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✔  ΣHMEIΩMA AΠO TON EK∆OTH 

H POYTINA MΠOPEI NA MAΣ 

AΠEΛEYΘEPΩΣEI

✔ OI 2 ΛYKOI ENTOΣ MAΣ

✔  ∆IAΦOPA

✔ ΠPOΣΠAΘHΣE ΞANA. AΠOTYXE    

ΞANA. AΠOTYXE KAΛYTEPA.

✔ MONO EΣEIΣ EΛEΓXETE THN EYTYXIA 

ΣAΣ

✔  H EΠITAΓH 

✔  TEΣT

K άποιο βράδυ, ένας Iνδιάνος
της φυλής Tσερόκι καθόταν

κοντά στην φωτιά και µιλούσε µε
τον εγγονό του για την µάχη που
γίνεται µέσα στην ψυχή των
ανθρώπων
- Γιέ µου, έλεγε στον µικρό ο
γερο-Iνδιάνος, η µάχη γίνεται
ανάµεσα σε δύο λύκους που
έχουµε όλοι µέσα µας. O ένας
είναι το κακό. Eίναι ο θυµός, η
ζήλεια, η θλίψη, η απογοήτευση, η
απληστία, η αλαζονεία, η ενοχή, η
προσβολή, τα ψέµατα, η µαταιο-
δοξία, η υπεροψία και το εγώ.
- Kαι ποιός είναι ο άλλος παππού;
ρώτησε ο µικρός.
- O άλλος είναι το καλό. Eίναι η
χαρά, η ειρήνη, η αγάπη, η ελ-
πίδα, η ηρεµία, η ταπεινοφρο-
σύνη, η ευγένεια, η φιλανθρωπία,
η συµπόνια, η γενναιοδωρία, η
αλήθεια και η ευσπλαγχνία.

O µικρός σκέφθηκε για λίγο
τα λόγια του παππού του

και µετά ρώτησε.
- Kαι ποιός λύκος νικά τελικά;
Kαι ο γερο-Iνδιάνος απάντησε
απλά:
- Aυτός πού ταΐζεις!
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Oι σηµερινοί ρυθµοί, ιδιαίτερα στον εργασιακό χώρο, απαιτούν γρήγορες

αποφάσεις, σαν αυτές που χρειάζεται να πάρει ένας οδηγός στην Φόρµουλα

1, όταν προσπαθεί να αποφύγει το τρακάρισµα µε ένα προπορευόµενο όχηµα.

Kαθώς επιχειρούµε να υλοποιήσουµε τους στόχους, τις επιδιώξεις και τα προ-

γράµµατά µας, το µυαλό µας υπεφορτώνεται, τα συναισθήµατά µας οδηγούν-

ται στα άκρα και το µείγµα αυτό καταλήγει σε “εκρηκτικές”, ακραίες συµπερι-

φορές.

Πώς µπορούµε να ενεργήσουµε ώστε να επιτύχουµε όσο το δυνατόν

περισσότερα από αυτά που επιδιώκουµε και, ταυτόχρονα, να είµαστε χαλαροί;

Mια δηµιουργική “ρουτίνα” µπορεί να µας απελευθερώσει από άγχος και

χρόνο, ενώ µπορεί να αυξήσει τα αποτελέσµατά µας στο πολλαπλάσιο.

Kαλή επιτυχία!

O εκδότης

∆ηµήτριος Mπούκας

ËËËË POPOYTINYTINAA
ÌÌÔÔÚÚÂÂ››  ÓÓ··  ÌÌ··˜̃ÌÌÔÔÚÚÂÂ››  ÓÓ··  ÌÌ··˜̃

✍™ËÌÂ›ˆÌ· ·fi ÙÔÓ EÎ‰fiÙË

·ÂÏÂ˘ıÂÚÒÛÂÈ·ÂÏÂ˘ıÂÚÒÛÂÈ

Eίναι καλό να δηµιουργήσουµε µια “ρουτίνα”, µια σειρά από

συγκεκριµένες δράσεις, οι οποίες θα µας απελευθερώσουν χρόνο και

δεν θα χρειάζεται να τις σκεπτόµαστε κάθε φορά: “Tί να κάνω

τώρα;”, “τί να δαλέξω σ’ αυτή την περίσταση;” κλπ.

Eπιλέγουµε κάποιους στόχους-επιτυχίες, που µας κινητοποιούν και

είναι σηµαντικοί για εµάς.

Mετατρέπουµε τους στόχους αυτούς σε µετρήσιµα αποτε-
λέσµατα, που θα έχουµε σε 3 µήνες από σήµερα. (Πράγµατι, αν

αυτό το άρθρο έχει αξία για εσάς, βάλτε το σε εφαρµογή σήµερα -

τώρα. Tο “αργότερα” συνήθως αναβάλλεται επ’ αόριστον).

Mετατρέπουµε τους στόχους αυτούς σε µηνιαίο και εβδο-
µαδιαίο πλάνο, στο οποίο καταγράφουµε πότε θα έχουµε ποιό

αποτέλεσµα και ποιές ώρες θα εργαστούµε. ΠPOΣOXH: Nα
δώσουµε περιθώριο στον εαυτό µας να έχει κάποια
άνεση. Aν διαπιστώνουµε ότι, στον διαθέσιµο χρόνο, δεν προλα-

βαίνουµε όλα όσα θέλουµε, δεν είναι σοφό να στριµώξουµε περισ-

σότερα στον χρόνο. Ίσως είναι καλύτερα να µειώσουµε τις επιδιώξεις

µας και να αφαιρέσουµε κάποιες δραστηριότητες ή στόχους. H πίεση

είναι αντιπαραγωγική συνήθως, εκτός αν είναι για σύντοµο διάστηµα.

∆ιαλέγουµε την καλύτερη, πιο παραγωγική ώρα της ηµέ-
ρας, για την πιο δηµιουργκή εργασία. Για την εργασία εκείνη

που είναι πιο σηµαντική για εµάς και θα έχει τα µέγιστα επιθυµητά

αποτελέσµατα. Π.χ. το “να πληρώσω τους λογαριασµούς µου” δεν

είναι η καλύτερη αξιοποίηση της πιο δυναµικής ώρας της ηµέρας.
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∆ιάφορα... 
�MÈ· ¤ÚÂ˘Ó· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔ-
ÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ A˘ÛÙÚ·Ï›·
Î·Ù¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÙÔ 34% ÙˆÓ
·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ÓÔÛËÏÂ‡ıËÎ·Ó
ÌÂ ıÚÔÌ‚ÒÛÂÈ˜ ‹Ù·Ó ˘¿ÏÏË-
ÏÔÈ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘, Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û·Ó
·ÎfiÌ· Î·È 14 ÒÚÂ˜ ÙËÓ ËÌ¤Ú·
Î·ıÈÛÌ¤ÓÔÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘˜. TÔ 21% ÙˆÓ
·ÛıÂÓÒÓ ·ÓÙÈÌ¤ÙˆÈ˙Â ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏ‡ˆÚË
Ù‹ÛË ÌÂ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ.
�™·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ÎËÔ˘ÚÈÎ‹; AÓ
fi¯È, Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó’ ·Ú¯›ÛÂÙÂ Ó’
·Û¯ÔÏÂ›ÛÙÂ ÛÔ‚·Ú¿ Ì’ ·˘Ù‹Ó.
AÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜, ÌÂÙ¿
·fi ¤ÚÂ˘Ó· Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÂ ÂÓ‹-
ÏÈÎÂ˜, ÛÙËÓ Â·Ú¯›· K›ÓÁÎ ÙË˜
O˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ
Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘
·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ù·ÎÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ
ÎËÔ˘ÚÈÎ‹ ¤¯Ô˘Ó 68% ÏÈÁÒÙÂ-
ÚÂ˜ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ Ó· ¿ıÔ˘Ó
Î·Ú‰È·Î‹ ÚÔÛ‚ÔÏ‹. 
�AÓ Á˘ÌÓ¿˙ÂÛÙÂ Ù·ÎÙÈÎ¿, Ú¤-
ÂÈ Ó· ›ÓÂÙÂ ‰‡Ô ÔÙ‹ÚÈ· ¯˘Ìfi
ÎÂÚ·ÛÈÔ‡ ÙËÓ ËÌ¤Ú·. A˘Ù¿ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÔ˘Ó ·fi
ÙÔ˘˜ fiÓÔ˘˜ ÙˆÓ Ì˘ÒÓ. TÔ˘Ï¿-
¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ùfi ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È Â-
ÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹-
ÌÈÔ ÙÔ˘ BÂÚÌfiÓÙ. O ‰Ú KfiÓ-
ÓÔÏ˘, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘-
Ó·˜, ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ¯˘Ìfi˜ ÙÔ˘
ÎÂÚ·ÛÈÔ‡ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¤˜
·ÓÙÈÔÍÂÈ‰ˆÙÈÎ¤˜ Ô˘Û›Â˜.
�K·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ËÌ¤-
Ú·˜ ÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜ ¯¿ÓÂÈ ÔÛfi-
ÙËÙÂ˜ ÓÂÚÔ‡ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÂÊÈ‰ÚÒ-
ÛÂˆ˜, ÙË˜ ‰ÈÔ‡ÚËÛË˜, ·ÎfiÌ·
Î·È ÙË˜ ·Ó·ÓÔ‹˜. H ·Ó·Ï‹-
ÚˆÛË ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È
··Ú·›ÙËÙË, fiÌˆ˜ Ë Â›‰ÂÈÍË
˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ‡ ˙‹ÏÔ˘ -ÙÔ Ó·
›ÓÔ˘ÌÂ ‰ËÏ·‰‹ ÔÏ‡ ÓÂÚfi-
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ¤Ï-
ÏÂÈ„Ë Ó·ÙÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi
Ì·˜, ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÏÂÙ¤˜
ÈÛÔÚÚÔ›Â˜. OÈ ÂÈ‰ÈÎÔ› ÙÔÓ›˙Ô˘Ó
Â›ÛË˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ›ÓÔ˘ÌÂ
50-70 ml Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Î·È fi¯È Ó·
“Î·ÙÂ‚¿˙Ô˘ÌÂ” ÔÏfiÎÏËÚÔ ÌÔ˘-
Î¿ÏÈ ÓÂÚfi, ÁÈ·Ù› ı· ¤¯Ô˘ÌÂ
¿ÏÈ Ù· ›‰È· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.
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Π ρόσφατα ανακοινώθηκαν τα
αποτελέσµατα των Πανελ-

ληνίων εξετάσεων. Άλλα παιδιά
χάρηκαν, άλλα στενοχωρήθηκαν.
Άλλοι γονείς ένοιωσαν ευτυχισµέ-
νοι και υπερήφανοι για τα βλαστά-
ρια τους που πέρασαν σε κάποια
σχολή και άλλοι απογοητεύθηκαν
γιατί διαπίστωσαν πως τα όνειρά
τους, τα δικά τους όνειρα, δεν
εκπληρώθηκαν. Yπήρχε όµως και
κάποιος που χάρηκε µε την αποτυ-
χία του παιδιού του!!! Eκεί στην
Kρήτη, στον Πύργο Mονιφατσίου, ο
ιερέας του χωριού Xαράλαµπος
Παπαδόπουλος έκανε την δια-
φορά. Έγραψε στον γυιό του ένα
γράµµα µε τίτλο “Προσπάθησε
ξανά. Aπότυχε ξανά. Aπότυχε
καλύτερα”, που έγινε viral στο δια-
δίκτυο. Ένα γράµµα που το διαβά-
σαµε, συγκινηθήκαµε και σκεφθή-
καµε να το αναφέρουµε εδώ, γιατί
το βρήκαµε και πολύ διδακτικό. 

Γράφει λοιπόν ο πατήρ Xαράλαµ-
πος στον τρίτο του γυιό Aλέξαν-
δρο:

“™‹ÌÂÚ· ‚Á‹Î·Ó Ù· ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ¶·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ. ™˘Á¯·-
ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ Á˘Èfi ÌÔ˘ AÏ¤Í·Ó-
‰ÚÔ!!! ¢ÂÓ ¤Ú·ÛÂ!!! MÚ¿‚Ô Ô˘
“·¤Ù˘¯Â”. MÈ· ¯·Ú¿! KÈ ·Ó ÂÙ‡-
¯·ÈÓÂ ¿ÏÈ ÌÚ¿‚Ô ı· ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ·,
ÁÈ·Ù› ‹ıÂÏÂ ÔÏ‡ ÙËÓ Û¯ÔÏ‹ ÙË˜
¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜. AÏÏ¿ Î·È ÙÒÚ· Ô˘
‰ÂÓ Ù· Î·Ù¿ÊÂÚÂ Â›Ó·È fiÏ· fiÌÔÚ-
Ê·. K·È Â›Ì·È È‰È·›ÙÂÚ· ˘ÂÚ‹Ê·-
ÓÔ˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ.

”OÈ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÛÙÈÁÌ¤˜ ÛÙËÓ ˙ˆ‹
Ì·˜ Û˘ÁÁÂÓÂ‡Ô˘Ó ÌÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ·Ù˘-
¯›Â˜ Î·È ·ÔÙ˘¯›Â˜. ŸÙ·Ó, ÌÈÎÚ¤,
ÌÈ· Ì¤Ú· ı· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ˜ ›Ûˆ ÙËÓ
˙ˆ‹ ÛÔ˘ Î·È ı· ¤¯ÂÈ˜ Ï¤ÔÓ ÒÚÈÌ·
Ì¿ÙÈ·, ı· ‰ÂÈ˜ fiÙÈ Ù· Ï¿ıË, ÔÈ ‹ÙÙÂ˜

Î·È ÔÈ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ÛÂ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó
ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ÛÂ ÒıËÛ·Ó ÁÈ· Î¿ÙÈ
¿ÏÏÔ Ô‡ ‹ÍÂÚÂ Ô £Âfi˜, ·ÏÏ¿
ÙfiÙÂ ÂÛ‡ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙÔ Ê·ÓÙ·˙fi-
ÛÔ˘Ó. O Steve Jobs Â›¯Â ÂÈ ÛÂ
·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ùfi
Ô˘ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÌÂ ·ÔÙ˘¯›·. AÔÙ˘-
¯›· Â›Ó·È ·Ï¿ Ë ˙ˆ‹ Ô˘ ÚÔÛ·-
ıÂ› Ó· Ì·˜ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË”.
EÁÒ ı· ÚfiÛıÂÙ·: Â›Ó·È Ô £Âfi˜
Ô˘ Ì·˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜, ·Ú¿‰Ô-
ÍÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜.

”H ÁÓˆÛÙ‹ ËıÔÔÈfi˜ ™·ÚÏfiÙ
P¿ÌÏÈÓÁÎ, ¤ÏÂÁÂ: “TÔ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙÂ
Â‰Ò ÙÔ ÔÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜
ÛÙÈÁÌ¤˜ Ô˘ Ì·˜ ‰˘ÛÎfiÏÂ„·Ó.
A˘Ù¤˜ ÔÈ ÛÙÈÁÌ¤˜ Â›Ó·È Ë ÚÔ›Î·
ÙË˜ ˙ˆ‹˜ Ì·˜”.

”°È’ ·˘Ùfi, Á˘È¤ ÌÔ˘, ı¤Ïˆ Ó· ÛÔ˘
Ò fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÌfiÓÔ
ÛÙÈ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÈ˜
Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎ¤˜ ‹ÙÙÂ˜ ÛÔ˘, ÁÈ·Ù›
·Á·Ò ·˘Ùfi Ô˘ Â›Û·È Î·È fi¯È ·˘Ùç
Ô˘ ı· ‹ıÂÏÂ Ô ÂÁˆÈÛÌfi˜ ÌÔ˘ Ó·
Â›Û·È. °È·Ù› ·Á·Ò ÂÛ¤Ó·, ÌÂ fiÏ·
Ù· ÛËÌ¿‰È· ÙË˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÛÔ˘,
Ô˘, ›ÛÙÂ„¤ ÌÂ, ‰ÂÓ ÎÚ›ıËÎÂ
Û‹ÌÂÚ·, ·Ï¿ Û‹ÌÂÚ· ÍÂÎ›ÓËÛÂ.
K·È Ó· ÛÔ˘ ˆ Î·È Î¿ÙÈ; ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ
ı· ÛÂ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û· ÁÈ· Ó· ÓÔÈ-
ÒÛˆ ÂÁÒ “ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓÔ˜”. ¢ÂÎ·Ó›ÎÈ
ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÌÔ˘ ÎÂÓÔ‡ ‰ÂÓ ı· ÁÈÓfi-
ÛÔ˘Ó ÔÙ¤. ™Â ·Á·Ò ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘
Â›Û·È!!!

”N· ı˘Ì¿Û·È, ÌÈÎÚ¤, fiÙÈ ·fi Ù·
Ï¿ıË Ì·˜ Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ Î·È fiÙÈ ÁÈ· Ó·
ÊÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ı· ¯ÚÂÈ·-
ÛÙÂ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ˜ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜
·fi ÙËÓ ÎfiÏ·ÛË. K·Ïfi Ù·ÍÂ›‰È
˙ˆ‹˜”...

Aξίζει να σηµειωθεί ότι ο ίδιος ο
πατήρ Xαράλαµπος έχει σπουδά-
σει στο Aριστοτέλειο Πανεπιστή-
µιο Θεσσαλονίκης.

Πρ ο σ π ά θ η σ ε  ξ α ν ά .Π ρ ο σ π ά θ η σ ε  ξ α ν ά .
A π ό τ υ χ ε  ξ α ν ά .  A π ό τ υ χ ε  ξ α ν ά .  

A π ό τ υ χ ε  κ α λ ύ τ ε ρ α !A π ό τ υ χ ε  κ α λ ύ τ ε ρ α !

�MË ÊÔ‚¿Û·È ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÙÛ·ÎÒÓÂÙ·È Ì·˙› ÛÔ˘. ™ËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜
·ÏÂ‡ÂÈ Ó· ÛÒÛÂÈ Î¿ÙÈ. A˘ÙfiÓ Ô˘ ÊÂ‡ÁÂÈ ÛÈˆËÏfi˜ Ó· ÊÔ‚¿Û·È. 
�AÁ¿· ÌÂ fiÙ·Ó ÙÔ ·Í›˙ˆ ÏÈÁÒÙÂÚÔ, ÁÈ·Ù› ÙfiÙÂ ÙÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÔ.
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µόµόννο ο EΣEIΣEΣEIΣ ελελέγχέγχετε ετε 
τητην ν EYTYXIAEYTYXIA σσααςς

1. Kρατάνε κακίες1. Kρατάνε κακίες

8. ∆ιογκώνουν τα προβλήµατα8. ∆ιογκώνουν τα προβλήµατα

7. Aνησυχουν για το µέλλον7. Aνησυχουν για το µέλλον

6. Kουτσοµπολεύουν6. Kουτσοµπολεύουν

5. Eίναι γεµάτοι τύψεις5. Eίναι γεµάτοι τύψεις

4. Γκρινιάζουν συνεχώς4. Γκρινιάζουν συνεχώς

3. Pέπουν προς τους εθισµούς3. Pέπουν προς τους εθισµούς

2. Kριτικάρουν συνεχώς2. Kριτικάρουν συνεχώς

O ταν τα πράγµατα πηγαίνουν καλά και όλα
είναι ισορροπηµένα στην ζωή µας, είναι

εύκολο να είµαστε ευτυχισµένοι. H πραγµατική
δοκιµασία έρχεται όταν τα πράγµατα δεν πηγαίνουν
όπως θα θέλαµε. Θυµηθείτε ότι το µόνο πρόσωπο
που µπορεί να ελέγξει στην πραγµατικότητα την
ευτυχία σας είστε εσείς. 

¢ ιαβάστε εδώ 8 συνήθειες ανθρώπων που
αισθάνονται συνεχώς δυστυχισµένοι. Aν

βρείτε ότι κάποιες απ’ αυτές είναι και δικές σας
συνήθειες, ίσως ήρθε η ώρα ν’ αρχίσετε να επικεν-
ρώνεστε στα θετικά. 

Όταν κρατάτε κακίες είναι σαν να κουβαλάτε συνέ-
χεια ένα βάρος. Eίναι πάντα εκεί, ακόµα κι αν το
έχετε σπρώξει στο πίσω µέρος του µυαλού σας.
Aυτό δεν σας επιτρέπει να είστε πραγµατικά ευτυ-
χισµένοι. Mπορεί να είναι δύσκολο να προχωρή-
σετε, όταν κάποιος σας προδίδει ή σας πληγώνει,
προσπαθήστε όµως να µην αφήνετε καµµιά κακή
εµπειρία να επηρεάζει το µέλλον σας.

H αληθινή αγάπη για τον εαυτό µας µπορεί να χρει-
άζεται χρόνια για ν’ αναπτυχθεί, αλλά χωρίς αυτήν
δεν µπορούµε να είµαστε πραγµατικά ευτυχισµέ-
νοι. H συνειδητοποίηση ότι ο εαυτός µας αξίζει
πραγµατικά ν’ αγαπηθεί µας επιτρέπει να είµαστε
πιο σίγουροι και άνετοι µε τον εαυτό µας, και αυτή η
αυτοπεποίθηση ακτινοβολεί σε όλους. 
Kατά τον ίδιο τρόπο όταν κάνουµε υπερβολική κρι-
τική σε άλλους, αυτό λέει πολύ περισσότερα για τον
εαυτό µας, παρά για τους άλλους. Kάποιος που
συνεχώς επικρίνει τους άλλους δεν είναι πραγµα-
τικά ευχαριστηµένος από τον εαυτό του. Eίναι
σηµαντικό να σεβόµαστε το ότι ο καθένας είναι δια-
φορετικός.

Πολλοί δυσαρεστηµένοι άνθρωποι αναζητούν συ-
χνά µια διέξοδο που θα τους βοηθήσει να ξεχάσουν
τον θυµό ή τις λύπες τους. Eθίζονται στο αλκοόλ,
στα ναρκωτικά, στα τυχερά παιχνίδια, για να καλύ-
ψουν το πώς πραγµατικά αισθάνονται. Προσπαθή-
στε να βρείτε µια θετική διέξοδο όπως η ζωγρα-
φική, η γραφή, η µουσική... Nα βρείτε έναν τρόπο
να εκφραστείτε, χωρίς να σας προκαλέσει οποιαδή-
ποτε ζηµιά.

Oι χαρούµενοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι η γκρίνια
δεν κάνει καλό και δεν βοηθάει πουθενά. Aν θέλετε

ν’ αλλάξουν τα πράγµατα θα πρέπει να δράσετε. Oι
άνθρωποι που διαµαρτύρονται συνεχώς εκπέµπουν
αρνητική ενέργεια, που επηρεάζει τους πάντες
γύρω τους. Aντί να ασχολείστε µε το πόσο άδικη ή
απαίσια είναι µια κατάσταση, σκεφτείτε έναν τρόπο
να την αλλάξετε προς το καλύτερο.

Mια έρευνα έδειξε πως οι επαναλαµβανόµενες
αρνητικές σκέψεις σχετικά µε αποφάσεις, που πάρ-
θηκαν στο παρελθόν, µπορεί να οδηγήσουν σε χρό-
νιο στρες και κατάθλιψη. Όλοι ευχόµαστε να είχαµε
κάνει ή να είχαµε πει κάτι διαφορετικό κατά το
παρελθόν. H εµµονή σ’ ένα λάθος δεν θα αλλάξει
αυτό που συνέβη. Tο µόνο που κάνει είναι να εµπο-
δίζει το µέλλον σας. Mάθετε από τα λάθη σας, ώστε
να γνωρίζετε τί να κάνετε στο µέλλον σε µια παρό-
µοια κατάσταση, και αφήστε το παρελθόν.

Kάποιος που κουτσοµπολεύει αποπνέει ανασφάλεια
και δυστυχία. Όταν κάποιος δεν είναι ευχαριστηµέ-
νος µε την δική του ζωή, αντί να επικεντρωθεί σ’
αυτήν, επικεντρώνεται στις ζωές των άλλων, προσ-
παθώντας να βρει κάτι αρνητικό, ώστε να αισθανθεί
καλύτερα ο ίδιος. Ένα ευτυχισµένο και µε αυτοπε-
ποίθηση άτοµο δεν έχει ανάγκη το κουτσοµπολιό.
Aν θέλετε να είστε πραγµατικά ευτυχείς, εστιάστε
σε όλα τα θετικά γεγονότα της ζωής σας.

H εξοικονόµηση χρηµάτων ή οι στόχοι και τα σχέδια
για το µέλλον είναι κάτι τελείως διαφορετικό από
µια διαρκή ανησυχία για το τί µπορεί ή δεν µπορεί
να συµβεί στο µέλλον. Tο µέλλον µπορεί να σας
τροµάζει, αλλά, αν έχετε αρκετή πίστη στον εαυτό
σας, ξέρετε ότι έχετε την δυνατότητα να χειριστείτε
µια κατάσταση, όταν αυτή προκύπτει. ∆ουλέψτε
σκληρά, να είστε ευγενικοί, µε υψηλούς στόχους,
και τα υπόλοιπα θ’ ακολουθήσουν.

Όταν προκύπτει ένα όχι και τόσο µεγάλο πρόβληµα,
ένα δυστυχισµένο άτοµο θα κάνει σίγουρα τα πρά-
γµατα χειρότερα. Έχει την τάση να αντιδρά υπερ-
βολικά και να βλέπει τα πράγµατα αρνητικά, αντί να
βρει κάποιον τρόπο ώστε να καταλάβει τί πήγε
στραβά. Όλοι αντιµετωπίζουµε δύσκολες καταστά-
σεις. H διαφορά ανάµεσα σ’ ένα ευτυχισµένο και
ένα δυστυχισµένο πρόσωπο είναι το πώς χειρίζεται
ο καθένας µια δύσκολη κατάσταση. Kάντε ένα βήµα
πίσω, πάρτε µια βαθειά ανάσα και αναζητήστε την
λύση!
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E νας επιχειρηµατίας ήταν καταχρεωµένος και

δεν έβλεπε µε ποιο τρόπο θα µπορούσε να
βρει µια διέξοδο στα οικονοµικά του προβλήµατα.
Oι πιστωτές του τον πίεζαν. Oι προµηθευτές του
απαιτούσαν τα χρήµατά τους.

M ια µέρα καθόταν µόνος κι απελπισµένος σ’
ένα παγκάκι, όταν τον πλησίασε ένας ηλι-

κιωµένος άνδρας.
- Bλέπω ότι κάτι σε απασχολεί, του είπε.
O επιχειρηµατίας άρχισε να του διηγείται την ιστο-
ρία του και τα  προβλήµατά του.
- Πιστεύω ότι µπορώ να σε βοηθήσω, του είπε ο ηλι-
κιωµένος, αφού τον άκουσε προσεκτικά. 
Pώτησε το όνοµά του, του έγραψε µια επιταγή και
του την έδωσε λέγοντας:
- Πάρε αυτά τα χρήµατα. Θέλω να µε συναντήσεις
σ’ ένα χρόνο ακριβώς από σήµερα και να µου τα
επιστρέψεις.

A µέσως µετά σηκώθηκε κι έφυγε βιαστικός. O
επιχειρηµατίας είδε έκπληκτος το ποσό των

500.000 δολαρίων να είναι γραµµένο στην επιταγή
και από κάτω το ονοµατεπώνυµο John D. Rocke-
feller, ενός από τους πλουσιώτερους ανθρώπους
στον κόσµο. Σκέφθηκε ότι θα µπορούσε να εξαφα-
νίσει µε µιας όλες του τις οικονοµικές έγνοιες µ’

αυτή την επιταγή. Aποφάσισε
όµως να κάνει κάτι άλλο. Nα
την κρατήσει στο χρηµατοκι-
βώτιό του και να µην την εξαρ-
γυρώσει.

H γνώση και µόνο ότι τα
χρήµατα υπήρχαν του

έδωσε την δύναµη να σκεφτεί τρόπους και να
σώσει την επιχείρησή του από τους δανειστές και
τα χρέη. Ξαφνικά ένοιωθε περισσότερη αυτοπεποί-
θηση και τονωµένο το ηθικό του. Έτσι κατάφερε να
διαπραγµατευτεί, να κάνει καλύτερες συµφωνίες
και να επεκτείνει την διάρκεια αποπληρωµής των
δανείων και των υποχρεώσεών του. Στην συνέχεια,
κατάφερε να κλείσει νέες δουλειές, ν’ αυξήσει τις
πωλήσεις του και, σταδιακά, να εξοφλήσει όλους
τους δανειστές του. 

M ετά από ένα χρόνο ακριβώς, πιστός στο
ραντεβού του, συνάντησε στο πάρκο τον

ηλικιωµένο άνδρα έχοντας µαζί του την επιταγή
που δεν είχε εξαργυρώσει. O γέροντας εµφανί-
σθηκε την ώρα που είχαν συµφωνήσει, αλλά την
στιγµή που ο επιχειρηµατίας ετοιµαζόταν να του
επιστρέψει την επιταγή και να του διηγηθεί τις επι-
τυχίες του, κατέφθασε τρέχοντας µια νοσκόµα και,
αρπάζοντας τον γέροντα από το χέρι, είπε:
- Xαίροµαι που τον πρόλαβα. Eλπίζω να µη σας ενό-
χλησε. Συνηθίζει να φεύγει από το κέντρο φροντί-
δας ηλικιωµένων που τον φιλοξενούµε και να λέει
σε όλους ότι είναι ο John Rockefeller.

K αι µ’ αυτά τα λόγια πήρε τον ηλικιωµένο από
το χέρι και αποµακρύνθηκαν...

ÂÂ˘̆ËËÌÌÂÂÚÚ››·· - ™E¶TEMBPIO™ 2017

TO YæO™ TOY ¶A™™A§OY
O ÌÈÎÚfi˜ KÒÛÙ·˜ ÔÓÂÈÚÂ˘fiÙ·Ó Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ıËÛ·˘Úfi ÙÔ˘ M·‡ÚÔ˘ ¶ËÙ.
M·ı·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ÎÔ˘Ù› ÌÂ ÙÔÓ ıËÛ·˘Úfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È  ÛÂ ÌÈ· ÏÈÌÓÔ‡Ï·,
·›ÚÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÛÛ·ÏÔ, ÙÔÓ ÛËÌ·‰Â‡ÂÈ ÛÙË Ì¤ÛË Î·È ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ·

ÛËÌÂ›·, Ì·›ÓÂÈ ÛÂ ÌÈ· ‚¿ÚÎ· Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Î·ÙÂ‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¿ÛÛ·ÏÔ Ì¤Û·
ÛÙÔ ÓÂÚfi, Ì‹ÁÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌÂ›·. K¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ¿ÛÛ·-

ÏÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. O KÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜: ‚Ú‹ÎÂ ÙÔÓ
ıËÛ·˘Úfi! ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ Ó· ÛÎ¿„ÂÈ ¤Ó· ÙÔ‡ÓÓÂÏ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ Ï›ÌÓË
ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ô˘... TfiÙÂ  ı˘Ì¿Ù·È Ò˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘

·ÛÛ¿ÏÔ˘. ¢Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô ÌÈÛfi˜ ¿ÛÛ·ÏÔ˜ Â›Ó·È ¯ˆÌ¤ÓÔ˜ Ì¤Û· ÛÙÔÓ
‚˘ıfi ÙË˜ Ï›ÌÓË˜ Î·È ÙÔ 1/3 ÙÔ˘ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÂÓÒ ¤Íˆ ·fi ÙÔ

ÓÂÚfi ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó 2 Ì¤ÙÚ·, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ·ÛÛ¿ÏÔ˘;

§Y™H ¶POH°OYMENOY TEYXOY™

N· ¤¯ÂÈ 2 ·ÁfiÚÈ· ÎÈ ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ.
°È·Ù›; K·ıÒ˜ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ Á¤ÓÓË-

ÛË˜ ·ÁÔÚÈÔ‡ ‹ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ Â›Ó·È ›ÛÂ˜, Ë
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÌÔÚÂ›
Ó· ¤¯ÂÈ ‹ ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÁfiÚÈ ÎÈ

¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ‹ ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚçÙÂÚÔ ·ÁfiÚÈ

‹ ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Î·È ¤Ó·
ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ. ÕÚ· ÔÈ Èı·ÓfiÙË-
ÙÂ˜ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 2 ·ÁfiÚÈ· Î·È 1

ÎÔÚ›ÙÛÈ Â›Ó·È 2 ÛÙÈ˜ 3.

¶§HPøMENO
TE§O™

T·¯. °Ú·ÊÂ›Ô
A£HNA™ 15

AÚÈıÌfi˜ A‰Â›·˜
512

HH  EE¶¶IITTAA°°HH $
$

$

X+5


