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Μια φορά τζαί έναν τζαιρόν είσιεν ένα μιτσή 
Βασιλέα. 

Το όνομά του ήταν Τζέη Σι Αϊ, ο πρώτος 
Πολίτης.

O Τζέη Σι Αϊ ήταν μαραζομένος ούλη μέρα.



Οταν κοίταζε γυρόν του, ούλα όσα εθώρεν 
ήταν εγωϊστικα τζαι κανένας εν εφρόντιζε για 
τους φίλους συμπολίτες του. Οι μιτσιοί γκρίζοι 
βασιλιάες σκέφτουντο μόνον τον εαυτό τους 
και οι μιάλοι γκρίζοι βασιλιάες ήταν ακόμα 

σιηρότεροι. Τζαι το κυριόττερο, κανένας από 
τους βασιλιάδες εν ήταν ευτυχισμένος.

Ηντα τρομερή κατάσταση!

Ο μιτσής βασιλέας Τζεη Σι Αϊ ήθελε να 
το αλλάξει τούτο. Ηθελε να κάμει κάτι  

περισσότερο για τους φίλους συμπολίτες , 
περισσοττέρο για τα παιδκιά, περισσόττερο 

για τις «επιχειρήσεις» , περισσόττερο για την 
εκπαίδευση, περισσότερο για τον φτωχό τζαι 

περισσόττερο για τους φτωχούς γείτονες.



Επίσης, ήθελε να γελά. Ήθελε να  
διασκεδάζει στη ζωή, να μαθαίνει κάτι νέο 
τζαι να ανακαλύπτει τούτο τον υπέροχο 
κόσμο. Αλλά ήνταλος εμπόρε, ο μιτσής 

βασιλέας να τα καταφέρει ούλα τούτα μόνος 
του;

Ταλαντευόταν τζαι ξαναταλαντευόταν τζαι 
άξιππα ήρτε του μία ιδέα!



Γιατί εν συζητώ με τους άλλους βασιλιάες 
που θέλουν επίσης να αλλάξουν ζωή, 
σκέφτηκε ο μιτσής Βασιλέας. «Το να 

μαθαίνεις που τον άλλον εν το κλειδί της 
επιτυχίας» συνέχισε ο Τζεη Σι Αϊ με 

βεβαιότητα.

Ετσι , έκαμε ένα μιάλο ταξίδι για να 
επισκεφτεί τους άλλους βασιλιάες.



Ο κυανόχρωμος βασιλέας είπεν του:

Oι καλοί πολίτες εν ρωτούν ήντα που 
μπορεί να κάμει η χώρα τους γι’ αυτούς, 
αλλά ήντα που μπορούν τούτοι να κάμουν 

για την χώρα τους. Τούτη εν η πραγματική 
αδελφωσύνη. Πράξε το τούτο τζαι να είσαι 

ευτυχισμένος.



Τούτο ήταν ένα μιάλο βήμα.
Καταχαρούμενος ο μιτσής βασιλέας Τζεη Σι 

Αϊ συνέχισε το ταξίδι του.



Ο άνδρας που ετάραξε το βουνό ήταν ο ίδιος 
που άρκεπσε να διατηρεί μιτσιά καταστήματα.

Εάν ξεκινήσουμε με το πρώτο βήμα, 
ούλο τζαι πιο μιάλα εμπόδια μπορούν να 

παραμερίζονται. Μπορούμε να επιτύχουμε 
τους στόχους των Η.Ε. Η ειρήνη εν δυνατή.

Ο πράσινος βασιλέας είπε του:



«Πόσο εκπληκτικό!» εσκέφτηκε ο μιτσής 
Βασιλέας Τζεη Σι Αϊ «Μόνο η αρχή εν το 

κλειδί για την θετική αλλαγή».
Τζαι συνέχισε το ταξίδι του....



Στην αγορά , πούλα είδη ψαρέματος, όϊ ψάρια. 
Εάν οι αδρώποι μάθουν να ψαρεύκουν,

 μαθαίνουν να βοηθούν τους εαυτούς τους. 
Η εαυτο-βοήθεια το καθήκον μας. Τούτη 

εν η ελευτερία. Αδρώποι που εν ελεύτεροι, 
διαφυλάσσουν την δικαιοσύνη.

Ο κότσινος βασιλέας είπε του:



«Υπέροχα», εσκέφτηκε ο Τζεη Σι Αϊ «τούτο 
εν βοηθητικό». Με ένα χαμόγελο στο 

πρόσωπό του, ο μιτσής βασιλέας εσυνέχισε....



O μιαλλήτερος θησαυρός ενός αδρώπου 
εν είναι ό,τι εγκόσμιο του ανήκει. Ο 

μιαλλήτερος θησαυρός εν ο χαρακτήρας 
τζαι η προσωπικότητά του. Οσο εξασκείς 

τον χαρακτήρα σου τόσο καλλύτερα 
μπορείς να υπηρετείς την κοινωνία.

Η κότσηνη βασίλισσα είπε του:



«Εξασκώντας τον χαρακτήρα μου σε ούλη την 
ζωή μου.» Τούτο ακούεται καλό.

Τούτο θα μας κρατήσει δυνατούς σε κάθε 
αντιπαλότητα που τους φίλους συμπολίτες 

μας σκέφθηκε ο Τζεη Σι Αϊ
τζαι συνέχισε το ταξίδι του.....



To σωστό πρόσωπο κυβερνά με ένα δίκαιο 
σιέρι τζαι χωρίς προκατάληψη ή προτίμηση. 

Η αρχηγία εν αξιόπιστη όταν εφαρμόζει 
τους ίδιους κανόνες στον καθένα. Οι 

συγγένειες τζαι οι φιλίες εν μπορούν να  
αποφασίζουν εκτός που τον νόμο.

Ο μπλε βασιλέας είπε του:



Τούτο κάμνει μας να ζούμε μαζί πολλά 
πιο ευτυχισμένοι, όταν δηλαδή εν δίνεται 
προτίμηση μόνον στους φίλους. Οι ίδιοι 

κανόνες για όλους. Τούτη εν καλή ιδέα. Με 
τούτη την ιδέα προχώρησε με ασφάλεια ο 

Τζεη Σι Αϊ
τζαι συνέχισε τα ταξίδκια του.....



νΟ πορτοκαλί βασιλέας μίλησε τζαι είπεν του:

Οπου πηαίνεις, πήαινε τζιάμε με ούλη 
σου την καρκιάν. Να θυμάσε ότι τίποτε εν 
έρχεται που τους εαυτούς μας και κάθε 
πράξη έσιη αξία μόνον αν την κάμνεις

με την θέλησή σου τζαι με ούλη σου την 
καρκιάν.



Ξαφνικά ο μιτσής βασιλέας Τζεη Σι Αϊ 
κοίταξε τζαι εν εμπορε να πιστέψει στα 

μάθκια του. Σε απόσταση θώρει ένα κάστρο. 
Εστράφηκε τζιόλας σπίτι?

Είσιε ταξιδέψει ευτυχισμένα τζαι χωρίς πολλή 
προσπάθεια γυρόν που τον κόσμο τζαι ελάβε 

πολλές συμβουλές.



Ο Τζεη Σι Αϊ ξεκίνησε να εκτελεί πράκτικά ό, 
τι τον είχαν συμβουλεψει να κάμνει οι

βασίλισσες τζαι οι βασιλιάες. Αφησε τον λαό 
του να ταξιδευκει, ώστε να μπορεί να αποκτά 
την ίδια εμπειρία που είσιε τζαι ο ίδιος. Θα 

εκάμναν καλό στον κόσμο τζαι συγχρόνως θα 
εδιασκεδάζαν.

Ανοιξαν το σπίτι τους ώστε να μπορούν  να 
τους επισκέφτονται τζαι άλλοι. Εθεσαν

κανονισμούς τους οποίους τζαι οι επισκέπτες 
τους έπρεπε να σεβαστούν. Ηταν πολλά 

διασκεδαστικό.



Οι άλλοι βασιλιάες εκατάλαβαν ότι εμάθαν 
πολλά από τον μιτσή βασιλέα Τζεη Σι Αϊ. 

Ηταν πολλά πιο ευτυχισμένοι διότι
 ο Τζεη Σι Αϊ

δεν εκρατήσε τίποτε για τον εαυτόν του. 
Εμοιράστηκε τα μιάλα οφέλη με τους άλλους 
βασιλιάες. Κάθε ημέρα έκαμναν τον κόσμο 

λίον καλλύτερο.



Μίαν ημέραν ούλοι οι βασιλιάες 
εσυναντήθηκαν πάλε. Εγιόρταζαν ούλη μέρα 

και ούλη νύχτα, έμαθαν ο ένας που τον άλλον 
και έμαθαν ακόμα περισσότερα ο ένας για τον 

άλλον. Επί πλέον ονόμασαν τους
εαυτούς τους JAYCEES, άπό τον μιτσή 

Βασιλέα J.C.I.



Τζαι λόγω του ότι οι 
συναντήσεις ήταν

υπέροχες, άρκέψαν να τις 
οργανώνουν τουλάχιστον 
δκυο φορές τον χρόνο.

Εσυναντιόυντο στο 
Παγκόσμιο Συνέδριο, σε 
περιφερειακά συνέδρια, 

εθνικά συνέδρια ,σε 
τοπικά τζαι εκατάφεραν να 
δημιουργούν ευκαιρίες για 

ανταλλαγές.



Τελικά, είχαν ένα πλεονέκτημα έναντι των 
μιάλων, κακών εγωϊστών!

Οι Τζεησής, έγενηκαν ευτυχέστεροι. 
Εγενηκαν δικαιότεροι.Εκαμαν τις χώρες 

τους πιο ποικολόχρωμες τζαι κατέληξαν να 
διασκεδάζουν ούλοι μαζί.





Από τούτο προέκυψε μία ηθική δέσμευση. 

Κάθε βασιλέας έγραψε τις σκέψεις του τζαι 
δημιούργησαν το «πιστεύω» τους.



Πιστεύκουμε:

• ότι η πίστη στο Θεό δειά νόημα τζαι σκοπό 
στην ανθρώπινη ζωή. 

• ότι η αδελφωσύνη των αδρώπων υπερισχύει 
της κυριαρχίας των εθνών 

• ότι η οικονομική δικαιοσύνη μπορεί καλλύτερα 
να κερδηθεί από ελεύτερους ανδρώπους μέσω 
της ελεύθερης επιχείρησης. 

• ότι η εκάστοτε κυβέρνηση θα έπρεπε να 
απαρτίζεται μάλλον από νόμους παρά από 
αδρώπους. 

• οτι ο μιαλλιτερος θησαυρός της γης βρίσκεται 
στην ανθρώπινη προσωπικότητα τζαι ότι 

• η υπηρεσία στην ανθρωπότητα εν το 
καλλύτερο έργο της ζωής.



Θέλουμε να αποδείξουμε την δύναμη που έσιει 
το JCI. Είμαστε η διαφορετικότητα που δεν 

βρίσκεται πουθενά αλλού στον κόσμο.
Καθένας από εμάς δεν ομιλεί μόνον την επίσημη 

γλώσσα της χώρας του, αλλά και μία μητρική , 
μία πατρική, μία τοπική, μία γλώσσα φυλής. 

Ας  τις  επιδείξουμε όλες! 
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