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ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΣΩΣΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ)   
Σαν ελεύθεροι άνθρωποι, µπορούµε να αποφασίζουµε πως θα διαθέσουµε 
το χρόνο µας. Αποφασίζουµε αν θα εκµεταλλευτούµε και µε ποιον τρόπο 
το ταλέντο µας. Με άλλα λόγια από εµάς εξαρτάται αν η ζωή µας θα είναι 
αξιόλογη ή ασήµαντη.  
 
Ανεξάρτητα από την επαγγελµατική µας ιδιότητα, υπάλληλοι ή ελεύθεροι 
επαγγελµατίες, δεν παύουµε να είµαστε ιδιοκτήτες του εαυτού µας. 
Είµαστε ο «γενικός διευθυντής» ή ο «διευθύνων σύµβουλος» του εαυτού 
µας.  
 
Αποφασίζουµε τις οικονοµικές θυσίες που είµαστε πρόθυµοι να 
υποστούµε π.χ για τη βελτίωση της µόρφωσής µας. Μπορούµε να 
διαλέξουµε για αυτό ένα νυχτερινό σχολείο ή ένα  νυχτερινό κέντρο 
διασκέδασης. Σίγουρα θα µορφωθούµε και στα δύο.   
 
∆εν είναι καθόλου κακό, µάλιστα πιστεύω ότι είναι πολύ τιµητικό, το να 
είµαστε αυτοδηµιούργητοι. Με την προϋπόθεση όµως ότι δεν  θα είµαστε 
δηµιουργοί µιας κακότεχνης ή ανέντιµης επιχείρησης. Το ενδιαφέρον 
ερώτηµα είναι: Είµαστε ικανοί διευθυντές της επιχείρησης «Ο ΕΑΥΤΟΣ 
ΜΑΣ ?». 
 
Εξαρτάται, λοιπόν, από εµάς, η επιλογή των αντικειµενικών στόχων και ο 
ορισµός που θα δώσουµε σε αυτό που λέµε «προσωπική επιτυχία».  
 
Για πολλούς κατοίκους πάνω στη γη η εξασφάλιση τριών γευµάτων την 
ηµέρα, θεωρείται καταπληκτική επιτυχία. Εµείς όµως, ζούµε σε µια χώρα 
όπου η ύπαρξη «ευκαιριών» είναι δεδοµένη. Ο άνθρωπος που επιλέγει µια 
σειρά λογικών, αντικειµενικών στόχων (όχι υπερβολές), είναι αυτός που 
µπορεί να επιτύχει πολλές φορές. Κάθε επιτυχία κάνει την επόµενη 
ευκολότερη. Η επιτυχία, λοιπόν, γίνεται σαν το τσιγάρο, ζήτηµα 
συνήθειας. 
 
Η επιτυχία δεν είναι απαραιτήτως συνδεδεµένη µε την απόκτηση 
χρηµάτων. Είναι όµως πάντα συνδεδεµένη µε την ανάγκη λήψης 
αποφάσεων. Η επιτυχία είναι ο επιδιωκόµενος σκοπός και το τέρµα µιας 
σειράς σωστών αποφάσεων. 
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Είµαστε επιβάτες σε µια κρουαζιέρα και ο πλοίαρχος, µας ζητάει να 
κρατήσουµε το τιµόνι του πλοίου. Ρίχνοντας µια µατιά στην πυξίδα 
βλέπουµε ότι το πλοίο κάνει συνεχώς κύκλους στο ίδιο σηµείο. Θα 
σκεφτούµε ασφαλώς ότι ίσως το πλοίο έχει κάποια βλάβη, ή ότι η πυξίδα 
είναι χαλασµένη, ή ότι κάτι άλλο δεν πάει καλά. Άσχετα όµως, του τι απ’ 
αυτά θα συµβαίνει εµείς οπωσδήποτε βρισκόµαστε σε δύσκολη θέση. 
Εκτός εάν πράγµατι θέλουµε να διαγράφουµε κύκλους ή συνειδητά 
αποφασίζουµε να ταξιδεύουµε στο πουθενά. 
 
Για να κυβερνήσει κάποιος ένα πλοίο µε επιτυχία, θα πρέπει να αρχίσει µε 
δύο ερωτήµατα: Πού βρισκόµαστε τώρα ? Πού θέλουµε να πάµε ?  
 
Είναι αναµφισβήτητο πως όταν ένα πλοίο χάνει το λιµάνι του προορισµού 
του, σε πολύ πολύ σπάνιες περιπτώσεις φταίει το λιµάνι  ή µάλλον δεν 
φταίει ποτέ. Η τελική µας επιτυχία (το τελικό λιµάνι) είναι εξάρτιση µιας 
αλυσίδας διαδοχικών µικρών επιτυχιών, σε όλο το ταξίδι /πορεία της ζωής 
µας. 
 
Ποιος είναι ο επόµενος αντικειµενικός στόχος µας ? Τον αποφασίζουµε 
τώρα. Στέλνουµε στον εαυτό µας ένα φαξ και καθορίζουµε τον 
συγκεκριµένο στόχο µας µε 10 ή 15 λέξεις. Όχι αοριστολογίες, Όχι 
φλυαρίες !   
 
Τι σχεδιάζουµε να έχουµε πετύχει του χρόνου τέτοια εποχή ? Φυσικά τον 
Ιανουάριο του 2013, θα ελέγξουµε ποιους από τους στόχους πετύχαµε και 
ποιους όχι. 
 
ΕΞΥΠΝΗ  VS ΣΚΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ποιος κερδίζει) ? 
Υπάρχει µια ευρύτατα διαδεδοµένη άποψη ότι η σκληρή δουλειά, είναι το 
µυστικό της επιτυχίας. Αν πράγµατι είναι έτσι, τότε τα µυρµήγκια, οι 
µέλισσες, οι Κινέζοι κούληδες θα ήταν οι κυρίαρχοι του κόσµου.  Εκείνο 
που συνυπολογίζεται πλέον είναι η παραγωγική εργασία που αποφέρει 
αποτελέσµατα και όχι µόνον η σκληρή εργασία. ∆ουλειά πιο έξυπνη, όχι 
µόνον σκληρή!  
 
Ακούµε πολλές φορές οµάδες φιλάθλων, να συζητούν µετά ένα 
ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Ο ένας είναι υπερήφανος γιατί η οµάδα του 
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κέρδισε 4-0. Εν τούτοις, ένας άλλος, οπαδός της ηττηµένης οµάδας, 
εξακολουθεί να υπερηφανεύεται, ρωτώντας: Ποια οµάδα όµως κέρδισε τα 
περισσότερα κόρνερ ?  
 
(Μήπως οι πολιτικοί µας δεν κάνουν το ίδιο ? Ερµηνεύουν τις 
δηµοσκοπήσεις ακόµη και τα εκλογικά αποτελέσµατα, κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε τα κόµµατά τους να βγαίνουν νικητές. Τα ίδια νούµερα δίνουν 4 ή 5 
νικητές. Είναι δυνατόν;).  
 
Θα έτυχε κάποια φορά να ακούσετε έναν πωλητή να καυχιέται, όχι για τις 
πωλήσεις που πραγµατοποίησε αλλά για τις επαφές που είχε ?  
 
Αυτό παθαίνουµε και εµείς σε κάποιο σηµείο της σταδιοδροµίας µας, όταν 
επικεντρώνουµε την προσοχή µας στα κόρνερ και όχι στο τελικό σκορ. 
Πολλοί άνθρωποι δουλεύουν σκληρά σ’όλη τους τη ζωή, χωρίς να 
αναρωτηθούν ποιο είναι το αποτέλεσµα.  
 
Ένας υπάλληλος βγάζει ιδρώτα µε το κιλό και όµως αναρωτιέται γιατί η 
εταιρία  του  προήγαγε έναν άλλο που προσέφερε µόνο «λίγα γραµµάρια» 
έµπνευσης. ∆ηλαδή ένα νέο προϊόν, µια καινούργια αγορά, έναν νέο 
τραπεζικό λογαριασµό.  
 
Λογικό συµπέρασµα, ο συνδυασµός έξυπνης και σκληρής δουλειάς, 
αποφέρει ιδανικά αποτελέσµατα. Φτάνει βέβαια, να βρούµε τη σωστή 
δοσολογία µεταξύ των δύο.  
 
Η συνταγή: 
Χ % ΣΚΛΗΡΗΣ ∆ΟΥΛΕΙΑΣ +Ψ % ΕΞΥΠΝΗΣ ∆ΟΥΛΕΙΑΣ = 100% 

Ι∆ΑΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
ΚΑΛΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Είναι ισότιµα;) 
Ορισµένοι άνθρωποι δεν µπόρεσαν ποτέ να καταλάβουν ότι οι «καλές 
προθέσεις» είναι πολύ σπάνιο υποκατάστατο των προσωπικών ικανοτήτων 
και επιτυχιών. ∆υστυχώς, είναι δυνατόν ένα άτοµο να είναι συγχρόνως 
πολύ ειλικρινές αλλά και πολύ ανίκανο. Στον συνεχώς αναπτυσσόµενο 
κόσµο µας, κανείς ποτέ δεν πήρε άριστα µόνο για τις καλές του 
προσπάθειες / προθέσεις. 
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Αν θέλουµε να πετύχουµε, µαθαίνουµε τη δουλειά σωστά !  
 
Αν σκοπεύατε να κάνετε µια εγχείρηση στον εγκέφαλο, θα διαλέγατε τον 
χειρουργό µε βάση τις καλές του προθέσεις ή τις ικανότητές του ?  
 
Ένας γνωστός αναγκάστηκε να υποβληθεί σε µία δύσκολη εγχείρηση κατά 
την οποία 7 στους 10 ασθενείς συνήθως πεθαίνουν. Ανησυχούσε, βέβαια 
πολύ, µέχρις ότου η νοσοκόµος τον καθησύχασε! Με τη γνωστή 
αφοπλιστική γυναικεία λογική του εξήγησε ότι δεν έχει να φοβάται.  
 
Στη δεδοµένη στιγµή είχε το νόµο των πιθανοτήτων µε το µέρος του, διότι 
ο γιατρός του είχε ήδη «απωλέσει» εννέα από τους τελευταίους δέκα 
ασθενείς, που είχαν υποβληθεί στην ίδια εγχείρηση! Εποµένως θα έπρεπε 
να ήταν υπερσίγουρος για την επιτυχία της εγχείρησης. 
 
∆εν µπορούµε να προβλέψουµε το µέλλον του καθενός µας, µπορούµε 
όµως να προβλέψουµε το µέλλον της εργασίας µας. Ένα από τα δύο θα 
συµβεί. Ή θα πάρουµε την εργασία µας ζεστά, σοβαρά και θα βρούµε το 
βέλτιστο τρόπο για να κάνουµε την δουλεία µας…ή κάποιος άλλος θα 
σκεφτεί έναν τρόπο για να «καταργήσει» την δική µας δουλειά. Και τότε 
ξέρουµε που θα καταλήξουµε. Θα βρεθούµε  off- side (εκτός παιδειάς) 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ       
Η ελευθερία είναι συνυφασµένη µε την έννοια της υπεύθυνης επιλογής. 
Ναι, σωστά ακούσατε, υπεύθυνη επιλογή.  
 
Οι αδελφοί Ράϊτ, οι πρώτοι άνθρωποι που πέταξαν µε µηχανή βαρύτερη 
από τον αέρα, είχαν όλα τα περιθώρια επιλογής, όταν επιχείρησαν το 
τελικό τους πετυχηµένο εγχείρηµα στο ΚΙΤΤΥ ΗΑΝΚ των ΗΠΑ. Ήταν 
ελεύθεροι να επιστρέψουν στην εργασία τους (κατασκεύαζαν ποδήλατα)  
µετά το πρώτο ανεπιτυχές εγχείρηµα το 1900. Ήταν ελεύθεροι να 
επιστρέψουν στα σπίτια τους και να εγκαταλείψουν την προσπάθεια µετά 
το γεµάτο αποτυχίες καλοκαίρι του 1901. Ήταν ελεύθεροι να γυρίσουν 
στα σπίτια τους, µετά τις αποτυχίες του 1902 και του Οκτωβρίου του 
1903.  
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∆ιάλεξαν όµως το δρόµο της επιµονής και το ∆εκέµβριο του 1903, οι 
αδελφοί Ράϊτ πέταξαν. Και πέταξαν γιατί δεν φοβήθηκαν τις αποτυχίες. 
Η ιστορία της προόδου του ανθρώπου είναι παράλληλη µε την ικανότητά 
του να υπερπηδάει τους φόβους του. Θα στοιχηµάτιζα ότι αν είχαµε µια 
αξιόλογη ιδέα θα διστάζαµε να την βάλουµε σε εφαρµογή, από το φόβο 
της αποτυχίας. Και όµως κανένας µας δεν έµαθε να περπατάει χωρίς να 
πέσει και µάλιστα πολλές φορές. 
 
Αν όταν ήµασταν νήπια είχαµε συνειδητοποιήσει το φόβο του πεσίµατος, 
πιθανότατα δεν θα µαθαίναµε να περπατήσουµε ποτέ. Καθώς όµως τα 
νήπια µεγαλώνουν, δυστυχώς κάποιοι άσχετοι δάσκαλοι ή και γονείς 
ακόµη, αρχίζουν να τα µαθαίνουν να φοβούνται το πέσιµο. 
 
Θα έπρεπε να διδάξουµε στα παιδιά µας πώς να πέφτουν εποικοδοµητικά. 
Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον µάθηµα που µπορούµε να διδάξουµε. Όλες 
οι επιτυχίες ακολουθούν κάποιες αποτυχίες.  
 
Η πρώτη επιταγή που εξαργύρωσε ο  Thomas Edison (1852-18-931) ήταν 
40.000 δολάρια (µυθικό ποσό για την εποχή του). Μα έως τότε δεν έκανε 
τίποτε άλλο παρά να «πέφτει εποικοδοµητικά».  
 
Το πώς ένα άτοµο αντιδρά στην αποτυχία, είναι αυτό που διακρίνει τον 
άνδρα από το παιδί. Ανάλογα µε το πώς αντιδρούµε, η αποτυχία µπορεί να 
είναι µια συµφορά ή µία ευκαιρία, ένα αµετακίνητο εµπόδιο ή το επόµενο 
σκαλοπάτι για να φτάσουµε στην κορυφή.  
 
∆εν µπορούµε να µαντεύσουµε τι πρόκειται να µας συµβεί, όµως 
µπορούµε πάντα να αποφασίζουµε πώς θα αντιδράσουµε σωστά σ’ αυτό 
που θα µας συµβεί. 
 
Υπάρχουν χιλιάδες συνταγές µε τις οποίες οι άνθρωποι έχουν πετύχει. Ο 
καθένας µας έχει την δική του.  Αντίθετα οι περισσότερες αποτυχίες έχουν 
βασικά τρεις αιτίες: 
 

� Οι άνθρωποι αποτυγχάνουν όταν σταµατούν να µαθαίνουν (τα 
ξέρω όλα δεν χρειάζεται να µάθω, δεν χρειάζεται να διαβάσω). 
Είναι δραµατικό αλλά είναι γεγονός ότι το άτοµο που δεν διαβάζει 
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είναι στην ίδια µειονεκτική θέση µε τον αγράµµατο που δεν µπορεί 
να διαβάσει. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο µορφωµένος που δεν µπορεί 
να µεταδώσει τις ιδέες του είναι στην ίδια µειονεκτική θέση µε το 
φτωχό πνευµατικά άτοµο που δεν µπορεί να διατυπώσει µια απλή 
ιδέα/σκέψη. 

� Οι άνθρωποι αποτυγχάνουν όταν σταµατούν να προσπαθούν 
(έκανα ότι ήταν να κάνω, φτάνει τόσο) 

� Οι άνθρωποι αποτυγχάνουν όταν αποδίδουν την αποτυχία τους σε 
κάποιον άλλο (για όλα φταίνε οι άλλοι, ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ!!!) 

 
Οι Έλληνες είµαστε πρωταθλητές σε αυτό το άθληµα. 
 
Αρκετά ως εδώ για την ανατοµία της αποτυχίας. Η ανατοµία της επιτυχίας 
είναι διαφορετική. Τα βασικά στοιχεία της επιτυχίας είναι το θάρρος και 
οι ικανότητες. Λίγοι είναι οι άνθρωποι που ανέβηκαν τη σκάλα της 
επιτυχίας µε πόδια που τα έχουν καταστήσει ανίκανα τα κρυοπαγήµατα! 
Κανένας δεν κατόρθωσε ποτέ κάτι µένοντας ξαπλωµένος στον καναπέ ή 
µε τα χέρια στις τσέπες.   
 
Λοιπόν, σ΄αυτή τη χρονική περίοδο ποιες είναι οι τάσεις/δυνάµεις που 
κυριαρχούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ? 
Ο φόβος και η ανησυχία ή το θάρρος και η εµπιστοσύνη? Άγνοια και 
αόριστες επιθυµίες ή γνώση και σύνεση ? Ενδοιασµοί και αβεβαιότητα ή 
αποφασιστικότητα και φιλοδοξία ? 
 
Σαν ώριµοι άνθρωποι έχουµε συνειδητά επιλέξει τις κινητήριες δυνάµεις 
που ελέγχουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή όπως οι περισσότεροι από εµάς 
τις έχουµε αποκτήσει στην παιδική µας ηλικία συµπωµατικά ? Γιατί δεν 
διορίζουµε ένα νέο ∆.Σ στην επιχείρηση ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ, εάν το 
σηµερινό δεν µας ικανοποιεί;  
 
Μέσα στα καθήκοντά µας, του Γενικού ∆ιευθυντή πρέπει να είναι και η 
λήψη δύο σηµαντικών διευθυντικών αποφάσεων. Πόση εξασφάλιση 
θέλουµε και πόσες ευκαιρίες αναζητούµε? Η εξασφάλιση και οι ευκαιρίες 
µπορούν να ζυγιστούν στην παραδοσιακή ζυγαριά της ∆ικαιοσύνης που 
ζυγίζει τυφλά. Στην προκειµένη περίπτωση έχουµε να κάνουµε µε τη δική 
µας δικαιοσύνη και θα ήταν κουτό να ζυγίζουµε µε δεµένα τα µάτια. 
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Λοιπόν αν είµαστε 100% υπέρ των ευκαιριών και της δράσης, τότε να 
πάµε στην Αφρική και να ζήσουµε στη ζούγκλα. Θα είµαστε απόλυτα 
ελεύθεροι να αναζητήσουµε τροφή, να βρούµε κατοικία, να απολαύσουµε 
την άγρια φύση και να προστατεύσουµε τον εαυτό µας  από τα θηρία. 
Τέλος, θα έχουµε την ευκαιρία να αναζητήσουµε και ενδεχοµένως να 
βρούµε διαµάντια. 
 
Από την άλλη πλευρά αν είµαστε 100% υπέρ της εξασφάλισης και 
σιγουριάς, να πάµε στη φυλακή. Θα µας παρέχουν τροφή και κατοικία. Οι 
φύλακες θα µας προστατεύουν και θα έχουµε δωρεάν ιατρική περίθαλψη. 
∆εν θα έχουµε την δυνατότητα απόκτησης διαµαντιών, αλλά απόλυτα 
εξασφαλισµένη ζήση. Θα µας παρέχεται ∆ΩΡΕΑΝ από την πολιτεία. 
Φυσικά, αν έχουµε συνηθισµένη εξυπνάδα και λογικές ικανότητες, δεν θα 
καταφύγουµε ούτε στην ακραία περίπτωση των ευκαιριών της ζούγκλας, 
ούτε στη σιγουριά της απόλυτης εξασφάλισης των φυλακών.  
 
Ανάλογα µε το ταµπεραµέντο µας και τη λειτουργία των αδένων µας, θα 
διαλέξουµε µια σταδιοδροµία που θα ζυγοσταθµίζει την ασφάλεια και τις 
ευκαιρίες, σε αναλογίες τέτοιες που να ταιριάζουν µε τις διαθέσεις και τα 
πιστεύω µας. 
 
Η δεύτερη σηµαντική απόφαση του Γεν. ∆ιευθυντή της επιχείρησης µας, 
είναι το πώς θα διαχειριστούµε το χρόνο µας. 
 
Όλοι γνωρίζουµε ότι ο χρόνος κυλάει γρήγορα. Ένας χρόνος έχει 8.760 
ώρες. Εάν κοιµόµαστε 8 ώρες την ηµέρα και εργαζόµαστε άλλες 8 
(φυσικά δεν κάνουµε και τα δύο στο 8ωρο της δουλειάς) είµαστε ξυπνητοί 
και έχουµε στη διάθεσή µας 2.9200 ώρες το χρόνο. Αυτόν το χρόνο 
µπορούµε να τον σπαταλήσουµε, να τον επενδύσουµε ή να τον χάσουµε 
τελείως…… 
 
Είτε είµαστε οι ισχυρότεροι της γης, είτε οι πιο αδύναµοι, δεν µπορούµε 
να  ξοδέψουµε ούτε ένα λεπτό της σηµερινής ηµέρας, χθες ή αύριο. Ο 
χρόνος δεν είναι µεταχρονολογηµένη επιταγή που µπορεί να αξιοποιηθεί 
και στο µέλλον.  
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Κάθε µέρα η δοκιµή των ικανοτήτων µας ως µάνατζερ είναι: «τι αγόρασα 
µε το χρόνο που ξόδευσα ?»  Αν αρχίζοντας απ’ αυτή τη στιγµή, 
ξεχωρίσουµε συνειδητά 15 λεπτά την ηµέρα, κάθε µέρα , για την 
προσωπική µας ανάπτυξη (έλεγχος, αυτοκριτική), θα αλλάζαµε ριζικά τη 
ζωή µας. 
 
ΜΠΟΡΩ / ∆ΕΝ ΜΠΟΡΩ (Σε ποια οµάδα ανήκουµε;) 
Ορισµένοι οργανισµοί και ορισµένα άτοµα, έχουν τη νοοτροπία του 
«µπορώ». Λες κάτι και αµέσως βρίσκουν τον τρόπο να το κάνουν. Άλλοι 
οργανισµοί κι άλλα άτοµα, έχουν αντίθετα τη συνήθεια του «δεν µπορεί 
να γίνει». Πριν ακόµη τελειώσεις τη φράση σου σχετικά µε το τι θα ήθελες 
να γίνει, έχουν ήδη απαντήσει, «δεν γίνεται». 
 
Να µην ξεχνούµε ποτέ : το πραγµατικό ερώτηµα, δεν είναι αν ο 
αντικειµενικός µας σκοπός µπορεί ή δεν µπορεί να επιτευχθεί, αλλά το 
πώς θα επιτευχθεί.  
 
Το πεπρωµένο είναι κάτι που καθορίζεται. Ο κόσµος κερδίζεται από τους 
ανθρώπους που πιστεύουν ότι «µπορεί να γίνει». Βεβαιωθείτε ότι η 
επιχείρηση ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ, είναι από τους οργανισµούς που πιστεύουν 
στο «µπορεί να γίνει». Το ταλέντο, η εξυπνάδα, η µόρφωση µπορούν να 
είναι χρήσιµα ή άχρηστα, ανάλογα µε τις συνήθειες και τη νοοτροπία του 
ανθρώπου που τα κατέχει. Ο «κατάλληλος» άνθρωπος («ο µπορεί») µε 
µέσες ικανότητες και ένα σκουριασµένο κλειδί µπορεί να κάνει 
περισσότερα από έναν «άσχετο» µεγαλοφυή µε µία πλήρη σειρά από 
γυαλιστερά καινούργια εργαλεία.(Θυµηθείτε ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ).  
 
 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ (Σωστό πλασάρισµα του εαυτού µας) 
∆εν πρέπει να ξεχνούµε ότι στα καθήκοντα του Γενικού ∆ιευθυντή 
περιλαµβάνονται κι αυτά του «∆ιευθυντή Πωλήσεων» της επιχείρησης ο 
ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ. 
 
Κάθε επιτυχία περιλαµβάνει και το στοιχείο της «πώλησης». Του σωστού 
πλασαρίσµατος, θα λέγαµε. Αµφιβάλλω αν οποιοσδήποτε θα µπορούσε να 
έχει µία ηµέρα επιτυχίας αν δεν ήταν ικανός «πωλητής», τουλάχιστον για 
ένα µέρος της χρονικής δραστηριότητας του. Το να παντρευτείς αλλά και 
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το να πιάσεις δουλειά είναι συνάρτηση της ικανότητας που έχεις να 
πουλάς το δυναµικό σου. Το να µείνεις παντρεµένος ή το να µείνεις στη 
δουλειά που προσελήφθηκες εξαρτάται πάλι, από το πώς «πουλάµε» τη 
συµπεριφορά µας. 
 
Αν θέλουµε να πουλήσουµε µία ιδέα, τη συσκευάζουµε όµορφα 
τυλίγοντας την σε εµφανίσιµο χαρτί, την εµπορευόµαστε σωστά όπως 
κάνουµε µε τα δώρα. Την κάνουµε να είναι εντυπωσιακή και 
ενδιαφέρουσα χωρίς φυσικά η εµφάνιση να υπερτερεί της ποιότητας του 
προϊόντος / ιδέας. Απαραίτητη είναι η αντικειµενικά υψηλή ποιότητα του 
προϊόντος. Είτε είµαστε ένας από τους µεγαλύτερους οργανισµούς του 
κόσµου, είτε το µικρότερο µαγαζάκι, το µόνο πράγµα που µπορούµε να 
προσφέρουµε για πούληµα είναι η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ. Η ζήτηση για 
ικανοποίηση από πλευράς αγοραστών είναι απεριόριστη και ολοένα 
αυξάνει. Οι πελάτες προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών ή ιδεών αναζητούν 
και προσδοκούν τη µέγιστη ικανοποίηση γι’ αυτό που αγοράζουν. Τι 
βαθµίδα ικανοποίησης παράγουµε τώρα ? Πώς µπορούµε να βελτιώσουµε 
το είδος ? Πώς µπορούµε να βελτιώσουµε τη διάθεση ?  
 
Σπουδαία ερωτήµατα πού πρέπει να τεθούν και να συζητηθούν στο ∆.Σ 
και να ληφθούν οι ανάλογες αποφάσεις. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ (Θα γίνουµε και εµείς) 
Σε κάθε τοµέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, πρωταθλητές είναι αυτοί 
που είναι λίγο καλύτεροι από τους άλλους. Οι πρωταθλητές δεν είναι 
δέκα, ή πέντε ή έστω δύο φορές καλύτεροι από τους άλλους. Είναι απλώς 
µόνο λίγο καλύτεροι (ελάχιστα χιλιοστά του δευτερολέπτου απέχει ο 
παγκόσµιος πρωταθλητής των 100µ Γιουσεήν Μπόλτ από την Τζαµάικα 
από τους δεύτερους συναθλητές του) 
 
Ένας µέτριος πωλητής που αυξάνει µε σταθερό ρυθµό τα υπηρεσιακά του 
τηλεφωνήµατα για να κλείσει δουλειές, θα γίνει οπωσδήποτε 
«πρωταθλητής» στον τοµέα των πωλήσεων, θα γίνει ο καλύτερος 
πωλητής. Για να γίνουµε πρωταθλητές, για να πάρουµε µεγάλη αµοιβή, θα 
πρέπει να είµαστε οι άνθρωποι του «συν κάτι».Σ’ όλες τις δραστηριότητες 
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υπάρχει µία πραγµατικά εντυπωσιακή αµοιβή γι’ αυτό το λίγο «έξτρα» και 
αυτό µαζί µε τη φυσική δύναµη κάνει τους πρωταθλητές. 
 
Τώρα, λοιπόν, έχουµε στη διάθεσή µας αρκετά εργαλεία ώστε να 
καταστήσουµε την επιχείρηση ο ΕΑΥΤΟΣ µας, µία καταπληκτική 
επιτυχηµένη αυτοκρατορία. Ορισµένοι λένε ότι η τύχη είναι ένας 
σηµαντικότατος παράγοντας στην επιτυχία. Έχουν δίκιο! Όσο καλύτερα 
διευθύνεις τον εαυτό σου τόσο πιο τυχερός είσαι. 
 
Το ερώτηµα που προκύπτει είναι: Πόσο αποτελεσµατικός διευθυντής του 
εαυτού σου, είσαι ? Θα απαντήσω µ’ ένα «αξίωµα» της επιστήµης του 
Management. Κάθε άνθρωπος µπορεί να κάνει περισσότερα απ’ αυτά που 
νοµίζει ότι µπορεί να κάνει. Υπάρχει πάντα χώρος και χρόνος για 
βελτίωση. 
 
Ο νέος άνθρωπος για τον οποίο ψάχνει ο εργοδότης, ο νέος άνθρωπος που 
ξεκινάει τη σταδιοδροµία του ως ελεύθερος επαγγελµατίας, θα είστε 
ΕΣΕΙΣ, ο καθένας από ΕΣΑΣ. Η επιχείρηση ο ΕΑΥΤΟΣ ΣΑΣ, κάτω από 
µία νέα και προοδευτική ∆ιοίκηση θα κάνει θαύµατα!!. 
 
Τολµήστε τις αλλαγές ΤΩΡΑ, µην το αναβάλλετε!!! 
 
 
Ευχαριστώ, 
 
Χρήστος Σίσκος 
 


