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1 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ  

Σε αυτό το μάθημα, θα μάθετε : 

• Τη σημασία και το ρόλο των στόχων στη ζωή σας 

• Τον ρόλο των αξιών και του  χαρακτήρα στην επίτευξη των στόχων σας 

• Χρήσιμες στρατηγικές για την θέσπιση στόχων 

• Ποια η σημασία ανάπτυξης συνηθειών για καλύτερη απόδοση και επιτυχία και 

πώς να τις αναπτύξετε 

2 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Στη ζωή έχουμε πολλούς στόχους. Αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και εξαρτώνται από 

τους διάφορους ρόλους που αναλαμβάνουμε στη ζωή. Οι στόχοι σας αντανακλούν τι 

καθίσταται σημαντικό για εσάς στη ζωή και καθορίζεται από τις αξίες σας. Αυτό μπορεί να 

είναι η αγάπη, η φιλία, τα λεφτά, η υγεία, η ελευθερία, η ευγένεια ή κάτι άλλο. Ό,τι κι αν 

είναι αυτό καθοδηγεί τις πράξεις σας και οι πράξεις σας καθορίζουν τον χαρακτήρα σας. Ο 

χαρακτήρας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τους στόχους σας και θα σας κινητοποιήσει. 

Ωστόσο, για την επίτευξη των στόχων σας, χρειάζεστε επίσης τις ικανότητες, τη γνώση και 

την επιθυμία να κάνετε αυτό που χρειάζεται να γίνει. Όταν συνδυάζονται χαρακτήρας, 

ικανότητες, γνώση και επιθυμία μας δίνουν τις συνήθειες.  

Η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση των σωστών συνηθειών όπως η προδραστικότητα, η 

επίγνωση της ανάγκης για σκέψη πριν την ανάληψη δράσης και η θέση των σωστών 

προτεραιοτήτων στην ζωή και την εργασία, θα σας κάνουν παραγωγικούς και ικανούς να 

επιτύχετε τους στόχους σας.  

Εξίσου σημαντικό με τον χαρακτήρα και την απόκτηση σωστών συνηθειών είναι και η στάση 

σας. Η στάση σας απέναντι στα πράγματα καθορίζει τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο και 

πώς αντιδράτε στα εμπόδια που παρουσιάζονται στον δρόμο σας. 
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3 ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ 

Η ικανότητα να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας εξαρτάται από σας και μόνο. Εσείς 

είστε οι δημιουργοί του δικού σας μέλλοντος και το πώς θα μοιάζει το μέλλον σας εξαρτάται 

από την στάση σας απέναντι στον κόσμο γύρω σας και τον τρόπο που τον αντιλαμβάνεστε.  

Η στάση σας απέναντι στα πράγματα δημιουργεί την πραγματικότητά σας. Αν βλέπετε κάτι 

σαν πρόβλημα, τότε  γίνεται όντως πρόβλημα, αλλά αν δείτε το ίδιο πράγμα σαν ευκαιρία, 

τότε γίνεται όντως ευκαιρία. 

Έτσι, προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας και να είστε αποτελεσματικοί κατά την 

διάρκεια, πρέπει να αναπτύξετε την σωστή στάση. Αυτό θα σας επιτρέψει να δείτε τον 

κόσμο και τις προκλήσεις του σαν κάτι που μπορείτε να διαχειριστείτε και να βρείτε τρόπους 

να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας αποτελεσματικά.   

Η αλλαγή της στάσης μας  είναι, άλλωστε, το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε  γιατί 

έχουμε τον έλεγχο του εαυτού μας  αλλά δεν έχουμε τον ίδιο  έλεγχο απέναντι στον κόσμο 

γύρω μας. 

Ωστόσο, ποια είναι η σωστή στάση και πώς την αναπτύσσετε;  

Όλα αρχίζουν με εσάς. 

Πρέπει να αναπτύξετε όχι μόνο τις ικανότητες και τη γνώση, αλλά και τον χαρακτήρα. Ο 

χαρακτήρας διαμορφώνει την συμπεριφορά και σας καθοδηγεί στη ζωή. 

Ο χαρακτήρας καθορίζει τις αξίες σας επίσης: εάν είστε δίκαιοι ή σας αρέσει να εξαπατάτε, 

εάν λέτε αλήθειες ή ψέματα ή εάν είστε εγωιστές ή προσπαθείτε να κάνετε κάτι καλό για 

τους άλλους.  Οι άνθρωποι εστιάζουν στις ικανότητες και την γνώση και συχνά ξεχνούν τον 

χαρακτήρα, αλλά οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι έχουν θετικά στοιχεία στο χαρακτήρα τους 

όπως η ακεραιότητα, η δικαιοσύνη, η ταπεινοφροσύνη, η υπομονή, το κουράγιο, η 

μετριοφροσύνη και ακόμη περισσότερα.  

Μπορείτε να θεωρήσετε τον χαρακτήρα όπως ένα χάρτη που σας οδηγεί προς τον στόχο σας. 

Φανταστείτε ότι είστε στο Παρίσι και προσπαθείτε να βρείτε τον Πύργο του Άιφελ ενώ 

κοιτάτε τον χάρτη του Λονδίνου. Δεν έχει σημασία πόσο καλοί είστε στο να διαβάζετε χάρτες, 

δεν θα φτάσετε στον στόχο σας. Μπορεί να έχετε τις καλύτερες δεξιότητες και γνώσεις πάνω 

στην ανάγνωση χαρτών, αλλά δεν θα φτάσετε στο στόχο σας αν δεν έχετε τον σωστό χάρτη.   

Tο ίδιο ισχύει για τον χαρακτήρα σας. Εάν είστε ανειλικρινείς, ανυπόμονοι, άδικοι και 

άπληστοι θα χαθείτε στη ζωή και δεν θα φτάσετε τους στόχους σας. O χαρακτήρας έρχεται 
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εκ των έσω. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πρώτα να ξεκινήσετε να δουλεύετε πάνω στο να 

αλλάξετε και να βελτιωθείτε εσωτερικά προτού μπορέσετε να δείτε την θετική αλλαγή 

εξωτερικά. 

4 ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Φαίνεται λες και πάντα κυνηγάμε κάποιο στόχο: μια μεγάλη προαγωγή στη δουλειά, ένα 

καινούριο αμάξι ή την επιβεβαίωση από τα άτομα γύρω μας. Τον περισσότερο καιρό αυτοί 

οι στόχοι καταναλώνουν τόσο πολύ από τον χρόνο και την προσοχή σας και φαίνονται τόσο 

φυσιολογικοί που δεν παίρνετε καν τον χρόνο να αναλογιστείτε εάν αυτό είναι πραγματικά 

που θέλετε ή αν είναι κάτι που το κυνηγάτε λόγω των προσδοκιών που έχουν άλλοι από 

εσάς. Εάν προσπαθείτε να πετύχετε αυτό που οι άλλοι περιμένουν από εσάς αντί γι’ αυτό 

που είναι πραγματικά σημαντικό για εσάς, θα σπαταλήσετε πολύ χρόνο και ενέργεια για το 

τίποτα και θα καταλήξετε να είστε απογοητευμένοι.  Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να 

θέτετε στόχους που να βρίσκονται σε συνάφεια με τι αξίες, το όραμα σας και τις συνθήκες 

της πραγματικότητας σας.   

 

4.1 Γνωρίζοντας  τις αξίες σας 

Οι αξίες σας είναι αυτό που είναι σημαντικό για εσάς κι αυτό που σας δίνει κίνητρο στη ζωή. 

Το να ζείτε τη ζωή σας σύμφωνα με τις αξίες σας, θα σας επιφέρει την  ευτυχία και την 

επιτυχία. Ένας από τους καλυτέρους τρόπους να ζήσετε σύμφωνα με τις αξίες σας είναι να 

οργανώνετε τους στόχους σας  έχοντας κατά νου τις αξίες σας. Εντούτοις, προτού ξεκινήσετε 

να θέτετε τους στόχους  σας σύμφωνα με τις αξίες σας, πρέπει πραγματικά να γνωρίζετε 

ποιες είναι αυτές. 

Ίσως να είστε πεπεισμένοι ότι γνωρίζετε καλά ποιες είναι οι αξίες σας και ότι δεν χρειάζεται 

να τις σκεφτείτε. Ωστόσο, είναι όντως έτσι; Το να κοιτάξετε εις βάθος τις αξίες σας θα σας 

επιτρέψει να τις δείτε υπό νέο πρίσμα φέρνοντας μια νέα καθαρότητα και σκοπό στον 

σχεδιασμό και θέσπιση των στόχων σας. 

Όπως έχουμε ήδη πει, οι προσωπικές αξίες είναι πράγματα που είναι σημαντικά για εμάς. Σ’ 

αυτές συμπεριλαμβάνονται πράγματα όπως  η ακεραιότητα, η υγεία, το αίσθημα της 

επίτευξης, η ειλικρίνεια, η ασφάλεια, η αγάπη, ο πλούτος και άλλα. Εφόσον αυτές οι αξίες 
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επηρεάζουν τις αποφάσεις σας είναι το πλέον λογικό να τις λάβετε υπόψιν σας όταν θέτετε 

τους στόχους σας. 

 

Σκεφτείτε πιθανές απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις και γράψτε τες σε ένα φύλλο χαρτί. 

Χρησιμοποιήστε τις απαντήσεις σας για να καθορίσετε τις προσωπικές σας αξίες. Εάν η 

απάντηση στην πρώτη ερώτηση είναι «να περνάω καλά με τους φίλους μου» η αξία σας είναι 

ξεκάθαρα η φιλία και αν η απάντηση στην ερώτηση τρία είναι «ιστορίες σχετικές με την πάλη 

κατά της αδικίας» οι αξίες σας είναι πιθανότατα η δικαιοσύνη και η ακεραιότητα.  

Όταν τελειώσετε την άσκηση, μπορείτε να κάνετε μια λίστα με δέκα ή ακόμη περισσότερες 

πολύ διαφορετικές αξίες. Προκειμένου να μάθετε ακόμη καλύτερα ποιες αξίες είναι οι πιο 

σημαντικές για εσάς, μπορείτε να τις κατατάξετε με σειρά σημαντικότητας.  

Κάντε το επιλέγοντας πέντε αξίες για τις οποίες  αισθάνεστε πιο έντονα. Για παράδειγμα: 

ΑΣΚΗΣΗ  

Παρακάτω βρείτε μερικές ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να οριοθετήσετε τις 

προσωπικές σας αξίες: 

1. Τι είναι σημαντικό για εσάς στη ζωή; 

2. Αν μπορούσατε να κάνετε οποιαδήποτε δουλειά, χωρίς να ανησυχείτε για τα λεφτά 

ή άλλους πρακτικούς περιορισμούς, τι θα κάνατε; 

3. Όταν διαβάζετε ειδησεογραφικά νέα τι είδους ιστορίες ή συμπεριφορές σας 

εμπνέουν; 

4. Τι είδους ιστορίες ή συμπεριφορές σας θυμώνουν; 

5. Τι θέλετε να αλλάξετε στον κόσμο ή στον εαυτό σας; 

6. Ποιο είναι το πράγμα για το οποίο είστε περισσότερο περήφανοι; 

7. Πότε ήσασταν πιο ευτυχισμένοι στη ζωή σας;  
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1. Υγεία 

2. Ακεραιότητα 

3. Ασφάλεια 

4. Επιτυχία 

5. Φιλία 

Αρχικά συγκρίνετε τις δύο πρώτες. Οι  πιο σημαντικές αξίες είναι στην κορυφή της λίστας. 

Για παράδειγμα, η Ακεραιότητα είναι πιο σημαντική για εσάς κι έτσι μεταφέρεται στην 

κορυφή. Έπειτα συγκρίνετε τις αξίες Υγεία και Ασφάλεια. Η Υγεία είναι πιο σημαντική και  

παραμένει στην δεύτερη θέση. Η Ασφάλεια είναι πιο σημαντική από την Επιτυχία και 

παραμένει στην τρίτη θέση. Η Φιλία είναι πιο σημαντική για εσάς από την Επιτυχία και 

έρχεται στην τέταρτη θέση. 

 Έτσι έχετε: 

1 Ακεραιότητα 

2. Υγεία 

3. Ασφάλεια 

4. Φιλία 

5. Επιτυχία 

 

Μετέπειτα συγκρίνετε τις υπόλοιπες. Για παράδειγμα, η Ακεραιότητα είναι πιο σημαντική 

από την Φιλία και μένει στο νούμερο 1. Η Υγεία είναι πιο σημαντική από την Φιλία, επομένως 

παραμένει στον νούμερο 2. Η Φιλία είναι πιο σημαντική από την Ασφάλεια και 

μεταβιβάζεται στο νούμερο 3. Η Επιτυχία είναι πιο σημαντική από την Ασφάλεια. 

Η τελική λίστα έχει διαμορφωθεί ως εξής: 

1. Ακεραιότητα 

2. Υγεία  

3.  Φιλία  

4.  Επιτυχία 

5.  Ασφάλεια 
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4.2 Βλέποντας την ευρύτερη εικόνα 

Προτού οριοθετήσετε συγκεκριμένους στόχους, θα πρέπει να αποφασίσετε τι είναι αυτό που 

επιθυμείτε να επιτύχετε στη ζωή σας. Οι στόχοι που θα οραματιστείτε για τον εαυτό σας θα 

υπαγορευτούν από τον χαρακτήρα σας και τις αξίες σας. 

Ένας καλός τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να επιστρατεύσετε την φαντασία σας και να 

ξεκινήσετε από όπου σας πάει. 

Για να δείτε την ευρύτερη εικόνα αυτών που θέλετε στη ζωή, κάντε τα παρακάτω τρία 

πράγματα:  

● Οπτικοποιείστε την κηδεία σας- Σκεφτείτε ποιος είναι εκεί, τι λένε για εσάς και ποια 

είναι τα επιτεύγματά σας. Τι θέλετε να πουν για σένα; Μπορούν όντως να πούνε αυτά 

τα οποία θέλετε να πούνε; Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να γράψετε έναν 

επικήδειο λόγο για τον εαυτό σας. Θα σας αρέσουν αυτά που έχετε να πείτε; 

● Αξιολογείστε τους ρόλους σας στη ζωή- Σκεφτείτε και γράψτε μια λίστα με τους 

διαφορετικούς ρόλους που έχετε στη ζωή όπως οι ρόλοι του γονιού, του/της 

συζύγου, του/της φίλου/ης, του/της  εργαζομένου/ης, του/της επιχειρηματία. Θέστε 

από τρεις έως πέντε στόχους για κάθε ρόλο.  

● Εντοπίστε τα εμπόδια- Σκεφτείτε τι είναι αυτό που σας τρομάζει και θα μπορούσε να 

σας αποτρέψει από το να επιτύχετε τους στόχους σας: το να σας ασκηθεί κριτική, να 

μην γνωρίζετε ξένες γλώσσες κτλ. 

 

4.3 Θέτοντας « Έξυπνους» Ουσιαστικούς Στόχους (SMART Goals) 

Το να γνωρίζετε ποιοι είναι οι ρόλοι σας στη ζωή και τι θέλετε να πετύχετε στην ευρύτερη 

πορεία, θα σας  επιτρέψει να θέσετε αποτελεσματικά μικρότερους συγκεκριμένους στόχους 

που θα σας οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρέπει επίσης να λάβετε υπόψιν τις 

προσωπικές σας αξίες.  

ΑΣΚΗΣΗ 

Φανταστείτε ότι έχετε έξι μήνες ζωής. Πώς αυτό θα άλλαζε τις προτεραιότητές σας; Ξεκινήστε 

να ζείτε τη ζωή σας με βάση αυτές τις προτεραιότητες. 
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Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε την θέσπιση των  στόχων σας. Θα είστε σε θέση να θέσετε πιο 

ουσιαστικούς και υλοποιήσιμους στόχους χρησιμοποιώντας την «έξυπνη» μέθοδο (SMART 

Method). 

Οι στόχοι πρέπει να είναι: 

 

Συγκεκριμένοι (Specific) 

 

Ο στόχος σας πρέπει να είναι 

ξεκάθαρος και συγκεκριμένος. 

Αυτό θα σας βοηθήσει να 

εστιάσετε τις προσπάθειές σας 

και θα σας κινητοποιήσουν να 

επιτύχετε τον στόχο. 

Αναρωτηθείτε: 

«Τι θέλω να πετύχω; Γιατί είναι 

σημαντικός αυτός ο στόχος; 

Ποιος συμμετέχει; Που 

λαμβάνει χώρα; Ποιοι 

περιορισμοί υπάρχουν;» 

Μετρήσιμοι 

(Measurable) 

 

Πρέπει να είστε σε θέση να 

καταμετρήσετε την πρόοδό 

σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να 

ακολουθήσετε το πλάνο σας 

και να παραμείνετε 

προσηλωμένοι και 

κινητοποιημένοι.  

Αναρωτηθείτε: 

«Πόσο; Πόσοι; Πώς θα ξέρω 

πότε επιτευχθεί;» 

Υλοποιήσιμοι  

(Achievable) 

 

Ο στόχος σας πρέπει να είναι 

ρεαλιστικός, κάτι που είστε 

όντως σε θέση να επιτύχετε. 

Αναρωτηθείτε: 

«Πώς μπορώ να πετύχω αυτόν 

τον στόχο; Πόσο ρεαλιστικός 

είναι ο στόχος με βάση άλλους 

παράγοντες, όπως οικονομικοί 

περιορισμοί;» 

Σχετικοί (Relevant) 

 

Ο στόχος πρέπει να είναι 

σημαντικός για εσάς και επίσης 

να είναι σε συνάφεια με 

άλλους στόχους που έχετε. 

Αναρωτηθείτε: 

«Είναι αξιόλογος; Βρίσκεται σε 

σύμπνοια με τις άλλες μου 

προσπάθειες/ανάγκες; Είναι 

συνετός στην τρέχουσα 

κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση;» 

Χρονικά οριοθετημένοι 

(Time-related) 

 

Ο στόχος σας πρέπει να έχει 

προθεσμίες που είναι εφικτό 

να τις επιτύχετε. Θα σας 

βοηθήσει να δώσετε 

προτεραιότητα στις εργασίες 

σας και να παραμείνετε εντός 

πορείας. 

«Πότε; 

Τι μπορώ να κάνω σε έξι μήνες; 

Τι μπορώ να κάνω σε έξι 

εβδομάδες; 

Τι μπορώ να κάνω σήμερα;» 
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Η χρήση της SMART μεθόδου θα σας βοηθήσει να θέσετε ξεκάθαρους, ουσιαστικούς και 

επιτεύξιμους στόχους, θα σας κρατήσει παρακινημένους και σε θέση να βρείτε την 

απαιτούμενη  βοήθεια και υποστήριξη για να πετύχετε τους στόχους σας.  

Παρακάτω βρείτε κάποιους ακόμη χρήσιμους κανόνες για να ακολουθήσετε όταν θέτετε 

στόχους: 

● Γράψτε τους στόχους σας- Γράψτε λεπτομερώς τους στόχους σας για να τους 

προσδώσετε μεγαλύτερη διαύγεια και δύναμη. 

● Εκφράστε κάθε στόχο ως θετική δήλωση- Χρησιμοποιείστε θετικές αντί για 

αρνητικές προτάσεις. Είναι καλύτερο να πείτε «Να θυμηθώ να βγάλω τον σκύλο 

βόλτα» αντί για «Να μην ξεχάσω πάλι να βγάλω τον σκύλο βόλτα». 

● Διατηρείστε τους λειτουργικούς στόχους σας μικρούς- Κρατείστε μικρούς τους 

στόχους που οδηγούν στην ολοκλήρωση ενός μεγαλύτερου κι έτσι θα νιώθετε πως 

διενεργείται πρόοδος και θα παραμένετε κινητοποιημένοι. 

● Έχετε τον έλεγχο των στόχων σας- Θέστε στόχους που σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται 

από εσάς για την ολοκλήρωσή τους κι όχι τόσο σε άλλους ανθρώπους και πράγματα 

που δεν μπορείτε να ελέγξετε.  

Για παράδειγμα, το «να κερδίσω το λαχείο» είναι ένας στόχος πάνω στον οποίο δεν 

έχετε κανέναν απολύτως έλεγχο. Εξαρτάται αμιγώς από τους παράγοντες τύχη και 

σύμπτωση.   

● Βάλτε τους στόχους σας σε προτεραιότητα- Όταν έχετε πολλαπλούς στόχους να 

πετύχετε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, αναθέστε σε κάθε έναν από αυτούς μια 

προτεραιότητα. Αυτό θα σας βοηθήσει να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα του τι 

χρειάζεται να γίνει και να συγκεντρωθείτε πρώτα στα πιο σημαντικά.  

5 ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Για να πετύχετε τους στόχους που έχετε θέσει για τον εαυτό σας απαιτείται χαρακτήρας, 

ικανότητες και επιθυμία για να το κάνετε. Όταν συνδυάζονται όλα τα προηγούμενα, μας 

δίνονται οι συνήθειες. Η ανάπτυξη των σωστών συνηθειών είναι η απάντηση στην 

παραγωγικότητα και την επίτευξη.  
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5.1 Να είστε προδραστικοί  

Εσείς είστε αυτοί που αποφασίζετε πώς θα εξελιχθεί η ζωή σας και τι ρόλο θα έχετε σε αυτήν. 

Αν επιθυμείτε να είστε αποτελεσματικοί και να πετύχετε κάτι, πρέπει να είστε 

προδραστικοί. 

Το να είναι κανείς προδραστικός σημαίνει να έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στον 

κόσμο γύρω του καθώς κάνει επιλογές και να είναι κατ’ αυτόν τον τρόπο υπεύθυνος για τη 

ζωή του.   

Το αντίθετο του να είναι κανείς προδραστικός είναι να είναι αντιδραστικός. Οι αντιδραστικοί 

άνθρωποι περιμένουν τα πράγματα να συμβούν γι’ αυτούς και νομίζουν ότι δεν έχουν καμία 

δυνατότητα και ευθύνη να κατευθύνουν τα γεγονότα στις ζωές τους. Συχνά λένε πράγματα 

όπως «δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό». Εστιάζουν σε πράγματα που είναι εκτός του 

ελέγχου τους και παραβλέπουν εκείνα που μπορούν να αλλάξουν και να ελέγξουν. Αυτό τους 

καθιστά όλο και πιο παθητικούς και ανίκανους να επηρεάσουν τις ίδιες τους τις ζωές.    

Το να είστε προδραστικοί, πρέπει να συγκεντρώσετε την ενέργειά σας σε πράγματα που 

μπορείτε να ελέγξετε ή να επηρεάσετε.  

● Χρησιμοποιείστε προδραστική αντί για αντιδραστική γλώσσα. – Αντί να πείτε «Αυτό 

μου προκαλεί θυμό» πείτε «Έχω τον έλεγχο της κατάστασης».  

● Δράστε προδραστικά αντί για αντιδραστικά- Μην περιμένετε από τους άλλους να 

σας πουν τι πρέπει να κάνετε. Μάθετε τι θέλετε να κάνετε, σχεδιάστε τις ενέργειές 

σας έτσι ώστε να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους σας και να τους 

υλοποιήσετε.  

5.2 Σκεφτείτε πριν πράξετε 

Το να ενεργεί κανείς  γρήγορα είναι σημαντικό, αλλά το να ενεργεί υπερβολικά πολύ 

γρήγορα  είναι αρνητικό. Στον σημερινό κόσμο, το να παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις και να 

προβαίνουμε σε γρήγορες ενέργειες παρουσιάζεται σαν κάτι θετικό ή ακόμη και 

απαραίτητο, αλλά η ταχύτητα είναι επιβλαβής στην διαδικασία λήψης καλών αποφάσεων.  

Το μυστικό στην λήψη καλών αποφάσεων και την μετέπειτα μετατροπή τους σε 

αποτελεσματικές ενέργειες είναι το να μπορεί κανείς να έχει αντίληψη της κατάστασης που 

βρίσκεται και να ενεργεί κατάλληλα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πρώτα να σκέφτεστε κι έπειτα 

να πράττετε. 
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Μια από τις καλύτερες στρατηγικές που μπορούν να σας βοηθήσουν να πάρετε καλές 

αποφάσεις στην ζωή και την δουλειά είναι η παρακάτω στρατηγική (OODA strategy). 

Περιλαμβάνει τέσσερα βήματα: 

● Παρατηρείστε (Observe)- Πρώτα, συλλέξτε όσο το δυνατόν περισσότερες 

πληροφορίες. Φανταστείτε ότι είστε σε μια επαγγελματική συνάντηση. Πρώτα, 

ακούστε τι λένε οι άλλοι γύρω σας, τι σας λέει η γλώσσα του σώματός τους, ποια 

είναι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και άλλα. 

● Προσανατολιστείτε (Orient)– Όταν έχετε αρκετές πληροφορίες μπορείτε και να 

αρχίσετε να τις κατανοείτε. Χρησιμοποιείστε τις προηγούμενες εμπειρίες σας, καλές 

ή κακές, για να πλαισιώσετε τα δεδομένα.  Προσπαθήστε να καταλάβετε τι θέλουν οι 

άλλοι και πώς αυτό σχετίζεται με τους στόχους σας. Εξετάστε τα διάφορα σενάρια 

στο μυαλό σας: ποιες ενέργειες θα σας οδηγήσουν στον στόχο σας και ποιες θα σας 

απομακρύνουν απ’ αυτόν; Προσπαθήστε να παραμείνετε αντικειμενικοί και μην 

επιτρέψετε στην προκατάληψη και τον φόβο να γίνουν αυτοί οι οδηγοί σας. 

● Αποφασίστε (Decide)-  Τα στάδια της παρατήρησης και του προσανατολισμού θα 

σας αποφέρουν κάποιες επιλογές. Μπορεί να είναι μόνο δύο ή μπορεί να είναι δέκα 

ή και παραπάνω. Τώρα πρέπει να πάρετε μια απόφαση με βάση τις πληροφορίες που 

έχετε. Πρέπει να διαλέξετε την επιλογή που είναι πιο πιθανό να σας οδηγήσει στον 

στόχο σας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δείτε τι θα συμβεί σε κάθε μία από τις 

διαθέσιμες επιλογές και να αποφασίσετε ποια είναι η καλύτερη με βάση τις 

πληροφορίες που διαθέτετε. Μερικές φορές αυτό σημαίνει το να κάνετε την 

καλύτερη δυνατή εκτίμηση.   

● Λάβετε Δράση (Act)- Έπειτα ενεργείτε με βάση την απόφαση που πήρατε στο βήμα 

τρία. Ωστόσο, η δράση δεν αποτελεί στην πραγματικότητα το τελευταίο βήμα. Πρέπει 

να παρατηρήσετε και να αξιολογήσετε τα αποτελέσματα των ενεργειών σας και αν 

δεν είναι  οι βέλτιστες να κάνετε ένα βήμα πίσω και να επαναλάβετε την παραπάνω 

διαδικασία για να φτάσετε σε καλύτερες αποφάσεις και τελικά αποτελέσματα.  

Αυτή η στρατηγική είναι πολύ αποτελεσματική επειδή παραμένει στο υποσυνείδητό σας. Αν 

τη χρησιμοποιείτε κατ’ εξακολούθηση σε καθήκοντα ή προβλήματα, θα σας βοηθήσει εν 

καιρώ να τελειοποιήσετε την διαδικασία λήψης αποφάσεων και ανάληψης δράσης έως ότου 

γίνουν πολύ γρήγορες και σχεδόν αυτόματες.  
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5.3 Θέτοντας σωστές προτεραιότητες 

Για να είστε παραγωγικοί και αποτελεσματικοί πρέπει να γνωρίζετε πώς να θέτετε 

προτεραιότητες και να κάνετε πρώτα αυτό που είναι το πιο σημαντικό. Αυτό θα σας 

βοηθήσει να διαχειριστείτε το χρόνο σας και την δουλειά σας και θα σας οδηγήσει σε πολύ 

καλύτερα αποτελέσματα από το να προσπαθείτε απλά να κάνετε τα πάντα μονομιάς με το 

να αφιερώσετε περισσότερη δουλειά και ενέργεια.  

Οι άνθρωποι συχνά δίνουν προτεραιότητα πρώτα απ’ όλα στα πιο επείγοντα πράγματα, 

αλλά αυτή δεν είναι η καλύτερη προσέγγιση. Αντ’ αυτού, πρέπει να γνωρίζετε ποιο είναι το 

πιο σημαντικό πράγμα στη δεδομένη χρονική στιγμή και να βάλετε αυτό σαν νούμερο ένα 

προτεραιότητα.  Ωστόσο, πώς μπορείτε να ξέρετε ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα; 

Για να είστε σε θέση να αποφασίσετε τι είναι πιο σημαντικό πρέπει να ξέρετε πώς να 

κατηγοριοποιείτε τα καθήκοντά σας και τις εργασίες σας. 

Ένα από τα καλύτερα εργαλεία που μπορούν να σας βοηθήσουν να το κάνετε αυτό είναι η 

μέθοδος ΑΒΓΔΕ (ABCDE Method). 

 

Όταν αισθάνεστε ότι έχετε πολλά να κάνετε, πάρτε ένα μολύβι κι ένα φύλλο χαρτί. Καθίστε, 

πάρτε μια βαθιά αναπνοή και κάντε μια λίστα με όλα αυτά που έχετε να κάνετε. Θυμηθείτε 

ότι ακόμη κι αν δεν έχετε αρκετό χρόνο να τα κάνετε όλα, πάντα υπάρχει αρκετός χρόνος 

ώστε να μπορέσετε να κάνετε τα πιο σημαντικά   και να τα κάνετε καλά. 

Στη συνέχεια, σκεφτείτε τη λίστα σας και βάλτε τα γράμματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, μπροστά από την 

κάθε εργασία:  

Α- Για πολύ σημαντικές εργασίες. Εάν δεν ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, θα υπάρξουν πολύ 

σοβαρές αρνητικές συνέπειες. 

Β- Για σημαντικές εργασίες. Αυτή είναι μια σημαντική εργασία που πρέπει να γίνει αλλά δεν 

είναι τόσο σημαντική όσο η Α. Θα υπάρξουν δευτερεύουσες αρνητικές συνέπειες εάν αυτή 

δεν ολοκληρωθεί. 

Γ- Για τις «καλό θα ήταν να γίνουν» εργασίες. Καλό θα ήταν να γίνει αυτή η εργασία αλλά 

δεν είναι εξίσου σημαντική με την Α ή τη Β. Δεν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες εάν δεν 

γίνει. 
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Δ- Για εργασίες που μπορούν να ανατεθούν σε άλλους. Μπορείτε να αναθέσετε αυτή την 

εργασία σε κάποιον άλλον εκτός από εσάς. 

Ε- Για εργασίες που μπορούν να εξαλειφθούν όποτε αυτό είναι δυνατό. Οι εργασίες υπό το 

γράμμα Ε θα πρέπει εξαλείφονται για να αφήνετε περισσότερο χρόνο για τις σημαντικές 

εργασίες.   

 

Αυτή η διαδικασία θα σας βοηθήσει να αναγνωρίζετε με ευκολία ποιες είναι οι πιο 

σημαντικές εργασίες. Μόλις βρείτε μια ή δύο εργασίες που πρέπει να γίνουν αγνοείστε όλες 

τις άλλες περισπάσεις και αφιερώστε τον χρόνο και την ενέργειά σας στην ολοκλήρωσή τους.  

Αυτό όχι μόνο θα αυξήσει την αποτελεσματικότητά σας, αλλά θα μειώσει το άγχος σας, 

καθώς έρευνες δείχνουν ότι η ενασχόληση με ασήμαντα πράγματα προκαλεί πολύ μεγάλα 

επίπεδα άγχους ενώ η μετατόπιση της προσοχής στα σημαντικά πράγματα τα μειώνει.  

 

Ένας άλλος τρόπος να θέσετε τις προτεραιότητές σας είναι ο κανόνας του 1-3-5. Σύμφωνα 

μ’ αυτόν τον κανόνα, μπορείτε να ολοκληρώσετε επιτυχώς μόνο εννιά εργασίες ανά ημέρα:  

Μια μεγάλη εργασία: Προετοιμάστε τον κήπο σας για την έλευση της άνοιξης.  

Τρεις μετρίου μεγέθους εργασίες: Ανανεώστε τα έγγραφα της δουλειάς, παρακολουθήστε 

ένα βίντεο για την κηπουρική, πλύντε το αμάξι. 

Πέντε μικρού μεγέθους εργασίες: Πλύντε τα πιάτα μετά το βραδινό, πηγαίντε στο μανάβικο, 

επισκευάστε την λάμπα στην κουζίνα, ακυρώστε μια συνάντηση με ένα φίλο, και τελειώστε 

ένα βιβλίο.  

6 ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ ΣΑΣ 

Είναι φυσιολογικό να βιώνετε το αίσθημα του φόβου, όλοι μας το βιώνουμε. Σήμερα οι 

περισσότεροι φόβοι μας είναι ψυχολογικοί όπως ο φόβος του να δίνουμε ομιλίες δημόσια, 

ο φόβος του να μας ασκηθεί κριτική, ο φόβος της αποτυχίας ή ακόμη και ο φόβος της 

επιτυχίας. Φόβοι σαν κι αυτούς μας κάνουν πεσιμιστές κι ανήμπορους να πάρουμε καλές 

αποφάσεις κι αυτό βλάπτει την παραγωγικότητά μας και την ικανότητά μας να επιτύχουμε 

τους στόχους μας.  
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6.1 Κατανοώντας το φόβο της επιτυχίας 

Να φοβάται κανείς την επιτυχία; Ακούγεται παράξενο και παράλογο, αλλά ο φόβος της 

επιτυχίας είναι υπαρκτός. Συχνά βλέπουμε τους ανθρώπους να παραπονιούνται ότι θέλουν 

να είναι πιο επιτυχημένοι, αλλά δεν μπορούν να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Είναι πιθανό 

να φοβούνται την επιτυχία  αποτρέποντας τον εαυτό τους έτσι από το να γίνουν 

επιτυχημένοι.  

Αν αυτό σας θυμίζει τον εαυτό σας, ίσως κι εσείς να φοβάστε την επιτυχία αλλά να μην το 

έχετε συνειδητοποιήσει, καθώς ο φόβος της επιτυχίας είναι πολύ ύπουλος και δύσκολο να 

τον εντοπίσουμε στον εαυτό μας. 

Επομένως, ποιες είναι οι ενδείξεις ότι κάποιος φοβάται την επιτυχία και γιατί να έχει κανείς 

ένα τέτοιον φόβο; 

● Ανησυχείτε ότι η επιτυχία θα περιπλέξει τη ζωή σας. – Πιστεύετε ότι επιτυχία 

σημαίνει περισσότερη δουλειά και λιγότερος ελεύθερος χρόνος. Αυτό συνήθως δεν 

ισχύει καθώς η μεγαλύτερη επιτυχία συνεπάγεται όχι μόνο μεγαλύτερο εισόδημα 

αλλά και μεγαλύτερη ικανότητα να διαχειριστεί  κανείς τον χρόνο του όπως νομίζει 

καλύτερα. 

● Ανησυχείτε για την γνώμη των άλλων. – Ανησυχείτε ότι η επιτυχία θα σας θέσει στο 

στόχαστρο να δεχθείτε την  κριτική, τη επικριτικότητα και τον φθόνο των άλλων, 

ειδικά στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κάτι τέτοιο είναι πιθανό. 

Ωστόσο, δεν συμβαίνει πολύ συχνά και θα υπάρξουν πολλοί άνθρωποι που θα 

εκτιμήσουν την επιτυχία σας. 

● Φοβάστε τις ευθύνες- Πιστεύετε ότι μεγαλύτερη επιτυχία σημαίνει περισσότερες 

ευθύνες όπως το να είναι κανείς υπεύθυνος για την φροντίδα των άλλων, να είναι 

υπεύθυνος για την επιχείρησή του ή για την διαχείριση χρημάτων.  

Ως επί το πλείστον, οι φόβοι γύρω από την επιτυχία είναι  ανυπόστατοι και σας αποτρέπουν 

από το να επιτεύξετε τους στόχους σας. Αν αναλογιστείτε τους φόβους σας με λογική σκέψη 

θα το συνειδητοποιήσετε κι εσείς και θα ξεκινήσετε να δουλεύετε πάνω στο να τους 

ξεπεράσετε ή ακόμη και να τους χρησιμοποιήσετε προς όφελός σας.  
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6.2 Χρησιμοποιώντας το φόβο προς όφελός σας 

Είναι ο φόβος καλό ή κακό πράγμα; Εξαρτάται από το πώς τον προσεγγίζει κανείς. Όπως 

αναφέραμε προηγουμένως σε αυτό το μάθημα, η συμπεριφορά σας απέναντι στα 

πράγματα δημιουργεί την πραγματικότητά σας. Αυτό ισχύει, επίσης, και για τον φόβο.   

Συνήθως νομίζουμε ότι ο φόβος είναι κάτι αρνητικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι 

πολύ χρήσιμο, γιατί μας υπενθυμίζει τους πιθανούς επικείμενους κινδύνους και μας 

κινητοποιεί να προετοιμαστούμε για να τους αντιμετωπίσουμε. 

Για να κατανοήσετε τον φόβο και να μάθετε απ’ αυτόν πρέπει να τον αποδεχτείτε. Μπορείτε 

να μάθετε πώς να αποδέχεστε τον φόβο χρησιμοποιώντας την ακόλουθη στρατηγική  (VIEW 

strategy)  

● Οπτικοποιήστε αυτό που σας τρομάζει- Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας και να 

οπτικοποιήσετε όλους τους κινδύνους και τα εμπόδια που θα βρεθούν στο δρόμο 

προς τον στόχο σας, πραγματικά ή φανταστικά. Τώρα  οπτικοποιήστε τις πιθανές 

στρατηγικές και λύσεις σε όλα τα προβλήματα που σας φοβίζουν. Αυτό θα σας κάνει 

πιο επιδέξιους στον χειρισμό προβλημάτων όταν αυτά προκύψουν και λιγότερο 

φοβισμένους στο να τα αντιμετωπίσετε. 

● Αποστασιοποιηθείτε από το φόβο σας- Μερικές φορές δεν είστε σε θέση να 

διαχειριστείτε μόνοι σας το φόβο σας καθώς επηρεάζει την ικανότητά σας να 

σκεφτείτε λογικά. Σ’ αυτή την περίπτωση είναι καλύτερο να αποστασιοποιηθείτε  από 

το φόβο σας ζητώντας από άλλους να σας βοηθήσουν να τον κατανοήσετε. Πείτε 

στους άλλους τι είναι αυτό που σας τρομάζει και ζητήστε τους να σας δώσουν 

εποικοδομητικά σχόλια σε σχέση με αυτό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να 

δείτε το φόβο σας από άλλη οπτική γωνία και να τον κατανοήσετε καλύτερα. Έχετε 

επίγνωση ότι η γνώμη των άλλων μπορεί να μην είναι παντελώς ακριβής, αλλά 

μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη. 

● Αποδεχτείτε το φόβο σας- Μερικές φορές είναι απαραίτητο να αντικρίσετε το φόβο 

σας κατάματα. Μόνο τότε θα μπορέσετε να τον καταλάβετε και να τον ξεπεράσετε. 

Ίσως να μάθετε και κάτι καινούριο για τον εαυτό σας στην πορεία. Είναι σαν να σας 

πετάνε σε μια πισίνα χωρίς να ξέρετε κολύμπι. Αν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το 

φόβο σας μόνοι, τότε ζητήστε από κάποιον να σας βοηθήσει. 
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● Γιατί να θέλετε να αποδεχτείτε και να κατακτήσετε το φόβο σας- Μόλις 

αποφασίσετε να αποδεχτείτε και κατ’ επέκταση να νικήσετε το φόβο σας, κάντε στον 

εαυτό σας ίσως την πιο σημαντική ερώτηση- «Γιατί θέλω να νικήσω το φόβο μου;». 

Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση σίγουρα θα σας κάνει να δείτε τα οφέλη του να 

επιτυγχάνετε τους στόχους σας και θα σας κινητοποιήσει ακόμη περισσότερο, 

καθιστώντας τον φόβο για την επιτυχία όλο και πιο ισχνό.  

 

6.3 Χρησιμοποιώντας το φόβο για να παραμείνετε δραστήριοι και να 

επιτύχετε τους στόχους σας 

Αν επιθυμείτε να βελτιώσετε τον εαυτό σας και να επιτύχετε τους στόχους σας θα πρέπει 

πάντα να έχετε ένα φόβο απέναντι στην υπερβολική βόλεψη στη ζωή. Το να παραμένετε 

στη ζώνη ασφαλείας σας μπορεί να φαντάζει σαν κάτι καλό αλλά στην πραγματικότητα δεν 

είναι. Γιατί όχι, ρωτάτε; 

Γιατί όταν είστε στην ζώνη ασφαλείας σας έχετε την αίσθηση ότι έχετε καταφέρει τα πάντα 

και αυτό σας καθιστά παθητικούς. Η ζώνη ασφαλείας σας είναι στην πραγματικότητα ζώνη 

κινδύνου για εσάς. Είναι το σημείο όπου δεν συμβαίνει τίποτα, έτσι, αν θέλετε να μάθετε, 

να αναπτυχθείτε και να εκπληρώσετε το σκοπό της ζωή σας πρέπει να φοβάστε τη 

βόλεψη. 

Ο φόβος του να είστε υπερβολικά βολεμένοι θα σας αναγκάσει να δράσετε και να 

μετακινηθείτε από την ζώνη ασφαλείας σας προς την ζώνη του φόβου. Η ζώνη του φόβου 

θα παραμείνει ζώνη φόβου για όσο εξακολουθείτε να προβάλετε δικαιολογίες για να μην 

γίνεται πιο δραστήριοι, να μην μάθετε και να μην κυνηγήσετε τους στόχους σας. Μόλις 

αποφασίσετε να κινηθείτε και να δράσετε, η ζώνη φόβου θα μετατραπεί σε ζώνη μάθησης.  

Στην ζώνη μάθησης σκέφτεστε σχετικά με το ποιοι θέλετε να γίνετε και τι θέλετε να πετύχετε. 

Έπειτα ξεκινάτε να μαθαίνετε, να αποκτάτε εμπειρίες και δεξιότητες που είναι απαραίτητες 

για την επίτευξη των στόχων σας. 

Πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην παραμείνετε στην ζώνη μάθησης για πολύ καιρό, 

ειδάλλως θα μετατραπεί στην καινούρια σας ζώνη ασφαλείας. Πρέπει να επιτρέψετε στον 

φόβο προς τη βόλεψη να σας ωθήσει στην ζώνη ανάπτυξης.  
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Η ζώνη ανάπτυξης είναι η ζώνη της δράσης και των πράξεων. Θα μεταβείτε στην ζώνη της 

ανάπτυξης μόνο όταν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε ενεργά την γνώση και τις δεξιότητές σας 

για να επιτύχετε τους στόχους σας. Αφότου επιτύχετε τους στόχους σας, πρέπει να 

αποφύγετε να βολευτείτε στην ζώνη ανάπτυξης. Πρέπει και πάλι να επιτρέψετε στον φόβο 

προς τη βόλεψη να σας ωθήσει να θέσετε νέους στόχους για σας και να ξεκινήσετε να 

μαθαίνετε και να αναπτύσσεστε ξανά.  

7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Το να προσανατολίζεστε με βάση τους στόχους σας σημαίνει να έχετε την σωστή στάση και 

την επιθυμία να επιτύχετε τους στόχους σας. Οι στόχοι σας εξαρτώνται κυρίως  από τον 

χαρακτήρα σας και τις αξίες σας, αλλά επίσης κι από τους διαφορετικούς ρόλους που έχετε 

στη ζωή. Οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι έχουν θετικά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά 

τους όπως η ακεραιότητα, η αίσθηση δικαιοσύνης, η ταπεινοφροσύνη, η υπομονή, το 

κουράγιο, η μετριοφροσύνη και άλλα. Ο χαρακτήρας διαμορφώνεται εκ των έσω. Αυτό 

σημαίνει ότι πρέπει πρώτα να ξεκινήσετε να δουλεύετε στην εσωτερική αλλαγή και βελτίωση 

πριν να μπορέσετε να δείτε  θετικές αλλαγές εξωτερικά. 

Αν προσπαθείτε να επιτύχετε αυτό που οι άλλοι περιμένουν από εσάς αντί γι’ αυτό που είναι 

πραγματικά σημαντικό για εσάς, θα σπαταλήσετε πολύ χρόνο και ενέργεια για το τίποτα και 

θα καταλήξετε απογοητευμένοι. Πρέπει να θέσετε τους στόχους σας σύμφωνα με τις αξίες 

σας, το όραμά σας και την πραγματικότητα των συνθηκών σας. Όταν θέτετε στόχους, πρέπει 

να γνωρίζετε τις αξίες σας – τι είναι σημαντικό για εσάς, και να δείτε την ευρύτερη εικόνα- 

τι θέλετε να πετύχετε στην ζωή. 

Οι στόχοι σας πρέπει να είναι αρκετά συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, ρεαλιστικοί, και σχετικοί 

με την ζωή σας και να οριοθετούνται χρονικά.  

Για την επίτευξη των στόχων σας, πρέπει να έχετε τις σωστές συνήθειες. Οι συνήθειες είναι 

ο συνδυασμός του χαρακτήρα σας, της επιθυμίας σας, των ικανοτήτων σας και της γνώσης 

που διαθέτετε. Βασικές δεξιότητες για την αποτελεσματική και αποδοτική επίτευξη των 

στόχων σας είναι η προδραστικότητα, η ικανότητα του να σκέφτεστε πριν πράξετε και η 

γνώση του να θέτετε τις σωστές προτεραιότητες. Συχνά ο φόβος της επιτυχίας σας αποτρέπει 

από την επίτευξη των στόχων σας . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φόβο σας προς όφελός 

σας αν έχετε επίγνωση αυτού και μάθετε από αυτόν. Πρέπει πάντα να φοβάστε το να 
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παραμένετε στην ζώνη ασφαλείας σας γιατί εκεί είστε εφησυχασμένοι και δεν βελτιώνεστε. 

Ο φόβος σας προς την βόλεψη μπορεί να σας ωθήσει να βγείτε από την ζώνη ασφαλείας και 

να μεταβείτε στην ζώνη μάθησης και από εκεί τελικά στην ζώνη ανάπτυξης, όπου αξιοποιείτε 

τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας για να αναπτυχθείτε και να πετύχετε τους στόχους σας.  
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