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Όλοι ακούμε για το πόσο σημαντικό είναι να βάζουμε στόχους, αλλά το εφαρμόζου-

με τελικά; Γιατί ναι ή γιατί όχι; Όφείλεται μήπως σε έλλειψη πειθαρχίας; Σε έλλειψη 

υποστήριξης; Μήπως θεωρείς ότι δεν είναι τόσο σημαντικό για σένα; Ή μπορεί να 

έχεις αποφασίσει ότι ίσως δεν θα επιτύχεις τους στόχους σου ούτως ή άλλως, οπότε 

γιατί ν’ ασχοληθείς; Που σ’ εξυπηρετεί το να μην θέτεις στόχους;  

 Πώς θα άλλαζε η ζωή σου αν έθετες στόχους; 

 

Αν ορίσεις στόχους που είναι απτοί και εφικτοί κι όχι άπιαστο όνειρο, τότε όντως 

έχεις τη δυνατότητα να τους επιτύχεις και να δημιουργήσεις ένα ιστορικό επιτυχίας. 

Αν όμως δεν είσαι πειθαρχημένος/η ή δεν συνηθίζεις να θέτεις στόχους, αξίζει 

άραγε τον κόπο να αποκτήσεις πειθαρχία; 

 Σου λέω ότι αξίζει. Το έχω δει επανειλημμένως και είμαι στην ευχάριστη θέση 

να σου δώσω τις παρακάτω 21 ερωτήσεις που θα σε βοηθήσουν να καθορίσεις 

και να επιτύχεις εξαιρετικούς στόχους!  

 

Τι είναι όμως οι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ;  

 

Δρ. Εύα Μαντζουράνη
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ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ είναι: 

 

α) Εστιασμένοι στο αποτέλεσμα: Όταν συνειδητοποιήσεις το ΓΙΑΤΙ σου (και είναι 

 ένα ενθουσιώδες ΓΙΑΤΙ) θα είσαι 90% εκεί! 

 

β) Ευθυγραμμισμένοι με τις αξίες σου: Όσο περισσότερο ευθυγραμμίζονται με 

 τις εσωτερικές ή τις βασικές σου αξίες, τόσο ΠΙΌ ΕΥΚΌΛΌ είναι να τους επιτύχεις.  

 ΣΉΜΕΙΩΣΉ: Μπορούμε να επιτύχουμε στόχους που δεν ευθυγραμμίζονται με τις  

 αξίες μας, αλλά είναι πιο δύσκολο και λιγότερο ικανοποιητικό. 

 

γ) Θετικά δηλωμένοι: π.χ. «Θέλω να έχω υγιείς πνεύμονες» κι όχι «Θέλω να σταμα-

τήσω το κάπνισμα». 

 

και SMART: 

 

Συγκεκριμένοι (Specific) – να ξέρεις ακριβώς τι επιδιώκεις να πετύχεις. 

Μετρήσιμοι (Measurable) – να ξέρεις πότε τους έχεις εκπληρώσει.  

Προσανατολισμένοι στη δράση (Action-oriented) – να κάνεις κάτι γι’ αυτούς 

 και να δράσεις. 

Ρεαλιστικοί  (Realistic)  – να είναι επιτεύξιμοι.  

Χρονικά οριοθετημένοι  (Time-Bound) – να έχουν χρονική προθεσμία. 
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Εστίαση στο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: 

 

1. Τι είναι αυτό που πραγματικά, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ επιθυμείς – ψάξε βαθιά μέσα σου…  

2. Ποιο είναι το ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΌ αποτέλεσμα που θέλεις να έχεις;  

3. Τι είναι αυτό που θα σε κάνει να νιώσεις ΑΣΧΉΜΑ αν ΔΕΝ επιτύχεις τον στόχο 

σου;  

 

Ευθυγράμμιση με τις ΑΞΙΕΣ ΣΟΥ: 

 

4. Είναι ο στόχος σου σύμφωνος με το όραμα σου, με τις φιλοδοξίες σου και το γενι-

κό πλάνο της ζωής σου; – Δεν γνωρίζεις; Τι σου λέει το ένστικτό σου; 

5. Είναι ο στόχος σου σύμφωνος με τις αξίες σου; – Αν δεν είσαι σίγουρος/η, αναρωτή-

σου τι είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ σημαντικό για σένα στη ζωή; Θα σε βοηθήσει αυτός ο στό-

χος να επιτύχεις περισσότερα; 

6. Είναι οι στόχοι σου κάτι που πραγματικά θέλεις ΕΣΥ ή κάτι που νομίζεις ότι θα 

ΕΠΡΕΠΕ να έχεις κάνει ή ΠΡΕΠΕΙ να κάνεις; – Αν ΠΡΕΠΕΙ, μπορεί να είναι το όνειρο 

κάποιου άλλου… 

7. Όταν σκέφτεσαι τον στόχο σου έχεις μια αίσθηση βαθιάς ικανοποίησης ή 

«ορθότητας», ευτυχίας ή/και ενθουσιασμού; – Αν ναι, αυτά είναι θετικά σημάδια 

ότι ο στόχος είναι σωστός.  

8. Αν θα μπορούσες να έχεις τον στόχο σου ΑΥΤΉ ΤΉ ΣΤΙΓΜΉ, θα τον υλοποιούσες; – 

Αν όχι, γιατί; Τι προβλήματα υπάρχουν;  

9. Πώς ταιριάζει αυτός ο στόχος στη ζωή / στον τρόπο ζωής σου; – Σε σχέση με χρό-

νο / προσπάθεια / δεσμεύσεις / ποιος άλλος μπορεί να επηρεαστεί; 
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Εντοπισμός ΕΜΠΟΔΙΩΝ: 

10. Μπορείς ΕΣΥ να ξεκινήσεις και να διατηρήσεις αυτό τον στόχο; – Εχεις τον πλήρη 

 έλεγχο για την επίτευξή του; 

11. Πώς αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει άλλες πτυχές της ζωής σου; – Τι άλλο μπορεί να  

 χρειαστεί ν’ αντιμετωπίσεις; 

12. Τι θετικό υπάρχει στην ΤΡΕΧΌΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΉ; – Ποιο είναι το όφελος αν παραμεί-

 νεις στο ίδιο σημείο που βρίσκεστε τώρα; 

 Στη συνέχεια, αναρωτήσου: Πώς μπορώ να διατηρήσω τα καλά στοιχεία της τρέ-

 χουσας κατάστασης, ακόμα κι αν κάνω αυτή την αλλαγή;  

13. Τι πρέπει να εγκαταλείψεις / να σταματήσεις να κάνεις για να επιτύχεις αυτό τον  

 στόχο; – Ουσιαστικά, ποιο είναι το τίμημα της αλλαγής; Είσαι διατεθειμένος/η να το 

 πληρώσεις;  

14. Αν υπήρχε κάτι σημαντικό για την επίτευξη αυτού του στόχου (π.χ. που θα σε βοη-

 θούσε να πετύχεις ή που ίσως θα ήταν εμπόδιο) και δεν το έχεις αναφέρει ακόμη, 

 τι θα ήταν αυτό; 

15. ΠΌΙΌΣ θα πρέπει να ΕΙΣΑΙ για να επιτύχεις αυτό τον στόχο; 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ του στόχου: 

16. Εχει ο στόχος σου το σωστό μέγεθος για να τον υλοποιήσεις; – Αν είναι πολύ μεγά-

 λος, σπάσε τον σε μικρότερους. Αν είναι πολύ μικρός, προσάρμοσε τον σε έναν μεγα-

 λύτερο στόχο. 

17. Ποιο είναι το ΕΛΑΧΙΣΤΌ/ευκολότερο επίπεδο του στόχου που μπορείς να επιτύχεις;  

18. Ποιο είναι το ΕΠΙΘΥΜΉΤΌ επίπεδο του στόχου που μπορείς να επιτύχεις;  

19. Ποιο είναι το πιο ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΌ επίπεδο του στόχου που μπορείς να επιτύχεις; 
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ΠΟΡΟΙ – ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ: 

 

20. Ποιους ΠΌΡΌΥΣ / πηγές βοήθειας ΔΙΑΘΕΤΕΙΣ ήδη που θα σε βοηθήσουν να επιτύ-

 χεις τον στόχο σου; – Κάνε μια λίστα! (π.χ., πράγματα, στήριξη από άλλα άτομα, 

 επαφές, προσωπικές ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες, χρήματα, χρόνος κλπ.). 

21. Ποιους πόρους ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ για να επιτύχεις τον στόχο σου; – Κάνε μια λίστα! 

 

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ σου πρέπει να αποτελούν ΕΜΠΝΕΥΣΗ  

κι όχι αυτομομφή! 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Προσπάθησε να βάζεις καθημερινά στόχους που ξέρεις ότι μπορείς να 

επιτύχεις. Φρόντισε να είναι απλοί, εφικτοί και το πιο σημαντικό, δεσμεύσου να 

επιτύχεις τους στόχους της κάθε ημέρας. Ετσι, θα χτίσεις την αυτοπεποίθησή σου, θα 

δημιουργήσεις μια θετική συνήθεια και θα εξασκηθείς στον καθορισμό στόχων. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν χρειάζεσαι βοήθεια στη διαδικασία του καθορισμού στόχων, το 

COACHING μπορεί να σου προσφέρει τη στήριξη, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 

είναι αναγκαίες στο ταξίδι της προσωπικής σου εξέλιξης και ανάπτυξης, ώστε να 

αξιοποιήσεις πλήρως τις δυνατότητές σου, να υλοποιήσεις τα όνειρά σου και να 

επιτύχεις τους προσωπικούς και επαγγελματικούς ΣΤΟΧΟΥΣ σου. 
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Στην Ithaca Global Coaching Academy έχω τη χαρά να σε στηρίξω βήμα προς βήμα σε 

αυτό το ταξίδι. Μέσω των προσωπικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων coaching 

και Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP), μπορώ να σου προσφέρω τις γνώσεις, 

τα εργαλεία και τις τεχνικές που θα σε βοηθήσουν να ελέγξεις τη διαδικασία της αλλα-

γής και ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ, ώστε να γίνεις πιο ευτυχισμένος/η, πιο επιτυχημένος/η 

στη δουλειά σου και να απολαύσεις μια ακόμα καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη ζωή. 

 

Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα coaching και τις υπηρεσίες που προσφέ-

ρει η Ithaca Global Coaching Academy, επισκέψου την ιστοσελίδα: https://igca360.com 

 

 

 

Είμαι η Εύα Μαντζουράνη, ιδρύτρια της  

Ithaca Global Coaching Academy.  

 

 

Είμαι πιστοποιημένη Coach Προσωπικής Ανάπτυξης (Personal Performance Coach), Coach στην Εκ-

παίδευση (Coach in Education), Licenced Master Practitioner και Licensed Trainer of Neurolinguistic 

ProgrammingΤΜ (NLPTM), DISC Personality Profiler και ‘Goal Mapping’ Practitioner. Είμαι διαπιστευμέ-

νη Coach με το CPD Standards Office και μέλος της International Coach Federation, της Association for 

NLP και της Society of NLPTM. Εχω 37 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της εκπαίδευσης και υπήρξα λέ-

κτορας Πανεπιστημίου και συγγραφέας. Προσφέρω πιστοποιημένη εκπαίδευση στο coaching και 

διαπιστευμένη εκπαίδευση στο NLP από The Society of NLPTM – Dr. Richard Bandler (Licensed NLP 

Practitioner και Licensed Master Practitioner). 

 

Επικοινώνησε μαζί μου για μια δωρεάν κλήση διάρκειας 30 λεπτών προκειμένου να 

συζητήσουμε αν οι υπηρεσίες και τα προγράμματά της Ithaca Global Coaching Acade-

my σου ταιριάζουν, καθώς και το πώς θα μπορούσα να σε βοηθήσω.  

 

  

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Figca360.com%2Ftraining-and-practicalities&data=04%7C01%7C%7Cda98400c878e485d19c708d88013cf83%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637400169858129575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4w

