθήσει τον Μάικλ να μάθει ότι 

η επιτυχία της ομάδας έχει μεγαλύτερη 

αξία από τη δική του.

Η ΣΩΣΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Η επιρροή του κόουτς Σμιθ επεκτάθηκε 

και πέρα από το γήπεδο του μπάσκετ. 

Αποτέλεσε παράδειγμα καλού ανθρώ-

που. Ο κόουτς Σμιθ είχε επιδείξει μεγάλο 

θάρρος το 1967 παίρνοντας θέση ενάντια 

στις φυλετικές διακρίσεις. Πήρε στην 

ομάδα και έδωσε υποτροφία στον πρώτο 

Αφροαμερικανό παίκτη του Νορθ Καρο-

λάινα, τον Τσάρλι Σκοτ, που συμμετείχε 

στον πρώτο του αγώνα στις 2 Δεκεμβρίου 

1967. Γεγονός που συγκίνησε τον Μάικλ 

δεκαπέντε χρόνια αργότερα, όταν ήρθε 

να παίξει για τον Σμιθ.

Είδε στον κόουτς Σμιθ τον άνθρωπο που 

ήταν και κατάλαβε πως οι ομάδες που κα-

θοδηγούσε γίνονταν καλύτερες χάρη στο 

σύνολο των μονάδων τους. Ο Μάικλ δή-

λωσε λίγο μετά τον θάνατο του Ντιν Σμιθ 

το 2015:

«Ήταν περισσότερα από ένας προπονη-

τής – ήταν ο μέντοράς μου, ο δάσκαλός 

μου, ο δεύτερος πατέρας μου. Ο κόουτς 

ήταν πάντα εκεί κάθε φορά που τον 

χρειαζόμουν, και τον αγαπούσα γι’ αυ-

τό. Μαθαίνοντάς μου μπάσκετ, μου 

έμαθε τη ζωή».

ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Ο Μάικλ Τζόρνταν είχε ένα εφεδρικό πλάνο σε περίπτωση που δεν πή-
γαινε καλά η μπασκετική του καριέρα . Ήθελε να γίνει μετεωρολόγος 
για να εξελίξει το ενδιαφέρον του για τον καιρό και τη γεωγραφία, πράγ-
μα που εξηγεί γιατί οι βασικές σπουδές του ήταν στην πολιτισμική γεω-
γραφία .
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ΟΤΑΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΣΚΛΗΡΑ 
ΑΝΤΑΜΕΙΒΕΣΑΙ 
Η εργασιακή νοοτροπία του Μάικλ δε 

συγκρινόταν με τίποτε και δεν έφθινε πο-

τέ. Ήταν σκληρός με τους ανθρώπους αλ-

λά ποτέ πιο σκληρός απ’ ό,τι με τον εαυτό 

του. Η προσοχή του στη λεπτομέρεια 

ήταν αυτό που τον διέκρινε από άλλους 

«σκληρά εργαζόμενους» παίκτες. Ήταν 

γνωστό ότι πίεζε τους εξαντλημένους 

ύστερα από δυόμισι ώρες προπόνηση 

συμπαίκτες του στο παρκέ να παίξουν 

ένας εναντίον ενός. Προσπαθούσε πάντα 

να γίνεται καλύτερος και η στάση του αυ-

τή λειτουργούσε ως παράδειγμα για τους 

άλλους. Δεν έκλεβε ποτέ στο παιχνίδι, 

ούτε χαράμιζε τα ταλέντα του.

ΜΙΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ  
ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Καθώς εξελισσόταν η επαγγελματική 

του καριέρα, οι προπονήσεις του Μάικλ 

εξακολουθούσαν να αντικατοπτρίζουν το 

εργασιακό ήθος του. Ο επί μακρόν γυ-

μναστής του, Τιμ Γκρόουβερ, τόνιζε πό-

σο προσηλωμένος ήταν ο Μάικλ στην 

προπόνησή του, κάτι που ήταν περισσό-

τερο από εμφανές όταν γύριζε την ταινία 

Space Jam.

Ο Γκρόουβερ περιέγραψε τη ρουτίνα του 

Μάικλ στη διάρκεια των γυρισμάτων ως 

εξής: «Μια συνηθισμένη μέρα περιλάμ-

βανε γύρω στα 40 λεπτά προπόνησης με 

διατάσεις, τρέξιμο και πολλές μπασκετι-

κές ασκήσεις. Στη συνέχεια πήγαινε στο 

γύρισμα. Την ώρα του μεσημεριανού 

προπονούνταν με βάρη για περίπου μιά-

μιση ώρα. Ξανά γύρισμα από τις 3 μ.μ. 

μέχρι τις 7 μ.μ. Από τις 7:30 μ.μ. μέχρι τις 

10 μ.μ. περίπου έπαιζε μπάσκετ». 

Στον Μάικλ άρεσε πολύ ο ανταγωνισμός, 

ειδικά στην προπόνηση. Δεν του ταίριαζε 

να κάνει τα πράγματα με συμβατικό τρό-

πο. Όσο έπαιζε στους Σικάγο Μπουλς, εί-

χε διασφαλίσει ότι η προπόνηση προη-

γούνταν. Εγκαινίασε μια πολύ πρωινή 

προπόνηση που ονομαζόταν Breakfast 

Club (Κλαμπ του Πρωινού). 
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«ΟΛΗ ΜΟΥ Η ΖΩΗ  
ΗΤΑΝ  

ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ  
ΣΤΟ ΝΑ ΓΙΝΩ  

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ  
ΠΑΙΚΤΗΣ ΠΟΥ  

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ».
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«Ήταν σαν να συγκεντρωνόμασταν κάθε 

πρωί με στόχο να προετοιμάσουμε τους 

παίκτες, να ξεκινήσουν από το ίδιο ση-

μείο», είπε ο Γκρόουβερ. «Ξέρετε, πολλοί 

αρχίζουν να σκέφτονται το παιχνίδι με το 

που μπαίνουν στο γήπεδο. Με το Break-

fast Club, δουλεύαμε στις 5 π.μ., στις 6 

π.μ., στις 7 π.μ. – και τότε άρχιζε η προε-

τοιμασία μας».

ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
Στο τέλος της πρώτης του χρονιάς στο 

Νορθ Καρολάινα, ο Μάικλ είχε ωριμάσει 

σαν το καλό κρασί. Η ωριμότητά του υπε-

ρέβαινε την ηλικία του. Ήταν πρώτος σκό-

ρερ και έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην 

ομάδα, επίτευγμα χωρίς προηγούμενο για 

πρωτοετή παίκτη. Οδήγησε το Νορθ Κα-

ρολάινα Ταρ Χιλς στην κατάκτηση του 

NCAA το 1982. Το Ταρ Χιλς ήταν πίσω στο 

σκορ με 62-61 32 δευτερόλεπτα πριν από 

το τέλος του αγώνα που έκρινε τον τίτλο. 

Παρόλο που ο Μάικλ ήταν πρωτοετής, 

επιλέχθηκε να κάνει το τελευταίο σουτ σε 

μια ομάδα με έμπειρους και ταλαντούχους 

ηγέτες, όπως ο Τζέιμς Γουόρθι, ο Σαμ Πέρ-

κινς και ο Ματ Ντόχερτι. Ο Μάικλ πήρε 

την μπάλα από πάσα και έκανε τζαμπ 

σουτ, σκοράροντας 17 δευτερόλεπτα πριν 

από το τέλος του αγώνα και σφραγίζοντας 

τη μοίρα του Νορθ Καρολάινα. 

Εκείνη τη νικητήρια στιγμή γεννήθηκε 

ο Air Jordan:

«Ήταν μοιραίο. Από τη στιγμή που έκα-

να εκείνο το σουτ. Όλα μπήκαν στη θέ-

ση τους. Αν δεν είχε μπει εκείνο το 

σουτ, δε νομίζω ότι θα ήμουν εδώ που 

είμαι σήμερα».

Ο Μάικλ έπαιξε δύο ακόμα χρόνια στο 

Νορθ Καρολάινα πριν μπει στα ντραφτ 

του ΝΒΑ το 1984. Το παιχνίδι του είχε 
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«ΑΝ ΒΡΕΘΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ  
ΣΕ ΤΟΙΧΟ, ΜΗ ΓΥΡΙΣΕΙΣ 

ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΜΗΝ  
ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΣΕΙΣ.  
ΣΚΕΨΟΥ ΠΩΣ ΝΑ  

ΤΟΝ ΣΚΑΡΦΑΛΩΣΕΙΣ,  
ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ  

ΜΕΣΑ ΤΟΥ Ή ΝΑ  
ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ».
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βελτιωθεί τόσο που πολλοί πίστευαν ότι 

θα επιλεγόταν νούμερο 1 στα ντραφτ, 

πράγμα που αποτελούσε τιμή για οποιον-

δήποτε παίκτη. Το ότι επιλέχθηκε τρίτος 

προκάλεσε έκπληξη σε όσους γνώριζαν 

τη δυναμική του. Ο Μάικλ χρησιμοποίη-

σε αυτή τη θεωρούμενη προσβολή, το να 

επιλεγεί δηλαδή πίσω από τον Σαμ 

Μπάουι, έναν λιγότερο σημαντικό παί-

κτη, που επιλέχθηκε δεύτερος, ως κίνη-

τρο για να αποδείξει ότι είχαν κάνει λά-

θος. Αυτό αποτελούσε μια σταθερά στη 

ζωή του, να παίρνει δηλαδή κάτι αρνητι-

κό και να το μετατρέπει σε κάτι θετικό.

Όταν έφτασε στο Σικάγο για την πρώτη 

του χρονιά με τους Μπουλς, έπρεπε να 

αποδείξει ξανά από την αρχή ποιος ήταν. 

Οι καινούργιοι δεν αντιμετωπίζονταν 

καλά, ανεξαρτήτως των τυμπανοκρου-

σιών με τις οποίες κατέφταναν. Κι όμως, 

ο Μάικλ δεν παρέκκλινε ποτέ από αυτό 

που ήταν στην ουσία. Δούλευε πιο σκλη-

ρά και πίεζε τον εαυτό του περισσότερο 

από οποιονδήποτε άλλο – και τελικά έγι-

νε ηγέτης. Ήταν ατρόμητος:

«Όποιος κι αν είναι ο ηγέτης της ομά-

δας… θα τον κυνηγήσω. Και δε θα το 

κάνω με τη φωνή μου. Γιατί δεν είχα 

φωνή. Δεν είχα στάτους. Έπρεπε να το 

κάνω με τον τρόπο που έπαιζα».

ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ  
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΠΟΔΙΕΣ
Καθώς το παιχνίδι και η παρουσία του 

Μάικλ Τζόρνταν εξελίσσονταν, αυξανό-

ταν και η πικρία από άλλους, πιο κατα-

ξιωμένους παίκτες. Η αποφασιστικότητά 

του ήταν υπαρκτή, το ίδιο και η εσωτερι-

κή του δύναμη και αυτοπεποίθηση. Αλ-

λά δε δίσταζε ποτέ.

Στο All-Star Game την πρώτη του χρο-

νιά, κάποιοι παίκτες λέγεται ότι αποφά-

σισαν να αφήσουν εκτός τον Μάικλ. Το 

αποτέλεσμα ήταν ότι πήρε ελάχιστες φο-

ρές την μπάλα και δεν έπαιξε καλά. Τελι-

κά έβαλε μόνο εφτά πόντους. Αλλά ο 

Μάικλ δεν το άφησε έτσι αυτό.

Στον αγώνα μετά το All-Star Game, κατά-

φερε να βάλει 49 πόντους, να πάρει 15 

ριμπάουντ, να δώσει 5 ασίστ και να κά-

νει 4 κλεψίματα. Είχε πάντα μια απάντη-

ση για τους επικριτές του.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Η πρώτη σεζόν του Μάικλ στο ΝΒΑ ήταν 

τόσο πετυχημένη που βγήκε Rookie της 

Χρονιάς. Τα στατιστικά του ήταν τόσο κα-

λά που έμοιαζαν με στατιστικά από βι-

ντεοπαιχνίδι. Φυσικά, ο καθένας θα ήταν 

ενθουσιασμένος και ικανοποιημένος με 

τέτοια χρονιά, αλλά όχι ο Μάικλ. Ήξερε 
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ότι η νίκη ήταν το μόνο πράγμα που είχε 

σημασία και οι Μπουλς δεν κέρδιζαν όσο 

θα έπρεπε.

Στην πρώτη σεζόν του Μάικλ στους 

Μπουλς, η ομάδα είχε περισσότερες ήτ-

τες παρά νίκες και βγήκε εκτός πλέι οφ 

από τον πρώτο γύρο. Ο Μάικλ ένιωσε 

τον πόνο της ήττας και αποφάσισε να μά-

θει από αυτό. Διότι, όπως ήξερε ήδη εκ 

πείρας, «τα καλύτερα προέρχονται από τα 

χειρότερα».

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ

 ΜΗ ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΣΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΟΣ. ΒΑΛΕ ΣΤΟΧΟ  
ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ.

 ΜΙΜΗΣΟΥ ΕΝΑΝ ΗΓΕΤΗ ΠΟΥ ΣΕ ΕΜΠΝΕΕΙ.

 ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙΣ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΕΓΩΙΣΜΟ ΣΟΥ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟΝ 
ΔΡΟΜΟ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

 ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗ ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.

 ΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  Ο Μάικλ Τζόρνταν είχε μέσο όρο 28,2 πόντους, 6,5 
ριμπάουντ, 5,9 ασίστ και 2,4 κλεψίματα σε 82 παιχνίδια τον πρώτο 
του χρόνο στους Σικάγο Μπουλς .
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«ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ, ΤΟΤΕ 
ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ  

ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ 
ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ».
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Ο ΜΆΙΚΛ ΤΖΟΡΝΤΆΝ ΆΨΉΦΉΣΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΉΣ ΒΆΡΎΤΉΤΆΣ, 
ξεπέρασε τις προσδοκίες του κόσμου και υπερέβη τα ηλικια
κά όρια, κατακτώντας τη δόξα ως ο σπουδαιότερος μπασκετ
μπολίστας όλων των εποχών. Αναμφισβήτητα το ταλέντο του 
ήταν συγκλονιστικό –τα ιπτάμενα καρφώματά του και τα 
ρεκόρ των 60 πόντων έχουν εμπνεύσει ολόκληρες γενιές–, 
αλλά οι άγνωστες δυνάμεις πίσω από τις επιτυχίες του είναι 
αυτές που όλοι θα θέλαμε να έχουμε. Ο Μάικλ Τζόρνταν πέ
τυχε βασιζόμενος στην πειθαρχία και τη σκληρή δουλειά και 
βρίσκοντας τον τρόπο να διοχετεύσει τη θέληση και την αντα
γωνιστικότητά του στο άθλημα που αγαπούσε. 

ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΟΝΤΆΙ

  ΆΠΟΦΘΕΓΜΆΤΆ ΤΟΎ ΕΝΟΣ ΚΆΙ ΜΟΝΆΔΙΚΟΎ ΜΆΙΚΛ ΤΖΟΡΝΤΆΝ, 
ΤΟΎ ΒΆΣΙΛΙΆ ΤΩΝ ΆΙΘΕΡΩΝ.

  ΜΙΆ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΉ ΜΆΤΙΆ ΣΤΆ ΠΡΩΤΆ ΧΡΟΝΙΆ ΤΟΎ ΤΖΟΡΝΤΆΝ 
ΣΤΟ ΜΠΆΣΚΕΤ, ΣΤΉΝ ΚΆΤΆΚΤΉΣΉ ΤΉΣ ΔΟΞΆΣ ΚΆΙ ΣΤΆ ΠΙΟ 
ΕΝΤΎΠΩΣΙΆΚΆ ΚΆΤΟΡΘΩΜΆΤΆ ΤΟΎ.

  ΜΟΝΆΔΙΚΉ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΉΣΉ ΠΟΎ ΆΠΟΤΎΠΩΝΕΙ ΤΟ ΠΝΕΎΜΆ 
ΤΟΎ ΜΆΙΚΛ ΤΖΟΡΝΤΆΝ ΜΕΣΆ ΚΆΙ ΕΞΩ ΆΠΟ ΤΟ ΓΉΠΕΔΟ.

  ΣΎΜΒΟΎΛΕΣ ΚΆΙ ΜΆΘΉΜΆΤΆ ΠΟΎ ΘΆ ΣΕ ΕΜΠΝΕΎΣΟΎΝ ΝΆ 
ΧΆΡΆΞΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΎ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΉΝ ΎΠΕΡΟΧΉ.
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