
Ο αποτυχημένος που δεν τα παράτησε ποτέ! 

Όταν ήταν μικρό παιδί ο θείος του τον αποκαλούσε "Sparky" (όπως ένα άλογο 

κινουμένων σχεδίων που ονομαζόταν Spark Plug). Ο Sparky δεν τα πήγαινε καθόλου 

καλά στο σχολείο. 

Ήταν κακός μαθητής σχεδόν σε όλα τα μαθήματα, από τη φυσική και τα λατινικά, μέχρι 

την άλγεβρα και τα αγγλικά. Στον αθλητισμό δεν τα πήγαινε καλύτερα. Αν και κατάφερε 

να μπει στην ομάδα γκολφ του σχολείου, έχασε το μοναδικό σημαντικό ματς της χρονιάς. 

Έχασε ακόμα και τον επαναληπτικό. 

Όλη την εφηβεία του την πέρασε μοναχικά και δύσκολα. Δεν ήταν ότι δεν τον 

συμπαθούσαν οι συμμαθητές του, αλλά ότι κανείς δεν νοιαζόταν αρκετά για αυτόν. Ο 

Sparky ένιωθε έκπληξη αν ένας συμμαθητής του τον χαιρετούσε έξω από το σχολείο. Όσο 

αφορά τις σχέσεις του στο λύκειο, δεν υπάρχει κάτι να ειπωθεί. Ποτέ δεν ζήτησε από ένα 

κορίτσι να βγουν. Φοβόταν μήπως τον απορρίψει ... ή τον περιγελάσει. Ο Sparky ήταν 

ένας αποτυχημένος. Αυτός… οι συμμαθητές του ... όλοι το ήξεραν. Έτσι, έμαθε να ζει με 

αυτό. Είχε αποδεχτεί πως τα πράγματα θα γίνουν όπως ήταν γραφτό, δεν μπορείς να τα 

αλλάξεις. Στην αντίθετη περίπτωση θα συμβιβαζόταν με την αναπόφευκτη μετριότητα 

του. 

Ωστόσο, υπήρχε κάτι ΠΟΥ ΗΤΑΝ σημαντικό για τον Sparky: το σχέδιο. Ήταν περήφανος 

για τα έργα τέχνης του. Κανείς δεν έδειχνε να ενδιαφέρεται, όμως αυτό δεν είχε σημασία 

για αυτόν. Στα μέσα του λυκείου, υπέβαλε στο βιβλίο που έκδιδε το σχολείο κάθε χρόνο, 

κάποια κινούμενα σχέδια για δημοσίευση,. Οι συντάκτες απέρριψαν τα σχέδια του. Παρά 

την αποτυχία , ο Sparky ήταν πεπεισμένος για την ικανότητά του. Αποφάσισε να γίνει 

καλλιτέχνης. 

Έτσι, αφού τελείωσε το λύκειο, ο Sparky αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στα Walt 

Disney Studios. Ζήτησαν δείγματα της δουλείας του. Τον απέρριψαν και εκεί. Μία ακόμη 

επιβεβαίωση ότι ήταν ένας αποτυχημένος. 
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Αλλά ο Sparky δεν τα παράτησε. Αντ' αυτού, αποφάσισε να πει την ιστορία της ζωής του 

σε κινούμενα σχέδια. Ο κύριος χαρακτήρας ήταν ένα μικρό αγόρι, που συμβόλιζε την 

μόνιμα αποτυχημένη ζωή του. Όλοι γνωρίζουμε καλά αυτό τον χαρακτήρα. Ο 

χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων του Sparky υπήρξε ένα πολιτιστικό φαινόμενο του 

είδους. Οι θεατές ταυτίζονταν με αυτό το «αξιαγάπητο αποτυχημένο" παιδί. Τους 

υπενθύμιζε τις οδυνηρές και ενοχλητικές στιγμές από το παρελθόν τους, τον πόνο και την 

ανθρωπιά τους. 

Ο χαρακτήρας σύντομα έγινε διάσημος σε όλο τον κόσμο: "Ο Τσάρλι Μπράουν". Και ο 

Sparky, το αγόρι του οποίου οι πολλές αποτυχίες δεν τον απέτρεψαν ποτέ από το να 

προσπαθεί , το έργο του οποίου απορρίφθηκε ξανά και ξανά, ... είναι ο πολύ 

επιτυχημένος σκιτσογράφος Charles Schultz. 

Η ταινία κινουμένων σχεδίων του, η "Peanuts", 

συνεχίζει να εμπνέει βιβλία, μπλουζάκια και Χριστουγεννιάτικα αφιερώματα, θυμίζοντάς 

μας, όπως κάποιος μια φορά σχολίασε, «ότι η ζωή βρίσκει κάποιο τρόπο, έναν τρόπο, για 

όλους μας, ακόμα και για τους ηττημένους» . 

Η ιστορία του Sparky μας θυμίζει μια πολύ σημαντική αρχή στη ζωή. Κατά διαστήματα, 

όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και αποθάρρυνση. Όμως έχουμε την επιλογή για το 

πώς θα αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Αν είμαστε επίμονοι, εάν κρατάμε σταθερά 



την πίστη μας, κι αν συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τα μοναδικά ταλέντα που μας έδωσε 

ο Θεός, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Οι ικανότητες μας και τα ταλέντα μας 

μπορεί να φανούν μέσα από τις δυσκολίες. Στο τέλος, δεν υπάρχουν «χαμένοι» από τον 

Θεό. Κάποιοι νικητές απλώς χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αναδειχθούν! 

By CAPT J. David Atwater, CHC, USN 

Στις 2 Οκτωβρίου του 1950, ξεκίνησε να εκδίδεται η διάσημη σειρά κόμιξ “Peanuts” με 

πρωταγωνιστή τον σκύλο Snoopy. Συνολικά, εκδόθηκε σε περισσότερες από 2.600 

εφημερίδες και 75 χώρες. Washington Post, τη Chicago Tribune, Denver Post και Boston 

Globe είναι μόνο μερικές από αυτές στις ΗΠΑ. 

Πρωταγωνιστές της, εκτός από τον Snoopy, Woodstock, Charlie και Sally Brown, 

Franklin, Lucyvan Pelt, Linus van Pelt και Peppermint Patty. 

Η σειρά σταμάτησε στις 13 Φεβρουαρίου του 2000, μια μέρα μετά το θάνατο του 

δημιουργού τους, Charles Schulz. 
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