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Δημιουργήθηκε από το The Rural Hub



Οι άνθρωποι έχουν  
μια βαθιά  

ριζωμένη επιθυμία 
να νιώθουν ότι  

έχουν αξία.
Επιθυμούμε την  

αίσθηση της  
αυτοεκτίμησης και  
ότι είμαστε ικανοί.



Δυστυχώς, αυτά τα αισθήματαδεν  
τυγχάνουν αυτόνομης  

αξιολόγησης. Είμαστε κοινωνικά  
όντα, και ως εκ τούτου η αίσθηση  
της αξίας μας συνδέεται με τις  

συναναστροφές μας με τους γύρω  
μας.

Η αξία μας καθορίζεται από τον  
τρόπο που οι άλλοι μας  

συμπεριφέρονται



Σε όλες τις κοινωνίες,  
υπάρχουν διαφορετικές  
αντιλήψεις ως προς τη  

κοινωνική θέση ενός ατόμου,  
και ενώ δεν υπάρχει κοινά  
αποδεκτή μορφή μέτρησης,  

συνήθως προσδίδεται αυξημένη  
αξία στα άτομα με δύναμη,  

λεφτά και επιρροή



Υπάρχει μια ανησυχία καιάγχος  
για τη θέση και αξία μας στον  

κόσμο, κατά πόσο είμαστε  
‘νικητές’ ή ‘ηττημένοι’. Ως  

άτομα συχνά ανησυχούμε γιατη  
θέση μας στη κοινωνία και  

δυσκολευόμαστε να  
διατηρήσουμε την  

αυτοπεποίθηση μας όταν οι  
άλλοι δείχνουν να μην μας  
εκτιμούν ή να μαςσέβονται



Η αίσθηση ανταμοιβής που λαμβάνουμε όταν νιώθουμε να  
ενισχύεται η θέση μας στην κοινωνία είναι εξαιρετικά

σημαντική

Παρόλα αυτά, όπως και με όλες τις συναισθηματικές μας  
εμπειρίες, η αίσθηση της απειλής είναι πιο έντονη από την  

ανταμοιβή που νιώθουμε

Αυτό σημαίνει ότι νιώθουμε πιο έντονα μια αίσθηση απειλής  
της θέσης μας στην κοινωνία-κοινότητα απ’ ότι όταν  

νιώθουμε ότι ενισχύεται



Αρκετές φορές, η θέση μας στη κοινωνία είναι αποτέλεσμα  
της συμμετοχής μας σε μια κοινωνική ομάδα. Νιώθουμε καλά  
για την ομάδα στην οποία ανήκουμε και αυτό ενισχύσει την  

αυτοπεποίθηση μας.

Αυτό όμως, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας  
αντίληψης του ‘εμείς ενάντια στους άλλους’. Κάτι που είναι  

επικίνδυνο και μπορεί να συμβάλει σε διαμάχες.

Οι άνθρωποι μπορούν να φτάσουν στα άκρα για να ενισχύσουν  
ή να προστατεύσουν τη θέση τους στη κοινωνία



Είναι ανησυχητικό ότι σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στο  
Ηνωμένο Βασίλειο τα συγκεκριμένα αυτά χαρακτηριστικά μιας  
προσωπικότητας κάνουν ένα άτομο πιο ευάλωτο στον κίνδυνο  

ριζοσπαστικοποίησης.



Μια μη υγιής αντίληψη της  
κοινωνικής θέσης και  

αναγνώρισης μπορεί να  
καταστήσει ένα άτομοευάλωτο  
σε επικίνδυνες επιρροέςμέσω  
διαδικτύου. Τέτοιες επιρροές  

μπορεί ναπροέλθουν
από στρατολογητές καιμέλη  

εξτρεμιστικών ομάδων



Τα άτομα και οι ομάδες αυτές θα  
προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τις  

ανησυχίες και ανασφάλειες σου για να σε  
πείσουν ότι απείλησε.

Πιθανόν να σου υποσχεθούν ότι η ομάδα  
τους θα σε βοηθήσει να ενισχύσεις τη  

θέση και αναγνώριση σου στην κοινωνία

Μπορεί να σε γεμίσουν οργή  
προσφέροντας σου στόχους για να  

φταίξεις για όλα τα προβλήματα που  
αντιμετωπίζεις



Οι ομάδες αυτές όμως είναι επικίνδυνες και είναι σημαντικό  
να αντιληφθείς ότι προσπαθούν να σε χειραγωγήσουν

Η θέση σου στην κοινωνία δεν πρέπει να εξαρτάται από μια  
επιθετικότητα απέναντι σεάλλους

Εδώ μπορείς να βρεις κάποιες προτάσεις για το πώς μπορείς  
να ενισχύσεις τη θέση σου κατά τρόπο που σε κάνει  

περήφανο!



No.1
Βάλε στόχους για να  

βελτιωθείς. Ενισχύοντας τη  
θέση σου εν σχέση με τον  

πρότερο σου εαυτό μπορεί να  
σου δώσει μεγάληπροσωπική  
ικανοποίηση. Αυτό μπορεί να  
είναι μέσω της βελτίωσης της  

φυσική σου αντοχής, της  
ανάπτυξης των ψυχικών σου  
ικανοτήτων, των δεξιοτήτων  
σου ή ακόμα κάνοντας καλές  

πράξεις



No.2
Έλεγξε τον τρόπο με τον οποίο  
κάνεις συγκρίσεις. Ο φθόνος  
μπορεί να σε οδηγήσει στο να  
ντρέπεσαι για τον εαυτό σου ή  
να νιώθεις οργισμένος. Είναι  

σημαντικό να μελετήσεις αυτά  
που θεωρείς ότι σε περιορίζουν  
και να τα χρησιμοποιήσεις ως  

κίνητρα για να γίνειςκαλύτερος.
Λάβε επίσης υπόψη ότι όπως και  
να το πάρεις πάντα κάποιοι θα  
είναι σε καλύτερη θέση από  
εσένα και κάποιοι άλλοι σε  

χειρότερη.



No.3
Η αυξημένη επιρροή και υψηλή  
κοινωνική θέση δεν ισούνται με  

ευτυχία. Αν καισυνηθίζουμε
να κρίνουμε τη θέση μας

εν σχέσει με άλλους, η μέτρηση  
αυτή συχνά δεν είναι  

αντικειμενική. Να θυμάσαι ότι η  
ευτυχία έρχεται από τα μικρά και  

όχι από την ικανότητα σου να  
αγοράσεις τα μεγάλα
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