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«Εγώ?»

● Το ερώτημα: «Ποιος είμαι εγώ?» μας έχει 
απασχολήσει όλους μια κάποια στιγμή και 
σίγουρα ανήκει στα πιο δύσκολα ερωτήματα, αν 
μπορεί να απαντηθεί…

● Το είδαμε ως πρόκληση να επιχειρήσουμε μια 
απάντηση, καθένας μόνος για τους δικούς του 
λόγους και όλοι μαζί για κάποιους λόγους που 
εξηγούμε στη συνέχεια.



Αναζητώντας απάντηση…

● Αναζητώντας απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι 
εγώ» προσανατολιστήκαμε πρώτα προς τους 
ειδικούς.…



Λασκαρίδειος Βιβλιοθήκη

● Παρακολουθήσαμε σεμινάριο στη Λασκαρίδειο 
βιβλιοθήκη.







Κλινική Ψυχολόγος

● Απευθυνθήκαμε στην κοινωνική υπηρεσία του 
δήμου και ζητήσαμε βοήθεια από ειδικευμένη 
ψυχολόγο, η οποία μας επισκέφθηκε στο χώρο μας.







Γιατί να ξέρω «ποιος είμαι εγώ?» 

● Για να αποδέχομαι τον εαυτό μου.
● Για να αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου.
● Για να μπορώ να εκφράζω αυτά που νιώθω, χωρίς να 

ντρέπομαι.
● Για να μπορώ να επιλέγω αποτελεσματική συμπεριφορά 

σε δύσκολες καταστάσεις.
● Για να αποδέχομαι τη μοναδικότητα του εαυτού μου και 

τη διαφορετικότητα των άλλων.
● Για να διαχειρίζομαι το άγχος μου.
● Για να…
● Για να … 



Θέλω να ξέρω ποιος είμαι!

● Από όλα τα παραπάνω πεδία που αναφέρθηκαν ως 
πιθανοί λόγοι για να γνωρίσω τον εαυτό μου, 
επικεντρώσαμε κυρίως στα ακόλουθα:

● Για να αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου. 
● Για να διαχειρίζομαι το άγχος μου.
● Για να αποδέχομαι τη διαφορετικότητα.



Συζητήσεις….

● Κάναμε συζητήσεις για αναγνώριση 
συναισθημάτων και δυνατότητες έκφρασης.

● Για διαχείριση συναισθημάτων, αντιμετώπιση 
αγχογόνων καταστάσεων και διαχείριση άγχους.

● Για τη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα της 
κάθε ξεχωριστής ύπαρξης. 



«Ποιος είμαι εγώ?»

● Το ερώτημα, φυσικά, έμεινε αναπάντητο.





Αποτέλεσμα?

● Η διαδικασία μπορεί να μη μας έδωσε απάντηση στο 
ερώτημα «ποιος είμαι εγώ?» Καταλήξαμε όμως σε 
πολύ χρήσιμα συμπεράσματα!



Συμπέρασμα

● ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ: Καθένας από εμάς είναι αυτό που 
είναι, αισθάνεται, εκδηλώνεται, επικοινωνεί με τρόπο 
αποκλειστικά δικό του και μοναδικό.

● ΔΕΝ ΥΠΟΤΙΜΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ: Δεν έχω κανένα 
λόγο να ντρέπομαι για τον εαυτό μου ή να τον απορρίπτω.

● ΔΕΝ ΥΠΟΤΙΜΩ ΤΟΝ ΑΛΛΟ: Καθένας είναι μια 
μοναδική ύπαρξη, όπως εγώ.

● ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΡΕΣΩ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΟΧΙ: 
Όπως κι αν είμαστε, είναι αδύνατον να αρέσουμε σε 
όλους, όπως είναι αδύνατον και να μην αρέσουμε σε 
κανέναν!!!!



Επομένως…

● Μπορεί να μην ξέρω ακριβώς ποιος είμαι –ίσως ούτε 
και περίπου-, αλλά 

μου αρέσω, 
όπως είμαι!!!!!!
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