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 2 Από το συνηθισμένο 

στο εξαίρετο 

 

Όλα είναι εδώ 

Άνθρωποι από ολόκληρο τον κόσμο επισκέπτονται το World 

Famous Pike Place Fish για να διασκεδάσουν και να δουν τους 

ιχθυοπώλες να εκτοξεύουν ψάρια. Ό,τι καιρό και αν κάνει, με 

ήλιο ή με παγωνιά (ναι, ο ήλιος βγαίνει και στο Σιάτλ!), ο κό-

σμος παρακολουθεί επί ώρες. Η ιχθυαγορά είναι ένα δυναμικό 

και συναρπαστικό μέρος για επίσκεψη και, ενώ είναι εύκολο να 

διαπιστώσει κανείς τη διασκέδαση, είναι δύσκολο να αντιλη-

φθεί τη φιλοσοφία που βρίσκεται πίσω από τη διασκέδαση — 

το σύνολο των αντιλήψεων σύμφωνα με τις οποίες ζουν οι ι-

χθυοπώλες και κάνουν τη διασκέδαση εφικτή. 

Σκοπός του βιβλίου Πιάσε τα Ψάρια! είναι να σας παρουσιά-

σει τη λειτουργία μιας επιχείρησης που διαφέρει από τις περισ-

σότερες άλλες. Το καλύτερο είναι πως οι ιχθυοπώλες είναι συ-

νηθισμένοι άνθρωποι που ζουν μια ασυνήθιστη ζωή. Οι ιχθυο-

πώλες σάς προσφέρουν παραδείγματα για το πώς να εφαρμόσε-

τε τις ιδέες τους στη δική σας ζωή — και να ωθήσετε τις δικές 

σας δυνατότητες προς το μεγαλείο. Η πορεία που οδηγεί στο 
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μεγαλείο υπάρχει· κάθε άνθρωπος, ωστόσο, τη βιώνει διαφορε-

τικά. Το νόημα είναι ότι το συνηθισμένο συμβαίνει, ενώ το με-

γαλείο δημιουργείται. 

Πολλοί άνθρωποι περνούν τη ζωή τους αντιδρώντας στις πε-

ριστάσεις και στα γεγονότα και όχι δημιουργώντας όσα συμβαί-

νουν. Το όραμα του Pike Place Fish είναι να συνεισφέρει θετικά 

στη ζωή των ανθρώπων. Με τις ιστορίες και τις αντιλήψεις των 

ιχθυοπωλών, ελπίζουμε να σας βοηθήσουμε να έρθετε ένα βήμα 

πιο κοντά στην επιτυχία του μεγαλείου στη ζωή σας. Το σημα-

ντικό δεν είναι τόσο το να ακολουθήσετε τη διαδικασία των ι-

χθυοπωλών· περισσότερο θέλουμε να δείτε ότι στον κόσμο υ-

πάρχει ένα μέρος που κάνει τη διαφορά και ότι αυτό το μέρος 

είναι το World Famous Pike Place Fish Market. 

Μέσα στις περισσότερες από τις ιστορίες υπάρχει ένα ανο-

μολόγητο στοιχείο — η θεμελιώδης αντίληψη ότι «όλα είναι 

εδώ μέσα». Στο Pike Place Fish, αυτή η απλή δήλωση αναφέρε-

ται στην αρχή ότι είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι ζούμε και για τον 

τρόπο που αντιδρούμε σε ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Οι ιχθυο-

πώλες εκφράζουν με τις ενέργειες και τη γλώσσα τους το αί-

σθημα ευθύνης για τον εαυτό τους και για τους υπόλοιπους μέ-

σα στην επιχείρηση. Οι ιστορίες τους αντανακλούν ένα θεμε-

λιώδες σύνολο κατευθυντήριων ερωτήσεων, όπως: 

 

� Ποιος είναι ο σκοπός μου; 

� Οι συμπεριφορές μου ευθυγραμμίζονται με 

το σκοπό μου; 

� Αυτό που κάνω αντικατοπτρίζει το σκοπό 

μου; 
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� Ποιό είναι το αποτέλεσμα που πρόκειται να 

πετύχω; 

 

Η πρώτη ιστορία, την οποία διηγείται ο Κρις, δεν αντανακλά 

μόνο το στοιχείο που αναφέραμε, αλλά περιγράφει επίσης πώς 

συμβαίνει το συνηθισμένο και πώς γεννιέται το μεγαλείο. Πριν 

εργαστεί στο Pike Place Fish, ο Κρις δούλευε στο τηλεφωνικό 

κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μιας γνωστής τηλεφωνικής εται-

ρείας. Εκείνη την εποχή δεν γνώριζε τις επιλογές που μπορού-

σαν να κάνουν την εργασία και τη ζωή του πολύ πιο ικανοποιη-

τικές. Είχε στόχους σχετικά με το τι ήθελε στη ζωή, όμως δεν 

έκανε κάτι δραστικό για τους πετύχει. Στη δουλειά του, δεν έ-

νιωθε ότι αποτελούσε ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος μιας ομά-

δας και, το σημαντικότερο, δεν γνώριζε καν ότι μπορούσε να το 

αλλάξει αυτό. 

 

Προτού εργαστώ στο Pike Place Fish, δούλευα μη-

χανικά, αφήνοντας απλώς τη ζωή να κυλάει. Συνέ-

βαιναν διάφορα πράγματα τα οποία αντιμετώπιζα. 

Είχα το όραμα να επιτύχω οικονομικά αλλά δεν έ-

κανα καμία κίνηση για να συντελεστεί αυτό, ούτε 

ήμουν πραγματικά αφοσιωμένος ώστε να το κατα-

φέρω. 

 

Ο Κρις δεν θεωρούσε τη δουλειά του στο τηλεφωνικό κέ-

ντρο ως σταδιοδρομία. Ποτέ δεν αισθάνθηκε δικό του ό,τι συ-

νέβαινε στη δουλειά. Μιλούσε στο τηλέφωνο με όποιον καλού-

σε, διευθετούσε το πρόβλημα του πελάτη, και αυτό ήταν όλο. 
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Πίστευε ότι οποιοσδήποτε μπορούσε να τον αντικαταστήσει 

στον υπολογιστή του και να εκτελέσει τα καθήκοντά του. 

 

Από τότε που εργάζομαι στο Pike Place Fish αφο-

σιώθηκα στα οράματα της «παγκόσμιας φήμης» και 

της προσφοράς κάτι διαφορετικού στον κόσμο. Κάθε 

μέρα επιβεβαιώνω από την αρχή αυτή την αφοσίω-

ση. Εξακολουθούν να μου προκύπτουν πράγματα, 

αλλά έχω μάθει ότι μπορώ να επιλέξω να κάνω μια 

δουλειά παγκοσμίου φήμης ή να την κάνω απλώς μέ-

τρια. Τώρα ξέρω ότι είναι επιλογή μου. Αισθάνομαι 

ότι αν δεν βρίσκομαι εδώ, ούτε η συνεισφορά μου 

είναι παρούσα. Θα μπορούσα να είχα την ίδια εμπει-

ρία και στο τηλεφωνικό κέντρο, όμως τότε απλώς 

δεν γνώριζα ότι είχα αυτή τη δυνατότητα. 

Αν επέστρεφα σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο, η 

δουλειά θα ήταν εντελώς διαφορετική. Κάθε πελά-

της θα είχε την αίσθηση ότι μόλις είχε ζήσει την 

καλύτερη εξυπηρέτηση που είχε ποτέ και ότι κά-

ποιος είχε μεριμνήσει αποτελεσματικά γι’ αυτόν. Οι 

πελάτες θα ήξεραν ότι νοιαζόμουν ειλικρινά για το 

τι πίστευαν σχετικά με τον τρόπο που τους εξυπη-

ρετούσα. Και δεν θα κρατούσα τη γνώμη τους μόνο 

για τον εαυτό μου· θα έδειχνα και στους υπόλοιπους 

της ομάδας μου πώς να δημιουργούν σχέσεις και να 

αντιμετωπίζουν τον πελάτη ως άνθρωπο και όχι ως 

κάποιον στην άλλη άκρη της γραμμής. 

Η αξιολόγησή μου για την εξυπηρέτηση των πε-

λατών στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν υψηλή και πί-
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στευα ότι έκανα καλή δουλειά. Γνωρίζοντας όμως 

όσα ξέρω σήμερα, δεν θα έκανα απλώς μια καλή 

δουλειά — θα έκανα μια εργασία παγκόσμιας κλά-

σης και θα έβαζα τους πάντες γύρω μου να κάνουν 

το ίδιο. 

Κρις 

 

Από τις ανθρώπινες πράξεις στις ανθρώπινες 

υπάρξεις 

Αν και ο κύριος σκοπός του Pike Place Fish είναι η πώληση 

ψαριών, αυτό αποτελεί μέρος μόνο της εξίσωσης. Μια κατευθυ-

ντήρια αρχή που κάνει το Pike Place Fish τόσο μοναδικό είναι η 

επίγνωση των ιχθυοπωλών όσον αφορά την πράξη και την ύ-

παρξη. Αποτελεί ειρωνεία το γεγονός ότι αυτοαποκαλούμαστε 

ανθρώπινες υπάρξεις, αφού συνήθως μας ανησυχούν πολύ πε-

ρισσότερο οι πράξεις μας. Ως άνθρωποι των πράξεων μπορούμε 

να πετύχουμε ορισμένα αρκετά αξιοθαύμαστα πράγματα· ω-

στόσο, οι ιχθυοπώλες συνειδητοποιούν ότι η επίγνωση της ύ-

παρξής τους (αυτό που είναι) είναι εξίσου σημαντική, αν όχι 

σημαντικότερη, με την επίγνωση των πράξεών τους (αυτό που 

κάνουν). 

Η έννοια της ύπαρξης δεν είναι βέβαια κάποια καινούργια 

ιδέα, αλλά φαίνεται να υπάρχει μια μετατόπιση στον τρόπο 

σκέψης· οι άνθρωποι ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για 

την ποιότητα των εμπειριών στη ζωή τους. Είναι σημαντικό να 

συνειδητοποιήσετε ότι οι εμπειρίες και τα επιτεύγματά σας είναι 

το αποτέλεσμα των όσων κάνετε, των ενεργειών και των συ-



38   Πιάσε τα Ψάρια! 

μπεριφορών σας. Αυτό που κάνετε απορρέει από την ύπαρξή 

σας, την υπόστασή σας, από αυτό που σας κάνει μοναδικούς. Η 

διαδικασία απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

 

Ύπαρξη → Πράξη → Κτήση 

 

Η ύπαρξη περιλαμβάνει τον πυρήνα των αρχών σας και τα 

θεμελιώδη αξιώματά σας. Η υπόστασή σας και οι θεμελιώδεις 

πεποιθήσεις σας καθοδηγούν αυτά που κάνετε. Η πράξη αναφέ-

ρεται στην εκτέλεση των ενεργειών σας και των αντιληπτών 

συμπεριφορών σας. Τελικά, αυτό που είστε και αυτό που πράτ-

τετε οδηγεί σε αποτελέσματα. Η κτήση εκφράζει ένα φυσιολο-

γικό γεγονός, ένα αποτέλεσμα ή μια συνέπεια της αντίληψης, 

των τρόπων, και των συμπεριφορών μας. 

Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά για τους ιχθυοπώλες; 

Οι ιχθυοπώλες το διασκεδάζουν στο Pike Place Fish, όμως η 

διασκέδαση αυτή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της εκτόξευσης 

των ψαριών. Το διασκεδάζουν στη δουλειά τους επειδή ο καθέ-

νας τους είναι προσωπικά υπεύθυνος για την πραγματοποίηση 

του οράματος του Pike Place Fish· να είναι «παγκοσμίου φή-

μης» και να συνεισφέρει θετικά στη ζωή των ανθρώπων. 

Στην επόμενη ιστορία, ο Ντίκι θυμάται τη διαδικασία μετα-

μόρφωσης του Pike Place Fish. Ο Ντίκι έχει δουλέψει με διά-

φορους ιχθυοπώλες τα τελευταία είκοσι χρόνια και πιστεύει ότι 

το μεγαλείο της σημερινής ομάδας είναι αποτέλεσμα της επί-

γνωσης της ύπαρξής τους. Πιστεύει ότι το πρώτο βήμα για να 

κατανοήσει κάποιος την ύπαρξή του είναι να αναγνωρίσει το 

σκοπό του. 
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Στην πορεία μας προς το μεγαλείο έπαιξαν ρόλο 

πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που κάναμε 

εμείς. Ήμασταν όπως τα περισσότερα ιχθυοπωλεία, 

ώσπου αρχίσαμε τις συσκέψεις μας στο πίσω δωμά-

τιο. Τότε δεν φαινόταν να είναι κάτι σημαντικό. Πί-

ναμε τις μπίρες μας, καθόμασταν εκεί για ώρες, και 

βάζαμε τους οικονομικούς στόχους του μήνα — έ-

χοντας δουλέψει σκληρά όλη μέρα. Ήταν μια αρχή. 

 

Οι ιχθυοπώλες του Pike Place Fish ήταν πάντα καλοί με τους 

πελάτες και η ποιότητα πάντα είχε γι’ αυτούς πολύ σημαντικό 

ρόλο. Υπήρξε περίοδος που έβγαζαν χίλια δολάρια τη μέρα και 

τα θεωρούσαν φοβερά λεφτά. Ο Ντίκι άρχισε πράγματι να προ-

σέχει τις αλλαγές στο ιχθυοπωλείο ύστερα από τις πρώτες συ-

ναντήσεις που είχαν. Όταν άρχισε να συμμετέχει στις συναντή-

σεις αυτές και ο σύμβουλός τους, εξελίχθηκαν σε μια ισχυρή 

δύναμη για την πραγματοποίηση της μεταμόρφωσης. Σήμερα, 

το Pike Place Fish κερδίζει καθημερινά τα εικοσαπλάσια από 

τότε — και με λιγότερους υπαλλήλους. 

 

Ξεκινήσαμε συζητώντας ιδέες που αφορούσαν το 

σκοπό, την αφοσίωση, και την ακεραιότητα, και 

εμφανίστηκαν καινούργιες προοπτικές στο προσκή-

νιο. Η αναγνώριση του σκοπού μας μάς άλλαξε ως 

άτομα και ως ομάδα. «Ήταν όλα εδώ» — και με την 

καθοδήγηση του αδελφού μου, του Τζόνι, όλα άρ-

χισαν να αλλάζουν. Αρχίσαμε να συναντιόμαστε 
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κάθε δεύτερη βδομάδα και ολόκληρη η εταιρεία 

άρχισε να αλλάζει. 

Ντίκι 

 

Η ομάδα του Pike Place Fish πιστεύει ότι η μεταμόρφωση από 

το συνηθισμένο στο εξαίρετο απορρέει από το να είστε έξοχοι σε 

ό,τι κάνετε. Προϋποθέτει γνώση του σκοπού σας και διερεύνηση 

των πεποιθήσεων με τις οποίες ζείτε. Μπορεί να είναι εύκολο να 

κάνετε μία πράξη μεγαλείου (είναι κάτι παρόμοιο με μία πράξη 

καλοσύνης), αλλά δεν είναι το ίδιο με το να είστε εξαίρετοι σε 

ό,τι κι αν κάνετε. Το να είστε πραγματικά εξαίρετοι αποτελεί 

τρόπο ζωής — γίνεται ένα με την ύπαρξή σας. 

Στο Pike Place Fish, οι ιχθυοπώλες έχουν συναίσθηση της 

ύπαρξής τους και αναλαμβάνουν την ευθύνη της ύπαρξης και 

των πράξεών τους, εκφράζοντας αυτά τα στοιχεία μέσα από τη 

σκέψη, τη γλώσσα, και τις ενέργειές τους τόσο μεταξύ τους, 

όσο και στις επαφές τους με τους πελάτες. Οι ιχθυοπώλες θεω-

ρούν ότι οι πνευματικές πτυχές της εργασίας τους είναι εξίσου 

ζωτικής σημασίας για την επιτυχία τους όσο και η φύση της 

δουλειά τους — και αυτό επειδή οι πνευματικές πλευρές της 

εργασίας τους τούς βοηθούν να εκμεταλλεύονται στο έπακρο 

κάθε ευκαιρία για να γίνουν εξαίρετοι. Η δουλειά τους είναι 

πολύ περισσότερο από το πέταγμα ψαριών! 

Η ακόλουθη ιστορία, την οποία διηγείται ο Ντάρεν, αποκα-

λύπτει ορισμένες από τις πνευματικές πτυχές της έννοιας του να 

είσαι εξαίρετος. Πιστεύει ότι για να είσαι εξαίρετος πρέπει να 

έχεις επίγνωση του σκοπού σου, αλλά και των όσων λες και κά-

νεις. Πιστεύει επίσης ότι έχει καταφέρει να τα υλοποιήσει αυτά 

και στην προσωπική του ζωή. Από τότε που εργάζεται στο 
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World Famous Pike Place Fish, ο Ντάρεν έχει αναπτύξει πολύ 

μεγαλύτερη επίγνωση των σκέψεων, των λέξεων, των συναι-

σθημάτων, και των επιδιώξεών του, με αποτέλεσμα να έχει 

πραγματικά αλλάξει τις σχέσεις του με τους ανθρώπους. 

 

Όταν πήγα να δουλέψω στο Pike Place Fish, περί-

μενα ένα συνηθισμένο ιχθυοπωλείο. Περίμενα ότι 

θα τεμάχιζα ψάρια και ότι θα έκανα όλα όσα απαι-

τεί η φύση της δουλειάς. Ανακάλυψα ότι στα παρα-

σκήνια υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα, που 

οι άνθρωποι δεν τα συνειδητοποιούν. Το Pike Place 

Fish είναι τρόπος ζωής. Το να είμαι εξαίρετος επη-

ρεάζει τα πάντα, από την ποιότητα του προϊόντος 

μας και τις λειτουργίες του ιχθυοπωλείου μας μέχρι 

τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρομαι στους πε-

λάτες και στους συναδέλφους μου. 

 

Ως αποτέλεσμα της επίγνωσης του ποιος είναι και τι κάνει, ο 

Ντάρεν δεν μπορεί να αγνοήσει το πώς τα λόγια του επηρεά-

ζουν τους άλλους. Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία, επειδή 

οι ιχθυοπώλες μιλούν με άλλους ανθρώπους όλη την ημέρα. Η 

επίγνωση των σκέψεών του και του τρόπου που επικοινωνεί με 

τους άλλους έκαναν τον Ντάρεν να καταλάβει ότι στο Pike 

Place Fish αυτό αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου οράματος. 

Αποτελεί ένα μέλος που συνεισφέρει σε μια εξαίρετη ομάδα, με 

μια συμβολή που αλλάζει καθημερινά. 

 

Κάτι άλλο που έμαθα σχετικά με το μεγαλείο είναι 

πώς να διατηρώ την ακεραιότητά μου στη ζωή μου. 
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Είναι ένα θέμα που το κουβεντιάζουμε στις συνα-

ντήσεις μας και με έκανε πραγματικά να σκεφτώ 

την έννοια ακεραιότητα και το τι σημαίνει για μένα. 

Ακεραιότητα σημαίνει για κάθε άνθρωπο κάτι δια-

φορετικό, αλλά για μένα σημαίνει να κρατάω το λό-

γο μου και να είμαι ειλικρινής. Ανθρώπινη ύπαρξη 

με επίγνωση και ακεραιότητα σημαίνει μια δυνατή, 

θετική, και εξαίρετη ανθρώπινη ύπαρξη. 

Ντάρεν 

 

Για να δεσμευτεί κανείς στο σύνολο των αντιλήψεων των ι-

χθυοπωλών πρέπει να κάνει πρώτα μία επιλογή. Η δέσμευση 

στο Pike Place Fish είναι κάτι σαν πρόσκληση. Όταν προσλαμ-

βάνεται ένας καινούργιος ιχθυοπώλης, η πρόσκληση να γνωρί-

σει τις πνευματικές πτυχές μαζί με το φυσικό μέρος της εργασί-

ας αποτελεί πολύ πιο ισχυρή προσέγγιση από την επιβολή ή την 

πίεση να δεσμευτεί σε κάτι στο οποίο ενδεχομένως δεν θα πι-

στεύει. Στο Pike Place Fish, κάθε ιχθυοπώλης δεσμεύεται να 

γίνει «παγκοσμίου φήμης», δεσμεύεται να βοηθήσει τους συνα-

δέλφους του να γίνουν όσο πιο εξαίρετοι γίνεται, και δεσμεύε-

ται να συνεισφέρει θετικά στη ζωή των ανθρώπων. 

Όλοι οι ιχθυοπώλες ήρθαν στο Pike Place Fish για να γνωρί-

σουν ανθρώπους, να απολαύσουν ένα θαυμάσιο περιβάλλον 

εργασίας και, φυσικά, να πετάξουν ψάρια. Κανείς τους δεν ήξε-

ρε, μέχρι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο ιχθυοπωλείο, ότι θα 

αποκόμιζαν πολύ περισσότερα από αυτά που είχαν λογαριάσει. 

Η επόμενη ιστορία, από τον Σάμι, προσφέρει μια ματιά στη ζωή 

όταν είσαι στο επίκεντρο μιας μεταμόρφωσης. Καθώς είναι έ-

νας από τους διευθυντές, θεωρεί ότι για την επιτυχία του μεγα-
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λείου πρέπει να προσπαθήσουν όλοι μαζί για το σκοπό αυτό. 

Ακόμα και όταν ο ίδιος ο Σάμι άρχισε να μεταμορφώνεται, δεν 

παρατήρησε ότι του συνέβαινε αυτό· αναμφίβολα όμως πρόσεξε 

την αλλαγή σε όλους τους άλλους γύρω του. 

 

Καθώς το Pike Place Fish μεταμορφωνόταν, δεν 

πρόσεξα καν τα πράγματα που άλλαζαν. Πρόσεξα 

μόνο τους πάντες γύρω μου να αλλάζουν. Έτσι συ-

ντελείται όμως η προσωπική και η εταιρική μετα-

μόρφωση. 

Ένα στοιχείο που κάνει την ομάδα μας εξαίρετη 

είναι το πνευματικό μέρος της δουλειάς μας. Τους 

λέω ότι οι μηχανικές λειτουργίες είναι εύκολες — 

ακόμη και ένα οκτάχρονο παιδί μπορεί να τις μάθει 

αρκετά γρήγορα. Το πνευματικό κομμάτι είναι λίγο 

πιο δύσκολο. Όταν κατανοήσει ένας καινούργιος το 

πνευματικό μέρος, τότε βγαίνει από το καβούκι του. 

Τελικά, τα καταφέρνουν όλοι, αλλά το μυστικό για 

μένα ως διευθυντή τους είναι να βρω τον τρόπο που 

θα τους βγάλει γρηγορότερα από το καβούκι τους 

χωρίς να τους κλείσω στον εαυτό τους, να τους α-

πομακρύνω, ή να τους οδηγήσω σε αμυντική στάση. 

Αυτή είναι η συνεχής πρόκληση που αντιμετωπίζω 

εδώ. Όταν είμαι ήρεμος και δεν ανησυχώ, αυτό ση-

μαίνει ότι η ομάδα πραγματικά λειτουργεί. 

Ο ρόλος μου είναι να τους προπονώ για να γί-

νουν και αυτοί διευθυντές. Τη μηχανική και την 

πνευματική εργασία την κάνουν μόνοι τους. Ο-

ποιοσδήποτε εντοπίσει κάποιο λάθος, δεν πρόκειται 
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να μείνει άπραγος εκεί ούτε θα απομακρυνθεί χωρίς 

να πει κάτι. Επειδή νιώθουν σαν να τους ανήκει αυ-

τό το μέρος, ενεργούν ανάλογα. Ανεξάρτητα από το 

ποιο είναι το πρόβλημα, καθένας τους θα διορθώσει 

ό,τι βρει μπροστά του, είτε πρόκειται για κάτι υλικό 

μέσα στο μαγαζί είτε για κάτι πνευματικό που θα 

αφορά αυτόν ή και τους άλλους. 

Σάμι 

 

Η πορεία προς το μεγαλείο 

Μπορεί να αναρωτιέστε πώς αρχίζει η μεταμόρφωση από το 

συνηθισμένο στο εξαίρετο. Η δύναμη της μεταμόρφωσης των 

ιχθυοπωλών πηγάζει από την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν 

το σκοπό τους και από τη βαθύτερη κατανόηση του ότι μόνοι 

τους δημιουργούν κάθε επιλογή στη ζωή τους. Θυμηθείτε το 

ρητό της ομάδας: «Όλα είναι εδώ». Οι αντιδράσεις τους, οι 

σκέψεις τους, και τα αποτελέσματα που ζουν αποτελούν κτήμα 

τους. Εκείνοι είναι από μόνοι τους τα πάντα — τα καλά, τα κα-

κά, και τα άσχημα. 

Η ιστορία που διηγείται ο Ντάρεν παρουσιάζει τη δική του 

μεταμόρφωση μέσα στο Pike Place Fish. Οι εμπειρίες του τού 

πρόσφεραν τα εργαλεία για να κάνει στη ζωή του επιλογές, τις 

οποίες προηγουμένως δεν γνώριζε ότι μπορούσε να κάνει. Οι 

αρχές του Pike Place Fish τον δίδαξαν πώς να αντιμετωπίζει πιο 

αποτελεσματικά τα ζητήματα και τις προκλήσεις της καθημερι-

νότητας. Αυτό που συνειδητοποίησε στο μέγιστο είναι ότι για 

κάθε ζήτημα έχει και μια επιλογή. 
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Η εκτέλεση πράξεων με διαφορετικό τρόπο μπορεί 

να αποτελεί ένα είδος μεταμόρφωσης, όμως αυτό 

που γίνεται στο Pike Place Fish είναι η μεταμόρφω-

ση της ίδιας μας της ύπαρξης. Μπορώ οποιαδήποτε 

στιγμή να επιλέξω ποιος θέλω να είμαι στη ζωή 

μου. Μπορώ να επιλέξω να είμαι χαρούμενος ή θυ-

μωμένος, φοβισμένος ή στοργικός. 

 

Προτού ο Ντάρεν ανακαλύψει ότι υπάρχει πάντα μια επιλο-

γή για κάθε ζήτημα, είχε την εντύπωση ότι συνεχώς αντιμετώ-

πιζε αρνητικά πράγματα που εμφανίζονταν από το πουθενά — 

και εκνευριζόταν. Χρειαζόταν εργαλεία για να αντιμετωπίσει 

αυτά τα αναπάντεχα γεγονότα — και ένα εργαλείο που απέκτη-

σε στο Pike Place Fish ήταν η ικανότητα να ελέγχει την αρχική 

του αντίδραση όταν του συνέβαινε κάτι. Αναρωτιόταν, «Τι συ-

νέβη — και πώς θα επιλέξω να αντιδράσω;» Έμαθε ότι έχει μια 

επιλογή: να εκνευριστεί με κάτι ή να επιλέξει να αναπτύξει μια 

δυνατότητα από αυτό που συνέβη. 

 

Ένα από τα σημαντικά πράγματα στο Pike Place 

Fish είναι ότι έχουμε συμφωνήσει να βοηθάμε ο έ-

νας τον άλλο στην περίπτωση που κάποιος από εμάς 

αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα ή είναι αναστατωμένος 

με κάτι. Όταν οι συνάδελφοί μου ακούνε εμένα ή 

αυτό που με απασχολεί, με βοηθούν να επιστρέψω 

γρήγορα στους ρυθμούς μου. Αφού μιλήσω για ό,τι 

με στενοχωρεί, μπορώ να προχωρήσω μπροστά. Αν 

υποκριθώ ότι δεν είμαι αναστατωμένος, απλώς θα 

μου πάρει πολύ περισσότερο χρόνο. Για μένα, τη 



46   Πιάσε τα Ψάρια! 

μεγαλύτερη διαφορά την έκανε το γεγονός ότι γνω-

ρίζω πως έχω επιλογή όσον αφορά τον τρόπο που 

αντιδρώ απέναντι στα πράγματα. 

Ντάρεν 

 

Όταν μπορέσετε να καταλάβετε ότι έχετε επιλογή στον τρό-

πο που ζείτε τη ζωή σας, θα ανακαλύψετε και τη δυνατότητα να 

αλλάζετε την εμπειρία σας οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. Οι 

ιχθυοπώλες πραγματικά επιλέγουν το πώς θα βιώσουν μια κα-

τάσταση ή ένα συμβάν· στην ουσία, επιλέγουν πώς επιθυμούν 

να βιώσουν την πραγματικότητά τους. Αν και αληθεύει ότι οι 

αντιλήψεις μας καθορίζουν την πραγματικότητά μας, η πραγμα-

τικότητα μπορεί να οριστεί ως το «ποιοι είμαστε σε σχέση με το 

τι βλέπουμε, τι κάνουμε, πώς σκεφτόμαστε, και πώς νιώθουμε». 

Δύο άνθρωποι δεν βιώνουν ποτέ την ίδια πραγματικότητα, ούτε 

περιγράφουν με τον ίδιο τρόπο αυτά που βλέπουν ή κάνουν. 

Ό,τι βιώνετε στη ζωή σας είναι αποτέλεσμα των όσων προ-

καλείτε με τις επιλογές που κάνετε. Οι ιχθυοπώλες έχουν ανα-

καλύψει ότι μπορούν να προσθέτουν αξία στις εμπειρίες της 

ζωής τους μέσω της γλώσσας και των σκέψεών τους. Η γλώσσα 

είναι ένα τυπικό σύστημα για την ποιοτική και ποσοτική αποτύ-

πωση των εμπειριών μας. Οι ιχθυοπώλες χρησιμοποιούν τη 

γλώσσα για να πλάσουν ή να αλλάξουν την πραγματικότητά 

τους. Και εσείς μπορείτε επίσης να πλάσετε ή να αναπλάσετε 

τον εαυτό σας, την πραγματικότητά σας, και τα βιώματά σας 

οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. 

Η ιστορία του Νταγκ αποτελεί έξοχο παράδειγμα του πώς 

επιλέγει να προσδιορίσει τη δουλειά του. Η δουλειά του Νταγκ 

θα μπορούσε να περιγραφεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, 
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και κάθε περιγραφή θα αποτελούσε μια διαφορετική εμπειρία 

για εκείνον, όμως αυτός επιλέγει να την αποκαλεί διασκέδαση! 

 

Για μένα είναι εύκολο να εκνευριστώ, επειδή πρέπει 

να σηκωθώ το πρωί. Πρέπει να βρίσκομαι στο μα-

γαζί στις 6:30 για να κομματιάσω πάγο με τα τραυ-

ματισμένα από την προηγούμενη μέρα χέρια μου — 

6:30 το πρωί, στο Σιάτλ, στην πολιτεία της Ουάσιν-

γκτον! Δεν ξεκινούν πολλοί την εργασία τους εκεί-

νη την ώρα, και η δική μου ημέρα τελειώνει στις 

6:30 το βράδυ. Σκίζομαι όλη την ώρα. Και το δια-

σκεδάζω; Αμέ. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν 

τουλάχιστον τα διπλάσια από όσα κάνω εγώ, όχι 

τόση πνευματική και σωματική εργασία όση εγώ, 

και επιλέγουν να μην το διασκεδάζουν. Ο κόσμος 

κατεβαίνει στο μαγαζί και μοιράζεται μαζί μας τα 

προβλήματά τους από τη δουλειά και το σπίτι. Δεν 

βλέπουν ότι είναι επιλογή τους να κάνουν τη ζωή 

τους όπως τη θέλουν. 

Αν οι άνθρωποι μπορούσαν απλώς να δουν τις 

επιλογές που ακολουθώ και τα όσα κάνω στο ι-

χθυοπωλείο σε καθημερινή βάση, δεν υπάρχει περί-

πτωση να μην κατάφερναν να βιώσουν την ίδια αλ-

λαγή προς το μεγαλείο και σε ένα κουρείο, στα 

γραφεία μιας εταιρείας, σε ένα λογιστήριο, μια τρά-

πεζα, ή ένα παντοπωλείο. Δεν έχει σχέση με το πέ-

ταγμα των ψαριών — όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Εί-

ναι το τι επιλέγεις να συμβεί. Πέρα από τη διασκέ-

δαση, είμαι βαθιά αφοσιωμένος και έχω κάτι να 
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στηριχτώ, επειδή όταν σταματήσει η διασκέδαση 

και οι εκτοξεύσεις, και όταν πάψει να υπάρχει η 

προβολή, τότε τι; Στις 6:30 το πρωί, μέσα στην πα-

γωνιά, εκεί βρίσκεται η επιλογή και η αφοσίωσή 

μου. 

Νταγκ 

 

Το World Famous Pike Place Fish δημιουργεί και επιλέγει 

τις εμπειρίες συλλογικά. Για παράδειγμα, η ιδέα τού «παγκο-

σμίου φήμης» γεννήθηκε από το γεγονός ότι δεν ήμασταν γνω-

στοί στον κόσμο. Σε μία συγκεκριμένη συνάντηση, ο Τζιμ έδινε 

οδηγίες στους ιχθυοπώλες για τη δημιουργία ενός μέλλοντος 

που θα εμπνέει περισσότερο. Ένας από τους ιχθυοπώλες έκρινε 

ότι ένα τέτοιο μέλλον θα μπορούσε να περιλαμβάνει την εξέλι-

ξη σε κάτι πασίγνωστο. Έτσι, μολονότι τότε ήταν άγνωστοι 

στον πολύ κόσμο, πρόσθεσαν στο λογότυπο και στις συσκευα-

σίες τους τη φράση «παγκοσμίου φήμης» (World Famous). Ε-

πειδή ακριβώς επέλεξαν να γίνουν παγκοσμίου φήμης, άρχισαν 

να παρουσιάζονται και οι ευκαιρίες για αναγνώριση και φήμη. 

Η προσωπική μεταμόρφωση κάθε ιχθυοπώλη ξεπηδούσε από 

την προθυμία του να είναι ανοιχτός σε κάτι καινούργιο και δια-

φορετικό σε σχέση με όσα ήδη γνώριζε, και αυτή του η προθυ-

μία κατέληγε σε κάτι άκρως αξιοθαύμαστο: το σύμπαν άκουγε. 

Διάφορα πράγματα άρχισαν να συμβαίνουν και το Pike Place 

Fish άρχισε να υλοποιεί ευκαιρίες οι οποίες φαινομενικά προέ-

κυπταν από το πουθενά και διαφορετικά δεν θα είχαν παρου-

σιαστεί. 
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Η επόμενη ιστορία, που την αφηγείται ο Αρκούδας, δείχνει 

τη σημασία της ανοιχτής σκέψης απέναντι στο καινούργιο και 

το διαφορετικό. Η προθυμία του Αρκούδα εκφράζει την ανακά-

λυψη ιδεών που ταιριάζουν στη ζωή του και τη συμφωνία του 

να καθοδηγεί ή να καθοδηγείται από άλλους ιχθυοπώλες, με 

τρόπο που να επιτρέπει σε όλους να αισθάνονται ισχυροί. 

 

Οδηγούσα το φορτηγό, και υπάρχουν μαθήματα τα 

οποία πρέπει να πάρουν όλοι όσοι οδηγούν το φορ-

τηγό για να μεταφέρουν τα ψάρια, αλλά διστάζουν 

επειδή αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βγουν από το 

καβούκι τους και να αναπτύξουν μια σχέση με κά-

ποιον άλλον. Αν αναπτύσσω σχέσεις σε όλα τα μέ-

ρη που πηγαίνω, τότε θα έχω εξαιρετική εξυπηρέ-

τηση. Αν παραγγείλω κάτι από έναν πωλητή χωρίς 

να αναπτύξω μια σχέση, θα πάρω ό,τι παίρνουν ό-

λοι οι άλλοι. Η σχέση ωθεί τους ανθρώπους να κά-

νουν αυτή τη μικρή επιπλέον προσπάθεια για να 

διασφαλίσουν ότι θα έχω αυτό που θέλω πραγματι-

κά. Αρχίζουν να ενδιαφέρονται για μένα. 

 

Όταν ο Τζόνι πρόσφερε στον Αρκούδα μια θέση στο Pike 

Place Fish, ο Αρκούδας αναγνώρισε ότι η δουλειά του περιείχε 

την ιδέα πως οτιδήποτε και αν έκανε, θα έπρεπε να οικοδομήσει 

με τους άλλους τον ίδιο τύπο σχέσης που είχε οικοδομήσει ο 

Τζόνι μαζί του. Η διαφορά μεταξύ του Pike Place Fish και των 

συνηθισμένων επιχειρήσεων είναι ότι ο Αρκούδας (όπως και οι 

άλλοι ιχθυοπώλες) επιλέγει να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία 

και την ευθύνη για όσα κάνει και όχι απλώς να διεκπεραιώνει 
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όσα υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει. Αντί να πάρει ένα κομμάτι 

χαρτί και να συμπληρώσει μια παραγγελία, ο Αρκούδας μετα-

χειρίζεται το χαρτί σαν να βρίσκεται κάποιος μπροστά του. 

 

Το ωραίο είναι ότι δεν υπάρχει λίστα με πράγματα 

που πρέπει να κάνεις για να γίνεις όπως το Pike 

Place Fish, κάτι που είναι απογοητευτικό για εκεί-

νους που αναζητούν μια γρήγορη λύση ή μια συ-

νταγή. Πρόκειται για μια προσωπική δέσμευση, και 

αν όλοι δεσμευτούν να κινηθούν προς την ίδια κα-

τεύθυνση, τότε η ομάδα σας μπορεί να κάνει τα πά-

ντα. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που κά-

νουμε τις συναντήσεις μας κάθε δεύτερη εβδομάδα. 

Οι συναντήσεις μας μάς δίνουν την ευκαιρία να 

μοιραζόμαστε τις ατομικές μας δεσμεύσεις. Είναι 

ασυνήθιστο το ότι ένας εργοδότης μού παρέχει τη 

δυνατότητα να συμμετέχω στην επιχείρηση ως κάτι 

περισσότερο από απλός υπάλληλος. 

Αρκούδας 

 

Η πορεία προς το μεγαλείο είναι ένα ταξίδι. Προϋποθέτει 

πολλές διαφορετικές ιδέες και θεμελιώδεις αντιλήψεις. Προϋ-

ποθέτει τη θέληση να είστε ανοιχτοί σε κάτι νέο και διαφορετι-

κό, και να είστε υπεύθυνοι για τις σκέψεις, τα λόγια, και τις 

πράξεις σας. Προϋποθέτει ακόμα να έχετε ένα συγκεκριμένο 

σκοπό. Η τελευταία ιστορία αυτού του κεφαλαίου είναι από τον 

Κρις. Είναι δυνατή γιατί φέρνει στο φως το πόσο απλές είναι 

αυτές οι έννοιες, και πόσο έντονο, παρόλα αυτά, μπορεί να είναι 

το συλλογικό αποτέλεσμα. 
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«Η παγκόσμια ειρήνη είναι μια ιδέα της οποίας η 

ώρα έχει έρθει». Πρόκειται για μια ισχυρή δήλωση. 

Θυμάμαι ότι άκουσα τον Τζόνι να την λέει μερικές 

μέρες μετά που είχα πιάσει δουλειά στο Pike Place 

Fish. Εκείνη την εποχή σκέφτηκα, «Τι στο καλό λέ-

ει ο τύπος; Εγώ βρίσκομαι εδώ για να οδηγώ το 

φορτηγό, να πετάω μερικά ψάρια, και να παίζω. Εί-

ναι τρελός;» Μου πήρε λίγο χρόνο, όμως συνειδη-

τοποίησα ότι είναι το πιο λογικό πράγμα που έχω 

ακούσει. 

Στο Pike Place Fish έμαθα ότι έχω περισσότερη 

δύναμη από όσο είχα φανταστεί ποτέ μου. Πριν έλ-

θω να δουλέψω εδώ, δεν ήμουν απαραίτητα «θύ-

μα», άλλα είχα την τάση να αντιδρώ σε ό,τι συνέ-

βαινε στη ζωή μου αντί να είμαι ενεργητικός και να 

ζω τη ζωή που θέλω. Ξέρω ότι θα εξακολουθήσουν 

να παρουσιάζονται εμπόδια. Γνωρίζω όμως ότι 

μπορώ να επιλέγω τι πρέπει να κάνω ώστε να συμ-

βαδίζω πάντα με το σκοπό μου. 

Στο μαγαζί πρόσεξα ότι οι άνθρωποι έχουν την 

τάση να παίρνουν τον εαυτό τους πολύ σοβαρά. 

Ακόμα και διαβάζοντας αυτή την ιστορία, μπορεί 

να χάσουν το νόημα κάποιων πραγμάτων αν καθί-

σουν να αναλύσουν κάθε λεπτομέρεια για να διερω-

τηθούν τι θα κάνουν μετά. Ε, όσο γι’ αυτό, τα 

πράγματα είναι αρκετά απλά: προσδιορίζεις ποιος 

θέλεις να είσαι και απλώς γίνεσαι. Καθένας πρέπει 
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να επιλέγει για τον εαυτό του. Είναι πραγματικά 

τόσο απλό. 

 

Ως αποτέλεσμα της εργασίας του στο Pike Place Fish, ο Κρις 

έχει μάθει να ζει τη ζωή του πιο έντονα. Έχει συνειδητοποιήσει 

ότι καθετί που συμβαίνει στη ζωή του έχει άμεση σχέση με το 

σκοπό του. Ενώ ζούσε τη ζωή του θεωρώντας ότι, όλα όσα συ-

νέβαιναν, συνέβαιναν σε αυτόν, τώρα συνειδητοποιεί πως ό,τι 

συμβαίνει στη ζωή του δημιουργείται από αυτόν — είτε συνει-

δητά είτε χωρίς να έχει την επίγνωσή τους. Έχει μάθει πως όταν 

επιλέγει να «φτιάξει την ημέρα» κάποιου, ωφελείται το ίδιο με 

αυτόν, αν όχι περισσότερο. 

 

Το να βλέπω κάποιον να είναι αρνητικός δεν μου 

είναι πλέον αποδεκτό. Αν τον αφήσω να συνεχίσει, 

θα μεταδώσει την αρνητικότητά του σε όποιον έρ-

χεται σε επαφή μαζί του. Το γεγονός αυτό έρχεται 

σε αντίθεση με τη δέσμευσή μου για έναν κόσμο 

γεμάτο προοπτικές και θετική ενέργεια. Στο ιχθυο-

πωλείο μου, τους δίνω ένα λόγο να χαμογελούν. 

Φανταστείτε τις προοπτικές σε έναν κόσμο όπου 

οι άνθρωποι εκνευρίζονται, αντιμετωπίζουν το πρό-

βλημα, και εξελίσσονται μέσα από την εμπειρία αυ-

τή. Φανταστείτε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι 

γνωρίζουν ότι θα μπορούσαν να είναι τέλειοι όπως 

ακριβώς είναι. Φανταστείτε έναν κόσμο όπου τα 

έθνη αντιμετωπίζουν το ένα το άλλο σαν στοργικές 

κοινωνίες, όπου όλοι οι πολιτισμοί θεωρούνται ισά-

ξιοι. Πιστεύω ότι αυτό είναι εφικτό, με την επίγνω-
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ση της επιρροής που έχει το ένα άτομο πάνω στο 

άλλο και με την επιλογή για τη δημιουργία μιας θε-

τικής επίδρασης. 

Κρις 

 




