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Είναι εντάξει να αισθάνεσαι αγανακτισμένη/ος ή θυμωμένη/ος αν κάποια/ος σε 

έχει προσβάλει, πληγώσει, απορρίψει ή απογοητεύσει. 

Αν είσαι θυμωμένη/ος πιθανόν να βιώνεις μυϊκή ένταση, ταχυπαλμία, κόμπο στο 

στομάχι, αλλαγές στην αναπνοή, τρέμουλο ή κοκκίνισμα στο πρόσωπο. 

Ο θυμός είναι έντονο συναίσθημα και συχνά είναι δύσκολο να τον ελέγξουμε 

όμως το πιο εποικοδομητικό είναι να παραμείνουμε ψύχραιμοι/ες. 



Αν δράσεις όταν είσαι θυμωμένη/ος και δεν μπορείς να σκεφτείς καθαρά, ίσως 

κάνεις κάτι που θα μετανιώσεις αργότερα. 

Αν φοβάσαι ότι θα χάσεις τη ψυχραιμία σου, πάρε βαθιές, αργές αναπνοές ή 

περπάτησε λίγο για να βοηθήσεις τον εαυτό σου να ηρεμήσει. 

Μόνο εσύ έχεις τη δύναμη να ελέγξεις τον εαυτό σου. Μην αφήσεις το θυμό να σε 

ελέγξει!



Σκέψου γιατί νιώθεις θυμωμένη/ος. Τι συνέβηκε ακριβώς;

Τα ζωώδη ένστικτά μας, το πιο αρχέγονο μέρος του εγκεφάλου μας, συνήθως 

«ξυπνούν» όταν νιώσουμε φόβο ή απειλή, όταν θεωρούμε (σωστά ή 

λανθασμένα) ότι η ασφάλεια μας και οι ανάγκες μας, ή αυτά που είναι σημαντικά 

για εμάς, απειλούνται. Συνήθως δεν το αντιλαμβανόμαστε ότι το πραγματικό 

συναίσθημα που νιώθουμε είναι ο φόβος, που κρύβεται πίσω από το θυμό που 

δείχνουμε. 



Ποιο είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις τώρα;

Μπορείς να μιλήσεις με ειλικρίνεια στο άτομο με το οποίο είσαι θυμωμένη/ος;

Μπορείς να μιλήσεις με κάποιο άλλο άτομο που εμπιστεύεσαι; 

Μπορείς να κάνεις κάτι για να ξεκαθαρίσεις αν υπάρχει πραγματική απειλή για 

σένα ή να αλλάξεις την κατάσταση χωρίς να πάθει κανείς ζημιά;



Αν μπορείς, μίλησε απευθείας στο άτομο με το οποίο είσαι θυμωμένη/ος. Αν 

φοβάσαι να μιλήσεις ή δυσκολεύεσαι να βρεις τις σωστές λέξεις, βρες ένα 

έμπιστο φίλο για να σε βοηθήσει. Σχολίασε την πράξη του ατόμου, όχι το άτομο 

(«Είμαι αναστατωμένη/ος για αυτό που έκανες»). 

Άκουσε τα συναισθήματα και του άλλου ατόμου. Πιθανό να αισθάνεται φόβο ή 

θυμό και το άλλο άτομο. Αν μπορείτε να μιλήσετε για το τι έχει συμβεί, πιθανό να 

καταφέρετε να βρείτε μια συμβιβαστική λύση που να βολεύει και τους δύο. Δε 

χρειάζεται να υπάρχει νικητής και ηττημένος! 



Να θυμάσαι κάτι: Τόσο αυτά που λες εσύ όσο και αυτά που λένε οι άλλοι όταν 

είστε θυμωμένοι είναι ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Οι Δηλώσεις (π.χ. «Κάθε μέρα μόνο εγώ 

καθαρίζω, είσαι τεμπέλης!») είναι συνήθως ατάκες με απόλυτο ύφος που έχουν

στόχο να πληγώσουν ή να μειώσουν την «αντίπαλη» πλευρά. Πίσω από τις 

Δηλώσεις κρύβονται οι Πεποιθήσεις του καθενός, αυτά που θεωρεί ότι ισχύουν 

για τον κόσμο (π.χ. «Οι γυναίκες και οι άνδρες πρέπει να μοιράζουν τις δουλειές 

του σπιτιού») και πίσω από αυτές κρύβονται οι Ανάγκες του κάθε ατόμου (σε 

αυτή την περίπτωση: εκτίμηση, βοήθεια, ξεκούραση, κατανόηση).



Για να μπορέσεις να συνεννοηθείς πιο ουσιαστικά με το άτομο με το οποίο είσαι 

θυμωμένη/ος, πρέπει να μοιραστείς ποιες Ανάγκες σου νιώθεις ότι απειλούνται 

από τη συμπεριφορά του/της, και το ίδιο να κάνει και η άλλη πλευρά. 

Αν απλά μείνει ο κάθε ένας κολλημένος στις Δηλώσεις του, δεν πρόκειται να 

λύσετε γρήγορα (ίσως και καθόλου) το ζήτημα. 



Αν δεν μπορείς να μιλήσεις άμεσα με το άτομο που σε πλήγωσε ή σε 

αναστάτωσε, συνομίλησε με κάποιο άλλο άτομο που εμπιστεύεσαι για αυτό που 

συνέβηκε. Συνήθως η οπτική γωνία των άλλων μας βοηθά να δούμε μια 

κατάσταση πιο ολοκληρωμένα. 

Αν άλλα άτομα δεν είναι διαθέσιμα, μπορείς να γράψεις κάπου τα συναισθήματά 

σου, να περπατήσεις λίγο, να ασχοληθείς με την τέχνη, ή να παρακολουθήσεις  

κάτι κωμικό για να εκτονώσεις με πιο θετικό τρόπο την έντασή σου. 



Πιθανό να σκέφτεσαι ότι θέλεις να κτυπήσεις το άτομο που σε πλήγωσε. 

Χρησιμοποίησε την ενέργειά σου για να ελέγξεις αυτή την σκέψη.  

Η βία/επιθετικότητα δεν βοηθά στο να χειριστείς μια σύγκρουση. Απεναντίας, θα 

κάνει χειρότερη την κατάσταση. 



Αν είσαι θυμωμένος με κάποια/ον γιατί σε κτυπά, προσπάθησε να κρατήσεις τον 

εαυτό σου ασφαλή. Απόφυγε να συγκρουστείς με αυτό το άτομο γιατί το πιο 

πιθανό είναι ότι θα εξοργιστεί ακόμη περισσότερο. 

Ζήτησε βοήθεια από άτομα που εμπιστεύεσαι ή/και από τις αρμόδιες κρατικές 

υπηρεσίες (γραμμή 1440 ή 1460).



Μη χρησιμοποιήσεις τοξικές ουσίες, όπως το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, για να 

χειριστείς το θυμό σου. Ακόμη κι αν νομίζεις ότι θα σε κάνουν να «ξεχαστείς», η 

χρήση τους θα σε κάνει να νιώθεις πιο θυμωμένη/ος και ο θυμός σου θα 

μετατραπεί σε βία. Πρόσεξε για άλλα σημάδια ότι δεν έχεις χειριστεί κατάλληλα 

το θυμό σου, όπως το να αισθάνεσαι θλιμμένη/ος, να τραυματίζεις τον εαυτό 

σου, να τρως υπερβολικά ή πολύ λίγο. 



Μπορείς να θυμάσαι και το εξής: 

«Όταν είσαι αναστατωμένος/θυμωμένη/εκνευρισμένος, 

παίρνεις βαθιές αναπνοές και … Φ.Υ.Σ.Α.Σ.!»

Το ακρωνύμιο Φ.Υ.Σ.Α.Σ. αφορά εδώ τις αξίες/πεποιθήσεις που μπορεί να θέλεις 

να έχεις σαν άνθρωπος.



Φιλειρηνικότητα = Ψυχραιμία, υπομονή, ηρεμία. 

Υπευθυνότητα = Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις επιλογές και τις πράξεις μας και τις συνέπειες 
τους, παρά να φταίμε άλλες καταστάσεις/άλλα άτομα. Απολογούμαστε όταν έχουμε πληγώσει. 
Ζητάμε το καλύτερο από τον εαυτό μας. 

Συμπόνοια = Ικανότητα να δείξουμε ότι νοιαζόμαστε, ότι ακούμε και κατανοούμε με αγάπη τα δικά 
μας συναισθήματα και των άλλων.

Αυτοέλεγχος = Αυτοσυγκράτηση στις σωματικές μας αντιδράσεις, στην καθημερινή μας 
συμπεριφορά, στον τρόπο σκέψης μας, στα συναισθήματα μας.

Σεβασμός = Μιλάμε με ευγένεια, ακούμε τους άλλους ακόμη κι αν διαφωνούμε μαζί τους, δεν 
υποτιμούμε και δε μειώνουμε τους άλλους.


