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Με την πρώτη σας ευκαιρία, παρατηρήστε λίγο τα μικρά σας. Είναι αξιοζήλευτη η προσήλωσή 

τους στο τώρα και η ικανότητά τους να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή. Όλα, μα όλα, στρέφονται 

γύρω από το παρόν. Τα παιδιά γνωρίζουν ότι το να ζεις την κάθε στιγμή αποτελεί από μόνο του 

σπουδαίο στόχο που αξίζει να κατακτηθεί. Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της φιλίας και την 

επιδιώκουν. Εκτιμούν την επιτυχία και τη γιορτάζουν. Διακρίνουν την κεντρική σημασία του 

παιχνιδιού και τη διεκδικούν.

Όταν πια παύουν να είναι τόσο μικρά, η στιγμή χάνει το μονοπώλιό της. Κάνουν την εμφάνισή 

τους τα πρώτα τους όνειρα και το παρόν προσαρμόζεται για να υποδεχτεί το μέλλον. Βάζουμε, 

βέβαια, κι εμείς οι μεγάλοι το πρόθυμο δαχτυλάκι μας. Πρώτα το σχολείο, το φροντιστήριο και 

οι υπόλοιπες υποχρεώσεις και μετά τα άλλα… εφόσον υπάρξει χρόνος. Μοιάζει σαν η απόλαυση 

του παρόντος να πρέπει να περιμένει μέχρι να ικανοποιηθούν οι μελλοντικοί στόχοι. Κι όταν 

ο στόχος επιτυγχάνεται, κάποιος άλλος γρήγορα παίρνει τη θέση του και πάλι από την αρχή. 

Έτσι, όμως, μαθαίνουμε ότι πρέπει να διαλέξουμε τον ένα ή τον άλλο δρόμο –την ευτυχία ή 

την επιτυχία– και αυτομάτως ο στόχος γίνεται η ζωή κατά το ήμισυ. 

Τα παιδιά όμως ξέρουν ότι η αληθινή επιτυχία είναι αυτή που φέρνει στη ζωή χαρά. Οι φιλίες, το 

παιχνίδι, η διασκέδαση και ο προσωπικός χρόνος για να τον διαθέσουν όπως εκείνα επιθυμούν 

δεν είναι δευτερεύουσας σημασίας. Αντιθέτως, ζώντας ευτυχισμένα, αυξάνονται οι πιθανότητες 

να γίνουν και πιο επιτυχημένα. Η χαρά δίνει την ενέργεια, την ανθεκτικότητα, την ισορροπία 

και την κινητοποίηση που είναι τόσο απαραίτητα στην κατάκτηση στόχων. 
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Η πραγματική επιτυχία αγκαλιάζει προσωπικούς όσο και επαγγελματικούς στόχους. Περικλείει 

το παρόν όσο και το μέλλον. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι –που η επιτυχία τους έχει διάρκεια 

και δεν είναι παροδική– είναι εκείνοι που πετυχαίνουν τους στόχους τους καταφέρνοντας 

ταυτόχρονα να ζουν μια ζωή που τους δίνει νόημα και χαρά.

Αυτή η ιστορία γράφτηκε για να τη μοιραστείτε με τα παιδιά σας και μαζί να καταρρίψετε τον 

μύθο που θέλει να θυσιάζουμε όσα αγαπάμε για να γευτούμε την επιτυχία. Δημιουργήθηκε για 

να μεγαλώσουν τα παιδιά σας ευτυχισμένα και να συνεχίζουν να ζουν τη ζωή τους αληθινά 

επιτυχημένα.

…Η επιτυχία είναι μια χαρά 

αρκεί στη ζωή να φέρνει χαρά. 

Και τα δύο μπορούμε να επιλέξουμε 

επιτυχία και χαρά μαζί θα διαλέξουμε…

Εύχομαι σε όλους σας, μικρούς και μεγάλους, την κατάκτηση της αληθινής επιτυχίας.

Ανδρέας Αρματάς
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