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Αληθινή Ευεξία: Οι 8 Παράγοντες 

 

Μήπως «οδηγάς με σκασμένο λάστιχο»; 

Φαντάσου ότι οδηγάς το αυτοκίνητό σου και σε κάποιο σημείο σε πιάνει «λάστιχο»… ο φόβος 

και τρόμος όλων των οδηγών.  Μπορείς να οδηγήσεις μετά; Τι συμβαίνει στο αυτοκίνητο και 

στην οδήγηση σου όταν ένα από τα 4 λάστιχα «σκάει»; 

Όταν ένα από τα 4 λάστιχα του αυτοκίνητου «σκάει», 

δε μπορείς να οδηγήσεις ίσια. Η οδήγηση αποκτά 

κραδασμούς και το τιμόνι τρέμει. Η οδήγηση και το να 

φτάσεις τον προορισμό σου γίνονται αδύνατα. Αν 

συνεχίσεις να οδηγάς με ένα σκασμένο λάστιχο, είναι 

πολύ πιθανό να πάθεις κάποιο ατύχημα. 

Πολλοί άνθρωποι ζουν τη ζωή τους με παρόμοιο 

τρόπο, σαν να οδηγούν ένα αυτοκίνητο με ένα ή και 

δύο «σκασμένα» λάστιχα. 

Υπάρχουν άνθρωποι που τα πάνε καλά σε έναν ή λίγους τομείς της ζωής τους, αλλά όχι και 

τόσο καλά σε άλλους. Και πάνω στη γρήγορη καθημερινότητα με τις υποχρεώσεις της, είναι 

εύκολο να το παραβλέψει κανείς αυτό. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν καν συνείδηση για το 

ποιοι είναι οι τομείς της ζωής τους. 

Και όσο συνεχίζουν να ζουν έτσι, αγνοώντας αυτό το γεγονός, τόσο περισσότερο νιώθουν σαν 

κάτι να μην πάει καλά. Μπορεί να είναι σχετικά υγιείς, αλλά να νιώθουν ένα αίσθημα κενού, 

πίεσης ή στεναχώριας. Βλέπεις, ενώ η υγεία είναι κάτι που είσαι (είσαι ή δεν είσαι άρρωστος), 

η ευεξία είναι κάτι που νιώθεις (νιώθεις καλά με τη ζωή σου και τον εαυτό σου). 

Όλοι θέλουν να νιώθουν ένα αίσθημα πραγματικής ικανοποίησης με τη ζωή τους, ένα αίσθημα 

ευεξίας. Για αυτό και αυτή η λέξη - κι ό,τι έχει να κάνει με αυτή - έχει γίνει τόσο δημοφιλής 

στις μέρες μας.  

Το θέμα όμως είναι ότι ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει πως να προσδιορίσει αυτό το 

συναίσθημα. Δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς είναι η ευεξία, ποιοι είναι οι τομείς της, και το 

σημαντικότερο, πως μπορεί να τη νιώσει, να τη βιώσει σε ένα ολοένα και αυξανόμενο βαθμό. 
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Οι 8 Παράγοντες της Ευεξίας 

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η ευεξία δεν είναι ένα ασαφές, άπιαστο όνειρο. Η ευεξία 

είναι κάτι απτό και μετρήσιμο. Μάλιστα, η ευεξία αποτελείται από 8 παράγοντες. Τώρα όπως 

είναι λογικό, καμιά ζωή δεν είναι τέλεια. Η τελειότητα είναι ανέφικτη. Όμως, όταν ένας 

άνθρωπος έχει τον καθένα από τους 8 παράγοντες της ευεξίας σε τουλάχιστον ένα μέτριο 

επίπεδο, μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια ισορροπημένη ζωή. Συνεπώς 

αυτός ο άνθρωπος έχει και νιώθει ευεξία.  

 

 

 

Ακολουθούν οι 8 παράγοντες της ευεξίας επεξηγηματικά καθώς και ερωτήσεις που μπορείς να 

κάνεις στον εαυτό σου, πρώτον για να δεις σε ποιο επίπεδο βρίσκεσαι στον κάθε παράγοντα, 

και δεύτερον για να δεις πώς μπορείς να τον βελτιώσεις. 
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#1 - Κοινωνική ευεξία 

 

Κοινωνική ευεξία είναι ο 

βαθμός που νιώθεις ότι 

«ανήκεις», ότι υποστηρίζεσαι 

κοινωνικά και έχεις καλή 

ποιότητα σχέσεων με τους 

φίλους, τους συναδέλφους και 

την κοινότητά σου.  

Ρώτα τον εαυτό σου: 

 

 

 Έχεις μια υγιή σχέση με τους συγγενείς, τους φίλους και τους 

συναδέλφους σου; 

 Έχεις τουλάχιστον δυο-τρεις καλούς κι έμπιστους φίλους; 

 Είσαι ικανός να επιλύεις τις διαμάχες σε όλες τις περιοχές της ζωής σου; 

 Έχεις επίγνωση των συναισθημάτων των άλλων και ανταποκρίνεσαι 

κατάλληλα; 

 Έχεις επίγνωση και σεβασμό των ορίων σου και των άλλων; 

 Έχεις μια αίσθηση ότι ανήκεις κάπου κι ότι δεν είσαι απομονωμένος; 

 Συνεισφέρεις εθελοντικά με κάποιον τρόπο στην κοινότητά σου; 

 

Ποια από τις παραπάνω ιδέες θα μπορούσες να ξεκινήσεις να εφαρμόζεις 

ώστε να νιώσεις κοινωνική ευεξία στη ζωή σου; 
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#2 – Πνευματική Ευεξία 

 

Πνευματική ευεξία είναι ο 

βαθμός που βιώνεις νόημα, 

σκοπό, αρμονία και γαλήνη 

στη ζωή σου. 

Ρώτα τον εαυτό σου: 

 

 

 

 Εξασκείς διαλογισμό, προσευχή ή κάποιου είδους πνευματική 

πρακτική; 

 Έχεις μια γενική αίσθηση γαλήνης; 

 Πιστεύεις σε μια ανώτερη δύναμη; 

 Πιστεύεις ότι η ζωή σου έχει νόημα και σκοπό; 

 Εμπιστεύεσαι τους άλλους;  

 Μπορείς να συγχωρέσεις τους άλλους και τον εαυτό σου και να 

προχωράς μπροστά στη ζωή σου; 

 Έχεις αξίες κι αρχές που οδηγούν τη ζωή σου; 

 

 

Ποια από τις παραπάνω ιδέες θα μπορούσες να ξεκινήσεις να εφαρμόζεις 

ώστε να νιώσεις πνευματική ευεξία στη ζωή σου; 
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#3 – Συναισθηματική Ευεξία 

 

Συναισθηματική ευεξία είναι ο 

βαθμός που διαχειρίζεσαι 

καλά τα συναισθήματά σου, 

που ανταπεξέρχεσαι καλά στις 

συναισθηματικές προκλήσεις 

της ζωής και που δημιουργείς 

ικανοποιητικές σχέσεις με το 

στενό οικογενειακό σου 

περιβάλλον.  

Ρώτα τον εαυτό σου: 

 Έχεις μια ικανοποιητική σχέση με έναν σύντροφο που σας συνδέουν 

κοινές αξίες; 

 Έχεις μια ικανοποιητική σχέση με τους γονείς σου και τα αδέρφια σου, 

αν έχεις; 

 Έχεις μια ικανοποιητική σχέση με τα παιδιά σου, αν έχεις; 

 Έχεις αίσθηση του χιούμορ και του γέλιου; 

 Είσαι ικανός να νιώθεις και να αναγνωρίζεις τα συναισθήματά σου; 

 Εκφράζεις τα συναισθήματά σου με τον κατάλληλο τρόπο; 

 Έχεις μια αίσθηση ελέγχου της ζωής σου; 

 Είσαι ικανός να προσαρμόζεσαι στις αλλαγές; 

 Είσαι ικανός να παρηγορείς και να ανακουφίζεις τον εαυτό σου όταν 

έχεις προβλήματα; 

 Οι άλλοι θα σε περιέγραφαν ως ένα συναισθηματικά σταθερό άτομο; 

 

Ποια από τις παραπάνω ιδέες θα μπορούσες να ξεκινήσεις να εφαρμόζεις ώστε 

να νιώσεις συναισθηματική ευεξία στη ζωή σου; 
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#4 – Επαγγελματική Ευεξία 
 

Επαγγελματική ευεξία είναι ο 

βαθμός που βρίσκεις ικανοποίηση 

και νόημα στη δουλειά σου και 

που κρατάς μια ισορροπία μεταξύ 

της επαγγελματικής και της 

προσωπικής σου ζωής.  

Ρώτα τον εαυτό σου: 

 

 

 Είναι η δουλειά σου δημιουργική με κάποιον τρόπο; 

 Εκμεταλλεύεται η δουλειά που κάνεις τα φυσικά σου ταλέντα; 

 Αγαπάς τη δουλειά που κάνεις; 

 Ανταμείβεσαι επαρκώς από τη δουλειά σου; 

 Βοηθάει η δουλειά που κάνεις την προσωπική σου ανάπτυξη με 

κάποιον τρόπο; 

 Συνεισφέρεις με κάποιον τρόπο στην κοινότητα μέσω της δουλειάς 

σου; 

 Βρίσκεις νόημα σε αυτό που κάνεις επαγγελματικά; 

 Έχεις μια ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και στην προσωπική 

σου ζωή; 

 

 

Ποια από τις παραπάνω ιδέες θα μπορούσες να ξεκινήσεις να εφαρμόζεις 

ώστε να νιώσεις επαγγελματική ευεξία στη ζωή σου; 
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#5 – Διανοητική Ευεξία 

 

Διανοητική ευεξία είναι ο βαθμός 

που βιώνεις νέες εμπειρίες, ιδέες, 

δια βίου μάθηση, δημιουργικότητα 

και προσωπική ανάπτυξη. 

Ρώτα τον εαυτό σου: 

 

 

 

 

 Έχεις συγκεκριμένους διανοητικούς στόχους, όπως το να μάθεις μια νέα 

ικανότητα ή να κάνεις κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα; 

 Έχεις χόμπι ή ενδιαφέροντα που σου υποκινούν τη διάνοια; 

 Είσαι γενικά ικανοποιημένος με το επάγγελμα και την εκπαίδευσή σου;  

 Κάνεις θετικές σκέψεις καθημερινά (όχι αρνητικές και κυνικές σκέψεις); 

 Εξασκείς τη δια βίου μάθηση; 

 Αφιερώνεις χρόνο κι ενέργεια στην προσωπική κι επαγγελματική σου 

ανάπτυξη; 

 

 

Ποια από τις παραπάνω ιδέες θα μπορούσες να ξεκινήσεις να εφαρμόζεις 

ώστε να νιώσεις διανοητική ευεξία στη ζωή σου; 
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#6 - Σωματική Ευεξία 

 

Σωματική ευεξία: ο βαθμός 

που ακολουθείς έναν υγιεινό 

τρόπο ζωής κι έχεις καλή 

υγεία. 

Ρώτα τον εαυτό σου: 

 

 

 

 Κάνεις μια ισορροπημένη θρεπτική διατροφή; 

 Κοιμάσαι 7-9 ώρες τα περισσότερα βράδια; 

 Γυμνάζεσαι τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα; 

 Έχεις έναν υγιή Δείκτη Μάζας Σώματος (18-25); 

 Ακολουθείς πρακτικές ασφαλούς σεξ; 

 Έχεις μια καλή υγιεινή, πλένοντας όλο το σώμα και τα δόντια σου 

καθημερινά; 

 Απέχεις από τη χρήση ναρκωτικών, οινοπνεύματος, καπνού και μη 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων; 

 Είσαι γενικά υγιής, χωρίς ασθένειες; 

 Κάνεις τις απαραίτητες ετήσιες προληπτικές εξετάσεις σύμφωνα με τις 

οδηγίες του γιατρού σου; 

 Επισκέπτεσαι τον οδοντίατρό σου 1-2 φορές το χρόνο για τον 

απαραίτητο έλεγχο και καθαρισμό των δοντιών σου; 

 Έχεις ασφάλεια υγείας και περίθαλψης; 

Ποια από τις παραπάνω ιδέες θα μπορούσες να ξεκινήσεις να εφαρμόζεις 

ώστε να νιώσεις σωματική ευεξία στη ζωή σου; 

http://www.eufic.org/article/el/rid/eufic-bmi-calculator/
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#7 - Οικονομική Ευεξία 

 

Οικονομική ευεξία είναι ο βαθμός 

που διαχειρίζεσαι καλά τα 

οικονομικά σου και που είσαι 

προετοιμασμένος για τυχόν 

μελλοντικές οικονομικές 

προκλήσεις. 

Ρώτα τον εαυτό σου: 

 

 Έχεις θετικές πεποιθήσεις για τα χρήματα που ευνοούν την οικονομική 

σου ανάπτυξη; 

 Απέχεις από τον τζόγο και τα απερίσκεπτα έξοδα; 

 Απέχεις από χρέη σε δάνεια και κάρτες ή ακολουθείς ένα σωστό πλάνο 

αποπληρωμής τους; 

 Αποταμιεύεις σταθερά για το μέλλον; 

 Έχεις ασφάλεια συνταξιοδότησης; 

 Έχεις ένα οικονομικό πλάνο για το μέλλον; 

 

 

 

Ποια από τις παραπάνω ιδέες θα μπορούσες να ξεκινήσεις να εφαρμόζεις 

ώστε να νιώσεις οικονομική ευεξία στη ζωή σου; 
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#8 - Περιβαλλοντική Ευεξία 

 

Περιβαλλοντική ευεξία είναι ο 

βαθμός που ζεις σε ένα σχετικά 

υγιές και καθαρό περιβάλλον, και 

που νιώθεις καλά μέσα σε αυτό. 

Ρώτα τον εαυτό σου: 

 

 

 

 Το γραφείο κι ο χώρος εργασίας σου είναι καθαρά, οργανωμένα και 

λειτουργικά, χωρίς άχρηστα ή χαλασμένα πράγματα; 

 Ο υπολογιστής σου και τα αποθηκευμένα σου αρχεία είναι μόνο τα 

απαραίτητα, οργανωμένα και ταξινομημένα σωστά; 

 Το σπίτι σου είναι καθαρό, οργανωμένο και λειτουργικό, χωρίς άχρηστα 

ή χαλασμένα πράγματα;  

 Το αυτοκίνητό σου – αν έχεις – είναι καθαρό και περιποιημένο, χωρίς 

βλάβες ή άχρηστα πράγματα; 

 Ντύνεσαι με ρούχα καθαρά και περιποιημένα, που σου ταιριάζουν και 

σε εκφράζουν; 

 Ζεις σε μια πόλη/χωριό που είναι σχετικά καθαρά και οργανωμένα; 

 Αν δε ζεις κοντά στη φύση, φροντίζεις να επισκέπτεσαι τη φύση (δάσος, 

βουνό, θάλασσα) τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα για απλές 

ασχολίες όπως περπάτημα, παιχνίδι κλπ;  

 

Ποια από τις παραπάνω ιδέες θα μπορούσες να ξεκινήσεις να εφαρμόζεις 

ώστε να νιώσεις περιβαλλοντική ευεξία στη ζωή σου; 
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Αληθινή Ευεξία - Συνοψίζοντας 

Αυτοί ήταν οι 8 παράγοντες της ευεξίας. Θα ήταν καλό να αφιερώσεις λίγο χρόνο, μόνος ή μαζί 

με τη/τον σύντροφό σου, και να βαθμολογήσεις τον καθένα από τους 8 παράγοντες από το 1 

ως το 10. Ένα μέτρια καλό αποτέλεσμα είναι να έχεις σε όλους τους παράγοντες τουλάχιστον 

5. 

Ανάλογα τις ελλείψεις σου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις ερωτήσεις κάθε παράγοντα, για να 

βάλεις στόχους για θετικές αλλαγές ώστε να φέρεις ισορροπία και να νιώσεις ένα σταθερά 

αυξανόμενο αίσθημα ευεξίας στη ζωή σου. 

Να θυμάσαι ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος 

απαντήσεις. Οι απαντήσεις σου μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα το στάδιο της ζωής σου και την 

έμφαση και προτεραιότητα που έχεις δώσει μέχρι σήμερα στους διαφορετικούς τομείς της 

ζωής σου.  

 

Σου εύχομαι να έχεις πάντα υγεία κι ευεξία, 

 

Πάρης Ανδρέου 

www.parisandreou.net  

 

 

 

 

 

 

Πηγή φωτό: http://www.kratinwellness.com/holistic-health/  

Έρευνα ευεξίας: http://wikiprogress.org/articles/jobs-and-work/wheel-of-wellness/  

http://www.parisandreou.net/
http://www.kratinwellness.com/holistic-health/
http://wikiprogress.org/articles/jobs-and-work/wheel-of-wellness/

