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Εισαγωγή: 
Πώς πέτυχα  
σε 24 ώρες

Πάντα νόμιζα ότι επικρατούσε ηρεμία στο μάτι του κυκλώνα. 
Ε, λοιπόν, βρίσκομαι ακριβώς στο κέντρο του και μόνο ήρεμα 
δεν είναι. Το τηλέφωνό μου δεν έχει σταματήσει να χτυπά-
ει. Αν δεν με καλούν για άλλη μια συνέντευξη στην τηλεό- 
ραση ή σε περιοδικό, με καλεί κάποιος για μια νέα παραγ-
γελία, κάποιος από το γραφείο ή ένας υπεύθυνος δημοσίων 
σχέσεων διάσημων προσώπων που ζητάει προϊόντα για την 
Έλι Γκούλντινγκ και την Τζόρνταν Νταν. Κρατάω το κινητό μου, 
τσάντες, δείγματα προϊόντων κι έναν καφέ και προσπαθώ να 
βρω ταξί για να πάω στο Χίθροου, απ’ όπου θα πετάξω για 
Νέα Υόρκη, ναι… για άλλη μια τηλεοπτική συνέντευξη, για να 
κλείσω μια νέα συμφωνία και για το λανσάρισμα ενός και-
νούριου προϊόντος. Αιτία για τη θύελλα αυτή είναι το επανα-
στατικό προϊόν Snake Serum της Rodial, της εταιρείας μου, 
που έγινε διάσημη από τη μια στιγμή στην άλλη.

Το νέο έχει μαθευτεί και όλοι ρωτούν: «Πώς έγινες επιτυ-
χημένη σε είκοσι τέσσερις ώρες;».

Δεν το περίμενα. Δηλαδή, για να το πω ξεκάθαρα, το 
απολαμβάνω και ευχόμουν να συμβεί… απλώς δεν το περί-
μενα! Η Vogue ζητάει από μένα να πω δυο λόγια – γράφουν 
ένα άρθρο για τους διάσημους φαν του προϊόντος, για τις 
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λίστες αναμονής και για την εξάντληση των αποθεμάτων. 
(Σημείωση: Αν θέλετε να ξεπουλήσει ένα προϊόν, ανακοι-
νώστε ότι ξεπουλάει!) Οι Γερμανοί διανομείς με τους οποί-
ους ήμασταν σε συζητήσεις για αρκετά μεγάλο διάστημα  
ξαφνικά αποφάσισαν ότι θέλουν να πάω στη Γερμανία για να 
υπογράψουμε αμέσως το συμβόλαιο για τον μαγικό ορό μας 
και, παρεμπιπτόντως, μήπως θα μπορούσαν να παραγγεί-
λουν δεκάδες χιλιάδες τεμάχια; Σε ένα ευρωπαϊκό τηλεοπτικό 
κανάλι, μόλις έμαθαν για τον ορό και πραγματοποιούν μια 
επίδειξη ζωντανά στην κάμερα με το πριν και το μετά για να 
προβάλουν τα άμεσα αντιγηραντικά αποτελέσματα που έχει. 
Σε ένα άλλο μέρος της Ευρώπης, ένα μεγάλο δίκτυο λιανικής 
πώλησης έχει τοποθετήσει το προϊόν σε 200 καταστήματα· 
και μάλιστα προωθούν τη σειρά τοποθετώντας στα ταμεία 
λαστιχένια φίδια. Πολύ μου αρέσει αυτό. Στο αεροδρόμιο, 
αγοράζω τους Sunday Times και βρίσκομαι στο πρωτοσέλιδο: 
φιλοξενούν ένα ολοσέλιδο αφιέρωμα για το πώς τα κατά-
φερα… και για το πώς έγινα επιτυχημένη από τη μια στιγμή 
στην άλλη. Και αυτό δεν έχει τέλος. Σβήνω το κινητό μου με το 
που κλείνει η πόρτα του αεροπλάνου. Επιτέλους, μια στιγμή 
ηρεμίας και συνειδητοποιώ ότι δεν βρίσκομαι ΣΤΟ κέντρο του 
κυκλώνα, ΕΙΜΑΙ το κέντρο… και τελικά ο θρύλος ισχύει. Είναι 
ήρεμα εδώ, γιατί εγώ είμαι ήρεμη. Είναι υπέροχα. Αυτός ήταν 
ο λόγος που δημιούργησα την επιχείρηση.

Στο μεταξύ, στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου ζω, το προϊόν 
γίνεται ανάρπαστο στα ράφια του Harrods, του Harvey 
Nichols και του Space NK, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στο Sacks 
Fifth Avenue στις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικοι-
νωνήσω με τα εργοστάσια για να εγκρίνω υπερωρίες, εργα-
σία τα Σαββατοκύριακα και τα βράδια ώστε να εκτελεστούν 
οι παραγγελίες και να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
παραγωγή για να ανταποκριθούμε στην πρωτοφανή ζήτηση. 
Χρειάζομαι περισσότερα κινητά… ή αυτιά… ή και τα δύο, γιατί 
τώρα ακόμα περισσότεροι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων και 
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ατζέντηδες ζητούν τα θαυματουργά προϊόντα μας για τους 
διάσημους πελάτες τους και ακούω από το γραφείο ότι έχουμε 
κατακλυστεί από τηλεφωνήματα που μας λένε να προστεθεί 
το προϊόν σε σακούλες με δώρα για εκδηλώσεις VIP. Θα πα-
ραθέσουμε ένα δείπνο μαζί με την Πόπι Ντελεβίν και, καθ’ 
οδόν, θα κάνω μια στάση στο κολέγιο Σέντραλ Σεντ Μάρτινς 
με σκοπό να μιλήσω στους φοιτητές για ένα νέο πρότζεκτ. 
Μια στιγμή, έχω χρόνο στα ενδιάμεσα για να ποστάρω κάτι 
στον λογαριασμό μου (@msrodial) στο Instagram; Πρέπει να 
βιαστώ, γιατί το κινητό χτυπάει… θα προλάβω να πάω στη 
Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα για τα γυρίσματα του 
Project Runway, όπου έχω ρόλο μέντορα σε ένα επεισόδιο;

Και γίνεται όλο και καλύτερο. Για τις καμπάνιες μας, 
συνεργάζομαι με την Έριν Ο’Κόνορ, την Ντέιζι Λόου και 
την Κάιλι Τζένερ. Σχεδιαστές όπως η Μαίρη Κατράντζου, ο 
Ντέιβιντ Κόμα και ο Χένρι Χόλαντ συγκαταλέγονται στους 
φίλους μου. Ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο για να παρευρεθώ 
σε εκδηλώσεις για τον Τύπο και να μιλήσω σε συνέδρια στο 
Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες και στο Τόκιο.

Ονομάζομαι Μαρία Χατζηστεφανή (ή αλλιώς @mrsrodial  
– το alter ego μου) και είμαι ιδρύτρια και διευθύνουσα 
σύμβουλος του The Rodial Group, που περιλαμβάνει δύο 
μεγάλα μπραντ, τη Rodial και τη NIP+FAB. Οι δύο μάρκες είναι 
διαθέσιμες σε παραπάνω από 20.000 καταστήματα και σε 
35 χώρες παγκοσμίως.

Πώς λοιπόν κατάφερα να γίνω επιτυχημένη σε 24 ώρες;
Είμαστε στο 2017. Δημιούργησα την επιχείρηση το 1999. 

Χρειάστηκα 18 χρόνια για να γίνω επιτυχημένη σε 24 ώρες!
Εντάξει… αλλά σίγουρα θα υπάρχουν παραδείγματα 

ανθρώπων που πέτυχαν μέσα σε 24 ώρες: θέλω να πω, το 
iPod ήρθε από το πουθενά και άλλαξε μέσα σε μία νύχτα την 
αγορά των MP3 player, έτσι δεν είναι; Και το Twitter άλλαξε 
το πρόσωπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εντελώς απρό-
σμενα. Και το παιχνίδι Angry Birds ήρθε σαν από το πουθενά 
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και ξαφνικά οι πάντες ασχολούνταν με αυτό... Όχι ακριβώς.
Το iPod βγήκε στην αγορά το 2001, αλλά δεν είχε μεγάλη 

αποδοχή. Μόνο όταν βγήκε η τέταρτη έκδοσή του, το 2004, 
επιτέλους οι πωλήσεις απογειώθηκαν. Ο Μπιζ Στόουν, ιδρυ-
τής του Twitter, προσπαθούσε επί οκτώ χρόνια να λανσάρει 
διάφορα προϊόντα για μπλόγκινγκ και εφαρμογές για κινητά 
και μετά βρήκε τη σωστή φόρμουλα. Και η Rovio, η εταιρεία 
πίσω από το Angry Birds, είχε βγάλει πενήντα παιχνίδια και 
ενώ ήταν στο χείλος της χρεοκοπίας, ήρθε η επιτυχία του 
συγκεκριμένου παιχνιδιού. Η μόνη εξαίρεση στον κανόνα είναι 
ίσως το YouTube. Αλλά, ακόμα κι αν έγινε επιτυχημένο σχεδόν 
μέσα σε μία νύχτα, χρειάστηκε να περάσουν πέντε χρόνια 
για να βγάλει κέρδος! Ακόμη δεν έχω βρει κάποια εμπορι-
κή επωνυμία που να έγινε επιτυχημένη μέσα σε μία νύχτα 
ακολουθώντας ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Η επι-
τυχία μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες σημαίνει στην πραγμα- 
τικότητα δημοσιότητα σε είκοσι τέσσερις ώρες.

Και για να εξασφαλίσεις αυτού του είδους τη δημοσιό-
τητα, θα πρέπει να προσπαθείς αδιάκοπα. Κάποιες μέρες θα 
βλέπεις τις άλλες επιχειρήσεις και θα σκέφτεσαι: «Εγώ για-
τί δεν έχω τέτοια προβολή;». Ή «Γιατί τα προϊόντα μου δεν 
πουλιούνται τρελά στα καταστήματά μου; Τι πρόβλημα έχω; 
Ίσως πρέπει να τα παρατήσω». Να θυμάσαι, δεν είναι αγώ-
νας ταχύτητας. Πρέπει να κάνεις τις σωστές κινήσεις, έτσι 
ώστε, όταν έρθει η «επιτυχία σε 24 ώρες», να είσαι έτοιμος-η 
γι’ αυτήν. Το θέμα είναι να είσαι συνεπής ως προς το μήνυμα 
και το προϊόν σου, αλλά και να γνωρίζεις ποιοι είναι οι πε-
λάτες σου και το προϊόν σου. Να είσαι συνεπής, να δίνεις το 
ίδιο μήνυμα για το προϊόν σου στα ΜΜΕ και στα ψηφιακά 
μέσα, ώστε ο κόσμος να σε αναγνωρίζει και να θυμάται εσέ-
να και τη μάρκα σου. Θα περάσουν χρόνια μέχρι να γίνεις 
επιτυχημένος-η σε 24 ώρες. Και μόλις φτάσεις σε αυτό το ση-
μείο, πρέπει να συνεχίσεις να προκαλείς τον εαυτό σου. Μη 
μένεις ακίνητος-η, μην επαναπαύεσαι. Ως επιχειρηματίας, 
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δεν είσαι σε θέση να πεις, τώρα κατέκτησα την επιτυχία, 
έφτασα στο επίπεδο που ήθελα. Πρέπει να φροντίζεις για 
την πρόοδο, την ανάπτυξη, τον επανασχεδιασμό της επιχεί-
ρησής σου και να εφευρίσκεις νέα, συναρπαστικά προϊόντα 
και υπηρεσίες που θα λανσάρεις.

Θέλω να σου αφηγηθώ την ιστορία μου, πώς έφτασα 
εδώ που βρίσκομαι τώρα. Δεν ήξερα από την αρχή τι ήθε-
λα να κάνω, άλλαξα τρεις φορές επαγγελματική πορεία πριν 
δημιουργήσω τη δική μου επιχείρηση, και μάλιστα με απέλυ-
σαν από την τελευταία μου δουλειά. Έχω κάνω πολλά λάθη, 
έχω πάρει πολλά ρίσκα και στην πορεία σημείωσα μικρές μα 
και μερικές μεγαλύτερες επιτυχίες. Πάντα προστρέχω στις 
ιστορίες των δυνατών, επιτυχημένων γυναικών και εμπνέομαι 
από τη διαδρομή τους. Θέλω να σου προσφέρω ακριβώς το 
ίδιο. Να σε εμπνεύσω, να σου δείξω τον δρόμο και να μοιρα-
στώ μαζί σου με ποιον τρόπο ξεπέρασα τα εμπόδια και τις 
προκλήσεις, έχοντας πάντα το βλέμμα μου καρφωμένο στην 
μπάλα. Θέλω να σε κινητοποιήσω για να κυνηγήσεις τα όνει-
ρά σου και να συνεχίσεις την πορεία σου, ακόμα κι αν όλα 
είναι εναντίον σου, και να σου δείξω πώς να πιστεύεις στον 
εαυτό σου, ακόμα κι αν δεν πιστεύει κανένας άλλος σ’ εσένα.

Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι αυτό είναι το ιδανικό βιβλίο 
με οδηγίες για να δημιουργήσεις μια επιχείρηση. Πρόκειται 
για την προσωπική μου ιστορία, την ιστορία μιας κοπέλας 
που ακολούθησε τα όνειρά της. Το ταξίδι μου ήταν ακόμα 
πιο απολαυστικό και συναρπαστικό απ’ ό,τι μπορούσα να 
φανταστώ και, πέρα από επιχειρηματική περιπέτεια, ήταν 
ένα ταξίδι ζωής. Η ιστορία μου θα σου δείξει τα διάφορα 
στάδια που πέρασα, από τη δημιουργία της επιχείρησης 
μέχρι την ανάπτυξή της, ώστε να φτάσει στο σημείο που 
είναι τώρα. Θέλω να μοιραστώ μαζί σου τις προκλήσεις και 
τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις προόδους, τις νίκες και 
τις απογοητεύσεις που βίωσα στο ταξίδι μου.

Πολλοί θα σε επικρίνουν στη διάρκεια του ταξιδιού – θα 
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αμφισβητήσουν εσένα και την ιδέα σου και θα σου χαλά-
σουν την ψυχολογία. Όταν δημιούργησα την επιχείρηση, 
άκουγα μόνο τα εξής:

«Η βιομηχανία των καλλυντικών είναι ανταγωνιστική, δεν 
υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρεις».

«Δεν έχεις πείρα στον κλάδο της ομορφιάς».
«Τα προϊόντα σου δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, θα απο-

τύχεις».
«Καλή ιδέα, αλλά δεν είναι για μας».
«Δεν καταλαβαίνω σε τι διαφέρουν τα δικά σου προϊόντα 

από οποιασδήποτε άλλης μάρκας».
«Δεν μπορείς να ανταγωνιστείς τις μεγάλες μάρκες».
Δεν μπορώ να πω ότι δεν με επηρέαζαν αυτά τα σχό-

λια: μου έκοβαν τα φτερά εκείνη την εποχή. Αλλά πίστευα 
στο προϊόν μου, πίστευα ότι διέθετα κάτι ξεχωριστό, οπότε 
και συνέχισα την προσπάθεια. Πού και πού εισέπραττα ένα 
θετικό σχόλιο, που έσβηνε όλα τα αρνητικά. Επικεντρωνό-
μουν στο θετικό σχόλιο, κι αυτό μου έδινε την απαραίτητη 
ενέργεια για να συνεχίσω. Επίσης είμαι πολύ τυχερή γιατί έχω 
κοντά μου την οικογένειά μου που με στήριξε πολύ, πίστευε σ’ 
εμένα και με ενίσχυε στις δυσκολίες.

Τα κατάφερα και ελπίζω να σε εμπνεύσω για να τα κα-
ταφέρεις κι εσύ. Δεν πρόκειται να χρυσώσω το χάπι σε σχέ-
ση με τις δυσκολίες – ελπίζω ότι διαβάζοντας για το ταξίδι 
μου, θα καταλάβεις ότι δεν ήταν εύκολο, αλλά σε διαβε- 
βαιώνω ότι ο δρόμος που διάλεξα ήταν ο πιο ικανοποιητικός και 
ουσιαστικός που έχω ακολουθήσει στη ζωή μου (εκτός από 
τη μητρότητα και τις οικογενειακές μου σχέσεις, φυσικά). 
Παρότι συνάντησα δυσκολίες, ακόμη πιστεύω ότι αν αποφα-
σίσεις να ακολουθήσεις κι εσύ αυτόν τον δρόμο, θα το χαρείς 
πραγματικά.

Ίσως πιστεύεις ότι δεν διαθέτεις τα απαραίτητα προ-
σόντα για να δημιουργήσεις μια επιχείρηση. Εγώ ποτέ δεν 
θεωρούσα τον εαυτό μου επιχειρηματία. Και μάλιστα, όπως 
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θα διαπιστώσεις, δεν μου είχε περάσει καν από τον νου να 
στήσω μια δική μου εταιρεία. Πάντα πίστευα ότι οι άνθρωποι 
που δημιουργούν επιχειρήσεις είτε είχαν υπερφυσικές ικα-
νότητες και ήταν διάνοιες, με εξαιρετική ικανότητα ηγεσίας, 
είτε ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που έστηναν αυτο-
κρατορίες πώλησης γλυκισμάτων στο σχολείο και διεύθυναν 
τέσσερις διαφορετικές εταιρείες πριν από την ηλικία των 
δώδεκα ετών. Εγώ σίγουρα δεν είχα γεννηθεί επιχειρηματίας 
ούτε πίστευα ότι ταίριαζα στο προφίλ των επιχειρηματιών, 
όπως το είχα στο μυαλό μου, αλλά όσο περισσότερους επι-
χειρηματίες γνώριζα, τόσο συνειδητοποιούσα ότι ο καθένας 
τους ήταν εντελώς διαφορετικός. Είχε κίνητρο – ναι. Δούλευε 
σκληρά – σίγουρα. Είχε πάθος – φυσικά. Αλλά όλοι τους εί-
χαν εντελώς διαφορετικούς χαρακτήρες, παρελθόν και κί-
νητρα. Και μάλιστα όλοι τους ήταν απολύτως φυσιολογικοί. 
Κανένας δεν γεννιέται με τις δεξιότητες του επιχειρηματία, τις 
αποκτά στην πορεία. Δεν ήξερα τίποτα για την επιχειρηματι-
κότητα, ήξερα μόνο ότι αγαπούσα τα προϊόντα μου και ότι τα 
αντιμετώπιζα με πάθος και αφοσίωση.

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να σε εμπνεύσει να ακο-
λουθήσεις τα όνειρά σου. Αν μόλις άρχισες την πρώτη σου 
δουλειά, αν θέλεις να ωθήσεις την καριέρα σου στο επόμενο 
επίπεδο, αν σκέφτεσαι να αλλάξεις σταδιοδρομία, να ξεκινή-
σεις τη δική σου εταιρεία ή, πολύ απλά, να γίνεις ο καλύτερος 
στον χώρο σου, ελπίζω να σου δείξω τον δρόμο μέσα 
από τη δική μου ιστορία. Στο τέλος κάθε ενότητας, γίνο-
μαι πιο πρακτική και σου δίνω μερικές συμβουλές, χρήσι-
μα βήματα και λίστες που μπορείς να ακολουθήσεις για να 
πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Αποκαλώ αυτά τα στοιχεία 
«Μυστικά για επιτυχία σε 24 ώρες» και ελπίζω ότι θα σε βοη-
θήσουν να ξεκινήσεις δυναμικά το ταξίδι σας ώστε να γίνεις 
κι εσύ επιτυχημένος-η σε είκοσι τέσσερις ώρες. Ναι, το ξέρω 
ότι συμφωνήσαμε ήδη πως δεν υπάρχει επιτυχία σε είκοσι 
τέσσερις ώρες, αλλά είναι πιασάρικο hashtag, έτσι;



Πώς να επιτύχεις σε 24 ώρες

16

Το ταξίδι μου δεν έχει τελειώσει ακόμη και έχω να μάθω 
πολλά… αλλά εδώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Κανένα βιβλίο 
δεν μπορεί να σου εξασφαλίσει την επιτυχία, ωστόσο ελπίζω 
να αντλήσεις στοιχεία από την εμπειρία μου για να σε κινη-
τοποιήσουν και να κατακτήσεις την κορυφή.

Δέσε τη ζώνη ασφαλείας σου και απόλαυσε το ταξίδι!

Με αγάπη,
Μαρία



 Ξεκινώντας1
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Ελάχιστοι άνθρωποι γνωρίζουν την πορεία που έχω διανύσει 
για να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα. Πώς ξεκίνησαν όλα, 
λοιπόν;

Από μικρό παιδί, όταν έμενα στη μικρή ελληνική πόλη από 
την οποία κατάγομαι, ενδιαφερόμουν για τη μόδα. Διάβαζα 
περιοδικά μόδας από επτά ετών, έπαιρνα την εβδομαδιαία 
δόση μου από το γειτονικό περίπτερο μετά το σχολείο, όταν 
πήγαινα στα μαθήματα πιάνου ή γαλλικών. Είχα μεγάλο πά-
θος με τα ρούχα και ήθελα να είμαι πάντα καλοντυμένη. Δεν 
νομίζω ότι ήμουν ιδιαίτερα όμορφη και φορούσα γυαλιά 
(όχι τα σικ γυαλιά διάσημων σχεδιαστών που φοράω τώρα), 
αλλά νομίζω ότι ξεχώριζα από τα υπόλοιπα κορίτσια της τά-
ξης μου.

Ένα άλλο πάθος μου ήταν τα καλλυντικά. Η μεγαλύτερή 
μου έμπνευση ήταν η γιαγιά μου – είχε τέλειο, αψεγάδιαστο 
δέρμα και έφτιαχνε τις δικές της κρέμες, αναμειγνύοντας 
λάδι ελιάς, κερί μέλισσας και κοπανισμένο ρόδι. Η κρέμα δεν 
είχε ιδιαίτερα ευχάριστη όψη ή μυρωδιά, όμως η γιαγιά μου 
τη χρησιμοποιούσε κάθε μέρα και φαινόταν να κάνει θαύ-
ματα!

Το πρώτο προϊόν ομορφιάς που απέκτησα ήταν ένα λιπ 
γκλος. Ήταν ένα φιαλίδιο roll-on και είχε τεχνητό χρώμα και 
άρωμα φράουλας. Θυμάμαι ότι το έβαζα κάθε 15 δευτερό-
λεπτα… ΛΑΤΡΕΥΑ ό,τι είχε σχέση με τα καλλυντικά και κατα-
βρόχθιζα άπληστα όλες τις συμβουλές για φυσικά καλλυ-
ντικά που έβρισκα στα περιοδικά μόδας – όπως το να βάζω 
χυμό λεμονιού στα μαλλιά μου και να κάθομαι στον ήλιο για 
να δημιουργήσω φυσικές ανταύγειες (Θεέ μου, τι καταστρο-
φή για τα μαλλιά!), να φτιάχνω φυσικό απολεπιστικό με μέλι 
και ζάχαρη ή να κάνω μάσκες με γιαούρτι όταν το δέρμα μου 
καιγόταν στον ήλιο. Εκεί που μέναμε, δεν είχα πρόσβαση σε 
προϊόντα ομορφιάς πέρα από τα βασικά, γι’ αυτό αναγκά-
στηκα να γίνω επινοητική. Οι φίλες μου ήξεραν το πάθος μου 
για την ομορφιά (ίσως επειδή μιλούσα ασταμάτητα για το 
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θέμα αυτό) και πάντα μου ζητούσαν συμβουλές. Και όπως 
ήταν φυσικό, κάποια στιγμή άρχισα να περιποιούμαι την εμ-
φάνισή τους. Οι σπεσιαλιτέ μου ήταν η βαζελίνη σε οδοντό-
βουρτσα για να τονίζονται οι βλεφαρίδες και η κρέμα Nivea 
με λιπ γκλος για φυσικό χρώμα στα μάγουλα… όλα τα κόλπα 
που μπορούσε να επιστρατεύσει ένα έφηβο κορίτσι!

Και μετά, όταν ήμουν γύρω στα δεκαπέντε, επιτέλους συ-
νέβη το θαύμα: στην πόλη μου άνοιξε ένα μοντέρνο κατά-
στημα καλλυντικών με προϊόντα Clinique. Ήταν ο παράδει-
σός μου. Αλλά το εκπληκτικό δεν ήταν μόνο ότι ξαφνικά είχα 
στη διάθεσή μου αληθινά προϊόντα ομορφιάς. Μου άρεσε 
να πηγαίνω στο κατάστημα και να βλέπω τις γυναίκες που 
εργάζονταν εκεί. Ήταν σύγχρονες θεές… με άψογο μακιγιάζ, 
καθαρό, λαμπερό δέρμα και υπέροχα βαμμένα χείλη και μά-
τια. Ευχόμουν ολόψυχα να τους μοιάσω μια μέρα.

Φυσικά, η ζωή μου δεν περιοριζόταν στις συμβου-
λές ομορφιάς. Ήμουν ακόμη μαθήτρια και διάβαζα πολύ. 
Παρόλο που δεν με ενδιέφερε ιδιαίτερα το πανεπιστήμιο, 
είχα καλούς βαθμούς και ήξερα ότι έπρεπε να διαβάζω πολύ, 
γιατί το όνειρό μου ήταν να τελειώσω τις σπουδές και να 
ζήσω μια συναρπαστική ζωή. Τα πήγα καλά στις εξετάσεις και 
πέρασα στο Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Βρέθηκα στη μεγάλη πόλη και είχα γύρω μου όλα τα 
προϊόντα ομορφιάς και μόδας που μπορούσε να αγοράσει 
κανείς. Δυστυχώς μου έλειπε ένα βασικό στοιχείο… το χρήμα. 
Προφανώς έπρεπε να βρω δουλειά για να συμπληρώνω το 
εισόδημά μου, αλλά δεν ήθελα μόνο έναν μισθό. Ήθελα να 
κάνω κάτι ενδιαφέρον, πέρα από τη μελέτη του Σαίξπηρ και 
των λατινικών. Πάντα είναι καλό να αξιοποιείς τα ταλέντα σου 
και άρχισα να σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να γίνω δημοσιο- 
γράφος μόδας. Όπως προανέφερα, διάβαζα φανατικά τα 
περιοδικά μόδας για χρόνια και όταν λέω φανατικά, εννοώ 
ότι τα ξεκοκάλιζα από το εξώφυλλο έως το οπισθόφυλλο, και 
διάβαζα ΤΑ ΠΑΝΤΑ. Ήξερα ποιος είναι ποιος, τι περιλάμβανε 
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κάθε στήλη, το όνομα κάθε συντάκτη. Το αγαπημένο μου 
ήταν το Seventeen. Επίσης διάβαζα πολλά ξένα περιοδικά, 
όπως κυρίως το Vogue, το Elle και το Glamour και ένιωθα ότι 
αρκετά από τα καινοτόμα στοιχεία τους (δηλαδή τα άφθονα 
μπουφάν μοτοσικλετιστή και τα Doc Martens – ήταν πιο 
απλές εποχές) εκείνων των πρωτοποριακών εντύπων έλειπαν 
από τα ελληνικά περιοδικά.

Ένιωθα ότι το περιοδικό Seventeen θα γινόταν καλύτε-
ρο αν φιλοξενούσε πιο πρωτότυπες φωτογραφίες και περιε- 
χόμενο, γι’ αυτό και έστειλα μια επιστολή με αρκετές ιδέες για 
το τι θα μπορούσα να κάνω για εκείνους, αν με προσλάμβα-
ναν. Δεν πίστευα ότι θα τη διάβαζαν, όμως εγώ την έστειλα.

Λίγες μέρες αργότερα μου τηλεφώνησαν για να πάω να 
συναντήσω την αρχισυντάκτρια προκειμένου να συζητήσου-
με τις ιδέες μου. Δεν μπορούσα να το πιστέψω! Ντύθηκα με 
μαύρα ρούχα, φόρεσα ένα δερμάτινο τζάκετ (πάντα πρέπει 
να εναρμονίζεις την εμφάνισή σου με την εικόνα του εαυτού 
σου που θέλεις να προβάλεις) και πήγα στο ραντεβού με την 
αρχισυντάκτρια. Της εξήγησα ότι ήμουν φοιτήτρια, αλλά είχα 
τη δυνατότητα να δουλεύω με ωράριο μερικής απασχόλη-
σης και ότι θα μου άρεσε πολύ να εργαστώ στο περιοδικό 
Seventeen. Προς έκπληξή μου, με προσέλαβαν! Η δουλειά 
μου θα ήταν να σκέφτομαι ιδέες και θέματα για άρθρα, να 
λαμβάνω έγκριση και να τα υλοποιώ! Μέσα σ’ έναν μήνα είχα 
ένα δισέλιδο σαλόνι για τη Νέα Έφηβη, πώς ντύνεται, πού 
ψωνίζει και πού συχνάζει. Πάντα ήμουν καλά ενημερωμέ-
νη για τις νέες τάσεις και τα άρθρα μου έπαιρναν εξαιρετι-
κές κριτικές. Τι φανταστική εκκίνηση! Όσο εργαζόμουν εκεί, 
ασχολήθηκα με πολλά διαφορετικά αφιερώματα και απο-
λάμβανα την κάθε στιγμή. Τη μια μέρα έκανα το στάιλινγκ 
για ένα νέο θέμα που αφορούσε παπούτσια ή και βοηθού-
σα στη φωτογράφιση, ενώ την επομένη εξασφάλιζα ρούχα 
και συνεργαζόμουν με τον φωτογράφο για μια φωτογρά-
φιση μόδας. Το πρωί έπαιρνα συνεντεύξεις από διάσημους 
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κομμωτές και μοντέλα και τη νύχτα κάλυπτα το κοινωνικό 
ρεπορτάζ πηγαίνοντας σε πάρτι. Στα ενδιάμεσα, στρίμωχνα 
και μια εργασία για τον Σαίξπηρ, αλλά όταν δούλευα για το 
περιοδικό έκανα πάντα περισσότερα απ’ όσα μου ζητούσαν, 
δούλευα πιο σκληρά απ’ όσο περίμεναν και πρόσφερα το 
κάτι παραπάνω.

Εκεί άρχισα να ασχολούμαι και με τα προϊόντα ομορ-
φιάς, έπαιρνα συνεντεύξεις από διάσημες γυναίκες και τις 
ρωτούσα για τη μόδα, το στιλ και το τελετουργικό της ομορ-
φιάς τους. Αργότερα συνειδητοποίησα ότι τότε ξύπνησε το 
ενδιαφέρον μου για την ίδια τη βιομηχανία της ομορφιάς. 
Σκεφτόμουν ότι τα προϊόντα εκείνης της εποχής ήταν βαρετά 
και αδιάφορα. Υπήρχαν πολλές μάρκες, ωστόσο όλες έδει-
χναν να κάνουν το ίδιο πράγμα… είχαν ένα βασικό σαπούνι 
καθαρισμού, μια τονωτική λοσιόν και μια ενυδατική κρέμα. 
Ήταν μια απλή παρατήρηση εκείνη την εποχή, αλλά αυτό 
μέσα μου είχε ανάψει μια σπίθα.

Ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη εκείνο το καλοκαίρι έμελλε 
να αλλάξει τη ζωή μου για πάντα. Ήταν η πρώτη φορά που 
πήγαινα στη Νέα Υόρκη και καθώς το ταξί με πήγαινε στο 
Μανχάταν από το αεροδρόμιο JFK, με κυρίευσε δέος. Τα 
κτίρια, η ενέργεια, ο κόσμος. Όλα είναι εφικτά στη Νέα Υόρκη 
και μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις. Ήξερα ότι η ζωή επιφύλασσε 
μεγαλύτερα πράγματα για μένα. Δεν είχα βίζα, δουλειά ή 
φίλους στη Νέα Υόρκη. Αλλά ήξερα ότι εκείνη η πόλη θα 
άλλαζε το μέλλον μου. Έπρεπε να βρω έναν τρόπο για να 
μετεγκατασταθώ εκεί.
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Μυστικό #1 για επιτυχία σε 24 ώρες
Αποφάσισε τι θέλεις να κάνεις

Θα πρέπει να αναρωτηθείς: βρίσκεσαι εκεί για να εκ-
πληρώσεις τα όνειρά σου; Στη σωστή πόλη, στο σω-
στό πανεπιστήμιο, στη σωστή δουλειά; Εγώ πέρασα 
από την Αγγλική Φιλολογία σε μια θέση δημοσιο- 
γράφου και μετά σπούδασα Διοίκηση Επιχειρήσεων. 
Η πορεία μου προς την επιτυχία δεν ήταν μια ευθεία 
γραμμή: χρειάστηκε να δοκιμάσω αρκετά διαφορετικά 
πράγματα για να ανακαλύψω τι ήθελα στ’ αλήθεια να 
κάνω στη ζωή μου. Δεν προτείνω να αλλάζει κανείς δου-
λειά συνεχώς ή να χάνει τον χρόνο του – κάθε δουλειά 
που έκανα, την έκανα με πάθος και δεν έκανα τίποτα με 
μισή καρδιά. Μέχρι που συνειδητοποιούσα ότι δεν μου 
ταίριαζε.

Δεν είναι ποτέ αργά για να αλλάξεις κατεύθυνση. 
Σκέψου τι σε εμπνέει, τι σε κινητοποιεί, τι σε ικανοποιεί. 
Να είσαι παθιασμένος-η με τη δουλειά σου και αν δεν 
είσαι, κυνήγησε μια τέτοια δουλειά. Ή, αν δεν είσαι ακό-
μη σίγουρος-η για το τι σε κάνει να παθιάζεσαι, ανακά-
λυψέ το. Να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και ίσως 
έτσι συνειδητοποιήσεις ότι έχεις ανάγκη από μια αλλαγή. 
Λέγεται συχνά, αλλά αξίζει να το επαναλάβουμε… αν 
αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν θα χρειαστεί να δουλέ-
ψεις ούτε μία μέρα στη ζωή σου. Ψάξε μέσα σου και 
θέσε στον εαυτό σου τα παρακάτω ερωτήματα:

1.  Είσαι παθιασμένος-η με τον επαγγελματικό χώρο 
στον οποίο ανήκεις;

2.  Πηγαίνεις με ενθουσιασμό στη δουλειά σου ή την 
απεχθάνεσαι;
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3.  Είσαι διατεθειμένος-η να κάνεις όλα τα βήματα 
και να αφιερώσεις τον χρόνο που χρειάζεται για 
να πετύχεις;

4.  Ονειρεύεσαι ότι κάνεις μια άλλη δουλειά ή ότι 
δουλεύεις σε κάποιον άλλο κλάδο;

5.  Σε εμπνέουν άνθρωποι σε άλλους χώρους/δου-
λειές και εύχεσαι να είχες την ίδια επαγγελματική 
πορεία με εκείνους;

6.  Τι δουλειά θα έκανες αν δεν είχες την επαγγελ-
ματική θέση που έχεις σήμερα;

7.  Βρίσκεσαι στη σημερινή σου θέση για τους σω-
στούς λόγους;

8.  Αν δεν υπήρχαν επιπτώσεις, θα άλλαζες καριέρα 
αυτή τη στιγμή;

9.  Ανησυχείς για το πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι 
αν αλλάξεις επάγγελμα;

10.  Μπορείς να δεις τον εαυτό σου να ακολουθεί 
την ίδια επαγγελματική πορεία τα επόμενα είκοσι 
χρόνια; Αυτό θα σε έκανε ευτυχισμένο-η;

Απάντησε σε αυτές τις ερωτήσεις με ειλικρίνεια… 
Δεν έχει νόημα να τις απαντήσεις με οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο.

Μερικές φορές φοβόμαστε τόσο πολύ την αλλα-
γή, που προσπαθούμε να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας, 
ωστόσο αυτό είναι θέμα για ένα άλλο βιβλίο αυτοβοή- 
θειας. Αν θέσεις αυτά τα ερωτήματα στον εαυτό σου 
και διαπιστώσεις ότι δεν νιώθεις ενθουσιασμό για την 
καριέρα σου, τότε έχει έρθει η ώρα για μια αλλαγή ή 
τουλάχιστον για να ξανασκεφτείς σοβαρά τα πράγ-
ματα. Έχεις μόνο μία ζωή, αλλά δεν έχεις μόνο μία 
ευκαιρία για να κατακτήσεις την ευτυχία και την επιτυχία. 
Κάνε, λοιπόν, ό,τι καλύτερο μπορείς. Δεν έχει σημασία αν 
μόλις έπιασες την πρώτη σου δουλειά ή αν έχεις μια 
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δεκαπενταετή σταθερή επαγγελματική πορεία. Για έντεκα 
χρόνια άλλαζα επαγγελματική κατεύθυνση μέχρι να 
διαπιστώσω σε τι ήμουν καλή και τι ήθελα να κάνω στη 
ζωή μου. Είναι ψυχοφθόρο να κάνεις μια δουλειά ή να 
βρίσκεσαι σε έναν επαγγελματικό χώρο που δεν αγα-
πάς πια. Με τον καιρό, δεν θα σου προσφέρουν παρη-
γοριά ούτε τα Σαββατοκύριακα, ούτε οι διακοπές, ούτε 
οι αυξήσεις μισθού. Ρίσκαρε, πίστεψε στον εαυτό σου 
και κυνήγησε τα όνειρά σου. Ποτέ δεν είναι υπερβολικά 
νωρίς ή υπερβολικά αργά. Απλώς τόλμησέ το!



Απολύθηκα 
– και τώρα;2




