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Κατά τη φετινή σχολική χρονιά αναπτύξαμε αρκετά θέματα στη 

διάρκεια των μαθημάτων. Η ιδιομορφία του μαθήματος αυτού είναι ότι δεν 

υπάρχει σχολικό εγχειρίδιο. Αυτό έχει ως συνέπεια οι μαθητές να 

διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία. 

Στο μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων ασχοληθήκαμε με τα  

συναισθήματα. Το πόσο σπουδαίο ζήτημα είναι η γνώση , η κατανόηση ,αλλά 

και η ενσυναίσθηση τους δε νομίζω ότι χρειάζεται να πείσουμε κανέναν . 

Είναι γνωστό ότι η συναισθηματική νοημοσύνη κρίνεται πλέον ισάξια της 

ακαδημαϊκής γνώσης. 

Η ακαδημαϊκή ευφυΐα δεν έχει και πολλή σχέση με τη συναισθηματική 

ζωή. Άνθρωποι με υψηλό δείκτη νοημοσύνης μπορεί να χειρίζονται 

εντυπωσιακά άστοχα την προσωπική της ζωή. Σε αντίθεση με το Δ.Ν., που 

έχει γνωρίσει κοντά στα εκατό χρόνια έρευνες πάνω σε εκατοντάδες χιλιάδες 

ανθρώπους, η συναισθηματική νοημοσύνη  είναι μια νέα έννοια. Κανένας δεν 

μπορεί να πει με ακρίβεια σε ποιο βαθμό ευθύνεται για τις διαφορές των 

ανθρώπων στη ζωή τους. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι μπορεί να είναι 

εξίσου και μερικές φορές πιο ισχυρή από το Δ.Ν.. Παρόλο που υπάρχουν 

εκείνοι που ισχυρίζονται ότι ο Δ.Ν. δεν μπορεί να μεταβληθεί σημαντικά από 

την εμπειρία ή την αγωγή, καίριες συναισθηματικές ικανότητες μπορούν 

πράγματι να διδαχθούν και να βελτιωθούν στα παιδιά – αν βέβαια μπούμε 

στον κόπο να τις διδάξουμε. 

Όμως τα σχολεία μας συνεχίζουν να εστιάζουν την προσοχή στις 

ακαδημαϊκές δεξιότητες, αγνοώντας τη συναισθηματική νοημοσύνη, ένα 

σύνολο διακριτικών στοιχείων – μερικοί θα το αποκαλούσαν χαρακτήρα – που 

επίσης έχει απεριόριστη σημασία για το προσωπικό μας πεπρωμένο. Η 

συναισθηματική σφαίρα είναι ένα πεδίο το οποίο, όσο και τα μαθηματικά ή η 

ανάγνωση, μπορεί να χειριστεί κανείς με μεγαλύτερη ή μικρότερη 

επιδεξιότητα, και απαιτεί το δικό της μοναδικό σύνολο ικανοτήτων. Το 

συναισθηματικό ταλέντο είναι μια μετα-ικανότητα που καθορίζει πόσο καλά 

μπορούμε να χειριστούμε οποιαδήποτε ικανότητα διαθέτουμε, ακόμα και την 

ακατέργαστη ευφυΐα . Οι άνθρωποι που δεν είναι σε θέση να βάλουν σε τάξη 

και να ελέγξουν τη συναισθηματική τους ζωή, δίνουν εσωτερικές μάχες που 

υπονομεύουν την ικανότητά τους για σωστά προσανατολισμένη εργασία και 

καθαρή σκέψη. 

Ξεκινώντας την προσπάθεια πρώτα τα παιδιά γνώρισαν και 

παρουσίασαν τον διπλανό τους. Οι μαθητές  κάθισαν σε κύκλο και ανά δύο (με 



έναν συμμαθητή που κάθεται δίπλα τους) λένε λίγα πράγματα για τον εαυτό 

τους π.χ. συστήνονται λίγο καλύτερα, αναφέρουν ασχολίες, χόμπι, 

συναισθήματα, σκέψεις, εμπειρίες τους κ.ά. Στη συνέχεια, κάθε μαθητής 

παρουσιάζει συστήνει τον μαθητή από τον οποίο "πήρε συνέντευξη" στην 

τάξη. 

Το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων ήταν αφιερωμένο στα 

συναισθήματα. Παρουσιάστηκαν διεξοδικά οι τέσσερις κατηγορίες τους (χαρά, 

λύπη, θυμός, οργή) καθώς και τα δέκα συναισθήματα της κάθε κατηγορίας. 

Ακολούθως τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες 4-5 μαθητών «έπαιξαν» 

παιχνίδια ρόλων,  ζωγράφισαν, έγραψαν ιστορίες κ.α.. Όλα αυτά 

προσπαθώντας να διδάξουμε τα παιδιά να εξωτερικεύσουν όσα ένιωθαν και 

να κατανοήσουν τα συναισθήματα των άλλων.  

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε κάποιες από τις ομαδικές εργασίες των 

μαθητών μας. 
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Χαρά 

Η χαρά είναι ένα συναίσθημα που νιώθει κανείς όταν του συμβαίνει κάτι 

ευχάριστο στη ζωή του. 

Η χαρά μας προκαλεί ένα συνεχόμενο χαμόγελο, ζωγραφισμένο στα χείλη και 

αισθανόμαστε μια ζωντάνια να ρέει στις φλέβες μας. Επίσης νιώθουμε ικανοί να 

κατακτήσουμε τα πάντα και να πετύχουμε τους στόχους μας. 



 

 

  Τι είναι όμως αυτό που μπορεί να φέρει χαρά στη ζωή του ανθρώπου; Ένα μωρό 

χαίρεται όταν πετυχαίνει τα πρώτα του βήματα ή λέει τις πρώτες του λέξεις. Ένας 

έφηβος χαίρεται όταν πρωτοερωτευθεί ή όταν καταφέρνει να περάσει στο 

πανεπιστήμιο μετά από μεγάλους αγώνες. Ο ενήλικας πάλι νιώθει χαρά όταν γίνεται 

γονιός και δημιουργεί μια μεγάλη και σωστή οικογένεια. Τέλος ο ηλικιωμένος χαίρεται 

όταν είναι υγιής και δυνατός. 

  Η χαρά είναι ένα συναίσθημα που δεν σου χτυπάει απλά την πόρτα και δεν σου 

χαρίζεται. Για να νιώθει κανείς αυτό το υπέροχο συναίσθημα πρέπει να  δουλέψει 

σκληρά καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του. Έτσι πάντα θα έχει ευκαιρίες να νιώθει 

ένα εντυπωσιακό και φανταστικό συναίσθημα όπως η χαρά κάθε φορά που η δουλειά 

του θα του έχει αποδώσει αυτό για το οποίο προσπαθούσε.    

  Όσο και αν φαίνεται περίεργο η χαρά μπορεί ακόμα και να σε κάνει να κλάψεις. 

Παρ’ όλα αυτά θεωρώ ότι χωρίς αυτήν η ζωή μας θα ήταν ανούσια και χωρίς 

ενδιαφέρον.    

 

 

 



Λύπη 

 

Η λύπη είναι ψυχικό συναίσθημα με έκδηλα τα χαρακτηριστικά της 

στενοχώριας, του πόνου ή της οδύνης. Προέρχεται από την αναντιστοιχία που 

παρατηρείται μεταξύ πραγματικότητας και επιδιώξεων του ατόμου. Το άτομο λυπάται, 

επειδή αισθάνεται ότι η φορά των πραγμάτων δε δικαιώνει τις υλικές, πνευματικές ή 

ψυχικές προσδοκίες του. Δεν είναι ενιαία ως συναίσθημα και έχει κάποιες 

διαβαθμίσεις. Μπορεί να πάρει το χαρακτήρα παροδικής δυσαρέσκειας, μονιμότερης 

θλίψης ή και επίμονης μελαγχολίας. 

 

Μερικοί την θεωρούν ως φαινόμενο στείρο και αρνητικό ή ως άγονη 

απαισιοδοξία. Απομακρύνει το άτομο από το κοινωνικό του περιβάλλον, ενώ ακόμη 

προκαλεί τη χαλαρότητα στη δράση, την αβουλία, την παθητικότητα. Άλλοι πιστεύουν 

ότι είναι θετικό συναίσθημα γιατί οδηγεί στην ωρίμανση του ατόμου μέσω της 

συνειδητοποίησης κάποιων πραγμάτων. Για παράδειγμα ο Αισχύλος έγραψε ότι "Είναι 



ωφέλιμο να γίνεσαι σοφός κάτω από την επίδραση της λύπης". Και ο Νοβάλις έγραψε 

συμπλήρωσε για την οδύνη "Ο άνθρωπος πρέπει να είναι υπερήφανος για την οδύνη. 

Κάθε οδύνη είναι μια υπενθύμιση της ανώτερης ουσίας μας". Η λέξη λύπη όταν 

ενώνεται με τη χαρά δημιουργεί τη χαρμολύπη. Η λύπη λοιπόν εναλλάσσεται με τη 

χαρά και προκαλεί πλήθος ψυχικών διακυμάνσεων. Η λύπη στα παιδιά και ειδικά στο 

χώρο του σχολείου προκαλεί απομόνωση στους μαθητές που τη βιώνουν και απαιτεί 

την άμεση παρέμβαση της σχολικής κοινότητας ώστε να βοηθηθεί ο μαθητής που 

βιώνει το συναίσθημα αυτό.  

Η καταγραφή των συναισθηματικών διακυμάνσεων θα βοηθήσει στην 

συναισθηματική ενδυνάμωση του παιδιού σε συνεργασία με το γονεϊκό περιβάλλον . 

 

 

Θυμός 

Ο θυμός είναι ένα έντονο συναίσθημα πάθους, προκαλούμενο συνήθως από 

κάποια ταραχή, προσβολή ή άρνηση. Ως αποτέλεσμα μπορεί να είναι η αντεκδίκηση 

(που μπορεί να καταλήξει σε κάτι μοιραίο) ή η σιωπή. Γενικά οι συνέπειες που μπορεί 

να υπάρχουν είναι ψυχικές (όπως οι ενοχές) ή σωματικές (όπως ένα καρδιακό 

επεισόδιο). 

Ο καθένας μπορεί να θυμώσει - αυτό είναι εύκολο. Αλλά το να θυμώσει κανείς 

με το σωστό άτομο, στο σωστό βαθμό και στη σωστή στιγμή, για τη σωστή αιτία και με 

το σωστό τρόπο - αυτό δεν είναι εύκολο. 

 



Το κίνητρο του θυμού είναι η αίσθηση του κινδύνου. Η αίσθηση αυτή δεν 

προέρχεται τόσο από την απειλή κατά της σωματικής ακεραιότητας, όσο από μια 

συμβολική απειλή της αυτοεκτίμησης ή της αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Μια 

προσβολή, ένας «άδικος» ή βίαιος εκφοβισμός, ο εξευτελισμός, η απογοήτευση από τη 

μη επίτευξη σημαντικών στόχων, ξεκινούν συνήθως τη διαδικασία του θυμού.  

Η κατάσταση αυτής της συναισθηματικής εγρήγορσης, οφειλόμενης σε ένα 

τέτοιο γεγονός, η οποία είναι και η βάση για όλο και μεγαλύτερη αντίδραση σε ανάλογα 

ερεθίσματα, μπορεί να διαρκέσει για ώρες ή και ημέρες. 

Φόβος 

Ο φόβος είναι ένα βασικό συναίσθημα του ανθρώπου που προκαλείται από τη 

συνειδητοποίηση ενός πραγματικού ή πλασματικού κινδύνου ή απειλής. Είναι ένας 

μηχανισμός προστατευτικού χαρακτήρα, μια φυσιολογική αμυντική αντίδραση του 

οργανισμού χωρίς να απαιτείται συνειδητή σκέψη.  

 

Ο φόβος πρέπει να διακρίνεται από τη σχετική συναισθηματική κατάσταση του 

άγχους το οποίο εκδηλώνεται ως εσωτερική ένταση και το οποίο συνήθως συμβαίνει 

χωρίς την ύπαρξη οποιασδήποτε εξωτερικής απειλής, απειλής μάλιστα που γίνεται 

αντιληπτής ως ανεξέλεγκτης ή αναπόφευκτης. Στην περίπτωση της συναισθηματικής 

κατάστασης του φόβου έχουμε να κάνουμε σχεδόν πάντα με μελλοντικά γεγονότα, με 

καταστάσεις ή συμπεριφορές τις οποίες μπορούμε να διαφύγουμε ή να αποφύγουμε. Ο 

φόβος θα μπορούσε επίσης να είναι μια στιγμιαία αντίδραση σε κάτι που συμβαίνει στο 

παρόν. 



Όταν όμως ο φόβος συνεχίζει να υφίσταται, ενώ δεν υπάρχει πραγματικός 

κίνδυνος και σε καταστάσεις υπερβολικού στρες, τότε μετατρέπεται σε φοβία και 

γίνεται εμπόδιο στην φυσιολογική αντιμετώπιση της καθημερινότητας του ατόμου. Η 

φοβία είναι ένας επίμονος και παράλογος φόβος κάποιου συγκεκριμένου αντικειμένου 

ή κατάστασης, που έχει ως αποτέλεσμα την επιθυμία αποφυγής αυτού αντικειμένου 

που στην πραγματικότητα δεν αποτελεί σπουδαία πηγή κινδύνου. 

Πηγές: Βικιπαίδεια. 

Στην συνεργασία:  

Βαρώνου Αλεξάνδρα-Μαρία 

Μαρκουλή Ανδριάννα- Σουζάνα 

 

 

 
 

 

ΜΙΣΟΣ: συναίσθημα έντονης εχθρότητας που κάνει 

τον άνθρωπο να επιθυμεί το κακό για εκείνον 

εναντίον του οποίου αυτό στρέφεται || έντονη 

αντιπάθεια ή αποστροφή . ANT :αγάπη 

 

 

 

 

 

 

Τι είναι, πότε το νιώθω, γιατί το 

νιώθω 

Το μίσος είναι το συναίσθημα κατά το 

οποίο κάποιος επιθυμεί το κακό του 

άλλου. Όταν μισούμε κάποιον, τα 

συναισθήματα αλλάζουν και λυπούμαστε 



με τις χάρες του άλλου, ενώ χαιρόμαστε με τις στεναχώριες. Το μίσος μπορεί να έχει 

έναν αποδέκτη, μπορεί να έχει και πολλούς 

Μίσος νιώθουμε όταν μας πειράξουν εμάς τους ίδιους ή την οικογένεια μας. 

Επίσης όταν μας απορρίψουν από μια συντροφιά, από μια παρέα ή και από μια 

εκδήλωση. Είναι κάτι που πολλές φορές δεν το ελέγχουμε και έχει αναφερθεί πως τα 

αλκοολικά άτομα και τα άτομα του περιθωρίου διακατέχονται από μίσος προς τους 

άλλους. 

  Το γιατί ο άνθρωπος νιώθει μίσος δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς, αφού είναι μια 

ψυχοπαθολογική κατάσταση κατά την οποία χάνεται η αυτοκυριαρχία του ατόμου και 

εκδηλώνονται άδικες και βίαιες πράξεις. Ιδιαίτερα  

βοηθητικό είναι το γενικότερο κοινωνικό και πολιτικό 

 κλίμα της κάθε χώρας, κάτι που έχει βοηθήσει στην 

 ανάπτυξη του ταξικού μίσους.  

Σε καταστάσεις μίσους, έχουν αναφερθεί  

εγκλήματα και βίαιες πράξεις γενικότερα.            

Αντίδραση του σώματος: 

Με τον θυμό το αίμα κυλάει προς τα χέρια και μας διευκολύνει να πιάσουμε ένα 

όπλο ή να επιτεθούμε σε κάποιον εχθρό. Οι παλμοί της καρδιάς αυξάνονται και μια 

έκρηξη ορμονών, όπως η αδρεναλίνη, προκαλεί μια ενέργεια τόσο έντονη που να 

οδηγεί σε κάποια ενεργό δραστηριότητα.    

  Με το μίσος η αντίδραση είναι πιο ήπια αλλά διαρκεί πολύ περισσότερο  

 

Τι μας προκαλεί μίσος;  

Το μίσος είναι προκαλεί κάτι πολύ σοβαρό. Κάτι που θα μπορούσε να μας το 

προκαλέσει θα ήταν αν κάποιος έκανε κάτι κακό σε εμάς ή στην οικογένειά μας και 

γενικά στους ανθρώπους που αγαπάμε. Κάτι άλλο που επίσης θα μπορούσε να μας 

προκαλέσει μίσος θα ήταν αν κάποιος μας πρόδιδε. 

 

 

 

 

 

 

Τρόποι καταπολέμησης: 

 Εξέφρασε  δημιουργικά το μίσος χωρίς να ξεσπάσετε εναντίον άλλου ατόμου. 

 Προσπάθησε να καταλάβεις γιατί μισείς τον άλλον.  

 Χαλάρωσε και προσπάθησε να ξεχάσεις το άτομο που μισείς. 

 Συνειδητοποίησε πως όλοι στην ζωή έχουμε διαφωνίες. 

 Μην λύσεις τις διαφορές μου βία, ούτε σωματική, ούτε λεκτική. 



 Μην μπλέξεις τρίτους στην υπόθεση, κράτα την σε προσωπικό επίπεδο. 

ΤΙ ΛΕΤΕ ΘΑ ΦΟΡΕΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΦΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργασία των μαθητών: Αγγελάκος  Γιάννης, Ακριβός Τάσος, Αλμυρούδης Βαγγέλης, 

Γαβαλάς Λάμπρος.   Α1 

Πηγές                                                                                             

Βικιλεξικό, Medlook,  

η συναισθηματική νοημοσύνη, Daniel Goleman 

 

 

 

 
 

 



  

 

 
 

Προσοχή, όταν είστε μόνοι σας
να έχετε τα μάτια σας
δεκατέσσερα. Αλλιώς μπορεί να
πάθετε το οτιδήποτε.

 
 

 

 

 



Ο εκνευρισμός είναι ένα πολύ
άγριο και επικίνδυνο
συναίσθημα που μερικές φορές
μας βγάζει έξω από
Τα ρούχα μας και γίνετε
ανεξέλεγκτο.  

 

 

Ένα συναίσθημα που μπορούν
να το προκαλέσουν
διάφοροι συνάνθρωποι και
φίλοι σου, με άσχημες
κουβέντες και προσβολές

 
 

 

 

 



 
 

 

 

Μερικές φορές μπορεί να
θέλουμε να σπάσουμε
τα μούτρα κάποιου ή και να
των σκοτώσουμε αυτό
ονομάζεται επιθετικότητα.

 
 

 

 

 



Την απόγνωση μπορείς να
την νιώσεις όταν είσαι μόνος
σου ή σε μια στιγμή απελπισίας.

 
 

Να προσέχετε το μίσος σας
γιατί μερικές φορές έχει άσχημα
αποτελέσματα.  

 

 



Όταν σε ενοχλούν μην
τους δίνεις σημασία προσπάθησε
να τους αγνοήσεις.

 
 

 

Βαΐτσης  Ιωάννης -Βαλσαμάκη  

Μαρία Α1 

 

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑ 

 

 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 2013 

Ορισμός χαράς 

    Χαρά είναι το δυνατό, ευχάριστο συναίσθημα που το δημιουργεί η 

ικανοποίηση επιθυμιών, στόχων ή η προσδοκία για την ικανοποίησή τους. 

Είναι το συναίσθημα που μας κάνει να νιώθουμε ολοκληρωμένοι, ενωμένοι και 

συγκεντρωμένοι. Μας φέρνει κοντά στους άλλους και συμβάλλει στην 



επικοινωνία με τον ίδιο μας τον εαυτό αλλά και με τους ανθρώπους γύρω μας. 

Όταν έχουμε  πετύχει ένα στόχο νιώθουμε ικανοποίηση ανακούφιση και 

ευχαρίστηση . Στην οικογένεια επικρατεί στοργή αγάπη και τρυφερότητα 

.Συνήθως το νιώθουμε όταν μαθαίνουμε ένα ευχάριστο γεγονός το οποίο μας 

χαροποιεί. 

Η χαρά αποτελεί ένα θετικό, ευχάριστο και διεγερτικό συναίσθημα που 

δημιουργεί ώθηση για παιχνίδι, ώθηση για διερεύνηση και ξεπέρασμα των 

προσωπικών ορίων και ώθηση για ανάπτυξη και έκφραση δημιουργικότητας. 

Στην ίδια οικογένεια συναισθημάτων ανήκουν η ευτυχία, η διασκέδαση, η 

αγαλλίαση και η ευφροσύνη. Ένα άτομο συνήθως αισθάνεται χαρά σε 

καταστάσεις που αποπνέουν ασφάλεια και οικειότητα και κατά τις οποίες 

νιώθει ότι δεν χρειάζεται να καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια. Επίσης, χαρά 

μπορεί να αισθανθεί κανείς όταν καταφέρνει να εκπληρώσει ένα στόχο του. 

 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ «ΧΑΡΑ» 

Παλιά πίστευαν ότι το σώμα, ο νους και τα συναισθήματα είναι 

ανεξάρτητα, σήμερα ανακαλύπτουμε πόσο συνδεδεμένα είναι μεταξύ τους και 

μάλιστα αλληλεπιδρούν…  Σκεφτείτε, τις φράσεις που όλοι έχουμε ακούσει ή 

πει:  ‘’άναψε και φούντωσε’’ απ’ τα νεύρα του, ‘’μαράθηκε’’ απ’ τον καημό ή τη 

λύπη, ‘’τρελάθηκε’’ από χαρά. 

Οι φράσεις αυτές περιγράφουν τη σχέση των σκέψεων και των 

συναισθημάτων μας, όπως το άγχος, ο φόβος, ο θυμός, η λύπη, η χαρά, με 

το σώμα και τις βιολογικές αντιδράσεις του. Σήμερα η ψυχολογία και η 

νευρολογία μας αποκαλύπτει, όλο και περισσότερο, τους τρόπους που 

πραγματοποιούνται οι αλληλεπιδράσεις αυτές, πως η ψυχική, συναισθηματική 

και σωματική ισορροπία λειτουργούν ως ένα υπέροχο σύνολο… 

Με απλά λόγια, ότι ‘’σωματοποιούμε’’, δηλ. εκφράζουμε μέσα από το 

σώμα μας, τη διάθεση μας, τα συναισθήματα μας, τις έντονες σκέψεις μας. 

Το σώμα ανταποκρίνεται με τον δικό του τρόπο στις σκέψεις και τα 

συναισθήματα μας, αλλά κι εμείς μπορούμε ν’ ακούσουμε τις ανάγκες του και 

να το βοηθήσουμε.  

Άρα λοιπόν όταν χαιρόμαστε οι αντιδράσεις του σώματος είναι αυτές 

οι οποίες προδίδουν το συναίσθημά μας αυτό και από τις εκφράσεις μας και 

μόνο λάμπει όλο μας το είναι.1 

 

 

                                                 
1
 Βλ. http://www.help-net.gr/themes/Hara.htm 

 

http://www.help-net.gr/themes/Hara.htm


Λόγοι που 

προκαλούν το 

συναίσθημα της 

χαράς σε εμάς και 

τους γύρω μας. 

Όλοι στη 

ζωή μας έχουμε 

νιώσει το 

συναίσθημα της 

χαράς. Κάποια 

επιτυχία μας στα 

μαθήματα μία 

καλή συνεργασία 

στο οικογενειακό 

μας περιβάλλον κάποια χρήματα που κερδίσαμε σε κάποιο τυχερό παιχνίδι 

ακόμα και η καλή κατάσταση των εξετάσεων που πήρε κάποιο αγαπημένο 

συγγενικό μας πρόσωπο  μας κάνει να πετάμε στα ουράνια. 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ… 

 

Η χαρά είναι ένα πρωταρχικό συναίσθημα, που όπως όλα, μπορεί να 

μας είναι οικείο ή όχι. Το σίγουρο είναι ότι μόνο όταν υπάρχει συχνά 

μπορούμε να πούμε ότι η ζωή μας είναι όμορφη. 

Όσο παράξενο κι αν φαίνεται, η χαρά συχνά είτε αναστέλλεται, είτε 

αλλοιώνεται. 

Η χαρά υπάρχει μόνο όταν επιτρέπουμε να βιώσουμε όλα τα 

συναισθήματα. Δεν μπορούμε να εξορίσουμε τα δυσάρεστα χωρίς συνέπειες 

για τα ευχάριστα.  Έτσι, μπορούμε να συγκινηθούμε τόσο από ένα δυσάρεστο 

ερέθισμα, όσο κι από ένα ευχάριστο.      

Αναφερόμαστε κυρίως  στην πρώτη περίπτωση που αναφέραμε, την 

καταστολή της χαράς.  

Θα σας θυμίσω την τόσο διαδεδομένη φράση: «Σε καλό να μας βγουν 

τα γέλια», που υπονοεί ότι πρέπει να αναμένουμε κάτι κακό που θα έρθει 

αργότερα. Η σκέψη αυτή όμως, που εισάγεται την ίδια στιγμή με τη φράση 

λειτουργεί αμέσως κατασταλτικά στο συναίσθημα της χαράς.  

 

Παρατηρήστε... 

Όταν ξεστομίζεται η συγκεκριμένη φράση, καταλαγιάζουν τα γέλια. 



Πολλοί μου λένε ότι προτιμούν να μην χαίρονται πολύ ώστε να 

περιορίζουν και τον πόνο αργότερα.  Το σίγουρο είναι ότι κι ο πόνος είναι 

φυσικό μέρος της ύπαρξής μας, αφού καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε 

απώλειες, θανάτους, ασθένειες. Αν όμως, συγκρατούμε τη χαρά με τη σκέψη 

ότι κάποτε θα έρθει ο πόνος, χάνουμε την ουσία της ζωής και οδεύουμε 

προς μία στερημένη ζωή που μόνο πίκρα μπορεί να φέρει.  

Ο άνθρωπος έχει αντοχές για να αντιμετωπίσει αρνητικά γεγονότα κι 

όταν φανούν θα το κάνει. Έτσι, καλούμαστε να αδράξουμε την ευκαιρία να 

χαρούμε τα δώρα της ζωής όποτε εμφανίζονται, γιατί αυτά είναι που θα μας 

δώσουν κουράγιο και δύναμη σε δυσκολότερους καιρούς. 

 

Η χαρά στην καθημερινότητα είναι συνήθως ήσυχη. Είναι ήσυχη για 

να μπορούμε να παρατηρούμε γύρω μας, αλλά και για να αντιληφθούμε την 

ακτίνα μιας ηλιόλουστης μέρας από το παράθυρο, ή το γέλιο του παιδιού μας 

όταν παίζει.                                                                       

 Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε στιγμή έντονης χαράς είναι και 

ψυχοπαθολογική. Ψυχοπαθολογική είναι η χαρά όταν βρίσκεται μονίμως σε 

ένταση. Βέβαια, υπάρχουν και περίοδοι έντονης χαράς, όπως οι περίοδοι 

που ερωτευόμαστε. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι όχι με 

κάποιο αντικείμενο πόθου, αλλά με τον ίδιο τον έρωτα-κι εκεί πρέπει να 

υποπτευθούμε ότι κάτι κρύβεται (όπως μία αδυναμία αποκόλλησης από την 

πατρική οικογένεια,  μία ναρκισσιστική προσωπικότητα, ή μία μανιακή 

εκδήλωση). 

Η χαρά βρίσκεται κυρίως στις σχέσεις με τους άλλους. Με τα παιδιά 

μας, με τους φίλους μας, με τους συντρόφους και την οικογένεια, με τους 

συνεργάτες μας. Οι αρμονικές σχέσεις συνδέονται με την ευτυχία.2 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΜΕ ΤΙ 
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ… 

                                                 
2
 Βλ. http://www.google.gr/#hl=el&sclient=psy-

ab&q=%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%B
C%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%82&oq=%CF%84%CE%B
F+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%CF%84%C
E%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%82&gs_l=serp.12...0.0.1.11492.0.0.0.0.0.0.0.0..
0.0...0.0...1c..5.psy-
ab.YAnKc3dWcGU&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=27789fc2287bbed6&biw=1280&bih=666 
 

http://www.google.gr/#hl=el&sclient=psy-ab&q=%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%82&oq=%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1
http://www.google.gr/#hl=el&sclient=psy-ab&q=%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%82&oq=%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1
http://www.google.gr/#hl=el&sclient=psy-ab&q=%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%82&oq=%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1
http://www.google.gr/#hl=el&sclient=psy-ab&q=%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%82&oq=%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1
http://www.google.gr/#hl=el&sclient=psy-ab&q=%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%82&oq=%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1
http://www.google.gr/#hl=el&sclient=psy-ab&q=%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%82&oq=%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1
http://www.google.gr/#hl=el&sclient=psy-ab&q=%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%82&oq=%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1


Η χαρά συνδέεται  με τη δημιουργία. 

Η δημιουργία μπορεί να είναι παρούσα σε κάθε άνθρωπο μέσα στην 

καθημερινότητα. Το μεγάλωμα ενός παιδιού, ο εμπλουτισμός της δουλειάς 

μας με νέες γνώσεις ή πρακτικές, η φροντίδα φυτών και κατοικίδιων, το 

μαγείρεμα ενός φαγητού-χωρίς να ακολουθούμε πιστά τη συνταγή... 

Είναι τόσο σημαντική η δημιουργία μέσα στην καθημερινότητα που 

άνθρωποι που την στερούνται, από το περιβάλλον της δουλειάς τους για 

παράδειγμα ή από άλλες προτεραιότητες που θέτουν (π.χ. το κυνήγι του 

χρήματος ως αυτοσκοπός, η συνεχής αγωνία αναγνώρισης κλπ) 

αρρωσταίνουν ψυχικά. 

 

 

 

 

 

 

 

Όμως και η 

δημιουργία των 

άλλων μπορεί 

να φέρει χαρά 

στο υποκείμενο. 

Αυτή είναι η 

περίπτωση της 

επαφής με την 

τέχνη ή άλλες 

μορφές 

αποτέλεσμα 

δημιουργικότητας άλλων που μπορεί να συγκινεί και να δίνει αίσθημα 

ανάτασης. 

 

Η χαρά να είναι κανείς συνεπής στις αξίες του 

Η συνέπεια στις αξίες δεν σημαίνει την ψυχική ακαμψία, του να μην 

επιτρέπει δηλαδή κανείς την αλλαγή στάσης, άποψης ή συμπεριφοράς. 

Αναφέρεται στην αίσθηση ότι πράττουμε ακολουθώντας την καρδιά μας. 

Είναι σημαντικό το βράδυ, όταν κλείνουμε τα μάτια, λίγο πριν τον ύπνο που 

έρχονται στο νου τα γεγονότα της ημέρας να νοιώθουμε ήσυχα με όσα 



πράξαμε και είπαμε. Η συνέπεια στις αξίες που διέπουν την κάθε ύπαρξη 

κλείνουν το δρόμο στα δαιμόνια της αϋπνίας. Από την άλλη, άνθρωποι 

είμαστε και λάθη κάνουμε. Ας γίνουν τα λάθη όχι αιτία αυτοτιμωρίας, , αλλά 

αναγνώρισης, κατανόησης, πηγή μάθησης και αλλαγής. 

Η χαρά σχετίζεται με τη φύση 

Η παρατήρηση της φύσης και η συνειδητοποίηση ότι είμαστε μέρος της 

μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε τη λύση σε πολλά διλήμματα. Ό,τι έρχεται 

ενάντια στη φύση μας ή τη φύση ως σύνολο δεν μπορεί παρά να αντιτίθεται 

στην αρχή της ζωής και να συνδέεται με τον πόνο και την καταστροφή.   

Η χαρά να φροντίζει κανείς τον εαυτό του 

Ενώ η χαρά συνδέεται κυρίως με τη φροντίδα των σχέσεων δεν 

πρέπει να ξεχνάμε τη φροντίδα του εαυτού. Γιατί φερόμαστε στους άλλους 

όπως στον εαυτό μας, όπως έχουμε δει και παλαιότερα. 

Είμαστε και νους και σώμα. Η φροντίδα και των δυο μας κάνει να 

αισθανόμαστε ευχάριστα. 

Η ακινησία του σώματος ή η κακή τροφή μπορούν να συμβάλλουν 

σημαντικά στην κακή διάθεση. 

Μία βόλτα με το ποδήλατο, μία γεμάτη μπανιέρα, η καλή τροφή, τα 

καθαρά και σιδερωμένα ρούχα δίνουν ικανοποίηση. 

 

http://psyhismos.blogspot.com/2011/09/blog-post_20.html


Η χαρά σχετίζεται με την ψυχική υγεία. 

Η χαρά γεμίζει τις μπαταρίες μας. Έτσι στις περισσότερες ψυχικές 

ασθένειες (α-σθένος = απουσία δύναμης) η χαρά απουσιάζει.   

Η βασικότερη είναι η κατάθλιψη, που είτε εκδηλώνεται ως κυριαρχία 

της θλίψης, ή ως εξουδετέρωση και πάγωμα κάθε συναισθήματος. 

Μία άλλη περίπτωση είναι η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Εδώ, η 

κατακλυσμιαία παραγωγή αρνητικών σκέψεων δεν αφήνει χώρο σε 

συναισθήματα χαράς. Στις ψυχώσεις το ίδιο συμβαίνει με το αβάσταχτο 

συναίσθημα της αγωνίας. 

Για να αντιληφθούμε όμως τις πηγές χαράς γύρω μας, πρέπει να 

έχουμε καθαρό χώρο στον ψυχισμό μας από συγκρούσεις. Συγκρούσεις που 

προέρχονται από την κακή ιστορία ή λάθη που έπραξε το περιβάλλον στο 

μεγάλωμά μας. 

Μπορεί κάποιος να αισθάνεται αδικημένος στη ζωή του. Δεν 

διαλέγουμε ούτε πού, ούτε πότε, ούτε από ποιους γεννιόμαστε. Είναι όμως 

στο χέρι του, όταν ενηλικιώνεται, να προσπαθήσει να αποτινάξει την 

κακομοιριά (κακή μοίρα) και να διεκδικήσει τη χαρά της ζωής.   

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 

Τέλος, τον άνθρωπο που πραγματικά χαίρεται τη ζωή του τον 

αναγνωρίζουμε εύκολα.  Κινείται αβίαστα, το σώμα του δεν γέρνει προς το 

έδαφος από περιττό ψυχικό βάρος. 

Όταν περπατάει κοιτά μπροστά του (κι όχι στο πάτωμα χαμένος στις 

σκέψεις του ή στον ουρανό, ονειροπoλώντας και χάνοντας την επαφή με την 

πραγματικότητα και τον άλλο). Δεν τσιγκουνεύεται το χαμόγελο (χωρίς 

ωστόσο αυτό να είναι η παγιωμένη μάσκα που αναφέραμε). 

Φαίνεται να εκτιμά όσα έχει και είναι (χωρίς να σημαίνει ότι δεν 

αναγνωρίζει τις ελλείψεις του, ή ότι τα έχει όλα και δεν αναζητά). 

  Έχει  σημαντικές σχέσεις που του είναι πολύτιμες και τις φροντίζει. 

Χαίρεται τόσο να παίρνει όσο και να δίνει και δεν διστάζει να δίνει τη 

βοήθειά του αλλά και να  ζητά τη βοήθεια των άλλων, όταν την χρειάζεται. 



  Έχει ακόμη ενθουσιασμό και εκπλήσσεται. Ξέρει πως η ζωή έχει 

ακόμη πολλά να του διδάξει. Είναι ανοιχτός στις συγκινήσεις και παρόλο που 

θα πονέσει όταν έρθει η κακή στιγμή θα αναδυθεί μόλις περάσει η μπόρα. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η ζωή είναι ένα θαύμα που καλούμαστε να ζήσουμε και σίγουρα 

χρειάζεται ένα κλάδεμα στα ξερόχορτα που μπορεί να παρεμποδίζουν την 

άνθισή της.3    

 

Οι μικρές χαρές της ζωής είναι και αυτές που φέρνουν την ευτυχία, το 

πιο φτηνό πράγμα στον κόσμο είναι η χαρά , γιατί η χαρά βρίσκετε σε μικρά 

καθημερινά πράγματα, που ο καθένας μας μπορεί να κάνει. 

Όμως όσο και φτηνή να είναι η χαρά  δεν μπορεί να την αγοράσει ο 

καθένας, και αυτό γιατί η χαρά  δεν είναι για όλους τους ανθρώπους η ίδια, 

 άλλος είναι ευτυχισμένος όταν έχει πολλά χρήματα, άλλος 

είναι ευτυχισμένος όταν είναι ερωτευμένος, και άλλος είναι ευτυχισμένος 

όταν έχει την υγεία του. 

Για τον καθένα η χαρά έχει και διαφορετικό δρόμο, όμως η 

ευτυχία είναι μέσα στις μικρές χαρές της ζωής, που τις περισσότερες φορές 

δεν στοιχίζουν τίποτα, όμως σε κάνουν να χαμογελάς και να έχεις την ψυχή 

σου ήρεμη και γαλήνια.4 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΜΑΡΓΙΟΡΑ 

ΤΜΗΜΑ: Α1 

ΜΑΘΗΤΕΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 

ΑΛΙΚΗ ΑΡΓΟΥΜΑΝΙΔΟΥ 

ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 

                                                 
3
 Βλ. http://psyhismos.blogspot.gr/2011/11/blog-post_16.html  

4
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http://psyhismos.blogspot.gr/2011/11/blog-post_16.html
http://diadiktio.pblogs.gr/2010/01/oi-mikres-hares-ths-zwhs.html


ΑΓΑΠΗ 
Η αγάπη είναι ένα συναίσθημα έντονης στοργής και προσωπικής 

αφοσίωσης. Στη φιλοσοφία, η αγάπη είναι μια αρετή που εκπροσωπεί την ανθρώπινη 

ευγένεια, συμπόνια και στοργή. Η αγάπη βρίσκεται στο κέντρο πολλών θρησκειών 

κοινές εστιάσεις των πρώτων Χριστιανών. Η αγάπη μπορεί επίσης να περιγραφεί ως 

δράση προς άλλους υποκινούμενες από συμπόνια  και ενέργειες προς άλλους 

βασισμένες στην στοργή. 

 

.  

 

ΟΤΑΝ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ ΤΟ  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΕΙ  ΕΤΣΙ: 

 Είσαι σε κατάσταση έκστασης.  

 Οι άνθρωποι, το φως, το νερό, τα δένδρα, τα χρώματα σου φαίνονται πιο όμορφα και 

πιο λαμπερά.  

 Τα προβλήματα της καθημερινότητας χάνουν το νόημά τους.  

 Σκέπτεσαι συνεχώς τον αγαπημένο σου.  

 Όταν τον βλέπεις ενθουσιάζεσαι.  

 Θέλεις να είσαι συνέχεια μαζί του.  

 Δεν μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς αυτόν.  

 Του δίνεις την απόλυτη προτεραιότητα.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1


 Αισθάνεσαι ότι σε όλη σου τη ζωή τον περίμενες.  

 Χαμογελάς όταν χαμογελάει και λυπάσαι όταν λυπάται.  

 Όταν είσαι μαζί του αισθάνεσαι να πετάς.  

 Προσπαθείς συνεχώς να καταλάβεις τι σκέπτεται και τι αισθάνεται.  

 Θέλεις να είσαι απόλυτα ειλικρινής μαζί του.  

 Ψάχνεις να βρεις ελεύθερο χρόνο και αναζητάς τρόπους για να είστε περισσότερο 

μαζί.  

 Προσπαθείς συνεχώς να φανταστείς που βρίσκεται και τι κάνει αυτή τη στιγμή.  

 Είναι κατά τη γνώμη σου το πιο σημαντικό ξεχωριστό, γεμάτο μυστήριο και γοητεία 

πλάσμα στον πλανήτη 

 
 (ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ) 

Εννιά λόγοι για να αγαπάς  

1. Γιατί σ’ αγαπάνε 

2. Γιατί έχει σασπένς 

3. Γιατί νιώθεις ασφάλεια 

4. Γιατί έτσι σου έμαθαν 

5. Γιατί συμφωνείς με το “Δεν είναι έτσι η αγάπη” των De facto 

6. Γιατί ο κόσμος είναι βαρύς κι ασήκωτος 

7. Για εκτόνωση 

http://kkarpoyzhs.wordpress.com/2010/11/13/%ce%b4%ce%ad%ce%ba%ce%b1-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%ce%b1%cf%80%ce%ac%cf%82/


8. Γιατί το έχεις δει σε μια ταινία 

9. Γιατί ακόμα και να ξεχάσεις τα 8, η αγάπη συγχωρεί 

ΤΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΓΙΑΤΙ: 

Η αγάπη είναι μία ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα. 

Η αγάπη είναι η γλώσσα της καρδιάς δεν έχει ανάγκη από λέξεις για να 

εκφρασθεί. Είναι γραμμένη στα μάτια.  

 

Δεν μπορείς να αγοράσεις την αγάπη, αλλά είναι πιθανόν να 

την πληρώσεις ακριβά… 

Η αγάπη απονέμεται πάντα σαν δώρο, ελεύθερα, πρόθυμα, απροσδόκητα. 

Προσφέρεται ακόμα και όταν οι άλλοι δεν την αναγνωρίζουν και δεν την 

εκτιμούν. Δεν αγαπάμε για να μας αγαπήσουν, αγαπάμε γιατί έτσι νιώθουμε… 

Η αγάπη είναι μια φωτιά. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, αν θα ζεστάνει τη καρδιά σου 

ή θα σου κάψει το σπίτι. 

Αγάπη είναι εκείνη η συνθήκη κατά την οποία η ευτυχία ενός άλλου προσώπου 

είναι ουσιαστική για τη δική σου. 

Η αγάπη τα απαιτεί όλα και έχει δικαίωμα σε όλα. 

Αγάπη είναι αυτό που σου προκαλεί απέραντη και αληθινή ευτυχία σε 

κάθε στιγμή της ζωής σου… 

Αυτό πού σε κάνει να πιστεύεις ότι ο κόσμος σου ανήκει! 

Αγάπη είναι το φιλί πάνω στο δάκρυ. 

Η αγάπη δεν έχει υπέρτατο βαθμό, τα αστέρια δεν έχουν αριθμό 

και η θάλασσα δεν έχει αναπαμό. 

Η αγάπη είναι όπως ένα άγριο τριαντάφυλλο: Πανέμορφη και ήρεμη, αλλά και 

έτοιμη να χύσει αίμα αμυνόμενη. 

Αγάπη είναι να αγαπά σε σένα, όσα εσύ δε μπόρεσες να αγαπήσεις στον εαυτό 

σου. 

H αγάπη δεν ξέρει από αξιοπρέπεια. Η αγάπη είναι μεγαλειώδης και τολμηρή. 

Η αγάπη γεννιέται από την ευχαρίστηση που νοιώθουν δυο άνθρωποι, 

όταν κοιτάζονται. Φουντώνει από την ανάγκη που νιώθουν να βλέπονται. 

Και ολοκληρώνεται με την αδυναμία τους να αποχωριστούν ο ένας τον άλλο. 

Η αγάπη είναι μια αρρώστια του μυαλού. Δίνει αφή στις παραισθήσεις. Κάνει 

τα κορμιά να αναριγούν. Κάνει τα όνειρα να αιμορραγούν. Τη μοναξιά να τρίζει 

τις σκάλες τα μεσάνυχτα, και να τρομοκρατεί. 

Η αληθινή αγάπη είναι η μόνη ασθένεια της καρδιάς που είναι καλύτερα να την 

αφήσεις να σε καταλάβει. 



Όπου κυριαρχεί η αγάπη δεν υπάρχει θέληση για εξουσία. Εκεί που κυριαρχεί 

η δύναμη δεν υπάρχει θέση για την αγάπη. Το ένα είναι η σκιά του άλλου. 

Η αγάπη είναι ο μεγαλύτερος πόνος, αλλά και ενθουσιασμός που έχει δεχτεί 

ποτέ η ανθρωπότητα 

Αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί να διεισδύσει στα σκοτάδια του «εγώ» και να 

τα διαλύσει. 

Η αγάπη συγχωρεί, υπομένει, πονά, συμπάσχει, χαίρεται, τρελαίνεται, και όλα 

αυτά με φλόγα. Όταν κάθε σημάδι αυταρέσκειας μέσα μας πεθάνει, και μείνει 

μόνο η θέληση να δοθούμε ολοκληρωτικά σε έναν φίλο, τότε η ψυχή εντελώς γυμνή 

καταφλέγεται από ευτυχία και αγάπη φλογίζοντας όλους όσους είναι γύρω μας. 

Αληθινή αγάπη δεν είναι εκείνη που αντέχει τον μακρόχρονο χωρισμό, αλλά 

εκείνη που αντέχει την μακρόχρονη οικειότητα.  
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Δανέλη Ειρήνη Χρυσοβαλάντη 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.gr/imgres?hl=el&biw=1093&bih=461&tbm=isch&tbnid=AW_Ch68QbmsDkM:&imgrefurl=http://diogeneis.blogspot.com/2012/06/o.html&docid=vxBIkbb5_Te9TM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-nK7nycaAC-U/T-ik9K5gdHI/AAAAAAAAAek/e9GbdyWdPkw/s1600/27565-fulla+agapis.jpg&w=500&h=333&ei=5lxcUdCXMonT0QXct4HYDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:3,s:0,i:88&iact=rc&dur=744&page=1&tbnh=173&tbnw=266&start=0&ndsp=8&tx=122&ty=79


ΕΡΩΤΑΣ 
 

Τι είναι ο έρωτας; 

Τι είναι ο έρωτας; Φαίνεται ότι όσα χρόνια και αν περάσουν το ερώτημα θα 

παραμένει αιώνιο. Ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ακόμα και βιολόγοι, χημικοί και φιλόσοφοι 

προσπάθησαν, ανεπιτυχώς, ανά τους αιώνες να δώσουν έναν ακριβή ορισμό. 

Τι είναι ο έρωτας τελικά; Μήπως η αδυναμία μας να προσδιορίσουμε την 

ορμή και την ένταση του συναισθήματος αυτού μας αποδεικνύει ότι ο έρωτας είναι 

κάτι πραγματικά ανώτερό μας; 

Ο έρωτας είναι έκσταση και μαρτύριο, ελευθερία και σκλαβιά μαζί. Είναι ένα 

συναίσθημα που αν έλειπε οι ποιητές και στιχουργοί αυτού του κόσμου θα έμεναν 

προφανώς άνεργοι. Ο έρωτας κινεί τον κόσμο μας. 

Τα συμπτώματα του έρωτα 

Το ερώτημα απλό, αλλά πάντα ζητά απάντηση. Εκατομμύρια 

ερωτοχτυπημένες καρδιές ανά τον κόσμο αναρωτιούνται τι είναι αυτό που τους 

βρήκε. 

Τα συμπτώματα του έρωτα είναι πάνω κάτω τα ίδια – μια αθεράπευτη 

μελαγχολία που διαδέχεται τη χαρά και τον ενθουσιασμό, η παράλογη πίστη ότι όλο το 

σύμπαν περικλείεται στο άτομο που μόλις γνωρίσαμε, η θεώρηση του κόσμου κάτω 

από ένα νέο πρίσμα και η βεβαιότητα ότι κανείς άλλος δεν έχει αγαπήσει αυτόν τον 

άνθρωπο όσο εμείς. 

Έρωτας και επιστήμη 

Η επιστήμη προσπάθησε να τιθασεύσει τον έρωτα. Να τον βάλει σε δοχείο 

και να τον σύρει στα εργαστήρια προς εξέταση. Ο έρωτας όμως είναι άπιαστος, σαν 

αφρός. Φλογερός, συντροφικός, κεραυνοβόλος, αμοιβαίος ή χωρίς ανταπόκριση, 

κατακτητικός, ανυπεράσπιστος, κάθε φορά μοναδικός. 

Ο Φρόιντ υποστήριζε ότι ο έρωτας γεννιέται μέσα από την ανάγκη να 

ικανοποιήσουμε την ερωτική μας ανάγκη. Άλλοι μελετητές είπαν ότι ο έρωτας είναι 

κάτι που ξυπνά και γεννιέται γρήγορα. Κάποιοι άνθρωποι ερωτεύονται πριν ακόμα 

γνωρίσουν τον άλλο, ή ζουν έναν έρωτα που γεννιέται, ζει και αναπτύσσεται στο 

μυαλό τους, ακόμα και χωρίς ανταπόκριση. Ο έρωτας συνήθως χτυπά την πόρτα μας 

χωρίς να μας ζητήσει την άδεια. Και όχι, δεν έχει να κάνει μόνο με την ερωτική 

επιθυμία. Είναι κάτι πέρα και πάνω από αυτή. 



Ο Έριχ Φρόμ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα, καμία 

ενέργεια που να ξεκινά με τόσες ελπίδες και τόσες προσδοκίες και που αποτυγχάνει 

τόσο συχνά, όσο ο έρωτας. 

Ο Πλάτων, πάλι, θεωρούσε ότι ο έρωτας δεν είναι τίποτα περισσότερο από 

μια θεία τρέλα, από μια ακατανίκητη επιθυμία να συμπορευθούμε με τους Θεούς, 

όντες σε παραλήρημα. Στο Συμπόσιο του Πλάτωνα, μια γυναίκα, η Διοτίμα εξηγεί ότι 

ο έρωτας εκφράζει την ανάγκη και την επιθυμία μας να κατακτήσουμε την αιωνιότητα. 

Έρωτας, μια μοναδική εμπειρία 

Ο έρωτας είναι μια μοναδική εμπειρία, που μας παρασύρει, μας 

μεταμορφώνει, μας συγκινεί, μας επαναπροσδιορίζει, μας αποπροσανατολίζει, μας 

καθηλώνει. Είναι μια εμπειρία που μας αιχμαλωτίζει, ένας ιστός που υφαίνεται αργά 

και βασανιστικά γύρω μας. 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο έρωτας δεν μπορεί παρά να έχει έναν μόνο 

άνθρωπο ως αντίκρισμα, ενώ άλλοι ερωτεύονται πολλές φορές. Τι είναι ο έρωτας; 

Μήπως είναι η ερμηνεία που του δίνει ο κάθε ένας από εμάς; Μήπως είναι συνώνυμο 

της έλξης, του πάθους, της ανάγκης για αγάπη, ή ακόμα και της αυτοκαταστροφής; 

Συνειδητά ή ασυνείδητα, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον έρωτα σαν μια 

αίσθηση που γεννιέται όταν εμφανιστεί το ‘Τέλειο’. Έστω και αν το τέλειο απέχει πολύ 

από την… τελειότητα, η υποκειμενικότητα του έρωτα το καθιστά μοναδικό και 

ανυπέρβλητο. 

 

Ο έρωτας είναι τυφλός. Ο έρωτας δε γνωρίζει τάξεις, οικονομική 

κατάσταση, φύλο, ηλικία, γεωγραφικούς περιορισμούς. 

Οι άνθρωποι ερωτεύονται, λατρεύουν τον ενθουσιασμό της αναζήτησης του 

άλλου, το πάθος και τη μαγεία, και μισούν την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα και την 

απομυθοποίηση. Ερωτεύονται για να ζήσουν την αμοιβαιότητα, για να 

http://www.eros-erotas.gr/wp-content/uploads/2009/05/ti-einai-o-erotas1.jpg


πραγματοποιήσουν το όνειρο τους, για να βιώσουν την αγωνία και το απρόβλεπτο, για 

να κάνουν τη ζωή τους όμορφα πολύπλοκη. Ξέρει κανείς πως είναι ερωτευμένος, 

όταν δύο πράγματα τον συντρίβουν. Η παρουσία του (της) και η απουσία του (της). 

 

ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 
 

Στην ελληνική μυθολογία ο Έρως ήταν ο φτερωτός θεός της αγάπης. 

Συχνά σχετίζεται με τη θεά Αφροδίτη. Σύμφωνα με τον μύθο, όταν χτυπούσε με τα 

βέλη του δύο ανθρώπους, αυτοί ερωτεύονταν παράφορα. Ο Έρως, χαρακτηρίζεται 

ανίκητος στην τραγωδία Αντιγόνη. Σύμφωνα με την ορφική διδασκαλία, ο Έρωτας 

προήλθε από το «κοσμικό αυγό» που άφησε η Νύχτα στους κόλπους του Ερέβους. 

Υπέρ μιας κοσμογονικής καταγωγής του τίθεται και ο Ησίοδος στη Θεογονία, καθώς 

αναφέρει πως ο Έρωτας προήλθε από το Χάος μαζί με τη Γαία, στοιχεία επίσης 

χωρίς γεννήτορες. 

Στη μετα-ομηρική μυθολογία παρουσιάζονται και άλλοι γεννήτορες του 

Έρωτα, ενώ συχνά σχετίζεται με τη θεά Αφροδίτη. Σύμφωνα με τη Σαπφώ είναι γιος 

της Αφροδίτης και του Ουρανού, ενώ σύμφωνα με τον Σιμωνίδη είναι γιος της 

Αφροδίτης και του Άρη. Αναφέρεται και ως υπηρέτης και συνοδός της Αφροδίτης. Ο 

Αλκαίος αναφέρει ότι ο Έρωτας ήταν γιος της Ίριδας και του Ζέφυρου. Σε άλλες 

πηγές, πατέρας του Έρωτα θεωρείται ο Ήφαιστος. 

Από τους τραγικούς, ιδιαίτερη σημασία στον θεό Έρωτα αποδίδει ο 

Ευριπίδης. Ο Ευριπίδης διαχωρίζει τη δύναμη του Έρωτα σε δύο μορφές: Σε αυτή 

που μπορεί να οδηγήσει στην Αρετή και σε εκείνη που οδηγεί στην Αθλιότητα. Με 

παρόμοιο τρόπο, στο Συμπόσιο του Πλάτωνας εντοπίζουμε τον «καλό» Έρωτα (γιο 

της Αφροδίτης Ουρανίας) και τον «κακό» Έρωτα (γιο της Αφροδίτης Πανδήμου). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%84%CE%B7_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%B7_%28%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AE%29
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%83%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BF%CF%82_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29


 

 
Ο έρωτας είναι ένας φούρναρης που τις καρδιές μας ψήνει,  

άλλες τις κάνει κάρβουνο και άλλες τις ξεροψήνει! 

 

 

Πηγές: Έρωτας Βικιπαίδεια, Εικόνες Google.  

ΣΟΦΙΑ ΒΗΧΟΥ 

ΑΣΠΑΣΙΑ ΖΑΒΟΥΔΑΚΗ 

ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Α2 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 



ΑΓΑΠΗ...!!!!  
 

Η αγάπη είναι ένα συναίσθημα έντονης στοργής και προσωπικής αφοσίωσης 

Στη φιλοσοφία, η αγάπη είναι μια αρετή που εκπροσωπεί την 

ανθρώπινη ευγένεια, συμπόνια και στοργή. Η αγάπη βρίσκεται στο κέντρο 

πολλών θρησκειών.Oι Αγάπες, κοινές εστιάσεις των πρώτων Χριστιανών. Η αγάπη μπορεί 

επίσης να περιγραφεί ως δράση προς άλλους υποκινούμενες από συμπόνια. Ή, και 

ενέργειες προς άλλους βασισμένες στην στοργή. 

Η λέξη αγάπη μπορεί να αναφέρεται σε μία πληθώρα διαφορετικών 

συναισθημάτων, καταστάσεων και συμπεριφορών. Τα συναισθήματα αυτά μπορούν να 

ποικίλουν από την επιθυμία για ρομαντική αγάπη (έρωτας), την πλατωνική αγάπη που 

ορίζει τη φιλία, την οικογενειακή αγάπη μεταξύ ατόμων με συγγενικούς δεσμούς έως και 

τη θρησκευτική αγάπη και αφοσίωση. Η μεγάλη αυτή ποικιλία των χρήσεων και εννοιών της 

λέξης, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των συναισθημάτων που περιλαμβάνει, 

καθιστά δύσκολο τον ορισμό της αγάπης συγκριτικά με άλλες συναισθηματικές καταστάσεις. 

Η αγάπη, στις διάφορες μορφές της, αποτελεί κίνητρο σύναψης διαπροσωπικών 

σχέσεων, και λόγω της μεγάλης ψυχολογικής σημασίας της, είναι ένα από τα πιο συχνά 

θέματα έμπνευσης στις τέχνες. 

Σύμφωνα με την επιστήμη, η αγάπη είναι μία εξέλιξη του ενστίκτου επιβίωσης, 

που αρχικά είχε σαν σκοπό να κρατήσει τους ανθρώπους κοντά, απέναντι σε απειλές 

καθώς και να διευκολύνει τη συνέχιση του είδους μέσω της αναπαραγωγής. 

     

Η πραγματική αγάπη είναι πάντοτε συνυφασμένη με την προσφορά, τη θυσία, την 

ανιδιοτέλεια. Αγάπη είναι να χαίρεσαι με αυτόν που χαίρεται και να λυπάσαι με αυτόν που 

πονά. Αυτός που αγαπά ανέχεται τον άλλο με τις ατέλειές του χωρίς να τον περιφρονεί, 

χωρίς καν να τον κάνει να νιώθει άσχημα για αυτό που είναι. Όταν αγαπάς ενδιαφέρεσαι τι 

θα γίνει ο άλλος, χωρίς όμως αυτό το ενδιαφέρον να γίνεται καταπίεση και επιβολή. Και 

αυτό, διότι η πραγματική αγάπη εμπεριέχει τον σεβασμό της ελευθερίας του άλλου, την 

εκτίμηση προς την προσωπικότητά του. 

  

Παρεξηγημένη αγάπη είναι όταν ο άλλος γίνεται το αντικείμενο με το οποίο 

ικανοποιώ εγώ τις ανάγκες και τις επιθυμίες μου. Κάτι τέτοιο μάλλον προσκόλληση και 

αδυναμία πρέπει να ονομάζεται παρά αγάπη. Καταντούμε σε αυτή την παρεξηγημένη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B5%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/el:%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%BF_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
http://www.help-net.gr/themes/Hara.htm
http://www.help-net.gr/themes/Eleftheria.htm


κατάσταση είτε όταν είμαστε φίλαυτοι – δηλαδή “εγωιστές” - είτε όταν πάσχουμε από 

κοινωνική ανασφάλεια. Σε αυτή την δεύτερη περίπτωση, ο φόβος μη τυχόν και μας 

απορρίψουν οι άλλοι μας κάνει να απαιτούμε συνεχώς επιβεβαίωση (-“Πες μου ότι με 

αγαπάς ...” “Μα μόλις τώρα σου το είπα !”). Η ανασφάλεια, με τις απαιτήσεις που 

προτάσσει, μας εμποδίζει από το να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε τον άλλο για αυτό που 

πραγματικά είναι, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που μας εμποδίζουν οι απαιτήσεις που 

προτάσσει η φιλαυτία, ο “εγωισμός”. 

  

Ποια από τις δύο πιο πάνω μορφές αγάπης έχουμε εμείς μέσα μας; Κριτήριο 

είναι η στάση μας απέναντι στους δύσκολους ανθρώπους: Αν τους αγαπούμε και αυτούς με 

την ίδια προθυμία, τότε η αγάπη μας είναι πραγματική. Αν όμως αγαπάμε μόνο όσους 

ανθρώπους βρίσκουμε ευχάριστους και βολικούς, τότε μάλλον η αγάπη μας εμπίπτει στην 

δεύτερη κατηγορία. 

  

Η αληθινή αγάπη μέσα στην ψυχή ενός ανθρώπου είναι σαν ένα δέντρο που σιγά 

– σιγά μεγαλώνει, και σκεπάζει όλο και περισσότερους ανθρώπους κάτω από την δροσερή 

σκιά του. Από εμάς το μόνο που απαιτείται είναι να φροντίσουμε λίγο για την καλλιέργειά 

της, καθώς επίσης να την προστατεύσουμε από αυτά που θα μπορούσαν να την ξεριζώσουν 

από την καρδιά. 

 

                  

            
 

Μαθήτριες  του τμήματος  Α’2 : Ιακομπούτσι – Χαλίτσι  Έλενα  

                                                          Βατικιώτη  Άρτεμις  

 

 

http://www.help-net.gr/themes/Anasfaleia.htm
http://www.help-net.gr/themes/Fovos.htm


ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

 
Κατάθλιψη είναι ένα συναίσθημα που νιώθει  κανείς όταν είναι λυπημένος 

από κάποιο περιστατικό που συνέβη στο περιβάλλον του ή και έξω απ’αυτό αν είναι 

πάρα πολύ λυπητερό.  

Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε κάποιον αυτός 

κλείνεται στον εαυτό του και βρίσκεται συνεχώς 

σε ακεφιά.  

Να ένα αληθινό περιστατικό που 

συνέβη στον κύκλο μου: Τον Δεκέμβρη που μας 

πέρασε συνέβη κάτι πολύ άσχημο. Μία κοπέλα με 

το φίλο της γυρνούσαν στο σπίτι τους από την 

Καλαμάτα όταν έγινε το μοιραίο ατύχημα.  

Καθώς οδηγούσαν με τη μηχανή, ένας σκύλος 

πετάχτηκε και άρχισε να γαβγίζει ενώ η μηχανή 

πλησίαζε προς τα πάνω του.  

Ο οδηγός προσπάθησε να τον αποφύγει με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο 

από τους ελιγμούς και η μηχανή με τα 2 παιδιά να πέσει σ’ένα δέντρο. Το αγόρι 

φορούσε κράνος ενώ το κορίτσι όχι. Το κορίτσι είχε χάσει τις αισθήσεις του και το 

αγόρι που είχε μόνο μερικά επιφανειακά 

τραύματα προσπαθούσε να την ξυπνήσει. Ένας 

άλλος οδηγός που είδε τι είχε συμβεί κάλεσε το 

166. Το ασθενοφόρο άργησε πολύ και ήταν σε 

άθλια κατάσταση με αποτέλεσμα να αφήσει την 

τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο μετά από 

λίγες μέρες.  

Το αγόρι όλο αυτό το διάστημα 

βρισκόταν στο νοσοκομείο αγχωμένο όμως 

σταθερά  δίπλα της. Όταν το κορίτσι ξεψύχησε 

το αγόρι έπεσε σε κατάθλιψη και οι γονείς του 

για να το κάνουν καλά του έδιναν αντικαταθλιπτικά φάρμακα και του βρήκαν ένα 

ψυχολόγο ο οποίος τους είπε  να τον κλείσουν στο ψυχιατρείο.  

Μετά από 2 χρόνια το παιδί δραπέτευσε και επισκέφτηκε τον τάφο της 

κοπέλας. Με δάκρυα στα μάτια της ζητούσε να τον συγχωρέσει που δεν μπόρεσε να 

την σώσει. Την επόμενη μέρα πήγε στο σπίτι των γονιών του  και αυτοκτόνησε 

κόβοντας τις αρτηρίες του. 

 

 

 

 

 

Μάρθα Δαγλουκιάρη & 

Αντώνης Κοντογιάννης 



ΧΑΡΑ 
 

                                           Εμείς διαλέξαμε την ευτυχία:  

   Ευτυχία είναι ένα  πολύ όμορφο συναίσθημα, γιατί μας κάνει να αισθανόμαστε 

χαρούμενοι. Την ευτυχία την νιώθουμε όταν καταφέρνουμε κάτι που θέλαμε να 

πετύχουμε στη ζωή μας και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό. Είναι ένα συναίσθημα που το 

νιώθουμε αυθόρμητα όταν συμβαίνει κάτι καλό. 

   Όταν αισθανόμαστε ευτυχία είμαστε όλο χαρά κάνουμε πράξεις που δεν τις 

κάναμε πριν, μπορεί να μας έρθει να χορεύουμε συνέχεια. Ευτυχία, μπορεί να κάνουμε 

διάφορες πράξεις πολύ καλές που πριν δεν σκεφτόμασταν καν να τις κάνουμε και 

γενικά είμαστε συνεχόμενα σε υπερένταση!!!! 

  Το συναίσθημα αυτό είναι πολύ καλό να το αισθανόμαστε γιατί περνάμε πολύ ωραία 

με διάφορους  ανθρώπους (συγγενείς, φίλους κ.α.).Βλέπουμε κάποιους ανθρώπους 

στο δρόμο που όλο αγκαλιάζονται  και είναι ευτυχισμένοι που είναι μαζί. Επίσης τους 

βγαίνει άλλο ένα συναίσθημα που είναι η τρυφερότητα και είναι ευτυχισμένοι που είναι 

ενωμένοι και μαζί τους χαιρόμαστε και εμείς.!!!!  

Φωτογραφίες: 

 

            

 
 

Την εργασία την επεξεργάστηκε: η Ντέμπορα Βρέτο,η Εσιάντα Μόνκα,η Γιάννα Καλαφάτη και η 

Ευαγγελία Δαπόντε.    

 

 



                            

                          AΓΑΠΗ 

 

Η αγάπη είναι ένα συναίσθημα έντονης στοργής και προσωπικής αφοσίωσης 

.Στη φιλοσοφία, η αγάπη είναι μια αρετή που εκπροσωπεί την ανθρώπινη ευγένεια, 

συμπόνια και στοργή. 

Όταν αγαπάς ενδιαφέρεσαι τι θα γίνει ο άλλος, χωρίς όμως αυτό το 

ενδιαφέρον να γίνεται καταπίεση και επιβολή. Και αυτό, διότι η πραγματική αγάπη 

εμπεριέχει τον σεβασμό της ελευθερίας του άλλου, την εκτίμηση προς την 

προσωπικότητά του. 

Αγάπη νιώθεις όταν κοιτάς στα μάτια αυτόν που αγαπάς. Γιατί, αυτός που αγαπάς 
σίγουρα έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό το οποίο σε κάνει να τον ερωτευτείς ακόμα 
περισσότερο. 

Όταν είσαι ερωτευμένος, τις περισσότερες φορές οι αντιδράσεις του σώματος είναι οι 

εξής: 

Στεναχώρια 

Ανησυχίες                        

Ανορεξία 

Τα πόδια τρέμουν 

Κακή διάθεση (κ.α.) 

Η αγάπη προκαλείται γενικά με την συμπάθεια που έχουμε σε ένα άτομο. 



Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να διατηρηθούμε είναι να μείνουμε σταθερά 

ήρεμοι και να χαλαρώσουμε.  

Στης καρδιάς μου το στόχο κοιτώ 

της μοναξιάς τα βέλη μετρώ 

με μια βαλίτσα στο χέρι καιρό 

προσπαθούσα να αγγίξω ουρανό 

και όλα μου μοιάζανε ασήμαντα μάταια δίχως σκοπό 

μέχρι που ήρθες και μου πες να ξέρεις μαζί σου τα πάντα τολμώ 

γιατί σ’ αγαπώ!!! 

 

A2 Γεωργίτσου Σταυρούλα  

   Καραμπίνη  Νικολέτα 

 

 

 



ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

 

 

 

ΘΕΜΑ : ΛΥΠΗ 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                

 

 

 

                                            

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΚΑΤΙΑ 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ 

 

 

 

                                                                 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 2013 

 

 

 

 

                         ΛΥΠΗ 

Το Λεξικό ορίζει την λύπη 

ως: α) θλίψη, ψυχική οδύνη, ψυχικός 

πόνος, β) οίκτος, συμπόνια και  γ) 

πένθος, στενοχώρια για κάτι που δεν 

έπρεπε να γίνει. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η λύπη είναι ψυχικό συναίσθημα με έκδηλα τα χαρακτηριστικά της στενοχώριας, του 

πόνου ή της οδύνης. Προέρχεται από την αναντιστοιχία που παρατηρείται μεταξύ 

πραγματικότητας και επιδιώξεων του ατόμου. Το άτομο λυπάται, επειδή αισθάνεται ότι η 

φορά των πραγμάτων δε δικαιώνει τις υλικές, πνευματικές ή ψυχικές προσδοκίες του. 

Δεν είναι ενιαία ως συναίσθημα και έχει κάποιες διαβαθμίσεις. Μπορεί να πάρει το 

χαρακτήρα παροδικής δυσαρέσκειας, μονιμότερης θλίψης ή και επίμονης μελαγχολίας. 

Μερικοί την θεωρούν ως φαινόμενο στείρο και αρνητικό ή ως 

άγονη απαισιοδοξία. Απομακρύνει το άτομο από το κοινωνικό του περιβάλλον, ενώ ακόμη 

προκαλεί τη χαλαρότητα στη δράση, την αβουλία, την παθητικότητα. Άλλοι πιστεύουν ότι 

είναι θετικό συναίσθημα γιατί οδηγεί στην ωρίμανση του ατόμου μέσω της 

συνειδητοποίησης κάποιων πραγμάτων. Για παράδειγμα ο Αισχύλος έγραψε ότι "Είναι 

ωφέλιμο να γίνεσαι σοφός κάτω από την επίδραση της λύπης". Και ο Νοβάλις έγραψε-

συμπλήρωσε για την οδύνη "Ο άνθρωπος πρέπει να είναι υπερήφανος για την οδύνη. 

Κάθε οδύνη είναι μια υπενθύμιση της ανώτερης ουσίας μας". Η λέξη λύπη όταν ενώνεται 

με τη χαρά δημιουργεί τη χαρμολύπη. Η λύπη λοιπόν εναλλάσσεται με τη χαρά και 

προκαλεί πλήθος ψυχικών διακυμάνσεων. Η λύπη στα παιδιά και ειδικά στο χώρο του 

σχολείου προκαλεί απομόνωση στους μαθητές που τη βιώνουν και απαιτεί την άμεση 

παρέμβαση της σχολικής κοινότητας ώστε να βοηθηθεί ο μαθητής που βιώνει το 

συναίσθημα αυτό. Η καταγραφή των συναισθηματικών διακυμάνσεων θα βοηθήσει στην 

συναισθηματική ενδυνάμωση του παιδιού σε συνεργασία με το γονεϊκό περιβάλλον . 

 

 

 

 

Μια βασική λειτουργία της λύπης είναι ότι μας βοηθάει να προσαρμοζόμαστε 

σε μια σημαντική απώλεια, όπως το θάνατο κάποιου πολύ κοντινού μας προσώπου ή σε 

μια άλλη μεγάλη απογοήτευση. Η λύπη προκαλεί ελάττωση της ενέργειας και του 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%85%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
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ενθουσιασμού μας για τις δραστηριότητες της ζωής, ιδιαίτερα για διασκέδαση και 

απολαύσεις και όσο βαθαίνει και πλησιάζει την κατάθλιψη επιβραδύνει τη διαδικασία του 

μεταβολισμού του σώματος. Αυτή η εσωστρεφής απομόνωση μας δίνει την ευκαιρία να 

θρηνήσουμε μιαν απώλεια ή μια χαμένη ελπίδα, να συλλάβουμε τις συνέπειές στη ζωή μας 

και, καθώς επανέρχεται η ενεργητικότητά μας, να σχεδιάσουμε ένα νέο ξεκίνημα. 

 

                 Επιμέρους συναισθήματα της Λύπης είναι η στενοχώρια, η πικρία, η ακεφιά, η 

απογοήτευση, η κατήφεια, η μελαγχολία, η απελπισία, η μοναξιά, η απομόνωση, η 

κατάθλιψη 

 

 ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ –ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

Ο όρος μελαγχολία ή 

κατάθλιψη χρησιμοποιείται στην 

ιατρική για να αποδώσει το 

αρνητικό συναίσθημα της λύπης ή 

της θλίψης που καταλαμβάνει 

συχνά και σε ορισμένες 

περιπτώσεις βασανίζει ή 

αχρηστεύει τον άνθρωπο. 

Έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί 

άνθρωποι στις μέρες μας 

εκφράζουν την ανησυχία τους 

μήπως έχουν κατάθλιψη, επειδή 

αισθάνονται εσωτερική λύπη, 

κόπωση κι αδυναμία. Όμως είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε τα πράγματα. Είναι 

φυσιολογικό με αυτά που συμβαίνουν σήμερα να έχουμε μια έντονη μελαγχολία κι 

ανησυχία, που μπορεί να περιλαμβάνει συναισθήματα λύπης, αγανάκτησης, θυμού, 

απελπισίας. 

Στη ζωή τυχαίνει να υπάρχουν περίοδοι που δεν έχουμε πολλή όρεξη και δεν 

είμαστε πολύ χαρούμενοι, καθώς υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και καταστάσεις που μας 

δημιουργούν δυσάρεστα συναισθήματα. Η λύπη είναι ένα από τα πλέον φυσιολογικά 

βασικά συναισθήματα κι ενεργοποιείται από μια αποτυχία, έναν χωρισμό, μια απώλεια, τη 

διάψευση των προσδοκιών μας κ.ά. και αποτελεί μια ρυθμιστική λειτουργία του 

οργανισμού, ώστε να προσαρμοστεί στην καινούργια κατάσταση κι αυτό ονομάζεται 

μελαγχολία. 

Όταν όμως τα συμπτώματα διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα κι 

ενταθούν, σε σημείο που παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του οργανισμού και της 

καθημερινότητας, μιλάμε πλέον για κατάθλιψη, που είναι πλέον ασθένεια και όχι μια 

παροδική εκδήλωση του οργανισμού. 



Οι επιπτώσεις της κατάθλιψης παρατηρούνται σε όλα τα επίπεδα, 

συναισθηματικό, σωματικό, νοητικό και κοινωνικό. 

Σε συναισθηματικό επίπεδο, υπάρχει δυσφορία, δηλαδή μια γενικότερη 

δυσάρεστη αίσθηση για τον εαυτό μας και τα πράγματα, ήδη με το που σηκωνόμαστε το 

πρωί και ξεκινάμε τη μέρα μας, που μπορεί να συνοδεύεται από θλίψη, απογοήτευση, 

απελπισία κι ανικανότητα να ανταπεξέλθουμε στις καθημερινές μας ασχολίες. Συχνά 

νιώθουμε παραίτηση, ότι βρισκόμαστε σε αδιέξοδο και ότι είμαστε ανήμποροι να 

σηκώσουμε το βάρος των καταστάσεων που μας παρουσιάζονται. Επίσης, μπορεί να μας 

διακατέχει έντονο άγχος που έχει σχέση με άλυτες εσωτερικές συγκρούσεις, οι οποίες 

ενδεχομένως μας προκαλούν κι έντονες ενοχές, αίσθημα χαμηλής αυτοεκτίμησης, 

αίσθηση ανημπόριας κι αδυναμίας. 

Στο σωματικό επίπεδο, η κατάθλιψη προκαλεί διαταραχές στον κύκλο ύπνου, 

υπνηλία ή αϋπνία. Δηλαδή, μπορεί ο ύπνος μας να μην είναι συνεχόμενος, να ξυπνάμε 

πολύ νωρίς και να μην μπορούμε να ξανακοιμηθούμε ή να κοιμόμαστε μέχρι αργά, να 

έχουμε έντονα όνειρα που μπορούν να μας δημιουργήσουν ταχυπαλμία κι εφίδρωση, 

διαταραχές στην όρεξη, υπερφαγία ή αφαγία, προτίμηση για γλυκά και λιπαρές τροφές, 

που έχουν ως αποτέλεσμα την αυξομείωση βάρους και μείωση της ενεργητικότητας. Έχει 

επίσης παρατηρηθεί πως άλλη μια επίπτωση της κατάθλιψης είναι η τάση προς τις 

ψυχοσωματικές ασθένειες. 

Σε νοητικό επίπεδο, ελαττώνεται η προσοχή, η μνήμη, η ικανότητα μάθησης 

και η αντίληψη. Ξεχνάμε εύκολα, αδυνατούμε να συγκεντρωθούμε, είμαστε απρόσεχτοι, 

δε συγκρατούμε πληροφορίες, αμελούμε καθήκοντα και υποχρεώσεις. Η σκέψη μας συχνά 

δαπανάται, ώστε να «χάνεται» και να μην συγκεντρώνεται. Συχνά κατηγορούμε τον εαυτό 

μας, δεν έχουμε πίστη στις δυνάμεις μας, νιώθουμε ότι δεν έχουμε επιλογές ή εξωτερική 

βοήθεια και φέρνουμε μπροστά μας μια αδιέξοδη και πολύ δύσκολη, σχεδόν ανυπέρβλητη 

πραγματικότητα, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Γινόμαστε ηττοπαθείς και 

παραιτούμαστε από την προσπάθεια, καταβεβλημένοι από την ένταση, την υπερκόπωση 

και τη σύγχυση από τις δυσάρεστες σκέψεις μας, με αποτέλεσμα να δυσκολευόμαστε να 

πάρουμε αποφάσεις. 

Σε κοινωνικό επίπεδο, παρατηρείται διαδοχική έκπτωση της 

λειτουργικότητάς μας, καθώς δεν αντλούμε πια ευχαρίστηση από το κοινωνικό μας έργο 

και τη δράση μας. Τείνουμε να απομονωνόμαστε, να μη μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ οι 

ασχολίες που είχαμε πριν, οι παρέες, οι κοινωνικές συνευρέσεις, οι διασκεδάσεις. 

Υπάρχει ακόμα έλλειψη ικανοποίησης στην εργασία, στις προσωπικές και κοινωνικές μας 

σχέσεις, αίσθημα κενού και απαξίωσης, αποξένωση. 

Η κατάθλιψη με αυτά που βιώνουμε αυτήν την εποχή και στη χώρα που ζούμε είναι μια 

ασθένεια με αύξουσα άνοδο της συχνότητάς της σε όλες τις ηλικίες. 



           ΜΟΝΑΞΙΑ 

Η μοναξιά είναι ένα θλιβερό 

συναίσθημα απομόνωσης από τους 

άλλους ανθρώπους, που συνοδεύεται 

συνήθως από κούραση ψυχική, 

πικρία, ή ακόμη και απόγνωση. 

Μοναξιά μπορεί κάποιος να βιώσει 

ακόμη και όταν βρίσκεται μέσα στο 

πλήθος, στην παρέα του ή στην 

οικογένειά του, αν αισθάνεται ότι οι 

άλλοι τριγύρω δεν τον ακούνε, δεν 

τον κατανοούν, ή δεν τον αγαπούν. 

Μια σχέση κανονικά – μια υγιής 

σχέση όπου υπάρχει ειλικρίνεια, 

αγάπη και επικοινωνία - έχει την 

ιδιότητα να “ζεσταίνει” τον ψυχικό 

μας κόσμο, να μας δίνει δύναμη, χαρά 

και ελπίδα. Αν όμως, είτε εμείς είτε το άλλο πρόσωπο, είμαστε ψυχροί και αδιάφοροι, ή 

είμαστε βιαστικοί και δεν προσέχουμε να ακούσουμε τι λέει ο άλλος, ή ακόμη αν 

καλύπτουμε το αληθινό μας πρόσωπο πίσω από κάποιο προσωπείο, τότε δημιουργούμε 

προϋποθέσεις μοναξιάς και 

απομόνωσης. 

              ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ 

Είναι αναπόφευκτο ότι, μέσα 

στην πορεία των πραγμάτων, κάποια 

ώρα θα έλθουμε αντιμέτωποι με μια 

μεγάλη δυσκολία που θα φαίνεται να μην 

έχει ούτε λύση ούτε τέλος. 

Τέτοιες είναι οι στιγμές που 

αρχίζει να μας καταπιέζει το 

συναίσθημα της απελπισίας. Μπορούμε 

να διαχωρίσουμε τις περιπτώσεις 

απελπισίας σε δύο κατηγορίες: Η μια 

είναι η απελπισία που απλά θεραπεύεται με την 

υπομονή, ενώ η άλλη είναι η απελπισία που μας 

οδηγεί σε αναδιάταξη των προτεραιοτήτων μας. 
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ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ 

Η απογοήτευση είναι ένα δυσάρεστο συναίσθημα ματαίωσης λόγω μη 

ικανοποίησης ή μη πραγματοποίησης επιθυμητού γεγονότος 

Η απογοήτευση έρχεται πάντα σαν επακόλουθο εκεί που οι προσδοκίες μας ακυρώνονται.  

Δώσαμε την εμπιστοσύνη μας, τη φιλία μας, ένα αυθεντικό κομμάτι του εαυτού μας και 

στη συνέχεια έρχεται ένας ακατάλληλος λόγος, μια δυσανάλογη συμπεριφορά που μας 

αναγκάζει να τα μαζέψουμε όλα πίσω και να αναθεωρήσουμε!  

               Κάθε απογοήτευση προκαλεί μεγάλη ψυχική ένταση και είναι επώδυνη! Η παλιά 

εικόνα διαλύεται, σε πολλές περιπτώσεις βιώνουμε και ένα είδος απόρριψης, η θλίψη 

τριγυρνά για ένα διάστημα στο μυαλό μας, οι απορίες εναλλάσσονται με κάποια στοιχεία 

θετικής σκέψης, είναι κι ο πληγωμένος εγωισμός συνδυασμένος με κάποιο θυμό αφού η 

αξία μας και τα ειλικρινή συναισθήματά μας δεν αναγνωρίστηκαν.  

Χρειάζεται μια δυνατή προσπάθεια ανασύνταξης δυνάμεων!  

Γεγονός πάντως είναι πως η απογοήτευση είναι ένα γερό μάθημα! 

 

          ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ  

Η στεναχώρια είναι μια 

δυσάρεστη συναισθηματική 

κατάσταση, η οποία προκαλεί 

δυσφορία, απογοήτευση, 

δυσαρέσκεια, θλίψη, λύπη, οδύνη, 

πίκρα. 

Οι επιπτώσεις της στεναχώριας σε 

αυτά είναι πιο έντονες στους 

μεγάλης ηλικίας ανθρώπους. Και 

αυτό, διότι μετά τα 65 ο ανθρώπινος 

οργανισμός χάνει την ικανότητα να 

παράγει μία ορμόνη η οποία μπορεί 

να εξουδετερώσει αυτή την αρνητική 

επίδραση. 

 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να χειριζόμαστε 

και να αντιμετωπίζουμε σωστά τα αρνητικά συναισθήματα. Είναι σημαντικό αρχικά να μη 

μεγεθύνουμε το πρόβλημα λόγω του ότι το περνούμε και το ξαναπερνούμε συνεχώς στο 

μυαλό μας. 

Πρέπει επίσης να αποδεχτούμε ότι κατά καιρούς θα έχουμε κακά 

συναισθήματα διότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης ζωής. Είναι 
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προτιμότερο να εστιάζουμε την προσοχή μας στην αναζήτηση τρόπων για να ξεφεύγουμε 

από αυτά και να κάνουμε τους εαυτούς μας να νιώθουν καλύτερα. 

Η χαλάρωση με διάφορους τρόπους όπως το διάβασμα, το περπάτημα και οι 

συνομιλίες με φίλους, είναι σε θέση να βοηθά σημαντικά. Επίσης μπορεί να απευθυνθούμε 

για βοήθεια στο γιατρό, στον ψυχολόγο, στην οικογένεια μας. 

Είναι σημαντικό να προσπαθούμε να αναγνωρίζουμε τα γεγονότα εκείνα που 

μας κάνουν να αισθανόμαστε λύπη, στεναχώρια, θυμό, ζήλια ή μίσος. Αναγνωρίζοντας τα 

αρνητικά συναισθήματα και γνωρίζοντας τι τα προκαλεί, μπορεί να προετοιμαζόμαστε 

καλύτερα εκ των προτέρων για την αντιμετώπιση τους. 

Η σωματική άσκηση μειώνει το στρες και τις χημικές ουσίες που σχετίζονται 

με τη διέγερση που προκαλεί το στρες στον οργανισμό μας. Η ανακούφιση που προσφέρει 

η σωματική άσκηση, μας επιτρέπει να χειριζόμαστε καλύτερα τα αρνητικά ψυχικά 

συναισθήματα.  

Τέλος, είναι αναγκαίο να αφήνουμε το παρελθόν στο παρελθόν. Δεν είναι 

καλό, να επανεξετάζουμε συνεχώς τις κακές καταστάσεις που βιώσαμε διότι αυτό μας 

κλέβει το παρόν  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

ΛΟΙΠΟΝ, ΟΣΟ ΚΑΙ 

ΑΣΧΗΜΑ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ 

ΤΑ ΠΡΑΜΑΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 

ΣΑΣ, ΝΑ ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ 

ΧΑΜΟΓΕΛΑΤΕ ΚΑΙ ΝΑ 

ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΗ ΘΕΤΙΚΗ 

ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. 
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3. http://psychologias.gr/template/synaisthimatikes-katastaseis/h-katathlipsi-kai-oi-

epiptoseis-tis 

4. http://www.help-net.gr/index.htm 

5. http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=35362075 

6. http://www.varbak.com/δάκρυα 

7. http://www.jenny.gr/pws-leitourgoun-ta-sunaisthimata-mas/ 

8. http://www.jesuslovesyou.gr/Life/L6.htm 

9. http://www.a33.gr/viewtopic.php?f=23&t=12629 

10. http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%86%CE%B5%

CE%B9%CE%B1 

11. http://webcache.googleusercontent.com/search 
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Έρωτας 

Τι είναι ο έρωτας; Γιατί ερωτευόμαστε κάποιον; 

 

Άλλοι ερωτεύονται μία μορφή, άλλοι ένα βλέμμα, άλλοι το χιούμορ και το πνεύμα. 

Άλλοι λένε, πως είναι «χημεία», οι πιο ρομαντικοί μιλούν για «αδελφές ψυχές». 

 

Τι είναι όμως στ’ αλήθεια ο έρωτας; 

Είναι σωματικός, είναι εγκεφαλικός, είναι και τα δύο; 

 

Είναι μήπως η προβολή των ονείρων μας για το «τέλειο ταίρι» πάνω σ’ έναν τυχαίο 

άνθρωπο, που συναντούμε στο δρόμο μας; 

 

Είναι η μοναξιά μας, που θέλουμε να ξεπεράσουμε; 

«Όσο μεγαλύτερη η πρότερη μοναξιά, τόσο μεγαλύτερος ο έρωτας»; 

 

Είναι μήπως η ανάγκη μας για έρωτα αυτόν καθ’ εαυτόν; Μία ζωτική ανάγκη, κάτι σαν το 

ένστικτο επιβίωσης; Μήπως χρειαζόμαστε τον έρωτα για να επιβιώσουμε; Όχι μόνο ως 

είδος, αλλά και ως μονάδες; 

 

Μήπως τέλος είμαστε ερωτευμένοι με τον έρωτα; 

Και το αντικείμενο του έρωτά μας δεν έχει σημασία; 

 

Ειλικρινά, δεν ξέρω. Και θα ήθελα τις σκέψεις σας… Πολύ. Ι

 
 

Βοήθιμα  κειμένου βιβλίο :<<ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ>> του Ρώσσου συγγραφέα 

Βλαντιμιρ  Ντόβαντ. 

Γεραγώνης Βασίλης  Α3 

Καραμαδούκης Γιώργος 



Άγχος 

Ο όρος άγχος  προέρχεται από το ρήμα ἄγχω, που στην αρχαία ελληνική 

γλώσσα σημαίνει σφίγγω ή πνίγω. Το άγχος είναι μια φυσιολογική σωματική και ψυχική 

αντίδραση σε μια απειλή η σε μια αίτηση για την αντιμετώπιση απαιτητικών καταστάσεων. 

Συναίσθημα, θυμού, απογοήτευσης και φόβου, όπως επίσης, οξυθυμία, κούραση και 

κατάθλιψη, μας κυριαρχούν και δεν μας επιτρέπουν να λειτουργήσουμε έτσι όπως θα 

θέλαμε. Το παθαίνουμε από Ανησυχία και 

 Ανικανότητα συγκέντρωσης 

 Ανικανότητα λήψης αποφάσεων 

 Αίσθηση σύγχυσης 

 Ανικανότητα εστίασης προσοχής 

 Αίσθηση ότι δεν έχουμε τον έλεγχο 

 Αρνητικές σκέψεις 

Το σώμα αντιδρά με: 

 Διεύρυνση της κόρης του ματιού 

 Αύξηση καρδιακού  παλμού 

 Ωχρότητα στο πρόσωπο 

 Τρόμος τρέμουλο 

 Αύξηση ρυθμού αναπνοής 

 Στομαχικές διαταραχές 

 Αίσθημα πνιγμού 

 Εφίδρωση 

 Συχνοουρία 

 Πόνοι στο στήθος 

 Εξάντληση, αίσθηση ότι το άτομο δεν μπορεί να χαλαρώσει 



 Μυϊκή τάση, μυϊκοί πόνοι (κυρίως στην πλάτη και τον αυχένα) 

 Δερματικές εξάψεις, κοκκινίλες, εξανθήματα 

 Μουδιάσματα 

 Αλλαγές στην αίσθηση της γεύσης                                                        

Το άγχος μπορεί να έχει ψυχογενή προέλευση ή μπορεί να είναι συνέπεια 

σωματικής πάθησης. Επιπλέον, εξαρτάται από τις γνωστικές, συναισθηματικές 

διεργασίες, τον τρόπο ζωής του ατόμου και τον τρόπο αντίληψης του. Κάθε άτομο έχει 

ένα ορισμένο βαθμό άγχους, ο οποίος θεωρείται φυσιολογικός κάτω από ορισμένες 

περιστάσεις. Σε κάποιες άλλες όμως περιπτώσεις αυξημένου άγχους, προξενεί κακό και 

συντελεί στο να υπολειτουργεί το άτομο στις δραστηριότητες του και στο να επηρεάζεται 

αρνητικά η υγεία του. 

Τρόποι αποτροπής του άγχους 

Biofeedback: λαμβάνουμε έλεγχο των σωματικών λειτουργιών εάν 

γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Αυτή η τεχνική δίνει στο άτομο κάποιου είδους ανταπόκριση 

σχετικά με τις σωματικές αντιδράσεις του και μπορεί να τις ενθαρρύνει. 

Rational emotive therapy: η μέθοδος αυτή ανακαλύφθηκε από τον Albert Ellis το 1996 

και σύμφωνα με αυτή, το άγχος προέρχεται από παράλογο τρόπο σκέψης. Η τεχνική αυτή 

εξετάζει τα πιστεύω ενός ανθρώπου και προσπαθεί να τα αλλάξει θετικά. 

Φυσικοί μέθοδοι: όπως το yoga, ο βελονισμός και η άθληση. 

 



 

Μέθοδοι χαλάρωσης: για παράδειγμα, το μασάζ, ο διαλογισμός ή οι βαθιές αναπνοές, οι 

οποίες συντελούν στην ψυχική ηρεμία. Ακόμη, η νευρομυϊκή μέθοδος, στην οποία 

χαλαρώνουμε τους γλουτούς, τα πόδια, το πρόσωπο , την πλάτη και άλλες περιοχές του 

σώματος στις οποίες συσσωρεύεται το άγχος. 

Βιολογικές μέθοδοι: όπως τα αντί-αγχολυτικά φάρμακα. Βέβαια, τα περισσότερα από 

αυτά έχουν μακρόχρονες αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό των πασχόντων, γι αυτό 

και αποφεύγεται η άσκοπη χρήση τους. 

Μερικά από αυτά είναι: 

Βαρβιτουρικά (δεν χρησιμοποιούνται πλέον, διότι προκαλούσαν εύκολα εξάρτηση και ήταν 

θανατηφόρα σε περίπτωση υπερδοσολογίας) 

Βενζοδιαζεπίνες (χαλαρώνουν τους μύες και προκαλούν ύπνο) 

Κοινωνική υποστήριξη: αυτή η μέθοδος βοηθά τους ανθρώπους, οι οποίοι πάσχουν από 

άγχος, να υποφέρουν λιγότερο μέσω της ψυχολογικής υποστήριξης μίας ομάδας (group 

therapy). 

Η μέθοδος του Hanson: το άτομο που νιώθει ότι δεν είναι σε θέση να ελέγξει το άγχος 

του, μαθαίνει να το αγνοεί και να αποκτήσει τη συνήθεια να ελέγχει όλα τα άλλα που 

μπορεί και Ψυχοθεραπεία. 

Η βίωση του συναισθήματος 

Μια φορά στο σχολείο μπήκε στη τάξη ο καθηγητής και μας είπε να κάτσουμε κάτω για να 

γράψουμε απροειδοποίητο και όλοι είπαμε ΟΧΙΙΙΙΙ. Τότε μας είπε να βγάλουμε μια 

κόλλα χαρτί και ένα στυλό. Μόλις μας είπε την άσκηση που θα κάναμε μας έπιασε μεγάλο 

άγχος. Αρχίσαμε να ιδρώνουμε και η καρδιά μας χτυπούσε πολύ δυνατά. Τόσο άγχος δεν 

είχαμε ξανανιώσει.Στο επόμενο μάθημα μας έδωσε τα τεστ και όλοι τελικά πήγαμε πολύ 

καλά και μας έφυγε το άγχος.... 



 

Πηγές: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82 

http://psychinfo.gr/2009/04/06/anxiety symptoms/ 

Προκόπης  Κωνσταντίνος -  Οικονόμου Αναστάσιος Αχιλλέας  Α3 
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http://psychinfo.gr/2009/04/06/anxietysymptoms/


Αγάπη 

Η αγάπη είναι ένα συναίσθημα έντονης στοργής και προσωπικής αφοσίωσης 

Στη φιλοσοφία, η αγάπη είναι μια αρετή που εκπροσωπεί την ανθρώπινη 

ευγένεια, συμπόνια και στοργή. Η αγάπη βρίσκεται στο κέντρο πολλών θρησκειών, 

(σύμφωνα με τη χριστιανική φράση, «ὁ θεός αγάπη εστίν») ή επίσης οι Αγάπες, κοινές 

εστιάσεις των πρώτων Χριστιανών. Η αγάπη μπορεί επίσης να περιγραφεί ως δράση 

προς άλλους υποκινούμενες από συμπόνια. Ή, και ενέργειες προς άλλους βασισμένες 

στην στοργή. 

Η λέξη αγάπη μπορεί να αναφέρεται σε μία πληθώρα διαφορετικών συναισθημάτων, 

καταστάσεων και συμπεριφορών. Τα συναισθήματα αυτά μπορούν να ποικίλουν από την 

επιθυμία για ρομαντική αγάπη (έρωτας), την πλατωνική αγάπη που ορίζει τη φιλία, 

την οικογενειακή αγάπη μεταξύ ατόμων με συγγενικούς δεσμούς έως και τη θρησκευτική 

αγάπη και αφοσίωση. Η μεγάλη αυτή ποικιλία των χρήσεων και εννοιών της λέξης, σε 

συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των συναισθημάτων που περιλαμβάνει, καθιστά 

δύσκολο τον ορισμό της αγάπης συγκριτικά με άλλες συναισθηματικές καταστάσεις. 

Η αγάπη, στις διάφορες μορφές της, αποτελεί κίνητρο σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων, 

και λόγω της μεγάλης ψυχολογικής σημασίας της, είναι ένα από τα πιο συχνά θέματα 

έμπνευσης στις τέχνες. 

Σύμφωνα με την επιστήμη, η αγάπη είναι μία εξέλιξη του ενστίκτου επιβίωσης, που 

αρχικά είχε σαν σκοπό να κρατήσει τους ανθρώπους κοντά, απέναντι σε απειλές καθώς 

και να διευκολύνει τη συνέχιση του είδους μέσω της αναπαραγωγής. 

   

 
Κινέζικο ιδεόγραμμα για την αγάπη. Μια καρδιά (μέση) ανάμεσα στους χαρακτήρες για την 

αποδοχή, το συναίσθημα και την αντίληψη (πάνω και κάτω), που συμβολίζουν ένα 

ανώτερο συναίσθημα. 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B4%CE%B5%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1


 

 

Αρρώστια - Η πνοή του Θανάτου 
 

 
 

Είχε πάει για άλλη μια φορά να δει τους γονείς του. Ήταν και οι δύο 

βαριά άρρωστοι,  μα η μάνα του περισσότερο. Άνοιξε την πόρτα και κοίταξε τον πατέρα 

του. Ήταν ότι είχε απομείνει από αυτόν.  Μέσα σε τρεις μήνες είχε χάσει 20 κιλά και 

φαινόταν 15 χρόνια μεγαλύτερος. Το βλέμμα του ικετευτικό, για να τον λυπάσαι. Ήξερε 

ότι έχει την αρρώστια  μέσα του σε δύο σημεία. Η αποτυχία της εγχείρησης του 

 άφησε  ένα παράσημο που έπρεπε αλλά αδυνατούσε να αλλάζει δύο φορές την ημέρα 

όταν γέμιζε. 

 

Μα περισσότερο από όλα τον πείραζε η σκέψη ότι η γυναίκα του θα πεθάνει 

πρώτη. Εκείνη καθόταν σε μια καρέκλα γερμένη προς τα πίσω. Είχε 

φουσκωμένη κοιλιά λόγω δυσλειτουργίας του συκωτιού, πόδια διπλάσια από τα κανονικά. 

Το κίτρινο δέρμα στο πρόσωπο της δεν είχε πια υποψία κρέατος και λίπους.  

Μόνο δέρμα  κόκαλα και δυο μάτια να δείχνουν σβηστά από ζωή. Σβηστά από 

ελπίδα. Καρφωμένα στο τέλος που ολοένα πλησιάζει…  

 

"Θέλω να με αγαπάς γιε μου"  του είπε κλαίγοντας  Ήταν κάτι 

που έλεγε συχνά στο παρελθόν μα τώρα είχε ιδιαίτερη σημασία. "Μπορεί σε λίγο να μην 

ζω". Μάζεψε τις δυνάμεις του για να δείξει σταθερή φωνή. "Σταμάτα να λες βλακείες. 

 Ξέρεις ότι θα τα καταφέρεις. Σε χρειαζόμαστε". Σηκώθηκε, μάζεψε τα πράγματα του 

και άνοιξε την πόρτα του σπιτιού για να φύγει, μια πόρτα που θα πέρναγε δυο φορές 

 στους επόμενους τρεις μήνες η κρύα πνοή του θανάτου...  

 

 

http://istoriesagaphs.blogspot.gr/2012/10/blog-post_29.html
http://1.bp.blogspot.com/-ug8tuWH7St8/UI5eOdizkuI/AAAAAAAAALE/z8Y3XRiZihM/s1600/cancer.jpg


 
 

 
 

                     Η λέξη   αγάπη σε 10 γλώσσες 

 

Αγγλικά  love 

Γαλλικά aimer 

Γερμανικά liebe 

Ισπανικά amor 

Ιταλικά amare 

Τούρκικα aşk 

Πορτογαλικά amor 

Νορβηγικά elsker 

Σουηδικά kärlek 

Φιλανδικά rakkaus 

 



 
 

Εικόνες , μετάφραση Google -  Ιστορίες αγάπης  -  Βικιπαίδια 

Παναγιώτης Γιαννούλης   Α3 

 

 

 

 

 

 

 



Θέμα: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ-ΛΥΠΗ 

 

       Συναίσθημα είναι η ευάρεστη ή δυσάρεστη ψυχική κατάσταση που συνοδεύεται από 

ελαφριές μεταβολές των λειτουργιών του οργανισμού και είναι αποτέλεσμα κάποιου 

γεγονότος ή εμπειρίας. Το συναίσθημα διαφέρει από την συγκίνηση, γιατί έχει πολύ 

μεγαλύτερη διάρκεια από αυτήν. Π.χ. μια ευγενική χειρονομία ενός φίλου μας μάς 

προκαλεί στιγμιαία συγκίνηση, ενώ το συναίσθημα της εκτίμησης και της φιλίας που 

έχουμε γι’ αυτόν είναι διαρκές. Πιο καθημερινά και επαναλαμβανόμενα συναισθήματα στη 

ζωή ενός ανθρώπου είναι ο φόβος, η αγάπη, ο θυμός, το μίσος, η ευτυχία, η δυστυχία, η 

λύπη κ.ά. 

       Ένα από αυτά με το οποίο θα ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία είναι η λύπη, η 

οποία απομακρύνει το άτομο από το κοινωνικό του περιβάλλον, ενώ ακόμη προκαλεί τη 

χαλαρότητα στη δράση, την αβουλία, την παθητικότητα. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι κάτι 

θετικό γιατί οδηγεί στην ωρίμανση του ατόμου μέσω της συνειδητοποίησης κάποιων 

πραγμάτων. Αναμφισβήτητα όμως, αποτελεί ένα ψυχικό συναίσθημα με έκδηλα τα 

χαρακτηριστικά της στενοχώριας, του πόνου ή της οδύνης. Το άτομο λυπάται, επειδή 

αισθάνεται ότι η φορά των πραγμάτων δε δικαιώνει τις υλικές, πνευματικές ή ψυχικές 

προσδοκίες του. Έτσι καταλήγει να γίνεται μοναχικό, άκεφο, απομονωμένο και τελικά, 

εάν δεν καταφέρει να χειριστεί σωστά όλο αυτό που του συμβαίνει, καταθλιπτικό.  

Συμπτωματολογία 

 Όταν έχεις κατάθλιψη αισθάνεσαι συνεχόμενη θλίψη, απώλεια ενέργειας και εξάντληση. 

  Έχεις περισσότερη ή λιγότερη όρεξη για φαγητό. 

 Τα πάντα σου φαίνονται λανθασμένα, μάταια ή χωρίς κανένα νόημα. 

 Δεν ελπίζεις σε τίποτε και δεν σου δίνει χαρά τίποτε. 

 Ακόμη και εμπειρίες που σου έδιναν πολύ χαρά στο παρελθόν τώρα σου φαίνονται 

αδιάφορες. 

 Κλαις συχνά χωρίς σοβαρό λόγο ή με αφορμές που δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%85%CF%83%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A9%CF%81%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1


 Αισθάνεσαι ότι κινείσαι ή σκέπτεσαι πιο αργά από ότι χρειάζεται. 

 Το πρωινό ξύπνημα είναι για σένα μια πολύ κουραστική εμπειρία. 

 Κοιμάσαι περισσότερο ή λιγότερο από ότι συνήθιζες. 

 Τάσεις απομόνωσης, κοινωνική απόσυρση. Η επικοινωνία με συγγενείς και φίλους σε 

εκνευρίζει. Νιώθεις αφόρητη μοναξιά ακόμη και όταν είσαι με άλλους. 

 Άγχος, ανησυχία για όλα τα θέματα. 

 Αναποφασιστικότητα, δυσκολεύεσαι να αποφασίσεις ακόμη και για απλά πράγματα. 

 Απώλεια του ενδιαφέροντος για την αναζήτηση ερωτικού συντρόφου ή για την ερωτική 

επαφή.  

 Αισθήματα ενοχής, αυτομεμψίας και αναξιότητας. 

 Κακή διάθεση, κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σχεδόν κάθε ημέρα. 

 Μείωση του ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης σε όλες ή σχεδόν όλες τις 

δραστηριότητες.  

 Ανησυχία και απαισιοδοξία για το μέλλον. Δεν διακρίνεις καμιά ελπίδα σε κανένα τομέα. 

 Οποιαδήποτε συζήτηση σε κουράζει. Δυσκολεύεσαι να εκφράσεις αυτό που αισθάνεσαι ή 

δεν έχεις την όρεξη να το εκφράσεις. 

 Αμφιβάλλεις για το αν αγαπάς πραγματικά τα μέλη της οικογένειάς σου. 

 Δυσκολεύεσαι να χαμογελάσεις. Κι αν το κάνεις αισθάνεσαι παράξενα. 

 Σαν να παρακολουθείς τον κόσμο πίσω από ένα τζάμι και δεν μπορείς να τον αγγίξεις. 

 Αισθάνεσαι ότι επιβιώνεις αγκομαχώντας. 

 Οι αισθήσεις σου δεν απολαμβάνουν. Δεν σε ενδιαφέρει να φας ένα καλό φαγητό ή να 

ακούσεις ποιοτική μουσική ή να μυρίσεις ένα λουλούδι.  

 Ξεχνάς εύκολα και δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς σε αυτό που κάνεις. Είσαι συνέχεις 

αλλού... 

 Αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι σωστό ή ωφέλιμο για σένα και για τους 

άλλους. 

 Θεωρείς ότι κανείς δεν μπορεί να σε καταλάβει. 



 Ολόκληρος ο κόσμος σου φαίνεται σκοτεινός. Ακόμη και μια ηλιόλουστη μέρα σου 

φαίνεται γκρίζα, βαρετή και πληκτική. 

 Νιώθεις να πνίγεσαι χωρίς να μπορείς να εξηγήσεις το γιατί. 

 Πιστεύεις ότι έχεις χάσει τον έλεγχο. 

 Συνεχώς και χωρίς να μπορείς να το ελέγξεις έρχονται συνεχώς στο μυαλό σου και σε 

βασανίζουν άσχημες στιγμές που έχεις ζήσει στο παρελθόν. 

 Μερικές φορές κάνεις σκέψεις σχετικά με το θάνατο και την αυτοκτονία. Θεωρείς την 

αυτοκτονία ως ανακούφιση. Φτιάχνεις με το μυαλό σου διάφορα σενάρια για να βάλεις ένα 

τέρμα στη ζωή σου.  

 

 

Στο σημείο αυτό 

πρέπει να αναφερθούμε 

σε μια έννοια, η οποία 

όπως διαπιστώνεται 

απασχολεί όλο και 

περισσότερο 

τους ειδικούς τα 

τελευταία χρόνια μέσα 

από πολλές 

επιστημονικές μελέτες. Πρόκειται για τη  συναισθηματική νοημοσύνη (emotional 

intelligence), η οποία αποτελεί έναν διαφορετικό τύπο νοημοσύνης και αφορά στην 

αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων από το ίδιο το άτομο. Για την έννοια αυτή 

μάλιστα, έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες οι οποίες υποστηρίζουν από την πλευρά 

τους και διαφορετικούς τρόπους καλλιέργειάς της. Ωστόσο, όλες καταλήγουν στο 

συμπέρασμα πως  είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος λογίζεται ως έξυπνος να μην 

έχει αναπτυγμένη τη συναισθηματική του νοημοσύνη και το αντίστροφο.  Επιπλέον, όπως 

http://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence
http://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence


διαπιστώνεται όλο και περισσότερο, αυτή αποτελεί  απαραίτητο παράγοντα για τη ζωή και 

την ευημερία του ατόμου και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από τον άλλο γνωστό σε 

όλους μας τύπο νοημοσύνης.  

Σήμερα μάλιστα, οι γενικότερες συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν οι άνθρωποι με τις 

οικονομικές δυσκολίες που βιώνουν όλο και περισσότερο, η συναισθηματική νοημοσύνη 

φαίνεται ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη που έχει η ζωή τους. Έτσι, δεν είναι 

λίγοι εκείνοι που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις δυσάρεστες αλλαγές που τους 

συμβαίνουν και ρέουν με μαθηματική ακρίβεια σε ακραίες καταστάσεις οδηγούμενοι 

αρκετές φορές προς την κατάθλιψη. 

 Βέβαια, σημαντικό μερίδιο ευθύνης για όλο αυτό έχει και το περιβάλλον τους, το 

οποίο πρέπει άμεσα να τους στηρίξει και να τους βοηθήσει να απευθυνθούν έγκαιρα σε 

κάποιον ειδικό πριν να είναι πολύ αργά, μιας και το ίδιο το άτομο αγνοεί από μόνο του την 

κρισιμότητα της κατάστασής του. Στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να καταλήξουν σε 

κάποια απόπειρα αυτοκτονίας, το ποσοστό των οποίων πρέπει να υπογραμμίσουμε  ότι 

έχει αυξηθεί πάρα πολύ επικίνδυνα στις μέρες μας. 

ΠΗΓΕΣ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8D%CF%80%CE%B7 

http://www.zlatis.eu/2008/10/eq.html 

 

Ζαμπέτη Μαρία 

    Ξαγοράρη Δήμητρα 

    Τμήμα Α΄3 
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ΘΥΜΟΣ 
Ο θυμός με το θυμικό έχουν την ίδια ρίζα και προέρχονται από την αρχαία λέξη ‘θυμός’ 

που σημαίνει ψυχή. Ο Θυμός είναι ένα καταστροφικό συναίσθημα. Ο όρος θυμικόν 

χρησιμοποιήθηκε στην ψυχολογία ως όρος ευρέως περιεχομένου, για να καλύψει όλα 

εκείνα τα βιώματα στα οποία υπάρχει συναισθηματικός τόνος οποιουδήποτε χαρακτήρα . 

Αν συμβολίζαμε το θυμικό ως ένα σάκο μέσα στον οποίο υπάρχουν όλα τα συναισθήματα, 

κομμάτι του σάκου και μάλιστα πολύ δυνατό θα ήταν και ο θυμός, διότι είναι ένα 

πανίσχυρο συναίσθημα που συνδέεται με καταστάσεις οργής, άγχους και επιθετικότητας. 

Σπάνια νιώθουμε θυμό χωρίς να νιώθουμε πληγωμένοι (προσβεβλημένοι) σε κάποιο 

βαθμό και σπάνια νιώθουμε πληγωμένοι ψυχικά χωρίς να νιώθουμε θυμό γι’ αυτό που 

προκάλεσε τον πόνο. Μερικές φορές απλά και μόνο η απειλή του να πληγωθούμε ή να 

ντροπιαστούμε μπορεί να πυροδοτήσει το συναίσθημα του θυμού. 

Όλες οι εμπειρίες των διαπροσωπικών σχέσεων που μας υποτιμούν, μας ντροπιάζουν, 

μας πληγώνουν, μας τραυματίζουν ψυχικά, μας μειώνουν, μας κάνουν να νιώθουμε θυμό. 

Αν ακόμα αντιληφθούμε ότι στα παραπάνω κρύβεται μια σκοπιμότητα εις βάρος μας τότε 

θα νιώσουμε περισσότερο θυμό και ή θα τον στρέψουμε ανοιχτά σε αυτόν που μας τον 

προκάλεσε ή θα τον στρέψουμε σε μας τους ίδιους ή σε κάποιους άλλους. 

Ο καθένας μας ξέρει για τον εαυτό του αν είναι ο άνθρωπος που συσσωρεύει το θυμό του 

για πολύ καιρό, για βδομάδες ή χρόνια ή είναι ο τύπος που εκρήγνυται εκείνη τη στιγμή 

και σε δέκα λεπτά δεν μπορεί να κατανοήσει πως έχασε τόσο πολύ τον έλεγχο. 

 
Γιατί θυμώνουμε;   Παρακάτω αναφέρονται μερικά παραδείγματα. Μπορεί να θυμώνουμε 

επειδή: 

 Μας στενοχωρούν ή μας φέρονται άσχημα. 

 Μας προσβάλλουν μπροστά σε κόσμο. 

 Βιώνουμε αλλαγές στην οικογένειά μας, όπως το διαζύγιο των γονιών μας. 

 Μας απογοητεύουν ή απογοητεύουμε τον εαυτό μας. 

 Μια κατάσταση είναι άδικη. 

 Αναγκαζόμαστε να κάνουμε κάτι που δε θέλουμε. 

 Δεν μας ακούν. 

 Νιώθουμε μόνοι ή αποκλεισμένοι. 

 Αντιμετωπίζουμε μεγάλη πίεση στο σπίτι ή στο σχολείο. 

 Κάποιος πέθανε ή μας εγκατέλειψε. 

 Είμαστε άρρωστοι. 



 Τα πράγματα δεν εξελίχτηκαν όπως ελπίζαμε. 

Όταν θυμώνουμε, το σώμα μας εκδηλώνει τη λεγόμενη αντίδραση «μάχης ή φυγής» που 

προκαλείται από την αδρεναλίνη, μια ορμόνη που βοηθάει το σώμα μας να αντιδράσει 

άμεσα στο στρες. Τα δόντια, το στομάχι, οι ώμοι, οι γροθιές και οι μύες μας σφίγγονται, 

ενώ η καρδιά μας χτυπάει γρηγορότερα. Όλες αυτές οι αντιδράσεις είναι φυσιολογικές 

και συχνά αποτελούν χρήσιμες ενδείξεις που μας προειδοποιούν ότι έχουμε αρχίσει να 

εκνευριζόμαστε.  

Ο θυμός εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους Μπορεί... 

 Να χτυπήσουμε κάποιον. 

 Να βάλουμε τις φωνές ή να ξεσπάσουμε σε κάποιον. 

 Να σπάμε αντικείμενα. 

 Να χάσουμε τον έλεγχο. 

 Να προκαλούμε άλλους ανθρώπους… 

 Μπορεί να στρέψουμε το θυμό και τον πόνο μας εναντίον του ίδιου μας του εαυτού. 

 

Προσωπικά Βιώματα 

O αδερφός μου, είναι μεγαλύτερός μου. Συνέχεια μου ζητάει πράγματα και δεν 

καταλαβαίνει ότι θέλω λίγο προσωπικό χρόνο. Αυτό με θυμώνει και συνέχεια μαλώνουμε 

μεταξύ μας.’ 

Σπύρος 

Με νευριάζει όταν ο αδερφός μου με λέει χοντρό.’ 

Αντώνης 

Με νευριάζει όταν στο grand turismo ενώ είμαι πρώτος με τρακάρουνε και βγαίνω 

τελευταίος’ 

Βαγγέλης 



 

 

Τι Προκαλεί Θυμό σε ένα Άνθρωπο; 

Υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις για να βιώσει θυμό ένα άτομο: 1. Με 

τον εαυτό του (π.χ. να μην πήγε τόσο καλά στις εξετάσεις όσο περίμενε) ή 2. με κάποιο 

άλλο άτομο ή συνθήκες. Ο θυμός μπορεί δηλαδή να προκληθεί από εσωτερικούς ή 

εξωτερικούς παράγοντες. Ακόμη και συναισθηματικές δυσκολίες, προσωπικά 

προβλήματα, αναμνήσεις ή τραυματικές εμπειρίες μπορούν να προκαλέσουν συναισθήματα 

θυμού. 

Επίσης, οι υψηλές, μη ρεαλιστικές και απραγματοποίητες προσδοκίες μπορούν να 

οδηγήσουν στο θυμό. Μήπως περιμένεις πολλά από τους γύρω και από τον εαυτό σου για 

μια κατάσταση; Εξέτασε μήπως έχεις υπερβολικές απαιτήσεις και διερεύνησε τους 

παράγοντες που θα συμβάλουν στην ευτυχία σου. 

Διαχείριση Θυμού 

Στόχος της διαχείρισης του θυμού είναι να μειώσει τα αρνητικά 

συναισθήματα και να αποτρέψει τις σωματικές συνέπειες μέσω διαφόρων θεραπευτικών 

προσεγγίσεων. Ίσως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης του θυμού είναι η 

αντιμετώπιση της πηγής του θυμού είτε πρόκειται για άλλα άτομα, είτε για τον εαυτό σου 



αλλά και για καθημερινές καταστάσεις. Η πιο αναποτελεσματική προσέγγιση είναι η 

καταπίεση των συναισθημάτων θυμού χωρίς την επεξεργασία τους και η αποφυγή της 

κατάστασης αλλά και των παραγόντων που προκάλεσαν το θυμό. Αυτός ο τρόπος είναι 

επιζήμιος στις ανθρώπινες σχέσεις αφού η «αποθήκευση» συναισθημάτων θυμού 

συνήθως οδηγεί σε τιμωρητέες συμπεριφορές. 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ: 

http://www.iatronet.gr/article.asp?art_id=2654 

http://stressteen.stress.gr/angry.php 

http://www.medlook.net.cy/article.asp?item_id=1715 

http://www.ucy.ac.cy/default.aspx?w=acafsw&l=el-GR&p=Anger 

Σπύρος Καρασάββας 

Αντώνης Λειβαδιώτης Α3   

Βαγγέλης Παπαδόπουλος 
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ΧΑΡΑ 

ΤΟ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 
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http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kM1cq9v8TYVbHM&tbnid=3EV8Dla1Y-SUGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ofono.gr/article.php?id=61223&category_id=12&ei=nKhVUcjsGYiwPIbOgfAE&bvm=bv.44442042,d.ZWU&psig=AFQjCNGIyteIjymY1MJbdUp8OBH8AZ_sJw&ust=1364654521567229


 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ: Συναισθηματική κατάσταση έντονης ευαρέσκειας. 

 

Η χαρά είναι ένα συναίσθημα που νιώθει κανείς, όταν του συμβαίνει κάτι 

ευχάριστο στην ζωή του. 

Η έκφραση ευχάριστης διάθεσης εκδηλώνεται με το γέλιο, τον ενθουσιασμό, την 

ικανοποίηση. Προκαλεί ένα συνεχόμενο χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη, ευχάριστη 

ψυχική διάθεση, ξεκούραστο και στητό σώμα όχι γερμένο προς τα μπρος και μια ζωντάνια 

να ρέει στις φλέβες μας. 

Ένα χαρούμενο γεγονός στην ζωή μας μπορεί να αποδιώξει το άγχος, 

τονώνει την αισιοδοξία, χαλαρώνει και μεγαλώνει την ψυχική μας δύναμη. 

Νιώθουμε ικανοί να κατασκευάσουμε τα πάντα και να πετύχουμε τους στόχους μας. 

Συνυπάρχει με την καλοσύνη, την αγάπη, την πραότητα, που σηματοδοτούν μία ηθική 

στάση ζωής. Αυτό το συναίσθημα μπορεί να υπάρχει παντού σε όλους τους τομείς της 

ζωής μας καθημερινά. Τι είναι όμως αυτό που μπορεί να φέρει χαρά στην ζωή του 

ανθρώπου; 

Για παράδειγμα: Ένα μωρό χαίρεται όταν πετυχαίνει τα πρώτα του βήματα 

γιατί νιώθει ικανοποίηση πως κατάφερε κάτι μόνο του                                                                                                                          

ή όταν παίζει γιατί είναι ενθουσιασμένο και νιώθει ελεύθερο και ευτυχισμένο. 

.  

Ένας έφηβος χαίρεται όταν ερωτεύεται και νιώθει πως δίνει και παίρνει αγάπη, στοργή 

και τρυφερότητα ή όταν πετυχαίνει τους στόχους του. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1+%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9jIhXlJbcZ_1qM&tbnid=aRI_Jeds0fxhpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://anorthografies.net/archives/1135&ei=9x5GUfbUL4OgtAao-4GICQ&bvm=bv.43828540,d.bGE&psig=AFQjCNGIAol8N6koqXSrVCrxXDisbTU3IA&ust=1363636218857924
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%BF+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B7&source=images&cd=&cad=rja&docid=ARU_dn7qfRs8kM&tbnid=Jdtfx_L1zTJE2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://news.pathfinder.gr/culture/cinema/773986.html&ei=hR9GUcOUA4n6sgaD4YDQBQ&bvm=bv.43828540,d.bGE&psig=AFQjCNG-2W_C-_bm0-QMw0atQ9zVGlHvdg&ust=1363636449803092
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CF%84%CE%B1+%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1+%CE%B2%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%BC%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%85&source=images&cd=&cad=rja&docid=xT8WJmny8oNJaM&tbnid=jOzUa_QZgc0sUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.goneisonline.gr/articles/ta-prota-bimata-toy-moroy-sas-kai-ola-osa-prepei-na-prosexete&ei=kBpGUfXeKM3PsgbruoGQCw&bvm=bv.43828540,d.bGE&psig=AFQjCNFDTUbudlioJmTosRrI5XS2IArJ3A&ust=1363635164077205


        . 

 

Ο ενήλικας νιώθει χαρά με την οικογένεια, τα παιδιά, τους φίλους, τους συνεργάτες του, 

γιατί οι αρμονικές σχέσεις συνδέονται με την ευτυχία  

      
 

 

 

Ακόμα και ο ηλικιωμένος χαίρεται όταν είναι υγιής και νιώθει δυνατός 

. 

 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%89+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82+%CE%BC%CE%BF%CF%85&source=images&cd=&cad=rja&docid=vBZidg7Rld5EbM&tbnid=5XZzEaovs_GOuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://apofoitos.com/index.php/newsroom/entry/agenda_1014&ei=UyRGUeu4OZHBswb-pIHwAg&bvm=bv.43828540,d.bGE&psig=AFQjCNEVXHM1rCByckemcBBS2sv2-y598w&ust=1363637579458605
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B9%CE%B1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HYe9OG28u3p3eM&tbnid=zf__P-lP0GgK5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.attikipress.gr/34038/nea-epoxh-gia-ta-ellhnika-kollegia&ei=HyVGUaGLE8botQais4D4CQ&bvm=bv.43828540,d.bGE&psig=AFQjCNGxZEZkSVrkqD47UyAnJhFXhgcHig&ust=1363637884100985
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CE%BF%CF%85+%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD&source=images&cd=&cad=rja&docid=IsBa9YclsH9ObM&tbnid=iNXMNqvRbg6APM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sciencearchives.wordpress.com/2013/02/15/%CE%B7-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF/&ei=xRtGUYPHA87jtQan-IGADw&bvm=bv.43828540,d.bGE&p


 

Ηθική ικανοποίηση και ευτυχία νιώθεις ακόμα και όταν μπορείς να δημιουργήσεις και να 

προσφέρεις βοήθεια 

 . 

 

 

Γιατί αληθινή χαρά είναι να κάνεις και τους υπόλοιπους ευτυχισμένους χωρίς να 

σκέπτεσαι μόνο τον εαυτό σου. Αυτό είναι ευτυχία, ικανοποίηση και υπερηφάνεια για 

σένα. Γαλήνη της ψυχής σου που σου προσφέρει σταθερότητα, ανωτερότητα και ήθος. 

    Χαμόγελο λοιπόν… 

 

 

Άλλωστε πόσες φορές στην καθημερινότητά μας χρησιμοποιούμε φράσεις που δίνουν 

ενέργεια και ευχάριστη διάθεση γιατί το έχουμε ανάγκη; 

Πόσες φορές δεν λέμε «γεια χαρά» ή όταν απογοητευόμαστε για κάτι λέμε «μια χαρά και 

δυό τρομάρες» ή όταν δίνουμε ευχές σε αγαπημένα πρόσωπα που περιέχουν χαρά, 

ευτυχία, αγάπη και ευφορία;  

 

Το υπέροχο αυτό συναίσθημα καθορίζει αποτελεσματικά την ζωή του ατόμου σε όλους 

τους τομείς. 

  Κοινωνικά: Επικρατεί κοινωνική γαλήνη και σταθερότητα με ειρηνική επίλυση των 

μεταξύ ατόμων ή ομάδων και την πραγμάτωση αξιών. 

  Πνευματικά: Αποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργίας και καταξιώνει τη ζωή του 

ανθρώπου γιατί με ένα χαμόγελο μπορείς να καταφέρεις πολλά. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B5%CF%81%CF%89+%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9+%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9&source=images&cd=&cad=rja&docid=TdFZLLGvcTfVZM&tbnid=GL04IjL-spyh_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ygeianews.gr/section/paidi/content/prosfero-giati-noiazomai&ei=kCNGUcfxGsjusgbIg4GIBw&bvm=bv.43828540,d.bGE&psig=AFQjCNF_3c1n7kh1fB6mjgp5jpDzUB36gg&ust=1363637424480399
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0oFNd8lwX6cIIM&tbnid=jI4H_y3L4N5HZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://3otiko.blogspot.com/2012/04/10-17.html&ei=GapVUcSHLYiHOPrYgTA&bvm=bv.44442042,d.ZWU&psig=AFQjCNGkCdqe-DKJDeNNdxtalXM7kEuRKA&ust=1364654937054292


  Ηθικά: Ολοκληρώνει το άτομο γιατί καλλιεργεί τα ευγενέστερα αισθήματα όπως στοργή, 

αγάπη, ασφάλεια, ηρεμία και καταπολεμά τον εγωισμό, την στεναχώρια, την μοναξιά. 

  Ψυχικά: Ο άνθρωπος νιώθει και είναι πραγματικά ευτυχισμένος. 

Έτσι λοιπόν…… 

Η χαρά είναι ένα συναίσθημα που δεν χαρίζεται. Για να το νιώσεις πρέπει να δουλέψεις 

σκληρά στην ζωή σου, ώστε να έχεις ευκαιρίες να το νιώσεις αλλά και να σε κάνει ακόμα 

και να κλάψεις. 

Κλάμα χαράς μέσα απ’ την ψυχή σου. 

Έτσι μόνο θα καταλάβεις ότι η ζωή μας είναι ανούσια δίχως κανένα ενδιαφέρον χωρίς 

αυτό το συναίσθημα.  

 

                   ΠΗΓΕΣ: 

       Μείζον Ελληνικό λεξικό 

       Βιβλίο έκθεσης Α’ λυκείου 

       Εικόνες Google: Χαμόγελα,                                

       Έφηβοι, Ηλικιωμένοι, Χαρά,  

        Ψ: Η χαρά στην καθημερινή ζωή      

 

 

 

 

 

 

 

 

Λύπη 
Λύπη είναι η απογοήτευση που νιώθουμε όταν κάτι πάει στραβά στη ζωή 

μας. Μερικοί άνθρωποι νιώθουν πιο συχνά λύπη γιατί είναι πιο ευαίσθητοι. Άλλοι αν 

νιώθουν στενοχώρια και την κρύβουν με ένα ψεύτικο χαμόγελο για να μην 

απογοητεύσουν τους άλλους. 



                          
 

Η λύπη, η μελαγχολία έχουν μια απαράμιλλη ομορφιά. Στο βάθος τους θα 

βρεις κάτι πολύ ωραίο, την ηρεμία και την πραότητα. Είναι όμορφη εμπειρία, γι' αυτό 

μην προσπαθείτε να τις αποφεύγετε, γιατί θα χάσετε την πόρτα που οδηγεί στη 

Σιωπή. Όσο περισσότερο βυθίζεστε στη μελαγχολία, τόσο νωρίτερα αυτή θα γίνει 

Σιωπή. Και η Σιωπή είναι μουσική χωρίς ήχους               Όσσο  

 

 

Απομόνωση 
Απομόνωση είναι η κατάσταση κατά την οποία κάποιος ζει απομονωμένος, 

μακριά από τον κόσμο. Συνήθως κάποιος θέλει να είναι μόνος όταν είναι λυπημένος 

και θέλει να ξεκαθαρίσει το μυαλό του.  

http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82


 
Η ποίηση είναι η αδελφή της λύπης: ο καθένας που υποφέρει και κλαίει είναι ποιητής, 

το κάθε δάκρυ είναι στίχος, η κάθε θλιμμένη καρδιά είναι ποίημα 

Άγνωστος 

 

Κατάθλιψη 
Κατάθλιψη είναι μια κατάσταση θλίψης και μελαγχολίας, αυτό συνήθως είναι 

παροδικό και μάλλον οφείλεται σε κάτι σχετικά ασήμαντο και επουσιώδες. Όταν 

κάποιος έχει κατάθλιψη συνήθως περιγράφει τον εαυτό του ως λυπημένο, 

απεγνωσμένο, αποθαρρυμένο και απογοητευμένο. 

                                     
Περπάτησα ένα μίλι με τη Χαρά. Φλυαρούσε σ’ όλο το δρόμο, αλλά πολλά 

από τα λόγια της δεν μ’ έκαναν περισσότερο σοφό απ’ ό,τι ήμουν. Περπάτησα ένα μίλι 



με τη Λύπη και δεν έβγαλε κουβέντα από το στόμα της. Πόσα πράγματα έμαθα όμως, 

τότε που περπάτησα με τη λύπη. 

Χάμιλτον Ρ. 

 

Αυτοκτονία 
 

Πολλές φορές δεν αντέχουμε τον πόνο. Βλέπουμε μόνο την άσχημη πλευρά 

των πραγμάτων. Θέλουμε να ισοβαθμήσουμε τον ψυχολογικό πόνο με τον σωματικό, 

και βάζουμε ένα τέλος. Όσο άσχημα όμως και αν είναι, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε 

χωρίς να τα παρατήσουμε. Τα πράγματα πάντα καλυτερεύουν. 

 
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη λύπη, παρά να θυμάται κανείς τον ευτυχισμένο του καιρό, 

όταν είσαι δυστυχισμένος.  

Δάντης 

 
Πηγές: Βικιφθέγματα (http://el.wikiquote.org)   Google Εικόνες 

 

 

Λυδία Φίλιου     Α4 

 

http://el.wikiquote.org/


 

 

 

 

 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

 Ο θυμός είναι ένα έντονο συναίσθημα πάθους, προκαλούμενο συνήθως από κάποια 

ταραχή, προσβολή ή άρνηση. Ως αποτέλεσμα μπορεί να είναι η αντεκδίκηση (που 

μπορεί να καταλήξει σε κάτι μοιραίο) ή η σιωπή. Γενικά οι συνέπειες που μπορεί να 

υπάρχουν είναι ψυχικές (όπως οι ενοχές) ή σωματικές (όπως ένα καρδιακό 

επεισόδιο).Ο θυμός είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συναισθήματα. Μοιάζει αρκετά 

με ένα ηφαίστειο αν το παρομοιάσουμε με στοιχείο της φύσης. 

 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

 Από την αρχαιότητα αλλά και σύγχρονες έρευνες έχουν δείξει ότι ο πολύς θυμός 

μπορεί να σκοτώσει. Ο θυμός ενεργοποιεί την 

αδρεναλίνη και το σώμα αντιδρά λέγοντας κίνδυνος. Οι 

θυμωμένοι άνθρωποι λοιπόν 

αντιδρούν βίαια απέναντι 

στον ίδιο τους τον εαυτό με 

συνέπεια πολλές φορές να 

αυτοκαταστρέφονται. Όταν οι άνθρωποι αυτοί δρουν σε 

κατάσταση θυμού, δεν σκέπτονται πάντοτε λογικά για αυτά 

που κάνουν ή τις συνέπειες τους. Δεν σταματούν να 

σκεφτούν για το τι κάνουν όταν είναι σε κατάσταση θυμού. 

Αργότερα λυπούνται και μετανιώνουν για το τι έχουν κάνει. 

 

ΑΙΤΙΕΣ ΘΥΜΟΥ 

 Μερικές φορές απλά και μόνο η απειλή του να πληγωθούμε ή να ντροπιαστούμε 

μπορεί να πυροδοτήσει το συναίσθημα του θυμού. Όλες οι εμπειρίες των 

διαπροσωπικών σχέσεων που μας υποτιμούν, μας ντροπιάζουν, μας πληγώνουν, μας 

τραυματίζουν ψυχικά, μας μειώνουν, μας κάνουν να νιώθουμε θυμό. Αν ακόμα 

αντιληφθούμε ότι στα παραπάνω κρύβεται μια σκοπιμότητα εις βάρος μας τότε θα 

νιώσουμε περισσότερο θυμό. Όταν ο θυμός θάβεται, η ανάγκη να εξωτερικευτεί 

εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Ορισμένες φορές ο θυμός μεταμορφώνεται σε 

κάποιο άλλο συναίσθημα. Μπορεί να εμφανιστεί με την μορφή φόβου, ενοχής, πικρίας, 

ακόμα και κατάθλιψης. Αν για παράδειγμα, έχω διδαχθεί από το περιβάλλον μου ότι ο 

θυμός δημιουργεί καβγάδες, αξιωματικά δέχομαι ότι θα πρέπει να τον εξοστρακίσω. 

http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%82&hl=el&sa=X&biw=1366&bih=559&tbm=isch&tbnid=lxYhFbxaCzwAZM:&imgrefurl=http://lavathis.wordpress.com/2011/03/01/%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82/&docid=zrU9sNZUKLAM4M&imgurl=http://lavathis.files.wordpress.com/2011/03/ceb8cf85cebccebfcf83.gif&w=544&h=600&ei=L9UxUbO3Eeuk4ASIp4AQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:64,s:0,i:278&iact=rc&dur=701&sig=11167722403494999365
http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%82&start=223&hl=el&sa=X&biw=1366&bih=559&tbm=isch&tbnid=ceXkQzOAvP8b2M:&imgrefurl=http://www.inews.gr/116/ki-omos-o-thymos-ofelei-sovara-tin-ygeia.htm&docid=nI_7KkNLQWVkiM&imgurl=http://images.inews.gr/116/ki-omos-o-thymos-ofelei-sovara-tin-ygeia.jpg&w=160&h=205&ei=KdgxUdeeI47HtAbC84DYBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:200,i:82&iact=rc&dur=739&sig=111677224034949993659&page=14&tbnh=164&tbnw=128&ndsp=18&tx=77&ty=
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B9%CF%89%CF%80%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%BF%CF%87%CE%AE


Έτσι, ενδέχεται να εκφράσω τον θυμό μου ενοχοποιώντας τους άλλους, ή ακόμα και 

κατηγορώντας τον εαυτό μου. Ο σπόρος της ενοχής ήδη έχει αρχίσει να καλλιεργείται 

μέσα μου. Ο θυμός μπορεί να βρει διέξοδο είτε στην αυτοτιμωρία, είτε στην 

κακοποίηση των άλλων. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, όποιο προσωπείο και να 

φορεθεί, αυτός θα εξωτερικευτεί. Η αυτοτιμωρία εκδηλώνεται όταν κάνω στον εαυτό 

μου αυτό που θα ήθελα να κάνω σε κάποιον άλλον. Η αυτοκτονία είναι η υπέρτατη 

μορφή αυτοτιμωρίας και συχνά έχει ως κίνητρο τον θυμό. Είναι ο θυμός που 

στρέφεται προς τα μέσα. Η ανθρωποκτονία από την άλλη, είναι η υπέρτατη πράξη 

θυμού που στρέφεται προς τα έξω. Ο άνθρωπος που είναι θυμωμένος δεν βλάπτει 

μόνο τον εαυτό του, αλλά και όποιον τύχει να βρίσκεται κοντά στην ζώνη εκτόνωσης 

του θυμού του. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, υπάρχει άρρηκτη σχέση ανάμεσα στον 

τρόπο με τον οποίο νιώθουμε ή δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να νιώσει, και στον 

τρόπο με τον οποίο νιώθουμε σωματικά. Ο θυμός και ο πόνος που προσπερνιόνται, 

μπορούν να εκδηλωθούν ως «σωματική στενοχώρια» με την μορφή πόνου ή ως 

«σωματικός θυμός», με την μορφή ποικίλων μολύνσεων και ασθενειών. Ο θυμός 

εξακολουθεί να έχει δυναμική, ακόμα και αν κάνουμε σαν να μην υπάρχει. Η ενέργειά 

του αν δεν εκφραστεί με υγιή τρόπο, εξωτερικεύεται με πλάγιους τρόπους 

κατακερματίζοντας το πρόσωπο που τον βιώνει. 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ 

 Πολλοί ταλαιπωρημένοι ψυχικά άνθρωποι για να αποφύγουν την αβεβαιότητα 

κλείνουν την πόρτα στην αμφιθυμία. Αν ο πατέρας ή η μητέρα είναι συνεχώς 

θυμωμένοι ή εκφράζουν το θυμό τους σιωπώντας, τα παιδιά θα αντιγράψουν κάποια 

μοντέλα, δηλ. αν μεγαλώσαμε πιστεύοντας ότι εξωτερικεύοντας το θυμό μας κάνουμε 

κάτι κακό μπορεί να αποφασίσουμε να γίνουμε στωικοί και υπομονετικοί και να μην 

παραδεχτούμε ποτέ ότι θυμώνουμε. Αν είμαστε μαθημένοι να μην προκαλούμε ποτέ 

φασαρία ενδέχεται να εκφράζουμε τον θυμό μας ενοχοποιώντας τους γύρω μας ή 

κατηγορώντας τους εαυτούς μας και καλλιεργώντας αισθήματα ενοχής. Οι 

στρατηγικές διαχείρισης του θυμού είναι να πάρετε τον έλεγχο του θυμού στα χέρια 

σας! 

1. Παρατηρήστε τα συμπτώματα του θυμού στον εαυτό σας. Είναι πολύ σημαντικό 

να αναγνωρίζετε το πότε είστε θυμωμένοι. Ο καθένας και η κάθε μία έχει 

διαφορετική συμπτωματολογία στον θυμό. Γενικά, όμως, ο θυμός έχει συγκεκριμένες 

σωματικές αντιδράσεις, όπως: το πρόσωπο μαζεύει, τα χείλη σφίγγονται, οι μύες 

τεντώνονται, η ανάσα μπορεί να γίνει κοφτή, οι παλμοί της καρδιάς ανεβαίνουν, η 

θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται, το βλέμμα αγριεύει. Μερικές φορές αλλάζει η 

χροιά της φωνής, το σώμα τεντώνεται ολόκληρο, το άτομο βγάζει ανυπομονησία, οι 

κινήσεις γίνονται πιο έντονες και σπασμωδικές. 

2. Κάντε ένα διάλειμμα. Από τη στιγμή, που θα νιώσετε να ανεβαίνουν οι παλμοί της 

καρδιάς σας από θυμό, κάντε ένα διάλειμμα δέκα λεπτών, πάρτε βαθιές ανάσες και 



μετρήστε έως το 10. Εάν μπορείτε, απομακρυνθείτε από το ερέθισμα που σας 

προκαλεί την ένταση, για να καταφέρετε να αξιοποιήσετε την συγκεκριμένη ανάπαυλα. 

3. Αναλογιστείτε ποιες θα είναι οι συνέπειες, εάν χάσετε τον έλεγχο. Κάντε 

εικόνα το αποτέλεσμα ποιο θα είναι, εφόσον δεν καταφέρετε να εκφράσετε τον θυμό 

σας λειτουργικά, αλλά βγει με έντονο, απότομο και ανεξέλεγκτο τρόπο. Θα βγει κάτι; 

Εάν όχι, συλλογιστείτε ότι θέλετε να βγει κάτι καλό μέσα από την διαφοροποίηση σας. 

4. Αναρωτηθείτε ποιες είναι αυτές οι καταστάσεις που σας προκαλούν θυμό. Θα 

καταλάβετε καλύτερα τον εαυτό σας, τι σας ενοχλεί και για ποιο λόγο. 

5. Σκεφτείτε, πριν μιλήσετε. Πάρτε τον χρόνο, που χρειάζεστε, για να μην πείτε 

κάτι που στη συνέχεια θα το μετανιώσετε. 

6. Προσδιορίστε πιθανές λύσεις. Μην μείνετε μόνο στα νεύρα. Προσπαθήστε να 

βρείτε λύσεις, για να μην επαναληφθεί το ερέθισμα, που σας εκνευρίζει. Για 

παράδειγμα, θυμώνετε γιατί δεν σας λέει ο σύζυγος σας τι ώρα θα επιστρέψει από την 

δουλειά, για να στρώσετε το τραπέζι. Ενημερώστε τον, ότι εφόσον δεν προειδοποιεί, 

κάποιες φορές θα αναγκάζεστε να τρώτε ξεχωριστά. 

7. Επικεντρωθείτε σε αυτό που σας ενοχλεί. Επειδή σας ενδιαφέρει να βγει κάτι 

καλό από τον θυμό σας, δεν χρειάζεται εκείνη την ώρα να θυμηθείτε όλα όσα σας 

ενοχλούν, για να τα ξεσπάσετε και αυτά. Μείνετε στο συγκεκριμένο πρόβλημα, που 

σας πειράζει την δεδομένη στιγμή. 

8. Αποκτήστε δεξιότητες χαλάρωσης. Την ώρα που είστε τεντωμένοι, βάλτε τον 

εαυτό σας σε μία διαδικασία να χαλαρώσει παίρνοντας βαθιές αναπνοές και 

φέρνοντας στον νου σας εικόνες ήρεμες, που σας χαλαρώνουν και σας ταξιδεύουν 

μακριά από την ένταση. Μπορείτε να το κάνετε αυτό ακούγοντας ταυτόχρονα και ένα 

μουσικό κομμάτι, που εσάς προσωπικά σας γαληνεύει. 

9. Μην κρατάτε κακία. Εάν αφήσετε να πάρει τόσο μεγάλη έκταση το συναίσθημα του 

θυμού και της κακίας μέσα σας, θα σας μείνει για πολύ καιρό η απογοήτευση, η πικρία 

και θα νιώθετε συνέχεια αδικημένοι. Αναγνωρίστε, ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε 

τον κόσμο και να τους κάνουμε όλους να σκέφτονται και να πράττουν, όπως θέλουμε 

εμείς. Το σημαντικότερο είναι ότι γνωστοποιείτε στους άλλους αυτό που σας ενοχλεί 

και βγάζετε από μέσα σας την συσσωρεμένη ένταση. Από εκεί και πέρα δε είναι δική 

σας η ευθύνη για το πως θα το διαχειριστεί ο τρίτος. 

10. Πάρτε την ευθύνη του συναισθήματος σας. Αναγνωρίστε τα λάθη σας, 

μοιραστείτε τις προθέσεις σας με τους άλλους και ξεκαθαρίστε ποιες είναι οι 

προσδοκίες σας. Μην ξεσπάτε τον θυμό σας και μετά εγκαταλείπετε την μάχη, χωρίς 

να εξηγήσετε και να ακούσετε τι έχει να πει και ο άλλος. 

 

ΒΙΩΜΑΤΑ ΘΥΜΟΥ 

 Όλα τα παιδιά, μικρά ή μεγάλα, αισθάνονται θυμό για τους γονείς τους που χώρισαν 

και τον εκφράζουν με αρνητική συμπεριφορά απέναντί τους. Ιδιαίτερα όμως στα 

μεγαλύτερα παιδιά, όταν το διαζύγιο τα βρίσκει σε προεφηβική ή εφηβική ηλικία, η 

άρνηση να πάνε στον μπαμπά μπορεί, εκτός των άλλων, να είναι η έκφραση του θυμού 



τους για αυτή την οδυνηρή κατάσταση. Συχνά τα παιδιά αυτά είναι θυμωμένα και με 

τους δύο γονείς, αλλά είναι αναγκασμένα να ζουν με τη μητέρα τους, ενώ μπορεί να 

αρνηθούν να πάνε στον πατέρα τους. Θυμό νιώθει ένας άνθρωπος όταν τον βρίζουν, 

όταν κάποιος παρεμποδίζει την οδήγησή του και όταν δεν παίρνει μια αύξηση την 

οποίαν ανέμενε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι πηγές που χρησιμοποιηθήκαν είναι http://gr.freepik.com , 

http://el.wikipedia.org, http://www.iatronet.gr, http://www.paidiatros.com, 

http://www.marobellou.gr,  http://psyxologiki-ypostirixi.blogspot.gr 

 

  

Γιώργος Πετρούλιας, 

Αλέξανδρος Φλαμπούρης  

Ανδρέας Πετράκης  
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Θ Υ Μ Ο Σ  -  Ο Ρ Γ Η 
 

Το συναίσθημα είναι μια ευχάριστη ή δυσάρεστη ψυχική κατάσταση που 

προκαλείται από αισθήματα, παραστάσεις ή σκέψεις. 

 

Το συναίσθημα που θα σας παρουσιάσουμε είναι ο θυμός-οργή. 
 

 

Ο θυμός εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους  

 

Μπορεί... 

 Να χτυπήσουμε κάποιον. 

 Να βάλουμε τις φωνές ή να ξεσπάσουμε σε κάποιον. 

 Να συναναστρεφόμαστε με άτομα που μας μπλέκουν σε     φασαρίες. 

 Να σπάμε αντικείμενα. 

 Να χάσουμε τον έλεγχο. 

 Να προκαλούμε άλλους ανθρώπους... 

 

 

 

Γιατί θυμώνουμε;  

 

Παρακάτω αναφέρονται μερικά παραδείγματα. Μπορεί να θυμώνουμε 

επειδή: 

 Μας στενοχωρούν ή μας φέρονται άσχημα. 

 Μας προσβάλλουν μπροστά σε κόσμο. 

 Βιώνουμε αλλαγές στην οικογένειά μας, όπως το διαζύγιο των γονιών 

μας. 

 Μας απογοητεύουν ή απογοητεύουμε τον εαυτό μας. 

 Μια κατάσταση είναι άδικη. 

 Αναγκαζόμαστε να κάνουμε κάτι που δε θέλουμε. 

 Δεν μας ακούν. 

 Νιώθουμε μόνοι ή αποκλεισμένοι. 



 Αντιμετωπίζουμε μεγάλη πίεση στο σπίτι ή στο σχολείο. 

 Κάποιος πέθανε ή μας εγκατέλειψε. 

 Είμαστε άρρωστοι. 

 Τα πράγματα δεν εξελίχτηκαν όπως ελπίζαμε. 

 

Το συναίσθημα αυτό είναι αρνητικό διότι: 

 Μπορεί να πληγώσουμε άτομα που αγαπάμε και μας νοιάζονται. 

 Να χάσουμε τον έλεγχο. 

 Να γίνουμε επιθετικοί με τους άλλους. 

 Με ασήμαντα πράγματα να νοιώσουμε ενόχληση. 

 Οι άλλοι να μας αποφεύγουν εξαιτίας της άσχημης συμπεριφοράς μας . 

 

Μερικά παραδείγματα βίωσης του συναισθήματος αυτού είναι: 

Τρεις φίλοι είχαν κανονίσει να πάνε σινεμά. Οι δυο από αυτούς πήραν 

τηλέφωνο τον τρίτο και του είπαν ότι τελικά δεν μπορούν και ακυρώνεται. 

Τότε αποφάσισε να πάει μόνος του. Όταν έφτασε είδε εκεί τους άλλους 

δυο φίλους του.  Τότε ένιωσε θυμό και εκνευρίστηκε. Έφυγε και πήγε 

σπίτι του. Ένιωσε πικρία και ενόχληση γιατί δεν το περίμενε από 

εκείνους. Δεν ήθελε να το συζητήσουν γιατί αισθανόταν  εχθρότητα 

απέναντι τους , έτσι δεν ξανασυναντήθηκαν και δεν ξαναμίλησαν.    

Μερικές φωτογραφίες θυμού και οργής είναι: 



 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν είναι: 

 Για τον ορισμό του συναισθήματος : ηλεκτρονικό λεξικό πύλη 

 Πληροφορίες για το συναίσθημα : stress.gr/TEEN 

 Για τις φωτογραφίες : iStockphoto.com και  Google images (θυμός) 

 

Α4 

 
Η εργασία αυτή είναι από τις μαθήτριες: 
Μαρία-Χριστίνα Χαρίτου και 
Δέσποινα Μαραβέλι 
 
 
 
 

ΘΥΜΟΣ 

 
      Ο θυμός είναι ένα έντονο συναίσθημα πάθους, προκαλούμενο συνήθως από 

κάποια ταραχή, προσβολή ή άρνηση. Ως αποτέλεσμα μπορεί να είναι η αντεκδίκηση 

(που μπορεί να καταλήξει σε κάτι μοιραίο) ή η σιωπή. Γενικά οι συνέπειες που μπορεί 

να υπάρχουν είναι ψυχικές (όπως οι ενοχές) ή σωματικές (όπως ένα καρδιακό 

επεισόδιο). 

 
          Το κίνητρο του θυμού είναι η αίσθηση του κινδύνου. Η αίσθηση αυτή δεν 

προέρχεται τόσο από την απειλή κατά της σωματικής ακεραιότητας, όσο από μια 

συμβολική απειλή της αυτοεκτίμησης ή της αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Μια 

προσβολή, ένας «άδικος» ή βίαιος εκφοβισμός, ο εξευτελισμός, η απογοήτευση από τη 

μη επίτευξη σημαντικών στόχων, ξεκινούν συνήθως τη διαδικασία του θυμού. Η 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_6Gzkd0z9fJE/Swu58jrbUlI/AAAAAAAAATE/Y0g-dbk3VMU/s1600/anger.bmp&imgrefurl=http://glenti.blogspot.com/2009/11/blog-post_528.html&usg=__9yCBPff92PXtvUas_tHpwBFSLSg=&h=505&w=515&sz=33&hl=el&start=5&zoom=1&tbnid=4y-Lup2hnOZo0M:&tbnh=128&tbnw=131&ei=tZNuUZX7LoiQtQa-xYCwAg&prev=/search?q=%CE%B8%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82&hl=el&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwBA


κατάσταση αυτής της συναισθηματικής εγρήγορσης, οφειλόμενης σε ένα τέτοιο 

γεγονός, η οποία είναι και η βάση για όλο και μεγαλύτερη αντίδραση σε ανάλογα 

ερεθίσματα, μπορεί να διαρκέσει για ώρες ή και ημέρες. 

       Όταν θυμώνουμε ,η αδρεναλίνη ανεβαίνει με αποτέλεσμα να νιώθουμε πιο 

δυνατοί και γεμάτοι ενέργεια έτσι, δεν σκεφτόμαστε καθαρά για αυτό και οδηγούμαστε 

σε ακραίες πράξεις τις οποίες δεν ελέγχουμε .Γενικά, όλο το σώμα είναι σε 

ετοιμότητα και έτοιμο να αμυνθεί.  
 

 

 
 

        Ο θυμός μπορεί να παρομοιασθεί με τη φωτιά: Όταν είναι ανεξέλεγκτη, 

καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά της. Όταν όμως είναι ελεγχόμενη, παράγει 

πολύτιμη ενέργεια. Έτσι και ο θυμός, όταν μετατραπεί σε τυφλή οργή, πληγώνει τους 

πάντες στον περίγυρό μας αλλά ακόμη και εμάς τους ίδιους. Όταν όμως ο θυμός πάρει 

τη μορφή της ανυποχώρητης αντίστασης εναντίον ενός συγκεκριμένου κακού, είτε 

αυτό βρίσκεται μέσα μας είτε στην κοινωνία γενικότερα, τότε είναι χρήσιμος και 

παράγει έργο. Δηλαδή ο θυμός μπορεί να είναι το κίνητρο για τον αγώνα του 

ανθρώπου στη ζωή (πείσμα). Για να διατηρήσουμε το πείσμα πρέπει να βάλουμε 

κάποιους στόχους στη ζωή μας και όσο δεν μπορούμε να τους φτάσουμε ,τόσο να 

πεισμώνουμε και να προσπαθούμε να τους φτάσουμε . 

 
         Αν έχουμε ξεσπάσματα οργής που – αν και γνωρίζουμε ότι δε μας βοηθούν – 

βρισκόμαστε σε αδυναμία να τα ελέγξουμε, ίσως θα βοηθούσε αν επιδιώκαμε 

γενικότερα να γίνουμε πιο πειθαρχημένοι στη ζωή μας: Στο φαγητό που τρώμε, στον 

ύπνο που κοιμόμαστε, στην εργασία που κάνουμε κάθε μέρα. Ο άνθρωπος που γενικά 

ξέρει να επιβάλλεται στις επιθυμίες του, μπορεί επίσης να επιβληθεί και στα 

ξεσπάσματα της οργής. Όταν κάποιος μας πειράξει και αισθανόμαστε θυμωμένοι το 

καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι αντί να τον πειράξουμε κι εμείς να 

κλείσουμε τα μάτια μας για τρία δευτερόλεπτα, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και μετά 

να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://sezardemie.epilego.com/wp-content/uploads/2013/01/anger.jpg&imgrefurl=http://sezardemie.epilego.com/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CE%B8%CF%85%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5/&usg=__xQHUmwd_gGf46i3saiYdcYkQKVE=&h=270&w=394&sz=19&hl=el&start=13&zoom=1&tbnid=XM9uBYK0wUxwMM:&tbnh=85&tbnw=124&ei=tZNuUZX7LoiQtQa-xYCwAg&prev=/search?q=%CE%B8%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82&hl=el&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEIQrQMwDA
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.medlook.net.cy/imageurl/womangry.jpg&imgrefurl=http://www.medlook.net.cy/article.asp?item_id=445&usg=__EK1hmyeIWH_9dflxdH0lilEfsFY=&h=136&w=150&sz=6&hl=el&start=23&zoom=1&tbnid=BHYntipxTClEmM:&tbnh=87&tbnw=96&ei=a5RuUejkLcaQtAbOxIHIBw&prev=/search?q=%CE%B8%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82&start=20&sa=N&hl=el&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CC4QrQMwAjgU


 
           

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΙΩΣΗΣ 

 

          Πέρσι το χειμώνα, ο κολλητός μου φίλος περνούσε πολύ άσχημες μέρες στο 

σχολείο γιατί ένα παιδί τον πείραζε κοροϊδεύοντας και χτυπώντας τον. Ο φίλος μου 

όμως δεν μπορούσε να αντιδράσει γιατί το άλλο παιδί ήταν πιο εύσωμο και πιο μεγάλο 

από αυτόν. Μια μέρα ,τον πρόσβαλε πολύ βαριά μπροστά σε όλο το σχολείο .Ο φίλος 

μου άρχισε να κλαίει. Το ποτήρι ξεχείλισε. Ήμουν τόσο θυμωμένος εκείνη τη στιγμή 

που χωρίς να το καταλάβω όρμισα πάνω του σαν λυσσασμένο σκυλί. Δεν μπορούσα να 

ελέγξω τον εαυτό μου .Κάποια στιγμή ,μέσα στη μάχη ο αντίπαλός μου έπεσε κάτω και 

χτύπησε το κεφάλι του .Μόλις είδα το αίμα να τρέχει κατάλαβα πως τα πράγματα 

ήταν σοβαρά .Το παιδί αυτό νοσηλευτικέ σε νοσοκομείο και μόλις γύρισε πίσω δεν 

ξαναπείραξε ποτέ κανέναν. Όμως κι εγώ πήρα ένα πολύτιμο μάθημα .Κατάλαβα ότι 

δεν  πρέπει να παρασυρόμαστε από το θυμό μας γιατί μας οδηγήσει σε πράξεις που 

μπορεί να αποβούν μοιραίες για μας ή τους γύρω μας. 

 
 Φραντζέσκος Σάρδης-Δημήτρης Λιακόπουλος-Παναγιώτης Χάλαρης-Κοσμάς Χάλαρης 

 

ΠΗΓΕΣ: www.Wikipedia.org 

              www.help-net.gr 

 

Ζήλια 
 

               Η ένταση των αντιδράσεων της ζήλιας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 

όπως την ευφυΐα των παιδιών, τα όρια αντοχής τους στην αποστέρηση και τις σχέσεις 

που το καθένα έχει με τους γονείς του, καθώς και από τις αντιδράσεις των γονιών 

στις πρώτες εκδηλώσεις της ζήλιας τους. 

Όταν το φύλο είναι το ίδιο, οι ανταγωνισμοί είναι εντονότεροι στο πλαίσιο 

της αδελφικής   σχέσης. Οι  συγκρίσεις είναι πιο   άμεσες σε όλους τους τομείς και 

αφορούν τη σχολική επίδοση, τις αθλητικές  επιδόσεις, την ομορφιά, την 

κοινωνικότητα   κ.λ.π. Ο   ανταγωνισμός  για την  απόσπαση της προσοχής του γονιού 

είναι συχνά τρομακτικός!  Στην περίπτωση που τ΄ αδέλφια είναι διαφορετικού φύλου, 

http://www.wikipedia.org/
http://www.help-net.gr/
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-qF6wqOerbBA/T_8Bu-Q24MI/AAAAAAAAAkw/EQ4dpHD2O98/s1600/%CE%B8%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82+%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84.gif&imgrefurl=http://zisemazimas.blogspot.com/search/label/%CE%B8%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82&usg=__4DEjX8STiSjJeD5X2xEdPuvmmGw=&h=446&w=429&sz=37&hl=el&start=25&zoom=1&tbnid=OvYLuT1G_ofzjM:&tbnh=127&tbnw=122&ei=a5RuUejkLcaQtAbOxIHIBw&prev=/search?q=%CE%B8%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82&start=20&sa=N&hl=el&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwBDgU


υπάρχει και η δικαιολογία ότι ο άλλος είναι όντως «διαφορετικός» και έτσι μειώνονται 

κάπως οι συγκρίσεις. Όμως και πάλι δε θα αποφευχθούν οι διαμάχες εξαιτίας των 

διαφορετικών προσανατολισμών λόγω φύλου και των διαφορετικών ενδιαφερόντων. 

Εδώ μεγάλο ρόλο , θα παίξουν και οι «προτιμήσεις» της μαμάς και του μπαμπά προς 

κάποιο από τα παιδιά τους. 

Δεν πρέπει να ξεχνούμε πως η ζήλια είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα 

αντίδρασης. Η ζήλια δεν είναι παρά μια εκδήλωση πόνου και μια έκκληση για βοήθεια 

και καλοσύνη από τον ενήλικα. Το παιδί που ζηλεύει αγαπά και μισεί συγχρόνως. 

Όπως είπαμε, ο κυριότερος λόγος που μπορεί να κάνει ένα παιδί να ζηλεύει 

είναι η ανάγκη για περισσότερη προσοχή από τους γονείς. Ως προς το βαθμό της 

ζήλιας, σημαντικό ρόλο παίζει η προσωπικότητα κάθε παιδιού, καθώς και το φύλο 

του, τουλάχιστον σε μερικές κοινωνίες. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές στο 

πρωτότοκο, το οποίο με τη γέννηση του δεύτερου παύει πλέον να βρίσκεται στο 

επίκεντρο της προσοχής των ενηλίκων και αισθάνεται να το έχουν παραμερίσει. Με 

τον ερχομό του μωρού πρέπει να μοιραστεί πράγματα και συναισθήματα τα οποία 

μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν μόνο δικά του. Νιώθει επίσης ότι στερείται την αγάπη 

των γονιών του και ότι απειλείται η θέση που είχε μέσα στην οικογένεια. Βιώνει 

έντονη ανασφάλεια και σκέφτεται πως για ό,τι συμβαίνει φταίει το μωρό. Παρ’ όλα 

αυτά, σε πολλές οικογένειες δεν παρατηρείται το φαινόμενο της ζήλιας του 

πρωτότοκου, αλλά, αντίθετα, το φαινόμενο το δεύτερο παιδί να ζηλεύει το 

μεγαλύτερο. Σε αυτή την περίπτωση, η ζήλια είναι συνήθως εντονότερη· αυτό μπορεί 

να οφείλεται στην ύπαρξη και μόνο του πρώτου παιδιού σε συνδυασμό με τη 

δυνατότητά του να είναι πιο αυτόνομο λόγω ηλικίας, κι αυτό ενδέχεται να 

δημιουργήσει στο μικρότερο ένα αίσθημα κατωτερότητας. Επίσης, κάποιες φορές 

πολλοί γονείς, προσπαθώντας να αφιερώσουν τον ίδιο χρόνο και στα δύο παιδιά τους, 

δεν δίνουν στο δευτερότοκο όση φροντίδα απαιτεί η ηλικία του, για να μην αισθανθεί 

το μεγάλο παραμελημένο. Ακόμη και το ευρύτερο περιβάλλον ίσως δείχνει την 

προτίμησή του προς το πρωτότοκο, μιας και δεν τους κουράζει τόσο πολύ, αφού έχει 

λιγότερες ανάγκες από το νεογέννητο.  

Τέλος, και στις πολύτεκνες οικογένειες, αλλά και σε εκείνες με δίδυμα 

παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο. Για παράδειγμα, το υστερότοκο μπορεί να νιώθει 

παραμελημένο από τους γονείς και το ευρύτερο περιβάλλον, ίσως επειδή νιώθει ότι 

όλη η προσοχή είναι στραμμένη στα μεγαλύτερα παιδιά, ενώ το μεσαίο παιδί μπορεί να 

νιώθει ότι χάνει τα υλικά και συναισθηματικά προνόμια που είχε όταν ήταν αυτό το 

μικρότερο. Μεταξύ των διδύμων, επίσης, μπορεί να αναπτυχθεί ζήλια, κυρίως 

εξαιτίας των συγκρίσεων όσον αφορά την εμφάνιση και το χαρακτήρα τους.  

ΕΙΚΟΝΕΣ 



 

 

 

 

Ονόματα: Πόπη Τσούμα ,Ρέα Χατζηγιάννη, Δέσποινα Τζώρτζη, Έλενα Φασουλή  

 

 

 

Αγάπη 
 

Η αγάπη είναι ένα συναίσθημα έντονης στοργής και προσωπικής αφοσίωσης. 

Στη φιλοσοφία, η αγάπη είναι μια αρετή που εκπροσωπεί την 

ανθρώπινη ευγένεια, συμπόνια και στοργή. Η αγάπη βρίσκεται στο κέντρο 

πολλών θρησκειών, (σύμφωνα με τη χριστιανική φράση, «ὁ θεός αγάπη εστίν») ή 

επίσης οι Αγάπες, κοινές εστιάσεις των πρώτων Χριστιανών Η αγάπη μπορεί επίσης 

να περιγραφεί ως δράση προς άλλους υποκινούμενες από συμπόνια]. Ή, και ενέργειες 

προς άλλους βασισμένες στην στοργή. 

Η λέξη αγάπη μπορεί να αναφέρεται σε μία πληθώρα διαφορετικών 

συναισθημάτων, καταστάσεων και συμπεριφορών. Τα συναισθήματα αυτά μπορούν να 

ποικίλουν από την επιθυμία για ρομαντική αγάπη (έρωτας), την πλατωνική αγάπη που 

ορίζει τη φιλία, την οικογενειακή αγάπη μεταξύ ατόμων με συγγενικούς δεσμούς έως 

και τη θρησκευτική αγάπη και αφοσίωση. 

 

 

 Λεφάκης   Λεωνίδας 

                     Ψωμάς  Θεόδωρος                     

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7#cite_note-3


 

ΘΥΜΟΣ 

   

 Τι είναι θυμός ; 

  Είναι απλούστατα ένα από τα βασικά 

ανθρώπινα συναισθήματα όπως η 

αγάπη η θλίψη, η χαρά, ο πόθος η 

ανυπομονησία ο ενθουσιασμός κ.α. Το 

λεξικό προσδιορίζει το θυμό σαν ένα 

δυνατό πάθος ή συναίσθημα 

δυσαρέσκειας οργή, αγανάκτηση, 

ένταση. 

 

 Γιατί το νιώθω; 

Ο Θυμός γεννιέται μέσα από το άγχος το φόβο , τον πόνο, την αίσθηση αδυναμίας 

ενοχής, μη κατανόησης και προσοχής, της αδικίας που τους γίνεται ή που νομίζουνε ότι 

τους γίνεται από τους άλλους. 

 Αντίδραση  

Ο ενστικτώδης, φυσικός τρόπος να εκδηλώσουμε το θυμό μας είναι να αντιδράσουμε 

επιθετικά. Ο θυμός είναι μια φυσική, προσαρμοστική απάντηση σε κάποια απειλή. 

Συχνά υποκινεί έντονα συναισθήματα και συμπεριφορές, που μας επιτρέπουν να 

παλέψουμε και να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, όταν δεχτούμε επίθεση. Επομένως, 

ως ένα σημείο, η έκφραση θυμού είναι απαραίτητη για την επιβίωσή μας. Από την άλλη 

πλευρά, δεν είναι επιτρεπτό να επιτιθέμεθα φραστικά ή σωματικά σε κάθε πρόσωπο ή 

αντικείμενο που μας προκαλεί ή μας  

ενοχλεί. Οι νόμοι, οι κοινωνικοί κανόνες, και η κοινή 

λογική θέτουν όρια στο πόσο μακριά μπορεί να μας 

οδηγήσει ο θυμός. 

 

   

 Απώθηση  



Ο θυμός μπορεί, επίσης, είτε να καταπιεστεί είτε να αλλάξει μορφή ή κατεύθυνση. Αυτό 

συμβαίνει όταν συγκρατείτε το θυμό σας, σταματάτε να σκέφτεστε για αυτόν και 

επικεντρώνεστε σε κάτι θετικό. Στόχος σας στην περίπτωση αυτή  

είναι ο περιορισμός ή η απώθηση του θυμού και η μετατροπή του σε πιο δημιουργική 

συμπεριφορά. Ο κίνδυνος που ελλοχεύει στην αντίδραση αυτού του τύπου είναι ο εξής: 

Αν ο θυμός σας δεν εκφραστεί εξωτερικά, μπορεί να στραφεί εσωτερικά προς τον 

εαυτό σας και να οδηγήσει σε υπέρταση, υψηλή αρτηριακή πίεση ή κατάθλιψη. 

Θυμός που δεν εκφράζεται μπορεί να δημιουργήσει 

και άλλου τύπου προβλήματα. Μπορεί να οδηγήσει σε 

παθολογικές εκδηλώσεις, όπως είναι η παθητική-

επιθετική συμπεριφορά (η έμμεση επίθεση σε άτομα, 

χωρίς αυτά να γνωρίζουν το λόγο, και όχι η άμεση 

πρόσωπο με πρόσωπο αντιμετώπιση) ή μια 

προσωπικότητα διαρκώς κυνική και επιθετική. Τα 

άτομα που συνεχώς ταπεινώνουν τους άλλους, 

κριτικάρουν τα πάντα και κάνουν κυνικά σχόλια είναι 

τα άτομα που δεν έχουν μάθει να εκφράζουν το θυμό 

τους εποικοδομητικά. Είναι, επίσης, αναμενόμενο να 

μην έχουν συνάψει πολλές υγιείς διαπροσωπικές 

σχέσεις 

 Τι προκαλεί ; 

Θυμός που δεν εκφράζεται μπορεί να δημιουργήσει και άλλου τύπου  

προβλήματα. Μπορεί να οδηγήσει σε παθολογικές εκδηλώσεις, όπως είναι η παθητική-

επιθετική συμπεριφορά (η έμμεση επίθεση σε άτομα, χωρίς αυτά να γνωρίζουν το λόγο, 

και όχι η άμεση πρόσωπο με πρόσωπο αντιμετώπιση) ή μια προσωπικότητα διαρκώς 

κυνική και επιθετική. Τα άτομα που συνεχώς ταπεινώνουν τους άλλους, κριτικάρουν τα 

πάντα και κάνουν κυνικά σχόλια είναι εποικοδομητικά. Είναι, επίσης, αναμενόμενο να 

μην έχουν συνάψει πολλές υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις. 

 Βίωση 

Χαρακτηριστικά παραδείγματος βίωσης του συναισθήματος είναι όταν  εκμυστηρεύεσαι  

ένα μυστικό σε κάποιον φίλο/φίλη και αυτός/αυτή το λέει παντού  



 

 

 Πηγές 

http://www.psychology-today.gr/index.php/arthra-omilies/12-thymos 

http://www.neolaia.de/2opseis/DaneiaeeU/periodiko13/Eoiuo/eoiuo.html 

 

 

 

 

Τα  ανθρώπινα συναισθήματα 

 

 
ΟΡΓΗ 

 Συναισθήματα θυμού και οργής μπορεί να δημιουργήσουν 

στους ανθρώπους ανάρμοστες συμπεριφορές. Κάτω από τα συναισθήματα του 

θυμού και της οργής ενδέχεται να υποκρύπτονται συναισθήματα φόβου και  

λύπης. Πηγή:(www.kallinikou.gr) 

 

ΠΙΚ ΡΙΑ 

http://www.kallinikou.gr/


 Ο θυμός είναι ένα βασικό ανθρώπινο συναίσθημα το οποίο 

κατά καιρούς βιώνεται από όλους μας. Συνήθως θυμώνουμε όταν νομίζουμε 

ότι κάποιος μας πλήγωσε, μας φέρθηκε άσχημα, μας εκμεταλλεύτηκε ή 

αντιτάχθηκε στις απόψεις μας ή όταν αντιμετωπίζουμε εμπόδια που μας 

αποτρέπουν να φτάσουμε τους στόχους μας. Όπως και όλα τα συναισθήματα, 

ο θυμός δεν είναι ούτε καλός ούτε κακός. Γεννιόμαστε με αυτόν όπως 

γεννιόμαστε με τη δυνατότητα να βιώνουμε χαρά, λύπη ή φόβο. Άρα ο θυμός 

σαν συναίσθημα είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης μας. Πηγή:( Happy Mind)  

 

ΘΥΜΟΣ 
Σύμφωνα με τον Charles Spielberger, έναν ψυχολόγο που ειδικεύεται στη 

μελέτη του θυμού, ο θυμός είναι μια ‘‘συναισθηματική 

κατάσταση που ποικίλλει σε ένταση από τον ήπιο εκνευρισμό 

ως την έντονη οργή και μανία’’. Όπως και άλλα συναισθήματα, 

συνοδεύεται από φυσιολογικές και σωματικές αλλαγές  

Πηγη:http://www.neolaia.de/2opseis/DaneiaeeU/periodiko13/Eoiuo/eoiuo.

html 

 

 

 

 

ΜΙΣΟΣ 

 Το μίσος είναι το πιο ακραίο από αυτά τα συναισθήματα και 

διαφέρει αρκετά από τον θυμό και την οργή. Ο θυμός, η οργή είναι πιο 

εξωστρεφή συναισθήματα, εκδηλώνονται, το μίσος μπορεί να μην 

εκδηλώνεται, να δουλεύει και να προετοιμάζει το χτύπημα υπόγεια. Στο μίσος 

θεωρούμε ότι κάποιος μας έχει κάνει κακό, αλήθεια ή όχι δεν έχει σημασία 

εδώ, σημασία έχει το τι πιστεύουμε εμείς. Αν μπορούσαμε να του κάνουμε 

κακό εκείνη τη στιγμή, θα θυμώναμε, θα οργιζόμασταν, οπλισμένοι έτσι με 

http://happymind.gr/tag/%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%B1/


δύναμη για να τον αντιμετωπίσουμε και θα το κάναμε. Στο μίσος θεωρούμε 

ότι για διάφορους λόγους, υποκειμενικούς και αντικειμενικούς, δεν έχουμε 

αυτή τη δύναμη, οπότε πρέπει να προετοιμάσουμε καλύτερα το σχέδιο μας να 

τον πλήξουμε. Δηλαδή είναι κάτι πιο βαθύ και επεξεργασμένο από τον θυμό 

και την οργή που είναι πιο ανεπεξέργαστα αισθήματα και τα οποία συνήθως 

παρέρχονται και πιο εύκολα. Το μίσος επειδή προϋποθέτει την 

επεξεργασμένη σκέψη, γι αυτό και είναι χαρακτηριστικό μόνο του ανθρώπου. 

Πηγή: http://petridis58.blogspot.com/2011/07/blog-post_17.html 

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤ ΗΤΑ 

 Αυτή μπορεί να είναι σωματική, όπως χτυπήματα, ή 

προφορική όπως χρήση υβριστικής γλώσσας. Η επιθετική συμπεριφορά 

συνήθως είναι έκφραση θυμού, φόβου ή εκνευρισμού. 

Τι τρόπους να δοκιμάσετε 

• Η επιθετικότητα μπορεί να οφείλεται, σε εκνευρισμό. Κλειδώνοντας την 

πόρτα μπορεί να σταματήσετε την περιπλάνηση, αλλά μπορεί να προκαλέσει 

αύξηση του εκνευρισμού. 

• Οι δραστηριότητες και η εξάσκηση μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη 

μερικών ξεσπασμάτων. 

• Αν πλησιάζετε το άτομο ήρεμα και να σας βλέπει καθαρά μπορεί να 

βοηθήσει. Εξηγήστε τι πρόκειται να κάνετε με σύντομες και σαφείς κουβέντες 

όπως «θα σε βοηθήσω να βγάλεις το σακάκι σου». Αυτό μπορεί να βοηθήσει 

το άτομο να αποφύγει την αίσθηση ότι του επιτίθενται και να γίνει επιθετικό 

ως αντίδραση αυτοάμυνας, 

• Ελέγξτε κατά πόσο η επιθετική συμπεριφορά του ατόμου είναι για να πάρει 

αυτό που θέλει. Αν συμβαίνει αυτό, η πρόβλεψη των αναγκών του μπορεί  Να 

βοηθήσει.                   Πηγή: PsyNet.gr 

http://petridis58.blogspot.com/2011/07/blog-post_17.html


 

Όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια, 

το να είσαι οργισμένος είναι εύκολο. Το να εξοργιστείς όμως με το σωστό 
άτομο, για το σωστό λόγο, στο σωστό βαθμό, τη σωστή στιγμή, για το σωστό 
σκοπό και με το σωστό τρόπο, αυτό είναι δύσκολο.  

Τι είναι όμως Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ); 

 Η συναισθηματική νοημοσύνη (emotional intelligence) αναφέρεται στην 

ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα συναισθήματα 

τόσο τα δικά του όσο και των άλλων, να τα χειρίζεται αποτελεσματικά 

και να δημιουργεί διαρκώς κίνητρα για τον εαυτό του. 

 Σύμφωνα με τον Dr. Goleman, ένα άτομο με μέτριο IQ και υψηλό ΕQ 

μπορεί να είναι περισσότερο πετυχημένο από ένα ιδιαίτερα ευφυές 

άτομο, αρκεί να καλλιεργήσει τη συναισθηματική του νοημοσύνη!  

 Πως να βελτιώσετε την συναισθηματική σας νοημοσύνη 

 Για να βελτιώσει κανείς τη συναισθηματική του νοημοσύνη χρειάζεται 

μεγάλη υπομονή και κυρίως θέληση. Μερικοί τρόποι είναι οι εξής: 

 * Αναγνωρίστε τα συναισθήματά σας. 

 * Αναλάβετε την ευθύνη των συναισθημάτων σας 

 * Προσπαθήστε να προβλέψετε τα συναισθήματά σας 

 * Προσπαθήστε να είστε λιγότερο επιθετικοί 

Πηγή: www.almalibre.com  

Κατά τη διάρκεια της ημέρας νιώθουμε διάφορα συναισθήματα τόσο 

θετικά όπως χαρά, ευγνωμοσύνη, αισιοδοξία, όσο και αρνητικά όπως θυμό, 

απογοήτευση, άγχος κτλ. Πώς διαμορφώνονται αυτά τα συναισθήματα;  

Κάποιος θα μπορούσε να απαντήσει ότι τα συναισθήματά μας είναι 

αποτέλεσμα των καταστάσεων που βιώνουμε. Είναι όμως έτσι; 

Η απάντηση είναι ότι τα συναισθήματα μας είναι αποτέλεσμα του 

τρόπου με τον οποίο ερμηνεύουμε τα γεγονότα. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence
http://www.almalibre.com/


Για παράδειγμα σε ένα ζευγάρι η σύζυγος θα μπορούσε να νιώσει θυμό 

αν ο σύζυγος της καθυστερούσε να γυρίσει σπίτι σκεπτόμενη ότι ο σύζυγός 

της καθυστερεί επειδή δεν την υπολογίζει ή να νιώσει άγχος σκεπτόμενη ότι 

θα του έχει συμβεί κάτι άσχημο. 

Για να αλλάξει τη συναισθηματική της κατάσταση και να νιώσει ηρεμία 

θα μπορούσε να σκεφτεί εναλλακτικά ότι ο σύζυγος της καθυστέρησε επειδή 

του έτυχε κάτι απρόοπτο και σημαντικό και ότι συνήθως την ενημερώνει όταν 

καθυστερεί. Έτσι παρατηρεί κανείς ότι στην ίδια κατάσταση τα συναισθήματα 

διαφοροποιούνται λόγω των διαφορετικών σκέψεων που προηγούνται. 

 

          Θα μπορούσε λοιπόν καθένας σας να κάνει έναν αυτοέλεγχο, να 

ρωτήσει τον εαυτό του τί περνά από το μυαλό του εκείνη τη στιγμή που 

νιώθει έτσι. Κάντε το λοιπόν σαν άσκηση. Κρατήστε ένα ημερολόγιο των 

καθημερινών σας δραστηριοτήτων όπου θα γράφετε τις σκέψεις σας και το 

πώς νιώθετε σε σχέση με τα γεγονότα που βιώνετε για να συνειδητοποιήσετε 

το πώς επηρεάζουν οι σκέψεις τη συναισθηματική σας κατάσταση. 

Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να διαπιστώσετε εάν οι σκέψεις σας 

είναι ρεαλιστικές, αν βρίσκονται στα άκρα (διχοτομική σκέψη), αν βασίζονται 

σε πρέπει, αν έχουν την τάση να επικεντρώνονται σε κάποια στοιχεία και να 

παραλείπουν άλλα, αν περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό σας με τάση 

υπερεκτίμησης ή υποτίμησης. Η συνειδητοποίηση αυτή αποτελεί το πρώτο 

βήμα για την αλλαγή των σκέψεων σας αρκεί να θέλετε ειλικρινά να έρθετε σε 

επαφή με τις διάφορες πτυχές του εαυτού σας. 

 

Εν κατακλείδι θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι σκέψεις σας αποτελούν τον 

κινητήριο μοχλό στο μαγικό κόσμο των συναισθημάτων. 

 

Αμανατίδου Φωστηρία  Ψυχολόγος Α.Π.Θ. Ψυχοθεραπεύτρια  

Με ειδίκευση στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία 

website:www.amanatidou.com 

                                ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Σύμφωνα με τις παραπάνω πηγές όλα τα συναισθήματα όπως: οργή, 

πικρία, αγανάκτηση, εκνευρισμός, απόγνωση, ενόχληση, εχθρότητα, 

επιθετικότητα, μίσος και θυμός, είναι συναισθήματα πολύ φυσιολογικά στον 

άνθρωπο. 

  Αυτά τα συναισθήματα σου προκαλούν να θέλεις να χτυπήσεις αυτόν 

που σε έχει θυμώσει ή εκνευρίσει και να θέλεις να του πεις ότι αισθάνεσαι. 

http://www.amanatidou.com/


Άλλες φορές αυτά τα συναισθήματα σου προκαλούν κακές σκέψεις ή σε 

κάνουν να φαίνεσαι στο πρόσωπό σου συνοφρυωμένος.   

Σε αυτά τα συναισθήματα μπορείς να βρεις τη λύση όπως περιγράφουν 

παραπάνω οι πηγές.  

Πιο συγκεκριμένα, αυτά τα συναισθήματα εγώ τα νιώθω όταν μαλώνω 

με κάποιον και επίσης  μου προκαλούν άσχημα και όχι καλά συναισθήματα. Για 

αυτόν το λόγο  βρίσκω λύσεις για να τα ξεπερνάω εύκολα ώστε να είμαι με 

καλά συναισθήματα, όπως να σκέφτομαι μόνη μου ή με αυτόν που μου έχει 

προκαλέσει αυτά τα συναισθήματα τι σωστή λύση και έτσι θα είμαι και εγώ 

καλά αλλά και αυτός που μπορεί να είχα μαλώσει. 

 

 

 

 
 


