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Δπραξηζηίεο 

 

Ζ ζπγγξαθή κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηζνδπλακεί κε ηελ νινθιήξσζε 

ελφο κεγάινπ θαη απαηηεηηθνχ ηαμηδηνχ πνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο ραξέο θαη 

ηθαλνπνηήζεηο θαζψο θαη πνιιέο δπζθνιίεο θαη πξνθιήζεηο. ηελ νινθιήξσζε απηήο 

ηεο πξνζπάζεηα ζπλέβαιαλ πνιινί άλζξσπνη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη ε ζπκβνιή 

ηνπο ππήξμε ζεκαληηθή θαη θαζνξηζηηθή. Θα ήζεια λα ηνπο επραξηζηήζσ φινπο 

ζεξκά, αλαγλσξίδνληαο ηελ πνιχηηκε ζπλεηζθνξά ηνπο.  

 Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο 

επηηξνπήο, ηνλ θαζεγεηή ηέιην ηπιηαλίδε θαη ηελ θαζεγήηξηα Φσηεηλή 

Σζαιίθνγινπ, γηα ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπο, φπσο επίζεο θαη ηα κέιε ηεο 

εμεηαζηηθήο επηηξνπήο γηα ηνλ ρξφλν πνπ δηέζεζαλ θαη ηηο πνιχηηκεο παξαηεξήζεηο 

ηνπο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαηξηβήο κνπ. 

Ζ δηαηξηβή απηή δελ ζα ήηαλ δπλαηή ρσξίο ηελ αδηάιεπηε θαη νπζηαζηηθή 

παξφηξπλζε θαη ελζάξξπλζε ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή κνπ, θ. Αλαζηάζηνπ 

ηαιίθα. Απφ εθείλνλ δηδάρηεθα αξρηθά ηελ ζεηηθή ςπρνινγία θαη κέζα απφ ηα δηθά 

ηνπ καζήκαηα, ηηο δηαιέμεηο θαη ηηο παξνπζηάζεηο άξρηζα λα αληηιακβάλνκαη ηελ αμία 

ηνπ λένπ απηνχ θιάδνπ ηεο ςπρνινγίαο θαη λα αζρνινχκαη ελεξγά κε απηφλ. Ζ 

επγλσκνζχλε κνπ γηα εθείλνλ είλαη κεγάιε θαη ε αλαθνξά πνπ θάλσ εδψ είλαη ε 

ειάρηζηε θαη απηνλφεηε αληαπφδνζε ζε φζα εθείλνο κνπ έρεη πξνζθέξεη φια απηά ηα 

ρξφληα θαηά ηα νπνία εξγαδφκνπλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

Αθαδεκατθά κνπ πξνζέθεξε πάληνηε ηελ ζηήξημε πνπ ρξεηαδφκνπλ θαη θπξίσο ηελ 

θαζνδήγεζε ζηελ έξεπλα κνπ, έηζη ψζηε λα κπνξψ λα επηθεληξψλνκαη ζηα 

ζεκαληηθά θαη λα κελ ράλσ ηελ ζηφρεπζε κνπ. ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο ηεο πνξείαο 

απηήο ππήξμε εθείλνο πνπ πάληνηε κε βνεζνχζε ζην λα βξσ ηηο δπλάκεηο γηα λα 

ζπλερίζσ θαζψο θαη ζην λα μαλαβξψ θαη λα μαλαζπλδεζψ κε ηελ νπζία ηεο 

επηζηεκνληθήο κνπ πξνζπάζεηαο. Με ζηήξημε θαη κε θαζνδήγεζε ζε θάζε θάζε ηεο 

εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο απηήο. Κπξίσο φκσο κνπ έδεημε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ 

παξάδεηγκα κηα ζηάζε δσήο πνπ ελζαξθψλεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηα δηδάγκαηα 

ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο θαη θπζηθά ηνπ απνιακβάλεηλ. Καη ηέινο, ήηαλ θνληά κνπ κε 

εηιηθξίλεηα θαη αλζξψπηλε δεζηαζηά, φηαλ αληηκεηψπηζα θάπνηεο ζεκαληηθέο 

απψιεηεο θαζψο θαη ζε δηάθνξεο άιιεο αληημνφηεηεο πνπ είλαη άιισζηε 

αλαπφθεπθηεο ζε κία ηφζν καθξνρξφληα πξνζπάζεηα. 
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Θα ήζεια ηδηαίηεξα λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζε φιε ηελ νκάδα ησλ 

ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ, αξθεηνί απφ ηνπο νπνίνπο έρνπλ ήδε νινθιεξψζεη ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο θαη είλαη δηδάθηνξεο. ηελ νκάδα απηή είρα ηελ επθαηξία λα κάζσ 

πνιιά θαη ελδηαθέξνληα πνπ αθνξνχλ ηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα αιιά θαη ηνλ 

θιάδν ηεο ςπρνινγίαο ελ γέλε. Τπήξμαλ φινη ηνπο ηδηαίηεξα ππνζηεξηθηηθνί θαη 

βνεζεηηθνί, θαη πξέπεη λα επηζεκάλσ ηελ γελλαηνδσξία θαη ηελ ζεηηθή ηνπο δηάζεζε. 

Με ηελ νκάδα απηή, θαη θπζηθά ππφ ηελ εγεζία ηνπ θαζεγεηή καο θ. ηαιίθα, είρακε 

ηελ επθαηξία φρη κφλν λα εμειίμνπκε ηηο επηζηεκνληθέο καο ηθαλφηεηεο θαη ηηο 

γλψζεηο καο αιιά λα ρηίζνπκε έλα πγηέο θαη ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθφ θιίκα 

ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο. Καη θπζηθά, είρακε ηελ επθαηξία λα πεξάζνπκε 

ππέξνρεο ζηηγκέο καδί, κε γέιην, ραξά αιιά θαη πνιχ ζπγθίλεζε.  

Ηδηαίηεξε κλεία ζα ήζεια λα θάλσ ζηελ Δηξήλε Καξαθαζίδνπ γηα ηελ βνήζεηα 

θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε ηεο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο εξεπλεηηθήο κνπ απηήο 

πξνζπάζεηαο. Οη παξαηεξήζεηο ηεο, νη γλψζεηο ηεο θαζψο θαη ζεηηθή ηεο ζηάζε 

απνηέιεζαλ γηα κέλα πεγέο έκπλεπζεο θαη δχλακεο. Σελ επραξηζηψ απφ θαξδηάο.  

Με κεγάιε επγλσκνζχλε ζα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηελ θίιε θαη 

ζπλάδειθν Καηεξίλα Εχκλε. Δθείλε ήηαλ απηή πνπ κε έθεξε αξρηθά ζε επαθή κε ηνλ 

θαζεγεηή καο θ. ηαιίθα θαη ηελ νκάδα ζεηηθήο ςπρνινγίαο. Δθείλε κε παξφηξπλε λα 

μεθηλήζσ θη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ ηελ δηθή κνπ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα. Καη ζε φιε 

ηελ δηάξθεηα ηφζν ηεο έξεπλαο φζν θαη θαηά ηελ ζπγγξαθή ηεο δηαηξηβήο ε Καηεξίλα 

ππήξμε γηα κέλα ν άλζξσπνο πνπ κε ελζάξξπλε λα ζπλερίζσ θαη κε ην πξνζσπηθφ ηεο 

παξάδεηγκα κνπ έδεημε πσο απηφ είλαη εθηθηφ. 

Ξερσξηζηέο επραξηζηίεο ζα ήζεια επίζεο λα εθθξάζσ ζηελ Αγάζε Λαθηψηε 

πνπ κε ην ήζνο ηεο θαη ηελ παξνπζία ηεο, αιιά θαη κε ην πςειήο πνηφηεηαο 

επηζηεκνληθφ ηεο έξγν, ήηαλ γηα κέλα πεγή έκπλεπζεο. Κπξίσο φκσο ηελ επραξηζηψ 

επεηδή ηελ έλνησζα δίπια κνπ, ζε ζηηγκέο πνπ ην ρξεηαδφκνπλ, κε ηξφπν άκεζν θαη 

αιεζηλφ. 

Θέισ επίζεο λα επραξηζηήζσ μερσξηζηά, ηνλ Αληψλε Σζηξίθν πνπ ππήξμε 

πάληνηε ππνζηεξηθηηθφο θαη βνεζεηηθφο φια απηά ηα ρξφληα.  

Δπραξηζηψ επίζεο ηελ Νάλζπ Δπζηαζίνπ γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη νπζηαζηηθή 

ηεο βνήζεηα θαηά ηηο ηειεπηαίεο ηδηαίηεξα θάζεηο ηεο δηαηξηβήο απηήο.  

Ηδηαίηεξε κλεία ρξεηάδεηαη λα θάλσ ζηελ Διέλε Γαληειίδε πνπ κε ηελ 

παξνπζία ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ απηψλ ζπλέβαιε ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαηξηβήο.  
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Δπραξηζηψ επίζεο φιε ηελ νκάδα ηνπ «γίγλεζζαη» ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 

Τπαξμηαθήο Φπρνινγίαο, ηφζν ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηέο φζν θαη φινπο ηνπο 

ζπνπδαζηέο γηαηί ν θαζέλα κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ζπλέβαιαλ ζηελ πξνζπάζεηα απηή 

θαη θπξίσο έδεημαλ ππνκνλή θαη αλνρή, ηηο θνξέο πνπ δελ κπνξνχζα λα είκαη θνληά 

ηνπο, εμαηηίαο ηεο ελαζρφιεζεο κνπ κε ηελ παξνχζα έξεπλα.   

Δίλαη απηνλφεην πσο ε δηαηξηβή δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο 

ηελ ζπκβνιή ησλ αλζξψπσλ πνπ δέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο έξεπλεο πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ. Σνπο επραξηζηψ  πνιχ γηα ηνλ ρξφλν πνπ δηέζεζαλ, γηα ηελ θαιή ηνπο 

δηάζεζε, θαζψο θαη γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ καο έδσζαλ θαη ε νπνία βνήζεζε 

ζηελ εμέιημε θαη ηελ βειηίσζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο.   

Θα ήζεια επίζεο λα αλαθεξζψ εδψ ζηνπο γνλείο κνπ, πνπ αλ θαη δελ είλαη 

ηψξα πηα ζηε δσή θαζψο πέζαλαλ θαη νη δχν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ απηψλ, 

απνηέιεζαλ γηα κέλα έλα δσληαλφ παξάδεηγκα ήζνπο θαη πνηφηεηαο θαη κνπ 

κεηέδσζαλ απφ λσξίο ηελ αγάπε γηα ηε γλψζε θαη ηε κφξθσζε. Γλσξίδσ φηη ζα ήηαλ 

ραξνχκελνη θαη πεξήθαλνη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο απηήο.  

Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηελ Φξφζσ Σδαλεηέα 

πνπ άκεζα θαη έκκεζα, ελ κέζσ ηδηαίηεξσλ δπζθνιηψλ θαη πξνθιήζεσλ ζπλέβαιε, 

πνιιέο θνξέο ρσξίο θαλ ε ίδηα λα ην γλσξίδεη, ζηελ δηεμαγσγή θαη νινθιήξσζε ηεο 

έξεπλαο απηήο. 

Σέινο λα επραξηζηήζσ ηνλ Φνίβν θαη ηνλ Υξήζην, ηνπο δχν κνπ γηνχο, πνπ κε 

ζηήξημαλ κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν, θαη ησλ νπνίσλ ε παξνπζία ζηε δσή κνπ 

απνηεινχζε θαη απνηειεί χςηζηε επινγία θαη πεγή λνήκαηνο.  
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Πεξίιεςε 

Σν απνιακβάλεηλ απνηειεί κία ζρεηηθά πξφζθαηε έλλνηα ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο αλ 

θαη ε χπαξμε ηνπ κπνξεί λα αλαρζεί ζηνπο αξραίνπο ρξφλνπο.  Μπνξεί λα νξηζηεί σο 

κηα κνξθή ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο πνπ ζηφρν έρεη ηελ αχμεζε ηεο έληαζεο θαη 

ηελ επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο ελφο ζεηηθνχ βηψκαηνο (Bryant, 1989·  Bryant, 

Chadwick, & Kluwe, 2011). Πεξηιακβάλεη κηα πνηθηιία απφ ζηξαηεγηθέο ζηηο νπνίεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζθέςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο αμηνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ή 

ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (Bryant, 1989, 2003· Bryant & Veroff, 2007). 

Οη έξεπλεο δείρλνπλ πσο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην επ δελ θαζψο ζρεηίδεηαη κε 

ζπρλφηεξε θαη πην έληνλε ππνθεηκεληθή επηπρία θαη ιηγφηεξεο νπδέηεξεο ή αξλεηηθέο 

θαηαζηάζεηο δηάζεζεο (Bryant, 2003), νδεγεί ζε αχμεζε ηεο επηπρίαο θαη ησλ 

ζεηηθψλ ζπλαηζζήκαηα. (Bryant, Smart, & King, 2005·Emmons & McCullough, 

2003· Langston, 1994· Gable, Reis, Impett, & Asher, 2004· Quoidbach, Wood, & 

Hansenne, 2009), απμεκέλε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (Gable & Haidt, 2005), θαη 

ιηγφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Hurley & Kwon, 2011· Straszewski, Siegel, 2018). 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζε νκαδηθφ 

πιαίζην. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξείο έξεπλεο.  

Ζ πξψηε έξεπλα αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ ςπρνκεηξηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ 

ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείνπ Ways of Savoring Checklist ζε ειιεληθφ πιεζπζκφ. θνπφο 

ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο έγθπξνπ θαη αμηφπηζηνπ ςπρνκεηξηθνχ 

εξγαιείνπ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ηθαλνπνηεηηθέο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

εξγαιείνπ ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. 

Ζ δεχηεξε έξεπλα αθνξά ζηελ δεκηνπξγία ελφο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο αηφκσλ ζην απνιακβάλεηλ. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε 

δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο δηδαζθαιίαο ηνπ απνιακβάλεηλ, εμεηάδνληαο παξάιιεια 

θαη ηε ζρέζε αλάκεζα ζην απνιακβάλεηλ θαη ζε άιιεο πηπρέο ηεο ςπρνινγηθήο 

επεκεξίαο, φπσο θαη δείθηεο ςπρνινγηθψλ δπζθνιηψλ. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ηέηνηνη πξφγξακκα κπνξνχλ 

λα εθπαηδεπηνχλ σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ θαη ε εθπαίδεπζε απηή 

έρεη ζεκαληηθά νθέιε ζηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. 

Ζ ηξίηε έξεπλα αθνξά ζηελ δεκηνπξγία ελφο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο αηφκσλ ζην απνιακβάλεηλ, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο 

έξεπλαο θαη αθνχ έρνπλ γίλεη νη αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο δηδαζθαιίαο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ 

απνιακβάλεηλ, εμεηάδνληαο παξάιιεια θαη ηε ζρέζε αλάκεζα ζην απνιακβάλεηλ θαη 

ζε άιιεο πηπρέο ηεο ςπρνινγηθήο επεκεξίαο, φπσο θαη δείθηεο ςπρνινγηθψλ 

δπζθνιηψλ. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα άηνκα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ηέηνηνη πξφγξακκα κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ σο πξνο ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ θαη ε εθπαίδεπζε απηή έρεη ζεκαληηθά νθέιε ζηελ 

ςπρηθή ηνπο πγεία.  

ην ζχλνιν ηνπο ηα απνηειέζκαηα ησλ δηεμαρζέλησλ εξεπλψλ καο παξέρνπλ 

ζαθείο ελδείμεηο φηη νη ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ θαη πσο 

ε αμηνπνίεζε ηνπο πξνάγεη θαη εληζρχεη ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ. 

Σέινο, νη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα ζπδεηεζνχλ κε ηελ 

πξννπηηθή λα δψζνπλ λέεο θαηεπζχλζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ηεο ζεηηθήο 

ςπρνινγίαο, θσηίδνληαο πεξηζζφηεξν ηελ έλλνηα ηνπ απνιακβάλεηλ ηφζν ζε 

ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. 

Λέξειρ κλειδιά: απνιακβάλεηλ, ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ, πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο, ζεηηθέο παξεκβάζεηο 
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Abstract 

Implementation of the Savoring Program and its Applications on a Group 

Context 

Alex L. Harisiadis 

Savoring is a relatively new concept of Positive Psychology although its origins can 

be traced back to ancient times. Savoring can be defined as a form of emotion 

regulation intending to increase the intensity and prolong the duration of a positive 

experience. (Bryant, 1989· Bryant, Chadwick, & Kluwe, 2011). There are ten 

savoring strategies, both cognitive and behavioral with which individuals respond to a 

positive event or experience. (Bryant, 1989, 2003· Bryant & Veroff, 2007). Research 

indicates that savoring is positively correlated with well-being, subjective happiness 

and decreased negative emotions (Bryant, 2003), it leads to increased happiness and 

increased positive emotions (Bryant, Smart, & King, 2005· Emmons & McCullough, 

2003· Langston, 1994·Gable, Reis, Impett, & Asher, 2004· Quoidbach, Wood, & 

Hansenne, 2009), increased life satisfaction (Gable & Haidt, 2005), and fewer 

negative emotions (Hurley & Kwon, 2011· Straszewski, Siegel, 2018). 

The purpose of the current dissertation is the creation of a savoring training 

program and its implementation in a group context. To achieve this goal three surveys 

were carried out. 

 The first research concerns the translation of the Ways of Savoring 

Scale which measures the use of the savoring strategies. The purpose of the research 

was to create a valid and reliable psychometric tool in the Greek Language. The 

results revealed satisfactory psychometric properties of the tool in the Greek 

population. 

 The second research concerns the creation of a pilot training program for 

individuals. The aim of the program was to explore the ability to teach the savoring 

strategies, examining also the relation between savoring and other aspects of 

psychological well-being as well as indicators of psychological difficulties. The 

results of this research have shown that educating people on the proper use of the 

savoring strategies has significant benefits to their mental health. 

 The third survey concerns the implementation of a training program for 

individuals as modified and improved in accordance to the pilot program. The aim of 

the program was to explore the ability to teach the savoring strategies, examining also 
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the relation between savoring and other aspects of psychological well-being as well as 

indicators of psychological difficulties. The results of this research have shown that 

educating people on the proper use of the savoring strategies has significant benefits 

to their mental health.  

 Overall the results provide evidence of the benefits of savoring, but also 

indicate that savoring strategies can be taught and can be used as a tool for promoting 

and enhancing the mental health of the individual.  

 Finally, the limitations of the current research will be discussed with the 

prospect of offering new directions to the field of positive psychology research, 

illuminating the aspects of savoring, both theoretically and practically. 

 

Keywords: savoring, savoring strategies, intervention program, positive intervention 
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ύλνςε 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε δεκηνπξγία θαη πινπνίεζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο αηφκσλ ζην απνιακβάλεηλ, ζε νκαδηθφ πιαίζην.  

Σν απνιακβάλεηλ απνηειεί κία ζρεηηθά πξφζθαηε έλλνηα ηεο ζεηηθήο 

ςπρνινγίαο αλ θαη ε χπαξμε ηνπ κπνξεί λα αλαρζεί ζηνπο αξραίνπο ρξφλνπο.  Σν 

απνιακβάλεηλ κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα κνξθή ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο πνπ ζηφρν 

έρεη ηελ αχμεζε ηεο έληαζεο θαη ηελ επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο ελφο ζεηηθνχ 

βηψκαηνο (Bryant, 1989· Bryant, Chadwick, & Kluwe, 2011). Πεξηιακβάλεη κηα 

πνηθηιία απφ ζηξαηεγηθέο ζηηο νπνίεο ζπγθεθξηκέλεο ζθέςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

αμηνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ή ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

(Bryant, 1989, 2003· Bryant & Veroff, 2007).  

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ην απνιακβάλεηλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην επ δελ 

θαζψο ζρεηίδεηαη κε ζπρλφηεξε θαη πην έληνλε ππνθεηκεληθή επηπρία θαη ιηγφηεξεο 

νπδέηεξεο ή αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο δηάζεζεο (Bryant, 2003), νδεγεί ζε αχμεζε ηεο 

επηπρίαο θαη ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζήκαηα. (Bryant, Smart, & King, 2005· Emmons & 

McCullough, 2003· Langston, 1994· Gable, Reis, Impett, & Asher, 2004· Quoidbach, 

Wood, & Hansenne, 2009), απμεκέλε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (Gable & Haidt, 

2005), θαη ιηγφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Hurley & Kwon, 2011· Straszewski, 

Siegel, 2018). 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ηξείο έξεπλεο, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζε κία εληαία ζπιινγηζηηθή θαη απνηεινχλ 

βήκαηα, ηα νπνία νδεγνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζε αηφκσλ ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη 

ζπλνπηηθά ε δνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηελ ηζηνξία ηεο γέλλεζεο ηεο Θεηηθήο 

Φπρνινγίαο θαη ηελ εμέιημε ηεο κέρξη ζήκεξα, θαζψο κέζα ζην πιαηζίνπ απηφ 

δεκηνπξγήζεθε θαη αλαπηχρζεθε ε έλλνηα  ηνπ απνιακβάλεηλ κε ηελ νπνία 

αζρνιείηαη ε παξνχζα δηαηξηβή. Σξεηο είλαη νη θάζεηο εμέιημεο ησλ ελλνηψλ ηνπ 

θιάδνπ ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο:  (α) αξρηθά ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ 

εζηηάζηεθε ζε κεηαβιεηέο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ βέιηηζηνπ 

δπλακηθνχ ηνπ αηφκνπ, φπσο ηα δπλαηά ζηνηρεία ραξαθηήξα θαη νη αμίεο, (β) ζηε 

ζπλέρεηα κε έλλνηεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπ αηφκνπ φπσο είλαη ε 

ειπίδα, ε αηζηνδνμία, θαη ην λφεκα δσήο θαη πην πξφζθαηα (γ) ηξεηο λέεο έλλνηεο 

έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο θαη νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ  δηεξεχλεζε 
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ηεο ζρέζεο ηνπ αηφκνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη ηνλίζηεθε ην γεγνλφο πσο ε ζρέζε πνπ 

δηαηεξεί ην άηνκν κε ηνλ εαπηφ ηνπ επίζεο επεξεάδεη θαζνξηζηηθά θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηνπο άιινπο. Οη έλλνηεο απηέο είλαη ε απηνζπκπφληα, ε 

ελζπλεηδεηφηεηα θαη ην απνιακβάλεηλ. ηελ κειέηε φισλ ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ 

ζηφρνο παξακέλεη ε αχμεζε ηνπ επ δελ θαη ε ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. 

 ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη εθηελψο ε έλλνηα ηνπ 

απνιακβάλεηλ, ην ζεσξεηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί ε έλλνηα 

απηή, πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζψο θαη ηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα πνπ ζηεξίδνπλ ηελ επηζηεκνληθή ηνπ ππφζηαζε, θαζψο θαη νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη εθηελήο ζχγθξηζε ηεο 

έλλνηαο ηνπ απνιακβάλεηλ κε παξφκνηεο έλλνηεο ηεο ςπρνινγίαο. Παξνπζηάδνληαη ηα 

ηέζζεξα επίπεδα ηνπ απνιακβάλεηλ θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη 

δέθα ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ θαη ην ελλνηνινγηθφ ηνπο πιαίζην, θαζψο νη 

ζηξαηεγηθέο απηέο απνηεινχλ ηελ βάζε πάλσ ζηελ νπνία έγηλε ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

πινπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο θαζψο ην απνιακβάλεηλ κπνξεί λα ηδσζεί θαη σο κηα 

ηδηαίηεξε κνξθή ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο ησλ ζεηηθψλ βησκάησλ. Παξνπζηάδεηαη ε 

εμειηθηηθή θαη λεπξνςπρνινγηθή πιεπξά ηνπ απνιακβαλεηλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα 

ςπρνκεηξηθά εξγαιεία κε ηα νπνία απηή κεηξάηαη. ην θεθάιαην απηφ ππάξρεη επίζεο 

εθηελήο αλαθνξά σο πξνο ηηο ζεηηθέο παξεκβάζεηο, ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο, θαζψο θαη 

ηνλ ξφιν ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ ζηελ ςπρηθή πγεία. Σέινο, παξαηίζεηαη ε γεληθή 

ζπιινγηζηηθή φιεο ηεο έξεπλαο, θαζψο επίζεο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία 

ηίζεληαη. 

ην ηξίην θεθάιαην αλαθεξφκαζηε αξρηθά ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείνπ Ways of Savoring Checklist (Bryant & Veroff, 2007·  

Chadwick, 2012) ζηα Διιεληθά θαζψο θαη ζηηο ζρεηηθέο κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ 

έιεγρν ησλ ςπρνκεηξηθψλ ηδηνηήησλ ηεο θιίκαθαο απηήο ζε ειιεληθφ πιεζπζκφ. ηε 

ζπλέρεηα πεξηγξάθνπκε ηελ πηινηηθή έξεπλα, ε νπνία αθνξά ζηελ δεκηνπξγία ελφο 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο αηφκσλ ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ, ζε νκαδηθφ 

επίπεδν. Με αθνξκή ηελ απμαλφκελε αξζξνγξαθία ζρεηηθά κε ην απνιακβάλεηλ θαη 

ηα νθέιε ηεο ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ αηφκσλ απνθαζίζηεθε ε 

δεκηνπξγία θαη πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ζην απνιακβάλεηλ. Ζ 

δεκηνπξγία απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηεξίρηεθε ζε πξνεγνχκελεο ζεηηθέο 

παξεκβάζεηο. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο 
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εθπαίδεπζεο ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ, εμεηάδνληαο παξάιιεια θαη ηνλ 

ξφιν ηεο έλλνηαο ζην επ δελ θαη ζε κεηαβιεηέο ηεο ςπρηθήο πγείαο. Σα απνηειέζκαηα 

απηήο ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα άηνκα κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ θαη θάλεθε φηη απηφ έρεη ζεκαληηθά νθέιε ζηελ 

ςπρηθή πγεία ηνπο.  

Παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα νη αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

θχξηαο παξέκβαζεο, φπσο απηή δηακνξθψζεθε χζηεξα απφ ηηο απαξαίηεηεο 

πξνζαξκνγέο πνπ έγηλαλ, αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

δηεμαγσγή ηεο πηινηηθήο έξεπλαο.  

Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πινπνίεζε ηεο θχξηαο 

παξέκβαζεο. Σα επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ θαη εληζρχνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πηινηηθήο έξεπλαο, δείρλνληαο πσο νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ 

απνιακβάλεηλ κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ θαη πσο ε αμηνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ, 

ζηα πιαίζηα ελφο νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ έρεη επεξγεηηθά 

απνηειέζκαηα ζε κεηαβιεηέο ηνπ επ δελ θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο.  

Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο πεξηιακβάλεη ηα 

γεληθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ δηεμαγσγή ησλ ηξηψλ θάζεσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Παξαηίζεηαη ε ζπλεηζθνξά ηεο δηαηξηβήο ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε, ηελ ζεξαπεπηηθή 

πξαθηηθή, ηελ εθπαίδεπζε θαζψο θαη ε θνηλσληθή ζπλεηζθνξά ηεο. πδεηηνχληαη νη 

πεξηνξηζκνί θαη δίλνληαη θαηεπζχλζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο.  
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Κεθάιαην 1: Δηζαγσγηθό-ζεσξεηηθό κέξνο  

Θεηηθή Ψπρνινγία  

ην εηζαγσγηθφ απηφ θεθαιαίν ζα αλαθεξζνχκε γεληθά ζηνλ θιάδν ηεο Θεηηθήο 

Φπρνινγίαο, παξνπζηάδνληαο ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα γηα ηελ εμέιημε ηνπ 

θιάδνπ, ζα πεξηγξάςνπκε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο, ζα παξνπζηάζνπκε ηηο ζεκειηψδεηο 

έλλνηεο θαη εξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαζψο θαη ηηο εθαξκνγέο 

ηεο.   

 Ζ Θεηηθή Φπρνινγία απνηειεί ηνλ λεφηεξν θιάδν ηεο ςπρνινγίαο θαη ν φξνο 

απηφο, σο έλα λέν επηζηεκνληθφ παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 

1998 απφ ηνλ ηφηε πξφεδξν ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρνινγηθήο Έλσζεο (APA) θαη 

θαζεγεηή ςπρνινγίαο Martin Seligman. Αλ θαη έρεη σο αληηθείκελν έλλνηεο φπσο ν 

επδαηκνληθφο βίνο θαη ε επηπρία, πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη εθηελψο θαηά ην παξειζφλ 

ηε δπηηθή θαη ηελ αλαηνιηθή θηινζνθία, ε Θεηηθή Φπρνινγία ηηο κειεηά κε ηξφπν 

ζπζηεκαηηθφ θαη επηζηεκνληθφ (Μπηζθίδνπ & ηαιίθαο, 2011). 

Ζ Θεηηθή Φπρνινγία νξίδεηαη σο ν θιάδνο ηεο ςπρνινγίαο πνπ κειεηά 

επηζηεκνληθά ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ βνεζνχλ ηα άηνκα, ηηο θνηλσλίεο 

θαη ηνπο νξγαληζκνχο λα αλζίδνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν 

αμηνπνηψληαο φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν ην δπλακηθφ ηνπο (Gable & Haidt, 2005). Ο 

θιάδνο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο ζην αηνκηθφ, ππνθεηκεληθφ επίπεδν αθνξά ηελ 

βησκέλε εκπεηξία ηνπ ππνθεηκέλνπ: ην επ δελ, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην παξειζφλ, ηελ 

ειπίδα θαη ηελ αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ, ηε ξνή θαη ηελ επηπρία ζην παξφλ, θαη 

ζπλδέεηαη κε ηα ζεηηθά αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην «ζπγρσξείλ», ην «αγαπάλ», 

ην «πξνζθέξεηλ», ην θνπξάγην, ε ζνθία, ε επηκνλή, ηα ηαιέληα θαη νη θιίζεηο.  

Αληίζηνηρα, ζην επίπεδν ηεο νκάδαο ε ζπκβνιή ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε θαη δηαηήξεζε αξεηψλ ζε θνηλσληθφ επίπεδν, θαζψο 

θαη ηελ πξναγσγή ζεζκψλ πνπ βνεζνχλ ηα άηνκα ζην λα γίλνπλ θαιχηεξνη πνιίηεο, 

λα δηαζέηνπλ αιηξνπηζκφ, θξνληίδα γηα ηνπο άιινπο, κεηξηνπάζεηα θαη εξγαζηαθφ 

ήζνο. Μεηαβιεηέο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο ζην ζπιινγηθφ επίπεδν είλαη ν 

αιηξνπηζκφο, ε ππεπζπλφηεηα, ε θνηλσληθή επζχλε, ε κεηξηνπάζεηα, ε αλνρή θαη ην 

εξγαζηαθφ ήζνο (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000· Seligman & Csikzentmihalyi, 

2014). Με ηε Θεηηθή Φπρνινγία εκπινπηίδνληαη νη ζηφρνη ηεο ςπρνινγηθήο έξεπλαο 

θαη εθαξκνγήο. χκθσλα κε ηνπο Seligman θαη Csikszentmihalyi (2000, ζει.5) «ν 

ζηφρνο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο είλαη λα παίμεη θαηαιπηηθφ ξφιν γηα λα αιιάμεη ε 
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εζηίαζε ηεο ςπρνινγίαο απφ ηε ελαζρφιεζε κφλν κε ηελ επηδηφξζσζε ησλ θαθψο 

θεηκέλσλ ηεο δσήο πξνο κηα θαηεχζπλζε ρηηζίκαηνο ζεηηθψλ πφξσλ». πλεπψο, ε 

Θεηηθή Φπρνινγία δηαθξίλεη, εξεπλά θαη δίλεη έκθαζε ζηηο ζεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

αλζξψπηλεο χπαξμεο, φπσο είλαη ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, 

ε ειπίδα, ε επηπρία, ε πνηφηεηα δσήο, ην λφεκα δσήο, θαη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ 

σζνχλ ηα άηνκα, ηηο θνηλσλίεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο λα αθκάδνπλ θαη λα πξννδεχνπλ 

(Linley, Joseph, Harrington, & Wood, 2006). Καη’ αλαινγία, ε πξαθηηθή ηεο Θεηηθήο 

Φπρνινγίαο ζηνρεχεη  ζηε δεκηνπξγία  θαη ηελ εθαξκνγή παξεκβάζεσλ πνπ φρη κφλν 

αλαθνπθίδνπλ απφ ηνλ πφλν, αιιά πξνάγνπλ ηελ επηπρία θαη ηε βίσζε ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000· Sheldon & King, 2001· Linley 

& Joseph, 2004· Weiten, 2007). 

Ηζηνξηθή εμέιημε 

Ζ γέλλεζε θαη αλάπηπμε ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο κπνξεί λα ηδσζεί σο κηα 

δηνξζσηηθή αληίδξαζε θαη θξηηηθή ζηελ εξεπλεηηθή έκθαζε πνπ είρε δνζεί θαηά ην 

παξειζφλ ζηελ ςπρνινγία πξνο ηελ ςπρνπαζνινγία θαη ην ηαηξηθφ κνληέιν 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). πγθεθξηκέλα, ε Θεηηθή Φπρνινγία 

απνκαθξχλεηαη απφ ηα εξκελεπηηθά θαη παξεκβαηηθά κνληέια παζνινγίαο ή 

ειιείκκαηνο ηνπ παξειζφληνο θαη εζηηάδεη ζε κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζηηο δπλάκεηο 

ηνπ αλζξψπηλνπ ραξαθηήξα ρσξίο λα παξαγλσξίδεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ αλζξψπηλε δσή (Seligman, Parks, & Steen, 2004).  

Ζ έκθαζε πξνο ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ ςπρνπαζνινγία μεθίλεζε ηδηαίηεξα 

κεηά ηνλ Β΄ παγθφζκην πφιεκν. Ζ ηξαπκαηηθή εκπεηξία απηνχ ηνπ πνιέκνπ θαη ν 

κεγάινο αξηζκφο ησλ βεηεξάλσλ ηνπ πνιέκνπ πνπ επέζηξεθαλ κε βαξηά ζπκπηψκαηα 

ςπρνπαζνινγίαο, θαζψο θαη νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ επέθεξε ε 

πεξίνδνο απηή ψζεζε ηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο ζηε ζπζηεκαηηθή θαη εθηεηακέλε  

κειέηε θαη αληηκεηψπηζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα, ε κειέηε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο λα παξακεξηζηεί γηα αξθεηά ρξφληα, ελψ ε ζπζηεκαηηθή έξεπλα θαη 

πξαθηηθή πνπ αθνξνχζε ηε ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ γλψξηζε ζεκαληηθή 

εμέιημε θαη βνήζεζε ζηελ αλαθνχθηζε ησλ παζρφλησλ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζρεηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ πξαθηηθψλ (Seligman, 1995). 

Σα γεγνλφηα πνπ πξνψζεζαλ ηελ κειέηε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ θαη ηεο ςπρνπαζνινγίαο κεηά ηνλ Β’ παγθφζκην ήηαλ ε ίδξπζε ηεο 

Έλσζεο Βεηεξάλσλ Πνιέκνπ ζηηο ΖΠΑ ην 1946 θαη ε ίδξπζε ηνπ Ακεξηθάληθνπ 
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Ηλζηηηνχηνπ Φπρηθήο Τγείαο ην 1947, πνπ αθνινπζνχζε ην ηαηξηθφ κνληέιν ηεο 

Ακεξηθάληθεο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηελ Δπξψπε μεθίλεζε έλαο πξνβιεκαηηζκφο 

ζρεηηθά κε ην αλ ε απνπζία ςπρηθήο δηαηαξαρήο κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηελ ςπρηθή 

πγεία. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε επηπρία δελ ηζνδπλακεί κε ηελ απνπζία δπζηπρίαο, 

νδήγεζε ζηελ επηζηεκνληθή κειέηε νξηζκέλσλ ζεηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ επεξεάδνπλ 

ηε δσή ηνπ αηφκνπ. χκθσλα κε  ηελ έθζεζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο 

(2015) ε απνπζία ςπρηθήο δηαηαξαρήο δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ ςπρηθή πγεία, δειαδή κε 

ηελ πιήξε ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία, αληηζέησο, ε εμάιεηςε ηεο 

ςπρηθήο δηαηαξαρήο νξίδεηαη σο ην ζεκείν κεδέλ ή σο ε βάζε γηα θάζε άηνκν, 

μεθηλψληαο απφ ην νπνίν ζα ρξεηαζηεί λα δηαλχζεη ζεκαληηθή απφζηαζε γηα λα 

θαηαθηήζεη ηελ επεκεξία θαη ηελ αίζζεζε επηπρίαο. Δπίζεο ρξεηάδεηαη λα 

επηζεκαλζεί πσο ελψ ε πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα 

θάπνηα ςπρηθή δηαηαξαρή ηαπηφρξνλα δελ δειψλνπλ φηη είλαη επηπρηζκέλνη (Keyes, 

2002). Έγηλε έηζη θαλεξή ε αλάγθε γηα εζηίαζε ηνπ θιάδνπ ηεο ςπρνινγίαο ζηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν μεθίλεζε ε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο (Seligman & 

Csikzentmihalyi, 2014).  

Βαζηθέο αξρέο ηεο Θεηηθήο Ψπρνινγίαο 

χκθσλα κε ηε Θεηηθή Φπρνινγία νη ηθαλφηεηεο θαη νη αξεηέο ηνπ αηφκνπ απνηεινχλ 

βαζηθνχο άμνλεο ηεο ςπρνινγηθήο επεκεξίαο. Γηα ηε Θεηηθή Φπρνινγία ε επηπρία 

είλαη έλα θνηλσληθφ αγαζφ. Ζ βίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ έρεη ζπγθεθξηκέλεο 

αηηίεο, νη νπνίεο είλαη κνλαδηθέο ζηαζεξέο θαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ 

πξνθαινχλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Δπίζεο, ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

δηαθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο ζηε βάζε δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη νδεγνχλ ζε 

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Ο εδνληζκφο θαη ε εδνλή δελ απνηεινχλ απφ κφλα ηνπο 

ζεηηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ ςπρνινγηθή επεκεξία. Σέινο, ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ζεσξνχληαη εμίζνπ ζεκαληηθά κε ηα ζεηηθά (ηαιίθαο & Μπηζθίδνπ, 2011). 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθφηεξα ηηο παξαπάλσ βαζηθέο 

παξαδνρέο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο έηζη φπσο αλαπηχρζεθαλ θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ηεο άλζηζεο ηνπ θιάδνπ.    
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εκαληηθφ ξφιν γηα ηε Θεηηθή Φπρνινγία παίδεη ε ππνθεηκεληθή εκπεηξία 

θαζψο θαη ε πξνζσπηθή εξκελεία ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπ βηψκαηνο. Ζ έκθαζε 

δίλεηαη θπξίσο ζηηο ηθαλφηεηεο, ηηο αξεηέο θαη ηα ηαιέληα ηνπ αηφκνπ θαη φρη ηφζν 

ζηελ ςπρνπαζνινγία θαη ζηηο πξνβιεκαηηθέο πηπρέο ηνπ.  Σν άηνκν έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη θαη λα εμειίμεη ηηο ζεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ. χκθσλα κε ηελ 

Θεηηθή Φπρνινγία ηα φξηα αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλα κφλν 

κε βάζε ηελ θιεξνλνκηθφηεηα θαη ηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Αληίζεηα, ην 

ελήιηθν άηνκν, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί θαη λα επεκεξήζεη θαηαβάιινληαο 

ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ο ξφινο ηνπ ςπρνιφγνπ 

πεξηιακβάλεη ηψξα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα βειηίσζε θαζψο θαη ηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ηαιέλησλ ηνπ θαη ησλ θιίζεσλ ηνπ αηφκνπ.  

Ζ Θεηηθή Φπρνινγία αληηιακβάλεηαη ην άηνκν θαη σο θνηλσληθφ νλ. Χο 

ηέηνην έρεη αλάγθε θαη επηδηψθεη ηελ θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή. Ζ εμέιημε ηνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ εθκάζεζε ηεο ηθαλφηεηαο λα εληάζζεηαη ζε επξχηεξα ζχλνια 

θαζψο θαη λα δεκηνπξγεί νπζηαζηηθνχο δεζκνχο, ιεηηνπξγψληαο θαη σο κέξνο κηαο 

νκάδαο (Buss, 2000). πλεπψο, ν θιάδνο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο δελ αγλνεί ζε 

θακία πεξίπησζε ηελ επίδξαζε ηεο θνηλσλίαο ζηελ εμέιημε ηνπ αηφκνπ θαη δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζην αηνκηθφ επίπεδν, φζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνάγνπλ 

ηελ ςπρηθή πγεία θαη επεκεξία. Τπνγξακκίδεη ηνπο απαξαίηεηνπο ζεηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ ρξεηάδεηαη λα ππάξρνπλ ζε κηα θνηλσλία θαη νη νπνίνη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα ζπκβάιινπλ ζηελ εμέιημε θαη ηελ επεκεξία ηνπ αηφκνπ. 

Αιψζηε, ε επεκεξία νξίδεηαη κε βάζε θάζε θνξά δηαθνξεηηθνχο θνηλσληθνχο 

παξάγνληεο. Δπίζεο, ε Θεηηθή Φπρνινγία ζεσξεί ηελ ηθαλφηεηα θνηλσληθνπνίεζεο 

θαη δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο σο ζηαζεξφ γλψξηζκα πξνζσπηθφηεηαο θαη σο 

ζηαζεξή πξνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ (ηαιίθαο & Μπηζθίδνπ, 2011). 

Γηα λα βηψζεη ην άηνκν ςπρνινγηθή επεκεξία ρξεηάδεηαη λα αμηνπνηήζεη ηα 

ζεηηθά ζηνηρεία θαη ηηο αξεηέο ηνπ. Ζ αλάγθε ηνπ αηφκνπ λα βηψζεη ηελ επηπρία 

εμαξηάηαη άκεζα θαη απφ ην θαηά πφζν ζα εληάμεη ζηε δσή ηνπ αξεηέο θαη ηθαλφηεηεο 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ηηκηφηεηα, ην ζάξξνο, ηελ πίζηε, ηελ εηιηθξίλεηα, ηελ 

εξγαηηθφηεηα, ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θ.ν.θ. Ζ Θεηηθή Φπρνινγία δελ πξνζεγγίδεη ην 

ζέκα απηφ εζηθά αιιά κειεηά κε επηζηεκνληθφ ηξφπν ηηο δηαζηάζεηο απηέο σο ελ 

δπλάκεη δνκηθά ζηνηρεία ηεο ςπρηθήο πγείαο.  

Μηα ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο είλαη θαη ε δηαπίζησζε 

φηη ε βίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ έρεη ζπγθεθξηκέλεο θαη κνλαδηθέο αηηίεο νη 
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νπνίεο δηαθέξνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα.  Σνλίδεηαη φηη ε εμάιεηςε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ δελ νδεγεί 

αλαγθαζηηθά ζε βίσζε ζεηηθψλ. πλήζσο ε εμάιεηςε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

νδεγεί ζε ζπλαηζζεκαηηθή νπδεηεξφηεηα. Σα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

είλαη δχν δηαθξηηά θαηλφκελα κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν θαη δελ απνηεινχλ ηα δχν 

άθξα ελφο ζπλερνχο (ηαιίθαο & Μπηζθίδνπ, 2011). 

Σα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα δηαθέξνπλ επίζεο κεηαμχ ηνπο. Έρνπλ δηαθνξεηηθά 

αίηηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ην θαζέλα θαη νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Γχν 

βαζηθά επίπεδα ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη α) απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θάιπςε ησλ απνθιεηζηηθά ζσκαηηθψλ αλαγθψλ, θαη β) απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηδίσμε αλψηεξσλ ζηφρσλ θαη επηζπκηψλ απφ ην άηνκν θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο αμίεο 

θαη ηηο πεπνηζήζεηο πνπ ην ίδην ην άηνκν έρεη εζσηεξηθεχζεη (Csikszentmihalyi, 

1990). Ζ Θεηηθή Φπρνινγία, σο επηζηεκνληθφο θιάδνο κειεηά ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, θαη έλλνηεο φπσο ε επηπρία, ην επ δελ, ην λφεκα δσήο, ε ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα, ε ςπρνινγηθή ξνή, ηα δπλαηά ζηνηρεία ραξαθηήξα, ε ειπίδα, ε 

αηζηνδνμία θ.α., ην ζεσξεηηθφ ηνπο πιαίζην θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο ζε θιηληθφ θαη κε 

πιεζπζκφ, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ απηψλ θαζψο θαη ηε ζρέζε ηνπο 

κε άιιεο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηελ αλζξψπηλε δσή θαη ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή 

πγεία θαη εμέιημε ηνπ αηφκνπ. Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε κειέηε θαη ηελ 

έξεπλα ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε 

ππνθεηκεληθή εξκελεία θαη λνεκαηνδφηεζε ηνπο απφ ην άηνκν. πλεπψο, θεληξηθφ 

κέξνο ηεο έξεπλαο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο απνηειεί ε εμέηαζε 

ηνπ ηξφπνπ εζσηεξίθεπζεο, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ λνεκαηνδφηεζεο ησλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ απφ ην άηνκν.  

Ζ Θεηηθή Φπρνινγία δελ είλαη κία εδνληζηηθή πξνζέγγηζε. Ο θιάδνο απηφο 

ηεο ςπρνινγίαο, αλαγλσξίδνληαο ηνλ θίλδπλν λα αληηκεησπηζηεί, ιφγσ παξαλφεζεο, 

σο κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε, δηαρσξίδεη θαη δηαθνξνπνηεί εληειψο ηε ζέζε ηεο απφ ηνλ 

εδνληζκφ, αλαγλσξίδνληαο πσο ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε έλαλ 

ηέηνηνλ ηξφπν δελ ζπλεηζθέξνπλ αλαγθαζηηθά ζε κηα δσή κε λφεκα θαη ζθνπφ (Delle 

Fave, Massimini, & Bassi, 2011). ην ζεκείν απηφ, ρξήζηκν είλαη λα αλαθεξζεί ε 

δηάθξηζε πνπ θάλεη ν Seligman (2002) αλάκεζα ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα δσήο: α) 

ηελ θαιή δσή πνπ ζηεξίδεηαη ζηε βίσζε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαζψο θαη ζηελ αλαδήηεζε εδνλψλ, β) ζηε ραξνχκελε δσή, πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζεηηθψλ πηπρψλ, ηθαλνηήησλ, ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
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αηφκνπ θαζψο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, θαη γ) ζηε «κε λφεκα 

θαη ζθνπφ» δσή, ζηελ νπνία ην άηνκν αμηνπνηεί ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα ζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γηα λα ππεξεηήζεη ζθνπνχο πέξα απφ ην αηνκηθφ επίπεδν 

(ηαιίθαο & Μπηζθίδνπ, 2011).  

πλνςίδνληαο, αλ θαη ε Θεηηθή Φπρνινγία αζρνιείηαη εθηεηακέλα κε ηα 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, δελ αγλνεί ζε θακία πεξίπησζε ηε ζεκαζία ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Αληίζεηα, ππνζηεξίδεη φηη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά κε ηα ζεηηθά. 

Δπίζεο, ελψ δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ππνθεηκεληθή εκπεηξία δελ αγλνεί θαη ηελ 

θνηλσληθή δηάζηαζε. ηελ νπζία, ζηφρνο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο είλαη ε επαλαθνξά 

ηνπ θιάδνπ ηεο ςπρνινγίαο πην θνληά ζηηο αξρηθέο επηδηψμεηο ηνπ, πνπ είλαη ε 

πξνάζπηζε ηεο ςπρηθήο πγείαο, ε αληηκεηψπηζε ηεο ςπρηθήο λφζνπ θαη ε ππνβνήζεζε 

ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ αηφκνπ.  

Βαζηθέο έλλνηεο ηεο Θεηηθήο Ψπρνινγίαο 

ην ππνθεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ηηο θπξηφηεξεο 

ζεσξίεο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο παξνπζηάδνληαο θαη ηα ζρεηηθά εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα. Θα πεξηγξάςνπκε ζπγθεθξηκέλα έλα απφ ηα βαζηθφηεξα κνληέια ηεο 

Θεηηθήο Φπρνινγίαο: ηε ζεσξία δηεχξπλζεο θαη δφκεζεο ησλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ (Fredrickson, 2001), θαζψο θαη έλλνηεο φπσο ε ζεηηθφηεηα θαη ηα 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα,  ε επηπρία, ην επ δελ, ην λφεκα δσήο, ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, 

ε ςπρνινγηθή ξνή, ηα δπλαηά ζηνηρεία ραξαθηήξα, ε ειπίδα θαη ε αηζηνδνμία, θαζψο 

θαη πην πξφζθαηεο έλλνηεο, νη νπνίεο πξνζηέζεθαλ θαη άξρηζαλ λα αμηνπνηνχληαη 

ζηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο, φπσο ε ελζπλεηδεηφηεηα, ε απηνζπκπφληα θαη ην 

απνιακβάλεηλ.  

 

Ζ ζεσξία δηεύξπλζεο θαη δόκεζεο ησλ ζεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

Ζ έλλνηα ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη είλαη θπξίαξρε 

ζηνλ ρψξν ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο. Χο ζπλαηζζήκαηα νξίδνληαη «οι πολςζύνθεηερ 

ανηιδπάζειρ ζε κάποιο επέθιζμα, πος διαπκούν για ζσεηικά μικπά σπονικά διαζηήμαηα» 

(Fredrickson, 2001, ζει. 218). Ζ κειέηε ησλ ζπλαηζζεκάησλ έρεη μεθηλήζεη ήδε απφ 

ηα πξψηα ρξφληα πνπ ε ςπρνινγία απέθηεζε ηε δηαθξηηή ηεο ππφζηαζε σο επηζηήκε 

κε ηνλ James (1884). ηε ζπλέρεηα φκσο θαη ηδηαίηεξα κε ηελ άλνδν ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζκνχ ε ζεκαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ππνηηκήζεθε σο έλα δεπηεξεχνλ 
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θαηλφκελν (πρ. Watson, 1913). Σν απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ πσο ε κειέηε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ σο απηφλνκνο ππνθιάδνο ηεο ςπρνινγίαο άξγεζε λα εμειηρζεί κέρξη 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80. Αθφκε θαη ηφηε φκσο ε έκθαζε δφζεθε πξνο ηε 

κειέηε ησλ αξλεηηθψλ θπξίσο ζπλαηζζεκάησλ φπσο ν θφβνο, ν ζπκφο, ε ιχπε θιπ. Ζ 

άλζηζε ηεο έξεπλαο ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ έγηλε θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) θαη ζπλερίδεηαη κε 

απμεηηθή ηάζε κέρξη ηηο κέξεο καο.  

ηελ εμέιημε ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε ε ζεσξία 

Γηεχξπλζεο θαη Γφκεζεο ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (Fredrickson, 1998, 2001, 

2004, 2018). Ζ Θεσξία Γηεχξπλζεο θαη Γφκεζεο μεθίλεζε απφ ηελ αλάγθε κειέηεο 

θαη θαηαλφεζεο ηεο αμίαο ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ φζνλ αθνξά ηελ ςπρηθή πγεία 

(Fredrickson, 1998). H ζεσξία απηή ππνζηεξίδεη φηη ε βίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

ήπηαο έληαζεο ζε θαζεκεξηλή βάζε δηεπξχλεη ηελ αληίιεςή ηνπ θαη φηαλ απηφ 

επαλαιακβάλεηαη γηα ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα ρηίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

πξνζσπηθνχο πφξνπο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηε γεληθφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

ζσκαηηθή επεμία. Μέζσ κηαο ηέηνηαο ζηαδηαθήο πξνζέγγηζεο, παξάιιεια δηεχξπλζεο 

θαη δφκεζεο, ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα δηεπξχλνπλ ην κπαιφ ηνπ αηφκνπ θαη επλννχλ 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ (Fredrickson & Joiner, 2018). Οη 

πξνζσπηθνί πφξνη αθνξνχλ αιιαγέο πνπ ζπλδένληαη: α) κε ηε ζσκαηηθή πγεία θαη ηε 

καθξνδσία, β) κε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, φπσο είλαη ε θηιία θαη ηα δίθηπα θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, γ) κε γλσζηηθέο θαη πλεπκαηηθέο αιιαγέο, φπσο ε αλάπηπμε εηδηθψλ 

γλψζεσλ θαη νη ςπρνινγηθέο ζηάζεηο θαη πξνζεγγίζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

αλζεθηηθφηεηα, ηελ αηζηνδνμία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα (Fredrickson, 1998, 2001). 

Ζ ζεσξία ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε κηαο αλνδηθήο θαη ζπλερνχο, ζπεηξνεηδνχο 

αιιειεπίδξαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε βίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηε 

δηεχξπλζε.  Ζ ίδηα ε βίσζε ελφο ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο πξνθαιεί ηε δηεχξπλζε 

δειαδή ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ πξνζσπηθψλ πφξσλ (Fredrickson & Joiner, 2002). Ζ 

δηεχξπλζε απηή είλαη σθέιηκε γηα ην άηνκν θαζψο ε επίδξαζή ηεο δηαηεξείηαη ζηνλ 

ρξφλν θαη δελ είλαη παξνδηθή. Οδεγεί ην άηνκν ζηε βίσζε επηπιένλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ζα νδεγήζνπλ ζε κηα λέα δηεχξπλζε, 

δεκηνπξγψληαο ζηελ νπζία κηα αηέξκνλε ζεηηθή αιπζίδα. Απηή ε ζπλερψο 

αλειηζζφκελε αιπζίδα βνεζά ην άηνκν λα αλαπηπρζεί θαη λα σξηκάζεη κε πγηή ηξφπν 

θαη παξάιιεια ζσξαθίδεη ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία. 
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ρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ λα αθπξψλνπλ 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βίσζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

κε ηνλ ηξφπν απηφ λα ιεηηνπξγνχλ σο αληίδνηα έρνπλ δηαηππσζεί δχν ππνζέζεηο 

(Fredrickson, 1998). Ζ πξψηε ππφζεζε  αλαθέξεη πσο ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

φπσο ην άγρνο, ν θφβνο θαη ν ζπκφο, πξνθαινχλ δηέγεξζε ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη αχμεζε ζηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ θαη ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο. Οη 

θπζηνινγηθέο απηέο αληηδξάζεηο απνηεινχλ κέξνο ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζψκαηνο 

γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο ελ φςε θάπνηνπ απεηιεηηθνχ γεγνλφηνο. Έξεπλεο δείρλνπλ 

πσο ε βίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ακέζσο κεηά απφ ηελ αξλεηηθή απηή 

ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε νδεγεί ζε ηαρχηεξε επαλαθνξά ζηα βαζηθά επίπεδα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο (Fredrickson & Levenson, 1998). Ζ 

δεχηεξε ππφζεζε ππνζηεξίδεη φηη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απμάλνπλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ επειημία ηεο ζθέςεο, αληηζηξέθνληαο ηα δπζκελή 

απνηειέζκαηα απφ ηελ έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζε παξαηεηακέλεο αξλεηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο. Ζ ππφζεζε φκσο απηή δελ έρεη κέρξη ηψξα εξεπλεζεί 

επαξθψο κε πεηξακαηηθέο κεζφδνπο (Fredrickson, 1998). 

πλνςίδνπκε ηέζζεξα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηε βίσζε ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο Fredrickson (1998, 2001). To πξψην 

ζπκπέξαζκα αθνξά ζηε δηεχξπλζε ηνπ πλεπκαηηθνχ νξίδνληα, ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο, 

θαζψο θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ δξάζεσλ ελφο αηφκνπ (Fredrickson & Branigan, 2005). 

Σν δεχηεξν ζπκπέξαζκα αλαδεηθλχεη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (Fredrickson & Levenson, 1998). Σν ηξίην ζπκπέξαζκα 

ζπλδέεηαη κε ην ρηίζηκν ηζρπξνχ ςπρηζκνχ, ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαζψο θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ςπρηθήο πγείαο (Fredrickson, Mancuso, Branigam, & Tugade, 2000). 

Σέινο, ην ηέηαξην ζπκπέξαζκα πεξηιακβάλεη ηελ θηλεηνπνίεζε κεραληζκψλ  πνπ 

θιηκαθσηά νδεγνχλ ζηελ ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία (Fredrickson & 

Joiner, 2002). 

Θεηηθόηεηα θαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Ζ έλλνηα ηεο ζεηηθφηεηαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη σο εθ 

ηνχηνπ αθνξά ηε ζσκαηηθή, γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζπρλά ζε ζεηηθή δηάζεζε ή αηζζάλνληαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ε 

ραξά, ην ελδηαθέξνλ, ε επγλσκνζχλε, ε αγάπε, ε γαιήλε, ε έκπλεπζε, ην δένο, ε 

ειπίδα θαη ε ππεξεθάλεηα (Fredrickson & Losada, 2005). 
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χκθσλα κε ηελ Fredrickson (2009), ε ζεηηθφηεηα ιεηηνπξγεί σο αληίξξνπε 

δχλακε απέλαληη ζηελ αξλεηηθφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο, θαζψο επίζεο θαη απέλαληη ζε κηα αξλεηηθή 

θαζεκεξηλφηεηα. Ζ ζεηηθφηεηα δελ εθθξάδεηαη κφλν κε ρακφγεια ή ζεηηθέο ιέμεηο. Ζ 

Fredrickson (2009), κηιάεη γηα θάηη πνιχ πην νπζηαζηηθφ θαη βαζχ. Χο ζπλέπεηα 

απηνχ επεξεάδεηαη ζεηηθά ν ηξφπνο πνπ αληηιακβαλφκαζηε ηνλ θφζκν, αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη ε βηνρεκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο καο. Ζ ζεηηθφηεηα είλαη απφ ηε 

θχζε ηεο ήπηα ζε έληαζε θαη ηδηαίηεξα εχζξαπζηε.  

Ζ αληίζεηε έλλνηα ζηελ ζεηηθφηεηα είλαη ε αξλεηηθφηεηα, ε νπνία είλαη κηα 

αξλεηηθή δηάζεζε πνπ αηζζάλνληαη ηα άηνκα φηαλ βηψλνπλ αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο,  

ζθέθηνληαη κε αξλεηηθφ ηξφπν ή  ληψζνπλ δήιηα, αλαζθάιεηα θαη αγαλάθηεζε. Ζ 

αξλεηηθφηεηα ζπλνδεχεηαη ζπρλά απφ πςειή αξηεξηαθή πίεζε, έληαζε ζηνπο κπο, 

πφλν ζην ζηνκάρη θαη άιια νξγαληθά ζπκπηψκαηα. Ζ θαηάζηαζε αξλεηηθφηεηαο 

ζπλήζσο απνξξνθά φιε ηελ ελέξγεηα ηνπ αηφκνπ, ην δηαηεξεί ζε έληαζε θαη 

αλεζπρία θαη έηζη θαζίζηαηαη δχζθνιε ε επαλαθνξά ηνπ ζε κηα πην νπδέηεξε ή 

ζεηηθή ζηάζε.  

Ζ Fredrickson (2009), ζπλνςίδνληαο, αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

ζεηηθφηεηαο: (1) Ζ ζεηηθφηεηα βειηηψλεη ηνλ ηξφπν θαη ηελ πνηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο. (2) Ζ ζεηηθφηεηα αιιάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλφκαζηε θαη 

θαηαλννχκε ην πεξηβάιινλ, επεξεάδνληαο άκεζα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κεηαμχ 

άιισλ βξίζθνπκε ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα, θαζνδεγνχκε κηα νκάδα ή 

δηαπξαγκαηεπφκαζηε ζπκθσλίεο (Isen 2008). (3) Ζ ζεηηθφηεηα εληζρχεη ηνπο 

ζσκαηηθνχο, γλσζηηθνχο, ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο πφξνπο ηνπ αηφκνπ. (4) Ζ 

ζεηηθφηεηα κεηψλεη ηελ αξλεηηθφηεηα ζπλεηζθέξνληαο έηζη νπζηαζηηθά ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ςπρνινγηθήο αλζεθηηθφηεηαο (Block & Kement, 1996).  

Δπηπρία 

Ζ ππνθεηκεληθή επηπρία είλαη απηφ πνπ ζηελ θαζνκηινπκέλε απνθαινχκε απιψο σο 

επηπρία ή ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (Diener, Oishi, & Lukas, 2003). ηελ 

βηβιηνγξαθία, έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπλψλπκν ηεο επηπρίαο είλαη ε 

έλλνηα ηεο ππνθεηκεληθήο επεκεξίαο (Ryan & Deci, 2001). χκθσλα κε ηνπο Hills θαη 

Argyle (2001), ε επηπρία είλαη κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα πνπ απνηειείηαη ηφζν απφ 

γλσζηαθά φζν θαη απφ ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία. ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο, ν φξνο πνπ 
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θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν φξνο «ππνθεηκεληθή επηπρία», σο πην ζπγθεθξηκέλνο 

θαη αθξηβήο.  

Ζ ππνθεηκεληθή επηπρία απνηειεί δείθηε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αηφκνπ, 

θαζψο αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ ηα ίδηα ηα άηνκα αμηνινγνχλ ηε δσή ηνπο (Diener, 

1984), Ζ αμηνιφγεζε απηή πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ 

πξνθαινχληαη βάζεη ησλ δηαθφξσλ γεγνλφησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε δσή ελφο αηφκνπ, 

θαζψο θαη ηεο ππνθεηκεληθήο θξίζεο πνπ έρεη ην άηνκν ζε ζρέζε κε ηα γεγνλφηα 

απηά. Σα γεγνλφηα κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ κηα δηάρπηε αίζζεζε θαζεκεξηλφηεηαο ή 

λα αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ (Diener, 2000· Diener 

&Tay, 2017).  

Ζ έλλνηα ηεο επηπρίαο δελ ηαπηίδεηαη κε ζχληνκεο ζηηγκέο ραξάο ή εδνλήο, 

αιιά αλαθέξεηαη ζε κηα ζπλνιηθφηεξε αίζζεζε ςπρηθήο επεμίαο θαη έρεη κεγαιχηεξε 

ρξνληθή δηάξθεηα. Ο Seligman (2002) κηιάεη γηα κία δηαρξνληθή αίζζεζε επηπρίαο, 

ελψ ν Veenhoven (2005) ζεσξεί ηελ επηπρία σο κηα ζπλνιηθή εθηίκεζε ελφο αηφκνπ 

γηα ηελ δσή ηνπ, φπνπ ε ζπλνιηθή απηή αίζζεζε δηακνξθψλεηαη απφ κηα πνιπεπίπεδε 

αιιειεπίδξαζε παξαγφλησλ. Ο Bradburn (1969) βιέπεη ηελ επηπρία σο ην 

απνηέιεζκα κηαο ππνθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο ηεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζε αξλεηηθέο 

θαη ζεηηθέο εκπεηξίεο ζε βάζνο ρξφλνπ. Γηα ηνπο Campbell et al. (1976) ε αίζζεζε 

επηπρίαο δηακνξθψλεηαη απφ έλα ζχλνιν ζεηηθψλ βησκάησλ δσήο. 

Έξεπλεο πνπ αμηνπνηνχλ κεγάιν δείγκα αηφκσλ θαη νη νπνίεο δηεμήρζεζαλ ζε 

δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ θφζκνπ έδεημαλ φηη ε ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηεο επηπρίαο είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηελ ειηθία θαη ην θχιν (Myers, 2000). Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

εκπφδηα ζηε καθξνρξφληα βίσζε επηπρίαο, ζχκθσλα κε ηελ Lyubomirsky (2001), 

νθείιεηαη ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζε ζεηηθά γεγνλφηα. To άηνκν 

εμνηθεηψλεηαη ζηαδηαθά ζηα ζεηηθά γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ θαη ζπλεπψο ην επίπεδν 

επηπρίαο πνπ βηψλεη κεηψλεηαη. Οη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηπρία είλαη ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο, ε ςπρνινγηθή ξνή, νη 

ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο εγγχηεηαο, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζε ζξεζθεπηηθέο 

θνηλφηεηεο (Myers, 2000).  

ε κία κεηά-αλάιπζή ηνπο νη Lyubomirsky, King θαη Diener (2005) 

δηαπηζηψλνπλ πσο ε επηπρία θαη ε βίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ  παξάγνπλ νθέιε 

ζε πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο φπσο ζηηο θηιίεο, ζηνλ γάκν, ζηελ απφδνζε ζηελ 

εξγαζία,  ζην εηζφδεκα,  θαη ζηελ ζσκαηηθή πγεία. Αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζία έρεη 

παξαηεξεζεί πσο άηνκα πνπ βηψλνπλ πςειά επίπεδα επηπρίαο θαη ζεηηθψλ 
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ζπλαηζζεκάησλ βξίζθνπλ πην εχθνια δνπιεηά, ηε δηαηεξνχλ πεξηζζφηεξν θαη 

αμηνινγνχληαη ζεηηθφηεξα απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο (Cropanzano & Wright, 

1999· Wright & Staw, 1999· Diener & Biswas-Diener, 2011). Δπίζεο, ε απφδνζή 

ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν είλαη θαιχηεξε (Wright & Cropanzano, 2000) θαη αληινχλ 

κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο (Ashkanasy et al., 2016· Connolly & 

Viswesvaran, 2000· Weiss, Nicholas, & Daus, 1999). Αμίδεη αθφκα λα ζεκεησζεί φηη 

ηα επηπρηζκέλα άηνκα απνπζηάδνπλ ζπάληα (Satuf et al.,  2018), ιηγφηεξεο κέξεο απφ 

ηελ εξγαζία ηνπο θαη είλαη ιηγφηεξν επηξξεπή ζηελ εξγαζηαθή εμνπζέλσζε 

(Thoresen, Kaplan, Barsky, Warren, & de Chermont, 2003). Δπηπιένλ, νη 

επηπρηζκέλνη άλζξσπνη απνθεχγνπλ πεξηζζφηεξν ηηο ελδνεπαγγεικαηηθέο 

ζπγθξνχζεηο (Van Katwyk, Fox, Spector & Kelloway, 2000), θαη έρνπλ απμεκέλε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ νξγαληζκφ γηα ηνλ νπνίν 

εξγάδνληαη (Borman, Penner, Allen, & Motowildo, 2001).  

ε ζρέζε κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηα άηνκα κε πςειφ επίπεδν επηπρίαο 

αλαθέξνπλ πςειφηεξν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο θαη απφ ηνλ 

νηθνγελεηαθά ηνπο βίν. (Diener, Gohm, Suh, & Oishi, 2000· Marks & Fleming, 1999· 

Myers, 2000· Ramsey & Gentzler, 2015· Stack & Eshleman, 1998).  

Όζνλ αθνξά ηε ζσκαηηθή πγεία ηα επηπρηζκέλα άηνκα έρνπλ ιηγφηεξα 

αξλεηηθά ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα (Mroczek & Spiro, 2005· Røysamb, Tambs, 

Reichborn-Kjennerud, Neale, & Harris, 2003), θαζψο θαη ιηγφηεξεο αιιεξγίεο 

(Laidlaw, Booth, & Large, 1996). Δπίζεο, ηα επηπρηζκέλα άηνκα κνηάδεη λα 

πξνζαξκφδνληαη επθνιφηεξα ζε κηα ζσκαηηθή αζζέλεηα, πξαγκαηνπνηνχλ ιηγφηεξεο 

επηζθέςεηο ζηα λνζνθνκεία, έρνπλ ρακειφηεξα επίπεδα πφλνπ θαη θαηαλαιψλνπλ 

κηθξφηεξεο πνζφηεηεο θαξκάθσλ (Satuf et al., 2018). 

Αθφκα, ε βίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαιή ςπρηθή 

πγεία θαη ηα επηπρηζκέλα άηνκα εθδειψλνπλ ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη 

άγρνπο (Chang & Farrehi, 2001· Diener & Seligman, 2002· Lyubomirsky, King, & 

Diener, 2005· Kashdan & Roberts, 2004). Δπηπξφζζεηα, ηα άηνκα κε πςειφ επίπεδν 

επηπρίαο είλαη ιηγφηεξν επηξξεπή ζηε ρξήζε  εμαξηεζηνγφλσλ  νπζηψλ θαη ιηγφηεξν 

πηζαλφ λα θάλνπλ ζρεηηθέο θαηαρξήζεηο (Bogner, Corrigan, Mysiw, Clinchot, & 

Fugate, 2001), ελψ νη έθεβνη πνπ είλαη πεξηζζφηεξν επηπρείο έρνπλ κηθξφηεξε ξνπή 

πξνο ηελ παξαβαηηθφηεηα (Windle, 2000).  

Δπ δελ  
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Αλαθνξηθά κε ην επ δελ ε θπξηφηεξε ζπκβνιή ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο είλαη απηή 

ηνπ Seligman (2002). πγθεθξηκέλα, αλαπηχζζνληαο ηε ζεσξία ηεο απζεληηθήο 

επηπρίαο ν Seligman (2002) πεξηγξάθεη ηo επ δελ σο έλαλ ζπλδπαζκφ ηξηψλ 

ζηνηρείσλ. Σν πξψην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν είλαη ε βίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Σα 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ε ραξά, ε επραξίζηεζε, ν ελζνπζηαζκφο θαη ε αγάπε 

θάλνπλ ηε δσή ηνπ αηφκνπ ηθαλνπνηεηηθή θαη επράξηζηε. Χο δεχηεξν ζεκαληηθφ 

κέξνο ηνπ επ δελ ν Seligman (2002) ζεσξεί ηελ αλαγλψξηζε ησλ δπλαηψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ αηφκνπ, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο ζηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ. Σέινο, ην 

ηξίην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ επ δελ είλαη ε χπαξμε λνήκαηνο ζηε δσή ηνπ αηφκνπ.  

 Δμειίζζνληαο θαη δηεπξχλνληαο ηελ παξαπάλσ ζεσξία ηνπ ν Seligman 

αλάπηπμε ηελ ζεσξία PERMA φπνπ αλαθέξεηαη ζε πέληε ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ 

ζπλζέηνπλ ην επ δελ, δειαδή ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα, ηε ζχλδεζε, ηηο ζρέζεηο, ην 

λφεκα θαη ηηο επηηεχμεηο (Seligman, 2011· Seligman, 2018). 

 Σν πξψην ζηνηρείν παξακέλεη ε βίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Πξφθεηηαη 

γηα ηελ  ππνθεηκεληθή κεηαβιεηή πνπ εθθξάδεη ην ηη αηζζάλεηαη θαη ζθέθηεηαη ην 

άηνκν. Σν δεχηεξν ζηνηρείν αθνξά ζηε ζχλδεζε, ηελ ξνή, θαη  απνξξφθεζε ηνπ 

αηφκνπ φηαλ απηφ αζρνιείηαη κε κηα ελδηαθέξνπζα γηα ην ίδην δξαζηεξηφηεηα. ηελ 

θαηάζηαζε απηή, ην άηνκν ράλεη ηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ επίγλσζε ηνπ 

εαπηνχ ηνπ θαη βηψλεη ηελ ςπρνινγηθή ξνή (Csikszentmihalyi, 1990). Σν ηξίην 

ζηνηρείν ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη νη ζεηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο. ην πιέγκα δειαδή 

ησλ ζρέζεσλ ηνπ αηφκνπ κε άιινπο αλζξψπνπο πνπ ηνπ παξέρνπλ ζηήξημε, 

εθηίκεζε, αγάπε θαη κηα αίζζεζε απνδνρήο, Σν ηέηαξην ζηνηρείν αλαθέξεηαη ζην 

λφεκα θαη ηελ αίζζεζε ηνπ αηφκνπ φηη ε δσή ηνπ αμίδεη θαη έρεη έλαλ ζθνπφ, δειαδή 

ε δσή ηνπ ζπλδέεηαη κε θάηη αλψηεξν πνπ κπνξεί λα είλαη ε πίζηε ζηνλ ζεφ, ε 

πξνζθνξά ζηελ θνηλσλία ή έλαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο πξνζσπηθφο ζθνπφο. Σν 

πέκπην ζηνηρείν ηεο ζεσξίαο απηήο ζρεηίδεηαη κε ηε βησκέλε αίζζεζε επίηεπμεο 

πξνζσπηθψλ ζηφρσλ. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ ηθαλφηεηα εθπιήξσζεο ησλ αλαγθψλ, 

ησλ επζπλψλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.  

 πλνςίδνληαο, ε ζεσξία απηή ππνζηεξίδεη πσο ην επ δελ απαξηίδεηαη απφ 

ζηνηρεία πνπ είλαη ππνθεηκεληθά, θαζψο θαη απφ άιια πνπ είλαη αληηθεηκεληθά. 

Απνηειεί έλαλ ζπλδπαζκφ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ςπρνινγηθήο ξνήο, λνήκαηνο, 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη αηζζήκαηνο επίηεπμεο (Seligman, 2011).  

Νόεκα δσήο 
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Μηα άιιε έλλνηα ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο κε ηελ νπνία φιν θαη πεξηζζφηεξν 

αζρνινχληαη νη εξεπλεηέο είλαη ε έλλνηα ηνπ λνήκαηνο δσήο (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000· Ryan & Deci, 2001). H έλλνηα ηνπ λνήκαηνο νξίδεηαη κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, αλάινγα κε ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

(Crumbaugh & Maholick, 1964· Frankl, 1965). Σν λφεκα δσήο κπνξεί λα εληνπηζηεί 

ζε κία δσή πνπ ην άηνκν ηελ βηψλεη σο πιήξε θαη είλαη θαηεπζπλφκελε πξνο έλαλ 

νπζηψδε γηα ην άηνκν ζηφρν (Ryff & Singer, 1998). Μπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί σο ν 

παξάγνληαο πνπ παξέρεη ζπλνρή ζηε δσή ελφο αηφκνπ (Reker & Wong, 1988· May, 

2012). Δίλαη ζπλεπψο ην λφεκα πεγή νληνινγηθήο ζεκαζίαο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ 

πνπ ην βηψλεη (Crumbaugh & Maholick, 1964, ζει. 201). 

 Σν λφεκα δσήο ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη σο κηα κεηαβιεηή πνπ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί θαη σο δείθηεο επεκεξίαο (Ryff, 1989), σο παξάγνληαο πνπ δηεπθνιχλεη 

ηελ πξνζαξκνζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο (Park & Folkman, 1997), 

αιιά θαη σο δείθηεο ζεξαπεπηηθήο αλάπηπμεο (Crumbaugh & Maholick, 1964· 

Frankl, 1965). 

 Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ην λφεκα δσήο, 

αλάινγα κε ην γλσζηηθφ πεδίν πνπ ην εξεπλά ή ηελ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη. 

χκθσλα κε ηνλ Frankl (1965), θάζε άηνκν θαιείηαη  λα αλαγλσξίζεη θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ λφεκα κε βάζε ηε ζπλείδεζή ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη 

επεηδή δελ ππάξρεη έλα θνηλψο απνδεθηφ λφεκα δσήο γηα ηνλ θαζέλα.  

 Ζ αλαδήηεζε ηνπ λνήκαηνο δσήο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ 

πξνζπάζεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνζσπηθψλ αλαγθψλ, γηα λα ληψζνπκε αμία, ζθνπφ 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα (Baumeister, 1991). Ο Seligman (2002) ηνλίδεη ηε ζεκαζία 

ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηε δξάζε, ηελ πλεπκαηηθφηεηα, θαη ηελ ππέξβαζε 

(transcendence) σο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηνπ λνήκαηνο δσήο θαη ηεο εθπνξεπφκελεο 

απφ απηφ απζεληηθήο επηπρίαο. 

ηε βηβιηνγξαθία, ε γεκάηε κε λφεκα δσή ζεσξείηαη ηζνδχλακε κε ηνλ 

απζεληηθφ ηξφπν δσήο. Παξάιιεια ην λφεκα απνηειεί ζπζηαηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ή 

ηξφπνο αχμεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  κε βάζε ηηο ζεσξίεο πνπ αζρνινχληαη κε 

ηελ επεκεξία κέζσ ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ αηφκνπ (Steger et al., 2006).  

 Αληίζεηα, ε έιιεηςε λνήκαηνο ζρεηίδεηαη κε πςειφηεξα επίπεδα 

θαηάζιηςεο θαη άγρνπο (Debats, van der Lubbe, & Wezeman, 1993· Steger, Oishi, & 

Kashdan, 2009), κε απηνθηνληθφ ηδεαζκφ (Heisel & Flett, 2004· Kleiman & Beaver, 
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2013), θαζψο θαη κε απμεκέλε αλάγθε γηα ςπρνζεξαπεία (Debats, 1996· Ryff & 

Singer, 1996). Δπηπιένλ, άιιεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη ηε ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην 

λφεκα δσήο θαη ηελ εξγαζηαθή απφιαπζε (Bonebright, Clay, & Ankenmann, 2000), 

ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, θαζψο θαη ηελ ππνθεηκεληθή επηπρία (Debats et al., 

1993· Steger & Kashdan, 2007). 

 

Ψπρηθή αλζεθηηθόηεηα  

Ζ κειέηε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 

θαη 1970, θπξίσο κέζα απφ ηελ έξεπλα παηδηψλ πνπ δηέηξεραλ απμεκέλν θίλδπλν λα 

αλαπηχμνπλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο κεγάισλαλ, ή κηαο 

εθ γελεηήο εππάζεηαο (Luthar, 2006· Luthar, & Cicchetti, 2000· Luthar, Cicchetti, & 

Becker, 2000· Masten, 2007· Masten & Tellegen, 2012). ηφρνο ησλ πξψησλ 

εξεπλψλ ήηαλ ε θαηαλφεζε, ε πξφιεςε, θαζψο θαη ε ζεξαπεία ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ 

φπσο ε ζρηδνθξέλεηα ή ν απηηζκφο θαη ε κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ηξαπκαηηθψλ 

γεγνλφησλ ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. 

Ζ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα νξίδεηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο απφ 

δηαθνξεηηθνχο εξεπλεηέο θαη δελ ππάξρεη έλαο απνδεθηφο νξηζκφο. Οξηζκέλνη 

εξεπλεηέο ζεσξνχλ ηε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα σο έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ή σο κία ηδηφηεηα, ελψ άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη πξφθεηηαη γηα κία 

ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία ζεηηθήο πξνζαξκνγήο ζε αληίμνεο θαηαζηάζεηο. Οη Masten, 

Best θαη Garmezy (1999)  νξίδνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα σο «ηε δηαδηθαζία, ηελ 

ηθαλφηεηα ή ην απνηέιεζκα κηαο επηηπρνχο πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ κπξνζηά ζε 

δχζθνιεο ή θαη απεηιεηηθέο ζπλζήθεο» (Lightsey, 2006). Δπνκέλσο, ε ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα αλαθέξεηαη γεληθά ζε κία θαηεγνξία θαηαζηάζεσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλερείο ηχπνπο ζεηηθήο πξνζαξκνγήο, παξφιε ηελ χπαξμε 

ζεκαληηθψλ αληημννηήησλ ή επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ γηα ην άηνκν (Υαηδερξήζηνπ, 

Λακπξνπνχινπ θαη Αδακνπνχινπ, 2012).  

Ζ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ζεσξείηαη έλαο ζπλδπαζκφο ηθαλνηήησλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία ζπλδπάδνληαη θαη αιιεινεπηδξνχλ δπλακηθά, 

επηηξέπνληαο ζην άηνκν λα αλαθάκςεη, λα αληηκεησπίζεη κε επηηπρία ηηο δπζθνιίεο 

θαη λα είλαη ιεηηνπξγηθφ πάλσ απφ ην κέζν φξν παξά ηηο αληημνφηεηεο θαη ην 

απμεκέλν άγρνο. Υξεηάδεηαη ζπλεπψο λα ππάξρεη πξψηα θάπνηα απεηιή ή πξφθιεζε 
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ζηελ αλάπηπμε ησλ αηφκσλ θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο αληηκεηψπηζήο ηνπο λα 

παξαηεξεζεί ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα (Masten, 2001). 

Ζ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία ζηαηηθή έλλνηα, 

θαζψο δηαηξέρεη δηαθνξεηηθά αλαπηπμηαθά ζηάδηα εληφο ησλ νπνίσλ αιιάδεη. Οη 

εξεπλεηέο δηαθσλνχλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ε 

εκθάληζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο. Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ σο θξηηήξην γηα  ηελ 

εκθάληζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηελ απνπζία ςπρνπαζνινγίαο θαη ζπκπησκάησλ. 

Άιινη, πηνζεηνχλ σο θξηηήξην ηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα ή ηελ ιεηηνπξγηθή 

θνηλσληθνπνίεζε. Οη πξψηνη ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ έξεπλα ηνπο θπξίσο εζσηεξηθά 

θξηηήξηα, ελψ νη δεχηεξνη θπξίσο εμσηεξηθά (Masten, 2001). Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε 

έλαλ πιεξέζηεξν νξηζκφ δελ ππάξρεη «θαζνιηθή» ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, αιιά 

αλζεθηηθφηεηα αλά ηνκέα. 

Ζ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο αληημνφηεηεο θαη ην 

απμεκέλν άγρνο. Μεξηθά κεηαβαηηθά ζηάδηα, ηα νπνία ελδερνκέλσο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ απμεκέλν άγρνο είλαη: α) ε έλαξμε ηεο θνίηεζεο ζην ζρνιείν β) ε 

απνκάθξπλζε απφ ηνπο γνλείο ζην δηάζηεκα ηεο εθεβείαο γ) ε αλαηξνθή παηδηψλ. 

Δπίζεο, άιια γεγνλφηα φπσο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, αλεξγία, δηαδχγην ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ απμεκέλν άγρνο. Σα άηνκα πνπ βηψλνπλ ηηο παξαπάλσ αληίμνεο 

ζπλζήθεο, αιιά ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξνζσπηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο αληαπεμέξρνληαη θαη είλαη ιεηηνπξγηθά ζεσξνχληαη σο ςπρηθά 

αλζεθηηθά (Tusaie & Dyer 2004). Δπνκέλσο, ε αλζεθηηθφηεηα είλαη κία δπλακηθή 

δηαδηθαζία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεηηθή πξνζαξκνγή κπξνζηά ζε αληημνφηεηεο θαη 

δπζθνιίεο. Σνλίδεηαη ινηπφλ ζηελ ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ φξνπ φηη  

ππάξρνπλ δχν απαηηνχκελεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 

: α) ε έθζεζε ζε ζνβαξή απεηιή ή αληημνφηεηα θαη β) ε επίηεπμε ζεηηθήο 

πξνζαξκνγήο παξά ηελ χπαξμε ζνβαξψλ θηλδχλσλ ζηελ αλάπηπμε (Luthar, Cicchetti 

& Becker, 2000). 

Οη έξεπλεο γηα ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα έρνπλ αθνινπζήζεη ηέζζεξα 

«θχκαηα» (Masten, 2007· Masten & Wright, 2010· Wright et al., 2013). Οη εξεπλεηέο 

ηνπ πξψηνπ θχκαηνο έδσζαλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ νξηζκφ θαη ηνλ ηξφπν κέηξεζεο 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Πξνζπάζεζαλ επίζεο λα εληνπίζνπλ ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζεηηθή πξνζαξκνγή ζε ζπλζήθεο θηλδχλνπ θαη αληημνφηεηαο. 

Οη εξεπλεηέο ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο κεηαηφπηζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο πέξα 

απφ ηνπο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο θαη εμέηαζαλ ηηο δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο 
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νπνίεο νη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο επηθέξνπλ ηε ζεηηθή πξνζαξκνγή θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αληημννηήησλ (Luthar, 2006· Luthar et al 2000). 

Οη εξεπλεηέο ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο ρξεζηκνπνίεζαλ ηα επξήκαηα απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο γηα ηελ αλζεθηηθφηεηα, θαζψο θαη κεζφδνπο απφ ηνλ ηνκέα ηεο 

πξφιεςεο θαη ηα εθάξκνζαλ ζε παξεκβάζεηο πνπ ζηφρν είραλ ηελ πξναγσγή ηεο 

πγείαο. 

Οη εξεπλεηέο ηνπ ηέηαξηνπ θχκαηνο έδσζαλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

ζεκαληηθφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζε πνιιαπιά επίπεδα αλάιπζεο. 

Έηζη, κειέηεζαλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο δηαδηθαζηψλ πνπ μεθηλνχλ απφ ην γνληδηαθφ 

επίπεδν θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ εγθεθάινπ κέρξη ην επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ 

θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ επξχηεξσλ νηθνζπζηεκάησλ (Masten, 2007). Ζ 

έξεπλά ηνπο εζηηάδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη 

βηνινγηθνί παξάγνληεο, φζνλ αθνξά ζηε ζεηηθή πξνζαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ζε 

ζπλζήθεο αληημνφηεηαο (Curtis & Cicchetti, 2003), ελψ αξθεηέο λέεο έξεπλεο 

αζρνινχληαη κε ηε κειέηε γελεηηθψλ, επηγελεηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ, ςπρνθνηλσληθψλ 

θαη λεπξνρεκηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο αλζεθηηθφηεηαο 

(Wu et al., 2013). 

Ζ έξεπλα ηεο αλζεθηηθφηεηαο αλαπηχζζεηαη θπξίσο ζε δχν  πεδία. Σν πξψην 

αθνξά ζηε κειέηε ηνπ κεραληζκνχ αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ αμηνπνηνχλ ηα 

άηνκα θαη ην δεχηεξν αθνξά ζηε κειέηε ησλ επηδξάζεσλ ηνπ άγρνπο. Πνιιέο 

έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ ην άγρνο θαη ηνπο κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο ησλ 

δπζθνιηψλ έδεημαλ πσο ηα άηνκα, παξά ηηο αληημνφηεηεο, ιεηηνχξγεζαλ πνιχ 

θαιχηεξα απφ απηφ πνπ αλακελφηαλ θαη κάιηζηα βειηηψζεθαλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο 

εμαηηίαο ησλ δπζρεξεηψλ. Απηφ ην εχξεκα νδήγεζε αξρηθά ζηε κειέηε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο. Ζ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα εζηηάδεη ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη φρη 

ζηελ αζζέλεηα. πλεπψο, ηα δχν παξαπάλσ εξεπλεηηθά πεδία ζρεηίδνληαη, αιιά 

δίλνπλ έκθαζε ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο (Tusaie &Dyer, 2004). 

Ζ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηηο αθφινπζεο  έμη ζπγθεθξηκέλεο 

ηδηφηεηεο πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ: α) Αλάθακςε: φηαλ ην άηνκν αληηκεησπίδεη 

αληημνφηεηα πξνζπαζεί λα επηζηξέςεη ζηνπο πξφηεξνπο θπζηνινγηθνχο ξπζκνχο κε 

βειηησκέλν θαη ζεηηθφ ηξφπν (Flach, 1997) θαη β) Τςειέο πξνζδνθίεο-απηνδηάζεζε: 

νη πςειέο πξνζδνθίεο ζπλάδνπλ κε κία αίζζεζε ζθνπνχ ζηε δσή θαη έλα 

ππνθεηκεληθφ αίζζεκα επίηεπμεο (Benard, 1991). H αληίιεςε πεξί ζθνπνχ ζηε δσή 

κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή. Ζ απηνδηάζεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε 
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φηη παξά ηα εκπφδηα ην άηνκν κπνξεί λα αληηκεησπίζεη θαη λα βειηησζεί ζεκαληηθά 

κέζα απφ ηηο δπζθνιίεο. Ζ απηνδηάζεζε ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζσπηθή αμία ελφο 

αηφκνπ θαη πεξηιακβάλεη κηα ηζρπξή εζσηεξηθή πίζηε φηη φπνηα αληημνφηεηα θαη αλ 

πξνθχςεη ζα αληηκεησπηζηεί θαη ζα δψζεη επθαηξία εμέιημεο θαη αλέιημεο. γ) Θεηηθέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο-θνηλσληθή ζηήξημε: ηα παηδηά πνπ είλαη αλζεθηηθά, έρνπλ κηα 

ζηαζεξή θαη αζθαιή ζρέζε κε έλαλ ζεκαληηθφ ελήιηθα (Anthony, 1974· Garmezy, 

1991· Luthar et al., 2000· Masten, 1994· Rutter, 1987. Werner & Smith, 1992). Οη 

ελήιηθεο πνπ έρνπλ νπζηαζηηθέο ζρέζεηο κε θάπνηνλ ζπλνκήιηθν ή κε κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο εκθαλίδνπλ αλζεθηηθφηεηα (Flach, 1997· Richardson, 2002· Tusaie & 

Dyer, 2004). Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα ζηήξημε θαη 

επηθνηλσλία θαη ζπκβάιινπλ επίζεο ζην λα ληψζεη ην άηνκν ηθαλφ λα αληηκεησπίζεη 

ηηο φπνηεο αληημνφηεηεο (Tusaie & Dyer, 2004). δ) Δπειημία: ε επειημία ζπλδέεηαη κε 

ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα απέλαληη ζηηο αιιαγέο, ηελ ηθαλφηεηα γηα ζπλεξγαζία, ηε 

ζεηηθή ηδηνζπγθξαζία, ηε ραιαξή δηάζεζε, ηελ αλεθηηθφηεηα θαη ηελ θηιηθφηεηα 

(Blechman & Culhane, 1993· Garmezy, 1991· Luthar&Cicchetti, 2000·  Masten, 

1994. Richardson, 2002· Rutter, 1987· Werner&Smith, 1992). ε) Υηνχκνξ: ην 

ρηνχκνξ ζπκβάιιεη ζηελ δηαρείξηζε ησλ δπζθνιηψλ, θαζψο θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

κεραληζκψλ αληηκεηψπηζεο (Anthony, 1974· Benard, 1991· Garmezy, 1991· Masten, 

1994· Richardson, 2002· Rutter, 1987· Werner & Smith, 1992· Wolin & Wolin, 

1993). ζη) Απηνζεβαζκφο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηα: νη δχν απηέο έλλνηεο 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αλζεθηηθφηεηα δηφηη ηφζν ηα αλζεθηηθά παηδηά θαη νη 

αλζεθηηθνί ελήιηθεο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειά επίπεδα απηνζεβαζκνχ θαη 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (Anthony, 1974· Benson, 1997· Flach, 1997· Garmezy, 

1991· Luthar & Cicchetti, 2000· Masten, 1994· Richardson, 2002· Rutter, 1987· 

Werner & Smith, 1992). 

Ψπρνινγηθή Ρνή  

H εκθάληζε ηεο έλλνηαο ηεο ςπρνινγηθήο ξνήο μεθίλεζε απφ ηε κειέηε ηεο 

δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο ησλ θαιιηηερλψλ θαη ηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο θαηά ηελ δηαδηθαζία απηή (Getzels & Csikszentmihalyi, 1976). Χο ςπρνινγηθή 

ξνή νξίδεηαη ε έληνλε εκπινθή κε βησκαηηθφ ηξφπν ζε κία δξαζηεξηφηεηα ζην εδψ 

θαη ηψξα, ε νπνία κπνξεί λα είλαη ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή. Σν άηνκν ζε απηή ηελ 

θαηάζηαζε ιεηηνπξγεί κε βάζε ην κέγηζην ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ δηαηεξψληαο πιήξσο 

ηελ πξνζνρή ηνπ ζε απηφ κε ην νπνίν αζρνιείηαη (Csikszentmihalyi, 2009). H ζεσξία 
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ηεο ςπρνινγηθήο ξνήο είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο ζεσξίεο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ 

εμέηαζε ησλ θηλήηξσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ππνθεηκεληθήο επηπρίαο 

(Csikszentmihalyi, 1990).  

Ζ βίσζε ςπρνινγηθήο ξνήο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηζνξξνπίαο αλάκεζα 

ζηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηνπ αηφκνπ, φζνλ αθνξά ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαη ηηο 

δηαζέζηκεο δπλαηφηεηεο - πξνθιήζεηο γηα δξάζε (Landhäuber & Keller, 2012). Ζ 

ηζνξξνπία απηή είλαη αζηαζήο. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο δπλαηέο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί 

ην άηνκν λα βηψζεη: (1) Αλ νη πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ 

αηφκνπ είλαη ρακειέο, απηφ πνπ ζα βησζεί είλαη απάζεηα θαη ζπλήζσο ε ππνθεηκεληθή 

εκπεηξία παξέρεη ρακειή ηθαλνπνίεζε. (2) Όηαλ νη πξνθιήζεηο είλαη ζε πςειφηεξν 

επίπεδν απφ ηηο δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ, απηφ πνπ βηψλεηαη είλαη άγρνο. (3) Όηαλ νη 

δεμηφηεηεο είλαη πςειφηεξεο απφ ην επίπεδν ηεο πξφθιεζεο, ην άηνκν ζα βηψζεη αλία. 

Καη ηέινο, (4) φηαλ νη πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ 

είλαη εμίζνπ πςειέο, ην άηνκν βξίζθεηαη ζε ςπρνινγηθή ξνή θαη βηψλεη πςειήο 

πνηφηεηαο ππνθεηκεληθή εκπεηξία.  

Όηαλ έλα άηνκν βξίζθεηαη ζε ςπρνινγηθή ξνή, ην βίσκα ηνπ εθηπιίζζεηαη 

απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή θαη ην άηνκν εηζέξρεηαη ζε κία ππνθεηκεληθή θαηάζηαζε ε 

νπνία παξαηεξνχληαη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: (1) Έληνλε θαη εζηηαζκέλε πξνζνρή 

ζε απηφ πνπ θάλεη ηελ παξνχζα ζηηγκή, (2) ζπγρψλεπζε ηεο δξάζεο κε ηελ επίγλσζε 

ηεο δξάζεο θαζψο απηή ζπκβαίλεη, (3) ράζηκν ηεο επίγλσζεο ηεο αίζζεζεο ηνπ 

αηφκνπ σο δξψληνο ππνθεηκέλνπ, (4) κηα αίζζεζε φηη ην άηνκν έρεη ηνλ έιεγρν απηψλ 

πνπ θάλεη θαη μέξεη πψο λα αληηκεησπίζεη ηελ θάζε πξφθιεζε πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςεη κε απηφ κε ην νπνίν αζρνιείηαη, (5) κηα δηαζηξεβισκέλε αίζζεζε ηνπ 

ρξφλνπ φπνπ ζπλήζσο ν ρξφλνο πεξλάεη πην γξήγνξα απφ φ,ηη ζπλήζσο, (6) ε αζρνιία 

βηψλεηαη σο πεγή ηθαλνπνίεζεο θαη ε ηθαλνπνίεζε απηή δελ έρεη άκεζε ζρέζε κε ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα, (7) ην ηειηθφ απνηέιεζκα κνηάδεη λα είλαη ε αθνξκή 

ελαζρφιεζεο κε θάηη πνπ παξέρεη ζην άηνκν ηελ ηθαλνπνηεηηθή απηή αίζζεζε ηεο 

ςπρνινγηθήο ξνήο (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2014).   

πκπεξαζκαηηθά, ν ζηφρνο είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο θαη ε 

εκπεηξία είλαη ν απηνζθνπφο θαη φρη ην πξνθαζνξηζκέλν απνηέιεζκα. Ζ ηαπηφρξνλε 

αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ γηα δξάζε ζπλεπάγεηαη βειηίσζε 

ζην πεξηερφκελν θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εκπεηξίαο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηε βίσζε ζεηηθφηεξσλ ζπλαηζζεκάησλ θηάλνληαο ηειηθά ην άηνκν ζηε 
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βίσζε ηεο ςπρνινγηθήο ξνήο (Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 1998· Jackson 

& Csikszentmihalyi, 1999· Jackson, Kimiecik, Ford, & Marsh, 1998):  

Σα δνκεκέλα πεξηβάιινληα θαη νη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο βίσζεο ηεο ςπρνινγηθήο ξνήο. Ηδηαίηεξα, ν αζιεηηζκφο απνηειεί έλα 

θαιφ παξάδεηγκα θαζψο είλαη έλα πεδίν πνπ παξέρεη πνιιέο επθαηξίεο βίσζεο ξνήο 

(Swann, 2016). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη αζιεηηθέο δξάζεηο είλαη δνκεκέλεο 

θαη ζηνρνθαηεπζπλφκελεο, αθνινπζνχλ θαλφλεο, απνηεινχλ πεδίν έθθξαζεο 

αληαγσληζκνχ θαη πξνυπνζέηνπλ πςειφ επίπεδν δέζκεπζεο, θαζψο θαη θπζηθέο θαη 

ςπρηθέο πξνθιήζεηο. Ζ ξνή ζηνλ αζιεηηζκφ ζπλδέεηαη επίζεο κε ηελ θνξπθαία 

απφδνζε (Jackson & Roberts, 1992· Landhäuber & Keller, 2012). Σα επξήκαηα απηά 

δηεπξχλνπλ ην πεδίν κειέηεο ηεο ςπρνινγηθήο ξνήο θαη ζε άιια πιαίζηα φπσο ζηελ 

εθπαίδεπζε (Shernoff, Csikszentmihalyi, Schneider, & Shernoff, 2003) θαη ηελ 

εξγαζία (Demerouti, 2006). 

Γπλαηά ζηνηρεία ραξαθηήξα θαη αξεηέο 

Όπσο επηζεκάλζεθε θαη πξνεγνπκέλσο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Θεηηθήο 

Φπρνινγίαο ήηαλ ε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε κειέηε ησλ επηηεπγκάησλ, ησλ 

δπλαηνηήησλ θαζψο θαη ησλ δπλαηψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ αξεηψλ ηνπ αηφκνπ 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Χο ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα θαη αξεηέο ζεσξνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ αηφκνπ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ άλζεζή ηνπ, εληζρχνπλ ηελ 

ςπρνινγηθή αλζεθηηθφηεηα θαη δξνπλ πξνζηαηεπηηθά έλαληη ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο 

(Seligman, 2002· Peterson, & Seligman, 2004). χκθσλα κε ηνπο Peterson θαη 

Seligman (2004) ηα δπλαηά ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κία εζηθή ηδηφηεηα 

θαη επηινγή ηνπ αηφκνπ θαη απνηεινχλ ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά. 

Χο δπλαηά ζηνηρεία νη Linley θαη Ζarrington (2006) νξίδνπλ ηελ θπζηθή 

ηθαλφηεηα ζπκπεξηθνξάο, ζθέςεο ή ζπλαηζζήκαηνο ηνπ αηφκνπ, φηαλ απηή πξνάγεη 

θαη επλνεί ηελ χςηζηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απφδνζε ζηα πιαίζηα επίηεπμεο 

ζεκαληηθψλ ζηφρσλ. 

Ο θιάδνο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο γηα πνιιά ρξφληα πξνζπαζνχζε λα 

επηθέξεη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο κειέηεο αξλεηηθψλ θαη ζεηηθψλ παξαγφλησλ. 

Απηφ πνπ έιεηπε ήηαλ κηα ζπζηεκαηηθή ηαμηλφκεζε θαη πεξηγξαθή ησλ δπλαηψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αηφκνπ, θάηη αληίζηνηρν κε ην Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην 

Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ (DSM) αιιά απφ ηελ πιεπξά ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο. Σν θελφ 
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απηφ απνθάζηζαλ λα θαιχςνπλ νη Peterson θαη Seligman (2004) κε ηε δεκηνπξγία 

θαη έθδνζε ηνπ VIA (Values In Action) πνπ απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα 

ζπζηεκαηηθήο ηαμηλφκεζεο ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ.  

Ζ ηαμηλφκεζε απηή πεξηιακβάλεη είθνζη ηέζζεξα δπλαηά ζηνηρεία ηνπ 

ραξαθηήξα νκαδνπνηεκέλα ζε έμη θαηεγνξίεο πνπ νλνκάδνληαη αξεηέο. Οη αξεηέο 

απηέο είλαη: α) ε αλζξσπηά, β) ε απηνζπγθξάηεζε, γ) ε ζνθία, δ) ην θνπξάγην, ε) ε 

δηθαηνζχλε, θαη ζη) ε ππέξβαζε. Σα 24 δπλαηά ζηνηρεία ραξαθηήξα είλαη ηα 

ςπρνινγηθά ζπζηαηηθά, νη δηαδηθαζίεο ή νη κεραληζκνί πνπ εκπεξηέρνπλ νη έμη απηέο 

αξεηέο. Πξφθεηηαη γηα δηαθξηηνχο ηξφπνπο κέζσ  ησλ νπνίσλ αλαδεηθλχνληαη νη 

αξεηέο. Φαλεξψλνληαη ζηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ 

αηφκνπ, θαη κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ θαη πνζνηηθά. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ VIA πνπ 

δεκηνχξγεζαλ νη Peterson θαη Seligman (2004) δηαρσξίδεη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ 

ραξαθηήξα ζε ακνηβαία απνθιεηφκελεο θαη εμαληιεηηθέο θαηεγνξίεο.  

Οη Peterson θαη Seligman (2004) αλαθέξνληαη ζε ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα 

νπνία ηα άηνκα γλσξίδνπλ φηη δηαζέηνπλ, κπνξνχλ λα ηα εθαξκφζνπλ, ηα εμαζθνχλ 

θαη αλαδεηνχλ ηξφπνπο θαη επθαηξίεο ψζηε λα ηα εθαξκφδνπλ θαη λα ηα 

αλαπηχζζνπλ. Δπίζεο, ε αμηνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πξνζθέξεη 

ηθαλνπνίεζε θαη νινθιήξσζε ζην άηνκν (Peterson & Seligman, 2004· Seligman, 

2002). 

Δξεπλεηηθά δεδνκέλα αλαδεηθλχνπλ φηη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ζρεηίδνληαη κε 

ζεηηθέο κεηαβιεηέο, φπσο ην λφεκα δσήο (Allan & Duffy, 2014) ε πεξηέξγεηα, ε 

επγλσκνζχλε θαη ε ειπίδα (Brdar & Kashdan, 2010), θαζψο θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ 

ηε δσή (Niemiec, 2013).  

Αμηνπνηψληαο επξήκαηα φπσο απηά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, νη 

εξεπλεηέο αλέπηπμαλ πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ δπλαηψλ 

ζηνηρείσλ ραξαθηήξα. Έηζη νη Senf θαη Liau (2013) απέδεημαλ φηη ηα πξνγξάκκαηα 

πνπ εζηηάδνπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηψλ ζηνηρείσλ ηνπ ραξαθηήξα νδεγνχλ ζε 

αχμεζε ησλ επηπέδσλ επηπρίαο, θαζψο θαη ζε κείσζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ ζηα άηνκα. επίζεο, κέζσ ηέηνησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο θαίλεηαη 

λα απμάλνληαη ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή (Proyer, Ruch, & Buschor, 

2012).  

Άιιεο εθαξκνγέο ησλ δπλαηψλ ζηνηρείσλ ηνπ ραξαθηήξα αθνξνχλ ζηε γνληθή 

κέξηκλα, ην ρηίζηκν νκάδαο, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηαιέλησλ (Quinlan, Swain, & Vella-Brodrick, 2012). πλνςίδνληαο, ηα 
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ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα απνηεινχλ ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ 

ησλ νπνίσλ ε αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα πνηνηηθή δσή 

(Peterson & Seligman, 2004).  

Διπίδα 

Ζ έλλνηα ηεο ειπίδαο νξίδεηαη σο κηα γλσζηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θηλεηνπνίεζε πξνο ηελ επίηεπμε έλαλ ζηφρνπ θαζψο θαη κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί ην άηνκν λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο απηνχο (Snyder et al., 1991·  

Snyder, 1995). Ζ ζεσξία ηεο ειπίδαο πνπ ν Snyder αλέπηπμε ην 2002, πεξηγξάθεη ηελ 

ειπίδα σο κηα θαηάζηαζε ζεηηθήο θηλεηνπνίεζεο πνπ εθπνξεχεηαη απφ κία θηλεηήξην 

δχλακε θαη απφ έλα ζρέδην γηα ην κέιινλ. Ζ πξψηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

φπνηνπ ζηφρνπ ζεσξείηαη ε ζεηηθή απηναμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ.   Σν άηνκν αμηνινγεί 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα αθνινπζήζεη απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο δξάζεο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. εκαληηθφ κέξνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

είλαη ε χπαξμε ελαιιαθηηθψλ ε νπνία παξέρεη ηελ απαξαίηεηε επειημία ζε πεξίπησζε 

δπζρεξεηψλ ή απνηπρηψλ.   Όζνη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπηχζζνπλ 

απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο δξάζεηο θαη λα δεκηνπξγνχλ ή λα αλαγλσξίδνπλ ηελ 

χπαξμε ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ, έρνπλ πςειά επίπεδα ειπίδαο. Ζ χπαξμε θηλήηξνπ 

είλαη ην δεχηεξν απαξαίηεην ζηνηρείν. Απνηειεί ην ζηνηρείν εθείλν πνπ δίλεη ηελ 

απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα λα θηλεηνπνηεζεί ην άηνκν κέζσ ηεο δξάζεο, πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ ζηφρσλ. Γηα νξηζκέλνπο εξεπλεηέο απηφ είλαη ην θπξίαξρν 

ζηνηρείν, πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ή ηνπο δξφκνπο πνπ έρεη 

ην άηνκν ζηε δηάζεζε ηνπ (Cramer & Dyrkacz, 1998). Άιινη  εξεπλεηέο, 

ππνζηεξίδνπλ πσο ε χπαξμε ηζρπξνχ θηλήηξνπ δελ έρεη ηδηαίηεξν λφεκα αλ δελ 

ζπλνδεχεηαη απφ δηαζέζηκνπο δξφκνπο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ  (Irving, 

Snyder, & Crowson, 1998, ζει. 197).   

Σα πςειά επίπεδα ειπίδαο ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ δσή  θαη 

ηελ απηνπεπνίζεζε (Chang, Yu, & Hirsch, 2013· O’Sullivan, 2011), ηηο αθαδεκατθέο 

επηδφζεηο (Day, Hanson, Maltby, Proctor, & Wood, 2010· Feldman & Kubota, 2015), 

ηηο αζιεηηθέο επηδφζεηο (Woodman, Davis, Hardy, Callow, Glasscock, & Yuill-

Proctor, 2009), ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Aspinwall & Leaf, 2002), θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία (Ouweneel, Le Blanc, Schaufeli, & van Wijhe, 2012). 

Δπίζεο, άηνκα κε πςειά επίπεδα ειπίδαο έρνπλ ιηγφηεξεο αξλεηηθέο ζθέςεηο θαη 
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ιηγφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηείλνπλ επίζεο λα θξνληίδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ 

ςπρηθή θαη ηελ ζσκαηηθή ηνπο πγεία  (Aspinwall & Leaf, 2002). 

Αηζηνδνμία 

Αηζηνδνμία είλαη ε ζηαζεξή ηάζε ηνπ αηφκνπ λα πηζηεχεη φηη είλαη πηζαλφηεξν λα ηνπ 

ζπκβνχλ ζεηηθά πξάγκαηα παξά αξλεηηθά Scheier θαη Carver (1985).  Ζ έκθαζε είλαη 

ζηελ πεπνίζεζε φηη ζα ππάξμνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη φρη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ην άηνκν ζα επηηχρεη ηα απνηειέζκαηα απηά 

Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο αλ θαη ε αηζηνδνμία θέξεηαη λα έρεη ζεκαληηθή 

νκνηφηεηα κε ηελ ειπίδα, ε ειπίδα δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ αηζηνδνμία θαζψο θαίλεηαη 

λα εκπεξηέρεη έλαλ κεραληζκφ πξφβιεςεο ηεο κειινληηθήο πνηφηεηαο δσήο (Edwards, 

2009). Έλα άηνκν κπνξεί λα έρεη ζεηηθή πξνδηάζεζε γηα πνιινχο ιφγνπο:  ιφγσ 

πξνζσπηθήο ηθαλφηεηαο, επεηδή είλαη ηπρεξφ, ή επεηδή έρεη ηελ εχλνηα άιισλ 

αηφκσλ. Σν απνηέιεζκα είλαη ε χπαξμε κηαο αηζηφδνμεο νπηηθήο θαη κηαο πξνζδνθίαο 

φηη ζα ζπκβνχλ θαιά πξάγκαηα ζην κέιινλ (Scheier & Carver, 1985, ζει. 223· 

Carver, 2014· Peterson, 2000). Ζ έλλνηα ηεο αηζηνδνμίαο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηε 

ζεηηθή πξνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ, θαη φρη ζηελ ηθαλφηεηα γηα νξγάλσζε δξάζεο, 

σζηφζν νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ηα άηνκα κε πςειφ βαζκφ αηζηνδνμίαο δηαζέηνπλ 

απμεκέλεο ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθψλ 

(Fontaine, Manstead, & Wagner, 1993). 

Έλαο φξνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αηζηνδνμία είλαη ε εθκαζεκέλε αηζηνδνμία. 

Ο φξνο εθκαζεκέλε αηζηνδνμία έρεη πξνθχςεη σο ην αληίζεην ηνπ φξνπ εθκαζεκέλε 

αβνεζεηφηεηα ή απφγλσζε (Abramson, Seligman, & Teasdale, 1978), ε νπνία έρεη 

ζπλδεζεί κε ηελ απαηζηνδνμία θαη ηελ θαηάζιηςε. Ζ έλλνηα ηεο εθκαζεκέλεο 

αηζηνδνμίαο ζπλδέεη ηνπο θιαζηθνχο νξηζκνχο ηεο αηζηνδνμίαο κε ηνλ ηξφπνπ πνπ ην 

άηνκν λνεκαηνδνηεί ηα γεγνλφηα θαζψο θαη ηα αίηηα πνπ ηα πξνθαινχλ  (Reivich, 

Gillham, Chaplin, & Seligman, 2005).  

Δλζπλεηδεηόηεηα (mindfulness) 

Ζ έλλνηα ηεο ελζπλεηδεηφηεηαο (mindfulness) έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο θπξίσο απφ ηηο 

αλαηνιηθέο θηινζνθίεο θαη ζξεζθείεο θαη ηδηαίηεξα απφ ηνλ Βνπδηζκφ (Schmidt 

2011), αλ θαη δηάθνξεο πλεπκαηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο πξνηξέπνπλ ζε 

κνξθέο ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ πνπ είλαη παξεκθεξείο κε ηελ ελζπλεηδεηφηεηα.. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα απνηειεί φιν θαη γηα πεξηζζφηεξνπο εηδηθνχο ηεο ςπρηθήο πγείαο 

κέξνο ηεο ζεξαπεπηηθήο πξαθηηθήο,  θαη γηα ηνπο εξεπλεηέο κηα κεηαβιεηή πνπ 
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πξνάγεη ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Χο ελζπλεηδεηφηεηα νξίδεηαη ε 

ηθαλφηεηα λα παξαηεξεί ην άηνκν απηφ πνπ βηψλεη ζην παξφλ, ρσξίο λα ην αμηνινγεί 

θαη κε αλνηρηή πξνο ην βίσκα ζηάζε (Kabat-Zinn 2005). πλεπψο, πξφθεηηαη γηα ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δηαηεξεί έλα επίπεδν πξνζνρήο θαη εζηίαζεο ζηελ ίδηα ηελ 

εκπεηξία πνπ βηψλεη ζην εδψ θαη ηψξα (Kabat-Zinn, 2003). ηε Βνπδηζηηθή 

παξάδνζε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελζπλεηδεηφηεηα νη φξνη «απιή παξαηήξεζε», ή 

«παξαηήξεζε ρσξίο παξέκβαζε» (Thera 1993). 

Ζ ελζπλεηδεηφηεηα θαιεί ην άηνκν λα δηαηεξήζεη κία κε θξηηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, λα ηα παξαηεξήζεη απιά, θαζψο 

αθνινπζνχλ ηελ θπζηθή ηνπο πνξεία εμέιημεο. Απηή ε δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη 

επαγξχπλεζε, ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο θαη κία αλνηρηή ζηάζε πξνο ηε βησκέλε 

εκπεηξία (Hollis-Walker & Colosimo, 2011). 

 Καηά ηελ εμάζθεζε ηεο ελζπλεηδεηφηεηαο ην άηνκν θαιείηαη λα ζπλδέζεη 

ηελ ίδηα ηνπ ηελ χπαξμε κε ην παξφλ θαζψο ην βηψλεη θάζε ζηηγκή. Ζ 

ελζπλεηδεηφηεηα πξνυπνζέηεη ην άηνκν λα έξζεη ζε επαθή κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ θαη 

λα πξνζπαζήζεη ζπλεηδεηά λα ζηακαηήζεη ηηο απηφκαηεο ζθέςεηο πνπ αμηνινγνχλ ηα 

πξφζσπα θαη ηα γεγνλφηα σο «θαιά», «θαθά», «επηζπκεηά» ή «αλεπηζχκεηα».  

 Σα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε ελζπλεηδεηφηεηα ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο 

ηνπ αηφκνπ ηεθκεξηψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ πξφζθαηεο έξεπλεο (Baer, 

2010·  Brown & Ryan, 2003· Shapiro, Oman, Thoresen, Plante, & Flinders,  2008). 

πγθεθξηκέλα, ε ζρέζε ηεο ελζπλεηδεηφηεηαο κε ηελ ςπρηθή πγεία έρεη κειεηεζεί 

εθηελψο θαη ζε δηαθνξεηηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο (Baer, Smith, Hopkins, 

Krietemeyer, & Toney, 2006· Burke 2010· Chiesa et al., 2011· Fjorback et al., 2011· 

Hofmann et al., 2010· Mars & Abbey 2010· Walach, Buchheld, Buttenmuller, 

Kleinknecht, & Schmidt, 2006).   Τςειά επίπεδα ελζπλεηδεηφηεηαο ζρεηίδνληαη 

ζεηηθά κε πςειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη πςειφ επίπεδν δσηηθφηεηαο 

(Brown & Ryan, 2003), θαζψο επίζεο θαη κε πςειή απηνεθηίκεζε (Rasmussen & 

Pidgeon, 2010), ελζπλαίζζεζε (Dekeyser, Raes, Leijssen, Leysen, & Dewulf, 2008) 

θαη αηζηνδνμία (Brown & Ryan, 2003). Αληίζεηα, ε ελζπλεηδεηφηεηα ζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε (Brown & Ryan, 2003· Cash & Whittingham, 2010), ηελ 

αλαθχθισζε αξλεηηθψλ ζθέςεσλ  (Raes & Williams, 2010), ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

απνζχλδεζε (Baer et al., 2006· Walach et al., 2006), ηνλ λεπξσηηζκφ (Dekeyser et al., 

2008· Giluk, 2009), ηηο δπζθνιίεο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε (Baer et al., 2006) 
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θαζψο θαη κε. ην θνηλσληθφ άγρνο (Brown & Ryan, 2003· Dekeyser et al., 2008. 

Rasmussen & Pidgeon, 2010).  

 Έλα άιιν πεδίν εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο απνηειεί ε κειέηε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ηεο ελζπλεηδεηφηεηαο θαη γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή πγεία, φπσο ε ζθέςε, ε γιψζζα, ε πξνζνρή θαη ε επηινγή- 

δηάθξηζε. Ο Frewen θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2008) αλαθέξνπλ φηη ε ελζπλεηδεηφηεηα 

ζρεηίδεηαη κε ρακειφηεξε εκθάληζε αξλεηηθψλ απηφκαησλ ζθέςεσλ θαη κε απμεκέλε 

ηελ ηθαλφηεηα απνθπγήο απηψλ ησλ ζθέςεσλ. Σέινο, κειέηεο αλαγλσξίδνπλ ηε 

ζρέζε ηεο ελζπλεηδεηφηεηαο κε ηε βειηησκέλε απφδνζε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απαηηνχλ ζπλερή πξνζνρή (Schmertz, Anderson, & Robins, 2009) θαη επηκνλή 

(Evans, Baer, & Segerstrom, 2009). 

 Με ζηφρν ηελ πξαθηηθή αμηνπνίεζε απηψλ ησλ επξεκάησλ πνπ δείρλνπλ ηε 

ζεηηθή επίδξαζε ηεο ελζπλεηδεηφηεηαο ζηελ ςπρηθή πγεία έρνπλ αλαπηπρζεί 

πξνγξάκκαηα πνπ πξνάγνπλ θαη αμηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο. Έλα απφ 

απηά είλαη ην Mindfulness-Based Reduction Stress (MBSR) ηνπ Kabat-Zinn (1982), ε 

αμηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ αλαδεηθλχεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

ελζπλεηδεηφηεηα ηφζν ζε θιηληθνχο φζν θαη ζε κε θιηληθνχο πιεζπζκνχο (Grossman, 

Niemann, Schmidt, & Walach, 2004).  

Απηνζπκπόληα 

Μηα ζρεηηθά λέα έλλνηα θαη κεηαβιεηή ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο είλαη ε 

απηνζπκπφληα. Ζ έλλνηα απηή αλαθέξεηαη ζηνλ ζεηηθφ ηξφπν ζχλδεζεο ηνπ αηφκνπ 

κε ηνλ εαπηφ ηνπ ζε ζηηγκέο πφλνπ ή απνηπρίαο (Neff, 2003b). Ζ απηνζπκπφληα 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε αξθεηέο έλλνηεο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο, φπσο είλαη ηα 

ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Neff, Kirkpatrick, & 

Rude, 2007· Germer, Siegel, & Fulton, 2016). Δηδηθφηεξα, ηα πςειά επίπεδα 

απηνζπκπφληαο ζπλδένληαη κε πςειά επίπεδα αηζηνδνμίαο, ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή, 

επηπρίαο, ζνθίαο, πεξηέξγεηαο, γαιήλεο, θνηλσληθήο ζχλδεζεο, ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο, πξνζσπηθήο θηλεηνπνίεζεο γηα αιιαγέο, θαη θαινζχλεο (Heffernan, 

Griffin, McNulty, & Fitzpatrick, 2010· Karakasidou, & Stalikas, 2017· Neff, 2003a· 

Neff, 2003b· Νeff, 2009· Neff, 2011· Neff & Costigan, 2014· Neff & Dahm, 2015· 

Neff, Kirkpatrick, & Rude, 2007· Καξαθαζίδνπ, 2017). Αθφκα, κέζσ ηεο 

απηoζπκπφληαο πξνσζείηαη ην λφεκα δσήο θαη ε ειπίδα κπξνζηά ζηηο αληημνφηεηεο 

ηεο δσήο.  Δπηπιένλ, ε αληηκεηψπηζε ησλ επψδπλσλ θαηαζηάζεσλ κε ηξφπν πνπ 
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εκπεξηέρεη ηελ απηνζπκπφληα θαίλεηαη λα εληζρχεη ηελ αλάπηπμε ηνπ εαπηνχ, θαζψο 

θαη ηηο ζρέζεηο κε άιινπο (Neff et al, 2007). 

 πκπεξαζκαηηθά, νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ηα άηνκα πνπ ζπκπεξηθέξνληαη 

πξνο ηνλ εαπηφ ηνπο κε ζπκπφληα επεκεξνχλ πεξηζζφηεξν θαη ππνθέξνπλ ιηγφηεξν 

(Barnard & Curry, 2011). Ζ απηνζπκπφληα φρη κφλν πξνζηαηεχεη απφ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία, αιιά ηαπηφρξνλα επλνεί ηε βίσζε ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη εληζρχεη ηελ ςπρηθή 

πγεία ηνπ αηφκνπ (Gilbert, 2005· Neff, 2003b).  

Απνιακβάλεηλ 

 Ο φξνο  απνιακβάλεηλ ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Bryant ην 1989. Σν 

απνιακβάλεηλ νξίδεηαη σο έλαο ηξφπνο εζηίαζεο, επαχμεζεο θαη εθηίκεζεο ελφο 

ζεηηθνχ βηψκαηνο. Χο έλλνηα πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ λνεηηθέο θαη πξαθηηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ κεηαηξέπνπλ έλα ζεηηθφ εξέζηζκα, απνηέιεζκα ή γεγνλφο ζε ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, ζηα νπνία θάπνηνο επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ, αλαγλσξίδεη ηελ 

αμία ηνπο θαη ηα απνιακβάλεη (Bryant & Veroff, 2007).   

 Καζψο ην απνιακβάλεηλ απνηειεί ηελ θεληξηθή έλλνηα ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο  ζα αζρνιεζνχκε κε απηή ηελ έλλνηα εθηεηακέλα ζην επφκελν θεθάιαην.  

Δθαξκνγέο ηεο Θεηηθήο Ψπρνινγίαο 

Ζ Θεηηθή Φπρνινγία είλαη έλαο απφ ηνπο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο ηεο 

ςπρνινγίαο. Σαπηφρξνλα, απμάλεηαη ζεκαληηθά θαη ην εχξνο ησλ γλσζηηθψλ πεδίσλ 

πνπ έρνπλ αμηνπνηήζεη ελεξγά ηα επξήκαηα ηεο είηε ελζσκαηψλνληάο ηα είηε 

ρξεζηκνπνηψληαο πνιιέο απφ ηηο πξαθηηθέο ηεο.  

ηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα, έλλνηεο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο ζπκβάιινπλ ζηε 

δεκηνπξγία ζεηηθήο νξγαλσηηθήο θνπιηνχξαο, εληζρχνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη παξάιιεια απμάλνπλ ηελ απφδνζε ηνπο (Kelloway & Day, 2005· 

Luthans, Avolio, Avey, & Norman, 2007· Wright & Cropanzano, 2000). ηνλ ηνκέα 

ηεο εθπαίδεπζεο, έλλνηεο φπσο ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα θαη ην επ δελ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηελ νιηζηηθή αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο (Seligman, Ernstb, Gillhamc,  Reivicha, & Linkins, 

2009). Δπίζεο, πνιιέο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο έρνπλ 

επεξεάζεη ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ, ηε ζεηηθή επίδξαζε 

ζηελ εγεζία ησλ νξγαληζκψλ θαη γεληθφηεξα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ κέζα ζε 
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έλα εξγαζηαθφ πιαίζην (Avolio & Gardner, 2005). Δπηπιένλ, ν ηνκέαο ηνπ 

αζιεηηζκνχ έρεη σθειεζεί απφ ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο 

αμηνπνηψληαο έλλνηεο φπσο ε ςπρνινγηθή ξνή, ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, θαη ε 

ςπρνινγηθή αλζεθηηθφηεηα (Swann, 2016·Woodman, Davis, Hardy, Callow, 

Glasscock, &  Yuill-Proctor, 2009). 

εκαληηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο ζηε ςπρηθή θαη 

ζσκαηηθή πγεία. Έξεπλεο αλαδεηθλχνπλ ηελ επίδξαζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

ζε δείθηεο πγείαο φπσο ε πνηφηεηα δσήο, ε λνζεξφηεηα, ε ζλεζηκφηεηα, θαη ε 

ππνηξνπή (Lyubomirsky, King, & Diener, 2005· Pressman & Cohen, 2005). 

Πξφζθαηεο έξεπλεο εμεηάδνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ θαη 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (Σζηξίθνο, 2018· Pressman & Cohen, 2005). Άηνκα, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο επηπρηζκέλα, έρνπλ θαιχηεξε ζσκαηηθή πγεία θαη ιηγφηεξα 

ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα (Lyubomirsky, Tkach, & DiMatteo, 2006· Mroczek & Spiro, 

2005).  

ηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο πην ζπγθεθξηκέλα, πνιιέο έξεπλεο δείρλνπλ ηε ζεηηθή 

ζρέζε ελλνηψλ ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο κε δείθηεο ηνπ επ δελ, θαζψο θαη ηελ 

αξλεηηθή ζρέζε κε δείθηεο ςπρνπαζνινγίαο (Lyubomirsky, King, & Diener, 2005· 

Ong Bergeman, Bisconti, & Wallace 2006). Ζ κειέηε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

αμηνπνηεί επίζεο ηα επξήκαηα θαη ηηο έλλνηεο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο. Έρεη 

απνδεηρηεί γηα παξάδεηγκα πσο νη ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο επλννχλ ηε βίσζε 

ππνθεηκεληθήο επηπρίαο απφ ην άηνκν (Segrin & Taylor, 2007).  

Δθηφο απφ ηηο έξεπλεο πνπ δηεξεπλνχλ ηε ζρέζε δηαθνξεηηθψλ ζεηηθψλ 

κεηαβιεηψλ κε ηελ ςπρηθή πγεία, ηδηαίηεξε έκθαζε έρεη δνζεί θαη ζηηο ζεηηθέο 

παξεκβάζεηο πνπ εληζρχνπλ ζηνηρεία ηνπ επ δελ (Quoidbach, Mikolajczak, & Gross, 

2015). Ζ παξνχζα δηαηξηβή αμηνπνηεί ηηο ζεηηθέο παξεκβάζεηο θαη ζρεηηθή εθηελήο 

αλαθνξά ζε απηέο γίλεηαη ζην επφκελν θεθάιαην.  

Δπηπξφζζεηα, ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνζεξαπείαο φιν θαη πεξηζζφηεξν αμηνπνηνχληαη ηα 

επξήκαηα ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο θαη ηδηαίηεξα ε ζεκαζία ησλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ε έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ε έλλνηα ηνπ λνήκαηνο ηεο 

δσήο κε ζηφρν ηελ ζεξαπεπηηθή αιιαγή θαη ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο ζεξαπείαο 

(Seligman, 2002· Seligman, Rashid, & Parks, 2006).  

Αθφκα, ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο απνηειεί ε δεκηνπξγία θαη 

ζηάζκηζε ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε κέηξεζε ησλ ζρεηηθψλ ελλνηψλ ηεο 

(Galanakis, Stalikas, Pezirkianidis & Karakasidou, 2016· Galanakis, Lakioti, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3126102/#R31
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Pezirkianidis, Karakasidou, & Stalikas, 2017· Karakasidou, Pezirkianidis, Galanakis, 

& Stalikas, 2017· Karakasidou, Pezirkianidis, Stalikas, & Galanakis, 2016· Kyriazos, 

Stalikas, Prassa, Yotsidi, Galanakis, & Pezirkianidis, 2018· Pezirkianidis, Galanakis, 

Karakasidou, & Stalikas, 2016· Pezirkianidis, Karakasidou, Lakioti, Stalikas, & 

Galanakis, 2018· Tsagarakis, Kafetsios & Stalikas, 2007· Γεκεηξηάδνπ, 

2009· Καξαθαζίδνπ, Πεδηξθηαλίδεο, Γαιαλάθεο θαη ηαιίθαο, 2017· ηαιίθαο, 

Σξηιίβα & Ρνχζζε, 2012). Σν θνκκάηη ηεο ςπρνκεηξίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα 

ηνλ θιάδν ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο, θαζψο ε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ησλ ελλνηψλ 

ηεο απνηεινχζε εμαξρήο πξνηεξαηφηεηα. Έηζη, έρνπλ δηεμαρζεί θαη ζηηο κέξεο καο 

πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο   θαη ζεκαληηθέο έξεπλεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

εμέιημε ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο ελ 

γέλε.   

ύλνςε 

ην θεθάιαην απηφ αζρνιεζήθακε κε ηελ εκθάληζε ηνπ θιάδνπ ηεο Θεηηθήο 

Φπρνινγίαο θαζψο θαη ηελ εμέιημε ηνπ κέρξη θαη ζήκεξα. Πεξηγξάςακε ην πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ν θιάδνο, αλαθεξζήθακε ζηηο αλάγθεο πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ εμέιημε απηή θαη αλαιχζακε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ απηνχ. 

θνπφο ήηαλ λα ζθηαγξαθεζεί ην επξχηεξν πιαίζην ζην νπνίν αλήθεη θαη εληφο ηνπ 

νπνίνπ αλαπηχρζεθε θαη εξεπλήζεθε ε έλλνηα ηνπ απνιακβάλεηλ, ε νπνία απνηειεί 

θαη ηελ θεληξηθή κεηαβιεηή ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο.  

πλνςίδνληαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη έλλνηεο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο 

απνζθνπνχλ ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ βέιηηζηνπ δπλακηθνχ ηνπ αηφκνπ (δπλαηά ζηνηρεία 

ραξαθηήξα, αμίεο), ηε δεκηνπξγία ζηάζεσλ δσήο (ειπίδα, αηζηνδνμία, λφεκα), θαζψο 

θαη ηελ εθκάζεζε λέσλ δεμηνηήησλ (ςπρνινγηθή ξνή), κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

ζεηηθφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Ζ πξναγσγή 

ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ νδεγεί ζηελ βειηίσζε ηνπ επ δελ, ζηελ αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή, θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο ππνθεηκεληθήο επηπρίαο. Όιεο 

ηα παξαπάλσ ζηνηρεία νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ επ δελ, ηεο ππνθεηκεληθήο επηπρίαο 

θαη ησλ επηπέδσλ ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή . 

ην επφκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζα αλαθεξζνχκε πην 

αλαιπηηθά ζηελ έλλνηα ηνπ απνιακβάλεηλ κε φ,ηη απηή πεξηιακβάλεη, ζηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί απηφ λα αλαπηπρζεί απφ ην άηνκν θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ 
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απνιακβάλεηλ κέζσ ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ, ζε ζεξαπεπηηθφ επίπεδν ή θαη ζε επίπεδν 

ςπρνεθπαίδεπζεο. 
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Κεθάιαην 2: Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζηελ βαζηθή κεηαβιεηή ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο πνπ είλαη ην απνιακβάλεηλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα γίλεη αλαθνξά ζην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην, δίλνληαο ηνλ νξηζκφ, πεξηγξάθνληαο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο έλλνηαο θαη παξνπζηάδνληαο ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ζηεξίδνπλ ηελ 

επηζηεκνληθή ππφζηαζε ηνπ. Θα παξνπζηαζηνχλ επίζεο ηα νθέιε απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ απνιακβάλεηλ. Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

απνιακβάλεηλ ζα αλαθεξζνχκε ζηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπ κε άιιεο 

παξεκθεξείο έλλνηεο ηεο ςπρνινγίαο.  Θα παξνπζηαζηνχλ νη δέθα ζηξαηεγηθέο ηνπ 

απνιακβάλεηλ, ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ζην νπνίν απηέο αλήθνπλ θαζψο θαη ε 

επίδξαζε ηνπο κε κεηαβιεηέο ηνπ επ δελ. Σέινο, ζα παξνπζηαζηνχλ νη κέρξη ηψξα 

εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έλλνηα ηνπ απνιακβάλεηλ θαη ζα 

αμηνπνηεζνχλ σο πξνο ηελ δηακφξθσζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο.  

Απνιακβάλεηλ 

O Bryant (2001) φξηζε ην απνιακβάλεηλ σο «ηελ ηθαλφηεηα λα δίλνπκε ηελ 

πξνζνρή καο θαη λα επαπμάλνπκε ηα ζεηηθά βηψκαηα ηεο δσήο καο». Μηα ηέηνηα 

ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ βησκάησλ κπνξεί λα απμήζεη ηελ έληαζε ηνπο ή λα επηκεθχλεη 

ηελ δηάξθεηα ηνπο. Σν απνιακβάλεηλ δελ αθνξά απηφ θαζαπηφ ην ζεηηθφ βίσκα αιιά 

ηηο γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο ηα άηνκα αληηδξνχλ ζην 

ζεηηθφ βίσκα.  

Σν απνιακβάλεηλ κπνξεί λα νξηζηεί επίζεο σο κηα κνξθή ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο πνπ ζηφρν έρεη ηελ αχμεζε ηεο έληαζεο θαη ηελ επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο 

ελφο ζεηηθνχ βηψκαηνο (Bryant, 1989· Bryant, Chadwick, & Kluwe, 2011). ηα 

ειιεληθά ν φξνο έρεη εηζαρζεί γηα πξψηε θνξά σο ε κεηάθξαζε ηνπ φξνπ savoring, 

απφ ηηο Μπελέηνπ θαη Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ (2011). Πεξηιακβάλεη κηα πνηθηιία απφ 

ζηξαηεγηθέο ζηηο νπνίεο ζπγθεθξηκέλεο ζθέςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο αμηνπνηνχληαη κε 

ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ή ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (Bryant, 1989, 2003· 

Bryant & Veroff, 2007). Οη ζηξαηεγηθέο ηνπ απνηεινχληαη απφ κεζφδνπο φπσο ην 

απνιακβάλεηλ ηεο ζηηγκήο, ν αλαινγηζκφο ή ε πξνζκνλή ελφο ζεηηθνχ γεγνλφηνο ζην 

κέιινλ, ε αλαγλψξηζε θαη επηβξάβεπζε ηνπ εαπηνχ γηα θάπνηα επηηπρία, ε βίσζε 

επγλσκνζχλεο ζε ζρέζε κε ηα ζεηηθά πνπ έρεη ζηε δσή ηνπ, ε έθθξαζε ραξάο θαη 

ελζνπζηαζκνχ θαη ην κνίξαζκα ηνπ ζεηηθνχ βηψκαηνο κε άιινπο (Bryant, 2003· 
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Bryant & Veroff, 2007· Quoidbach, Berry, Hansenne, & Mikolajczak, 2010). Ζ 

έλλνηα ηνπ απνιακβάλεηλ είλαη παξφκνηα αιιά επξχηεξε ζε ζρέζε κε άιιεο έλλνηεο 

φπσο απηή ηεο κεγηζηνπνίεζεο ή ηεο έθθξαζεο ή ζπλεηδεηνπνίεζεο ελφο ζεηηθνχ 

βηψκαηνο (Gentzler, Kerns, & Keener, 2010) θαζψο θαη ηεο έλλνηαο ηεο 

θεθαιαηνπνίεζεο θαη ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ελφο ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ή βηψκαηνο  

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην κνίξαζκα ηνπ ζεηηθνχ βηψκαηνο κε άιινπο (Langston, 

1994).  

Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη φζνλ αθνξά ην απνιακβάλεηλ δείρλνπλ πσο 

ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην επ δελ. Γηα παξάδεηγκα, έξεπλεο ζπζρέηηζεο θαλεξψλνπλ φηη 

ην απνιακβάλεηλ ζρεηίδεηαη κε ζπρλφηεξε θαη πην έληνλε ππνθεηκεληθή επηπρία θαη 

ιηγφηεξεο νπδέηεξεο ή αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο δηάζεζεο (Bryant, 2003). Δπηπιένλ, 

πεηξακαηηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ 

απνιακβάλεηλ είλαη αηηησδψο ζπλδεδεκέλεο κε κεγαιχηεξε επηπρία θαη ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. (Bryant, Smart, & King, 2005· Emmons & McCullough, 2003· 

Langston, 1994· Gable, Reis, Impett, & Asher, 2004· Quoidbach, Wood, & 

Hansenne, 2009· Reis, et al., 2010), απμεκέλε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (Gable & 

Haidt, 2005), θαη ιηγφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Hurley & Kwon, 2011· 

Straszewski, Siegel, 2018). 

Ζ ιέμε απνιακβάλεηλ, απφ ηελ εηπκνινγία ηεο, δείρλεη αξρηθά λα ζρεηίδεηαη 

θπξίσο κε ηελ απφιαπζε θαη ηελ άκεζε βίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Χζηφζν, ε 

έλλνηα απηή, φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο Bryant & Veroff, (2007)  θαη Bryant, Chadwick, 

& Kluwe, (2011) είλαη επξχηεξε θαη αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ 

ησλ νπνίσλ ηα άηνκα αληηκεησπίδνπλ ηα ζεηηθά ηνπο βηψκαηα. Πξφθεηηαη γηα κία 

κέζνδν ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ.  (Bryant, 1989, 2003. 

Bryant, Ericksen, & DeHoek, 2008· Bryant & Veroff, 2007). Σν απνιακβάλεηλ 

ιεηηνπξγεί κε ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο ηξφπνπο: (α) αλαθαιψληαο ζεηηθέο εκπεηξίεο ηνπ 

παξειζφληνο, (β) δίλνληαο έκθαζε ζηηο ζεηηθέο εκπεηξίεο ηνπ παξφληνο, δειαδή 

απνιακβάλνληαο ηε ζηηγκή ζην εδψ θαη ηψξα, θαη (γ) αλαινγηδφκελνη εθ ησλ 

πξνηέξσλ ζεηηθέο ζηηγκέο πνπ πηζαλψο ζα έξζνπλ ζε κειινληηθφ ρξφλν.   

Σν ζηνηρείν εθείλν πνπ δηαθνξνπνηεί ην απνιακβάλεηλ απφ ηελ απιή βίσζε 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ε επίγλσζε θαη ζπλεηδεηφηεηα γηα ην γεγνλφο φηη θάηη 

ζεηηθφ βηψλεηαη ζην παξφλ. Ζ δηαδηθαζία ηνπ απνιακβάλεηλ θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζπκβαίλεη πάληνηε ζην παξφλ άζρεηα κε ην αλ ην ζεηηθφ 

βίσκα ην νπνίν αμηνπνηείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ απνιακβάλεηλ αθνξά ην παξειζφλ, 
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ην παξφλ ή ην κέιινλ. (Bryant, 1989, 2003· Quoidbach, Mikolajczak, & Gross, 2015· 

Tugade & Fredrickson, 2007). 

ύγθξηζε ηνπ απνιακβάλεηλ κε παξεκθεξείο έλλνηεο. 

H έλλνηα ηνπ απνιακβάλεηλ είλαη έλαο λένο ηξφπνο πεξηγξαθήο θαη κειέηεο 

ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ ζεηηθψλ εκπεηξηψλ, γεγνλφησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. Ο θιάδνο ηεο 

ςπρνινγίαο έρεη αζρνιεζεί κέρξη ζηηγκήο εθηελψο κε ηνπο ηξφπνπο πνπ ην άηνκν 

αληηκεησπίδεη δπζρεξείο, αληίμνεο θαη ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο. Ζ κειέηε ησλ 

αληηδξάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ ηηο νπνίεο αμηνπνηνχλ ηα άηνκα ζε αξλεηηθέο θαη 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ αληηκεηψπηζε (coping), (Folkman & Lazarus, 1985· Folkman, Lazarus, Gruen, 

& DeLongis, 1986).  Οη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο αληηκεηψπηζεο έδεημαλ φηη 

ηα άηνκα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο κηα επξεία γθάκα απφ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο. 

Σν πνηα ζηξαηεγηθή ζα αμηνπνηεζεί ηελ θάζε θνξά εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο φπσο ην είδνο ηεο δνθηκαζίαο ή ηνπ ζηξεζνγφλνπ παξάγνληα, ην πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ πνπ 

αληηκεησπίδεη ηελ θαηάζηαζε.  

Oη Bryant θαη Veroff (2007) επηζήκαλαλ πσο ελψ ππάξρεη εθηελήο 

βηβιηνγξαθία θαη έξεπλα πάλσ ζην ζέκα ηεο αληηκεηψπηζεο, δειαδή ζηνλ ρεηξηζκφ 

δπζρεξψλ, αξλεηηθψλ ή ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ, δελ έρεη αληίζηνηρα κειεηεζεί ε 

αληίδξαζε ησλ αλζξψπσλ φηαλ βξίζθνληαη κπξνζηά ζε ζεηηθά εξεζίζκαηα, 

θαηαζηάζεηο ή ζπλαηζζήκαηα. Ζ έιιεηςε απηή είλαη απνηέιεζκα ηεο έκθαζεο πνπ 

είρε δνζεί ζηνλ θιάδν  ηεο ςπρνινγίαο ζηελ αληηκεηψπηζε αξλεηηθψλ θαη 

παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ ζρεηηθή ππνηίκεζε ηεο αλάγθεο γηα ηελ κειέηε 

ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεηηθέο εκπεηξίεο θαη θαηαζηάζεηο. Σελ έιιεηςε 

απηή θαιχπηεη, φπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε αλάπηπμε ηεο 

ζεηηθήο ςπρνινγίαο. Ζ έλλνηα ηνπ απνιακβάλεηλ, σο θιάδνο ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο 

έξρεηαη λα αζρνιεζεί κε ηηο αληηδξάζεηο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ αμηνπνηνχλ ηα άηνκα, 

φηαλ βηψλνπλ ζεηηθέο θαηαζηάζεηο. Καηά απηή ηελ έλλνηα ην απνιακβάλεηλ είλαη ν 

ζεηηθφο αληίπνδαο ηεο έλλνηαο ηεο αληηκεηψπηζεο (coping).   

Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε έλλνηα ηνπ απνιακβάλεηλ αιιά θαη γηα 

λα απνθεχγνληαη ζπγρίζεηο κε άιιεο ζπγγεληθέο θαη παξεκθεξείο έλλνηεο ηεο ζεηηθήο 

ςπρνινγίαο αιιά θαη κε άιια ζεσξεηηθά κνληέια πνπ έρνπλ θνηλά ζεκεία θαη 
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νκνηφηεηεο κε ηε ζεσξία ηνπ απνιακβάλεηλ παξνπζηάδνπκε παξαθάησ ηηο νκνηφηεηεο 

θαη δηαθνξέο ησλ ζρεηηθψλ ελλνηψλ:  

Δλζπλεηδεηόηεηα (Mindfulness) θαη Απνιακβάλεηλ.  

Δλζπλεηδεηφηεηα είλαη ε κε αλνηρηφηεηα θαη ρσξίο επίθξηζε πξνζήισζε θαη ζε φ,ηη 

ζπκβαίλεη ζην εδψ θαη ηψξα (Brown & Ryan, 2003).  Δίλαη δειαδή κηα θαηάζηαζε 

θαηά ηελ νπνία θάπνηνο είλαη επηθεληξσκέλνο ζην φπνην βίσκα ιακβάλεη ρψξα ζην 

παξφλ, πξνζπαζεί λα παξακέλεη ζε επαθή κε ην δσληαλφ απηφ βίσκα ρσξίο λα ην 

επηθξίλεη. Πξφθεηηαη γηα κία πξνζπάζεηα λα δεη θάπνηνο κε ζπλεηδεηφηεηα θαη λα 

βηψλεη ηελ παξνχζα ζηηγκή, παξαηεξψληαο θαη αλαγλσξίδνληαο ζθέςεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα. ηελ ελζπλεηδεηφηεηα εληνπίδνληαη δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: Σν 

πξψην είλαη ε απηνξξχζκηζε ηεο πξνζνρήο ηνπ αηφκνπ, κε ζηφρν ε πξνζνρή απηή λα 

παξακέλεη πάλσ ζην άκεζν βίσκα, επηηξέπνληαο έηζη απμεκέλε αλαγλψξηζε ησλ 

γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ζπληεινχληαη ζηελ παξνχζα ζηηγκή. Σν δεχηεξν 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ελζπλεηδεηφηεηαο είλαη ε πηνζέηεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ζηάζεο σο πξνο ηελ εκπεηξία, ζην εδψ θαη ηψξα. Ζ ζηάζε απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πεξηέξγεηα, αλνηρηφηεηα θαη απνδνρή (Bishop et.al., 2004).  

Όπσο θαη ζην απνιακβάλεηλ, έηζη θαη ζηε δηαδηθαζία ελζπλεηδεηφηεηαο ηα 

άηνκα πξνζπαζνχλ λα ζπλεηδεηά λα είλαη ζε άκεζε επαθή κε ην βίσκα ηνπο ζην 

παξφλ.  Ζ δηαθνξά κε ην απνιακβάλεηλ είλαη πσο ελψ ζηελ ελζπλεηδεηφηεηα ην 

άηνκν θαιείηαη λα κείλεη αλνηρηφ πξνο θάζε ζθέςε, ή ζπλαίζζεκα, ζην απνιακβάλεηλ 

ην άηνκν θαιείηαη λα επηθεληξσζεί ζην ζεηηθφ βίσκα. Γειαδή ζην απνιακβάλεηλ ην 

άηνκν δελ παξακέλεη εμίζνπ αλνηθηφ ζε θάζε πιεπξά ηνπ βηψκαηνο. Καηά ηε 

δηαδηθαζία ηνπ απνιακβάλεηλ ππάξρεη κηα πην ζηελή εζηίαζε πξνο απηέο ηηο πιεπξέο 

ηνπ βηψκαηνο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. πλεπψο ην 

απνιακβάλεηλ είλαη θαηά θάπνην ηξφπν ππνζχλνιν ηεο έλλνηαο ηεο 

ελζπλεηδεηφηεηαο, κε έκθαζε ζην ζεηηθφ βίσκα (Bryant & Veroff, 2007).  

Γηαινγηζκόο θαη Απνιακβάλεηλ.  

Ο δηαινγηζκφο είλαη κία πξαθηηθή φπνπ ην άηνκν αζθεί ην λνπ ηνπ ζε κία θαηάζηαζε 

ζπλεηδεηφηεηαο είηε κε ζθνπφ λα έρεη θάπνηα ςπρηθά ή άιια νθέιε απφ ηε 

δηαδηθαζία είηε κε ζθνπφ λα βηψζεη ην πεξηερφκελν ησλ ζθέςεσλ ρσξίο φκσο λα 

ηαπηίδεηαη κε απηέο, είηε θαη σο απηνζθνπφ (Lutz et. al., 2008). Πξηλ εμεηάζνπκε ηηο 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ δηαινγηζκνχ θαη απνιακβάλεηλ ρξεηάδεηαη σζηφζν 

λα επηζεκάλνπκε πσο ππάξρεη ζεκαληηθή δπζθνιία ζηνλ νξηζκφ ηνπ ηη είλαη αθξηβψο 
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ν δηαινγηζκφο θαη ηη πεξηιακβάλεη. Κάπνηνη νξηζκνί βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

πλεπκαηηθή θαη γλσζηαθή θαη ζσκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη ην άηνκν 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαινγηζκνχ ελψ άιινη νξηζκνί δίλνπλ έκθαζε ζηελ κέζνδν 

πνπ αθνινπζείηαη (Awasthi, 2013).  

Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο δηαινγηζκνχ. Ζ πξψηε κνξθή 

δηαινγηζκνχ αθνξά ηελ επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ζε έλα θαη κφλν ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν, ζθέςε, ήρν ή κέξνο ηνπ ζψκαηνο. Σν είδνο απηνχ ηνπ δηαινγηζκνχ 

νλνκάδεηαη δηαινγηζκφο ζπγθέληξσζεο. Σν δεχηεξν είδνο δηαινγηζκνχ θαιεί ην 

άηνκν πνπ δηαινγίδεηαη λα παξαηεξήζεη θαη λα δψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε θάζε 

είδνπο εξέζηζκα, εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ, ζε θάζε ζθέςε θαη ζπλαίζζεκα, ρσξίο ν 

δηαινγηδφκελνο λα ην θξίλεη ή λα πξνζπαζήζεη λα ην δηψμεη. Απηφ ην είδνο 

δηαινγηζκνχ είλαη ε ελζπλεηδεηφηεηα (mindfulness), Καη ηέινο, σο ηξίην είδνο 

δηαινγηζκνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί ν ζηνραζηηθφο δηαινγηζκφο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

επαθή ηνπ αηφκνπ κε έλαλ «αλψηεξν εαπηφ» (Shapiro et al., 2002).  

Απφ ηα παξαπάλσ βιέπνπκε φηη ηα δηάθνξα είδε δηαινγηζκνχ εζηηάδνπλ πνιχ 

ιηγφηεξν ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζε αληίζεζε κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ απνιακβάλεηλ, 

απηά δελ γίλνληαη επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ηνπ αηφκνπ. Γειαδή, ηα ζπλαηζζήκαηα 

δελ έρνπλ πάληα θεληξηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαινγηζκνχ, φπσο ζπκβαίλεη 

ζην απνιακβάλεηλ. 

πλνςίδνληαο, ν δηαινγηζκφο θαζψο θαη ην απνιακβάλεηλ έρνπλ σο θνηλφ ην 

φηη είλαη δηαδηθαζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα εζηηάδνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο. Τπάξρεη φκσο κεηαμχ ηνπο κία νπζηψδεο δηαθνξά. Σν απνιακβάλεηλ 

επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζε ζπλαηζζήκαηα ή θαη ηδέεο πνπ επεξεάδνπλ ή 

δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζήκαηα. Δλψ ν δηαινγηζκφο είλαη ε πξνζπάζεηα επηθέληξσζεο 

είηε ζε έλα ζηαζεξφ ζεκείν είηε ε επηθέληξσζε ζην φιν (Shapiro, 1984).  

πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε θαη Απνιακβάλεηλ.  

Ο Goleman (1995) νξίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο ηελ ηθαλφηεηα 

αληίιεςεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ θάπνηνο βηψλεη θαζψο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ησλ άιισλ, ηελ ηθαλφηεηα γηα δηαρσξηζκφ θαη αλαγλψξηζε δηαθνξεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ πνπ παξέρνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα σο νδεγφ γηα ηε ζθέςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Ο Serrat 

(2017) βιέπεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο κία ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα 

αληηιακβάλνληαη, λα πξνζδηνξίδνπλ, λα αμηνινγνχλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα 
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ζπλαηζζήκαηα ηνπ εαπηνχ ηνπο, ησλ άιισλ θαζψο θαη ησλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο 

κεηέρνπλ. Σα άηνκα πνπ έρνπλ πςειφ βαζκφ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηνλ εαπηφ ηνπο θαη είλαη επίζεο ζε ζέζε λα αηζζαλζνχλ κε 

αθξίβεηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Δίλαη ζεηηθνί, αλζεθηηθνί θαη αηζηφδνμνη. 

(Serrat, 2017). Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ Serrat (2017) μερσξίδεη πέληε βαζηθέο 

θαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Ζ 

πξψηε θαηεγνξία είλαη απηή ηεο επίγλσζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλεη ην άηνκν, 

ε δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε ηξίηε θαηεγνξία 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δεκηνπξγεί θίλεηξα, ε ηέηαξηε θαηεγνξία 

αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη ην άηνκν ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, θαη 

ε πέκπηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ.  

Ζ δηαδηθαζία ηνπ απνιακβάλεηλ έρεη αξθεηά θνηλά ζεκεία κε ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαζψο πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία ξχζκηζεο ησλ 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Σν απνιακβάλεηλ, φπσο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

αθνξνχλ ζηελ επίγλσζε θαη ξχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ελδείμεσλ έηζη ψζηε λα επεξεαζηεί ε ζθέςε θαη ε ζπκπεξηθνξά. 

Όκσο, ε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαηά ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε έρεη 

ζηφρν ηελ πξνζαξκνζηηθή δηαρείξηζε ηνπο ζηνλ ίδην ην άηνκν ή ζε άιινπο (Schutte, 

et al., 2002). Με βάζε ην θξηηήξην ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ην απνιακβάλεηλ κπνξεί 

λα είλαη είηε πξνζαξκνζηηθφ είηε φρη αλάινγα κε ην πιαίζην θαη ηε ζπγθπξία. Γηα 

παξάδεηγκα, ε επηθέληξσζε ζηελ φκνξθε δηαθφζκεζε ελφο ρψξνπ δελ ζα είλαη 

πξνζαξκνζηηθή θαη ρξήζηκε ζε έλαλ αζιεηή πνπ πξνεηνηκάδεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε 

έλαλ αγψλα. πλεπψο ε αμηνπνίεζε ηνπ απνιακβάλεηλ κπνξεί λα γίλεη κε έλαλ ηξφπν 

πνπ είλαη ζπκβαηφο κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ή ην αληίζεην.  

Σν απνιακβάλεηλ θαη εζσηεξηθά θίλεηξα.  

Ο θιάδνο ηεο ςπρνινγίαο πνπ κειεηά ηα θίλεηξα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ 

επηθεληξψλεηαη ζε εζσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ σζνχλ ην άηνκν πξνο θάπνηα 

ζπκπεξηθνξά. χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία απηφ πνπ πξνθαιεί ηελ ζπκπεξηθνξά έρεη 

εζσηεξηθή πεγή θαη αθνξά ζηελ αίζζεζε ηθαλφηεηαο (competence) πνπ ληψζεη ην 

άηνκν πξαγκαηνπνηψληαο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, (Ryan & Deci, 2001). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ είλαη εχινγν λα ηεζεί ην εξψηεκα, γηαηί θάπνηνο μεθηλά κία 

δηαδηθαζία ηνπ απνιακβάλεηλ. Δίλαη ηα αίηηα εζσηεξηθά θαη μεθηλνχλ απφ κία 

εζσηεξηθή πξφζεζε ηνπ αηφκνπ ή αληίζεηα ε δηαδηθαζία ηνπ απνιακβάλεηλ μεθηλά σο 
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αληίδξαζε θάπνηνπ εμσηεξηθνχ εξεζίζκαηνο; Οη Bryant θαη Veroff (2007) 

δηεπθξηλίδνπλ πσο γηα ην ζεσξεηηθφ ηνπο κνληέιν ε δηαδηθαζία ηνπ απνιακβάλεηλ 

κπνξεί λα ιάβεη ρψξα είηε σο απνηέιεζκα θάπνηνπ εμσηεξηθνχ εξεζίζκαηνο, γηα 

παξάδεηγκα, έλα σξαίν ειηνβαζίιεκα, είηε κπνξεί λα γίλεη επεηδή ην άηνκν επηζπκεί 

λα επηκεθχλεη ρξνληθά θάηη επράξηζην ην νπνίν βηψλεη, δειαδή κε δηθή ηνπ 

πξσηνβνπιία. ε θάζε πεξίπησζε, νη Bryant θαη Veroff (2007) ζεσξνχλ ηελ έλλνηα 

ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ εληειψο δηαθνξεηηθή απφ ηελ έλλνηα ηνπ απνιακβάλεηλ.   

Ρνή θαη Απνιακβάλεηλ.  

Σν θαηλφκελν ηεο ξνήο παξαηεξείηαη φηαλ ηα άηνκα αζρνινχληαη κε θάπνηα 

δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ελέρεη κηα ζεκαληηθή αιιά φρη αμεπέξαζηε δπζθνιία ή 

πξφθιεζε ζε ζρέζε κε ηελ εκπεηξία ή ηθαλφηεηα ηνπο (Nakamura & 

Csikszentmihalyi, 2014· Csikszentmihalyi, 1990, 2000, 2002). Καηά ηε δηάξθεηα 

ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ ηα άηνκα ράλνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ θαζψο θαη ηελ 

αίζζεζε ηνπ ίδηνπ ηνπο ηνπ εαπηνχ. Βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλνη πιήξσο ζε απηφ πνπ 

θάλνπλ.  

Ζ επηθεληξσκέλε απηή αθνζίσζε ζε κία δξαζηεξηφηεηα πνπ θάλεη θάπνηνο 

ζην παξφλ κπνξεί αξρηθά λα κνηάδεη πνιχ κε ην απνιακβάλεηλ. Ζ βαζηθή δηαθνξά 

φκσο είλαη πσο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ απνιακβάλεηλ ππάξρεη πνιχ κεγαιχηεξε 

ελζπλεηδεηφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαζψο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνληαη. Ζ 

ξνή θαίλεηαη λα ελέρεη έλαλ κεραληζκφ πνπ ηξνθνδνηεί ηελ παξακνλή θαη ζπλέρηζε 

ζηελ δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία αζρνιείηαη ην άηνκν. Δλψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

απνιακβάλεηλ, είλαη αλαγθαία ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ φζσλ ζπκβαίλνπλ θαη ηα νπνία 

ην άηνκν βηψλεη. Ζ ζπλεηδεηφηεηα απηή, πνπ είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ 

απνιακβάλεηλ, ζχκθσλα κε ηνπο Nakamura θαη Csikszentmihalyi (2002) φρη κφλν 

δελ είλαη απαξαίηεηα αιιά κάιινλ παξεκπνδίδεη ηε ξνή. 

Ζ ξνή, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, πξνθχπηεη φηαλ ε πξφθιεζε πνπ 

αληηκεησπίδεη ην άηνκν ηαηξηάδεη απφιπηα κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ. Αλ ε ηθαλφηεηα ηνπ 

είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ πξφθιεζε επέξρεηαη βαξεκάξα. Αλ ε πξφθιεζε είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ ηφηε βηψλεηαη άγρνο 

(Csikszentmihalyi, 2000). Δπίζεο, φηαλ ππάξρεη ην άγρνο ηεο απφδνζεο ε δηαδηθαζία 

ηεο ξνήο ζηακαηάεη. Με παξφκνην ηξφπν, ε δηαδηθαζία ηνπ απνιακβάλεηλ κπνξεί λα 

παξεκπνδηζηεί φηαλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ εγψ, άγρνο απφδνζεο ή 

άγρνο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ. Με βάζε ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε νη 
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Bryant θαη Veroff (2007) πηζαλνινγνχλ πσο ε ξνή θαη ην απνιακβάλεηλ κνηξάδνληαη 

θάπνηνπο θνηλνχο κεραληζκνχο.  

Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ξνήο θαη απνιακβάλεηλ είλαη φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ απνιακβάλεηλ ην άηνκν έρεη επίγλσζε ηεο βίσζεο ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ ελψ θαηά ηε ξνή ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γίλνληαη αληηιεπηά κεηά ην 

ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ είρε πξνθαιέζεη ην θαηλφκελν ηεο ξνήο 

(Csikszentmihalyi, 1999).  

Απνιακβάλεηλ θαη Θεηηθά πλαηζζήκαηα.  

Σν απνιακβάλεηλ αθνξά ηελ ξχζκηζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ αιιά δελ 

ηαπηίδεηαη κε απηά. Σν απνιακβάλεηλ, εθηφο ησλ άιισλ, κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ 

δηαδηθαζία ε νπνία επηθέξεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ ππήξραλ πξηλ. Δπίζεο, 

καδί κε ηελ βίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πεξηιακβάλεη θαη ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηεο βίσζεο ησλ ζεηηθψλ απηψλ ζπλαηζζεκάησλ ζην παξφλ.  

Όπσο παξνπζηάζηεθε θαη ζην πξψην θεθάιαην, ε Fredrickson (2001) 

αλέπηπμε κία ζεσξία ζρεηηθά κε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Σν κνληέιν ηεο δίλεη 

έκθαζε ζηελ πξφθιεζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαζψο θαη ζηελ έληαζε ηνπο. 

Σαπηφρξνλα, επηζεκαίλεη πσο ε επηθέληξσζε ζην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα πξνθαιεί 

δηεχξπλζε απηνχ ζην νπνίν επηθεληξσλφκαζηε. Δδψ βιέπνπκε ηε ζπλάθεηα ηεο 

ζεσξίαο απηήο κε ην απνιακβάλεηλ. Οη Bryant θαη Veroff (2007) πηζαλνινγνχλ πσο 

ην απνιακβάλεηλ  κπνξεί λα είλαη ν δηακεζνιαβεηηθφο εθείλνο παξάγνληαο πνπ 

νδεγεί απφ ηε βίσζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηε δηεχξπλζε.  

Σν απνιακβάλεηλ αθνξά ηελ απηνξξχζκηζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπο,  κε ηελ επηθέληξσζε 

ζε ζεηηθά βηψκαηα απφ ην παξειζφλ ην παξφλ θαη ην κέιινλ. (Bryant, 1989, 2003· 

Bryant, Ericksen, & DeHoek, 2008· Bryant & Veroff, 2007).  

Σα ηέζζεξα επίπεδα ηνπ απνιακβάλεηλ. 

Μέρξηο ζηηγκήο παξνπζηάζακε ηνπο νξηζκνχο ηεο έλλνηαο ηνπ απνιακβάλεηλ θαη 

είδακε ηηο δηαθνξέο θαη ηηο νκνηφηεηεο κε άιιεο παξεκθεξείο έλλνηεο ηεο ςπρνινγίαο. 

ηελ ζπλέρεηα, γηα λα εμεγεζεί ε θχζε ηνπ απνιακβάλεηλ πεξαηηέξσ, ζα 

παξνπζηάζνπκε ηελ έλλνηα ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά επίπεδα θαηαλφεζεο. Πξφθεηηαη 

γηα α) ηα βηψκαηα ηνπ απνιακβάλεηλ, β) ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ απνιακβάλεηλ, γ) ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ, θαη δ) ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ απνιακβάλεηλ. ην πξψην 
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επίπεδν, ηα βηψκαηα ηνπ απνιακβάλεηλ πεξηιακβάλνπλ απηφ πνπ θάπνηνο εηζπξάηηεη 

κέζσ ησλ αηζζήζεσλ ηνπ, κέζσ ησλ ζθέςεσλ ηνπ, κέζσ ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ θαη 

κέζσ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, φηαλ κε επλζπλεηδεηφηεηα δίλεη πξνζνρή θαη εθηηκά 

έλα ζεηηθφ εξέζηζκα. Παξάδεηγκα ελφο βηψκαηνο ηνπ απνιακβάλεηλ κπνξεί λα είλαη 

κηα θνηλή δξαζηεξηφηεηα κε έλαλ θίιν, ην άθνπζκα κηαο αγαπεκέλεο κνπζηθήο, ε 

απφιαπζε ελφο πνηνηηθνχ γεχκαηνο, κηα βξάβεπζε γηα έλα επίηεπγκα. ην δεχηεξν 

ελλνηνινγηθφ επίπεδν ε δηαδηθαζία ηνπ απνιακβάλεηλ είλαη κηα ζεηξά απφ γλσζηαθέο 

ή ζσκαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δηαδξακαηίδνληαη κέζα ζηνλ ρξφλν θαη νη νπνίεο 

κεηαηξέπνπλ έλα ζεηηθφ εξέζηζκα ζε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζηα νπνία ην άηνκν 

κπνξεί λα επηθεληξσζεί θαη λα ηα απνιαχζεη. ην ηξίην επίπεδν βξίζθνληαη νη 

ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ. Απηέο απνηεινχλ ηα ιεηηνπξγηθά, ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ απνιακβάλεηλ. Πξφθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλεο ζθέςεηο ή 

ζπκπεξηθνξέο πνπ είηε εληζρχνπλ είηε κεηξηάδνπλ ηελ έληαζε ηνπ ζεηηθνχ 

ζπλαηζζήκαηνο, επηκεθχλνπλ ηελ δηάξθεηα ηνπ ή ηελ ζπληνκεχνπλ. Σέινο, νη 

πεπνηζήζεηο ηνπ απνιακβάλεηλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ ηα άηνκα 

ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα απνιακβάλεη ηηο ζεηηθέο εκπεηξίεο (Bryant, 2003· 

Bryant et al., 2008· Bryant & Veroff, 2007). ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα 

ηα ηέζζεξα απηά επίπεδα ηνπ απνιακβάλεηλ  

Βηώκαηα ηνπ απνιακβάλεηλ.  

Σν πξψην επίπεδν, πνπ είλαη θαη ην επξχηεξν, νλνκάδεηαη βηψκαηα ηνπ 

απνιακβάλεηλ θαη πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ βηψκαηνο, δειαδή ηηο ζθέςεηο, ηελ 

ζπκπεξηθνξά, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ζπλνιηθή αίζζεζε πνπ ππάξρεη φηαλ θάπνηνο 

δίλεη ηελ πξνζνρή ηνπ θαη απνιακβάλεη έλα γεγνλφο, έλα απνηέιεζκα ή έλα εξέζηζκα 

(Bryant & Veroff, 2007). Παξαδείγκαηα εκπεηξίαο ηνπ απνιακβάλεηλ κπνξεί λα είλαη 

έλα πεξίηερλν γεχκα, ή ν ενξηαζκφο ελφο ζεκαληηθνχ επηηεχγκαηνο. Ο ηξφπνο πνπ 

απνιακβάλεη θάπνηνο κηα εκπεηξία, ζχκθσλα κε ηνπο Bryant θαη Veroff (2007) 

κπνξεί λα είλαη είηε κε εζηίαζε ζηνλ θφζκν (World-Focused Savoring) είηε κε 

εζηίαζε ζηνλ εαπηφ (Self-Focused Savoring). ηελ πξψηε πεξίπησζε, ζην 

απνιακβάλεηλ κίαο εκπεηξίαο κε εζηίαζε ζηνλ θφζκν,  ε δηαδηθαζία κπνξεί λα ζπκβεί 

είηε αθνχζηα είηε κε ζπλεηδεηή πξφζεζε. Αλ γηα παξάδεηγκα βξεζεί θάπνηνο ζε έλα 

θπζηθφ πεξηβάιινλ εμαηξεηηθήο νκνξθηάο ή ζπαληφηεηαο, ε εζηίαζε ηνπ ζα είλαη 

πεξηζζφηεξν πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. ε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ην άηνκν 

κπνξεί λα δηαπηζηψζεη φηη έρεη ήδε αξρίζεη λα κπαίλεη ζε κία δηαδηθαζία 
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απνιακβάλεηλ, ή θαη ζπλεηδεηά λα ζειήζεη λα εληείλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην 

εμσηεξηθφ εξέζηζα, δειαδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζην σξαίν ηνπίν, κε ζηφρν 

λα βηψζεη πην έληνλα ηελ ζεηηθή εκπεηξία.  Αληίζεηα, ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ζην 

απνιακβάλεηλ κε εζηίαζε ζηνλ εαπηφ, ε πεγή ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη 

πεξηζζφηεξν κέζα ζην άηνκν. Γηα παξάδεηγκα, ην αίζζεκα ραξάο θαη πεξεθάληαο πνπ 

κπνξεί λα αηζζαλζεί έλαο θνηηεηήο θαηά ηελ ηειεηή απνθνίηεζεο ηνπ 

Γηαδηθαζίεο ηνπ απνιακβάλεηλ 

Σν δεχηεξν επίπεδν είλαη ην επίπεδν ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ απνιακβάλεηλ 

(Savoring Process).  ην επίπεδν απηφ κηα ζεηξά απφ γλσζηαθέο ή θαη ζσκαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο κεηαηξέπνπλ έλα ζεηηθφ εξέζηζκα, απνηέιεζκα ή γεγνλφο, ζε ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζηα νπνία ην άηνκν ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα επηθεληξσζεί θαη λα ηα 

απνιαχζεη. Ζ δηαδηθαζία ηνπ απνιακβάλεηλ είλαη θάπσο ζαλ λα κεηαρεηξηδφκαζηε 

έλα εζσηεξηθφ ζπλαίζζεκα, ζαλ λα είλαη εμσηεξηθφ αληηθείκελν ην νπνίν κπνξνχκε 

λα θξνληίζνπκε θαη λα αλαδείμνπκε (Bryant & Veroff, 2007). 

Γηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ απνιακβάλεηλ ξπζκίδνπλ δηαθνξεηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Οη Bryant θαη Veroff (2007) έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα 

ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ απνηειείηαη απφ  κία κήηξα 2x2 γηα ηέζζεξεηο βαζηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ απνιακβάλεηλ (α) αλάινγα κε ην πνπ επηθεληξψλεη ην άηνκν ηελ 

πξνζνρή ηνπ, δειαδή είηε πξνο ηνλ θφζκν είηε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη (β) είδνο ηνπ 

βηψκαηνο πνπ κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή είηε γλσζηηθνχ αλαζηνραζκνχ είηε ηε 

κνξθή βησκαηηθήο απνξξφθεζεο.  

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ε δηαδηθαζία ηεο επραξηζηίαο ξπζκίδεη 

ηελ αίζζεζε ηεο επγλσκνζχλεο, ε δηαδηθαζία ηνπ ζαπκαζκνχ ξπζκίδεη ηελ αίζζεζε 

ηνπ δένπο, ε δηαδηθαζία ηνπ λα πεξεθαλεχεηαη θάπνηνο ξπζκίδεη ηελ αίζζεζε ηεο 

ππεξεθάλεηαο, ελψ ε δηαδηθαζία εληξχθεζεο κέζσ ησλ αηζζήζεσλ ξπζκίδεη ηελ 

αίζζεζε ηεο απφιαπζεο. 

 

Πίλαθαο 1: Σέζζεξεηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ απνιακβάλεηλ 

 

 Δζηίαζε πξνζνρήο 

Δίδνο βηψκαηνο 
 

Πξνο ηνλ θφζκν Πξνο ηνλ εαπηφ 

 

Γλσζηηθφο αλαζηνραζκφο 
 

Δπραξηζηία (επγλσκνζχλε) 

 

Πεξεθαλεχνκαη (πεξεθάλεηα) 

Βησκαηηθή απνξξφθεζε Θαπκαζκφο (δένο) Δληξπθψ κέζσ ησλ αηζζήζεσλ 

(απφιαπζε) 
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ημείυζη:  Bryant & Veroff (2007) ζει. 137 

 

 

Οη πεπνηζήζεηο γηα ην απνιακβάλεηλ.  

Οη πεπνηζήζεηο γηα ην απνιακβάλεηλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αληίιεςε ησλ 

αλζξψπσλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα απνιακβάλνπλ ζεηηθέο εκπεηξίεο, σο θάηη 

δηαθνξεηηθφ απφ ηελ βαζηθή ηθαλφηεηα ηνπο λα δεκηνπξγνχλ ζεηηθά βηψκαηα. O 

Bryant (1989) έδεημε πσο ηα άηνκα αμηνινγνχλ δηαθνξεηηθά θαη κε δηαθξηηφ ηξφπν 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ δπζρέξεηεο θαη αξλεηηθά βηψκαηα απφ ηελ κία 

πιεπξά θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα απνιακβάλνπλ ηα ζεηηθά βηψκαηα ηεο δσήο ησλ. 

Οη πεπνηζήζεηο ησλ αλζξψπσλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα απνιακβάλνπλ έρεη 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεηηθήο εμέιημεο ηνπ επ δελ. Σν φηη 

θάπνηνο βηψλεη ζεηηθά γεγνλφηα δελ ζεκαίλεη πσο είλαη ηθαλφο λα απνιαχζεη απηά ηα 

γεγνλφηα. Γειαδή, ελδέρεηαη λα κελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγεί, λα εληείλεη 

θαη λα παξαηείλεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη  κε ην γεγνλφο, κέζσ ηεο 

δηθήο ηνπ ζέιεζεο θαη πξνζπάζεηαο. Ζ ελεξγή δηαρείξηζε ησλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ  απαηηεί, φρη κφλν ηελ ηθαλφηεηα λα αηζζάλεηαη θάπνηνο 

ηθαλνπνίεζε, αιιά επίζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ξπζκίδεη θαη λα δηαηεξεί απηφ ην 

ζπλαίζζεκα. 

    Οη πεπνηζήζεηο ησλ αλζξψπσλ σο πξνο ην απνιακβάλεηλ έρνπλ ρξνληθή 

δηάζηαζε, αλάινγα κε ην αλ αλαθέξνληαη ζην παξφλ, ζην παξειζφλ ή ζην κέιινλ 

(Bryant, 2003). Αλ θαη ην απνιακβάλεηλ ελφο βηψκαηνο απαηηεί ηελ εζηίαζε ηεο 

πξνζνρήο πάλσ ζε έλα ζεηηθφ ζπλαίζζεκα πάληα ζην παξφλ, κπνξεί λα αθνξά ζην 

παξειζφλ, απφ φπνπ αλαθαιείηαη έλα ζεηηθφ βίσκα θαη βηψλεηαη εθ λένπ ζην παξφλ 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ απνιακβάλεηλ. Δπίζεο, ην απνιακβάλεηλ κπνξεί λα αθνξά 

ζε θάηη ζεηηθφ πνπ ην άηνκν ειπίδεη θαη πξνζδνθά φηη ζα ζπκβεί ζην κέιινλ. Σελ 

πξνζδνθία απηή ηελ επεμεξγάδεηαη θαη ηελ βηψλεη κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

απνιακβάλεηλ ζην παξφλ. Σα άηνκα κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ζεηηθνχ βηψκαηνο κε ην λα αλαινγηζηνχλ πφζν πνιχ επηζπκνχζαλ λα πεηχρνπλ θάηη 

ην νπνίν ηψξα έρνπλ ζηε δσή ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε, ην απνιακβάλεηλ γίλεηαη ζην 

εδψ θαη ηψξα. Με απηή ηελ έλλνηα, ην απνιακβάλεηλ πεξηιακβάλεη θαη κηα κνξθή 

ηαμηδηνχ ζηνλ ρξφλν, είηε ζην παξειζφλ, είηε ζην κέιινλ (Quoidbach et al., 2010· 

Suddendorf & Corballis, 2007). 
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Με βάζε ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην απηφ, δεκηνπξγήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην 

Savoring Beliefs Inventory (SBI) σο έλα εξγαιείν απηφ-αλαθνξάο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην απνιακβάλεηλ θάπνηνπ ζεηηθνχ 

βηψκαηνο ζην παξφλ, ην απνιακβάλεηλ κέζσ αλάκλεζεο ελφο ζεηηθνχ βηψκαηνο, θαη 

ην απνιακβάλεηλ ελφο ζεηηθνχ βηψκαηνο πνπ ζα ζπκβεί ζην κέιινλ (Bryant, 2003). 

Σν εξσηεκαηνιφγην Savoring Beliefs Inventory Bryant ππάξρεη ζε δχν κνξθέο: ζηελ 

εθδνρή γηα ελήιηθεο θαη ζηελ εθδνρή γηα παηδηά.  

Οη ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ.  

Οη Bryant θαη Veroff (2007) έρνπλ πεξηγξάςεη δέθα δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

ηηο νπνίεο αμηνπνηνχλ ηα άηνκα ζε ζρέζε κε θάπνην ζεηηθφ βίσκα. ε θάζε  κία απφ 

ηηο ζηξαηεγηθέο παξαηεξνχκε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο, ζθέςεηο θαη απνθξίζεηο 

πνπ ην άηνκν ρξεζηκνπνηεί σο αληίδξαζε ζε έλα ζεηηθφ εξέζηζκα, απνηέιεζκα ή 

γεγνλφο ή σο κία εθνχζηα πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγήζεη έλα ζεηηθφ ζπλαίζζεκα, 

απνηέιεζκα ή γεγνλφο κέζσ ηεο ρξήζεο απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ.  Οη ζηξαηεγηθέο 

απηέο είλαη νη εμήο: «κνίξαζκα ηεο ζεηηθήο ζηηγκήο», «ρηίζηκν ζεηηθψλ αλακλήζεσλ»,  

«ζπγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ», «ζεηηθή ζχγθξηζε», «φμπλζε ησλ αηζζήζεσλ», 

«βησκαηηθή απνξξφθεζε», «ζπκπεξηθνξηθή έθθξαζε», «επίγλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο 

ηνπ ρξφλνπ», «κεηξψ ηηο επινγίεο κνπ», θαη «ζθέςεηο πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά».   

Αξρηθά νη Bryant θαη Veroff (2007) νκαδνπνίεζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ 

απνιακβάλεηλ σο πξνο ην αλ απηέο ήηαλ γλσζηηθέο (γηα παξάδεηγκα ε ζηξαηεγηθή 

«ζπγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ»), ζπκπεξηθνξηθέο  (γηα παξάδεηγκα ε ζηξαηεγηθή 

«ζπκπεξηθνξηθή έθθξαζε»), ή ζπλδπαζκφο γλσζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ (γηα παξάδεηγκα ε ζηξαηεγηθή «φμπλζε ησλ αηζζήζεσλ»). Άιινη 

εξεπλεηέο ζηε ζπλέρεηα νξγάλσζαλ ελλνηνινγηθά ηηο ζηξαηεγηθέο απηέο κε βάζε ηηο 

δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο (Bryant, Chadwick,  & Kluwe, 

2011). Οη Chadwick θαη Jose (2010), θαηεγνξηνπνίεζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ 

απνιακβάλεηλ σο είηε απηέο πνπ επλννχλ ην απνιακβάλεηλ (γηα παξάδεηγκα ε 

ζηξαηεγηθή «βησκαηηθή απνξξφθεζε»), είηε ζε απηέο πνπ απνκαθξχλνπλ απφ ην 

απνιακβάλεηλ (γηα παξάδεηγκα ε ζηξαηεγηθή «ζθέςεηο πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά»). 

Άιινη εξεπλεηέο μερψξηζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο ζε απηέο πνπ εληείλνπλ ην ζεηηθφ 

ζπλαίζζεκα θαη ζε απηέο πνπ κεηψλνπλ ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα (Wood, Heimpel, & 

Michela, 2003). Δπεθηείλνληαο απηήλ ηε ηειεπηαία θαηεγνξηνπνίεζε, νη Quoidbach, 

Berry, Hansenne, θαη Mikolajczak (2010)  νκαδνπνίεζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ 
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απνιακβάλεηλ ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο νη νπνίεο επλννχλ ηελ ελίζρπζε ηνπ 

απνιακβάλεηλ  (ζπκπεξηθνξηθή έθθξαζε, εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζην παξφλ, 

θεθαιαηνπνίεζε, θαη ζεηηθφ ηαμίδη ζην ρξφλν κε ηε ζθέςε) θαη ηέζζεξείο θαηεγνξίεο 

πνπ κεηξηάδνπλ ην απνιακβάλεηλ (θαηαζηνιή, εληνπηζκφο ηνπ αξλεηηθνχ, απφζπαζε 

ηεο πξνζνρήο, θαη αξλεηηθφ ηαμίδη ζηνλ ρξφλν κε ηε ζθέςε). 

Αμηνπνηψληαο ην κνληέιν ησλ Bryant and Veroff’s (2007), κε ηελ έκθαζε πνπ 

απηφ δίλεη σο πξνο ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ απνιακβάλεηλ, νη 

Quoidbach et al., (2010) εζηίαζαλ θη απηνί ζηελ έλλνηα ηεο πνηθηινκνξθίαο φζνλ 

αθνξά ηνπο ηξφπνπο ξχζκηζεο ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, δειαδή, ζηελ ρξήζε κηα 

πιεηάδαο ζηξαηεγηθψλ αληί ελφο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ απηψλ. Απηφ πνπ βξήθαλ 

ήηαλ φηη ηα άηνκα πνπ αμηνπνηνχλ κηα επξεία γθάκα απφ ζηξαηεγηθέο ηνπ 

απνιακβάλεηλ αλαθέξνπλ πςειφηεξα επίπεδα επηπρίαο.   

ηελ ζπλέρεηα, ζα παξνπζηάζνπκε πην αλαιπηηθά ηηο δέθα απηέο ζηξαηεγηθέο 

ηνπ απνιακβάλεηλ, θαζψο απνηεινχλ ηνλ ππξήλα γχξσ απφ ηνλ νπνίνλ έρεη 

ζρεδηαζηεί ην πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα,  θαη κεηά ζα 

δνχκε ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ θαζψο θαη ελαιιαθηηθψλ 

ζεσξηψλ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ. 

 Οη δέθα ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ 

Μειεηψληαο ηελ θχζε ηνπ απνιακβάλεηλ αλαθεξζήθακε ζηα ηέζζεξα επίπεδα 

ηνπ απνιακβάλεηλ. Οη ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ είλαη ν ηξφπνο κε ηνπο νπνίνπο 

ζεηηθά γεγνλφηα θαη ζπλαηζζήκαηα εληζρχνληαη θαη παξαηείλνληαη ή ζηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε κεηξηάδνληαη θαη ζπληνκεχνληαη. Θα δνχκε ηψξα εθηελέζηεξα ηηο δέθα 

ζηξαηεγηθέο πνπ απνηεινχλ ην πην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν αλάιπζεο ηεο έλλνηαο ηνπ 

απνιακβάλεηλ θαη βάζε ησλ νπνίσλ ζρεδηάζηεθε ε παξέκβαζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηελ παξνχζα έξεπλα.  

Βησκαηηθή απνξξόθεζε (Absorption).  

Πξφθεηηαη γηα κία ζηξαηεγηθή πνπ καο θαιεί λα βάινπκε ηηο ζθέςεηο ζηελ 

άθξε έηζη ψζηε λα ζπλδεζνχκε πιήξσο κε ηελ παξνχζα ζηηγκή. Αληί λα 

ζθεθηφκαζηε ζρεηηθά κε ην ηη ζπκβαίλεη ή λα ην αμηνινγνχκε γλσζηαθά, γηλφκαζηε 

νιφθιεξνη ε ζεηηθή εκπεηξία ηελ νπνία βηψλνπκε θαη κέλνπκε καδί ηεο θαζψο απηή 

εμειίζζεηαη. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη παξεκθεξήο κε ηελ έλλνηα ηεο ξνήο 

Csikszentmihalyi (1990, 1996, 1997) φπσο επίζεο θαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

ελζπλεηδεηφηεηαο (Kabat-Zinn, 2009· Siegel, 2007). Ζ απνξξφθεζε απηή ζην βίσκα 
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δελ ζπλεπάγεηαη αλαγθαζηηθά φηη ην άηνκν ηε ζηηγκή εθείλε δελ έρεη ζπλείδεζε ηνπ 

παξφληνο. Καηά ηε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο απνθεχγεηαη ε ππεξβνιηθή 

γλσζηαθή επεμεξγαζία ηνπ βηψκαηνο θαη αληίζεηα, ην άηνκν πξνζπαζεί απιψο λα 

είλαη ζε επαθή κε ην βίσκα, φπσο ζπκβαίλεη ζην εδψ θαη ηψξα.  Οη Lambie θαη 

Marcel (2002)  ππνζηεξίδνπλ φηη έλα άηνκν κπνξεί λα είλαη βαζηά απνξξνθεκέλν ζε 

θάηη πνπ βηψλεη ελψ ηαπηφρξνλα δηαηεξεί θαη κία καθξηλή ζπλεηδεηφηεηα απηνχ πνπ 

ζπκβαίλεη. Όκσο, σο ζηξαηεγηθή ηνπ απνιακβάλεηλ, ε  έκθαζε δίλεηαη ζηελ 

απνξξφθεζε απφ ην ίδην ην βίσκα θαη ζηελ επραξίζηεζε πνπ αληιείηαη απφ ηελ 

βησκαηηθή απηή ζπκκεηνρή, θαη φρη ζηελ γλσζηηθή επεμεξγαζία ηεο εκπεηξίαο.  

πκπεξηθνξηθή έθθξαζε (Behavioral Expression).  

Ζ ζηξαηεγηθή απηή βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ ζπκπεξηθνξηθή έθθξαζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηθαλνπνίεζεο, ραξάο θαη ελζνπζηαζκνχ. Πεξηιακβάλεη 

ζπκπεξηθνξέο φπσο λα γειάκε δπλαηά, λα ρνξνπεδάκε απφ ραξά, λα θάλνπκε ήρνπο 

ηθαλνπνίεζεο, λα δείρλνπκε κε ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ καο ηα ζεηηθά καο 

ζπλαηζζήκαηα. Γειαδή, ε έθθξαζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ γίλεηαη κε κε 

ιεθηηθνχο ηξφπνπο. Ζ ζπκπεξηθνξέο απηέο κπνξεί λα απνηεινχλ κηα απζφξκεηε 

αληίδξαζε ή θαη λα γίλνπλ εζειεκέλα.  

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηνπ πξνζψπνπ 

απμάλεη ηελ ππνθεηκεληθή βίσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (McIntosh, 1996· Hatfield, E., 

Cacioppo, J. T., & Rapson, R. L. 1994·  Adelmann & Zajonc, 1989· Finzi & 

Wasserman, 2006). 

Οη Kleinke, Peterson, & Rutledge, (1998) έρνπλ δείμεη φηη θαη κφλν ε 

ζσκαηηθή έθθξαζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ δηάζεζε. ηελ 

έξεπλα απηή νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα κηκεζνχλ ηηο εθθξάζεηο πξνζψπσλ ζε 

θσηνγξαθίεο πνπ ηνπο έδεηρλαλ. Δλψ ζηελ νκάδα ειέγρνπ ηνπο έδεηρλαλ 

θσηνγξαθίεο κε νπδέηεξν πεξηερφκελν.  Οη ζπκκεηέρνληεο βίσζαλ αχμεζε ζηελ 

ζεηηθή δηάζεζε φηαλ πξνζπαζνχζαλ λα κηκεζνχλ θσηνγξαθίεο απφ πξφζσπα ζε 

ζεηηθή δηάζεζε θαη βίσλαλ κείσζε ηεο ζεηηθήο ηνπο δηάζεζεο ζηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε. Σα απνηειέζκαηα απηά ήηαλ αθφκα πην έληνλα φηαλ ε πξνζπάζεηα απηή 

γηλφηαλ κπξνζηά ζε θαζξέθηε θαη νη ζπκκεηέρνληεο έβιεπαλ ηηο εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπο.   

ε αληίζεζε κε ηελ ζηξαηεγηθή φμπλζεο ησλ αηζζήζεσλ, πνπ ζα δνχκε ζηε 

ζπλέρεηα,  θαη ζηελ νπνία επηδηψθεηαη κία επηβξάδπλζε ζηνλ ηξφπν πνπ βηψλεη ην 
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άηνκν κία ζεηηθή εκπεηξία, ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο έθθξαζεο 

επέξρεηαη επηηάρπλζε ζηνλ ξπζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ.  

Όμπλζε ησλ αηζζήζεσλ (Sensory-Perceptual Sharpening).  

Καηά ηε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο ην άηνκν επηθεληξψλεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο αηζζήζεηο, επηιέγνληαο είηε ζην λα δψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε κία 

κφλν αίζζεζε είηε ζην λα απνθιείζεη θάπνηεο αηζζήζεηο. Γηα παξάδεηγκα αθνχγνληαο 

θάπνηνο κνπζηθή κπνξεί λα θιείζεη ηα κάηηα ηνπ έηζη ψζηε λα ζπγθεληξσζεί 

θαιχηεξα ζε απηφ πνπ αθνχεη. ¨Ζ ην ίδην κπνξεί λα θάλεη δνθηκάδνληαο θάπνην 

θξαζί, επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ηνπ ζην άξσκα, κεηά ζην ρξψκα ηνπ θξαζηνχ, 

θαη χζηεξα ζηε γεχζε ηνπ, έηζη ψζηε ε ζεηηθή εκπεηξία θαη λα γίλεη πεξηζζφηεξν 

ζπλεηδεηή. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα δηαθνξεηηθά εξεζίζκαηα φπσο ην άξσκα, ε γεχζε 

θιπ., δελ επηθαιχπηνληαη θαη ε απφιαπζε είλαη κεγαιχηεξε. Οη Larsen et al. (1987) 

ζεκεηψλνπλ φηη ε ζηξαηεγηθή απηή είλαη παξφκνηα κε ηελ γλσζηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

επηιεθηηθήο αθαίξεζεο (selective abstraction)  ηνπ Beck (1976) φπνπ ην άηνκν 

επηθεληξψλεηαη επηιεθηηθά ζε κεξηθέο πιεπξέο ελφο εξεζίζκαηνο θαη αγλνεί ηηο 

ππφινηπεο. 

Χηίζηκν ζεηηθώλ αλακλήζεσλ (Memory Building).  

Καηά ηελ ζηξαηεγηθή απηή ην άηνκν πξνζπαζεί ελεξγά λα δηαηεξήζεη ζηελ  

κλήκε ηνπ ζηνηρεία ηνπ ζεηηθνχ βηψκαηνο κε ζηφρν λα κπνξεί λα ηα αλαθαιέζεη μαλά 

ζην κέιινλ, είηε γηα λα ηα βηψζεη μαλά κέξνο ηεο ζεηηθήο εκπεηξίαο είηε θαη γηα λα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κνηξαζηεί αξγφηεξα ην ζεηηθφ βίσκα κε άιινπο ζηνπο νπνίνπο 

ζα ην πεξηγξάςεη. πλεπψο, ε ζηξαηεγηθή απηή ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 

πξνεγνχκελε ζηξαηεγηθή ηεο φμπλζεο ησλ αηζζήζεσλ θαζψο ε πξνζπάζεηα λα 

θξαηεζεί ζηελ κλήκε ε ζεηηθή εκπεηξία απαηηεί ζπγθέληξσζε ζε απηφ πνπ ζπκβαίλεη 

θαη πηζαλψο ρξήζε ηεο επηιεθηηθήο αθαίξεζεο. Δπίζεο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 

ζηξαηεγηθή ηνπ κνηξάζκαηνο ηεο ζεηηθήο ζηηγκήο κε άιινπο θαζψο ε δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε αλακλήζεσλ απφ έλα ζεηηθφ βίσκα δηεπθνιχλνπλ ηελ δηαδηθαζία 

κνηξάζκαηνο ηνπ ζην κέιινλ κε άιια πξφζσπα. Ζ επηιεθηηθή δηαηήξεζε ζεηηθψλ 

αλακλήζεσλ ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηελ επηπρία (Lyubomirsky, 2001). 

πγραίξσ ηνλ εαπηό κνπ (Self-Congratulation).  

Καηά ηε ζηξαηεγηθή απηή ην άηνκν πξνβαίλεη ζε κία, ζπλήζσο γλσζηηθή 

δηαδηθαζία επαίλνπ γηα θάπνην ζεηηθφ γεγνλφο ή επίηεπγκα. πλεζέζηεξα ε 
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ζηξαηεγηθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηηεχγκαηα πνπ νθείινληαη ζηηο πξνζπάζεηεο 

ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ. Πεξηιακβάλεη κηα αίζζεζε πεξεθάληαο θαη ηθαλνπνίεζεο γηα 

θάπνην επίηεπγκα. Αλ θαη ε ζηξαηεγηθή απηή πεξηιακβάλεη ζπλήζσο κηα γλσζηηθή 

δηαδηθαζία,  κπνξεί επίζεο λα εθθξαζηεί κέζσ ζπκπεξηθνξάο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

φηαλ έλαο αζιεηήο ζθίγγεη ηηο γξνζηέο κε ηθαλνπνίεζε, χζηεξα απφ κία επηηπρεκέλε 

ελέξγεηα ή απνηέιεζκα. Ο ζηφρνο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη λα δψζεη ηελ επθαηξία 

ζην άηνκν λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θάπνην επίηεπγκα ή επηηπρία ηνπ, λα δψζεη ηνλ ρξφλν 

ζην λα ην ραξεί θαη λα κελ ην αθήζεη λα πεξάζεη απαξαηήξεην ή λα ππνηηκήζεη ηελ 

ζεκαζία ηνπ.  

Ζ ζηξαηεγηθή απηή γηα λα είλαη επηηπρήο δελ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν 

ππεξβνιηθφ ή αιαδνληθφ θαζψο απηφ ζα έρεη ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα κηαο θαη 

πξνθαιεί αξλεηηθέο επηδξάζεηο απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζε 

πνιηηηζηηθά πιαίζηα φπνπ απηνχ ηνπ είδνπο ε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά δελ είλαη 

απνδεθηή.  

Μνίξαζκα ηεο ζεηηθήο ζηηγκήο (Sharing With Others).  

Καηά ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ κνηξάζκαηνο ηεο ζεηηθήο ζηηγκήο, ην άηνκν 

δηεγείηαη ηε ζεηηθή εκπεηξία ηνπ ζε άιινπο. Ζ αθήγεζε κηαο ζεηηθήο εκπεηξίαο εθ 

ησλ πζηέξσλ, φηαλ γίλεη ζην θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν 

κπνξεί λα έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα θαζψο αλαβηψλεη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

πνπ είραλ αξρηθά βησζεί, απηφο πνπ ηα δηεγείηαη εηζπξάηηεη ηελ επηδνθηκαζία ησλ 

άιισλ θαζψο θαη ηα δηθά ηνπ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Δπίζεο, ε αξρηθή βίσζε ηεο 

ζεηηθήο εκπεηξίαο κπνξεί λα γίλεη εληνλφηεξε θαζψο ππάξρεη ε πξννπηηθή απηφ πνπ 

δεη ην άηνκν ζην παξφλ λα ην κνηξαζηεί αξγφηεξα θαη κε άιινπο. πλεπψο, κπνξεί λα 

δψζεη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζε απηφ πνπ ζπκβαίλεη, λα πξνζπαζήζεη λα επηθεληξσζεί 

ζηηο αηζζήζεηο ηνπ, λα επηρεηξήζεη λα θξαηήζεη δσληαλέο ηηο κλήκεο θαη ελ ηέιεη λα 

δψζεη κεγαιχηεξε έκθαζε θαη αμία ζε απηφ πνπ βηψλεη. Απηφ έρεη θαλεί θαη ζε 

έξεπλεο φπνπ θαίλεηαη πσο ην κνίξαζκα ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ή γεγνλφησλ κε άιινπο 

βνεζά ζηε βίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, πέξα απφ ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ 

πξνθαιεί ε αλάκλεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζεηηθνχ γεγνλφηνο (Gable, Reis, Impett, & Asher, 

2004). Οη Gable et al., 2004, ηζρπξίδνληαη πσο ην λα δηεγείηαη θαλείο ηα ζεηηθά 

ζπκβάληα ηεο δσήο ηνπ ζε άιινπο ζπλήζσο πξνάγεη ηελ παξαγσγή επηπιένλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, πέξα απφ ηα αξρηθά ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψζεθαλ φηαλ 

ζπλέβε ην ζεηηθφ γεγνλφο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη πηζαλνί κεραληζκνί πνπ εμεγνχλ ην 
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θαηλφκελν απηφ. Πξψηα απ΄φια ην κνίξαζκα ελφο ζεηηθνχ ζπκβάληνο απαηηεί ηελ εθ 

λένπ δηήγεζε ηνπ, πξάγκα πνπ δίλεη ηελ επθαηξία λα αλαβηψζεη ε ζεηηθή αίζζεζε πνπ 

αξρηθά βηψζεθε. Δπηπιένλ ε πξνεηνηκαζία απηήο ηεο επηθνηλσλίαο ζπρλά 

πεξηιακβάλεη κηα επεμεξγαζία ηνπ ζπκβάληνο, πξάγκα ην νπνίν κνηάδεη λα εληζρχεη 

ηελ αξρηθή ζεηηθή εκπεηξία θαη λα ηελ θάλεη κηα αλάκλεζε δηαξθείαο. Θεηηθέο 

εκπεηξίεο πνπ κνηξαδφκαζηε ηείλνπλ λα κέλνπλ πεξηζζφηεξν ζηε κλήκε καο.  

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν αθνξά ηελ δηαπξνζσπηθή 

θχζε ηεο επηθνηλσλίαο. Σν κνίξαζκα ρηίδεη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πξάγκα ην νπνίν 

βηψλεηαη ζπλήζσο ζεηηθά θαη απφ κφλν ηνπ (Gable & Reis, 2001). Δπηπιένλ, ην 

κνίξαζκα ζεηηθψλ εκπεηξηψλ πξνάγεη ζεηηθά ηελ αίζζεζε απηνεθηίκεζεο ηνπ αηφκνπ 

(Beach & Tesser, 1995· Tesser, Millar, & Moore, 1988).  

Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ην ζεηηθφ απνηέιεζκα ηνπ κνηξάζκαηνο κηαο 

ζεηηθήο εκπεηξίαο εμαξηάηαη θαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ ζα εθιεθζεί απφ 

ηνλ ζπλνκηιεηή. Αλ ην γεγνλφο πνπ κνηξάδεηαη δελ εθιεθζεί ζεηηθά ή ππνηηκεζεί, δελ 

ζα ππάξμνπλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ (Gable, et al., 2004).  

Δπίγλσζε ηεο ξεπζηόηεηαο ηνπ ρξόλνπ (Temporal 

Awareness).  

Πξφθεηηαη γηα κία γλσζηηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία έρεη σο ζηφρν ηελ 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πεξάζκαηνο ηνπ ρξφλνπ, θαη ηεο επηζπκίαο λα δηαξθέζεη κία 

ζεηηθή εκπεηξία ή θαηάζηαζε θαζψο ν ρξφλνο ηεο δσήο καο δελ είλαη απεξηφξηζηνο. 

πλήζσο ηα άηνκα θαηαθεχγνπλ ζε απηήλ ηελ ζηξαηεγηθή ζε θαηαζηάζεηο ή 

ζπκβάληα πνπ είλαη πνιχ ζπάληα ή ζεκαληηθά θαη πνπ είλαη πηζαλφλ πσο δελ ζα 

επαλαιεθζνχλ. Γηα παξάδεηγκα θαηά ην ηέινο ελφο ηαμηδηνχ ζε έλαλ δχζθνιν 

πξννξηζκφ, ην άηνκν πνπ βηψλεη απηήλ ηελ εκπεηξία, αλαγλσξίδεη  πσο ην πηζαλφηεξν 

είλαη φηη πνηέ δελ ζα κπνξέζεη λα μαλαέξζεη ζην κέξνο απηφ. Απηφ, ζπρλά έρεη σο 

απνηέιεζκα λα ζειήζεη λα αμηνπνηήζεη ζην έπαθξν ηηο κέξεο ή ψξεο ηνπ ηαμηδηνχ πνπ 

απνκέλνπλ. Δίλαη ζαλ ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ ή ε δηαπίζησζε 

πσο βηψλεη θάηη αλεπαλάιεπην, λα θαζηζηνχλ ηελ εκπεηξία πην έληνλε θαη πην 

πνιχηηκε.  Έλα άιιν παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ηειεηή απνθνίηεζεο απφ ην 

παλεπηζηήκην. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, απηφο πνπ απνθνηηά, πέξα απφ ηελ ραξά θαη 

ηθαλνπνίεζε πνπ πηζαλψο βηψλεη, λνηψζεη πσο ηελ ψξα εθείλε δεη θάηη πνπ δελ 

πξφθεηηαη λα επαλαιεθζεί πνηέ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Ζ δηαπίζησζε απηή ηνλίδεη ηελ 

αμία ηεο ζηηγκήο εθείλεο θαη ηελ θαζηζηά πνιχηηκε. Ζ βίσζε ηέηνησλ εκπεηξηψλ, ππφ 
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ην πξίζκα ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ρξφλνπ, κπνξεί λα αθήζεη 

θάπνηα γιπθφπηθξε γεχζε. Δλδέρεηαη λα απμήζεη ηελ έληαζε ησλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνληαη, αθξηβψο επεηδή ππάξρεη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

κνλαδηθφηεηαο ηεο ζηηγκήο θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ πεξλάεη, ηαπηφρξνλα φκσο κπνξεί θαη 

λα νδεγήζεη ζηε βίσζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ,  θαζψο γίλνληαη ζπλεηδεηά θαη 

θάπνηα απφ ηα ππαξμηαθά δεδνκέλα ηνπ αλζξψπνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο χπαξμεο, ηελ επίγλσζε ησλ απσιεηψλ θαη ηνπ ζαλάηνπ (Yalom, 

1980·Heidegger, 1996· Tillich 1952). πλεπψο, ε ζηξαηεγηθή απηή κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο δίθνπν καραίξη, απφ ηε κία δειαδή λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, κπνξεί φκσο θαη ηαπηφρξνλα λα νδεγήζεη ζηελ  βίσζε αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ (Bryant, Chadwick, & Kluwe, 2011).  

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο ε ζηξαηεγηθή απηή κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί φρη κφλν ζε θνξπθαίεο ή ζπάληεο ζηηγκέο θαη θαηαζηάζεηο, φπνπ ε 

θχζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίαο επλνεί ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ 

ρξφλνπ, αιιά κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη ζε θάζε ζεηηθή εκπεηξία ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, ζαλ κία ππελζχκηζε ηεο αμίαο ηεο θάζε κνλαδηθήο ζηηγκήο. 

(Frankl, 1985· Unamuno, 1990) 

Μεηξώ ηηο επινγίεο κνπ (Counting Blessings).  

Ζ ζηξαηεγηθή απηή είλαη κία γλσζηηθή ζηξαηεγηθή πνπ θαιεί ην άηνκν λα 

απνθηήζεη επίγλσζε θαη λα εθηηκήζεη ηα αγαζά ηεο δσήο ηνπ. Σν θαιεί λα 

αλαινγηζηεί θαη λα εθηηκήζεη ηα ζεηηθά πνπ έρεη ζηε δσή ηνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή 

πξνθαιεί ην αίζζεκα ηεο επγλσκνζχλεο (Emmons & McCullough, 2003). Ο Emmons 

(2004) νξίδεη ηελ έλλνηα ηεο επγλσκνζχλεο σο κηα αίζζεζε ραξάο θαη ηθαλνπνίεζεο 

θαζψο επίζεο θαη σο επηζπκία λα πνχκε επραξηζηψ  φηαλ δερφκαζηε έλα δψξν, είηε ην 

δψξν απηφ είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν πνπ καο δίλεη θάπνηνο, είηε θάηη άπιν, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ην λα βξεζεί θαλείο μαθληθά κπξνζηά ζε έλα ππέξνρν ηνπίν.    

Σελ επγλσκνζχλε νη Peterson and Seligman (2004) ηελ  ζεσξνχλ σο κία απφ  

ηηο «αξεηέο ηνπ ραξαθηήξα»  θαη ηελ έρνπλ θαηαηάμεη σο κία απφ ηηο «ππεξβαηηθέο 

αξεηέο», απνδίδνπλ δε ζε απηήλ ζεκαληηθά νθέιε ηφζν γηα ην άηνκν φζν θαη γηα ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν.   

Πέξα απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο σο εζηθή αξεηή θαη σο ζπλαίζζεκα, ε 

επγλσκνζχλε έρεη επίζεο νξηζηεί θαη σο κηα ζηάζε, σο κία ζπλήζεηα θαη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Emmons & McCullough, 2003). Ζ ζηξαηεγηθή 
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ηνπ απνιακβάλεηλ «κεηξψ ηηο επινγίεο κνπ» κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο έλαο ηξφπνο 

πνπ επλνεί ηελ βίσζε ηεο αίζζεζε ηεο επγλσκνζχλεο.  

 Ζ ηθαλφηεηα λα κεηξά θαλείο ηηο επινγίεο ηνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί εθηελψο 

ζηελ έξεπλα σο κία απφ ηηο βαζηθέο ζεηηθέο παξεκβάζεηο (Lyubomirsky, 2007), θαη 

ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε αίζζεζε ηνπ επ δελ (Emmons & McCullough, 2003). Δίλαη 

επίζεο κηα πξνηεηλφκελε κέζνδνο απηφ-βνήζεηαο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

ππνθεηκεληθήο επηπρίαο (Lyubomirsky, 2007· Diener, & Biswas-Diener, 2011).  

Ζ ζηξαηεγηθή απηή δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί εχθνια θαη κε ζπλέπεηα απφ 

πνιινχο αλζξψπνπο ηδηαίηεξα αλ δελ έρνπλ αλαπηχμεη ελεξγά ην ραξαθηεξηζηηθφ 

απηφ πνπ νλνκάδεηαη πξνδηάζεζε πξνο ηελ επγλσκνζχλε (McCullough, Tsang & 

Emmons, 2004).  

Θεηηθή ζύγθξηζε (Comparing).  

Μία γλσζηηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία θαιεί ην άηνκν πνπ βηψλεη θάπνηα ζεηηθή 

εκπεηξία ή κηα επράξηζηε θαηάζηαζε λα ζπγθξίλεη κε κία πξνγελέζηεξε ζηηγκή φπνπ 

ηα πξάγκαηα ήηαλ δπζκελέζηεξα ή φρη ηφζν ζεηηθά. Ζ ζηξαηεγηθή απηή κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί θαη γεληθφηεξα κε ηελ ππελζχκηζε ζηηγκψλ ηνπ παξειζφληνο φπνπ ηα 

πξάγκαηα ήηαλ δχζθνια ή δπζάξεζηα θαη ε ζχγθξηζε κε ην παξφλ αλαδεηθλχεη θαη 

ηνλίδεη ζεηηθά απηφ πνπ βηψλεη ην άηνκν ηψξα. Τπάξρεη φκσο εδψ έλαο θίλδπλνο 

θαζψο απφ ηελ αλάθιεζε ησλ δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ ή εκπεηξηψλ ηνπ 

παξειζφληνο, ελδέρεηαη ην άηνκν λα έξζεη ζε επαθή  θαη λα αλαβηψζεη αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα.  

Ζ ζχγθξηζε κπνξεί επίζεο λα αθνξά άιια άηνκα πνπ βηψλνπλ αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ή βξίζθνληαη ζε δπζκελέζηεξε ζέζε. Χζηφζν, κηα ζχγθξηζε απηνχ 

ηνπ είδνο ελδέρεηαη λα ππξνδνηήζεη νξηζκέλεο θνξέο αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο 

ιχπε ή ελνρή, θαη ζπλεπψο λα ιεηηνπξγήζεη αληίζηξνθα.  

Ζ  ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο «ζεηηθή ζχγθξηζε» ελψ αξρηθά έρεη ζηφρν λα θάλεη 

ην άηνκν λα αηζζαλζεί θαιχηεξα, κεξηθέο θνξέο νδεγεί ζην αληίζεην απνηέιεζκα. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ έλα άηνκν θάλεη κηα ζχγθξηζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ηνπ κε κηα 

πξνγελέζηεξε, ιηγφηεξν επλντθή, εθηηκά θαη ζπλεπψο απνιακβάλεη πεξηζζφηεξν ηελ 

παξνχζα θαηάζηαζε, Χζηφζν, ε αλάκλεζε ηεο πξνεγνχκελεο, δπζκελέζηεξεο 

θαηάζηαζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηαπηφρξνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζην παξφλ, 

αλεζπρία ή θαη θφβν. Δπίζεο, αλ ε ζεηηθή ζχγθξηζε αθνξά ηε ζχγθξηζε ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ βηψλεη έλα άηνκν, ζε ζρέζε κε έλα άιιν άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζε 
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δπζκελέζηεξε θαηάζηαζε, απφ ηελ κία κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα αίζζεζε 

ηθαλνπνίεζεο ή θαη αηζζήκαηα επγλσκνζχλεο, ηαπηφρξνλα φκσο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ιχπε, ζηελαρψξηα ή θαη ελνρή γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ άιινπ αηφκνπ.  

θέςεηο πνπ ζθνηώλνπλ ηε ραξά (Kill-Joy Thinking).  

Ζ ηειεπηαία απηή ζηξαηεγηθή ρξεζηκνπνηεί γλσζηηθέο αληηδξάζεηο απέλαληη 

ζε ζεηηθά γεγνλφηα ή ζπλαηζζήκαηα πνπ φκσο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ άκβιπλζε 

ηεο ηθαλνπνίεζεο, επραξίζηεζεο ή απφιαπζεο. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο πνπ 

επηηπγράλεη κία ζεκαληηθή δηάθξηζε αιιά κεηά ζθέθηεηαη πσο δελ ην άμηδε ή πσο 

απιψο ππήξμε ηπρεξφο. Ή θάπνηνο πνπ βξίζθεηαη ζε έλα πνιχ επράξηζην πεξηβάιινλ 

δηαθνπψλ αιιά επηθεληξψλεηαη ζηελ επηθείκελε ιήμε ηνπο.  

Ζ ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο εμαξηάηαη πνιχ θαη απφ ηελ θνπιηνχξα ηνπ 

δείγκαηνο πνπ κειεηά θαλείο. ε νξηζκέλνπο πνιηηηζκνχο ηεο αλαηνιήο γηα 

παξάδεηγκα ε ζηξαηεγηθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηε ξχζκηζε ησλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ κε ηξφπν πνπ απηά κεηξηάδνληαη. Απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

θνηλσληθήο πίεζεο πνπ αζθείηαη ζηηο θνηλσλίεο απηέο σο πξνο ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ 

ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (Lindberg, 2004· Miyamoto & Ma, 2011)  

Σν ελλνηνινγηθό πιαίζην ησλ δέθα ζηξαηεγηθώλ ηνπ απνιακβάλεηλ 

Δίδακε παξαπάλσ αλαιπηηθά ηηο δέθα ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ. ηε 

ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ηνπο πιαηζίνπ. Οη 

δέθα ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ πνπ παξνπζηάζακε παξαπάλσ απνηεινχλ πνιχ 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αληίδξαζεο απέλαληη ζε έλα ζεηηθφ βίσκα. Όπσο ζπκβαίλεη 

θαη κε ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο (coping strategies), έηζη 

θαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ, δηαθνξεηηθά βηψκαηα, νδεγνχλ ζε 

αμηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα άηνκν απνδίδεη 

θάπνην ζεηηθφ βίσκα ζε δηθέο ηνπ απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο, είλαη πηζαλφηεξν λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ «ζπγραίξσ ηνλ εαπηφ» κνπ.  Αλ ην ζεηηθφ βίσκα 

ζρεηίδεηαη κε θάηη ην πνιχ ζπάλην, δπζεχξεην ή κνλαδηθφ, είλαη πηζαλφηεξν ην άηνκν 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ζηξαηεγηθή «ρηίζηκν ζεηηθψλ αλακλήζεσλ». Γηα θάηη πνπ 

είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηφ θαη ηειηθά ην άηνκν ην απνθηά, είλαη πηζαλφ λα αμηνπνηεζεί 

ε ζηξαηεγηθή «κεηξψ ηηο επινγίεο κνπ».  

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ απνιακβάλεηλ 

ππάξρνπλ θαη κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη γπλαίθεο αμηνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο ηελ ζηξαηεγηθή «κνίξαζκα ηεο ζεηηθήο ζηηγκήο» ηελ 
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ζηξαηεγηθή ηεο «ζπκπεξηθνξηθήο έθθξαζεο» θαζψο θαη ηελ ζηξαηεγηθή «κεηξψ ηηο 

επινγίεο κνπ». Αληίζεηα, νη άληξεο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηελ 

ζηξαηεγηθή «ζθέςεηο πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά», πξάγκα πνπ νδεγεί ζε κείσζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο (Bryant, Chadwick, & Kluwe, 2011).   

Αλ θαη αξρηθά νη Bryant & Veroff (2007) νκαδνπνίεζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ 

απνιακβάλεηλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην αλ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ή ζπκπεξηθνξηθέο ζηξαηεγηθέο ή θαη ζπλδπαζκφ γλσζηηθψλ 

θαη ζπκπεξηθνξηθψλ ζηνηρείσλ, άιινη εξεπλεηέο αμηνπνίεζαλ δηαθνξεηηθά 

ελλνηνινγηθά πιαίζηα θαη δηαθνξεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε, φζνλ αθνξά ηελ ξχζκηζε 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ επηθέξνπλ νη ζηξαηεγηθέο απηέο. Γηα παξάδεηγκα νη 

Chadwick θαη Jose (2010), έρνπλ θαηεγνξηνπνηήζεη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ 

απνιακβάλεηλ είηε σο «δεζκεπηηθφ απνιακβάλεηλ‖ (engaged savoring), γηα 

παξάδεηγκα ηελ ζηξαηεγηθή «βησκαηηθή απνξξφθεζε» πρ. είηε σο «απνξξηπηηθφ 

απνιακβάλεηλ» (dismissive savoring), φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ζηξαηεγηθή 

«ζθέςεηο πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά». 

Άιινη εξεπλεηέο έρνπλ θάλεη έλαλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηνπ απνιακβάλεηλ πνπ 

νδεγεί ζε αχμεζε ηεο έληαζεο ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηνπ απνιακβάλεηλ πνπ 

νδεγεί ζε κείσζε (Wood, Heimpel, & Michela, 2003). ε ζπλέρεηα απηήο ηεο 

ζεσξεηηθήο νπηηθήο νη Quoidbach, Berry, Hansenne θαη Mikolajczak (2010) έθαλαλ 

έλαλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε ηέζζεξα είδε επξχηεξσλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ 

απνιακβάλεηλ: (α) ηελ ζπκπεξηθνξηθή έθθξαζε, (β) ζηελ εζηίαζε ζην παξφλ, (γ) 

ζηελ θεθαιαηνπνίεζε, θαη (δ) ζην ζεηηθφ ηαμίδη ζηνλ ρξφλν. Οη  Bryant θαη Veroff 

(2007) αληίζεηα απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο εξεπλεηέο ζεσξνχλ ηφζν ηηο ζηξαηεγηθέο 

ηνπ απνιακβάλεηλ πνπ απμάλνπλ ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα, φζν θαη απηέο πνπ ην 

κεηψλνπλ, σο πξνζπάζεηεο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο νη νπνίεο θαη ζρεηίδνληαη κε 

δηαθνξεηηθά ζηηι ηνπ απνιακβάλεηλ αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ή ηελ νκάδα πνπ 

εξεπλάηαη. Γηα παξάδεηγκα, έρεη παξαηεξεζεί φηη φζνη δνπλ ή πξνέξρνληαη απφ 

πεξηνρέο ηεο αλαηνιηθήο Αζίαο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ ζηξαηεγηθή 

«ζθέςεηο πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά», ζε ζχγθξηζε κε φζνπο δνπλ ζηελ Βφξεηα 

Ακεξηθή (Bryant & Veroff, 2007). Απηφ γίλεηαη επεηδή ε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

απηήο ζπλάδεη κε ηελ ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνχξαο κε 

ηνλ ηξφπν απηφ.  

Ζ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ελλνηνινγηθψλ πιαηζίσλ πνπ εξκελεχνπλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ είλαη παξεκθεξήο κε ηελ πιεζψξα ησλ δηαζέζηκσλ 
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ζεσξεηηθψλ κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο (Brown & Nicassio, 1987· Lazarus & Folkman, 1984· 

Moos 2013· Roth & Cohen, 1986).  

Αμηνπνηψληαο ηελ ζεσξεηηθή νπηηθή ησλ Bryant θαη Veroff’s (2007), νη 

Quoidbach et al. (2010) είδαλ επίζεο ην απνιακβάλεηλ σο κηα κνξθή ξχζκηζεο ηνπ 

ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο κέζσ κηαο πνηθηιίαο γλσζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ 

αληηδξάζεσλ. Σα επξήκαηα ηνπο δείρλνπλ φηη ε ρξήζε κεγάιεο πνηθηιίαο 

ζηξαηεγηθψλ ηνπ απνιακβάλεηλ νδεγεί ζε πςειφηεξα επίπεδα επηπρίαο απφ φηη 

πεηπραίλεη ε ρξήζε κηαο ή ιίγσλ ζηξαηεγηθψλ.   

Απμεηηθό θαη κεησηηθό απνιακβάλεηλ. 

Σν απνιακβάλεηλ, φπσο ην έρνπλ νξίζεη νη Bryant and Veroff (2007), πεξηιακβάλεη 

πνιιέο δηαζηάζεηο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο δέθα δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο, φπσο 

απηέο παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο. Χζηφζν πξφζθαηα, άιινη εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζηξαηεγηθέο απηέο ηνπ απνιακβάλεηλ κπνξνχλ ηειηθά λα 

νκαδνπνηεζνχλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ζηελ κία θαηεγνξία αλήθνπλ νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ απμάλνπλ ην απνιακβάλεηλ θαη ζηελ άιιε απηέο πνπ ην κεηψλνπλ 

(Jose, Lim, & Bryant, 2012· Quoidbach, Berry, Hansenne, & Mikolajczak, 2010). Οη 

Quoidbach et al. (2010) έρνπλ μερσξίζεη νθηψ ηξφπνπο ηνπ απνιακβάλεηλ πνπ 

κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο: ηέζζεξεηο απφ απηέο απμάλνπλ 

ην απνιακβάλεηλ (α) ην ζεηηθφ γλσζηαθφ ηαμίδη ζην ρξφλν (positive mental time 

travel), (β) ε θεθαιαηνπνίεζε (capitalizing), (γ) ε ζπκπεξηθνξηθή έθθξαζε 

(behavioural display), θαη (δ) ην λα είλαη θαλείο παξψλ ζην εδψ θαη ηψξα (being 

present). Σέζζεξεηο απφ απηνχο ηνπο ηξφπνπο κεηψλνπλ ην απνιακβάλεηλ: (α)  ην 

αξλεηηθφ γλσζηαθφ ηαμίδη ζην ρξφλν (negative mental time travel), (β) ε θαηαζηνιή 

(suppression), (γ) ε απφζπαζε ηεο πξνζνρήο (distraction), θαη (δ) ε γθξίληα  (fault 

finding). Οη έξεπλεο απηέο, φπσο θαη νη έξεπλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

ηνπ απνιακβάλεηλ ζπκθσλνχλ πσο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ άηνκν ζε 

άηνκν φζνλ αθνξά ην θαηά πφζν θαη κε πνηνλ ηξφπν απμάλνπλ ή κεηψλνπλ ην 

απνιακβάλεηλ ηνπο.   

πλαηζζεκαηηθή ξύζκηζε θαη απνιακβάλεηλ 

Σν απνιακβάλεηλ είλαη κία κνξθή ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζεο. Θα εμεηάζνπκε εδψ 

ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, ηε ζρέζε ηεο κε ηελ έλλνηα ηνπ 

απνιακβάλεηλ θαζψο θαη πσο απηή εηαη κέζσ ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ απνιακβάλεηλ. 
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πλαηζζεκαηηθή ξύζκηζε.  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε είλαη θνκκάηη κηαο επξχηεξεο έλλνηαο, ηεο έλλνηαο ηεο 

απηνξξχζκηζεο. Ζ απηνξξχζκηζε αθνξά ηελ ξχζκηζε δηαδηθαζηψλ φπσο ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο, ηελ ζπκπεξηθνξά, ηελ πξνζνρή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θαηάζηαζεο  (Masten & Obradovic, 2008). Έλαο φιν θαη απμαλφκελνο αξηζκφο 

απφ έξεπλεο δείρλνπλ φηη ηα άηνκα δελ αληηδξνχλ απιψο παζεηηθά ζηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο αιιά αληίζεηα, θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο λα 

επηδξάζνπλ ζην πψο αηζζάλνληαη θαη έηζη λα ξπζκίζνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε (Gross, 1998· Larsen, 2000). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε αθνξά ζηηο 

δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο δεκηνπξγνχληαη ηα  ζπλαηζζήκαηα, θαη επεξεάδεη ην πφηε 

απηά ζα πξνθχςνπλ θαζψο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά βηψλνληαη απφ ην άηνκν θαη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εθθξαζηνχλ (Gross, 1998). 

χκθσλα κε ηνπο Gross θαη Thompson (2007), ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε 

απνηειείηαη απφ εμσγελείο αιιά θαη εγγελείο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο 

γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε, θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αληηδξάζεσλ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε επηδξά θπξίσο σο πξνο ηελ έληαζε θαη 

ζηνλ ρξφλν πνπ βηψλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα. πλεπψο, ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε 

παίδεη ξφιν ζηελ δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηέγεξζεο θαζψο θαη 

ζηελ παξεκπφδηζε ή ζηνλ κεηξηαζκφ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε 

κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ην ίδην ην άηνκν, είηε ιφγσ εμσηεξηθψλ επηξξνψλ θαη 

επεξεάδεηαη απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ αηφκνπ ή ηνπ πεξηβάιινληνο ζε θάζε δεδνκέλε 

θαηάζηαζε (Gross &Thompson, 1994). Ο Gross (2002) δηεπθξηλίδεη πσο ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε κπνξεί λα είλαη είηε ζπλεηδεηή είηε αζπλείδεηε, θαη 

επηζεκαίλεη πσο νη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο δελ είλαη νχηε 

εγγελψο ζεηηθέο νχηε αξλεηηθέο (Gross, 2002). 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

έλλνηα ηνπ απνιακβάλεηλ είλαη ε ξχζκηζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Οη Bryant 

θαη Veroff (2007), παξνπζηάδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ απνιακβάλεηλ, ηφληζαλ εμαξρήο 

πσο απνηειεί ηελ πξνζπάζεηα λα ζπκπιεξσζεί ην θελφ πνπ ππήξρε ζηελ ςπρνινγία 

φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ξχζκηζεο ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο. Δπεηδή, φπσο 

δηαπηζηψλνπλ, ν θιάδνο ηεο ςπρνινγίαο είρε ήδε αζρνιεζεί εθηεηακέλσο κε ηελ  

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ππάξρεη ζεκαληηθή 

εξεπλεηηθή δνπιεηά θαη βηβιηνγξαθία ζηνλ ηνκέα ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2847784/#R19
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2847784/#R37
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Αληίζεηα, ήηαλ εκθαλέο πσο έιιεηπε θάηη αληίζηνηρν φζνλ αθνξά ηελ ξχζκηζε ησλ 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Ζ έλλνηα ηνπ απνιακβάλεηλ πξνέθπςε ινηπφλ σο 

απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαπίζησζεο θαη απφ απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ πσο κπνξεί λα 

λνεζεί σο έλα ππνζχλνιν ηεο έλλνηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο. 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ςπρηθή πγεία, δεδνκέλνπ 

φηη πνιιέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ειιείκκαηα θαη δπζθνιίεο ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε (Berking & Wupperman, 2012· Gross & Muñoz, 1995). 

Απηφ πνπ δείρλνπλ νη έξεπλεο είλαη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ξπζκίδνπκε ηα 

ζπλαηζζήκαηα καο κπνξεί λα έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην επ δελ ηνπ αηφκνπ θαη ζε 

απηή ηελ πξνζπάζεηα γηα ξχζκηζε, ην απνιακβάλεηλ έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα 

ελψ ν κεηξηαζκφο ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο επηδξά αξλεηηθά (Bryant, 1989, 2003. 

Bryant & Veroff, 2007· Eisner, Johnson, & Carver, 2009).  

Ζ ελδπλάκσζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ παίδεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν σο 

πξνο ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (Tugade & 

Fredrickson, 2007). Έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα αλζεθηηθά άηνκα αμηνπνηνχλ ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα έηζη ψζηε λα αλαθάκςνπλ ζε ζπληνκφηεξν ρξφλν απφ ζηξεζνγφλα 

βηψκαηα (Tugade & Fredrickson, 2004). Ο ηξφπνο πνπ απηφ επηηπγράλεηαη  ζρεηίδεηαη 

θαη εμεγείηαη κε ηα επξήκαηα πνπ δείρλνπλ φηη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζπκβάιινπλ 

ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα κε πνιινχο ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα βνεζνχλ ζηελ ηαρχηεξε θαξδηναγγεηαθή αλάθακςε κεηά απφ ηελ 

έθζεζε ζε ζηξεζνγφλν γεγνλφο (Fredrickson, Mancuso, Branigan, & Tugade,  2000), 

επλννχλ ηελ καθξνπξφζεζκε πξνζαξκνγή (Papa & Bonanno, 2008), ελδπλακψλνπλ 

ηηο πξνζαξκνζηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο ελψ κεηψλνπλ ηηο 

δπζπξνζαξκνζηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο (Gloria & Steinhardt, 2014), 

δηεπθνιχλνπλ  ηηο  δηεπξπκέλεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ 

εχξεζε πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα (Fredrickson & Joiner, 2002) 

θαη φηη βνεζνχλ ζηελ πξνζαξκνγή απέλαληη ζε ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, 

κεηψλνληαο  ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία θαη εληζρχνληαο ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο 

(Keltner & Bonanno, 1997). Οη Tugade θαη Fredrickson (2007) αλαθέξνληαη θαη ζην 

απνιακβάλεηλ σο κία απφ ηηο θχξηεο κνξθέο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο πνπ 

απνβιέπεη  είηε ζηε δεκηνπξγία, είηε ζηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ ζθφπηκε επηθέληξσζε πάλσ ζε 

ζεηηθά βηψκαηα.  
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Οη  Quoidbach, Berry, Hansenne, θαη Mikolajczak (2010),  κε βάζε ηελ 

έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζεο, εξεχλεζαλ ηελ ζρέζε πνπ έρνπλ ηέζζεξεηο 

ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ (σο ηξφπνο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο ησλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ πξνο ηα πάλσ), (Bryant, 1989, 2003) θαη ηέζζεξεηο ζηξαηεγηθέο 

κεηξηαζκνχ  ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο (Parrott, 1993· Wood, Heimpel, & Michela, 

2003), σο πξνο ηελ ζρέζε ηνπο κε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ 

ηε δσή.  

Σηο νθηψ απηέο ζηξαηεγηθέο είραλ αξρηθά αλαθέξεη νη Nelis, Quoidbach, 

Hansenne, and Mikolajczak (2011) ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο 

ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, ηνπ 

Emotion Regulation Profile-Revised (ERP-R), (Nelis, 2011). H πξψηε ζηξαηεγηθή 

ηνπ απνιακβάλεηλ,  πνπ ζηφρν έρεη ηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο θαη αχμεζε ηεο έληαζεο 

ηνπ ζεηηθνχ βηψκαηνο είλαη ε ζπκπεξηθνξηθή επίδεημε, δειαδή ε έθθξαζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο κέζσ κε-ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ εγθπξφηεηα απηήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο εληζρχεηαη θαη απφ έξεπλεο πνπ δείρλνπλ φηη ε εθδήισζε ηνπ ζεηηθνχ 

ζπλαηζζήκαηνο κέζσ ηεο έθθξαζεο ηνπ ζην πξφζσπν ηνπ αηφκνπ έρεη αηηηψδε ζρέζε 

σο πξνο ηελ ππνθεηκεληθή βίσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (βι. γηα παξάδεηγκα, Finzi & 

Wasserman, 2006· McIntosh, 1996· Strack, Martin, & Stepper, 1988). Μηα δεχηεξε 

ζηξαηεγηθή είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα είλαη παξφλ, θαηεπζχλνληαο ζπλεηδεηά 

ηελ πξνζνρή ηνπ ζε έλα ζεηηθφ βίσκα. Έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη δείρλνπλ φηη απηή ε 

ζηξαηεγηθή ζπλδέεηαη κε απμεκέλε έληαζε θαη ζπρλφηεηα ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

(Bryant, 2003· Erisman & Roemer, 2010). Ζ ηξίηε ζηξαηεγηθή έρεη λα θάλεη κε ηελ 

επηθνηλσλία ηνπ ζεηηθνχ γεγνλφηνο κε άιινπο αλζξψπνπο. Ο Langston (1994) 

νλνκάδεη ηελ ζηξαηεγηθή απηή θεθαιαηνπνίεζε. Ζ θεθαιαηνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε 

απμεκέλν ζπλαίζζεκα, πάλσ απφ ην επίπεδν ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο πνπ 

πξνθιήζεθε αξρηθά απφ ην ζεηηθφ γεγνλφο απηφ θαζαπηφ. (Gable, et al., 2004· 

Langston, 1994) θαη βειηησκέλε αληίδξαζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (Labott, 

Ahleman, Wolever, & Martin, 1990). Σέινο, ε ηέηαξηε ζηξαηεγηθή ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο πξνο ηα πάλσ, νλνκάδεηαη ζεηηθφ γλσζηαθφ ηαμίδη ζην ρξφλν θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα ζπκάηαη έληνλα θαη κε ιεπηνκέξεηεο 

θάπνην ζεηηθφ γεγνλφο πνπ έγηλε ζην παξειζφλ, ή ηελ ηθαλφηεηα λα θαληάδεηαη κε 

ιεπηνκέξεηεο εθ ηνλ πξνηέξσλ, θάηη ζεηηθφ πξνο ην νπνίν πξνζβιέπεη ζην  κέιινλ 

(Suddendorf & Corballis, 2007). 
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Ζ έξεπλα ησλ Quoidbach, Berry, Hansenne, θαη Mikolajczak (2010),  ήηαλ ε 

πξψηε πνπ αλαδήηεζε ηελ μερσξηζηή επίδξαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ξχζκηζεο ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ πάλσ ζηα δηάθνξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ επ δελ.  Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ πσο νη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο δελ έρνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα. Σα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα βξέζεθαλ λα πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ λα είλαη ην άηνκν 

παξφλ θαζψο θαη απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ζεηηθνχ γλσζηαθνχ ηαμηδηνχ ζηνλ ρξφλν 

θαη ήηαλ αξλεηηθά ζπλδεδεκέλα κε ηελ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο. πλεπψο, ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα επλννχληαη απφ κηα ζηάζε ελζπλεηδεηφηεηαο ζηελ νπνία ην άηνκν 

δηαηεξεί ηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρή ηνπ ζηελ παξνχζα ζηηγκή θαη ζπζηεκαηηθή 

απνθεχγεη ζθέςεηο πνπ είλαη άζρεηεο κε ην ζεηηθφ βίσκα.  Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα κηα 

ηέηνηαο ζηάζεο κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα άηνκα 

βηψλνπλ γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα  (Kahneman, Krueger, 

Schkade, Schwarz, & Stone, 2004). Χο o θαιχηεξνο πξνβιεπηήο ζεηηθήο δηάζεζεο ζε 

θαζεκεξηλή βάζε ζεσξείηαη ε απνπζία απνμέλσζεο απφ ηνλ εαπηφ (Csikszentmihalyi 

& Larson, 1987). Ζ δεχηεξε βαζηθή ζηξαηεγηθή βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πξψηε 

γηαηί θαιεί ην άηνκν λα απνκαθξπλζεί απφ ηελ παξνχζα εκπεηξία θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη έλα γλσζηαθφ ηαμίδη είηε ζην παξειζφλ, πξνο έλα ζεηηθφ βίσκα, είηε 

ζην κέιινλ, πξνζβιέπνληαο ζε έλα ζεηηθφ γεγνλφο ή βίσκα πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβεί.  

Όζνλ αθνξά άιιεο κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νθηψ ζηξαηεγηθέο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, γηα παξάδεηγκα,  έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ην ζεηηθφ 

γλσζηαθφ ηαμίδη ζηνλ πξνβιέπεη ηελ επηπρία (Bryant, Smart, & King, 2005· 

Havighurst & Glasser, 1972· Lyubomirsky, Sousa, & Dickerhoof, 2006· MacLeod & 

Conway, 2005· Quoidbach, Wood, & Hansenne, 2009). Δπίζεο, νη Gross θαη John 

(2003) έδεημαλ φηη ε θαηαζηνιή ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε 

ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ηελ ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, θαζψο θαη ην 

ςπρνινγηθφ επ δελ. Δπηπιένλ, ν πεξηνξηζκφο έθθξαζεο ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο 

έρεη αξλεηηθέο ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο θαζψο νδεγεί ζηελ κείσζε ηεο ππνθεηκεληθήο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ην ζεηηθφ βίσκα (Gross & Levenson, 1997). Όζνλ αθνξά ηελ ηάζε 

ηνπ αηφκνπ λα απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ καθξηά απφ ην βίσκα ηνπ παξφληνο, έρεη 

καθξνπξφζεζκα αξλεηηθέο ζπλέπεηεο σο πξνο ην ζπλαηζζεκαηηθφ επ δελ (Carriere, 

Cheyne, & Smilek, 2008). Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ εληνπηζκνχ ησλ αξλεηηθψλ ζε κία 

θαηάζηαζε ή έλα βίσκα ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ αηζηνδνμία, ηελ απηφ-

εθηίκεζε, ηελ επηπρία, θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (Larsen & McKibban, 2008. 

Polman, 2010· Schwartz et al., 2002). Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ αξλεηηθνχ γλσζηαθνχ 
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ηαμηδηνχ ζηνλ ρξφλν έρεη ζπζρεηηζζεί κε απμεκέλα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο,  ρακειή 

απηφ-εθηίκεζε, θαη πεξηζζφηεξν κεξπθαζκφ (Feldman, Joormann, & Johnson, 2008). 

Ζ δηαδηθαζίαο κάζεζεο ηνπ απνιακβάλεηλ ηδσκέλε από αλαπηπμηαθή ζθνπηά. 

Δίδακε πξνεγνπκέλσο ηελ έλλνηα ηνπ απνιακβάλεηλ απφ ηελ ζθνπηά ηεο ξχζκηζεο 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Θα αζρνιεζνχκε ηψξα κε ηελ αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ηνπ 

απνιακβάλεηλ θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ δηαδηθαζία κάζεζεο ηνπ. Μία απφ ηηο 

πξνθιήζεηο ζηελ κειέηε ηεο έλλνηαο ηνπ απνιακβάλεηλ είλαη ε αλάγθε λα 

θαηαλνεζνχλ νη δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ ηα άηνκα καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθνχο γλσζηηθνχο θαη ζπκπεξηθνξηθνχο ηξφπνπο γηα λα απνιακβάλνπλ κία 

ζεηηθή εκπεηξία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. (Bryant, Chadwick, & Kluwe, 

2011). Ζ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα ξπζκίδνπλ ηα ζεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα 

εμειίζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λεπξνθπζηθήο θαη γλσζηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. 

Δπηπιένλ, ε ηδηνζπγθξαζία θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ πεξηνξίδνπλ ην εχξνο 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά επίπεδα ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο θαη έηζη θάλνπλ ην 

απνιακβάλεηλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο είηε δπζθνιφηεξν είηε επθνιφηεξν. 

Δπίζεο, πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο δηακνξθψλνπλ ηνπο δηαζέζηκνπο ηξφπνπο ηνπ 

απνιακβάλεηλ πνπ ηα παηδηά απνθηνχλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλν, κέζσ ησλ 

δπλακηθψλ ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη ιφγσ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ επηξξνψλ 

(Bronfenbrenner & Morris, 2005).  

Ζ θπζηθή πνξεία εμέιημεο αιιάδεη ηηο γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο 

ηθαλφηεηαο γηα απνιακβάλεηλ ζηνπο ελήιηθεο κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ. Μία απφ ηηο 

κεγάιεο πξνθιήζεηο είλαη ην λα εληνπηζηνχλ ηα εμειηθηηθά ζηάδηα θαη νη δηαδηθαζίεο 

κέζσ ησλ νπνίσλ ηα παηδηά θαη νη ελήιηθεο πξνζαξκφδνπλ, επεθηείλνπλ θαη 

αλαζεσξνχλ ην ξεπεξηφξην ηνπο πξνο ην απνιακβάλεηλ, ζε ζρέζε κε ηα ζεηηθά 

βηψκαηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα εξεπλεζεί ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην απνιακβάλεηλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ εμέιημή ηνπ αηφκνπ, 

κέζσ ζρέζεσλ, ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ηεο πγείαο.  

Μέζσ ηεο νηθνγέλεηαο αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ πνιηηηζηηθνχ πιαηζίνπ, ηα 

παηδηά είηε ελζαξξχλνληαη είηε απνζαξξχλνληαη σο πξνο ηελ ελεξγφ αμηνπνίεζε κηαο 

ζεηηθήο εκπεηξίαο. Γηα παξάδεηγκα, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ νη γνλείο αληηκεησπίδνπλ 

θάπνηα νηθνγελεηαθά νξφζεκα, γηνξηέο, γελέζιηα, δηαθνπέο ή επηηεχγκαηα, φρη κφλν 

δηδάζθεη ζηα παηδηά ηελ αμία ηεο εθηίκεζεο θαη ηεο απφιαπζεο ηεο δσήο, αιιά 
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παξέρεη θαη ζπγθεθξηκέλα κνληέια ηνπ απνιακβάλεηλ ηα  νπνία ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

κηκεζνχλ. 

Απνιακβάλεηλ ζην εδώ θαη ηώξα 

Ζ ηθαλφηεηα λα βηψλνληαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα είλαη εγγελήο ηφζν ζηα βξέθε φζν 

θαη ζηα κηθξά παηδηά. Σα βξέθε, ήδε απφ ηελ 6 εβδνκάδα, αληαπνθξίλνληαη ζε 

αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα κε ρακφγεια ηθαλνπνίεζεο θαη άιιεο εθθξάζεηο 

επραξίζηεζεο, νη νπνίεο κέρξη ηνλ ηέηαξην κήλα έρνπλ ήδε απμεζεί δξακαηηθά 

(Donovan, Taylor, & Leavitt, 2007· Sullivan & Lewis, 2003). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνχ νη γνλείο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ ξχζκηζε ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο 

ηνπ παηδηνχ, είηε απμάλνληαο είηε ακβιχλνληαο ηελ έληαζε ηνπ, κε ζηφρν ηελ 

δηαηήξεζε ελφο βέιηηζηνπ επηπέδνπ ζπλαηζζεκαηηθήο δηέγεξζεο (Stern, Hofer, Haft, 

& Dore, 1985). Σν παηρλίδη παξέρεη ζην παηδί ηελ πξψηε επθαηξία θαηά ηελ νπνία 

κπνξεί λα αηζζαλζεί ζε έλαλ βαζκφ πσο έρεη θάπνηνλ έιεγρν πάλσ ζηα ζεηηθά ηνπ 

ζπλαηζζήκαηα (Hughes, 2010). Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ηα παηδηά απνθηνχλ φιν 

θαη κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα απηνξξχζκηζεο ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, σο 

απνηέιεζκα ηεο λεπξνθπζηνινγηθήο εμέιημεο, ηεο φιν θαη κεγαιχηεξεο απηνγλσζίαο, 

θαζψο θαη ηελ απφθηεζε γλσζηηθψλ θαη γισζζηθψλ δεμηνηήησλ.  Ζ εμέιημε ησλ 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο 

ηνπ απνιακβάλεηλ θαζψο επηηξέπεη ζηνπο γνλείο λα επηθνηλσλνχλ ιεθηηθά κε ηα 

παηδηά ηνπο ζρεηηθά κε ηα αίηηα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, 

ηνπο επηηξεπηνχο ηξφπνπο έθθξαζεο, ηα νθέιε ηεο ξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ δεκηνπξγία, ηελ αχμεζε ή ηελ 

άκβιπλζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Σα παηδηά επίζεο καζαίλνπλ απφ ην 

παξάδεηγκα ησλ γνληψλ ηνπο σο πξνο ηνπο ηξφπνπο, γλσζηηθνχο θαη 

ζπκπεξηθνξηθνχο, κε ηνπο νπνίνπο δηαρεηξίδνληαη ηα ζεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα. 

(Thompson, 1991). Καηά ηελ λεπηαθή ειηθία ην παηδί αξρίδεη λα απνθηά ζε έλαλ 

βαζκφ, επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαη κηα αληίιεςε πάλσ ζηελ ιεηηνπξγία 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Thompson, 1990), πξάγκα πνπ απνηειεί ηελ βάζε γηα ηελ 

δεκηνπξγία ησλ πξψησλ ζπλεηδεηψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ απνιακβάλεηλ.  ηε εμειηθηηθή 

απηή θάζε νη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχληαη έρνπλ θπξίσο ζπκπεξηθνξηθή βάζε. 

Μεηαμχ ησλ ειηθηψλ 6-12 νη ζηξαηεγηθέο πνπ αμηνπνηνχληαη είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο 

θαη ζεκαληηθά πην πνιχπινθεο θαζψο ηα παηδηά καζαίλνπλ λα επεξεάδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο θάπνπ αιινχ (Harris & Lipian, 
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1989), ειέγρνληαο ηηο ζθέςεηο ηνπο (Carroll & Steward, 1984), ή εξκελεχνληαο 

θάπνηα θαηάζηαζε δηαθνξεηηθά, έηζη ψζηε είηε λα απμήζνπλ είηε λα ακβιχλνπλ έλα 

ζπλαίζζεκα (Terwogt, Schene, & Harris, 1986).  

 

Απνιακβάλεηλ κέζσ αλακλήζεσλ 

Ήδε απφ ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ εηψλ ηα παηδηά κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ κε αθξίβεηα 

γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ αξθεηνχο κήλεο πξηλ (Reese, Haden, & Fivush, 1993). 

Δπίζεο, θαηά ηελ λεπηαθή ειηθία ηα παηδηά απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηεγνχληαη 

εκπεηξίεο απφ ην παξειζφλ θαη ζε άηνκα πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηηο εκπεηξίεο απηέο  

(Fivush, Haden, & Reese, 1996). ε απηή ηελ ειηθία επίζεο ηα παηδηά 

αληηιακβάλνληαη πσο κπνξνχλ λα αλαβηψλνπλ ζπλαηζζήκαηα αλαθαιψληαο 

αλακλήζεηο απφ ζεηηθέο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο (Harris, Guz, Lipian, & Man-Shu, 

1985). Χζηφζν, ρξεηάδεηαη λα γίλεη ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ηθαλφηεηαο λα αλαθαιεί 

θαλείο ζεηηθέο εκπεηξίεο απφ ην παξειζφλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο λα αμηνπνηεί ηελ 

δεμηφηεηα απηή σο κηα ζπλεηδεηή ζηξαηεγηθή ηνπ απνιακβάλεηλ. Ζ αμηνπνίεζε ηεο 

αλάθιεζεο ζεηηθψλ αλακλήζεσλ σο ζηξαηεγηθή ηνπ απνιακβάλεηλ απαηηεί ηελ 

ζπλεηδεηή επίγλσζε, κέζσ αθεξεκέλεο ζθέςεο, ηνπ εζσηεξηθνχ βηψκαηνο ηνπ 

αηφκνπ (Bryant, Chadwick, & Kluwe, 2011). Ζ γλσζηηθή απηή ηθαλφηεηα δελ 

αλαπηχζζεηαη πιήξσο παξά ζην ηέινο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηελ έλαξμε ηεο 

εθεβείαο.  

Απνιακβάλεηλ κέζσ πξνζκνλήο 

Σα παηδηά απφ ηελ ειηθία ησλ δχν εηψλ δείρλνπλ κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ 

ιφγνπ ηνπο πσο έρνπλ θάπνηα αληίιεςε γηα ην κέιινλ (Atance & O’Neill, 2001). 

Χζηφζν ηα παηδηά απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα γηα ηελ ζπλεηδεηή αλαβνιή ηεο άκεζεο 

ηθαλνπνίεζεο γχξσ ζηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ ή πέληε εηψλ (Mischel, Shoda, & 

Rodriguez, 1989). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα παηδηά πνπ είλαη κηθξφηεξα ησλ ηεζζάξσλ ή 

πέληε εηψλ δελ  κπνξνχλ λα αλαβάινπλ ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε θάπνηαο επηζπκίαο 

ηνπο θαη λα αλαινγηζηνχλ ηελ κειινληηθή ηεο ηθαλνπνίεζε σο πεγή απφιαπζεο ζην 

παξφλ. Μηα επηπιένλ δπζθνιία φζνλ αθνξά ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ απνιακβάλεηλ κέζσ 

ηεο κειινληηθήο πξνζκνλήο είλαη ν θίλδπλνο ηεο καηαίσζεο, επεηδή ππάξρεη ην 

ελδερφκελν, ην ζεηηθφ βίσκα ζην νπνίν πξνζβιέπεη θάπνηνο λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί. 

Γλσξίδνληαο ην απηφ, νη γνλείο πνιιέο θνξέο απνζαξξχλνπλ ηα παηδηά απφ ην λα 

επελδχνπλ πνιχ ζηελ κειινληηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε, θνβνχκελνη πσο αλ ε ειπίδα 
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απηή καηαησζεί ηα παηδηά ζα αληηδξάζνπλ έληνλα θαη ζα απνγνεηεπηνχλ. Χζηφζν, 

απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ αλαπηπρζεί επαξθψο ε ηθαλφηεηα ζηα παηδηά λα 

απνιακβάλνπλ απφ ηελ πξνζκνλή κηαο ζεηηθήο εμέιημεο ζην κέιινλ. Δπίζεο, ζηα 

κηθξφηεξα παηδηά, επηθξαηεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ε καγηθή ζθέςε (McLeish, 1984), 

πξάγκα πνπ ηνπο θάλεη λα δηζηάδνπλ λα ζθέθηνληαη πσο θάηη ζεηηθφ ζα ζπκβεί ζην 

κέιινλ, επεηδή κέζσ ηεο ζθέςεο απηήο λνκίδνπλ πσο κπνξεί  λα ην αθπξψζνπλ, θη 

έηζη ηνπο είλαη πην δχζθνιν λα αμηνπνηήζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ζεηηθήο πξνζκνλήο. 

Σν απνηέιεζκα απηφ ακβιχλεηαη θαζψο ηα παηδηά κεγαιψλνπλ θαη ε καγηθή ζθέςε 

ππνρσξεί.  

Ζ αλάπηπμε εηδηθώλ δηαδηθαζηώλ ηνπ απνιακβάλεηλ 

Βαζηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο είλαη ε ραξά ή ν ζαπκαζκφο θαίλεηαη πσο πξνθχπηνπλ 

λσξίηεξα ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ αλζξψπνπ, ζε ζρέζε κε δηαδηθαζίεο ηνπ 

απνιακβάλεηλ ζπλαηζζήκαηα πςειφηεξεο ηάμεο θαζψο θαη απμεκέλε ζπλεηδεηφηεηα. 

Έηζη, ε ηθαλφηεηα γηα ππεξεθάλεηα, ε επγλσκνζχλε παξνπζηάδνληαη ζε κεγαιχηεξεο 

ειηθίεο. Σν βαζηθφ ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ηνπο πξψηνπο ελληά 

κήλεο ηεο δσήο ηνπ βξέθνπο, ελψ ην ζπλαίζζεκα ππεξεθάλεηαο, πνπ είλαη έλα 

ζπλαίζζεκα αλψηεξεο ηάμεο, εκθαλίδεηαη γχξσ ζην ηξίην έηνο (Tracy & Robin, 

2007). Δπίζεο, ηα λεαξά παηδηά έρνπλ κία έκθπηε ηθαλφηεηα γηα ζαπκαζκφ θαη δένο 

φζνλ αθνξά ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο, πξάγκα πνπ νη ελήιηθεο, ζε κεγάιν βαζκφ, κνηάδεη 

λα ην ράλνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο δσήο ηνπο λα επηζπκνχλ κε πξνζπάζεηα λα ην 

αλαθηήζνπλ. Όζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα λα βηψλνπλ επγλσκνζχλε, ηα παηδηά 

απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα απηή κεηαμχ ηεο ειηθίαο ησλ επηά κε δέθα εηψλ (Peterson & 

Seligman, 2004).  

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαίλεηαη πσο ηα παηδηά απνθηνχλ πξψηα ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ απνιακβάλεηλ κέζσ ηεο άκεζεο αηζζεηεξηαθήο απφιαπζεο θαζψο θαη 

ηνπ ζαπκαζκνχ θαη αξγφηεξα αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ απνιακβάλεηλ κέζσ 

ηεο βίσζεο πεξεθάλεηαο θαη επγλσκνζχλεο. πλνςίδνληαο κπνξνχκε λα πνχκε πσο 

πξνεγείηαη ε εμέιημε ηνπ εδνληθνχ απνιακβάλεη θαη ζηε ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη 

κνξθέο ηνπ επδαηκνληθνχ απνιακβάλεηλ.  

Ζ δηαδηθαζία ηνπ απνιακβάλεηλ ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο 

Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα απνιακβάλνπλ ηε ζηηγκή 

κεγαιψλεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. ε κία έξεπλα κε πάλσ απφ 340.000 

ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θάλεθε πσο ην επ δήλ θαη 
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ηδηαίηεξα ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απμάλνπλ ζηαζεξά απφ ηελ ειηθία ησλ 50 θαη κεηά 

(Stone, Schwartz, Broderick, & Deaton, 2010). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο 

ελφο αλζξψπνπ ε πνξεία ηεο επηπρία θαίλεηαη λα έρεη ην ζρήκα U, δειαδή μεθηλά 

ςειά, αξρίδεη λα πέθηεη ιίγν πξηλ ηα 40 θαη κέρξη ηα 50 ελψ ζηε ζπλέρεηα θαη κέρξη 

ηελ ειηθία ησλ 80 ν δείθηεο επηπρίαο θηάλεη ζην ζεκείν λα μεπεξλά θάζε 

πξνεγνχκελν επίπεδν ησλ λεφηεξσλ ειηθηψλ. Ζ αχμεζε απηή ζην επίπεδν επηπρίαο 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε ηθαλφηεηα γηα απφιαπζε ηεο ζηηγκήο, πξάγκα 

πνπ εμεγείηαη απφ ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ν ρξφλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο, κε 

απνηέιεζκα κηα απμεκέλε εζηίαζε ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παξφληνο. Δπίζεο ζηνπο 

ειηθησκέλνπο ν ρξφλνο απνθηά κηα μερσξηζηή ζεκαζία, ελ φςε ηνπ επεξρφκελνπ 

ηέινπο θαη ε θάζε ζηηγκή κπνξεί λα απνθηήζεη έλα ηδηαίηεξν ζπλαηζζεκαηηθά λφεκα 

(Carstensen, Fung, & Charles, 2003). Σα επξήκαηα απηά είλαη ζπλεπή θαη κε κηα 

πεηξακαηηθή έξεπλα ηνπ Kurtz (2008) θαηά ηελ νπνία θάλεθε πσο ε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηνπ επεξρφκελνπ ηέινπο ελφο βηψκαηνο κπνξεί λα απμήζεη ηελ αμία ηνπ θαη ην θαηά 

πφζν ην άηνκν ην εθηηκά σο πνιχηηκν.  

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ απνιακβάλεηλ θαηά ηελ ηξίηε ειηθία έρεη επίζεο επηβησηηθή 

αμία θαζψο θαίλεηαη φηη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα φρη κφλν πξνζηαηεχνπλ ην άηνκν 

απφ ηελ θπζηθή θζνξά ηνπ γήξαηνο (Ostir, Markides, Black, & Goodwin, 2000), 

αιιά επλννχλ ηελ καθξνδσία  (Danner, Snowdon, & Friesen, 2001). Καηά ζπλέπεηα 

ην απνιακβάλεηλ ζπκβάιεη ζεηηθά ηφζν ζηελ πνηφηεηα φζν θαη ζηελ πνζφηεηα ηεο 

δσήο.  

Μηα απφ ηηο πξνθιήζεηο φζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ θαηά 

ηελ ηξίηε ειηθία είλαη πσο ιφγσ ησλ ζσκαηηθψλ αιιά θαη ησλ γλσζηαθψλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ ζπλήζσο έξρνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ηα ειηθησκέλα άηνκα 

δελ κπνξνχλ ή δελ έρνπλ ην ίδην θίλεηξν λα απνιακβάλνπλ έλα ζεηηθφ βίσκα κε ηνλ 

ίδην ηξφπν πνπ έθαλαλ ζην παξειζφλ. Απηφ νδεγεί ζηελ ππφζεζε πσο ην άηνκν πνπ 

θαηέρεη κηα κεγαιχηεξε γθάκα απφ ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ ζα κπνξέζεη λα 

πξνζαξκνζηεί θαιχηεξα ζηηο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Πξάγκα 

πνπ εληζρχεη ηελ αλάγθε ηεο εθπαίδεπζε ησλ αλζξψπσλ απφ λεαξή ειηθία ζηηο 

ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη εκθαλέο φηη απαηηείηαη κηα θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο επίδξαζεο ηεο δηαδηθαζίαο γήξαλζεο πάλσ ζηελ ηθαλφηεηα γηα ην 

απνιακβάλεηλ θαζψο θαη κηα πιεξέζηεξε κειέηε ηνπ απνιακβάλεηλ θαηά ηελ ηξίηε 

ειηθία. Απηφ ζα επέηξεπε ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο ςπρηθήο πγείαο λα αλαπηχμνπλ πην 
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απνηειεζκαηηθέο ζεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο 

αλζξψπνπο ζην λα αμηνπνηνχλ ηηο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ βίνπ ηνπο.  

Ζ λεπξνςπρνινγία ηνπ απνιακβάλεηλ 

 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο εμειηθηηθήο δηάζηαζεο ηνπ απνιακβάλεηλ ζα 

πξνρσξήζνπκε εδψ ζην λα δνχκε ην βηνινγηθή ππφβαζξν ηνπ απνιακβάλεηλ κε βάζε 

ηα επξήκαηα ηεο λεπξνςπρνινγίαο. Οη έξεπλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

λεπξνςπρνινγία ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ιίγεο (Borod, 2000· Burgdorf & 

Panksepp, 2006· Phan, Wager, Taylor, & Liberzon, 2004) θαη θακία δελ έρεη κέρξη 

ζηηγκήο αζρνιεζεί απνθιεηζηηθά κε ην απνιακβάλεηλ.  

Ζ ζεηηθή λεπξνςπρνινγία βξίζθεηαη ζηα αξρηθά ηεο ζηάδηα θαη ε επηζηήκε 

ηεο ςπρνινγίαο ρξεηάδεηαη λα εξεπλήζεη πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ λεπξν-αλαηνκία ηεο 

επραξίζηεζεο. Μέρξη ζηηγκήο νη λεπξνεπηζηήκνλεο δελ έρνπλ μεθαζαξίζεη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη ζηνλ εγθέθαιν (Kringelbach & 

Berridge, 2009). πλεπψο ε δηεξεχλεζε ηεο λεπξνςπρνινγηθήο βάζεο ηνπ 

απνιακβάλεηλ είλαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο. Αλάκεζα ζηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ κπνξεί 

λα ηεζνχλ είλαη ην θαηά πφζν δηαθνξεηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ απνιακβάλεηλ ζρεηίδνληαη 

κε μερσξηζηέο λεπξνςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο. Δπίζεο έλα ζεκειηψδεο εξψηεκα είλαη 

ην θαηά πφζν ε ζπλεηδεηή πξνζνρή ηνπ αηφκνπ πάλσ ζε έλα ζεηηθφ βίσκα, πξάγκα 

πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ απνιακβάλεηλ, είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ 

λεπξνςπρνινγηθήο απφςεσο, ζε ζρέζε κε ηελ απιή αίζζεζε επραξίζηεζεο. Οη 

Kringelbach θαη Berridge (2009) ζε κηα πξνζπάζεηα λα εληνπίζνπλ ηηο ζεηηθέο 

λεπξνςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο ηζρπξίδνληαη πσο βηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

επδαηκνληθφ βίν (δειαδή ε βίσζε λνήκαηνο θαη ζθνπνχ) έρνπλ δηαθνξεηηθφ 

λεπξνινγηθφ πξνθίι ζε ζρέζε κε βηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εδνληθφ βίν 

(δειαδή ηελ βίσζε ηθαλνπνίεζεο θαη ραξάο). 

ρεηηθέο έξεπλεο ηνπ εγθεθάινπ έρνπλ δείμεη φηη νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ 

πνπ ζπλδένληαη κε ην ζεηηθφ βίσκα δελ είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

αξλεηηθφ βίσκα. Σα δπζάξεζηα εξεζίζκαηα θαίλεηαη λα δηεγείξνπλ ηα πην πξσηφγνλα 

κέξε ηνπ εγθεθάινπ, ελψ ηα ζεηηθά εξεζίζκαηα δηεγείξνπλ λεφηεξα απφ βηνινγηθήο 

απφςεσο ηκήκαηα ηνπ εγθεθάινπ (Hamann, Ely, Hoffman, & Kilts, 2002· Paradiso et 

al., 1999). Φαίλεηαη πσο ηα αξλεηηθά βηψκαηα αθνξνχλ θπξίσο ην ηκήκα ηνπ 
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εγθεθάινπ πνπ έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηα εξπεηά, ελψ ηα ζεηηθά βηψκαηα 

ελεξγνπνηνχλ ην λεφηεξν ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ πνπ ππάξρεη ζηα ζειαζηηθά 

(MacLean, 1990).  

Όηαλ ηα άηνκα αλαινγίδνληαη θάπνην ζεηηθφ εξέζηζκα ν εγθέθαινο 

αληηιακβάλεηαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ βηψλεηαη ζην ζψκα. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο βίσζεο ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη νη θαξδηναλαπλεπζηηθεο ιεηηνπξγίεο ζπληνλίδνληαη έηζη ψζηε ν 

εγθέθαινο λα αληηιακβάλεηαη φηη ην ζψκα βξίζθεηαη ζε κηα ζεηηθή θαηάζηαζε 

(Matsunaga et al., 2009). Σα επξήκαηα απηά επηβεβαηψλνπλ ηελ άπνςε φηη ην 

απνιακβάλεηλ πεξηιακβάλεη κηα γλσζηηθή επίγλσζε ηνπ ηξέρνληνο ζεηηθνχ βηψκαηνο.  

Μηα πξφζθαηε έξεπλα (Takahashi et al., 2008) εληζρχεη ηελ άπνςε φηη 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ζεηηθά βηψκαηα ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθέο λεπξνινγηθέο 

δηεξγαζίεο. ηελ έξεπλα απηή θάλεθε φηη θαηά ηελ βίσζε αηζζήκαηνο πεξεθάληαο ζε 

κηα νκάδα αλζξψπσλ θαη ηελ βίσζε ραξάο ζε κηα άιιε νκάδα ζηνλ εγθέθαιν 

παξαηεξνχληαη δηαθνξεηηθά ζρήκαηα. Σν βίσκα ηεο ππεξεθάλεηαο ζρεηίδεηαη κε 

πεξηζζφηεξε δξαζηεξηφηεηα ζην κεζαίν θνηιηαθφ έιηθα θαη ηνλ αξηζηεξφ θνηιηαθφ 

πφιν, πνπ είλαη έλα ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αίζζεζε 

θνηλσληθφηεηαο (Adolphs, 2001). Δλψ ην βίσκα ηεο ραξάο έδεημε πεξηζζφηεξε 

δξαζηεξηφηεηα ζηα θέληξα ηνπ εγθεθάινπ πνπ επεμεξγάδνληαη εδνληθά εξεζίζκαηα 

(Rolls, 2006). Σα επξήκαηα απηά εληζρχνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη νη δηαδηθαζίεο ηνπ 

απνιακβάλεηλ πνπ ζρεηίδνληαη κε εξεζίζκαηα φπσο ην θαγεηφ ή ε ιήςε δψξσλ 

έρνπλ δηαθνξεηηθφ λεπξνινγηθφ πξνθίι απφ φηη έρνπλ εξεζίζκαηα πνπ αθνξνχλ 

επηηεχγκαηα θαη αίζζεζε ππεξεθάλεηαο.  

Έξεπλεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ 

αλαβίσζε ζεηηθψλ εκπεηξηψλ απφ ην παξειζφλ έδεημαλ φηη ελεξγνπνηνχλ ηα ίδηα 

ζεκεία ηνπ εγθεθάινπ πνπ ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηελ πξνζκνλή ελφο ζεηηθνχ 

βηψκαηνο πνπ αλακέλεηαη ζην κέιινλ (Addis, Wong, & Schacter, 2007· Botzung, 

Denkova, & Manning, 2008). πλεπψο ην απνιακβαλεηλ κέζσ ηελ ζεηηθήο 

αλάκλεζεο κνηάδεη λα ελεξγνπνηεί ίδηεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ελεξγνπνηεί θαη 

ην απνιακβάλεηλ κέζσ ζεηηθήο πξνζκνλήο.  

Καζψο ην απνιακβάλεηλ εκπεξηέρεη πάληνηε θαη έλα θνκκάηη γλσζηηθήο 

επίγλσζεο πάλσ ζην ζεηηθφ βίσκα, είλαη εχινγν λα ππνηεζεί πσο θάζε κνξθή 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ απνιακβάλεηλ ελεξγνπνηεί ηνλ  πξνκεησπηαίν θινηφ, αλ θαη ζε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ απνιακβάλεηλ (Bryant, Chadwick, & 
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Kluwe, 2011). Με βάζε ηηο ηξέρνπζεο ζεσξίεο θαη έξεπλεο ηεο λεπξνςπρνινγίαο 

είλαη εχινγν λα ππνηεζεί πσο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ απνιακβάλεηλ αληηζηνηρνχλ 

ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο λεπξνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Μνξθέο ηνπ απνιακβάλεηλ 

πνπ απαηηνχλ πεξηζζφηεξε γλσζηηθή επεμεξγαζία ζα ελεξγνπνηήζνπλ θινηψδεηο 

πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ελψ κνξθέο ηνπ απνιακβάλεηλ πνπ είλαη πην παζεηηθέο, φπσο 

είλαη γηα παξάδεηγκα ε βησκαηηθή απνξξφθεζε, ζα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο ππνθινηψδεηο 

πεξηνρέο (Woltering & Lewis, 2009) θαζψο νη γλσζηηθή επεμεξγαζία ζρεηίδεηαη κε 

αλψηεξεο ηάμεο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ, πνπ απαηηνχλ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ ελψ ε βησκαηηθή απνξξφθεζε αμηνπνηεί ηα πην πξσηφγνλα 

θέληξα ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εδνλή.  

Όζνλ αθνξά ην απνιακβάλεηλ πνπ εζηηάδεη ζηνλ εαπηφ θαη ην απνιακβάλεηλ 

πνπ εζηηάδεη ζηνλ θφζκν, πξφζθαηεο έξεπλεο δείρλνπλ πσο ε έληνλε εμσηεξηθή 

εζηίαζε ζρεηίδεηαη κε ελεξγνπνίεζε ησλ πιεπξηθψλ κεησπηαίσλ πεξηνρψλ, ελψ ε 

έληνλε εζηίαζε ζηνλ εαπηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κεζαίσλ πεξηνρψλ 

ηνπ εγθεθάινπ (Vanhaudenhuyse et al., 2011). Δπίζεο, θαζψο ην απνιακβάλεηλ κε 

εζηίαζε ζηνλ έμσ θφζκν απαηηεί κηα απμεκέλε εγξήγνξζε σο πξνο ην πεξηβάιινλ, 

ελεξγνπνηνχληαη πεξηνρέο ηνπ ηππφθακπνπ νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ αληίιεςε ηνπ 

ρψξνπ (Moser, Kropff, & Moser, 2008).  

Ζ λεπξνςπρνινγηθή δηεξεχλεζε βξίζθεηαη κέρξη ζηηγκή ζηα πνιχ αξρηθά ηεο 

ζηάδηα. ηελ πνξεία ελδέρεηαη κηα ζπζηεκαηηθή θαηαλφεζε ησλ λεπξνινγηθψλ 

βάζεσλ ηνπ απνιακβάλεηλ λα επηηξέςεη αθφκα θαη ηελ θαξκαθνινγηθή πξνζέγγηζε 

πνπ ζηφρν ζα είρε ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα απνιακβάλεηλ ζε άηνκα κε 

πξνβιήκαηα ζηελ εγθεθαιηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Ζ γλψζε απηή ζα κπνξνχζε επίζεο 

λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε γλσζηηθφ-ζπκπεξηθνξηθψλ ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ 

γηα αλζξψπνπο πνπ έρνπλ λεπξνινγηθέο δπζρέξεηεο σο πξνο θάπνηεο κνξθέο ηνπ 

απνιακβάλεηλ αιιά ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γεληθφηεξα ζηνλ 

ζρεδηαζκφο κειινληηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζην απνιακβάλεηλ.  

Μέηξεζε ηνπ απνιακβάλεηλ 

Σν πξψην ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ κέηξεζε ηνπ 

απνιακβάλεηλ είλαη ην Savoring Beliefs Inventory (SBI) απφ ηνλ Bryant (2003) θαη 

έρεη ζηφρν λα κεηξήζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα απνθηά επραξίζηεζε απφ ηελ 

βίσζε ζεηηθψλ γεγνλφησλ. 
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Σν SBI απνηειείηαη απφ ηξία ζπζηαηηθά πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο πεπνηζήζεηο 

πεξί ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα απνιακβάλεη: ζεηηθή πξνζδνθία (θιίκαθα 

πξνζδνθίαο), ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζην παξφλ (θιίκαθα ηνπ απνιακβάλεηλ ζην 

παξφλ), θαη ζεηηθή αλαπφιεζε (θιίκαθα ζεηηθήο αλαπφιεζεο) (Bryant, 2003). 

Ζ ζεηηθή πξνζδνθία δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δεκηνπξγεί ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαζψο αλαινγίδεηαη έλα γεγνλφο πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζην κέιινλ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ελφο ζεηηθνχ γεγνλφηνο ην άηνκν κπνξεί λα πξνάγεη ηελ 

δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ζθέςεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ. Ζ ζεηηθή αλαπφιεζε αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

αλαινγίδεηαη ζεηηθά βηψκαηα ηνπ παξειζφληνο κε ηξφπν πνπ παξάγνπλ ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζην παξφλ. 

Αξρηθά, γηα λα αμηνινγεζεί ε αμηνπηζηία ηνπ ςπρνκεηξηθνχ απηνχ εξγαιείνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ έμη δηαθνξεηηθέο νκάδεο (Bryant, 2003). Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ηφζν ε ζπλνιηθή ηηκή φζν θαη νη επηκέξνπο ππνθιίκαθεο δηαζέηνπλ 

εγθπξφηεηα ζχγθιηζεο φζν θαη εγθπξφηεηα απφθιηζεο θαη δηαζέηεη εζσηεξηθή 

ζπλέπεηα θαη αμηνπηζηία κεηαμχ ησλ νκάδσλ. 

Σν δεχηεξν ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν κέηξεζεο ηνπ απνιακβάλεηλ είλαη 

ην  Ways of Savoring Checklist (WOSC. Bryant & Veroff, 2007). 

Ζ έλλνηα ηεο αληηκεηψπηζεο αγρνγφλσλ  θαηαζηάζεσλ (coping) ζεσξείηαη κηα 

θαιά εδξαησκέλε ςπρνινγηθή δηαδηθαζία. Οη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ ηα 

άηνκα αμηνπνηνχλ εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο: ην είδνο ηνπ ζηξεζνγφλνπ 

παξάγνληαη, ηελ θαηάζηαζε ή ην πιαίζην, θαζψο θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αηφκνπ (Folkman & Lazarus, 1980· Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis, 

& Gruen, 1986· Folkman, Lazarus, Gruen, et al., 1986). Σν ίδην άηνκν ζα αληηδξάζεη 

δηαθνξεηηθά ζε κηα απνηπρία ζηηο εμεηάζεηο απφ φηη αλ πεζάλεη θάπνηνο θνληηλφο ηνπ 

ζπγγελήο. Δλψ ζηηο ίδηεο θαηαζηάζεηο θάπνηνο άιινο κπνξεί λα αληηδξάζεη κε 

εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Οξηζκέλα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ 

θαζψο θαη νη θνηλσληθνί πφξνη πνπ δηαζέηεη κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηφζν ζηελ 

πγεία φζν θαη ζηελ δηάζεζε (DeLongis, Folkman, & Lazarus, 1988· Folkman & 

Lazarus, 1988). Οη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο επεξεάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

ζηξεζνγφλνπ παξάγνληαη θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (Folkman & Lazarus, 1988), ελψ ην 

είδνο ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο πνπ ην άηνκν ρξεζηκνπνηεί επεξεάδνπλ ην 

είδνο θαη ηελ έληαζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ απνηειέζκαηνο. 
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Ο Bryant θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, έρνπλ αζρνιεζεί εθηεηακέλα κε ηελ έλλνηα 

ηνπ επ δελ θαζψο θαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο (Bryant, 1989· Bryant, 

Smart, & King, 2005· Bryant & Veroff, 1982, 1984, 2007. Jose, et al., 1998). 

Τπέζεζε ινηπφλ πσο εθφζνλ ηα άηνκα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αμηνινγνχλ θαη λα 

ξπζκίδνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ ηηο αληημνφηεηεο κπνξεί λα ζα 

δηαζέηνπλ αληίζηνηρεο ηθαλφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ βίσζε ζεηηθψλ 

βησκάησλ.  Γειαδή, εθφζνλ ηα άηνκα αμηνπνηνχλ δηάθνξεο γλσζηηθέο θαη 

ζπκπεξηθνξηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε αξλεηηθψλ βησκάησλ, ζα κπνξνχλ 

λα θάλνπλ θάηη αληίζηνηρν θαη κε ηα ζεηηθά ηνπο βηψκαηα (Bryant & Veroff, 2007). 

Ο Bryant ππνζηήξημε πσο ππάξρεη έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο δηαζηάζεσλ 

ηνπ απνιακβάλεηλ θαη ζπλεπψο έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ζηξαηεγηθψλ ηνπ 

απνιακβάλεηλ  (Bryant & Veroff, 2007). Με ζηφρν λα εληνπίζεη ηηο ζηξαηεγηθέο 

απηέο ν Bryant αξρηθά ξψηεζε ηνπ ζπκκεηέρνληεο: ―Ση ήηαλ ην πην πξφζθαην ζεηηθφ 

γεγνλφο πνπ ζαο ζπλέβε; Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε θάπνηεο ζθέςεηο ή ζπκπεξηθνξέο 

πνπ παξαηεξήζαηε θαηά ηελ βίσζε ηνπ ζεηηθνχ βηψκαηνο ή ακέζσο κεηά πνπ κπνξεί 

λα επεξέαζε ζηελ επραξίζηεζε ζαο;  Αλ λαη, πνηεο ήηαλ απηέο νη ζθέςεηο ή νη 

ζπκπεξηθνξέο θαη πψο επεξέαζαλ ηελ επραξίζηεζε ζαο;» (Bryant & Veroff, 

2007, ζει. 88). 

Απφ απηήλ, αιιά θαη απφ άιιεο πηινηηθέο έξεπλεο θαζψο θαη κε ηελ βνήζεηα 

ηεο αλαζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο ν Bryant εληφπηζε ηηο ζπλεζέζηεξεο ζηξαηεγηθέο 

ηνπ απνιακβάλεηλ νη νπνίεο απμάλνπλ ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα αιιά θαη απηέο πνπ 

φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ακβιχλνπλ ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα. Με βάζε απηά ηα 

επξήκαηα δεκηνπξγήζεθε έλα ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν 60 εξσηεκάησλ, ην Ways of 

Savoring Checklist (WOSC. Bryant & Veroff, 2007). Σν WOSC ζρεδηάζηεθε έηζη 

ψζηε λα έρεη αληίζηνηρε δνκή κε ην Ways of Coping Checklist (Folkman & Lazarus, 

1980) ην νπνίν δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζηξεζνγφλν γεγνλφο θαη λα απαληήζνπλ ζε 66 εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε 

ηηο γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο ηνπο αληηδξάζεηο. Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ 

αμηνπνηήζεη ην Ways of Coping Checklist έρνπλ ππάξμεη ζεκαληηθέο ζηνλ θιάδν ηεο 

ςπρνινγίαο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ θιάδν ηεο θιηληθήο ςπρνινγίαο θαη ηεο ςπρνινγίαο 

ηεο πγείαο (Folkman & Lazarus, 1985b). Αληίζεηα, ην ςπρνκεηξηθφ 

εξγαιείν WOSC έρεη αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζρεηηθά πξφζθαηα θαη είλαη ιίγεο νη 

έξεπλεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ δνκή θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ. Χζηφζν, ήδε 

ππάξρνπλ επξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ζεκαζία ηνπ απνιακβάλεηλ φζνλ αθνξά 



86 

 

ηελ ππνθεηκεληθή επηπρία θαη ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ςπρνκεηξηθνχ απηνχ εξγαιείνπ (Diener & Biswas-Diener, 2008· Lyubomirsky, 

2007). 

 Σν εξσηεκαηνιφγην Ways of Savoring Checklist (WOSC) είλαη έλα απφ ηα 

βαζηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, θαη ην ζθεπηηθφ ηνπ 

πνπ κειεηά ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αμηνπνηνχλ ηα άηνκα φηαλ ηνπο ζπκβαίλνπλ θάπνηα 

ζεηηθά βηψκαηα, απνηειεί ηελ ελλνηνινγηθή βάζε θαη ηνλ ελνπνηεηηθφ παξάγνληα 

θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ παξφληνο  εθπαηδεπηηθνχ θαη βησκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην 

απνιακβάλεηλ.   

Μέρξηο ζηηγκήο είδακε αλαιπηηθά ηελ έλλνηα ηνπ απνιακβάλεηλ, ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ, εμεηάζακε ηνπο ηξφπνπο εθκάζεζεο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ εμειηθηηθή 

πνξεία ηνπ αλζξψπνπ θαζψο θαη ηελ βηνινγηθή ηνπ δηάζηαζε κέζσ ησλ επξεκάησλ 

ηεο λεπξνςπρνινγίαο. Αλαθεξζήθακε ζηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

απνιακβάλεηλ φζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ 

επίδξαζε ηνπ ζε κεηαβιεηέο ηνπ επ δελ.  

Καζψο ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή 

ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ζην απνιακβάλεηλ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο 

παξεκβάζεσλ πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ θιάδν ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο, 

παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζηηο παξεκβάζεηο ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο.  

Παξεκβάζεηο Θεηηθήο Ψπρνινγίαο 

Χο παξεκβάζεηο ζεηηθήο ςπρνινγίαο ζχκθσλα κε έλαλ επξχ νξηζκφ πνπ έρνπλ δψζεη 

νη Sin θαη Lyubomirsky (2009), ζεσξνχληαη φιεο νη παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν 

ηελ αχμεζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη ζθέςεσλ. Έλαο πην 

εμεηδηθεπκέλνο νξηζκφο ησλ ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ δίλεηαη απφ ηνπο Bolier et al. 

(2013), νη νπνίνη πξνζέζεζαλ νηη νη παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη 

δεκηνπξγεζεί κε βάζε ηελ ζεσξεηηθή παξάδνζε ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο. Οη Parks 

θαη Biswas-Diener (2013) ηνλίδνπλ φηη νη ζεηηθέο παξεκβάζεηο ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε 

επαξθή βαζκφ εκπεηξηθά ηεθκεξησκέλεο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Οη 

Schueller θαη Parks (2012), ππνγξακκίδνπλ φηη πέξαλ απφ ηελ ζεηηθή ζηφρεπζε ησλ 

παξεκβάζεσλ, ζεκαζία έρεη θαη ν δξφκνο κέζσ ησλ νπνίσλ νη ζεηηθέο παξεκβάζεηο 

ιεηηνπξγνχλ. Δληνπίδνπλ δε πέληε δηαθνξεηηθνχο δξφκνπο: (1) ην απνιακβάλεηλ, 

δειαδή ηελ αχμεζε ηεο έληαζεο θαη δηάξθεηαο ελφο ζεηηθνχ βηψκαηνο, (2) ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα επγλσκνζχλε,  θαη ζηελ έθθξαζε επγλσκνζχλεο, (3) 
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κέζσ πξάμεσλ θαζεκεξηλήο θαινζχλεο, (4) κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαη θαιιηέξγεηαο 

ζεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, θαη (5) κέζσ ηεο αλάπηπμεο πξνζσπηθνχ λνήκαηνο 

θαη ζθνπνχ.  

Οη Parks θαη Biswas-Diner (2013) ππνζηεξίδνπλ φηη δελ είλαη δπλαηφ λα 

θαηαιήμνπκε ζε έλαλ εληαίν νξηζκφ ησλ ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ θαζφηη απηέο 

πεξηιακβάλνπλ κηα πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ πξνζπαζεηψλ νη νπνίεο φκσο 

αλαπηχρζεθαλ πξηλ λα ππάξμεη έλα μεθάζαξν ζεσξεηηθφ πιαίζην. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη πην σθέιηκν λα εληνπηζηνχλ ηα θξηηήξηα εθείλα πνπ είλαη 

θνηλά ζηηο ήδε ππάξρνπζεο ζεηηθέο παξεκβάζεηο. Με βάζε ην ζθεπηηθφ απηφ 

εληνπίζηεθαλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: (1) O πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ 

πξέπεη λα είλαη ε αλάπηπμε κηαο ζεηηθήο κεηαβιεηήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην λφεκα, 

ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ε ππνθεηκεληθή επηπρία θιπ. (2). Τπάξρεη εκπεηξηθά 

ηεθκεξησκέλε ζεκειίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ σο πξνο ηηο  

κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνληαη απφ απηέο. (3) Τπάξρεη εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε φηη ε 

βειηίσζε ησλ κεηαβιεηψλ ππφ κειέηε ζα νδεγήζνπλ ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνπο 

πιεζπζκνχο πξνο ηνπο νπνίνπο νη ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο απεπζχλνληαη.   

Οη Shin θαη Lyobomirsky (2017) ρξεζηκνπνίεζαλ πξφζθαηα ηνλ φξν 

―παξεκβάζεηο ζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ‖ αληί ηνπ φξνπ ―παξεκβάζεηο ζεηηθήο 

ςπρνινγίαο‖, ελψ ν φξνο ―ζεηηθέο παξεκβάζεηο‖ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα 

έξεπλα είλαη απηφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ δηάθνξνπο 

εξεπλεηέο  (Gander, Proyer, Ruch & Wyss, 2013· Rashid, 2009) θαη ηνλ αμηνπνηνχκε 

εδψ ιφγσ ηεο απιφηεηαο αιιά θαη ηεο ελλνηνινγηθήο ηνπ επξχηεηαο.  

Πξνγξάκκαηα ζεηηθώλ παξεκβάζεσλ. 

Μηα απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο ελφο πξνγξάκκαηνο ζεηηθψλ 

παξεκβάζεσλ έγηλε απφ ηνλ Fordyce (1977, 1983). Ο Fordyce ζπλδχαζε έλα ζχλνιν 

απφ παξεκβάζεηο πνπ ζηφρν είραλ λα δηδάμνπλ φια φζα ζπλήζσο θάλνπλ  ηα άηνκα 

πνπ είλαη επηπρηζκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα δεηνχζε απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα, λα αξρίζνπλ λα εθαξκφζνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή 

φζα έκαζαλ, ζε ηαθηηθή βάζε. Σν πξφγξακκα απηφ πεξηέρεη 14 δηαθνξεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε, γηα έλα δηάζηεκα έμη εβδνκάδσλ. Απνηειείηαη απφ νθηψ γλσζηηθέο 

θαη έμε ζπκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξέκβαζε απηή είραλ 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ζηνλ δείθηε ηνπ επ δελ ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ.   

Οη Lyubomirsky et al. (2005) ζε κία παξέκβαζε πνπ είρε σο ζηφρν λα 

εμεηάζεη ην θαηά πφζν νη ζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απμάλνπλ ηελ επηπρία, ζρεδίαζαλ 

έλα πξφγξακκα έμη εβδνκάδσλ ην νπνίν επηθεληξψζεθε ζε δχν ζπγθεθξηκέλεο ζεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ κία ήηαλ ζπκπεξηθνξηθή θαη ε άιιε γλσζηηθή. Ζ πξψηε 

παξέκβαζε ήηαλ ε πξνηξνπή λα θάλεη ν ζπκκεηέρσλ κηθξέο πξάμεηο θαινζχλεο. Γηα 

παξάδεηγκα απηφ ζα κπνξνχζε  λα είλαη ην λα δψζεη θάπνηνο έλα κηθξφ δψξν, ρσξίο 

ζπγθεθξηκέλε αθνξκή ζε θάπνην πξφζσπν, ή λα επηιέμεη λα αθηεξψζεη ιίγν ρξφλν 

ζην λα βνεζήζεη έλα ειηθησκέλν άηνκν. Ζ δεχηεξε ζεηηθή παξέκβαζε ήηαλ γλσζηηθή 

θαη πξνέηξεπε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αθηεξψζνπλ ιίγν ρξφλν ζην λα «κεηξήζνπλ ηηο 

επινγίεο» ηνπο. Να εληνπίζνπλ δειαδή θαη λα αλαγλσξίζνπλ κε έλα αίζζεκα 

επγλσκνζχλεο είηε πξάγκαηα πνπ ηνπο έρνπλ πξνζθέξεη άιινη άλζξσπνη, πιηθά θαη 

άπια, είηε λα αλαινγηζηνχλ  κε επγλσκνζχλε θαηαζηάζεηο πνπ ηηο ζεσξνχζαλ 

δεδνκέλεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ θαιή πγεία,  ηελ ηθαλφηεηα λα βιέπνπλ, λα 

αθνχλ, ηελ χπαξμε θνληηλψλ γηα απηνχο αλζξψπνπο θιπ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

φηη ν δείθηεο ηνπ επ δελ ησλ ζπκκεηερφλησλ απμήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε 

ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ.    

ε κία άιιε έξεπλα ν Seligman θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ ην (2005) εμέηαζαλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα πέληε ζεηηθψλ αζθήζεσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο επηπρίαο. Σα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αξεηέο κε λένπο ηξφπνπο θάζε κέξα, θαη φζνη έδσζαλ ρξφλν ζην 

λα αλαινγηζηνχλ ηξία θαιά πξάγκαηα πνπ ηνπο ζπλέβεζαλ, ζε θαζεκεξηλή βάζε, 

παξαηήξεζαλ αχμεζε ηεο επηπρίαο ηνπο θαη κείσζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ γηα κηα πεξίνδν έμη κελψλ. Οη ζεηηθέο απηέο παξεκβάζεηο θαίλεηαη λα 

δεκηνπξγνχλ ζπλερψο απμαλφκελα νθέιε φζνλ αθνξά ηελ επηπρία ζρεδφλ ζε φιεο 

ηηο  επαλαιεπηηθέο κεηξήζεηο. Όζνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο έγξαςαλ θαη παξέδσζαλ 

έλα γξάκκα επγλσκνζχλεο, εθαξκφδνληαο απηή ηε ζπγθεθξηκέλε ζεηηθή παξέκβαζε, 

είραλ πςειφηεξα επίπεδα επηπρίαο θαη κεησκέλα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε 

κε ηελ νκάδα ειέγρνπ.  

Πξόζθαηεο εμειίμεηο ζηνλ ρώξν ησλ ζεηηθώλ παξεκβάζεσλ. 
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Ζ εμέιημε ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο πνπ ζεκεηψλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ. Δξεπλεηέο ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα πιεζψξα απφ ζηξαηεγηθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηεο 

επηπρίαο. Οη παξεκβάζεηο απηέο ζηφρν έρνπλ ηελ αχμεζε ησλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ ζεηηθψλ ζθέςεσλ κε ζηφρν ηελ 

βειηίσζε ηνπ επ δελ ζε βξαρππξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν νξίδνληα  (Sin & 

Lyubomirsky, 2009). ε κία πνηνηηθή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο νη Duckworth, 

Seligman, θαη Steen (2005) ππνζηεξίδνπλ φηη πάλσ απφ εθαηφ ζηξαηεγηθέο έρνπλ 

πξνηαζεί αλ θαη αξθεηά ιηγφηεξεο έρνπλ επαξθή εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε.   

Απηή ε δεκηνπξγία πνιιψλ ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ είλαη ελ κέξεη θαη 

απνηέιεζκα ηεο ζηξνθήο ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο πξνο ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή. Δδψ 

ρξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί πσο ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ηα ζρεηηθά 

απνηειέζκαηα δελ πξνέξρνληαη κφλν απφ δπηηθέο ρψξεο αιιά παξαηεξείηαη έλα 

απμαλφκελν ελδηαθέξνλ θαη απφ ρψξεο ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα, 

ηελ Κίλα, ηελ Ηαπσλία, ην Σαηβάλ, ηελ Νφηηα Κνξέα, ην Ηξάλ, θαη ηελ Σνπξθία 

(Hendriks, et al.,  2018). Δλψ ζηελ ρψξα καο έρεη ήδε γίλεη κηα ζεκαληηθή εξεπλεηηθή 

πξνζπάζεηα πνπ αθνξά ην απνιακβάλεηλ κε αμηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ 

απφ ηελ Μπελέηνπ (2014).   

Ζ αχμεζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αμηνπνηνχλ ζεηηθέο παξεκβάζεηο νδήγεζε 

ζηελ αλάγθε γηα κηα νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο. ην πιαίζην απηφ, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξφζθαηα δχν 

ζεκαληηθέο κεηα-αλαιχζεηο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ. Ζ 

πξψηε απφ απηέο ηηο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Sin θαη Lyubomirsky 

(2009) θαη ε δεχηεξε κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ιίγα ρξφληα κεηά απφ ηνπο Bolier, 

Haverman, Westerhof, Riper, Smit, & Bohlmeijer (2013). ηελ κεηά-αλάιπζε ησλ 

Sin θαη Lyubomirsky (2009) αμηνινγήζεθαλ 51 εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ζεηηθέο παξεκβάζεηο. ην ζχλνιν ηνπο νη έξεπλεο απηέο 

αμηνπνίεζαλ 4.266 άηνκα θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ππάξρνπλ πξαθηηθέο 

νδεγίεο πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο ςπρηθήο πγείαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη 

ζεηηθέο παξεκβάζεηο εληζρχνπλ ην επ δελ θαη κεηψλνπλ ηα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο. 

ηελ κεηα-αλάιπζε ησλ Bolier et al., (2013) κειεηήζεθαλ 40 έξεπλεο κε έλαλ 



90 

 

ζπλνιηθφ αξηζκφ 6.139 ζπκκεηερφλησλ.  Σα απνηειέζκαηα ήηαλ παξφκνηα κε ηελ 

κεηα-αλάιπζε  ησλ Sin θαη Lyubomirsky (2009) επηβεβαηψλνληαο ηελ ζεκαζία ησλ 

ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ σο πξνο ηελ ελίζρπζε ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ θαζψο θαη σο 

πξνο ηελ κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο. 

Ο αξηζκφο ησλ ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο δχν απηέο κεηά-

αλαιχζεηο είλαη ηδηαίηεξα κεγάινο θαζψο  θαη ε πνηθηιία ησλ κεζφδσλ θαη ησλ 

ζηξαηεγηθψλ πνπ αμηνπνηνχληαη. Παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα θάπνηεο απφ ηηο ζεηηθέο 

παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο πξναλαθεξζείζεο κειέηεο, είηε κφλεο 

ηνπο είηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο:  Απνιακβάλνληαο ηε ζηηγκή  (Hurley & Kwon, 

2012), κεηξψ ηηο επινγίεο κνπ (Emmons  & McCullough, 2003· Froh, Sefick, & 

Emmons, 2008· Lyubomirsky, Sheldon, & Schkade, 2005· Martínez-Martí, Avia, & 

Hernández-Lloreda, 2010). ελδπλάκσζε ζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ραξαθηήξα (Gander, 

Proyer, Ruch, & Wyss, 2013σ Mitchell, Stanimirovic, Klein, & Vella-Brodrick, 

2009· Mongrain & Anselmo-Matthews, 2012· Seligman et al., 2005· Woodworth, 

O’Brien-Malone, Diamond, & Schüz, 2016), πξάμεηο θαινζχλεο (Dunn, Aknin, & 

Norton, 2008), αχμεζε ελζπλεηδεηφηεηαο (Bedard et al., 2003· Surawy, Roberts, & 

Silver, 2005· Zautra et al., 2008), γξάκκα επγλσκνζχλεο (Boehm, Lyubomirsky, & 

Sheldon, 2011· Layous, Lee, Choi, & Lyubomirsky, 2013· Lyubomirsky, Dickerhoof, 

Boehm, & Sheldon, 2011·Seligman, Steen, Park, & Peterson, 2005), αχμεζε 

αηζηνδνμίαο (Boehm et al., 2011· Layous, Nelson, & Lyubomirsky, 2013· 

Lyubomirsky et al., 2011· Sheldon & Lyubomirsky, 2006). 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή, ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ζην 

απνιακβάλεηλ ζηεξίρηεθε ζηελ ήδε πθηζηάκελε ηερλνγλσζία ησλ ζεηηθψλ 

παξεκβάζεσλ θαη αμηνπνίεζε ηερληθέο πνπ έρνπλ δνθηκαζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα, 

φπσο δείρλεη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. ηελ ίδηα βηβιηνγξαθία ζηεξίρηεθαλ θαη νη 

επηινγέο πνπ έγηλαλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ παξεκβάζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ δνκή 

θαη ηε ζπρλφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ, θαζψο θαη ηνλ ελδεδεηγκέλνπ 

ηξφπνπ δηεμαγσγήο ησλ ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ.   

 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 

ζεηηθώλ παξεκβάζεσλ.  

Οη παξάγνληεο νη νπνίνη θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ είλαη νη εμήο: To επίπεδν θαηάζιηςεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 
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(Bolier θαη ζπλ., 2013· Sin & Lyubomirsky, 2009), ε νηθεηνζειήο ζπκκεηνρή (Sin & 

Lyubomirsky, 2009) θαη ε ειηθία (Layous, Nelson, & Lyubomirsky, 2013· Sin & 

Lyubomirsky, 2009).  

Σν επίπεδν θαηάζιηςεο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζεηηθέο 

παξεκβάζεηο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

είλαη απαξαίηεηνο ν έιεγρνο ησλ επηπέδσλ θαηάζιηςεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη 

έξεπλεο δείρλνπλ φηη άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε σθεινχληαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

νκάδα ειέγρνπ (Bolier θαη ζπλ., 2013· Sin & Lyubomirsky, 2009).  

Ο δεχηεξνο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ είλαη ην αλ ηα άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο ην έθαλαλ 

νηθεηνζειψο ή φρη. Ζ νηθεηνζειήο ζπκκεηνρή ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο.  Απηφ ην απνηέιεζκα πηζαλνινγείηαη φηη 

νθείιεηαη ζηελ πίζηε θαη ειπίδα πνπ έρνπλ ηα άηνκα πνπ απνθάζηζαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξέκβαζε ζρεηηθά κε ην φηη ε παξέκβαζε απηή ζα είλαη 

σθέιηκε γηα απηνχο. Ζ δέζκεπζε  ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο παξεκβάζεηο απηέο 

θαίλεηαη επίζεο λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. 

Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε δέζκεπζε θαη ε εκπινθή ζην πξφγξακκα, ηφζν ζεηηθφηεξα 

ηα απνηειέζκαηα, επεηδή ππάξρεη κεγαιχηεξε θηλεηνπνίεζε θαη πξνζπάζεηα (Sin & 

Lyubomirsky, 2009). 

Ο ηξίηνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζεηηθψλ 

παξεκβάζεσλ είλαη ε ειηθία. Σα πην ειηθησκέλα άηνκα θαίλεηαη λα σθεινχληαη 

πεξηζζφηεξν, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ κεηά-αλάιπζε Sin & Lyubomirsky (2009). 

Χζηφζν, ρξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί φηη ηα απνηειέζκαηα απηά πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ κε θάπνηα επηθπιαθηηθφηεηα θαζψο είλαη κηθξφο ν αξηζκφο ησλ 

εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ηνλ ξφιν ηεο ειηθίαο, φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ. Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί πσο ρξεηάδεηαη λα 

ζρεδηαζηνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ ζεηηθέο παξεκβάζεηο γηα λεαξφηεξα άηνκα ή θαη γηα 

παηδηά, θαζψο απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ κέρξη ηψξα εξεπλψλ θαίλεηαη πσο ηα νθέιε 

θαη ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο είλαη ζεκαληηθά (Layous, Nelson, & Lyubomirsky, 2012). 
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Πέξα απφ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο 

έξεπλεο ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξέκβαζεο κνηάδεη λα 

παίδνπλ επίζεο έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν, φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπο  (Sin & Lyubomirsky, 2009). Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά αθνξνχλ θπξίσο ηελ 

δνκή ησλ παξεκβάζεσλ, ηελ πνηθηιία, ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα. 

Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε πνηθηιία ησλ αζθήζεσλ ιεηηνπξγεί επεξγεηηθά σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα (Leventhal, Martin, Seals, Tapia, & Rehm, 2007· Seligman et 

al., 2005· Sin & Lyubomirsky, 2009), επεηδή απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ηζρπξνπνηεί ηελ δέζκεπζε ηνπο θαη θπξίσο ηνπο δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηηο αζθήζεηο εθείλεο πνπ είλαη πην θνληά ζηηο δηθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο. Απηφ ην ηειεπηαίν έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε νκάδεο πνπ δελ είλαη 

ηδηαίηεξα νκνηνγελείο.  Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ρξεηάδεηαη λα 

αληηκεησπηζηεί κε επειημία θαζψο θαη κε εμαηνκίθεπζε ησλ αζθήζεσλ ζην 

πξφγξακκα παξέκβαζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνγξάκκαηα πνπ δηαζέηνπλ κηα 

πνηθηιία αζθήζεσλ θαη δίλνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ επθαηξία λα επηιέμνπλ ηηο 

αζθήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ, θαίλεηαη λα είλαη πην απνηειεζκαηηθά απφ 

πξνγξάκκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε κία κφλν ζεηηθή παξέκβαζε ή είλαη ζρεηηθά 

άθακπηα ζηελ εθηέιεζε ηνπο.  

Όζνλ αθνξά ηελ δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ, γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο, έλα δηάζηεκα 4-12 εβδνκάδσλ ζεσξείηαη σο ην βέιηηζην 

δηάζηεκα θαζψο είλαη ηθαλφ γηα λα ππάξμνπλ νη επηζπκεηέο αιιαγέο ζηηο κεηαβιεηέο 

ηνπ επ δελ (Bolier et al., 2013· Sin & Lyubomirsky, 2009).  

Ο ηξφπνο πνπ πξνζθέξνληαη νη ζεηηθέο παξεκβάζεηο είλαη είηε ζην πιαίζην 

αηνκηθήο ςπρνζεξαπείαο, είηε ζε νκαδηθφ πιαίζην, ή θαη σο  έλα πξφγξακκα 

απηνβνήζεηαο (Bolier et al., 2013). ηελ κεηα-αλάιπζε ησλ Bolier et al., (2013) δελ 

βξέζεθαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο ηξεηο απηνχο ηξφπνπο παξεκβάζεσλ αλ θαη 

επηζεκαίλεηαη πσο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ην δήηεκα απηφ.   

 

θνπόο έξεπλαο θαη βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο  ζην απνιακβάλεηλ θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζε νκαδηθφ πιαίζην.  Απνζθνπεί 

πξσηίζησο ζην λα απαληεζεί ην εξψηεκα αλ ε δηαδηθαζία ηνπ απνιακβάλεηλ κπνξεί 
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λα δηδαρηεί απνηειεζκαηηθά, φπσο απηφ κπνξεί λα κεηξεζεί απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείνπ Ways Of Savoring ζηελ Διιεληθή ηνπ εθδνρή.  

Οη ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ νκαδνπνηνχλ θαη πεξηγξάθνπλ απηφ πνπ ηα 

άηνκα θάλνπλ φηαλ ηνπο ζπκβαίλεη θάηη ην ζεηηθφ ή βηψλνπλ κία ζεηηθή εκπεηξία. 

Όπσο πεξηγξάςακε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο θάπνηεο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο 

επλννχλ ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζεηηθήο εκπεηξίαο, απμάλνληαο ηελ έληαζε ή θαη ηε 

δηάξθεηα ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ελψ άιιεο έρνπλ ην αληίζεην απνηέιεζκα, 

κεηψλνληαο ηελ έληαζε θαη ηελ δηάξθεηα. Κάπνηεο δε απφ ηηο ζηξαηεγηθέο έρνπλ κηθηά 

απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ παξαγσγή ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Ο 

ζρεδηαζκφο ηεο παξέκβαζεο καο απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ εθείλσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ παξαγσγή ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ νδεγνχλ ζε αθχξσζε ησλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ ή ζηελ παξαγσγή αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ.  

Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, δεκηνπξγήζεθαλ ηφζν γηα ηελ πηινηηθή φζν θαη γηα ηελ 

θχξηα θάζε, ςπρνεθπαηδεπηηθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο εθαξκφζηεθε ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ζην απνιακβάλεηλ. Οη ςπρνεθπαηδεπηηθέο νκάδεο είλαη έλαο δφθηκνο, 

εκπεηξηθά ηεθκεξησκέλνο ηξφπνο ελζσκάησζεο λέσλ γλψζεσλ, αιιαγήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαζψο θαη αλάπηπμεο πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ (Brown, 2018). 

πλδπάδνπλ ζηνηρεία απφ ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή κε κεζφδνπο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη εθαξκφδνληαη ζε επηιεγκέλεο νκάδεο απφ 

επαγγεικαηίεο πνπ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε εκπεηξία θαη γλψζε (Lukens & 

McFarlane, 2006). ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνπκε ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο 

θαζψο θαη ην ζρέδην πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο.   

Ο πξψηνο επηκέξνπο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ήηαλ ε ζηάζκηζε ηεο 

Ways of Savoring 20.  Ο δεχηεξνο ζηφρνο πεξηιάκβαλε ηνλ ζρεδηαζκφ, δεκηνπξγία 

θαη πινπνίεζε  ελφο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο αηφκσλ ζην 

απνιακβάλεηλ.  Ο ηξίηνο ζηφρνο πεξηιάκβαλε ηνλ ζρεδηαζκφ, δεκηνπξγία θαη 

πινπνίεζε ηνπ θπξίσο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην απνιακβάλεηλ.  

Σν πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνξά ζηελ πξνζαξκνγή ζηα 

Διιεληθά θαζψο θαη ζηνλ έιεγρν ησλ ςπρνκεηξηθψλ ηδηνηήησλ ηεο Κιίκαθαο Ways 

of Savoring (Καξαθαζίδνπ, Υαξηζηάδεο, & ηαιίθαο, πξνο δεκνζίεπζε). Απηή ε 

έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί έλα έγθπξν θαη αμηφπηζην 

ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο απηήο ζηελ 
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Διιάδα αιιά θαη ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ εξεπλψλ ζηελ παγθφζκηα 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα.  

Ζ δεχηεξε θάζε ηεο έξεπλαο απηήο αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκφ, δεκηνπξγία θαη 

πινπνίεζε ελφο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο αηφκσλ ζην απνιακβάλεηλ.  

Αμηνπνηψληαο ηελ απμαλφκελε αξζξνγξαθία φζνλ αθνξά ην απνιακβάλεηλ θαη ηε 

ζρέζε ηνπ κε νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ςπρηθή αιιά θαη ζηελ ζσκαηηθή πγεία, 

ζεσξήζεθε ζθφπηκν ε δεκηνπξγία, αξρηθά ελφο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

ζην απνιακβάλεηλ, έηζη ψζηε λα εξεπλεζεί ε αμία θαη ζθνπηκφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο 

ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη λα απνθηεζεί ε απαηηνχκελε εκπεηξία γηα ηνλ 

θαιχηεξν ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ηεο θχξηαο παξέκβαζεο. Ζ δεκηνπξγία απηνχ ηνπ 

πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο βαζίζηεθε ζε ήδε ππάξρνπζεο ζεηηθέο παξεκβάζεηο, κε ηηο 

απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ζηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαζψο θαη 

ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αμηνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα.  

θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο εθπαίδεπζεο 

ζην απνιακβάλεηλ, εμεηάδνληαο παξάιιεια θαη ηε ζρέζε ηνπ κε άιιεο πηπρέο ηεο 

ςπρνινγηθήο επεκεξίαο, αιιά θαη δείθηεο ςπρνινγηθψλ δπζθνιηψλ. Σα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη εθπαηδεχνληαο ηα άηνκα ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ απνιακβάλεηλ, πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά νθέιε, ηα 

νπνία αληηθαηνπηξίδνληαη ζε δείθηεο ςπρηθήο επεκεξίαο.  

Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία θάζε ηεο έξεπλαο απηήο αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκφ, 

δεκηνπξγία θαη πινπνίεζε ηνπ θπξίσο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο αηφκσλ ζην 

απνιακβάλεηλ. Μεηά ηελ αμηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ ηεο πηινηηθήο έξεπλαο θαη 

αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία απφ ηελ έξεπλα απηή, έγηλαλ νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, 

αιιαγέο θαη πξνζζήθεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Καη ζηελ 

έξεπλα απηνί αμηνπνηήζεθαλ ήδε πθηζηάκελεο θαη δνθηκαζκέλεο ζεηηθέο παξεκβάζεηο 

θαη νη ζηφρνη θαζψο θαη ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ παξέκεηλαλ ηα 

ίδηα. Σα απνηειέζκαηα θαη απηήο ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη εθπαηδεχνληαο ηα άηνκα 

ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ απνιακβάλεηλ, πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά νθέιε, 

ηα νπνία αληηθαηνπηξίδνληαη ζε δείθηεο ςπρηθήο επεκεξίαο θαζψο θαη φηη ε 

βειηηψζεηο πνπ πξνέθπςαλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο θχξηαο έξεπλαο ζε 

ζρέζε κε ηελ πηινηηθή ππήξμαλ ζεηηθέο.  

ηνλ πίλαθα 1 παξαηεξνχκελν ηα βαζηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζα δηαηξηβήο, 

γηα ηελ απάληεζε ησλ νπνίσλ δηεμήρζεζαλ ηξεηο έξεπλεο. 
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Πίλαθαο 2: Σα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο δηαηξηβήο 

 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Έξεπλα 1
ε
  Δίλαη ε Κιίκαθα Ways of Savoring 20 ζηελ Διιεληθή ηεο 

έθδνζε έλα έγθπξν θαη αμηφπηζην εξγαιείν γηα ηνλ ειιεληθφ 

πιεζπζκφ; 

Έξεπλα 2
ε
  Δίλαη ε πηινηηθή παξέκβαζε εθπαίδεπζεο ζην απνιακβάλεηλ 

απνηειεζκαηηθή; 

Μεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

Απμάλεηαη ε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ απνιακβάλεηλ; 

Τπάξρεη αχμεζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ; 

Τπάξρεη κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ;  

Τπάξρεη αχμεζε ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή;  

Τπάξρεη αχμεζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο;  

Τπάξρεη αχμεζε ηεο αλαδήηεζεο λνήκαηνο; 

Τπάξρεη αχμεζε ηεο χπαξμεο λνήκαηνο; 

Τπάξρεη κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο; 

Τπάξρεη κείσζε ηνπ άγρνπο; 

Τπάξρεη κείσζε ηνπ ζηξεο;  

Γηαηεξνχληαη ηα απνηειέζκαηα δχν κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο 

παξέκβαζεο; 

 

Έξεπλα 3
ε
 Δίλαη ε θχξηα παξέκβαζε εθπαίδεπζεο ζην απνιακβάλεηλ 

απνηειεζκαηηθή; 

Μεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

Απμάλεηαη ε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ απνιακβάλεηλ; 

Τπάξρεη αχμεζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ; 

Τπάξρεη κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ;  

Τπάξρεη αχμεζε ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή;  

Τπάξρεη αχμεζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο;  

Τπάξρεη αχμεζε ηεο αλαδήηεζεο λνήκαηνο; 

Τπάξρεη αχμεζε ηεο χπαξμεο λνήκαηνο; 

Τπάξρεη κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο 

Τπάξρεη κείσζε ηνπ άγρνπο; 

Τπάξρεη κείσζε ηνπ ζηξεο;  

Γηαηεξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηξεηο κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο 

παξέκβαζεο;  

Γηαηεξνχληαη ηα απνηειέζκαηα έμη κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο 

παξέκβαζεο;  
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Κεθάιαην 3: Μέζνδνο θαη απνηειέζκαηα 

Γηα λα απαληήζνπκε ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο δηεμήρζεζαλ  

δχν έξεπλεο. Ζ πξψηε έξεπλα αθνξά ζηελ πηινηηθή θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

απνιακβάλεηλ θαη ε δεχηεξε ζηελ θχξηα θάζε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξηλ ηελ 

δηεμαγσγή ησλ δχν απηψλ εξεπλψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαδηθαζία κεηάθξαζεο ηεο 

Κιίκαθαο ησλ Σξφπσλ Απνιακβάλεηλ θαζψο θαη έλαο πηινηηθφο έιεγρνο ηεο 

εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο απηνχ ηνπ εξγαιείνπ. 

Ζ Κιίκαθαο ησλ Σξφπσλ Απνιακβάλεηλ (Ways of Savoring Scale; WOSC; 

Bryant & Veroff, 2007) έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηελ κέηξεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ απνιακβάλεηλ, σζηφζν δελ έρεη 

πξνζαξκνζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Αξρηθά ε θιίκαθα κέηξεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ηνπ απνιακβάλεηλ, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Bryant & Veroff (2007), 

απνηεινχληαλ απφ 60 εξσηήκαηα σζηφζν ζηελ ζπλέρεηα νη ίδηνη ζπγγξαθείο 

δεκηνχξγεζαλ ηελ ζπληνκεπκέλε κνξθή ηεο κε ηα 20 εξσηήκαηα θαη ηνπο 10 

παξάγνληεο-ηξφπνπο απνιακβάλεηλ. Αμηνπνηήζακε ηε ζχληνκε κνξθή ηεο θιίκαθαο 

κε ηα 20 εξσηήκαηα γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρξφλνπ θαη κεγαιχηεξεο εζηίαζεο ζηελ 

έξεπλα ηνπ απνιακβάλεηλ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ζην επ δελ. Έλαο αθφκα ιφγνο πνπ 

επηιέρζεθε απηή ε κνξθή ηεο θιίκαθαο ήηαλ γηαηί ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο κε 

ηελ παξνχζα ζεκαηνινγία έρεη επηιερζεί απφ ηνπο εξεπλεηέο ε ρξήζε ηεο ζχληνκεο 

κνξθήο (Jose, Lim, & Bryant 2012· Quoidbach, Berry, Hansenne, & Mikolajczak, 

2010) ελψ ε αξρηθή θιίκαθα κε ηα 60 εξσηήκαηα ζπλαληάηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ζην βηβιίν ησλ Bryant θαη Veroff (2007). 

Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε έδεημε φηη δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο θιίκαθεο 

πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ γηα 

απηφ θξίζεθε αλαγθαία ε κεηάθξαζή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθαο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο αληίζηξνθεο 

κεηάθξαζεο. Ζ κεηάθξαζε ηεο Κιίκαθαο απφ ηα ειιεληθά ζηα αγγιηθά έγηλε απφ ηνλ 

ζπγγξαθέα. ηε ζπλέρεηα έγηλε κεηάθξαζε ηεο θιίκαθαο απφ δχν ςπρνιφγνπο κε 

επάξθεηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα, αξρηθά απφ ηα αγγιηθά ζηα ειιεληθά θαη έπεηηα 

αληίζηξνθε κεηάθξαζε απφ ηα ειιεληθά ζηα αγγιηθά. Ζ πνηνηηθή ζχγθξηζε ησλ δχν 

κεηαθξάζεσλ νδήγεζε ζε νξηζκέλεο κηθξέο γισζζηθέο αιιαγέο ζηελ αξρηθή 

θιίκαθα. 

ηελ ζπλέρεηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεηάθξαζεο ζπκκεηείραλ 75 άηνκα κε 

επάξθεηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Οη 35 ζπκκεηέρνληεο ζε απηή ηελ δηαδηθαζία 
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ζπκπιήξσζαλ πξψηα ηελ αγγιηθή θιίκαθα θαη νη ππφινηπνη 40 πξψηα ηελ ειιεληθή 

θαη έπεηηα απφ 2 εβδνκάδεο ζπκπιήξσζαλ ηελ θιίκαθα κε ηελ αληίζηξνθε ζεηξά. Με 

ηε δηαδηθαζία απηή αληηζηαζκίδεηαη ε επίδξαζε ηεο ζεηξάο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

ζπλζεθψλ βαζκνιφγεζεο. Αθνινχζεζε ζηαηηζηηθή αλάιπζε (Pearson r correlation) 

κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο αγγιηθήο θαη ειιεληθήο κνξθήο ηεο 

θιίκαθαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε κεηάθξαζε ηεο θιίκαθαο ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή κε ηηο δχν θιίκαθεο λα ζρεηίδνληαη πςειά θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεηαμχ ηνπο (r=0.87, p<0.001).  

Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο Cronbach alpha, ν νπνίνο θπκαηλφηαλ απφ α=.72 έσο 

α=.82. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο πεξηερνκέλνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηαδηθαζία 

ησλ Δηδηθψλ επί ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ηξεηο αμηνινγεηέο, νη νπνίνη είραλ πινχζην 

ζπγγξαθηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ζρεηηθφ κε ηελ ζεηηθή ςπρνινγία. θνπφο απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο ήηαλ αμηνιφγεζή ησλ δειψζεσλ σο ηελ ζπλάθεηα θαη ηελ ζαθήλεηα ησλ 

εξσηεκάησλ. Ο θαζέλαο μερσξηζηά αμηνιφγεζε ηα εξσηήκαηα ηεο θιίκαθαο θαη 

ζπκθψλεζε σο πξνο ην ηη κεηξάεη ε θιίκαθα. Μεηά απφ απηή ηελ δηαδηθαζία δελ 

ρξεηάζηεθε αιιαγή ζε θάπνην εξψηεκα θαη ε θιίκαθα έκεηλε σο είρε. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζεσξνχκε φηη ην εξγαιείν έρεη θαιέο ςπρνκεηξηθέο 

ηδηφηεηεο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Πεξαηηέξσ κειέηε ρξεηάδεηαη λα γίλεη γηα ηελ ζηάζκηζε ηεο θιίκαθαο ζηνλ ειιεληθφ 

πιεζπζκφ. 

Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο, ηα απνηειέζκαηα θαη κία ζχληνκε 

ζπδήηεζε ησλ δχν εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ μερσξηζηά. Αξρηθά 

παξνπζηάδεηαη ε πηινηηθή έξεπλα θαη ζηελ ζπλέρεηα ε έξεπλα πνπ αθνξά ζην θχξην 

πξφγξακκα ηνπ απνιακβάλεηλ.  

 

Πηινηηθή θάζε πξνγξάκκαηνο ηνπ απνιακβάλεηλ 

πκκεηέρνληεο  

ηελ πηινηηθή θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηείραλ 97 άηνκα, ηα νπνία ρσξίζηεθαλ 

ζε δχν νκάδεο (νκάδα Παξέκβαζεο θαη νκάδα Διέγρνπ). Μεηά ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο, 

ε νκάδα Παξέκβαζεο απνηειείην, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1. απφ 39 άηνκα (4 

άλδξεο, 35 γπλαίθεο) ειηθίαο απφ 19 έσο 24 εηψλ (Μ.Ο= 19.95, Σ.Α=1.00) θαη ε 
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νκάδα Διέγρνπ απφ 58 άηνκα (5 άλδξεο, 53 γπλαίθεο) ειηθίαο απφ 18 έσο 20 εηψλ 

(Μ.Ο= 18.98, Σ.Α=0.29). Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο 

ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Πίλαθαο 3: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζπκκεηερφλησλ ηεο πηινηηθήο έξεπλαο (Ν=97) 

 Ν Ν αλδξψλ Ν γπλαηθψλ Ζιηθία 
ΜΟ (ΣΑ) 

ειηθίαο 

Οκάδα 

Παξέκβαζεο 
39 4 35 19-24 

19.95 

(1.00) 

Οκάδα 

Διέγρνπ 
58 5 53 18-20 

18.98 

(0.29) 

 

Ψπρνκεηξηθά εξγαιεία 

 

Γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ ηα 

αθφινπζα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία: 

 

Κιίκαθα Σξόπσλ ηνπ Απνιακβάλεηλ (Ways Of Savoring Scale; WOSC; Bryant 

& Veroff, 2007): Ζ θιίκαθα Σξόπσλ ηνπ Απνιακβάλεηλ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο 

Bryant θαη Veroff (2007). Σν WOSC είλαη ζρεδηαζκέλν κε βάζε ηηο 10 βαζηθέο 

δηαζηάζεηο (ζηξαηεγηθέο ή πεξηνρέο) ηνπ απνιακβάλεηλ. Οη δέθα απηέο δηαζηάζεηο 

είλαη νη εμήο: (1) Βησκαηηθή απνξξφθεζε (Absorption), (2) πκπεξηθνξηθή έθθξαζε 

(Behavioral Expression), (3) Όμπλζε ησλ αηζζήζεσλ κνπ (Sensory - Perseptual 

Sharpening), (4) Υηίζηκν ζεηηθψλ αλακλήζεσλ (Memory Building), (5) πγραίξσ ηνλ 

εαπηφ κνπ (Self-Congratulation), (6) Μνίξαζκα ηεο ζεηηθήο ζηηγκήο (Sharing with 

others), (7) Δπίγσλζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ρξφλνπ (Temporal Awareness), (8) 

Μεηξψ ηηο επινγίεο κνπ (Counting Blessings), (9) πγθξίλσ πξνο ην ζεηηθφ 

(Comparing) θαη (10) θέςεηο πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά (Kill joy thinking). ε θάζε 

κία ζηξαηεγηθή ηνπ απνιακβάλεηλ αληηζηνηρνχλ δχν εξσηήκαηα. Οη εξσηψκελνη 

θαινχληαη πξψηα λα ζθεθηνχλ θάπνηα ζεηηθά γεγνλφηα ή ζπκβάληα πνπ έγηλαλ ηνπο 

ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο θαη ζηε ζπλέρεηα, λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο 

ρξεζηκνπνηψληαο κία 7-βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert (1 = Γηαθσλψ απφιπηα κέρξη 7 

= πκθσλψ απφιπηα).  
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Κιίκαθα θαηάζιηςεο, άγρνπο θαη ζηξεο (Depression anxiety stress Scale; DASS; 

Lovibond & Lovibond, 1995;  Pezirkianidis, Karakasidou, Lakioti, Stalikas, & 

Galanakis, 2018): Ζ θιίκαθα απηή απνηειείηαη απφ 3 ππνθιίκαθεο πνπ κεηξνχλ ηα 

βαζηθά ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο, ηνπ άγρνπο θαη ηνπ ζηξεο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε κία 4/βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert απφ ην 1 έσο ην 4, 

φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζηελ πξφηαζε «Γελ ηζρχεη θαζφινπ γηα κέλα» θαη ην 4 ζηελ 

πξφηαζε «Ηζρχεη γηα κέλα πάξα πνιχ», πφζν ζπρλά έλησζαλ ηα ζπκπηψκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ Κιίκαθα Καηάζιηςεο, Άγρνπο θαη ηξεο ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα. 

Ζ δείθηεο Cronbach α γηα θάζε ππνθιίκαθα ήηαλ .85 γηα ηελ Καηάζιηςε. .84 γηα ην 

Άγρνο θαη .84 γηα ην ηξεο.  

 

Δξσηεκαηνιόγην Ννήκαηνο Εσήο (Meaning in Life Questionnaire; MLQ; 

Steger, Frazier, & Oishi, 2006; Pezirkianidis, Galanakis, Karakasidou, & 

Stalikas, 2016): Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 10 πξνηάζεηο, νη νπνίεο 

αμηνινγνχλ δχν παξάγνληεο: ν πξψηνο είλαη ε χπαξμε λνήκαηνο ζηε δσή ηνπ αηφκνπ 

(Presence of meaning) θαη ν δεχηεξνο ε αλαδήηεζε ηνπ αηφκνπ γηα λφεκα ζηε δσή 

ηνπ (Search of meaning). Ζ βαζκνιφγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γίλεηαη ζε κηα 

θιίκαθα ηχπνπ Likert επηά δηαβαζκίζεσλ (1=απφιπηα αλαιεζέο κέρξη 7=απφιπηα 

αιεζέο). ην εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηνχληαη θαη αλεζηξακκέλεο πξνηάζεηο, ζηηο 

νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο αμηνινγνχληαη κε βαζκφ αληίζηξνθν απφ ην βαζκφ 

ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο πνπ έρνπλ δειψζεη. Ο δείθηεο Cronbach’s a  είλαη a=0,83 γηα 

ηελ ππνθιίκαθα χπαξμεο λνήκαηνο θαη a=0,83 γηα ηελ ππνθιίκαθα αλαδήηεζεο 

λνήκαηνο  (ηαιίθαο θαη ζπλ., 2012). 

Κιίκαθα Αλζεθηηθόηεηαο Connor-Davidson (The Connor-Davidson Resilience 

Scale; CD-RISC; Connor & Davidson, 2003; Dimitriadou & Stalikas, 2012): Ζ 

θιίκαθα έρεη ζθνπφ ηελ κέηξεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ θαη ηελ 

εθηίκεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζε θιηληθά δείγκαηα.  Ζ θιίκαθα απνηειείηαη απφ 25 

δειψζεηο απηναλαθνξάο ησλ πέληε δηαβαζκίζεσλ, νη νπνίεο θπκαίλνληαη  απφ 0= 

θαζφινπ αιεζέο κέρξη 4= ζρεδφλ πάληα αιεζέο. Οη δειψζεηο απηέο έρνπλ δνκεζεί κε 

βάζε ηε κειέηε πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ θαη ζπγγελψλ κε ηελ αλζεθηηθφηεηα 

ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπψλ θαη αληηζηνηρνχλ ζηνπο πέληε αθφινπζνπο παξάγνληεο: 

α) Πξνζσπηθή επάξθεηα, Τςειέο πξνζδνθίεο θαη  Δπηκνλή, β) Δκπηζηνζχλε ζην 

πξνζσπηθφ έλζηηθην, Μαθξνζπκία φζνλ αθνξά ηελ αξλεηηθή δηάζεζε θαη 
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Δλδπλακσηηθή επίδξαζε ηνπ ζηξεο, γ) Θεηηθή απνδνρή ηεο αιιαγήο θαη Αζθαιείο 

ρέζεηο, δ)Έιεγρνο θαη ε) Δπηξξνέο πλεπκαηηθνχ ραξαθηήξα. Ζ βαζκνιφγεζε γίλεηαη 

κε θξηηήξην ηνλ ηξφπν, πνπ έρνπλ αηζζαλζεί νη εξσηψκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηειεπηαίνπ κήλα. Ζ θιίκαθα παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθή ζπγθιίλνπζα θαη 

απνθιίλνπζα εγθπξφηεηα θαη θαιή εζσηεξηθή ζπλέπεηα (Cronbach a = 0.89) θαη, 

επίζεο, θαιή αμηνπηζηία Διέγρνπ-επαλειέγρνπ (r = 0.87) (Γεκεηξηάδνπ & ηαιίθαο, 

2011). 

Κιίκαθα Θεηηθώλ θαη Αξλεηηθώλ πλαηζζεκάησλ (Positive and Negative Affect 

Scale; PANAS; Watson, Clark, & Tellegen, 1988; Γαζθάινπ & πγθνιιίηνπ, 

2012): Ζ Κιίκαθα απνηειείηαη απφ 20 ιέμεηο, ηπραία θαηαλεκεκέλεο, νη νπνίεο 

πεξηγξάθνπλ ζεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο ζπλαηζζεκαηηθνχο απηνραξαθηεξηζκνχο. 

Απαξηίδεηαη απφ δχν παξάγνληεο, ν θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ απνηειείηαη απφ 10 

ραξαθηεξηζκνχο. Όηαλ ζηελ ζπκπιήξσζε ηεο θιίκαθαο δίλνληαη βξαρππξφζεζκεο 

νδεγίεο, δειαδή νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα δειψζνπλ ηνλ βαζκφ, πνπ ηνπο 

εθθξάδνπλ νη ζπλαηζζεκαηηθνί ραξαθηεξηζκνί ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(π.ρ. ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο εβδνκάδαο), ηφηε νη θιίκαθεο είλαη επαίζζεηεο ζε 

δηαθπκάλζεηο ζπλαηζζεκάησλ. Αληίζεηα, φηαλ δίλνληαη καθξνπξφζεζκεο νδεγίεο, 

δειαδή λα δειψζνπλ ηνλ βαζκφ, πνπ ν θάζε ραξαθηεξηζκφο ηνπο εθθξάδεη γεληθά 

ζηε δσή ηνπο, ηφηε νη θιίκαθεο δηέπνληαη απφ ζηαζεξφηεηα (Γαζθάινπ & 

πγθνιιίηνπ, 2011). Κάζε εξψηεζε απαληάηαη ζε κία θιίκαθα πέληε δηαβαζκίζεσλ 

ηχπνπ Likert, πνπ θπκαίλεηαη απφ ην έλα πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ραξαθηεξηζκφ "Πνιχ 

ιίγν" έσο ην πέληε, πνπ αληηζηνηρεί ζην "Πάξα πνιχ" θαη ε βαζκνινγία ζηηο 

επηκέξνπο θιίκαθεο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ εξσηήζεσλ, πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηηο θιίκαθεο ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο. Οη κεηξήζεηο ζεηηθήο θαη 

αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηεο θιίκαθαο έδεημαλ ηθαλνπνηεηηθνχο 

δείθηεο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο. Γηα ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα ν δείθηεο εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο έρεη ηελ ηηκή Cronbach a =0.71 θαη γηα ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα Cronbach 

a =0.79. 

 

Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο από ηελ Εσή (The Satisfaction With Life Scale; SWLS; 

Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985; Galanakis, Lakioti, Pezirkianidis, 

Karakasidou, & Stalikas, 2017): Ζ θιίκαθα ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή εμεηάδεη ηελ 

ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αηφκνπ. Απνηειείηαη απφ πέληε 
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πξνηάζεηο, νη νπνίεο βαζκνινγνχληαη ζε κηα θιίκαθα Likert επηά δηαβαζκίζεσλ 

(1=Γηαθσλψ απφιπηα κέρξη 7=πκθσλψ απφιπηα). Ζ ζηάζκηζε ηεο θιίκαθαο ζηα 

Διιεληθά παξνπζηάδεη θαιέο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο κε ηνλ δείθηε Cronbach a=0.86. 

 Παξάιιεια, νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ έλα θχιν κε ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ην έηνο ζπνπδψλ (Βι. 

Παξάξηεκα 1).  

Γηαδηθαζία 

Σα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπιιέρζεθαλ απφ πξνπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλ/κίνπ, νη νπνίνη δέρζεθαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία εζεινληηθά, αληαπνθξηλφκελνη ζε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε πνπ έγηλε ζην ηκήκα θαη απφ πξνθνξηθέο πξνζθιήζεηο γηα ζπκκεηνρή 

ζηελ έξεπλα πνπ έγηλαλ θαηά ηελ δηάξθεηα καζεκάησλ.  

Ζ ρξνληθή πεξίνδνο δηεμαγσγήο ηεο πηινηηθήο έξεπλαο ήηαλ απφ ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2013 έσο θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014. Όιεο νη ζπλαληήζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε αίζνπζα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κεηά απφ ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο 

άδεηαο.  

Καηά ηελ αξρηθή ζπλάληεζε νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ζπκπιήξσζαλ ην παθέην ησλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ. Γηα ηελ 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απαηηνχληαλ 20 ιεπηά. Σα ςπρνκεηξηθά 

εξγαιεία δφζεθαλ ζπγθεληξσηηθά ην έλα κεηά ην άιιν, κε ζεηξά πνπ εμαζθάιηδε ηε 

ζπλνρή ησλ εμεηαδφκελσλ παξακέηξσλ, ηε ζαθήλεηα ζην πεξηερφκελν θαη ηελ επκελή 

δηάζεζε απφ πιεπξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δίραλ αξρηθά δνζεί επαξθείο νδεγίεο 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε ηε θχζε ησλ εξσηεκάησλ θαη ηνλ ηξφπν απάληεζήο 

ηνπο. Μεηά απφ απηή ηελ ζπλάληεζε νη νκάδα παξέκβαζεο αλαλέσζε ην ξαληεβνχ 

ηεο γηα ηελ επφκελε εβδνκάδα θαζψο ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ε πξψηε ζπλάληεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο επφκελεο δχν  

ζπλαληήζεηο κε ζθνπφ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 2 θαη 4 κήλεο κεηά ηελ αξρηθή ζπλάληεζε.  

Γνκή πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Σν πξφγξακκα δηήξθεζε επηά εβδνκάδεο θαη ε δνκή ηνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά 

ζηνλ πίλαθα 4. ην πξφγξακκα ζπκκεηείρε κφλν ε νκάδα παξέκβαζεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα παξέκβαζεο είραλ ελεκεξσζεί φηη ε θπζηθή ηνπο 

παξνπζία ζηηο ζπλαληήζεηο ήηαλ αλαγθαία θαη ππνρξεσηηθή. Σν πξφγξακκα 
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απνηεινχληαλ απφ επηά ζπλαληήζεηο δηάξθεηαο δχν σξψλ ε θαζεκία. Ζ θάζε 

ζπλάληεζε είρε μερσξηζηή ζεκαηηθή θαη παξνπζηαδφηαλ αξρηθά έλα κηθξφ 

ζεσξεηηθφ κέξνο, πνπ αθνξνχζε ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα, γηλφηαλ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε 

βησκαηηθέο αζθήζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αηνκηθά, ζε δπάδεο θαη ζε κηθξέο 

νκάδεο.  

 πγθεθξηκέλα, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 4 ζηελ πξψηε ζπλάληεζε 

έγηλε ε γλσξηκία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη ησλ δχν ζπληνληζηψλ (ν έλαο εθ 

ησλ νπνίν είλαη ν ζπγγξαθέαο θαη εξεπλεηήο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ν άιινο κία 

ζπλάδειθνο, ςπρνιφγνο θαη εξεπλήηξηα, εμνηθεησκέλε κε ηηο αξρέο ησλ ζεηηθψλ 

παξεκβάζεσλ θαη κε ηελ έλλνηα ηνπ απνιακβάλεηλ), θαζψο θαη ε ελεκέξσζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ  γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηε ιήμε απηνχ. Εεηήζεθε 

αθφκα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εθθξάζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ ην 

πξφγξακκα θαη ηη αλέκελαλ λα απνθνκίζνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ. ηε 

ζπλέρεηα ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ 

απνιακβάλεηλ κε ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο θαη κε ζπδήηεζε. ην ηέινο ηεο 

πξψηεο ζπλάληεζεο, δφζεθαλ πιεξνθνξίεο πξαθηηθήο θχζεσο.  

ηηο επφκελεο πέληε ζπλαληήζεηο, ην πξφγξακκα εζηίαζε ζηηο ζηξαηεγηθέο 

απνιακβάλεηλ, ζηε ζεσξεηηθή αλάπηπμε θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο κέζσ δχν 

βησκαηηθψλ αζθήζεσλ ηελ θάζε θνξά. Αλαιπηηθά, ζηε δεχηεξε ζπλάληεζε ε 

ζεκαηηθή ήηαλ δηπιή: (α) «κνίξαζκα ηεο ζεηηθήο ζηηγκήο» θαη (β) «κεηξψ ηηο 

επινγίεο κνπ». Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ, έγηλαλ νη ζρεηηθέο 

βησκαηηθέο αζθήζεηο θαη δφζεθαλ νη νδεγίεο γηα αζθήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εβδνκάδαο.  Ζ ζεκαηηθή ηεο ηξίηεο ζπλάληεζεο αθνξνχζε «ζθέςεηο πνπ ζθνηψλνπλ 

ηε ραξά» θαη «βησκαηηθή απνξξφθεζε». Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ, 

έγηλαλ νη ζρεηηθέο βησκαηηθέο αζθήζεηο θαη δφζεθαλ νη νδεγίεο γηα αζθήζεηο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο.  ηελ ηέηαξηε ζπλάληεζε νη ζηξαηεγηθέο 

απνιακβάλεηλ αθνξνχζαλ ηε ζεκαηηθή «ζπγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ» θαη «φμπλζε ησλ 

αηζζήζεσλ». Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ, έγηλαλ νη ζρεηηθέο 

βησκαηηθέο αζθήζεηο θαη δφζεθαλ νη νδεγίεο γηα αζθήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εβδνκάδαο.  ηε ζπλέρεηα, ζηελ πέκπηε ζπλάληεζε, νη ζηξαηεγηθέο απνιακβάλεηλ 

εζηίαζαλ ζηε ζεκαηηθή «επίγλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ρξφλνπ» θαη «ρηίζηκν 

ζεηηθψλ αλακλήζεσλ». Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ, έγηλαλ νη ζρεηηθέο 

βησκαηηθέο αζθήζεηο θαη δφζεθαλ νη νδεγίεο γηα αζθήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
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εβδνκάδαο.  Σέινο, ζηελ έθηε ζπλάληεζε, νη ζηξαηεγηθέο απνιακβάλεηλ εζηίαζαλ 

ζηηο ζεκαηηθέο «ζεηηθή ζχγθξηζε» θαη «ζπκπεξηθνξηθή έθθξαζε». Μεηά ηελ 

παξνπζίαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ, έγηλαλ νη ζρεηηθέο βησκαηηθέο αζθήζεηο θαη δφζεθαλ 

νη νδεγίεο γηα αζθήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο. ηελ έβδνκε θαη 

ηειεπηαία ζπλάληεζε, ζπδεηήζεθαλ απνξίεο θαη εληππψζεηο γηα ην πξφγξακκα θη 

έγηλε ην θιείζηκν ηεο νκάδαο.  

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κεηά απφ θάζε ζπλάληεζε, νη ζπκκεηέρνληεο 

ιάκβαλαλ αζθήζεηο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηηο νπνίεο ζα έπξεπε λα 

θάλνπλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο θαη κέρξη ηελ επφκελε ζπλάληεζε. Οη 

αζθήζεηο ήηαλ ζρεηηθέο κε ηε ζεκαηνινγία, πνπ είρε παξνπζηαζηεί ζηελ θάζε  

ζπλάληεζε θαη ζπλαθείο κε ηηο βησκαηηθέο αζθήζεηο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηήζεη 

ζηελ νκάδα. Καζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο δηαηεξνχζαλ 

πξνζσπηθφ εκεξνιφγην αλαθνξηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ νκάδα, ηελ 

εκπεηξία ηνπο απφ ηηο βησκαηηθέο αζθήζεηο θαζψο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ 

εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο. Ζ δνκή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθφηεξα ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

Πίλαθαο 4: πλνπηηθή παξνπζίαζε πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο απνιακβάλεηλ.  

 

πλαληήζεηο Πεξηερφκελν Δξγαιεία/Αζθήζεηο Αζθήζεηο γηα ην 

ζπίηη 

1
ε
  Υνξήγεζε 

εξσηεκαηνινγίσλ 

Πιεξνθνξίεο 

Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

χληνκε 

παξνπζίαζε 

πδήηεζε 

Ζκεξνιφγην 

2
ε
  ηξαηεγηθέο 

απνιακβάλεηλ: 

1) Μνίξαζκα ηεο 

ζεηηθήο ζηηγκήο 

2) Μεηξψ ηηο επινγίεο 

κνπ 

χληνκε 

παξνπζίαζε 

Αζθήζεηο 1& 2 

Αζθήζεηο θαη 

εκεξνιφγην 

3
ε
  ηξαηεγηθέο 

απνιακβάλεηλ: 

1) θέςεηο πνπ 

ζθνηψλνπλ ηε ραξά 

2) Βησκαηηθή 

απνξξφθεζε 

χληνκε 

παξνπζίαζε 

Αζθήζεηο 3 & 4 

Αζθήζεηο θαη 

εκεξνιφγην 
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4
ε
  ηξαηεγηθέο 

απνιακβάλεηλ: 

1) πγραίξσ ηνλ 

εαπηφ κνπ 

2) Όμπλζε ησλ 

αηζζήζεσλ 

χληνκε 

παξνπζίαζε 

Αζθήζεηο 5 & 6 

Αζθήζεηο θαη 

εκεξνιφγην 

5
ε
  ηξαηεγηθέο 

απνιακβάλεηλ: 

1) Υηίζηκν ζεηηθψλ 

αλακλήζεσλ 

2) Δπίγλσζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο ηνπ 

ρξφλνπ 

 

χληνκε 

παξνπζίαζε 

Αζθήζεηο 7 & 8 

Αζθήζεηο θαη 

εκεξνιφγην 

6
ε
  ηξαηεγηθέο 

απνιακβάλεηλ: 

1) Θεηηθή ζχγθξηζε 

2) πκπεξηθνξηθή 

έθθξαζε 

χληνκε 

παξνπζίαζε 

Αζθήζεηο 9 & 10 

Αζθήζεηο θαη 

εκεξνιφγην 

7
ε
 Υνξήγεζε 

εξσηεκαηνινγίσλ 

Γεληθή ζπδήηεζε, 

αλαηξνθνδφηεζε. 

Κιείζηκν 

  

 

ηαηηζηηθή αλάιπζε  

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ζηαηηζηηθνχο 

δείθηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (κέηξα ζέζεο, κέηξα δηαζπνξάο), κε ζθνπφ ηνλ 

έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ. Δπηπιένλ,  εθαξκφζηεθαλ νη κέζνδνη 

ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαθνξψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ αλαδήηεζε δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ δηεμάρζεθαλ 

αλαιχζεηο t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (t-test for independent samples) φπσο θαη 

t-test γηα δείγκαηα θαηά δεχγε (paired sample t-test). Γηα ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα SPSS v.22 for Windows. 

Απνηειέζκαηα 

Πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θχξησλ αλαιχζεσλ πξνο απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο κε ζθνπφ ησλ 

έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαλνληθφηεηαο. Απφ ηα κέηξα ζέζεο θαη ηα 

κέηξα δηαζπνξάο δηαπηζηψζεθε φηη φιεο νη ππν-κειέηε κεηαβιεηέο πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο. 
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Έλεγσορ διαθοπών ομάδαρ ελέγσος και ομάδαρ παπέμβαζηρ ΠΡΙΝ ηην έναπξη ηος 

ππογπάμμαηορ 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηζνδπλακίαο ησλ δχν νκάδσλ (νκάδα ειέγρνπ-νκάδα 

παξέκβαζεο) σο πξνο ηηο ππφ κειέηε κεηαβιεηέο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα αλαθεξφκελα επίπεδα ησλ κεηαβιεηψλ γηα ηηο 

δχν νκάδεο, θάηη πνπ καο επηηξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζηηο πεξαηηέξσ αλαιχζεηο 

ζεσξψληαο ηα δπν δείγκαηα ηζνδχλακα σο πξνο απηέο ηηο κεηαβιεηέο (βι. Πίλαθα 

5,6). 

 

Πίλαθαο 5: Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ σο πξνο ηνπο ζηξαηεγηθέο απνιακβάλεηλ γηα 

νκάδα ειέγρνπ θαη νκάδα παξέκβαζεο, ζηελ πηινηηθή παξέκβαζε. 

ηξαηεγηθέο Απνιακβάλεηλ Οκάδα Μ.Ο Σ.Α t 

Μνίξαζκα ηεο ζεηηθήο ζηηγκήο Παξέκβαζεο 11.79 1.56 -.268 

Διέγρνπ 11.90 1.99 

Υηίζηκν ζεηηθψλ αλακλήζεσλ Παξέκβαζεο 10.36 2.01 -.139 

Διέγρνπ 10.41 1.85 

πγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ Παξέκβαζεο 8.15 1.94 .067 

Διέγρνπ 8.12 2.64 

Θεηηθή ζχγθξηζε Παξέκβαζεο 8.85 2.87 .631 

Διέγρνπ 8.52 2.25 

Όμπλζε ησλ αηζζήζεσλ Παξέκβαζεο 7.87 2.32 .017 

Διέγρνπ 7.86 2.90 

Βησκαηηθή απνξξφθεζε Παξέκβαζεο 9.31 2.20 -.321 

Διέγρνπ 9.47 2.48 

πκπεξηθνξηθή έθθξαζε Παξέκβαζεο 10.36 2.71 -.198 

Διέγρνπ 10.47 2.51 

Δπίγλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ρξφλνπ Παξέκβαζεο 8.72 2.76 -.079 

Διέγρνπ 8.76 2.30 

Μεηξψ ηηο επινγίεο κνπ Παξέκβαζεο 9.51 2.72 -.482 

Διέγρνπ 9.79 2.86 

Κάλσ ζθέςεηο πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά Παξέκβαζεο 7.71 2.01 -.110 

Διέγρνπ 7.79 2.27 

 

Πίλαθαο 6: Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηνπ Δπ δελ γηα νκάδα 

ειέγρνπ θαη νκάδα παξέκβαζεο, ζηελ πηινηηθή παξέκβαζε.   

Παξάγνληεο Δπ δελ Οκάδα Μ.Ο Σ.Α t 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα Παξέκβαζεο 35.97 5.17 .780 

Διέγρνπ 35.12 5.31 
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Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα Παξέκβαζεο 20.69 6.58 -1.156 

Διέγρνπ 22.22 6.27 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή Παξέκβαζεο 22.85 5.06 -.899 

Διέγρνπ 23.84 5.56 

Αλζεθηηθφηεηα Παξέκβαζεο 88.82 10.04 1.236 

Διέγρνπ 86.41 9.15 

Αλαδήηεζε λνήκαηνο Παξέκβαζεο 25.64 5.12 .020 

Διέγρνπ 25.62 4.89 

Ύπαξμε λνήκαηνο Παξέκβαζεο 24.64 4.47 1.691 

Διέγρνπ 22.74 5.98 

Καηάζιηςε Παξέκβαζεο 4.44 3.87 -.339 

Διέγρνπ 5.05 4.40 

Άγρνο  Παξέκβαζεο 3.87 4.69 -.418 

Διέγρνπ 4.22 3.60 

ηξεο Παξέκβαζεο 7.15 4.91 -.819 

Διέγρνπ 7.98 4.88 

 

 

Έλεγσορ διαθοπών ομάδαρ παπέμβαζηρ ΠΡΙΝ και ΜΕΣΑ ηο πέπαρ ηος ππογπάμμαηορ 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξέκβαζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε t test γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα. Όπσο παξαηεξείηαη ζηνλ πίλαθα 

7, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε 8 απφ ηηο 10 ζηξαηεγηθέο ηνπ 

απνιακβάλεηλ: κνίξαζκα ζεηηθήο ζηηγκήο (t= 2.198, p≤ 0.05), ρηίζηκν ζεηηθψλ 

αλακλήζεσλ (t=  2.967, p≤ 0.01), ζπγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ (t= 3.262, p≤ 0.01), 

φμπλζε ησλ αηζζήζεσλ (t= 1.974, p≤ 0.05), βησκαηηθή απνξξφθεζε (t=  3.682, p≤ 

0,01), ζπκπεξηθνξηθή έθθξαζε (t= 1.902, p≤ 0.05), κεηξψ ηηο επινγίεο κνπ (t= 1.990, 

p≤ 0.05), θάλσ ζθέςεηο, πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά (t= -1.900, p≤ 0.05). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, φιεο νη ζηξαηεγηθέο απμήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηά ην πέξαο 

ηεο παξέκβαζεο εθηφο απφ ηελ ζηξαηεγηθή «θάλσ ζθέςεηο, πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά», 

ε νπνία θαη κεηψζεθε φπσο ήηαλ αλακελφκελν. Με άιια ιφγηα, ε παξέκβαζεο ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή σο πξνο ηελ ρξήζε απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Γηα ηηο ζηξαηεγηθέο «ζεηηθή ζχγθξηζε» θαη «επίγλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ρξφλνπ» 

δελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε 

 

Πίλαθαο 7: Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ ζηξαηεγηθψλ απνιακβάλεηλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε, ζηελ πηινηηθή παξέκβαζε. 

ηξαηεγηθέο απνιακβάλεηλ  Μ.Ο Σ.Α         t 

Μνίξαζκα ηεο ζεηηθήο ΠΡΗΝ 11.80 1.56 2.198* 
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ζηηγκήο ΜΔΣΑ 12.36 1.55 

Υηίζηκν ζεηηθψλ αλακλήζεσλ ΠΡΗΝ 10.36 2.01 2.967** 

 ΜΔΣΑ 11.26 1.53 

πγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ ΠΡΗΝ 8.15 1.94 3.262** 

ΜΔΣΑ 9.33 2.50 

Θεηηθή ζχγθξηζε ΠΡΗΝ 8.85 2.87 -.367 

ΜΔΣΑ 9.00 1.91 

Όμπλζε ησλ αηζζήζεσλ ΠΡΗΝ 7.87 2.32 1.974* 

ΜΔΣΑ 8.91 2.57 

Βησκαηηθή απνξξφθεζε ΠΡΗΝ 9.31 2.20 3.682** 

ΜΔΣΑ 10.79 2.02 

πκπεξηθνξηθή έθθξαζε ΠΡΗΝ 10.36 2.71 1.902* 

ΜΔΣΑ 11.38 2.25 

Δπίγλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο 

ηνπ ρξφλνπ 

ΠΡΗΝ 8.72 2.76 -1.120 

ΜΔΣΑ 9.18 1.85 

Μεηξψ ηηο επινγίεο κνπ ΠΡΗΝ 9.51 2.72 1.990* 

ΜΔΣΑ 10.38 2.61 

Κάλσ ζθέςεηο πνπ 

ζθνηψλνπλ ηε ραξά 

ΠΡΗΝ 7.71 2.01 1.900* 

ΜΔΣΑ 6.71 2.20 

*p < 0.05. **p < 0.01 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξαηεξνχληαη νη δηαθνξέο σο πξνο ηα επίπεδα ησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ επ δελ, πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Όπσο θαίλεηαη, βξέζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (t= -3.038, p≤ 0.01) κε 

αχμεζε ησλ επηπέδσλ κεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε 

δσή (t=  -4.140, p≤ 0.001) κε ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ δσή λα απμάλνληαη θη 

απηά κεηά ην πξφγξακκα. Οη ππφινηπεο κεηαβιεηέο θάλεθε λα κελ παξνπζηάδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο θαη παξακέλνπλ ζηα ίδηα επίπεδα πνπ αλέθεξαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, δείρλνληαο λα κελ επεξεάζηεθαλ 

απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ. 

Πίλαθαο 8: Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ κεηαβιεηψλ επ δελ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, 

ζηελ πηινηηθή παξέκβαζε. 

Μεηαβιεηέο επ δελ  Μ.Ο Σ.Α t 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα 
ΠΡΗΝ 35.82 5.15 3.038** 
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**p < 0.01, ***p < 0.001 

 

 

Γηα λα ειεγρζεί αλ ηα νθέιε ηεο παξέκβαζεο δηαηεξήζεθαλ δχν κήλεο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε t test γηα εμαξηεκέλα 

δείγκαηα. Όπσο παξαηεξείηαη παξαθάησ, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ (πίλαθαο 9), νχηε ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ 

επ δελ (πίλαθαο 10), πνπ ζεκαίλεη φηη ηφζν νη ζηξαηεγηθέο φζν ηα επίπεδα ηνπ επ δελ 

παξέκεηλαλ ζηα ίδηα επίπεδα δείρλνληαο ηελ δηαηήξεζε ησλ θεξδψλ απηψλ αθφκα θαη 

δχν κήλεο κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

ΜΔΣΑ 37.95 4.98 

Αξλεηηθά  ζπλαηζζήκαηα 
ΠΡΗΝ 

20.79 6.64 -.027 

ΜΔΣΑ 20.82 6.52 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ΠΡΗΝ 22.85 5.06 4.140*** 

 

ΜΔΣΑ 
25.05 5.38 

Αλζεθηηθφηεηα ΠΡΗΝ 88.74 10.17 -.408 

ΜΔΣΑ 89.29 8.99 

Αλαδήηεζε λνήκαηνο 
ΠΡΗΝ 

25.64 5.12 .430 

ΜΔΣΑ 25.33 5.48 

Ύπαξμε λνήκαηνο ΠΡΗΝ 24.64 4.47 -.519 

ΜΔΣΑ 
24.95 5.03 

Καηάζιηςε ΠΡΗΝ 4.44 3.87 1.773 

ΜΔΣΑ 3.33 3.43 

Άγρνο  
ΠΡΗΝ 

3.87 4.69 .131 

 
ΜΔΣΑ 3.77 4.46 

ηξεο 
ΠΡΗΝ 

7.15 4.91 -.063 

ΜΔΣΑ 
7.21 4.79 
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Πίλαθαο 9: Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο απνιακβάλεηλ κεηά ην 

πέξα ηεο παξέκβαζεο θαη 2 κήλεο, κεηά ζηελ πηινηηθή παξέκβαζε. 

ηξαηεγηθέο απνιακβάλεηλ  Μ.Ο Σ.Α t 

Μνίξαζκα ηεο ζεηηθήο 

ζηηγκήο 

Μεηά  12.36 1.55 .040 

 
Follow up 12.26 1.37 

Υηίζηκν ζεηηθψλ 

αλακλήζεσλ 

Μεηά  11.26 1.53 1.094 

 Follow up 11.00 1.65 

πγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ Μεηά  9.33 2.50 1.267 

 Follow up 8.97 2.68 

Θεηηθή ζχγθξηζε Μεηά  9.00 1.91 .172 

  Follow up 8.95 1.78 

Όμπλζε ησλ αηζζήζεσλ Μεηά  8.41 2.57 1.236 

 Follow up 8.05 2.57 

Βησκαηηθή απνξξφθεζε Μεηά  10.79 2.02 1.714 

 Follow up 10.31 2.26 

πκπεξηθνξηθή έθθξαζε Μεηά  11.18 2.25 .460 

Follow up 11.08 2.24 

Δπίγλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο 

ηνπ ρξφλνπ 
Μεηά  9.18 1.85 1.417 

Follow up 8.79 1.81 

Μεηξψ ηηο επινγίεο κνπ Μεηά  10.38 2.61 -.114 

Follow up 10.41 2.30 

Κάλσ ζθέςεηο πνπ 

ζθνηψλνπλ ηε ραξά 

Μεηά  6.71 2.20 .458 

Follow up 7.01 1.87 

 

 

Πίλαθαο 10: Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηνπ επ δελ κεηά ην πέξαο 

ηεο παξέκβαζεο θαη 2 κήλεο, κεηά ζηελ πηινηηθή παξέκβαζε.      

Μεηαβιεηέο επ δελ  Μ.Ο Σ.Α t 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα 
Μεηά  37.95 4.98 -1.852 

 Follow up 38.89 4.91 

Αξλεηηθά  ζπλαηζζήκαηα 
Μεηά  20.82 6.52 1.498 

Follow up 19.76 5.31 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή Μεηά  25.05 5.38 .046 
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Follow up 25.03 5.31  

Αλζεθηηθφηεηα 
Μεηά  89.29 8.99 -1.234 

 Follow up 90.82 7.95 

Αλαδήηεζε λνήκαηνο 
Μεηά  25.33 5.48 1.125 

 Follow up 24.79 4.54 

Ύπαξμε λνήκαηνο 
Μεηά  24.95 5.03 .498 

Follow up 24.67 4.38 

Καηάζιηςε 
Μεηά  3.33 3.43 .870 

 Follow up 3.05 3.11 

Άγρνο  
Μεηά  3.77 4.46 1.760 

 Follow up 3.15 3.72 

ηξεο 
Μεηά  7.21 4.79 1.164 

Follow up       6.72 4.35 

 

 

Έλεγσορ διαθοπών ομάδαρ ελέγσος ΠΡΙΝ και ΜΕΣΑ ηο πέπαρ ηος ππογπάμμαηορ 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαθνξψλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο θαη κεηά ην ηέινο 

απηήο γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε t test γηα 

εμαξηεκέλα δείγκαηα. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη δελ βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ.  

 

Πίλαθαο 11: Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ ζηξαηεγηθψλ απνιακβάλεηλ γηα ηελ νκάδα 

ειέγρνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, ζηελ πηινηηθή παξέκβαζε. 

ηξαηεγηθέο απνιακβάλεηλ  Μ.Ο Σ.Α         t 

Μνίξαζκα ηεο ζεηηθήο 

ζηηγκήο 

ΠΡΗΝ 11.90 1.99 1.056 

 ΜΔΣΑ 11.29 1.77 

Υηίζηκν ζεηηθψλ αλακλήζεσλ ΠΡΗΝ 10.41 1.85 -1.215 

ΜΔΣΑ 9.83 1.77 

πγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ ΠΡΗΝ 8.52 2.25 .356 

ΜΔΣΑ 8.35 2.23 

Θεηηθή ζχγθξηζε ΠΡΗΝ 8.12 2.64 .198 

ΜΔΣΑ 8.15 2.69 

Όμπλζε ησλ αηζζήζεσλ ΠΡΗΝ 7.86 2.90 -.785 
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ΜΔΣΑ 7.73 2.76 

Βησκαηηθή απνξξφθεζε ΠΡΗΝ 9.47 2.48 1.233 

ΜΔΣΑ 8.98 2.28 

πκπεξηθνξηθή έθθξαζε ΠΡΗΝ 10.47 2.51 1.532 

ΜΔΣΑ 9.87 2.38 

Δπίγλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο 

ηνπ ρξφλνπ 

ΠΡΗΝ 8.76 2.30 .478 

ΜΔΣΑ 8.63 2.26 

Μεηξψ ηηο επινγίεο κνπ ΠΡΗΝ 9.79 2.86 .985 

 ΜΔΣΑ 9.44 2.63 

Κάλσ ζθέςεηο πνπ 

ζθνηψλνπλ ηε ραξά 

ΠΡΗΝ 7.78 2.01 -1.120 

 ΜΔΣΑ 7.67 2.25 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξαηεξνχληαη νη δηαθνξέο σο πξνο ηα επίπεδα ησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ επ δελ, πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. Όπσο 

θαίλεηαη, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα θακία κεηαβιεηή (βι. 

Πίλαθαο 12). 

Πίλαθαο 12: Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ γηα ηηο κεηαβιεηέο ηνπ επ δελ γηα ηελ νκάδα 

ειέγρνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, ζηελ πηινηηθή παξέκβαζε. 

Μεηαβιεηέο επ δελ  Μ.Ο Σ.Α t 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα 
ΠΡΗΝ 35.12 5.31 -1.522 

ΜΔΣΑ 
34.54 5.09 

Αξλεηηθά  ζπλαηζζήκαηα 
ΠΡΗΝ 

22.22 6.27 .680 

ΜΔΣΑ 22.35 6.06 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή 
ΠΡΗΝ 

23.84 5.56 .890 

ΜΔΣΑ 
23.04 5.13 

Αλζεθηηθφηεηα ΠΡΗΝ 86.41 9.15 1.235 

ΜΔΣΑ 
85.67 7.78 

Αλαδήηεζε λνήκαηνο 
ΠΡΗΝ 

25.62 4.89 -1.132 

ΜΔΣΑ 24.98 4.05 

Ύπαξμε λνήκαηνο ΠΡΗΝ 22.74 5.98 .-767 

ΜΔΣΑ 
22.37 5.39 
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Καηάζιηςε ΠΡΗΝ 5.05 4.40 .390 

ΜΔΣΑ 
5.27 4.44 

Άγρνο  
ΠΡΗΝ 

4.22 3.60 1.020 

ΜΔΣΑ 4.60 3.70 

ηξεο 
ΠΡΗΝ 

7.15 4.91 .980 

ΜΔΣΑ 
7.75 4.73 

 

Έλεγσορ διαθοπών Ομάδαρ Παπέμβαζηρ και Ομάδαρ ελέγσος μεηά ηο πέπαρ ηηρ 

παπέμβαζηρ    

 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαθνξψλ ζηα επίπεδα ησλ κεηαβιεηψλ ησλ δχν νκάδσλ κεηά ην 

ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε t test γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα. Όπσο παξαηεξείηαη ζηνλ πίλαθα 13, ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο εμήο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ: κνίξαζκα ηεο ζεηηθήο 

ζηηγκήο (t= 3.005, p≤ 0.01), ρηίζηκν ζεηηθψλ αλακλήζεσλ (t= 4.119, p≤ 0.001), 

ζπγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ (t= 2.135, p≤ 0.05), φμπλζε αηζζήζεσλ (t= 1.890, p≤ 0.05), 

βησκαηηθή απνξξφθεζε (t= 3.945, p≤ 0.001), ζπκπεξηθνξηθή έθθξαζε (t= 2.666, p≤ 

0.05), κεηξψ ηηο επινγίεο κνπ (t=  1.896, p≤ 0.05), θάλσ ζθέςεηο, πνπ ζθνηψλνπλ ηε 

ραξά (t= 1.943, p≤ 0.05). Πην ζπγθεθξηκέλα ε νκάδα παξέκβαζεο θαίλεηαη λα 

ζθνξάξεη πςειφηεξα ζηηο ζηξαηεγηθέο απηέο εθηφο απφ ηελ ζηξαηεγηθή «θάλσ 

ζθέςεηο, πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά» πνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα παξέκβαζεο 

ζθνξάξνπλ ρακειφηεξα. Σα απνηειέζκαηα είλαη αλακελφκελα αλ αλαινγηζηνχκε φηη 

απηέο ήηαλ νη κεηαβιεηέο φπνπ θάλεθε λα αιιάδνπλ γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο κεηά 

ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γχν ζηξαηεγηθέο θάλεθε λα κελ παξνπζηάδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηάθνξεο, «ζεηηθή ζχγθξηζε» θαη «επίγλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο 

ηνπ ρξφλνπ». 

Πίλαθαο 13: Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο απνιακβάλεηλ κεηαμχ 

ησλ δχν νκάδσλ κεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο, ζηελ πηινηηθή παξέκβαζε. 

ηξαηεγηθέο Απνιακβάλεηλ Οκάδα Μ.Ο Σ.Α t 

Μνίξαζκα ηεο ζεηηθήο ζηηγκήο Παξέκβαζεο 12.36 1.55 3.005** 

Διέγρνπ 11.29 1.77 
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Υηίζηκν ζεηηθψλ αλακλήζεσλ Παξέκβαζεο 11.26 1.53 4.119*** 

Διέγρνπ 9.83 1.77 

πγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ Παξέκβαζεο 9.33 2.50 2.135* 

Διέγρνπ 8.15 2.69 

Θεηηθή ζχγθξηζε Παξέκβαζεο 9.00 1.91 1.460 

Διέγρνπ 8.37 2.23 

Όμπλζε ησλ αηζζήζεσλ Παξέκβαζεο 8.91 2.57 1.890* 

 Διέγρνπ 7.73 2.76 

Βησκαηηθή απνξξφθεζε Παξέκβαζεο 10.79 2.02 3.945*** 

 Διέγρνπ 8.98 2.28 

πκπεξηθνξηθή έθθξαζε Παξέκβαζεο 11.18 2.25 2.666* 

Διέγρνπ 9.87 2.38 

Δπίγλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ρξφλνπ Παξέκβαζεο 9.18 1.85 1.265 

Διέγρνπ 8.63 2.26 

Μεηξψ ηηο επινγίεο κνπ Παξέκβαζεο 10.38 2.61 1.896* 

Διέγρνπ 9.44 2.63 

Κάλσ ζθέςεηο πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά Παξέκβαζεο 6.71 2.20 1.943* 

 Διέγρνπ 7.62 2.25  

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 14), παξαηεξνχληαη νη δηαθνξέο σο πξνο ηα επίπεδα 

ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ επ δελ κεηαμχ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ 

κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Όπσο θαίλεηαη, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηα επίπεδα ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (t= 3.170, p≤ 0.01), ζηα επίπεδα 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (t= 4.552, p≤ 0.001) θαη ζηελ κεηαβιεηή χπαξμεο 

λνήκαηνο (t= 2.336, p≤ 0.05) κε ηελ νκάδα παξέκβαζεο λα παξνπζηάδεη πςειφηεξεο 

ηηκέο γηα απηέο ηηο κεηαβιεηέο. Αθφκα βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά θαη 

ζηα επίπεδα θαηάζιηςεο (t= -2.348, p≤ 0.05) κε ηελ νκάδα παξέκβαζεο λα 

παξνπζηάδεη ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ..  

 

Πίλαθαο 14: Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηνπ επ δελ κεηαμχ ησλ 

δχν νκάδσλ κεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο, ζηελ πηινηηθή παξέκβαζε. 
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Μεηαβιεηέο Δπ δελ Οκάδα Μ.Ο Σ.Α t 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Παξέκβαζεο 37.95 4.98 
3.170** 

 

Διέγρνπ 34.54 5.09 

Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Παξέκβαζεο 20.82 6.52 
-1.145 

Διέγρνπ 22.35 6.06 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή 

Παξέκβαζεο 25.05 5.38 
1.814 

Διέγρνπ 23.04 5.13 

Αλζεθηηθφηεηα 

Παξέκβαζεο 89.29 8.99 
4.552*** 

Διέγρνπ 85.67 7.78 

Αλαδήηεζε λνήκαηνο 

Παξέκβαζεο 25.33 5.48 
.353 

Διέγρνπ 24.98 4.05 

Ύπαξμε λνήκαηνο 

Παξέκβαζεο 24.95 5.03 
2.336* 

Διέγρνπ 22.37 5.36 

Καηάζιηςε 
Παξέκβαζεο 3.33 3.43 -2.348* 

Διέγρνπ  5.27 4.44 

Άγρνο  

Παξέκβαζεο 3.77 4.46 -.966 

 
Διέγρνπ 4.60 3.70 

ηξεο 
Παξέκβαζεο 7.21 4.79 -.941 

Διέγρνπ 7.15 7.73 

*p < 0.05, ***p < 0.001 

 ύλνςε 

 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο έξεπλαο ζεσξήζεθαλ αλαγθαίεο 

θάπνηεο αιιαγέο νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθαηξέζεθαλ δχν ζηξαηεγηθέο απνιακβάλεηλ θη 

σο εθ ηνχηνπ ε παξέκβαζε κεηψζεθε ρξνληθά, κε ην ηειηθφ πξφγξακκα λα 

πεξηιακβάλεη έμη ζπλαληήζεηο. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ αθαηξέζεθαλ ήηαλ ε ζηξαηεγηθή 

«ζεηηθή ζχγθξηζε» θαη ε ζηξαηεγηθή «επίγλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ρξφλνπ». ην 
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θεθάιαην ηεο ζπδήηεζεο ζα αλαιπζνχλ δηεμνδηθά νη ιφγνη πνπ εμαηξέζεθαλ απφ ηελ 

έξεπλα νη ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο.   

Χο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πηινηηθήο κειέηεο έδεημαλ φηη ην απνιακβάλεηλ είλαη κία κεηαβιεηή πνπ θάπνηνο 

κπνξεί λα εθπαηδεπηεί ζε απηήλ θη φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαίλεηαη αλ είλαη 

απνηειεζκαηηθφ σο πξνο ηελ αχμεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ απνιακβάλεηλ. Αθφκα ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε εθπαίδεπζε ζε απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο απμάλεη ζεκαληηθά 

θάπνηνπο δείθηεο ηνπ επ δελ θαη κεηψλεη θάπνηνπο δείθηεο ςπρνπαζνινγίαο. Οη 

δείθηεο ςπρηθήο πγείαο πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ πηινηηθή έξεπλα ζα κειεηεζνχλ θαη 

ζηελ θχξηα έξεπλα αθφκα θη αλ δελ βξέζεθαλ ζε φινπο ηνπο δείθηεο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Ζ βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηελ δνκή θαη ην 

πεξηερφκελν δχλαηαη λα δψζεη κία θαιχηεξε εηθφλα ηνπ πσο νη ζηξαηεγηθέο ηνπ 

απνιακβάλεηλ ζπκβάινπλ ζηνπο δείθηεο ςπρηθήο πγείαο. 
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Κύξηα παξέκβαζε 

πκκεηέρνληεο  

ηελ θχξηα θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηείραλ αξρηθά 88 άηνκα ηα νπνία 

ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο (νκάδα παξέκβαζεο θαη νκάδα ειέγρνπ). Μεηά ηνλ ηπραίν 

δηαρσξηζκφ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2 ε νκάδα παξέκβαζεο απνηειείην απφ 44 

άηνκα (7 άλδξεο, 37 γπλαίθεο ) κε κέζν φξν ειηθίαο 19.68 έηε (Σ.Α=1.47) θαη ε 

νκάδα ειέγρνπ απφ 44 άηνκα (6 άλδξεο, 38 γπλαίθεο) κε κέζν φξν ειηθίαο 19.23 έηε 

(Σ.Α=0.57). Μεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο ηα άηνκα ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ήηαλ 

38 (7 άλδξεο, 31 γπλαίθεο ) θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ πάιη 38 (6 άλδξεο, 32 γπλαίθεο). 

Καηά ηελ follow up δηαδηθαζία (ηξεηο κήλεο κεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο) 37 

άηνκα (7 άλδξεο, 30 γπλαίθεο) αληαπνθξίζεθαλ ζηελ ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο θαη 38 άηνκα (6 άλδξεο, 32 γπλαίθεο) 

γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο 

ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο 

θχξηαο παξέκβαζεο παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 13. 

 

Πίλαθαο 15: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο θχξηαο παξέκβαζεο 

 

                Οκάδα Παξέκβαζεο Οκάδα Διέγρνπ 

 Πξηλ Μεηά Follow 

up 

Πξηλ Μεηά Follow 

up 

N 44 38 37 44 38 38 

αλδξψλ 7 7 7 6 6 6 

γπλαηθψλ 37 31 30 38 38 32 

Ψπρνκεηξηθά εξγαιεία 

 Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ίδηα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη 

ζηελ πηινηηθή έξεπλα, θαζψο δελ ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε πξνζζήθε άιισλ 

κεηαβιεηψλ ή ε αθαίξεζε θάπνησλ εθ ησλ ήδε ππαξρνπζψλ.  

Γηαδηθαζία 

 Γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ δείγκαηνο θαζψο θαη γηα ηελ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αθνινπζήζεθε ε ίδηα κεζνδνινγία κε απηήλ ηεο πηινηηθήο 

έξεπλαο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Όζνλ αθνξά ζηελ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ αθαηξέζεθαλ δχν ζηξαηεγηθέο 
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απνιακβάλεηλ («ζπγθξίλσ πξνο ην ζεηηθφ» θαη «έρσ επίγλσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ 

πεξλά») θη σο εθ ηνχηνπ κεηψζεθαλ νη ζπλαληήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αθφκα νη 

follow up κεηξήζεηο έγηλαλ ηφζν γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο φζν θαη γηα ηελ νκάδα 

ειέγρνπ ηξεηο κήλεο κεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο θαζψο πξαγκαηνπνηήζεθε άιιε 

κία κέηξεζε κφλν γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο έμη κήλεο κεηά ην πέξαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Αθνινπζνχλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δνκή ησλ 

ζπλαληήζεσλ. 

Γνκή πξνγξάκκαηνο 

 Σν πξφγξακκα απνιακβάλεηλ δηήξθεζε έμη εβδνκάδεο θαη απνηεινχληαλ 

απφ έμη ζπλαληήζεηο δηάξθεηαο δχν σξψλ ε θαζεκία. Ζ θάζε ζπλάληεζε είρε 

μερσξηζηή ζεκαηηθή θαη ππήξρε κία ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο, 

πνπ αθνξνχζε ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ θαη ζηε ζπλέρεηα, γηλφηαλ ε 

πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε βησκαηηθέο 

αζθήζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αηνκηθά, ζε δπάδεο θαη ζε κηθξέο νκάδεο.  

πγθεθξηκέλα, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 16 ζηελ πξψηε ζπλάληεζε έγηλε ε 

γλσξηκία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη ησλ δχν ζπληνληζηψλ, θαζψο θαη ε 

ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ  γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηε ιήμε 

απηνχ. Εεηήζεθε αθφκα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εθθξάζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο 

απφ ην πξφγξακκα θαη ηη αλέκελαλ λα απνθνκίζνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

απηφ. ηε ζπλέρεηα ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε εηζαγσγή ζηελ 

έλλνηα ηνπ απνιακβάλεηλ κε ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο θαη κε ζπδήηεζε . 

ην ηέινο ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο, δφζεθαλ πιεξνθνξίεο πξαθηηθήο θχζεσο.  

ηηο επφκελεο πέληε ζπλαληήζεηο, ην πξφγξακκα εζηίαζε ζηηο ζηξαηεγηθέο 

απνιακβάλεηλ, ζηε ζεσξεηηθή αλάπηπμε θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο κέζσ δχν 

δχν βησκαηηθψλ αζθήζεσλ ηελ θάζε θνξά. Αλαιπηηθά, ζηε δεχηεξε ζπλάληεζε ε 

ζεκαηηθή ήηαλ δηπιή: (α) «κνίξαζκα ηεο ζεηηθήο ζηηγκήο» θαη (β) «κεηξψ ηηο 

επινγίεο κνπ». Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ, έγηλαλ νη ζρεηηθέο 

βησκαηηθέο αζθήζεηο θαη δφζεθαλ νη νδεγίεο γηα αζθήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εβδνκάδαο.  Ζ ζεκαηηθή ηεο ηξίηεο ζπλάληεζεο αθνξνχζε ηηο ζηξαηεγηθέο  

«ζθέςεηο πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά» θαη «βησκαηηθή απνξξφθεζε». Μεηά ηελ 

παξνπζίαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ, έγηλαλ νη ζρεηηθέο βησκαηηθέο αζθήζεηο θαη δφζεθαλ 

νη νδεγίεο γηα αζθήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο.  ηελ ηέηαξηε 

ζπλάληεζε νη ζηξαηεγηθέο απνιακβάλεηλ αθνξνχζαλ ηε ζεκαηηθή «ζπγραίξσ ηνλ 
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εαπηφ κνπ» θαη «φμπλζε ησλ αηζζήζεσλ». Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ, 

έγηλαλ νη ζρεηηθέο βησκαηηθέο αζθήζεηο θαη δφζεθαλ νη νδεγίεο γηα αζθήζεηο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο.  ηε ζπλέρεηα, ζηελ πέκπηε ζπλάληεζε, νη 

ζηξαηεγηθέο απνιακβάλεηλ εζηίαζαλ ζηε ζεκαηηθή «ζπκπεξηθνξηθή έθθξαζε» θαη 

«ρηίζηκν ζεηηθψλ αλακλήζεσλ», Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ, έγηλαλ νη 

ζρεηηθέο βησκαηηθέο αζθήζεηο θαη δφζεθαλ νη νδεγίεο γηα αζθήζεηο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο.  ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε, ζπδεηήζεθαλ απνξίεο θαη 

εληππψζεηο γηα ην πξφγξακκα θη έγηλε ην θιείζηκν ηεο νκάδαο.  

Όπσο θαη ζηελ πηινηηθή θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έηζη θαη ζηελ θχξηα θάζε απηνχ 

νη ζπκκεηέρνληεο κεηά ην πέξαο ηεο θάζε ζπλάληεζεο ιάκβαλαλ αζθήζεηο κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηηο νπνίεο ζα έπξεπε λα θάλνπλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο εβδνκάδαο θαη κέρξη ηελ επφκελε ζπλάληεζε θαη νη νπνίεο αθνξνχζαλ ζηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ είραλ ζπδεηεζεί ζηελ εθάζηνηε ζπλάληεζε θαη ήηαλ ζπλαθείο κε 

ηηο βησκαηηθέο αζθήζεηο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ νκάδα.  Αθφκα θαζφιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο δηαηεξνχζαλ πξνζσπηθφ 

εκεξνιφγην αλαθνξηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ νκάδα, ηελ εκπεηξία ηνπο απφ 

ηηο βησκαηηθέο αζθήζεηο, θαζψο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 

αζθήζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο. Ζ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθφηεξα ζην Παξάξηεκα ΗΗ.  

 

Πίλαθαο 16: πλνπηηθή παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο απνιακβάλεηλ, ζηελ 

θχξηα παξέκβαζε. 

πλαληήζεηο Πεξηερφκελν Δξγαιεία/Αζθήζεηο Αζθήζεηο γηα ην 

ζπίηη 

1
ε
  Υνξήγεζε 

εξσηεκαηνινγίσλ 

Πιεξνθνξίεο 

Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

χληνκε 

παξνπζίαζε 

πδήηεζε 

Ζκεξνιφγην 

2
ε
  ηξαηεγηθέο 

απνιακβάλεηλ: 

1) Μνίξαζκα ηεο 

ζεηηθήο ζηηγκήο 

2) Μεηξψ ηηο 

επινγίεο κνπ 

χληνκε 

παξνπζίαζε 

Αζθήζεηο 1& 2 

Αζθήζεηο θαη 

εκεξνιφγην 

3
ε
  ηξαηεγηθέο 

απνιακβάλεηλ: 

1) θέςεηο πνπ 

ζθνηψλνπλ ηε ραξά 

2) Βησκαηηθή 

χληνκε 

παξνπζίαζε 

Αζθήζεηο 3 & 4 

Αζθήζεηο θαη 

εκεξνιφγην 
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απνξξφθεζε 

4
ε
  ηξαηεγηθέο 

απνιακβάλεηλ: 

1) πγραίξσ ηνλ 

εαπηφ κνπ 

2) Όμπλζε ησλ 

αηζζήζεσλ 

χληνκε 

παξνπζίαζε 

Αζθήζεηο 5 & 6 

Αζθήζεηο θαη 

εκεξνιφγην 

5
ε
  ηξαηεγηθέο 

απνιακβάλεηλ: 

1) Υηίζηκν ζεηηθψλ 

αλακλήζεσλ 

2) πκπεξηθνξηθή 

έθθξαζε 

χληνκε 

παξνπζίαζε 

Αζθήζεηο 7 & 8 

Αζθήζεηο θαη 

εκεξνιφγην 

6
ε
  Υνξήγεζε 

εξσηεκαηνινγίσλ 

Γεληθή ζπδήηεζε 

Κιείζηκν 

  

ηαηηζηηθή αλάιπζε  

Γηα ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα SPSS v.22 

for Windows. Πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε 

ζηαηηζηηθνχο δείθηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (κέηξα ζέζεο, κέηξα δηαζπνξάο) κε 

ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ. ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξψλ γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην t-test (t-

test for independent samples), ελψ γηα δηεξεχλεζε δηαθνξψλ γηα δείγκαηα θαηά 

δεχγε, ρξεζηκνπνηήζεθε ην paired sample t-test.  

Απνηειέζκαηα 

Πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θχξησλ αλαιχζεσλ πξνο απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο κε ζθνπφ ησλ 

έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαλνληθφηεηαο. Απφ ηα κέηξα ζέζεο θαη ηα 

κέηξα δηαζπνξάο δηαπηζηψζεθε φηη φιεο νη ππν-κειέηε κεηαβιεηέο πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο (βι. Παξάξηεκα). 

 

Έλεγσορ διαθοπών ομάδαρ ελέγσος και ομάδαρ παπέμβαζηρ ΠΡΙΝ ηην έναπξη ηος 

ππογπάμμαηορ 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε t test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα κε ζθνπφ 

ηνλ έιεγρν ηεο ηζνδπλακίαο ησλ δχν νκάδσλ σο πξνο ηηο ππν κειέηε κεηαβιεηέο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα επίπεδα 
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ησλ δχν νκάδσλ, θάηη πνπ καο επηηξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζηηο πεξαηηέξσ αλαιχζεηο 

ζεσξψληαο ηα δπν δείγκαηα ηζνδχλακα σο πξνο απηέο ηηο κεηαβιεηέο (βι. Πίλαθαο 

17 & 18). 

 

Πίλαθαο 17: Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ σο πξνο ηνπο ζηξαηεγηθέο Απνιακβάλεηλ γηα 

νκάδα ειέγρνπ θαη νκάδα παξέκβαζεο, ζηελ θχξηα παξέκβαζε. 

ηξαηεγηθέο Απνιακβάλεηλ Οκάδα Μ.Ο Σ.Α t 

Μνίξαζκα ζεηηθήο ζηηγκήο Παξέκβαζεο 11.77 1.63 -.059 

Διέγρνπ 11.80 1.98 

Υηίζηκν ζεηηθψλ αλακλήζεσλ Παξέκβαζεο 11.18 1.81 1.895 

Διέγρνπ 10.48 1.68 

πγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ Παξέκβαζεο 8.55 2.27 1.083 

Διέγρνπ 7.95 2.82 

Όμπλζε αηζζήζεσλ Παξέκβαζεο 8.50 2.50 1.162 

Διέγρνπ 7.82 2.98 

Βησκαηηθή απνξξφθεζε Παξέκβαζεο 9.86 1.88 1.127 

Διέγρνπ 9.34 2.44 

πκπεξηθνξηθή έέθθξαζε Παξέκβαζεο 10.45 2.67 -.802 

Διέγρνπ 10.86 2.08 

Μεηξψ ηηο επινγίεο κνπ Παξέκβαζεο 9.14 2.66 -.942 

Διέγρνπ 9.71 2.99 

Κάλσ ζθέςεηο πνπ ζθνηψλνπλ ηε 

ραξά 

Παξέκβαζεο 7.36 2.26 1.311 

Διέγρνπ 6.75 2.13 

 

Πίλαθαο 18: Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηνπ Δπ δελ γηα νκάδα 

ειέγρνπ θαη νκάδα παξέκβαζεο, ζηελ θχξηα παξέκβαζε. 

Παξάγνληεο Δπ δελ Οκάδα Μ.Ο Σ.Α t 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα Παξέκβαζεο 35.82 4.53 1.150 

Διέγρνπ 34.61 5.27 

Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα Παξέκβαζεο 22.14 7.59 -.347 

Διέγρνπ 22.66 6.52 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή Παξέκβαζεο 22.98 5.48 -.872 

Διέγρνπ 24.00 5.52 

Αλζεθηηθφηεηα Παξέκβαζεο 85.12 9.13 1.022 

Διέγρνπ 84.25 8.39 

Αλαδήηεζε λνήκαηνο Παξέκβαζεο 23.48 4.37 -.889 

Διέγρνπ 24.25 3.76 

Ύπαξμε λνήκαηνο Παξέκβαζεο 22.02 3.84 1.245 

Διέγρνπ 20.98 4.03 

Καηάζιηςε Παξέκβαζεο 6.75 3.82 1.257 

Διέγρνπ 5.64 4.47 

Άγρνο  Παξέκβαζεο 6.30 4.42 .834 

Διέγρνπ 6.45 4.51 
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ηξεο Παξέκβαζεο 9.04 4.35 1.020 

Διέγρνπ 8.68 4.69 

 

Έλεγσορ διαθοπών ομάδαρ παπέμβαζηρ ΠΡΙΝ και ΜΕΣΑ ηο πέπαρ ηος ππογπάμμαηορ 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαθνξψλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο θαη κεηά ην ηέινο 

απηήο γηα ηελ νκάδα ηνπ απνιακβάλεηλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε t 

test γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξνχκε ηηο ζηξαηεγηθέο 

ηνπ απνιακβάλεηλ, ζηηο νπνίεο βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηά ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξαηεξνχκε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε γηα 

ηηο ζηξαηεγηθέο: κνίξαζκα ζεηηθήο ζηηγκήο (t= 3.413, p≤ 0.01), ρηίζηκν ζεηηθψλ 

αλακλήζεσλ (t= 2.830, p≤ 0.001), ζπγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ (t= 2.448, p≤ 0.05), 

φμπλζε αηζζήζεσλ (t= 5.338, p≤ 0.001), βησκαηηθή απνξξφθεζε (t= 2.511, p≤ 0.05), 

θαη κεηξψ ηηο επινγίεο κνπ (t=3.991, p≤ 0.001) θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε γηα 

ηελ ζηξαηεγηθή «θάλσ ζθέςεηο, πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά» (t= 2.604, p≤ 0.05. Ζ 

ζηξαηεγηθή «ζπκπεξηθνξηθή έθθξαζε» βξέζεθε λα κελ κεηαβάιιεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δειψλνπλ ηα ίδηα επίπεδα πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε. 

 

Πίλαθαο 19: Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ ζηξαηεγηθψλ απνιακβάλεηλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε, ζηελ θχξηα παξέκβαζε. 

ηξαηεγηθέο απνιακβάλεηλ  Μ.Ο Σ.Α         t 

Μνίξαζκα ζεηηθήο ζηηγκήο ΠΡΗΝ 11.71 1.66 3.413** 

ΜΔΣΑ 12.81 2.54 

Υηίζηκν ζεηηθψλ αλακλήζεσλ ΠΡΗΝ 11.18 1.89 2.830** 

ΜΔΣΑ 12.56 1.44 

πγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ ΠΡΗΝ 8.45 2.39 2.448* 

ΜΔΣΑ 9.48 1.27 

Όμπλζε αηζζήζεσλ ΠΡΗΝ 8.45 2.39 5.338*** 

ΜΔΣΑ 10.50 1.50 

Βησκαηηθή απνξξφθεζε ΠΡΗΝ 9.97 1.81 2.511* 

ΜΔΣΑ 10.63 1.40 

πκπεξηθνξηθή έθθξαζε ΠΡΗΝ 10.41 2.63 -.260 

ΜΔΣΑ 10.54 2.53 

Μεηξψ ηηο επινγίεο κνπ ΠΡΗΝ 8.97 2.78 3.991*** 

ΜΔΣΑ 10.63 1.26 

Κάλσ ζθέςεηο πνπ ΠΡΗΝ 7.45 2.27 2.604* 
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ζθνηψλνπλ ηε ραξά ΜΔΣΑ 6.58 1.17 

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξαηεξνχληαη νη δηαθνξέο σο πξνο ηα επίπεδα ησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ επ δελ, πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο. 

Όπσο θαίλεηαη, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (t= 

2.394, p≤ 0.05), ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (t= -2.643, p≤ 0.01), ηελ χπαξμε 

λνήκαηνο (t= -2.199, p≤ 0.01) θαη ζηελ αλαδήηεζε λνήκαηνο (t= -2.029, p≤ 0.05), 

ελψ παξνπζηάδεηαη κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

(t= -2.894, p≤ 0.01), κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αθφκα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κείσζε βξέζεθε ζηα επίπεδα ηνπ ζηξεο (t= 3.497, p≤ 0.01) κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

ζθνξάξνπλ ρακειφηεξα ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα κεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο. Γηα 

ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο δελ βξέζεθε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (βι. 

Πίλαθαο 20). 

Πίλαθαο 20: Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ κεηαβιεηψλ επ δελ πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε, ζηελ θχξηα παξέκβαζε. 

Μεηαβιεηέο επ δελ  Μ.Ο Σ.Α t 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα 
ΠΡΗΝ 35.49 4.41 2.395* 

ΜΔΣΑ 
36.36 4.70 

Αξλεηηθά  ζπλαηζζήκαηα 
ΠΡΗΝ 

22.33 7.67 -2.894** 

ΜΔΣΑ 21.67 7.14 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή 
ΠΡΗΝ 

22.72 5.72 2.643* 

ΜΔΣΑ 
23.64 4.64 

Αλζεθηηθφηεηα ΠΡΗΝ 85.12 9.69 -.561 

ΜΔΣΑ 85.79 9.54 

Αλαδήηεζε λνήκαηνο 
ΠΡΗΝ 

23.37 4.59 2.199* 

ΜΔΣΑ 24.89 4.03 

Ύπαξμε λνήκαηνο ΠΡΗΝ 21.68 3.67 2.029* 

ΜΔΣΑ 
22.29 3.14 

Καηάζιηςε ΠΡΗΝ 6.75 3.82 -1.206 
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ΜΔΣΑ 
7.32 4.06 

Άγρνο  ΠΡΗΝ 6.30 4.42 -.118 

ΜΔΣΑ 6.61 4.36 

ηξεο 
ΠΡΗΝ 

9.04 4.35 3.497** 

ΜΔΣΑ 
8.04 3.90 

*p < 0.05, **p < 0.01 

Έλεγσορ διαθοπών ομάδαρ παπέμβαζηρ 3 μήνερ μεηά ηο πέπαρ ηος ππογπάμμαηορ 

 

 Γηα λα ειεγρζεί αλ ηα νθέιε ηεο παξέκβαζεο δηαηεξήζεθαλ ηξεηο κήλεο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε απηήο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε t test γηα εμαξηεκέλα 

δείγκαηα. Όπσο παξαηεξείηαη παξαθάησ, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ (πίλαθαο 21), νχηε ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ 

επ δελ (πίλαθαο 22), γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ ππφζεζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ θεξδψλ 

απφ ην πξφγξακκα ηνπ απνιακβάλεηλ έσο θαη ηξεηο κήλεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ. 

 

Πίλαθαο 21: Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο απνιακβάλεηλ κεηά ην 

πέξα ηεο παξέκβαζεο θαη 3 κήλεο κεηά, ζηελ θχξηα παξέκβαζε. 

ηξαηεγηθέο απνιακβάλεηλ  Μ.Ο Σ.Α t 

Μνίξαζκα ζεηηθήο ζηηγκήο Μεηά  12.81 2.05 -1.356 

 Follow up 12.00 2.05 

Υηίζηκν ζεηηθψλ 

αλακλήζεσλ 

Μεηά  12.56 1.71 -1.255 

Follow up 11.97 1.88 

πγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ Μεηά  9.48 1.27 .195 

Follow up 8.92 2.22 

Όμπλζε αηζζήζεσλ Μεηά  10.45 1.50 1.587 

 Follow up 10.28 2.67 

Βησκαηηθή απνξξφθεζε Μεηά  10.63 1.38 .833 

Follow up 10.05 1.70 

πκπεξηθνξηθή έέθθξαζε Μεηά  10.41 2.15 1.232 

Follow up 10.82 2.69 

Μεηξψ ηηο επινγίεο κνπ Μεηά  10.63 1.20 .773 

Follow up 10.05 1.05 

Κάλσ ζθέςεηο πνπ 

ζθνηψλνπλ ηε ραξά 
Μεηά  6.58 1.17 -1.670 

Follow up 6.92 1.04 
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Πίλαθαο 22: Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηνπ επ δελ κεηά ην πέξα 

ηεο παξέκβαζεο θαη 3 κήλεο κεηά, ζηελ θχξηα παξέκβαζε. 

Μεηαβιεηέο επ δελ  Μ.Ο Σ.Α t 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα 
Μεηά  36.36 4.41 1.920 

Follow up 36.18 4.70 

Αξλεηηθά  ζπλαηζζήκαηα 
Μεηά  21.79 6.45 1.000 

Follow up 22.27 6.44 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή 
Μεηά  23.49 5.61 1.658 

Follow up 23.23 5.25 

Αλζεθηηθφηεηα 
Μεηά  85.77 8.57 1.712 

Follow up 84.90 9.47 

Αλαδήηεζε λνήκαηνο 
Μεηά  24.38 3.68 1.030 

Follow up 23.95 4.14 

Ύπαξμε λνήκαηνο 
Μεηά  20.72 4.05 .206 

Follow up 20.67 3.87 

Καηάζιηςε 
Μεηά  7.32 4.55 -1.850 

Follow up 6.62 4.46 

Άγρνο  
Μεηά  6.61 4.54 -1.618 

Follow up 7.49 4.60 

ηξεο 
Μεηά  8.04 3.90 1.227 

Follow up 8.49 4.60 

 

 

Έλεγσορ διαθοπών ομάδαρ παπέμβαζηρ 6 μήνερ μεηά ηο πέπαρ ηος ππογπάμμαηορ 

 

Γηα λα ειεγρζνχλ ηα νθέιε ηεο Παξέκβαζεο θαη ε δηαηήξεζή ηνπο έσο θαη έμη (6) 

κήλεο κεηά ην ηέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε t 

test γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα (γηα ηελ νκάδα ηνπ απνιακβάλεηλ). Όπσο παξαηεξείηαη 

ζηνλ πίλαθα 23, βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ 

απνιακβάλεηλ «θάλσ ζθέςεηο, πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά» (t=-2.082, p≤ 0.05) κε 

αχμεζε ησλ επηπέδσλ απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, δειαδή πηνζεηήζεηο ελφο ηξφπνπ πνπ 

δελ βνεζάεη ην απνιακβάλεηλ. Αθφκα βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε θάπνηεο 

κεηαβιεηέο ηνπ επ δελ κε κείσζε ησλ επηπέδσλ ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (t=-

5.202, p≤ 0.001), αχμεζε ησλ επηπέδσλ ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (t=-4.709, p≤ 

0.001) θαη κείσζε ησλ επηπέδσλ ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή (t=2.718, p≤ 0.01) (βι. 

Πίλαθα 24). 

Πίλαθαο 23: Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο απνιακβάλεηλ κεηά ην 

πέξα ηεο παξέκβαζεο θαη 6 κήλεο κεηά, ζηελ θχξηα παξέκβαζε. 

 Μ.Ο Σ.Α t 

Μνίξαζκα ζεηηθήο ΜΔΣΑ 12.79 2.49 1.231 
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ζηηγκήο follow up 11.76 2.28 

Υηίζηκν ζεηηθψλ 

αλακλήζεσλ 

ΜΔΣΑ 12.56 1.71 1.782 

follow up 11.62 1.44 

πγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ ΜΔΣΑ 9.48 1.28 .197 

follow up 9.14 2.44 

Όμπλζε αηζζήζεσλ ΜΔΣΑ 10.50 1.50 -1.357 

follow up 9.59 1.59 

Βησκαηηθή απνξξφθεζε ΜΔΣΑ 10.63 1.42 -.226 

follow up 10.08 1.31 

πκπεξηθνξηθή 

έέθθξαζε 

ΜΔΣΑ 10.54 2.36 -1.022 

follow up 11.08 1.34 

Μεηξψ ηηο επινγίεο κνπ ΜΔΣΑ 10.63 1.20 -1.276 

follow up 9.06 1.68 

Κάλσ ζθέςεηο πνπ 

ζθνηψλνπλ ηε ραξά 

ΜΔΣΑ 6.58 1.17 2.082* 

follow up 7.24 1.99 

*p < 0.05 

Πίλαθαο 24: Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηνπ επ δελ κεηά ην πέξα 

ηεο παξέκβαζεο θαη 6 κήλεο κεηά, ζηελ θχξηα παξέκβαζε. 

  Μ.Ο. Σ.Α. t 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα ΜΔΣΑ 36.36 4.81 5.202*** 

follow up 31.62 6.61 

Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ΜΔΣΑ 21.79 6.45 -4.709*** 

follow up 27.49 6.97 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ΜΔΣΑ 23.49 5.61 2.718** 

follow up 22.81 3.28 

Αλζεθηηθφηεηα 

 

ΜΔΣΑ 85.77 8.57 1.291 

follow up 84.54 8.58 

Αλαδήηεζε λνήκαηνο Μεηά  24.38 3.68 1.030 

follow up 23.75 3.75 

Ύπαξμε λνήκαηνο Μεηά  20.72 4.05 .206 

follow up 20.05 3.78 

Καηάζιηςε ΜΔΣΑ 7.32 4.05 1.276 

follow up 7.41 4.065 

Άγρνο ΜΔΣΑ 6.61 3.32 1.020 

follow up 7.41 3.27 

ηξεο ΜΔΣΑ 8.04 3.83 1.000 

follow up 8.57 3.58 

**p < 0.01, ***p < 0.001 

 

Έλεγσορ διαθοπών ομάδαρ ελέγσος ΠΡΙΝ και ΜΕΣΑ ηο πέπαρ ηος ππογπάμμαηορ 
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Γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαθνξψλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο θαη κεηά ην ηέινο 

απηήο γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε t test γηα 

εμαξηεκέλα δείγκαηα. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη δελ βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ.  

 

Πίλαθαο 25: Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ ζηξαηεγηθψλ απνιακβάλεηλ γηα ηελ νκάδα 

ειέγρνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, ζηελ θχξηα παξέκβαζε. 

ηξαηεγηθέο απνιακβάλεηλ  Μ.Ο Σ.Α         t 

Μνίξαζκα ζεηηθήο ζηηγκήο ΠΡΗΝ 11.72 2.05 1.356 

 ΜΔΣΑ 11.64 2.15 

Υηίζηκν ζεηηθψλ αλακλήζεσλ ΠΡΗΝ 1044 1.71 -1.255 

ΜΔΣΑ 10.82 1.88 

πγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ ΠΡΗΝ 8.00 2.87 .195 

ΜΔΣΑ 7.92 2.22 

Όμπλζε αηζζήζεσλ ΠΡΗΝ 7.69 3.00 -1.787 

ΜΔΣΑ 8.28 2.67 

Βησκαηηθή απνξξφθεζε ΠΡΗΝ 9.36 2.38 .833 

ΜΔΣΑ 9.05 1.70 

πκπεξηθνξηθή έέθθξαζε ΠΡΗΝ 10.72 2,15 1.232 

ΜΔΣΑ 10.28 2.69 

Μεηξψ ηηο επινγίεο κνπ ΠΡΗΝ 9.54 3.02 .973 

 ΜΔΣΑ 9.05 2.05 

Κάλσ ζθέςεηο πνπ 

ζθνηψλνπλ ηε ραξά 

ΠΡΗΝ 6.78 2.16 -1.670 

 ΜΔΣΑ 7.45 2.04 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξαηεξνχληαη νη δηαθνξέο σο πξνο ηα επίπεδα ησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ επ δελ, πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. Όπσο 

θαίλεηαη, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα θακία κεηαβιεηή (βι. 

Πίλαθαο 26). 

Πίλαθαο 26: Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ γηα ηηο κεηαβιεηέο ηνπ επ δελ γηα ηελ νκάδα 

ειέγρνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, ζηελ θχξηα παξέκβαζε. 

Μεηαβιεηέο επ δελ  Μ.Ο Σ.Α t 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα 
ΠΡΗΝ 

34.61 4.53 1.920 
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ΜΔΣΑ 
36.36 4.41  

Αξλεηηθά  ζπλαηζζήκαηα 
ΠΡΗΝ 

22.66 6.52 -1.000 

ΜΔΣΑ 
21.79 6.41 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή 
ΠΡΗΝ 

24.00 5.51 1.658 

 
ΜΔΣΑ 

23.49 5.61 

Αλζεθηηθφηεηα 
ΠΡΗΝ 

84.25 8.39 1.712 

 ΜΔΣΑ 
85.57 8.57 

Αλαδήηεζε λνήκαηνο 
ΠΡΗΝ 

24.38 3.68 1.030 

 ΜΔΣΑ 
24.25 3.76 

Ύπαξμε λνήκαηνο 
ΠΡΗΝ 

20.98 4.05 .206 

 
ΜΔΣΑ 

20.72 4.05 

Καηάζιηςε 
ΠΡΗΝ 

5.69 4.55 -1.850 

 ΜΔΣΑ 
6.61 4.46 

Άγρνο  
ΠΡΗΝ 

6.45 4.51 -1.618 

 ΜΔΣΑ 
7.29 4.60 

ηξεο 
ΠΡΗΝ 

8.68 4.69 1.227 

 

ΜΔΣΑ 
8.49 4.60 

 

 

Έλεγσορ διαθοπών Ομάδαρ Παπέμβαζηρ και Ομάδαρ ελέγσος μεηά ηο πέπαρ ηηρ 

παπέμβαζηρ    

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαθνξάο ζηα επίπεδα ησλ κεηαβιεηψλ ησλ δχν νκάδσλ κεηά ην 

ηέινο ηεο Παξέκβαζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε t test γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα. Όπσο παξαηεξείηαη ζηνλ πίλαθα 27, ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο εμήο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ: κνίξαζκα ζεηηθήο 

ζηηγκήο (t= 2.727, p≤ 0.01), ρηίζηκν ζεηηθψλ αλακλήζεσλ (t= 2.468, p≤ 0.05), 

ζπγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ (t= 3.052, p≤ 0.01), φμπλζε αηζζήζεσλ (t= 4.470, p≤ 0.001), 
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βησκαηηθή απνξξφθεζε (t= 4.442, p≤ 0.001) θαη κεηξψ ηηο επινγίεο κνπ (t=  4.442, 

p≤ 0.001). Πην ζπγθεθξηκέλα ε νκάδα παξέκβαζεο θαίλεηαη λα δειψλεη πςειφηεξεο 

ηηκέο γηα απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Γελ βξέζεθε θακία 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηελ ζηξαηεγηθή «ζπκπεξηθνξηθή έθθξαζε», κε ηηο 

δχν νκάδεο λα εκθαλίδνπλ ηα ίδηα αθξηβψο επίπεδα θαη πξηλ θαη κεηά ην πέξαο ηεο 

παξέκβαζεο. Αθφκα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά βξέζεθε θαη ζηελ ζηξαηεγηθή 

«Κάλσ ζθέςεηο πνπ ζθνηψλνπλ ηελ ραξά» κε ηελ νκάδα παξέκβαζεο λα δειψλεη 

ρακειφηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

 

Πίλαθαο 27: Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο Απνιακβάλεηλ κεηαμχ 

ησλ δχν νκάδσλ κεηά ην πέξαο ηεο Παξέκβαζεο, ζηελ θχξηα παξέκβαζε. 

ηξαηεγηθέο Απνιακβάλεηλ Οκάδα Μ.Ο Σ.Α t 

Μνίξαζκα ζεηηθήο ζηηγκήο Παξέκβαζεο 12.81 2.54 2.227* 

Διέγρνπ 11.64 2.05 

Υηίζηκν ζεηηθψλ αλακλήζεσλ Παξέκβαζεο 12.56 1.44 2.468* 

Διέγρνπ 10.82 1.88 

πγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ Παξέκβαζεο 9.18 1.27 3.052** 

Διέγρνπ 7.92 2.22 

Όμπλζε αηζζήζεσλ Παξέκβαζεο 10.50 1.50 4.470*** 

Διέγρνπ 8.28 2.67 

Βησκαηηθή απνξξφθεζε Παξέκβαζεο 10.63 1.40 4.442*** 

Διέγρνπ 9.05 1.70 

πκπεξηθνξηθή έέθθξαζε Παξέκβαζεο 10.54 2.53 .433 

Διέγρνπ 
10.28 2.69 

Μεηξψ ηηο επινγίεο κνπ 
Παξέκβαζεο 

10.63 1.26 4.060*** 

Διέγρνπ 9.05 2.05 

Κάλσ ζθέςεηο πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά Παξέκβαζεο 6.58 1.70 1.802* 

 Διέγρνπ 7.45 2.04  

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 28), παξαηεξνχληαη νη δηαθνξέο σο πξνο ηα επίπεδα 

ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ επ δελ κεηαμχ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ 

κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Όπσο θαίλεηαη, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηα επίπεδα ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (t= 1.941, p≤ 0.05), ζηα επίπεδα 
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ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (t= 1.883, p≤ 0.05) θαη ζηελ κεηαβιεηή χπαξμε 

λνήκαηνο (t= 1.819, p≤ 0.05). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νκάδα παξέκβαζεο εκθαλίδεη 

πςειφηεξεο ηηκέο ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζηελ χπαξμε λνήκαηνο θαη 

ρακειφηεξεο ηηκέο ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ 

θαηά ηελ κέηξεζε κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Πίλαθαο 28: Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηνπ επ δελ κεηαμχ ησλ 

δχν νκάδσλ κεηά ην πέξαο ηεο Παξέκβαζεο, ζηελ θχξηα παξέκβαζε. 

Μεηαβιεηέο Δπ δελ Οκάδα Μ.Ο Σ.Α t 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Παξέκβαζεο 
36.36 4.70 1.941* 

Διέγρνπ 
34.18 5.21 

Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Παξέκβαζεο 
21.67 7.14 1.883* 

Διέγρνπ 
22.87 6.44 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή 

Παξέκβαζεο 
23.64 4.64 .366 

Διέγρνπ 
23.23 5.25 

Αλζεθηηθφηεηα 

Παξέκβαζεο 
85.79 9.54 1.721 

Διέγρνπ 
83.90 9.47 

Αλαδήηεζε λνήκαηνο 

Παξέκβαζεο 
24.29 4.03 .366 

Διέγρνπ 
23.95 4.14 

Ύπαξμε λνήκαηνο 

Παξέκβαζεο 
22.29 3.14 1.819* 

Διέγρνπ 
20.67 3.87 

Καηάζιηςε 
Παξέκβαζεο 7.32 4.06 .720 

Διέγρνπ  6.62 4.46 

Άγρνο  

Παξέκβαζεο 6.61 4.36 .893 

Διέγρνπ 

 

7.69 

 

4.60 

ηξεο Παξέκβαζεο 8.04 3.90 .364 
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Διέγρνπ 8.49 4.60 

*p < 0.05 

 

χλνςε 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην πξφγξακκα απηφ απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ 

εξγαιείν ελίζρπζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ απνιακβάλεηλ κε άκεζα απνηειέζκαηα θαη 

ζε δείθηεο ςπρηθήο πγείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην πξφγξακκα απνιακβάλεηλ 

απνηεινχκελν απφ νρηψ ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο παξνπζηαζηήθαλ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζε έμη δίσξεο ζπλαληήζεηο θαίλεηαη λα ιεηηνχξγεζαλ ζεηηθά σο πξνο 

ηελ αχμεζε έμη ζηξαηεγηθψλ απνιακβάλεηλ: κνίξαζκα ζεηηθήο ζηηγκήο, ρηίζηκν 

ζεηηθψλ αλακλήζεσλ, ζπγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ, φμπλζε αηζζήζεσλ, βησκαηηθή 

απνξξφθεζε, ζπκπεξηθνξηθή έθθξαζε, κεηξψ ηηο επινγίεο κνπ θαη κείσζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο θάλσ ζθέςεηο, πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά. Αθφκα βξέζεθε φηη ην 

πξφγξακκα απηφ βνήζεζε ζηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, 

ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ δσή θαη ηνπ λνήκαηνο δσήο θαη ζηελ κείσζε ησλ επηπέδσλ 

ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ ζηξεο. Σέινο, ηα 

ζεξαπεπηηθά νθέιε απφ ηελ παξέκβαζε δηαηεξήζεθαλ έσο θαη ηξεηο κήλεο. Έμη κήλεο 

κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο παξέκεηλαλ ζηαζεξέο θάπνηεο κεηαβιεηέο σζηφζν 

θαηαδεηθλχεηαη ε αλάγθε εμάζθεζε θαη ππελζχκηζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ. 
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Κεθάιαην 4: πδήηεζε 

Δηζαγσγή 

Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ην αλ ην απνιακβάλεηλ κπνξεί 

λα δηδαρζεί ζηα πιαίζηα ελφο νκαδηθνχ πξνγξάκκαηνο ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ην 

θαηά πφζν ε εθαξκνγή απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνάγεη ην επ δελ. Γηα λα επηηεπρζεί 

ν παξαπάλσ εξεπλεηηθφο ζθνπφο ρξεηάζηεθε λα ζρεδηαζηεί θαη λα εθαξκνζηεί έλα 

νκαδηθφ πξφγξακκα ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ ηνπ απνιακβάλεηλ. Δπίζεο, ρξεηάζηεθε 

λα πξνζαξκνζηεί ην ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν Ways of Savoring Checklist, ζηε 

ζπληνκεπκέλε ηνπ κνξθή, ζηα ειιεληθά.  

Σν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζην απνιακβάλεηλ ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο θαη επξέσο απνδεθηέο κεζφδνπο ζρεδηαζκνχ ςπρνεθπαηδεπηηθψλ νκάδσλ 

θαη εηδηθφηεξα κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο εκπεηξίαο απφ αληίζηνηρεο 

νκάδεο ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ (Bolier, et. al., 2013· Sin, & Lyubomirsky, 2009). Σν 

πξφγξακκα βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

ζεσξία ηνπ απνιακβάλεηλ θαη εηδηθφηεξα ην κνληέιν κε ηηο δέθα ζηξαηεγηθέο ηνπ 

απνιακβάλεηλ πνπ αμηνπνηνχλ ηα άηνκα φηαλ βηψλνπλ θάπνην ζεηηθφ γεγνλφο (Bryant 

& Veroff 2007· Bryant et al. 2011). Οη βησκαηηθέο αζθήζεηο πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζην 

πξφγξακκα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν ησλ ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ήδε ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε νκαδηθφ 

πιαίζην.  

Μεηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείνπ Ways of Savoring 

Checklist ζηα Διιεληθά θαη ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ, θαζψο θαη κε ηελ 

επηινγή ησλ ππφινηπσλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ  

δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, ε παξνχζα έξεπλα μεθίλεζε κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο πηινηηθήο θάζεο. ηφρνο ηεο πηινηηθή εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ήηαλ λα δνθηκαζηνχλ ζηελ πξάμε νη βησκαηηθέο αζθήζεηο ηνπ απνιακβάλεηλ ζε θάζε 

κία απφ ηηο δέθα ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ, λα εμεηαζηεί ε δνκή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο, λα αμηνπνηεζεί ε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, θαη λα αμηνινγεζνχλ ηα επξήκαηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξέκβαζεο.  

Όζνλ αθνξά ην αλ ην απνιακβάλεηλ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα δηδαρηεί, 

εμεηάζακε αλ νη ζπκκεηέρνληεο αχμεζαλ ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ, κεηά ηελ 

εμνηθείσζε ηνπο κε ηελ θάζε κία απφ απηέο μερσξηζηά, θαη ηελ δνθηκή ηεο θάζε κίαο, 
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κέζσ βησκαηηθψλ αζθήζεσλ πνπ έγηλαλ ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζην πξφγξακκα φζν θαη κέζσ ησλ αζθήζεσλ πνπ έπξεπε λα θάλνπλ κφλνη ηνπο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο.  

πδήηεζε απνηειεζκάησλ πηινηηθήο παξέκβαζεο 

ηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ 

Όζνλ αθνξά ηηο δέθα ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πηινηηθήο έξεπλαο έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε νθηψ απφ ηηο δέθα 

ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ. Οη αιιαγέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ήηαλ ε αχμεζε ηεο 

ρξήζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ: «κνίξαζκα ηεο ζεηηθήο ζηηγκήο», «ρηίζηκν ζεηηθψλ 

αλακλήζεσλ», «ζπγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ», «φμπλζε ησλ αηζζήζεσλ», «βησκαηηθή 

απνξξφθεζε», «ζπκπεξηθνξηθή έθθξαζε», «κεηξψ ηηο επινγίεο κνπ» θαη κείσζε ζηε 

ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο «ζθέςεηο, πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά». Σα απνηειέζκαηα απηά 

ήηαλ ζχκθσλα κε ηηο εξεπλεηηθέο καο ππνζέζεηο. ηηο ππφινηπεο δχν ζηξαηεγηθέο, 

δειαδή ηελ ζηξαηεγηθή «ζεηηθή ζχγθξηζε» θαη ηελ ζηξαηεγηθή «επίγλσζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο ηνπ ρξφλνπ» δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Σα αξρηθά απηά απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ 

κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ κέζσ κηαο παξέκβαζεο φπσο ε παξνχζα, δειαδή ηα άηνκα 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ηέηνηα παξέκβαζε αμηνπνηνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ 

απνιακβάλεηλ πεξηζζφηεξν. Χζηφζν, φπσο πξναλαθέξακε, ε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

«επίγλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ρξφλνπ» δελ απμήζεθε. Οη Bryant & Veroff (2007) 

ζρεηηθά κε απηήλ ηελ ζηξαηεγηθή αλαθέξνπλ πσο ελψ ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ έληαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλεη ην άηνκν, θαζψο ζπλεηδεηνπνηεί πσο βηψλεη θάηη ην 

κνλαδηθφ, ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη επίζεο ζπλαηζζήκαηα άγρνπο θαη αγσλίαο. Μηα 

πηζαλή εμήγεζε είλαη φηη ζηξαηεγηθή απηή κπνξεί λα θέξεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε 

επαθή κε ηελ ππαξμηαθή αγσλία, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηελ θηινζνθία ηνπ 

ππαξμηζκνχ (Kierkegaard, 1843/1954a, 1849/1954b. Sartre, 1957. Tillich, 1952a,b, 

1961. Yalom, 1975, 1980), θαη ε ππαξμηαθή αγσλία ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ζηνηρεία 

φπσο είλαη ν θφβνο ζαλάηνπ θαη ε έιιεηςε λνήκαηνο. Απηφ κπνξεί λα εμεγεί φηη γηαηί 

νη ζπκκεηέρνληεο δελ ελζσκάησζαλ επαξθψο ηελ ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Ηδηαίηεξα κάιηζηα αλ ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ λεαξά άηνκα ειηθίαο 18-24 εηψλ, ε εμνηθείσζε ησλ νπνίσλ ζηα 

ππαξμηαθά δεηήκαηα, ιφγσ ειηθίαο, κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλε. 
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Όζνλ αθνξά ηελ ζηξαηεγηθή «ζεηηθή ζχγθξηζε», ε νπνία αθνξά ηελ 

ζχγθξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηφκνπ κε απηά πνπ θαληάδεηαη φηη ληψζεη 

θάπνηνο άιινο, ή ηε ζχγθξηζε κηαο παξνχζαο θαηάζηαζεο κε κία παξφκνηα θάζε ην 

παξειζφληνο, νη Bryant & Veroff (2007) αλαθέξνπλ φηη κπνξεί λα νδεγήζεη είηε ζε 

αχμεζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είηε ζε κείσζε, αλάινγα κε ην απνηέιεζκα ηεο 

ζχγθξηζεο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κία ζηξαηεγηθή ε νπνία, απφ κφλε ηεο, δελ 

εμαζθαιίδεη φηη ζα απμήζεη ηελ έληαζε ή ηελ δηάξθεηα θάπνηνπ ζεηηθνχ βηψκαηνο. Σν 

ζπλαηζζεκαηηθφ απνηέιεζκα απφ ηελ ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο εμαξηάηαη απφ ην 

αληηθείκελν θαη ην είδνο ηεο ζχγθξηζεο (Bryant & Veroff, 2007). 

πλεπψο, ην γεγνλφο φηη δελ παξαηεξήζεθαλ αιιαγέο ζηηο ζηξαηεγηθέο 

«ζεηηθή ζχγθξηζε» θαη ζηελ ζηξαηεγηθή «επίγλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ρξφλνπ», κε 

βάζε ηα φζν αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο πεξί ηνπ ακθίζεκνπ ηεο επίδξαζεο ηνπο 

ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, είλαη ζρεηηθά αλακελφκελν θαη ζχκθσλν κε ηε 

βηβιηνγξαθία. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνρσξήζακε ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ζην απνιακβάλεηλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απνθαζίζηεθε ε 

αθαίξεζε ησλ δχν ζηξαηεγηθψλ, ζηηο νπνίεο δελ απμήζεθε ε ρξήζε ηνπο θαζψο 

θάλεθε πσο δελ είλαη εχθνια εθηθηή ε εθπαίδεπζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο 

κε ηξφπν πνπ ζα πξνάγεη ηελ αχμεζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Μεηαβιεηέο ηνπ επ δελ θαη ηεο ςπρηθήο επεκεξίαο 

Όζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο, παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

αιιαγέο, κε αχμεζε ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, αχμεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο, αχμεζε 

ηεο χπαξμεο λνήκαηνο θαη κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο. Σα απνηειέζκαηα 

απηά είλαη ζχκθσλα κε ηηο αξρηθέο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. Αληίζεηα, παξφηη νη 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ην πξνέβιεπαλ, δελ παξαηεξήζεθαλ κείσζε ζηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, αχμεζε ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, κείσζε ηνπ ζηξεο θαη κείσζε 

ηνπ άγρνπο. Σα πξψηα απηά απνηειέζκαηα καο έδεημαλ πσο απμεκέλε ρξήζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ηνπ απνιακβάλεηλ έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζε κεηαβιεηέο ηνπ επ 

δελ θαη ηεο ςπρηθήο επεκεξίαο.  

Tα απνηειέζκαηα απφ ηελ πηινηηθή θάζε ηεο έξεπλαο θξίζεθαλ ηδηαηηέξσο 

ηθαλνπνηεηηθά, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο ζηηο ζηξαηεγηθέο 

ηνπ απνιακβάλεηλ, θαζψο επίζεο θαη φζνλ αθνξά ζηελ αχμεζε ησλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ζηελ αχμεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο, ζηελ χπαξμε λνήκαηνο θαη ζηελ 



134 

 

κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζρεδηάζηεθε θαη 

πινπνηήζεθε ε επφκξλε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, δειαδή απηή ηεο θχξηαο 

παξέκβαζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα ζπδεηεζνχλ εθηελψο ζηε ζπλέρεηα. 

 

πδήηεζε απνηειεζκάησλ θύξηαο παξέκβαζεο 

Μέρξη ζηηγκήο είδακε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πηινηηθή έξεπλα 

θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ σο πξνο ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο επφκελεο θάζεο ηεο έξεπλαο. Θα πξνρσξήζνπκε ζηε ζπλέρεηα ζηε 

ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θχξηαο 

παξέκβαζεο.  

ηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ θχξηα παξέκβαζε έδεημαλ πσο νη ζηξαηεγηθέο ηνπ 

απνιακβάλεηλ κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ. Έηζη, επηά απφ ηηο νθηψ ζηξαηεγηθέο πνπ 

δηδάρηεθαλ θαη δνθηκάζηεθαλ κέζσ ησλ βησκαηηθψλ αζθήζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απμήζεθαλ. Ζ ζηξαηεγηθή πνπ δελ παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά αχμεζε είλαη ε 

ζηξαηεγηθή «ζπκπεξηθνξηθή έθθξαζε». Όζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε 

ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθή απηήο δελ απμήζεθε κηα πηζαλή εμήγεζε είλαη πσο ηαηξηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζε άηνκα κε εμσζηξεθή ηδηνζπγθξαζία (Bryant & Veroff, 2007). 

Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε θαη βησκαηηθή άζθεζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

κηα πνιππιεζή νκάδα 44 αηφκσλ, ίζσο θαζηζηά δχζθνιε ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηεο θαζψο γηα άηνκα εζσζηξεθή, ε ρξήζε κηαο ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο 

κπνξεί λα είλαη δπζρεξήο. Δλδέρεηαη ε δηδαρή ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή ζε κηθξφηεξεο νκάδεο ή θαη αηνκηθά. ε θάζε πεξίπησζε, αλ θαη 

ζηελ θχξηα παξέκβαζε ε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο δελ απμήζεθε, απφ ηα 

απνηειέζκαηα θαίλεηαη πσο ππήξρε ζαθήο απμεηηθή ηάζε, θαη ππελζπκίδεηαη πσο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο έξεπλαο, ε ζηξαηεγηθή απηή παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αχμεζε. πλεπψο, κε ηηο θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο είλαη εχινγν λα 

ππνζέζεη θαλείο πσο θαη απηή ε ζηξαηεγηθή ηνπ απνιακβάλεηλ ζα κπνξνχζε λα 

δηδαρζεί απνηειεζκαηηθά θαη ελαπφθεηηαη ζε κειινληηθέο έξεπλεο λα δηεξεπλεζεί ην 

αλ απηφ είλαη εθηθηφ ή φρη.  

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα απηά δηαηεξήζεθαλ θαη ηξεηο κήλεο κεηά ην 

ηέινο ηεο παξέκβαζεο φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ επαλαιεπηηθή κέηξεζε. Δλψ θαη 

ζηελ επαλαιεπηηθή κέηξεζε πνπ έγηλε, έμη κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, 
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δηαηεξήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα αχμεζεο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ 

απνιακβάλεηλ κε εμαίξεζε ηελ ζηξαηεγηθή «ζθέςεηο πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά», ε 

νπνία απμήζεθε. πλεπψο, ελψ αξρηθά ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα 

καζαίλνπλ λα πεξηνξίδνπλ ηηο «ζθέςεηο πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά», ηα απνηειέζκαηα 

απηά θαίλεηαη λα εμαζζελνχλ ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δλδερνκέλσο λα 

ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αληηκεηψπηζεο απηήο ηεο αξλεηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ίζσο απαηηνχληαη ηαθηηθέο 

ππελζπκίζεηο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο. 

πλνςίδνληαο ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα κπνξνχκε λα πνχκε  πσο νη 

ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ελφο 

ςπρνεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε νκαδηθφ πιαίζην. 

Μεηαβιεηέο ηνπ επ δελ θαη ηεο ςπρηθήο επεκεξίαο 

Μέρξη ζηηγκήο είδακε φηη νη ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ 

θαη πσο νη ζπκκεηέρνληεο ζε έλα πξφγξακκα φπσο ην παξψλ καζαίλνπλ πσο λα ηηο 

αμηνπνηνχλ θαη ηηο εληάζζνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο.   

Ζ εθπαίδεπζε φκσο ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ δελ είλαη 

απηνζθνπφο. ηνρεχεη, κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο έληαζεο θαζψο θαη ηεο δηάξθεηαο ησλ 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ βειηίσζε ζεκαληηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ επ δελ θαη ηεο 

ςπρηθήο επεκεξίαο. 

Θα δνχκε ζηε ζπλέρεηα αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ είρε ε θχξηα 

παξέκβαζε καο ζηηο κεηαβιεηέο απηέο, θαη ζα ζπδεηήζνπκε ην θαηά πφζν απηά 

ζπλάδνπλ κε ηηο εξεπλεηηθέο καο ππνζέζεηο.  

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Ζ αχμεζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, σο απνηέιεζκα ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο 

ήηαλ κηα απφ ηηο θεληξηθέο καο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. Απηφ είλαη ζχκθσλν κε ηελ 

βηβιηνγξαθία ε νπνία ζεσξεί ην απνιακβάλεηλ σο έλαλ απφ ηνπο πιένλ 

ελδεδεηγκέλνπο ηξφπνπο ελδπλάκσζεο ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (Bryant, 

Chadwick, & Kluwe, 2011· Bryant & Veroff, 2007· Emmons and McCullough 2003· 

Kurtz, 2017· Quidbach, Wook & Hansenne, 2009· Reis et al. 2010· Smith, & Bryant, 

2016) 

Σν απνηέιεζκα απηφ θξίλεηαη σο ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ θαζψο επηβεβαηψλεη 

ηα ήδε ππάξρνληα επξήκαηα απφ άιιεο έξεπλεο, φπσο γηα παξάδεηγκα:  (Fredrickson, 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10942-018-0304-8?shared-article-renderer#ref-CR14
https://link.springer.com/article/10.1007/s10942-018-0304-8?shared-article-renderer#ref-CR31
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Cohn, Coffey, Pek, & Finkel, 2008), πνπ δείρλνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ απνιακβάλεηλ 

ζρεηίδεηαη κε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζεσξείηαη σο δηακεζνιαβεηηθφο 

παξάγνληαο, ν νπνίνο εμεγεί ην πσο έλα ζεηηθφ γεγνλφο κεηαηξέπεηαη ηειηθά ζε 

ζεηηθφ ζπλαίζζεκα. Ζ αχμεζε απηή θαίλεηαη λα δηαηεξείηαη θαη ηξεηο κήλεο κεηά, 

ελψ εμαζζελεί θαη παχεη λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαηά ηελ επαλαιεπηηθή 

κέηξεζε, έμη κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο. 

πλνςίδνληαο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ε παξνχζα 

ςπρνεθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζην απνιακβάλεηλ ελδπλάκσζε ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη λα δηαηεξνχληαη 

θαη ζε βάζνο ρξφλνπ, φπσο έδεημαλ νη επαλαιεπηηθέο κεηξήζεηο, ηξεηο θαη έμη κήλεο 

κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο.  

Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ε ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, παξαηεξνχκε φηη θαηά ηελ θχξηα παξέκβαζε κεηψζεθαλ επίζεο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Ζ επίδξαζε απηή δηαηεξείηαη 

γηα ηξεηο κήλεο αιιά εμαζζελεί θαη παχεη λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαηά ηελ 

επαλαιεπηηθή κέηξεζε, έμη κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο. 

 Σν κέξνο ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο πνπ θπξίσο ζηνρεχεη ζηελ κείσζε ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ε εθπαίδεπζε πνπ αθνξά ηελ ζηξαηεγηθή «ζθέςεηο 

πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά». Πηζαλνινγείηαη πσο ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ππνλνκεχνπλ έλα ζεηηθφ 

βίσκα νδεγεί ζε κείσζε ηεο ρξήζεο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο. Όπσο είδακε 

πξνεγνπκέλσο, ζηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ 

απνιακβάλεηλ, σο απνηέιεζκα ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο, ε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

απηήο πξάγκαηη κεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Γειαδή νη ζπκκεηέρνληαο κείσζαλ 

ηηο ζθέςεηο πνπ ππνλφκεπαλ ηελ βίσζε κηαο ζεηηθήο εκπεηξίαο. Δλδέρεηαη ινηπφλ ε 

κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ λα νθείιεηαη ζηελ κείσζε ηεο ρξήζεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο απηήο. Ζ εξκελεία απηή ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ην γεγνλφο πσο ζηελ 

επαλαιεπηηθή κέηξεζε ησλ έμη κελψλ κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο απμάλεηαη ε 

ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο «ζθέςεηο πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά» θαη ηαπηφρξνλα 

απμάλνληαη θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

 πλνςίδνληαο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο 

πξνθχπηεη φηη ε παξνχζα ςπρνεθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζην απνιακβάλεηλ 
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ζπλεηζθέξεη απνηειεζκαηηθά ζηελ κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ αιιά δελ 

είλαη επαξθήο σο πξνο ην λα δηαηεξεζνχλ ηα απνηειέζκαηα απηά πέξαλ ηνπ 

δηαζηήκαηνο ησλ ηξηψλ κελψλ κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο.   

 

Ηθαλνπνίεζε από ηε δσή 

Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε, ηφζν ζηελ 

πηινηηθή φζν θαη ζηελ θχξηα έξεπλα. Σα απνηειέζκαηα δηαηεξνχληαη κέρξη θαη ηξεηο 

κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, ελψ ζηελ επαλαιεπηηθή κέηξεζε ησλ έμη 

κελψλ ράλνληαη ηα νθέιε.  

Ζ κείσζε απηή κπνξεί λα εμεγεζεί, αλ ιάβνπκε ππφςε θαη ηα ππφινηπα 

απνηειέζκαηα πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηελ επαλαιεπηηθή κέηξεζε, έμη κήλεο κεηά 

ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο. Γειαδή, παξαηεξνχκε φηη ζην ρξνληθφ απηφ ζεκείν δελ 

δηαηεξείηαη ε κείσζε ηεο ζηξαηεγηθήο «ζθέςεηο πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά», 

παξαηεξνχκε κείσζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, αχμεζε ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη κείσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή. Δίλαη αζθαιέο λα 

ππνζέζνπκε φηη ε κείσζε ηεο ζηξαηεγηθήο «ζθέςεηο πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά», κηα 

θαηεμνρήλ γλσζηαθή ζηξαηεγηθή, επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, αλ ιάβεη 

θαλείο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε κεηαβιεηή απηή ζεσξείηαη σο ε γλσζηαθή πιεπξά ηνπ 

επ δελ, ελψ ε άιιε πιεπξά είλαη ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 

1999). 

πλνςίδνληαο, απφ ηα απνηειέζκαηα βιέπνπκε φηη ε παξνχζα παξέκβαζε 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή αιιά αλ 

ζέινπκε λα απνηειέζκαηα απηά λα δηαηεξεζνχλ θαη πέξαλ ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ησλ 

ηξηψλ κελψλ, ζα ρξεηαζηεί ίζσο λα γίλνληαη ππελζπκίζεηο, θπξίσο σο πξνο ηελ ρξήζε 

ηεο ζηξαηεγηθήο «ζθέςεηο πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά». 

Ψπρηθή αλζεθηηθόηεηα 

Ζ αλζεθηηθφηεηα ήηαλ επίζεο απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ δελ απμήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ζηελ θχξηα παξέκβαζε. Σα απνηειέζκαηα απηά δελ ζπλάδνπλ κε ηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία θαη ηα νπνία 

ππνζηεξίδνπλ φηη ζεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην απνιακβάλεηλ 

ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο. Αλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
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πηινηηθήο έξεπλαο παξνπζηάζηεθε φλησο αχμεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο, ε θχξηα 

παξέκβαζε δελ είρε παξφκνηα απνηειέζκαηα. 

 Πξνζπαζψληαο λα εμεγήζνπκε ηα απνηειέζκαηα απηά ρξεηάδεηαη λα 

ππελζπκίζνπκε φηη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο είλαη ε έθζεζε ζε θάπνην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

θαιή πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά απφ ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο 

(Luthar, 2006· Luthar, Cicchetti,  & Becker, 2000· Masten & Reed, 2002). ηελ 

πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο θαη απνθαηάζηαζεο, έλα πξφγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

εθπαίδεπζε ζην απνιακβάλεηλ ζα είρε ελδερνκέλσο αμία, σζηφζν, φζνλ αθνξά ηελ 

παξνχζα έξεπλα, δελ γλσξίδνπκε αλ θαη θαηά πφζν ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ είραλ 

θάπνην ηζηνξηθφ ηξαχκαηνο. Δλδέρεηαη ινηπφλ, ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ θχξηα 

παξέκβαζε δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο λα 

νθείιεηαη θαη ζε απηφ ην ιφγν.  

Ύπαξμε λνήκαηνο 

Όζνλ αθνξά ηελ κεηαβιεηή ηεο χπαξμεο λνήκαηνο, ηφζν ζηελ πηινηηθή φζν θαη ζηελ 

θχξηα παξέκβαζε ε έθβαζε ήηαλ ζεηηθή θαη θάλεθε πσο ε παξέκβαζε κπνξεί λα 

απμήζεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ κεηαβιεηή απηή. Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη 

ζχκθσλα κε φζα ππνζηεξίδνπλ νη Bryant θαη Smith, (2015) ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε ηνπ 

απνιακβάλεηλ κε ην λφεκα θαζψο θαη νη Garland et al., (2015). Σα απνηειέζκαηα ηεο 

αχμεζεο απηήο δηαηεξνχληαη ζηηο επαλαιεπηηθέο κεηξήζεηο ηφζν ησλ ηξηψλ φζν θαη 

ησλ έμη κελψλ.  

Ζ βηβιηνγξαθία, φζνλ αθνξά ην λφεκα, αλαθέξεηαη ζηελ επηζπκία ηνπ αηφκνπ 

λα θαηαλνήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ. Σν άηνκν 

θηλεηνπνηεκέλν απφ απηήλ ηελ επηζπκία δξαζηεξηνπνηείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή, είηε γλσζηηθά είηε ζπκπεξηθνξηθά. Σα άηνκα βηψλνπλ ηελ παξνπζία λνήκαηνο 

φηαλ θαηαλννχλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνλ θφζκν θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηά ηα δχν 

ζπλαληηνχληαη θαη ηαηξηάδνπλ. (Heine, Proulx, & Vohs, 2006· Higgins, 2000· Janoff‐

Bulman, 1992). Πνιιέο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ παξέρνπλ ζηα άηνκα 

πνπ ηηο εμαζθνχλ αθξηβψο ηηο επθαηξίεο εθείλεο, γλσζηαθά, ή ζπκπεξηθνξηθά, λα 

απμήζνπλ ηελ παξνπζία λνήκαηνο ζηε δσή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ε ζηξαηεγηθή 

«κνίξαζκα ηεο ζεηηθήο ζηηγκήο» απμάλεη ηελ παξνπζία λνήκαηνο κέζσ ηεο ζεηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο κε έλα άιιν άηνκν. Δπίζεο, ζηξαηεγηθέο πνπ ζπλδένπλ ην άηνκν πην 

άκεζα κε ηνλ θφζκν, κέζσ ηεο ζπλεηδεηήο επηθέληξσζεο ησλ ζηελ παξνχζα ζηηγκή, 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-6494.2007.00484.x#b18%20#b22%20#b23%20#b25%20#b41
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-6494.2007.00484.x#b18%20#b22%20#b23%20#b25%20#b41
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φπσο είλαη νη ζηξαηεγηθέο «φμπλζε ησλ αηζζήζεσλ», ε «βησκαηηθή απνξξφθεζε» θαη 

«ρηίζηκν ζεηηθψλ αλακλήζεσλ», ελδέρεηαη λα εμεγνχλ ηελ αχμεζε ηεο παξνπζίαο 

λνήκαηνο, κέζσ ηεο απμεκέλεο ελζπλεηδεηφηεηαο.  

πλάγεηαη ινηπφλ ην ζπκπέξαζκα πσο ε παξέκβαζε απηή παξέρεη, κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ, πνηθίινπο ηξφπνπο κέζσ ησλ 

νπνίσλ ην άηνκν κπνξεί λα απμήζεη ελεξγεηηθά ηελ παξνπζία λνήκαηνο ζηε δσή ηνπ.  

Αλαδήηεζε λνήκαηνο 

Μηα κεηαβιεηή πνπ ζεκείσζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιαγή, φπσο πξνέβιεπαλ νη 

εξεπλεηηθέο καο ππνζέζεηο, ηελ θχξηα παξέκβαζε ήηαλ απηή ηεο αλαδήηεζεο 

λνήκαηνο. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ε αλαδήηεζε 

λνήκαηνο νξίδεηαη σο ε δχλακε, ε έληαζε θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηζπκίαο θαη ηεο 

πξνζπάζεηαο ελφο αηφκνπ λα απνθηήζεη ή λα επαπμήζεη ηελ παξνπζίαο λνήκαηνο ζηε 

δσή ηνπ (Steger, Kashdan, Sullivan, & Lorentz, 2008). 

 Σν γεγνλφο φηη ε παξέκβαζε νδήγεζε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

αλαδήηεζεο λνήκαηνο έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο θαίλεηαη πσο ε εθπαίδεπζε 

ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ κπνξεί λα είλαη έλαο θαηάιιεινο ηξφπνο 

αληηκεηψπηζεο ηεο έιιεηςεο λνήκαηνο. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ, φζνλ αθνξά ηελ 

ςπρηθή πγεία, θαζψο ε αλαδήηεζε λνήκαηνο είλαη ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην επ δελ, ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ηελ επηπρία θαη ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο  (Park, 

& Peterson, 2010). Χζηφζν, ρξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί πσο ζηελ βηβιηνγξαθία 

ππάξρνπλ θαη αληίζεηεο απφςεηο πνπ ηζρπξίδνληαη πσο  ε αλαδήηεζε λνήκαηνο δελ 

ζρεηίδεηαη  κε ην επ δελ (Steger et al., 2006. Wong, 2012), ελψ άιιεο έρνπλ βξεη 

ζπζρέηηζε ηεο αλαδήηεζεο λνήκαηνο κε κεησκέλν επ δελ (Park, Park, & Peterson, 

2010· Steger, Kashdan, Sullivan, & Lorentz, 2008· Steger, Mann, Michels, & Cooper, 

2009).  

 Σν φηη ε παξνχζα παξέκβαζε νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο αλαδήηεζεο λνήκαηνο 

ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί σο κία ελεξγνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αλαδήηεζεο λνήκαηνο, κέζσ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ νη ίδηνη 

ηνπο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ. Έρνληαο δειαδή βηψζεη ηελ απμεκέλε παξνπζία 

λνήκαηνο, κέζσ ησλ βησκαηηθψλ αζθήζεσλ πνπ έθαλαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

παξέκβαζεο αιιά θαη σο αζθήζεηο πνπ ελέηαμαλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, είλαη 

πηζαλφ λα επηζπκνχλ πην ελεξγά, ηελ πεξαηηέξσ εχξεζε λνήκαηνο ζηε δσή ηνπο.  
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Καηάζιηςε 

Σα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο δελ κεηψζεθαλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο θχξηαο παξέκβαζεο, πξάγκα πνπ είλαη αληίζεην κε ηηο εξεπλεηηθέο 

καο ππνζέζεηο θαη αληίζεην κε ηα επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ  (Bryant 2003 

Fredrickson et al., 2008· Hurley and Kwon, 2012· Ramsey and Gentzler, 2015· 

Werner-Seidler et al., 2013). Μηα πηζαλή εμήγεζε γηα απηφ ήηαλ  ην γεγνλφο πσο ν 

δείθηεο ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο ήηαλ ζε 

θπζηνινγηθά επίπεδν θαηά ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο παξέκβαζεο. πλεπψο, δελ 

ππήξρε πεξηζψξην γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο. Με βάζε 

ηα παξαπάλσ, ζα είρε ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ 

ζε έλα δείγκα πνπ έρεη απμεκέλα επίπεδα θαηάζιηςεο θαηά ηε δηάξθεηα παξφκνησλ 

εξεπλψλ ζην κέιινλ.   

Άγρνο  

Σα απνηειέζκαηα ηεο θχξηαο παξέκβαζεο δελ έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αιιαγή ζην επίπεδν ηνπ άγρνπο. Απηφ δελ ήηαλ ζχκθσλν κε ηηο εξεπλεηηθέο καο 

ππνζέζεηο. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ε έλλνηα ηνπ 

απνιακβάλεηλ έρεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηελ έλλνηα ηεο ελζπλεηδεηφηεηαο 

(mindfulness), θπξίσο σο πξνο ηελ επηθέληξσζε ζην βίσκα ηνπ αηφκνπ ζην παξψλ. 

Καζψο ε πξαθηηθή ηεο επλζπλεηδεηφηεηαο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ κείσζε ηνπ 

άγρνπο (Hofmann, Sawyer, Witt, & Oh, 2010·  Kabat-Zinn, 2003, 2005) ήηαλ εχινγν 

λα ππνζέζεη θαλείο πσο ε έθζεζε ζε έλα πξφγξακκα ζηξαηεγηθψλ ηνπ απνιακβάλεηλ 

ζα είρε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ κείσζε ηνπ άγρνπο.  

Μηα πηζαλή εμήγεζε γηα ην γεγνλφο φηη απηφ δελ ζπλέβε είλαη φηη ην αξρηθφ 

επίπεδν άγρνπο ηεο νκάδαο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ ρακειφ. Με 

απηφ ην δεδνκέλν ίζσο εμεγείηαη φηη δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κείσζε ηνπ άγρνπο. πλεπψο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο σο 

πξνο ηελ κεηαβιεηή ηνπ άγρνπο ζα ρξεηαζηεί λα δνθηκαζηεί ζε κειινληηθέο έξεπλεο 

κε ζπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο.  

Μηα άιιε πηζαλή εμήγεζε είλαη πσο κφλν θάπνηεο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ 

απνιακβάλεηλ είλαη παξφκνηεο κε ηηο πξαθηηθέο ηεο ελζπλεηδεηφηεηαο, ελψ ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ δείρλνπλ κείσζε ηνπ άγρνπο δηαζέηνπλ παξεκβάζεηο νη νπνίεο 

δηδάζθνπλ απνθιεηζηηθά ηελ εμάζθεζε ηεο ελζπλεηδεηφηεηαο, (De Abreu, de 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10942-018-0304-8?shared-article-renderer#ref-CR5
https://link.springer.com/article/10.1007/s10942-018-0304-8?shared-article-renderer#ref-CR17
https://link.springer.com/article/10.1007/s10942-018-0304-8?shared-article-renderer#ref-CR30
https://link.springer.com/article/10.1007/s10942-018-0304-8?shared-article-renderer#ref-CR36
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2848393/#R50
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Oliveira, Tatton-Ramos, Manfro, & Salum, 2019). πλεπψο, ε παξνχζα παξέκβαζε 

ίζσο δελ είλαη επαξθήο γηα λα επηθέξεη ζεκαληηθή κείσζε ζην επίπεδν ηνπ άγρνπο.  

ηξεο 

Όζνλ αθνξά ην ζηξεο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο θχξηαο παξέκβαζεο βιέπνπκε φηη 

ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε. Ζ κείσζε απηή δηαηεξήζεθε θαη θαηά ηνπο 

επαλαιεπηηθνχο ειέγρνπο πνπ έγηλαλ ηξεηο θαη έμη κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο 

παξέκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζχκθσλα κε ηηο εξεπλεηηθέο καο 

ππνζέζεηο. Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο ε έλλνηα ηνπ απνιακβάλεηλ είλαη 

ζπλαθήο κε ηελ έλλνηα ηεο ελζπλεηδεηφηεηαο (mindfulness). Γλσξίδνπκε επίζεο απφ 

ηελ βηβιηνγξαθία φηη ε πξαθηηθή ηεο ελζπλεηδεηφηεηαο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 

κείσζε ηνπ ζηξεο  (Brown & Ryan, 2003· Grossman, Niemann, Schmidt, & Walach, 

2004· Kabat-Zinn, 2003, 2005· Parsons, Crane, Parsons,  Fjorback,  & Kuyken, 

2017). 

 Σα επεξγεηηθά απηά απνηειέζκαηα, πηζαλνινγείηαη φηη νθείινληαη θπξίσο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ απνιακβάλεηλ πνπ δίλνπλ 

έκθαζε ζην παξφλ, φπσο είλαη ε «φμπλζε ησλ αηζζήζεσλ», ην «ρηίζηκν ζεηηθψλ 

αλακλήζεσλ» θαη ε «βησκαηηθή απνξξφθεζε», θαζψο ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν απφ 

φιεο ηηο άιιεο κε ηελ πξαθηηθή ηεο ελζπλεηδεηφηεηαο, πνπ φπσο επηζεκάλακε 

παξαπάλσ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ κείσζε ηνπ ζηξεο.  

πκπεξάζκαηα  

πλνςίδνληαο ηε ζπδήηεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη νη ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ κέζσ κηαο 

ςπρνεπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, ζε νκαδηθφ πιαίζην θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ απηψλ έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζε ζεκαληηθνχο δείθηεο ηνπ επ 

δελ θαη ηεο ςπρηθήο επεκεξίαο.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2848393/#R50
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πλεηζθνξά ηεο Παξνύζαο Έξεπλαο 

Θεσξεηηθή ζπκβνιή 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή έρεη σο ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

απνιακβάλεηλ, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο ςπρνεθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ βαζίδεηαη ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ 

απνιακβάλεηλ θαη ηελ κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απηνχ ζε κηα ζεηξά απφ κεηαβιεηέο ηνπ επ δελ θαη ηεο ςπρηθήο επεκεξίαο. Έξρεηαη 

έηζη λα θαιχςεη έλα θελφ ζην ρψξν ησλ ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ηδηαίηεξα ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ. Μέρξη ζηηγκήο, απφ φζν 

γλσξίδνπκε απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, δελ ππάξρεη θαλέλα πξφγξακκα ζεηηθψλ 

παξεκβάζεσλ πνπ λα επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ έλλνηα ηνπ απνιακβάλεηλ ζε 

νκαδηθφ πιαίζην κε εμαίξεζε ην ςπρνεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα  πνπ εξεχλεζε ηελ 

επίδξαζε ηνπ απνιακβάλεηλ ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

επεμία λέσλ θνηηεηξηψλ (Μπελέηνπ, 2014), θαη δελ ππήξρε θαλέλα πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο ζην απνιακβάλεηλ ζε νκαδηθφ πιαίζην ην νπνίν λα έρεη δνκεζεί κε βάζε 

ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ θαηά ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ησλ δέθα 

ζηξαηεγηθψλ ησλ Bryan & Veroff (2007) φπσο απηφ απνηππψλεηαη θαη ζην 

ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν Ways of Savoring Checklist. Απφ ηηο κεηα-αλαιχζεηο ησλ 

εξεπλψλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζεηηθέο παξεκβάζεηο βιέπνπκε φηη ζε πνιιέο απφ 

απηέο έρνπλ αμηνπνηεζεί επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο πνπ πξνέξρνληαη απεπζείαο απφ ηελ 

πξφζθαηε εμέιημε ηεο έλλνηαο ηνπ απνιακβάλεηλ, ή θαη άιιεο παξεκβάζεηο πνπ είλαη 

παξεκθεξείο κε θάπνηεο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ. ε θαλέλα φκσο απφ 

απηά ηα πξνγξάκκαηα πνπ αμηνπνηνχλ ηηο ζεηηθέο παξεκβάζεηο δελ ππάξρεη θάπνην 

πνπ λα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ην απνιακβάλεηλ κε βάζε έλα εληαίν ζεσξεηηθφ 

κνληέιν.  Απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο κία απφ ηηο θξηηηθέο πνπ αζθείηαη ζηα 

πξνγξάκκαηα ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ είλαη φηη δελ έρνπλ έλα ελνπνηεηηθφ ζεσξεηηθφ 

πιαίζην πνπ λα δηθαηνινγεί επαξθψο ηελ αμηνπνίεζε θάπνησλ αζθήζεσλ ή 

παξεκβάζεσλ θαη ηνλ απνθιεηζκφ άιισλ. Μνηάδεη ην πεδίν ησλ ζεηηθψλ 

παξεκβάζεσλ λα βξίζθεηαη ζηα πξψηα ηνπ βήκαηα, θαη ελψ ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ έρεη απνδεηρζεί, ε έιιεηςε ελφο ελνπνηεηηθνχ πιαηζίνπ 

θάλεη δχζθνιε ηελ ζεσξεηηθή εμήγεζε ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά πην δπζκελή ηνλ ζρεδηαζκφ ζεσξεηηθά εκπεξηζηαησκέλσλ πξνγξακκάησλ 

ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ θαζψο θαη ηελ βέιηηζηε επηινγή ησλ ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ 
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πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Ζ παξνχζα έξεπλα έξρεηαη λα θαιχςεη ηελ αδπλακία απηή 

πνπ έρνπλ θάπνηα άιια πξνγξάκκαηα ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ, αμηνπνηψληαο έλα 

ελνπνηεηηθφ πιαίζην κέζσ ησλ δέθα ζηξαηεγηθψλ ηνπ απνιακβάλεηλ θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείνπ WoSC. Ζ επηινγή απηή έρεη ην επηπιένλ 

πιενλέθηεκα λα ρξεζηκνπνηεί παξεκβάζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα θαη κε ην 

εξγαιείν κέηξεζεο ηνπ, πξάγκα πνπ ζεσξείηαη σο ελδεδεηγκέλε πξαθηηθή (Sin & 

Lyubomirsky, 2009). 

Σν κνληέιν ησλ Bryant & Veroff (2007) κειέηεζε, εληφπηζε θαη νκαδνπνίεζε 

πξψηα κε πνηνηηθέο κεζφδνπο θαη χζηεξα κε πνζνηηθέο κεζφδνπο ην ηη αθξηβψο 

θάλνπλ νη άλζξσπνη φηαλ βξίζθνληαη κπξνζηά ζε θάπνην ζεηηθφ γεγνλφο, ζπκβάλ ή 

θαηάζηαζε. Απνηέιεζκα ηεο νκαδνπνίεζεο απηήο ήηαλ θαη ε δεκηνπξγία ηνπ 

ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείνπ Ways of Savoring Checklist. ηε ζπλέρεηα ππήξμαλ θαη 

άιια ζεσξεηηθά κνληέια ηνπ απνιακβάλεηλ ηα νπνία πξνρψξεζαλ ζε άιιεο 

νκαδνπνηήζεηο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ απνιακβάλεηλ. Δπεηδή φκσο απηέο 

ηνπνζεηνχζαλ πνιιέο ζηξαηεγηθέο καδί, θαηά θάπνηνλ ηξφπν ελνπνηψληαο ηεο, δελ 

θξίζεθαλ θαηάιιεια κνληέια γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο 

πξνγξάκκαηνο ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ φπσο είλαη ην παξφλ πξφγξακκα.  Σν κνληέιν 

ησλ δέθα ζηξαηεγηθψλ έδσζε ηελ δπλαηφηεηα λα ζρεδηαζηεί έλα πξφγξακκα ζεηηθψλ 

παξεκβάζεσλ απνθιεηζηηθά γηα ην απνιακβάλεηλ κε βάζε ηηο αληηδξάζεηο πνπ έρνπλ 

ηα άηνκα ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή. Απφ απηή ηελ άπνςε, ην παξφλ πξφγξακκα 

κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο έλα πξφηππν ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ ζεηηθψλ 

παξεκβάζεσλ θαζψο βαζίδεηαη θαη αμηνπνηεί ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθφ κνληέιν. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρξεηάζηεθε ε 

ζηάζκηζε θαη πξνζαξκνγή ελφο ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείνπ ζηα Διιεληθά, γεγνλφο πνπ 

απφ κφλν ηνπ ζπκβάιεη ζην ζεσξεηηθφ πεδίν εμεξεχλεζεο ηνπ απνιακβάλεηλ. Δηδηθά 

ε πηνζέηεζε ηεο ζπληνκεπκέλεο κνξθήο ηνπ ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείνπ Ways of 

Savoring Checklist απνηειεί ζεκαληηθή ζπκβνιή ζην εξεπλεηηθφ πεδίν θαζψο θάλεη 

πνιχ πηζαλφηεξε ηελ κειινληηθή ηνπ ρξήζε.  

 Απηφ πνπ απνηειεί επίζεο ζεκαληηθή ζπκβνιή απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο είλαη φηη δφζεθε απάληεζε ζην εξψηεκα αλ ην απνιακβάλεηλ είλαη 

θάηη πνπ κπνξεί λα δηδαρηεί. Όπσο θάλεθε απφ ηα απνηειέζκαηα νη ζηξαηεγηθέο ηνπ 

απνιακβάλεηλ κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ. Σν γεγνλφο φηη ην απνιακβάλεηλ είλαη κηα 

δεμηφηεηα πνπ κπνξεί λα δηδαρηεί πξνζθέξεη κηα ζεκαληηθή γλψζε ζηνλ ρψξν ησλ 

ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ ζπλδένληαο κάιηζηα ζεσξία θαη πξάμε.  Απηφ έρεη ζεκαζία 
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γηαηί, κε δεδνκέλα ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ απνιακβάλεηλ, έκελε 

λα θαλεί αλ θάπνηνο πνπ καζαίλεη γηα ηηο δηαζέζηκεο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ 

θαη εθηίζεηαη βησκαηηθά ζε απηέο ζα εληάμεη εληέιεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

θάπνηεο απφ απηέο.  

 Ζ δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ έξεπλα θαζψο 

ζπλδέεη ηελ ζεσξία κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή αλνίγνληαο πνιιέο επθαηξίεο 

εθαξκνγψλ ηεο ζεσξίαο ζην πεδίν θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο. Δπίζεο δίλεη κηα αηζηφδνμε 

πξννπηηθή θαζψο πξνζθέξεη ζηα άηνκα ηελ δπλαηφηεηα λα βειηηψζνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο αμηνπνηψληαο ζεηηθέο παξεκβάζεηο 

πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ αμηνπνίεζε επηζηεκνληθά εκπεξηζηαησκέλσλ 

δεδνκέλσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπκβάιεη θαη ζηε αχμεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ, φπσο έδεημαλ θαη ηα απνηειέζκαηα.  

 Δπίζεο, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε έθζεζε ζην πξφγξακκα ηνπ 

απνιακβάλεηλ  επηθέξεη νθέιε ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

θάλεθε πσο απμάλνληαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ε αλζεθηηθφηεηα θαη ε παξνπζία 

λνήκαηνο. Δπξήκαηα πνπ εληζρχνπλ ηελ ζχλδεζε ηνπ απνιακβάλεηλ κε ζεκαληηθέο 

κεηαβιεηέο ηνπ επ δελ θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηφζν εξεπλεηηθά φζν θαη 

επηθνπξηθά ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή.  

πκβνιή ζηελ ζεξαπεπηηθή πξαθηηθή θαη ηελ εθπαίδεπζε 

Ζ παξνχζα έξεπλα έδεημε φηη νη ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ κπνξνχλ λα 

δηδαρηνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ κε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα φπσο ηελ αχμεζε ησλ 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ηελ κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ηελ αχμεζε 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δσήο, ηεο αχμεζε ηεο παξνπζίαο λνήκαηνο θαη ηελ κείσζε ηνπ 

ζηξεο. Μέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζην ςπρνεθπαηδεπηηθφ απηφ πξφγξακκα γηα ην 

απνιακβάλεηλ ην άηνκν θαίλεηαη λα αιιάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ εαπηφ 

ηνπ.  Οη βησκαηηθέο αζθήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έγηλαλ ζε νκαδηθφ πιαίζην θαη 

ν νκαδηθφο ραξαθηήξαο ηεο παξέκβαζεο απεηέιεζε ζίγνπξα έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

απηήο ηεο ςπρνεθπαηδεπηηθήο πξνζπάζεηαο θαη ζπλεηζέθεξε ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. Χζηφζν, ε εκπεηξία θαζψο θαη ηα ελζαξξπληηθά 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα δελ ρξεηάδεηαη λα 

πεξηνξηζηνχλ, ζε κειινληηθή ηνπο εθαξκνγή, κφλν ζε νκαδηθφ πιαίζην. Θα 

κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη ζηνλ ρψξν ηεο ςπρνζεξαπείαο σο επηιεγκέλεο 

πξνηάζεηο ηνπ ζεξαπεπηή πξνο ηνλ  ζεξαπεπφκελν, κε ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζηηο 
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ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. 

Όιεο νη ζηξαηεγηθέο θαη νη βησκαηηθέο αζθήζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα 

παξέκβαζε έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαη κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζην 

ςπρνζεξαπεπηηθφ πεδίν, απφ έλαλ έκπεηξν ςπρνζεξαπεπηή πνπ ζα ελέηαζζε θάηη 

ηέηνην ζην επξχηεξν ζεξαπεπηηθφ ηνπ ζρέδην. Γεληθφηεξα, ε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ 

απνιακβάλεηλ κε ην επ δελ δεκηνπξγεί έλα γφληκν έδαθνο γηα ηελ ςπρνζεξαπεία 

θαζψο ε αχμεζε ηνπ επ δελ απνηειεί δεηνχκελν ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή. 

Έλαο άιινο ηνκέαο φπνπ ην παξφλ πξφγξακκα ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί 

είλαη ν ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηά απφ 

ηηο φπνηεο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζα κπνξνχζε λα δνθηκαζηεί ζε καζεηέο ηεο 

κεζαίαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, ελδερνκέλσο αθφκα θαη ζην δεκνηηθφ. Έλα απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ ε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο, πέξα απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ κπνξεί λα έρεη, είλαη ε βειηίσζε ηεο 

ζπλνρήο ηεο ηάμεο θαη ε αχμεζε ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, 

πέξα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε καζεηέο, ελδέρεηαη ην παξφλ πξφγξακκα λα κπνξεί 

απνηειεζκαηηθά λα εθαξκνζηεί ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη ζε νκάδεο γνλέσλ. 

πλνςίδνληαο, εθφζνλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα θάλεθε πσο νη ζηξαηεγηθέο 

ηνπ απνιακβάλεηλ κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ θαη πσο ε ρξήζε ηνπο έρεη επεξγεηηθά 

απνηειέζκαηα, ζα ήηαλ σθέιηκν ζην κέιινλ λα αλαδεηεζεί ν θαηάιιεινο ρξφλνο θαη 

ν ηξφπνο έηζη ψζηε θαη ν ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο λα εμνηθεησζεί κε ηηο έλλνηεο θαη ηηο 

πξαθηηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ.  

πκβνιή ζηελ θνηλσλία 

Έλα πξφγξακκα ζαο θη απηφ έρεη επίζεο ην πιενλέθηεκα λα έρεη νθέιε φρη κφλν ζε 

ελδνπξνζσπηθφ επίπεδν αιιά θαη ζην λα εληζρχεη ηνπο θνηλσληθνχο δεζκνχο κε ηα 

ππφινηπα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ, θαη έηζη λα ππάξρεη έλα επξχηεξν 

θνηλσληθφ φθεινο. Ζ ζεηηθή αιιειεπίδξαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ βησκαηηθψλ 

αζθήζεσλ, δίλεη ηελ επθαηξία ζε άηνκα πνπ δελ είραλ πξνεγνχκελε θνηλσληθή επαθή 

κεηαμχ ηνπο, λα γλσξηζηνχλ θαη λα κνηξαζηνχλ ζεηηθέο εκπεηξίεο ηεο δσήο ηνπο. Απφ 

ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ απνιακβάλεηλ, ην «κνίξαζκα ηεο ζεηηθήο ζηηγκήο» είλαη 

θαηεμνρήλ κηα ζηξαηεγηθή πνπ πξνάγεη ην κνίξαζκα θαη ηελ ζχλδεζε κε ηνπο 

άιινπο. Σέινο, ην γεγνλφο φηη ε παξέκβαζε είλαη νκαδηθή, ελδέρεηαη λα παξέρεη 

αξθεηά απφ ηα νθέιε πνπ έρεη ζπλνςίζεη o Yalom (1995), φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ 
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ελζηάιαμε ειπίδαο, ηελ αίζζεζε φηη νη άλζξσπνη κνηξάδνληαη θνηλέο αλεζπρίεο αιιά 

θαη ραξέο θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θνηλσληθνπνίεζεο.  

Οθέιε ζε θνηλσληθφ επίπεδν πξνθχπηνπλ επίζεο απφ ηελ πηζαλή αμηνπνίεζε 

ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο, ή ηκήκαηνο απηνχ, ζην ςπρνζεξαπεπηηθφ πεδίν. Μέζσ 

ηεο ζπκβνιήο ηνπ απνιακβάλεηλ ζηελ ςπρηθή πγεία, απμάλνληαη ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, ε αλζεθηηθφηεηα θαη ε παξνπζία λνήκαηνο ζε άηνκα πνπ θάλνπλ 

ςπρνζεξαπεία, θαη ηα επεξγεηηθά απηά απνηειέζκαηα αζθαιψο επηδξνχλ, ζην 

θνηλσληθφ δίθηπν πνπ ην θάζε άηνκν έρεη. Δπίζεο, ε αμηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απηνχ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πιαίζην κπνξεί λα έρεη πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε, 

ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηελ θξνληίδα ηεο δηθήο ηνπο ςπρηθήο πγείαο, αιιά θπζηθά έρεη θαη 

επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηνπο καζεηέο θαη θαη΄ επέθηαζε ζηελ θνηλσλία.  

Σέινο, έλα πξφγξακκα ζαλ ην παξφλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη λα δψζεη ηδέεο 

φρη κφλν ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο αιιά ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά θαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 

βειηίσζε ηνπ επ δελ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ελψ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

δσήο ηνπ θάζε αλζξψπνπ, ηαπηφρξνλα κπνξεί λα είλαη πεγή πνιιψλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ.  Μηα ηέηνηα αμηνπνίεζε ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο ζα κπνξνχζε 

λα απνηειέζεη επίζεο κηα κηθξή αιιά ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ θνηλσλία.  

Πεξηνξηζκνί ηεο Παξνύζαο Έξεπλαο  

Παξφηη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο ππήξμαλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά 

σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο, σο κέζν εθκάζεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ 

απνιακβάλεηλ θαη σο κηα ελεξγή πξνηξνπή πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

απηψλ, θαζψο σο πξνο ηα επεξγεηηθά ηνπ απνηειέζκαηα ζε ζεκαληηθνχο δείθηεο ηνπ 

επ δελ, ε εξεπλεηηθή απηή πξνζπάζεηα έρεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο.  

Ζ έξεπλα απηή βαζίζηεθε απνθιεηζηηθά ζε κεηξήζεηο κέζα απφ θιίκαθεο 

απηφ-αλαθνξάο θαη ρσξίο ηελ επηβεβαίσζε κέζσ θάπνηαο επηπξφζζεηεο κεζφδνπ. 

Παξφηη ε παξνχζα έξεπλα εμαζθάιηζε ηελ αλσλπκία θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε εηιηθξίλεηα, νη θιίκαθεο απηφ-

αλαθνξάο πάζρνπλ απφ ηελ ηάζε θάπνησλ ζπκκεηερφλησλ λα ζέινπλ λα 

παξνπζηάζνπλ κηα πην σξαηνπνηεκέλε εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο. Δπίζεο, ππάξρνπλ 

ιάζε ή δηαζηξεβιψζεηο θαηά ηελ ζπκπιήξσζε, φηαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα δεηνχλ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαθαιέζνπλ ζθέςεηο, ζπκπεξηθνξέο ε ζπλαηζζήκαηα απφ ην 

παξειζφλ (Conner et al., 2003), φπσο ζπκβαίλεη ζηελ παξνχζα έξεπλα. 
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Υξεηάδεηαη  επίζεο λα ζεκεησζεί πσο ν πεξηνξηζκφο απηφο πνπ ζεσξείηαη 

πάληνηε κία αδπλακία ζε πνιιέο απφ ηηο έξεπλεο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ (Nisbett 

& Wilson, 1977), ηζρχεη πηζαλφηαηα αθφκα πεξηζζφηεξν φζνλ αθνξά έξεπλεο γηα ην 

επ δελ. Ζ πίεζε ηεο θνηλσλίαο ζην λα είλαη ηα άηνκα επηπρηζκέλα θαη ραξνχκελα 

κπνξεί λα θάλεη ηδηαίηεξα δχζθνιν ην λα παξαδέρνληαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ή θαη 

ηε βίσζε δπζηπρίαο (Chadwick, 2012). Χζηφζν, ζε απηέο ηηο επηζεκάλζεηο ζρεηηθά 

κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ εξεπλψλ πνπ αμηνπνηνχλ απνθιεηζηηθά θιίκαθεο απηφ-

αλαθνξάο ππάξρεη θαη αληίινγνο. Γηα παξάδεηγκα, πην πξφζθαηεο έξεπλεο 

ζπκπεξαίλνπλ φηη νη θιίκαθεο απηφ-αλαθνξάο κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ κε έγθπξν 

ηξφπν κεηαβιεηέο ηνπ επ δελ (Sandvik, Diener, & Seidlitz, 1993, 2009).   

Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ 

είλαη ην φηη νη ζπκκεηέρνληεο απηφ-επηιέρζεθαλ. πλεπψο, σο εζεινληέο, κπνξεί λα 

είραλ απμεκέλα θίλεηξα ζην λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Δπίζεο, νη 

ζπκκεηέρνληεο αλήθαλ φινη ζηελ ίδηα θνηλφηεηα, εθφζνλ ήηαλ δεπηεξνεηείο θνηηεηέο 

ςπρνινγίαο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην. πλεπψο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ελφο επξχηεξνπ πιεζπζκνχ.  

Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη ην δείγκα απνηειείην ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά απφ γπλαίθεο θαζψο ν αξηζκφο ησλ αλδξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ 

ηδηαίηεξα κηθξφο. Απηφ είλαη ζχλεζεο ζε πιεζπζκνχο θνηηεηψλ ςπρνινγίαο δελ παχεη 

σζηφζν λα ζέηεη πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ επξεκάησλ 

ηεο έξεπλαο.  

Σν φηη ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ αλήθεη ζε λεαξνχο θαη λεαξέο 

ελήιηθνπο, γχξσ ζηα 20, απνηειεί έλαλ αθφκα πεξηνξηζκφ θαζψο ε ξχζκηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο πνηθίιεη θαηά ηελ εμειηθηηθή πνξεία ελφο αηφκνπ. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο ελήιηθεο ε ζεηηθή δηάζεζε κνηάδεη λα δηαξθεί 

πεξηζζφηεξν απφ φηη ζε ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο ελήιηθεο (Carstensen, Pasupathi, 

Mayr, & Nesselroade, 2000). πλεπψο, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ 

κπνξεί λα γεληθεπηνχλ ζε κεγαιχηεξεο ειηθίαο ελήιηθεο.  

Σέινο, επεηδή ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ηνπ απνιακβάλεηλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα πεξηιακβάλεη πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά, ζα 

είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί πνηα απφ ηα ηκήκαηα πνπ ην απαξηίδνπλ είλαη 

απαξαίηεηα, πνηα είλαη ηα πην βνεζεηηθά, θαη πνηα ζπλεξγάδνληαη θαιχηεξα κεηαμχ 

ηνπο. 

Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθέο Έξεπλεο 
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Δθφζνλ έλαο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε απνθιεηζηηθή 

ρξήζε θιηκάθσλ απηφ-αλαθνξάο, ζε κειινληηθέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζα είρε 

ελδηαθέξνλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη άιινη ηξφπνη κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Δπίζεο, 

κειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηήζνπλ πνηνηηθή αλάιπζε ε νπνία ζα  

κπνξνχζε λα βνεζήζεη λα θαλεί ηη ζεσξνχλ νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο σο σθέιηκα 

θνκκάηηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη πνηεο απφ ηηο αζθήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν. Φαίλεηαη λα ππάξρεη πνιχο ρψξνο γηα κηα πην ζπζηεκαηηθή πνηνηηθή 

αλάιπζε παξφκνησλ παξεκβάζεσλ. Ζ ρξήζε πνηνηηθήο αλάιπζεο κπνξεί επίζεο λα 

παξέρεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θξίζηκεο δηαδηθαζίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη επηθέξνπλ ηειηθά αιιαγή 

ζηηο ζθέςεηο, ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ζην ζπλαίζζεκα ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Όπσο είδακε, ην δείγκα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα ήηαλ θνηηεηέο 

ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ειηθίαο κεηαμχ 18 θαη 22 εηψλ, φινη θνηηεηέο 

ςπρνινγίαο. Θα ήηαλ ηδηαίηεξα σθέιηκν θαη δηαθσηηζηηθφ ζε κειινληηθέο 

επαλαιήςεηο ηεο παξέκβαζεο απηήο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπκκεηέρνληεο κε άιια 

ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ε παξέκβαζε ζα κπνξνχζε λα δνθηκαζηεί ζε 

νκάδεο κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ. Δπίζεο ρξήζηκν ζα ήηαλ λα δνθηκαζηεί ε παξέκβαζε 

ζε νκάδα πνπ λα απνηειείηαη απφ άλδξεο θαζψο ζηελ παξνχζα έξεπλα ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία απνηειείην απφ γπλαίθεο. Υξήζηκν ζα ήηαλ επίζεο λα εθαξκνζηεί ην 

πξφγξακκα ζε θιηληθφ πιεζπζκφ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ζε άηνκα κε θαηάζιηςε, κε 

πςειφ επίπεδν άγρνπο ή ζηξεο, ζε άηνκα κε δηπνιηθή δηαηαξαρή ή θαη ζρηδνθξέλεηα. 

Γεληθφηεξα, έλα πξφγξακκα ζαλ ην παξφλ θαιφ ζα ήηαλ λα δνθηκαζηεί ζε 

δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο, θνπιηνχξεο, ειηθίεο, θχιν, θαηαζηάζεηο δσήο φπσο 

πέλζνο, δηαδχγην, άγρνο, αλεξγία θιπ. ε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ ρξεηάδεηαη λα 

ζεκεησζεί πσο απφ ηηο κέρξη ηψξα ππάξρνπζεο κειέηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ πξνθχπηεη φηη πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε εηδηθνχο 

πιεζπζκνχο είλαη πην απνηειεζκαηηθά φηαλ ηαηξηάδνπλ κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο, 

αδπλακίεο θαη ζηφρνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Fordyce, 1977· Lyubomirsky, 2007· 

Sheldon & Elliot, 1999).  

ε κειινληηθέο εθαξκνγέο αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο ζα είρε ίζσο λφεκα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί φιε ε παξέκβαζε κέζσ δηαδηθηχνπ. Θα κπνξνχζε λα ππάξρεη έλα 

δηδαθηηθφ θνκκάηη ην νπνίν λα παξνπζηάδεη ηελ έλλνηα ηνπ απνιακβάλεηλ θαζψο θαη 

λα επεμεγεί ηελ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ απνιακβάλεηλ. Δπίζεο ζα κπνξνχζε 

λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα ππελζχκηζεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ηεο 
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εθηέιεζεο ησλ αζθήζεσλ. Σα παξαπάλσ κπνξνχλ εχθνια λα εθαξκνζηνχλ θαη κέζσ 

ηεο ρξήζεο κηαο εθαξκνγήο γηα θηλεηφ ηειέθσλν. ε έλα ηέηνην πξφγξακκα ζα 

κπνξνχζε επίζεο λα ζπκπεξηιεθζεί ην θνκκάηη ηεο νκαδηθήο δνπιεηάο θαη ηνπ 

κνηξάζκαηνο κε ηνπο άιινπο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε χπαξμε θαη απηήο ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. Σα πιενλεθηήκαηα κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο είλαη 

ζεκαληηθά: ρακειφ θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, μεπέξαζκα γεσγξαθηθψλ 

θαη ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ, ηππνπνίεζε θαη νκνηφκνξθε παξνπζίαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  Πηζαλή εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 

πξνγξάκκαηνο ζα είρε επίζεο ζεκαληηθά νθέιε σο πξνο ηελ δπλαηφηεηα εξεπλεηηθήο 

αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Σέινο, έλα ζεκαληηθφ θνηλσληθά πιενλέθηεκα 

είλαη πσο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ ηα φπνηα επεξγεηηθά 

απνηειέζκαηα ζε κεγαιχηεξν πιεζπζκφ, ρσξίο λα ππάξρεη γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο 

θαη έηζη λα πνιιαπιαζηαζηνχλ ηα νθέιε. 

Δπίζεο, θάηη πνπ πξνηείλεηαη γηα κειινληηθέο έξεπλεο είλαη ε εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ζε κηθξφηεξεο νκάδεο, γηα παξάδεηγκα νθηψ έσο δψδεθα αηφκσλ. 

ηελ παξνχζα έξεπλα απηφ δελ θαηέζηε δπλαηφ γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, θαη έηζη ηφζν 

ε πηινηηθή νκάδα φζν θαη ε θχξηα νκάδα παξέκβαζεο είραλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν 

κέγεζνο. Μηα επαλάιεςε ινηπφλ ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο ελδέρεηαη λα δείμεη 

απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ λα νθείιεηαη ζην κέγεζνο ηεο νκάδαο. Σέινο ζα 

κπνξνχζε ην πξφγξακκα απηφ λα εθαξκνζηεί θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν.  

Σέινο, ππάξρεη κεγάιε αλάγθε λα γίλνπλ νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα θάζε παξφκνην πξφγξακκα ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ 

πξνηείλεηαη ζηνλ ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα γίλεηαη ζαθέο θαη 

μεθάζαξν ην θνηλσληθφ φθεινο ζηελ δεκφζηα ςπρηθή πγεία απφ ηελ εθαξκνγή 

ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ, ζε ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ ε εθαξκνγή ηνπο 

απαηηεί. Μηα ηέηνηα κειέηε δίλεη ζηνπο πνιηηηθνχο πνπ απνθαζίδνπλ σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ή φρη ηέηνησλ πξνγξακκάησλ, ζε επξχηεξε θιίκαηα, ηα απαξαίηεηα 

επηρεηξήκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπο. Δίλαη ινηπφλ ζεκαληηθφ νη εξεπλεηέο λα 

ιακβάλνπλ ππφςε θαη ηελ νηθνλνκηθή πιεπξά ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ ηνπο 

έηζη ψζηε λα θαλεί φηη ελδερνκέλσο, ε αμηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ 

απνηειεί κηα απφ ηηο θαιχηεξεο επελδχζεηο ζηνλ ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη αμίδεη 

λα ππνζηεξηρζνχλ ελεξγά ζην κέιινλ.  

πκπεξάζκαηα 
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Σν απνιακβάλεηλ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο κηα επθαηξία λα ππελζπκίζνπκε ηνλ 

εαπηφ καο λα ηηκά, λα ζέβεηαη θαη λα απνιακβάλεη κε επγλσκνζχλε ην ζχλνιν ηνπ 

αλζξψπηλνπ βηψκαηνο. Να δίλεη ρψξν θαη ρξφλν ζε βηψκαηα πνπ αιιηψο ζα 

πεξλνχζαλ απαξαηήξεηα. Να δηαηεξεί κηα ζηάζε επγλσκνζχλεο ζε φ,ηη ζεηηθφ 

ζπκβαίλεη ρσξίο απηφ λα ζεσξείηαη ακειεηέν ή ρσξίο ηδηαίηεξα ζεκαζία. Δίλαη κηα 

πξφζθιεζε λα κελ ζεσξείηαη ηίπνηα δεδνκέλν αιιά λα εθηηκάηαη ε θάζε κέξα, θαη ε 

θάζε ζηηγκή, σο θάηη ην πνιχηηκν θαη αλεπαλάιεπην.  

 ηελ έξεπλα απηή δεκηνπξγήζακε έλα πξφγξακκα ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ 

πξνζπαζνχλ λα ππεξεηήζνπλ θαη λα πξνάγνπλ φια ηα παξαπάλσ. Κάησ απφ απηφ ην 

πξίζκα είδακε ηελ έλλνηα ηνπ απνιακβάλεηλ. Μηα έλλνηα πνπ ελψ αξρηθά κνηάδεη λα 

ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηνλ εδνληθφ βίν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αθνξά εμίζνπ αλ φρη 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ επδαηκνληθφ βίν.  

 Όπσο είδακε ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά θαη θάλεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο παξέκβαζεο ηφζν σο ηξφπνο εθπαίδεπζεο ζηελ έλλνηα ηνπ απνιακβάλεηλ γεληθά 

θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ εηδηθφηεξα θαζψο θαη σο πξνο ηα νθέιε πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζε κεηαβιεηέο ηνπ επ δελ θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο. Φάλεθε επίζεο 

πσο κηα λέα ζεσξεηηθή έλλνηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ρψξν ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο, 

αιιά θπζηθά έρεη καθξφρξνλε θηινζνθηθή παξάδνζε, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

πξαθηηθά, κέζσ ελφο νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζεηηθψλ παξεκβάζεσλ, βαζηζκέλν 

ζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο κεζφδνπο, έηζη ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ ςπρηθή πγεία 

ησλ αλζξψπσλ αιιά θαη ηελ δσή ηνπο ελ γέλε. 
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Παξαξηήκαηα 

Παξάξηεκα Η 

Γήισζε ζπγθαηάζεζε θαη ςπρνκεηξηθά εξγαιεία 

Ζκεξνκελία ……………. 

 

Γειψλσ φηη δέρνκαη λα ιάβσ κέξνο ζηελ έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο 

Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ηνπ θ. Υαξηζηάδε Αιέμε, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Καζεγεηή 

Φπρνινγίαο Αλαζηαζίνπ ηαιίθα. 

Ζ ζπκκεηνρή κνπ ζηελ έξεπλα απηή είλαη εζεινληηθή, γίλεηαη αλψλπκα, απφξξεηα 

θαη εκπηζηεπηηθά θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 

                 

                                                αο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία 

 

ΚΧΓΗΚΟ:…… 

 

1. Ζιηθία: ……. 

2. Φχιν:  Άλδξαο….. Γπλαίθα….. 

3. Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: 

i. Άγακνο 

ii. Έγγακνο / πδψ 

iii. Γηαδεπγκέλνο / ε 

iv. Υήξνο / α 

4. Έρεηε παηδηά: Ναη…… Όρη… 

5. Αλ λαη, πφζα παηδηά έρεηε; 

i. 1 παηδί 

ii. 2 παηδηά 

iii. 3 ή πεξηζζφηεξα παηδηά 

6. Δξγάδεζηε; 

i. Ναη, πεξηζηαζηαθά, πιήξεο απαζρφιεζε 

ii. Ναη, πεξηζηαζηαθά, κεξηθή απαζρφιεζε 

iii. Ναη, κφληκα, πιήξεο απαζρφιεζε 

iv. Ναη, κφληκα, κεξηθή απαζρφιεζε 

v. Όρη 
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A. Κιίκαθα Σξόπσλ ηνπ Απνιακβάλεηλ (Ways Of Savoring Scale; WOSC; 

Bryant & Veroff, 2007): Ζ θιίκαθα Σξόπσλ ηνπ Απνιακβάλεηλ 

Παξαθαινχκε λα ζθεθηείηε θάπνηα ζεηηθά γεγνλφηα πνπ βηψζαηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ κελψλ, θαη πσο αληηδξάζαηε ζε απηά ηα γεγνλφηα. 

ηε ζπλέρεηα απαληήζηε αλάινγα ζην παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην.  

 
  Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ Διαθξψο 

δηαθσλψ 
Οχηε 
ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 

Διαθξψο 
ζπκθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 

1 θέθηεθα λα κνηξαζηψ ηελ 

αλάκλεζε απηνχ πνπ έγηλε, 

αξγφηεξα κε θάπνηνπο 

άιινπο αλζξψπνπο.  

1 2 3 4 5 6 7 

2 Πξνζπάζεζα λα εηζπξάμσ 

κέζα κνπ ηελ θάζε αίζζεζε 

απηνχ πνπ έλησζα (εηθφλεο, 

ήρνπο, κπξσδηέο, θιπ.)  

1 2 3 4 5 6 7 

3 Τπελζχκηζα ζηνλ εαπηφ κνπ 

πφζν παξνδηθή θαη θεπγαιέα 

ήηαλ απηή ε ζηηγκή – 

ζθέθηεθα πσο ζα ηειείσλε. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Υνξνπήδεζα, έηξεμα 

ηξηγχξσ, ή έδεημα κε θάπνην 

άιιν ζσκαηηθφ ηξφπν ην πψο 

έλησζα. 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Αλαινγίζηεθα ηα  γεγνλφηα 

πνπ νδήγεζαλ ζε απηφ  - θαη 

ηελ πεξίνδν πνπ δελ ην είρα 

αιιά ην ήζεια. 

1 2 3 4 5 6 7 

6 θέθηεθα κφλν ην παξφλ - 

απνξξνθήζεθα ζηε ζηηγκή.  

1 2 3 4 5 6 7 

7 Yπελζχκηζα ζηνλ εαπηφ κνπ 

πφζν ηπρεξφο είκαη πνπ απηφ 

ην θαιφ πξάγκα ζπλέβε ζε 

κέλα.  

1 2 3 4 5 6 7 

8 Δίπα ζηνλ εαπηφ κνπ γηα πην 

ιφγν δε κνπ αμίδεηαπηφ ην 

θαιφ πξάγκα πνπ κνπ 

ζπκβαίλεη.  

1 2 3 4 5 6 7 

9 Αλαδήηεζα άιινπο 

αλζξψπνπο γηα λα ην 

κνηξαζηψ.  

1 2 3 4 5 6 7 

1

0 

θέθηεθα γηα ην πψο ζα 

ληψζσ ζρεηηθά κε απηφ 

αξγφηεξα.  

1 2 3 4 5 6 7 

1

1 

Γέιαζα ή ραράληζα.  1 2 3 4 5 6 7 

1
2 

Άλνημα δηάπιαηα ηα κάηηα 

κνπ θαη πήξα κηα βαζηά 

1 2 3 4 5 6 7 
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αλάζα  - πξνζπάζεζα λα 

είκαη πεξηζζφηεξν ζε 

εγξήγνξζε.  

1

3 

Έθιεηζα ηα κάηηα κνπ, 

ραιάξσζα, απνξξφθεζα ηε 

ζηηγκή.  

1 2 3 4 5 6 7 

1

4 

θέθηεθα ην πφζν ηπρεξφ 

άηνκν είκαη πνπ ηφζα θαιά 

πξάγκαηα κνπ έρνπλ ζπκβεί.  

1 2 3 4 5 6 7 

1
5 

θέθηεθα ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα 

είλαη θαιχηεξν.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1
6 

Δίπα ζηνλ εαπηφ κνπ πφζν 

πεξήθαλνο είκαη.  

1 2 3 4 5 6 7 

1

7 

Τπελζχκηζα ζηνλ εαπηφ κνπ 

πσο ζα ηειείσλε πξηλ θαιά 

θαιά ην θαηαιάβσ.  

1 2 3 4 5 6 7 

1

8 

Δζηίαζα ζην κέιινλ, ζε 

θάπνηα ζηηγκή πνπ απηφ ην 

ζεηηθφ γεγνλφο ζα ηειείσλε.  

1 2 3 4 5 6 7 

1

9 

Πξνζπάζεζα λα κεηψζσ ην 

ξπζκφ κνπ θαη λα θηλνχκε 

πην αξγά (ζε κηα πξνζπάζεηα 

λα ζηακαηήζσ ην ρξφλν  ή 

λα ηνλ θάλσ λα θπιά κε πην 

αξγνχο ξπζκνχο)  

1 2 3 4 5 6 7 

2

0 

Δίπα ζην εαπηφ κνπ πφζν ζα 

εληππσζηαζηνχλ νη άιινη.  

1 2 3 4 5 6 7 
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B. Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο από ηελ Εσή (The Satisfaction With Life Scale; 

SWLS; Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985; Galanakis, Lakioti, 

Pezirkianidis, Karakasidou, & Stalikas, 2017): 

 

Γηα θάζε κηα απφ ηηο παξαθάησ δειψζεηο ή /θαη εξσηήζεηο, παξαθαιψ θπθιψζηε 

εθείλν ην ζεκείν ζηελ θιίκαθα απαληήζεσλ πνπ αηζζάλεζηε φηη είλαη ην πην θαηάιιειν 

γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ εαπηφ ζαο. 

 

1. Γεληθά, ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ: 

1               2              3              4              5              6              7 

    Όρη  ηδηαίηεξα                                                                                           Ηδηαίηεξα 

επηπρηζκέλν  

επηπρηζκέλν άηνκν                                                                                                  άηνκν 

2. ε ζχγθξηζε κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο νκνίνπο κνπ, ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ: 

1              2              3              4              5              6             7 

              Ληγφηεξν                                                                                               Πεξηζζφηεξν   

             επηπρηζκέλν                                                                                            επηπρηζκέλν 

3. Κάπνηνη άλζξσπνη είλαη γεληθά πνιχ επηπρηζκέλνη. Υαίξνληαη ηε δσή αλεμάξηεηα 

απφ ην ηη ζπκβαίλεη, παίξλνληαο  φ,ηη θαιχηεξν απφ θάζε πεξίζηαζε. ε πνην 

βαζκφ ζαο πεξηγξάθεη ν παξαπάλσ ραξαθηεξηζκφο; 

 1            2            3            4            5            6            7 

           Καζφινπ                                                                                      Πάξα πνιχ 

4. Κάπνηνη άλζξσπνη γεληθά δελ είλαη πνιχ επηπρηζκέλνη. Μνινλφηη δελ έρνπλ 

θαηάζιηςε, πνηέ δελ θαίλνληαη ηφζν επηπρηζκέλνη φζν ζα κπνξνχζαλ λα είλαη. ε 

πνην βαζκφ ζαο πεξηγξάθεη ν παξαπάλσ ραξαθηεξηζκφο; 

  1            2            3            4            5            6            7 
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Γ. Κιίκαθα Θεηηθώλ θαη Αξλεηηθώλ πλαηζζεκάησλ - (Positive and Negative 

Affect Scale; PANAS; Watson, Clark, & Tellegen, 1988) 

Απηή ε θιίκαθα απνηειείηαη απφ κία ζεηξά ιέμεσλ θαη θξάζεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ 

δηαθνξεηηθά αηζζήκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα. Γηαβάζηε θάζε πεξηγξαθή πξνζεθηηθά θαη 

ζεκεηψζηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο ηαηξηάδεη ζην θελφ δίπια απφ ηε ιέμε. Γειψζηε ζε 

πνην βαζκφ αηζζάλεζηε έηζη, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ρξφλνπ. 

Υξεζηκνπνηήζηε ηελ αθφινπζε θιίκαθα γηα λα θαηαγξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 

α/α  Διάρηζηα 

ή 

θαζφινπ 

Λίγν Μέηξηα Αξθεηά Τπεξβνιηθά 

1 Ηθαλφο/ε λα αθηεξψλεηε ηελ πξνζνρή 

ζαο  

ζε πξφζσπα θαη πξάγκαηα 

1 2 3 4 5 

2 Γξαζηήξηνο/α 1 2 3 4 5 

3 πληεηξηκκέλνο/ε 1 2 3 4 5 

4 Με ελδηαθέξνλ 1 2 3 4 5 

5 Νεπξηθφο/ε 1 2 3 4 5 

6 ε εγξήγνξζε 1 2 3 4 5 

7 Έλνρνο/ε 1 2 3 4 5 

8 πλεπαξκέλνο/ε 1 2 3 4 5 

9 Δπεξέζηζηνο/ε 1 2 3 4 5 

10 Δλζνπζηψδεο 1 2 3 4 5 

11 Σαξαγκέλνο/ε 1 2 3 4 5 

12 Γπλαηφο/ε 1 2 3 4 5 

13 Φνβηζκέλνο/ε 1 2 3 4 5 

14 Νηξνπηαζκέλνο/ε 1 2 3 4 5 

15 Με έκπλεπζε 1 2 3 4 5 

16 Δρζξηθφο/ε 1 2 3 4 5 

17 Απνθαζηζκέλνο/ ε 1 2 3 4 5 

18 Αλαζηαησκέλνο/ε  1 2 3 4 5 

19 Τπεξήθαλνο/ε 1 2 3 4 5 

20 Έληξνκνο/ε 1 2 3 4 5 

LSI 
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Γ. Κιίκαθα Αλζεθηηθόηεηαο Connor-Davidson (The Connor-Davidson 

Resilience Scale; CD-RISC; Connor & Davidson, 2003; Dimitriadou & Stalikas, 

2012 

Παξαθάησ ππάξρνπλ πέληε πξνηάζεηο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα ζπκθσλείηε ή λα 

δηαθσλείηε. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ αθφινπζε θιίκαθα απφ ην 1 σο ην 7, 

ζεκεηψζηε πφζν ζπκθσλείηε κε θάζε πξφηαζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, γξάςηε ηνλ 

θαηάιιειν αξηζκφ πάλσ ζηε γξακκή πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά απφ θάζε πξφηαζε. 

Παξαθαιψ λα είζηε εηιηθξηλείο ζηηο απαληήζεηο ζαο. 

1 2 3 4 5 6 7 

Γηαθσλψ  

Έληνλα 

Γηαθσλψ Γηαθσλψ  

θάπσο 

Οχηε ζπκθσλψ  

νχηε δηαθσλψ 

πκθσλψ  

ιίγν 

πκθσλψ πκθσλψ  

πνιχ 

 

1. _____ ε γεληθέο γξακκέο, ε δσή κνπ είλαη ζρεδφλ ηδαληθή. 

2. _____ Οη ζπλζήθεο δσήο κνπ είλαη άξηζηεο. 

3. _____ Δίκαη επραξηζηεκέλνο/ε κε ηε δσή κνπ.  

4. _____ Μέρξη ζηηγκήο, έρσ πεηχρεη φζα ζεκαληηθά πξάγκαηα ζέισ ζηε δσή κνπ. 

5. _____ Αλ κπνξνχζα λα μαλαδήζσ ηε δσή κνπ, δελ ζα άιιαδα ζρεδφλ ηίπνηα.  

 

Παξαθαινχκε δηαβάζηε ηελ θάζε πξφηαζε θαη επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ αληηπξνζσπεχεη θαιχηεξα ην πψο αηζζάλεζηε ή 

ελεξγείηε ζπλήζσο. 

α/α  Καζφινπ 

αιεζέο 

πάληα 

αιεζέο 

Κάπνηεο 

θνξέο 

αιεζέο 

πρλά 

αιεζέο 

ρεδφλ 

πάληα 

αιεζέο 

1 Μπνξψ λα πξνζαξκφδνκαη ζηελ αιιαγή  1 2 3 4 5 

2 Έρσ ζηελέο θαη αζθαιείο ζρέζεηο  1 2 3 4 5 

3 Μεξηθέο θνξέο ε κνίξα θαη ν Θεφο κπνξνχλ 

λα βνεζήζνπλ 

1 2 3 4 5 

4 Μπνξψ λα ηα βγάισ πέξα κε φ,ηη κνπ 

πξνθχπηεη  

1 2 3 4 5 

5 Πξνεγνχκελεο επηηπρίεο κνπ δίλνπλ 

απηνπεπνίζεζε γηα θαηλνχξηεο πξνθιήζεηο 

1 2 3 4 5 

6 Βιέπσ ηελ εχζπκε πιεπξά ησλ πξαγκάησλ  1 2 3 4 5 

7 Σν λα αληεπεμέξρνκαη ζην ζηξεο κνπ δίλεη 

δχλακε ή αζζέλεηα 

1 2 3 4 5 

9 Σα πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ γηα θάπνην ιφγν 1 2 3 4 5 

10 Κάλσ ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζπάζεηα, φ,ηη 

θαη λα γίλεη  

1 2 3 4 5 

11 Μπνξψ λα επηηπγράλσ ηνπο ζηφρνπο κνπ 1 2 3 4 5 

12 Όηαλ ηα πξάγκαηα θαίλνληαη ρσξίο ειπίδα,  

εγψ δελ παξαηηνχκαη  

1 2 3 4 5 

13 Ξέξσ πνπ λα ζηξαθψ γηα βνήζεηα 1 2 3 4 5 

14 Όηαλ βξίζθνκαη θάησ απφ πίεζε, 1 2 3 4 5 
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ζπγθεληξψλνκαη θαη ζθέθηνκαη θαζαξά 

15 Πξνηηκψ λα παίξλσ ην πξνβάδηζκα ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ 

1 2 3 4 5 

16 Γελ απνζαξξχλνκαη εχθνια απφ ηελ 

απνηπρία 

1 2 3 4 5 

17 Με ζεσξψ δπλαηφ άηνκν 1 2 3 4 5 

18 Μπνξψ λα παίξλσ κε δεκνθηιείο ή 

δχζθνιεο απνθάζεηο  

1 2 3 4 5 

19 Μπνξψ λα ρεηξίδνκαη δπζάξεζηα 

ζπλαηζζήκαηα  

1 2 3 4 5 

20 Έρσ αλάγθε λα αθνινπζψ ηε δηαίζζεζή κνπ 1 2 3 4 5 

21 Έρσ ηζρπξή αίζζεζε ζθνπνχ 1 2 3 4 5 

22 Νηψζσ φηη έρσ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο κνπ 1 2 3 4 5 

23 Μνπ αξέζνπλ νη πξνθιήζεηο  1 2 3 4 5 

24 Δξγάδνκαη γηα λα  επηηπγράλσ ηνπο ζηφρνπο 

κνπ  

1 2 3 4 5 

25 Κακαξψλσ γηα ηηο επηηεχμεηο κνπ 1 2 3 4 5 
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Δ. Δξσηεκαηνιόγην Ννήκαηνο Εσήο (Meaning in Life Questionnaire; MLQ; 

Steger, Frazier, & Oishi, 2006; Pezirkianidis, Galanakis, Karakasidou, & 

Stalikas, 2016) 

Παξαθαιψ ζθεθηείηε γηα ιίγν ρξφλν ηη θάλεη ηε δσή ζαο λα είλαη ζεκαληηθή γηα 

εζάο. Απαληήζηε ζηηο επφκελεο πξνηάζεηο κε φζε εηιηθξίλεηα θαη αθξίβεηα 

κπνξείηε. Να ζπκάζηε φηη νη εξσηήζεηο απηέο είλαη πνιχ ππνθεηκεληθέο θαη φηη δελ 

ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο. 

α/α  Απφιπηα 

αλαιεζέο 

Πνιχ 

αλαιεζέο 

Αξθεηά 

αλαιεζέο 

Γελ κπνξψ λα 

πσ αλαιεζέο ή 

αιεζέο 

Αξθεηά 

αιεζέο 

Πνιχ 

αιεζέο 

Απφιπηα 

αιεζέο 

1 Αληηιακβάλνκαη ην λφεκα ηεο 

δσήο κνπ.  

    

1 2 3 4 5 6 7 

2 Αλαδεηψ θάηη πνπ θάλεη ηε δσή 

κνπ λα έρεη λφεκα. 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Πάληα αλαδεηψ λα βξσ ην 

ζθνπφ ηεο δσήο κνπ. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Ζ δσή κνπ έρεη έλαλ ζαθή 

ζθνπφ. 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Έρσ θαιή επίγλσζε ηνπ ηη θάλεη 

ηε δσή κνπ λα έρεη λφεκα. 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Έρσ αλαθαιχςεη έλαλ 

ηθαλνπνηεηηθφ ζθνπφ ζηε δσή 

κνπ. 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Πάληα αλαδεηψ θάηη πνπ θάλεη 

ηε δσή κνπ λα είλαη ζεκαληηθή. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Αλαδεηψ έλαλ ζθνπφ ή 

απνζηνιή ζηε δσή κνπ. 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Ζ δσή κνπ δελ έρεη ζαθή ζθνπφ. 1 2 3 4 5 6 7 

10 Αλαδεηψ λφεκα ζηε δσή κνπ 1 2 3 4 5 6 7 
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Σ. Κιίκαθα θαηάζιηςεο, άγρνπο θαη ζηξεο (Depression anxiety stress Scale; 

DASS; Lovibond & Lovibond, 1995;  Pezirkianidis, Karakasidou, Lakioti, 

Stalikas, & Galanakis, 2018): 

Παξαθαιψ δηάβαζε ηελ θάζε πξφηαζε θαη θχθισζε έλαλ αξηζκφ 0,1,2 ή 3 πνπ δείρλεη 

ζε πνην βαζκφ ε πξφηαζε ηζρχεη γηα εζέλα ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα. Γελ ππάξρνπλ 

ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο. Μελ μνδεχεηο πνιχ ρξφλν ζηελ θάζε πξφηαζε.  

Ζ θιίκαθα βαζκνινγίαο είλαη σο εμήο: 

0 Γελ ηζρχεη γηα κέλα θαζφινπ 

1 Ηζρχεη γηα κέλα ζε θάπνην βαζκφ, ή γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα 

2 Ηζρχεη γηα κέλα ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ, ή γηα έλα αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

3 Ηζρχεη γηα κέλα πάξα πνιχ, ή ην πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα 

1 Γπζθνιεχηεθα λα εξεκήζσ 0      1      2      3 

2 Αληηιήθζεθα φηη ην ζηφκα κνπ ήηαλ ζηεγλφ 0      1      2      3 

3 Μνπ θαηλφηαλ φηη δελ κπνξνχζα λα ληψζσ θαζφινπ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα  0      1      2      3 

4 Αηζζάλζεθα φηη αλαπλέσ δχζθνια (π.ρ. ππεξβνιηθά γξήγνξε αλαπλνή, δχζπλνηα ελψ δελ 

ππήξρε θπζηθή άζθεζε) 

0      1      2      3 

5 Γπζθνιεχηεθα λα αλαπηχμσ πξσηνβνπιία λα θάλσ πξάγκαηα 0      1      2      3 

6 Δίρα ηελ ηάζε λα αληηδξψ ππεξβνιηθά ζηηο θαηαζηάζεηο 0      1      2      3 

7 Έλησζα λα ηξέκσ (π.ρ. ζηα ρέξηα) 0      1      2      3 

8 Έλησζα φηη ήκνπλ πνιχ λεπξηθφο 0      1      2      3 

9 Αλεζπρνχζα γηα θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα κε έπηαλε παληθφο θαη έλησζα ηνλ εαπηφ κνπ 

γεινίν 

0      1      2      3 

10 Έλησζα φηη δελ ππήξρε ηίπνηα πνπ λα πεξηκέλσ κε ραξά  0      1      2      3 

11 Έλησζα ηνλ εαπηφ κνπ λα αλαζηαηψλεηαη  0      1      2      3 

12 Γπζθνιεχηεθα λα ραιαξψζσ 0      1      2      3 

13 Έλησζα απνζαξξεκέλνο θαη άθεθνο 0      1      2      3 

14 Ήκνπλ κε αλεθηηθφο κε νηηδήπνηε κε εκπφδηδε λα ζπλερίζσ φ,ηη έθαλα  0      1      2      3 

15 Έλησζα φηη βξίζθνκαη θνληά ζηνλ παληθφ 0      1      2      3 

16 Γελ κπνξνχζα λα ελζνπζηαζηψ κε νηηδήπνηε 0      1      2      3 

17 Έλησζα φηη δελ αμίδσ πνιχ ζαλ άηνκν 0      1      2      3 

18 Έλησζα φηη είκαη ππεξβνιηθά επεξέζηζηνο 0      1      2      3 

19 Αληηιήθζεθα ηνλ ρηχπν ηεο θαξδηάο κνπ ελψ δελ ππήξρε θπζηθή άζθεζε (π.ρ. αίζζεζε φηη ν 

ξπζκφο ηεο θαξδηάο απμάλεηαη, ε θαξδηά παξαιείπεη έλα ρηχπν) 

0      1      2      3 
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20 Έλησζα ηξνκαγκέλνο ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηνο ιφγνο 0      1      2      3 

21 Έλησζα πσο ε δσή δελ είρε λφεκα 0      1      2      3 
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Παξάξηεκα ΗΗ 

Πεξηγξαθή πηινηηθήο παξέκβαζεο 

1ε πλάληεζε 

 Καισζφξηζκα ηεο νκάδαο 

 Υνξήγεζε Δξσηεκαηνινγίσλ 

 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν δνπιεηάο ηεο νκάδαο 

 Δπεμήγεζε ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο πνπ δηέπνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα, 

ζέκαηα απνξξήηνπ θαη νδεγίεο γηα πξνζηαζία θαη κε-έθζεζε θαηά ηελ 

δηεμαγσγή ησλ βησκαηηθψλ αζθήζεσλ. 

 Παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο ηνπ απνιακβάλεηλ. 

 Παξνπζίαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ απνιακβάλεηλ, γεληθά 

 πδήηεζε θαη δηεπθξηλήζεηο  

 Κιείζηκν ηεο νκάδαο 

2ε πλάληεζε 

 Καισζφξηζκα ηεο νκάδαο 

 Παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο «κνίξαζκα ηεο ζεηηθήο ζηηγκήο» 

 Βησκαηηθή άζθεζε γηα ηελ ζηξαηεγηθή «κνίξαζκα ηεο ζεηηθήο ζηηγκήο» 

o Αηνκηθά 

 θεθηείηε θάπνην ζεηηθφ βίσκα πνπ έρεη ζπκβεί ζηε δσή ζαο 

ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν. Πξνζπαζήζηε λα ην αλαθαιέζεηε ζηε 

κλήκε ζαο φζν πην αλαιπηηθά κπνξείηε. Ση ήηαλ απηφ πνπ ην 

έθαλε λα είλαη ζεηηθφ γηα ζαο; Πψο ήηαλ; Πψο ζα ην 

πεξηγξάθαηε; (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά)  

o Γνπιεηά ζε δπάδεο 

 Ο έλαο πεξηγξάθεη ην βίσκα πνπ αλαθάιεζε δνπιεχνληαο 

αηνκηθά, ζηνλ άιινλ. Απηφο πνπ αθνχεη έρεη νδεγίεο λα κελ 

ζρνιηάδεη θαη λα αξθείηαη ζε πνιχ γεληθέο, αλνηθηέο εξσηήζεηο, 

φπσο «πψο ήηαλ γηα ζέλα;», «ηη άιιν ππάξρεη εθεί;». ε απηφλ 

πνπ αθνχεη έρεη δνζεί ε νδεγία λα αθνχεη πξνζεθηηθά γηαηί ζηε 

ζπλέρεηα ζα ρξεηαζηεί λα παξνπζηάζεη ην βίσκα απηφ ζηελ 

ηεηξάδα πνπ ζα ζρεκαηηζηεί κεηά. Αθνχ νινθιεξψζεη ηελ 
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πεξηγξαθή ηνπ ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ, αιιάδνπλ νη ξφινη. 

(Γηάξθεηα 7-10 ιεπηά) 

o Γνπιεηά ζε ηεηξάδεο 

 Οη δπάδεο γίλνληαη ηεηξάδεο. Καη νη ηέζζεξεηο κνηξάδνληαη ην 

ζεηηθφ βίσκα ηνπ άιινπ, φπσο ην άθνπζαλ ζηελ δνπιεηά ηεο 

δπάδαο. ηε ζπλέρεηα νη ηέζζεξεηο ζπδεηνχλ ειεχζεξα γηα ιίγα 

ιεπηά ζρεηηθά κε ηελ φιε εκπεηξία. (Γηάξθεηα 10-12 ιεπηά) 

o πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

 Απφ ηελ θάζε ηεηξάδα θάπνηνο κνηξάδεηαη ην πψο ήηαλ γηα 

απηνχο ε φιε δηαδηθαζία. Ση έλνησζαλ, ηη παξαηήξεζαλ, ηη 

έκαζαλ. (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Άζθεζε γηα ην ζπίηη 

 Οδεγίεο: Βξίζθσ ηελ επθαηξία λα κνηξαζηψ θάπνην ζεηηθφ 

γεγνλφο ηεο δσήο κνπ ζε έλαλ άιινλ άλζξσπν. Σν γεγνλφο 

κπνξεί λα έρεη γίλεη ζην παξειζφλ, λα ζπκβαίλεη ζην παξφλ ή 

λα πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζην κέιινλ.  

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ζεηηθή εκπεηξία αξθεί 

λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε βίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

λα επηθνηλσλεζεί αβίαζηα θαη ζε ζηηγκή πνπ απηφ είλαη εθηθηφ. 

Γειαδή ε εκπεηξία πνπ ζα κνηξαζηνχκε λα ηαηξηάδεη κε ην 

είδνο ηεο ζρέζεο πνπ έρνπκε κε ηνλ άιινλ άλζξσπν. Καη λα 

επηιερηεί κηα θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή γηα λα γίλεη απηφ ην 

κνίξαζκα.  

 πρλφηεηα άζθεζεο: Σνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα.   

  

 Παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο «κεηξώ ηηο επινγίεο κνπ» 

 Βησκαηηθή άζθεζε γηα ηελ ζηξαηεγηθή «κεηξψ ηηο επινγίεο κνπ» 

o Αηνκηθά 

 θεθηείηε θάπνηα απφ ηα πξάγκα ζηελ δσή ζαλ γηα ηα νπνία 

αηζζάλεζζε επγλσκνζχλε.  Μπνξεί λα είλαη πάλσ απφ έλα; Ση 

είλαη απηφ πνπ ηα θάλεη πνιχηηκα γηα ζαο; Πψο ληψζεηε θαζψο 

επηθεληξψλεζηε ζε απηά; (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά)  

o Γνπιεηά ζε δπάδεο 
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 Ο έλαο πεξηγξάθεη ηα επξήκαηα ηνπ απφ ηελ πξνεγνχκελε 

θάζε ηεο άζθεζεο. Μνηξάδεηαη κφλν απηά γηα ηα νπνία 

αηζζάλεηαη άλεηα λα κηιήζεη. Πεξηγξάθεη ην πψο ηνλ θάλεη λα 

ληψζεη ε επηθέληξσζε ζηα πξάγκαηα γηα ηα νπνία ληψζεη 

επγλσκνζχλε. Απηφο πνπ αθνχεη έρεη νδεγίεο λα κελ ζρνιηάδεη 

θαη λα αξθείηαη ζε πνιχ γεληθέο, αλνηθηέο εξσηήζεηο, φπσο 

«πψο ήηαλ γηα ζέλα;», «ηη άιιν ππάξρεη εθεί;». ε απηφλ πνπ 

αθνχεη έρεη δνζεί ε νδεγία λα αθνχεη πξνζεθηηθά γηαηί ζηε 

ζπλέρεηα ζα ρξεηαζηεί λα παξνπζηάζεη ην βίσκα απηφ ζηελ 

ηεηξάδα πνπ ζα ζρεκαηηζηεί κεηά. Αθνχ νινθιεξψζεη ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ, αιιάδνπλ νη ξφινη. 

(Γηάξθεηα 7-10 ιεπηά) 

o Γνπιεηά ζε ηεηξάδεο 

 Οη δπάδεο γίλνληαη ηεηξάδεο. Καη νη ηέζζεξεηο κνηξάδνληαη ην 

ζεηηθφ βίσκα ηνπ άιινπ, φπσο ην άθνπζαλ ζηελ δνπιεηά ηεο 

δπάδαο. ηε ζπλέρεηα νη ηέζζεξεηο ζπδεηνχλ ειεχζεξα γηα ιίγα 

ιεπηά ζρεηηθά κε ηελ φιε εκπεηξία. (Γηάξθεηα 10-12 ιεπηά) 

o πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

 Απφ ηελ θάζε ηεηξάδα θάπνηνο κνηξάδεηαη ην πψο ήηαλ γηα 

απηνχο ε φιε δηαδηθαζία. Ση έλνησζαλ, ηη παξαηήξεζαλ, ηη 

έκαζαλ. (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Άζθεζε γηα ην ζπίηη 

 Οδεγίεο: Πξηλ πάηε γηα χπλν ζθεθηείηε ιίγν ηε κέξα πνπ 

πέξαζε θαη εληνπίζηε πέληε πξάγκαηα γηα ηα νπνία κπνξείηε λα 

αηζζαλζείηε επγλσκνζχλε. Γελ έρεη ζεκαζία αλ απηά πνπ 

γξάθεηε είλαη κηθξά ή κεγάια πξάγκαηα πνπ έγηλαλ ή πνπ 

ληψζαηε κέζα ζηε κέξα. Αθνχ ηειεηψζεηε κε ηελ ιίζηα απηψλ 

πνπ έρεηε γξάςεη, δηαβάζηε ηα αξγά.  

 Αλ επηζπκείηε κπνξείηε λα γξάςεηε θαη πεξηζζφηεξα απφ 

πέληε. Χζηφζν, ην ζεκαληηθφ είλαη λα γίλεηαη ε ζχληνκε απηή 

άζθεζε ηαθηηθά. 

 πρλφηεηα άζθεζε: θάζε κέξα. 

 Κιείζηκν ηεο νκάδαο 
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3ε πλάληεζε 

 Καισζφξηζκα ηεο νκάδαο 

 Παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο «ζθέςεηο πνπ ζθνηώλνπλ ηε ραξά» 

 Βησκαηηθή άζθεζε γηα ηελ ζηξαηεγηθή «ζθέςεηο πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά» 

o Αηνκηθά 

 θεθηείηε κε πνηνλ ηξφπν ζπλήζσο ππνλνκεχεηαη ην ζεηηθφ 

βίσκα. Ση θάλεηε; Ση ζθέθηεζηε, Πψο ληψζεηε κεηά; Πνηνο 

είλαη ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ ππνλνκεχεηαη 

ηε ραξά ζηε δσή ζαο; (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά)  

o Γνπιεηά ζε δπάδεο 

 Ο έλαο αθνχεη ελψ ν άιινο κνηξάδεηαη φ,ηη αλαθάιπςε θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε θάζε αηνκηθήο δνπιεηάο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ηξφπνπο πνπ ππνλνκεχεη ην απνιακβάλεηλ. Ο ξφινο απηνχ πνπ 

αθνχεη είλαη κφλν λα δηεπθνιχλεη ηελ αθήγεζε, κε αλνηρηέο 

εξσηήζεηο ή απιέο παξνηξχλζεηο.  

 Αιιάδνπλ νη ξφινη θαη ηψξα απηφο πνπ κηινχζε γίλεηαη ν 

αθξναηήο. (Γηάξθεηα 7-10 ιεπηά) 

o Γνπιεηά ζε ηεηξάδεο 

 Οη δπάδεο γίλνληαη ηεηξάδεο. Ο θαζέλαο κνηξάδεηαη ηη 

παξαηήξεζε κέρξη ζηηγκήο δνπιεχνληαο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. 

ηε ζπλέρεηα, αλ ππάξρεη ρξφλνο γίλεηαη ζχληνκε ζπδήηεζε 

κεηαμχ ηνπο. (Γηάξθεηα 10-12 ιεπηά) 

o πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

 Απφ ηελ θάζε ηεηξάδα θάπνηνο κνηξάδεηαη ην πψο ήηαλ γηα 

απηνχο ε φιε δηαδηθαζία. Ση έλνησζαλ, ηη παξαηήξεζαλ, ηη 

έκαζαλ. (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Άζθεζε γηα ην ζπίηη 

 Οδεγίεο: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο παξαηεξήζηε πφηε 

θαη κε πνηνλ ηξφπν θάλεηε ζθέςεηο πνπ «ζθνηψλνπλ ηε ραξά». 

Παξαηεξήζηε πψο ληψζαηε πξηλ θαη κεηά. Καηαγξάςηε αλ 

ζέιεηε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πεξηζηαηηθά ζε εκεξνιφγην.  

 Παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο «βησκαηηθή απνξξόθεζε» 

 Βησκαηηθή άζθεζε γηα ηελ ζηξαηεγηθή «βησκαηηθή απνξξφθεζε» 

o Αηνκηθά 
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 Αλαθαιέζηε απφ ηε κλήκε ζαο έλα ζεηηθφ βίσκα ζην νπνίν 

είραηε βξεζεί απνξξνθεκέλνη. Πξνζπαζήζηε λα ην ζπκεζείηε 

φζν πην δσληαλά γίλεηαη. Μπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα ν 

ζαπκαζκφο ελφο ηνπίνπ ζηε θχζε, ή ε επαθή κε έλα έξγν 

ηέρλεο. Πψο ήηαλ ην βίσκα απηφ; Πψο ληψζαηε θαηά ηελ 

δηάξθεηα θαη κεηά; (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Γνπιεηά ζε δπάδεο 

 Ο έλαο αθνχεη ελψ ν άιινο κνηξάδεηαη φ,ηη αλαθάιπςε θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε θάζε αηνκηθήο δνπιεηάο. Ο ξφινο απηνχ πνπ 

αθνχεη είλαη κφλν λα δηεπθνιχλεη ηελ αθήγεζε, κε αλνηρηέο 

εξσηήζεηο ή απιέο παξνηξχλζεηο.  

 Αιιάδνπλ νη ξφινη θαη ηψξα απηφο πνπ κηινχζε γίλεηαη ν 

αθξναηήο. (Γηάξθεηα 7-10 ιεπηά) 

o Γνπιεηά ζε ηεηξάδεο 

 Οη δπάδεο γίλνληαη ηεηξάδεο. Ο θαζέλαο κνηξάδεηαη ηη 

παξαηήξεζε κέρξη ζηηγκήο δνπιεχνληαο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. 

ηε ζπλέρεηα, αλ ππάξρεη ρξφλνο γίλεηαη ζχληνκε ζπδήηεζε 

κεηαμχ ηνπο. (Γηάξθεηα 10-12 ιεπηά) 

o πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

 Απφ ηελ θάζε ηεηξάδα θάπνηνο κνηξάδεηαη ην πψο ήηαλ γηα 

απηνχο ε φιε δηαδηθαζία. Ση έλνησζαλ, ηη παξαηήξεζαλ, ηη 

έκαζαλ. (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Άζθεζε γηα ην ζπίηη 

 Οδεγίεο: Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο αλαδεηείζηε 

επθαηξίεο γηα βησκαηηθή απνξξφθεζε. Απηφ κπνξεί λα γίλεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πεξηπάηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

γεχκαηνο ή κηαο επράξηζηεο θηιηθήο ή νηθνγελεηαθήο 

ζπλάληεζεο. Πξνζπαζήζηε λα κείλεηε ζην βίσκα φπσο 

ζπκβαίλεη ζην εδψ θαη ηψξα, απνθεχγνληαο ηηο ζθέςεηο πνπ 

αθνξνχλ ζην παξειζφλ ή ζην κέιινλ. Όηαλ ε πξνζνρή ζαο 

θεχγεη απφ ην βίσκα φπσο απηφ εμειίζζεηαη ζην παξφλ, απιψο 

ην παξαηεξείηε, φρη επηθξηηηθά, θαη επαλέξρεζηε ζε απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη εθείλε ηελ ψξα.  
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 Κάλσ κεξηθέο «παχζεηο» ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. ηηο 

παχζεηο απηέο:  Πξνζπαζψ λα κελ ζθέθηνκαη αιιά λα κείλσ 

ζην βίσκα. Υαιαξψλσ θαη ππάξρσ κφλν ζην παξφλ. πλεηδεηή 

απνθπγή ησλ ζθέςεσλ θαη εζηίαζε ζην δσληαλφ βίσκα θαζψο 

εμειίζζεηαη. Γελ θξίλσ ην βίσκα αιιά επηθεληξψλνκαη ζε φ,ηη 

ζπκβαίλεη. Έκθαζε ζην εδψ θαη ηψξα. Γηαηεξψ κηα δσληαλή 

αίζζεζε ηεο εκπεηξίαο θαζψο ζπκβαίλεη. 

 Κιείζηκν ηεο νκάδαο 

4ε πλάληεζε 

 Καισζφξηζκα ηεο νκάδαο 

 Παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο «ζπγραίξσ ηνλ εαπηό κνπ» 

 Βησκαηηθή άζθεζε γηα ηελ ζηξαηεγηθή «ζπγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ» 

o Αηνκηθά 

 θεθζείηε θάηη γηα ην νπνίν είζηε πεξήθαλνη. Μπνξεί λα είλαη 

έλα επίηεπγκα ηνπ παξειζφληνο ή κία πξάμε ζαο γηα ηελ νπνία 

ληψζεηε ηδηαίηεξα θαιά. (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Γνπιεηά ζε δπάδεο 

 Ο έλαο αθνχεη ελψ ν άιινο κνηξάδεηαη φ,ηη αλαθάιπςε θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε θάζε αηνκηθήο δνπιεηάο. Ο ξφινο απηνχ πνπ 

αθνχεη είλαη κφλν λα δηεπθνιχλεη ηελ αθήγεζε, κε αλνηρηέο 

εξσηήζεηο ή απιέο παξνηξχλζεηο.  

 Αιιάδνπλ νη ξφινη θαη ηψξα απηφο πνπ κηινχζε γίλεηαη ν 

αθξναηήο. (Γηάξθεηα 7-10 ιεπηά) 

o Γνπιεηά ζε ηεηξάδεο 

 Οη δπάδεο γίλνληαη ηεηξάδεο. Ο θαζέλαο κνηξάδεηαη ηη 

παξαηήξεζε κέρξη ζηηγκήο δνπιεχνληαο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. 

ηε ζπλέρεηα, αλ ππάξρεη ρξφλνο γίλεηαη ζχληνκε ζπδήηεζε 

κεηαμχ ηνπο. (Γηάξθεηα 10-12 ιεπηά) 

o πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

 Απφ ηελ θάζε ηεηξάδα θάπνηνο κνηξάδεηαη ην πψο ήηαλ γηα 

απηνχο ε φιε δηαδηθαζία. Ση έλνησζαλ, ηη παξαηήξεζαλ, ηη 

έκαζαλ. (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Άζθεζε γηα ην ζπίηη 
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 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο πξνζπαζήζηε λα έξζεηε ζε 

επαθή κε πξάγκαηα ή θαηαζηάζεηο πνπ ζαο θάλνπλ λα ληψζεηε 

πεξεθάλεηα. Μπνξεί λα είλαη πξάγκαηα πνπ είραηε επηηχρεη ζην 

παξειζφλ αιιά κπνξεί λα είλαη θαη κηθξά επηηεχγκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Γηαηεξήζηε κηα ζηάζε ε νπνία επηηξέπεη 

ζηνλ εαπηφ ζαο λα παξαηεξήζεη αιιά θαη λα επηβξαβεχζεη ηα 

επηηεχγκαηα ζαο. Αλ ην επηζπκείηε κπνξείηε λα γξάςεηε ζε έλα 

εκεξνιφγην απηά πνπ παξαηεξήζαηε, ζθεθηήθαηε θαη ληψζαηε.  

 

 Παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο «όμπλζε ησλ αηζζήζεσλ» 

 Βησκαηηθή άζθεζε γηα ηελ ζηξαηεγηθή «φμπλζε ησλ αηζζήζεσλ» 

o Όιε ε νκάδα πεγαίλεη ζηνλ θήπν ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Έρνπλ δνζεί νη 

νδεγίεο λα είλαη ν θαζέλαο ηνπο ζησπειφο, λα απνθεχγεη ηελ 

βιεκκαηηθή επαθή κε ηνπο άιινπο, λα θηλείηε αξγά ζην ρψξν, λα 

ζηέθεηαη κπξνζηά ζε φ,ηη ηνπ ηξαβάεη ζεηηθά ηελ πξνζνρή, λα 

ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο αηζζήζεηο, φζν απηφ είλαη δπλαηφ, ηελ θάζε κία 

μερσξηζηά. Όηαλ ε πξνζνρή θεχγεη απφ ην βίσκα ε νδεγία είλαη λα 

ζπλδεζεί μαλά κε απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζην παξφλ, κέζσ ησλ 

αηζζήζεσλ.  

o Γνπιεηά ζε ηεηξάδεο 

 Ο θαζέλαο κνηξάδεηαη ηη παξαηήξεζε κέρξη ζηηγκήο θάλνληαο 

ηε βησκαηηθή απηή άζθεζε ζηνλ θήπν. ηε ζπλέρεηα, αλ 

ππάξρεη ρξφλνο γίλεηαη ζχληνκε ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπο. 

(Γηάξθεηα 10-12 ιεπηά) 

o πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

 Απφ ηελ θάζε ηεηξάδα θάπνηνο κνηξάδεηαη ην πψο ήηαλ γηα 

απηνχο ε φιε δηαδηθαζία. Ση έλνησζαλ, ηη παξαηήξεζαλ, ηη 

έκαζαλ. (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Άζθεζε γηα ην ζπίηη 

 Βξίζθσ ηελ επθαηξία γηα κηα επαθή κε ηε θχζε, γηα 

παξάδεηγκα ζε κηα ζχληνκε βφιηα ή εθδξνκή. Πξνζπαζψ λα 

επηθεληξσζψ κφλν ζε κία αίζζεζε ηελ θάζε θνξά. Μπνξψ λα 

θιείζσ ηα κάηηα θαη λα επηθεληξσζψ ζηνπο ήρνπο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Μπνξψ ζηε ζπλέρεηα λα κείλσ κφλν ζηελ 
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αίζζεζε ηεο φξαζεο παξαηεξψληαο ηα ρξψκαηα, ηα ζρήκαηα, 

ηηο ελαιιαγέο ηνπ θσηφο κε ηηο ζθηέο θιπ. ηε ζπλέρεηα 

επηθεληξψλνκαη κφλν ζηελ φζθξεζε (βνεζάεη κεξηθέο θνξέο 

λα έρσ θιεηζηά ηα κάηηα). Σέινο ρξεζηκνπνηψ ηελ αθή 

αγγίδνληαο δηάθνξα αληηθείκελα, θπηά, πέηξεο, θνξκνχο 

δέληξσλ θιπ. πνπ βξίζθνληαη γχξσ κνπ. (θαη ζε απηή ηελ 

άζθεζε βνεζάεη λα θιείλσ ηα κάηηα κνπ. (Γηάξθεηα 

ηνπιάρηζηνλ 10-15 ιεπηά) 

 Κιείζηκν ηεο νκάδαο  

5ε πλάληεζε 

 Καισζφξηζκα ηεο νκάδαο 

 Παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο «ρηίζηκν ζεηηθώλ αλακλήζεσλ» 

 Βησκαηηθή άζθεζε γηα ηελ ζηξαηεγηθή «ρηίζηκν ζεηηθψλ αλακλήζεσλ» 

o Αηνκηθά 

 θεθζείηε έλα βίσκα ην νπνίν ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθφ γηα ζαο 

θαη ην νπνίν ζπκάζηε κε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο. Αλαθαιέζηε 

απφ ηε κλήκε ζαο ην βίσκα. Πψο ήηαλ λα δείηε ηε ζηηγκή 

εθείλε; Πψο ληψζαηε. Πνηεο ήηαλ νη ζθέςεηο ζαο; Ση ην έθαλε 

ζεηηθφ; Ση ήηαλ απηφ πνπ ην έθαλε γηα ζαο αμηνκλεκφλεπην; 

(Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Γνπιεηά ζε δπάδεο 

 Ο έλαο αθνχεη ελψ ν άιινο κνηξάδεηαη φ,ηη αλαθάιπςε θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε θάζε αηνκηθήο δνπιεηάο. Ο ξφινο απηνχ πνπ 

αθνχεη είλαη κφλν λα δηεπθνιχλεη ηελ αθήγεζε, κε αλνηρηέο 

εξσηήζεηο ή απιέο παξνηξχλζεηο.  

 Αιιάδνπλ νη ξφινη θαη ηψξα απηφο πνπ κηινχζε γίλεηαη ν 

αθξναηήο. (Γηάξθεηα 7-10 ιεπηά) 

o Γνπιεηά ζε ηεηξάδεο 

 Οη δπάδεο γίλνληαη ηεηξάδεο. Ο θαζέλαο κνηξάδεηαη ηη 

παξαηήξεζε κέρξη ζηηγκήο δνπιεχνληαο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. 

ηε ζπλέρεηα, αλ ππάξρεη ρξφλνο γίλεηαη ζχληνκε ζπδήηεζε 

κεηαμχ ηνπο. (Γηάξθεηα 10-12 ιεπηά) 

o πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 
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 Απφ ηελ θάζε ηεηξάδα θάπνηνο κνηξάδεηαη ην πψο ήηαλ γηα 

απηνχο ε φιε δηαδηθαζία. Ση έλνησζαλ, ηη παξαηήξεζαλ, ηη 

έκαζαλ. (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Άζθεζε γηα ην ζπίηη 

 Βξίζθσ ηελ επθαηξία γηα κηα βφιηα ή κηα ζχληνκε εθδξνκή 

ζηε θχζε. Δλαιιαθηηθά, επηιέγσ έλα έξγν ηέρλεο, ή θάπνην 

κλεκείν πνπ εθηηκψ αηζζεηηθά. Πξνζπαζψ λα δεκηνπξγήζσ 

κλήκεο απφ ην βίσκα, γηα παξάδεηγκα αλ πξφθεηηαη γηα θάπνηα 

επίζθεςε ζηε θχζε, ζπλεηδεηά πξνζέρσ ηηο ιεπηνκέξεηεο 

απηψλ ησλ πξαγκάησλ πνπ κνπ αξέζνπλ. πγθξαηψ ζηε 

κλήκε, ρξψκαηα, ζρήκαηα, κπξσδηέο. Αλ πξφθεηηαη γηα έλα 

έξγν ηέρλε ή θάπνην θηήξην, κλεκείν θιπ. αθηεξψλσ αξθεηφ 

ρξφλν πξνζπαζψληαο λα πξνζέμσ ιεπηνκέξεηεο κε ζθνπφ λα 

κπνξψ λα ηηο αλαθαιέζσ αξγφηεξα ζηε κλήκε κνπ ή θαη λα ηηο 

πεξηγξάςσ ζε θάπνηνλ άιινλ.  

 

 Παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο «επίγλσζε ηεο ξεπζηόηεηαο ηνπ ρξόλνπ» 

 Βησκαηηθή άζθεζε ζπλαθή κε ηελ ζηξαηεγηθή «επίγλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο 

ηνπ ρξφλνπ» 

o Αηνκηθά 

 θεθζείηε κηα ηδηαίηεξα πνιχηηκε ζηηγκή ηεο δσήο ζαο ε νπνία 

φκσο λα κελ επαλαιεθζεί πνηέ. Αλαινγηζηείηε πψο ήηαλ πνπ 

δνχζαηε θάηη ηφζν ζεκαληηθφ θαη ην νπνίν φκσο δελ κπνξεί λα 

επαλαιεθζεί ή θαη αλ επαλαιεθζεί δελ ζα είλαη αθξηβψο ην 

ίδην κε ην αξρηθφ βίσκα. Ση είλαη απηφ πνπ ην θάλεη πνιχηηκν; 

Πψο ζαο θάλεη λα ληψζεηε ε κνλαδηθφηεηα ηεο ζηηγκήο εθείλεο; 

(Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Γνπιεηά ζε δπάδεο 

 Ο έλαο αθνχεη ελψ ν άιινο κνηξάδεηαη φ,ηη αλαθάιπςε θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε θάζε αηνκηθήο δνπιεηάο. Ο ξφινο απηνχ πνπ 

αθνχεη είλαη κφλν λα δηεπθνιχλεη ηελ αθήγεζε, κε αλνηρηέο 

εξσηήζεηο ή απιέο παξνηξχλζεηο.  

 Αιιάδνπλ νη ξφινη θαη ηψξα απηφο πνπ κηινχζε γίλεηαη ν 

αθξναηήο. (Γηάξθεηα 7-10 ιεπηά) 
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o Γνπιεηά ζε ηεηξάδεο 

 Οη δπάδεο γίλνληαη ηεηξάδεο. Ο θαζέλαο κνηξάδεηαη ηη 

παξαηήξεζε κέρξη ζηηγκήο δνπιεχνληαο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. 

ηε ζπλέρεηα, αλ ππάξρεη ρξφλνο γίλεηαη ζχληνκε ζπδήηεζε 

κεηαμχ ηνπο. (Γηάξθεηα 10-12 ιεπηά) 

o πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

 Απφ ηελ θάζε ηεηξάδα θάπνηνο κνηξάδεηαη ην πψο ήηαλ γηα 

απηνχο ε φιε δηαδηθαζία. Ση έλνησζαλ, ηη παξαηήξεζαλ, ηη 

έκαζαλ. (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Άζθεζε γηα ην ζπίηη 

 θέθηνκαη γηα θάπνηα θαηάζηαζε ηελ νπνία δσ ηψξα, ζην 

παξφλ θαη ηελ νπνία βηψλσ σο ζεηηθή. Πξνζπαζψ λα ληψζσ 

πσο ζα είλαη φηαλ απηή ζα έρεη ηειεηψζεη. ηε ζπλέρεηα γπξίδσ 

ζην παξφλ θαη δσ ην παξφλ έρνληαο θαηά λνπ ηελ επίγλσζε φηη 

απηφ δελ ζα δηαξθέζεη γηα πάληα. Παξαηεξψ ηα ζπλαηζζήκαηα 

κνπ. ε ηη ζα έδηλα κεγαιχηεξε ζεκαζία αλ ζπλεηδεηνπνηνχζα 

πσο απηφ πνπ ηψξα δσ δελ ζα δηαξθέζεη γηα πάληα; Ση ζα 

έθαλα δηαθνξεηηθά; Γξάςηε έλα ζχληνκν θείκελν (δχν έσο 

ηξεηο παξαγξάθνπο ηνπιάρηζηνλ) κε ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

άζθεζεο.  

 Κιείζηκν ηεο νκάδαο 

6ε πλάληεζε 

 Καισζφξηζκα ηεο νκάδαο 

 Παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο «ζεηηθή ζύγθξηζε» 

 Βησκαηηθή άζθεζε ζπλαθή κε ηελ ζηξαηεγηθή «ζεηηθή ζχγθξηζε» 

o Αηνκηθά 

 Αλαινγηζηείηε κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφζαζηε 

ζήκεξα αιιά ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ είλαη πνιχ θαιχηεξα 

ηψξα. Γηα παξάδεηγκα θάπνηνο κπνξεί λα ζπγθξίλεη ην πψο 

ληψζεη ηψξα πνπ έρεη εηζαρζεί ζην παλεπηζηήκην ζε ζρέζε κε 

πξηλ ηηο εμεηάζεηο. Πψο ήηαλ πξηλ, πψο είλαη ηψξα; Πψο ζαο 

θάλεη λα ληψζεηε ε ζχγθξηζε; (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 
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o Γνπιεηά ζε δπάδεο 

 Ο έλαο αθνχεη ελψ ν άιινο κνηξάδεηαη φ,ηη αλαθάιπςε θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε θάζε αηνκηθήο δνπιεηάο. Ο ξφινο απηνχ πνπ 

αθνχεη είλαη κφλν λα δηεπθνιχλεη ηελ αθήγεζε, κε αλνηρηέο 

εξσηήζεηο ή απιέο παξνηξχλζεηο.  

 Αιιάδνπλ νη ξφινη θαη ηψξα απηφο πνπ κηινχζε γίλεηαη ν 

αθξναηήο. (Γηάξθεηα 7-10 ιεπηά) 

o Γνπιεηά ζε ηεηξάδεο 

 Οη δπάδεο γίλνληαη ηεηξάδεο. Ο θαζέλαο κνηξάδεηαη ηη 

παξαηήξεζε κέρξη ζηηγκήο δνπιεχνληαο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. 

ηε ζπλέρεηα, αλ ππάξρεη ρξφλνο γίλεηαη ζχληνκε ζπδήηεζε 

κεηαμχ ηνπο. (Γηάξθεηα 10-12 ιεπηά) 

o πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

 Απφ ηελ θάζε ηεηξάδα θάπνηνο κνηξάδεηαη ην πψο ήηαλ γηα 

απηνχο ε φιε δηαδηθαζία. Ση έλνησζαλ, ηη παξαηήξεζαλ, ηη 

έκαζαλ. (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Άζθεζε γηα ην ζπίηη 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο επαλαιάβεηε, γξάθνληαο ζε 

έλα εκεξνιφγην ηεο άζθεζε πνπ θάλακε ζηελ νκάδα, φηαλ 

δνπιεχακε αηνκηθά. Γειαδή: Αλαινγηζηείηε κηα θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξηζθφζαζηε ζήκεξα αιιά ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ είλαη πνιχ θαιχηεξα ηψξα. Γηα παξάδεηγκα θάπνηνο 

κπνξεί λα ζπγθξίλεη ην πψο ληψζεη ηψξα πνπ έρεη εηζαρζεί ζην 

παλεπηζηήκην ζε ζρέζε κε πξηλ ηηο εμεηάζεηο. Πψο ήηαλ πξηλ, 

πψο είλαη ηψξα; Πψο ζαο θάλεη λα ληψζεηε ε ζχγθξηζε; 

 

 Παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο «ζπκπεξηθνξηθή έθθξαζε» 

 Βησκαηηθή άζθεζε ζπλαθή κε ηελ ζηξαηεγηθή «ζεηηθή ζχγθξηζε» 

o Αηνκηθά  

 Αλαινγηζηείηε έλα ηδηαίηεξα ζεηηθφ βίσκα απφ νπνηαδήπνηε 

θάζε ηεο δσήο ζαο ην νπνίν ζα ζέιαηε θαη κπνξείηε λα 

κνηξαζηείηε κε άιινπο. Αλαθαιέζηε ζηε κλήκε ζαο φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο παξαηεξψληαο πψο 
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ληψζεηε. Ση ήηαλ απηφ πνπ ην έθαλε ζεηηθφ;  (Γηάξθεηα 3-5 

ιεπηά) 

o Γνπιεηά ζε κηθξέο νκάδα ησλ 4-6 αηφκσλ 

 ηηο κηθξέο νκάδεο ην θάζε κέινο έρεη έλα κε δχν ιεπηά γηα λα 

πεξηγξάςεη φζν πην δσληαλά κπνξεί ηελ ζεηηθή ηνπ εκπεηξία. 

Αθνχ αθνπζηνχλ φινη ζηελ νκάδα, ηα κέιε ζπδεηνχλ γηα λα 

βξνπλ έλαλ δεκηνπξγηθφ ηξφπν έθθξαζε φισλ φζσλ έρνπλ 

αθνπζηεί κέζσ ζπκπεξηθνξηθήο έθθξαζεο. Γηα παξάδεηγκα ε 

νκάδα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα πνιχ ζχληνκε ζεαηξηθή 

ζθελή ε νπνία ζα εθθξάδεη ην ζπλαίζζεκα ηεο νκάδα. Ή λα 

θηηάμεη έλα «γιππηφ» κέζσ ηεο ζσκαηηθήο παξνπζίαο ησλ 

κειψλ ηεο. Ή λα εθθξάζεη κε θσλέο θαη θηλήζεηο απηφ πνπ 

βίσζαλ ζηελ νκάδα. Σν απνηέιεζκα απηφ, παξνπζηάδεηαη ζηελ 

νινκέιεηα κπξνζηά ζε φινπο ηνπο άιινπο. 

o πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

 Απφ ηελ θάζε νκάδα θάπνηνο κνηξάδεηαη ην πψο ήηαλ γηα 

απηνχο ε φιε δηαδηθαζία. Ση έλνησζαλ, ηη παξαηήξεζαλ, ηη 

έκαζαλ. (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Άζθεζε γηα ην ζπίηη 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο ςάρλσ επθαηξίεο λα 

εθθξάζσ πην έληνλα ηα ζεηηθά κνπ ζπλαηζζήκαηα κε ζσκαηηθφ 

ηξφπν (γειψληαο, ρνξνπεδψληαο, θιπ.). Απηφ πξνυπνζέηεη 

επίγλσζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαζψο ηα βηψλσ θαη 

ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα λα ηα εθθξάζσ κε έλαλ πην ζσκαηηθφ 

θαη εμσζηξεθή ηξφπν. Ζ άζθεζε κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ηελ 

παξνπζία θάπνηνπ άιινπ πξνζψπνπ αιιά είλαη αθφκα 

θαιχηεξα λα ηε δνθηκάζνπκε ζε πεξηβάιινλ θηιηθφ φπνπ θάηη 

ηέηνην ζα ήηαλ επηηξεπηφ θαη θπζηνινγηθφ. 

 Κιείζηκν ηεο νκάδαο 

7ε πλάληεζε 

 Υνξήγεζε Δξσηεκαηνινγίσλ 

 Γεληθή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα 

 Αλαηξνθνδφηεζε 
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 πλνιηθφ θιείζηκν ηεο νκάδαο  
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Πεξηγξαθή θύξηαο παξέκβαζεο  

1ε πλάληεζε 

 Καισζφξηζκα ηεο νκάδαο 

 Υνξήγεζε Δξσηεκαηνινγίσλ 

 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν δνπιεηάο ηεο νκάδαο 

 Δπεμήγεζε ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο πνπ δηέπνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα, 

ζέκαηα απνξξήηνπ θαη νδεγίεο γηα πξνζηαζία θαη κε-έθζεζε θαηά ηελ 

δηεμαγσγή ησλ βησκαηηθψλ αζθήζεσλ. 

 Παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο ηνπ απνιακβάλεηλ. 

 Παξνπζίαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ απνιακβάλεηλ, γεληθά 

 πδήηεζε θαη δηεπθξηλήζεηο  

 Κιείζηκν ηεο νκάδαο 

2ε πλάληεζε 

 Καισζφξηζκα ηεο νκάδαο 

 Παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο «κνίξαζκα ηεο ζεηηθήο ζηηγκήο» 

 Βησκαηηθή άζθεζε γηα ηελ ζηξαηεγηθή «κνίξαζκα ηεο ζεηηθήο ζηηγκήο» 

o Αηνκηθά 

 θεθηείηε θάπνην ζεηηθφ βίσκα πνπ έρεη ζπκβεί ζηε δσή ζαο 

ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν. Πξνζπαζήζηε λα ην αλαθαιέζεηε ζηε 

κλήκε ζαο φζν πην αλαιπηηθά κπνξείηε. Ση ήηαλ απηφ πνπ ην 

έθαλε λα είλαη ζεηηθφ γηα ζαο; Πψο ήηαλ; Πψο ζα ην 

πεξηγξάθαηε; (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά)  

o Γνπιεηά ζε δπάδεο 

 Ο έλαο πεξηγξάθεη ην βίσκα πνπ αλαθάιεζε δνπιεχνληαο 

αηνκηθά, ζηνλ άιινλ. Απηφο πνπ αθνχεη έρεη νδεγίεο λα κελ 

ζρνιηάδεη θαη λα αξθείηαη ζε πνιχ γεληθέο, αλνηθηέο εξσηήζεηο, 

φπσο «πψο ήηαλ γηα ζέλα;», «ηη άιιν ππάξρεη εθεί;». ε απηφλ 

πνπ αθνχεη έρεη δνζεί ε νδεγία λα αθνχεη πξνζεθηηθά γηαηί ζηε 

ζπλέρεηα ζα ρξεηαζηεί λα παξνπζηάζεη ην βίσκα απηφ ζηελ 

ηεηξάδα πνπ ζα ζρεκαηηζηεί κεηά. Αθνχ νινθιεξψζεη ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ, αιιάδνπλ νη ξφινη. 

(Γηάξθεηα 7-10 ιεπηά) 

o Γνπιεηά ζε ηεηξάδεο 
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 Οη δπάδεο γίλνληαη ηεηξάδεο. Καη νη ηέζζεξεηο κνηξάδνληαη ην 

ζεηηθφ βίσκα ηνπ άιινπ, φπσο ην άθνπζαλ ζηελ δνπιεηά ηεο 

δπάδαο. ηε ζπλέρεηα νη ηέζζεξεηο ζπδεηνχλ ειεχζεξα γηα ιίγα 

ιεπηά ζρεηηθά κε ηελ φιε εκπεηξία. (Γηάξθεηα 10-12 ιεπηά) 

o πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

 Απφ ηελ θάζε ηεηξάδα θάπνηνο κνηξάδεηαη ην πψο ήηαλ γηα 

απηνχο ε φιε δηαδηθαζία. Ση έλνησζαλ, ηη παξαηήξεζαλ, ηη 

έκαζαλ. (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Άζθεζε γηα ην ζπίηη 

 Οδεγίεο: Βξίζθσ ηελ επθαηξία λα κνηξαζηψ θάπνην ζεηηθφ 

γεγνλφο ηεο δσήο κνπ ζε έλαλ άιινλ άλζξσπν. Σν γεγνλφο 

κπνξεί λα έρεη γίλεη ζην παξειζφλ, λα ζπκβαίλεη ζην παξφλ ή 

λα πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζην κέιινλ.  

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ζεηηθή εκπεηξία αξθεί 

λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε βίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

λα επηθνηλσλεζεί αβίαζηα θαη ζε ζηηγκή πνπ απηφ είλαη εθηθηφ. 

Γειαδή ε εκπεηξία πνπ ζα κνηξαζηνχκε λα ηαηξηάδεη κε ην 

είδνο ηεο ζρέζεο πνπ έρνπκε κε ηνλ άιινλ άλζξσπν. Καη λα 

επηιερηεί κηα θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή γηα λα γίλεη απηφ ην 

κνίξαζκα.  

 πρλφηεηα άζθεζεο: Σνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα.   

  

 Παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο «κεηξώ ηηο επινγίεο κνπ» 

 Βησκαηηθή άζθεζε γηα ηελ ζηξαηεγηθή «κεηξψ ηηο επινγίεο κνπ» 

o Αηνκηθά 

 θεθηείηε θάπνηα απφ ηα πξάγκα ζηελ δσή ζαλ γηα ηα νπνία 

αηζζάλεζζε επγλσκνζχλε.  Μπνξεί λα είλαη πάλσ απφ έλα; Ση 

είλαη απηφ πνπ ηα θάλεη πνιχηηκα γηα ζαο; Πψο ληψζεηε θαζψο 

επηθεληξψλεζηε ζε απηά; (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά)  

o Γνπιεηά ζε δπάδεο 

 Ο έλαο πεξηγξάθεη ηα επξήκαηα ηνπ απφ ηελ πξνεγνχκελε 

θάζε ηεο άζθεζεο. Μνηξάδεηαη κφλν απηά γηα ηα νπνία 

αηζζάλεηαη άλεηα λα κηιήζεη. Πεξηγξάθεη ην πψο ηνλ θάλεη λα 
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ληψζεη ε επηθέληξσζε ζηα πξάγκαηα γηα ηα νπνία ληψζεη 

επγλσκνζχλε. Απηφο πνπ αθνχεη έρεη νδεγίεο λα κελ ζρνιηάδεη 

θαη λα αξθείηαη ζε πνιχ γεληθέο, αλνηθηέο εξσηήζεηο, φπσο 

«πψο ήηαλ γηα ζέλα;», «ηη άιιν ππάξρεη εθεί;». ε απηφλ πνπ 

αθνχεη έρεη δνζεί ε νδεγία λα αθνχεη πξνζεθηηθά γηαηί ζηε 

ζπλέρεηα ζα ρξεηαζηεί λα παξνπζηάζεη ην βίσκα απηφ ζηελ 

ηεηξάδα πνπ ζα ζρεκαηηζηεί κεηά. Αθνχ νινθιεξψζεη ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ, αιιάδνπλ νη ξφινη. 

(Γηάξθεηα 7-10 ιεπηά) 

o Γνπιεηά ζε ηεηξάδεο 

 Οη δπάδεο γίλνληαη ηεηξάδεο. Καη νη ηέζζεξεηο κνηξάδνληαη ην 

ζεηηθφ βίσκα ηνπ άιινπ, φπσο ην άθνπζαλ ζηελ δνπιεηά ηεο 

δπάδαο. ηε ζπλέρεηα νη ηέζζεξεηο ζπδεηνχλ ειεχζεξα γηα ιίγα 

ιεπηά ζρεηηθά κε ηελ φιε εκπεηξία. (Γηάξθεηα 10-12 ιεπηά) 

o πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

 Απφ ηελ θάζε ηεηξάδα θάπνηνο κνηξάδεηαη ην πψο ήηαλ γηα 

απηνχο ε φιε δηαδηθαζία. Ση έλνησζαλ, ηη παξαηήξεζαλ, ηη 

έκαζαλ. (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Άζθεζε γηα ην ζπίηη 

 Οδεγίεο: Πξηλ πάηε γηα χπλν ζθεθηείηε ιίγν ηε κέξα πνπ 

πέξαζε θαη εληνπίζηε πέληε πξάγκαηα γηα ηα νπνία κπνξείηε λα 

αηζζαλζείηε επγλσκνζχλε. Γελ έρεη ζεκαζία αλ απηά πνπ 

γξάθεηε είλαη κηθξά ή κεγάια πξάγκαηα πνπ έγηλαλ ή πνπ 

ληψζαηε κέζα ζηε κέξα. Αθνχ ηειεηψζεηε κε ηελ ιίζηα απηψλ 

πνπ έρεηε γξάςεη, δηαβάζηε ηα αξγά.  

 Αλ επηζπκείηε κπνξείηε λα γξάςεηε θαη πεξηζζφηεξα απφ 

πέληε. Χζηφζν, ην ζεκαληηθφ είλαη λα γίλεηαη ε ζχληνκε απηή 

άζθεζε ηαθηηθά. 

 πρλφηεηα άζθεζε: θάζε κέξα. 

 Κιείζηκν ηεο νκάδαο 

3ε πλάληεζε 

 Καισζφξηζκα ηεο νκάδαο 

 Παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο «ζθέςεηο πνπ ζθνηώλνπλ ηε ραξά» 
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 Βησκαηηθή άζθεζε γηα ηελ ζηξαηεγηθή «ζθέςεηο πνπ ζθνηψλνπλ ηε ραξά» 

o Αηνκηθά 

 θεθηείηε κε πνηνλ ηξφπν ζπλήζσο ππνλνκεχεηαη ην ζεηηθφ 

βίσκα. Ση θάλεηε; Ση ζθέθηεζηε, Πψο ληψζεηε κεηά; Πνηνο 

είλαη ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ ππνλνκεχεηαη 

ηε ραξά ζηε δσή ζαο; (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά)  

o Γνπιεηά ζε δπάδεο 

 Ο έλαο αθνχεη ελψ ν άιινο κνηξάδεηαη φ,ηη αλαθάιπςε θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε θάζε αηνκηθήο δνπιεηάο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ηξφπνπο πνπ ππνλνκεχεη ην απνιακβάλεηλ. Ο ξφινο απηνχ πνπ 

αθνχεη είλαη κφλν λα δηεπθνιχλεη ηελ αθήγεζε, κε αλνηρηέο 

εξσηήζεηο ή απιέο παξνηξχλζεηο.  

 Αιιάδνπλ νη ξφινη θαη ηψξα απηφο πνπ κηινχζε γίλεηαη ν 

αθξναηήο. (Γηάξθεηα 7-10 ιεπηά) 

o Γνπιεηά ζε ηεηξάδεο 

 Οη δπάδεο γίλνληαη ηεηξάδεο. Ο θαζέλαο κνηξάδεηαη ηη 

παξαηήξεζε κέρξη ζηηγκήο δνπιεχνληαο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. 

ηε ζπλέρεηα, αλ ππάξρεη ρξφλνο γίλεηαη ζχληνκε ζπδήηεζε 

κεηαμχ ηνπο. (Γηάξθεηα 10-12 ιεπηά) 

o πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

 Απφ ηελ θάζε ηεηξάδα θάπνηνο κνηξάδεηαη ην πψο ήηαλ γηα 

απηνχο ε φιε δηαδηθαζία. Ση έλνησζαλ, ηη παξαηήξεζαλ, ηη 

έκαζαλ. (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Άζθεζε γηα ην ζπίηη 

 Οδεγίεο: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο παξαηεξήζηε πφηε 

θαη κε πνηνλ ηξφπν θάλεηε ζθέςεηο πνπ «ζθνηψλνπλ ηε ραξά». 

Παξαηεξήζηε πψο ληψζαηε πξηλ θαη κεηά. Καηαγξάςηε αλ 

ζέιεηε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πεξηζηαηηθά ζε εκεξνιφγην.  

 Παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο «βησκαηηθή απνξξόθεζε» 

 Βησκαηηθή άζθεζε γηα ηελ ζηξαηεγηθή «βησκαηηθή απνξξφθεζε» 

o Αηνκηθά 

 Αλαθαιέζηε απφ ηε κλήκε ζαο έλα ζεηηθφ βίσκα ζην νπνίν 

είραηε βξεζεί απνξξνθεκέλνη. Πξνζπαζήζηε λα ην ζπκεζείηε 

φζν πην δσληαλά γίλεηαη. Μπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα ν 



222 

 

ζαπκαζκφο ελφο ηνπίνπ ζηε θχζε, ή ε επαθή κε έλα έξγν 

ηέρλεο. Πψο ήηαλ ην βίσκα απηφ; Πψο ληψζαηε θαηά ηελ 

δηάξθεηα θαη κεηά; (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Γνπιεηά ζε δπάδεο 

 Ο έλαο αθνχεη ελψ ν άιινο κνηξάδεηαη φ,ηη αλαθάιπςε θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε θάζε αηνκηθήο δνπιεηάο. Ο ξφινο απηνχ πνπ 

αθνχεη είλαη κφλν λα δηεπθνιχλεη ηελ αθήγεζε, κε αλνηρηέο 

εξσηήζεηο ή απιέο παξνηξχλζεηο.  

 Αιιάδνπλ νη ξφινη θαη ηψξα απηφο πνπ κηινχζε γίλεηαη ν 

αθξναηήο. (Γηάξθεηα 7-10 ιεπηά) 

o Γνπιεηά ζε ηεηξάδεο 

 Οη δπάδεο γίλνληαη ηεηξάδεο. Ο θαζέλαο κνηξάδεηαη ηη 

παξαηήξεζε κέρξη ζηηγκήο δνπιεχνληαο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. 

ηε ζπλέρεηα, αλ ππάξρεη ρξφλνο γίλεηαη ζχληνκε ζπδήηεζε 

κεηαμχ ηνπο. (Γηάξθεηα 10-12 ιεπηά) 

o πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

 Απφ ηελ θάζε ηεηξάδα θάπνηνο κνηξάδεηαη ην πψο ήηαλ γηα 

απηνχο ε φιε δηαδηθαζία. Ση έλνησζαλ, ηη παξαηήξεζαλ, ηη 

έκαζαλ. (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Άζθεζε γηα ην ζπίηη 

 Οδεγίεο: Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο αλαδεηείζηε 

επθαηξίεο γηα βησκαηηθή απνξξφθεζε. Απηφ κπνξεί λα γίλεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πεξηπάηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

γεχκαηνο ή κηαο επράξηζηεο θηιηθήο ή νηθνγελεηαθήο 

ζπλάληεζεο. Πξνζπαζήζηε λα κείλεηε ζην βίσκα φπσο 

ζπκβαίλεη ζην εδψ θαη ηψξα, απνθεχγνληαο ηηο ζθέςεηο πνπ 

αθνξνχλ ζην παξειζφλ ή ζην κέιινλ. Όηαλ ε πξνζνρή ζαο 

θεχγεη απφ ην βίσκα φπσο απηφ εμειίζζεηαη ζην παξφλ, απιψο 

ην παξαηεξείηε, φρη επηθξηηηθά, θαη επαλέξρεζηε ζε απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη εθείλε ηελ ψξα.  

 Κάλσ κεξηθέο «παχζεηο» ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. ηηο 

παχζεηο απηέο:  Πξνζπαζψ λα κελ ζθέθηνκαη αιιά λα κείλσ 

ζην βίσκα. Υαιαξψλσ θαη ππάξρσ κφλν ζην παξφλ. πλεηδεηή 

απνθπγή ησλ ζθέςεσλ θαη εζηίαζε ζην δσληαλφ βίσκα θαζψο 



223 

 

εμειίζζεηαη. Γελ θξίλσ ην βίσκα αιιά επηθεληξψλνκαη ζε φ,ηη 

ζπκβαίλεη. Έκθαζε ζην εδψ θαη ηψξα. Γηαηεξψ κηα δσληαλή 

αίζζεζε ηεο εκπεηξίαο θαζψο ζπκβαίλεη. 

 Κιείζηκν ηεο νκάδαο 

4ε πλάληεζε 

 Καισζφξηζκα ηεο νκάδαο 

 Παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο «ζπγραίξσ ηνλ εαπηό κνπ» 

 Βησκαηηθή άζθεζε γηα ηελ ζηξαηεγηθή «ζπγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ» 

o Αηνκηθά 

 θεθζείηε θάηη γηα ην νπνίν είζηε πεξήθαλνη. Μπνξεί λα είλαη 

έλα επίηεπγκα ηνπ παξειζφληνο ή κία πξάμε ζαο γηα ηελ νπνία 

ληψζεηε ηδηαίηεξα θαιά. (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Γνπιεηά ζε δπάδεο 

 Ο έλαο αθνχεη ελψ ν άιινο κνηξάδεηαη φ,ηη αλαθάιπςε θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε θάζε αηνκηθήο δνπιεηάο. Ο ξφινο απηνχ πνπ 

αθνχεη είλαη κφλν λα δηεπθνιχλεη ηελ αθήγεζε, κε αλνηρηέο 

εξσηήζεηο ή απιέο παξνηξχλζεηο.  

 Αιιάδνπλ νη ξφινη θαη ηψξα απηφο πνπ κηινχζε γίλεηαη ν 

αθξναηήο. (Γηάξθεηα 7-10 ιεπηά) 

o Γνπιεηά ζε ηεηξάδεο 

 Οη δπάδεο γίλνληαη ηεηξάδεο. Ο θαζέλαο κνηξάδεηαη ηη 

παξαηήξεζε κέρξη ζηηγκήο δνπιεχνληαο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. 

ηε ζπλέρεηα, αλ ππάξρεη ρξφλνο γίλεηαη ζχληνκε ζπδήηεζε 

κεηαμχ ηνπο. (Γηάξθεηα 10-12 ιεπηά) 

o πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

 Απφ ηελ θάζε ηεηξάδα θάπνηνο κνηξάδεηαη ην πψο ήηαλ γηα 

απηνχο ε φιε δηαδηθαζία. Ση έλνησζαλ, ηη παξαηήξεζαλ, ηη 

έκαζαλ. (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Άζθεζε γηα ην ζπίηη 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο πξνζπαζήζηε λα έξζεηε ζε 

επαθή κε πξάγκαηα ή θαηαζηάζεηο πνπ ζαο θάλνπλ λα ληψζεηε 

πεξεθάλεηα. Μπνξεί λα είλαη πξάγκαηα πνπ είραηε επηηχρεη ζην 

παξειζφλ αιιά κπνξεί λα είλαη θαη κηθξά επηηεχγκαηα ηεο 
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θαζεκεξηλφηεηαο. Γηαηεξήζηε κηα ζηάζε ε νπνία επηηξέπεη 

ζηνλ εαπηφ ζαο λα παξαηεξήζεη αιιά θαη λα επηβξαβεχζεη ηα 

επηηεχγκαηα ζαο. Αλ ην επηζπκείηε κπνξείηε λα γξάςεηε ζε έλα 

εκεξνιφγην απηά πνπ παξαηεξήζαηε, ζθεθηήθαηε θαη ληψζαηε.  

 

 Παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο «όμπλζε ησλ αηζζήζεσλ» 

 Βησκαηηθή άζθεζε γηα ηελ ζηξαηεγηθή «φμπλζε ησλ αηζζήζεσλ» 

o Όιε ε νκάδα πεγαίλεη ζηνλ θήπν ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Έρνπλ δνζεί νη 

νδεγίεο λα είλαη ν θαζέλαο ηνπο ζησπειφο, λα απνθεχγεη ηελ 

βιεκκαηηθή επαθή κε ηνπο άιινπο, λα θηλείηε αξγά ζην ρψξν, λα 

ζηέθεηαη κπξνζηά ζε φ,ηη ηνπ ηξαβάεη ζεηηθά ηελ πξνζνρή, λα 

ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο αηζζήζεηο, φζν απηφ είλαη δπλαηφ, ηελ θάζε κία 

μερσξηζηά. Όηαλ ε πξνζνρή θεχγεη απφ ην βίσκα ε νδεγία είλαη λα 

ζπλδεζεί μαλά κε απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζην παξφλ, κέζσ ησλ 

αηζζήζεσλ.  

o Γνπιεηά ζε ηεηξάδεο 

 Ο θαζέλαο κνηξάδεηαη ηη παξαηήξεζε κέρξη ζηηγκήο θάλνληαο 

ηε βησκαηηθή απηή άζθεζε ζηνλ θήπν. ηε ζπλέρεηα, αλ 

ππάξρεη ρξφλνο γίλεηαη ζχληνκε ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπο. 

(Γηάξθεηα 10-12 ιεπηά) 

o πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

 Απφ ηελ θάζε ηεηξάδα θάπνηνο κνηξάδεηαη ην πψο ήηαλ γηα 

απηνχο ε φιε δηαδηθαζία. Ση έλνησζαλ, ηη παξαηήξεζαλ, ηη 

έκαζαλ. (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Άζθεζε γηα ην ζπίηη 

 Βξίζθσ ηελ επθαηξία γηα κηα επαθή κε ηε θχζε, γηα 

παξάδεηγκα ζε κηα ζχληνκε βφιηα ή εθδξνκή. Πξνζπαζψ λα 

επηθεληξσζψ κφλν ζε κία αίζζεζε ηελ θάζε θνξά. Μπνξψ λα 

θιείζσ ηα κάηηα θαη λα επηθεληξσζψ ζηνπο ήρνπο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Μπνξψ ζηε ζπλέρεηα λα κείλσ κφλν ζηελ 

αίζζεζε ηεο φξαζεο παξαηεξψληαο ηα ρξψκαηα, ηα ζρήκαηα, 

ηηο ελαιιαγέο ηνπ θσηφο κε ηηο ζθηέο θιπ. ηε ζπλέρεηα 

επηθεληξψλνκαη κφλν ζηελ φζθξεζε (βνεζάεη κεξηθέο θνξέο 

λα έρσ θιεηζηά ηα κάηηα). Σέινο ρξεζηκνπνηψ ηελ αθή 
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αγγίδνληαο δηάθνξα αληηθείκελα, θπηά, πέηξεο, θνξκνχο 

δέληξσλ θιπ. πνπ βξίζθνληαη γχξσ κνπ. (θαη ζε απηή ηελ 

άζθεζε βνεζάεη λα θιείλσ ηα κάηηα κνπ. (Γηάξθεηα 

ηνπιάρηζηνλ 10-15 ιεπηά) 

 Κιείζηκν ηεο νκάδαο  

5ε πλάληεζε 

 Καισζφξηζκα ηεο νκάδαο 

 Παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο «ρηίζηκν ζεηηθώλ αλακλήζεσλ» 

 Βησκαηηθή άζθεζε γηα ηελ ζηξαηεγηθή «ρηίζηκν ζεηηθψλ αλακλήζεσλ» 

o Αηνκηθά 

 θεθζείηε έλα βίσκα ην νπνίν ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθφ γηα ζαο 

θαη ην νπνίν ζπκάζηε κε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο. Αλαθαιέζηε 

απφ ηε κλήκε ζαο ην βίσκα. Πψο ήηαλ λα δείηε ηε ζηηγκή 

εθείλε; Πψο ληψζαηε. Πνηεο ήηαλ νη ζθέςεηο ζαο; Ση ην έθαλε 

ζεηηθφ; Ση ήηαλ απηφ πνπ ην έθαλε γηα ζαο αμηνκλεκφλεπην; 

(Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Γνπιεηά ζε δπάδεο 

 Ο έλαο αθνχεη ελψ ν άιινο κνηξάδεηαη φ,ηη αλαθάιπςε θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε θάζε αηνκηθήο δνπιεηάο. Ο ξφινο απηνχ πνπ 

αθνχεη είλαη κφλν λα δηεπθνιχλεη ηελ αθήγεζε, κε αλνηρηέο 

εξσηήζεηο ή απιέο παξνηξχλζεηο.  

 Αιιάδνπλ νη ξφινη θαη ηψξα απηφο πνπ κηινχζε γίλεηαη ν 

αθξναηήο. (Γηάξθεηα 7-10 ιεπηά) 

o Γνπιεηά ζε ηεηξάδεο 

 Οη δπάδεο γίλνληαη ηεηξάδεο. Ο θαζέλαο κνηξάδεηαη ηη 

παξαηήξεζε κέρξη ζηηγκήο δνπιεχνληαο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. 

ηε ζπλέρεηα, αλ ππάξρεη ρξφλνο γίλεηαη ζχληνκε ζπδήηεζε 

κεηαμχ ηνπο. (Γηάξθεηα 10-12 ιεπηά) 

o πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

 Απφ ηελ θάζε ηεηξάδα θάπνηνο κνηξάδεηαη ην πψο ήηαλ γηα 

απηνχο ε φιε δηαδηθαζία. Ση έλνησζαλ, ηη παξαηήξεζαλ, ηη 

έκαζαλ. (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Άζθεζε γηα ην ζπίηη 
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 Βξίζθσ ηελ επθαηξία γηα κηα βφιηα ή κηα ζχληνκε εθδξνκή 

ζηε θχζε. Δλαιιαθηηθά, επηιέγσ έλα έξγν ηέρλεο, ή θάπνην 

κλεκείν πνπ εθηηκψ αηζζεηηθά. Πξνζπαζψ λα δεκηνπξγήζσ 

κλήκεο απφ ην βίσκα, γηα παξάδεηγκα αλ πξφθεηηαη γηα θάπνηα 

επίζθεςε ζηε θχζε, ζπλεηδεηά πξνζέρσ ηηο ιεπηνκέξεηεο 

απηψλ ησλ πξαγκάησλ πνπ κνπ αξέζνπλ. πγθξαηψ ζηε 

κλήκε, ρξψκαηα, ζρήκαηα, κπξσδηέο. Αλ πξφθεηηαη γηα έλα 

έξγν ηέρλε ή θάπνην θηήξην, κλεκείν θιπ. αθηεξψλσ αξθεηφ 

ρξφλν πξνζπαζψληαο λα πξνζέμσ ιεπηνκέξεηεο κε ζθνπφ λα 

κπνξψ λα ηηο αλαθαιέζσ αξγφηεξα ζηε κλήκε κνπ ή θαη λα ηηο 

πεξηγξάςσ ζε θάπνηνλ άιινλ.  

 Παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο «ζπκπεξηθνξηθή έθθξαζε» 

 Βησκαηηθή άζθεζε ζπλαθή κε ηελ ζηξαηεγηθή «ζεηηθή ζχγθξηζε» 

o Αηνκηθά  

 Αλαινγηζηείηε έλα ηδηαίηεξα ζεηηθφ βίσκα απφ νπνηαδήπνηε 

θάζε ηεο δσήο ζαο ην νπνίν ζα ζέιαηε θαη κπνξείηε λα 

κνηξαζηείηε κε άιινπο. Αλαθαιέζηε ζηε κλήκε ζαο φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο παξαηεξψληαο πψο 

ληψζεηε. Ση ήηαλ απηφ πνπ ην έθαλε ζεηηθφ;  (Γηάξθεηα 3-5 

ιεπηά) 

o Γνπιεηά ζε κηθξέο νκάδα ησλ 4-6 αηφκσλ 

 ηηο κηθξέο νκάδεο ην θάζε κέινο έρεη έλα κε δχν ιεπηά γηα λα 

πεξηγξάςεη φζν πην δσληαλά κπνξεί ηελ ζεηηθή ηνπ εκπεηξία. 

Αθνχ αθνπζηνχλ φινη ζηελ νκάδα, ηα κέιε ζπδεηνχλ γηα λα 

βξνπλ έλαλ δεκηνπξγηθφ ηξφπν έθθξαζε φισλ φζσλ έρνπλ 

αθνπζηεί κέζσ ζπκπεξηθνξηθήο έθθξαζεο. Γηα παξάδεηγκα ε 

νκάδα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα πνιχ ζχληνκε ζεαηξηθή 

ζθελή ε νπνία ζα εθθξάδεη ην ζπλαίζζεκα ηεο νκάδα. Ή λα 

θηηάμεη έλα «γιππηφ» κέζσ ηεο ζσκαηηθήο παξνπζίαο ησλ 

κειψλ ηεο. Ή λα εθθξάζεη κε θσλέο θαη θηλήζεηο απηφ πνπ 

βίσζαλ ζηελ νκάδα. Σν απνηέιεζκα απηφ, παξνπζηάδεηαη ζηελ 

νινκέιεηα κπξνζηά ζε φινπο ηνπο άιινπο. 

o πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 
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 Απφ ηελ θάζε νκάδα θάπνηνο κνηξάδεηαη ην πψο ήηαλ γηα 

απηνχο ε φιε δηαδηθαζία. Ση έλνησζαλ, ηη παξαηήξεζαλ, ηη 

έκαζαλ. (Γηάξθεηα 3-5 ιεπηά) 

o Άζθεζε γηα ην ζπίηη 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο ςάρλσ επθαηξίεο λα 

εθθξάζσ πην έληνλα ηα ζεηηθά κνπ ζπλαηζζήκαηα κε ζσκαηηθφ 

ηξφπν (γειψληαο, ρνξνπεδψληαο, θιπ.). Απηφ πξνυπνζέηεη 

επίγλσζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαζψο ηα βηψλσ θαη 

ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα λα ηα εθθξάζσ κε έλαλ πην ζσκαηηθφ 

θαη εμσζηξεθή ηξφπν. Ζ άζθεζε κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ηελ 

παξνπζία θάπνηνπ άιινπ πξνζψπνπ αιιά είλαη αθφκα 

θαιχηεξα λα ηε δνθηκάζνπκε ζε πεξηβάιινλ θηιηθφ φπνπ θάηη 

ηέηνην ζα ήηαλ επηηξεπηφ θαη θπζηνινγηθφ. 

 Κιείζηκν ηεο νκάδαο 

6ε πλάληεζε 

 Υνξήγεζε Δξσηεκαηνινγίσλ 

 Γεληθή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα 

 Αλαηξνθνδφηεζε 

 πλνιηθφ θιείζηκν ηεο νκάδαο  

 


