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Πίςω από κάκε επιτυχία ενόσ ακλθτι κρφβεται και μια
τραγικι ιςτορία.

Ακλθτζσ που ζκαναν πρωτακλθτιςμό ςε κάκε ςπορ για να
γράψουν τθν δικι τουσ ιςτορία πλιρωςαν αρκετά το τίμθμα.
Προτοφ φτάςουν ςτθν καταξίωςθ βίωςαν κλίψθ, πείνα,
φτϊχεια, ακόμθ και πόλεμο.

Αν κοιτάξουμε πίςω ςτο παρελκόν κα
βροφμε αρκετοφσ ακλθτζσ – φαινόμενα που μασ ενζπνευςαν
με τισ ιςτορίεσ τουσ και κατάφεραν να αποτελζςουν τθν
κινθτιρια δφναμθ για όςουσ επιηθτοφν να φτάςουν ςτθν
κορυφι.



Lance Armstrong 
(Ποδηλασία)

Ο Lance Armstrong ιταν ςτα πρόκυρα του κανάτου,
εντοφτοισ κατάφερε να επιβιϊςει και να εξιςτορεί τον
δικό του “Γολγοκά”.
Το 1996, διαγνϊςτθκε με καρκίνο των όρχεων και οι
γιατροί τον ενθμζρωςαν ότι είχε περίπου 20%
πικανότθτα να επιβιϊςει.

Μετά από τθ κεραπεία, ο Armstrong κατάφερε
να ξεπεράςει τθν αςκζνειά του και να κερδίςει επτά
τίτλουσ Tour de France από το 1999 ζωσ το 2005.
Η ιςτορία του ζγινε ζμπνευςθ για εκατομμφρια
κόςμου που ζχουν αγωνιςτεί με τον καρκίνο όλα αυτά
τα χρόνια, και παρά τισ περιπζτειεσ του με το
ντοπάριςμα ακόμθ εμπνζει χιλιάδεσ κόςμου.



Magic Johnson (Basket)

Ο πρϊθν playmaker των Lakers ιταν ζνασ από τουσ
καλφτερουσ παίκτεσ ςτθ κζςθ του.
Το 1991 όμωσ, είχε διαγνωςτεί κετικόσ ςτον ιό του HIV και
ζπρεπε να κζςει τθν καριζρα και τθ ηωι του ςε αναμονι.

Πζντε χρόνια μετά τθ ςυγκλονιςτικι ανακοίνωςθ τθσ
κατάςταςθσ του, ο Johnson μπόρεςε να παίξει και πάλι για
τουσ Lakers ςτο τζλοσ τθσ ςεηόν 1995-96.

Από τθ μζρα που τελείωςε θ καριζρα του, είναι ιςχυρόσ
υποςτηρικτήσ τησ εκςτρατείασ κατά του AIDS και ςυνεχίηει να
εμπνζει τον κόςμο για αυτι τθ φοβερι αςκζνεια που πλιττει
εκατομμφρια κόςμου κάκε χρόνο.



Lou Gehrig (Baseball)

Ο Gehrig ιταν ζνασ από τουσ καλφτερουσ παίκτεσ ςτθν 
ιςτορία του baseball και των New York Yankees.
Αφοφ είχε ιδθ μια κζςθ ςτο Hall of Fame, ο Gehrig
διαγνϊςτθκε με ALS (Αμυοτροφικι Πλάγια 
Σκλιρυνςθ).

Η αςκζνεια αυτι ονομάςτθκε και αςκζνεια του “Lou
Gehrig”, επειδι το 1939 ο διάςθμοσ παίχτθσ του 
baseball είχε προςβλθκεί από αυτι τθν αςκζνεια και 
αναγκάςτθκε να αποςυρκεί από το άκλθμα.
Μετά από μια καρραλζα μάχθ, πζκανε μόλισ δφο 
χρόνια αργότερα, το 1941.



Manny Pacquiao (Boxing)

Μζχρι τθν θλικία των 10 ετϊν, ο Pacquiao δεν είχε δει
τθλεόραςθ και δεν είχε πάει ποτζ ςε κάποια άλλθ χϊρα.
Έηθςε με τουσ γονείσ του, τθν αδελφι του και τουσ δφο
νεαροφσ αδερφοφσ του ςε μια μονοκατοικία ςτο Tango, ςε
μια πυκνι ηοφγκλα 50 περίπου χιλιόμετρα νότια του
General Santos.
Ο πατζρασ του, Rosalio, ζκοβε μζχρι και 70 δζντρα τθν
θμζρα για να ςυγκεντρϊςει καρφδεσ, για να κερδίςει
αρκετά για να ταΐςει τθν οικογζνειά του.

Ο Pacquiao και θ οικογζνειά του ιταν πιο φτωχοί ακόμα και
από τα άκλια πρότυπα άλλων κατοίκων του Tango!
Ήταν τόςο ςκλθρι θ ηωι τθσ οικογζνειασ του Μanny
που ςπάνια μποροφςαν ακόμα και να αγοράςουν ρφηι.
Σιμερα θ αξία του ανζρχεται γφρω ςτα 62 εκατομμφρια
δολάρια ετθςίωσ κατατάςςοντασ τον ωσ τον δεφτερο πιο
ακριβοπλθρωμζνο ακλθτι ςτον κόςμο.



Jackie Robinson (Baseball)

Αν δεν υπιρχε ο Jackie Robinson, ίςωσ οι
Αφροαμερικανοί ακλθτζσ να μθν ιταν
τόςοι πολλοί ςτον επαγγελματικό
ακλθτιςμό ςιμερα.

Το 1947, το αςτζρι τθσ UCLA ζςπαςε
το ςτερεότυπο τθσ φυλετικισ
διάκριςθσ όταν ζκανε το ςθμαντικό του
ντεμποφτο ςτο πρωτάκλθμα με τουσ
Brooklyn Dodgers.



Jesse Owens (τίβος)

Ο Owens είναι πιο γνωςτόσ για τθ 
κατάκτθςθ τεςςάρων χρυςών μεταλλίων ςτουσ 
Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του Βερολίνου το 1936.

Με τθν κατάκτθςθ των μεταλλίων, ζκανε επίςθσ κάτι 
άλλο που ιταν ςχεδόν αδιανόθτο για τα δεδομζνα 
τθσ τότε εποχισ.

Το αμερικάνικο αςτζρι του ςτίβου χάλαςε τθ γιορτι 
του Γερμανοφ δικτάτορα Adolf Hitler, ο οποίοσ ικελε 
οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ ςτο Βερολίνο να είναι μια 
επίδειξθ δφναμθσ τθσ “Αρείασ Φυλισ”.

Οι νίκεσ του Owens (και άλλων Αφροαμερικανϊν) 
όμωσ ιταν μια “γροκιά ςτο ςτομάχι” για τον θγζτθ 
του ναηιςτικοφ κόμματοσ.



Lionel Messi
(Ποδόσφαιρο)

Ο Lionel Messi ζδειξε από παιδί όλα τα ςθμάδια ότι
ζχει μια πολλά υποςχόμενθ ποδοςφαιρικι καριζρα
μπροςτά του, αλλά ςε θλικία 11 ετϊν διαγνϊςτθκε
με ανεπάρκεια αυξθτικισ ορμόνθσ που απαιτοφςε
δαπανθρι κεραπεία.

Οι γονείσ του δεν είχαν τθν οικονομικι ευχζρεια να
προχωριςουν με τθ κεραπεία, αλλά μετά από
κάποιεσ δοκιμαςίεσ του Messi από τθ Barcelona,
αποφάςιςαν να μετακομίςουν ςτθν Ιςπανία.
Ο ςφλλογοσ ιταν τόςο εντυπωςιαςμζνοσ από το
ταλζντο του Αργεντινοφ που ςυμφϊνθςε να
πλθρϊςει για τθν ιατρικι του περίκαλψθ.



Michael Jordan (Basket)

Ο Michael Jordan εύναι αναμφιςβότητα ο
μεγαλύτεροσ μπαςκετμπολύςτασ όλων των
εποχών.
Τελεύωςε την καριϋρα του με ϋξι τύτλουσ NBA
και μερικϊ από τα πιο απύςτευτα ρεκόρ ςτην
ιςτορύα του πρωταθλόματοσ.

Ο MJ πϊντωσ ϋγινε κορυφαύοσ παρϊ το
“κόψιμο” του από την ομϊδα του γυμναςύου,
ενώ μερικϊ χρόνια αργότερα, επαγγελματύασ
πλϋον, ϋχαςε τον πατϋρα του που
δολοφονόθηκε.



Jim Abbott (Baseball)

Ο πρϊθν pitcher του MLB Jim Abbott
είναι ζνασ ταλαντοφχοσ ακλθτισ, αλλά 
είχε ζνα ςοβαρό πρόβλθμα, 
γεννικθκε χωρίσ δεξί χζρι.

Ο πρϊθν pitcher των California Angels
δεν άφθςε αυτό το πρόβλθμα να τον 
πτοιςει, κακϊσ κζρδιςε 87 παιχνίδια 
ςτθν εντεκάχρονθ μεγάλθ καριζρα του.



Γιουσέιν Μπολτ (τίβος)

Ο Μπολτ γεννικθκε ςτθ Τηαμάικα το 1986 και ξεκίνθςε να
αςχολείται με το ποδόςφαιρο και το κρίκετ παίηοντασ ςτουσ
δρόμουσ μαηί με τον αδερφό του.

Ο Γιουςζιν Μπολτ, εκνικόσ ιρωασ τθσ Τηαμάικα, ακλθτισ που
ζδωςε μεγαλειϊδεισ διαςτάςεισ ςτο ςπριντ και ζχει ςτο
«παλμαρζ» του οκτϊ χρυςά Ολυμπιακά μετάλλια και δεκάδεσ
διακρίςεισ ςε Παγκόςμια πρωτακλιματα.

Η προςωπικι του ηωι, οι ξζφρενεσ νφχτεσ με τα πιο όμορφα
κορίτςια του κόςμου, τα ςυμβόλαια με τισ μεγάλεσ εταιρείεσ
που ζχει υπογράψει τον φζρνουν ςτθν πρϊτθ κζςθ των
εκατομμυριοφχων ακλθτϊν. Γεννθμζνοσ επιχειρθματίασ με
brand name το όνομα και τθν ακλθτικι του φιμθ, ο Μπολτ,
είναι ο μόνοσ ακλθτισ του ςτίβου που φιγουράρει ςτθ λίςτα
Forbes με τουσ εκατομμυριοφχουσ ακλθτζσ.



Πελέ (Ποδόσφαιρο)

To φτωχό παιδί που γυάλιηε παποφτςια κα
υποςχεκεί ςτον πατζρα του πωσ κα κερδίςει
ζνα μουντιάλ για τθ Βραηιλία, κα αντιςτακεί ςτο
bullying τθσ καταγωγισ του και των
πλουςιόπαιδων τα ςπίτια των οποίων κακαρίηει
θ μθτζρα του, κα καταπλιξει ξυπόλυτο τον
κυνθγό ταλζντων που κα βρεκεί ςτθν περιοχι
του, κα γνωρίςει τθν τραγωδία τθσ απϊλειασ
του καλφτερου του φίλου και κα ηιςει το όνειρο
που τον ζκανε εκνικό ςφμβολο, ηωντανό κρφλο
και ζνα παράδειγμα ηωισ.



Μίκαελ ουμάχερ (Οδηγός 
Formula 1)

Ο Σουμάχερ αγωνίςτθκε για τθ Ferrari.
Χρυςι του πενταετία, από το 2000 μζχρι το 2004, όταν και
αναδείχκθκε επί πζντε ςυνεχείσ χρονιζσ Παγκόςμιοσ
Πρωτακλθτισ τθσ Formula 1 με τθ Ferrari.

O παγκόςμιοσ πρωτακλθτισ ανακοινϊνει το 2009 τθν απόςυρςι
του από τθν F1. Λίγουσ μινεσ μετά ωςτόςο άλλαξε γνϊμθ και θ
ςφηυγοσ του Κορίνα άρχιςε να ηει ξανά με τθν αγωνία.
Τον Οκτϊβριο του 2012 ο Σουμάχερ παίρνει τθν μεγάλθ
απόφαςθ να βγάλει οριςτικά τον πρωτακλθτιςμό από τθν
κακθμερινότθτά του.

Μζχρι που μια βόλτα για ςκι εκτόσ πίςτασ (παρά τισ οδθγίεσ των
ειδικϊν ότι κα ιταν επικίνδυνθ) μετζτρεψε το όνειρο ςε
εφιάλτθ.
Οι γιατροί τον υπζβαλαν ςε τεχνθτό κϊμα και ζκτοτε οι
πλθροφορίεσ για τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ του είναι λίγεσ και
αςαφείσ.



Αντετοκούμπο Γιάννης 
(Μπάσκετ)
Ο Γιάννθσ ιταν μζλοσ μια πολφ φτωχισ οικογζνειασ μεταναςτϊν που
ηοφςε ςε ζνα διαμζριςμα ςτα Σεπόλια. Πολλζσ φορζσ θ ζλλειψθ
χρθμάτων δεν επζτρεπε ςτουσ γονείσ τθσ οικογζνειασ ακόμθ και να
εξαςφαλίςουν ζνα πιάτο φαγθτό για τα παιδιά τουσ. Το ρεφμα και το
νερό ςτο ςπίτι ιταν πολυτζλεια, ενϊ οι ενοχλιςεισ από τθ
ςπιτονοικοκυρά λόγω των πολλϊν ενοικίων που χρωςτοφςαν,
κακθμερινό φαινόμενο.

Ο Γιάννθσ δεν ικελε να παίξει μπάςκετ, το όνειρό του ιταν να
αςχολθκεί με το ποδόςφαιρο όπωσ ο πατζρασ του που υπιρξε
επαγγελματίασ ποδοςφαιριςτισ.
Στισ 28 Απριλίου του 2013, ανακοινϊκθκε ότι ο Αντετoκοφνμπο κα
ςυμμετάςχει ςτο ντράφτ του ΝΒΑ όπου και ζφταςε ςτθν υψθλότερθ
κζςθ από οποιονδιποτε άλλον Έλλθνα κρατϊντασ μια ελλθνικι
ςθμαία ςτα χζρια.

Φζτοσ, ο Γιάννθσ ζγραψε για ακόμθ μια φορά ιςτορία, κακϊσ ιταν ο
ζνασ από τουσ δφο αρχθγοφσ ςτο φετινό All Star Game του NBA. O
«Greek Freak» ςάρωςε ςτθν ψθφοφορία τθσ Ανατολισ για τθ φετινι
γιορτι του ΝΒΑ, ςυγκεντρϊνοντασ 4.375.747 ψιφουσ.




