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Στόχοι : 
 Οι μαθητές μέσα από την διαδικασία των βιωματικών δράσεων  προσπάθησαν να : 

 Να γνωρίσουν τον εαυτό τους με τα χαρίσματα και τις αδυναμίες τους να 
μάθουν να τον αποδέχονται και να βάλουν στόχο να βελτιωθούν 

 Να γνωρίσουν ποια είναι τα κυριότερα συναισθήματα και ποια είναι η 
συνήθης έκφραση τους  ( λεκτική – μη λεκτική) θετική και αρνητική. 

 Να μάθουν να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά συναισθήματα που 
αναδύονται σε σχέση με ένα γεγονός και ότι διαφοροποιείται η  έκφραση 
τους από άτομο σε άτομο. 

 Να αποδεχτούν τα συναισθήματα που νοιώθουν σε κάθε γεγονός χωρίς 
να κρίνουν αν είναι καλά ή όχι και αν πρέπει να τα αισθάνονται ή όχι. 
Έτσι  ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να τα διαχειριστούν και να τα 
ελέγξουν  

 Να μπορούν να ηρεμούν (ελέγχοντας τον εαυτό τους ) με ή χωρίς 
βοήθεια όταν νοιώθουν δυσάρεστα συναισθήματα 

 Να μπορούν να εκφράζουν και διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους με 
διαφορετικούς τρόπους 
 



Γνωριζόμαστε  
Βρίσκουμε τα 
κοινά και μη 
κοινά μας 
σημεία και τα 
αποτυπώνουμε 
σε μια 
ζωγραφιά 







Οι ομάδες μας 



Συμβόλαιο  

‘’Οι καλοί 
λογαριασμοί κάνουν 
τους καλούς φίλους’’ 
 
Θέτουμε όρους και 
όρια . 
’ η ελευθερία μου 
σταματά  εκεί που 
αρχίζουν τα 
δικαιώματα του 
άλλου’’ 



Αναγνώριση συναισθημάτων 
 Προβολή video 

   Μια  υπέροχη  διαφήμιση 
από την Ταϊλάνδη / 
Beautiful Commercial 
From Thailand2 

 Συζήτηση και καταγραφή 
συναισθημάτων  

Η ομορφιά της προσφοράς στον 
συνάνθρωπο  



1. Θυμός  

Μέγας Βασίλειος: Ο 

Θυμός είναι 

χείμαρρος, που 

παρασύρει τα πάντα 
 

 

« 

  



O θυμός είναι κατά κάποιο τρόπο κάποια έξαψη και απότομο ξέσπασμα του πάθους, η οργή δε, είναι η μόνιμη λύπη και 

διαρκής ορμή προς την ανταπόδοση αυτών που επροκάλεσαν την αδικία, σαν να καλλιεργείται με ζέση η ψυχή προς την 

εκδίκηση». 

Tο παρακάτω απόσπασμα όπως και το προηγούμενο, προέρχεται από την ομιλία του M. Βασιλείου σχετικά με το θυμό και 

την οργή. 

«Tο πάθος του θυμού, από τη στιγμή που θα αποβάλει την λογική και εξουσιάσει την ψυχή, αποθηριώνει εξ ολοκλήρου τον 

άνθρωπο, και δεν του επιτρέπει ούτε άνθρωπος να είναι, αφού δεν έχει πλέον την βοήθεια της λογικής. 

Διότι, όπως ακριβώς είναι το δηλητήριο στα δηλητηριώδη ζώα, το ίδιο γίνεται ο θυμός σ’ αυτούς που οργίζονται. Λυσσούν 

όπως ακριβώς τα σκυλιά, επιτίθενται όπως ακριβώς οι σκορπιοί, δαγκάνουν όπως τα φίδια. 

 Διότι αυτοί που είναι έτοιμοι να καταστρέψουν ο ένας τον άλλον και να βλάψουν τους ομόφυλούς τους, ευλόγως θα 

μπορούσαν να συναριθμηθούν με τα θηρία και τα δηλητηριώδη ζώα στα οποία εκ φύσεως ενυπάρχει αδιάλλακτο μίσος 

προς τους ανθρώπους. Εξαιτίας του θυμού υπάρχουν αχαλίνωτες γλώσσες και ξέφραγα στόματα. Xέρια ασυγκράτητα, 

ύβρεις, χλευασμοί, κατηγορίες, προσβολές και τόσα άλλα που δεν μπορεί να απαριθμήσει κανείς, είναι πάθη που γεννώνται 

από την οργή και τον θυμό. 

Από το θυμό και ξίφος ακονίζεται. Tολμάται θάνατος ανθρώπου από χέρι ανθρώπινο. Από αυτόν μεν οι αδελφοί αγνόησαν 

ο ένας τον άλλον, γονείς και παιδιά εξέχασαν την συγγένεια. Kατά πρώτον λοιπόν αγνοούν τους εαυτούς τους οι 

οργιζόμενοι, έπειτα όλους μαζί τους φίλους. 

Όπως δηλαδή οι χείμαρροι που μαζεύονται στα κοιλώματα παρασύρουν ότι βρουν μπροστά τους, έτσι οι ορμές των 

οργιζομένων είναι βίαιες και ασυγκράτητες και παρασύρουν ομοίως όλους. 

Oι θυμώδεις δεν σέβονται τα γηρατειά, ούτε την αρετή της ζωής, ούτε την συγγένεια, ούτε υπέρτερα χαρίσματα, ούτε τίποτε 

άλλο από τα τίμια των ανθρώπων. O θυμός είναι μια στιγμιαία τρέλα. 

Mη λοιπόν θεραπεύετε το κακό με το κακό, μήτε να επιχειρείτε να υπερβείτε ο ένας τον άλλον στις συμφορές. Σε ύβρισε 

αυτός που οργίσθηκε; Σταμάτησε το κακό με τη σιωπή. Εσύ δε, σαν ρεύμα, την οργή εκείνου αφού υποδεχθείς στην καρδιά 

σου, τους ανέμους να μιμήσαι, που με το αντιφύσημα ανταποδίδουν κάθε τι που λαμβάνουν. 

Nα μην κάνεις διδάσκαλό σου τον εχθρό, μήτε αυτό που μισείς. 

Mήτε να γίνεις σαν καθρέφτης του οργίλου, με το να δεικνύεις την μορφή εκείνου στον εαυτό σου. Εκείνος είναι 

κατακόκκινος, εσύ όμως δεν εκοκκίνησες; Mάτια κατακόκκινα, τα δικά σου, όμως, πες μου, γαληνεύουν; Φωνή τραχεία, η 

δική σου όμως είναι ήπια; 

Ούτε ο αντίλαλος στις ερημιές δεν επιστρέφει συνήθως έτσι ακέραιος πίσω σε αυτόν που φωνάζει, όπως γυρίζουν οι ύβρεις 

στον οργιζόμενο. Mάλλον δε, ο αντίπαλος γυρίζει ο ίδιος, η δε ύβρη επανέρχεται με προσθήκη. 

O θυμός προκαλεί μάχη, η μάχη γεννά ύβρεις, οι ύβρεις κτυπήματα, τα κτυπήματα τραύματα, από τα οποία πολλές φορές 

προκαλούνται θάνατοι. Από την πρώτη στιγμή ας σταματήσουμε το κακό με το να ξεριζώσουμε την οργή με κάθε τρόπο 

από τις ψυχές. 

Σε έβρισε; Συ πες καλό λόγο. 



Ο ΘΥΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ 

ΠΟΥ ΒΡΥΧΑΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΕΙ ΚΑΘΕ ΑΣΧΗΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΚΊΑ 



“Tο πάθος του θυμού, από τη στιγμή που θα αποβάλει την λογική και 

εξουσιάσει την ψυχή, αποθηριώνει εξ ολοκλήρου τον άνθρωπο, και δεν 

του επιτρέπει ούτε άνθρωπος να είναι, αφού δεν έχει πλέον την βοήθεια 
της λογικής” 



ας σταματήσουμε το κακό με το να ξεριζώσουμε την οργή 
με κάθε τρόπο από τις ψυχές. 
Σε έβρισε; Συ πες καλό λόγο. 



2. Χαρά 
ΧΑΡΑ =δυνατό, 
ευχάριστο 
συναίσθημα που 
το δημιουργεί η 
ικανοποίηση 
επιθυμιών, 
στόχων ή η 
προσδοκία για 
την ικανοποίησή 
τους 







Η πραγματική χαρά πηγάζει από 
την ψυχή μας . 
Δεν είναι τα δυνατά χάχανα και 
γέλια , αυτά είναι ξεσπάσματα . 
  

Αυτή είναι η χαρά, η 
πνευματική χαρά, που δεν 
εκφράζεται και 
πλημμυρίζει την καρδιά 



Κοιμήθηκα και ονειρεύτηκα πως η ζωή 
είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα πως ζωή 
σημαίνει να υπηρετείς. Υπηρέτησα και 
είδα ότι το να υπηρετείς είναι χαρά. 

Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου 
Πενταπόλεως, του 
Θαυματουργού:  
«Η ευτυχία, η έσωθεν χαρά, 
εκπηγάζει από την 
ταπείνωση».  
 
 

ΑΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΗ ΣΤΕΝΟΧΩΡΗΘΩ, ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΙΜΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΝΑ ΜΗ ΧΑΛΑΣΩ ΤΗΝ 
ΗΣΥΧΙΑ ΜΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΠΡΑΟΣ, 
ΤΟΤΕ ΕΙΜΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ….. 

. 



3. Συγγνώμη 
 Συγγνώμη =η 
έκφραση της 
μετάνοιας κάποιου 
για λόγο ή πράξη 
του εις βάρος 
άλλου: σας ζητώ 
συγγνώμη για ό,τι 
είπα εναντίον σας 



Το γράμμα της συγγνώμης   

«η συγγνώμη είναι η πιο δύσκολη λέξη» ,  
Τόσο μικρές λέξεις που μπορούμε με 
ευκολία να προφέρουμε όταν σκουντάμε 
κατά λάθος κάποιον στο δρόμο, αλλά την 
κρίσιμη ώρα «βγαίνουν» με δυσκολία. Τι 
σημαίνει, λοιπόν, η συγχώρεση και τι η 
συγγνώμη; Γιατί και στις δύο 
περιπτώσεις κάτι μας κρατάει πίσω; 



Συγχώρεση: υπόθεση προσωπική  
Πολλοί πιστεύουμε ότι η συγχώρεση είναι κάτι που 
οφείλουμε να κάνουμε όταν αυτός που μας πλήγωσε τη 
ζητάει. Όμως, στην πραγματικότητα είναι μια υπόθεση 
πολύ πιο προσωπική. Δεν έχει να κάνει με τον άλλον, αλλά 
με εμάς, με τη δική μας ανάγκη να απαλλαγούμε από ένα 
φορτίο που μας βαραίνει και να κερδίσουμε ξανά την 
εσωτερική μας γαλήνη. Επίσης, δεν είναι πράξη 
δικαιοσύνης, γι’ αυτό μικρή σημασία έχει αν αυτός που μας 
πλήγωσε τιμωρήθηκε ή όχι. Στην ουσία, η συγχώρεση είναι 
μια πράξη ανακούφισης πρώτα από όλα για εμάς τους 
ίδιους, ενώ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η σχέση μας με 
αυτόν που μας πλήγωσε θα διορθωθεί.  
 



Συγχώρεση: υπόθεση προσωπική  
Πολλοί πιστεύουμε ότι η συγχώρεση είναι κάτι 
που οφείλουμε να κάνουμε όταν αυτός που μας 
πλήγωσε τη ζητάει. Όμως, στην πραγματικότητα 
είναι μια υπόθεση πολύ πιο προσωπική. Δεν έχει 
να κάνει με τον άλλον, αλλά με εμάς, με τη δική 
μας ανάγκη να απαλλαγούμε από ένα φορτίο που 
μας βαραίνει και να κερδίσουμε ξανά την 
εσωτερική μας γαλήνη. Επίσης, δεν είναι πράξη 
δικαιοσύνης, γι’ αυτό μικρή σημασία έχει αν 
αυτός που μας πλήγωσε τιμωρήθηκε ή όχι. Στην 
ουσία, η συγχώρεση είναι μια πράξη 
ανακούφισης πρώτα από όλα για εμάς τους 
ίδιους, ενώ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η σχέση 
μας με αυτόν που μας πλήγωσε θα διορθωθεί.  
 



Τα στάδια της συγχώρεσης 
1. Το πρώτο βήμα είναι να συνειδητοποιήσουμε τον πόνο που μας 
προκάλεσαν. Δεν είναι εύκολο να παραδεχτούμε ότι πληγωθήκαμε, γιατί 
συχνά πείθουμε τον εαυτό μας ότι όλα είναι καλά, ώστε να προστατευτούμε 
από δυσάρεστα συναισθήματα.  
2. Πολλές φορές, όταν μας πληγώνουν, έχουμε την αίσθηση ότι κάπου 
φταίξαμε κι εμείς, ώστε να αισθανόμαστε ότι έχουμε τον έλεγχο της 
κατάστασης. Οι ενοχές, όμως, δεν οδηγούν πουθενά.  
3. Το στάδιο της θυματοποίησης είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, γιατί ο 
ρόλος του θύματος είναι πολύ «βολικός» και αποτελεί μια καλή δικαιολογία 
για να μην αναλάβουμε ευθύνες.  
4. Εξίσου σημαντικό είναι και το να εκφράσουμε την οργή μας. Ωστόσο, για 
να γίνει αυτό δεν χρειάζεται να βρεθούμε πρόσωπο με πρόσωπο με αυτόν που 
μας πλήγωσε, αρκεί να παραδεχτούμε και να αποδεχτούμε τον θυμό μας.  
5. Έπειτα ακολουθεί το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών. Ούτε εδώ χρειάζεται 
να αναζητήσουμε τον θύτη και να του μιλήσουμε, εκτός και αν πρόκειται για 
κάποιο κοντινό σε εμάς πρόσωπο. Η συγχώρεση μπορεί να δοθεί ακόμη κι αν 
δεν ξαναδούμε αυτόν που μας έβλαψε.  
6. Το τελευταίο στάδιο είναι αυτό της συγχώρεσης, το οποίο οι περισσότεροι 
αντιλαμβάνονται ως μια εσωτερική λύτρωση.  



Συγγνώμη 
Συγχώρεση   

Να κάνουμε την 
καρδιά μας  « 
μεγάλη» να 
χωρέσει τον 
συνάνθρωπό 
μας 



4. Αγάπη  

Η αγάπη 
είναι ένα 
συναίσθημα 
έντονης 
στοργής και 
προσωπικής 
αφοσίωσης. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://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
https://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




Δύναμη, πλούτη, μεγαλεία, δε φτάνουν να 
γλυκάνουν το ψωμί σαν την αγάπη! 

Η αγάπη βράχους κατελεί και τα θεριά 
μερώνει. 













ΥΠΕΥΘΙΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ12.01 


