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•περισσότερες πιθανότητες να αποφοιτήσουν από το πανεπιστήμιο 

 

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

αξιολογηθούν θετικά από τους ανώτερους τους 

 

•να απασχοληθούν σε θέσεις εργασίας που χαρακτηρίζονται από αυτονομία, 

νόημα και ποικιλία  

 

•να αποδίδουν καλύτερα στο εργασιακό τους έργο 

 

•να καταλαμβάνουν υψηλότερες θέσεις εργασίας 

 

•να αντλούν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία τους 

 

• έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπεριφορές απόσυρσης από την 

εργασία, όπως είναι οι απουσίες, η εργασιακή εξουθένωση, η παραίτηση και τα 

αντίποινα 

 

• εμφανίζουν θεμιτές εργασιακές συμπεριφορές, όπως είναι η παροχή βοήθειας 

στους συναδέλφους, η αποφυγή συγκρούσεων, το ενδιαφέρον για την προστασία 

του οργανισμού και η διατύπωση δημιουργικών προτάσεων 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ 



•αυξημένη κοινωνικότητα και ευρύτερο κοινωνικό και φιλικό περιβάλλον, 

το οποίο τα στηρίζει τόσο συναισθηματικά όσο και πρακτικά όταν αυτό 

χρειαστεί  

 

•μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις κοινωνικές τους σχέσεις και 

δραστηριότητες 

 

•είναι πιθανότερο να έχουν ικανοποιητικές συντροφικές σχέσεις,  

 

• η ικανοποίηση από το έγγαμο και οικογενειακό βίο θεωρείται μια από 

της σημαντικότερες μεταβλητές που σχετίζονται με την βίωση ευτυχίας 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ & ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 



•καλύτερη υγεία 

 

•λιγότερα δυσάρεστα σωματικά συμπτώματα  

 

•λιγότερες αλλεργικές αντιδράσεις  

 

•προσαρμόζονται  καλύτερα στη σωματική ασθένεια:  

δηλώνουν, καλύτερη ποιότητα ζωής,  

έχουν λιγότερες επισκέψεις στα επείγοντα,  

βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα πόνου,  

εμφανίζουν μειωμένη κατανάλωση φαρμάκων και  

λιγότερες απουσίες από την εργασία τους για λόγους υγείας 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ & ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 



•λιγότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν κατάθλιψη, υποχονδρίαση ή 

σχιζοφρένεια. αγχώδη διαταραχή και φοβίες  

 

•λιγότερο πιθανόν να κάνουν κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών 

 

•αποτελεσματικότερη διαχείριση του πένθους και της απώλειας 

 

•τα μειωμένα επίπεδα θετικού συναισθήματος αυξάνουν την πιθανότητα 

εγκληματικής συμπεριφοράς στους εφήβους 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 



Αναδύεται σε:  
 

 περιβάλλοντα 
που γίνονται 
αντιληπτά ως 
ασφαλή και 

οικεία, που δεν 
είναι απαιτητικά, 
ή προκύπτει από 
γεγονότα που 
θεωρούνται ως 

προσωπικά 
επιτεύγματα ή 

ως πρόοδος προς 
την επίτευξη 

κάποιου στόχου.  

Το ρεπερτόριο σκέψης-
δράσης αφορά:  

 
 την ετοιμότητα για 
αλληλεπίδραση και 

παιχνίδι κάθε είδους, 
την διάθεση για 

απόλαυση. H τάση για 
παιχνίδι 

συμπεριλαμβάνει το 
σωματικό, το 
κοινωνικό, το 

πνευματικό και το 
καλλιτεχνικό παιχνίδι. 
Το παιχνίδι είναι μια 

δημιουργική 
δραστηριότητα, η οποία 

περιλαμβάνει την 
εξερεύνηση, την 

ανακάλυψη, και την 
εφεύρεση.  

Ανάπτυξη 
σωματικών, 
πνευματικών 

και 
κοινωνικών 
δεξιοτήτων. 

ΧΑΡΑ 



Αναδύεται σε:  
 

περιβάλλοντα που 
γίνονται αντιληπτά 

ως ασφαλή, 
σημαντικά και 
απαιτητικά, 

προσφέρουν κάτι το 
καινούργιο, μια 
αλλαγή, και μια 

αίσθηση 
δυνατότητας ή 

μυστηρίου. 
 

Το ρεπερτόριο σκέψης 
– δράσης αφορά: 

 
 την άμεση και ενεργή 

διερεύνηση, που 
στοχεύει στην αύξηση 
της γνώσης και της 

εμπειρίας γύρω από το 
αντικείμενο 

ενδιαφέροντος. 
Περιλαμβάνει μια 
σωματική αίσθηση 

ζωντάνιας και 
ενεργητικότητας –η 

οποία δεν συνοδεύεται 
απαραίτητα από 

σωματική 
δραστηριότητα.  

Αφορά στην 
επιθυμία του 
ατόμου να 

ερευνήσει, να 
εμπλακεί να 
εκτείνει τον 
εαυτό για να 
συμπεριλάβει 

νέες 
πληροφορίες 
και εμπειρίες 
σε σχέση με 

το άτομο ή το 
αντικείμενο 

ενδιαφέροντος 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  



Αναδύεται σε:  
 

 καταστάσεις που 
γίνονται αντιληπτές 

ως ασφαλείς και 
οικείες, και που 

απαιτούν μικρό βαθμό 
προσπάθειας.  

Το ρεπερτόριο 
σκέψης – 

δράσης αφορά: 
 

 την κατανόηση,  
εμπέδωση και 
ενσωμάτωση 

νέων εμπειριών, 
γεγονότων και 
πληροφοριών, 

και την 
διαμόρφωση 

μιας νέας 
θεώρησης για 
τον εαυτό και 
τον κόσμο. 

Η συγκρότηση 
του εαυτού, 

 η δημιουργία 
ενός 

αυξανόμενα 
πολύπλοκου 
εαυτού μέσα 

από την 
δεκτικότητα 

και 
ενσωμάτωση 

νέων στοιχείων 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 



Δεν αποτελεί από 
μόνη της συναίσθημα 
αλλά αποτελείται από 

μια ποικιλία 
συναισθημάτων, εκ 

των οποίων τα 
σημαντικότερα είναι 

το ενδιαφέρον, η 
χαρά και η 

ικανοποίηση.  

Το ρεπερτόριο 
σκέψεων-
δράσης: 

 
 είναι επίσης ένα 

μείγμα των 
ρεπερτορίων 
αυτών των 

συναισθημάτων, 
αποτελούμενο 

από την τάση για 
εξερεύνηση, για 
παιχνίδι και για 
απορρόφηση 

νέων 
πληροφοριών και 

εμπειριών.  

Τα άτομα χτίζουν 
μακροχρόνιους 
δεσμούς και 
δημιουργούν ένα 
δίκτυο υποστήριξης. 
Δηλαδή, μέσω της 
αγάπης τα άτομα 
αποκτούν 
κοινωνικούς πόρους, 
τους οποίους 
μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν 
αργότερα, εάν 
χρειαστεί. 

ΑΓΑΠΗ 



Σε αντίθεση με τα 
υπόλοιπα θετικά 

συναισθήματα που 
προκύπτουν σε 
συνθήκες που 

γίνονται αντιληπτές 
ως ασφαλείς, η 

ελπίδα βιώνεται σε 
πλαίσια απειλητικά, 
γεμάτα προκλήσεις 
και αβεβαιότητα. 

Αφορά στην 
πίστη ότι τα 

προβλήματα δεν 
είναι μόνιμα και 
ότι το μέλλον 
είναι γεμάτο 
δυνατότητες, 

παρά τις 
δυσκολίες στο 

παρόν. 

Συγκρατεί το 
άτομο ώστε να 
μην καταληφθεί 
από απόγνωση. 
Κινητοποιεί το 
άτομο να 
αναζητήσει τις 
ικανότητές και 
την 
δημιουργικότητά 
του, προκειμένου 
να οργανώσει και 
να εκτελέσει 
τρόπους 
διαχείρισης της 
πρόκλησης που 
αντιμετωπίζει.  

ΕΛΠΙΔΑ/ 
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ 



Η διασκέδαση 
περιλαμβάνει τη 

χιουμοριστική και 
παιχνιδιάρικη διάθεση 
και βιώνεται συνήθως 

σε περιβάλλοντα 
ασφαλή και 

κοινωνικά, όπου 
προκύπτει κάτι 

απροσδόκητο και 
ανάλαφρο. 

Το άτομο μπορεί 
να αφεθεί, να 

γελάσει, να κάνει 
αστεία ή να 

παίξει. Πρόκειται 
για την εγκάρδια 

αίσθηση 
διασκέδασης που 
προκύπτει μέσα 
σε κοινωνικά 
πλαίσια, και 
προκαλεί στα 

άτομα την 
ακαταμάχητη 
επιθυμία να 

γελάσουν και να 
μοιραστούν την 
ευθυμία τους.  

Με αυτόν τον 
τρόπο 

μεταφέρουν τα 
άτομα μεταξύ 

τους το 
μήνυμα ότι 
νιώθουν 

ασφαλείς και 
επιθυμούν να 

χτίσουν 
δεσμούς με 

τους 
υπόλοιπους.  

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ / ΚΕΦΙ 



Σχετίζεται με την 
αυτοπεποίθηση και 

βιώνεται σε συνθήκες 
όπου το άτομο έχει 
την αντίληψη ενός 

προσωπικού 
επιτεύγματος. Δεν 

αφορά στην αίσθηση 
της αυταρέσκειας, 

αλλά προκύπτει από 
ένα επίτευγμα που 
έχει κοινωνική αξία 
και για το οποίο το 

άτομο γνωρίζει ότι θα 
εκτιμηθεί από τον 

κοινωνικό περίγυρο.  

Συχνά 
συνοδεύεται από 

μια αίσθηση 
σκοπού και 

νοήματος στη 
ζωή. 

Η υπερηφάνεια 
δημιουργεί την 
επιθυμία για 
μοίρασμα με 
τους άλλους, 
αυξάνει την 
εμπιστοσύνη 
του ατόμου 
στην ικανότητά 
του να κάνει 
σπουδαία 
πράγματα, ενώ 
παράλληλα το 
κινητοποιεί 
προς νέα 
επιτεύγματα.  

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ 



Βιώνεται σε ποικίλα 
περιβάλλοντα, όπου το 
άτομο αναγνωρίζει ότι 

έχει γίνει δέκτης κάποιου 
καλού. Η ευγνωμοσύνη 

μπορεί να αφορά σε 
ο,τιδήποτε περιβάλλει το 
άτομο ή προσφέρεται σε 

αυτό και για το οποίο 
νιώθει μεγάλη εκτίμηση, 
είτε αυτό προέρχεται από 
κάποιο άλλο άτομο, από 
το σύμπαν ή από το θεό.  

Δημιουργεί μια 
αίσθηση 

«ανοίγματος»  
και ζεστασιάς 
στο άτομο και 

του προκαλεί την 
επιθυμία να 

ανταποδώσει την 
προσφορά 
αβίαστα και 

δημιουργικά. 

Η 
ευγνωμοσύνη, 

μαζί με τον 
θαυμασμό και 
την έμπνευση 
θεωρούνται 

τα τρία 
συναισθήματα 

που 
σχετίζονται με 
την υπέρβαση 
του εαυτού.  

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ 



Προκύπτει από το 
βίωμα μιας πολύ 

συγκινητικής 
εμπειρίας, όπως 

μπροστά σε ιδιαίτερες 
στιγμές καλοσύνης, 
ευφυΐας, ή δύναμης 
που ξεπερνούν το 

σύνηθες. 

Απορροφά το 
άτομο και του 
ζεσταίνει την 
καρδιά, ενώ 

δημιουργεί την 
επιθυμία στο 

άτομο να 
ξεπεράσει τον 
εαυτό του, να 

προσφέρει και να 
αριστεύσει. 

Αφορά μορφή 
θετικότητας 
που 
απομακρύνει 
το άτομο από 
την αυτό-
απορρόφησή 
του. 

ΕΜΠΝΕΥΣΗ 



Το συναίσθημα του 
θαυμασμού 

δημιουργείται όταν το 
άτομο νιώθει 

κατάπληξη και 
ευλάβεια 

αντικρίζοντας κάτι 
εξαιρετικά θαυμαστό. 

(π.χ., φυσικό 
φαινόμενο, έργο 

τέχνης ή 
εντυπωσιακές 
κατασκευές, 
ανθρώπινα 

επιτεύγματα).  

Συνειδητοποιεί πόσο 
μικρό και 

συνηθισμένο είναι 
στην πραγματικότητα 

σε σχέση με την 
απεραντοσύνη και το 

μεγαλείο του 
σύμπαντος. 

Υποχρεώνει το άτομο 
να σταματήσει, να 
αναλογιστεί και να 
προσπαθήσει να 

κατανοήσει και να 
απορροφήσει το 

μέγεθος αυτού που 
έχει συμβεί.  

Το άτομο 
βιώνει τον 

εαυτό του ως 
μέρος 

κάποιου 
ευρύτερου 
συνόλου, 

καθώς επίσης 
κινητοποιείται 
να συνδεθεί 
με κάποιον 
χαρισματικό 

ηγέτη. 

ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ/ΔΕΟΣ 


