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Πρωτέας

 θαλάσσιος δαίμονας, ήρωας, ακόμα και βασιλιάς

 Το όνομα «Πρωτέας» είναι μια αρχαία λέξη, που σημαίνει «πρώτος», 
«πρωτόγονος» και «πρωτογέννητος»

 Ικανότητα να παίρνει όποια μορφή θέλει 

 Μια πρώτη μορφή ύλης που διαδοχικά μεταμορφώνεται και δημιουργεί όλες τις 
άλλες μορφές που αποτελούν τον κόσμο

 Είναι η αρχική ουσία, που οι διαφορετικές εκδοχές της έφτιαξαν τα μέρη του 
σύμπαντος

 «Ο Πρωτέας έζησε ειρηνικά στο βασίλειό του, ώσπου ένα τραγικό συμβάν τον
τάραξε. Όταν κάποτε ο Ηρακλής πέρασε από εκεί, μονομάχησε με τους δυο γιους
του Πρωτέα, τον Πολύγονο (ή Τμώλο) και τον Τηλέγονο, τους οποίους και
σκότωσε. Ο Πρωτέας δεν άντεξε και από τη λύπη του έπεσε στη θάλασσα. Οι
θεοί τον σπλαχνίστηκαν και τον έκαναν αθάνατο θεό των νερών. Έλεγαν ότι ο
Πρωτέας ήταν πάντα ανέκφραστος, ούτε μιλούσε, ούτε γελούσε ποτέ»
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https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BC%CF%8E%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82


Εισαγωγή 

 Η ελληνική λεξικολογική υπόθεση μελέτης

Saucier, Georgiades, Tsaousis, & Goldberg (2005): The
Factor Structure of Greek Personality Adjectives, Journal of
Personality & Social Psychology, 88, 856-875.

 “λεξικολογική υπόθεση” μπορούμε να κωδικοποιήσουμε τις
σημαντικότερες εξωλεκτικές (παρατηρήσιμες) ανθρώπινες
συμπεριφορές σε απλές λέξεις στη φυσική γλώσσα του
πληθυσμού που παρατηρούμε.

 Περιγραφικοί προσωπικότητας: μια αναλυτική λίστα 3,302
πιθανών περιγραφικών επιθέτων προσωπικότητας

 Τρεις επιμέρους κατανομές: 400 πιο συχνοί, 400 πιο
χαρακτηριστικοί, 248 και από τις δυο κατηγορίες
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Εισαγωγή 

 Η ανάλυση παραγόντων (Factor Analysis) κατέδειξε ένα

μοντέλο προσδιορισμού επιθέτων της προσωπικότητας

αποτελούμενο από έξι παράγοντες

 Το μοντέλο που αναδείχθηκε

1. Δεκτικότητα (θετική διάθεση)

2. Ευερεθιστότητα

3. Ευσυνειδησία

4. Εσωστρέφεια (μελαγχολία)

5. Γενναιότητα (ηρωισμός)

6. Αρνητικό σθένος
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Εισαγωγή 

Εναλλακτικά θεωρητικά μοντέλα:

 Ashton et al. (2004): η πλειοψηφία των λεξικολογικών ερευνών έχουν 

καταδείξει ότι οι εξαπαραγοντικές αναλύσεις έχουν τρομακτικά 
ισχυρή επιβεβαίωση μεταξύ διαπολισμικών συσχετίσεων 

 Lee, K., Ashton, M.C. (2009): επανεξέτασαν τη δομή του ελληνικού 

μοντέλου της λεξικολογικής υπόθεσης 

 Χρήση ιδιοσυγκρασιακών τιμών μεταξύ απαντήσεων 

 Απόρριψη του παράγοντα «αρνητικό σθένος» 

 Διατυπώσεις του εξαπαραγοντικού μοντέλου προσωπικότητας
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Εισαγωγή 

Ανάδυση ενός νέου μοντέλου προσωπικότητας 

έξι παραγόντων (HEXACO)

1.Εξωστρέφεια 

2.Ευσυνειδησία 

3.Δεκτικότητα

4.Συναισθηματικότητα

5.Ειλικρίνεια

6.Ευστροφία 
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Σκοπός- Μεθοδολογία 

Η ανάπτυξη-δημιουργία ενός ερωτηματολογίου 

για το HEXACO μοντέλο προσωπικότητας

Η επανεξέταση του μοντέλου και η επιβεβαίωση 

του στον ελληνικό πληθυσμό 

Δείγμα 1ης χορήγησης: 

N=1609, Α= 1139 (71%), Γ= 470 (30%)

Δείγμα 2ης χορήγησης:

N=3230, A=2178 (67,5%), Γ=1053 (32,6%)
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Σκοπός- Μεθοδολογία 

 Εργαλείο: Ελληνικό τεστ προσωπικότητας

136 στοιχεία

 2η χορήγηση: Ελληνικό τεστ προσωπικότητας (Πρωτέας-6)

72 στοιχεία

Διαδικασία: Ομαδική χορήγηση σε όλους τους υποψηφίους 

στα Κέντρα Επιλογής Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων
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Αποτελέσματα EFA (Διερευνητική ανάλυση 

παραγόντων
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Αποτελέσματα CFA (Επιβεβαιωτική ανάλυση 

παραγόντων12



Συμπεράσματα- συζήτηση αποτελεσμάτων

Το HEXACO μοντέλο προσωπικότητας ΥΠΑΡΧΕΙ

και επιβεβαιώνεται στον ελληνικό πληθυσμό

Ο Πρωτέας-6 είναι ένα στιβαρό-δομημένο και 

συγκροτημένο τεστ προσωπικότητας που μπορεί 

να υποστηρίξει το HEXACO

Προκλήσεις-προσκλήσεις για περαιτέρω μελέτη σε 

ειδικούς πληθυσμούς και με άλλα ερωτηματολόγια 

(πχ. ψυχοπαθολογίας, ενδιαφερόντων)
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

email επικοινωνίας: christthomad@gmail.com

14


