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Εισαγωγή 

• Θετική-Αρνητική 

Ψυχολογία 

• Στόχοι της Ψυχολογίας 

• Κατανόηση της ανθρώπινης 

σκέψης, των συναισθημάτων 

και της συμπεριφοράς 

• Επούλωση, θεραπεία, 

αποκατάσταση ψυχικής 

υγείας  

• Επικέντρωση στο πρόβλημα 



Η ψυχολογία χθες... και σήμερα 

Χθες 
 Ψυχολογία = Επιστήμη της ασθένειας 

 60 έτη πριν 14 κύριες ψυχικές νόσοι 
για τις οποίες δεν είχαμε προσέγγιση 

 

Σήμερα  
 Ταξινομήσεις και αξιόπιστη διάγνωση 

 Ψυχομετρία 

 Ανακάλυψη αιτιών 

 Δημιουργία συμβουλευτικών-
θεραπευτικών προσεγγίσεων 

 Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας των 
προσεγγίσεων 
 

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΔΥΣΤΥΧΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΔΥΣΤΥΧΕΙΣ 



Τα μειονεκτήματα της «επιστήμης της 

ασθένειας» 

1. Οι ψυχολόγοι αντί για μελετητές της 

συμπεριφοράς έγιναν μελετητές της 

παθολογίας και της αρρώστιας. 

2. Αδιαφορία για την πλειοψηφία που ζει 

«φυσιολογική ζωή» και για την 

διαχείριση-ανάπτυξη ταλέντων. 

3. Επικέντρωση στην εξάλειψη της 

ασθένειας και όχι στο πως θα κάνουμε 

τους ανθρώπους πιο χαρούμενους, 

ευτυχισμένους και ολοκληρωμένους. 

Το να κάνω κάποιον 

δυστυχισμένο, λιγότερο ή 

καθόλου δυστυχισμένο είναι 

τελείως διαφορετικό από το να 

κάνω κάποιον ευτυχισμένο. 



Ο κλάδος της Θετικής Ψυχολογίας 

Δυνατότητες 

Θετικά στοιχεία 

Νόημα ζωής 

Ποιότητα ζωής 

Ψυχολογική ανθεκτικότητα 

Ευημερία 

Αισιοδοξία 

Θετικά συναισθήματα 

Ανάπτυξη ταλέντων και κλίσεων 

    



Συναισθήματα στη καθημερινή ζωή 

• Το συναίσθημα  

• Aναπόσπαστο συστατικό επιβίωσης και 

δράσης 

• Κατέχει σημαντική θέση στη θεωρία της 

ανθρώπινης φύσης κι δράσης 

 

• Αρνητικό και θετικό συναίσθημα 

 



 

Πως ορίζονται τα θετικά συναισθήματα;  

 
• Ηδονές – Ευχαριστήσεις – Επιθυμίες 

• Η ικανοποίηση διαμέσου των αισθήσεων  

• Επίτευξη   

• Η ικανοποίηση διαμέσου των ατομικών απαιτήσεων-

προσδοκιών  

• Αξίες, Αρετές, Πιστεύω  

• Η ικανοποίηση διαμέσου του ατομικού αξιακού 

συστήματος, ηθικής, αρχών ή πιστεύω 

 



Για ποιους λόγους δεν είχαν μελετηθεί 

στο παρελθόν; 

• Φιλοσοφικοί-Επιστημολογικοί Παράγοντες 

• Κοινωνικοί Παράγοντες 

• Επιστημονικοί Παράγοντες  

• Καχυποψία-Σκεπτικισμός 

• Εξίσωση-έμφαση ελέγχου ή μείωσης των 

αρνητικών συναισθημάτων 

 

 

 



 

Πως εξηγείται το έντονο ενδιαφέρον για 

την μελέτη τους την τελευταία  δεκαετία;  

 
• Εξελίξεις αναφορικά με τα ανθρώπινα, πολιτικά 

και κοινωνικά δικαιώματα 

• Εξελίξεις αναφορικά με τον ορισμό του ευ ζην 

• Κορεσμός του μοντέλου παθολογίας  

• Ικανή συγκέντρωση ερευνητικών ευρημάτων 

για την δημιουργία θεωρητικών 

επεξηγηματικών μοντέλων  

 



Θετικά συναισθήματα: Διεύρυνση & 

δόμηση (Fredrickson,1998, 2001, 2002, 2003)  

• Χαρά……………………...……………παιχνίδι & δημιουργικότητα 

• Ενδιαφέρον………………………….εξερεύνηση & αυτοβελτίωση  

• Ευχαρίστηση………………………………αναθεώρηση & αλλαγή 

• Αγάπη………………………………….επικοινωνία & ομαδικότητα 

• Περηφάνια………………………………επιδίωξη υψηλών στόχων 

• Ανύψωση……………………..παροχή βοήθειας & ηθική βελτίωση 

• Ευγνωμοσύνη…………….……αποδοχή της βοήθειας των άλλων 
 

Τα θετικά 

συναισθήματα  

διευρύνουν  

το ρεπερτόριο 

σκέψης  

και δράσης του 

ατόμου. 

Τα θετικά 

συναισθήματα οδηγούν 

στην δόμηση  

διαχρονικών ισχυρών 

πόρων  
 



Η θεωρία διεύρυνσης & δόμησης των 

Θετικών Συναισθημάτων 

Τα θετικά συναισθήματα: 

• Διευρύνουν την αντίληψη και την προσοχή                                                   

• Καταπολεμούν τις αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες των 

αρνητικών συναισθημάτων 

• Ενισχύουν την ενεργητική αντιμετώπιση δυσκολιών 

• Λειτουργούν προληπτικά στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης 

• Οδηγούν μέσω μηχανισμών κλιμακωτής ανέλιξης στην 

ψυχολογική ευημερία 

• Συντελούν στην αύξηση των επιπέδων αισιοδοξίας, ηρεμίας και 

ψυχολογικής ανθεκτικότητας 
 

 

 



Θετικά συναισθήματα και εργασία 

• περισσότερες πιθανότητες να αποφοιτήσουν από το πανεπιστήμιο 

• να προσληφθούν σε μια εργασία, να διατηρήσουν την εργασία τους και 

να αξιολογηθούν θετικά από τους ανώτερους τους 

• να απασχοληθούν σε θέσεις εργασίας που χαρακτηρίζονται από 

αυτονομία, νόημα και ποικιλία  

• να αποδίδουν καλύτερα στο εργασιακό τους έργο 

• να καταλαμβάνουν υψηλότερες θέσεις εργασίας 

• να αντλούν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία τους 

•  έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπεριφορές απόσυρσης 

από την εργασία 

• εμφανίζουν θεμιτές εργασιακές συμπεριφορές 

 



Θετικά συναισθήματα και διαπροσωπικές 

σχέσεις 

Αυξημένη κοινωνικότητα και ευρύτερο κοινωνικό και 

φιλικό περιβάλλον, το οποίο τα στηρίζει τόσο 

συναισθηματικά όσο και πρακτικά όταν αυτό χρειαστεί.  

 

Μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις κοινωνικές τους σχέσεις 

και δραστηριότητες. 

 

Είναι πιθανότερο να έχουν ικανοποιητικές συντροφικές 

σχέσεις, ενώ η ικανοποίηση από το έγγαμο και 

οικογενειακό βίο θεωρείται μια από της σημαντικότερες 

μεταβλητές που σχετίζονται με την βίωση ευτυχίας. 

 



Θετικά συναισθήματα και σωματική υγεία 

•Λιγότερα κρυολογήματα 
 

•Καλύτερη εγκεφαλική δραστηριότητα  
 

•Λιγότερες καρδιακές παθήσεις  
 

•Λιγότερες χρόνιες παθήσεις, καλύτερη διαχείριση και 

αντιμετώπιση αυτών 
 

•Λιγότερες αλλεργικές αντιδράσεις  
 

•Προσαρμόζονται καλύτερα στη σωματική ασθένεια:  
δηλώνουν, καλύτερη ποιότητα ζωής,  

έχουν λιγότερες επισκέψεις στα επείγοντα,  

βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα πόνου,  

εμφανίζουν μειωμένη κατανάλωση φαρμάκων και  

λιγότερες απουσίες από την εργασία τους για λόγους υγείας 

 



Θετικά συναισθήματα και ψυχική υγεία 

• Λιγότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν κατάθλιψη, 

υποχονδρίαση, αγχώδη διαταραχή και φοβίες 

 

• Λιγότερο πιθανόν να κάνουν κατάχρηση 

εξαρτησιογόνων ουσιών. 

 

• Αποτελεσματικότερη διαχείριση του πένθους και της 

απώλειας 

 

• Τα μειωμένα επίπεδα θετικού συναισθήματος αυξάνουν 

την πιθανότητα εγκληματικής συμπεριφοράς στους 

εφήβους. 

 



Ερευνητικά στοιχεία στην Ελλάδα 

• Ένας στους δύο Έλληνες έχουν συμπτώματα κατάθλιψης 

• Ένας στους τέσσερις έχουν και κατάθλιψη και άγχος 

• Ένας στους τρεις έχει άγχος 

• Από κείνους, οι οποίοι επηρεάστηκαν από την κρίση (47% του 

πληθυσμού) το 59% εμφανίζει κατάθλιψη και το 50,7 

εμφανίζει άγχος-στρες.  

• Οι γυναίκες έχουν επηρεαστεί περισσότερο από ό,τι οι άντρες 

• Στους νέους εμφανίζονται υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης με 

άμεσες συνέπειες στην παραγωγικότητα και την απόδοσή 

τους. 

 



Ερευνητικά στοιχεία στην Ελλάδα 

• Ένας στους δύο Έλληνες έχουν συμπτώματα κατάθλιψης 

• Ένας στους τέσσερις έχουν και κατάθλιψη και άγχος 

• Ένας στους τρεις έχει άγχος 

• Από κείνους, οι οποίοι επηρεάστηκαν από την κρίση (47% του 

πληθυσμού) το 59% εμφανίζει κατάθλιψη και το 50,7 

εμφανίζει άγχος-στρες  

• Οι γυναίκες έχουν επηρεαστεί περισσότερο από ό,τι οι άντρες 

• Στους νέους εμφανίζονται υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης με 

άμεσες συνέπειες στην παραγωγικότητα και την απόδοσή 

τους 

 



Ερευνητικά στοιχεία στην Ελλάδα 

• Εκείνοι που βιώνουν πιο πολλά θετικά συναισθήματα 

έχουν λιγότερη  κατάθλιψη και άγχος. Παρότι ζουν στο 

ίδιο περιβάλλον, βιώνοντας θετικά συναισθήματα 

προστατεύονται από την κατάθλιψη. 
 

• Έχουν μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα εκείνοι που 

βιώνουν θετικά συναισθήματα και έχουν μάθει να τα 

αναγνωρίζουν και στο περιβάλλον τους, ακόμη κι αν οι 

ίδιοι ζουν αρνητικά γεγονότα. 

 



 

Η βίωση θετικών συναισθημάτων είναι δυνατή, 

ανεξάρτητα από το εξωτερικό περιβάλλον, όταν οι 

άνθρωποι:  

 
 Αναγνωρίζουν ότι έχουν τη δυνατότητα να νιώθουν θετικά 

συναισθήματα  

 Αναγνωρίζουν τα θετικά συναισθήματα στην καθημερινότητά 

τους  

 Μαθαίνουν να «γεννούν» θετικά συναισθήματα  

 Γνωρίζουν τον εαυτό τους, τις προσωπικές τους αξίες και 

πώς να δημιουργούν θετικά συναισθήματα 

 Δίνουν νόημα στη ζωή τους  

 



Θετικά συναισθήματα στη σημερινή 

Ελλάδα: ναι, αλλά πως; 

• Εκπαίδευση, επιμονή και προπόνηση 

• Εκμαθημένη αισιοδοξία 

• Αναγνώριση του θετικού 

• Ποιος είναι ο ρόλος μου; 

• Ποιος είμαι;  

• Το προσωπικό ‘ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ’ 



Θετικά συναισθήματα στη σημερινή 

Ελλάδα: ναι, αλλά πως; 

• Κοινωνικοί δεσμοί 

• Αλληλοβοήθεια 

• Ευγνωμοσύνη 

• Συγχώρεση 

 



Αντί επιλόγου... 

• Συνειδητοποίηση-Γνώση 

• Προτεραιότητες στις δράσεις 

• Νοηματοδότηση  

• Επιλογή δραστηριοτήτων 

• Αλλαγή στάσης-αντιμετώπισης 

• Διαφορετική προσέγγιση 

• Αναγνώριση προσωπικών αξιών 

• Εσωτερικός τουρισμός 

 

 

 



Food for thought 

• Τα θετικά συναισθήματα είναι το ω3 της ψυχής. 

• Τα θετικά συναισθήματα είναι μεταδοτικά. 

• Τα θετικά συναισθήματα μας κάνουν καλό. 

• Η βίωση θετικών συναισθημάτων μαθαίνεται... 

Ωστόσο, 

η διαδικασία μάθησης είναι σαν πρόγραμμα διατροφής. 

Είναι δύσκολη, επίπονη, θέλει πειθαρχία και κίνητρο, 

και γίνεται ευκολότερη με τον χρόνο...  



Σας ευχαριστώ για την 

προσοχή σας... 


