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Η Συναισθηματική Νοημοσύνη

“ 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”.

Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια.



Συναισθήματα και Διαχείριση

 
Κάποια συναισθήματα μας 

φαίνονται αυτονόητα και απλά, 

άλλα πάλι, περίπλοκα και 

δύσκολα, και άλλα, μας 

τρομάζουν, και προτιμάμε να τα 

κρύβουμε ή να τα αγνοούμε.



Τι είναι το συναίσθημα;

     

 συνδυασμός νοητικών 

καταστάσεων,    ψυχοσωματικών 

εκφράσεων και βιολογικών 

αντιδράσεων του σώματος

 σχεδόν πάντα εκφράζεται      

(στο πρόσωπο, στη φωνή, στη 

στάση του σώματος) και είναι 

παρατηρήσιμο από τους άλλους.



ΑΓΑΠΗ

 Η αγάπη  είναι ένα συναίσθημα 
έντονης στοργής και προσωπικής 
αφοσίωσης.

 Σύμφωνα με τη χριστιανική φράση 
«ὁ θεòς ἀγάπη ἐστίν» .

 Σύμφωνα με την  επιστήμη, η 
αγάπη είναι μία εξέλιξη του  
ενστίκτου επιβίωσης, που αρχικά  
κρατούσε τους ανθρώπους κοντά, 
απέναντι σε απειλές.



ΘΥΜΟΣ

   Ο θυμός είναι  έντονο 
συναίσθημα πάθους, 
προκαλούμενο συνήθως από 
κάποια ταραχή, προσβολή ή 
άρνηση.

  Μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα  την αντεκδίκηση ή 
τη σιωπή. 

  Γενικά, οι συνέπειες που 
μπορεί να υπάρχουν είναι 
ψυχικές (όπως οι ενοχές) ή 
σωματικές (όπως ένα καρδιακό 
επεισόδιο).



ΧΑΡΑ

  Η χαρά είναι ένα συναίσθημα 
που νιώθει κανείς,  όταν του 
συμβαίνει κάτι ευχάριστο στη ζωή 
του.

  Η χαρά μας προκαλεί ένα 
συνεχόμενο χαμόγελο στα χείλη.

  Επίσης,  νιώθουμε ικανοί να 
κατακτήσουμε τα πάντα και να 
πετύχουμε τους στόχους μας.

  Όταν νιώθουμε χαρά, θέλουμε να 
τη μεταδώσουμε και στους άλλους.



Η Γλώσσα του Σώματος
  Η γλώσσα του σώματος 

φανερώνει τα συναισθήματα και 
τις σκέψεις μας καλύτερα από τα 
λόγια. 

   Ο τρόπος με τον οποίο 
στεκόμαστε, κάνουμε χειραψία ή 
χαιρετάμε κάποιον δηλώνει τις 
σκέψεις μας. 

   Πολλές φορές η επικοινωνία μας 
μέσω της γλώσσας του σώματος 
γίνεται χωρίς καν να το 
συνειδητοποιούμε!



Η χειραψία

  Ο τρόπος που δίνουμε το χέρι 

μας σε κάποιον για χειραψία λέει 

πολλά για μας και το χαρακτήρα 

μας, περισσότερα από όσα ίσως 

θα θέλαμε. 

Για παράδειγμα:



Είδη χειραψίας 

 Δυνατή και σταθερή κρατώντας ολόκληρο το χέρι = ισορροπία

 Χαλαρή και σύντομη ακουμπώντας τα ακροδάκτυλα = 
αβεβαιότητα, αμηχανία, δειλία

 Σφιχτή χειραψία κουνώντας το χέρι του συνομιλητή του πάνω-
κάτω ή πλαγίως = κοινωνικό και εξωστρεφές άτομο

 Καθώς σφίγγει το χέρι χτυπάει με το άλλο τον ώμο = 
εγκαρδιότητα, ανωτερότητα

 Χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια για χειραψία = υπολογισμός, 
φιλικότητα 

 Δεν τείνει το χέρι σε χειραψία παρά μόνο αντιδρά στη χειραψία 
του άλλου = αντικοινωνικό άτομο



Φλερτ 

  Όταν γνωρίζουμε καινούρια 

άτομα είναι σημαντικό  να 

αναγνωρίζουμε, αλλά και να 

στέλνουμε τα σωστά μηνύματα 

μέσω της γλώσσας του σώματος! 

 Καταλαβαίνουμε λοιπόν, πόσο 

σημαντικό ρόλο παίζει η γλώσσα 

του σώματος στον  εργασιακό 

χώρο, στις διαπροσωπικές σχέσεις 

και βέβαια στο φλερτ.

 Φλερτ με τα μάτια

 Φλερτ με κινήσεις

 Φλερτ με χαμόγελο

 Φλερτ με κατεύθυνση

 Φλερτ με άγγιγμα



Τι λέει για μας ο τρόπος που καπνίζουμε

Ο  τρόπος που κρατάμε το 

τσιγάρο ή το πούρο, καθώς και ο 

τρόπος που φυσάμε τον καπνό, η 

κατεύθυνση του φυσήματος, η 

χρονική απόσταση από εισπνοή 

σε εισπνοή, ακόμα και ο τρόπος 

που σβήνουμε το τσιγάρο λένε 

πολλά για την ιδιοσυγκρασία μας. 



Η Επιστήμη της Φυσιογνωμικής

 Η Φυσιογνωμική είναι μία 
μέθοδος ανάλυσης του 
χαρακτήρα, το ίδιο παλιά 
και ακριβής με την Ιατρική 
των αρχαίων Ελλήνων ή 
την Αστρονομία των 
αράβων.

 Ο αρχαίος έλληνας 
φιλόσοφος Εμπεδοκλής     
( 5οs αιώνας π.Χ.) 
υποστήριξε πως 
αποτελούμαστε από 4 
ουσίες '' Φωτιά, Αέρα, 
Νερό, Γη'‘.

 Ο Ιπποκράτης, πατέρας της 
Ιατρικής, υποστήριξε πως η 
ιδιοσυγκρασία ενός ατόμου 
επηρεάζεται από τους 4 
ζωογόνους χυμούς. Αν 
υπερισχύει ένας από τους 4, 
τότε το σώμα και το πνεύμα 
ασθενούν.

 Στις 4 ουσίες του Εμπεδοκλή, 
έρχεται ο Αριστοτέλης και 
προσθέτει άλλη μία που την 
ονόμασε  αιθέρα  και  τη 
φαντάστηκε ως κάτι θείο και 
άφθαρτο.



Η Φυσιογνωμική  στους αιώνες

 Ο Τζιοβάνι Μπατίστα ντε 
λα Πόρτα (1586) 
υποστήριξε πως αν ένας 
άνθρωπος μοιάζει 
εξωτερικά με κάποιο ζώο, 
τότε θα μοιάζει (εν μέρει) 
και ο χαρακτήρας του με 
αυτό.

 Ο Γιόχαν Κάσπαρ Λαβατέρ 
(1741-1801) κατάφερε να 
αναλύσει τους χαρακτήρες 
των ανθρώπων από τα 
χαρακτηριστικά του 
προσώπου τους.

  Στην Ελλάδα ζει και εργάζεται ο 
φυσιογνωμιστής-σκιτσογράφος 
Evan Γεωγουλάκης, ο οποίος 
συνεργάζεται με  διεθνή μέσα 
ενημέρωσης όπως το  CNN, το 
BBCW και εφημερίδες όπως οι 
''Τimes'', ''Daily Εxpress'' και 
''Daily Record''. 

 Η τεχνική της φυσιογνωμικής 
σήμερα βρίσκει εφαρμογή, στην 
ψυχολογία, στη ψυχιατρική, στην 
εγκληματολογία, στο μάρκετινγκ, 
στο μάνατζμεντ και σε άλλους 
τομείς. 



Σωματικοί τύποι & Εγκληματικές 
Φυσιογνωμίες

Ο Κρέτσμερ, (1888- 1964) 

γερμανός ψυχίατρος, και 

νωρίτερα ο Λομπρόζο, (1835-

1909)  καθηγητής Ψυχιατρικής και 

Εγκληματολογίας, υποστήριξαν  

πως ο χαρακτήρας ενός 

ανθρώπου συνδέεται με την 

εμφάνισή του, πράγμα που είχε 

υποστηρίξει πολύ νωρίτερα ο 

Ιπποκράτης στην αρχαία Ελλάδα.



Τι μπορούμε να καταλάβουμε για κάποιον 
μελετώντας τα στοιχεία του προσώπου του; 

Τα μάτια είναι τα παράθυρα 
της ψυχής.

 Μεγάλα μάτια:  φανερώνουν 
 ενθουσιώδη και επιπόλαιο 
χαρακτήρα

 Μικρά μάτια :  άτομο   
εσωστρεφές με πολλά 
μυστικά 

 Yγρά λαμπερά μάτια: 
υψηλή νοημοσύνη και 
καλούς τρόπους.  



Τι μπορούμε να καταλάβουμε για κάποιον 
μελετώντας τα στοιχεία του προσώπου του; 

 Tοξοειδή φρύδια: 
μετριοφροσύνη και 
απλότητα  

 Φρύδια κοντά στα 
μάτια:σοβαρός χαρακτήρας

  Απόσταση μεταξύ 
φρυδιών: εύκολη σύλληψη 
ιδεών 

 Oριζόντια φρύδια: 
δυναμικός χαρακτήρας.

 



 Έχει ίδιο ύψος με το μέτωπο

 Έχει ευθεία ράχη

 Έχει στρογγυλή σαρκώδη 

άκρη

 Έχει καλοσχηματισμένα 

πτερύγια

 Έχει μη εμφανή ρουθούνια

Η Ιδανική μύτη 



Αυτιά

 Μεγάλα αυτιά :  αδιαφορία και 

παραμέληση καθηκόντων

 Μικρά αυτιά :  ευαίσθητη ψυχή

 Αυτιά που έχουν κλίση προς 

τα κάτω: υψηλή νοημοσύνη

 Μακριά και παχιά αυτιά: 

αγέρωχος και θρασύς 

χαρακτήρας

  Καλοσχηματισμένα αυτιά : 

καλός ομιλητής

 



 

Στόμα - Χείλη

 Μεγάλο στόμα: εκδηλωτικό, 

εξωστρεφές, γενναιόδωρο άτομο

 Μικρό στόμα: εσωστρεφές, 

προσεκτικό άτομο

 Λεπτά χείλη: άτομο με έλλειψη 

ζεστασιάς 

 Παχιά χείλη: ικανότητα του 

ατόμου να αγαπάει και να τον 

αγαπούν



Η Γλώσσα του Τετράποδου Σώματος

 Η Γλώσσα του Σώματος δεν 
είναι προνόμιο μόνο των 
ανθρώπων. 

 Είναι  το κύριο μέσο 
επικοινωνίας των ζώων με τον 
άνθρωπο, αλλά και μεταξύ τους. 

 Όλοι γνωρίζουμε κάποιες 
βασικές κινήσεις-ενδείξεις, όπως 
το ότι,  όταν ένα σκυλί κουνάει 
την ουρά του, δηλώνει 
φιλικότητα ή όταν μια γάτα 
φουντώνει το τρίχωμά της, 
ετοιμάζεται να επιτεθεί.



Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟ



Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΜΙΜΟΙ – ΚΛΟΟΥΝ - ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟΙ

 Τσάρλι Τσάπλιν:  ηθοποιός, σκηνοθέτης και 
σεναριογράφος που μεγαλούργησε στις 
πρώτες δεκαετίες του Χόλυγουντ. Η πρώτη 
παγκόσμια αναγνωρίσιμη φιγούρα του 
σινεμά μέσω του  «Σαρλό». 

 Μαρσέλ Μαρσώ: Υπήρξε ο πιο διάσημος  
μίμος και υπεύθυνος για την αναβίωση της 
τέχνης  του μιμικού θεάτρου.

 Mr Bean: Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
ηθοποιού που δεν χρειάστηκε να αρθρώσει 
ούτε μία λέξη σε όλη τη διάρκεια της σειράς, 
και όχι μόνο να γίνεται απολύτως 
κατανοητός, αλλά και να αγγίζει ανθρώπους 
διαφορετικών πολιτισμών και κουλτούρας. 



Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΟΔΑ 

Όσο πιο πειστικά χρησιμοποιούν τη 

γλώσσα του σώματος και του 

προσώπου οι επαγγελματίες της 

μόδας, τόσο πιο πολύ ταυτίζονται οι 

καταναλωτές, και άρα, τόσο πιο 

θεαματικές οι πωλήσεις. Η σαγήνη 

του χαμόγελου, η πλαστικότητα των 

κινήσεων, η σωστή στάση του 

σώματος, είναι περιζήτητες 

ικανότητες, που κάνουν τα μοντέλα 

που τις διαθέτουν, διάσημα και 

πλούσια.



Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

 Μεγάλη χρήση από αθλητές και 

προπονητές

 Προπονητές: κατά τη διάρκεια 

των προπονήσεων, αλλά και  

στους  αγώνες 

 Αθλητές: σε αγώνες κυρίως για 

καθοδήγηση συμπαικτών, αλλά 

και για έκφραση χαράς ή 

απογοήτευσης ή θυμού κ.λ.π.



Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η γλώσσα του σώματος των 

πολιτικών μπαίνει κάτω από το 

μικροσκόπιο των ειδικών μετά 

από κάθε τους δημόσια 

εμφάνιση και το γνωρίζουν και οι 

ίδιοι. Γι’ αυτό και 

παρακολουθούν εντατικά 

μαθήματα, ώστε να πείθουν τους 

ψηφοφόρους για  τα λεγόμενά 

τους.



ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ I.Q. KAI TO E.Q.

      Στο βιβλίο του Howard Gardner  
“The Theory of Multiple Intelligences” 
(1983),  παρουσιάζεται η θεωρία της    

  πολλαπλής ευφυΐας: 

• Γλωσσική

• Λογικομαθηματική

• Νατουραλιστική

• Μουσική

• Χωροταξική

• Κιναισθητική

• Διαπροσωπική

• Ενδοπροσωπική



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι άνθρωποι είμαστε επικοινωνιακά όντα και 

αντιλαμβανόμαστε όσα συμβαίνουν γύρω μας με όλες      

τις αισθήσεις μας. Όσο πιο οξυμένη είναι η ικανότητά μας 

να «συνομιλούμε» μη λεκτικά και όσο πιο ανεπτυγμένη 

είναι η συναισθηματική μας ευφυΐα,                                   

τόσο πιο ικανοποιητική θα είναι η επικοινωνία μεταξύ μας 

και άλλο τόσο πιο ισορροπημένη και χαρούμενη θα είναι η 

καθημερινότητά μας.    



Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α

ΜΟΙΡΙΔΟΥ ΚΑΤΙΑ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ 

ΒΕΚΑΚΗ ΖΩΗ

ΓΚΙΚΑ ΑΡΣΙ

ΔΟΚΑΞΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΙΚΗ

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΕΜΦΙΕΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΖΕΛΕΒ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΑΠΛΑΝΙ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΥΡΤΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

    Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ :  
           ΕΥΤΥΧΙΑ  ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ, ΠΕ06

ΜΑΣΓΑΛΗ ΝΑΝΣΗ

ΜΠOΡΑΚΑΪ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΝΑΚΗ ΧΡΥΣA

ΟΡΦΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΑΠΑ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ

ΣΚΛΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΑΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΤΣΑΠΙΝΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΧΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΦΕΡΙΚΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ

ΨΑΡΡΟΥ ΕΥΑ

ΨΩΜΑΚΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ



ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Η Συναισθηματική Νοημοσύνη (Γιατί το EQ είναι πιο σημαντικό από το IQ;)

 Daniel Goleman, ιζ' έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Η γλώσσα του προσώπου, του Rodney Davies, εκδόσεις '‘έσοπτρον'' 1995

• http://www.tovima.gr/science/article/?aid=528212  

• http://psychologia.psichogios.gr/2009/09/blog-post_24.html

• http://www.iatronet.gr/ygeia/psyxiki-ygeia/article/26603

• http://el.wikipedia.org/wiki

• http://www.vita.gr/psixologia/article/4636/ntroph-to-pio-parekshghmeno-synaisthhma/ 

• http://www.in2life.gr/features/notes/article/243311/h-ntroph-kai-ta-mystika-ths.html

• http://www.iatrikanea.gr/2014/9689/  

• http://www.mavrithalassa.org.gr/index.php/site-administrator/paradosi-mousiki-kai-xoroi 

• http://psychologia.psichogios.gr/2009/09/blog-post_24.html 

• http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/04/blog-post_2930.html#ixzz3X0uARNGJ

• http://dide.voi.sch.gr/Downloads/File/NEW_article_II.pdf 
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