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Επίσκεψη στο Ίδρυμα Λασκαρίδη 
 

Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου παρακολουθήσαμε ένα εισαγωγικό σεμινάριο στη 

συναισθηματική νοημοσύνη και τη σημασία της. Οι εντυπώσεις μας ήταν θετικές 

ξεκινώντας από την ομιλήτρια που μας δημιούργησε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα και 

επιθυμία για μάθηση.  

Μάθαμε να αναγνωρίζουμε χαρακτηριστικά του εαυτού μας που αγνοούσαμε και 

ανακαλύψαμε τις αδυναμίες του και σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Με τις ασκήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν μάθαμε πως για να βελτιώσουμε την επικοινωνία με άλλα άτομα, 

πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε καλά τον εαυτό μας: από την αυτοεπίγνωση θα μεταβούμε 

στην κοινωνική επίγνωση και από την αυτοδιαχείριση στη διαχείριση σχέσεων. Πράγματι 

μέσα από τη γνώση του 'εγώ' περνάει κανείς στο 'εμείς'. 

  Επίσης μας βοήθησε να καταλάβουμε πώς δημιουργούνται ορισμένα 

συναισθήματα, όπως ο θυμός και η ζήλεια και πόσο σημαντική είναι η διαχείρισή τους στην 

προσωπική και επαγγελματική ζωή. Η σημασία του αυτοελέγχου και η διάκριση μεταξύ 

ενστίκτων και λογικής ήταν δύο ακόμα σημαντικά σημεία του σεμιναρίου. Συνολικά 

μάθαμε πολλά και μας γεννήθηκε το ενδιαφέρον να ψάξουμε για περισσότερες 

πληροφορίες.  

                                                             

                                                                    Μαθητές του Β4 
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 Συναισθηματική νοημοσύνη 
 

Είναι σίγουρα γνωστό σε όλους μας το IQ, δηλαδή η Μαθηματική-Λογική 

Νοημοσύνη. Όμως δεν υπάρχει μόνο αυτή η νοημοσύνη, και δεν μπορούμε να έχουμε 

πλήρη εικόνα της ευφυΐας ενός ατόμου χωρίς να λάβουμε υπόψη το δείκτη κ των άλλων. 

Άλλες νοημοσύνες είναι η Συναισθηματική, η Γλωσσική, η Μουσική, η Οπτικοχωρική, η 

Κιναισθητική, η Ενδοπροσωπική και η Διαπροσωπική Νοημοσύνη. Στην παρουσίαση που 

παρακολουθήσαμε, ασχοληθήκαμε με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη. 

Ενώ όλοι πιστεύουν πως οι επαγγελματικές αποδόσεις ενός ανθρώπου είναι 

αντίστοιχες του δείκτη IQ του, οι έρευνες αποδεικνύουν το αντίθετο. Το IQ προβλέπει μόνο 

το 10%-25% της επαγγελματικής απόδοσης, ενώ 2 στις 3 ικανότητες που διακρίνουν τους 

καλύτερους οφείλονται στην υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη.  

Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι η ικανότητα να αναγνωρίζεις, να κατανοείς κ να 

χειρίζεσαι αποτελεσματικά τα συναισθήματά σου αλλά και τα συναισθήματα άλλων 

ανθρώπων και να τα χρησιμοποιείς ως οδηγό στις σκέψεις αλλά και στις πράξεις σου. Με 

δυο λόγια, η Συναισθηματική Νοημοσύνη συνοψίζεται στην αυτοεπίγνωση, την 

αυτοδιαχείριση, την κοινωνική επίγνωση και τη διαχείριση σχέσεων. Είναι γεγονός πως 

χωρίς την αυτοεπίγνωση και την αυτοδιαχείριση είναι αδύνατο να επιτευχθεί η κοινωνική 

επίγνωση και η διαχείριση σχέσεων, καθώς αν δεν καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας, 

επόμενο είναι να μην μπορούμε να καταλάβουμε και τους άλλους. 

Αυτοεπίγνωση: Συναισθηματική αυτογνωσία, αυτοαξιολόγηση, αυτοπεποίθηση. 

Αυτοδιαχείριση: Αυτοέλεγχος, διαφάνεια, αισιοδοξία, προσαρμοστικότητα, επίτευξη 

στόχων, πρωτοβουλία. 

Κοινωνική επίγνωση:  Ευσυναίσθηση, χειρισμός διαφορετικότητας, επίγνωση του 

οργανισμού. 

Διαχείριση σχέσεων: επικοινωνία, επιρροή, έμπνευση, διαχείριση συγκρούσεων, ομαδική 

συνεργασία. 
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Τα βασικά συναισθήματα του ανθρώπου είναι η χαρά, η λύπη, ο θυμός, ο φόβος, η 

έκπληξη και η αηδία. Όλα τα συναισθήματα είναι θετικά εφόσον βοηθούν τον άνθρωπο να 

εξελίξει την προσωπικότητά του και να γίνει καλύτερος. 

Επιπλέον, μιλήσαμε για τη συναισθηματική πειρατεία. 

Συναισθηματική πειρατεία ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία 

κατακλυζόμαστε από ένα ισχυρό συναίσθημα και δεν σκεφτόμαστε λογικά. Αιτία της 

συναισθηματικής πειρατείας είναι ένα έντονο ερέθισμα ή ένα αίσθημα από τη 

συναισθηματική μας μνήμη, το οποίο έχουμε βιώσει στο παρελθόν αλλά κουβαλάμε ακόμα 

μέσα μας.  

Υπάρχουν και τα επονομαζόμενα «κόκκινα πανιά», πράγματα δηλαδή που 

προκαλούν συναισθηματική πειρατεία στο άτομο. Κάποια από αυτά είναι η αδικία, η 

προσβολή, η υποτίμηση, το ψέμα, η αγένεια, η αμφισβήτηση, η αδιαφορία, η ειρωνεία, η 

υποκρισία, ο αυταρχισμός και ο εγωισμός. 

Στην παρουσίαση εξετάσαμε αναλυτικά το θυμό, ένα ιδιαίτερα έντονο συναίσθημα 

το οποίο είναι εύκολο να προκληθεί αλλά σχετικά δύσκολο ως προς τη διαχείρισή του. 

Ωστόσο υπάρχουν διάφοροι αποτελεσματικοί τρόποι αποφυγής συναισθηματικής 

πειρατείας σε καταστάσεις θυμού. Πρώτη λύση είναι η διατήρηση της ψυχραιμίας μας με 

μια βόλτα, αναπνοές ή κ μέτρημα μέχρι το 10, ώστε να καθαρίσει το μυαλό. Επιπλέον 

πρέπει να αναλύσουμε την κατάσταση ρωτώντας τον ίδιο μας τον εαυτό αν όντως έχουμε 

δίκιο. Μια σημαντική βοήθεια είναι και η γνώμη ενός προσώπου που εμπιστευόμαστε. 

Τέλος, θα ήταν καλό να επιδιώξουμε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τα άτομα που μας 

προκάλεσαν το θυμό.  

 

Κάλλια Σκευοφύλακα Β4 

 

 

 

 
 



 
7 

 

Συναισθηματική Νοημοσύνη στον επαγγελματικό τομέα. 
 

Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα που συζητήθηκε κατά την επίσκεψή μας στο 

Ίδρυμα Λασκαρίδη ήταν η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στον επαγγελματικό 

τομέα και στην καριέρα. 

Πράγματι, όπως αναφέρθηκε το IQ μπορεί να προβλέψει την επαγγελματική απόδοση σε 

ποσοστό 10-25%. Έρευνες που έχουν γίνει, έδειξαν ότι οι καλύτεροι στην εργασία 

ξεχωρίζουν βάσει των τεχνικών ικανοτήτων σε ποσοστό 33%, ενώ οι συναισθηματικές 

ικανότητες υπερισχύουν (67%). Επομένως, οι δύο στις τρεις ικανότητες που ξεχωρίζουν 

τους καλύτερους είναι συναισθηματικής νοημοσύνης. Μάλιστα, στις ηγετικές θέσεις το 

ποσοστό αυτό φτάνει το 95%. 

Πώς ορίζεται, λοιπόν, η συναισθηματική νοημοσύνη; Συναισθηματική είναι η νοημοσύνη 

μέσω της οποίας το άτομο έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει, να κατανοεί και να χειρίζεται 

αποτελεσματικά τα συναισθήματα τα δικά του και των άλλων ανθρώπων και να τα 

χρησιμοποιεί σαν οδηγό για τις πράξεις και τις σκέψεις του.  

Είναι συνεπώς αναγκαία η αναζήτηση της συναισθηματικής νοημοσύνης, καθώς ικανότητες 

συναισθηματικές και κοινωνικές είναι τέσσερις φορές  πιο σημαντικές από το δείκτη IQ, 

κυρίως στην πρόβλεψη της επαγγελματικής επιτυχίας και του κύρους. Εδώ υπάγονται ο 

δείκτης πάθους(passion quotient) (PQ) και ο δείκτης περιέργεια (curiosity quotient). (CQ). 

 

                                                                                                                         Ναταλία Χαζάπη Β4 
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Συναισθηματική Πειρατεία  
 

  Πολλές φορές ο άνθρωπος φέρει έντονα συναισθήματα από το παρελθόν, χωρίς να 

το γνωρίζει, τα οποία ασυναίσθητα βγαίνουν στην επιφάνεια σε περιπτώσεις που ίσως να 

μη χρειάζεται. Εκείνες τις φορές είναι έντονη η λειτουργία του μέρους του εγκεφάλου που 

ονομάζεται αμυγδαλή. Η αμυγδαλή είναι η συναισθηματική έδρα του ανθρώπινου 

εγκεφάλου και του ανθρώπινου σώματος. 

  Εκεί εντοπίζεται και το φαινόμενο που ονομάζεται συναισθηματική πειρατεία. 

 Συναισθηματική πειρατεία ειναι η γρήγορη και παρορμητική αντίδραση του ανθρώπου. Το 

συναίσθημα τότε κατακλύζει τον εγκέφαλο, λόγω μιας συγκεκριμένης υποσυνείδητης 

διαδικασίας που επιτελείται. Αρχικά, ο άνθρωπος δέχεται ένα έντονο ερέθισμα, στη 

συνέχεια αυτό προκαλεί κάποιο ισχυρό συναίσθημα, το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε 

μια άμεση και συχνά λανθασμένη και βεβιασμένη αντίδραση. Τελικά, δημιουργούνται στο 

άτομο ενοχές για τον τρόπο που αντέδρασε και ένα αίσθημα μετάνοιας γιατί ουσιαστικά 

δεν είχε τη δυνατότητα να σκεφτεί και τελικά να επιλέξει τον τρόπο που αντιμετώπισε την 

κατάσταση. 

 

  Τα συνηθέστερα "κόκκινα πανιά" για ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων είναι η 

αδικία, η καταπίεση, το ψέμα, η ειρωνεία, η αδιαφορία, η προσβολή, η αμφισβήτηση κ.α. 

Μέσω αυτών, το άτομο κατακλύζεται από το συναίσθημα του θυμού, το οποίο συνήθως 

αντιμετωπίζεται με δυσκολία. 

 

  Μερικοί τρόποι αντιμετώπισης τέτοιου είδους συναισθημάτων είναι η διατήρηση 

της ψυχραιμίας ώστε να αποκτηθεί ο απαιτούμενος χρόνος για να ηρεμήσει το άτομο, το 

μέτρημα μέχρι το δέκα που ως αποτέλεσμα έχει την επιστράτευση της λογικής, κάποια 

βόλτα και οι βαθιές ανάσες. Ακόμη, το άτομο οφείλει να αναλύσει την κατάσταση για να 

δει αν όντως έχει δίκιο για τον τρόπο που αντέδρασε ή που πρόκειται να αντιδράσει και να 

ζητήσει τη γνώμη κάποιου άλλου που εμπιστεύεται αλλά που σίγουρα 

αποστασιοποιημένος θα μπορέσει να βοηθήσει. Τέλος, είναι πολύ ωφέλιμη η επιδίωξη 

ενός εποικοδομητικού διαλόγου με το άτομο που προκάλεσε το θυμό. 

 

Ναταλία Χαζάπη Β4 
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Τι είναι συναισθηματική νοημοσύνη (EQ); 

Η ικανότητα να αναγνωρίζεις, να κατανοείς και να χειρίζεσαι αποτελεσματικά τα 

συναισθήματα σου και των άλλων ανθρώπων, καθώς και να τα χρησιμοποιείς ως 

οδηγό στις σκέψεις ή στις πράξεις σου. Υπάρχουν επίσης οι παρακάτω δείκτες:  

PQ (passion quotient)->δείκτης πάθους 

CQ (curiosity quotinet)->δείκτης περιέργειας  

 Στην ενδοπροσωπική κατηγορία ανήκει η αυτοδιαχείριση και η 

αυτοεπίγνωση. 

 Στην διαπροσωπική έχουμε την κοινωνική επίγνωση και την διαχείριση 

σχέσεων.  

Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι θα μας βοηθήσουν  να καταλάβουμε πρώτα 

τον εαυτό μας και μετά τους υπόλοιπους. 

 Αυτοεπίγνωση: συναισθηματική αυτογνωσία, αυτοαξιολόγηση, 

αυτοπεποίθηση. 

 Αυτοδιαχείριση: αυτοέλεγχος, διαφάνεια, αισιοδοξία, προσαρμοστικότητα, 

επίτευξη στόχων, πρωτοβουλία. 

 Κοινωνική επίγνωση: ενσυναίσθηση, χειρισμός διαφορετικότητας, επίγνωση 

του οργανισμού.  

 Διαχείριση σχέσεων: επικοινωνία, επιρροή, έμπνευση, διαχείριση 

συγκρούσεων, ομαδική συνεργασία, καταλύτης αλλαγών, δίκτυο σχέσεων. 

-> Για να αλλάξουμε τον κόσμο πρέπει πρώτα να αλλάξουμε τον εαυτό μας. 

ΤΑ 6 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ: 

 χαρά 

 θυμός  

 φόβος 

 λύπη 

 έκπληξη 

 αηδία 

Σύμφωνα με την Ανατολική κοσμοθεωρία και αντίληψη δεν υπάρχουν καλά και κακά 

συναισθήματα. Όλα τα συναισθήματα είναι αρνητικά ή θετικά εάν μας βοηθούν να 

εξελίξουμε την προσωπικότητα μας. 

Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τα χαρακτηριστικά της συναισθηματικής πειρατείας ,τα 

οποία είναι: 

 ένα ερέθισμα 

 ένα ισχυρό συναίσθημα 

 μία άμεση αντίδραση 

 ένα αίσθημα μετάνοιας και ενοχής για τον τρόπο αντίδρασης 



 
10 

Ποιοί παράγοντες είναι εκείνοι οι οποίοι θα μας κάνουν να ''σηκώσουμε'' κόκκινα 

πανιά; 

 η αδικία 

 η αμφισβήτηση  

 η αδιαφορία 

 η ειρωνεία 

 η κοροϊδία 

 το ψέμα 

 ο αυταρχισμός  

 ο εγωισμός 

  

Πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον θυμό; 
Με ψυχραιμία δηλαδή προσπαθώ να κερδίσω χρόνο, παίρνω αναπνοές, μετράω μέχρι 

το 10. 

Επίσης, θα με βοηθήσει πολύ αν αναλύσω την κατάσταση: έχω δίκιο; 

Έπειτα μπορώ να ζητήσω την γνώμη κάποιου που εμπιστεύομαι. 

Τέλος ,επιδιώκω  εποικοδομητικό διάλογο με το άτομο που μου προκάλεσε θυμό. 

  

                                                                       

 

                                                                      Στέλλα Χατζηδημητρίου Β4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


