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Έχεις ποτέ φανταστεί πόσο τέλειο θα ήταν 
τα μαθήματά σου να γίνονται μόνα τους;  
Ή το δωμάτιό σου να συγυρίζεται ως διά 
μαγείας; Ή να μπορείς να διακτινιστείς από 
το ένα μέρος στο άλλο, χωρίς να χρειαστεί 
να περπατήσεις; Η προσπάθεια είναι 
απαραίτητο στοιχείο και στις τρεις αυτές 
περιπτώσεις, είτε θέλεις να μάθεις, να 
ολοκληρώσεις μια δουλειά ή να απολαύσεις 
τη φύση.

Μέσα από δεκαπέντε εικονογραφημένες 
ιστοριούλες το βιβλίο αυτό υπογραμμίζει τη 
σημασία αυτής της αξίας τόσο από ηθική όσο 
και από κοινωνική άποψη. Ώρα λοιπόν να 
μάθουμε να προσπαθούμε!
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Γιατί είναι απαραίτητο 

να διδάξουμε στα 

παιδιά να προσπαθούν;

Όταν μιλώ στους έφηβους μαθητές μου για την ανά-

γκη να καταβάλλουν προσπάθεια, διαβάζω στο βλέμ-

μα τους και στο πρόσωπό τους ότι αυτό που τους 

λέω ούτε τους αρέσει ούτε τους ενδιαφέρει. Όταν 

όμως μιλώ για συμμετοχή, ενθουσιασμό, σχέδια και 

στόχους, το ακροατήριό μου ξαφνικά αρχίζει πάλι 

να ενδιαφέρεται και να συμμετέχει.

Αυτό με έχει προβληματίσει πάνω στο θέμα. Είναι 

λάθος μας που «καταβάλλουμε προσπάθεια» να μι-

λήσουμε για την απώλεια της έννοιας της προσπά-

θειας στην εποχή μας και για την αξία της; Στην 

ανυπομονησία μας να διδάξουμε αυτή την αξία, 

μήπως χάνουμε την αίσθηση του σωστού τρόπου 

για να τη μεταδώσουμε; Μήπως παρουσιάζουμε μια 

πολύ αρνητική εικόνα της πραγματικότητας με με-

γάλες δόσεις απαισιοδοξίας, αντί να εμπνέουμε 

ενθουσιασμό και ελπίδα;

Γιατί οι έφηβοι δεν αντιλαμβάνονται την προσπά-

θεια ως μέσο για να επιτύχουν τους στόχους τους; 

Γιατί δικαιολογούν την απώλεια του ενθουσιασμού 

τους μ’ ένα «δεν αξίζει τον κόπο»;

Είναι αλήθεια ότι η σύγχρονη πραγματικότητα 

είναι δύσκολη και ότι το μέλλον είναι αβέβαιο. Είναι 

αλήθεια ότι οι δυσκολίες πολλές φορές μάς κάνουν 

να παραλύουμε. Είναι αλήθεια ότι ζούμε σ’ έναν κό-

σμο γρήγορων ταχυτήτων και συνεχών αλλαγών, 

όπου η επιτυχία είναι περισσότερο αποτέλεσμα ενός 

εντυπωσιακού σόου παρά προσπάθειας.

Είναι όμως επίσης αλήθεια ότι ίσως έχει έρθει η 

ώρα να αλλάξουμε το παρόν, θέτοντας στόχους που 

απαιτούν ενθουσιασμό, συμμετοχή και συνεργασία. 

Με λίγα λόγια, πρέπει να καταβάλλουμε προσπάθεια 

να διδάξουμε την αξία της προσπάθειας, επειδή αυ-

τή είναι που μας κινητοποιεί, μας κάνει να προχω-

ράμε και χτίζει το μέλλον.
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