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Πρόλογος
Γειά και καλή χρονιά σε όλους. 

Πριν 2 περίπου χρόνια όταν γύρισα στην Ελλάδα και έφερα μαζί μου
τη μεταφροντίδα στον κλάδο της κηδείας είχα γράψει ένα άρθρο (που
αξίζει να διαβάσεις) με τίτλο: “Πως να γίνεις ηγέτης στον κλάδο της
κηδείας” 

Το άρθρο αρχίζει ως εξής: “Αν θέλεις ο κόσμος της πόλης σου να σε
βλέπει σαν έναν ηγέτη του κλάδου σου αυτό το άρθρο είναι για σένα.
Πρέπει όμως να καταλάβεις, ότι αυτό που ζητάς δεν είναι εύκολο. 

Αν ήταν, θα ήταν όλοι ηγέτες και επιτυχημένοι επιχειρηματίες. 

Για να είμαι ειλικρινής, είναι τόσο δύσκολο που θα έβαζα στοίχημα ότι
το 99% από όσους διαβάσουν αυτό το άρθρο δεν πρόκειται να κάνουν
τίποτα”.

Δεν θα μπορούσα να πέσω πιο πολύ μέσα ..

https://greekfuneralclub.com/%ce%b7%ce%b3%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%bf-%ce%ba%ce%b7%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82/
https://greekfuneralclub.com/%ce%b7%ce%b3%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%bf-%ce%ba%ce%b7%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82/


Το 1% όμως με τον τρόπο του ο καθένας έκανε αυτό που λέει το
άρθρο.
 
Και κέρδισαν. Αυτοί ξέρουν ποιοι είναι. Και να είστε σίγουροι ξέρω και
εγώ ποιοι είναι και τους βγάζω το καπέλο. 

Ο οδηγός αυτός που διαβάζεις είναι αφιερωμένος στο θέμα αυτού του
άρθρου..

 Δηλαδή πως να γίνεις ηγέτης στον κλάδο της κηδείας. 



Στο βιβλίο του με τίτλο “The Book of Survival”, ο Anthony Greenbank
έγραψε: 

Για να επιβιώσεις σε μια αδύνατη κατάσταση, δεν χρειάζεται να έχεις
τα αντανακλαστικά ενός οδηγού Grand Prix, τους μύες του Ηρακλή ή
το μυαλό του Αϊνστάιν. 

Απλώς πρέπει να ξέρεις τι να κάνεις..

Το όνομά μου είναι Βασίλης Ζαχαράκης και αυτός είναι ο οδηγός του
Greek Funeral Club για τον κλάδο της κηδείας για το 2023. 

Ή το σχέδιο marketing και branding για την επιχείρησή σας για τη
χρονιά που μόλις μπήκε. 
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Σε όλα σχεδόν τα σοβαρά επαγγέλματα, ειδικά στις επιχειρήσεις, όπου
αυτό που διακυβεύεται είναι τόσο υψηλό, υπάρχουν σχέδια. 

Οι πραγματικοί επαγγελματίες ποτέ δεν κάνουν τις δουλειές τους στην
τύχη. 

Καταστρώνουν στρατηγικές, σχεδιάζουν και εκτελούν. 

Οι γιατροί ακολουθούν ένα σχέδιο θεραπείας. Οι πιλότοι ακολουθούν
σχέδιο πτήσης. Οι στρατηγοί ακολουθούν ένα σχέδιο μάχης και οι
επιχειρήσεις ακολουθούν ένα επιχειρηματικό σχέδιο. 

Και ενώ κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία σας, η ύπαρξη
ενός σχεδίου αυξάνει κατά πολύ τις πιθανότητες επιτυχίας.

Και αυτός ο οδηγός δεν είναι τίποτα λιγότερο από ένα μαθηματικά
αποδεδειγμένο επιχειρηματικό σχέδιο για να κυριαρχήσετε την τοπική
σας αγορά το 2023 και έπειτα, ως επιχείρηση τελετών.



Μερικούς φυσικά δεν τους ενδιαφέρει καθόλου να ανέβει η
επιχείρησή τους, δημιουργούν απλά μια σελίδα στο Facebook και
δημοσιεύουν κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα ή ανεβάζουν άσχετα με
την επιχείρησή τους πράγματα. 

Λες και το να έχεις Facebook και Instagram λέει κάτι.

Βλέπετε, η ύπαρξη μιας σελίδας στο Facebook και η χρήση
καθημερινών στρατηγικών για την παραγωγή μετρήσιμων
αποτελεσμάτων είναι 2 εντελώς διαφορετικά πράγματα. 

Είναι σαν μια ομάδα να παίζει για την παραμονή και μία να χτυπάει
πρωτάθλημα. 

Όλα αυτά που λέμε και στα άρθρα και σε αυτό τον οδηγό αφορούν
αυτούς που χτυπάνε πρωταθλήματα και Ευρώπη.

Οι υπόλοιποι μπορούν να σωθούν ή να πέσουν και μόνοι τους δεν
χρειάζονται βοήθεια. 

Θα σας ήμουν πολύ ευγνώμων
αν κρατούσατε ανοιχτό μυαλό
καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της
ανάγνωσης, και δεν παίρνατε
σαν προσβολή την παρακάτω
δήλωση: 

Οι περισσότεροι από εσάς
είστε ίδιοι με όλα τα άλλα
γραφεία. 

Μπορεί να σας φαίνεται άδικο
αλλά είναι αλήθεια. 



Ας αρχίσουμε όμως να ξετυλίγουμε το θέμα…. 

Έχοντας επιβιώσει 3 πολύ δύσκολα χρόνια, βρισκόμαστε στο 2023. 

Η "μάχη της φήμης" των εδραιωμένων από καιρό γραφείων τελετών
στην πόλη μας και των 100 άδων νέων που ανοίγουν κάθε μέρα κάνει
την αγορά να μοιάζει με αιματηρό πεδίο μάχης όπου όλοι πρακτικά
χάνουν. 

Χρόνο με το χρόνο τα γραφεία τελετών αυξάνονται, οι υπηρεσίες που
παρέχονται είναι πάνω κάτω οι ίδιες και όλοι προσπαθούν συνήθως να
κερδίσουν τους άλλους στην τιμή. 

Το αποτέλεσμα είναι να οδηγούν την αξία της συνολικής αγοράς του
κλάδου προς τα κάτω. 

Μια κακή χρονιά μπορεί να είναι καταστροφική και μια καλή χρονιά,
τις περισσότερες φορές είναι… ευτυχώς επιβιώσαμε και φέτος. Αυτή
είναι η άσχημη πραγματικότητα του κλάδου στις περισσότερες
περιοχές. 
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Από την αυγή του καπιταλισμού για να
μπορέσεις να νικήσεις τον τοπικό ανταγωνισμό,
είναι απαραίτητο να έχεις "πλεονέκτημα". 

Κάτι που κανείς άλλος δεν έχει στην περιοχή
σου. 

Ένα μοναδικό πλεονέκτημα. Έναν τρόπο να
διαφοροποιηθείς από όλους τους άλλους.  



Η καθημερινή δήλωση ότι: 

Είμαι επαγγελματίας. Γουστάρω τη δουλειά μου. Δεν την κάνω για τα
λεφτά. Μπορείς να με εμπιστευτείς. 

Αυτά τα “Με σεβασμό και αξιοπρέπεια” δυστυχώς τα λένε όλοι. 

Ακόμα και να τα εννοείς 100% ο περισσότερος κόσμος δεν τα ακούει.
Από το ένα αυτί μπαίνουν από το άλλο βγαίνουν. 

Φυσικά και θα μιλούσες με τέτοιο τρόπο για την επιχείρησή σου.

Ξέρεις κανέναν να λέει..

“Θέλουμε μόνο τα λεφτά σας”... 

Κανένας δεν το λέει αλλά δυστυχώς υπάρχουν αρκετές συμπεριφορές
στον κλάδο που δείχνουν ακριβώς αυτό. 

Ο κόσμος όμως δεν είναι χαζός. Καταλαβαίνει πότε μια επιχείρηση
ενδιαφέρεται για αυτόν και πότε μόνο για το πορτοφόλι του. 

Οπότε ο πρώτος και ο μόνος απαράβατος νόμος είναι να σε νοιάζει
πραγματικά.

Αυτό είναι η αρχή η μέση και το τέλος. Αν δεν το έχεις αυτό… άστο.

Αν όμως αγαπάς αληθινά τη δουλειά σου τότε το επόμενο πράγμα που
έχεις να κάνεις είναι να το δείχνεις. 
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Να επικοινωνείς προς τον κόσμο ότι αυτό που κάνεις για σένα είναι
πάθος, όχι επάγγελμα. 

Για να είσαι ενδιαφέρον σαν επαγγελματίας και σαν άνθρωπος πρέπει
να μάθεις να λες καθημερινά όμορφες ιστορίες. 

Η αφήγηση ιστοριών, η τέχνη και η φιλοσοφία θα λειτουργούν πάντα
καλύτερα από την ξεδιάντροπη διαφήμιση. 

Οι επιχειρήσεις που προσκαλούν τους πελάτες τους σε μια ηρωική
ιστορία αναπτύσσονται. 

Οι επιχειρήσεις που δεν το κάνουν ξεχνιούνται.

Ο καθημερινός σου στόχος δεν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο. 

Αυτό δεν μπορείς να το ελέγξεις..  



Ο στόχος είναι:

Να βοηθήσεις περισσότερο κόσμο, να σε μάθει και με τον καιρό να
σε εμπιστευτεί. 

Στο 99% των περιπτώσεων, ο τοπικός ανταγωνισμός είναι τόσο
χαμηλός που μπορείτε να τον νικήσετε πολύ εύκολα τους πρώτους
μήνες, αν ακολουθήσετε πραγματικά αυτό το σχέδιο. 

Μόλις κάποιος στην τοπική σας αγορά καταλάβει πόση υποτιμημένη
προσοχή υπάρχει και το περιεχόμενο και οι διαφημίσεις αρχίσουν να
μπαίνουν στο παιχνίδι, η απόδοση της επένδυσης και η ευκαιρία θα
είναι πολύ λιγότερο ενδιαφέρουσα. 

Δεν διαφέρει πραγματικά από το Real Estate. 

Όταν είστε ο πρώτος που βλέπει μια
υποβαθμισμένη περιοχή η οποία είναι έτοιμη να
γυρίσει και αγοράζετε γη, βγάζετε περισσότερα
χρήματα από τους ανθρώπους που θα έρθουν 4
χρόνια αργότερα..

Διαβάστε εδώ: 

“Τι σημαίνει Brand για ένα γραφείο τελετών”

Πριν να παρέχετε μια τελετή παγκόσμιας
κλάσης στους πελάτες σας, πρέπει πρώτα να
γίνεται αξιόπιστη φωνή έμπνευσης γι' αυτούς
ώστε να αυξήσετε τις πιθανότητες να σας
προτιμήσουν.  

https://greekfuneralclub.com/brand-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD/


Πρέπει να γίνετε ένας ηγέτης σκέψης στον κλάδο, κάποιος που τον
αναζητούν και υπολογίζουν την γνώμη του. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συνεχή δημιουργία ποιοτικού
περιεχομένου. Οι ημέρες των πωλήσεων τελειώνουν γρήγορα, αν δεν
έχουν ήδη τελειώσει. 

Μια γρήγορη υπενθύμιση σε όσους πληρώνουν την Google 200-300
ευρώ το μήνα και νομίζουν ότι βρήκαν την κότα με τα χρυσά αυγά. Το
σύστημα της Google δουλεύει όπως μία ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ. 

Μήνα με το μήνα όλο και περισσότερα γραφεία θα μπαίνουν στο χορό
και όλο και πιο ακριβή θα γίνεται η ευνοϊκή κατάταξη της επιχείρησή
σας. 
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Γενικά στη ζωή, όταν πας να κόψεις δρόμο βρίσκεσαι σε χειρότερο
σημείο από εκεί που ξεκίνησες. 

Αυτό που γίνεται με την Google σε συνδυασμό με τις τιμές ανά κηδεία
που κάθε χρόνο είναι όλο και πιο χαμηλές θα οδηγήσουν πολλά
γραφεία στο λουκέτο. 

Να το θυμάστε.

Ο μόνος τρόπος να ανεβούμε το βουνό είναι περπατήσουμε τον
μακρύ και δύσκολο δρόμο. 

Αν κάνεις αυτό που λέμε εδώ θα ανέβεις στην πρώτη σελίδα του
Google μέσα σε 6 μήνες χωρίς να πληρώνεις τίποτα κάθε μήνα επειδή:

Όταν οι περισσότεροι πουλάνε κηδείες των 650-750-850 ευρώ και το
ποσοστό κέρδους ανά τελετή είναι σχετικά μικρό, αναρωτηθείτε αν θα
σας παίρνει για πολύ ακόμα να ξοδεύετε 400-500 ευρώ το μήνα στην
Google για να πάρετε 2 τελετές των 750 ευρώ…. 



Σε μια εποχή στην οποία όλοι είναι συνδεδεμένοι 18 ώρες την ημέρα
και όλοι έχουν πρόσβαση σε όλες σχεδόν τις διαθέσιμες πληροφορίες,
το πιο πολύτιμο αγαθό μιας επιχείρησης είναι η φήμη. 

Η οικονομία της φήμης απαιτεί να μετατρέψετε το marketing σας από
την απλή πληροφόρηση τιμών και υπηρεσιών σε συνεχόμενη ροή
χρήσιμων πληροφοριών και συναισθηματικά φορτισμένων ιστοριών. 

Με το να είστε δημιουργός περιεχομένου, τοποθετείτε τον εαυτό σας
ως αυθεντία και εμπειρογνώμονα στην αγορά της κηδείας. 

Με την καθημερινή διάθεση πολύτιμου περιεχομένου στην αγορά,
θέτετε τα θεμέλια για την ανάπτυξη μιας σχέσης. 



Σκεφτείτε λίγο πως παίρνετε εσείς αποφάσεις; 

Από ποιον θα προτιμούσατε να αγοράσετε; Από μια αξιόπιστη πηγή
που σας δίνει καθημερινά αξία ή από έναν άγνωστο που θέλει να
κάνει μια γρήγορη πώληση; 

Το να γίνετε μια αξιόπιστη φωνή είναι σκληρή δουλειά και απαιτεί
χρόνο, αλλά ο χρόνος αυτός θα αποδώσει καρπούς. 

Στην οικονομία της φήμης δεν έχετε την πολυτέλεια να είστε ένα
κοινό εμπόρευμα ή άλλο ένα γραφείο κηδειών ίδιο με όλα τα άλλα. 

Η δημιουργία περιεχομένου θα σας διαφοροποιήσει κατά πολύ από
τους ανταγωνιστές σας. 

Τι σημαίνει όμως "δημιουργία περιεχομένου"; 

Δημιουργία περιεχομένου = αφήγηση ιστοριών.



Το πιο ισχυρό και υποτιμημένο εργαλείο που μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε για να χτίσουμε μια επιτυχημένη επιχείρηση
τελετών είναι μια καλή ιστορία.... κάθε μέρα! 

Οι ιστορίες είναι ένας μηχανισμός παραγωγής νοήματος. 

Μια καλή ιστορία είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να κρατήσει την
προσοχή ενός ανθρώπου για ώρες. Κανείς δεν μπορεί να πάρει το
βλέμμα του από μια καλή ιστορία. 

Στην πραγματικότητα, οι νευροεπιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο μέσος
άνθρωπος ξοδεύει περισσότερο από το 30% του χρόνου του
ονειροπολώντας... εκτός αν διαβάζει, ακούει ή παρακολουθεί μια
ιστορία να εκτυλίσσεται. 

Γιατί; 

Επειδή όταν ασχολούμαστε με μια ιστορία, η ιστορία κάνει την
ονειροπόληση για εμάς. 

Η ιστορία είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχουμε για την καταπολέμηση
του θορύβου, καθώς οργανώνει τις πληροφορίες με τέτοιο τρόπο ώστε
οι άνθρωποι να αναγκάζονται να τις ακούσουν. 

ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΝΕΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ. 



Θα πρέπει να δημιουργείτε και να διανέμετε καθημερινά περιεχόμενο
προσαρμοσμένο στην αγορά σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Συναισθηματικά φορτισμένες ιστορίες, ντυμένες με καλλιτεχνι-
κές εικόνες ή ειπωμένες σε σύντομα βίντεο.... 

Κάθε μέρα!

Γιατί το "κάθε μέρα" είναι σημαντικό;

`
H αρχή της εξοικείωσης. 

Η Wikipedia περιγράφει το φαινόμενο της απλής έκθεσης (mere-
exposure effect) ως εξής: 

Το φαινόμενο της απλής έκθεσης είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο με
το οποίο οι άνθρωποι τείνουν να αναπτύσσουν προτίμηση για
πράγματα απλώς και μόνο επειδή είναι εξοικειωμένοι με αυτά. 

Στην κοινωνική ψυχολογία, το φαινόμενο αυτό ονομάζεται μερικές
φορές η αρχή της εξοικείωσης.

Βασικά, αυτό σημαίνει είναι ότι αν οι άνθρωποι είναι πιο εξοικειωμένοι
με μια επιχείρηση ή ένα άτομο, είναι πιο πιθανό να συνεργαστούν μαζί
τους. 

Πριν από 10 χρόνια χρειαζόμασταν 4-5 εκθέσεις για να μας γνωρίσει
κάποιος, να μας εμπιστευτεί και να θελήσει να συνεργαστεί μαζί μας. 

Σήμερα, λόγω της μειωμένης διάρκειας προσοχής και της υπερβολικής
δόσης πληροφοριών, χρειάζονται περισσότερες από 20 εκθέσεις!  



Έτσι, ένας εύκολος τρόπος για να δούμε το marketing σήμερα είναι:

Πώς μπορώ να έχω 20 εκθέσεις στο κοινό-στόχο μου και να
συνεχίσω να το κάνω αυτό με συνέπεια; 

Ο πρώτος σας στόχος πρέπει να είναι να τραβάτε την προσοχή του
κόσμου με δυνατό original περιεχόμενο. 

Το οποίο με τον καιρό θα αυξήσει τον αριθμό των τοπικών ακολούθων
σας και τη διαδρασή τους με τις αναρτήσεις σας. 

Όπως γνωρίζετε, η διαφήμιση δεν λειτουργεί αν η εκπομπή δεν είναι
δημοφιλής! Αν μια εκπομπή δεν κάνει νούμερα τηλεθέασης “κόβεται”
επειδή κανένας δεν θέλει να διαφημιστεί πάνω της. 

Άρα εμείς θέλουμε να δημιουργούμε περιεχόμενο όχι “ίδιο με
όλους” ή βαρετό αλλά διαφορετικό και ενδιαφέρον που θα κάνει τη
σελίδα της επιχείρησής μας δημοφιλής.
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Αν καταφέρετε να προσελκύσετε την προσοχή του κόσμου τότε θα
έρθουν και τα λεφτά του. 

Αν βάλετε την αφήγηση ιστοριών, την τέχνη και τη φιλοσοφία στο
marketing σας και στοχεύσετε άμεσα στον τοπικό σας πελάτη που θα
βλέπει τα μηνύματά σας ξανά και ξανά και ξανά.... οι άνθρωποι θα
σας ακολουθήσουν, θα σας ακούσουν, θα σας εμπιστευτούν και
τελικά θα αγοράσουν από εσάς. 

Δημιουργήστε κάτι καταπληκτικό κάθε μέρα, που θα κάνει αυτούς
τους ανθρώπους να γελάσουν, να κλάψουν και να σκεφτούν...

Στη συνέχεια, θα κάνουν "like" και θα "μοιράζονται" αυτό το
περιεχόμενο με τους φίλους τους και ταυτόχρονα θα μοιράζονται το
όνομά της επιχείρησή σας. 

Και αν μαζεύετε λίστα με email (που σας το συμβουλεύω) κάποιοι από
αυτούς θα γράφονται στη λίστα σας και θα γίνονται εν δυνάμη
πελάτες σας. 



Γενικά από τη φύση τους οι άνθρωποι δεν σκέφτονται με όρους
πληροφορίας..

Σκέφτονται με όρους ιστορίας. 

Αντί για ένα ξεδιάντροπο διαφημιστικό μήνυμα που θα αγνοηθεί
αμέσως από το μυαλό του κοινού σας, μπορείτε να δημιουργείτε
ιστορίες και να τις χρησιμοποιείτε ως "δούρειους ίππους". 

Ενώ οι άνθρωποι εστιάζουν στην ίδια την ιστορία, οι πληροφορίες που
έρχονται μαζί τους αποθηκεύονται στο υποσυνείδητό τους. 

Όπως ο Δούρειος Ίππος του Οδυσσέα, έτσι και οι ιστορίες που θα
δημοσιεύουμε καθημερινά είναι κάτι περισσότερο από αυτό που
φαίνεται. 



Το εξωτερικό περίβλημα μιας ιστορίας -θα μπορούσαμε να το
ονομάσουμε επιφανειακή πλοκή- τραβάει την προσοχή και
προσελκύει το ενδιαφέρον του κόσμου. 

Οι ιστορίες όμως μέσα τους μεταφέρουν νοήματα. 

Ένα μάθημα ή ένα ηθικό δίδαγμα. Μια πληροφορία ή ένα μήνυμα που
πρέπει να πάρουμε μαζί μας. 

Οι άνθρωποι είναι λιγότερο πιθανό να διαφωνήσουν με τις ιστορίες
παρά με τα διαφημιστικά μηνύματα. (ειδικά όταν τα μηνύματα αυτά
έχουν να κάνουν με τον θάνατό τους). 

Μόλις καταλάβετε πώς λειτουργεί η στρατηγική πίσω από την
καθημερινή δημιουργία περιεχομένου, θα δείτε πόσο συναρπαστικό
είναι αυτό που συμβαίνει στη συνέχεια. 
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Όταν οι ανταγωνιστές σας έχουν παθητική παρουσία στο διαδίκτυο και
εσείς αρχίζετε να “πυροβολάτε” καθημερινά, θα δείτε τη διαφορά από
τον πρώτους κιόλας μήνες. 

Όταν μιλάμε για σύγχρονο marketing. 

Η απάντηση είναι σχεδόν πάντα: 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ… 

Όλα τα άλλα “κόλπα” μπορεί να ακούγονται εύκολα ή να υπόσχονται
πολλά… αλλά στο τέλος η χελώνα νικάει τον αγώνα. 

Θέλει επιμονή στο κάθε μέρα… και Υπομονή στον χρόνο. 

Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ, ότι αν επενδύσετε το χρόνο σας σε
αυτή την απλή στρατηγική θα πουλήσετε Χ ποσότητα τελετών μέσα σε
1-2 μήνες, αλλά στην πραγματικότητα τίποτα και κανείς δεν μπορεί να
δώσει αυτή την υπόσχεση..



Αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ όμως, είναι ότι η πώληση των
υπηρεσιών σας, θα είναι απείρως ευκολότερη υπόθεση σε ένα χρόνο
από τώρα και η επιχείρησή σας θα αναπτυχθεί με εκθετικό βαθμό.

Τέλος, ξέρω από πρώτο χέρι ότι το να γράφεις συνέχεια ή να
φτιάχνεις φωτογραφίες ή να κάνεις video για να επικοινωνείς με το
κοινό σου είναι αρκετά δύσκολο όσον αφορά τη συνέπειά του. 

Το ότι δεν θα το πετύχεις στον απόλυτο βαθμό όμως (δηλαδή κάθε
μέρα) δεν είναι δικαιολογία για να μην προσπαθήσεις καθόλου. 

Καθώς το 1>0 .

Σου ορκίζομαι αξίζει. 

Κάνε το όσο μπορείς. 

Δόξα το θεό η δουλειά και η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη
ενδιαφέροντα πράγματα. 

Μοιράσου τα με τον κόσμο. Όσο μπορείς… 

Καλή χρονιά!



Βασίλης Ζαχαράκης  |  Greek Funeral Club  |  2023


