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Σημειώσεις για την έρευνα  
ΚΑΙ Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Τη δεκαετία του 1990, όταν άρχισα να σπουδάζω Κοινωνική Εργα-

σία, το επάγγελμα βρισκόταν εν μέσω μιας ιδιαίτερα πολωτικής  

διαμάχης σε σχέση με τη φύση της γνώσης και της αλήθειας. Άραγε 

η γνώση που προέρχεται από την εμπειρία έχει μεγαλύτερη ή μικρό-

τερη αξία από τα στοιχεία που προκύπτουν από ελεγχόμενες έρευ-

νες; Τι είδους έρευνες πρέπει να επιτρέπουμε να φιλοξενούνται  

στις επιστημονικές επιθεωρήσεις μας και ποιες οφείλουμε να απορ-

ρίπτουμε; Η συζήτηση ήταν τεταμένη και συχνά προκαλούσε σο-

βαρές τριβές μεταξύ καθηγητών.  

Εμείς, ως διδακτορικοί φοιτητές, αναγκαζόμαστε συχνά να 

διαλέξουμε στρατόπεδο. Οι καθηγητές μας στην έρευνα μας μάθαι-

ναν να προκρίνουμε τις αποδείξεις σε σχέση με την εμπειρία,  

τη λογική σε σχέση με την πίστη, την επιστήμη σε σχέση με την τέ-

χνη, και τα στοιχεία σε σχέση με τις ιστορίες. Η ειρωνεία ήταν ότι, 

την ίδια περίοδο, οι καθηγητές μας σε άλλα μαθήματα μας μάθαι-

ναν ότι οι ακαδημαϊκοί του πεδίου μας θα πρέπει να στέκονται  

με επιφύλαξη απέναντι στα ψευδή διλήμματα που υποστηρίζουν  

«είσαι ή το ένα ή το άλλο». Μας μάθαιναν, μάλιστα, πως όποτε ερ-

χόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους διχοτομήσεις, πρέπει πριν 
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από οτιδήποτε άλλο να θέτουμε το ερώτημα: «Ποιος επωφελείται 

όταν οι άνθρωποι εξαναγκάζονται να επιλέξουν;» 

Αν έθετε κανείς το ερώτημα «Ποιος επωφελείται;» στη διαμά-

χη που μαινόταν στον κλάδο της κοινωνικής εργασίας, η απάντηση 

θα ήταν σαφής: οι παραδοσιακοί ερευνητές της ποσοτικής έρευνας 

θα επωφελούνταν, αν ο κλάδος αποφάσιζε ότι η δική τους δουλειά 

αποτελούσε το μοναδικό μονοπάτι προς την αλήθεια. Και, στο δικό 

μου κολέγιο, το πάνω χέρι το είχε η παράδοση: είχαμε στη διάθεσή 

μας ελάχιστες μεθόδους ποιοτικής έρευνας και μοναδική επιλογή 

μας για την πτυχιακή εργασία ήταν η ποσοτική. Υπήρχε ένα μόνο 

βιβλίο που κάλυπτε τα θέματα της ποιοτικής έρευνας και το κά-

λυμμα του εξωφύλλου του ήταν απαλό ροζ: συχνά αναφερόταν ως 

το βιβλίο έρευνας «για κορίτσια». 

Η διαμάχη αυτή άρχισε να με αγγίζει προσωπικά όταν ερωτεύ-

τηκα την ποιοτική έρευνα, και πιο συγκεκριμένα την έρευνα της 

εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας. Αποφάσισα τότε να ακολουθήσω 

αυτόν τον δρόμο, παρά τις αντιξοότητες, και να αναζητήσω συμ-

μάχους καθηγητές εντός και εκτός του κολεγίου μου. Επέλεξα ως 

μεθοδολόγο μου τον Μπάρνεϊ Γκλέιζερ (Barney Glaser), από την 

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν 

Φρανσίσκο, ο οποίος, μαζί με τον Άνσελμ Στράους (Anselm 

Strauss), είναι ο θεμελιωτής της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας.  

Είμαι ακόμα και σήμερα βαθιά επηρεασμένη από ένα άρθρο 

που διάβασα τη δεκαετία του 1990, με τίτλο «Οι πολυάριθμοι δρό-

μοι προς τη γνώση». Το είχε γράψει η Αν Χάρτμαν (Ann 

Hartman), που ήταν τότε αρχισυντάκτρια με μεγάλη επιρροή σε 

μια από τις πιο έγκυρες επιστημονικές επιθεωρήσεις εκείνης της 

εποχής. Σε εκείνο το άρθρο η Χάρτμαν έγραφε: 

 

«Η γράφουσα υποστηρίζει ότι υπάρχουν πολλές αλήθειες 

και πολλοί δρόμοι για να φτάσει κανείς στη γνώση. Κάθε 

είδους ανακάλυψη συμβάλλει στην απόκτηση της γνώσης 

αυτής και κάθε δρόμος προς τη γνώση συνεισφέρει στην 

κατανόησή μας για τα πράγματα και προσθέτει μία ακόμα 
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διάσταση στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο. 

(…) Για παράδειγμα, οι μεγάλης κλίμακας έρευνες για τις 

τάσεις που επικρατούν σήμερα στο θέμα του γάμου μάς 

προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με έναν ταχύ-

τατα μεταβαλλόμενο κοινωνικό θεσμό. Όμως η εκ των έσω 

παρατήρηση ενός και μόνο γάμου, όπως αυτή που παρου-

σιάζεται, για παράδειγμα, στο Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια 

Γουλφ;, επίσης σκιαγραφεί μια πολυεπίπεδη εικόνα σε σχέ-

ση με την πολυπλοκότητα αυτού του γάμου, βοηθώντας 

μας να βγάλουμε νέα συμπεράσματα σε σχέση με τον πόνο, 

τις χαρές, τις προσδοκίες, τις απογοητεύσεις, την οικειότη-

τα και την απόλυτη μοναξιά που συχνά κρύβεται στις σχέ-

σεις. Και η επιστημονική αλλά και η καλλιτεχνική μέθοδος 

μας οδηγούν σε διαφορετικούς δρόμους προς τη γνώση. 

Και μάλιστα, όπως παρατηρεί και ο Κλίφορντ Γκερτζ 

(Clifford Geertz)1, υπάρχουν σε πολλά πεδία καινοτόμοι 

στοχαστές που καταλύουν τις διαχωριστικές γραμμές ανά-

μεσα στα διαφορετικά είδη έρευνας και ανακαλύπτουν έτσι 

την τέχνη μέσα στην επιστήμη, την επιστήμη μέσα στην τέ-

χνη, και την κοινωνική θεωρία μέσα σε κάθε έκφανση αν-

θρώπινης δημιουργίας και δραστηριότητας». 

 

Τα πρώτα δυο τρία χρόνια της καριέρας μου ως πανεπιστημιακής 

καθηγήτριας και ερευνήτριας υπέκυψα στον φόβο και την αίσθηση 

της ανεπάρκειας (την αίσθηση, δηλαδή, ότι η ερευνητική μέθοδος 

που είχα επιλέξει δεν ήταν αρκετά καλή). Ως ερευνήτρια της ποιο-

τικής μεθοδολογίας αισθανόμουν αουτσάιντερ, γι’ αυτό και, για 

λόγους ασφαλείας, στεκόμουν όσο πιο κοντά μπορούσα στο στρα-

τόπεδο του «Αν δεν μπορείς να το μετρήσεις, τότε δεν υφίσταται». 

Η στάση μου αυτή εξυπηρετούσε τόσο τις ανάγκες μου σε επίπεδο 

                                                           
1  Σ.τ.Μ.: Clifford Geertz (1926-2006). Αμερικανός ανθρωπολόγος, γνωστός κυρίως 

για την επίδρασή του στην πρακτική της συμβολικής ανθρωπολογίας. Επί τριάντα 
χρόνια θεωρούνταν ως ο πιο επιδραστικός πολιτισμικός ανθρωπολόγος των ΗΠΑ. 
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εσωτερικών πολιτικών συσχετισμών όσο και τη βαθιά μου απέχθεια 

προς την αβεβαιότητα. Παρ’ όλα αυτά, ποτέ δεν μπόρεσα να βγά-

λω εκείνο το άρθρο από το μυαλό ή από την καρδιά μου. Σήμερα 

πλέον, αποκαλώ με καμάρι τον εαυτό μου ερευνήτρια-αφηγήτρια, 

γιατί πιστεύω ότι οι πιο χρήσιμες γνώσεις μας σε σχέση με την αν-

θρώπινη συμπεριφορά είναι βασισμένες στα βιώματα των ανθρώ-

πων. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη για την Αν Χάρτμαν που είχε τα 

κότσια να υποστηρίξει τη θέση αυτή, για τον Πολ Ραφούλ (Paul 

Raffoul), τον καθηγητή που μου έδωσε να διαβάσω το αντίγραφο 

του άρθρου της, αλλά και τη Σούζαν Ρόμπινς (Susan Robbins) που 

με πολύ θάρρος ηγήθηκε της επιτροπής στην οποία παρουσίασα 

την πτυχιακή μου.  

Όσο θα διαβάζετε αυτό το βιβλίο, θα δείτε ότι δεν θεωρώ πως 

η πίστη και η λογική εχθρεύονται η μια την άλλη. Θεωρώ ότι εκεί-

νο που μας έχει οδηγήσει σε αυτή την ψευδή διχοτόμηση είναι η  

–πολύ ανθρώπινη– επιθυμία μας για μια κάποια βεβαιότητα και η  

–συχνά απεγνωσμένη– ανάγκη μας να «έχουμε δίκιο». Προσωπικά, 

δεν εμπιστεύομαι τον θεολόγο που απορρίπτει την ομορφιά της  

επιστήμης, αλλά ούτε και τον επιστήμονα που δεν πιστεύει στη δύ-

ναμη του μυστηρίου.  

Λόγω αυτής μου της πεποίθησης, ανακαλύπτω πλέον τη γνώση 

και την αλήθεια μέσα σε μια μεγάλη γκάμα πηγών. Στο βιβλίο αυτό 

θα συναντήσετε αποφθέγματα ακαδημαϊκών αλλά και τραγουδο-

ποιών. Θα αναφερθώ σε έρευνες αλλά και σε ταινίες. Θα μοιραστώ 

μαζί σας μια επιστολή από τον μέντορα που με βοήθησε να καταλά-

βω τι σημαίνει να σου ραγίζει κάποιος την καρδιά, αλλά και ένα άρ-

θρο περί νοσταλγίας που έγραψε κάποια κοινωνιολόγος. Δεν πρό-

κειται να σας πουλήσω τους Κρόσμπι, Στιλς και Νας (Crosby, Stills 

& Nash)2 για ακαδημαϊκούς, αλλά ούτε και να υποβαθμίσω την ικα-

                                                           
2  Σ.τ.Μ.: Οι Crosby, Stills & Nash (CSN) ήταν ένα συγκρότημα της φολκ ροκ 

μουσικής, αποτελούμενο από τους Αμερικανούς τραγουδοποιούς και τραγουδι-
στές David Crosby και Stephen Stills και από τον Άγγλο τραγουδοποιό και τρα-
γουδιστή Graham Nash. 



 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ | 13 

 

νότητα που έχουν οι καλλιτέχνες να συλλαμβάνουν και να αποτυ-

πώνουν την αλήθεια του ανθρώπινου πνεύματος.  

Δεν πρόκειται, επίσης, να υποκριθώ ότι είμαι ειδική σε κάθε 

ζήτημα από αυτά που αναδύθηκαν ως σημαντικά μέσα από την  

έρευνα που έγινε γι’ αυτό το βιβλίο. Αντ’ αυτού, θα μοιραστώ μαζί 

σας τη δουλειά άλλων ερευνητών και ειδικών, το έργο των οποίων 

αντανακλά με ακρίβεια τις τάσεις που αναδύθηκαν μέσα από τα δι-

κά μου στοιχεία. Ανυπομονώ να σας συστήσω κάποιους από αυ-

τούς τους στοχαστές και τους καλλιτέχνες, που έχουν αφιερώσει 

την καριέρα τους στην εξερεύνηση των εσωτερικών συναισθηματι-

κών, νοητικών και συμπεριφορικών διεργασιών μας.  

Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλοι και όλες θέλουμε να 

δίνουμε το παρών και να επιλέγουμε την έκθεση στην καθημερινή 

μας ζωή. Αυτό σημαίνει πως όλοι μας θα δώσουμε μάχες και θα  

αποτύχουμε. Θα μάθουμε τι σημαίνει να είμαστε ταυτόχρονα γεν-

ναίοι και πληγωμένοι.  

Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που θα κάνουμε αυτό το ταξίδι 

μαζί. Όπως λέει και ο Ρούμι: «Στην πραγματικότητα, συνοδεύουμε 

ο ένας τον άλλον ως το σπίτι». 

Στον ιστότοπό μου (brenebrown.com) μπορείτε να βρείτε πε-

ρισσότερες πληροφορίες για τη μεθοδολογία και την τρέχουσα  

ερευνητική μου δουλειά.  

Σας ευχαριστώ που με συντροφεύετε σε αυτή την περιπέτεια.  

 

 

 

https://brenebrown.com/


 

 

 

 



 

 

Θάρρος και αλήθεια: 
ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Θ ά ρ ρ ο ς  κ α ι  α λ ή θ ε ι α  

Σε μια συνέντευξη που έδωσα το 2013, ένας δημοσιογράφος μού 

είπε ότι με το που διάβασε τα βιβλία Ευτυχώς, δεν είμαι τέλειος!3 

και Ζήσε τη ζωή σου με τόλμη4 ένιωσε την επιθυμία να αρχίσει να 

επεξεργάζεται ορισμένα δικά του ζητήματα που σχετίζονταν με την 

ευαλωτότητα, το θάρρος και την αυθεντικότητα. Γέλασε τότε και 

μου είπε: «Μου φαίνεται ότι έχω ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μου. 

Μπορείς να μου εξηγήσεις πού είναι το θετικό στο να κάνει κά-

ποιος αυτή τη δουλειά;» Του απάντησα ότι πιστεύω, με κάθε ίνα 

του επαγγελματικού και προσωπικού μου είναι, ότι η ευαλωτότητα 

–η προθυμία μας να δίνουμε το παρών και να επιλέγουμε να εκτε-

θούμε μπροστά στους άλλους, χωρίς καμία εγγύηση για το αποτέ-

λεσμα– είναι ο μόνος τρόπος να φέρουμε στη ζωή μας περισσότερη 

αγάπη, χαρά κι ένα βαθύτερο αίσθημα ανήκειν. Εκείνος αμέσως με 

ρώτησε: «Και το αρνητικό ποιο είναι;» Αυτή τη φορά έβαλα εγώ τα 

γέλια. «Ότι θα σκοντάψουμε, θα πέσουμε και θα φάμε ξύλο». 

                                                           
3  Σ.τ.Μ.: Ευτυχώς, δεν είμαι τέλειος!, Μπρενέ Μπράουν, μτφρ. Άρλα Φύτρου, 

εκδ. Η Δυναμική της Επιτυχίας, Αθήνα 2014.  
4  Σ.τ.Μ.: Ζήσε τη ζωή σου με τόλμη, Μπρενέ Μπράουν, μτφρ. Καλλιόπη Π. Εμμα-

νουηλίδου, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2015.  



16 | ΣΗΚΩ ΚΑΙ ΣΤΑΣΟΥ ΜΕ ∆ΥΝΑΜΗ 

 

Μετά από μια μεγάλη παύση ο δημοσιογράφος μού είπε: «Και 

σε αυτό το σημείο μου λες ότι παρ’ όλα αυτά η τόλμη αξίζει τον 

κόπο;» Του απάντησα «ναι» με πάθος και ύστερα του εξομολογή-

θηκα: «Σήμερα σου λέω “ναι”, γιατί δεν με βρίσκεις πεσμένη 

μπρούμυτα μετά από μια απότομη πτώση. Ακόμα και στις χειρότε-

ρες δυσκολίες μου, όμως, επιμένω ότι πάντα αξίζει να κάνουμε αυ-

τή τη δουλειά. Και κάτι παραπάνω: Αυτή είναι η δουλειά που πρέ-

πει να κάνει κανείς για να ζήσει με πληρότητα. Ομολογώ, όμως, ότι 

αν μου έκανες αυτή την ερώτηση εν μέσω μιας πτώσης, θα έδειχνα 

λιγότερο ενθουσιασμό και περισσότερη τσαντίλα. Δεν είμαι πολύ 

καλή στο να πέφτω και ύστερα να βρίσκω τρόπο να ξανασηκωθώ».  

Τώρα που γράφεται αυτό το βιβλίο, έχουν περάσει δύο χρόνια 

από εκείνη τη συνέντευξη – δύο χρόνια εξάσκησης στο θάρρος και 

την αυτοέκθεση. Ακόμη μου φαίνεται ότι η ευαλωτότητα είναι δύ-

σκολη και οι πτώσεις οδυνηρές. Πάντα έτσι θα μου φαίνεται. Μα-

θαίνω, όμως, σιγά σιγά ότι οι δυσκολίες και ο πόνος έχουν να μας 

προσφέρουν τόσα όσα και η διαδικασία του να δίνουμε το παρών 

με θάρρος. 

Τα τελευταία δυο τρία χρόνια είχα την τύχη να γνωριστώ και 

να περάσω χρόνο με πολύ ξεχωριστούς ανθρώπους, από κορυφαί-

ους επιχειρηματίες και ηγέτες μεγάλων εταιρειών μέχρι ζευγάρια 

που έχουν καταφέρει να συντηρήσουν σχέσεις αγάπης για πάνω 

από τριάντα χρόνια, αλλά και γονείς που προσπαθούν να αλλάξουν 

το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Όσο εκείνοι μοιράζονταν μαζί μου 

τις εμπειρίες και τις ιστορίες τους για το τι σημαίνει να είναι κανείς 

γενναίος, να πέφτει και να ξανασηκώνεται, εγώ αναρωτιόμουν ξα-

νά και ξανά: Τι κοινό έχουν μεταξύ τους αυτά τα ζευγάρια με τις 

ακλόνητες σχέσεις, οι γονείς με τη βαθιά σύνδεση με τα παιδιά τους, 

οι δάσκαλοι που ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και τη γνώση,  

οι ιερείς που ανοίγουν δρόμους πίστης στους άλλους και οι ηγέτες 

που κερδίζουν την εμπιστοσύνη των ομάδων τους; Και η απάντηση 

μου ήταν σαφής: Όλοι τους αναγνωρίζουν τη δύναμη του συναι-

σθήματος και δεν φοβούνται να αφεθούν στη δυσφορία που μπορεί 

να νιώθουν.  
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Παρότι η ευαλωτότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 

πολλές από τις θετικές εμπειρίες που λαχταράμε να ζήσουμε –της 

αγάπης, του ανήκειν, της χαράς, της δημιουργικότητας και της  

εμπιστοσύνης, μεταξύ άλλων–, η προσπάθεια να ξαναβρούμε τη 

συναισθηματική ισορροπία μας εν μέσω κάποιας κρίσης είναι μια 

διαδικασία που βάζει σε δοκιμασία το θάρρος μας και σφυρηλατεί 

τις αξίες μας. Όταν ξανασηκωνόμαστε μετά από κάποια πτώση, 

καλλιεργούμε την ικανότητά μας να ζούμε τη ζωή με πληρότητα. 

Κι αυτή η διαδικασία μάς μαθαίνει ποιοι είμαστε, περισσότερο  

απ’ οτιδήποτε άλλο. 

Τα τελευταία δύο χρόνια εγώ και η ομάδα μου λαμβάνουμε 

κάθε εβδομάδα μέιλ από άτομα που μας γράφουν: «Εγώ τόλμησα. 

Έδειξα θάρρος. Έφαγα ξύλο και τώρα είμαι πεσμένος με τα μούτρα 

στο ρινγκ. Πώς θα ξανασηκωθώ;» Και ήξερα, όσο έγραφα το Ευτυ-

χώς, δεν είμαι τέλειος! και το Ζήσε τη ζωή σου με τόλμη, ότι κάποια 

στιγμή θα έπρεπε να γράψω τελικά και ένα βιβλίο για τις πτώσεις. 

Όλο αυτό το διάστημα συγκέντρωνα στοιχεία, και αυτά που έμαθα 

για το πώς μπορούμε να επιβιώσουμε μετά από μια πτώση με έσω-

σαν αρκετές φορές. Με έσωσαν και, κατά τη διάρκεια της διαδικα-

σίας αυτής, με άλλαξαν κιόλας. 

Να πώς βλέπω την εξέλιξη της δουλειάς μου: 

Ευτυχώς, δεν είμαι τέλειος! – Να είσαι ο εαυτός σου. 

Ζήσε τη ζωή σου με τόλμη – Να τα δίνεις όλα.  

Σήκω και στάσου με δύναμη – Να πέφτεις. Να ξανασηκώνεσαι. 

Να ξαναπροσπαθείς.  

Το νήμα που συνδέει και τα τρία αυτά βιβλία είναι η λαχτάρα 

μας να ζήσουμε με πληρότητα τη ζωή μας. Πληρότητα, για μένα, 

σημαίνει να ζούμε τη ζωή μας με την αίσθηση της αυταξίας μας. 

Σημαίνει να καλλιεργούμε το θάρρος, τη συμπόνια και την επικοι-

νωνία που θα μας επιτρέψουν να ξυπνάμε το πρωί και να σκεφτό-

μαστε: Ό,τι κι αν καταφέρω να κάνω σήμερα, ό,τι κι αν μείνει σε εκ-

κρεμότητα, είμαι αρκετός, είμαι αρκετή. Σημαίνει να πηγαίνουμε 

για ύπνο το βράδυ και να σκεφτόμαστε: Ναι, δεν είμαι τέλειος ή τέ-

λεια, νιώθω ευάλωτος/η και κάποιες φορές φοβάμαι, αλλά αυτό δεν 
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αλλάζει το γεγονός ότι δείχνω γενναιότητα και ότι μου αξίζει να  

αγαπηθώ και να ανήκω. 

Τόσο το Ευτυχώς, δεν είμαι τέλειος! όσο και το Ζήσε τη ζωή 

σου με τόλμη είναι βιβλία «καλέσματος στη μάχη». Μας καλούν να 

είμαστε παρόντες και να επιλέγουμε την έκθεση, ακόμα κι αν αυτό 

σημαίνει ότι θα ρισκάρουμε να αποτύχουμε, να πληγωθούμε, να 

νιώσουμε ντροπή ή να δούμε την καρδιά μας να ραγίζει. Γιατί; Γιατί 

όταν κρυβόμαστε, υποκρινόμαστε και οχυρωνόμαστε για να απο-

φύγουμε να φανούμε ευάλωτοι, απειλείται η ίδια μας η ζωή: απει-

λούνται οι ελπίδες μας, το ηθικό μας, το δυναμικό μας, η δημιουρ-

γικότητά μας, η ικανότητά μας να ηγούμαστε, η αγάπη μας, η πί-

στη μας και η χαρά μας. Δύο είναι, πιστεύω, οι λόγοι για τους οποί-

ους τα βιβλία αυτά βρήκαν τόσο ισχυρή απήχηση σε τόσο πολλούς 

ανθρώπους, και είναι απλοί: ο ένας είναι ότι έχουμε βαρεθεί να φο-

βόμαστε και ο άλλος ότι έχουμε κουραστεί να παλεύουμε συνέχεια 

για να αποδείξουμε την αξία μας.  

Θέλουμε να ζούμε με θάρρος και, βαθιά μέσα μας, ξέρουμε 

ότι για να ζήσουμε με θάρρος, θα πρέπει να ζήσουμε με ευαλωτό-

τητα. Τα καλά νέα είναι ότι πιστεύω πως είμαστε σε καλό δρόμο. 

Όπου πηγαίνω, γνωρίζω ανθρώπους που μου λένε πώς προσπα-

θούν να αφεθούν στην ευαλωτότητα και την αβεβαιότητά τους 

και πώς αυτό αλλάζει τις σχέσεις τους και την επαγγελματική 

τους ζωή. 

Λαμβάνουμε χιλιάδες μέιλ από ανθρώπους που μοιράζονται 

μαζί μας τι συνέβη όταν άρχισαν να εφαρμόζουν τις αρχές του βι-

βλίου Ευτυχώς, δεν είμαι τέλειος! – ακόμα και τις πιο δύσκολες,  

όπως είναι η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, του παιχνιδιού και 

της συμπόνιας προς τον εαυτό. Έχω συνεργαστεί με CEO, δασκά-

λους και γονείς που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να 

αλλάξουν την κουλτούρα των οργανισμών και των θεσμών μέσα 

στους οποίους λειτουργούν, προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής 

παρουσίας και της μεγαλύτερης τόλμης. Η εμπειρία αυτή είναι για 

μένα κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που φανταζόμουν πριν από 

δεκαέξι χρόνια, όταν ο άντρας μου, ο Στιβ, με ρώτησε «Τι όραμα 
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έχεις για την καριέρα σου;» κι εγώ του απάντησα «Θέλω να ανοίξω, 

σε όλο τον κόσμο, μια μεγάλη κουβέντα γύρω από την ευαλωτότη-

τα και την ντροπή». 

Αν αποφασίσουμε να εκτεθούμε στον κόσμο και να αγαπή-

σουμε με όλη μας την καρδιά, σίγουρα θα δούμε την καρδιά μας να 

ραγίζει κάποια στιγμή. Αν αποφασίσουμε να δοκιμάσουμε καινού-

ρια, καινοτόμα πράγματα, σίγουρα θα αποτύχουμε κάποια στιγμή. 

Αν αποφασίσουμε να ρισκάρουμε να νοιαστούμε για τους γύρω μας 

και να δεσμευτούμε απέναντί τους, σίγουρα θα απογοητευτούμε 

κάποια στιγμή. Δεν έχει σημασία αν έχουμε πληγωθεί από κάποιον 

οδυνηρό χωρισμό ή αν παλεύουμε με κάτι λιγότερο σημαντικό, 

όπως ένα απερίσκεπτο σχόλιο κάποιου συναδέλφου ή ένας καβγάς 

με τα πεθερικά μας. Αν καταφέρουμε να μάθουμε πώς να βρίσκου-

με ενστικτωδώς τον τρόπο να βιώσουμε πλήρως τις εμπειρίες αυτές 

και την κάθε δύσκολη, δική μας ιστορία, τότε θα μπορέσουμε να 

γράψουμε τα δικά μας φινάλε γενναιότητας. Όταν αποδεχόμαστε 

τις ιστορίες μας, τότε αποφεύγουμε να παγιδευτούμε σαν χαρα-

κτήρες ιστοριών που αφηγείται κάποιος άλλος. 

Όπως και στο εισαγωγικό σημείωμα του βιβλίου Ζήσε τη ζωή 

σου με τόλμη, παραθέτω εδώ ένα συγκλονιστικό απόσπασμα από 

την ομιλία που έδωσε ο Θίοντορ Ρούσβελτ το 1910, γνωστή ως  

«Ο άνθρωπος στην αρένα»: 

 

«Αυτό που μετράει δεν είναι ο επικριτής. Δεν είναι ο άν-

θρωπος που δείχνει σε όλους πώς παραπατάει ο δυνατός 

ή τι θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερα ο δραστήριος, 

ο αποφασιστικός. Τα εύσημα ανήκουν στον άνθρωπο 

που βρίσκεται μέσα στην αρένα, με το πρόσωπο πασα-

λειμμένο από σκόνη, αίμα και ιδρώτα. Σ’ αυτόν που μά-

χεται με γενναιότητα. (…) Σ’ αυτόν που, στην καλύτερη 

περίπτωση, γνωρίζει τελικά τον θρίαμβο της μεγάλης 

επιτυχίας και, στη χειρότερη περίπτωση, αν αποτύχει, 

τουλάχιστον αποτυγχάνει έχοντας τολμήσει προηγου-

μένως κάτι σημαντικό». 
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Πρόκειται για ένα παράθεμα γεμάτο έμπνευση, που έχει γίνει 

πραγματικός θεμέλιος λίθος για μένα. Από την άλλη, ως άνθρωπος 

που περνάει πολύ χρόνο μέσα στην αρένα, θα ήθελα να επικεντρω-

θώ σε ένα συγκεκριμένο σημείο από την ομιλία του Ρούσβελτ:  

«Τα εύσημα ανήκουν στον άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στην αρέ-

να, με το πρόσωπο πασαλειμμένο από σκόνη, αίμα και ιδρώτα». 

ΣΤΟΠ. (Φανταστείτε εδώ τον ήχο που κάνει η βελόνα όταν γρα-

τζουνάει απότομα τον δίσκο.) Θα ήθελα να κάνουμε μια παύση  

εδώ. Προτού περάσουμε στα περί θριάμβου και επιτεύγματος, θα 

ήθελα στο σημείο αυτό να σταματήσουμε για λίγο τον χρόνο, για 

να μπορέσω να σκεφτώ ποιο ακριβώς είναι το επόμενο βήμα.  

Βρισκόμαστε πεσμένοι με τα μούτρα στην αρένα. Μπορεί  

το κοινό να έχει βυθιστεί στη σιωπή, όπως γίνεται στα ματς ποδο-

σφαίρου ή στους αγώνες χόκεϊ όπου παίζει η κόρη μου, όταν  

οι παίκτες πέφτουν στα γόνατα επειδή κάποιος έχει τραυματιστεί. 

Ή μπορεί κάποιοι να έχουν αρχίσει να γιουχάρουν. Ή μπορεί να  

έχει θολώσει η όρασή μας και το μόνο που μπορούμε να ακούσουμε 

να είναι οι γονείς μας που ουρλιάζουν: «Σήκω! Σύνελθε!»  

Οι στιγμές που βρισκόμαστε με τα μούτρα στο χώμα μπορεί να 

είναι μεγάλες, όπως αυτές που σηματοδοτούνται από μια απόλυση 

ή από την απιστία ενός συντρόφου, ή μικρές, όπως αυτές που βιώ-

νουμε όταν μαθαίνουμε ότι ένα παιδί μάς είπε ψέματα για τους 

βαθμούς του ή όταν μας βρίσκει κάποια απογοήτευση στη δουλειά. 

Η έννοια της αρένας πάντα μας φέρνει συνειρμικά στο μυαλό μια 

αίσθηση μεγαλείου, όμως αρένες είναι όλες οι στιγμές και όλα τα 

μέρη όπου ρισκάρουμε να είμαστε ουσιαστικά παρόντες και να  

εκτεθούμε. Αρένα είναι το να ρισκάρουμε να γίνουμε ρεζίλι σε ένα 

καινούριο μάθημα γυμναστικής. Αρένα είναι το να ηγούμαστε μιας 

ομάδας στη δουλειά. Αρένα είναι οι δύσκολες στιγμές που περνάμε 

ως γονείς. Αρένα είναι ο έρωτας, πέρα από κάθε αμφιβολία.  

Όταν άρχισα να σκέφτομαι αυτή την έρευνα, επέστρεψα στα 

στοιχεία που είχα συγκεντρώσει και αναρωτήθηκα: Τι γίνεται όταν 

βρισκόμαστε με τα μούτρα στο χώμα; Τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή; 

Τι κοινό έχουν οι γυναίκες και οι άντρες που καταφέρνουν όπως  
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όπως να ξανασηκωθούν και βρίσκουν το θάρρος να ξαναπροσπαθή-

σουν; Τι ακριβώς περιλαμβάνει η διαδικασία της αναγέννησης από 

τις στάχτες σου; 

Δεν ήμουν σίγουρη αν θα ήταν εφικτό να σταματήσουμε τον 

χρόνο για να αποτυπώσουμε τη διαδικασία αυτή, όμως ο Σέρλοκ 

Χολμς μου έδωσε την έμπνευση να το δοκιμάσω. Στις αρχές του 

2014 ήμουν πνιγμένη στα ερευνητικά στοιχεία και έβλεπα την αυ-

τοπεποίθησή μου να κλονίζεται. Είχα περάσει δύσκολες διακοπές, 

μια και στο μεγαλύτερο μέρος της προγραμματισμένης μου άδειας 

προσπαθούσα να κατατροπώσω μια ίωση του αναπνευστικού, που 

σάρωνε τότε το Χιούστον σαν τυφώνας. Ένα βράδυ του Φεβρουα-

ρίου κούρνιασα στον καναπέ μαζί με την κόρη μου, την Έλεν, για 

να δούμε την τελευταία σεζόν της σειράς Σέρλοκ, με τον Μπένε-

ντικτ Κάμπερμπατς και τον Μάρτιν Φρίμαν. (Είμαι φανατική θαυ-

μάστρια.) 

Στην τρίτη σεζόν υπάρχει ένα επεισόδιο όπου ο Σέρλοκ δέχε-

ται έναν πυροβολισμό. Μην ανησυχείτε, δεν θα σας πω από ποιον 

ούτε γιατί, αλλά, ειλικρινά, με αιφνιδίασε. Τη στιγμή που τρώει τη 

σφαίρα, ο χρόνος σταματά. Αντί να καταρρεύσει αμέσως, ο Σέρλοκ 

μεταφέρεται στο «παλάτι του νου» – αυτό το θαυμαστό κέντρο 

γνώσης, απ’ όπου ανασύρει τις αναμνήσεις του μέσα από εγκεφαλι-

κούς φοριαμούς, καταστρώνει διαδρομές και κάνει απίθανες συν-

δέσεις μεταξύ τυχαίων γεγονότων. Μέσα στα επόμενα δέκα λεπτά 

περνούν από το μυαλό του πολλοί από τους σταθερούς χαρακτή-

ρες του καστ. Ο καθένας τους ξεκινά με αφετηρία τη δική του ειδι-

κότητα και εξηγεί αναλυτικά στον Σέρλοκ ποιος είναι ο καλύτερος 

τρόπος να παραμείνει ζωντανός. 

Πρώτα εμφανίζεται η Λονδρέζα ιατροδικαστής, που είναι τρελά 

ερωτευμένη με τον Σέρλοκ. Με το που τον βλέπει, κουνάει το κεφά-

λι της, ενώ εκείνος μοιάζει αιφνιδιασμένος από την πλήρη αδυναμία 

του να καταλάβει τι συμβαίνει. «Δεν είναι όπως στις ταινίες, έτσι, 

Σέρλοκ;» σχολιάζει. Με τη βοήθεια ενός εγκληματολόγου από την 

ομάδα της Νιου Σκότλαντ Γιαρντ αλλά και του απειλητικού αδερ-

φού του Σέρλοκ, η ιατροδικαστής τού εξηγεί πώς πρέπει να πέσει 
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σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής, πώς λειτουργεί το σοκ και τι 

μπορεί να κάνει για να μη χάσει τις αισθήσεις του. Οι τρεις τους τον 

προειδοποιούν πότε θα αρχίσει να πονάει και τι θα συμβεί τότε. Αυ-

τή η διαδικασία, που παίρνει περίπου τρία δευτερόλεπτα στην πραγ-

ματική ζωή, παίζει στην οθόνη για πάνω από δέκα λεπτά. Μου φά-

νηκε εξαιρετικό το σενάριο σε εκείνο το σημείο και με βοήθησε να 

επιμείνω στις προσπάθειές μου και να συνεχίσω να φτιάχνω τις δικές 

μου σλόου μόσιον σεκάνς κάθε φορά.  

Ο στόχος μου με αυτό το βιβλίο είναι να ρίξω την ταχύτητα 

στη διαδικασία της πτώσης και της αναγέννησης: να μας βοηθήσω 

να συνειδητοποιήσουμε όλες τις επιλογές που ξετυλίγονται μπρο-

στά μας εκείνες τις στιγμές της δυσφορίας και του πόνου και να  

εξερευνήσουμε τις συνέπειες της καθεμίας από αυτές. Όπως και 

στα άλλα βιβλία μου, έτσι κι εδώ χρησιμοποιώ την έρευνα και την 

αφήγηση για να παρουσιάσω όλα όσα έχω μάθει. Η μόνη διαφορά 

είναι ότι εδώ θα μοιραστώ πολύ περισσότερες δικές μου ιστορίες. 

Τα αφηγήματα αυτά, εκτός του ότι μου εξασφαλίζουν μια θέση 

στην πρώτη σειρά, για να μπορώ να βλέπω από κοντά τι συμβαίνει 

επί σκηνής, μου προσφέρουν και ελευθέρας για τα παρασκήνια, για 

να έχω πρόσβαση στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπερι-

φορές που εκτυλίσσονται εκεί πίσω. Στις δικές μου ιστορίες γνωρί-

ζω κάθε λεπτομέρεια. Είναι σαν να παρακολουθείς το director’s cut 

μιας ταινίας ή να επιλέγεις τις έξτρα σκηνές στο DVD, που σου  

επιτρέπουν να ακούσεις τον σκηνοθέτη να εξηγεί τις αποφάσεις 

του και τον τρόπο με τον οποίο κατέληξε στις επιλογές του. Δεν 

λέω ότι δεν μπορώ να αποδώσω με λεπτομέρειες τις εμπειρίες άλ-

λων ανθρώπων – το κάνω κι αυτό, διαρκώς. Δεν μπορώ, όμως, να 

υφάνω με την ίδια πυκνότητα την ιστορία, το πλαίσιο, τα συναι-

σθήματα, τις σκέψεις και τις συμπεριφορές.  

Στα τελευταία στάδια ανάπτυξης της θεωρίας μου για την  

αναγέννηση συναντήθηκα με μικρές ομάδες ανθρώπων που γνώρι-

ζαν τη δουλειά μου, για να μοιραστώ μαζί τους τα ευρήματα και να 

ακούσω τις δικές τους απόψεις σε σχέση με την εφαρμογή και την 

καταλληλότητα της θεωρίας. Ήμουν άραγε στον σωστό δρόμο;  
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Λίγο αργότερα, δύο από τους συμμετέχοντες αυτών των ομάδων 

επικοινώνησαν μαζί μου και μοιράστηκαν τη δική τους εμπειρία 

από την εφαρμογή της διαδικασίας της αναγέννησης στη ζωή τους. 

Συγκινήθηκα από τα όσα μοιράστηκαν μαζί μου και τους ζήτησα 

την άδεια να συμπεριλάβω τις μαρτυρίες τους σε αυτό το βιβλίο. 

Συμφώνησαν και οι δύο και τους είμαι ευγνώμων γι’ αυτό. Οι ιστο-

ρίες τους αποτελούν πολύ δυνατά παραδείγματα αναγέννησης. 

Σε πολιτισμικό επίπεδο, πιστεύω ότι η απουσία ειλικρινών συ-

ζητήσεων γύρω από τη σκληρή δουλειά που θα μας επιτρέψει να 

ξανασηκωθούμε από το έδαφος της αρένας έχει επιφέρει δύο επι-

κίνδυνα αποτελέσματα: μια τάση ωραιοποίησης των δυσκολιών 

μας και μια έλλειψη αυθεντικού πείσματος. 

Η ΩΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ 

Όλοι μας έχουμε πέσει και κρατάμε για παράσημο τα γδαρμένα μας 

γόνατα και τις πληγωμένες καρδιές μας. Όμως τις ουλές είναι πιο 

εύκολο να τις συζητάει κανείς παρά να τις δείχνει, εκθέτοντας μαζί 

μ’ αυτές και την ανάμνηση όλων των δύσκολων συναισθημάτων. 

Γι’ αυτό και σπάνια βλέπουμε πληγές που δεν έχουν κλείσει ακόμη. 

Δεν είμαι σίγουρη αν αυτό συμβαίνει επειδή ντρεπόμαστε να αφή-

σουμε τους άλλους να παρακολουθήσουν μια διαδικασία τόσο 

προσωπική όσο η αναγέννηση μετά από ένα τραύμα ή επειδή, ακό-

μα κι όταν εμείς βρίσκουμε το θάρρος να μοιραστούμε τις ανοιχτές 

ακόμη πληγές μας, οι άλλοι αποστρέφουν ενστικτωδώς το βλέμμα.  

Πάντως προτιμάμε οι ιστορίες της πτώσης και της αναγέννη-

σης που φτάνουν στα αυτιά μας να είναι εμπνευστικές και αποστει-

ρωμένες. Και ο κόσμος γύρω μας είναι γεμάτος τέτοιες ιστορίες. Σε 

κάθε ημίωρη ομιλία, τα τριάντα δευτερόλεπτα είναι σχεδόν πάντα 

αφιερωμένα σε ένα «Και κατάφερα να ξανασηκωθώ» ή ένα «Και 

τότε γνώρισα τον άντρα της ζωής μου» ή, όπως στη δική μου ομι-

λία για το TEDx, ένα «Έπεσε ξύλο».  

Μας αρέσουν οι ιστορίες αναγέννησης που προσπερνούν 

βιαστικά τα σκοτεινά σημεία και φτάνουν γρήγορα στο φινάλε  
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της δικαίωσης. Κι εγώ ανησυχώ ότι αυτή η έλλειψη ειλικρινών 

αφηγήσεων για το τι σημαίνει να ξεπερνά κανείς τις δυσκολίες  

έχει δημιουργήσει έναν Χρυσό Αιώνα της Αποτυχίας. Τα τελευ-

ταία δυο τρία χρόνια έχουν ξεπηδήσει ένα σωρό τέτοια συνέδρια 

αποτυχίας, φεστιβάλ αποτυχίας, ακόμα και βραβεία αποτυχίας. 

Μη με παρεξηγήσετε. Εξακολουθώ να πιστεύω ολόψυχα στην  

ιδέα ότι πρέπει να κατανοήσουμε και να αποδεχτούμε την αποτυ-

χία ως κομμάτι κάθε αξιόλογης προσπάθειας. Όμως όταν αποδε-

χόμαστε την αποτυχία χωρίς πρώτα να αναγνωρίζουμε τον πραγ-

ματικό πόνο και τον φόβο που μπορεί να προκαλέσει ή την περί-

πλοκη διαδρομή που πρέπει να κάνουμε για να ξανασηκωθούμε 

μετά την πτώση, είναι σαν να βάζουμε σε κορνίζα την επιμονή 

μας για να την επιδείξουμε. Όταν απογυμνώνουμε την αποτυχία 

από τις πραγματικές συναισθηματικές της συνέπειες είναι σαν να 

προσπαθούμε να σβήσουμε από τις έννοιες της επιμονής και της 

ανθεκτικότητας τις ίδιες τις ιδιότητες που τις κάνουν τόσο σημα-

ντικές – δηλαδή, τις ιδιότητες της δύναμης, του θάρρους και της 

αποφασιστικότητας. 

Πράγματι, δεν υπάρχει καινοτομία, μάθηση και δημιουργικό-

τητα χωρίς αποτυχία. Όμως η αποτυχία πονάει. Και τροφοδοτεί  

τα «θα έπρεπε να» και τα «τι θα γινόταν αν», πράγμα που σημαίνει 

ότι συχνά μας επιφυλάσσει επίκριση και ντροπή.  

Εννοείται ότι συμφωνώ με τον Τένισον που έγραψε: «Καλύτε-

ρα να αγαπήσεις και να χάσεις αυτό που αγαπάς, παρά να μην αγα-

πήσεις ποτέ». Όμως όταν κάποιος σου ραγίζει την καρδιά, νιώθεις 

όλο το αίμα να στραγγίζει από το σώμα σου και το αίσθημα της  

απώλειας και της νοσταλγίας μπορεί να σε κάνει να μην αντέχεις 

καν να σηκωθείς από το κρεβάτι. Τότε, η ιδέα και μόνο ότι κάποτε 

θα μπορέσεις να εμπιστευτείς, να αγαπήσεις και να στηριχτείς σε 

κάποιον μπορεί να φαντάζει άπιαστη. 

Ναι, αν νοιαζόμαστε αρκετά για τους άλλους και αν τολμάμε 

αρκετά, σίγουρα θα βιώσουμε κάποια απογοήτευση. Όμως αυτές  

οι στιγμές που νιώθουμε την απογοήτευση να μας κατακλύζει και 

προσπαθούμε απεγνωσμένα να καταλάβουμε με την καρδιά και με 
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το μυαλό μας τι θα συμβεί ή δεν θα συμβεί, ο θάνατος των προσδο-

κιών μας μπορεί να είναι επώδυνος πέρα από κάθε φαντασία. 

Η δουλειά που κάνει η Άσλεϊ Γκουντ (Ashley Good) αποτελεί 

ένα πολύ καλό παράδειγμα του γιατί πρέπει να αποδεχτούμε το 

δύσκολο συναίσθημα που συνοδεύει την πτώση. Η Γκουντ είναι  

ιδρύτρια και CEO της εταιρείας Fail Forward – μιας κοινωνικής  

επιχείρησης η οποία έχει ως αποστολή να υποστηρίζει οργανισμούς 

στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας που ενθαρρύνει την ανάληψη 

ρίσκου, τη δημιουργικότητα και τη συνεχή προσαρμοστικότητα 

που απαιτεί η καινοτομία. Η ίδια ξεκίνησε την καριέρα της από  

αναπτυξιακά έργα που υλοποιούσαν στην Γκάνα οι Μηχανικοί 

Χωρίς Σύνορα (Engineers Without Borders· EWB) του Καναδά, 

και μάλιστα έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη των αναφο-

ρών αποτυχίας του οργανισμού αλλά και στη δημιουργία του 

AdmittingFailure.com, που είναι σαν μια πλατφόρμα αναφοράς 

αποτυχιών στην οποία μπορεί ο καθένας να υποβάλει τη δική του 

ιστορία αποτυχίας και μάθησης.  

Αυτές οι πρώτες αναφορές ήταν μια πολύ γενναία απόπειρα να 

σπάσει η σιωπή που περιβάλλει την αποτυχία στον τομέα των μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών – έναν τομέα που βασίζεται στην εξω-

τερική χρηματοδότηση για την επιβίωσή του. Απογοητευμένοι από 

τις ευκαιρίες μάθησης που πήγαιναν χαμένες εξαιτίας αυτής της 

σιωπής, οι Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα συγκέντρωσαν τις δικές τους 

αποτυχίες και τις δημοσίευσαν σε μια πολυτελή ετήσια αναφορά.  

Η δέσμευση του οργανισμού για την επίλυση ορισμένων από τα πιο 

δύσκολα προβλήματα του κόσμου, όπως είναι η φτώχεια, απαιτεί 

καινοτομία και μάθηση. Γι’ αυτό και οι ΜΧΣ έβαλαν την επίτευξη 

της αποστολής τους πιο πάνω από τη δημόσια εικόνα τους, κι έτσι 

πυροδότησαν μια πραγματική επανάσταση. 

Στην ομιλία που έδωσε στο FailCon του Όσλο, ένα ετήσιο συ-

νέδριο αποτυχίας που διοργανώνεται στη Νορβηγία, η Γκουντ ζή-

τησε από τους ανθρώπους στο ακροατήριο να της πουν λέξεις που 

συνέδεαν με τη λέξη «αποτυχία». Τα μέλη του κοινού είπαν φωνα-

χτά τις εξής λέξεις: θλίψη, φόβος, ρεζίλι, απόγνωση, πανικός, ντροπή 
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και πόνος. Στη συνέχεια η Γκουντ σήκωσε ψηλά την αναφορά απο-

τυχιών των ΜΧΣ και τους εξήγησε ότι στις τριάντα ιλουστρασιόν 

σελίδες της περιλαμβάνονταν δεκατέσσερις ιστορίες αποτυχίας,  

οι οποίες αποδείκνυαν ότι οι ΜΧΣ είχαν αποτύχει τουλάχιστον δε-

κατέσσερις φορές μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες. Έπει-

τα ζήτησε από τους ίδιους ανθρώπους να της πουν ποιες λέξεις θα 

χρησιμοποιούσαν για να περιγράψουν αυτή την αναφορά και τα 

άτομα που είχαν υποβάλει τις ιστορίες τους. Αυτή τη φορά οι λέ-

ξεις που ακούστηκαν φωναχτά ήταν: βοήθεια, γενναιοδωρία, ειλι-

κρίνεια, γνώση, θάρρος και γενναιότητα.  

Η Γκουντ επεσήμανε τότε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά ανά-

μεσα στο πώς αντιλαμβανόμαστε τη λέξη «αποτυχία» και στο πώς 

αντιλαμβανόμαστε τους ανθρώπους και τους οργανισμούς που  

έχουν το θάρρος να μοιραστούν τις αποτυχίες τους με στόχο  

τη μάθηση και την ανάπτυξη. Το να υποκρινόμαστε ότι μπορούμε 

να φτάσουμε στη βοήθεια, τη γενναιοδωρία και το θάρρος χωρίς να 

περάσουμε πρώτα μέσα από δύσκολα συναισθήματα, όπως η από-

γνωση, η ντροπή και ο πανικός, είναι επικίνδυνο και παραπλανητι-

κό. Αντί να ωραιοποιούμε τις δυσκολίες και να προσπαθούμε να 

κάνουμε την αποτυχία να φαίνεται της μόδας, είναι καλύτερα να 

μάθουμε πώς να αναγνωρίζουμε την ομορφιά που κρύβεται στην 

αλήθεια και την επιμονή.  

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕΙΣΜΑΤΟΣ 

Το ξέρω, η λέξη «πείσμα» είναι αμφιλεγόμενη, αλλά δεν βρήκα άλ-

λη που να αποδίδει αυτό που θέλω να πω. Όταν βλέπω ανθρώπους 

να επιμένουν στη δική τους αλήθεια ή όταν βλέπω κάποιον να πέ-

φτει, να ξανασηκώνεται και να λέει «Να πάρει. Αυτό πόνεσε πολύ, 

αλλά είναι σημαντικό για μένα, οπότε θα συνεχίσω την προσπάθεια», 

τότε η ενστικτώδης αντίδρασή μου είναι «Μπράβο πείσμα!».  

Υπάρχουν σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι που αντί να νιώθουν 

τον πόνο τους, απλώς τον εξωτερικεύουν. Αντί να αναγνωρίζουν ότι 

έχουν πληγωθεί, πληγώνουν άλλους. Αντί να διακινδυνεύσουν να 
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απογοητευτούν, επιλέγουν να ζήσουν απογοητευμένοι. Η συναι-

σθηματική στωικότητα δεν είναι πείσμα. Η εξόφθαλμη προσποίηση 

δεν είναι πείσμα. Το θράσος δεν είναι πείσμα. Η τελειότητα απέχει 

περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο στον κόσμο από το πείσμα. 

Για μένα, πείσμα έχει ο άνθρωπος που λέει: «Η οικογένειά μας 

υποφέρει πολύ. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας». Και ο πατέρας που 

λέει στον γιο του: «Μπορείς να νιώθεις θλίψη. Όλοι νιώθουμε θλί-

ψη κάποιες φορές. Απλώς πρέπει να συζητάμε περισσότερο γι’ αυ-

τό». Και η γυναίκα που λέει: «Η ομάδα μας δεν τα πήγε καλά αυτή 

τη φορά. Θα πρέπει να σταματήσουμε να κατηγορούμε ο ένας τον 

άλλον και να κάνουμε μερικές δύσκολες συζητήσεις για το τι ακρι-

βώς συνέβη, ώστε να μπορέσουμε να το διορθώσουμε και να πάμε 

παραπέρα». Οι πραγματικοί πεισματάρηδες είναι εκείνοι που βου-

τούν μέσα στο αίσθημα της δυσφορίας και της ευαλωτότητας και 

λένε με ειλικρίνεια τις ιστορίες τους.  

Η τόλμη είναι απαραίτητη αν θέλουμε να λύσουμε τα προβλή-

ματα που φαντάζουν άλυτα: τη φτώχεια, τη βία, τις ανισότητες, 

την καταπάτηση των πολιτικών δικαιωμάτων και την καταστροφή 

του περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων. Εκτός, όμως, από ανθρώπους 

που είναι πρόθυμοι να δηλώσουν το παρών και να εκτεθούν, χρεια-

ζόμαστε και μια κρίσιμη μάζα πεισματάρηδων που είναι πρόθυμοι 

και πρόθυμες να τολμήσουν, να πέσουν, να βρουν τον τρόπο να 

διαχειριστούν τα δύσκολα συναισθήματα και να ξανασηκωθούν. 

Τους χρειαζόμαστε για να ηγηθούν, να δώσουν το παράδειγμα και 

να διαμορφώσουν μια νέα κουλτούρα, όποιος κι αν είναι ο ρόλος 

τους: γονείς, δάσκαλοι, διοικητικοί υπάλληλοι, ηγέτες, πολιτικοί, 

κληρικοί, δημιουργικά μυαλά και συντονιστές κοινοτήτων.  

Πολλά από τα πράγματα που ακούμε σήμερα για το θάρρος 

αποτελούν κομμάτια μιας παραφουσκωμένης και κενής ρητορικής, 

η οποία καμουφλάρει τους προσωπικούς μας φόβους σε σχέση με 

τη δημοφιλία μας, τις επιδόσεις μας και την ικανότητά μας να συ-

ντηρήσουμε ένα κάποιο επίπεδο άνεσης και κύρους. Χρειαζόμαστε 

περισσότερους ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να μας δείξουν τι 

σημαίνει να διακινδυνεύουμε και να αντέχουμε την αποτυχία, την 
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απογοήτευση και τη λύπη – ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να 

νιώσουν τον πόνο τους αντί να τον εκτονώνουν στους άλλους, αν-

θρώπους που είναι πρόθυμοι να παραδεχτούν τις ιστορίες τους, να 

ζήσουν με γνώμονα τις αξίες τους και να εξακολουθήσουν να δί-

νουν το παρών. Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευγνώμων που είχα την τύχη 

να περάσω τα τελευταία δύο χρόνια δουλεύοντας μαζί με μερικούς 

πραγματικούς πεισματάρηδες, από δασκάλους και γονείς μέχρι 

CEO, κινηματογραφιστές, βετεράνους, επαγγελματίες της διαχεί-

ρισης ανθρώπινου δυναμικού, σχολικούς συμβούλους και θεραπευ-

τές. Όσο προχωράμε σε αυτό το βιβλίο, θα διερευνήσουμε σε μεγα-

λύτερο βάθος τι κοινό έχουν μεταξύ τους, προς το παρόν, όμως, να 

μια μικρή γεύση: όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν την περιέργεια να 

μάθουν περισσότερα για τον συναισθηματικό τους κόσμο και αντι-

μετωπίζουν κατά μέτωπο τη δυσφορία.  

Ελπίζω ότι η διαδικασία που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο 

θα μας δώσει το λεξιλόγιο και τον χάρτη που χρειαζόμαστε για να 

ξανασηκωνόμαστε. Μοιράζομαι εδώ όλα όσα ξέρω, νιώθω, πιστεύω 

και έχω βιώσει σχετικά με την αναγέννηση. Θα σας πω ακόμα μία 

φορά πως τα πράγματα που έμαθα από τους συμμετέχοντες και τις 

συμμετέχουσες της έρευνάς μας εξακολουθούν να με σώζουν κα-

θημερινά, και γι’ αυτό τούς είμαι βαθιά ευγνώμων. Η αλήθεια είναι 

ότι οι πτώσεις πονούν. Το στοίχημα είναι να διατηρήσουμε το θάρ-

ρος μας και να βρούμε τον τρόπο να ξανασηκωθούμε. 

 



 

 

  




