
 



 

 

Ένα εγχειρίδιο για να δουλεύετε οπουδήποτε  

Στήσιμο ενός γραφείου στο σπίτι – 

20 συμβουλές για το πώς να δουλεύετε από το σπίτι  

 

Την επόμενη φορά που θα σκεφτείτε σχετικά με το ποια προσφορά 
εργασίας να επιλέξετε, ποιος θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας 
για την απόφασή σας; Υψηλότερος μισθός, μία επιπλέον εβδο-
μάδα άδειας ή η ευελιξία της εργασίας; Οι έρευνες έχουν δείξει ότι 
αυτό που μετράει περισσότερο για τους υποψηφίους εργαζόμε-
νους δεν είναι ο παράγοντας ‘χρήματα’ αλλά η διασφάλιση μεγα-
λύτερης ελευθερίας κατά την υλοποίηση της εργασίας τους. Γιατι, 
τελικά, μπορείτε πράγματι να στήσετε ένα γραφείο οπουδήποτε 
στις μέρες μας.   
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10 συμβουλές για να δουλεύετε από 
το σπίτι 

 

Όποιος έχει βιώσει την εμπειρία της εργασίας από 
το σπίτι είναι εξοικειωμένος με την κατάσταση 
αυτή: είναι όπως όταν είσαι ακόμη στο σχολείο 
και πρέπει να ξεκινήσεις να προετοιμάζεσαι για 
ένα διαγώνισμα. Ξαφνικά το σπίτι σας είναι α-
γνώριστο: όλα είναι καθαρά και τακτοποιημένα, 
σκουπισμένα, το φαγητό μαγειρεμένο, 
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αλλά…είναι τρεις το μεσημέρι και δεν έχετε α-
κόμη ξεκινήσει να δουλεύετε.  

Η εργασία από το σπίτι δεν είναι κάτι εύκολο. Α-
παιτείται πειθαρχία και ισχυρή θέληση, διαφορε-
τικά καταλήγετε να χαζολογάτε και περνάνε ολό-
κληροι αιώνες μέχρι να καταφέρετε να ολοκλη-
ρώσετε την εργασία σας. Ακολουθούν δέκα συμ-
βουλές που θα κάνουν πιο εύκολη για εσάς την 
εργασία από το σπίτι. Θυμηθείτε όμως: το πιο ση-
μαντικό από όλα είναι η  αποφασιστικότητά σας.   
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1. Διατηρείστε τον χώρο εργασίας σας σε ένα μέρος μόνο  

Ο πιο σημαντικός παράγοντας κατά την εργασία 
από το σπίτι είναι το περιβάλλον εργασίας σας. 
Μπορεί στην αρχή να μοιάζει διασκεδαστικό να 
εργάζεστε στο καθιστικό με την τηλεόραση ανοι-
χτή, αλλά μετά από λίγο καιρό θα διαπιστώσετε 
ότι πιο πολύ πατάτε τα πλήκτρα του τηλεχειρι-
στηρίου παρά τα πλήκτρα του πληκτρολογίου 
σας.  

Το κλειδί για την εργασία από το σπίτι είναι το 
γραφείο σας. Αυτό θα πρέπει να προορίζεται α-
ποκλειστικά για την εργασία σας, αν είναι δυνα-
τόν και θα πρέπει να σας επιτρέπει να ελαχιστο-
ποιείτε τις φορές που πρέπει να το ‘εγκαταλεί-
πετε’. Φυσικά δεν εννοούμε ότι θα πρέπει να με-
τατρέψετε το γραφείο σας σε τουαλέτα, αλλά ότι 
θα πρέπει να φροντιστε να έχετε συγκεντρωμένα 
εκεί όλα τα έγγραφα που πιθανώς να χρειάζεστε 
ώστε να μην είστε υποχρεωμένοι να ψάχνετε σε 
όλο το σπίτι να βρείτε κάποιο από αυτά. Όταν 
βγαίνετε από το γραφείο σας, υπάρχουν ένα 
σωρό πράγματα που μπορούν να σας αποσπά-
σουν από την εργασία σας – ο καναπές, η καφε-
τιέρα, το κρεβάτι, η βιβλιοθήκη… 
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Ορισμένοι άνθρωποι προτιμούν να διαμορφώ-
σουν ένα ολόκληρο δωμάτιο ως χώρο εργασίας 
σαν να είναι κανονικό γραφείο. Με τον τρόπο 
αυτό επιτυγχάνουν να ελαχιστοποιούν πλήρως 
τους μη απαραίτητους περισπασμούς. Άλλοι πάλι 
μπορούν να αρκεστούν στο να διαμορφώσουν 
μια γωνιά της κρεβατοκάμαρας. Εξαρτάται από 
εσάς το να επιλέξετε την καταλληλότερη προσέγ-
γιση αρκεί να είναι αποτελεσματική. Θα μπορού-
σατε επίσης να σκεφτείτε την περίπτωση ενός 
γραφείου στο οποίο θα εργάζεστε όρθιος/α, αντι 
να είστε καθιστός/ή. Ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ, ο Κά-
ρολος Ντικενς και ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, για 
παράδειγμα εργαζόντουσαν όρθιοι.  

 

2. Αξιοποιείστε πλήρως την ευελιξία του χρόνου εργα-
σίας σας  

Μην υποεκτιμάτε τις εργάσιμες ώρες σας. Στην 
περίπτωση που ο πελάτης ή ο εργοδότης σας δεν 
σας καθορίζει τις ώρες εργασίας σας, τότε ρυθμί-
στε τις από μόνοι σας. Εξάλλου, εσείς γνωρίζετε 
καλύτερα από οποιονδήποτε πότε είστε περισσό-
τερο παραγωγικός/ή. Είστε νυχτοπούλι ή πρωι-
νός τύπος; Κανένας δεν θα σας υποχρεώσει να 
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βρίσκεστε στο γραφείο σας στις οχτώ και να έχετε 
ένα μισάωρο διάλειμμα για φαγητό. Ο χρόνος εί-
ναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα σας σε σύγκριση 
με κάποιον που πηγαινοέρχεται στη δουλειά του, 
γι’ αυτό χρησιμοποιήστε τον έξυπνα.   

Ρυθμίστε τις ώρες εργασίας σας ανάλογα με το 
πώς σας βολεύουν και νιώστε άνετα να απαντάτε 
στα emails σας το απόγευμα ή να εργάζεστε το 
βράδυ από τις οχτώ μέχρι τα μεσάνυχτα. Εάν εί-
στε πρωινός τύπος μπορείτε να βάλετε ξυπνητήρι 
στις πεντέμισι το πρωί και να έχετε ολοκληρώσει 
το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς σας μέχρι 
την ώρα του μεσημεριανού. Ορισμένοι προτι-
μούν να δουλεύουν για δύο ώρες και κατόπιν να 
κάνουν  διάλειμμα μιας ώρας για να πάνε για 
τρέξιμο ή να κάνουν γυμναστική. Προγραμματι-
στε τον χρόνο σας ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. 
Το πιο σημαντικό είναι να ακολουθείτε με συνέ-
πεια αυτό το πλάνο.  

 

3. Ενδυματολογικός κώδικας για το σπίτι  

Οι πιτζάμες είναι φανταστικές και πολύ άνετες. 
Αλλά με το χέρι στην καρδιά – το να απαντάτε 
στις κλήσεις το απόγευμα φορώντας τα ρούχα με 
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τα οποία πηγαίνετε για ύπνο είναι κάπως περί-
εργο. Είναι δύσκολο να το περιγράψουμε αλλά η 
αλήθεια είναι πώς ο τρόπος που είστε ντυμένος/η 
επηρεάζει τον τρόπο που  συναναστρέφεστε κά-
ποιον/α, ακόμη και εάν δεν έχετε οπτική επαφή 
με αυτόν/ην. Κυρίως όμως επηρεάζει το πώς αι-
σθάνεστε εσείς με τον εαυτό σας.  

Κανένας δεν θα σας υποχρεώσει να κυκλοφορείτε 
μέσα στο σπίτι με κοστούμι, αλλά εάν αλλάξετε 
ρούχα αμέσως μετά το πρωινό, ειλικρινά αυτό θα 
λειτουργήσει πολύ θετικά για την παραγωγικό-
τητά σας.   

 

4. Ανεφοδιάστε το ψυγείο 

Το να δουλεύει κανείς στο σπίτι επιφέρει μία αν-
θυγιεινή συνήθεια – την επίσκεψη κατευθείαν στο 
ψυγείο όποτε θέλετε. Αυτό όχι μόνο δεν θα έχει 
θετικές συνέπειες για την εργασιακή σας απόδοση 
αλλά και το ίδιο το σώμα σας θα υποφέρει. Υπάρ-
χει ένας απλός τρόπος να το διαχειριστείτε αυτό: 
αλλάξτε το περιεχόμενο του ψυγείου σας, αντικα-
ταστήστε τα μπισκότα και τις καραμέλες με 
φρούτα και λαχανικά, αντικαταστήστε τον καφέ 
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με τσάι και ετοιμάστε ένα ελαφρύ πρωινό και 
γεύμα.  

Δεν υπάρχει τιποτα χειρότερο από ένα μεσημε-
ριανό που να αποτελείται από μοσχαρίσιο κό-
ντρα φιλέτο με μπεσαμέλ και έξι ντάμπλινγκς και 
κατόπιν να πρέπει να απλωθείτε στον καναπέ. Η 
δουλειά σας θα περάσει σε δεύτερη μοίρα και α-
κόμη και μετά από μία ώρα ξεκούραση θα νιώθετε 
κουρασμένος/η. Το ίδιο ισχύει και στην περί-
πτωση του καφέ και κάτι γλυκού. Εάν όμως στο 
ψυγείο σας βρίσκονται μόνο φρούτα, θα πάρετε 
γρήγορα την ενέργεια που χρειάζεστε και δεν θα 
νιώθετε πλέον κουρασμένος/η.  

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η συ-
χνότητα. Είναι προτιμότερο να λαμβάνετε μικρές 
ποσότητες τροφής περισσότερες φορές τη μέρα, σε 
σύγκριση με ένα χορταστικό γεύμα στις δύο και 
μετά να αράζετε ή να χαζολογάτε. Εάν έχετε αυτή 
τη δυνατότητα καλό είναι να ετοιμάζετε τα σνακ 
σας μία μέρα πριν. Έτσι δεν θα χρειάζεται να σκέ-
φτεστε τι να φάτε ή να τσιμπήσετε.  
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5. Πίνετε πολύ νερό 

Το να πίνετε πολύ νερό θα σας βοηθήσει με πολ-
λούς τρόπους. Να έχετε πάντα κοντά σας νερό και 
δεν θα έχετε αίσθηση πείνας. Μην ξεχνάτε ότι και 
η πνευματική εργασία είναι κουραστική. Εάν πί-
νετε πολύ νερό δεν θα κουράζεστε τόσο γρήγορα 
και έτσι θα είστε πολύ πιο παραγωγικός/ή.  

 

6. Κανόνες του σπιτιού  

Εάν ζείτε μόνος/η σας στο σπίτι, σχεδόν τα έχετε 
καταφέρει. Εάν όμως έχετε και συγκάτοικους, 
τότε θα πρέπει να συμφωνήσετε με ‘καθαρούς’ κα-
νόνες.  

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταλήξετε σε μια 
συμφωνία με τον σύντροφό σας. Πολλοί άνθρω-
ποι δεν συνειδητοποιούν ότι ενώ είστε σπίτι αλλά 
‘εν ώρα εργασίας’, θα πρέπει να δουλεύετε και δεν 
υπάρχει το περιθώριο να αφιερώνετε τις ώρες αυ-
τές στον ‘σύντροφό’ σας σχεδιάζοντας πού θα 
πάτε διακοπές ή συζητώντας τι θα μαγειρέψετε 
για βραδινό. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύ-
σκολη στην περίπτωση που στο σπίτι υπάρχει και 
ένας γονιός σε άδεια μητρότητας και ένα παιδί. 
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Στην περίπτωση αυτή για να μπορέσετε να αντε-
πεξέλθετε θα πρέπει να θέσετε πολύ αυστηρούς 
κανόνες.    

Θα χρειαστείτε πιθανότατα ένα ξεχωριστό δωμά-
τιο το οποίο μάλιστα θα πρέπει να είναι και ηχο-
μονωμένο. Γιατι;  

Διότι κάθε φορά που θα ακούτε το μωρό σας να 
κλαίει ο εγκέφαλος σας θα σας δίνει αυτόματα 
την εντολή ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε κάτι 
για αυτό και θα παρατάτε τη δουλειά σας. Η ε-
ναρμόνιση της ζωής μίας καινούργιας οικογέ-
νειας με ένα γραφείο στο σπίτι δεν είναι καθόλου 
εύκολη υπόθεση, και ελάχιστοι μόνο μπορούν να 
το διαχειριστούν. Έτσι, μία εναλλακτική μπορεί 
να είναι ένα είδος ‘γραφείου’ εκτός σπιτιού. Για 
παράδειγμα ένα ‘από κοινού’ γραφείο που υπάρ-
χουν πρακτικά σε κάθε επαρχιακή πόλη. Έναντι 
ενός λογικού μισθώματος θα μπορέσετε να δια-
σφαλίσετε την ηρεμία που δεν μπορείτε να έχετε 
στο σπίτι σας.  
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7. Αποκόψτε τον εαυτό σας από τον υπόλοιπο κόσμο 

Τέλος στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, τα email 
και τα κινητά τηλέφωνα. Νομίζετε ότι είναι αδύ-
νατον επειδή χρειάζεστε το τηλέφωνο και το 
email για τη δουλειά σας; Ξανασκεφτείτε το.  

Όλοι μας χρειάζεται να στέλνουμε ή να μοιραζό-
μαστε τη δουλειά μας, να συζητάμε τις παρουσιά-
σεις μας ή να ενημερωνόμαστε σχετικά με το πότε 
πρέπει να είμαστε παρόντες σε μία συνάντηση. 
Χωρίς αμφιβολία. Αλλά εάν αποθηκεύσετε το 
Facebook στους   Σελιδοδείκτες του Internet 
Explorer, και οι φίλοι σας στέλνουν συνέχεια α-
στείες φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο, δεν 
θα καταφέρετε και πολλά.  

Ο καλύτερος τρόπος για να συνεχίσετε να δου-
λεύετε αποτελεσματικά και να μην σας αποσπάει 
ή επηρεάζει τιποτα την συγκέντρωση είναι να θέ-
σετε στον εαυτό σας μία ‘σειρά’ από δραστηριό-
τητες. Για παράδειγμα, προσφέρετε στον εαυτό 
σας ένα 10-λεπτο διάλειμμα για καφέ για να πε-
ριηγηθείτε στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης νω-
ρίς το πρωί και αφού αλλάξετε και ντυθείτε με τα 
ρούχα της δουλειάς σας, αφιερώστε μισή ώρα για 
να τσεκάρετε τα emails σας και  ταυτόχρονα να 
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κάνετε όλα τα  απαραίτητα τηλεφωνήματα. Κα-
τόπιν κλείστε το παράθυρο των email και του η-
μερολογίου και ρυθμίστε το τηλέφωνό σας στο α-
θόρυβο και στη λειτουργία μη-δόνησης. Μπο-
ρείτε να ρίξετε μια ματιά σε όλα μετά το μεσημε-
ριανό και πριν το τέλος της εργάσιμης ημέρας 
σας. Αυτό θα αυξήσει την αποδοτικότητά σας στο 
απόλυτο μέγιστο.  

Εάν κάποιος σας ενοχλήσει/διακόψει κατά τη 
διάρκεια των εργάσιμων ωρών σας είναι δύσκολο 
να ξαναβρείτε τον ρυθμό σας και αυτό θα σας 
κουράσει ακόμη περισσότερο. Μην διστάσετε να 
ενημερώσετε τους φίλους και την οικογένειά σας 
ότι δεν θα μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας 
για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εάν 
χρειάζεστε πραγματικά το τηλέφωνό σας χωρίστε 
τις επαφές σας σε επαγγελματικές και μη, και θέ-
στε τις τελευταίες στην αθόρυβη χρήση. Στην πε-
ρίπτωση αυτή θα μπορούν να σας εντοπίσουν 
μόνο οι σημαντικές επαφές ενώ με τους υπόλοι-
πους θα επικοινωνήσετε μετά την ολοκλήρωση 
της εργασίας σας.  
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8. Εργαστείτε ανά πακέτα 

Το πρώτο βήμα προς μία πραγματικά αποδοτική 
εργασία είναι η αφιέρωση ενός μέρους της ημέρας 
για τη διαχείριση των επαγγελματικών τηλεφω-
νημάτων και emails. Το δεύτερο είναι η δημιουρ-
γία πακέτων δραστηριοτήτων, όπως εξηγήσαμε 
παραπάνω αναλόγως με το τι κάνετε.  

Η συμπλήρωση αναφορών είναι κάτι απαραίτητο 
και βασικό. Μπορείτε όμως να κάνετε αυτή την 
εργασία σε μία χρονική στιγμή που δεν νιώθετε 
και τόσο δημιουργικοί. Για ορισμένους ανθρώ-
πους αυτή η χρονική στιγμή μπορεί να είναι το 
πρωί, ενώ για άλλους οι απογευματινές ώρες. 
Στην περίπτωση που θεσπίσετε μεμονωμένα πα-
κέτα δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της ημέ-
ρας και παραμείνετε πιστοί σε αυτά, αυτό θα σας 
προσφέρει μία αίσθηση ελέγχου της κατάστασης 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.  

Εάν θέλετε να φερθείτε έξυπνα θα προγραμματι-
σετε τα πακέτα δραστηριοτήτων σας την Κυριακή 
για όλη την εβδομάδα, και πριν το τέλος κάθε η-
μέρας θα προσδιορίζετε τις δουλειές που οφείλετε 
να κάνετε την επόμενη ημέρα. Εάν δεν το κάνετε 
αυτό δεν θα μπορείτε να διακρίνετε τις 
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σημαντικές από τις μη σημαντικές εργασίες κα-
θώς και αυτές που μπορούν/δεν μπορούν να α-
ναβληθούν. Ως αποτέλεσμα θα νιώθετε πάντα 
χρονικά πιεσμένοι, στο κεφάλι σας θα στριφογυ-
ρίζουν συνεχώς οι υποχρεώσεις σας και τελικά 
δεν θα μπορέσετε ποτέ να ξεκουραστείτε.  

 

9. Γυμναστείτε και προσφέρετε ένα διάλειμμα στο μυαλό 
σας 

Πιστεύετε ότι χρειάζεστε πολύ χρόνο για να 
βρείτε τον ρυθμό εργασίας σας το πρωί; Δοκιμά-
στε να αντικαταστήσετε το απογευματινό τζό-
κινγκ με ένα πρωινό τζόκινγκ και βγείτε για ένα 
μισάωρο τρέξιμο στις εφτάμιση το πρωί. Θα απο-
κτήσετε γρήγορα εργασιακό ρυθμό και θα νιώ-
θετε όμορφα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.  

Δεν είστε ο τύπος του πρωινού τζόκινγκ; Αφιερώ-
στε 10-15 λεπτά σε μερικές κάμψεις ή χαμηλά κα-
θίσματα και μέσα σε ένα τέταρτο θα νιώσετε υγιέ-
στατος.   

Εάν η κατάσταση της υγείας σας δεν σας επιτρέ-
πει να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε μία βόλτα να 
πάρετε λίγο καθαρό αέρα. Το μυαλό σας θα 
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καθαρίσει και θα είστε έτοιμος/η να στρωθείτε 
στη δουλειά.  

 

10. Ευχαριστηθείτε την εργασία σας 

Και τώρα πάμε στο πιο σημαντικό: μπορείτε να 
ακολουθήσετε πιστά όλες τις συμβουλές του πώς 
να δουλεύετε από το σπίτι ή από ένα cafe, αλλά το 
πιο σημαντικό είναι να ευχαριστιέστε την εργα-
σία σας και να περιτριγυρίζεστε από θετικούς αν-
θρώπους.  

Εάν δουλεύετε στη μέγιστη δυνατή απόδοση και 
ευχαριστιέστε την εργασία σας, αυτό είναι το κα-
λύτερο συναίσθημα. Εάν όμως δεν νιώθετε καλά 
ακόμη και εάν ακολουθείτε τις πιο σημαντικές 
συμβουλές, είναι καιρός να σκεφτείτε μήπως σας 
κάνει καλό μία αλλαγή. Εξάλλου, δεν είναι όλα 
τα επαγγέλματα για όλους. Βρείτε το μέρος που 
σας ικανοποιεί.   
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Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται: τα 
δέκα τελετουργικά των επιτυχημένων 
ανθρώπων 

Το Forbes πραγματοποίησε μία έρευνα μεταξύ 23 
πολύ επιτυχημένων ανθρώπων και διαπιστώθηκε 
ότι κάθε ένας από αυτούς ακολουθούσε ένα συ-
γκεκριμένο τελετουργικό κάθε πρωί. Το πιο δημο-
φιλές τελετουργικό ήταν η πρωινή γυμναστική, 
ενώ ακολουθούσε ο χρόνος με την οικογένεια ενώ 
το τρίτο κατά σειρά ήταν η ανάγνωση των emails 
ή των νέων. 
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Για παράδειγμα, ο Mark Zuckerberg φοράει πά-
ντα τα ίδια ρούχα κάθε πρωί, γιατι όπως δηλώνει: 
“Αυτό σημαίνει ότι έχω να πάρω μία απόφαση λι-
γότερη κάθε μέρα.” Από την άλλη πλευρά, το α-
φεντικό του Amazon, Τζεφ Μπέζος μισεί τις πρω-
ινές συναντήσεις και έτσι κάνει ει δυνατόν για να 
τις αποφύγει. Αντι αυτού, ξοδεύει τον χρόνο που 
εξοικονομεί, απολαμβάνοντας ένα μεγάλο καλό 
πρωινό με την οικογένειά του. Γενικά πάντως, ό-
λοι αυτοί οι επιτυχημένοι άνθρωποι έχουν ένα 
κοινό: δεν διαθέτουν αυτή τη δεκάλεπτη χαλά-
ρωση στο κρεβάτι από την στιγμή που θα χτυπή-
σει το ξυπνητήρι.   

 

1.  Σηκωθείτε από το κρεβάτι 

Ένα πρωινό ξεκίνημα σας εξασφαλίζει μία επι-
πλέον ώρα μέσα στην ημέρα και δεν πρέπει να 
την χάσετε. Δεν έχει σημασία κατά πόσο σηκώνε-
στε στις πέντε ή στις δέκα το πρωί. Το σημαντικό 
είναι να μάθετε στο σώμα σας να ξυπνάτε συγκε-
κριμένη ώρα και να το τηρείτε.   

Εάν δεν το κάνετε αυτό, θα προσπαθείτε από την 
αρχή. Θα θέλετε να παραμένετε στο κρεβάτι για 
περισσότερη ώρα και με τον τρόπο αυτό θα 
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κοιμάστε την πιο σημαντική ώρα του 24ώρου σας. 
Οι μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που ξυπνάνε 
νωρίς είναι πιο αισιόδοξοι και πιο αποτελεσματι-
κοί στην επίλυση προβλημάτων. Ξυπνήστε ακρι-
βώς την ώρα που χτυπάει το ξυπνητήρι σας για 
πρώτη φορά κάθε μέρα της εβδομάδας και την ε-
πόμενη εβδομάδα θα ξυπνάτε από μόνος/η σας. 
Ο οργανισμός σας θα έχει προσαρμοσθεί.  

 

2. Σχεδιάστε την ημέρα σας 

Το πρωί είναι η ιδανική στιγμή της ημέρας για να 
αφήσετε ελεύθερες τις σκέψεις σας. Υπάρχει ηρε-
μία και ησυχία επομένως είναι η τέλεια ευκαιρία 
να αναλογιστείτε τι επιφυλάσσει η μέρα.   

Πάρτε ένα σημειωματάριο και καταγράψτε τι θέ-
λετε να κάνετε μέσα στη ημέρα. Τι είδος ημέρας 
θα είναι αυτή; Το μόνο που χρειάζεται είναι δύο 
λεπτά το πρωί για να είστε σε πολύ καλύτερη διά-
θεση, όταν πραγματοποιείτε τις υποχρεώσεις σας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.  

Αυτή η μέθοδος του να φαντάζεστε την ημέρα 
από πριν, ήταν κάτι που συνήθιζε να κάνει ο 
Tomas Bata: ‘Φαντάζομαι την ημέρα μου. Όλους 
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τους στόχους και τις μεθόδους που θα χρησιμο-
ποιήσω για να τους πετύχω καθώς και τα κίνητρα 
που με παρακινούν. Και αυτό το κάνω προτού η 
μέρα καν ξεκινήσει.’ 

 

3. Ετοιμάστε ένα υγιεινό πρωινό 

Ο ελεύθερος χρόνος είναι ό,τι πολυτιμότερο στη 
ζωή σας, γι’ αυτό χρησιμοποιήστε το πρωινό για 
να γευτείτε την οικογενειακή σας ατμόσφαιρα. 
Ένα υγιεινό πρωινό θα σας παρέχει τη δύναμη 
για να διαχειριστείτε μία απαιτητική μέρα, και το 
να περάσετε λίγο χρόνο με την οικογένειά σας θα 
σας φτιάχνει τη διάθεση όταν θα είστε επιβαρυμέ-
νος/η με επαγγελματικές υποχρεώσεις.  Για πα-
ράδειγμα, το κύριο πρωινό τελετουργικό του 
Μπάρακ Ομπάμα περιελάμβανε πρωινό με την 
οικογένειά του και την ετοιμασία της σχολικής 
τσάντας  για τις δύο κόρες του.  

 

4. Φάτε το ‘παλούκι’ (κάνετε την δύσκολη δουλειά) με 
το που ξυπνάτε το πρωί 

Προσδιορίστε την πιο απαιτητική και πιο σημα-
ντική εργασία της ημέρας, πιθανώς αυτή που θα 
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επιθυμούσατε περισσότερο από οτιδήποτε να α-
ναβάλλετε μέχρι αύριο. Κατόπιν, δεσμευτείτε να 
την ολοκληρώσετε το συντομότερο δυνατόν. Ο 
συγγραφέας Brian Tracy το περιγράφει όμορφα: 
“Αν φάτε ένα ‘βάτραχο’ για πρωινό, η υπόλοιπη 
ημέρα σας θα είναι εύκολη.” 

Όσο πιο γρήγορα ξεμπερδέψετε με την χειρότερη 
‘υποχρέωση’ της ημέρας, τόσο καλύτερα θα αι-
σθανθείτε. Δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση από 
την αίσθηση του ότι έχετε ξεκαθαρίσει τα πράγ-
ματα το πρωί κιόλας, ιδιαίτερα εάν αυτά επρό-
κειτο να σας βαραίνουν όλη μέρα. Ο εγκέφαλός 
σας θα σας ευχαριστεί για αυτό.  

 

5. Να σκέφτεστε θετικά 

Μια μικρή κίνηση που διαρκεί σχεδόν ένα λεπτό, 
αλλά η επίδρασή της είναι ανεκτίμητης αξίας. Το 
μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διαβάσετε κάτι 
θετικό που σας κινητοποιεί, κάτι που να σας θυ-
μίζει για ποιο λόγο πραγματικά ξυπνήσατε και 
σηκωθήκατε από το κρεβάτι το πρωί.  

Το 2006 Ο Στηβ Τζομπς είπε: “Από την ηλικία των 
δεκαοκτώ, δηλαδή εδώ και τριάντα τρία χρόνια 
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τώρα, κάθε πρωί κοιτάζομαι στον καθρέφτη και 
κάνω την εξής ερώτηση στον εαυτό μου: Εάν σή-
μερα ήταν η τελευταία ημέρα της ζωής μου θα ή-
θελα να την περάσω κάνοντας αυτό που θα κάνω 
σήμερα; Εάν η απάντηση μου είναι ‘όχι, θα προ-
τιμούσα να κάνω κάτι διαφορετικό’ και αυτή την 
απάντηση την δίνω για αρκετές μέρες στη σειρά, 
τότε ξέρω ότι κάτι πρέπει να αλλάξω σε αυτά που 
κάνω.’’ 

 

6. Ασκηθείτε 

Η άσκηση αποτελεί το πιο σύνηθες πρωινό τελε-
τουργικό μεταξύ των επιτυχημένων ανθρώπων. 
Η πρωινή άσκηση αποτελεί τον καλύτερο τρόπο 
προκειμένου να προετοιμαστείτε για ολόκληρη 
την εργάσιμη μέρα που έχετε μπροστά σας. Θα 
κάνει το αίμα σας να κυκλοφορήσει για τα καλά 
και θα έχετε ένα γρήγορο ξεκίνημα της μέρας.  

Δεν πάει για πλάκα κάθε πρωί στις πέντε στο γυ-
μναστήριο ο Τιμ Κούκ της Apple. Το ίδιο ισχύει 
και για τον ιδρυτή του Twitter, Τζακ Ντόρσεϋ, ο 
οποίος ξεκινάει την ημέρα του με ένα τρέξιμο 10 
χλμ., ενώ κατόπιν συνεχίζει με γιόγκα και διαλο-
γισμό. Ας είναι το πρώτο σας μέλημα το πρωί να 
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ενεργοποιήσετε το σώμα σας και θα δείτε ότι θα 
αντιμετωπίζετε τους αντιπάλους σας αποτελεσμα-
τικά.   

  

7. Προετοιμάστε το φαγητό σας για την ημέρα που έχετε 
μπροστά σας 

Με αυτό, δεν εννοούμε να βάλετε το μεσημεριανό 
σας σε ένα κουτί και να φύγετε για τη δουλειά. Εί-
ναι προτιμότερο να καταναλώνετε μερικά σνακ 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, έτσι ώστε να 
διατηρείτε υψηλά τα επίπεδα της ενέργειά σας.  

Οι επιτυχημένοι άνθρωποι συνιστούν ενεργεια-
κές μπάρες δημητριακών ως τη βέλτιστη επιλογή. 
Μόλις αρχίζετε να πεινάτε να έχετε έτοιμο φα-
γητό, στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε για να 
‘’κόψτε’’ την πείνα σας. Έτσι, δεν θα νιώσετε ότι 
φτάνετε στα όρια σας, το οποίο συμβαίνει πάντα 
όποτε νιώθετε πολλή πείνα.   

 

8. Απαλλαγείτε από τους ‘σκελετούς’ 

Πρόκειται για αυτά τα ασήμαντα πράγματα τα ο-
ποία βαραίνουν και βασανίζουν το μυαλό σας α-
πασχολώντας ένα μεγάλο μέρος της σκέψης σας – 
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όπως το βουλωμένο λούκι, η επιστροφή φόρου, η 
επιδιόρθωση του αυτοκινήτου και το άρθρο που 
θέλατε ή θα έπρεπε να είχατε διαβάσει αλλά για 
το οποίο ποτέ δεν βρήκατε χρόνο. Οι ‘σκελετοί’ 
είναι όλα αυτά που μπορείτε να αναβάλλετε αλλά 
τα οποία αναβάλλετε εδώ και πολύ καιρό τώρα.  

Τακτοποιήστε τα προτού ξεκινήσετε τη δουλειά, 
έτσι ώστε να μην χρειάζεται να απασχολούν το 
μυαλό σας πλέον και αντιθέτως να αφήσετε χώρο 
στο μυαλό σας για άλλες πιο σημαντικές σκέψεις.   

 

9. Γευτείτε την ησυχία 

Κάθε στιγμή που αφιερώνετε στον εαυτό σας είναι 
εξαιρετικά σημαντική. Απολαύστε την ανατολή 
του ήλιου, αφουγκραστείτε τα πουλιά που κελαη-
δούν στον κήπο ή απλά εισπνεύστε δυνατά για 
ένα ολόκληρο λεπτό. Δεν υπάρχει υποκατάστατο 
για παρόμοιες στιγμές ηρεμίας και η καλύτερη 
στιγμή της ημέρας να τις βιώνετε είναι νωρίς το 
πρωί.  

  



20 συμβουλές για το πώς να δουλεύετε από το σπίτι 
 

 

24 

10. Πηγαίνετε για ύπνο νωρίς 

Αφήσαμε για το τέλος την πιο σημαντική συμ-
βουλή: εάν σιχαίνεστε να ξυπνάτε νωρίς το πρωί 
και νιώθετε κουρασμένοι ολόκληρη τη μέρα, κά-
ντε μία παύση και υπολογίστε πόσες συνολικά ώ-
ρες κοιμηθήκατε αυτή την εβδομάδα.   

Ακόμη και οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι στον 
κόσμο δεν μπορούν να διαχειριστούν το να πα-
ρακολουθούν ένα επεισόδιο της αγαπημένης τους 
σειράς το βράδυ και μετά να ξυπνήσουν στις πέ-
ντε το πρωί. Θα θέλατε να σας αποκαλύψουμε 
ποιο είναι το μυστικό για να νιώθετε όμορφα ό-
ταν ξυπνάτε το πρωί; Το μυστικό είναι να πηγαί-
νετε για ύπνο νωρίς.  

Δεν είναι αρκετό να ‘παραπλανείτε’ το σώμα σας 
με άσκηση και ένα λουκούλλειο πρωινό. Πρέπει 
να του προσφέρετε και την επαρκή ποσότητα ύ-
πνου που πραγματικά χρειάζεται. Τότε τα πρω-
ινά σας θα είναι πράγματι διαφορετικά.   
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