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µπορούµε να προβλέψουµε το δείκτη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης από το «στυλ» 

κάποιου. Βέβαια η προσωπικότητα θα µπορούσε να αποτελέσει σηµαντικό «όπλο» στην 

καλλιέργεια και ανάπτυξη του δείκτη της συναισθηµατικής µας νοηµοσύνης.  

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι προκειµένου να έχουµε µία αντιπροσωπευτική εικόνα ενός 

ατόµου λαµβάνουµε υπόψη µας και τις τρεις παραµέτρους ∆Ν, ΣΝ και Προσωπικότητα. Η 

καθεµία από αυτές είναι ανεξάρτητη και σε καµία περίπτωση δεν επικαλύπτει η µία την άλλη. 

Οι παράµετρες αυτές αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα εξέλιξης ενός ατόµου και 

ουσιαστικά καθορίζουν το επίπεδο της επιτυχίας του καθενός σε όλους τους τοµείς και 

εκφάνσεις της ζωής του. 

1.6.2 Ένας έξυπνος βλάκας 

Μετά τη πρόταση του Χάουαρντ Γκάρντνερ στο σηµαντικό έργο του «Οργάνωση του Νου» 

για τη Θεωρία της Πολλαπλής Ευφυΐας, πως υπάρχουν επτά διαφορετικές ευφυΐες, µπορούµε 

να υποθέσουµε πως κάποιος που είναι ευφυής στην ευφυΐα του χώρου για παράδειγµα, ίσως, 

είναι βλάκας όσον αφορά κάποιο άλλο είδος ευφυΐας. 

Η ακαδηµαϊκή ευφυΐα δεν έχει και πολλή σχέση µε τη συναισθηµατική ζωή. Άνθρωποι µε 

υψηλό δείκτη νοηµοσύνης µπορεί να χειρίζονται εντυπωσιακά άστοχα την προσωπική της 

ζωή. Σε αντίθεση µε το ∆Ν, που έχει γνωρίσει κοντά στα εκατό χρόνια έρευνες πάνω σε 

εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, η συναισθηµατική νοηµοσύνη (emotional intelligence, EQ) 

είναι µια νέα έννοια. Κανένας δεν µπορεί να πει µε ακρίβεια σε ποιο βαθµό ευθύνεται για τις 

διαφορές των ανθρώπων στη ζωή τους. Από τα δεδοµένα προκύπτει ότι µπορεί να είναι 

εξίσου και µερικές φορές πιο ισχυρή από το ∆Ν. Παρόλο που υπάρχουν εκείνοι που 

ισχυρίζονται ότι ο ∆Ν δεν µπορεί να µεταβληθεί σηµαντικά από την εµπειρία ή την αγωγή, 

καίριες συναισθηµατικές ικανότητες µπορούν πράγµατι να διδαχθούν και να βελτιωθούν στα 

παιδιά – αν βέβαια µπούµε στον κόπο να τις διδάξουµε. 

Όµως τα σχολεία µας συνεχίζουν να εστιάζουν την προσοχή στις ακαδηµαϊκές δεξιότητες, 

αγνοώντας τη συναισθηµατική νοηµοσύνη, ένα σύνολο διακριτικών στοιχείων – µερικοί θα 

το αποκαλούσαν χαρακτήρα – που επίσης έχει απεριόριστη σηµασία για το προσωπικό µας 

πεπρωµένο. Η συναισθηµατική σφαίρα είναι ένα πεδίο το οποίο, όσο και τα µαθηµατικά ή η 

ανάγνωση, µπορεί να χειριστεί κανείς µε µεγαλύτερη ή µικρότερη επιδεξιότητα, και απαιτεί 

το δικό της µοναδικό σύνολο ικανοτήτων. Το συναισθηµατικό ταλέντο είναι µια µετά-

ικανότητα που καθορίζει πόσο καλά µπορούµε να χειριστούµε οποιαδήποτε ικανότητα 

διαθέτουµε, ακόµα και την ακατέργαστη ευφυΐα (raw intellect). Οι άνθρωποι που δεν είναι σε 

θέση να βάλουν σε τάξη και να ελέγξουν τη συναισθηµατική τους ζωή, δίνουν εσωτερικές 
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µάχες που υπονοµεύουν την ικανότητά τους για σωστά προσανατολισµένη εργασία και 

καθαρή σκέψη
14

. 

Ένα παράδειγµα το οποίο µπορεί να αναφερθεί στην περίπτωση «ένας έξυπνος βλάκας» 

είναι αυτό του Τζέισον Χ., αριστούχου δευτεροετή φοιτητή σε ένα κολέγιο του Κοράλ 

Σπρινγκς στη Φλόριντα, διακατεχόταν από την έµµονη ιδέα να µπει στην Ιατρική Σχολή. Όχι 

όποια κι όποια Ιατρική Σχολή όµως. Εκείνος ονειρευόταν το Χάρβαρντ. Αλλά ο 

Πολογκρούτο, ο καθηγητής του της Φυσικής, είχε βαθµολογήσει τον Τζέισον µε 80 σε ένα 

τεστ. Θεωρώντας ότι ο βαθµός -ένα απλό Β- έβαζε τα όνειρά του σε κίνδυνο, ο Τζέισον πήρε 

ένα µαχαίρι στο σχολείο και πάνω σε έναν διαπληκτισµό µε τον Πολογκρούτο στο 

εργαστήριο της Φυσικής, µαχαίρωσε τον καθηγητή του στον αυχένα, προτού προλάβουν να 

τον εµποδίσουν. Κάποιος δικαστής βρήκε τον Τζέισον αθώο, παροδικά παράφρονα κατά τη 

διάρκεια του επεισοδίου, ενώ µία οµάδα τεσσάρων ψυχολόγων και ψυχιάτρων ορκιζόταν ότι 

ήταν ψυχωτικός κατά τη διάρκεια του διαπληκτισµού. Ο Τζέισον ισχυρίστηκε ότι είχε 

σκεφτεί να αυτοκτονήσει εξαιτίας της βαθµολογίας του στο τεστ και είχε πάει στον 

Πολογκρούτο για να του ανακοινώσει ότι θα σκοτωνόταν εξαιτίας του κακού βαθµού. Ο 

Πολογκρούτο διηγήθηκε την ιστορία διαφορετικά: "Νοµίζω ότι προσπαθούσε να µε ξεκάνει 

µ' εκείνο το µαχαίρι" επειδή είχε οργιστεί µε τον κακό βαθµό. Παρόλο που ο Τζέισον 

αποφοίτησε µε τους µεγαλύτερους επαίνους, ο παλιός καθηγητής του της Φυσικής, 

Πολογκρούτο, παραπονιόταν πως ο Τζέισον ποτέ δε ζήτησε συγνώµη, ούτε καν ανέλαβε την 

ευθύνη της πράξης του.  

Το ερώτηµα που προκύπτει από το παραπάνω παράδειγµα είναι το πώς είναι δυνατόν 

κάποιος µε τόσο φανερά υψηλή νοηµοσύνη να κάνει κάτι τόσο παράλογο, τόσο πολύ 

βλακώδες;  Η απάντηση βρίσκεται στο ότι η ακαδηµαϊκή ευφυΐα δεν έχει άµεση σχέση µε τη 

συναισθηµατική ζωή. Οι ευφυέστεροι ανάµεσά µας µπορούν να πνιγούν στον ωκεανό των 

απειθάρχητων παρορµήσεων και των αχαλίνωτων παθών τους και άνθρωποι µε υψηλό δείκτη 

νοηµοσύνης µπορεί να χειρίζονται εντυπωσιακά άστοχα την προσωπική τους ζωή. Ο ∆είκτης 

Νοηµοσύνης συµβάλλει κατά 20% στους παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία στη ζωή, 

γεγονός που αφήνει ένα 80% σε άλλους παράγοντες. Το να γνωρίζουµε ότι ένα άτοµο είναι 

άριστος φοιτητής σηµαίνει µόνο πως είναι εξαιρετικά καλός σε ό,τι µετριέται µε βαθµούς. ∆ε 

µας λέει τίποτα για το πώς αντιδρά στις µεταστροφές της ζωής. Και αυτό είναι το πρόβληµα, 

η ακαδηµαϊκή νοηµοσύνη δεν προετοιµάζει στην πραγµατικότητα για καµία από τις θύελλες 

ή τις ευκαιρίες που η ζωή φέρνει στον άνθρωπο.  
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Παρακολουθώντας µέχρι τη µέση ηλικία 95 φοιτητές του Χάρβαρντ από τις τάξεις της 

δεκαετίας του '40, εκείνοι που είχαν τις υψηλότερες επιδόσεις στα τεστ στο κολέγιο δεν ήταν 

ιδιαίτερα επιτυχηµένοι, σε σύγκριση µε συµµαθητές τους µε χαµηλότερες βαθµολογίες, ως 

προς τους µισθούς, την παραγωγικότητα ή τη θέση τους, ο καθένας στον τοµέα του. Ούτε 

ήταν τόσο ικανοποιηµένοι από τη ζωή τους ούτε τόσο ευτυχισµένοι από τις φιλίες τους, την 

οικογένειά τους και τις πολύ στενές προσωπικές τους σχέσεις. Εντούτοις, οι ικανότητες που 

αποκτήθηκαν κατά την παιδική ηλικία, όπως η ικανότητα να αντιµετωπίζει κανείς τις 

αναποδιές, να ελέγχει τα συναισθήµατά του και να τα πηγαίνει καλά µε τους ανθρώπους, 

ήταν αυτές που έπαιξαν το σπουδαιότερο ρόλο
15

. 

Οι άνθρωποι µε πολύ ανεπτυγµένες συναισθηµατικές δεξιότητες είναι πιθανότατα πιο 

ευχαριστηµένοι και πιο αποτελεσµατικοί στη ζωή τους, και είναι ικανοί να ελέγξουν τις 

νοητικές εκείνες συνήθειες που δίνουν ώθηση στην παραγωγικότητά τους. Οι άνθρωποι που 

δεν είναι σε θέση να βάλουν σε τάξη και να ελέγξουν τη συναισθηµατική τους ζωή, δίνουν 

εσωτερικές µάχες που υπονοµεύουν την ικανότητά τους για σωστά προσανατολισµένη 

εργασία και σκέψη. 

1.7 Η αρνητική  διάσταση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

Μελετώντας την έννοια και τη σηµασία της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και τη θετική 

επιρροή που µπορεί να έχει στον άνθρωπο καθορίσαµε µόνο τα θετικά αποτελέσµατα αυτής. 

Ωστόσο, όπως συµβαίνει µε κάθε δεξιότητα που έχει ένας άνθρωπος, το να είναι σε θέση να 

«διαβάζει» κάποιον άλλο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για καλό, είτε για κακό και όπως 

κάθε νόµισµα έχει δύο πλευρές έτσι και στη περίπτωση αυτή, η ΣΝ έχει και την αρνητική της 

διάσταση η οποία επίσης επηρεάζει και προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό την ανθρώπινη 

συµπεριφορά σε προσωπικό και σε επαγγελµατικό επίπεδο.  

H αντίληψη ότι η οξύνοια των ανθρώπων µπορεί να σε βοηθήσει να πετύχεις αναπτύχθηκε 

πριν από περίπου 3 δεκαετίες, όταν η φράση συναισθηµατική νοηµοσύνη µπήκε για τα καλά 

στο λεξιλόγιό µας, αναφέρει το περιοδικό The Atlantic
16

, στο αφιέρωµά του για την «άλλη 

πλευρά» της ΣΝ. Όπως αναφέρει η έρευνα των Salovey και Mayer
17

, Συναισθηµατική 

Νοηµοσύνη, o όρος αυτός έγινε γνωστός από το οµότιτλο βιβλίο του Daniel Goleman, το 
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