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1
Σκέψεις του συγγραφέα

Μια κανονική ζωή είναι μια πετυχημένη ζωή, και μάλιστα, όταν τη 

βλέπουμε σαν δώρο και όχι σαν βάρος, μοιραία την ερωτευόμαστε.

Όταν ο έρωτας για τη ζωή γίνει θεσμός και κάθε μέρα που περνά 

δεν μειώνεται το πάθος για τη συνέχειά της, τότε ανακαλύπτουμε 

νέους τρόπους να την αγαπάμε και να δημιουργούμε έναν συν-

δυασμό τρυφερής ονειρικής προσδοκίας και αισιοδοξίας για κάτι 

καλύτερο.

Ο αισιόδοξος άνθρωπος δεν μοιάζει με νέο που ιππεύει στον 

αφρό των κυμάτων και είναι ξεκομμένος από την πραγματικότητα. 

Είναι υπεύθυνο άτομο, που με σχεδιασμό και πολλή δουλειά κατα-

στρώνει στρατηγικές χωρίς να αφήνεται στη μοίρα του, στοχεύει σε 

εφικτά πράγματα και, με τους κατάλληλους ελιγμούς την κρίσιμη 

στιγμή, σκοράρει με την άνεση που του επιτρέπει η πείρα του.

Ο σημερινός αισιόδοξος δεν βλέπει μονολιθικά τα πράγματα, 

μόνο καλά ή μόνο άσχημα. Έχει μέτρο και μια αρμονική αντίληψη 

του μέσα και του έξω κόσμου. Δεν ταξιδεύει μόνο για να ψωνίσει, 
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αλλά και για να δει και να γνωρίσει καινούρια πράγματα, χωρίς να 

στερείται την πνευματικότητά του.

Ένας καλός σύντροφος, ένας καλός φίλος, η προσδοκία μιας 

όμορφης μέρας, ένα καλό βιβλίο είναι τα απλά κίνητρα της κα-

θημερινότητας για μια αισιόδοξη ζωή. Εάν βέβαια το βιβλίο δεν 

αφυπνίζει, δεν υπάρχει λόγος να το διαβάσει κανείς. Ο αισιόδοξος 

βλέπει, εάν υπάρχει κάτι καλό στο βιβλίο, τον πέλεκυ που σπάει 

την «παγωμένη θάλασσα» μέσα του. Διαφορετικά, κάθε πνευμα-

τική του «ακινησία» θα θύμιζε το επόμενο ραντεβού του με την 

άγνοια, χωρίς να συμμερίζεται και την άγνοια των άλλων, κάνοντας 

απαισιόδοξες σκέψεις.

Χωρίς αισιοδοξία δεν υπάρχει σήμερα, δεν υπάρχει αύριο, αλλά 

δεν υπάρχει και χθες, γιατί θα ήταν ενταφιασμένο στη θλίψη, τον 

φόβο, τον πόνο και την άγνοια.

Αισιοδοξία σημαίνει να συνεχίζεις εκεί που σταμάτησες χθες· να 

προχωράς κανονικά με κέφι για ζωή και με ανυπομονησία για τον 

επόμενο σταθμό· να λες «όλα πάνε καλά» κι ας μην γίνεται τίποτα 

καλό γύρω σου τη συγκεκριμένη εκείνη χρονική στιγμή. Η ολό-

σωμη όμως και η ολόψυχη κατάθεση της ενέργειάς σου καταλαμ-

βάνουν το προσωπικό σου τοπίο σε κάθε έκφραση της ζωής, έως 

ότου το καλό να γίνει πραγματικότητα και, ως διά μαγείας, όλα την 

κατάλληλη στιγμή ν’ αλλάξουν.

Αισιοδοξία, σήμερα, σημαίνει ότι η αλήθεια που ανακαλύπτεις 

μόνος σου έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από μια αλήθεια που σου 

μεταφέρουν οι άλλοι, από τη στιγμή που μετατρέπεις την απελπισία 

σε κάτι όμορφο και δημιουργικό. Έτσι, η αναζωογόνηση παραμε-
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λημένων κομματιών του εαυτού μας είναι η μεγαλύτερη ευλογία 

και προσφορά προοπτικής και ενθάρρυνσης στη ζωή.

Τώρα, ο καλύτερος τρόπος αισιοδοξίας, για να εκτιμήσουμε τη 

ζωή και να αγαπήσουμε ό,τι κι αν μας συμβαίνει σήμερα, είναι να 

έχουμε την επίγνωση πως οι εμπειρίες αυτές είναι προορισμένες να 

χαθούν.

Κάθε θετική «μνημονική» έκλαμψη είναι ευπρόσδεκτη την ώρα 

που κάποιος κάνει «πικρές» σκέψεις. Η δύναμη της απώθησης, για 

κάτι δυσάρεστο, είναι εκπληκτικά επιλεκτική λειτουργία της αισιο-

δοξίας, που συμβάλλει πολύ ουσιαστικά στην κατασκευή του μονα-

δικού προσωπικού κόσμου του καθενός από μας.

Έτσι, η αισιοδοξία με μεταφυσικό τρόπο κατορθώνει να διεισ-

δύσει στα άδυτα της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης, που παραπέμπει 

ευθεία σε μια εσωτερική κατάσταση, κατάλληλη για ανάσες θετικής 

ενέργειας, καθώς το είναι μας κουρνιάζει νωχελικά στην έμπειρη 

αγκαλιά της μνήμης.

Η αισιοδοξία στην αρχή θυμίζει χελώνα, που μετατρέπεται με 

τον χρόνο σε άλογο κούρσας, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν.

Ο αισιόδοξος άνθρωπος δεν ντρέπεται, τολμά και είναι διαθέσι-

μος ανά πάσα στιγμή, τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους άλ-

λους. Έχει πάντα ανοιχτούς πνευματικούς δρόμους και μεγαλουργεί 

μακριά από ταπεινώσεις, χωρίς να μετέρχεται ύποπτα μέσα για την 

κατάκτηση του στόχου του.

Η αισιοδοξία είναι το καύσιμο και συγχρόνως η κινητήρια δύ-

ναμη που μας κρατάει στη ζωή. Κρατάει σε εγρήγορση το πνεύμα, 

άλλοτε με περίεργες απωθήσεις, αλλά με ταυτίσεις, μας απορροφά 
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όλη την ενέργεια και μας την ανταποδίδει την 

ώρα που τη χρειαζόμαστε, ακόμα και με ένα 

χαμόγελο.

Ο κυματισμός της αισιοδοξίας, ξεκινώντας 

από ένα χαμόγελο, μπορεί να ξεπεράσει όλα τα 

εμπόδια που πριν φάνταζαν ανυπέρβλητα.

Η αισιοδοξία δεν είναι μια συλλογή στοχα-

σμών γύρω από τη συνηθισμένη φράση «να 

περνάμε καλά». Είναι κάτι πιο βαθύ, αιώνιο κι 

ανθεκτικό στο πέρασμα του χρόνου. Είναι συ-

νυφασμένη με την ευτυχία της ψυχής.

Πολλές φορές πηγάζει από την αναμέτρησή μας με τον θάνατο 

και κάθε μέρα σκοράρει διώχνοντας τον φόβο από κάθε ανθρώπινο 

πλάσμα, που γνωρίζει τη θνητότητά του.

Διώχνει τη σκοτεινή σκιά που μας συνοδεύει σε κάθε μας βήμα. 

Μας κάνει δημιουργικούς και μας μαθαίνει να ξεπερνάμε τον τρό-

μο για το τέλος της ζωής, αποδιώχνοντας τον φόβο της αποτυχίας 

και της δυστυχίας.

Η αισιοδοξία μοιάζει με το φως σε καταθλιπτικούς καιρούς και 

είναι η μουσική υπόκρουση σε κάθε δύσκολη στιγμή, που μας θυ-

μίζει τη διαδικασία της λήθης-φυγής από ένα εφιαλτικό παρελθόν.

Η σημερινή αισιοδοξία βοηθάει τον κάτοχό της να δραπετεύσει 

ακόμα και όταν αντικρίζει μια τρομερή αλήθεια της ζωής όπως εί-

ναι ο θάνατος, γιατί δημιουργεί την ιδέα της αθάνατης ψυχής και 

δίνει δύναμη και κουράγιο σε κάθε αντίξοη συνθήκη και παρη-

γορεί σε κάθε αναπόφευκτη απώλεια. Η αισιοδοξία παύει να είναι 

Ο κυματισμός 
της αισιοδοξίας, 
ξεκινώντας από 
ένα χαμόγελο, 
μπορεί να 
ξεπεράσει όλα 
τα εμπόδια που 
πριν φάνταζαν 
ανυπέρβλητα.

“

“
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το παν όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγκαλιάσει το σήμερα, που 

του ανήκει, στρέφοντας τη σκέψη του στο παρελθόν ή στο μέλλον.

Μόνο η αισιοδοξία, σήμερα, διώχνει από τη ζωή μας κάθε με-

γάλη και μη αναστρέψιμη απειλή για τη θεμελιώδη μας ασφάλεια, 

όπως είναι ο βιασμός, η αναπηρία, το διαζύγιο, η απώλεια εργασίας, 

αλλά και κάθε μορφή κρίσης. Έτσι, όταν η αισιοδοξία κυριαρχεί 

ολοκληρωτικά στη σκέψη μας, μας αποσπά την προσοχή από δυσά-

ρεστα γεγονότα και, χωρίς να σπάει τους κανόνες, μας βγάζει ενίο-

τε ευχάριστα από το πρόγραμμά μας, για μικρές, αλλά σημαντικές 

αποδράσεις στη ζωή.

Η αισιοδοξία κινητοποιεί μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας –όταν 

συνειδητοποιούμε βουνά άδικης πικρίας, τα οποία δεν είμαστε πά-

ντα σε θέση να ελέγξουμε– και γίνεται καταλύτης, που μας ξυπνά 

από τον λήθαργο της εσωστρέφειας και της μιζέριας.

Η αισιοδοξία μαθαίνει τον άνθρωπο να ζει καλά στο σήμερα και 

να έχει ειρηνικά τέλη, γιατί η ιδέα της και μόνο μας χαρίζει μια ζωή 

χρήσιμη και συναρπαστική.

Δυστυχώς στη ζωή μαθαίνουμε να ζούμε με αισιοδοξία ενίοτε 

αργά, όταν το σώμα μας δεν έχει ελπίδα για περισσότερη ζωή, και 

τότε έρχεται η στιγμή που ο άνθρωπος νικά τις υπαρξιακές του ανη-

συχίες και είναι αυτή που απομακρύνει τον «παραλογισμό», βρίσκει 

λύσεις για όλες τις ανατροπές της τύχης και δημιουργεί νέες αρχές.

Εάν τώρα τα πράγματα στη ζωή αντιμετωπίζονται ανάλαφρα, με 

χαλαρότητα και με σωστή ψυχολογική σκέψη, δεν διεγείρουν καθό-

λου έντονο σκεπτικισμό ή αμυντική διάθεση, αλλά διευκολύνουν την 

εξέλιξή μας σε μια χρήσιμη και ομαλή επιλογή πορείας μέχρι το τέλος.
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Η αισιοδοξία διαλύει κάθε σκοτεινό επίπεδο του εαυτού μας και 

δημιουργεί χαρούμενες ψυχικές διακλαδώσεις, ακόμα και όταν τα 

εμπόδια φαίνονται ανυπέρβλητα. Ξεθωριάζει κάθε εμμονή από το 

παρελθόν και προοδευτικά μας μαθαίνει να ζούμε μια ζωή πλού-

σια στο παρόν, βρίσκοντας τον εαυτό μας και έχοντας επαφή με τον 

πυρήνα της ζωής, που είναι το πραγματικό νόημα της ύπαρξής μας, 

μαζί με τη γνώση, την πίστη, την αγάπη, την προσφορά και τη δη-

μιουργία.

Η αισιοδοξία είναι το όχημα που μας μεταφέρει νοερά, αλλά και 

ρεαλιστικά, σε μέρη όπου συναντάμε τις προαναφερόμενες ιδιότητες.

Η αποστολή της αισιοδοξίας είναι να ανακουφίσει την ανθρώ-

πινη δυστυχία. Και εύλογα τίθεται το ερώτημα: Από πού εκλύεται 

η ανθρώπινη δυστυχία; Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οφείλεται 

στον φόβο. Και πότε μας καταλαμβάνει ο φόβος; Όταν νιώθουμε λί-

γοι, όταν πιστεύουμε ότι δεν μας αποδέχονται οι άλλοι και όταν γε-

νικά εστιάζουμε στην έλλειψη. Τότε, εκτός του φόβου, δημιουργεί-

ται και διαταραχή πανικού, θλίψη και, επιπλέον, σκέψεις θανάτου.

Η τρομακτική σκέψη του θανάτου μάς εμποδίζει να απολαύσου-

με τη ζωή μας· δεν αφήνει καμιά ηδονή χωρίς διαταραχή – παρά με 

συνοδό τον φόβο για το αύριο.

«Τα πάντα ρει» διακηρύσσει ο μέγας Ηράκλειτος. Κανείς δεν 

γνωρίζει «τι τέξεται η επιούσα». Η δυστυχία στη ζωή είναι το πιο 

σύνηθες φαινόμενο. Η αισιοδοξία, ως αναλαμπή, διασχίζει τον 

μαύρο ουρανό της δυστυχίας και είναι εκείνη που σκοράρει στη 

ζωή σήμερα, όταν καμιά άλλη δραστηριότητα δεν μπορεί να ικανο-

ποιήσει τη λαχτάρα μας για αιώνια ζωή, ευτυχία και αλήθεια!
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«Η αισιοδοξία είναι τρόπος ζωής και όχι ξόρκι», ο κυματισμός 

της ας αρχίσει από σήμερα, με ένα χαμόγελο, κάνοντας μια νέα 

αρχή, μαζί με το πρωινό ξύπνημα.

Αισιοδοξείτε και χαμογελάτε από σήμερα, είναι μεταδοτικά!

Η Αισιοδοξία είναι το πέμπτο «πνευματικό μου παιδί». Έχουν προη-

γηθεί η Αυτογνωσία, η Αλήθεια, τα Συναισθήματα και η Αυτοεκτίμηση.



2
Περί αισιοδοξίας

Γιατί να θέλουμε μια άλλη ζωή από αυτή που έχουμε και, συνεπώς, 

χάνουμε την αισιοδοξία μας;

Εάν αυτό το σκεφθούμε καλά, διαπιστώνουμε ότι είναι το κύριο 

πρόβλημά μας, σε καθημερινή βάση.

Εάν έχουμε αισιοδοξία, μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγ-

ματα στη ζωή.

Δεν εννοούμε, φυσικά, ότι θα ζήσουμε για πάντα ανώδυνα. 

Αλλά θα μπορούμε, τουλάχιστον, να νιώθουμε ευχάριστα, να νιώ-

θουμε όμορφα και να έχουμε τον έλεγχο των πραγμάτων και στις 

μεγαλύτερες ανατροπές της τύχης.

Να νιώθουμε υγιείς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποια στιγμή 

δεν θα αρρωστήσουμε.

Να θέλουμε να μας αγαπούν και να μας σέβονται οι άλλοι. Κάτι 

που πρέπει να κάνουμε πρώτα εμείς.

Στην καθημερινότητά μας δεν συμβαίνουν πάντα έτσι τα πράγ-

ματα. Δυστυχώς τα γεγονότα στη ζωή, μαζί με τις ανατροπές της 
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τύχης, θα έλθουν να μας βρουν. Εξαρτάται από μας σε τι στάδιο 

πνευματικής ανάπτυξης βρισκόμαστε για να τα αντιμετωπίσουμε. 

Ελπίζω τότε να έχουμε αισιοδοξία και καλή διάθεση.

Αποτελεί κοινό μυστικό ότι όλα στη ζωή υπόκεινται στον νόμο 

της φθοράς. Έχουν γέννηση, ακμή, παρακμή, θάνατο και αναγέν-

νηση. Στη ζωή, επίσης, δεν απαντώνται όλα τα γιατί και δεν ισχύει 

τίποτα για πάντα. Όλα τα πράγματα κάνουν κάποτε τον κύκλο τους, 

άλλοτε με μικρή και άλλοτε με μεγάλη διάμετρο. Εμείς απλώς τα 

παρατηρούμε με ανάλογα συναισθήματα και τα διαχειριζόμαστε 

βάσει του αυτεξούσιου που διαθέτουμε.

Αντί λοιπόν να παραπονιόμαστε διαρκώς, ας αφήσουμε τη ζωή να 

κυλήσει στους δικούς της ρυθμούς κι εμείς, πού και πού, να κρατάμε τα 

γκέμια και, γιατί όχι, ας την απολαμβάνουμε όπως έρχεται, βρε αδελ-

φέ, και όχι όπως εμείς τη θέλουμε. Μακάρι να ήταν όπως τη θέλουμε, 

αλλά να που δεν ευθυγραμμίζεται πάντα με τη δική μας θέληση.

Τώρα, κάθε νοητική αρνητική αντίδραση και κρίση για τα γε-

γονότα που συμβαίνουν μόνο εμάς βρίσκει χαμένους; Τα πράγματα 

δυστυχώς δεν αλλάζουν σύμφωνα με τις δικές μας προτεραιότητες 

και ανάγκες.

Τα πράγματα είναι όπως είναι και δεν μπορούν να γίνουν δια-

φορετικά για να μας κάνουν το χατίρι. 

Προσωπικά, λυπάμαι όταν έχει συννεφιά, γιατί μου χαλάει τη 

διάθεσή μου. Με τα χρόνια το συνήθισα και κάθε φορά που μαυρί-

ζει ο ουρανός αντιστέκομαι λιγότερο, περιμένοντας τη λιακάδα της 

επόμενης μέρας.

Έτσι με τον καιρό έμαθα να αποδέχομαι αυτό που μου συμβαί-
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νει, χωρίς να το κρίνω. Όταν π.χ. έχει συννεφιά αλλάζω το σημείο 

εστίασης. Αποδέχομαι τη νοητική μου κατάσταση, θυμάμαι μια 

ηλιόλουστη μέρα το καλοκαίρι να κολυμπάω στη θάλασσα και κατά 

κάποιον τρόπο αλλάζω σκέψη και συγχρόνως αισιοδοξώ για κάτι 

καλύτερο που θα φέρει η επόμενη μέρα.

Εάν λοιπόν, έτσι απλά, αισιοδοξούμε, πολύ γρήγορα θα κατανοή-

σουμε ότι τα πάντα είναι θέμα σκέψης. Και, όπως γνωρίζουμε, μια 

απλή σκέψη μπορεί εύκολα να αλλάξει εάν το επιθυμούμε κι εμείς. 

Αυτό αποτελεί και τη βάση της γνωσιακής θεραπείας μέσα από την 

αυτογνωσία.

Όταν όμως αντιστεκόμαστε σε αυτά που μας συμβαίνουν, τότε 

δημιουργούμε μια νοητική παραμόρφωση της αντίληψης της πραγ-

ματικότητας και μετά παραπονιόμαστε για την κακή μας τύχη. Γιατί 

η πραγματικότητα του καθενός από μας είναι θέμα προσωπικής πε-

ποίθησης, ερμηνείας, αντίληψης και πληροφόρησης και είναι δια-

φορετική από την πραγματικότητα των άλλων.

Οι κρίσεις, τελικά, που κάνουμε για τα γεγονότα είναι και η 

αχίλλειος πτέρνα μας. Είναι οι «ιδιωτικές» λογικές και ερμηνείες 

που δίνουμε στα πράγματα και μας εμποδίζουν να έχουμε άμεση 

επαφή και εμπειρία, ώστε να τα αντιληφθούμε και να τα αποδε-

χθούμε «ως έχουν».

Έχουμε δηλαδή ξεχωρίσει τα γεγονότα σε καλά και άσχημα 

βάσει των προσωπικών μας απόψεων και στη συνέχεια πλάθουμε 

ιστορίες και καταστάσεις βγάζοντας αυθαίρετα συμπεράσματα.

Τελικά, απαισιοδοξία και δυστυχία μάς προκαλούν η κρίση και 

ο τρόπος που ερμηνεύουμε τα γεγονότα.
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Έρχεται τώρα η αύρα της αισιοδοξίας 

να μας καθησυχάσει, ότι τα πράγματα εί-

ναι έτσι, όπως είναι, και όχι αλλιώς. Εμείς 

απλώς τα αποδεχόμαστε.

Μας λέει, λοιπόν, ότι τα πράγματα στη 

ζωή είναι όμορφα και ερωτεύσιμα, όπως 

η ίδια η ζωή, και μας υπενθυμίζει να χαλαρώσουμε και να μην 

ερμηνεύουμε τα γεγονότα κατά το δοκούν, γιατί τα πάντα υπόκει-

νται στον νόμο της φυσικής κατάστασης, στον νόμο της φθοράς του 

κύκλου της ζωής, με τη γέννηση, την ακμή, την παρακμή και τον 

θάνατο και τη νέα γέννηση, σαν την αναγέννηση του φοίνικα από 

την τέφρα του.

Αισιοδοξία, λοιπόν, σημαίνει να σκεφτόμαστε διαφορετικά για 

τη ζωή μας και όχι να εξαρτιόμαστε από εξωτερικές συνθήκες, όπως 

δόξα, πλούτη, εξουσία, εμφάνιση, αλλά μόνο από τον πακτωλό του 

εσωτερικού θησαυρού της πάναγνης ψυχής μας, πριν αυτή αμαυ-

ρωθεί από υλιστικές διαθέσεις.

Μπορούμε λοιπόν να επιλέξουμε το συναίσθημα της αισιοδο-

ξίας από μέσα μας, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της ζωής μας, επει-

δή η πραγματική εσωτερική μας φύση χαρακτηρίζεται από ηρεμία 

και γαλήνη του νου και της ψυχής.

Οι διάφορες καταστάσεις της ζωής μας συνήθως χρωματίζονται 

από τον αισιόδοξο ή τον απαισιόδοξο τρόπο που τις ερμηνεύουμε. 

Αρκούν μόνο λίγες αρνητικές σκέψεις για να μας εμποδίσουν ν’ απο-

λαύσουμε το υπέροχο ταξίδι του σήμερα, αλλά και κάθε σήμερα, 

από άγνοια στη γνώση.

Η αισιόδοξη και η 
σωστή διαχείριση των 
σκέψεών μας κάνει το 

ταξίδι της ζωής μας 
συναρπαστικό.

“

“
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Η αισιόδοξη και η σωστή διαχείριση των σκέψεών μας κάνει το 

ταξίδι της ζωής μας συναρπαστικό. Η αισιοδοξία δίνει χρώμα και 

ελπίδα και στην πιο δυστυχισμένη σκέψη, που έχει ως αφετηρία τον 

φόβο και τον πόνο.

Είναι εκείνη που μας προτρέπει να επιλέξουμε τη χαρά της ζωής 

στο εδώ και τώρα, από το άγονο και θλιβερό παρελθόν, πλέκοντας μια 

χαρούμενη φορεσιά στο παρόν, σαν χρήσιμη ασπίδα για το μέλλον.

Το υφάδι της αισιοδοξίας είναι πάντα από μετάξι, γερό υλικό, 

που δημιουργεί στέρεα ύφανση, για τον πολυδαίδαλο ιστό της ζωής. 

Η αισιοδοξία δίνει χαρά. Η απαισιοδοξία λύπη. Το θέμα είναι τι 

επιλέγουμε από τα δύο και πώς τα διαχειριζόμαστε.

Η αλήθεια είναι ότι, για να νιώσουμε αισιόδοξοι, θα πρέπει να 

αποβάλουμε κάποιες από τις αγαπημένες μας αρνητικές συνήθειες, 

πεποιθήσεις και απόψεις για τη ζωή μας. Όπως π.χ. «είμαι άτυχος», 

«δεν μ’ αγαπάνε», «δεν αξίζω» κ.λπ.

Αφού δεν μας προσφέρουν τίποτα και μας κάνουν απαισιόδο-

ξους γιατί τις κουβαλάμε μαζί μας καθημερινά σαν επιτάφιο θρήνο; 

Μάλλον από συνήθεια στις αρνητικές σκέψεις και άγνοια.

Ο αισιόδοξος άνθρωπος είναι γεμάτος ενέργεια και σε κάθε δυ-

σκολία αντιστέκεται και βρίσκει τρόπους να βελτιώσει τις συνθήκες 

της ζωής του. Η αποδοχή των γεγονότων είναι η μεγαλύτερη σοφία 

η οποία του προκύπτει στη ζωή. Η αισιοδοξία, για την υποστήριξη 

αυτής της σοφίας σε κάθε παρούσα στιγμή, είναι η κινητήριος δύ-

ναμη και το μεγαλείο, αλλά συγχρόνως και το μυστήριο της ζωής.

Την αισιοδοξία στη ζωή μας θα πρέπει να τη νιώθουμε σαν μια 

φυσική κατάσταση.
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Η αισιοδοξία καταστρέφει το σύνδρομο του ανικανοποίητου. 

Γιατί «μαγκιά» στη ζωή είναι να χαίρεσαι αυτά που έχεις και όχι 

αυτά που θέλεις. Διαφορετικά δεν θα είσαι ποτέ χαρούμενος, ευτυ-

χισμένος και ευχαριστημένος, αλλά μπλοκαρισμένος σε ένα άγονο 

«εγώ» με μόνιμες ελλείψεις.

Ένα ελλειμματικό «εγώ», μαζί με θυμό, ανταγωνισμό και συ-

γκρίσεις, μόνο εμάς βρίσκει χαμένους.

Κάθε αντιπαράθεση με την πραγματικότητα μας απομακρύνει 

και από τις λίγες αισιόδοξες στιγμές της ζωής μας. Ο καθοριστικός 

παράγοντας στη ζωή είναι ο τρόπος που αντιδρούμε. Ο τρόπος που 

ερμηνεύουμε τα γεγονότα καθορίζει την κατάσταση στην οποία 

βρισκόμαστε. Εάν είναι αισιόδοξος, θα νιώσουμε ικανοποίηση. Εάν 

είναι απαισιόδοξος, θα νιώσουμε δυστυχία.

Γενικά, τα γεγονότα απλώς συμβαίνουν, όπως και οι κρίσεις, ηθι-

κές, κοινωνικές και οικονομικές. Εξαρτάται τώρα από μας σε ποιο 

στάδιο πνευματικής ανάπτυξης βρισκόμαστε για να τα αντιμετωπί-

σουμε. Γιατί σε κάθε στάδιο πνευματικής ανάπτυξης τις σκέψεις μας 

τις επιλέγουμε εμείς, όπως τα συναισθήματά μας, τις συμπεριφορές 

μας και τις πράξεις μας. Κανείς, τελικά, δεν μπορεί να μας κάνει ευτυ-

χισμένους ή δυστυχισμένους εάν δεν το αποφασίσουμε πρώτα εμείς.

Μόνο ψευδαισθήσεις ενέσεων ευτυχίας έχουμε κάποιες φορές, 

όταν οι εξωτερικές συνθήκες συμβαίνει να είναι όπως εμείς τις θέ-

λουμε τη δεδομένη εκείνη χρονική στιγμή.

Για να βρούμε την αισιοδοξία, ένα μόνο μέρος υπάρχει και αυτό 

είναι ο εσωτερικός εαυτός μας. Γιατί όλες οι αιτίες και τα αποτε-

λέσματα στη ζωή είναι εσωτερικά γεγονότα και προσδοκίες. Η 
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αισιοδοξία, επίσης, καθορίζεται και από τις προσδοκίες, οι οποίες 

επηρεά ζονται από αυτό που εμείς θεωρούμε καλό ή κακό.

Κάθε, σχεδόν, απαισιόδοξη σκέψη είναι αυθαίρετη και συνδέε-

ται μόνο με το πώς κρίνουμε εμείς τα γεγονότα. Όταν είμαστε αισιό-

δοξοι, όλα τα πράγματα τα βλέπουμε από τη θετική τους σκοπιά. 

Όταν όμως είμαστε απαισιόδοξοι, όλα μας φταίνε και όλα μας φαί-

νονται αρνητικά.

Οι προσδοκίες, τελικά, μας προετοιμάζουν για το δύσκολο ταξίδι 

της ζωής.

Εάν βλέπουμε τα πράγματα από την αισιόδοξη ματιά, σίγουρα 

θα επιτύχουμε. Όταν αισιοδοξούμε στη ζωή, το καθετί χρωματίζεται 

με επιτυχία.

Η αισιοδοξία μοιάζει με ευλογία. Ειδικά όταν εμφανίζονται κρί-

σιμες καταστάσεις, ωριμάζουμε και εξελισσόμαστε. Διαφορετικά θα 

μέναμε μια ζωή προσκολλημένοι σε ασήμαντα πράγματα.

Κάθε κρίση είναι ευλογία· αποτελεί σήμα συναγερμού για να 

δούμε σε τι πνευματικό στάδιο βρισκόμαστε τη συγκεκριμένη εκεί-

νη χρονική στιγμή. Ας την αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία και τότε 

«όλα θα πάνε καλά».

Όταν το φως της αισιοδοξίας φωτίζει τα γεγονότα και τις αντιδρά-

σεις, μέχρι και θαύματα μπορούν να συμβούν. Ας αντιμετωπίσουμε 

με αισιοδοξία αυτά που μας συμβαίνουν και ας μην αντιστεκόμαστε 

όταν τα πράγματα είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς.

Τελικά, αισιοδοξία είναι να νιώθουμε ικανοποιημένοι, γιατί όχι 

και ευτυχισμένοι, με τις θετικές σκέψεις που κάνουμε για τα πράγ-

ματα.
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Η απαισιοδοξία είναι απόρροια της επιθυμίας για κάτι που δεν 

έχουμε. Γιατί να μην αισιοδοξούμε με αυτά που έχουμε; Τι μας 

εμποδίζει τελικά; Μας εμποδίζει η αποφυγή της εσωτερικής γνωρι-

μίας με τον εαυτό μας;

Οι απαισιόδοξοι δεν είναι ειλικρινείς με τον εαυτό τους, γιατί δεν 

νιώθουν άνετα με την ιδέα να τον πλησιάσουν.

Εάν γνωρίσουμε, πραγματικά, ποιοι είμαστε και τι θέλουμε από 

τη ζωή, πλησιάζουμε το αληθινό νόημα της ύπαρξής μας και γεμί-

ζουμε πίστη, αγάπη, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Κάθε αισιόδο-

ξος άνθρωπος αποδέχεται αυτό που είναι, χωρίς να δικαιολογείται, 

γιατί απλούστατα αποδέχεται και τις συνέπειες των πράξεών του.

Όπως οι επιλογές στη ζωή είναι δικές μας, έτσι και οι συνέπειες 

ανήκουν σ’ εμάς.

Ο αισιόδοξος άνθρωπος είναι ο καλύτερος φίλος του εαυτού του. 

Για να γίνεις ο καλύτερος φίλος του εαυτού σου, πρέπει πρώτα να 

επικοινωνήσεις μαζί του με ειλικρίνεια, να τον αγαπήσεις αναγνω-

ρίζοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία του. Όταν θα γίνεις ο κα-

λύτερος φίλος του εαυτού σου, κάποιες φορές θα βάλεις τα όριά σου 

και θα πεις και όχι, χωρίς να χάνεις το κέφι σου και την αισιοδοξία 

σου για ζωή.

Εάν οι άλλοι απογοητευθούν από τα όχι που πρέπει να πεις, εί-

ναι δικό τους το πρόβλημα, γιατί και τα όχι έχουν ως αφετηρία την 

αισιοδοξία και την αυτοεκτίμηση και αποτελούν το πενήντα τοις 

εκατό της ζωής μας.

Αισιοδοξία και αυτοεκτίμηση, λοιπόν, σημαίνουν, εάν χρειάζε-

ται, να μην καταπιέζεσαι προκειμένου να πεις όχι και, επιπλέον, να 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ30

ασχολείσαι με τον εαυτό σου, να κάνεις ό,τι σε ευχαριστεί, και ό,τι σε 

εξοργίζει να το διαχειρίζεσαι με σύνεση.

Αντίθετα, οι απαισιόδοξοι, με χαμηλή αυτοεκτίμηση, πασχίζουν 

να ικανοποιήσουν τους άλλους, αναζητώντας με τον τρόπο αυτό 

έγκριση και αγάπη.

Η μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία είναι να επιζητούμε διαρ-

κώς την επιδοκιμασία των άλλων. Γιατί, κάποια στιγμή, κάποιος, 

για δικούς του λόγους, θα πάψει να μας επιδοκιμάζει. Η σκληρή 

πραγματικότητα, τότε, θα είναι ότι τον περισσότερο καιρό θα τον 

περνάμε σχολιάζοντας αρνητικά και αποδοκιμάζοντας τους άλλους. 

Κακά τα ψέματα, στη ζωή όλοι ζητάμε κάποιες σταγόνες ευτυ-

χίας, μέσα από την επιδοκιμασία των άλλων για μας. Κάτι που δεν 

πρέπει να απαιτούμε από τους άλλους. Γιατί, απλούστατα, κάποια 

στιγμή, οι άλλοι για δικούς τους λόγους μπορεί να αποσύρουν την 

επιδοκιμασία τους

Ο αισιόδοξος άνθρωπος το κάνει από μόνος του προς τον εαυτό 

του και μάλιστα το θεωρεί υπέρτατο χρέος του και δεν το περιμένει 

από τους άλλους. Επίσης, διαθέτει τρυφερότητα και καλοσύνη για 

τη διαφορετικότητα των άλλων, αφού τη θεωρεί απαραίτητη στη 

ζωή.

Το να είναι κανείς αισιόδοξος δεν απαγορεύει να έχει διαφο-

ρετικές απόψεις, προτιμήσεις, στόχους, όνειρα, ελπίδες, επιθυμίες, 

αλλά και αντιπάθειες.

Δεν φοβάται τις διαφωνίες και δεν επιζητεί το ανέφικτο.

Τους αισιόδοξους όλοι τους συμπαθούμε, τους αγαπάμε και τους 

επιδοκιμάζουμε.



ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, ΘΑ ΠΑΡΩ! 31

Οι ίδιοι δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις αποδοκιμασίες των 

άλλων και δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους να πτοείται από τυχόν 

δυσάρεστες εκπλήξεις και από αρνητικά σχόλια.

Η αγάπη ποτέ δεν συγχέεται με την ταύτιση απόψεων με τους 

άλλους. Μπορεί να αγαπιούνται δύο άνθρωποι χωρίς απαραίτητα 

να συμφωνούν σε όλα τα ζητήματα. Καμιά διαφωνία με τους άλ-

λους δεν αποτελεί απειλή για την ευημερία μας. Άρα η αισιοδοξία 

μας για τη ζωή δεν βασίζεται στους άλλους.

Ο αισιόδοξος βασίζεται πάντα στον εαυτό του. Κανείς δεν μπορεί 

να καταλάβει τις ανάγκες μας, όπως κι εμείς τις ανάγκες των άλλων.

Ο αισιόδοξος κοιτά κατάματα την πραγματικότητα και αναλαμ-

βάνει προσωπικά την ευθύνη του εαυτού του. Δεν περιμένει τίποτα 

από τους άλλους, γιατί διαφορετικά θα νιώθει διαρκώς ματαίωση 

και πίκρα στις σχέσεις του.

Μπορεί να αγαπάμε, να σεβόμαστε και να τιμάμε τον σύντρο-

φό μας, όμως ποτέ δεν θα γνωρίσουμε ολοκληρωτικά τις ανάγκες 

του. Είναι δύσκολο σε κάθε περίπτωση να ξέρουμε τις ανάγκες του 

άλλου, γιατί αυτά που επιθυμούμε και θέλουμε διαρκώς αλλάζουν. 

Είναι αλήθεια ότι δυσκολευόμαστε να εντοπίσουμε τις δικές μας 

ανάγκες, πόσο μάλλον τις ανάγκες των άλλων, ακόμα και των αγα-

πημένων μας προσώπων.

Οι απαισιόδοξοι δεν σέβονται τον εαυτό τους, και είναι σχήμα 

οξύμωρο όταν περιμένουν από τους άλλους να τους σεβαστούν και 

να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Οι αισιόδοξοι στηρίζονται στον αυτοσεβασμό και οι άλλοι τους 

σέβονται ακόμα και εάν δεν τους συμπαθούν. Στην παράξενη μοίρα 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ32

των ανθρώπων έτσι έχουν τα πράγματα. Όταν ξέρεις ποιος είσαι, 

όταν γνωρίζεις τα όριά σου, οι άλλοι σε σέβονται. Όταν επίσης ξε-

χωρίζεις το χρήσιμο από το άχρηστο, επικοινωνείς με σαφήνεια και 

ειλικρίνεια με τους γύρω σου.

Όταν λοιπόν νιώθουμε άνετα με τον εαυτό μας, είναι πιο εύκολο 

να νιώθουμε συγχρόνως και χαλαροί· κι ας μην μάθουμε ποτέ γιατί 

τα πράγματα στη ζωή είναι όπως είναι και όχι αλλιώς. Ο αισιόδοξος, 

με όπλα την ειλικρίνεια, την ευθύτητα και την αμεσότητα, είναι σε 

θέση να επικοινωνεί και με τους πιο δύσκολους και δύστροπους αν-

θρώπους. Δημιουργώντας μια άμεση, ζεστή και ανοιχτή επικοινωνία.

Το αισιόδοξο άτομο διεκδικεί με αυτοπεποίθηση το δίκιο του, 

χωρίς να θυμώνει ή να γίνεται επιθετικό. Αισιοδοξία σημαίνει ση-

μείο ισορροπίας, εσωτερική δύναμη, αυτοκυριαρχία, στοχοθεσία της 

εργασίας, ανάληψη των ευθυνών που σου αναλογούν και υπερά-

σπιση του δίκιου σου.

Ο αισιόδοξος ασχολείται με τα δικά του προβλήματα. Δεν υπο-

χρεούται να δικαιολογεί τη συμπεριφορά του. Δεν απαλλάσσεται από 

το δικαίωμα να αλλάζει γνώμη όταν πρέπει, αλλά και να διατηρεί το 

δικαίωμα να κάνει λάθη και να αναλαμβάνει τις ευθύνες του.

Επίσης έχει το δικαίωμα να μην εξαρτάται από τη γνώμη των 

άλλων και να παίρνει αποφάσεις εκεί που οι άλλοι δεν τολμούν. 

Έτσι βάζει τα όριά του, λέει όχι εκεί που πρέπει, χωρίς να νιώθει 

ενοχές και τύψεις.

Στις διαφωνίες του εμφανίζεται ευγενικός και ταυτόχρονα στα-

θερός, εκφράζοντας ειλικρινά τη γνώμη του, χωρίς να περιμένει ότι 

οι άλλοι σώνει και καλά θα συμφωνήσουν μαζί του.
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Ο αισιόδοξος είναι συγχρόνως και ισορροπημένο άτομο. Έτσι, 

σαν ισορροπημένο άτομο, συμβιβάζεται με την πραγματικότητα 

χωρίς να επιτίθεται και να επικρίνει τους άλλους. Οι απαισιόδο-

ξοι, όταν οι επιθυμίες τους δεν εκπληρώνονται από τους άλλους, 

νιώθουν αναστάτωση, εκνευρισμό και χαμηλή αυτοεκτίμηση, 

εκτοξεύο ντας ύβρεις ανεξέλεγκτα προς πάσα κατεύθυνση. Θέλουν, 

με το να ενσπείρουν ενοχές, να χειριστούν τους άλλους, γιατί δεν 

αισθάνονται ισότιμοι μαζί τους.

Οι ανεξερεύνητες αρνητικές πεποιθήσεις ενεργοποιούνται όταν 

νιώθουμε ευαίσθητοι, κάτι που σημαίνει ότι οι άλλοι δεν είναι όπως 

τους θέλουμε εμείς.

Ο αισιόδοξος, απελευθερωμένος από ανάλογες πεποιθήσεις, 

βιώ νει μια αίσθηση ελευθερίας, με εσωτερική γαλήνη και ισορρο-

πία απέναντι στις συμβάσεις της ζωής.

Ο αισιόδοξος δεν ενθουσιάζεται από την καλή του τύχη, ούτε 

καταθλίβεται από την κακή. Βλέπει τα πράγματα από την ίδια από-

σταση είτε ευχάριστα είτε δυσάρεστα είναι αυτά, χωρίς να παίρνει 

«πολύ χρώμα» το συναίσθημά του.

Ο αισιόδοξος δεν συμβουλεύει ούτε κριτικάρει ανάλογα με τις 

δικές του πεποιθήσεις. Αυτό είναι έργο των απαισιόδοξων, τους 

οποίους συνοδεύει και χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Οι αισιόδοξοι δεν αισθάνονται μοναξιά στη σχέση. Όταν η μο-

ναξιά χτυπά την πόρτα του ζευγαριού, τότε εμβόλιμα μπαίνει στη 

ζωή τους ο φρέσκος αέρας της αισιοδοξίας και ξαναγεμίζει τις μπα-

ταρίες των προσδοκιών τους, χωρίς πλέον να νιώθουν την πλήξη 

της απαισιοδοξίας.
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Πώς φτάνουν δύο άτομα να νιώθουν πλή-

ξη και μοναξιά σήμερα; Προφανώς από μα-

ταιωμένες επιθυμίες. Αποτελεί, άραγε, φάρμα-

κο της μοναξιάς η αισιοδοξία;

Λένε ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, το 

επαγγελματικό άγχος, το κυνήγι της ευμάρειας 

και του καταναλωτισμού δυσκολεύουν τα άτο-

μα, άρα και τη σχέση τους με το άλλο φύλο και 

γενικότερα με τον σύντροφό τους.

Συχνά οι άνθρωποι δημιουργούν τις προϋ-

ποθέσεις της μοναξιάς τους, όταν απολέσουν και το τελευταίο ίχνος 

αισιοδοξίας. 

Κατ’ αρχάς σταματούν να επικοινωνούν ψυχικά με τον σύντρο-

φό τους, από φόβο δεν εκφράζουν τις πραγματικές τους ανάγκες ή 

τις εκφράζουν με επιθετικό και χρεωστικό τρόπο. Άλλοτε πάλι επι-

λέγουν την εσωστρέφεια, την απομόνωση και τη σιωπή. Χάνουν 

έτσι, σιγά σιγά, την αισιοδοξία τους και την αγάπη τους για πράγμα-

τα που τους γοήτευαν στον άνθρωπό τους, αλλά και στις μεταξύ τους 

σχέσεις και επιλογές.

Τον αυθορμητισμό του συντρόφου τους, τώρα, τον μεταφράζουν 

σε παρορμητικότητα, αφέλεια και ανωριμότητα. Αποτέλεσμα: το άγ-

χος και η καθημερινότητα τους δημιουργούν απαισιόδοξες σκέψεις 

και θεωρούν το σύντροφό τους, πλέον, ανίκανο να τους καταλάβει.

Η απαισιόδοξη στάση και η κακή γνώμη που έχουν ο ένας για 

τον άλλον αντανακλά και στη σεξουαλική τους ζωή. Οι σωματικές 

και οι συναισθηματικές επαφές αραιώνουν δραματικά και χάνεται 

Συχνά οι 
άνθρωποι 
δημιουργούν 
τις προϋποθέσεις 
της μοναξιάς 
τους, όταν 
απολέσουν και 
το τελευταίο ίχνος 
αισιοδοξίας.

“

“
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από τη σχέση τους κάθε ικμάδα αισιοδοξίας για το αύριο. Ώρες κά-

θονται αμίλητοι, προσηλωμένοι μπροστά στην τηλεόραση, που κα-

ταντά η κοινή τους «νεκρική»… στιγμή.

Τότε μια απαισιόδοξη συναισθηματική μοναξιά χτυπά την πόρ-

τα τους και εκείνοι, «τυφλοί τα τ’ ώτα τον τε νουν τα τ’ όμματα» 

(«τυφλοί και στ’ αυτιά και στον νου και στα μάτια»), στοχεύουν στο 

κενό, πνιγμένοι από μαύρες σκέψεις. 

Το ζευγάρι, αντί να χαίρεται τις όποιες ευλογίες του σήμερα, 

επιλέγει τα μαύρα φεγγάρια της απαισιοδοξίας και τη «βολή του», 

τρόπος του λέγειν: «καθένας χωριστά στη μοναξιά του». Ακολου-

θώντας έτσι, σε μια δυαδική σχέση, τη δική του, ο καθένας, σιωπηλή 

και απαισιόδοξη μοναχική πορεία.

Ο μαύρος ουρανός της απαισιοδοξίας, χωρίς ήλιο και φεγγάρι 

για το παρόν της σχέσης τους, τους βρίσκει μαζί στην ίδια στέγη, 

αλλά ουσιαστικά μόνους. Εάν δεν κινητοποιηθούν και δεν πάρουν 

ανάσες αισιοδοξίας για πρωτοβουλία και διάλογο, τότε η μοναξιά 

του καθενός γίνεται αβυσσαλέα, αδυσώπητη και προμηνύει αργά ή 

γρήγορα το τέλος της σχέσης.

Άρα η αισιοδοξία, η πρωτοβουλία και η καλή πρόθεση είναι 

φάρμακα για τη «μοναξιά»!

Αισιοδοξείτε, λοιπόν, ότι μέσα από τη θέληση για έναν ουσια-

στικό, ανοιχτό και πολιτισμένο διάλογο, χωρίς αρνητικές λεκτικές 

εκρήξεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε εκ νέου με τον σύντροφό σας. 

Εκφράστε ανοιχτά, με γλυκό και ήρεμο τρόπο, τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες σας, χωρίς να κρίνετε, να ακυρώνετε και να χρεώνετε τον 

άλλον. 
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Θυμηθείτε τον ούριο άνεμο της αισιοδοξίας τον πρώτο καιρό της 

γνωριμίας σας. Δυστυχώς η φθορά του χρόνου, το άγχος της καθη-

μερινότητας και η συνήθεια δηλητηριάζουν τη σχέση, φυσικά από 

άγνοια, αργά και σταθερά.

Μπορεί να έγιναν και λανθασμένοι χειρισμοί στη σχέση, δεν 

ήλθε δα και η συντέλεια του κόσμου. Τώρα γυρίστε σελίδα, όσο 

δύσκολο και αν είναι, μηδενίστε το κοντέρ, εκφράστε με ηρεμία και 

ειλικρίνεια τα πραγματικά σας αισθήματα, αφαιρέστε τις απαισιόδο-

ξες σκέψεις, θεωρήστε τες παρελθόν και κάνετε μια νέα αρχή μαζί 

και οι δύο.

Τώρα βάλτε στο καθημερινό σας πρόγραμμα δραστηριότητες 

που σας ικανοποιούν από κοινού. Γυμναστική, χόμπι, επιτραπέζια 

παιχνίδια.

Μην ξεχνάτε και τους ειδικούς συμβούλους σε θέματα σχέσεων 

και αισιοδοξείτε, αισιοδοξείτε όσο μπορείτε, είναι μεταδοτικό! Καλή 

τύχη, λοιπόν, με την τέχνη της αισιοδοξίας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο.
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Η τέχνη της αισιοδοξίας

Στην καλύτερη μορφή της, η τέχνη της αισιοδοξίας αλλάζει τη συ-

μπεριφορά του ανθρώπου απέναντι στα πράγματα και δημιουργεί 

αλληγορικά αντιθετικά ζεύγη, π.χ. από το σκοτάδι στο φως. 

Μετά το σκοτάδι πάντα ακολουθεί το φως. Όταν το φως κατα-

φέρνει και ξεγλιστρά από τις «γρίλιες» των κυττάρων του σώματος, 

μπαίνει μέσα μας και γεμίζει την ψυχή μας με λαμπερή αγάπη για 

την τέχνη της αισιοδοξίας. Έτσι κάθε λαμπερή ψυχή, γεμάτη φως, 

μπορεί να κρύβει πολλές δυσκολίες από τις ανατροπές και τις εκ-

πλήξεις της ζωής, αλλά τις ξεπερνά όταν υπηρετεί με συνέπεια την 

τέχνη της αισιοδοξίας που επέλεξε για τρόπο ζωής. 

Η τέχνη της αισιοδοξίας επιλέγεται χάρη στη γνώση και την 

πείρα της ζωής. Είναι προσωπική επιλογή και στη συνέχεια γί-

νεται τρόπος ζωής. Κάποτε ήταν ταμπού: η γνώση της τέχνης της 

αισιο δοξίας θεωρούνταν εξ ορισμού περιττή. Πίστευαν ότι ή το ’χεις 

ή δεν το ’χεις. Σήμερα με τη σωστή γνώση και πληροφόρηση τα 

πράγματα άλλαξαν. Έτσι, είναι κανείς άτυχος και απληροφόρητος, 


