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Η ηρεμία είναι 
υπερδύναμη! 

4

004_005_Parents_Guide-GR-HEO2.indd   4 11/01/2022   10:30



5

Σημείωμα για τους μεγάλους

     Το πιο εύκολο για μας τους μεγάλους είναι 
να παραβλέπουμε τα συναισθήματα των παι-
διών, να θεωρούμε ότι οι ελπίδες τους, οι φόβοι 
τους και τα όνειρά τους για κάποιο λόγο δεν 
έχουν την ίδια βαρύτητα με αυτά των ενηλί-
κων. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Τα παιδιά βιώνουν 
έντονα τα συναισθήματά τους. Σε κάθε τάξη 
υπάρχουν τρία παιδιά που θα διαγνωστούν με 
κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας, οπότε είναι 
καίριας σημασίας να παρέχουμε γενικότερα 
στήριξη στα παιδιά, από νωρίς στη ζωή τους.

     Όλοι χρειαζόμαστε καλή ψυχική υγεία για 
να αντιμετωπίζουμε θετικά τη ζωή μας και να 
αναπτύσσουμε το σθένος να διαχειριζόμαστε 
τα προβλήματα. Η αναγνώριση των συναισθη-
μάτων, η συζήτηση γύρω από αυτά και η ανα-
ζήτηση βοή θειας είναι δεξιότητες που μας βο-
ηθούν να ενηλι κιωθούμε. Στηρίζουν τις επιτυ-
χημένες σχέσεις, την αφοσίωση στη μάθηση, 
και τελικά μας βοηθούν να εξελιχθούμε σε 
ενηλίκους που ευημερούν και μπορούν να αντι-
μετωπίσουν τον κόσμο με αυτοεκτίμηση και 
αυτοπεποίθηση.

     Είναι σημαντικό να υπάρχουν διεξοδικά  
εκπαιδευτικά προγράμματα για να βελτιώνεται 
η συναισθηματική ευημερία μαθητών, οικογε-
νειών, δασκάλων και σχολικού προσωπικού. 
Πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μιλούν 
για τα συναισθήματά τους αναφορικά με ποικί-
λα θέματα όπως η φιλία, ο εκφοβισμός, η οικο-
γενειακή διάσπαση και το πένθος.

     Δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς για να αρχίσουμε 
να συζητάμε με τα παιδιά για τα συναισθήμα-
τα κι αυτό το βιβλίο είναι ένας υπέροχος τρό-
πος για να ξεκινήσουμε. 

Ζητάμε  
επαγγελματική βοήθεια

     Κάποιες φορές τα 
παιδιά μπορεί να χρεια
στούν επαγγελματική 
βοήθεια. Κάθε παιδί εί-
ναι διαφορετικό και με-
ρικές φορές δεν υπάρ-
χουν εύκολες απαντή-
σεις. Αν ανησυχείτε, 
επισκεφτείτε τον γιατρό 
σας ή κανονίστε μια 
συμβουλευτική συνά-
ντηση με το σχολείο 
του παιδιού σας. Λογι-
κά θα είναι σε θέση να 
σας κατευθύνουν σω-
στά ανάλογα με τις 
προσωπικές ανάγκες 
του παιδιού σας. 
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Γεια σου, χαρήκαμε για 

τη γνωριμία! Πώς 
νιώθεις σήμερα; 

Γνώρισε τα συναισθήματα

Εμπιστοσύνη

Αηδία

Ενθουσιασμός

Ηρεμία

Χ
α

ρά

  Άγχος

  Τ
ρυ

φ
ερ

ότ

ητα

Ντροπή

Αμηχ
α

ν
ία

Τα συναισθήματα 
επηρεάζουν όλες 

τις πτυχές της 
καθημερινής ζωής 

όλων μας...

Γεια

...οπότε καλό 
είναι να τα 
γνωρίζουμε.
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Λύπη

Γεια.

Χαρά Θυμός

Τι;!

Φόβος

Γεια σου!  

Αυτά είναι τέσσερα από τα ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ.

Aαα! Με 
τρόμαξες.

Κάποιοι επιστήμονες 
λένε ότι όλες οι 

ανθρώπινες 
συμπεριφορές 
μπορούν να 

ενταχθούν σε αυτά 
τα τέσσερα βασικά 

συναισθήματα:
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Τα αισθήματα και τα συναισθήματα ξεκινούν βαθιά 
μέσα από το μυαλό σου. Από εκεί, μπορούν να 
επηρεάσουν κάθε μέρος του σώματός σου, από το 
κεφάλι μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών σου.

Το αρχηγείο των συναισθημάτων

Τα μάτια σου  
βλέπουν μια 
τεράστια 
αράχνη.

Να πώς αντιδρά  
ο εγκέφαλός σου  
σε κάτι τρομακτικό  
ή επικίνδυνο.

Τα σ
υναισθήματα γεννιούνται εδώ!

Σαν γιγάντιο 
τηλεφωνικό κέντρο  
ο θάλαμός σου 
μεταφέρει την 
πληροφορία από τα 
μάτια σου σε άλλα 
μέρη του εγκεφάλου 
σου.

1

2

3

4

5

Π
ρ

ομ
ετ

ωπιαίος φλοιός

Ιππόκαμπος

Υποθάλαμος

Θάλαμος
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Ο ιππόκαμπός σου 
παίρνει την απόφαση ότι  
–αυτό είναι τρομακτικό!

Ο προμετωπιαίος φλοιός σου 
απελευθερώνει χημικές  
ουσίες για να σε κάνει να 
αντιδράσεις στην απειλή. 

Ο υποθάλαμός σου 
αναλαμβάνει να 
ενεργοποιήσει την αντίδραση 
πανικού. Στέλνει μηνύματα 
για να απελευθερωθούν οι 
ορμόνες του στρες. Τρέξε 
τώρα!

Τα σ
υναισθήματα γεννιούνται εδώ!

Τα συναισθήματα είναι περίπλοκα, αλλά ο εγκέφαλός σου μπορεί να τα ξεδιαλύνει!

AAA!

?

Τα συναισθήματα 
σε κινητοποιούν 

για να αντιδράσεις 
γρήγορα. 

   
  Ό

λα
 αυτά συμβαίνουν

σε
 κ

λά
σματα δευτερολέπτου!

3

4

5

To ήξερες ότι μερικές 
φορές το σώμα σου 
αντιδρά πιο γρήγορα στα 
βασικά σου συναισθήμα-
τα παρά στις σκέψεις 
σου; Μπορείς να έχεις 
τον νου σου για προειδο-
ποιητικά σημάδια έντο-
νων συναισθημάτων, 
όπως σφιγμένο σβέρκο, 
σαγόνι, ώμους, χέρια, 
παλάμες ή στέρνο.   
Και να προσπαθήσεις 
τότε να αλλάξεις την 
κατάσταση.

Τρέξε!
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Τι συναίσθημα!

Κοίταξε αυτές τις εικόνες ενός ανθρώπινου 

σώματος. Δείχνουν πού νιώθουν οι άνθρωποι τα 

διάφορα συναισθήματα σύμφωνα με μια μελέτη. 

Χαρά Θυμός

Σε  
λαιμό  
και 
κοιλιά

Στα 
χέρια Ζεστή 

λάμψη

Σε όλο 
το 
σώμα

Ενεργο-
ποίηση 
χεριών

Αηδία

10
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Συμφωνείς; 
Σχεδίασε μερικά περιγράμματα σωμάτων και μετά 

ζωγράφισε τα μέρη όπου νιώθεις τα διάφορα συναισθήματά σου. 

Χρησιμοποίησε κόκκινο για τις ενεργοποιημένες περιοχές και μπλε 

για τις ανενεργές.

Τα μηνύματα που στέλνει ο εγκέφαλός σου επηρεάζουν όλο σου το σώμα.

Λύπη Φόβος Ζήλεια

Στον 
λαιμό 
και το 
στήθος

Αυξάνο-
νται οι 
καρδιακοί 
παλμοί

Ενεργο-
ποιούνται 
οι μύες

Στο 
κεφάλι

Στην 
καρδιά

Πόδια 
και χέρια 
είναι 
ανενερ-
γά

11
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Όλα είναι σημαντικά

Τα συναισθήμα-

τα μας βοηθούν 

να επιβιώνουμε

Από την πρώτη 

στιγμή που 

εμφανίστηκαν  

οι άνθρωποι  

στον πλανήτη,  

τα συναισθήματα 

βοηθούν στην 

επιβίωσή μας.

Όλα τα συναισθήματα, ακόμα και ο 
θυμός, ο φόβος και η λύπη είναι σημαντικά. 

Είναι φυσιολογικά και σε κάνουν αυτό που είσαι. 

Οπότε δείξε τα συναισθήματά σου ελεύθερα!

Ο φόβος μπορεί να 

μας πει πότε είναι ώρα να 

το βάλουμε  

στα πόδια.

Ο θυμός μας βοηθά να αντιστεκό-

μαστε και να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό 

μας.

Θυμός

Αυτό που έχει ση-
μασία είναι πώς 
διαχειριζόμαστε 
τα συναισθήματά 
μας. Θυμώνω 
πολύ όταν οι άν-
θρωποι λένε πως  
ο θυμός είναι κα-
κός. Γκρρρ! 

Φόβος
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Γιατί χρειαζόμαστε 
τα συναισθήματα;

Τα συναισθήματα επιτρέπουν 

στους άλλους ανθρώπους να 

μας καταλαβαίνουν. Μας 

βοηθούν να καταλάβουμε τον 

εαυτό μας, να είμαστε 

αληθινοί και να 

συνδεόμαστε βαθιά με 

άλλους ανθρώπους. 

Η λύπη δείχνει στους 
άλλους ότι χρειαζόμαστε 
βοήθεια.

Η χαρά μας κάνει 

κοινωνικούς και δραστήριους.

Η αηδία 

μας κάνει να 

φτύνουμε τα 

δηλητηριώδη 

μούρα.

Η αγάπη μας 

βοηθά να δημιουρ-

γούμε ισχυρούς  

δεσμούς και  

σχέσεις με  

άλλους  

ανθρώ-

πους.

Αγάπη

Αηδία

Xαρά

Λύπη

Χωρίς συναισθήματα, οι άνθρωποι θα ήταν σαν ρομπότ.
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