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δδ υ νυ ν αα ττ ο ύ ςο ύ ς HΓETEΣHΓETEΣ
Στις δύσκολες στιγµές και στις πιο µεγάλες απειλές, ένας λαός

ψάχνει για έναν δυνατό και αποφασιστικό ηγέτη. Eναποθέτει όλες του

τις ελπίδες στις ικανότητες αυτού του ηγέτη και περιµένει να τον οδη-

γήσει.

Στην σηµερινή εποχή, όπου τα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα

δίνουν δηµόσια φωνή στον καθέναν, γιατί να περιµένουµε να αναδυ-

θεί κάποιος ηγέτης τυχαία;

Kάθε ένας από εµάς έχει την ευκαιρία να είναι ένας ηγέτης: Στον

εαυτό µας, στην οικογένειά µας, στον κοινωνικό µας περίγυρο, στην

επιχείρησή µας. Kάθε ηµέρα χρειάζεται να παίρνουµε αποφάσεις. Xρει-

άζεται να πείσουµε τον εαυτό µας να δράσει ή να περιµένει την κατάλ-

ληλη στιγµή... Πόσο άραγε διαφέρουµε από έναν ηγέτη;

Tο ερώτηµα είναι: Θέλουµε να είµαστε ένας “ό,τι να \ναι ηγέτης ή

ένας δυναµικός, αποφασιστικός, “σοφός” ηγέτης;

Aν θέλουµε να αντιµετωπίσουµε τις δυσκολίες και να βγούµε από

φαινοµενικά αδιέξοδα νικητές, χρειαζόµαστε άµεσα να γίνουµε ικανοί

ακατάβλητοι, δυναµικοί, αποφασιστικοί και αποτελεσµατικοί. Aυτά

είναι τα χαρακτηριστικά ενός δυναµικού ηγέτη.

O καθένας µας µπορεί να κληθεί να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο σε

κάποιον τοµέα ή σε κάποια περίσταση. Έτσι, θα µπορέσει να σώσει

τον εαυτό του, τους δικούς του, την επιχείρησή του (µε τους εργαζοµέ-

νους της) ή µια οµάδα ανθρώπων. ∆εν θα ήταν ωραίο να είστε έτοιµοι

για µια τέτοια πρόκληση;

“Oι άνθρωποι θα είναι διατεθειµένοι να σε προσέξουν, αν είσαι

διατεθειµένος να προσέξεις το τί είναι αυτό που τους κάνει να

προσέχουν”.

Harry Gordon Selfridge

Eλεύθερο είναι ό,τι κυβερνά τον εαυτό του. (Eλεύθερον το

άρχον αυτού). 
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H παραζάλη γίνεται µέρα µε τη
µέρα χειρότερη. O πόθος της

απόλαυσης έγινε άγρια τρέλλα στους
ανθρώπους που τσαλαπατάνε ο ένας
τον άλλον για να µη χάσουν τις διάφο-
ρες φαρµακερές ηδονές. 

T ο φαινόµενο δεν είναι όµως
σηµερινό. Γιατί ο Φώτης Kόντο-

γλου έλεγε λίγο πριν τον θάνατό του,
το 1966: 

“O µαµωνάς σκέπασε µε τις σκο-
τεινές φτερούγες του τον

κόσµο και τον κουνά σαν να είναι κα-
νένα κόσκινο, και όπως αναταράζεται
το σιτάρι, χοροπηδάνε οι άνθρωποι
µέσα στο κόσκινό του και δαγκάνει ο
ένας τον άλλον, και εξοντώνει ο αδελ-
φός τον αδελφό. Oι άνθρωποι γινή-
κανε τρελλοί από κακία, γεµάτοι υπο-
κρισία, µεγαλοµανία, φιληδονία. Kαι
µέσα σ’ αυτή τη λύσσα που τους
έπιασε, θέλουνε ν’ απολαύσουν, οι
ανόητοι, την Eιρήνη, που είναι δώρο
του Θεού. Σε κανένα καλό δεν συµφω-
νούνε, µα στο  κακό είναι όλοι  θερµοί
συνεργάτες...

”Θ εέ µου, τί φρικτή καταδίκη
βγάλανε οι κακοί άνθρωποι

καταπάνω στον εαυτό τους, να ζούνε
αγριεµένα µέσα στην έρηµο της
κακίας, της αναισθησίας και του εγωι-
σµού, µέσα στη Σαχάρα της ψευτιάς!
Ποτέ δεν φοβόταν τόσο πολύ ο
άνθρωπος την φτώχεια, την αρρώστια
και τον θάνατο, όσο τα φοβάται τώρα,
που δεν φοβάται τον Θεό”.
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∆ιάφορα... 
� ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ˘Ô-
ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ÏÈ·Ú¿ ÔÍ¤· ˆ-
3, Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÛÙ· „¿ÚÈ·,
Î·Ù·ÔÏÂÌÔ‡Ó ÙÔ ∞ÏÙÛ¯¿˚ÌÂÚ.
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘˜,
fiÛ· ¿ÙÔÌ· ¿Óˆ ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ
Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ó „¿ÚÈ Ì›· ÊÔÚ¿
ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤¯Ô˘Ó ‰¤Î· ÙÔÈ˜
ÂÎ·Ùfi ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·ÒÏÂÈ· Û˘Á-
Î¤ÓÙÚˆÛË˜ Î·È ÛÎ¤„Ë˜.

�√ Á¿ÌÔ˜ Î¿ÓÂÈ Î·Ïfi ÛÙËÓ
˘ÁÂ›·! ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈ-
ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁÂ›·˜ ÙˆÓ ∏¶∞
ÛÂ 127.545 ¿Ó‰ÚÂ˜, ÔÈ ·ÓÙÚÂ-
Ì¤ÓÔÈ ¿Ó‰ÚÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ÏÈÁÒÙÂÚÂ˜
Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ Ó· ÂÍÂÏÈ¯ıÔ‡Ó ÛÂ
Ì·ÓÈÒ‰ÂÈ˜ Î·ÓÈÛÙ¤˜ Î·È fiÙÂ˜
Î·È Â›Ó·È ÏÈÁÒÙÂÚÔ ÂÈÚÚÂÂ›˜
ÛÂ ËÌÈÎÚ·Ó›Â˜ Î·È ÛÔ‚·Ú¤˜
·Ûı¤ÓÂÈÂ˜ ·’ fi,ÙÈ ÔÈ ¯‹ÚÔÈ Î·È
ÔÈ ¯ˆÚÈÛÌ¤ÓÔÈ.

�H ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ,
ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ
ÙÔ˘˜, ·ÔÎÙÔ‡Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜
Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆ˜ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Û›-
ÙÈ·, ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÙÈ˜
Ù‡„ÂÈ˜ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ
ÁÔÓÂ›˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ·¤‰ÂÈÍÂ
ÚfiÛÊ·ÙË ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË ¤ÚÂ˘Ó·
ÛÂ ¤ÓÙÂ Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ¯ÒÚÂ˜,
Î¿ÙÈ Ô˘ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ Ù· Û˘ÌÂÚ¿-
ÛÌ·Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯ˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÙÔ˘
·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù·
ÌÂ Ù· ÔÔ›· ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ ‹Ù·Ó ÔÈ
ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ› fiÏÔÈ Î·Ù¿ ÙËÓ
‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ,
Î·È Ù· ·È‰È¿ ÔÈ ·ıËÙÈÎÔ›.

�•Â¯Ó¿ÙÂ ‰È·ÚÎÒ˜ ÔÓfiÌ·Ù· Î·È
·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ‹ ÙÔ Ô‡
¤¯ÂÙÂ ·Ê‹ÛÂÈ Ù· ÎÏÂÈ‰È¿ Û·˜ ‹
ÙÔ ÎÈÓËÙfi Û·˜; ∆fiÙÂ Ë ÌÓ‹ÌË Û·˜
¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÌÈ· ÙÔÓˆÙÈÎË
“¤ÓÂÛË”. ™ÙÈ˜ ÙÚÔÊ¤˜ Ô˘ ÂÓÈ-
Û¯‡Ô˘Ó Ù· ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎ¿ Î‡ÙÙ·Ú·,
Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÙËÓ ÌÓ‹ÌË, ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ì·Ó¿ÓÂ˜, Ù·
„¿ÚÈ·, Ù· Ú¿ÛÈÓ· Ï·¯·ÓÈÎ¿, Ù·
ÂÛÂÚÈ‰ÔÂÈ‰‹, ÙÔ Û˘ÎÒÙÈ, ÙÔ
ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Î·È Ù· ·ÚˆÌ·ÙÈÎ¿ ‚fi-
Ù·Ó· (È‰›ˆ˜ Ë Ì¤ÓÙ· Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ-
Îfi˜.

�°ÓˆÚ›˙·ÙÂ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰È·-
ı¤ÙÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û‹Ï·È· ·fi
ÙËÓ ·¯·Ó‹ ∫›Ó·;
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ΣΚΕΨΕΙΣΣΚΕΨΕΙΣ ÌÌÈÈÎÎÚÚ¤¤ÌÌÈÈÎÎÚÚ¤¤ ˜̃̃̃ ,,,,

ÔÔÏÏ‡‡ÙÙÈÈÌÌÂÂ˜̃ÔÔÏÏ‡‡ÙÙÈÈÌÌÂÂ˜̃ ,,,, ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΕΣΑΙΣΙΟ∆ΟΞΕΣ
� Το νόηµα της ζωής είναι να
δίνεις στην ζωή σου νόηµα.
� Μην περιµένεις να έρθει η ιδα-
νική στιγµή για να δράσεις. Πάρε
την στιγµή που ζεις και δηµιούρ-
γησε εσύ την ιδανική κατάσταση.
� Σκέφθηκες ποτέ πως όσα περί-
µενες να έρθουν, µπορεί να περιµέ-
νουν εσένα να πας να τα παραλά-
βεις;
� Μεγαλώσαµε µε το “τί θα πει ο
κόσµος”... Τελικά, δεν είπε τίποτε...
� Όταν σου ζήτησα να µου στα-
θείς, δεν εννοούσα εµπόδιο!
� Κάθε φορά που µου σκάβουν τον
λάκκο, κάνουν πάντα το ίδιο λάθος:
τον σκάβουν πολύ βαθύ κι ύστερα
δεν µπορούν να βγουν από µέσα!
� Όταν περνάς µια δυσκολία κι
αναρωτιέσαι “πού είναι ο Θεός;”,
θυµήσου: ο δάσκαλος είναι πάντα
σιωπηλός κατά την διάρκεια του
διαγωνίσµατος.
� Η ΛΕΠΙ∆Α και η ΕΛΠΙ∆Α έχουν
τα ίδια γράµµατα. Εσύ επιλέγεις!
� ∆εν πήρα ποτέ λάθος αποφάσεις
στην ζωή µου. Μόνο σωστές απο-
φάσεις που χάσανε τον στόχο.
� Αυτοί που αφήνονται να τους
παρασύρει το πλήθος, δεν θα πάνε
πιο µακριά από εκεί που θα τους
πάει το πλήθος. Οι λίγοι που τολ-
µούν να σταθούν µακριά απ’ αυτό,
είναι πιο πιθανόν ν’ ανακαλύψουν
τον εαυτό τους σε µέρη όπου το
πλήθος δεν θα τολµήσει να πάει
ποτέ (Αλ. Αϊνστάϊν).
� Το κλάµα δεν είναι σηµάδι αδυ-
ναµίας. Από την πρώτη στιγµή που
γεννηθήκαµε ήταν σηµάδι ότι είµα-
στε ζωντανοί.
� Η ψυχή σας είναι το µοναδικό
εισιτήριό σας για την επιστροφή.
Μην το χάσετε!
� Επιτυχηµένος είναι αυτός που
φτιάχνει πύργους µε τις πέτρες
που του πέταξαν οι άλλοι.
� Αγαπώ για να µ’ αγαπούν, συγ-
χωρώ για να µε συγχωρούν.
� Μην αφήνεις ποτέ αυτό που σε
τρώει να χορτάσει...
� Αν σήµερα είναι µια δύσκολη
ηµέρα, δεν σηµαίνει ότι η αυριανή
θα είναι επίσης δύσκολη. Ο ήλιος

διαλύει τα σκοτάδια. Να είσαι πα-
ρών την ώρα που θ’ ανατέλλει.
Ζήσε την!
� Ποιός είναι πιο δυνατός; Ο εαυ-
τός σου ή οι δικαιολογίες σου;
� Φώναξε: “Είµαι ελεύθερος”!
Το πιστεύεις; Αν ναι, είσαι σε καλό
δρόµο. Αν αµφιβάλλεις, πρέπει να
κάνεις κάτι.
� Όταν το αυγό σπάσει, ως συνέ-
πεια µιας εξωτερικής δύναµης, η
ζωή σταµατά. Αν όµως σπάσει λό-
γω µιας εσωτερικής δύναµης, που
πιέζει να βγει, τότε η ζωή αρχίζει.
Όλα τα σπουδαία πράγµατα ξεκι-
νούν από µέσα προς τα έξω!
� Η ζωή σού προσφέρει πάντα µια
δεύτερη ευκαιρία. Ονοµάζεται ΑΥ-
ΡΙΟ!
� Όλοι θέλουν το καλό µου. Εγώ
όµως δεν θα τους αφήσω να µου το
πάρουν!
� Υπάρχουν µόνο δύο χρόνοι στην
ζωή: το ΤΩΡΑ και το πολύ αργά! Τί
επιλέγεις;
� Το σωστό και το λάθος είναι
όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Αν εί-
ναι κάτι σωστό, παίρνω το µπράβο.
Αν είναι λάθος, παίρνω την εµπει-
ρία.
� Μην αφήνεις τα µικρά µυαλά να
σε πείσουν ότι τα όνειρά σου είναι
πολύ µεγάλα. Σκέψου καθαρά, σχε-
δίασε ψύχραιµα και ρίξου στον
αγώνα. ∆ράσε τώρα.
� Κι όταν ακόµα κάνω ένα λάθος,
δεν κλείνω το βιβλίο της ζωής µου.
Καταχωρίζω το λάθος αυτό στα ήδη
διαβασµένα κεφάλαια και προχωρώ
στην επόµενη σελίδα.
� Καθώς γράφεται η ιστορία της
ζωής σου, µην αφήνεις κάποιον άλ-
λο να κρατάει το στυλό. 
� Θέλει ρίσκο για να πετάξεις.
Όταν όµως το τολµήσεις, θα ανα-
πνεύσεις τον καθαρό αέρα και θ’
αντικρύσεις αυτά που σε φόβιζαν
στην πραγµατική, µικρή και ασή-
µαντη διάστασή τους!
� Στο σχολείο τα παιδιά µε κορόϊ-
δευαν γιατί είχα κόκκινα µαλλιά. Κι
εγώ τους είπα: “Γελάτε γιατί είµαι
διαφορετικός. Κι εγώ γελάω µαζί
σας, γιατί είστε όλοι ίδιοι”...



TT ο σκέφθηκα πολύ πριν γράψω
γι’ αυτή την “µαγική” λέξη,

που όλοι επικαλούµεθα και χρησι-
µοποιούµε αφειδώς στις ευχές
µας, στις συζητήσεις. Mιλάω για
την λέξη: EYTYXIA. Σε κάθε µας
ευχή για την Πρωτοχρονιά,  σε
κάθε γιορτή, σε κάθε νέο ξεκί-
νηµα, η λέξη EYTYXIA είναι µέσα.
Tί είναι όµως EYTYXIA; Eίµαστε ή υπήρξαµε άραγε ποτέ
πραγµατικά ευτυχισµένοι;

HH πρώτη σκέψη που έρχεται συνήθως στο νου µας, όταν
προσπαθούµε να δώσουµε τον ορισµό αυτής της

λέξης, είναι ότι σίγουρα η EYTYXIA δεν κρατάει πολύ. Eπί-
σης, επισηµαίνουµε ότι η EYTYXIA είναι “στιγµές” 

AA ς σκεφθούµε κάποιες από τις φορές που νοιώσαµε
“ευτυχισµένοι”. Ήταν στιγµές ανεµελιάς και απλότητας

µε καλή παρέα, στιγµές που απλώσαµε το χέρι σε κάποιον
και εισπράξαµε την ανακούφισή του, ήταν που πήραµε το
µωρό µας αγκαλιά, η επίτευξη ενός µεγάλου στόχου κλπ.
Ίσως πάλι να σκεφθούµε ότι, µε όλες αυτές τις δυσκολίες
της ζωής πώς θα µπορούσε καποιος να είναι ευτυχισµένος
και θα ελπίζουµε ότι, εάν οι συνθήκες της ζωής µας βελτιω-
θούν, τότε θα µπορούµε να είµαστε ευτυχισµένοι. Tείνουµε
λοιπόν να πιστέψουµε ότι η ευτυχία είναι θέµα περιστάσεων.
Ωστόσο, οι µελέτες, που έχουν γίνει από ειδικούς, δείχνουν
ότι ακόµα και µια µεγάλη αλλαγή στην ζωή µας, όπως π.χ.
το να κερδίσουµε το τζόκερ, επιφέρει προσωρινή µόνο βελ-
τίωση της διάθεσής µας. Mακροπρόθεσµα θα επιστρέψουµε
στα ίδια επίπεδα ευτυχίας, όπως και πριν από την αλλαγή. 

Λ Λ έµε ακόµα ότι στο µέλλον θα είµαστε περισσότερο
ευτυχισµένοι. Mπορεί να µην είµαστε τώρα, αλλά δια-

τηρούµε ελπίδες για το µέλλον. Mόνο που, µετά από µελέ-
τες 20 χρόνων, οι επιστήµονες απέδειξαν ότι ο καλύτερος
δείκτης ευτυχίας για το µέλλον είναι το πόσο ευτυχισµένοι
είµαστε τώρα! Eάν δεν µπορούµε να είµαστε ευτυχισµένοι
τώρα, πώς θα είµαστε αργότερα; H ευτυχία δεν είναι θέµα
αποκτηµάτων ή περιστάσεων. Aυτά µπορούν µόνο να µας
ενθαρρύνουν, όχι να µας κάνουν ευτυχισµένους. Όλοι
παραδεχόµαστε ότι το χρήµα, η επιτυχία, ο έρωτας, η υγεία,
από µόνα τους το καθένα ή και όλα µαζί, δεν φέρνουν την
ευτυχία για πάντα. 

M M ια πρόσφατη έρευνα, που έγινε στην Aργεντινή για το
θέµα αυτό, έδωσε ένα απροσδόκητο αποτέλεσµα:

πάνω από το 70% των ανθρώπων, που ερωτήθηκαν, δήλω-
σαν ότι ήταν ευτυχισµένοι. Tο ποσοστό αυτό είναι παρόµοιο
µε εκείνο που καταγράφεται σε σκανδιναβικές χώρες, ενώ
σε άλλα µέρη του κόσµου, όπου υπάρχει ευηµερία, το
ποσοστό είναι πολύ χαµηλότερο.

Ά Ά ρα µήπως η EYTYXIA δεν είναι κάτι που εξασφαλίζε-
ται από εξωγενείς παράγοντες ή τις σχέσεις µας µε

τους άλλους; Mήπως πηγάζει από µέσα µας, ασχέτως κατα-
στάσεων και σχέσεων; Mήπως είναι η ουσία του αληθινού
µας εαυτού, ο οποίος παραµένει κρυµµένος πίσω από αµέ-
τρητες, ανακριβείς πεποιθήσεις, λανθασµένες εντυπώσεις,
φόβους και δικαιολογίες;

K K ατά τον Πλάτωνα EY-
TYXIA είναι η αί-

σθηση της ολοκλήρωσης
και της ηρεµίας, που µας
γεµίζει  µε εσωτερική χαρά
και µας επιτρέπει να απο-
λαύσουµε την ζωή. Aυτό
επιτυγχάνεται όταν ο άν-
θρωπος µπορεί να δει την

ουσία της ζωής και όχι να µένει στην ψευδαίσθηση των
αισθήσεων. O ίδιος αναφέρει πως η ευτυχία έχει να κάνει µε
το µυαλό και την σκέψη. Aναγνωρίζει ότι δεν µπορεί να είναι
κάποιος ευτυχισµένος χωρίς να δει το έργο του Θεού στον
κόσµο. Aν αναγνωρίσει το θαύµα της ζωής, θα έχει βρει την
ουσία της ανθρώπινης ευτυχίας. Πάντα κατά τον Πλάτωνα, η
άσκηση της αρετής είναι ο δρόµος για να προσδιορίσουµε
την ευτυχία. Aν το έργο του ανθρώπου εναρµονίζεται µε την
αρετή, την σοφία και την δικαιοσύνη, τότε περπατά στον
δρόµο της ευτυχίας. Yποστηρίζει ακόµα ο µεγάλος φιλόσο-
φος πως η ανθρώπινη ευτυχία δεν εξαρτάται από υλικά
αγαθά και ότι ο δίκαιος και ενάρετος άνθρωπος είναι ένας
ευτυχισµένος άνθρωπος.

Σ Σ κέπτοµαι λοιπόν, µήπως φροντίζοντας τον εαυτό µας,
στοχεύοντας πάντα στην εσωτερική γαλήνη, στην

αγάπη χωρίς δεύτερες και τρίτες σκέψεις υστεροβουλίας,
στα όµορφα πράγµατα, στις ευγενικές ιδέες και την αθωό-
τητα, αυτόµατα τοποθετούµε τον εαυτό µας σε µια ανώτερη
πνευµατική κατάσταση, από την οποία η οπτική µας θα είναι
πάντα η EYTYXIA;

A A ς συµπεριφερθούµε λοιπόν µε αγάπη και σεβασµό
προς τον εαυτό µας και τους άλλους. Aς επιλέξουµε

την καλωσύνη. H καλωσύνη δεν είναι αδυναµία. Φροντί-
ζουµε τον εαυτό µας και του προσφέρουµε ένα όµορφο
περιβάλλον. Στρέφουµε την προσοχή µας πάντα σε όµορφα
ακούσµατα, θεάµατα, συζητήσεις. ∆εν αφηνόµαστε σε
αρνητικές καταστάσεις. Eκπαιδεύουµε τον εαυτό µας να
µάθει να διαχειρίζεται τον χρόνο του µε σεβασµό προς τις
ανάγκες του και να µην άγχεται, αλλά και να µην πλήττει. 

A A ς επιδιώκουµε όσο µπορούµε λίγη ώρα σιωπής. Nα
προσευχόµαστε. Aς γίνει η προσευχή µας η πηγή

γαλήνης και ο φορτιστής της ενέργειάς µας. Aς εκφρά-
σουµε στον Θεό την ευγνωµοσύνη µας για όσα έχουµε
σήµερα στην ζωή µας.  

T T έλος, θα έλεγα, ας αφήσουµε τον εαυτό µας να ονει-
ρευτεί, να ταξιδέψει στην αθωότητα. Aς µη τα ισοπεδώ-

νουµε όλα και ας µην αφήνουµε ό,τι είναι έξω από εµάς να
καταστρέφει ό,τι έχουµε µέσα µας. 

∆ ∆ ουλεύοντας µε τον εαυτό µας µέσα σ’ ένα τέτοιο πλαί-
σιο θα γεµίσουµε αγάπη. Θα νοιώθουµε πλήρεις και θα

διαπιστώνουµε όλο και πιο πολύ ότι δεν θα είµαστε εξαρτη-
µένοι από τους άλλους για να νοιώσουµε όµορφα. Θα τους
θέλουµε στην ζωή µας για να περάσουµε καλά µαζί και όχι
γιατί θα φοβόµαστε να µείνουµε µόνοι. Θα αποζητούµε την
µοναχικότητα, γιατί θα απολαµβάνουµε τον εαυτό µας. Θα
µας δίνεται η ευκαιρία να επαναφορτίζουµε τις “µπαταρίες”
µας και θα επαναπροσδιορίζουµε την πορεία µας. 
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Y πάρχουν πολλές παροιµίες σχετικά µε την εκτίµηση
του χρόνου: “Kάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα

και καρτέρι”, “Mην αναβάλεις για αύριο ό,τι µπορείς να
κάνεις σήµερα”, “Tων φρονίµων τα παιδιά πριν πεινάσουν
µαγειρεύουν”, “Zήσε το σήµερα” κ.ά. Σχετικά µε την υπερ-
εκτίµηση του παρόντος ο Pολφ Nτοµπέλλι γράφει:

“∂ πωφελήσου από την κάθε ηµέρα σαν να ήταν η
τελευταία. Η φράση κρύβει µια βαθειά επιθυµία:

την επιθυµία να απολαµβάνουµε την στιγµή. ∆εν είναι
τυχαίο ότι το πιο δηµοφιλές από τα λατινικά γνωµικά που
επιβίωσαν είναι το “carpe diem”. “Aπόλαυσε το σήµερα και
µην ασχολείσαι µε το αύριο”. H αµεσότητα είναι πολύτιµη
στα µάτια µας. Πολυτιµώτερη απ’ όσο θα έπρεπε να είναι
από λογική άποψη.

”¶ ροτιµάτε να πάρετε 1000 ευρώ σ’ ένα χρόνο ή
1100 ευρώ σ’ ένα χρόνο κι ένα µήνα; Aν είστε

όπως η πλειονότητα των ανθρώπων, προτιµάτε να πάρετε
1100 ευρώ σε δεκατρείς µήνες. Πράγµα λογικό γιατί δεν
θα βρείτε πουθενά επιτόκιο 10% τον µήνα (δηλαδή 120%
τον χρόνο). 

”¢ εύτερη ερώτηση: Προτιµάτε να πάρετε 1000
ευρώ σήµερα ή 1100 σ’ ένα µήνα; Aν είστε όπως

οι περισσότεροι άνθρωποι θα διαλέξετε τα 1000 ευρώ
σήµερα. ∆εν είναι εκπληκτικό; ∆ιότι και στις δύο περιπτώ-
σεις πρέπει να κάνετε υποµονή ένα µήνα για ν’ αποκτή-
σετε 100 ευρώ παραπάνω. Στην πρώτη περίπτωση λέτε:
“Aφού µπορώ να περιµένω ένα χρόνο, µπορώ να περι-
µένω ακόµα ένα µήνα”. Aλλά στην δεύτερη περίπτωση
δεν σκέπτεστε έτσι. Παίρνουµε λοιπόν ανακόλουθες απο-
φάσεις, ανάλογα µε το αν ένα γεγονός είναι περισσότερο
ή λιγώτερο κοντινό. Oι επιστήµονες το φαινόµενο αυτό το
ονοµάζουν “υπερεκτίµηση του παρόντος”: το “συγκινη-

σιακό επιτοκιό µας” αυξάνεται όσο πιο άµεσα µπορεί να
ικανοποιηθεί η απόφασή µας. Eίναι λίγοι οι οικονοµολόγοι
που έχουν καταλάβει ότι τα επιτόκιά µας είναι υποκειµε-
νικά και µεταβλητά. Συνήθως τα µοντέλα τους βασίζονται
σε σταθερά επιτόκια, γι’ αυτό και είναι άχρηστα. 

”K αι µε τα παιδιά τί συµβαίνει. Στην δεκαετία του
1960 ο Γουόλτερ Mίτσελ έκανε το περίφηµο “τεστ

µε τα αµυγδαλωτά” πάνω στο εξής θέµα: την αναβολή της
ανταµοιβής. Παρουσίασε ένα αµυγδαλωτό σε παιδιά 4
ετών και τα κάλεσε: ή να το φάνε αµέσως, ή να φάνε άλλο
ένα αν περιµένουν λίγα λεπτά πριν φάνε το πρώτο. Aποτέ-
λεσµα: πολύ λίγα παιδιά περίµεναν. Tο ακόµα πιο εκπλη-
κτικό, όµως, είναι ότι ο ερευνητής ανακάλυψε πως η ικα-
νότητα των παιδιών να αναβάλουν την ικανοποίηση µιας
επιθυµίας ήταν µια αξιόπιστη ένδειξη της µελλοντικής
επαγγελµατικής τους επιτυχίας.

”Ÿ σο µεγαλώνουµε, καταφέρνουµε να ελέγχουµε
περισσότερο τον εαυτό µας και είναι πιο εύκολο

να περιµένουµε την ανταµοιβή µας. Aντί για 12 µήνες περι-
µένουµε 13 για να εισπράξουµε 100 ευρώ παραπάνω.
Aλλά όταν µπορούµε να ανταµειφθούµε την ίδια ηµέρα, το
κίνητρο της αναµονής πρέπει να είναι πολύ ισχυρό για να
είµαστε διατεθειµένοι να περιµένουµε. 

”H άµεση ανταµοιβή είναι πολύ δελεαστική. Aλλά
όσο µαθαίνουµε να ελέγχουµε τις παρορµήσεις

µας, τόσο καλύτερα µπορούµε να αποφύγουµε την υπερ-
εκτίµηση του παρόντος. Όσο λιγώτερο ελέγχουµε τις παρ-
ορµήσεις, π.χ. υπό την επίδραση του αλκοόλ, τόσο περισ-
σότερο είµαστε θύµατα αυτής της πλάνης. Tο carpe diem
είναι καλή ιδέα, αλλά όχι πάνω από µια φορά την εβδο-
µάδα. Tο να επωφελείσαι από την κάθε ηµέρα που περ-
νάει, σαν να ήταν η τελευταία, είναι τελείως παράλογο”.

1. ™ø™TO.

2. §A£O™.

3. §A£O™.

H ÛˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿ Â›Ó·È:
TÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ÙÔ
Û›ÙÈ ÙÔ˘ A, Ë fiÏË,
ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘.
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H ™YNANTH™H
TÔ ¯ˆÚÈfi ÙˆÓ Ï·ÁÒÓ ·¤¯ÂÈ 18 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙˆÓ ¯ÂÏˆÓÒÓ. O Î˘Ú-
§·Áfi˜, Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÛÂ Ù·ÎÙÈÎ¿ Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÂ ÌÈ· ¯ÂÏÒÓ·, ÎÏÂ›ÓÂÈ Ì›·

ËÌ¤Ú· Ú·ÓÙÂ‚Ô‡ Ì·˙› ÙË˜ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÂ Ù· fi‰È· Ó· ÙËÓ Û˘Ó·Ó-
Ù‹ÛÂÈ, Î·ıÒ˜ Ë ¿Ì·Í· Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ Ù· ‰‡Ô ¯ˆÚÈ¿ ÂÚÓ¿ Î¿ıÂ ÙÚ›ÙË ËÌ¤Ú· ÎÈ ÂÎÂ›-
ÓÔ˜ ·Ó˘ÔÌÔÓÂ› ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË. •ÂÎÈÓ¿ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ï Î˘Ú-§·Áfi˜, ¯ÔÚÔË-

‰ÒÓÙ·˜ ÌÂ 10 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙËÓ ÒÚ·, âÓá Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë Î˘Ú›· XÂÏÒÓ·, àÓ˘fiÌÔÓË
ÎÈ ·˘Ù‹ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î˘Ú-§·Áfi, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ, ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÌÂ 2 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·

ÙËÓ ÒÚ·. ¶fiÛ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ı· ¤¯ÂÈ ‰È·Ó‡ÛÂÈ Ô Î˘Ú-§·Áfi˜,
fiÙ·Ó Û˘Ó·ÓÙËıÂÖ ÌÂ ÙËÓ Î˘Ú›· XÂÏÒÓ·;
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