
Τι είναι ευτυχία; 

Απόσπασμα από το βιβλίο του Daniels A. με τίτλο Mittelpunkt C1 & C2 (Εκδόσεις Klett, Barcelona, 

2012, σ.80-81) 

Σε μετάφραση της μαθήτριας της Α’ Λυκείου Φαίης Κωστάρη 

Πείτε μου μία φορά τι σημαίνει πραγματικά ευτυχία για σας.  Σίγουρα θα λέγατε να 

κερδίσετε το ΛΟΤΤΟ, ένα ωραίο σπίτι, έναν δραστήριο άντρα, έξυπνα παιδιά. Ή θα πρέπει 

να είναι το βραβείο Νόμπελ;  Όντως, όλα αυτά σε κάνουν ευτυχισμένο.  Αλλά το να 

κερδίσεις το ΛΟΤΤΟ, δεν μπορεί να σε κάνει να κερδίσεις το βραβείο Νόμπελ..τι μαθαίνουμε 

απ’ αυτό;  Η ευτυχία σημαίνει για τον κάθε άνθρωπο σε διαφορετικές φάσεις ζωής κάτι 

διαφορετικό.  Ξέρετε, σαν παιδί ήμουν ευτυχισμένος με ένα μεγάλο συντριβάνι σοκολάτας.  

Για ένα νέο επιτραπέζιο παιχνίδι μπορούσα να χαίρομαι για ένα μήνα.  Τα βιβλία δεν τα είχα 

σε μεγάλη εκτίμηση.  Σήμερα λαμβάνω βιβλία σε όλες τις περιστάσεις, έτσι ώστε σε κάθε 

ξεχωριστό πράγμα της ζωής να χαίρομαι και μερικές φορές σκέφτομαι: «Πάλι μ’ ένα βιβλίο. 

Που οδηγεί αυτό;» Όταν κάνω τέτοιες σκέψεις, λέω στον εαυτό μου: «Κρίμα που έχουν έρθει 

έτσι τα πράγματα. Για τους άλλους όλα είναι πολύ εύκολα».  Πράγματι, σ’ αυτή τη φάση της 

ζωής μου τα πράγματα μου πηγαίνουν καλά.  Έχω μια αγαπημένη οικογένεια, ένα ωραίο 

επάγγελμα, ένα ωραίο αυτοκίνητο.  Αλλά είμαι εγώ όντως ευτυχισμένη μ’ αυτά;  ‘Η με 

κάνουν τα 11 κιλά που έχω παραπάνω να τα κάνω 22;  Δε θα το πιστέψετε, αλλά δε με 

ενοχλούν πια.  Με την πάροδο των χρόνων κατάλαβα ένα πράγμα: η ευτυχία δεν είναι μία 

μακρά περίοδος, αλλά σκόρπιες στιγμές.  Υπάρχουν στιγμές στη ζωή στις οποίες κανείς δεν 

περιμένει κάτι ασυνήθιστο και μπορεί να νιώσει την πραγματική ευτυχία.  Για παράδειγμα, το 

προηγούμενο Σάββατο βρισκόμουν στη στάση του λεωφορείου και ξαφνικά σταμάτησε 

μπροστά μου ένα αυτοκίνητο.  Ένας άντρας κατέβηκε απ’ αυτό.  Σκέφτηκα ότι ήθελε να με 

ρωτήσει για τον δρόμο.  Αλλά κράταγε ένα πανέμορφο τριαντάφυλλο στο χέρι του, το οποίο 

και μου πρόσφερε.  Μου ευχήθηκε μια όμορφη ζωή και έφυγε.  Ω, Θεέ μου!  Χάρηκα τόσο!  

Ένιωσα πολύ ευτυχισμένη! Μου ξύπνησε το παιδικό όνειρο με το πρώτο χιόνι και το κρύο 

στη μεγάλη πόλη, να φτιάχνω χιονάνθρωπο.  Όμως η καρδιά μου ζεστάθηκε αμέσως.  

Επομένως, όταν έρχεται ξανά η στιγμή εκείνης της ευτυχίας, όλα τα προβλήματα της 

καθημερινότητας ξεχνιούνται.  Μπορεί κανείς να βρει την ευτυχία σε καταστάσεις που δεν 

τις περιμένει.  Μερικά χρόνια πριν με κάλεσε στο τηλέφωνο η άρρωστη μητέρα μου.  Ήθελε 

να περάσουμε μαζί τις τελευταίες ώρες της.  Μιλούσαμε με τα μάτια και κρατούσαμε τα 

χέρια μας.  Παρά την πίκρα εκείνης της στιγμής, ένιωσα μεγάλη ευτυχία.  Και τώρα θα μου 

πείτε: «κάποιος θα πρέπει να αναζητά μόνο τις ευτυχισμένες στιγμές, γιατί έτσι μόνο μπορεί 

να είναι ευτυχισμένος».  Όχι, για μια ευτυχισμένη ζωή θα πρέπει να νιώθουμε ευτυχία με την 

ευτυχία των άλλων και αυτό πολλοί άνθρωποι δεν το βιώνουν στη ζωή.  Ωστόσο, κάποιος 

δείχνει ευτυχισμένος μόνο στις πολύ έντονες στιγμές.  Άλλοι λένε: «Οι ευτυχισμένες στιγμές 

είναι σαν μια αλυσίδα και μπορούν να φτάσουν τελικά στην ευτυχισμένη ζωή.  Μαθαίνουμε 

επομένως να αντιλαμβανόμαστε τις ευτυχισμένες στιγμές και να τις απολαμβάνουμε, όταν 

υπάρχουν! 


