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Η Θετική Ψυχολογία εστιάζει στις λειτουργικές πλευρές του 
ατόμου. Μελετάει τις θετικές εμπειρίες, τα θετικά στοιχεία 
του ανθρώπου και τις έννοιες  και τις δομές που προάγουν 

την Καλή Ζωή   



Ας σκεφτούμε … Ο χαρακτήρας: 

 Είναι μονοδιάστατο  ή πολυδιάστατο χαρακτηριστικό του 
ατόμου; 

 Εκφράζεται σε διαφορετικές διαβαθμίσεις ή είναι απλά μια 
ξεκάθαρη κατάσταση; (π.χ. σαν την εγκυμοσύνη) 

 Εξελίσσεται; Με ποιον τρόπο; 
 Μαθαίνεται;  
 Και αν διδάσκεται …. τότε ποιος θα ήταν ο κατάλληλος 

«δάσκαλος»; 
 Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας, του σχολείου, της 

εκκλησίας, των ΜΜΕ, της ευρύτερης κοινότητας στη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα του ατόμου;  

 Ποια είναι η θέση της επιλογής και της προσωπικής 
ευθύνης του ατόμου  



Ο χαρακτήρας του ατόμου περιλαμβάνει 
πολλές διαστάσεις που 
αντικατοπτρίζουν : 

 

 Τα θετικά στοιχεία 

 Τις δυνάμεις  και  

 Τις αρετές του ατόμου 

 



αρετές 

θετικά 
στοιχεία 

δυνάμεις 



Η κατηγοριοποίηση  των  αρετών και των 
θετικών στοιχείων  του χαρακτήρα: 

 Εστιάζει στα θετικά σημεία του χαρακτήρα των 
ανθρώπων, που τους διευκολύνουν να ζήσουν μία 
καλή ζωή 

 Στόχος: Να καθιερώσει μία πιο ευρεία αξιολόγηση των 
ανθρώπων με την επιπρόσθετη κατανόηση των 
δυνατών τους σημείων (Snyder et al., 2004). 

 

 VAI  (Values in Action) Institute, 

 Peterson and Seligman, Character Strengths and 
Virtues, a Handbook Classification, A.P.A., Oxford Univ. 
Press, 2004 

 

 



Αποτελεί τον 
αντίποδα του 

DSM,  ένα “un-
DSM” 

Αποτελεί ένα 
εγχειρίδιο των 

«υγιών 
λειτουργιών» του 

ανθρώπου 

Περιλαμβάνει 
διαστάσεις που 
αντανακλούν τα 

θετικά 
χαρακτηριστικά 
του ανθρώπου 

Τα θετικά στοιχεία 
μελετούνται ως 

ατομικές διαφορές 
και όχι σαν 
κατηγορίες 
ανθρώπων 



Θεωρητικές καταβολές της 
κατηγοριοποίησης του VAI 

Institute 
Θεωρίες της Ψυχολογίας της προσωπικότητας 

και των γνωρισμάτων προσωπικότητας (trait 
theories) των Allport, Eysenck, Cattell, Costa  
McCrae 

Θρησκευτικές και φιλοσοφικές παραδόσεις 
όπως του: 

1. Κομφουκιανισμού 

2. Ταοϊσμού 

3. Βουδισμού 

4. Ινδουισμού 

5. Κείμενα αρχαίων ελλήνων συγγραφέων 



Τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα: 

• Αντανακλώνται στις σκέψεις, τα 
συναισθήματα και τις συμπεριφορές του 
ατόμου 

• Μπορούν να μετρηθούν  

• Υπάρχουν σε διαφορετικά επίπεδα 
αφαίρεσης. Το πιο αφηρημένο επίπεδο είναι 
οι αρετές. 

 



Κριτήρια επιλογής των θετικών 
στοιχείων του χαρακτήρα 

 Το κάθε θετικό στοιχείο του χαρακτήρα έχει ηθική 
αξία από μόνο του και συμβάλλει στην 
ευδαιμονία 

Η εκδήλωση ενός θετικού στοιχείου του 
χαρακτήρα δεν υποβιβάζει τους άλλους γύρω 

 Εκδηλώνονται σε διάφορα πεδία (συναισθήματα, 
σκέψεις, πράξεις) και είναι σταθερά στο χρόνο 

 Ενσωματώνονται σε ευρέως αναγνωρίσιμα 
πρότυπα  σε μύθους και παραβολές 

Μπορούν να καλλιεργηθούν και να διδαχτούν 

 Συμβάλλουν στη βίωση εμπειριών που 
χαρακτηρίζουν μια ζωή με νόημα 



Οι Αρετές είναι έξι και περιλαμβάνουν 
τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα 

• Σοφία και γνώση 

• Κουράγιο 

• Ανθρωπιά 

• Δικαιοσύνη 

• Αυτοσυγκράτηση 

• Υπέρβαση 
 





Σοφία και Γνώση 

 Δημιουργικότητα, (πρωτοτυπία, εφευρετικότητα)  

  Περιέργεια, (ενδιαφέρον, επιδίωξη για καινοτόμες και 

συναρπαστικές εμπειρίες, δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες) 

 Κριτική ικανότητα , (κριτική σκέψη) 

 Αγάπη για μάθηση 

 Προοπτική, (σοφία) 



Κουράγιο 

• Γενναιότητα 

• Επιμονή, (εργατικότητα) 

• Αυθεντικότητα, (ακεραιότητα, ειλικρίνεια) 

• Ζωτικότητα , (Ζήλος, ενθουσιασμός, σθένος, 

ενεργητικότητα) 



Ανθρωπιά 

 Αγάπη 

 Καλοσύνη, (γενναιοδωρία, θρέψιμο, φροντίδα, 

συμπόνια, αλτρουιστική αγάπη, λεπτότητα) 

 Κοινωνική νοημοσύνη, (συναισθηματική νοημοσύνη, 

ατομική νοημοσύνη) 



Δικαιοσύνη 

• Ομαδικότητα, (αίσθηση κοινωνικού 

καθήκοντος, αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, 

αφοσίωση) 

• Αμεροληψία 



Εγκράτεια 

 Συγχώρεση και ευσπλαχνία 

 Ταπεινοφροσύνη και μετριοφροσύνη 

 Σύνεση 

 Αυτορρύθμιση, (αυτοέλεγχος) 



Υπέρβαση 

 Εκτίμηση της ομορφιάς και της τελειότητας, (θαυμασμός, δέος, ανύψωση) 

 Ευγνωμοσύνη  

 Ελπίδα, (αισιοδοξία, προσανατολισμός στο μέλλον) 

  Χιούμορ, (παιχνιδιάρικη στάση) 

 Πνευματικότητα, (πίστη, σκοπός, θρησκευτικότητα) 



Χαρακτηριστικά προσωπικότητας και 
θετικά στοιχεία του χαρακτήρα 



Ταλέντα /ικανότητες και θετικά στοιχεία 
του χαρακτήρα  



Περιστασιακά θέματα και θετικά στοιχεία 
του χαρακτήρα 



Αξίες και θετικά στοιχεία του χαρακτήρα 



Μέτρηση 

 

Ερωτηματολόγιο Θετικών Στοιχειών 
Χαρακτήρα (VIA Inventory of Strengths (VIA-IS) 

Ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς  

Βαθμολόγηση με βάση 5βαθμη Likert Scale 

  Αποτελείται από 240 προτάσεις και 
αναλύεται σε 24 κλίμακες που κάθε μία 
αντιστοιχεί σε ένα θετικό στοιχείο του 
χαρακτήρα 

10 ερωτήσεις για κάθε ένα από τα 24 θετικά 
στοιχεία του χαρακτήρα (240 ερωτήσεις) 

Σε διαδικασία στάθμισης: Δεν υπάρχουν 



 

Μέτρηση (συν.) 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.authentichappiness.com 
www.positivepsychology.org  

 www.viastrengths.org  
 

 

http://www.authentichappiness.com/

