
Το να συγχωρώ – Εικοστή έβδομη συνάντηση –  

Το χαρτζιλίκι του Φίλιππου και της Μαρίας 

 

Στόχοι: 

 Να είναι σε θέση να επιλέγουν μεταξύ στρατηγικών σε περιπτώσεις που 

αδικούνται με κάποιον τρόπο. 

 

Διαδικασία: 

 Τα παιδιά διαβάζουν μιαν ιστορία. Πρόκειται για διασκευή μιας από τις 

ιστορίες του βιβλίου «Το αλφαβητάρι της Κυριακής» της Κανάβα (2002) από 

τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας. 

 

 Συζητούνται οι επιλογές, που είχαν οι ήρωες της ιστορίας για να αντιδράσουν 

στο συμβάν και οι επιλογές, που έκαναν. Τα παιδιά εκφράζουν ελεύθερα τις 

απόψεις τους και με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού τις οργανώνουν σε ένα 

σχεδιάγραμμα στον πίνακα. Οι δυο γενικότερες στρατηγικές είναι η 

διαπροσωπική επικοινωνία, στην οποία συμμετέχει και ο φταίχτης και η 

αυτοθεραπεία, η οποία αφορά σε προσωπικές τεχνικές του θύματος, στις 

οποίες ο φταίχτης δε συμμετέχει. Αναφορικά με τη διαπροσωπική επικοινωνία 

οι βασικές ενέργειες, από τις οποίες μπορεί να επιλέξει το θύμα, είναι η 

δικαιοσύνη και η συγχώρεση. Όλες οι επιλογές συζητούνται στη βάση 

συγκεκριμένων παραδειγμάτων, αρχικά της ιστορίας και ακολούθως της 

καθημερινής εμπειρίας. 

 

 Η επιλογή της συγχώρεσης συζητείται και σε σχέση με την απορρόφηση του 

πόνου, που προκαλεί η αδικία. Τονίζεται ότι το άτομο, που επιλέγει να 

συγχωρέσει, είναι έτοιμο να δεχθεί το ψυχικό τραύμα, που του προκάλεσε η 

συμπεριφορά του φταίχτη. Αυτό δε σημαίνει να καταπιέσει τον πόνο του 

μέχρι να ξεσπάσει ξανά, αλλά να τον απορροφήσει με τρόπο που βαθμηδόν να 

απελευθερωθεί από αυτόν. 

 

Υλικό:   

 Φύλλο εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΟ ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΩ – Εικοστή έβδομη συνάντηση 
 

 
 

Το χαρτζιλίκι του Φίλιππου και της Μαρίας 
 Ο Φίλιππος και η Μαρία έφυγαν από το σπίτι πολύ 

χαρούμενοι, γιατί οι γονείς τους τούς έδωσαν χαρτζιλίκι και με 

αυτό θα αγόραζαν από ένα παιχνίδι από το κατάστημα της 

γειτονιάς τους. Μα καθώς πήγαιναν, τους ρίχτηκαν δύο κλέφτες 

και τους πήραν τα χρήματά τους.  

 Τα παιδιά έβαλαν τις φωνές και οι κλέφτες έτρεξαν να 

φύγουν, αλλά δεν πρόσεξαν τη μοτοσικλέτα, που έστριβε από τη 

γωνιά. Παρέσυρε τον ένα από τους δύο. Ο άλλος έγινε καπνός, το 

ίδιο και η μοτοσικλέτα. 

 Ο Φίλιππος έτρεξε στο σπίτι και τηλεφώνησε στις Πρώτες 

Βοήθειες. Η Μαρία έμεινε κοντά στον κτυπημένο. Μάζεψε, 

μάλιστα, τα χρήματα, αυτά που, μόλις, τους είχανε αρπάξει και 

βρίσκονταν σκορπισμένα στο οδόστρωμα και τα έβαλε προσεκτικά 

στην τσέπη του.  

 Όταν έφτασε το ασθενοφόρο λέξη δεν είπε για ό,τι 

προηγήθηκε. Ήταν τόσο φοβερό αυτό που ακολούθησε, που ο 

Φίλιππος και η Μαρία με κόπο συγκρατούσανε τα δάκρυά τους.  

 

Ποιον τρόπο επέλεξαν για να αντιδράσουν τα δύο παιδιά στο 

συμβάν; 

 

 

Να εμπλέκεται ο φταίχτης.             Να μην εμπλέκεται ο φταίχτης. 

                                          

                               Να συγχωρεθεί ο φταίχτης.      

Να αποδοθεί δικαιοσύνη. 



_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Ποιους άλλους τρόπους θα μπορούσαν να επιλέξουν; 

1.______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

2._____________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Θυμήσου περιπτώσεις που κάποιος έφταιξε σε εσένα. Πώς 

αντέδρασες; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Τι έγινε με τον πόνο, που ένιωθες λόγω της αδικίας απέναντί σου; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Θα ήθελα να σημειώσω... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 



Το να συγχωρώ – Εικοστή όγδοη συνάντηση – Σκεφτόμαστε θετικά 

 

Στόχοι: 

 Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το γενικότερο πλαίσιο δεδομένων, μέσα 

στο οποίο συνέβηκε ένα περιστατικό, ώστε να μπορούν να δουν την 

προοπτική του άλλου και να τον συγχωρούν. 

 

 Να βρίσκουν τρόπους να δικαιολογούν συμπεριφορές κάνοντας θετικές 

σκέψεις για το πλαίσιο και τις συνθήκες μέσα στις οποίες συνέβηκε κάτι. 

 

 Να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τους άλλους. 

 

Διαδικασία: 

 Τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με υποθετικές καταστάσεις, στις οποίες 

κάποιος τους συμπεριφέρεται με άσχημο τρόπο. Υποθέτουν και οι ίδιοι μιαν 

τέτοια περίσταση. 

 

 Προτρέπονται να σκεφτούν θετικά γι’ αυτό το πρόσωπο και να ορίσουν ένα 

πλαίσιο μέσα στο οποίο η συγκεκριμένη συμπεριφορά μπορεί να συγχωρηθεί. 

 

 Γίνεται συζήτηση για το πώς ένας τέτοιος θετικός τρόπος σκέψης μπορεί να 

βοηθήσει στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και συγκεκριμένα στο να 

συγχωρέσει κάποιος.  

 

 Αναζητούνται, επίσης, τρόποι που βοηθούν να οδηγηθεί κάποιος στη 

συγχώρεση πιο εύκολα, π.χ. το να γνωρίζει κανείς τα συναισθήματα του 

φταίχτη για τις πράξεις του.  

 

Υλικό:   

 Φύλλο εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΟ ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΩ – Εικοστή όγδοη συνάντηση 
 

 
 

Σκεφτόμαστε θετικά... 
Σου συμβαίνουν τα πιο κάτω, αλλά είσαι σίγουρος ότι ο άλλος δεν 

είχε πρόθεση να σε πληγώσει, απλά ενεργούσε κάτω από κάποιες 

περιστάσεις, που τον οδήγησαν να συμπεριφερθεί με το 

συγκεκριμένο τρόπο. Περίγραψε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο 

νομίζεις ότι αυτό που έγινε μπορεί να δικαιολογηθεί και να 

συγχωρεθεί. 

 

Ο καλύτερός σου φίλος κράτησε κάτι μυστικό από εσένα. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Η μητέρα σου, παρ’ όλο που σου το υποσχέθηκε, δε σε άφησε να 

πας στο πάρτι μιας συμμαθήτριάς σου. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Η δασκάλα σού μίλησε απότομα, όταν της έκανες μιαν απορία για 

το μάθημα. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________



_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Όρισε εσύ μιαν κατάσταση προσβλητική προς εσένα. 

_______________________________________________ 

 

Σε ποιο πλαίσιο μπορείς να την εντάξεις για να δεις θετικά το 

φταίχτη μέσα από αυτό; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Το να σκεφτείς τις περιστάσεις, που οδήγησαν κάποιον να σου 

συμπεριφερθεί άσχημα, σε βοηθά να τον συγχωρέσεις; Ναι ή όχι 

και γιατί; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Τι άλλο θα σε έκανε να συγχωρέσεις πιο εύκολα; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Θα ήθελα να σημειώσω... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 



Το να συγχωρώ – Εικοστή ένατη συνάντηση – Τα στάδια της συγγνώμης 

 

Στόχοι: 

 Να γνωρίσουν το πρότυπο διαδικασίας της συγγνώμης και τα βασικά της 

συστατικά. 

 

Διαδικασία: 

 Τα παιδιά καλούνται μέσα από τις δικές τους εμπειρίες να ανακαλέσουν τη 

διαδικασία, που ακολουθούν για να συγχωρέσουν κάποιο άτομο. 

 

 Στη συνέχεια τους δίνονται σε καρτέλες ανακατεμένα τα στάδια της 

διαδικασίας υπό μορφή δηλώσεων. Καλούνται να τα βάλουν σε μια λογική 

σειρά. Σε κάθε καρτέλα είναι γραμμένο ένα από τα εξής στάδια: 

- Συνειδητοποιώ τις αρνητικές συνέπειες της κατάστασης. 

- Νιώθω την ανάγκη να δοθεί λύση στο πρόβλημα. 

- Πρέπει να αποφασίσω πώς να αντιδράσω∙ να απαιτήσω να αποδοθεί 

δικαιοσύνη ή να συγχωρέσω το φταίχτη. 

- Σκέφτομαι τα θετικά της επιλογής της συγγνώμης. 

- Αποφασίζω να συγχωρέσω. 

- Μέσα μου καταφέρνω να συγχωρέσω το φταίχτη. 

- Νιώθω την ανάγκη να εκδηλώσω τη συγγνώμη μου με πράξεις. 

- Κάνω κάτι για να συμφιλιωθώ με το φταίχτη. 

- Απελευθερώνομαι από την κακία. 

 

 

 Με βάση τη σειρά, που έκαναν, κάνουν αναφορά σε μια συγκεκριμένη 

προσωπική τους εμπειρία. 

 

 Παρουσιάζεται στα παιδιά το πρότυπο της ψυχολογικής διαδικασίας της 

συγγνώμης στο διαφανοσκόπιο και συζητούνται, αν υπάρχουν, διαφορές από 

το δικό τους πρότυπο.  

 

Υλικό:   

 Φύλλο εργασίας 

 

 Καρτέλες με τα συστατικά της συγγνώμης 

 

 Διαφανοσκόπιο και διαφάνεια με τα στάδια της συγγνώμης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΟ ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΩ – Εικοστή ένατη συνάντηση 
 

 
 

Τα στάδια της συγγνώμης... 
Αφού βάλεις σε μια λογική σειρά τα στάδια της συγγνώμης, 

περίγραψε μια δική σου εμπειρία συγγνώμης με αναφορά σε καθένα 

από τα εννιά στάδια, όπως εσύ τα σειροθέτησες με τις καρτέλες. 

  

1.______________________________________________ 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

2._____________________________________________ 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

3._____________________________________________ 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

4._____________________________________________ 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 



5._____________________________________________ 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

6._____________________________________________ 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

7._____________________________________________ 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

8._____________________________________________ 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

9._____________________________________________ 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Θα ήθελα να σημειώσω... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 



Το να συγχωρώ – Τριακοστή συνάντηση – Αισθάνομαι τι νιώθεις 

 

Στόχοι: 

 Να νιώσουν την ανάγκη για συμπάθεια προς το φταίχτη. 

 

 Να αντιληφθούν ως «θύματα» πώς ένιωσε ο φταίχτης, ώστε να μειώσουν την 

οργή και τη μνησικακία εναντίον του. 

 

Διαδικασία: 

 Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και αποφασίζουν να αυτενεργήσουν στη 

βάση ενός σεναρίου, στο οποίο ο ένας αδικεί τον άλλο με κάποιον τρόπο που 

προαποφασίζεται. Αναπτύσσουν ένα διάλογο, τον οποίο προσπαθούν να 

βιώσουν ως να ήταν πραγματικότητα και δίνουν έμφαση στα συναισθήματα, 

που προκαλούνται. 

 

 Στην πορεία, το θύμα προσπαθεί να μπει στην ψυχολογία του φταίχτη και να 

κατανοήσει τα συναισθήματά του κατά τη διενέργεια της αδικίας. Τα 

καταγράφει, όπως νομίζει και, στη συνέχεια, τα ελέγχει συζητώντας με το 

παιδί, που έπαιξε το ρόλο του φταίχτη.  

 

 Ακολούθως, θύμα και φταίχτης αλλάζουν ρόλους και ακολουθείται η ίδια 

διαδικασία στη βάση ενός νέου σεναρίου. 

 

 Όποιο ζευγάρι θέλει μπορεί να παρουσιάσει το δραματοποιημένο του διάλογο 

στην ολομέλεια της τάξης για να γίνει αντικείμενο συζήτησης με βασικό 

άξονα τα συναισθήματα του φταίχτη και τον τρόπο με τον οποίο το θύμα 

ωθείται στη συγχώρεση, όταν μπορεί να τα αναγνωρίσει. 

 

Υλικό:   

 Φύλλο εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΟ ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΩ – Τριακοστή συνάντηση 
 

 
 

Αισθάνομαι τι νιώθεις... 
Αφού παίξετε το διάλογο, σύμφωνα με τον οποίο ο ένας αδικεί τον 

άλλο, αυτός που αδικείται καταγράφει τα συναισθήματα, που 

νομίζει ότι βιώνει ο φταίχτης. Μετά ανταλλάζετε ρόλους. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Πόσο καλά διαισθανθήκατε τα συναισθήματα του φταίχτη; 

Ρωτήστε τον πώς ένιωσε. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Σε ωθεί να συγχωρέσεις το να αναγνωρίζεις τα συναισθήματα 

αυτού που σε έβλαψε; Ναι ή όχι και γιατί; 

_______________________________________________

_______________________________________________

________________ 

 

 

 

Θα ήθελα να σημειώσω... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 



 


