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Και αρνήθηκε να ειδικευτεί σε οτιδήποτε,  

προτιμώντας να παρακολουθεί ολόκληρο το κτήμα  

αντί για κάποιο από τα επιμέρους τμήματά του...  

Και η διαχείριση του Νικολάι απέφερε  

τα πιο λαμπρά αποτελέσματα. 

 

–Λέων Τολστόι, Πόλεμος και Ειρήνη 

 

 

 

Κανένα εργαλείο δεν είναι ικανό για τα πάντα.  

Δεν υπάρχει κάποιο πασπαρτού που ξεκλειδώνει όλες τις πόρτες. 

 
–Άρνολντ Τόινμπι, A Study of History 





 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ρότζερ εναντίον Τάιγκερ 

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ από τον κόσμο του αθλητισμού. 

Την πρώτη πιθανόν να τη γνωρίζετε.  

Ο πατέρας του παιδιού αντιλαμβανόταν πως συνέβαινε κάτι διαφο-

ρετικό. Σε ηλικία έξι μηνών, το μικρό αγόρι μπορούσε να ισορροπήσει 

στην παλάμη του πατέρα του καθώς εκείνος περιφερόταν στο σπίτι τους. 

Όταν έγινε επτά μηνών, ο πατέρας του του έδωσε ένα μπαστούνι του 

γκολφ για να παίζει, και το αγοράκι το έσερνε παντού όπου πήγαινε με τη 

μικρή στρογγυλή περπατούρα του. Δέκα μηνών κατέβηκε από την ψηλή 

καρέκλα του, πλησίασε μπουσουλώντας ένα μπαστούνι του γκολφ που 

είχε φτιαχτεί στα μέτρα του και μιμήθηκε το χτύπημα της μπάλας, όπως 

το είχε δει στο γκαράζ του σπιτιού του. Επειδή ο πατέρας δεν μπορούσε 

ακόμη να μιλήσει με τον γιο του, έκανε ζωγραφιές για να δείξει στο αγόρι 

πώς να κρατάει το μπαστούνι στα χέρια του. Στο μέλλον θα έλεγε, «Είναι 

πολύ δύσκολο να εξηγήσεις σε ένα παιδί το ελαφρύ χτύπημα, όταν είναι 

πολύ μικρό για να μιλήσει.» 

Σε ηλικία δύο ετών –σε μια ηλικία που το Κέντρο Ελέγχου και Πρό-

ληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ ορίζει ως ορόσημα για την ανάπτυξη ενός 

παιδιού κινήσεις όπως «κλοτσάει μια μπάλα» ή «στέκεται στις μύτες των 

ποδιών»– το αγόρι βγήκε στην εκπομπή ενός καναλιού εθνικής εμβέλειας 

και, με ένα μπαστούνι τόσο ψηλό που του έφτανε μέχρι τον ώμο, έστειλε 

με ένα χτύπημα την μπάλα μπροστά από τον τηλεπαρουσιαστή Μπομπ 

Χόουπ (Bob Hope), που παρακολουθούσε με θαυμασμό. Την ίδια χρονιά, 

συμμετείχε για πρώτη φορά σε τουρνουά και κέρδισε στην κατηγορία 

παίδων μέχρι δέκα ετών.  
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Δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο. Μέχρι να κλείσει τα τρία, το αγόρι 

μάθαινε πώς να χτυπάει το μπαλάκι βγάζοντάς το από την «αμμοπαγίδα» 

και ο πατέρας του κατέστρωνε το μέλλον του. Ήξερε πως ο γιος του ήταν 

προορισμένος για το γκολφ και το δικό του καθήκον ήταν να του δείξει 

τον δρόμο. Σκεφτείτε το: αν ήσασταν τόσο σίγουροι για τον δρόμο που 

θα ακολουθούσε το τρίχρονο παιδί σας, ίσως να το προετοιμάζατε και 

εσείς για να χειριστεί την αναπόφευκτη εμφάνιση των αδηφάγων μέσων 

μαζικής ενημέρωσης. Του έκανε πιεστικές ερωτήσεις, παρίστανε τον ρε-

πόρτερ, του δίδαξε πώς να απαντάει λακωνικά και να μη λέει τίποτε πα-

ραπάνω από ό,τι τον ρωτούσαν. Εκείνον τον χρόνο το αγόρι έβαλε το 

μπαλάκι σε εννέα τρύπες με 48 χτυπήματα, έντεκα επάνω από το «par», 

τον προεπιλεγμένο αριθμό χτυπημάτων, σε ένα γήπεδο γκολφ στην Κα-

λιφόρνια.  

Όταν έκλεισε το αγόρι τα τέσσερα, ο πατέρας του το άφηνε στις εν-

νέα το πρωί σε κάποιο γήπεδο του γκολφ και το έπαιρνε από εκεί οχτώ 

ώρες αργότερα, έχοντας μερικές φορές μαζί του τα χρήματα που είχε 

στοιχηματίσει με όσους ήταν αρκετά ανόητοι ώστε να αμφιβάλουν.  

Σε ηλικία οχτώ ετών, το αγόρι κέρδισε για πρώτη φορά τον πατέρα 

του. Εκείνος δεν πειράχτηκε, διότι ήταν πεπεισμένος πως το αγόρι του 

ήταν προικισμένο με μοναδικό ταλέντο και πως ο ίδιος διέθετε τα καλύ-

τερα εφόδια για να το βοηθήσει. Υπήρξε και ο ίδιος σπουδαίος αθλητής, 

παρά τις τεράστιες αντιξοότητες. Στο πανεπιστήμιο έπαιζε μπέιζ μπολ και 

ήταν ο μόνος Αφροαμερικανός παίκτης σε ολόκληρο τον όμιλο. Καταλά-

βαινε τους ανθρώπους και ήξερε από πειθαρχία· είχε ειδικευτεί στην κοι-

νωνιολογία, υπηρέτησε στο Βιετνάμ ως μέλος της επίλεκτης στρατιωτικής 

μονάδας των Πράσινων Μπερέδων και αργότερα δίδαξε τακτικές ψυχο-

λογικού πολέμου σε μελλοντικούς αξιωματικούς. Ήξερε πως δεν υπήρξε 

ιδιαίτερα καλός πατέρας απέναντι στα τρία παιδιά του από τον προηγού-

μενο γάμο του, όμως τώρα έβλεπε πως του είχε δοθεί η ευκαιρία να επα-

νορθώσει με το τέταρτο. Και τα πάντα πήγαιναν σύμφωνα με το σχέδιο. 

Το αγόρι ήταν ήδη διάσημο όταν έγινε δεκτό από το Πανεπιστήμιο 

του Στάνφορντ και ο πατέρας του δεν άργησε να μοιραστεί με τον κόσμο 

πόσο σημαντικός ήταν ο γιος του. Επέμενε πως επρόκειτο να ασκήσει 
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μεγαλύτερη επίδραση από τον Νέλσον Μαντέλα (Nelson Mandela), τον 

Γκάντι (Gandhi), τον Βούδα. «Διαθέτει μεγαλύτερο κοινό από όλους αυ-

τούς», είπε. «Είναι η γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Δεν υπάρχουν 

όρια, διότι έχει την καθοδήγηση. Ακόμη δεν ξέρω ακριβώς τι μορφή θα 

πάρει αυτό. Παρʼ όλα αυτά, είναι ο Εκλεκτός.»  

 

Μάλλον ξέρετε και τη δεύτερη ιστορία. Ίσως να μην την αναγνωρίσετε 

από την αρχή.  

Η μητέρα του ήταν προπονήτρια, αλλά δεν τον προπόνησε ποτέ.  

Εκείνος κλoτσούσε ένα τόπι μαζί της όταν έμαθε να περπατάει. Σε παιδική 

ηλικία έπαιζε με τον πατέρα του σκουός τις Κυριακές. Ασχολήθηκε ερασι-

τεχνικά με το σκι, την πάλη, την κολύμβηση και το σκέιτ. Έπαιζε μπάσκετ, 

χάντμπολ, τένις, πιγκ πογκ, μπάντμιντον επάνω από τον φράχτη του γεί-

τονα και ποδόσφαιρο στο σχολείο. Στο μέλλον θα έδινε τα εύσημα στην 

ευρεία γκάμα των σπορ με τα οποία ασχολήθηκε, επειδή βελτίωσαν τη 

φυσική του κατάσταση και τον συντονισμό μεταξύ ματιού και χεριού. 

Ανακάλυψε πως δεν είχε μεγάλη σημασία το άθλημα, αρκεί να  

υπήρχε μπάλα. «Όταν υπήρχε μπάλα, ένιωθα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέ-

ρον», θυμόταν. Ήταν παιδί που λάτρευε να παίζει. Οι γονείς του δεν 

είχαν ιδιαίτερες βλέψεις για εκείνον στον αθλητισμό. «Δεν είχαμε ούτε 

πρώτο, ούτε δεύτερο πλάνο», θα έλεγε αργότερα η μητέρα του. Μαζί με 

τον πατέρα του τον ενθάρρυναν να δοκιμάσει μια ευρεία γκάμα αθλη-

μάτων. Στην ουσία, ήταν απαραίτητο. Το αγόρι «γινόταν ανυπόφορο» 

όποτε ήταν αναγκασμένο να κάθεται ακίνητο για πολλή ώρα, σύμφωνα 

με τη μητέρα του. 

Μολονότι η μητέρα του ήταν προπονήτρια του τένις, αποφάσισε να 

μη συνεργαστεί μαζί του. «Ούτως ή άλλως θα μου έσπαγε τα νεύρα», είπε. 

«Δοκίμαζε κάθε λογής παράξενες βολές και το σίγουρο είναι πως δεν επέ-

στρεφε ποτέ κανονικά την μπάλα. Μια μάνα δεν τη διασκεδάζουν κάτι 

τέτοια.» Ένας αρθρογράφος του Sports Illustrated θα παρατηρούσε πως οι 

γονείς του κάθε άλλο παρά καταπιεστικοί ήταν. Ήταν «αποτρεπτικοί». 

Όταν πλησίαζε την εφηβεία, το αγόρι άρχισε να επικεντρώνεται περισσό-

τερο στο τένις και «αν ήταν να τον προτρέψουν να κάνει κάτι, αυτό ήταν 
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να σταματήσει να παίρνει το τένις τόσο σοβαρά.» Όταν εκείνος έπαιζε σε 

ματς, η μητέρα του συχνά απομακρυνόταν για να κουβεντιάσει με φίλους. 

Ο πατέρας του είχε μόνο έναν κανόνα: «Απλώς μην κάνεις ζαβολιές.» Δεν 

έκανε και άρχισε να γίνεται πολύ καλός.  

Όταν ήταν έφηβος, έγινε αρκετά καλός τενίστας ώστε να δώσει συ-

νέντευξη σε μια τοπική εφημερίδα. Η μητέρα του διάβασε σκανδαλισμένη 

ότι, στην ερώτηση τι θα πρωτοαγόραζε αν έβγαζε ποτέ χρήματα από το 

τένις, εκείνος είχε απαντήσει, «Μερσεντές». Ένιωσε ανακούφιση όταν ο 

ρεπόρτερ τής έβαλε να ακούσει την ηχογραφημένη συνέντευξη και διαπί-

στωσαν ότι είχε γίνει λάθος: το αγόρι είχε πει «Mehr CDs» μιλώντας ελ-

βετικά γερμανικά. Απλώς ήθελε «περισσότερα CD».  

Δεν υπήρχε αμφιβολία πως το αγόρι ήταν ανταγωνιστικό. Αλλά,  

όταν αποφάσισαν οι προπονητές του στο τένις να το ανεβάσουν σε κατη-

γορία με μεγαλύτερους παίκτες, εκείνο ζήτησε να επιστρέψει στην παλιά 

του κατηγορία για να είναι μαζί με τους φίλους του. Στο κάτω κάτω, μέ-

ρος της διασκέδασής τους ήταν να μαζεύονται μετά τις προπονήσεις και 

να συζητούν για μουσική, επαγγελματική πάλη και ποδόσφαιρο.  

Μέχρι να εγκαταλείψει τα άλλα αθλήματα –ιδίως το ποδόσφαιρο– 

προκειμένου να επικεντρωθεί στο τένις, άλλα παιδιά συνεργάζονταν προ 

πολλού με προπονητές ενδυνάμωσης, αθλητικούς ψυχολόγους και δια-

τροφολόγους. Όμως αυτό δεν φάνηκε να εμποδίζει την εξέλιξή του μα-

κροπρόθεσμα. Στα τριάντα πέντε, μια ηλικία που ακόμα και οι θρυλικοί 

τενίστες συνήθως αποσύρονται, εκείνος βρισκόταν ακόμη στο νούμερο 

ένα της παγκόσμιας κατάταξης. 

 

Το 2006, όταν βρίσκονταν και οι δύο στο απόγειο των ικανοτήτων τους, 

ο Τάιγκερ Γουντς (Tiger Woods) και ο Ρότζερ Φέντερερ (Roger Federer) 

συναντήθηκαν για πρώτη φορά. Ο Τάιγκερ είχε πετάξει με το ιδιωτικό 

του τζετ για να παρακολουθήσει τον τελικό του US Open. Το γεγονός 

έκανε τον Φέντερερ να αγχωθεί πολύ, παρ’ όλα αυτά κέρδισε για τρίτη 

συνεχόμενη χρονιά. Ο Γουντς το γιόρτασε μαζί του πίνοντας σαμπάνια 

στα αποδυτήρια. Συνδέθηκαν όπως μόνο εκείνοι μπορούσαν. «Ποτέ δεν 

είχα μιλήσει με κάποιον που να του είναι τόσο οικεία η αίσθηση ότι είναι 
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ανίκητος», θα περιέγραφε στο μέλλον ο Φέντερερ τη συνάντησή τους. 

Έγιναν αμέσως φίλοι, καθώς και το επίκεντρο μιας διαμάχης για το ποιος 

αθλητής από τους δύο ήταν ο καλύτερος στον κόσμο.  

Παρ’ όλα αυτά, του Φέντερερ δεν του διέφυγε η αντίθεσή τους.  

«Η ιστορία του είναι εντελώς διαφορετική από τη δική μου», είπε σε κά-

ποιον βιογράφο το 2006. «Ακόμα και όταν ήταν παιδί, στόχος του ήταν 

να κερδίσει στα περισσότερα πρωταθλήματα. Εγώ απλώς ονειρευόμουν 

να συναντήσω μια φορά τον Μπόρις Μπέκερ (Boris Becker) ή να κατα-

φέρω να παίξω κάποτε στο Γουίμπλετον.»  

Μοιάζει πολύ ασυνήθιστο για ένα παιδί με «αποτρεπτικούς» γονείς, 

που στην αρχή δεν πήρε ιδιαίτερα σοβαρά το άθλημά του, να καταλήξει 

να γίνει ένας αθλητής που να κυριαρχεί σε αυτό, όσο κανείς άλλος στο 

παρελθόν. Σε αντίθεση με τον Τάιγκερ, μια σειρά από χιλιάδες, τουλάχι-

στον, παιδιά ξεκίνησαν νωρίτερα από ό,τι ξεκίνησε ο Ρότζερ. Η εκπληκτι-

κή ανατροφή του Τάιγκερ αποτέλεσε το επίκεντρο μιας φουρνιάς βιβλίων 

μπεστ σέλερ σχετικά με την ανάπτυξη της δεξιοσύνης· ένα από αυτά ήταν 

εγχειρίδιο για γονείς και γράφτηκε από τον πατέρα του Τάιγκερ, Ερλ. Ο 

Τάιγκερ δεν έπαιζε απλώς γκολφ. Ήταν αφιερωμένος στη «συνειδητή 

εξάσκηση», το μοναδικό είδος εξάσκησης που μετράει στον ευρέως  

–πλέον– διαδεδομένο κανόνα των δέκα χιλιάδων ωρών, προκειμένου να 

αποκτήσει κάποιος δεξιοσύνη σε έναν τομέα. Ο «κανόνας» αντιπροσω-

πεύει την άποψη πως ο συνολικός αριθμός των ωρών της εξαιρετικά ειδι-

κευμένης εξάσκησης είναι ο μοναδικός παράγοντας για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, σε οποιονδήποτε τομέα. Η συνειδητή εξάσκηση, σύμφωνα με 

τη μελέτη τριάντα βιολιστών που έβγαλαν τον εν λόγω κανόνα, λαμβάνει 

χώρα όταν δίνονται στους μαθητές «σαφείς οδηγίες σχετικά με την καλύ-

τερη μέθοδο», όταν δέχονται ατομική επίβλεψη από εκπαιδευτή, όταν 

τους παρέχονται «άμεσες πληροφορίες και σχόλια, καθώς και ενημέρωση 

για τα αποτελέσματα της επίδοσής τους» και «επαναλαμβάνουν τις ίδιες ή 

παρόμοιες ασκήσεις». Δεκάδες έργα που γράφτηκαν για την ανάπτυξη 

δεξιοσύνης δείχνουν πως οι κορυφαίοι αθλητές αφιερώνουν κάθε εβδο-

μάδα περισσότερο χρόνο στην εξαιρετικά τεχνική, συνειδητή εξάσκηση 

από εκείνους που παραμένουν σταθεροί σε χαμηλότερα επίπεδα: 
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Ο Τάιγκερ κατέληξε να συμβολίζει την ιδέα πως η ποσότητα συνει-

δητής εξάσκησης καθορίζει την επιτυχία –καθώς και την απόρροιά της, 

ότι η εξάσκηση πρέπει να ξεκινήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

Η πίεση να επικεντρωθεί κανείς όσο το δυνατόν νωρίτερα και πιο 

στοχευμένα φτάνει πολύ μακρύτερα από τον χώρο του αθλητισμού. Συ-

χνά μας λένε πως, όσο πιο ανταγωνιστικός και περίπλοκος γίνεται ο 

κόσμος, τόσο περισσότερο πρέπει να ειδικευτούμε όλοι μας (και τόσο 

νωρίτερα πρέπει να αρχίσουμε) προκειμένου να πορευτούμε σε αυτόν. 

Οι διάσημοι άνθρωποι που θεωρούνται σύμβολα επιτυχίας εκθειάζονται 

για την πρώιμη ανάπτυξη και το ξεκίνημά τους από νωρίς –ο Μότσαρτ 

(Mozart) στο κλαβιέ και ο διευθύνων σύμβουλος του Facebook, Μαρκ 

Ζάκερμπεργκ (Mark Zuckerberg), σε άλλου είδους πλήκτρα. Σε κάθε 
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τομέα, η απάντηση απέναντι στην ταχέως διευρυνόμενη βιβλιοθήκη των 

ανθρώπινων γνώσεων και τον διασυνδεδεμένο κόσμο είναι να εξυμνεί-

ται ολοένα και περισσότερο η επικέντρωση σε έναν περιορισμένο τομέα. 

Οι ογκολόγοι δεν ειδικεύονται πλέον στον καρκίνο, αλλά περισσότερο 

στον καρκίνο σε σχέση με ένα συγκεκριμένο όργανο και η τάση αυτή 

αυξάνεται κάθε χρόνο. Ο χειρουργός και συγγραφέας Ατούλ Γκαβάντε 

(Atul Gawande) επισήμανε πως, όταν αστειεύονται οι γιατροί για χει-

ρουργούς που ειδικεύονται στο αριστερό αυτί, «πρέπει να ελέγξουμε 

προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν». 

Στο μπεστ σέλερ βιβλίο του Bounce (Αναπήδηση), με θέμα τον κα-

νόνα των δέκα χιλιάδων ωρών, ο Βρετανός δημοσιογράφος Μάθιου 

Σάιεντ (Matthew Syed) δήλωσε πως η βρετανική κυβέρνηση αποτύ-

χαινε διότι δεν ακολουθούσε τη μέθοδο του Τάιγκερ Γουντς προς  

την ακλόνητη εξειδίκευση. Έγραψε πως η μεταφορά υψηλόβαθμων κυ-

βερνητικών αξιωματούχων σε διαφορετικά υπουργεία «είναι το ίδιο 

παράλογη με το να αλλάζει ο Τάιγκερ Γουντς από το γκολφ στο μπέιζ 

μπολ, από το μπέιζ μπολ στο ποδόσφαιρο και από το ποδόσφαιρο στο 

χόκεϊ.» 

Μόνο που η τεράστια επιτυχία της Μεγάλης Βρετανίας στους τελευ-

ταίους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά από δεκαετίες μέτριων επι-

δόσεων, ενισχύθηκε από προγράμματα που δημιουργήθηκαν ειδικά για να 

προσελκύσουν ενήλικες να δοκιμάσουν νέα αθλήματα και να δημιουργή-

σουν μια δεξαμενή ατόμων που αργούν να αναπτύξουν τις ικανότητές 

τους –όσους «ωριμάζουν αργά», όπως μου τους περιέγραψε κάποιος  

υπεύθυνος του προγράμματος. Κατά τα φαινόμενα, δεν είναι τόσο παρά-

λογη η ιδέα πως κάποιος αθλητής, ακόμα και αυτός που στοχεύει να ανέ-

βει στην κορυφή, μπορεί να ακολουθήσει την πορεία του Ρότζερ και να 

δοκιμαστεί σε διαφορετικά αθλήματα. Οι κορυφαίοι αθλητές που βρίσκο-

νται στο απόγειο των δυνατοτήτων τους αφιερώνουν όντως περισσότερο 

χρόνο στην επικεντρωμένη, συνειδητή εξάσκηση από τους συναθλητές 

τους που πλησιάζουν την κορυφή. Όταν ερευνούν όμως οι επιστήμονες 

ολόκληρη την πορεία εξέλιξης των αθλητών από την πρώιμη παιδική ηλι-

κία, έχει αυτή τη μορφή: 
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Οι μελλοντικοί κορυφαίοι αθλητές αφιερώνουν αρχικά λιγότερο χρόνο 

στη συνειδητή εξάσκηση της δραστηριότητας στην οποία θα γίνουν τελικά 

εξπέρ. Αντιθέτως, περνούν και από ένα στάδιο το οποίο οι ειδικοί αποκα-

λούν «περίοδο δοκιμής». Αθλούνται σε διαφορετικά αθλήματα, συνήθως σε 

ένα μη δομημένο ή ένα ελαφρώς δομημένο περιβάλλον, αποκτούν μια γκά-

μα σωματικών ικανοτήτων τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν, διδάσκο-

νται τις ίδιες τους τις δυνατότητες και κλίσεις και μόνο αργότερα επικε-

ντρώνονται και αυξάνουν την τεχνική εξάσκηση σε έναν μόνο τομέα. Ο τίτ-

λος μιας μελέτης που έγινε σε αθλητές ατομικών αθλημάτων ανακήρυξε την 

«όψιμη ειδίκευση» ως «το κλειδί της επιτυχίας». Μια άλλη μελέτη δήλωσε, 

«προκειμένου να φτάσεις στην κορυφή στα ομαδικά αθλήματα: ξεκίνα αργά, 

εντατικοποίησε τις προσπάθειες και δείξε αποφασιστικότητα.» 
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Όταν ξεκίνησα να γράφω γι’ αυτές τις μελέτες, συνάντησα σκεπτικι-

σμό αλλά και άρνηση. Συχνά οι λάτρεις ενός αθλήματος έλεγαν, «Αυτό 

ίσως να ισχύει για κάποιο άλλο άθλημα, αλλά όχι για το δικό μας άθλη-

μα.» Η κοινότητα του πλέον δημοφιλούς αθλήματος, του ποδοσφαίρου, 

εξέφρασε τις πιο ηχηρές αντιδράσεις. Τότε, επάνω στην κατάλληλη στιγ-

μή, στο τέλος του 2014, μια ομάδα Γερμανών επιστημόνων εξέδωσε μια 

μελέτη που αποδείκνυε πως τα μέλη της εθνικής ομάδας τους, που είχε 

μόλις κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, ήταν στην ουσία αθλητές που 

άργησαν να ειδικευτούν και δεν έπαιζαν ποδόσφαιρο περισσότερο οργα-

νωμένα από έναν παίκτη ερασιτεχνικής κατηγορίας, μέχρι να φτάσουν 

στην ηλικία των είκοσι δύο ή και αργότερα. Το μεγαλύτερο μέρος της 

παιδικής ηλικίας και της εφηβείας τους το πέρασαν ασχολούμενοι με το 

ποδόσφαιρο σε μη οργανωμένα πλαίσια, καθώς και με άλλα αθλήματα. 

Μια άλλη μελέτη για το ποδόσφαιρο που εκδόθηκε δύο χρόνια αργότερα 

βρήκε αθλητές με ανάλογες ικανότητες σε ηλικία έντεκα ετών και τους 

παρακολούθησε για δύο χρόνια. Εκείνοι που συμμετείχαν σε περισσότερα 

αθλήματα και έπαιζαν ποδόσφαιρο εκτός οργανωμένων πλαισίων, «αλλά 

όχι σε πιο οργανωμένες ποδοσφαιρικές προπονήσεις», βελτιώθηκαν πε-

ρισσότερο όταν έφτασαν τα δεκατρία. Τα ευρήματα αυτά επαναλήφθη-

καν σε μια μεγάλη γκάμα αθλημάτων, από το χόκεϊ μέχρι το βόλεϊ. 

Η υπερεξειδίκευση που προβάλλεται από κάποιους ως αναγκαία  

αποτελεί τον πυρήνα ενός τεράστιου, επιτυχημένου και μερικές φορές 

καλοπροαίρετου μηχανισμού μάρκετιγκ, στον τομέα του αθλητισμού και 

αλλού. Στην πραγματικότητα, η αθλητική πορεία του Ρότζερ προς τη 

δόξα είναι πολύ πιο συνηθισμένη από την πορεία του Τάιγκερ, όμως οι 

ιστορίες αυτών των αθλητών σπάνια γίνονται αντικείμενο συζήτησης, αν 

γίνουν ποτέ. Γνωρίζουμε τα ονόματά τους, αλλά μάλλον δεν ξέρουμε το 

παρελθόν τους.  

Ξεκίνησα να γράφω αυτή την εισαγωγή μόλις έληξε το Super Bowl 

του 2018, όπου ένας κουόρτερμπακ –ο οποίος, πριν από το αμερικάνικο 

φούτμπολ, είχε παίξει επαγγελματικά μπέιζ μπολ (ο Τομ Μπρέιντι/Tom 

Brady)– ήρθε αντιμέτωπος με έναν παίκτη που υπήρξε αθλητής του 

φούτμπολ, του μπάσκετ, του μπέιζ μπολ και του καράτε και επέλεξε μετα-
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ξύ μπάσκετ και φούτμπολ, όταν ήταν στο πανεπιστήμιο (ο Νικ 

Φολς/Nick Foles). Αργότερα, τον ίδιο μήνα, η αθλήτρια Έστερ Λεντέτσκα 

(Ester Ledecká) από την Τσεχία έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε χρυ-

σό μετάλλιο σε δύο διαφορετικά αθλήματα (σκι και σνόουμπορντ) στους 

ίδιους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν ήταν μικρότερη, η Λεντέ-

τσκα ασχολούνταν με πολλά σπορ (παίζει ακόμη μπιτς βόλεϊ και κάνει 

γουίντσερφ), ήταν επικεντρωμένη στα μαθήματά της και ποτέ δεν προ-

σπάθησε να βγει πρώτη σε αγωνίσματα εφηβικών κατηγοριών. Ένα άρθρο 

της Washington Post την ημέρα μετά το δεύτερο χρυσό μετάλλιό της  

έγραψε, «Σε μια εποχή αθλητικής εξειδίκευσης, η Λεντέτσκα στάθηκε  

υπέρμαχος της διατήρησης της ποικιλίας.» Αμέσως μετά το κατόρθωμά 

της, ο Ουκρανός πυγμάχος Βασίλ Λοματσένκο (Vasyl Lomachenko) έκα-

νε ρεκόρ κερδίζοντας παγκόσμιους τίτλους με τους λιγότερους αγώνες σε 

τρεις διαφορετικές κατηγορίες βαρών. Ο Λοματσένκο, που όταν ήταν 

παιδί σταμάτησε για τέσσερα χρόνια την πυγμαχία προκειμένου να μάθει 

παραδοσιακούς ουκρανικούς χορούς, θυμάται, «Όταν ήμουν μικρό παιδί 

ασχολούμουν με ένα σωρό αθλήματα –γυμναστική, μπάσκετ, ποδόσφαι-

ρο, τένις– και πιστεύω πως, στην τελική, με όλα αυτά τα διαφορετικά  

αθλήματα τα πάντα ταίριαξαν και βελτίωσα την κίνηση των ποδιών μου.» 

Ο διαπρεπής αθλητικός επιστήμονας Ρος Τάκερ (Ross Tucker) συ-

νόψισε λακωνικά την έρευνα στο πεδίο: «Γνωρίζουμε πως οι δοκιμές στην 

αρχή αποτελούν το κλειδί, το ίδιο και η ποικιλία.» 

 

Το 2014 συμπεριέλαβα κάποια από τα ευρήματά μου σχετικά με την όψι-

μη αθλητική εξειδίκευση στον επίλογο του πρώτου βιβλίου μου με τίτλο 

The Sports Gene (Το αθλητικό γονίδιο). Τον επόμενο χρόνο έλαβα πρό-

σκληση να παρουσιάσω την έρευνα αυτή σε ένα αναπάντεχο ακροατήριο 

–όχι σε αθλητές ή προπονητές, αλλά σε πρώην στρατιωτικούς. Κατά την 

προετοιμασία μου, μελέτησα σχολαστικά επιστημονικά περιοδικά αναζη-

τώντας εργασίες σχετικά με την εξειδίκευση και την αλλαγή καριέρας έξω 

από τον κόσμο του αθλητισμού. Έμεινα κατάπληκτος από όσα ανακάλυ-

ψα. Μια έρευνα απέδειξε πως όσοι ειδικεύτηκαν από νωρίς επαγγελματι-

κά είχαν το προβάδισμα μετά την αποφοίτησή τους στον τομέα των απο-
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λαβών, όμως εκείνοι που ειδικεύτηκαν πιο αργά αναπλήρωσαν την καθυ-

στερημένη εκκίνησή τους βρίσκοντας δουλειές που ταίριαζαν καλύτερα 

στις ικανότητες και την προσωπικότητά τους. Ανακάλυψα ένα σωρό με-

λέτες που κατέδειξαν τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογικοί εφευρέτες 

αύξησαν τη δημιουργική τους απήχηση, συσσωρεύοντας εμπειρίες από 

διαφορετικούς τομείς, σε σύγκριση με συναδέλφους τους που εκπαιδεύ-

τηκαν εις βάθος σε έναν μόνο τομέα. Στην πραγματικότητα οι εφευρέτες 

αυτοί επωφελήθηκαν θυσιάζοντας προληπτικά ελάχιστο βάθος προκειμέ-

νου να κερδίσουν εύρος, κατά την εξέλιξη της επαγγελματικής τους πο-

ρείας. Σε μια μελέτη με καλλιτεχνικούς δημιουργούς υπήρξε σχεδόν το 

ίδιο εύρημα.  

Επίσης άρχισα να συνειδητοποιώ πως κάποιοι από τους ανθρώπους 

των οποίων το έργο θαύμαζα από μακριά με πάθος –από τον Ντιουκ  

Έλινγκτον (Duke Ellington) (που σνόμπαρε τα μαθήματα μουσικής για να 

συγκεντρωθεί στη ζωγραφική και το μπέιζ μπολ όταν ήταν μικρός) μέχρι 

τη Μαριάμ Μιρζαχανί (Maryam Mirzakhani) (που ονειρευόταν να γίνει 

μυθιστοριογράφος και αντιθέτως έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το 

διασημότερο μαθηματικό βραβείο, το Μετάλλιο Φιλντς)– έδειχναν να 

μοιάζουν περισσότερο στον Ρότζερ παρά στον Τάιγκερ κατά την ιστορία 

της εξέλιξής τους. Το ερεύνησα περισσότερο και βρήκα εξαιρετικά άτομα 

που γνώρισαν την επιτυχία, όχι παρά το μεγάλο εύρος των εμπειριών και 

των ενδιαφερόντων τους, αλλά χάρη σε αυτό: η διευθύνουσα σύμβουλος 

μιας εταιρείας που έπιασε για πρώτη φορά δουλειά όταν οι συνομήλικοί 

της ετοιμάζονταν να βγούνε στη σύνταξη, ένας καλλιτέχνης που άλλαξε 

πέντε φορές καριέρα πριν αντιληφθεί την κλίση του και αλλάξει τον κό-

σμο, ένας εφευρέτης που παρέμεινε σταθερός σε μια δική του φιλοσοφία 

ενάντια στην εξειδίκευση και μετέτρεψε μια μικρή εταιρεία που ιδρύθηκε 

τον δέκατο ένατο αιώνα σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα παγκοσμίως 

στις μέρες μας. 

Είχα αγγίξει μόνο την επιφάνεια της έρευνας για την ειδίκευση στον 

ευρύτερο κόσμο των επαγγελμάτων, επομένως, κατά την ομιλία μου στη 

μικρή ομάδα πρώην στρατιωτικών, έμεινα κατά κύριο λόγο στο θέμα του 

αθλητισμού. Τα άλλα ευρήματά μου τα έθιξα συνοπτικά, παρʼ όλα αυτά 
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κίνησαν την προσοχή του ακροατηρίου μου. Όλοι τους άργησαν να ειδι-

κευτούν ή είχαν αλλάξει καριέρα και, καθώς έρχονταν ένας ένας για να 

μου συστηθούν μετά την ομιλία, κατάλαβα πως όλοι ένιωθαν τουλάχι-

στον κάπως ανήσυχοι γι' αυτό, ενώ κάποιοι σχεδόν ντρέπονταν.  

Είχαν συγκεντρωθεί χάρη στο Ίδρυμα Πατ Τίλμαν (Pat Tillman), 

το οποίο παρέχει υποτροφίες σε πρώην και εν ενεργεία στρατιωτικούς, 

καθώς και στους συζύγους τους, που αλλάζουν επαγγελματικό στίβο ή 

επιστρέφουν στην εκπαίδευση, και όλα αυτά στο πνεύμα του εκλιπόντα 

παίκτη φούτμπολ του πρωταθλήματος NFL, Πατ Τίλμαν, που εγκατέ-

λειψε το επαγγελματικό φούτμπολ για να καταταγεί στις ειδικές δυνά-

μεις. Όλοι τους ήταν δικαιούχοι υποτροφίας, πρώην αλεξιπτωτιστές και 

μεταφραστές που επρόκειτο να γίνουν καθηγητές, επιστήμονες, μηχα-

νικοί και επιχειρηματίες. Ήταν γεμάτοι ενθουσιασμό, αλλά μέσα τους 

υπέβοσκε ο φόβος. Τα προφίλ τους στο LinkedIn δεν παρουσίαζαν τη 

γραμμική εξέλιξη προς μια συγκεκριμένη καριέρα, αυτό δηλαδή που 

ζητούσαν οι εργοδότες, από όσα είχαν ακουστά. Ανησυχούσαν που 

ξεκινούσαν το πανεπιστήμιο μαζί με νεότερους (μερικές φορές πολύ 

νεότερους) φοιτητές ή που άλλαζαν πορεία πιο αργά από ό,τι οι συνο-

μήλικοί τους και όλα αυτά επειδή είχαν περάσει όλη τους τη ζωή συσ-

σωρεύοντας μοναδικές εμπειρίες ζωής και ηγετικές ικανότητες. Κατά 

κάποιον τρόπο, ένα μοναδικό πλεονέκτημα είχε μεταμορφωθεί μέσα 

στο μυαλό τους σε βάρος. 

Μερικές μέρες αφότου μίλησα στην ομάδα του Ιδρύματος Τίλμαν, 

ένας πρώην πεζοναύτης που με προσέγγισε μετά την ομιλία μού έστειλε 

ένα μέιλ: «Όλοι αλλάζουμε καριέρα. Αρκετοί από εμάς βρεθήκαμε αφότου 

φύγατε και συζητήσαμε πόσο ανακουφισμένοι νιώσαμε που παρακολου-

θήσαμε την ομιλία σας.» Μου φάνηκε κάπως αστείο που ένας πρώην πε-

ζοναύτης, με πτυχία στην ιστορία και τη γεωφυσική και βλέψεις για μετα-

πτυχιακό στις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση στα πανεπιστήμια 

Ντάρτμουθ και Χάρβαρντ, είχε ανάγκη την έγκρισή μου για τις επιλογές 

που έκανε στη ζωή του. Όμως, όπως και οι άλλοι στην αίθουσα, είχε  

ακούσει εμμέσως αλλά και ευθέως πως η αλλαγή κατεύθυνσης ήταν επι-

κίνδυνη.  
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Η ομιλία μου είχε τόσο ενθουσιώδη αποδοχή, που το ίδρυμα με προ-

σκάλεσε να εκφωνήσω την εναρκτήρια ομιλία στο ετήσιο συνέδριο το 

2016 και κατόπιν να μιλήσω σε μικρές συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις. 

Πριν από κάθε ομιλία διάβαζα περισσότερες μελέτες, συζητούσα με πε-

ρισσότερους ερευνητές και ανακάλυπτα περισσότερες ενδείξεις πως 

χρειάζεσαι χρόνο –και συχνά να παραιτηθείς από το ξεκίνημα με προβά-

δισμα– προκειμένου να αποκτήσεις προσωπικό και επαγγελματικό εύρος, 

ωστόσο αξίζει. 

Βάλθηκα λοιπόν να αποδείξω πως οι ειδικοί με τα υψηλά προσόντα 

είναι δυνατόν να γίνουν τόσο στενόμυαλοι, που στην πραγματικότητα 

χειροτερεύουν όσο αποκτούν εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν περισ-

σότερη αυτοπεποίθηση –ένας συνδυασμός επικίνδυνος. Και έμεινα κατά-

πληκτος όταν με οδήγησαν κάποιοι γνωσιακοί ψυχολόγοι με τους οποίους 

μίλησα σε έναν πελώριο και συχνά παραμελημένο όγκο εργασιών που 

αποδεικνύει πως η διαδικασία της μάθησης αυτή καθαυτή λειτουργεί κα-

λύτερα όταν πραγματοποιείται αργά, προκειμένου η συσσωρευμένη γνώ-

ση να εμπεδωθεί, ακόμα και αν αυτό μεταφράζεται σε χαμηλές επιδόσεις 

στους άμεσους ελέγχους προόδου. Τουτέστιν, η πιο αποτελεσματική μά-

θηση φαίνεται αντιπαραγωγική· μοιάζει σαν να μένεις πίσω.  

Όταν ξεκινάει κάποιος κάτι καινούριο ως μεσήλικας, μπορεί να 

δημιουργηθεί η ίδια εντύπωση. Μια διάσημη δήλωση του Μαρκ Ζάκερ-

μπεργκ λέει πως «οι νέοι είναι απλώς εξυπνότεροι». Παρ’ όλα αυτά, ένας 

ιδρυτής τεχνολογικής εταιρείας που είναι πενήντα ετών έχει σχεδόν τις 

διπλάσιες πιθανότητες να ιδρύσει μια πετυχημένη εταιρεία από κάποιον 

που είναι τριάντα και ο τριαντάρης έχει περισσότερες πιθανότητες από 

κάποιον εικοσάχρονο. Ερευνητές από τα πανεπιστήμια Νορθγουέστερν 

και MIT και την Υπηρεσία Απογραφής των ΗΠΑ μελέτησαν τις νεοφυείς 

τεχνολογικές επιχειρήσεις και απέδειξαν πως εκείνες με την ταχύτερη 

ανάπτυξη είχαν ιδρυτή με μέσο όρο ηλικίας τα σαράντα πέντε χρόνια κα-

τά το λανσάρισμα της εταιρείας.  

Όταν το είπε αυτό ο Ζάκερμπεργκ ήταν είκοσι δύο ετών. Αυτό ήταν 

το μήνυμα που τον συνέφερε να διαδώσει, όπως συμφέρει και εκείνους 

που διοικούν αθλητικές ομοσπονδίες εφήβων να ισχυρίζονται πως η διαρ-
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κής προσήλωση σε μία δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την επιτυχία, 

παρά τις ενδείξεις για το αντίθετο. Όμως αυτή η επιμονή προς την εξειδί-

κευση φτάνει ακόμα πιο μακριά. Βλάπτει όχι μόνο τα άτομα, αλλά ολό-

κληρα συστήματα, αφού κάθε εξειδικευμένη ομάδα βλέπει ένα ολοένα 

μικρότερο κομμάτι ενός μεγαλύτερου παζλ.  

Μια αποκάλυψη στον απόηχο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 

του 2008 ήταν ο βαθμός της απομόνωσης που επικρατούσε μέσα στις με-

γάλες τράπεζες. Ένα πλήθος εξειδικευμένων ομάδων που βελτιστοποιού-

σαν τον κίνδυνο στα δικά τους μικρά κομμάτια του ευρύτερου παζλ προ-

ξένησαν μια ολική καταστροφή. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι αντιδράσεις 

απέναντι στην κρίση πρόδωσαν την ύπαρξη μιας τρομερής ανωμαλίας 

που προκλήθηκε από την εξειδίκευση. Το 2009 είχε λανσαριστεί ένα ομο-

σπονδιακό πρόγραμμα που έδινε στις τράπεζες κίνητρο να μειώσουν τις 

δόσεις των ενυπόθηκων δανείων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δυ-

σκολεύονταν να τις αποπληρώσουν, αλλά μπορούσαν να πληρώσουν μέ-

ρος αυτών. Ήταν ωραία ιδέα, παρ’ όλα αυτά, στην πραγματικότητα λει-

τούργησε ως εξής: ένα τραπεζικό τμήμα που ειδικευόταν στα ενυπόθηκα 

δάνεια μείωνε τις δόσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων, ενώ ένα άλλο 

τμήμα της ίδιας τράπεζας που ειδικευόταν στις κατασχέσεις διαπίστωνε 

στη συνέχεια πως ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πλήρωνε ξαφνικά λιγότερα, 

κήρυττε αδυναμία πληρωμής και προχωρούσε στην κατάσχεση του σπι-

τιού. «Κανείς δεν φανταζόταν ότι υπήρχαν τέτοιες απομονωμένες μονά-

δες μέσα στις τράπεζες», παρατήρησε αργότερα ένας κυβερνητικός σύμ-

βουλος. Η υπερβολική εξειδίκευση μπορεί να οδηγήσει σε συλλογική 

τραγωδία, ακόμα και αν ενεργήσει ο καθένας ατομικά με τον πιο λογικό 

τρόπο. 

Οι υπερβολικά εξειδικευμένοι επαγγελματίες του κλάδου της υγείας 

έχουν αναπτύξει μια εντελώς δική τους εκδοχή στο πρόβλημα που συνο-

ψίζεται στη φράση «αν το μόνο που κρατάς είναι ένα σφυρί, τότε τα πά-

ντα μοιάζουν με καρφί». Οι επεμβατικοί καρδιολόγοι έχουν συνηθίσει 

τόσο πολύ να αντιμετωπίζουν το θωρακικό άλγος με την εμφύτευση 

στεντ –ένα μεταλλικό σωληνάκι που ανοίγει τα αιμοφόρα αγγεία– ώστε 

να το κάνουν αυτόματα, ακόμα και σε περιπτώσεις που εκτεταμένες έρευ-
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νες έχουν αποδείξει ότι είναι ακατάλληλο ή και επικίνδυνο. Μια πρόσφα-

τη μελέτη ανακάλυψε πως οι καρδιοπαθείς είναι λιγότερο πιθανό να πε-

θάνουν, αν μπούνε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια ενός εθνικού καρ-

διολογικού συνεδρίου, όταν απουσιάζουν χιλιάδες καρδιολόγοι· οι ερευ-

νητές πρότειναν ως εξήγηση πως έτσι ήταν λιγότερο πιθανό να ακολου-

θηθεί μια συνηθισμένη θεραπευτική αγωγή με αβέβαια επακόλουθα. 

Ένας διεθνώς διακεκριμένος επιστήμονας (τον οποίο θα γνωρίσετε 

κατά το τέλος του βιβλίου) μου είπε πως η αυξανόμενη εξειδίκευση δη-

μιούργησε ένα «σύστημα παράλληλων χαρακωμάτων» προς αναζήτηση 

της καινοτομίας. Όλοι σκάβουν βαθύτερα το λαγούμι τους και σπάνια 

σηκώνονται για να κοιτάξουν προς το διπλανό χαράκωμα, ακόμα και αν η 

λύση στο πρόβλημά τους δείχνει να βρίσκεται εκεί. Ο συγκεκριμένος επι-

στήμονας έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να «απεξειδικεύσει» την εκπαί-

δευση μελλοντικών ερευνητών· έχει την ελπίδα πως η τάση αυτή θα επε-

κταθεί και στην εκπαίδευση σε κάθε άλλο τομέα. Ο ίδιος ωφελήθηκε εξαι-

ρετικά από την καλλιέργεια εύρους στη ζωή του, ακόμα και όταν δεχόταν 

πιέσεις να εξειδικευτεί. Και τώρα διευρύνει για μια ακόμα φορά το πεδίο 

του, σχεδιάζοντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε μια προσπάθεια να 

δώσει και σε άλλους την ευκαιρία να αποκλίνουν από την πορεία του Τάι- 

γκερ. «Αυτό ίσως να είναι το σημαντικότερο πράγμα που θα κάνω στη 

ζωή μου», μου είπε. 

Ελπίζω πως αυτό το βιβλίο θα σας βοηθήσει να καταλάβετε γιατί. 

 

Όταν ανέφεραν οι υπότροφοι του Ιδρύματος Τίλμαν ότι ένιωθαν μετέω-

ροι και ανησυχούσαν μήπως είχαν πάρει λάθος απόφαση, τους ένιωθα 

περισσότερο από ό,τι άφησα να φανεί. Εργαζόμουν σε ένα πλοίο που έκα-

νε επιστημονικές έρευνες στον Ειρηνικό Ωκεανό μόλις αποφοίτησα από 

το πανεπιστήμιο, όταν κατέληξα με σιγουριά πως ήθελα να γίνω συγγρα-

φέας και όχι επιστήμονας. Ποτέ δεν περίμενα ότι ο δρόμος από την επι-

στήμη προς τη συγγραφή θα περνούσε από νυχτερινές βάρδιες ως αστυ-

νομικός ρεπόρτερ μιας νεοϋορκέζικης σκανδαλοθηρικής εφημερίδας, ούτε 

ότι αργότερα θα γινόμουν κύριος αρθρογράφος του περιοδικού Sports 

Illustrated, ένα πόστο που, προς έκπληξή μου, δεν άργησα να το εγκατα-
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λείψω. Είχα αρχίσει να ανησυχώ ότι ήμουν άστατος, ότι φοβόμουν να 

δεσμευτώ σε μια δουλειά και πως αντιμετώπιζα το όλο θέμα της καριέρας 

εσφαλμένα. Όταν έμαθα τα πλεονεκτήματα του εύρους και της όψιμης 

εξειδίκευσης άλλαξε ο τρόπος που βλέπω τον εαυτό μου και τον κόσμο. Η 

συγκεκριμένη έρευνα αγγίζει κάθε στάδιο της ζωής, από την εξέλιξη των 

παιδιών στα μαθηματικά, τη μουσική και τον αθλητισμό, μέχρι τους φοι-

τητές που μόλις αποφοίτησαν και ψάχνουν τον δρόμο τους, τους επαγ-

γελματίες που βρίσκονται στα μέσα της καριέρας τους και χρειάζονται μια 

αλλαγή και τους μελλοντικούς συνταξιούχους που αναζητούν μια νέα 

απασχόληση, αφού εγκαταλείψουν την προηγούμενη.  

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε όλοι είναι πώς θα διατηρήσουμε 

τα οφέλη του εύρους, των ποικίλων εμπειριών, του διεπιστημονικού τρό-

που σκέψης και της όψιμης επικέντρωσης σε έναν κόσμο που όχι μόνο μας 

ωθεί ολοένα και περισσότερο στην υπερεξειδίκευση, αλλά την απαιτεί 

κιόλας. Μολονότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν τομείς που χρειά-

ζονται άτομα με την πρώιμη εκκίνηση του Τάιγκερ και έναν καθαρό στό-

χο, όσο αυξάνεται η περιπλοκότητα –με την τεχνολογία να υφαίνει γύρω 

από τον κόσμο ολοένα μεγαλύτερα δίκτυα διασυνδεδεμένων συστημά-

των, όπου το κάθε άτομο βλέπει μόνο ένα μικρό κομμάτι–, έχουμε επίσης 

ανάγκη από περισσότερους Ρότζερ: ανθρώπους που ξεκινούν από ένα 

ευρύ πεδίο και καλωσορίζουν τις ποικίλες εμπειρίες και προοπτικές καθώς 

εξελίσσονται. Ανθρώπους που διαθέτουν ευρυγνωσία.  



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

 

Η λατρεία του ξεκινήματος από νωρίς 

ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΕΡΕΣ αφότου έληξε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλε-

μος στην Ευρώπη με την άνευ όρων παράδοση των ηττημένων, σε μια 

μικρή πόλη της Ουγγαρίας γεννήθηκε ο Λάζλο Πόλγκαρ (Laszlo Polgar) 

–και μπήκε ο σπόρος για μια νέα οικογένεια. Δεν είχε ούτε γιαγιάδες, ούτε 

παππούδες, ούτε ξαδέρφια· είχαν ξεκληριστεί όλοι στο Ολοκαύτωμα, μαζί 

με την πρώτη γυναίκα του πατέρα του και τα πέντε τους παιδιά. Ο Λάζλο 

μεγάλωσε αποφασισμένος να αποκτήσει οικογένεια και μάλιστα μια οικο-

γένεια ιδιαίτερη. 

Προετοιμάστηκε για την πατρότητα όταν ήταν φοιτητής, εντρυφώ-

ντας σε βιογραφίες θρυλικών στοχαστών, από τον Σωκράτη μέχρι τον 

Αϊνστάιν (Einstein). Κατέληξε πως η παραδοσιακή παιδεία ήταν ατελής 

και πως μπορούσε να κάνει τα παιδιά του ιδιοφυΐες, αρκεί απλώς να τους 

πρόσφερε το κατάλληλο ξεκίνημα από νωρίς. Με αυτό θα αποδείκνυε 

κάτι πολύ ευρύτερο: πως κάθε παιδί μπορεί να διαπαιδαγωγηθεί προκει-

μένου να γίνει σπουδαίο σε οποιονδήποτε επιστημονικό κλάδο. Απλώς 

χρειαζόταν μια σύζυγο που να συμφωνεί με το σχέδιο. 

Η μητέρα του Λάζλο είχε μια φίλη και αυτή η φίλη είχε μια κόρη, την 

Κλάρα. Το 1965 η Κλάρα ταξίδεψε στη Βουδαπέστη, όπου γνώρισε τον 

Λάζλο. Ο Λάζλο δεν της έκανε τον δύσκολο· διέθεσε όλο τον χρόνο από 

την πρώτη επίσκεψη της Κλάρας λέγοντάς της πως σκόπευε να αποκτή-

σει έξι παιδιά και πως θα τα ανέτρεφε για να γίνουν διάνοιες. Η Κλάρα 

επέστρεψε στους γονείς της με μια χλιαρή αξιολόγηση: «Γνώρισα έναν 

πολύ ενδιαφέροντα άνθρωπο», αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί τον  

εαυτό της να τον παντρεύεται. 




