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Γιατί άραγε τόσοι και τόσοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αναζητούν 
το μυστικό της επιτυχίας στη ζωή; Αφού το μυστικό δεν είναι 

μυστικό. Όποιος έχει την υπομονή και το χρόνο να μελετήσει τις 
βιογραφίες επιτυχημένων ανθρώπων ανά τον κόσμο, θα ανακαλύψει 

ότι έχουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Και αφού οι βιογραφίες 
και οι συνεντεύξεις έχουν δημοσιευτεί, σίγουρα δεν αποτελούν 

πλέον μυστικό. 

Εάν έχετε και εσείς την περιέργεια να ανακαλύψετε γρήγορα τα 

μυστικά της επιτυχίας, ο συγγραφέας Κωσταντίνος Ποδότας σας 
γλύτωσε από τον κόπο. Σε ένα μικρό, χρηστικό οδηγό συμπυκνώνει 

τις πρακτικές γνώσεις που μπορούμε να εφαρμόσουμε όλοι στη ζωή 
μας. 

Αν και δεν είμαι καθόλου οπαδός των γρήγορων λύσεων, συμφωνώ 

με το συγγραφέα ότι «οι επιτυχημένοι και πλούσιοι άνθρωποι 
του πλανήτη έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που δεν τα 

συναντάμε στους υπόλοιπους ανθρώπους. Σκέφτονται και δρούν 
με έναν συγκεκριμένο, κοινό τρόπο, κάτι που δεν μπορεί να είναι 

τυχαίο». 

Όντως, η επιτυχία δεν είναι ποτέ τυχαία. Και σίγουρα η 

επαναλαμβανόμενη επιτυχία δεν θα μπορούσε να είναι τυχαία. Ισχύει 
πάντοτε το ρητό «Επαναλαμβανόμενη σύμπτωση δεν είναι 

σύμπτωση». 

Συμφωνώ επίσης απόλυτα και με την πρόθεση του συγγραφέα. Μέσα 

από τα βιβλία του στοχεύει να μας προσφέρει συμπυκνωμένα όσα 
δεν μας διδάσκουν στα σχολεία και στα πανεπιστήμια: βασικές 

δεξιότητες ζωής. 

http://www.flowmagazine.gr/user/evi_xyrafa


Όπως συνηθίζω να λέω προσωπικά στα σεμινάρια του Believe in 

You, θέματα Στοχοθεσίας, Διαχείρισης Χρόνου, Επικοινωνίας και 
Ανθρώπινων Σχέσεων είναι αντικείμενα που θα έπρεπε να 

διδασκόμαστε σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και δυστυχώς 
δεν διδασκόμαστε πουθενά. Ο συγγραφέας προσθέτει σε αυτές και 

τον πλουτισμό και τη διαχείριση χρημάτων, γεγονός που με βρίσκει 
απόλυτα σύμφωνη. Αν σκεφτείτε ότι το χρήμα είναι το εργαλείο 

ικανοποίησης σχεδόν όλων των αναγκών και επιθυμιών μας, δεν θα 
έπρεπε να διδασκόμαστε έστω βασικές ικανότητες για να το 

αποκτήσουμε και να το διατηρήσουμε; 

Ο συγγραφέας πιστεύει ότι κάθε άνθρωπος έχει σήμερα τη 

δυνατότητα να γίνει οικονομικά ελεύθερος αρκεί να ακολουθήσει 
πιστά στη ζωή του κάποιες βασικές αρχές. Αυτές τις αρχές 

συμπυκνώνει στο βιβλίο του – τη Φόρμουλα- με στόχο να προσφέρει 
στον κόσμο «ένα σκονάκι» για τη ζωή. 

Μπορώ να πω ότι και οι «130 νόμοι επιτυχίας» που προτείνει ο 

συγγραφέας είναι διαλεγμένοι ένας ένας. Απλά διατυπωμένοι, σωστοί 
και γραμμένοι σε 1ο ενικό για να μπορεί να ταυτιστεί ο αναγνώστης. 

Από εκεί και πέρα ο συγγραφέας είναι ξεκάθαρος. Η συνταγή για 
την επιτυχία μπορεί να είναι απλή, όσο το να φτιάξεις ένα σκονάκι, 

αλλά δεν είναι εύκολη, ούτε γρήγορη. Χρειάζεται καθημερινή 
μελέτη και εφαρμογή κάθε νόμου ξεχωριστά και μάλιστα εφ΄όρου 

ζωής. 

Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας προτείνει να ξαναδιαβάσουν οι 
αναγνώστες ένα συστατικό της φόρμουλας τη μέρα για 19 

εβδομάδες. Διάβασμα πρίν πάτε για ύπνο, στοχασμός, μελέτη, 

εφαρμογή και ξανα στοχασμός για να απορροφήσετε τη γνώση και 
να την κάνετε κτήμα σας. Άρα που καταλήγουμε; Η συνταγή της 

επιτυχίας προφανώς περιλαμβάνει: γνώση, κατανόηση, υπομονή και 
επιμονή, πειθαρχία και καθημερινή εφαρμογή των μαγικών 

συστατικών. Τόσο απλό είναι! Αλλά είπαμε, «το απλό δεν ταυτίζεται 
με το εύκολο»! Εσείς τελικά επιθυμείτε να πετύχετε στη ζωή;  

 


