
Γιατί έχουμε πολλά “όνειρα” αλλά ελάχιστοι από εμάς τα κάνουμε πραγμα-
τικότητα; Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε σε 5 βασικά λάθη, που μας οδη-
γούν στην απογοήτευση και την αποτυχία, και πώς να τα διορθώσουμε.

11. Oι περισσότεροι έχουν τις IΔEEΣ στο μυαλό τους και όχι γραμ-
μένες. Ξέρουν τί θέλουν να κάνουν και ποια βήματα, αλλά δεν τα

κάνουν. Έτσι, τα όνειρα μένουν όνειρα. Όσοι κάνουν τα όνειρά τους πραγμα-
τικότητα έχουν τους στόχους τους γραμμένους και ένα συγκεκριμένο
πλάνο για το πότε θα κάνουν τί.

22. Όσοι μένουν στα όνειρα συνήθως αποφεύγουν να επενδύουν σε
εργαλεία και γνώσεις, που θα τους επιτρέψουν να κάνουν τις

ιδέες τους πράξεις. Aν φωνάζατε έναν υδραυλικό, προφανώς θα ερχόταν με
μια βαλίτσα εργαλεία, κατάλληλα για διάφορες περιπτώσεις. Θα μπορούσε να
έρθει χωρίς εργαλεία; Kάποιος θέλει να κάνει μια δράση και λέει: “έχω έναν
φόβο ότι...”, αλλά δεν παρακολουθεί ένα σεμινάριο για διαχείριση του φόβου,
γιατί του φαίνεται ακριβό. Δεν ρωτά έναν ειδικό (π.χ. λογιστή, δικηγόρο, δια-
κοσμητή κλπ) για ό,τι δεν ξέρει, γιατί του φαίνεται ακριβός ο ειδικός ή τα
“εργαλεία”, που χρειάζεται να πάρει. Όσοι πετυχαίνουν, επενδύουν σε γνώ-
σεις και τα κατάλληλα εφόδια.

33. Tο να κατηγορούμε άλλους: φταίει η γυναίκα μου ή ο άνδρας
μου ή τα παιδιά μου ή το κράτος, που δεν μπορώ να τα καταφέρω.

Xρειάζεται να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να μελετήσουμε: Tί χρειάζε-
ται για να πετύχω; Ποιά εμπόδια χρειάζεται να φύγουν από την μέση και τί
ευκαιρίες να αξιοποιήσω; Mετά καλούμαστε να πάρουμε τις αποφάσεις που
χρειάζεται.

44. “Θα το κάνω σε λίγο”. Tο να αναβάλλουμε την δράση και να
έχουμε την εντύπωση ότι, με κάποιον τρόπο, μαγικά, θα γίνει το

πράγμα. Mπορεί να συμβεί, αλλά “συν Aθηνά και χείρα κίνει”. Kάποιοι ανα-
βάλλουν από μέρα σε μήνα και από μήνα σε χρόνο. Mπες στην δράση το
συντομώτερο. Tώρα!

55. Διάφορα παιχνίδια και συνήθειες μάς αποσπούν την προσ-
οχή από τον κύριο στόχο μας. Tέτοιες είναι συνήθως ασχολίες, που

έχουμε συνηθίσει ή που μας είναι εύκολες. Έτσι, αναλώνουμε σε αυτές
χρόνο, που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε για να κάνουμε τα όνειρά μας
πραγματικότητα. Eδώ θα μας βοηθήσει το πλάνο και το να αντιστεκόμαστε σε
“πειρασμούς” όπως: να πάμε για καφέ ή φαγητό, να δούμε ένα άσχετο, αλλά
διασκεδαστικό, βιντεάκι, στο youtube, ν’ απαντήσουμε στο μήνυμα του κινη-
τού, νά κάνουμε ένα τηλεφώνημα.

Xρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να εντοπίσετε τις παγίδες, που σας
κρατούν μακριά από την απόλαυση τού να δείτε τα όνειρά σας να γίνονται
πραγματικότητα. Mπείτε γρήγορα στην δράση και να επιμείνετε μέχρι τα απο-
τελέσματα να είναι ορατά και απτά.

O εκδότης   
Δημήτριος Mπούκας
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T ο μακρινό προγονικό της ανθρω-
πότητος ήταν το Xρυσό Γένος,

όταν οι άνθρωποι και οι θεοί ζούσαν
μαζί σ’ έναν παράδεισο αρμονίας (κάτι
που συναντάμε στις μυθολογίες όλων
των λαών κι εκφράζει την νοσταλγία
για ένα εξιδανικευμένο παρελθόν, που
θα πρέπει να επανέλθει ως μέλλον).  

Σ την συνέχεια αρχίζει η πτώση.
Έχουμε το Aργυρό γένος (σύμ-

φωνα  με την αξία των μετάλλων), που
ζει αποστασιοποιημένο από τους θεούς
και υποκύπτει στην εντροπία του.

Ύ στερα έρχεται το Xάλκινο Γέ-
νος, πολεμικό, ληστρικό και

βουλιμικό, ώσπου οι θεοί, αηδιασμέ-
νοι, το αφανίζουν.

T έλος έρχεται το Σιδερένιο Γέ-
νος, το οποίο πέπρωται να κατα-

στραφεί, όταν και οι δυο τελευταίοι
θεοί αποστρέψουν κι αυτοί το πρό-
σωπο και εγκαταλείψουν με απελπι-
σία και απόγνωση τον άνθρωπο. Oταν
λείψουν η Δίκη και η Nέμεσις. Kι αυτό
θα γίνει όταν η εξαχρείωση των
ανθρώπων του Σιδερένιου Γένους
φθάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε να μη
φροντίζουν πλέον τους γονείς τους
και να μη νοιάζονται για τα παιδιά
τους.

Hσίοδος
“Έργα και Hμέρες”

·fi  ÙÔ  X P Y ™ OX P Y ™ O ÛÙÔ  
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Διάφορα...
�Oι χιμπατζήδες που ζουν
ελεύθεροι στην φύση χρησιμο-
ποιούν περί τις 66 διαφορετικές
χειρονομίες, προκειμένου να
συνεννοηθούν μεταξύ τους.
Eρευνητές από το Πανεπιστή-
μιο της Σκωτίας, που τους μελέ-
τησαν δυο χρόνια, είναι πεπει-
σμένοι ότι οι χειρονομίες δεν
είναι τυχαίες. Πρόκειται για ξε-
κάθαρα σημάδια και σκόπιμες
κινήσεις, που στοχεύουν σε κά-
ποια απόκριση από το ζώο με
το οποίο “συνομιλούν”.

�Oι έφηβοι με τηλεόραση στο
υπνοδωμάτιό τους έχουν κακές
διατροφικές συνήθειες, μειωμέ-
νες επιδόσεις στο σχολείο, ενώ
γυμνάζονται λιγώτερο από τα
υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας
τους. Aυτό τουλάχιστον υπο-
στηρίζει έρευνα του Πανεπι-
στημίου της Mινεσσότα. Eνδια-
φέρον παρουσιάζει το γεγονός
ότι τα ποσοστά ήταν υψηλό-
τερα στα παιδιά που προέρχον-
ταν από οικογένειες με χα-
μηλά εισοδήματα και, κυρίως,
στις μειονοτικές οκογένειες.

�Eρευνητές από το Πανεπι-
στήμιο της Nέας Nότιας Oυαλ-
λίας διεπίστωσαν, μετά από
έρευ-να, ότι ωρισμένα είδη
ψαριών έχουν γίνει πιο επιθε-
τικά, ή περισσότερο “δειλά”
ανάλογα με την θερμοκρασία
που επικρατεί στις θάλασσες
στις οποίες ζουν. Σύμφωνα με
τους επιστήμονες μια αύξηση
2 βα-θμών Kελσίου επηρεάζει
σε πολύ μικρό βαθμό τη συμπε-
ριφορά τους, αλλά σε περί-
πτωση μεγαλύτερης ανόδου
τα ψάρια μπορεί να επηρεα-
στούν ώς και 30 φορές περισ-
σότερο.

�Oι άνθρωποι που κοιμούνται
έξι με οκτώ ώρες την ημέρα εί-
ναι αυτοί που έχουν καλύτερο
μεταβολισμό και χάνουν πιο εύ-
κολα βάρος. Όσο λιγώτερες ή
περισσότερες ώρες κοιμούνται
έχουν έως και 50% μικρότερες
πιθανότητες να επιτύχουν τον
στόχο τους. 

ο πρόβλημα: Όταν η NASA άρ-
χισε να στέλνει αστροναύτες

στο διάστημα, οι αστροφυσικοί διεπί-
στωσαν ότι οι στυλογράφοι δεν
έγραφαν σε περιβάλλον που είχε
έλλειψη βαρύτητας, αφού το μελάνι
δεν κατέβαινε για να γράψει.
Λύση α:
Mετά από 6 χρόνια και αφού ξόδε-
ψαν 12 εκατομμύρια δολλάρια, οι
Aμερικανοί επιστήμονες κατάφεραν
να φτιάξουν έναν στυλογράφο, που
δούλευε σε περιβάλλον έλλειψης
βαρύτητας, ανάποδα, μέσα στο νερό,
σε οποιαδήποτε επιφάνεια και με
θερμοκρασίες, που κυμαίνονται από
πολλούς βαθμούς κάτω του μηδενός
μέχρι τους 300 βαθμούς Kελσίου.
Λύση β:
Kαι οι Pώσσοι επιστήμονες τί έκαναν;
Xρησιμοποίησαν μολύβια!

ο πρόβλημα: Mια μεγάλη εται-
ρεία καλλυντικών στην Iαπωνία

δέχθηκε παράπονα από κάποιον πε-
λάτη, που αγόρασε ένα κουτί με
σαπούνι, που ήταν όμως άδειο... Tο
πρόβλημα εντοπίστηκε στο αυτόματο
σύστημα μεταφοράς των κουτιών
από το πακετάρισμα στο τμήμα απο-
στολής. Για κάποιο λόγο ένα άδειο
κουτί μπορούσε να περάσει με το
υπάρχον σύστημα. Oι υψηλά ιστάμε-
νοι ζήτησαν από τους μηχανικούς
της εταιρείας μια άμεση και αποτελε-
σματική λύση.
Λύση α:
Oι μηχανικοί έπεσαν με τα μούτρα
στην δουλειά και έφτιαξαν μια ανι-
χνευτική μηχανή ακτίνων X, με οθό-
νες υψηλής ευκρίνειας, που τις πρόσ-
εχαν δύο άτομα και έβλεπαν μη τύχει
και περάσει κάποιο άδειο κουτί.
Λύση β:
Όταν το ίδιο πρόβλημα παρουσιά-
στηκε σε μια μικρή εταιρεία, η διεύ-
θυνση δεν μπλέχτηκε με ακτίνες X,
ρομπότ, ηλεκτρονικά κλπ. Aγόρασε
έναν ισχυρό ανεμιστήρα και τον
τοποθέτησε έτσι, ώστε τα κουτιά να
περνούν από μπροστά του. Όσα από

αυτά ήταν άδεια, έβγαιναν από την
γραμμή παραγωγής... πετώντας!

ο πρόβλημα: Ένας ιδιοκτήτης
αλυσίδας ξενοδοχείων πολυτε-

λείας ταξίδεψε στις Iνδίες, σε μια
πόλη, που την είχε επισκεφθεί δυο
χρόνια πριν και, είχε καταλύσει στο
ίδιο ξενοδοχείο, που ήταν κατώτερης
κατηγορίας από τα δικά του. H υπάλ-
ληλος υποδοχής, βλέποντάς τον, του
είπε χαμογελαστή: “Kαλώς ήλθατε
και πάλι, κύριε! Tιμή κι ευχαρίστησή
μας να σας ξαναδούμε στο ξενοδο-
χείο μας”. Eντυπωσιασμένος από την
υποδοχή, αλλά και από το ότι η υπάλ-
ληλος τον θυμήθηκε μετά από δυο
χρόνια, σκέφθηκε πως αυτός θα ήταν
ένας πολύ καλός τρόπος προβολής
για τα ξενοδοχεία του. Mόλις επέ-
στρεψε έβαλε τους υπαλλήλους του
να δουλέψουν, για να πραγματοποιή-
σουν την επιθυμία του.
Λύση α:
Mε ένα κόστος 2.500.000 δολλαρίων
οι υπάλληλοί του κατέβασαν τα
καλύτερα προγράμματα αναγνώρι-
σης φυσιογνωμίας, χρονολογίας, ει-
δικές κάμερες τμήσεως χρόνου σε
μικροδευτερόλεπτα, υπολογισμού ικα-
νότητας υπαλλήλων κλπ., κλπ.
O μεγαλοξενοδόχος ξαναταξίδεψε
στο εν λόγω ξενοδοχείο και προσ-
έφερε ένα σεβαστό ποσό στην υπάλ-
ληλο της υποδοχής για να του πει τί
τεχνολογία χρησιμοποιούν. H υπάλ-
ληλος αρνήθηκε ευγενικά την δωρο-
δοκία και του είπε: “Έχουμε κάνει μια
συμφωνία με τους ταξιτζήδες, κύριε.
Eκείνοι ρωτούν τους πελάτες, που
μας φέρνουν, αν έχουν ξανάρθει στο
ξενοδοχείο μας και, σε περίπτωση
καταφατικής απάντησης, όταν ο ταξι-
τζής φέρνει εδώ τις βαλίτσες, μας
κάνει ένα σινιάλο και κερδίζει ένα
δολλάριο...”.
Hθικό δίδαγμα:
Mη περιπλέκεις τα πράγματα! Φαντά-
σου τις απλούστερες λύσεις. 
Mάθε να συγκεντρώνεσαι στις λύ-
σεις... όχι στα προβλήματα!

αναζητήστε τιςαναζητήστε τις
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Π ριν αρκετά χρόνια, όταν είχε πρωτοεμφανισθεί το facebook,
ευρισκόμενη σε μια φιλική συντροφιά, άκουσα κάποιους να

υποστηρίζουν πως είχαν μέσω αυτού αποκτήσει “πολλούς καί κα-
λούς φίλους” σε διάφορα μέρη της Eλλάδος και του εξωτερικού.
Aναρωτήθηκα τότε μέσα μου, πόσο καλός ή έστω πόσο απλώς
φίλος μπορεί να είναι κάποιος, τον οποίο γνώρισες μέσω διαδι-
κτύου. Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος ότι αυτά που σου γράφει
κάποιος, του οποίου δεν ακούς την φωνή, δεν βλέπεις τις εκφρά-
σεις του προσώπου του και τις κινήσεις του, ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα και τί είδους φιλία μπορείς να αναπτύξεις μαζί του.

Έ κτοτε “κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι”. Tώρα μέσω skype μπο-
ρείς να βλέπεις και το πρόσωπο και τις κινήσεις και τις εκφρά-

σεις του συνομιλητή σου. Ωστόσο οι “ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύω-
σης”, κατά την καθηγήτρια κοινωνικών σπουδών του MIT Σέρι Tαρκλ,
είναι πολύ πιθανό, αντί να μας φέρνουν πιο κοντά με τους συνανθρώ-
πους μας, να μας απομονώνουν και να μας καθιστούν αντικοινωνι-
κούς. H Tαρκλ, στο βιβλίο της “Mόνοι μαζί” κατηγορεί το Facebook και
το Twitter και τις νέες τεχνολογίες γενικώς, διότι, σύμφωνα με την
άποψή της, μας κάνουν “λιγώτερο ανθρώπινους”.

H Tαρκλ δεν είναι η μοναδική επιστήμων, που υποστηρίζει ότι οι
χρήστες των νέων τεχνολογιών οφείλουν να αφιερώνουν

λιγώτερο χρόνο στο Twitter και περισσότερο στους φίλους και τις
οικογένειές τους. Aργά, αλλά σταθερά, έχει αρχίσει να διαμορφώ-
νεται μια ακαδημαϊκή κοινότητα ατόμων, που προσπαθούν να στα-
ματήσουν αυτό που η Tαρκλ αποκαλεί “σύγχρονη τρέλλα”. Για να
υποστηρίξει μάλιστα την άποψή της, η καθηγήτρια του MIT ανέ-
φερε ότι η ίδια έχει γίνει μάρτυρας “παθολογικής συμπεριφοράς”
πενθούντων, οι οποίοι, την ώρα της κηδείας του αγαπημένου τους
προσώπου και ενώ ήταν καταρρακωμένοι, δεν παρέλειπαν να ελέγ-
χουν κάθε λίγο και λιγάκι τα IPhones τους.

A πό την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές των ιστοσελίδων κοινω-
νικής δικτύωσης δηλώνουν ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο,

καθώς τα διάφορα sites μειώνουν τις αποστάσεις. Γεγονός πάντως
είναι ότι οι εικονικές φιλίες του ψηφιακού κόσμου δεν μπορούν να
αντικαταστήσουν τους πραγματικούς φίλους.                         M.Δ.A.

ΣΩΣT0 - ΛAΘOΣ
Στα ζευγάρια των λέξεων ή εκφράσεων, που ακολουθούν,

βρείτε ποια από τις δυο είναι η σωστή:
1) πρώτη προτεραιότητα - άμεση προτεραιότητα. 2) ανδριάντας
- αδριάντας. 3) διέλαθε την προσοχή - διέλαθε της προσοχής.
4) επί τω έργω - επί το έργον. 5) κτίριο - κτήριο. 6) λάθρα βιώ-
σας - λάθε βιώσας. 7) οδός Mάρνης - οδός Mάρνη. 8) πλατεία

Bάθη - πλατεία Bάθης.  9) πριν τον πόλεμο - πριν από τον
πόλεμο. 10) μετά από τον πόλεμο - μετά τον πόλεμο. 11) συν-

δαιτημόνας - συνδαιτυμόνας. 12) χλωμός - χλομός.

Aπορίας ΆξιονAπορίας Άξιον

1) Σας την είπαμε  ήδη. Mικρή (5
γράμματα) - μικρότερη (5+4 γράμ-
ματα). 
2) Δεν έχετε παρά να σταθείτε πλά-
τη με πλάτη.
3) 350 ευρώ. Aφού παίρνει 70 ευρώ
για κάθε “τομή” θα πάρει 70X5 όσες
“τομές” χρειάζεται δηλαδή για να έ-
χει κάποιος 6 κομμάτια.

§Y™H ¶POH°OYMENOY  TEYXOY™

� Oι επιγραφές που λένε πως “επιτρέπουν την
είσοδο μόνο σε σκυλιά που οδηγούν τυφλούς”,
διαβάζονται από τα σκυλιά ή από τους τυφλούς;

� Yπάρχει επιστημονική εξήγηση γιατί το παρ-
δαλό κατσίκι έχει μεγαλύτερη αίσθηση του χιού-
μορ από τα μονόχρωμα;

� Tο @ σε τι ακριβώς μοιάζει με παπάκι;

� O Kουτρούλης πόσους προσκελημένους είχε
τελικά στον γάμο του;

� Tί “βύσμα” έχει τελικά αυτός ο Oυδείς, που
όλοι τον θεωρούν αναντικατάστατο;

� Aυτός που βρίσκεται παγιδευμένος ανάμεσα
στον γκρεμό και στο ρέμα, έφθασε εκεί κολυμ-
πώντας ή σκαρφαλώνοντας;

� Πόσο καλή φρούρηση έχουν πια αυτά τα
“πράσα” και πιάνουν συνέχεια διάφορους εκεί;

� Πόσα χρόνια διαρκεί ένα ζαμάνι;

� Aν ένας κουφός πάει στο δικαστήριο, η διαδι-
κασία εξακολουθεί να αποκαλείται ακροαματική;

� Ποιανού ιδέα ήταν η λέξη “ψευδός” να περιέ-
χει τα γράμματα Ψ και Σ;

� Oι γοργόνες κάνουν απολέπιση;

� Πώς λέγεται  η φέτα πριν κοπεί;

� Γιατί για να τερματίσουμε την λειτουργία του
ηλεκτρονικού υπολογιστή μας πατάμε “έναρξη”
(στα windows XP);

� Γιατί οι πίτσες τοποθετούνται σε τετράγωνα
κουτιά αφού είναι όλες στρογγυλές;

� Tα ATM γιορτάζουν της αναλήψεως;

M O N O I . . .  M A Z IM O N O I . . .  M A Z I


