
Η ζωή αλλιώς 
 

Ο Στζφανοσ Ξενάκθσ, ςυγγραφζασ και ομιλθτισ, μζςα από κακθμερινζσ βιωματικζσ ιςτορίεσ μασ 
παρακινεί να αλλάξουμε τρόπο και ςτάςθ ηωισ, προκειμζνου να γίνουμε καλφτεροι και να περνάμε 
καλφτερα. Έξι οι λζξεισ κλειδιά για τθν αυτοβελτίωςθ: κίνηςη-γνώςη-δράςη-ςωςτή εςτίαςη-αγάπη- 
ςύνδεςη. Mιπωσ ιρκε θ ώρα να πάρουμε τθ ηωι αλλιώσ; 

 

«Να θνηκάζαη λωξίο. Η κέξα μεθηλάεη από ην βξάδπ. 

Πξηλ παο γηα ύπλν λα έρεηο νξγαλώζεη ηελ επόκελε κέξα. Με ραξηί θαη κνιύβη. Μελ ηελ αθήλεηο ζηελ 

ηύρε. Οη κέξεο γίλνληαη κήλεο θαη νη κήλεο γίλνληαη ρξόληα. Μηα θνξά δεηο. Τίκα ηελ. Να έρεηο 

ηεηξάδην κε ζηόρνπο. Να ην ηεξείο επιαβηθά. Να ηνπο ζθαιίδεηο θαη λα ηνπο μαλαγξάθεηο. Απηνί είλαη 

ν κπνύζνπιαο ηεο δσήο ζνπ. Γεληθά λα γξάθεηο. Σνπ θάλεη θαιό. Αιαθξαίλεη ηελ ςπρή ζνπ. 

Να μππλάο λωξίο. Πνιύ λωξίο. 

Δάλ ην κπαιό ζνπ ζέιεη λα ρνπδνπξέςεη λα κελ ην αθνύο. Να κάζεηο λα κε δηαπξαγκαηεύεζαη κε ην 

κπαιό ζνπ. Να πεξλάεη ην δηθό ζνπ. Να θνηηάο ηνλ εαπηό ζνπ ζηνλ θαζξέθηε θαη λα ηνπ ρακνγειάο. 

Καη λα ηνπ κηιάο όκνξθα. Φίινο ζνπ είλαη. Ο θαιύηεξνο πνπ έρεηο. Να θαηεβαίλεηο γηα πεξπάηεκα ή 

γηα ηξέμηκν όπνπ θη αλ κέλεηο. Τνπιάρηζηνλ γηα 20ιεπηά. Εεζηαίλεη ηηο κεραλέο ζνπ. Να αθνύο θάηη 

ηελ ώξα πνπ πεξπαηάο. Δκπλεπζκέλεο νκηιίεο. Δκπλεπζκέλνπο αλζξώπνπο. Μ’έλα ζκπάξν 2 

ηξπγόληα. Να ρακνγειάο ζε απηνύο πνπ ζπλαληάο. Να ηνπο ιεο θαιεκέξα. Κη αο κε ζνπ ιέλε. Κάπνην 

ιόγν ζα’ρνπλ. Να θνηηάο ηελ νκνξθηά ηξηγύξσ ζνπ. Παληνύ ππάξρεη. Να θηηάρλεηο έλα όκνξθν 

πξσηλό. Όρη κόλν γηα ζέλα. Να κπαίλεηο ζην ληνπο θαη λα ην απνιακβάλεηο. Να αθήλεηο ηηο ζθέςεηο 

έμσ. Να ληύλεζαη όκνξθα. 

Να θξνληίδεηο ηνλ εαπηό ζνπ ζαλ λα ήηαλ ν ζεκαληηθόηεξνο άλζξωπνο ζηνλ θόζκν. 

Δίζαη. Απιά δε ζην’παλ. 

Να βξίζθεηο 15 ιεπηά γηα λα δηαβάδεηο. Κάζε κέξα. 

Πεξηόξηζε ηα social. Μελ αλνίμεηο ηειεόξαζε. Δίλαη ςέκα όηη δελ ππάξρεη ρξόλνο. Δζύ ζα ηνλ βξεηο. 

Καλείο δελ ζηνλ ραξίδεη. Όπσο θαη ηε δσή. Να πεγαίλεηο ζηε δνπιεηά ζνπ κε θέθη. Αθόκα θη αλ δελ ηε 

γνπζηάξεηο. Αλ ρξεηαζηεί λα βξεηο άιιε. Όζν είζαη εθεί όκσο λα ηελ ηηκάο. Έηζη ηηκάο ηνλ εαπηό ζνπ. 

Να παξαδίδεηο 10Χ ηνλ κηζζό ζνπ. Αθόκα θη αλ είλαη κηθξόο. Γηα ζέλα ην θάλεηο. Να δνπιεύεηο 

νκαδηθά. Καη λα δεηο ζπιινγηθά. Γελ γίλεηαη αιιηώο. Να ηξσο δεθαηηαλό. Να ζε πξνζέρεηο ζαλ ηα 

κάηηα ζνπ. Μηα κπαλάλα, ή έλα κήιν. Μελ παξακπζηάδεζαη. Δύθνιν είλαη. Να θάλεηο παξέα κε ηνπο 

θαιύηεξνπο. Απηνύο πνπ έρνπλ θάηη παξαπάλσ από ζέλα. Απηό πνπ ζέιεηο. Μελ ηνπο θνβάζαη. Μελ 

ηνπο δειεύεηο. Απηνί ζα ζε πάλε παξαπάλσ. Γίλεζαη απηόο πνπ θάλεηο παξέα. Βάιε ηνλ πήρε ςειά. 

Να ραίξεζαη κε ηε ραξά ηνπ άιινπ. 

Να πίλεηο κπόιηθν λεξό. Καη λα αλαπλέεηο βαζηά. 

Να θνπζθώλεη ε θνηιηά ζνπ όηαλ ην θάλεηο. Κη αο κελ είλαη ηεο κόδαο. Να βιέπεηο ιηγόηεξν 

ηειεόξαζε. Μηα ώξα λα θόςεηο ηε κέξα έρεηο γιηηώζεη 360 ώξεο, δειαδή 9 εξγάζηκεο εβδνκάδεο. 

Όηαλ νη άιινη ζα έρνπλ 12 κήλεο εζύ ζα έρεηο 14. Να κελ πηζηεύεηο ζηελ ηύρε. Δζύ ηε θηηάρλεηο. 

Χώλεςέ ην θαη ζα αιιάμεη όιε ζνπ ε δσή. Να ηε δεηο ηε δσή. Όηαλ γειάο λα γειάο. Όηαλ θιαηο λα 



θιαηο, όηαλ πνλάο λα πνλάο. Γελ είζαη από πνξζειάλε. Γελ ζα ζπάζεηο. Οη πνξζειάλεο είλαη γηα ηε 

βηηξίλα. 

Να πεξλάο ρξόλν κε ηνλ εαπηό ζνπ. 

Μελ ην θνβάζαη. Γελ είλαη κνλαμηά. Δίλαη θαθό λα κελ κπνξείο λα θάηζεηο κόλνο ζνπ καδί ηνπ θαη λα 

πξέπεη λα’ρεη θάηη πάληα αλνηρηό. Σαλ λα’ρεηο κνπζαθίξε θαη λα ηνλ παξαηάο κόλν. Όιεο νη ιύζεηο 

είλαη κέζα ζνπ. Σην κπαιό ζνπ θαη ζηελ θαξδηά ζνπ. Χακήισζε ην ζόξπβν. Κιείζε ηε θαζαξία θαη 

ζα ζνπ θαλεξσζνύλ. Ο Θεόο είλαη κέζα ζνπ ιέλε. Απηό ελλννύλ. Να ρξεζηκνπνηείο θαη ην κπαιό ζνπ 

θαη ηελ θαξδηά ζνπ. Δζύ ζα βξεηο πόηε ην έλα θαη πόηε ην άιιν. Σαλ ηνλ θαιό κάγεηξα πνπ μέξεη πόηε 

λα βάιεη αιάηη θαη πόηε πηπέξη. 

Να ζε βγάδεηο βόιηα. Να ζε πεγαίλεηο ζηλεκά. Κη όπνπ αιινύ γνπζηάξεηε. Να ληώζεηο όηη ζε αγαπάο 

θαη ζε ηηκάο. Γελ ην μέξεηο. Ζ δσή ζνπ είλαη ε ζρέζε ζνπ κε ηνλ εαπηό ζνπ. Με ζθνηίδεζαη γηα ηηο 

γλώκεο ησλ άιισλ. Να ηηο αθνύο. Αιιά πξώηα λα αθνύο ηε δηθή ζνπ. Να θιείλεηο ηα κάηηα θαη λα 

νλεηξεύεζαη. Να θάλεηο πάληα κηα θαιή πξάμε. Να βνεζάο ηνπο ηξηγύξσ ζνπ. Δηδηθά απηνύο πνπ δελ 

μέξεηο. Ζ νηθνγέλεηά ζνπ δελ ζηακαηάεη ζηα παηδηά ζνπ. Όινη είλαη νηθνγέλεηά ζνπ. Έηζη κόλν ζα 

επηπρήζεηο. Γελ γίλεηαη αιιηώο. 

Να θξαηάο εκεξνιόγην κε ηηο νκνξθηέο ηεο δωήο. 

Κάζε κέξα έρεη ηνπιάρηζηνλ 100. Να ηηο γξάθεηο όιεο. Άκα δελ ηηο γξάθεηο θεύγνπλ. Θαύκαηα ηα ιέεη 

ν Γάζθαιόο κνπ.  Τν όηη πεξπαηάο είλαη έλα από απηά. Γξάςην. Μελ ην πξνζπεξλάο. 

Μελ θνπηζνκπνιεύεηο. Κνίηα ηε δνπιεηά ζνπ. Μόλν ηνλ εαπηό ζνπ νξίδεηο. Να ηελ ςάρλεηο. Να 

ξσηάο. Να δηαβάδεηο. Να κελ πηζηεύεηο όια όζα λνκίδεηο. Να εμειίζζεζαη θάζε κέξα. Μέρξη ηελ 

ηειεπηαία ζνπ. Να αγαπάο ην δηπιαλό ζνπ. Πξώηα όκσο λα αγαπάο ηνλ εαπηό ζνπ. Γελ έρεηο άιιν. 

Με γειηέζαη. Μόλνο έξρεζαη θαη κόλνο θεύγεηο από ηνλ θόζκν απηό. Χσξίο ηα παηδηά ζνπ. Χσξίο ην 

ακάμη ζνπ. Χσξίο ηα ιεθηά ζνπ. 

Μόλν ε αγάπε ρωξάεη ζηηο απνζθεπέο ζνπ. Απηή πνπ πήξεο θαη απηή πνπ έδωζεο. Μόλν αγάπε 

ππάξρεη. Γη’ απηό είζαη εδώ». 

Τελεσηαίο κεθάλαιο από ηο βιβλίο «Το Δώρο», Σηέθανος Ξενάκης, Εκδόζεις Keybooks 

Ολόκλθρο ΤΟ ΔΩΡΟ μπορείτε να το ακοφςετε ςτο YouTube. 

 

Σμαράγδθ Γαλθμιτάκθ, εκπαιδεφτρια γλωςςικοφ γραμματιςμοφ 


