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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

«Οι ευέλικτοι άνθρωποι 
είναι σαν τα δέντρα που 
λυγίζουν στον αέρα»  

Είμαι λίγο τραυματισμένος, αλλά δεν είμαι νεκρός. 
Θα ξαπλώσω για να αιμορραγήσω για λίγο. 

Μετά θα σηκωθώ και θα πολεμήσω και πάλι. 

 —Τζον Ντράιντεν,  
Άγγλος ποιητής 

«Όλοι μας πονάμε», είπε θλιμμένα η τραχιά βαρύτονη 

φωνή στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου. «Όλοι μας υποφέρου-

με. Άλλοι λίγο. Άλλοι πολύ. Όλοι πάντως περνάμε κάποιο ζόρι. 

Γι’ αυτό φροντίστε να είστε ευγενικοί με τους γύρω σας.» 

Τα λόγια αυτά τα είπε ο Ντένις Πρέιγκερ, ανεξάρτητος συ-

ντηρητικός ραδιοφωνικός παραγωγός, κατά τη διάρκεια μιας 

πρόσφατης τρίωρης καθημερινής εκπομπής του. 

Τα λόγια του μου ήρθαν σαν κεραυνός εν αιθρία. 

Έστριψα σε ένα στενό με το αυτοκίνητο και σταμάτησα σε 

μια θέση για παρκάρισμα. Έκλεισα το ραδιόφωνο και έμεινα 

στην ησυχία, σκεφτόμενος αυτή την απλή αλλά δυνατή δήλω-

ση. 

Όλοι μας πονάμε. Άλλοι λίγο. Άλλοι πολύ. 

Ο Πρέιγκερ έχει πιάσει το νόημα. ο πόνος είναι ανθρώπινη 

κατάσταση. Αφορά όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως χρώ-
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ματος, κουλτούρας ή εθίμων. Βρίσκεται μαζί μας όλη μέρα. Υ-

πάρχουν βέβαια διάφορες διαβαθμίσεις –κάποιοι υποφέρουν 

λίγο, κάποιοι πολύ– και διάφορα είδη: Ο πόνος μπορεί να είναι 

σωματικός, συναισθηματικός, οικονομικός, οικογενειακός, ή 

νοητικός. Μας αγγίζει πάντως όλους κάθε μέρα. Μερικές φορές 

μάλιστα μας τσακίζει. 

Η ζωή είναι ένα μάθημα 
διαχείρισης πόνου 

Επειδή ο πόνος είναι κάτι δεδομένο στη ζωή μας το ερώτη-

μα που τίθεται δεν είναι πώς να τον αποφύγουμε, μια και είναι 

αναπόφευκτος. Το ερώτημα είναι, πώς μπορούμε να χειριστού-

με με τον καλύτερο τρόπο τον πόνο ώστε να συνεχίσουμε να 

ζούμε τη ζωή μας; 

Κάποιοι άνθρωποι βιώνουν τρομερό, αδυσώπητο πόνο και 

πάλι καταφέρνουν να παραμείνουν εντυπωσιακά παραγωγι-

κοί, όπως ο Βρετανός φυσικός Δρ. Στίβεν Χόκινγκ, που έχει 

γράψει πολλά βιβλία, παρά το γεγονός ότι έχει μείνει παράλυ-

τος από αμυατροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), γνωστή και 

ως νόσος του Λου Γκέριγκ, εδώ και 40 χρόνια περίπου. (Συ-

γκρίνετε αυτή την κατάσταση με τα καθημερινά ρεπορτάζ 

στην τηλεόραση για νέες, πλούσιες, κακομαθημένες διασημό-

τητες που κάνουν κατάχρηση σε φάρμακα στην όψη της πρώ-

της ρυτίδας τους.) 

Τι είναι αυτό λοιπόν που κάνει κάποιους ανθρώπους τόσο 

ευέλικτους ώστε να μπορούν να ανακάμψουν από καταστά-

σεις φαινομενικά ανυπόφορου πόνου, ενώ άλλοι με την πρώτη 

δυσκολία σπάνε σαν αυγό που πέφτει σε μάρμαρο; 

Το βιβλίο αυτό θα επιχειρήσει να απαντήσει σε αυτή την 

ερώτηση προσδιορίζοντας τους 10 χρυσούς κανόνες των ευέλι-
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κτων ανθρώπων. Αυτοί οι κανόνες δίνουν στους ανθρώπους τη 

δύναμη να διαχειριστούν τον πόνο, να μείνουν ανεπηρέαστοι 

και, σε πολλές περιπτώσεις, να χρησιμοποιήσουν τον πόνο 

τους για να βάλουν πλώρη για ακόμα μεγαλύτερα κατορθώμα-

τα. 

Τι είναι η ευελιξία; 

Η ευελιξία –η επιλογή να λυγίσουμε, αντί να σπάσουμε– υ-

πήρξε δημοφιλές αντικείμενο έρευνας στους κόλπους των ψυ-

χολόγων από την 11η Σεπτεμβρίου και πέρα. έρευνα η οποία 

εντάθηκε κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, μια και οι 

άνθρωποι χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν έναν σωρό αναστα-

τώσεις και καταστροφές: πόλεμοι στο Ιράκ και το Αφγανι-

στάν, ο τυφώνας Κατρίνα, το τσουνάμι στην Ινδονησία, ο σει-

σμός στην Αϊτή, και η ισχυρότερη παγκόσμια ύφεση από τον 

καιρό της Μεγάλης Ύφεσης, που στοίχισε τρισεκατομμύρια 

δολάρια στους φορολογούμενους πολίτες, έστειλε εκατομμύ-

ρια ανθρώπους στην ανεργία, και προκάλεσε εκατοντάδες χι-

λιάδες κατασχέσεις κατοικιών. 

Δεν είναι καιρός να είμαστε συναισθηματικά εύθραυστοι. 

Η αγγλική λέξη resilience (ευελιξία, ελαστικότητα, ανθεκτι-

κότητα, προσαρμοστικότητα) προέρχεται από μια αρχαία γαλ-

λική λέξη που σημαίνει «αναπηδώ, ανακτώ το σχήμα μου έπει-

τα από συμπίεση, κάμψη, ή επιμήκυνση». Με την εξέλιξη των 

αιώνων, η λέξη αυτή έφτασε να σημαίνει, «ανακτώ δύναμη, 

πνεύμα και καλή διάθεση». 

Οι ευέλικτοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να αναρρώ-

νουν γρήγορα μετά από μια κρίση ή κάποιο τραυματικό γεγο-

νός. Αντλούν δύναμη από τις προσωπικές τους πεποιθήσεις 

και εφαρμόζουν στρατηγικές επιτυχίας που τους δίνουν τη 
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δυνατότητα να επεξεργαστούν τον πόνο τους και να συνεχί-

σουν να προχωράνε μπροστά, αντί να καταρρέουν και να τσα-

κίζονται σαν ένα κομμάτι γυαλί μόλις έρθουν αντιμέτωποι με 

μια δυσκολία. «Οι ευέλικτοι άνθρωποι είναι σαν τα δέντρα που 

λυγίζουν στον αέρα. Επανέρχονται στην αρχική τους θέση», 

λέει ο Δρ. Στίβεν Σάουθγουικ, καθηγητής ψυχιατρικής της Ια-

τρικής σχολής του Πανεπιστημίου του Yale. 

Ιστορία με δύο γάμους 

Ο Δρ. Σάουθγουικ έχει επινοήσει μια φράση για να περι-

γράψει τους ευέλικτους ανθρώπους που όχι μόνο υπερνικούν 

τις συμφορές, αλλά που καταφέρνουν μάλιστα να μετατρέ-

ψουν τις κακοτυχίες σε ευκαιρίες. Ονομάζει αυτό το φαινόμενο 

«σύνδρομο μετατραυματικής ανάπτυξης», μια θετική εκδοχή 

του γνωστού από τα μέσα ενημέρωσης «συνδρόμου του μετα-

τραυματικού στρες». 

Τα άτομα που εκδηλώνουν το σύνδρομο μετατραυματικής 

ανάπτυξης δίνουν μια θετική τροπή σε αρνητικά γεγονότα, και 

τα βλέπουν σαν μια ευκαιρία να βελτιωθούν και να γίνουν κα-

λύτεροι άνθρωποι. 

«Μπορείς να βελτιωθείς ή να βαλτώσεις», λέει μια παλιά 

παροιμία. Αυτοί που επιλέγουν να βελτιωθούν ανακάμπτουν. 

Αυτοί που επιλέγουν να βαλτώνουν, καταρρέουν. Είναι απλά 

τα πράγματα. 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας διηγηθώ δύο σύντομες 

ιστορίες. Η πρώτη ιστορία είναι για ένα άτομο που ήρθε αντι-

μέτωπο με μια συμφορά, βάλτωσε και κατέρρευσε. Η δεύτερη 

ιστορία είναι για ένα άτομο που ακολούθησε την αντίθετη πο-

ρεία. βελτιώθηκε και ανέκαμψε. Και οι δύο ιστορίες ξεκινούν 

με το ίδιο γεγονός: ο γαμπρός το σκάει από την εκκλησία. Η 
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αντίδραση της κάθε μέλλουσας νύφης όμως είναι εντελώς 

διαφορετική. 

Η πρώτη ιστορία έχει να κάνει με έναν από τους πιο γνω-

στούς χαρακτήρες της λογοτεχνίας, την κυρία Χάβισαμ, από το 

κλασικό μυθιστόρημα του Τσαρλς Ντίκενς, Μεγάλες προσδοκί-

ες. Στις 9 παρά 20, την ημέρα του γάμου της, ενώ ακόμα ετοι-

μαζόταν να γίνει νύφη, η κυρία Χάβισαμ πήρε ένα γράμμα από 

τον μνηστήρα της που έλεγε ότι δεν θα ερχόταν στην τελετή. 

Συντετριμμένη και ταπεινωμένη, η κυρία Χάβισαμ πάγωσε τον 

πόνο της στον χρόνο σταματώντας όλα τα ρολόγια στην ώρα 

ακριβώς που πήρε το γράμμα της απόρριψης. Παρέμεινε στο 

δωμάτιό για τα υπόλοιπα 30 και κάτι χρόνια της ζωής της, χω-

ρίς να βγάλει ποτέ το νυφικό της και αφήνοντας την άθικτη 

γαμήλια τούρτα στο τραπέζι. Για να πάρει την εκδίκησή της 

από τους άντρες υιοθέτησε ένα ορφανό κορίτσι, την Εστέλλα, 

και την ανέθρεψε έτσι ώστε να γίνει μια ψυχρή πριγκίπισσα, 

που σαγηνεύει τους άντρες με την εμφάνιση και τη γοητεία της 

με σκοπό να τους ραγίσει την καρδιά. Στο τέλος του μυθιστο-

ρήματος, η κυρία Χάβισαμ καταλήγει μια κυριολεκτικά εύ-

θραυστη καταρρακωμένη γυναίκα. Το φόρεμά της κιτρινισμέ-

νο και κουρελιασμένο και το δέρμα της λεπτό και ρυτιδιασμένο 

από την έλλειψη ηλίου. Πεθαίνει όταν το μακρύ της φόρεμα 

παρασέρνει τα κάρβουνα από το τζάκι και το ξερό, κομματια-

σμένο φόρεμα τυλίγεται στις φλόγες. 

Σε αντίθεση με την ιστορία της κυρίας Χάβισαμ του Ντίκενς, 

η δεύτερη ιστορία συνέβη σε πραγματικό πρόσωπο, την Τίνι 

Χάρις. Ο αρραβωνιαστικός της κυρίας Χάρις άλλαξε γνώμη για 

τον γάμο έξι μέρες πριν από τη μέρα της τελετής. Η κυρία Χά-

ρις, αφού διαπίστωσε ότι ήταν πολύ αργά για να πάρει πίσω 

τα χρήματά της για τη δεξίωση, αποφάσισε να μετατρέψει τη 

γαμήλια δεξίωση σε πάρτι για τους 340 τροφίμους του διπλα-

νού γηροκομείου Άσμπερι Κορτ. Παρόλο που δεν γνώριζε κα-
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νέναν από τους τροφίμους, μετέφερε τα πάντα στην αίθουσα 

δεξιώσεων στο Άσμπερι Κορτ: το φαγητό, τα λουλούδια, τον 

στολισμό των τραπεζιών, ακόμα και τον ντιτζέι. 

«Έκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να σχεδιάσω το τέ-

λειο γαμήλιο πάρτι», είπε η κυρία Χάρις, «και θα πληγωνόμουν 

ακόμα περισσότερο αν όλος αυτός ο κόπος πήγαινε χαμένος. 

Οι τρόφιμοι του γηροκομείου με βοήθησαν, καθώς μου έδωσαν 

τη χαρά να τους βλέπω να απολαμβάνουν το φαγητό, τη δια-

κόσμηση, ακόμα και τη μουσική.» 

Τι μπορείτε να μάθετε 
από αυτό το βιβλίο; 

Όταν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες στη ζωή 

μας έχουμε όλοι μας δύο επιλογές. Μπορούμε να επιλέξουμε να 

γίνουμε θύματα και να αφήσουμε τον πόνο να κυριαρχήσει στη 

ζωή μας –και πιθανότατα να την καταστρέψει, όπως στην πε-

ρίπτωση της κυρίας Χάβισαμ. Διαφορετικά, μπορούμε να επι-

λέξουμε να γίνουμε θύτες του πόνου μας κατατροπώνοντάς 

τον, όπως η κυρία Χάρις. 

Καλύτερα να ανακάμπτει κανείς όπως η κυρία Χάρις, παρά 

να καταρρέει όπως η κυρία Χάβισαμ, δεν συμφωνείτε; Αυτό 

είναι και το αντικείμενο αυτού του βιβλίου: να μάθετε τις 

στρατηγικές (εγώ τις βάφτισα κανόνες) που χρησιμοποιούν οι 

ευέλικτοι άνθρωποι έτσι ώστε να ανακάμπτουν μέσα από τις 

κακοτυχίες. 

Σε αυτό το βιβλίο περιγράφονται οι 10 βασικές στρατηγι-

κές που χρησιμοποιούν οι ευέλικτοι άνθρωποι για να επεξερ-

γαστούν τον πόνο, να ανασκουμπωθούν και, όπως τα μυθικά 

πουλιά φοίνικες που πεθαίνουν μέσα στη φωτιά και με μαγικό 

τρόπο ξαναγεννιούνται μέσα από τις στάχτες τους, να πετά-
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ξουν και πάλι. Αυτοί οι κανόνες θα σας βοηθήσουν να ανακάμ-

ψετε από τις καθημερινές δυσκολίες που μας φθείρουν σαν 

την επίμονη βροχή στον βράχο, όπως για παράδειγμα τα κα-

τσουφιασμένα παιδιά, τα απαιτητικά αφεντικά, τα αναπάντε-

χα έξοδα. Οι κανόνες αυτοί όμως θα σας βοηθήσουν επίσης να 

ανακτήσετε τις δυνάμεις σας από τα βάσανα που σας τσακί-

ζουν το ηθικό, όπως το να υποφέρετε από κάποια χρόνια α-

σθένεια, να χάνετε το σπίτι σας από χρεοκοπία, να παλεύετε 

για να σώσετε μια επιχείρηση που βουλιάζει, ή ακόμα χειρότε-

ρα, να χάνετε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. 

Στρατηγικές για να αντιμετωπίζετε τις 
δυσκολίες 

Οι ψυχολόγοι έχουν έναν όρο που συνοψίζει τον ιδανικό 

τρόπο για να γίνετε ανθεκτικοί. Οι συμπεριφοριστές τον ονο-

μάζουν «ενεργητική αντιμετώπιση» (active coping) και είναι το 

αντίθετο από το να μένουμε αδρανοποιημένοι από κάποια 

τραυματική εμπειρία, μόνιμα αιχμάλωτοι του πόνου. 

«Οι ευέλικτοι άνθρωποι στρέφουν όλη τους την προσοχή 

στις δυσκολίες και σχεδιάζουν στρατηγικές για να τις αντιμε-

τωπίσουν, είτε αυτό σημαίνει να ζητήσουν βοήθεια, είτε να 

συγκεντρώσουν κάποιους πόρους, είτε να αποκτήσουν μια νέα 

δεξιότητα, είτε να χαράξουν νέα μονοπάτια», αναφέρει το πε-

ριοδικό ψυχολογίας Psychology Today. «Επιστρατεύουν την 

εσωτερική τους δύναμη και χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εξω-

τερικά εφόδια έτσι ώστε να συνεχίσουν την πορεία τους, και 

προσαρμόζουν τις μελλοντικές προσδοκίες τους στη νέα τους 

πραγματικότητα, είτε είναι η απώλεια ενός αγαπημένου προ-

σώπου, είτε μια ιατρική διάγνωση που αλλάζει τη ζωή, είτε ένα 

ισοπεδωτικό οικονομικό πλήγμα.» 
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Έχω συνοψίσει τη στρατηγική της ενεργητικής αντιμετώ-

πισης σε «10 χρυσούς κανόνες των ευέλικτων ανθρώπων». 

Αυτοί οι κανόνες έχουν βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους όχι 

μόνο να επανακάμψουν από μια δυσκολία, αλλά, σε πολλές πε-

ριπτώσεις, να μετατρέψουν μια δυσκολία σε πλεονέκτημα. 

Οι 10 χρυσοί κανόνες που περιγράφονται στις επόμενες σε-

λίδες έχουν δημιουργηθεί για να σας βοηθήσουν να είστε ευέ-

λικτοι στον δυνατό αέρα και να απολαμβάνετε τη λιακάδα μό-

λις περάσει η καταιγίδα. 






