Καλωσορίζοντας τη Νέα Χρονιά
Του ∆ρα Κώστα Γ. Κονή *

Ένας ακόµη χρόνος φεύγει σε λίγες µέρες. Ενας χρόνος γεµάτος από όλα εκείνα -πολλά
ή λίγα - που κάναµε. Την ίδια ώρα, οι σκέψεις τρέχουν και σε όλα εκείνα που είχαµε
σχεδιάσει, σε προσωπικό και επαγγελµατικό επίπεδο και που ποτέ δεν καταφέραµε να
υλοποιήσουµε. ∆εν είναι όµως η ώρα των ενοχών και της λύπης. Είναι η ώρα της χαράς
και του ψύχραιµου και συνετού προγραµµατισµού. Της χαράς γιατί για να µπορούµε να
διαβάζοµε αυτές τις γραµµές είµαστε καλά. Είµαστε εν ζωή και πρέπει να έχοµε θάρρος
και ελπίδα. Αν σκεφτούµε µόνο πόσοι συνάνθρωποι µας υπέφεραν, έχασαν τη ζωή και τα
υπάρχοντα τους, έχασαν δικούς τους, καταστράφηκαν, πόνεσαν, κτυπήθηκαν από
σοβαρές ασθένειες, έχασαν τις δουλειές τους τη χρονια πού πέρασε, θα διευκολυνθούµε
πολύ να µετρήσουµε και να αξιολογήσουµε σωστά τις δικές µας ευλογίες. Υπάρχουνν
λοιπόν πολλοί λόγοι για να ξεκινούµε θετικά. Απο κεί και πέρα, θα πρέπει ψύχραιµα και
µε σοβαρή και ποιοτική σκέψη και σοφία να αξιολογήσουµε και να σχεδιάσουµε τα
µελλοντικά µας βήµατα.
Για όσους από σας έχετε τη δική σας επιχείρηση, είναι µια εξαιρετική περίοδος για να
αξιολογήσετε ταυτόχρονα και τις επιτυχίες, δυσκολίες και αδυναµίες της επιχείρησης σας
τη χρονιά που µας πέρασε. Η λέξη ταυτόχρονα είναι διατυπωµένη πολύ συνειδητά και
σκόπιµα. Ο λόγος είναι γιατί θεωρούµε πως η επιχειρηµατική και επαγγελµατική µας
δραστηριότητα δεν είναι άσχετη και ξεκάρφωτη απο τους ευρύτερους στόχους και
επιδιώξεις της ζωή µας. ∆εν πρόκειται δηλαδή για δύο ξεχωριστές ανεξάρτητες
οντότητες που δεν έχουν καµιά σχέση µεταξύ τους.
Αντίθετα, η αποστολή και το όραµα της επιχείρησης µας, πρέπει να συνάδει µε τη δική
µας ευρύτερη φιλοσοφία για τη ζωή και να στοχεύει στο να µας εξασφαλίζει τα µέσα για
να προσφέρουµε στους εαυτούς, την οικογένεια και τους συνεργάτες µας, και κατ’
επέκταση στην κοινωνία µια αναβαθµισµένη ποιότητα ζωής. Θα πρέπει να
κατανοήσουµε µια για πάντα και όσο πιο σύντοµα γίνεται, ότι η επιχείρηση µας, όσο
σηµαντική και να είναι, δεν είναι η ίδια η ζωή µας, αλλά είναι µέσο που εξυπηρετεί τη
ζωή.
Πάρα πολλοί επιχειρηµατίες, απορροφούνται δυστυχώς τόσο µε την ίδια την επιχείρηση,
πολλές φορές εµπλεκόµενοι σε µη στρατηγικά και θεµελιώδη θέµατα, παραµελώντας
άλλους στόχους και άλλα σηµαντικά γιαυτούς πρόσωπα και αξίες.

Είναι γιαυτό ακριβώς το λόγο που µιλούµε για ταυτόχρονη αξιολόγηση. Να δούµε
δηλαδή την επιχείρηση µας και την αξιολόγηση της ενα µόνο σαν µέρος της ζωής µας
και όχι σαν την ίδια τη ζωή µας ή το κέντρο της ζωής µας. Θα πρέπει δηλαδή να
επιδιώκουµε την αρµονία και την ισορροπία στη ζωή µας. Προσωπική, επαγγελµατική,
πνευµατική.
Το πρώτο λοιπόν και πιο σηµαντικό που θα πρέπει να κάνουµε είναι να καθορίσουµεµε
τις δικές µας προσωπικές προτεραιότητες της ζωής µας.
Μόνο αν αυτές οι προτεραιότητες είναι ξεκάθαρες θα µπορέσουµε να έχουµε µια
ισορροπηµένη ζωή. Ένας καλός τρόπος για να εντοπίσουµε τις σηµαντικές αυτές
προτεραιότητες είναι να απαντήσουµε στην ερώτηση. « Αν η ζωη µου µπορούσε να
επικεντρωθεί σε ένα και µόνο πράγµα, ποιό θα ήταν αυτό ;» Το καταγράφουµε και
προχωρούµε. «Αν µπορούσα να έχω και ένα δεύτερο, ποιό θα ήταν ;» Συνεχίζουµε µε
την ίδια λογική µέχρι να καταγράψουµε 4-5 προτεραιότητες.
Αυτός λοιπόν ο µικρός κατάλογος µπορεί να µας φανεί πολύ χρήσιµος αν καταφέρουµε
να τον αξιοποιήσουµε σωστά . Κάνοντας, για παράδειγµα, µια αξιολόγηση του που και
πώς διαθέτουµε τον χρόνο µας είναι δυνατό να ανακαλύψουµε πως πολλές
δραστηριότητες µας δεν έχουν καµιά σχέση µε τις σηµαντικές µας προτεραιότητες.
Θα πρέπει λοιπόν άµεσα να εγκαταλείψουµε κάποιες απο αυτές. Την ίδια ώρα, θα πρέπει
να προστατεύσουµε τον προσωπικό µας χρόνο απο όλους εκείνους τους «χρονοκλέφτες»
που καραδοκούν. ∆εν υπάρχει πιό άδικο και σπάταλο πράγµα απο του να αφήνουµε
χρόνο να σπαταλείται ανούσια χωρίς κανένα σκοπό.
Η ίδια άσκηση θα µπορούσε να γίνει και για τα άτοµα που είναι σηµαντικά στη ζωή µας.
Αν δηλαδή κάνουµε ένα µικρό κατάλογο µε τα άτοµα που σηµαίνουν πολλά για µας και
τη ζωή µας και προσπαθήσουµε µετά να συσχετίσουµε το χρόνο που αφιερώνουµε σε
αυτά είναι πιθανό να εκπλαγούµε φοβερά. Είναι δηλαδή πιθανό να ανακαλύψουµε ότι τα
πρόσωπα που σηµαίνουν τόσα πολλά για µας πέρνουν µια πολύ µικρή µερίδα απο τον
καθηµερινό µας χρόνο. Το πιο τραγικό είναι να διαπιστώνει κανείς ότι ο χρόνος περνά
µακριά και απο τις προτεραιότητες µας και απο τα σηµαντικά για µας και τη ζωή µας
πρόσωπα !
Σε ότι αφορά τη ίδια την επιχείρηση µας θα πρέπει να τη φανταζόµαστε σαν µια µηχανή
ή ένα σύστηµα που εµείς φτιάχνουµε και δηµιουργούµε. Αυτό που πρέπει να
επιδιώκουµε είναι να να το κάνουµε να δουλεύει µε τον πιο απλό, τον πιο αποδοτικό, τον
πιο εύκολο και τον πιο επικερδή τρόπο. Ένα τρόπο που δεν θα επιβάλλει την µόνιµη δική
µας παρουσία και ανάµιξη σε κάθε φάση της λειτουργίας του και σε κάθε πρόβληµα που
θα αντιµετωπίσει. Γιατί αν δεν είναι έτσι, δεν υπάρχει πιθανότητα να βελτιστοποιήσουµε
(optimise) ποτέ την λειτουργία της επιχείρησης µας και να ξεφύγουµε απο ένα διαρκές
κυνηγητό.

Ένα κυνηγητό που θα αναστατώνει και επιρεάζει όλα όσα έχουµε αναφέρει πιο πάνω για
µια ισορροπηµένη ζωή.
Με αυτές τις λίγες σκέψεις εύχοµαι ολόψυχα σε όλους υγεία, ευτυχία και µια
δηµιουργική και ισορροπηµένη χρονιά.
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