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΄Δλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ αλζξώπνπ 

 

Οξηζκνί-δηεπθξηλίζεηο 

 

Απηνθξηηηθή Με ηνλ όξν απηνθξηηηθή ελλννύκε ηε - γλήζηα ελδνζθόπεζε θαη ηελ 

άζθεζε γόληκνπ απηνειέγρνπ,/ ώζηε λα αμηνινγήζνπκε ηηο πξάμεηο καο, 

επηζεκαίλνληαο ηα πξνηεξήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο καο.  

 

Η απηνθξηηηθή νδεγεί ζηελ απηνγλσζία 

Απηνγλσζία Με ηνλ όξν απηνγλσζία  ελλννύκε   

ηε γλώζε ηνπ εαπηνύ καο, ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αξεηώλ ή ησλ 

αδπλακηώλ καο, ησλ πξνηεξεκάησλ ή ειαηησκάησλ καο.  

 

Απηνπξαγκάησζε Η πξαγκαηνπνίεζε ησλ πλεπκαηηθώλ, ςπρηθώλ θαη ζσκαηηθώλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ αλζξώπνπ, θαζώο θαη ε αίζζεζε ηεο πιεξόηεηαο-

εζσηεξηθή ηζνξξνπία  πνπ δεκηνπξγείηαη σο αθόινπζν. 

Η επίηεπμε ηεο απηνπξαγκάησζεο ζεκαίλεη λα γίλεη ε θαιύηεξε εθδνρή 

ηνπ εαπηνύ ηνπ. Απηό ζα κπνξνύζε λα πεξηιακβάλεη ηελ αλαθάιπςε 

θαη ελεξγνπνίεζε ησλ ηαιέλησλ ηνπ, ηελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ. Κάπνηνη ςπρνιόγνη ζεσξνύλ ηελ 

απηνπξαγκάησζε σο κηα από ηηο βαζηθόηεξεο αλζξώπηλεο αλάγθεο, ε 

νπνία είλαη ηόζν ζεκαληηθή γηα ηνλ άλζξσπν όζν ην θαγεηό θαη ην 

λεξό. 

Απηνλνκία Ο άλζξσπνο πνπ δηαζέηεη απηνλνκία παξνπζηάδεη ζεκάδηα 

αλεμαξηεζίαο από ην θπζηθό θαη ην θνηλσληθό ηνπ πεξηβάιινλ,  

Απηάξθεηα είλαη απηάξθεο θαη δελ ζηεξίδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ ζε εμσγελείο 

παξάγνληεο, παξά ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηελ εζσηεξηθή 

θαιιηέξγεηα. 

 

Απηναμηνιόγεζε 

 

Η απηναμηνιόγεζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο 

βγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε δηθή ηνπο επίδνζε. Kξίλνπλ ηηο 

επηηπρίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο πνπ έρνπλ θαηαβάιεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο . 

Απηνπεπνίζεζε είλαη ν βαζκόο πίζηεο πνπ έρεη θάπνηνο ζηηο δσναηόηηηές ηνπ, δειαδή 

ζηελ επθπΐα ηνπ, ηηο γλώζεηο ηνπ, ηα ηαιέληα ηνπ θ.ιπ. 

Απηνεθηίκεζε είλαη ν βαζκόο πίζηεο πνπ έρεη θάπνηνο ζηηο αρεηές πνπ απαηηνύληαη 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ όπσο ζην ζάξξνο ηνπ, ηελ 

εξγαηηθόηεηά ηνπ, ηε δύλακε ζέιεζήο ηνπ θ.ιπ.. Η απηνεθηίκεζε θαη ε 

απηνπεπνίζεζε επεξεάδνπλ ε κία ηελ άιιε θαη σο έλλνηεο κνηάδνπλ 

κεηαμύ ηνπο. Η απηνεθηίκεζε αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα ηελ αμία ηνπ 

αλζξώπνπ, γηαηί ε αμία ηνπ αλζξώπνπ θξίλεηαη όρη από ην πόζεο 

δπλαηόηεηεο έρεη, αιιά από ην θαηά πόζνλ αμηνπνηεί ηηο (πνιιέο ή 

ιίγεο) δπλαηόηεηεο πνπ δηαζέηεη. 

                                 

Με ηελ απηνθξηηηθή  πνπ νδεγεί ζηελ απηνγλσζία ζηνρεύνπκε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πξνηεξεκάησλ καο  θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ειαηησκάησλ καο θαη έρνπκε σο απώηεξν 

ζθνπό ηελ πξνζσπηθή καο βειηίσζε , ηελ απόθηεζε αξεηώλ όπσο είλαη ε απηνπεπνίζεζε, ε 

απηνεθηίκεζε, ν απηνζεβαζκόο 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF
https://www.manolisischakis.gr/talenta/
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Πξνϋπνζέζεηο- εκπόδηα- απνηειέζκαηα 

 

 Πξνϋπνζέζεηο-εκπόδηα Απνηειέζκαηα 

Βειηίσζε-απηνπξαγκάησζε 

 Πλεπκαηηθή αλεμαξηεζία 

  

 Παηδεία, κόξθσζε, δηαλνεηηθή 

θαιιηέξγεηα. 

 Ωξηκόηεηα, ζύλεζε 

θξίζε θαη ππεπζπλόηεηα 

Απηνθξηηηθή 

Ακεξνιεςία 

Αληηθεηκεληθόηεηα 

 -Δζσηεξηθή ειεπζεξία θαη πξνζσπηθόο  

   αγώλαο. 

-Απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ, ησλ αδπλακηώλ 

 

Δκπόδηα 

-Η θπζηθή αδπλακία ηνπ αλζξώπνπ λα 

πξνζπειάζεη ζηνλ εζώηεξν ςπρηθό ηνπ 

θόζκν (αζπλείδεην). 

-Ο εγσηζκόο θαη ε κπζνπνίεζε ηνπ 

εαπηνύ ηνπ. 

 

Πλεπκαηηθή ειεπζεξία-απηνπξαγκάησζε 

 

-Δλζηεξλίδεηαη  ηηο αληηιήςεηο πνπ ην εθθξάδνπλ   

 πιεξέζηεξα, ώζηε λα δηακνξθώζεη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ θνζκνζεσξία απαιιαγκέλνο από  

ζηεξεόηππα, πξνθαηαιήςεηο, δνγκαηηζκνύο. 

- κπνξεί λα πξνζεγγίδεη κε αληηθεηκεληθόηεηα  

  ηελ αιήζεηα 

- παύεη λα είλαη παζεηηθόο δέθηεο, θηλδπλεύνληαο    

  λα αιινηξησζεί. 

 

 

 

Όηαλ ν άλζξσπνο δηαζέηεη πλεπκαηηθή 

ειεπζεξία, δελ καδνπνηείηαη 

Πνιηηηθνπνίεζε-δεκνθξαηηθό θξόλεκα 

 

- επηιέγεη κε σξηκόηεηα πνιηηηθέο ηδενινγίεο θαη  

  πνιηηηθά θόκκαηα, ζπκκεηέρεη ελεξγά   ζηελ   

  πνιηηηθή δσή 

- Σέβεηαη ηηνπο ζεζκνύο θαη  

  ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο  

  ηνπο 

- πεξηνξίδεη πξάμεηο απηαξρηζκνύ θαη  

   απζαηξεζίαο 

 

 

-ην άηνκν εληνπίδνληαο ηα πξαγκαηηθά 

ηνπ πξνηεξήκαηα θαη ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ 

δπλαηόηεηεο,  

 

 

΄Οηαλ ζέηεη εθηθηνύο ζηόρνπο, ηνπο 

νπνίνπο πινπνηεί  

 

Όηαλ ζπλεηδεηνπνηεί ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ 

επηζπκίεο, όηαλ αλαγλσξίδεη ηη ηνλ θάλεη 

επηπρηζκέλν 

 

Ψπρηθή ηζνξξνπία 
 

θαηνξζώλεη λα θηάζεη ζηελ απηνπξαγκάησζε, 

ζηελ θαηάζηαζε εθείλε θαηά ηελ νπνία ζα έρεη 

αλαπηύμεη πιήξσο νιόθιεξν ην δπλακηθό ηνπ. 

 

απνθηά απηνπεπνίζεζε θαη απηνεθηίκεζε 

 

 

θαηεπζύλεη ηηο επηινγέο εθείλεο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη θαη ηθαλνπνηνύλ ηηο αιεζηλέο 

πξνζδνθίεο ηνπ κε απνηέιεζκα πάληνηε ηελ 

εζσηεξηθή  ηζνξξνπία, ηελ απνθπγή ησλ 

απσζεκέλσλ εθείλσλ πνπ ππνλνκεύνπλ ηελ 

αίζζεζε επηπρίαο θαη εξεκίαο ηνπ αηόκνπ. 
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Δπαγγεικαηηθή δσή 

 

-Σπλεηδεηνπνηεί/αλαγλσξίδεη ηηο 

πξαγκαηηθέο θιίζεηο θαη δεμηόηεηέο ηνπ,  

θαζώο θαη ηα ηπρόλ κεηνλεθηήκαηά ηνπ 

 

-Αμηνινγεί ηηο επηινγέο ηνπ, ηηο επηδόζεηο 

ηνπ, ηα ιάζε ηνπ 

-Τα ίδηα ηα ιάζε, ε ζύγθξηζε ησλ 

απνθάζεσλ θαη ελεξγεηώλ θαη νη άζηνρεο 

ελέξγεηεο είλαη θξηηήξην πνπ νδεγνύλ 

ζηελ απηνγλσζία 

Δπαγγεικαηηθή επηηπρία 

 

- επηιέγεη ην επάγγεικα πνπ ηαηξηάδεη ζηηο  

   θιίζεηο θαη ζηηο δεμηόηεηέο ηνπ 

 

 

- απνθεύγεη ή δηνξζώλεη ηα ζθάικαηά ηνπ, 

πξνγξακκαηίδεη, αλαζεσξεί, πξνζαξκόδεηαη, 

αιιάδεη ζηόρνπο θ.ιπ. 

 

 

 

πκπεξηθνξά-εζηθή 

 

Αλαγλώξηζε ησλ ειαηησκάησλ, ησλ 

ζθαικάησλ, ησλ αδπλακηώλ, ησλ 

παζώλ, πηζαλώλ παξεθηξνπώλ 

 

Δκπόδηα 

Πάζε, αδπλακίεο 

Ο εγστζκόο, ε εγσπάζεηα, ν 

λαξθηζζηζκόο 

Η κηζαιινδνμία, ε ππέξκεηξε θηινδνμία, 

ε ππεξεθάλεηα. 

Η έιιεηςε ςπρηθνύ ζζέλνπο λα απνδερηεί 

ν άλζξσπνο ηα ζθάικαηα θαη ηηο 

αδπλακίεο ηνπ. 

 

Ζζηθνπνίεζε-βειηηζηνπνίεζε 

 

Ο άλζξσπνο γλσξίδεη πξαγκαηηθά ηνλ εαπηό ηνπ  

ζέηεη ζε έιεγρν ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη θπζηθά 

ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνπο άιινπο 

αλζξώπνπο. 

 

Αλαγλσξίδεη ηα ιάζε θαη ηηο αθξαίεο ή 

αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη κπαίλεη ζηε 

δηαδηθαζία λα δηαρεηξίδεηαη ηηο εθξήμεηο, ηηο 

αζηνρίεο θαη γεληθά ηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο 

ηνπ. 

 

 

 - απνβάιιεη  αληηθνηλσληθά ζζλαηζζήκαηα 

(θζόλν, δήιηα, εγσηζκό, αδηαιιαμία) 

- θέξεηαη κε δηαιιαθηηθόηεηα, ζπλεξγάδεηαη 

αξκνληθά ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο όπνπ 

ζπκκεηέρεη. ηελ επγελή άκηιια 

- αζθεί θαινπξναίξεηε θξηηηθή ζηνπο άιινπο 

Δπνκέλσο 

ζπκβάιιεη ζηελ νξζή θνηλσληθνπνίεζε ηνπ 

αλζξώπνπ  

 

  

 

Ζ απηνθξηηηθή ιεηηνπξγεί αθππληζηηθά γηα ην άηνκν θαη ην σζεί ζε κηα ζπλερή πξνζπάζεηα 

λα βειηηώζεη ηηο πηπρέο εθείλεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο, αιιά θαη ηεο δσήο ηνπ, πνπ δελ 
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βξίζθνληαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα. Οη άλζξσπνη, άιισζηε, θαη ηδίσο νη λένη, ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο πσο ε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ εαπηνύ ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη 

-νύηε αθνξά κόλν- ηα εθεβηθά ρξόληα. Δίλαη κηα αθαηάπαπζηε δηαδηθαζία πνπ δελ επηηξέπεη 

νύηε ηνλ εθεζπραζκό νύηε ηελ εγθαηάιεηςε ησλ πξνζπαζεηώλ. Απαηηεί απζηεξή 

απηνπεηζαξρία θαη δηαξθή πξνζήισζε ζηνπο επηζπκεηνύο ζηόρνπο θαη επηδηώμεηο. Έλλνηεο, 

όπσο ε δηα βίνπ κάζεζε θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ βιέςεσλ ηνπ αηόκνπ, βαζίδνληαη 

αθξηβώο ζηελ επίγλσζε πσο ν άλζξσπνο έρεη πάληνηε ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμεη πξνο ην 

θαιύηεξν ηε δσή ηνπ -θαη ηνλ εαπηό ηνπ. 

 

 

Ο δύζθνινο δξόκνο πξνο ηελ απηνγλσζία 

 
Ο άλζξσπνο αιιάδεη θαζεκεξηλά. Γέρεηαη λέα εξεζίζκαηα, βηώλεη λέεο εκπεηξίεο, αθνκνηώλεη 

λέεο πιεξνθνξίεο, ζθπξειαηεί λέα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο ελώ αθήλεη άιια λα 

εμαζζελίζνπλ. Η απηνγλσζία δελ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό πνπ θάπνηνο ην θαηέρεη ή δελ ην 

θαηέρεη, είλαη θάηη πνπ κέξα κε ηε κέξα ην θαηαθηά, ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν, αλάινγα κε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ άκπλεο θαη αληηζηάζεηο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο.  

Πέξα από ηα παξαπάλσ, ε απηνγλσζία δελ κπνξεί λα είλαη έλα κεηξίζηκν απόιπην θαη 

αληηθεηκεληθό ραξαθηεξηζηηθό γηαηί αλαθέξεηαη ζηελ αλζξώπηλε ύπαξμε πνπ εμ νξηζκνύ 

είλαη ππνθεηκεληθή. Γειαδή, όπσο θάζε άλζξσπνο βιέπεη ηε δσή, ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ 

θόζκν κέζα από ην πξνζσπηθό, κνλαδηθό ηνπ βιέκκα, έηζη βιέπεη θαη ηνλ εαπηό ηνπ κε ηνλ 

πξνζσπηθό κνλαδηθό ηνπ ηξόπν.  

Τπάξρνπλ σζηόζν, ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο πνπ εκπνδίδνπλ θάπνηνλ λα δεη ηνλ 

ππνθεηκεληθό ηνπ εαπηό. Σπγθεθξηκέλα: Όξνη αμίαο.  

Οη όξνη αμίαο είλαη επηηαγέο πνπ παίξλνπκε από ην πεξηβάιινλ καο γηα ην πσο πξέπεη λα 

είκαζηε αλ ζέινπκε λα είκαζηε αξεζηνί, αγαπεηνί, επηηπρεκέλνη θιπ. Φξάζεηο όπσο ‘ηα 

αγόξηα δελ θιαίλε’, «ηα θαιά θνξίηζηα δελ ζπκώλνπλ», «νη θαινί θίινη δελ καιώλνπλ», πνπ 

νη πεξηζζόηεξνη από εκάο έρνπκε δερηεί θαηά ηελ παηδηθή καο ειηθία, ζηέιλνπλ ην κήλπκα 

πσο γηα λα είλαη θάπνηνο απνδεθηόο πξέπεη λα κπινθάξεη θάπνηα θνκκάηηα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζθέςεώλ ηνπ. Ο ζπκόο, ε δήιηα ε ιύπε θ.α. είλαη ζπλαηζζήκαηα πνπ 

ζπρλά ζεσξνύληαη πσο δελ ηαηξηάδνπλ ζε έλα «θαιό παηδί» θαη ην «θαιό παηδί» καζαίλεη από 

λσξίο λα κπινθάξεη θαη λα θηκώλεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ηα «ζέισ» ηνπ. 

Όηαλ θάπνηνο ληώζεη πσο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ή ηα «ζέισ» ηνπ είλαη ζε αληίζεζε κε ηνπο 

όξνπο αμίαο πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί από ην εμσηεξηθό ηνπ πεξηβάιινλ βηώλεη κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή ζύγθξνπζε. Π.ρ. Σε θάπνηνλ δελ αξέζεη ε δηαζθέδαζε ησλ θέληξσλ 

δηαζθέδαζεο, ζηελ παξέα ηνπ όκσο απηή είλαη πνιύ δεκνθηιήο. Τν λα αλαγλσξίζεη πσο 

βαξηέηαη ζηα θέληξα απηά ζα ηνλ θέξεη ζε ζύγθξνπζε κε ηελ αλάγθε ηνπ λα αλήθεη ζηελ 

παξέα ηνπ. 

Έηζη αζπλείδεηα κπινθάξεη εθείλα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα θνκκάηηα ηεο εκπεηξίαο ηνπ 

πνπ ηνπ ιέλε πσο δελ ηνπ αξέζεη ε δηαζθέδαζε ησλ clubs θαη πείζεη ηνλ εαπηό ηνπ πσο εθεί 

όλησο δηαζθεδάδεη. Από ηελ άιιε πιεπξά, ζπρλά απηά ηα απσζεκέλα ηνπ ζπλαηζζήκαηα 

βξίζθνπλ ηξόπν έθθξαζεο κε άιινπο έκκεζνπο ηξόπνπο π.ρ. κε ςπρνζσκαηηθά ζπκπηώκαηα, 

κε θαθή δηάζεζε, ρσξίο λα είλαη ζαθήο ν ιόγνο ηεο, κε επηζεηηθόηεηα πξνο ηνπο άιινπο θιπ. 

Κάπνηνο άλζξσπνο πνπ ζπρλά θάλεη ηέηνηεο παξαρσξήζεηο, απνκαθξύλεηαη όιν θαη 

πεξηζζόηεξν από ηνλ εαπηό ηνπ, αιινηξηώλεηαη θαη ε γλώζε ηνπ πξαγκαηηθνύ ηνπ εαπηνύ 

ζπξξηθλώλεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν αθνύ γίλεηαη κέζα από ηηο ζπκπιεγάδεο πέηξεο ησλ 

όξσλ αμίαο ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ θαη ηεο ηδαληθήο εηθόλαο πνπ ζέιεη λα δείμεη πξνο ηα έμσ. 

Σηελ επνρή καο νη θνηλσληθέο επηηαγέο είλαη πάξα πνιιέο θαη πξνέξρνληαη από πνιιέο θαη 

ζπρλά ζπγθξνπόκελεο πεγέο κε απνηέιεζκα νη άλζξσπνη εύθνια λα ράλνπλ ην πξνζσπηθό 

ηνπο βιέκκα θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηελ ηθαλόηεηά ηνπο γηα απηνγλσζία. Η δηαδηθαζία 

δηεξεύλεζεο ηνπ πξαγκαηηθνύ εαπηνύ είλαη απηή πνπ δίλεη ζηνλ άλζξσπν ηελ δπλαηόηεηα λα 
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ηνλ αγαπήζεη λα δεη κέζα από ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο, ρσξίο λα γίλεηαη πηόλη ζηα ρέξηα ησλ 

άιισλ, αιιά θαη λα κελ παξαζύξεηαη από ηε δηθηά ηνπ ζέιεζε γηα λα δείμεη κηα «ηδαληθή», 

πιελ όκσο ςεύηηθε, εηθόλα πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

 

Αξζξνγξάθνο: Καλαβηηζάο Δπάγγεινο www.emeis.gr 

 

 

Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε απηνγλσζία; 

Καζώο αξρίδεη θαλείο θαη παξαηεξεί ηνλ εαπηό ηνπ εηο βάζνο, αλαγλσξίδνληαο ηελ πνηόηεηα 

ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ δηαηεξεί, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηαλνήζεη ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ ππξνδνηνύλ απηέο ηηο εζσηεξηθέο αληηδξάζεηο θαζώο θαη λα δηαρεηξηζηεί ην 

ζζέλνο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ θάπνηνο αξρίδεη λα παξαηεξεί πσο δηαηεξεί αξλεηηθέο 

ζθέςεηο θάζε θνξά πνπ ζπκβαίλεη θάηη θαιό ζηε δσή ηνπ («δελ ζα θξαηήζεη», «θάηη θαθό ζα 

ζπκβεί κεηά από απηό», «δελ κνπ αμίδεη θάηη ηόζν θαιό»), έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εξεπλήζεη 

ην γηαηί κπαίλεη ζε απηή ηε δηαδηθαζία αιιά θαη λα βξεη ηξόπνπο λα κεηώζεη ηελ ηζρύ ησλ 

αξλεηηθώλ ζθέςεσλ, αληηθαζηζηώληαο ηηο κε πνην ζεηηθέο . 

Δπηπξνζζέησο, έλαο άλζξσπνο πνπ δηαζέηεη απηνγλσζία ηείλεη λα δξα ζπλεηδεηά θαη πην 

ζπγθξνηεκέλα από όηη θάπνηνο πνπ δελ έρεη θαιιηεξγήζεη απηή ηε δεμηόηεηα. Γεληθά, νη 

ςπρνινγηθέο έξεπλεο δείρλνπλ πσο ηα άηνκα πνπ έρνπλ απηνγλσζία θαίλεηαη πσο 

απνιακβάλνπλ θαιύηεξε ςπρνινγηθή πγεία, δηαηεξνύλ κηα ζεηηθή ζηάζε δσήο θαη θηλνύληαη 

κε πεξηζζόηεξν ζζέλνο πξνο ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπο. Δπίζεο είλαη πεξηζζόηεξν 

δξαζηήξηνη ελώ κπνξεί λα είλαη πην ζπκπνλεηηθνί απέλαληη ζηνλ εαπηό ηνπο θαη ηνπο άιινπο-

εηδηθά ζηα ιάζε θαη ηηο δύζθνιεο ζηηγκέο. 

 

Πώο θαιιηεξγείηαη ε απηνγλσζία; 

 

1. Γεκηνπξγνύκε ρώξν γηα ηνλ εαπηό καο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

Η θαζεκεξηλόηεηα ελόο αλζξώπνπ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα πνιπάζρνιε, αθόκα θαη 

θνπξαζηηθή. Ωζηόζν είλαη νπζηώδεο λα κπνξεί ν θαζέλαο λα βξεη ιίγν ρξόλν γηα λα ζπλδεζεί 

κε ηνλ εαπηό ηνπ, λα αθνπγθξαζηεί ην πώο αηζζάλεηαη θαη πώο βηώλεη ηηο θαηαζηάζεηο ζην 

ηώξα. Απηό κπνξεί λα γίλεη εηδηθά ην βξάδπ, ιίγν πξηλ ηνλ ύπλν, όπνπ είλαη θαηάιιεινο ν 

δηαινγηζκόο ή ιίγεο ζεκεηώζεηο ζε έλα ηεηξάδην. 

 

2. Δμαζθνύκαζηε ζην λα είκαζηε θαινί αθξναηέο 

Απηό δελ ζεκαίλεη κόλν ην λα είλαη θαλείο παξόλ θαη λα αθνύεη κεραληθά αιιά θπξηώηεξα λα 

κπνξεί λα «αθνύζεη» ην ζπλαίζζεκα πνπ βηώλεη ν άιινο, ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξλά αιιά θαη 

ην πώο εθθξάδεηαη, ηί δείρλεη ε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο ηνπ, θηι. Σεκαληηθή εδώ είλαη ε 

ελζπλαίζζεζε θαη όρη ε θξηηηθ 

 

3. Κξαηάκε ζεκεηώζεηο γηα ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά καο 

Ο γξαπηόο ιόγνο δελ είλαη κόλν έλαο ηξόπνο απνθόξηηζεο θαη έθθξαζεο, αιιά κπνξεί θαη λα 

ζπλδέζεη κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο εζσηεξηθέο εκπεηξίεο θαη αηζζήζεηο πνπ βηώλνληαη ζην 

εδώ θαη ηώξα. Παξάιιεια, όζν νη ζθέςεηο απνηππώλνληαη ζην ραξηί, ηόζν πην μεθάζαξα 

κπνξεί λα δεη θαλείο ηη «πξόζεκν» έρνπλ απηέο-ζεηηθό ή αξλεηηθό; Δάλ είλαη πεξηζζόηεξν 

αξλεηηθέο, ηόηε κηα θαιή άζθεζε είλαη λα γξάςεη θαλείο αληηθεηκεληθά γηα πνηά πξάγκαηα 

είλαη ραξνύκελνο θαη επγλώκσλ ζηε δσή ηνπ- θάηη πνπ θαη νη έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ όηη 

κπνξεί λα επαπμήζεη ηελ αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο θαη ραξάο. 

Αλ θαλείο βάιεη πξόγξακκα όηη κία ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ηεο εκέξαο, θαη γηα θάπνηα ιεπηά, 

ζα ζεκεηώλεη ην πώο βηώλεη ηα πξάγκαηα εζσηεξηθά, ηόηε απηή ε δηαδηθαζία ζα κπνξέζεη λα 

γίλεη πνιύ εύθνια θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπ θαη ζα ηελ απνδερζεί σο κία ζεηηθή 

εκπεηξία. 
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4. Εεηάκε αλαηξνθνδόηεζε 

Τν λα δεηήζεη θάπνηνο ηελ εηιηθξηλή γλώκε ησλ άιισλ ζρεηηθά κε ηνλ ίδην θαίλεηαη σο θάηη 

δύζθνιν, θαζώο ρξεηάδεηαη λα πξνεηνηκαζηεί θαη γηα ηελ πηζαλόηεηα λα αθνύζεη θαη 

πξάγκαηα πνπ ίζσο δελ είλαη επράξηζηα. Μαζαίλνληαο, όκσο, γηα ηελ άπνςε πνπ έρνπλ νη 

άιινη, ζα κπνξέζεη θαλείο λα δεη ηνλ εαπηό ηνπ από άιιν πξίζκα, ηνλώλνληαο έηζη ηα ζεηηθά 

ζηνηρεία θαη αιιάδνληαο ηα αξλεηηθά. 

Δδώ είλαη ζεκαληηθό λα δεηεζεί ε άπνςε αλζξώπσλ πνπ πξαγκαηηθά έρνπλ απνδείμεη όηη 

έρνπλ εηιηθξηλή δηάζεζε λα βνεζήζνπλ, ζε αληίζεζε κε θάπνηνπο πνπ ζα ζειήζνπλ απιώο λα 

θαηαθξίλνπλ. Σηελ πνξεία, θαη όζν θαλείο απνθηά κεγαιύηεξε απηνγλσζία θαη κπνξεί λα 

μερσξίζεη αλζξώπνπο θαη θαηαζηάζεηο, ζα είλαη πην εύθνιν λα θαηαιάβεη πνηνί δίλνπλ 

απζεληηθή θαη ηζνξξνπεκέλε αλαηξνθνδόηεζε θαη ππνζηήξημε, θαη πνηνί όρη. 

Σε όιε απηή ηε δηαδηθαζία πξνζσπηθήο αλίρλεπζεο θαη αλαγλώξηζεο, είλαη ζεκαληηθό ν 

θαζέλαο λα πξνζεγγίδεη ηηο εζσηεξηθέο ηνπ αηζζήζεηο κε ήξεκε δηάζεζε, έρνληαο ζην λνπ όηη 

απηό είλαη έλα ηαμίδη αλαθάιπςεο, δηαθώηηζεο θαη αλαγλώξηζεο. Η θξηηηθή ηνπ εαπηνύ θαη ε 

απόξξηςε εζσηεξηθώλ θνκκαηηώλ πνπ ίζσο δελ αξέζνπλ ζίγνπξα δελ ζα βνεζήζνπλ πξνο ηελ 

επίηεπμε ηεο απηνγλσζίαο, αληίζεηα ζα δεκηνπξγήζνπλ κεγαιύηεξε έληαζε θαη εζσηεξηθό 

άγρνο. 

Η απηνγλσζία είλαη έλα ζέκα πινύζην ζε εκπεηξίεο, θαη ίζσο λα κελ ηα θαηαθέξεη θαλείο λα 

θαηαλνήζεη πιήξσο ην βάζνο ηνπ εαπηνύ ηνπ. Οπζηαζηηθά όκσο είλαη ην ίδην ην ηαμίδη πνπ 

δίλεη ηελ θαηαλόεζε, ηελ εμέιημε θαη ηειηθά ηελ ίδηα ηελ αγάπε πξνο ηνλ εαπηό. 

Γήκεηξα Παξάζρνπ – ςπρνζεξαπεύηξηα https://enallaktikidrasi.com 

 

[Γηαθνξνπνίεζε θαη απηνπξαγκάησζε] 

 

Η Γηαθνξνπνίεζε θαη, ην αληίζεηό ηεο, ε ζπγρώλεπζε, έρεη λα θάλεη κε ην πόζν κπνξνύκε λα 

έρνπκε δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα, λα ζθεθηόκαζηε δηαθνξεηηθά, λα έρνπκε 

δηαθνξεηηθέο απόςεηο θαη λα θάλνπκε νπζηαζηηθά, θη όρη επηθαλεηαθά ή 

αληηδξαζηηθά, δηαθνξεηηθέο επηινγέο από ηελ νηθνγέλεηα πνπ καο έθεξε ζηνλ θόζκν ή από 

ην γνληό κε ηνλ νπνίν είκαζηε πην θνληά. 

Έρεη λα θάλεη κε ην πόζν έρνπκε απνβάιεη επηβαξπληηθά – θαη ηειηθά αηαίξηαζηα πξνο εκάο – 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο (π.ρ. πεξηηηά άγρε θαη θόβνπο) πνπ έρνπκε θιεξνλνκήζεη από ηελ 

νηθνγέλεηά καο, δπζιεηηνπξγηθά πξόηππα θαη ηξόπνπο αιιειεπίδξαζεο θαη κία 

ζπλαηζζεκαηηθή ππεξεκπινθή κε ηνπο δηθνύο καο αλζξώπνπο, πνπ θαηαιήγεη λα καο 

βαζαλίδεη, ρσξίο πνιιέο θνξέο λα ην ζπλεηδεηνπνηνύκε. 

Γηαθνξνπνίεζε είλαη ε ηθαλόηεηα λα είκαη ν εαπηόο κνπ, κε ηε κηθξόηεξε δπλαηή επηξξνή 

από ηηο απόςεηο ή ηηο αληηδξάζεηο ησλ άιισλ. Πξόθεηηαη πεξηζζόηεξν γηα κηα ζπλερή 

πξνζπάζεηα γηα ηζνξξνπία, παξά γηα έλα ζηόρν ν νπνίνο κπνξεί πνηέ λα επηηεπρζεί ζην 

100%.  Ο δηαθνξνπνηεκέλνο άλζξσπνο, ή αιιηώο αθέξαηνο εαπηόο, δηαζέηεη 

ζεκαληηθή απηνγλσζία θαη, γηα απηό αθξηβώο ην ιόγν, είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη πην 

ξεαιηζηηθά ηνλ εαπηό ηνπ. Αλ είκαη ζε ζέζε λα κε αμηνινγήζσ πην ξεαιηζηηθά, έρσ, θαη’ 

επέθηαζε, πην ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο από ηνλ εαπηό κνπ, αιιά θαη από ηνπο άιινπο, ρσξίο 

λα παίξλσ αθξαίεο ζέζεηο. 

Ο δηαθνξνπνηεκέλνο είλαη έλαο ςύρξαηκνο θαη ππεύζπλνο γηα ηε δσή ηνπ άλζξσπνο. Δίλαη 

εθείλνο πνπ γλσξίδεη ηηο επζύλεο ηνπ απέλαληη ζηνπο άιινπο, ρσξίο όκσο λα 

είλαη ππεξβνιηθά ππεύζπλνο γηα απηνύο. Τν ηειεπηαίν είλαη έλα κεγάιν ζέκα, ην νπνίν 

ζπλήζσο δελ ζπλεηδεηνπνηνύκε, όηαλ εκπιεθόκαζηε ζε ζηελέο ζρέζεηο. Σπρλά 

αλαιακβάλνπκε γηα ηνπο δηθνύο καο αλζξώπνπο πνιύ κεγαιύηεξε επζύλε γηα ηε δσή ηνπο 

από εθείλε πνπ καο αλαινγεί. 

https://enallaktikidrasi.com/
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Υςειή δηαθνξνπνίεζε ζεκαίλεη λα είκαη απζεληηθόο κε ηνλ εαπηό κνπ, λα γλσξίδσ 

μεθάζαξα ηη ζέισ θαη ηη ρξεηάδνκαη θαη λα κπνξώ λα βάδσ όξηα ζηνλ εαπηό κνπ θαη ζηνπο 

άιινπο. Ο δηαθνξνπνηεκέλνο άλζξσπνο ζπλδπάδεη ηελ ηθαλόηεηα λα ζθέθηεηαη ινγηθά κε 

ηελ ηθαλόηεηα λα παξακέλεη ζε επαθή κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη λα ηα εθθξάδεη. 

Όζν πην δηαθνξνπνηεκέλνο είκαη, ηόζν – παξαδόμσο – είκαη ζε ζέζε λα εκπιαθώ ζηελά κε 

ηνπο άιινπο, ρσξίο όκσο λα ζπγρσλεύνκαη καδί ηνπο θαη λα απαξληέκαη ην πνηνο είκαη. 

Δπίζεο νη δηαθνξνπνηεκέλνη άλζξσπνη αληαπνθξίλνληαη θαιύηεξα ζηηο ζηξεζνγόλεο 

θαηαζηάζεηο ηεο δσήο. 

http://www.aretidrakaki.gr 

 

 

Αίηηα πνπ νδεγνύλ ζηελ απνπζία ή ηελ αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ηεο απηνθξηηηθήο 

 

- Διαηηώκαηα θαη αδπλακίεο ηνπ αηόκνπ 

Η δηαδηθαζία ηεο απηνθξηηηθήο απαηηεί απζηεξή εηιηθξίλεηα, αιιά θαη δηάζεζε παξαδνρήο 

ησλ πξνζσπηθώλ ζθαικάησλ θαη ειιείςεσλ, ζηνηρεία πνπ ηελ θαζηζηνύλ εμαηξεηηθά 

δύζθνιε γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο, αθνύ από εγσηζκό θαη από απξνζπκία 

αλάιεςεο ηεο αλαινγνύζαο ζε απηνύο επζύλεο, είηε απνθεύγνπλ πιήξσο ηελ απηνθξηηηθή 

είηε επηιέγνπλ λα εζεινηπθινύλ κπξνζηά ζηα ιάζε θαη ζηηο παξαιείςεηο ηνπο. 

Δίλαη, άιισζηε, πξαγκαηηθά δύζθνιν γηα έλαλ άλζξσπν λα παξαδερηεί πσο έρεη αδξαλήζεη 

απέλαληη ζε βαζηθά δεηνύκελα ηεο δσήο ηνπ θαη πσο ζα κπνξνύζε λα έρεη ρεηξηζηεί πνιύ 

δηαθνξεηηθά πνηθίιεο θαηαζηάζεηο, θαζώο κηα ηέηνηα ζπλεηδεηνπνίεζε ζέηεη ζε δνθηκαζία 

ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη θινλίδεη ηελ εκπηζηνζύλε ζηελ πξνζσπηθή ηνπ αληίιεςε θαη 

θξηηηθή ηθαλόηεηα. Δλώ, παξάιιεια, κηα εύζηνρε θαη απνηειεζκαηηθή απηνθξηηηθή απαηηεί 

από ην άηνκν κηα νπζηαζηηθή εκβάζπλζε ζηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ζηηο επηινγέο ηνπ∙ 

εκβάζπλζε αλέθηθηε γηα άηνκα πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη ζηελ επηθαλεηαθή πξνζέγγηζε, ζηηο 

αζηόραζηεο απνθάζεηο θαη ζην λα αθνινπζνύλ απιώο ηηο επηθξαηνύζεο ηάζεηο. 

 

Απξνζπκία λα αλαγλσξίζεη ηα ζθάικαηα θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ 

-Όπσο είλαη δύζθνιν γηα έλαλ άλζξσπν λα δερηεί θξηηηθή από άιινπο, θη εμσζείηαη ζε κηα 

πξνζπάζεηα δηθαηνιόγεζεο ησλ πξάμεσλ θαη ησλ επηινγώλ ηνπ, θαζώο αηζζάλεηαη πσο 

αδηθείηαη, εμίζνπ δύζθνιν ηνπ είλαη θαη λα θξίλεη ν ίδηνο ηνλ εαπηό ηνπ, αθνύ ζρεδόλ 

αζπλείδεηα επηρεηξεί λα παξαβιέςεη ηα πην επώδπλα θη ελ ηέιεη ηα πην νπζηώδε ηξσηά ζεκεία 

ηεο δσήο θαη ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ. 

 

Σπλάκα, ελώ γηα έλαλ εμσηεξηθό παξαηεξεηή είλαη επθνιόηεξε κηα απνζηαζηνπνηεκέλε, θαη 

άξα αληηθεηκεληθή, εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ επηινγώλ ελόο άιινπ 

αλζξώπνπ, όηαλ ην άηνκν επηρεηξεί λα θάλεη ην ίδην γηα ηνλ εαπηό ηνπ ε αληηθεηκεληθόηεηα 

κνηάδεη ζρεδόλ αλέθηθηε. Πξνθύπηεη, έηζη, κηα ελδερνκέλσο επηεηθήο θαη επηιεθηηθή εμέηαζε 

νξηζκέλσλ κόλν πηπρώλ, πνπ θαηαιήγεη ζε ειιηπή ζπκπεξάζκαηα. 

 

-Κνηλσληθνί παξάγνληεο 

Η απηνθξηηηθή ελέρεη εγγελείο δπζθνιίεο δεδνκέλνπ όηη ην ίδην ην άηνκν θαιείηαη λα θξίλεη 

θαη λα αμηνινγήζεη ηνλ εαπηό ηνπ, γεγνλόο πνπ θαζηζηά δπζεπίηεπθηε ηε δεηνύκελε 

αληηθεηκεληθόηεηα. Σπλάκα, όκσο, ε δηαδηθαζία ηεο απηνθξηηηθήο δπζρεξαίλεηαη θαη από ηελ 

επηθξαηνύζα θνηλσληθή θαηάζηαζε, όπνπ ε πιεηνλόηεηα ησλ αλζξώπσλ παξαζύξεηαη από ηα 

έμσζελ επηβεβιεκέλα πξόηππα -θαηαλαισηηζκνύ, πξνζσπηθήο αλάδεημεο θ.ά.- θαη αδπλαηεί  

http://www.aretidrakaki.gr/
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λα πξνρσξήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ελόο αηνκηθνύ πιαηζίνπ αμηώλ θαη επηδηώμεσλ. 

 

Δηδηθόηεξα: 

-Κνηλσληθόο θνκθνξκηζκόο 

Η αλάγθε ηνπ αηόκνπ γηα θνηλσληθή απνδνρή θαη δηάθξηζε, ην εμσζνύλ ζπρλά λα εθιακβάλεη 

ηηο θνηλσληθέο επηηαγέο θαη ηηο επξύηεξα απνδεθηέο επηινγέο, σο γλήζηα δηθέο ηνπ επηζπκίεο. 

Τν γεγνλόο απηό δπζρεξαίλεη αθόκε πεξηζζόηεξν ηε δηεξεύλεζε θαη ηνλ εληνπηζκό ηεο 

αιεζηλήο θύζεο ηνπ αηόκνπ, αθνύ ε άθξηηε απνδνρή  ησλ θνηλσληθά απνδεθηώλ  πξνηύπσλ 

είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη ήδε από πνιύ κηθξή ειηθία.  

- Οη θπξίαξρεο αμίεο: ν πιηζκόο, ν θαηαλαισηηζκόο θη ε επίδξαζε ησλ καδηθώλ 

πξνηύπσλ 

Η ζύγρξνλε θνηλσλία ππό ηελ επίδξαζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ πξνηύπνπ, όπνπ ε θαηνρή 

πιηθώλ αγαζώλ, ν θαηαλαισηηζκόο θαη ε νηθνλνκηθή επηηπρία απνηεινύλ ηα βαζηθά θξηηήξηα 

γηα ηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ απνδνρή ηνπ αηόκνπ, επεξεάδνπλ βαζύηαηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο 

αλζξώπνπο. Τν άηνκν αδπλαηεί λα μεθύγεη από ηε ζπιινγηθή απηή πίεζε γηα ηελ επίηεπμε 

απνηειεζκάησλ πνπ ζα ηνπ δηαζθαιίζνπλ ακηγώο νηθνλνκηθό θέξδνο. Έηζη, βαζηθέο έλλνηεο 

όπσο είλαη ε εζηθόηεηα, ε απηνπξαγκάησζε θη ε βίσζε ηεο δσήο ζε αξκνλία κε ηηο 

πξαγκαηηθέο επηζπκίεο ηνπ αηόκνπ πεξλνύλ ζε δεύηεξε κνίξα θαη παξαγλσξίδνληαη. 

Τν άηνκν θαηαιήγεη, επνκέλσο, λα αζρνιείηαη κόλν κε ην πόζα έρεη θαη πόζα κπνξεί λα 

απνθηήζεη, θη όρη κε ηελ απηνγλσζία θαη ηε βειηίσζε ηνπ εαπηνύ ηνπ ζε πξνζσπηθό, εζηθό 

θαη δηαλνεηηθό επίπεδν. Τα πιηθά αγαζά μεπεξλνύλ ζε ζεκαζία ηηο εζσηεξηθέο πνηόηεηεο ηνπ 

αηόκνπ. 

 

- Έιιεηςε ρξόλνπ 

Οη γνξγνί ξπζκνί ηεο ζύγρξνλεο δσήο, νη πνιιαπιέο επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο, αιιά θαη ε 

πιεζώξα ελεκέξσζεο -κε νπζηαζηηθέο, αιιά θαη αλνύζηεο εηδήζεηο- κεηώλνπλ δξακαηηθά ηνλ 

ειεύζεξν ρξόλν ηνπ αηόκνπ, όπσο θαη ηε δπλαηόηεηά ηνπ λα απνδεζκεπηεί απ’ όια απηά ηα 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη λα αθηεξώζεη ηνλ αλαγθαίν απεξίζπαζην ρξόλν πνπ απαηηεί ε 

δηαδηθαζία ηεο απηνθξηηηθήο. 

 

 

 

Read more: http://latistor.blogspot.com/2015/07/blog-post_23.html#ixzz4cuWepNhC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://latistor.blogspot.com/2015/07/blog-post_23.html#ixzz4cuWepNhC
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«Γνωθι  σαυτόν» 
η
 

Αβέβαηε είλαη ε παηξόηεηα ηνπ γλσκηθνύ «Γλώζη ζαπηόλ». Απνδόζεθε ζην Φίισλα ην 

Λαθεδαηκόλην, ζην Θαιή ην Μηιήζην, ζηε Φηκνλόε, ηελ πξώηε πξν-θήηηζζα («πξώηελ 

πξνκάληηδα») ηνπ Γειθηθνύ Μαληείνπ. Ο Πιάησλ ην ζεσξεί, όπσο θαη η' άιια Γειθηθά ξεηά, 

θνηλό απόζηαγκα ηεο ζθέςεο ησλ Δπηά Σνθώλ ηεο αξρατθήο Διιάδαο. Καη ππνζηεξίδεη πσο ην 

γλσκηθό ηνύην απνηειεί: «πξνζθώλεζε ('πξόξξεζηλ') ηνπ ζενύ, ζ' όζνπο κπαίλνπλ ζην λαό, αληί 

λα ηνπο πεη ην ζπλεζηζκέλν «ραίξε». 

«Γηγλώζθσ» ζήκαηλε γηα θείλνπο (όπσο θαη γηα εκάο) «καζαίλσ από παξαηήξεζε ή έξεπλα, 

θαηαλνώ, δηαθξίλσ». Καη θπζηθά, ε έξεπλα, ε αιεζηλή έξεπλα, δελ κπνξεί παξά λ' αξρίδεη από 

εκάο ηνπο ίδηνπο. Πώο ζα εξεπλήζεηο -γηα λα γλσξίζεηο- ηνπο άιινπο, ηνλ θόζκν, ηνπο λόκνπο 

θαη ηνπο ιόγνπο ηεο δσήο, αλ δελ εξεπλήζεηο θαη γλσξίζεηο ηνλ πην θνληηλό θαη πην κπζηηθό 

κηθξόθνζκν, ηνλ εαπηό ζνπ; Με ηε γλσζηή ηνπ «δήισζε άγλνηαο», ν Σσθξάηεο έιεγε πσο «αθνύ 

δελ κπνξεί λα γλσξίζεη ηνλ εαπηό ηνπ, θαηά ην δειθηθό επίγξακκα, ηνπ θαίλεηαη γεινίν λα εμεηάδεη 

ηα αιιόηξηα, ηα μέλα». Η απηνέξεπλα, ε απηνγλσζία, απνηεινύλ απαξάβαηνλ όξν γηα λα θάλεηο ην 

πξώην βήκα «ζησλ ηδεώλ ηελ πόιηλ». 

Πνην είλαη, όκσο, ην εηδηθόηεξν λόεκα ηνπ «Γλώζη ζαπηόλ»; Να εξεπλήζεηο, όρη ηελ αξρή θαη 

ην ζθνπό ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο γεληθά, αιιά -ηηο δηθέο ζνπ δπλαηόηεηεο, ηα δηθά ζνπ όξηα, ηα 

δηθά ηνπ «δένληα» θαη ρξέε: ηη κπνξείο, πόζν κπνξείο, ηη  πξέπεη λα κπνξείο θαη λα πξάηηεηο. 

Φπζηθά, ην «Γλώζη ζαπηόλ» είλαη εγρείξεκα ηξαρύηαην: εγσηζκνί θαη καηαηνδνμίεο, δεηιίεο 

θαη πιέγκαηα, εζεινηπθιία γηα ηα ειαηηώκαηα καο, ηα ιάζε, ηα θίλεηξα καο δε καο επηηξέπνπλ λα 

θαηαδπζνύκε ζηνλ εαπηό καο, λα ηνλ δπγίζνπκε, λα ηνλ θξίλνπκε, λα κηιήζνπκε κε παξξεζία κ' 

απηόλ θαί γη' απηόλ. 

Όζν δύζθνιε, όκσο, είλαη ε πξνζπάζεηα απηνγλσζίαο, ηόζν είλαη απαξαίηεηε, επεηδή αθξηβώο 

δείρλεη ηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηελ κπόξεζε ηνπ αλζξώπνπ, θαη ηε «ζύλεζε» ηνπ λα πξάμεη 

ζύκθσλα κε απηά. «Μάζε πνηνο είζαη θαη γίλε ηέηνηνο»ζα πεη ν Πίλδαξνο. 

Μόλνλ αλ γλσξίζεηο πόζν αδύλακνο είζαη, κπνξείο λα μεπεξάζεηο ηελ αδπ λακία ζνπ. Η 

απηνγλσζία, ν απηνέιεγρνο, ε απηνθξηηηθή νδεγνύλ ζηελ απηνζπλείδεζε, ηελ απηνθπξηαξρία, ηνλ 

απηνζεβαζκό, ζηελ νπζηαζηηθή απηνδηάζεζε θαη απηνθαζνξζηκό καο. Σηνηρεία, όια, πνπ 

ζπγθξνηνύλ ηε ζσθξνζύλε. (Γελ είλαη ηπραίν πσο ζηελ άιιε άθξε ηνπ θόζκνπ, ηνλ ίδην πεξίπνπ 

θαηξό, ν Κηλέδνο |θηιόζνθνο ΛάνΤζε έιεγε: «Όπνηνο μέξεη ηνπο άιινπο, έρεη γλώζε. Όπνηνο μέξεη 

ηνλ εαπηό ηνπ, έρεη ζνθία»). 

Δηθνζηεθηά αηώλεο κεηά ηελ αλαγξαθή ηνπ ξεηνύ απηνύ ζην δειθηθό λαό, θαη ελώ ην 

ηέκελνο ηνπ Απόιισλα δελ είλαη πηα παξά έλα εξεηπσκέλν ηνπξηζηηθό αμηνζέαην, πόζν 

επηβηώλεη ην γλσκηθό ηνύην; Γε ρξεηάδεηαη λα ην πσ: ζήκεξα, πξνπάλησλ, όπνπ είκαζηε 

πνιηνξθεκέλνη (δηόινπ «ειεύζεξνη») από ηόζν ηξνκαθηηθά πξνβιήκαηα, απνηειεί πξώηηζηε 

αλάγθε ε απηνγλσζία, ε επίγλσζε ησλ πειώξησλ αδηθεκάησλ καο θαη ε γλώζε ησλ δπλαηνηήησλ 

καο, ππνθεηκεληθώλ θαη αληηθεηκεληθώλ, γηα λα ηα επαλνξζώζνπκε. Απνηειεί επηηαγή θαη; ηξόπν 

δσήο ε αλάιεςε ησλ επζπλώλ καο θαη ε έιινγε δξάζε ηόζν γηα εκάο όζν θαη γηα ηνπο άιινπο, γηα 

ηνλ θόζκν, γηα ην πεξηβάιινλ, πνπ όια απεηινύληαη απ' όινπο. Ίζσο, έηζη, κπνξνύκε λα 

ειπίζνπκε όρη θαλ ζε «λίθε πξώηε θαη άξηζηε» αιιά ηνπιάρηζηνλ ζε απνθπγή νινθιεξσηηθνύ 

εμνινζξεκνύ από εκάο ηνπο ίδηνπο. 

Μ . ΠΛΩΡΙΣΗ 
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Δ Ρ Ω ΣΖ  Δ Η  

 

Α. Να γξαθεί ε πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ 

 

Β1. Γιγνώζκω…πόλιν.: Με πνηνλ ηξόπν αλαπηύζζεηαη ε παξάγξαθνο; 

 

Β2. απόζηαγμα, ζωθροζύνη, καινοηομία, εγτείρημα, παρρηζία, επιηαγή: Να γξάςεηε ηα 

ζπλώλπκα ησλ ιέμεσλ. 

 

Β3. «ζήμερα, προπάνηων, όποσ είμαζηε πολιορκημένοι (διόλοσ «ελεύθεροι»)   από ηόζο 

ηρομακηικά προβλήμαηα, αποηελεί πρώηιζηη ανάγκη η ασηογνωζία» 

Να ζρνιηαζζεί ε θξάζε ( 70-80 ιέμεηο) 

 

Β4. Φπζηθά, ην «Γλώζη ζαπηόλ» είλαη εγρείξεκα ηξαρύηαην: εγσηζκνί θαη καηαηνδνμίεο, δεηιίεο 

θαη πιέγκαηα, εζεινηπθιία γηα ηα ειαηηώκαηα καο, ηα ιάζε, ηα θίλεηξα καο δε καο επηηξέπνπλ λα 

θαηαδπζνύκε ζηνλ εαπηό καο, λα ηνλ δπγίζνπκε, λα ηνλ θξίλνπκε, λα κηιήζνπκε κε παξξεζία κ' 

απηόλ θαί γη' απηόλ. 

Να ραξαθηεξίζεηε ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο ησλ πξνηάζεσλ θαη λα αλαθεξζείηε ζην ξόιν πνπ παίδεη 

ζην θείκελν. 

 

Γ. Παξαγσγή ιόγνπ 

 

«Μάθε ποιος είζαι και γίνε ηέηοιος» ζα πεη ν Πίλδαξνο. Με αθνξκή απηή ηε θξάζε λα 

γξάςεηε κηα νκηιία πνπ ζα εθθσλήζεηε ζηελ ηάμε ζαο, ζηελ νπνία λα αλαθεξζείηε ζηε ζεκαζία 

ηεο απηνθξηηηθήο θαη ηεο απηνγλσζίαο ζηε βειηίσζε ηνπ αλζξώπνπ θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηνλ αγώλα γηα ηελ θαηάθηεζή ηνπο. 

 

 


