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Συναισθηματική Νοημοσύνη

 Είναι γεγονός ότι δεν γεννιόμαστε με υψηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη

αλλά την αποκτούμε μέσα από την ανεπίσημη εκπαίδευση σε αυτήν κατά

την παιδική και ενήλικη ζωή μας. Είναι λοιπόν ένα είδος νοημοσύνης το

οποίο χτίζεται στην πορεία της ανάπτυξης ενός ανθρώπου. Μέχρι σήμερα η

έλλειψη ενημέρωσης σε συνδυασμό με την προσκόλληση σε παλιές

νοοτροπίες έχουν παρεμποδίσει την ουσιαστική κινητοποίηση για την

οργανωμένη εκπαίδευση σε δεξιότητες Συναισθηματικής Νοημοσύνης

διαιωνίζοντας προσωπικές και διαπροσωπικές δυσκολίες. Αυτό

συνεπάγεται ότι στους περισσότερους από εμάς δεν έχουν σφυρηλατηθεί οι

ικανότητες που πλαισιώνουν την υψηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη.



Συναισθηματική Νοημοσύνη

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου με υψηλή Συναισθηματική 

Νοημοσύνη; Η περιγραφή του Goleman (1995) είναι η πιο διαδεδομένη 

αυτή τη στιγμή:

 1. Η αναγνώριση των συναισθημάτων μας: Η αυτοεπίγνωση, η 

αναγνώριση δηλαδή των συναισθημάτων μας την ώρα που 

δημιουργούνται θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης.

 2. Ο έλεγχος των συναισθημάτων μας: η ικανότητα αυτή σχετίζεται με τη 

χειραγώγηση και τον έλεγχο των συναισθημάτων ώστε να αντιμετωπίζονται 

αποτελεσματικά οι καταστάσεις της ζωής. Η ικανότητα αυτή οικοδομείται 

πάνω στην αυτοεπίγνωση.



Συναισθηματική Νοημοσύνη

 3. Η εξεύρεση κινήτρων για τον εαυτό μας: Η ικανότητα για αυτοέλεγχο επιτρέπει 
την προσήλωση της προσοχής σε συγκεκριμένους στόχους, τη στοχοθεσία, την 
αυτοκυριαρχία και τη δημιουργικότητα.

 4.Η αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων: η ικανότητα αυτή αφορά την 
ενσυναίσθηση που είναι θεμελιώδης δεξιότητα.

 5. Η διαχείριση των σχέσεων μας: Η ικανότητα αυτή αναφέρεται στην ικανότητα 
διαχείρισης των συναισθημάτων των άλλων.

Είναι σημαντικό να γίνει αναφορά και στη θεωρία του Sternberg (1966) 
σύμφωνα με την οποία η ‘Νοημοσύνη της επιτυχίας’ αφορά την ικανότητα του 
ατόμου να προσαρμόζεται στο περιβάλλον και να προσαρμόζει τις ανάγκες και 
τις ικανότητες του στο περιβάλλον ώστε να ολοκληρώνει τους προσωπικούς του 
στόχους.



Συναισθηματική Νοημοσύνη

 Ποια είναι η σημασία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης;

 Σύμφωνα με έρευνες το υψηλό IQ (ο δείκτης νοημοσύνης που ήταν 
γνωστός μέχρι τώρα) δεν εξασφαλίζει την επαγγελματική και προσωπική 
επιτυχία. Οι έρευνες δείχνουν ότι μόνο το 4% της επιτυχίας οφείλεται στο IQ. 
Ας φανταστούμε έναν άνθρωπο με πολύ υψηλό ΙQ ο οποίος εκδηλώνει 
συχνά έντονα ξεσπάσματα θυμού διαταράσσοντας τις προσωπικές και 
επαγγελματικές του σχέσεις. Μπορεί να είναι επιτυχημένος προσωπικά και 
επαγγελματικά;

 Τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν επίσης ότι μπορεί μια επιχείρηση να 
προσλάβει κάποιον για τα προσόντα του (IQ, σπουδές) αλλά ότι τον 
κρατούν για το χαρακτήρα του (Συναισθηματική Νοημοσύνη).



Συναισθηματική Νοημοσύνη

 Σε σχολεία όπου εφαρμόστηκε πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής 
παρατηρήθηκαν βελτίωση στην αναγνώριση και κατονομασία συναισθημάτων, 
μεγαλύτερη ικανότητα κατανόησης των αιτιών των συναισθημάτων, 
μεγαλύτερη ανοχή στην απογοήτευση, αποτελεσματικότερος έλεγχος του 
θυμού, περισσότερη υπευθυνότητα, καλύτερη κατανόηση των απόψεων των 
άλλων και βελτίωση στην επικοινωνία.

 Παρατηρώντας τους ανθρώπους γύρω μας μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 
δεν αρκεί το υψηλό IQ για να είναι κανείς ευτυχισμένος. Η ευτυχία εξαρτάται 
περισσότερο από τη σχέση μας με τον εαυτό μας και τους άλλους οι οποίες 
βελτιώνονται με την ικανότητα στην αυτοεπίγνωση, τον αυτοέλεγχο, στην 
ενθάρρυνση εαυτού, την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες, δηλαδή 
την υψηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη.



Διαχείριση Συναισθημάτων

 Όταν μιλάμε για διαχείριση συναισθημάτων συνήθως γίνεται μια μεγάλη 

παρεξήγηση. Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι η διαχείριση των 

συναισθημάτων σημαίνει ότι θα καταφέρουν να μην νιώθουν ποτέ άγχος, 

φόβο, θυμό και οποιοδήποτε συναίσθημα τους είναι δυσάρεστο.

 Όμως αυτά τα συναισθήματα είναι αυτόματες αντιδράσεις του νευρικού 

μας συστήματος, οι οποίες είναι ουσιαστικές για την επιβίωση μας. 

Χρειαζόμαστε και το άγχος και τον φόβο και τον θυμό για να 

αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους και να αντιδρούμε ανάλογα. Άρα, αν 

σταματήσουμε να νιώθουμε, τότε παύουμε να ζούμε.



Διαχείριση Συναισθημάτων

 Μια άλλη λανθασμένη αντίληψη είναι ότι η διαχείριση συναισθημάτων 

σημαίνει να αγνοούμε και καταπιέζουμε, όποιο συναίσθημα κρίνουμε ότι 

δεν πρέπει να το εκφράσουμε. Αυτό συμβαίνει συνήθως με 

συναισθήματα όπως ο θυμός ή η στενοχώρια τα οποία κρίνονται από το 

περιβάλλον ως ένδειξη αδυναμίας. 

 Συχνά, λοιπόν, προσπαθούμε να τα απωθούμε ελπίζοντας ότι έτσι θα τα 

ξεχάσουμε και θα εξαφανιστούν. Στην πραγματικότητα, όμως, τα 

συναισθήματα δεν εξαφανίζονται, αλλά παραμένουν παγιδευμένα μέσα 

στον οργανισμό μας.



Διαχείριση Συναισθημάτων

 Κάθε συναίσθημα έχει έναν σκοπό, ο οποίος είναι να αντιληφθούμε ότι μας συμβαίνει κάτι και 
χρειάζεται να κινητοποιηθούμε για να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό το συμβάν, για παράδειγμα, 
μπορεί να είναι ότι κάποιος παραβιάζει τα δικαιώματα μας και τότε θυμώνουμε ή ότι κάποιος μας 
φροντίζει και τότε χαιρόμαστε. Σε κάθε περίπτωση, χωρίς το αντίστοιχο συναίσθημα δεν θα 
μπορούσαμε να κατανοήσουμε τι χάνουμε ή τι κερδίζουμε και να κινητοποιηθούμε για να το 
διεκδικήσουμε.

 Συνεπώς, κάθε συναίσθημα είναι μια μορφή ενέργειας η οποία είναι απαραίτητη για να 
κινούμαστε και να αναπτυσσόμαστε. Ωστόσο, όπως είδαμε, υπάρχουν φορές που κρίνουμε ότι 
δεν μπορούμε να εκτονώσουμε αμέσως και αυθόρμητα αυτήν την ενέργεια. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η ενέργεια αυτή μένει μέσα μας και "βράζει" μέχρι να βρει διέξοδο. Για να το δείτε αυτό 
αρκεί να πάρετε λίγο χρόνο για να κάνετε μια μικρή άσκηση: 

 Κλείστε τα μάτια και πάρτε βαθιές αναπνοές μέχρι να χαλαρώσετε. Έπειτα συγκεντρώστε την 
προσοχή σας στο σώμα σας και σκεφτείτε κάτι που σας στενοχωρεί. Παρατηρήστε σε ποιο 
σημείο του σώματος νιώθετε κάτι διαφορετικό. Μήπως νιώθετε ένα βάρος στο στήθος; Ή μήπως 
έχετε ένα σφίξιμο στο κεφάλι; Ό, τι και νιώθετε είναι φυσιολογικό. Η ουσία είναι ότι μόλις εντοπίσατε 
που συσσωρεύεται η ενέργεια της στενοχώριας σας. Το ίδιο θα ανακαλύψετε, αν κάνετε αυτήν την 
άσκηση και για τα άλλα σας συναισθήματα.



Διαχείριση Συναισθημάτων

 Από τη μια πλευρά, λοιπόν, όταν δεν εκτονώνουμε τα συναισθήματά μας, νιώθουμε μια 
εσωτερική πίεση, αυτό που όλοι γνωρίζουμε ως στρες, το οποίο παρουσιάζει σοβαρές 
επιπτώσεις για την ψυχολογική και τη σωματική μας υγεία. Από την άλλη πλευρά, 
καθημερινά βρισκόμαστε σε πολλές καταστάσεις στις οποίες η αυθόρμητη έκφραση των 
συναισθημάτων μας μπορεί να έχει συνέπειες για τις σχέσεις μας με το περιβάλλον. Άρα, 
αυτό που χρειάζεται είναι να βρούμε έναν τρόπο να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα μας 
έτσι ώστε να μπορούμε να τα εκτονώνουμε όσο πιο εποικοδομητικά μπορούμε.

 Η διαχείριση των συναισθημάτων έχει να κάνει με δυο πολύ σημαντικές διαδικασίες. Η μία 
είναι η διαδικασία με την οποία αντιλαμβάνομαστε την πραγματικότητα, δηλαδή πώς και 
πόσο αφήνουμε να μας επηρεάζουν τα εξωτερικά ερεθίσματα, ώστε να βιώνουμε ένα 
συναίσθημα με μια συγκεκριμένη ένταση. Η άλλη διαδικασία αφορά τους τρόπους που 
επιλέγουμε για να εκτονώνουμε την ενέργεια των συναισθημάτων μας, ώστε να 
αποφεύγουμε να συσσωρεύονται μέσα μας. Ας τα δούμε, όμως, ξεχωριστά παίρνοντας 
για παράδειγμα το άγχος.



Αντίληψη

 Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα διαφέρει από στιγμή σε 
στιγμή.

 Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε ότι αν αντιλαμβανόμαστε μια κατάσταση 
ως πολύ απειλητική, τότε έτσι είναι και στην πραγματικότητα. Για να 
διαπιστώσουμε αν ισχύει αυτό, αρκεί να κάνουμε ένα απλό πείραμα. Σκεφτείτε 
μια κατάσταση που σας άγχωσε πάρα πολύ, και τώρα έχει τελειώσει. Τώρα 
προσπαθήστε να βαθμολογήσετε την ένταση του άγχους που νιώθατε σε εκείνη 
τη φάση με μια κλίμακα από το 1 (= πολύ λίγο) έως 10 (=υπερβολικό).

 Έπειτα σκεφτείτε πόσο άγχος θεωρείτε τώρα ότι άξιζε αυτή η κατάσταση 
σήμερα. Ίσως παρατηρήσετε ότι η βαθμολογία σας τότε και σήμερα διαφέρει 
σημαντικά. Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε μια κατάσταση 
όταν είμαστε μέσα σε αυτή είναι σχεδόν πάντα πολύ πιο έντονος και συχνά 
χρειάζεται να πάρουμε μια απόσταση ώστε τα συναισθήματα μας να έρθουν σε 
ένα επίπεδο που να μπορούμε να τα διαχειριστούμε.



Αντίληψη

 Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα διαφέρει από άνθρωπο 
σε άνθρωπό.

 Η αντίληψη μας για την πραγματικότητα και, άρα για το αν υπάρχει απειλή και 
πόσο επικίνδυνη είναι, εξαρτάται κατά πολύ από τις εμπειρίες και τις πεποιθήσεις 
κάθε ανθρώπου. Για παράδειγμα, μπορεί ένας άνθρωπος να είχε στην παιδική 
του ηλικία την εμπειρία να χρειάστηκε να πει ένα ποίημα σε μια σχολική γιορτή 
και να ξεχάσε τα λόγια του με αποτέλεσμα να γελάνε και να τον κοροϊδεύουν οι 
συμμαθητές του. Πώς νομίζετε ότι θα ένιωθε αυτός ο άνθρωπος αν τώρα 
χρειαζόταν να μιλήσει μπροστά σε κόσμο;

 Ας υποθέσουμε τώρα ότι κάποιος άλλος άνθρωπος, που δεν είχε αυτή την 
τραυματική εμπειρία, καλείτε να μιλήσει μπροστά σε κόσμο. Όμως αυτός έχει την 
απόλυτη πεποίθηση «Δεν πρέπει να κάνω ποτέ λάθος». Άρα, θα πρέπει να κάνει 
μια τέλεια ομιλία, χωρίς να κομπιάσει, ούτε να μπερδευτεί στιγμή. Πώς νομίζετε ότι 
θα ένιωθε με τη σειρά του αυτός ο άνθρωπος;



Αντίληψη

 Συνεπώς, ένας τρόπος για να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας είναι να 

κατανοήσουμε το πώς επηρεάζονται από τις αντιλήψεις μας. Όταν 

εντοπίσουμε ότι ένα συναίσθημα έχει υπερβολική ένταση είτε γιατί είμαστε 

πολύ μέσα στην κατάσταση που το προκάλεσε ή γιατί συνδέεται με 

εμπειρίες και πεποιθήσεις που κουβαλάμε, τότε θα μπορέσουμε να 

ηρεμήσουμε αρκετά ώστε να το εκτονώσουμε με έναν εποικοδομητικό 

τρόπο.



Συμπεριφορά

 Τα συναισθήματα μας εκφράζονται μέσα από τη συμπεριφορά μας. Μέσα από τις εμπειρίες τους 
οι άνθρωποι αναπτύσσουν συγκεκριμένες συμπεριφορές και συχνά νομίζουν ότι αυτές δεν 
μπορούν να αλλάξουν. Για παράδειγμα, κάποιος που, όταν θυμώνει, επιτίθεται σε όποιον βρει 
μπροστά του, μπορεί να θεωρεί ότι αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος για να εκφράσει το θυμό 
του. Οπότε, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να καταπιέζει τον θυμό του γιατί διαφορετικά θα έχει πολύ 
άσχημες συνέπειες για τον ίδιο και το περιβάλλον του.

 Ωστόσο, αν παρατηρήσουμε λίγο τις συμπεριφορές των ανθρώπων θα δούμε ότι γενικά 
υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εκφράσουμε κάθε συναίσθημα. Άλλος, όταν θυμώνει, βρίζει και 
άλλος, το συζητάει με τους φίλους του, άλλος σπάει αντικείμενα και άλλος βαράει ένα σάκο του 
μποξ. Επιπλέον, αν το σκεφτείτε, θα δείτε ότι ακόμα και ο ίδιος άνθρωπος εκτονώνει διαφορετικά 
κάθε συναίσθημα ανάλογα με την κατάσταση. 

 Κάποιος που νιώθει άγχος για μια δουλειά που πρέπει να κάνει μπορεί άλλες φορές να κλείνεται 
στον εαυτό του και άλλες να το συζητάει, άλλες να πεισμώνει και να τα καταφέρνει και άλλες να 
μπλοκάρει και να μην κάνει τίποτα. Άρα, οι επιλογές για τον τρόπο που θα εκφράσουμε τα 
συναισθήματα μας είναι πάρα πολλές. Αυτό που έχει σημασία είναι να επιλέξουμε τον τρόπο που 
είναι κατάλληλος για εμάς



Συμπεριφορά

 Αρχικά, χρειάζεται να κάνουμε μια λίστα με τις επιλογές που έχουμε κάθε φορά 
και μπορεί να εκπλαγείτε αν δείτε πόσες πολλές μπορεί να είναι αυτές. Σε αυτή τη 
διαδικασία βοηθάει να ξεκινήσουμε με την ερώτηση « Τι χρειάζομαι για να νιώσω 
καλύτερα; ». Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να προσέξουμε ώστε οι απαντήσεις 
μας να έχουν να κάνουν με εμάς και όχι με το περιβάλλον μας. 

 Για παράδειγμα, κάποιος που είναι αγχωμένος γιατί έχει κολλήσει στην κίνηση 
μπορεί να πει ότι χρειάζεται να ανοίξει ο δρόμος για να περάσει. Όμως το 
γεγονός ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι για να αλλάξει αυτή η κατάσταση είναι και ο 
λόγος που είναι αγχωμένος. Η ουσία είναι να δει τι μπορεί να αλλάξει στον εαυτό 
του για να νιώσει καλύτερα. Μπορεί, για παράδειγμα, να ακούσει μουσική ή να 
πάρει βαθιές αναπνοές ώστε να χαλαρώσει, ή ακόμα να τηλεφώνήσει σε έναν 
φίλο και να μιλήσει για να εκτονώσει το άγχος του. 

 Κάθε μια απο αυτές τις επιλογές είναι καλύτερη από το να σφίγγεται και να βρίζει 
μέχρι να φτάσει στον προορισμό του!



Συμπεριφορά

 Όσο απλή κι αν φαίνεται αυτή η διαδικασία, στην αρχή ο καθένας μπορεί να 
δυσκολευτεί. Ο λόγος είναι ότι, όταν το μυαλό και το σώμα μας συνηθίσουν να 
λειτουργούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, τότε αυτός ο τρόπος γίνεται 
αυτόματος και άρα πιο εύκολος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και ο 
μοναδικός ή ο πιο κατάλληλος. 

 Είναι σαν να έχετε μάθει να οδηγείτε αυτοκίνητο με ταχύτητες και να χρειάζεται να 
οδηγήσετε ένα αυτόματο αυτο κίνητο. Στην αρχή θα χρειάζεται να σκέφτεστε 
πριν κάνετε μια κίνηση, αλλά στην πορεία η νέα διαδικασία θα γίνεται όλο και πιο 
εύκολη. Μπορεί να επιλέξετε να κάνετε μόνοι σας την αλλαγή ή να πάρετε 
βοήθεια από κάποιον ειδικό. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα έχετε κάνει ένα 
σημαντικό βήμα για να διαχειρίζεστε τα συναισθήματα σας!

 Ιωάννα Κουτσοπούλου (MSc)

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια



ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

 Τί είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ);
Ο όρος ακούγεται συχνά γύρω μας και πολλοί πιστεύουν ότι είναι ακόμα πιο σημαντική 
από τον δείκτη νοημοσύνης (IQ) όσον αφορά στο πόσο επιτυχημένος μπορεί να γίνει 
κανείς στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή.Προκειμένου να μπορέσουμε να 
καταλάβουμε τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε Συναισθηματική Νοημοσύνη, θα 
περιγράψουμε σύντομα τις πέντε βασικές κατηγορίες που την περιγράφουν:

 1. Η πρώτη από αυτές είναι η αυτεπίγνωση. Η αυτεπίγνωση μπορεί να πάρει τρείς εκδοχές: 
Α) Την συναισθηματική επίγνωση. Η ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει τα 
συναισθήματα του καθώς τα βιώνει, είναι ένα από τα κλειδιά της συναισθηματικής 
νοημοσύνης γιατί το πρώτο βήμα για να ρυθμίσουμε τα συναισθήματα μας είναι φυσικά 
να τ?αναγνωρίσουμε. Β) Την αντικειμενική αυτο-αξιολόγηση. Το να γνωρίζουμε τα δυνατά 
μας σημεία και τις αδυναμίες μας και να είμαστε ανοιχτοί σε εποικοδομητική κριτική είναι ένα 
από τα κλειδιά της προσωπικής μας βελτίωσης. Γ) Την αυτοπεποίθηση, δηλαδή τη 
σιγουριά για την αξία μας και τις συνατότητες μας.
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 2. Η αυτορρύθμιση. Ο τρόπος με τον οποίο ελέγχουμε και ρυθμίζουμε συναισθήματα όπως 
το άγχος, ο φόβος, ή ο θυμός έτσι ώστε να μην παρεμβαίνουν στην επιτέλεση των 
πραγμάτων που έχουμε να κάνουμε. Περιλαμβάνει : α) τον αυτοέλεγχο, το πώς δηλαδή 
διαχειριζόμαστε διάφορες παρορμήσεις, β) την αξιοπιστία, την ικανότητα μας δηλαδή να 
διατηρούμε αρχές τιμιότητας και ακεραιότητας, γ) την ευσυνειδησία ή αλλιώς την ανάληψη 
ευθύνης για την επίδοση μας, δ) την προσαρμοστικότητα, δηλαδή το πόσο ευέλικτα 
διαχειριζόμαστε την αλλαγή και ε) την καινοτομία (το πόσο ανοιχτοί είμαστε σε νέες ιδέες).

 3. Η κινητοποίηση/κίνητρο, η ικανότητα δηλαδή κάποιου να παραμένει αισιόδοξος και να 
συνεχίζει την προσπάθεια παρά τα όποια εμπόδια ή δυσκολίες. Αναλυτικά, η κινητοποίηση 
απαρτίζεται από: α) το κίνητρο της επίτευξης, μίας δηλαδή εσωτερικής ώθησης που μας 
οδηγεί να βελτιωνόμαστε διαρκώς, β) τη δέσμευσή μας στους στόχους μίας ομάδας ή 
οργανισμού, γ) την πρωτοβουλία να αναλαμβάνουμε δράση και να αδράττουμε ευκαιρίες 
δ) την αισιοδοξία, δηλαδή την επιμονή μας να επιδιώκουμε τους στόχους μας παρά τις 
δυσκολίες.
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 4. Η ενσυναίσθηση, ή με άλλα λόγια η ικανότητα μας να αναγνωρίζουμε τα 
συναισθήματα των άλλων. Οι άνθρωποι που διαθέτουν αυτή την ιδιότητα 
α) είναι προσανατολισμένοι στην παροχή υπηρεσιών, προσδοκούν και 
αναγνωρίζουν τις ανάγκες των άλλων, β) βοηθούν στην εξέλιξη των άλλων 
ενισχύοντας τις ικανότητες τους, γ) αξιοποιούν την διαφορετικότητα των 
άλλων, δ) αναγνωρίζουν τις αρχές και τη δυναμική της ομάδας τους, δ) 
έχουν κατανόηση στις ανάγκες και τις επιθυμίες των άλλων

 5. Οι κοινωνικές δεξιότητες, είναι εκείνες που μας βοηθούν να συνάπτουμε 
και να διατηρούμε θετικές σχέσεις. Κοινωνικές δεξιότητες είναι α) η 
ικανότητα για επιρροή, β) η αποτελεσματική επικοινωνία, γ) η ηγεσία που 
εμπνέει και καθοδηγεί, δ) η σωστή διαχείριση κρίσεων, δ) η ικανότητα να 
τρέφουμε σχέσεις, ε) η συνεργατικότητα και τέλος η ομαδικότητα.
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 Όπως είδαμε λοιπόν, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια ευρεία έννοια η οποία εμπεριέχει ένα σημαντικό αριθμό 
στοιχείων που την απαρτίζουν. Το να ενισχύσουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη σημαίνει να δυναμώσουμε όλες αυτές 
τις δεξιότητες που αναφέρθηκαν για το καλό της προσωπικής ή επαγγελματικής μας ζωής.
Για να ενισχύσεις τη συναισθηματική σου νοημοσύνη,

 1. Καλλιέργησε την επίγνωση των συναισθημάτων σου. Ρώτα τον εαυτό σου κατά τη διάρκεια της μέρας «Τι νιώθω τώρα;». 
Εάν επαναλαμβάνεις αυτή την ερώτηση για ένα χρονικό διάστημα (π.χ μια εμβομάδα) θα διαπιστώσεις ότι θα είσαι θέση να 
αναγνωρίζεις τα συναισθήματα σου ευκολότερα.

 2. Απέφυγε να κρίνεις ή να διακόπτεις τα συναισθήματα σου πριν έχεις καν την ευκαιρία να τα μελετήσεις. Συνήθως, τα 
συναισθήματα ακολουθούν την πορεία της καμπύλης, από ανεπαίσθητα, γίνονται έντονα και μετά ξανά υποχωρούν. Δεν 
υπάρχει λόγος να τα διακόπτεις. Αντίθετα, προσπάθησε να συνδεθείς μαζί τους, να τα αποδεχτείς και να νιώσεις άνετα με 
αυτά.

 3. Μάθε να ελέγχεις το στρές σου. Όταν είμαστε πλημμυρισμένοι με στρες, δεν μπορούμε να σκεφτούμε αντικειμενικά και 
ίσως πάρουμε λάθος αποφάσεις. Για να διαχειριστείς το στρές αντικειμενικά, αρχικά αναγνώρισε πότε είσαι αγχωμένος/η 
καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αντιδράς/συμπεριφέρεσαι σε αυτήν την περίπτωση. Ύστερα προσπάθησε να 
σκεφτείς τι θα μπορούσε να σε βοηθήσει, τι θα είχε χαλαρωτική επίδραση για σένα.

 4. Άκου το σώμα σου. Η φυσική σου κατάσταση μπορεί να σου δώσει πληροφορίες για τον τρόπο που νιώθεις. Αυτή η 
ανακατωσούρα στο στομάχι μπορεί να είναι σημάδι ότι έχεις αγχωθεί ή οι σφιγμένοι μύες σου, ένδειξη ότι έχεις θυμώσει.
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 5. Δοκίμασε να δείς τις δυσκολίες σου με χιούμορ. Όπως είδαμε, η αισιοδοξία και το πόσο καλά 
ανταποκρινόμαστε στις δυσκολίες είναι δείκτης συναισθηματικής νοημοσύνης. Το χιούμορ μπορεί να σε 
βοηθήσει να νιώσεις πιο χαλαρός κι όταν χαλαρώνουμε , η ικανότητα μας για δημιουργική σκέψη και 
λύσεις αυξάνεται.

 6. Λύσε τις διαμάχες σου με θετικό τρόπο. Οι διαφωνίες είναι αναπόφευκτες στις σχέσεις. Το να ξέρεις 
όμως πώς να διαχειριστείς τις διαφωνίες αυτές πριν πάρουν αρνητικές διαστάσεις, είναι μια δεξιότητα 
που μπορείς να καλλιεργήσεις. Όταν έχεις μια διαφωνία, προσπάθησε να μείνεις επικεντρωμένος στο 
παρόν. Με το να θυμάσαι τις παλιές πληγές, απομακρύνεσαι από την επίλυση του προβλήματος. 
Αντίθετα, δοκίμασε να συγχωρέσεις και να «διαλέγεις τους καυγάδες σου». Σκέψου, με άλλα λόγια, για 
ποιό πράγμα αξίζει να μαλώσεις και για ποιό όχι.

 7. Το να κοιτάς μέσα σου, είναι το πρώτο βήμα για να αναγνωρίσεις και να ρυθμίσεις τα συναισθήματα 
σου. Έρχεται όμως και η στιγμή να σταματήσεις να κοιτάς μέσα σου και να προσανατολιστείς στον 
εξωτερικό κόσμο. Η ισορροπία ανάμεσα στο μέσα και το έξω καθώς και η ικανότητα να απολαμβάνουμε 
τις στιγμές και να είμαστε παρόντες στον εξωτερικό κόσμο είναι κι αυτά κομμάτια της συναισθηματικής 
νοημοσύνης.



Μαρία Μεραμβελιωτάκη-Simon MSc
Συμβουλευτική ψυχολόγος, NLP Practitioner
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Συναισθηματική νοημοσύνη: Η άγνωστη ευφυΐα

 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.

 Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι αρκετά σχετική με τέτοιου είδους προβληματισμού. Τί όμως είναι η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ); Σε τι διαφέρει με 
τη διανοητική νοημοσύνη (IQ); Με ποιο τρόπο συμβάλλει στην επαγγελματική και στην προσωπική μας επιτυχία; Με ποιους τρόπους μπορεί να 
βελτιωθεί;

 Για αρκετά χρόνια η νοημοσύνη σχετιζόταν με τον παραδοσιακό ορισμό της ευφυίας και μετριόταν με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Το γνωστό σε όλους 
μας δείκτη νοημοσύνης (IQ).

 Μάλιστα, επικρατούσε η πεποίθηση ότι ένα άτομο με υψηλό δείκτη νοημοσύνης μπορεί να πετύχει σε κάθε τομέα της ζωής του. Ωστόσο, με το πέρασμα 
των χρόνων η θεωρία αυτή άρχισε να παρουσιάζει ”κενά” και να μην ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα.

 Έτσι λοιπόν μελέτες και έρευνες απέδειξαν ότι υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες εκτός της ευφυίας που επηρεάζουν αλλά και συμβάλλουν σημαντικά 
στην πορεία τόσο της επαγγελματικής όσο και της προσωπικής ζωής των ανθρώπων. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν και τη λεγόμενη 
συναισθηματική νοημοσύνη.

 Οι ρίζες της συναισθηματικής νοημοσύνης ανάγονται στην έννοια της ”κοινωνικής νοημοσύνης” που ανέφερε ο Thorndike το 1920 και κυρίως στον 
ψυχολόγο Howard Gardner που το 1983 πρότεινε τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η νοημοσύνη περιλαμβάνει επτά 
μορφές. Η θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης έγινε ευρέως γνωστή από τον Daniel Goleman, ψυχολόγο στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαντ.

 Με τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη νοείται ”η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τα δικά του συναισθήματα, να τα κατανοεί και να τα ελέγχει. Είναι 
επίσης η ικανότητα να αναγνωρίζει και να κατανοοεί τα συναισθήματα των ανθρώπων γύρω του και να μπορεί να χειρίζεται αποτελεσματικά τόσο τα 
δικά του συναισθήματά του όσο και τις διαπροσωπικές του σχέσεις”. (Daniel Goleman, Συναισθηματική νοημοσύνη, εκδ. Ελληνικά Γράμματα)
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 Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η διανοητική νοημοσύνη (IQ) και η συναισθηματική 
νοημοσύνη (EQ) είναι δύο διακριτές και ξεχωριστές ικανότητες του ανθρώπου. Ωστόσο, συνδέονται 
μεταξύ τους καθώς η μία συμπληρώνει την άλλη.

 Διαφορές μεταξύ IQ και EQ

 * Ο δείκτης IQ αφορά στο αριθμητικό, γνωστικό κομμάτι, ενώ ο δείκτης EQ σχετίζεται με τα 
συναισθήματα.

 * Η διανοητική νοημοσύνη είναι κάτι προκαθορισμένο από τη γέννηση του ανθρώπου, που εξελίσεται 
μέχρι κάποια ηλικία και σταματά, ενώ η συναισθηματική νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο μπορεί να 
αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε ηλικία

 * Το IQ ελέγχει τη λογική, ενώ το EQ τα συναισθήματά μας τόσο απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό όσο και 
απέναντι στους άλλους

 * Το IQ επηρεάζει ελάχιστα τις σχέσεις μας με τους άλλους, ενώ το EQ παίζει καθοριστικό ρόλο στις 
σχέσεις μας με τους άλλους

 * Το IQ είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση κάθε μορφής εργασίας, ενώ το EQ είναι απαραίτητο για τη 
διαχείριση κάθε μορφής σχέσης.
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 Χαρακτηριστικά υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης

 Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας άνθρωπος με υψηλό δείκτη συναισθηματικής 
νοημοσύνης έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 Είναι διορατικός, ελέγχει τα συναισθήματά του, καταβάλλει προσπάθεια να κατανοήσει τις απόψεις και τα συναισθήματα των 
γύρω του και να δει τα πράγματα από τη δική τους οπτική γωνία, ελέγχει τις προσωπικές του προκαταλήψεις και δεν τις 
αφήνει να επηρεάζουν την κρίση του για τις ικανότητες των άλλων, είναι ικανός να συσπειρώνει και να δραστηριοποιεί τους 
ανθρώπους γύρω του, δεν κρατά επικριτική στάση απέναντι στους υφισταμένους του, ασκεί κριτική με εποικοδομητικά 
σχόλια, είναι ειλικρινής για τα συναισθήματα και τις προθέσεις του, είναι υποστηρικτικός, αποφασιστικός, εκφραστικός, έχει 
με λίγα λόγια την ευκαιρία να γίνει ένας επιτυχημένος ”ηγέτης”.

 Πολλοί θα αναρωτιέστε κατά πόσο στέκουν όλα τα παραπάνω και πώς είναι δυνατόν τα συναισθήματα να συμβάλλουν 
στην επαγγελματικής μας ζωή. Τη προσωπική μας ζωή την αφήνουμε προς το παρόν, αφού για τους περισσότερους η 
εργασία απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς τους.

 Κάποιοι ασπάζονται την πεποίθηση ότι ”στα επαγγελματικά δεν χωρούν συναισθηματισμοί”. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε 
ότι κάθε εργαζόμενος κουβαλάει στον εργασιακό του χώρο την συναισθηματική, προσωπική του agenda.

Η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας η συναισθηματική νοημοσύνη δεν τύχει της αναγνώρισης που της αρμόζει. Αντίθετα με την 
Αμερική και τώρα τελευταία τις χώρες της Σαουδικής Αραβίας όπου μεγάλες επιχειρήσεις δίνουν σημαντική βαρύτητα στη 
συναισθηματική νοημοσύνη όσον αφορά στη δυναμική των ομάδων εργασίας.
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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


