
Πώς θα πετύχεις τους στόχους σου; Διάβασε 7 από τους 
130 Χρυσούς Νόμους της επιτυχίας!  
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“Από καιρό ήθελα να δημιουργήσω ένα μικρό και εύχρηστο 
βιβλιαράκι, όσο το δυνατόν χρησιμότερο, ακόμα και για όσους 
δεν έχουν χρόνο για διάβασμα 600 σελίδων. Το μαγικό αυτό 
βιβλιαράκι μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Ψυχογιός! 

Μελετώντας τις ζωές όσων γνώρισαν τεράστια επιτυχία στον τομέα 
τους, διακρίνουμε πως χρησιμοποίησαν όλοι κάποια από όλα-κι-όλα 
130 κοινά στοιχεία! Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται αποσταγμένα στη 
«Φόρμουλα: οι 130 χρυσοί νόμοι της επιτυχίας στη ζωή». 

Σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου 
μια από τις εκατοντάδες πραγματικές ιστορίες που ενέπνευσαν αυτό 
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το βιβλίο. Φτάνοντας στο τέλος της ιστορίας αυτού του 
ανθρώπου, που είναι λίγο πολύ γνωστός σε όλους μας, ίσως 
νιώσεις πως έγινε κομμάτι σου και σου έδωσε δύναμη. 

Από μικρός είχε ένα όνειρο, και ήξερε ακριβώς τι ήθελε να πετύχει: 
αστέρας του κινηματογράφου. Η μόνη απόκριση που είχε πάρει από 
ατζέντηδες ήταν η εξής: «Δεν κάνεις για ηθοποιός, δεν μπορείς καν 
να μιλήσεις, κανείς δε θα πλήρωνε για να σε δει να παίζεις, δεν 
πρόκειται ποτέ να γίνεις ηθοποιός». Αυτός όμως επέμεινε, και 
επέμεινε, και τις χίλιες πεντακόσιες φορές που τον είχαν διώξει 
από τα γραφεία τους όλοι οι ατζέντηδες στη Νέα Υόρκη (από 
πέντε με δέκα φορές ο καθένας). Και αυτό ήταν κάτι που δεν είχε 
την πολυτέλεια να κάνει. Η οικονομική του κατάσταση ήταν 
τραγική, δεν είχε καν χρήματα για φαγητό ή για θέρμανση, ενώ η 
γυναίκα του του φώναζε να βρει κάποια δουλίτσα για να τα 
βγάζουν πέρα. Ο νεαρός ήξερε πως, αν έβρισκε άλλη δουλειά, θα 
έχανε την «πείνα» του, το στόχο του, θα συμβιβαζόταν και θα 
έχανε το όνειρό του για πάντα. Προτίμησε να κάψει τα καράβια 
του, ώστε να μην έχει δυνατότητα οπισθοχώρησης. 

 

Όταν έφτασε στο απροχώρητο, πούλησε τα κοσμήματα της γυναίκας 
του –που φυσικά τον παράτησε– για να αγοράσει φαγητό, και στη 
συνέχεια, επειδή δεν είχε χρήματα να ταΐσει τον πολυαγαπημένο 
σκύλο του, τον πούλησε –τον μοναδικό φίλο που είχε– σε έναν 
περαστικό για 25 δολάρια. 
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Επειδή, όπως είπαμε, δεν είχε να πληρώσει για θέρμανση, πήγαινε 
και καθόταν στη δημόσια βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, χωρίς να 
διαβάζει φυσικά, για να μην κρυώνει. Μια μέρα, στον πάγκο που 
συνήθιζε να κάθεται ήταν αφημένο ένα βιβλίο του Έντγκαρ Άλαν 
Πόου. Άρχισε να το διαβάζει. Επηρεάστηκε τόσο που αποφάσισε να 
γράψει ταινίες. Ένα βράδυ παρακολούθησε ένα συγκλονιστικό 
αγώνα μποξ, γύρισε σπίτι και δε σταμάτησε να γράφει για 20 
συνεχόμενες ώρες, μέχρι το σενάριο να είναι έτοιμο. 

Και ξεκίνησε τη γνωστή γύρα για να προωθήσει το σενάριο. Όλοι 
του έλεγαν πως το σενάριο ήταν «κοινότοπο, βαρετό, δεν έκανε για 
ταινία» και άλλα πολλά (κατάλογο των οποίων διάβασε μπροστά 
στο κοινό όταν η ταινία κέρδισε το Όσκαρ). 

Τελικά βρέθηκαν κάποιοι που πίστεψαν 
στο σενάριο και προσέφεραν στο νεαρό 125.000 δολάρια για να 
το αγοράσουν. Ο νεαρός επέμενε να παίξει τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο, καθώς το θεωρούσε αυτοβιογραφικό. Και δεν ξεχνούσε ποτέ 
το βασικό στόχο του και όνειρο ζωής. Οι παραγωγοί φυσικά 
αρνήθηκαν να στηρίξουν μια παραγωγή εκατομμυρίων πάνω του και 
για το λόγο αυτόν είχαν επιλέξει έναν ήδη καταξιωμένο ηθοποιό. Ο 
νέος όμως ήταν κατηγορηματικός: ή πρωταγωνιστής ή no deal, και 
έφυγε από το γραφείο. 

Σε μία εβδομάδα χτύπησε το τηλέφωνο, και η προσφορά για το 
σενάριο είχε διπλασιαστεί στα 250.000 δολάρια. Μάταια. Η 
προσφορά ανέβηκε κι άλλο, στα 350.000 δολάρια. (Σε σημερινά 
χρήματα υπολόγισε περί το ένα εκατομμύριο ευρώ, και μάλιστα για 
ένα σενάριο που γράφτηκε σε μία μέρα. Για αυτόν όμως ήταν ένα 
σκαλοπάτι για το όνειρό του.) Σκέψου κάποιον που δεν είχε τα 
βασικά για να ζήσει, που στα τριάντα του δεν είχε στον ήλιο μοίρα, 
να του προσφέρουν ένα εκατομμύριο ευρώ για να μην ακολουθήσει 
το όνειρό του. 

Ο νεαρός όμως ήταν κάθετος: πρωταγωνιστής ή τίποτα! 

http://blog.public.gr/wp-content/uploads/2014/05/Slide8.png


 

Τελικά η επιμονή του νίκησε, όπως συμβαίνει πάντα. Η ταινία του 
θα γινόταν πραγματικότητα με πρωταγωνιστή τον ίδιο, αλλά η 
αμοιβή που έπεσε στο 10%, δηλαδή μόλις 35.000 δολάρια. (Από 
αυτό το ποσό έδωσε 15.000 δολάρια χωρίς δεύτερη σκέψη για να 
αγοράσει πίσω το σκύλο του, γιατί όλα τα λεφτά του κόσμου δεν 
αξίζουν τίποτα αν δεν έχεις μαζί σου τους αγαπημένους σου.) Το 
Ρόκι έγινε τεράστια επιτυχία, o Σιλβέστερ Σταλόνε από εκεί και 
πέρα ζει τη ζωή των ονείρων του, and the rest is history. 

Από αυτή την εκπληκτική ιστορία θέλω να μοιραστώ μαζί σου τα 
στοιχεία που ξεχώρισα για σένα. 

1. Να πιστεύουμε απόλυτα στον εαυτό μας και στις δυνατότητές 
μας, άσχετα από το τι λένε οι γύρω μας. 

2. Πρέπει να μένουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας, 
αποφασισμένοι, και να καίμε τις γέφυρες. 

3. Να ακολουθούμε τα όνειρά μας και να μην τσιμπάμε το 
δόλωμα, που κάποια στιγμή πέφτει σε όλους μας, όπως για 
παράδειγμα της εύκολης αρπαχτής, της θυσίας του 
μακροπρόθεσμου για το βραχυπρόθεσμο, της ανταλλαγής των 
ονείρων μας με συμβιβασμό. 

4. Όλο το σύμπαν παραδίδεται στο άτομο που επιμένει και δεν το 
βάζει κάτω ποτέ, ή αλλιώς «ο επιμένων νικά». 

5. Η πιο σκοτεινή ώρα της ημέρας είναι η τελευταία πριν από το 
ξημέρωμα, όπως διάβασα κάπου. 

6. Το σύμπαν και οι συμπτώσεις δουλεύουν με παράξενους 
τρόπους, που εκείνη τη στιγμή ίσως να μην τους κατανοούμε. 

7. Οι άνθρωποι (ή τα κατοικίδια) που αγαπάμε είναι πέρα και 
πάνω από τα χρήματα. Όλα τα χρήματα του κόσμου δε θα σήμαιναν 
τίποτα χωρίς αυτούς – και όποιος τους έχει βρει είναι ήδη ο 
πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου. 
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Όλοι θέλουμε κάτι: επιτυχία, πλούτο, τη δυνατότητα να 
προσφέρουμε, το καλύτερο για την οικογένειά μας, αναγνώριση, 
ευτυχία, υγεία, κτλ. Όλοι έχουμε κάποια επιθυμία και θέλουμε την 
εκπλήρωσή της. Η ευχή μου είναι το μικρό βιβλιαράκι της 
«Φόρμουλας» να κάνει έστω τη μικρή διαφορά στη ζωή σου και 
να βοηθήσει στην εκπλήρωση των στόχων σου, όπως σε τόσους 
άλλους πριν από εσένα. 

Καλό Καλοκαίρι και Καλά Ξεκινήματα!” 

Κωνσταντίνος Ποδότας 
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