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Παναγιώτης Κορδούτης

Tμήμα Ψυχολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
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Ψυχολογία των διαπροσωπικών σχέσεων I
6225, 3ΔΜ• Απαιτήσεις του μαθήματος

 γραπτές εξετάσεις:
– τύπος: α) ορισμένες 

ερωτήσεις πολλαπλών 
επιλογών, που αποσκοπούν 
στον έλεγχο της κατανόησης 
θεωρίας και της δυνατότητας 
δημιουργικής χρήσης της, 
β) ανοιχτές ερωτήσεις 
χρήσης θεωρίας σε 
διατύπωση ερευνητικών 
ερωτημάτων και σε 
εφαρμογές π.χ. σε σενάριο 
σχέσεων

 Αναγνώσματα: 
1. η παρούσα παρουσίαση
2. θεωρητικά 

αναγνώσματα σε βιβλίο 
που μοιράζεται στους 
φοιτητές αλλά και άλλα 
που βρίσκονται στον 
ιστότοπο του 
διδάσκοντος

• Ιστότοπος
– Εδώ θα βρείτε την ιστοσελίδα του μαθήματος, 

το διάγραμμα μαθημάτων, την παρουσίαση σε 
power-point, κατάλογο υποστηρικτικών 
αναγνωσμάτων, κατάλογο σχετικών 
αναγνωσμάτων που μπορούν να βρεθούν σε 
πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, τα πλήρη 
αναγνώσματα του μαθήματος σε Word.doc, 
παρουσιάσεις ερευνών στην περιοχή του 
μαθήματος και άλλες χρήσιμες πληροφορίες 

–– http://www.kordoutis.grhttp://www.kordoutis.gr
• Επικοινωνία

– Ώρες υποδοχής , Χειμερινού Εξ. 2016, στο 
γραφείο Ε3, Πέμπτη 12:00 – 14:00,
και μετά από συνεννόηση στις παρακάτω ηλ. 
διευθύνσεις  

– Ερωτήσεις, σχετικές με το μάθημα, τα 
αναγνώσματα και τις εξετάσεις: 

–– pkord@otenet.grpkord@otenet.gr
–– kordouti@panteion.grkordouti@panteion.gr
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Προεπισκόπηση

 Οι διαπροσωπικές Οι διαπροσωπικές 
σχέσεις, ποιες, πως, σχέσεις, ποιες, πως, 
γιατίγιατί

 Ιστορία της στενής Ιστορία της στενής 
διαπροσωπικής διαπροσωπικής 
σχέσης, του Έρωτα και σχέσης, του Έρωτα και 
Κοινωνική ΨυχολογίαΚοινωνική Ψυχολογία

 Φαινομενολογία του Φαινομενολογία του 
έρωτα και της ερωτικής έρωτα και της ερωτικής 
σχέσης: σχέσης: 
 τύποι ή είδη έρωτα και τύποι τύποι ή είδη έρωτα και τύποι 

ή είδη σχέσεων ή είδη σχέσεων 
 επιστημονικές θεωρίεςεπιστημονικές θεωρίες

 ΓνωστικοΓνωστικο--θυμικοθυμικο--
συμπεριφορικέςσυμπεριφορικές
διεργασίες και κοινωνικές διεργασίες και κοινωνικές 
διαδικασίες περί το διαδικασίες περί το 
ερωτικώς ερωτικώς σχετίζεσθαισχετίζεσθαι: : 
 η η μεγαθεωρίαμεγαθεωρία του δεσμούτου δεσμού
 ηη κοινωνιοσεξουαλικότητακοινωνιοσεξουαλικότητα
 η θεωρία της ισοτιμίας (μία η θεωρία της ισοτιμίας (μία 

θεωρία κοινωνικής ανταλλαγής)θεωρία κοινωνικής ανταλλαγής)

 Άλλες θεωρίες ή Άλλες θεωρίες ή 
προσεγγίσεις: προσεγγίσεις: 
 η  η  μεγαθεωρίαςμεγαθεωρίας της εξέλιξηςτης εξέλιξης
 η προσέγγιση της ερωτικής η προσέγγιση της ερωτικής 

πλαστικότηταςπλαστικότητας
 ο έρωτας σαν «ιστορία»ο έρωτας σαν «ιστορία»
 η προσέγγιση των η προσέγγιση των 

ΚοινωνικώνΚοινωνικών
ΑναπαραστάσεωνΑναπαραστάσεων
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H Κοινωνική Ψυχολογία 
της στενής διαπροσωπικής σχέσης

 Οι διαπροσωπικές 
σχέσεις, ποιες, πως 
και γιατί

 Ιστορία της στενής 
διαπροσωπικής 
σχέσης, του έρωτα 
και Κοινωνική 
Ψυχολογία
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Η Κοινωνική Ψυχολογία του Έρωτα
 Τι είναι έρως;  Φαινομενολογική απάντηση:

○ Η υπό το κράτος έντασης σύνθεση αγάπης και σεξ η 
οποία,ψυχολογικά, δεν μπορεί να αναλυθεί υποκειμενικά στα 
συστατικά της με ευχέρεια
 Συμφυρμός επιθυμίας του άλλου γιατί είναι άλλος, επιθυμίας μίας 

απροσδιόριστης ενότητας με τον άλλο,  επιθυμία κοινωνικής σύγκρισης με 
τον άλλο, επανα-αυτοπροσδιορισμού εξ αιτίας- του άλλου αλλά και αλλαγής 
του άλλου 

 Πόθος, σεξουαλική επιθυμία αλλά και προσκόλληση
 Πάθος, φαντασίωση, οραματισμός αλλά και εμμονή 

○ Αλληγορίες και μύθοι:
 Έρως και ψυχή 
 Το Πλατωνικό Συμπόσιον: 

- ο μύθος του Αριστοφάνη,
- ο μύθος της Διοτίμας: έρως=γιος της  Πενίας και του Πόρου

○ Συστατικά στοιχεία
 Πάθος, ηδονή, ευχαρίστηση, ικανοποίηση
 Σεξ, διέγερση, εκτόνωση
 Πόθος, επιθυμία
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Η Κοινωνική Ψυχολογία τους Έρωτα
Πρότυπα κοινωνιοψυχολογικής ανέλιξης ή εναλλαγής

 Καθολική σταθερά: η θέσμιση γύρω από την ερωτική 
επιθυμία ως βάση κοινωνικής οργάνωσης.

 Η κατίσχυση κατά του έρωτος για το όμοιο αλλά και η 
ανάσχεση του έρωτα για το ελευθέρως επιλεγόμενο 
ανόμοιο

 Προϊούσα ιστορικά στις κοινωνίες θέσμιση και 
«κανονικοποίηση» της ερωτικής επιθυμίας. Η 
επίδραση της ατομικότητας (αυτοσυνειδησία). 
Ολοκρατία –Ατομοκρατία και έρως
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Η Κοινωνική Ψυχολογία τους Έρωτα
Πρότυπα κοινωνιοψυχολογικής ανέλιξης ή εναλλαγής

 Η απόσχιση του έρωτα από την δημιουργία 
οικογένειας και την σταθερή στενή διαπροσωπική 
σχέση

 Η ενοποίηση με την οικογένεια και τη σταθερή σχέση, 
η κοινωνιοψυχολογική «ενοποίηση»(ή ένδυση) του 
έρωτα με την ερωτική αγάπη 

 Η ενδοσχάση του έρωτα, σε σεξ και ερωτική αγάπη

 Η αποπροσωποποίηση και αποσπασματοποίηση του 
σεξ
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Ιστορία και Κοινωνική Ψυχολογία του Έρωτα
 Πολιτισμικές διαστάσεις διαφοροποίησης του 

έρωτα:
Η πλαστικότητα των φύλων 

Ποιος αλλάζει, πως και πόσο; Ποιος διαφοροποιείται από την 
συγκυρία και την κοινωνική αλλαγή;

Σεξουαλικότητα:
Σεξουαλικός έναντι  Μη Σεξουαλικού 

Σεξουαλικός προσανατολισμός: 
Ομοφυλοφιλικός έναντι Ετεροφυλοφιλικού

Αξίες:  
Επιθυμητός έναντι Ανεπιθύμητου

Οικογενειακή κατάσταση:
Έγγαμος έναντι Άγαμου
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Ιστορία και Κοινωνική Ψυχολογία του Έρωτα

 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 παραφροσύνη και οίστρος

 μύηση στην κοινωνία των ανδρών/γυναικών, Σπάρτη και 
Αθήνα, πλατωνικός έρως  

 ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

 μαρτύριο, παιχνίδι και διασκέδαση

 η θεσμική κατοχύρωση του γάμου και της σχέσης του με 
κοινωνική διάρθρωση-αναδιάρθρωση. Γάμος και διαζύγιο

 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

 ο έρως αδιανόητος εκτός γάμου. Παράφορο και παράνομο   
συναίσθημα από το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να λυτρωθεί 
με την ευλογία της εκκλησίας και την τεκνοποιία.
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Ιστορία και Κοινωνική Ψυχολογία του Έρωτα

 ΔΥΤΙΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ, ΥΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

 ιπποτικός, παραμυθένιος και εξιδανικευμένος έρως, αυλική 
ερωτοτροπία, N. Γαλλία 12ος αι.-τροβαδούροι,

 ερωτικά ειδύλλια, ο Ερωτόκριτος

 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

 μάταιος και καταδικασμένος Έρως

 17ος ΑΙΩΝΑΣ κ.ε.   

 Ο γάμος παρουσιάζεται ως «φυσικό» επιστέγασμα του 
έρωτα  και αποδεκτός στόχος ατομικής ευτυχίας (π.χ. στην 
Αγγλία)
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Ιστορία και Κοινωνική Ψυχολογία του Έρωτα

 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

 «Ο έρως πρέπει να οδηγεί σε γάμο» ως κοινωνικός κανόνας 
και ατομική επιθυμία. Η εκτεταμένη οικογένεια ως 
υποστηρικτικό ατομικό στήριγμα. Η κανονισμένη και 
κανονιστική φιλία της κοινωνικής συμμόρφωσης και 
υποχρεωτικής στήριξης.

 ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ

 Ο έρως ως ατομική και κοινωνική αυταξία. Ερωτική 
ελευθεριότητα. Η πυρηνική οικογένεια. Η συμβίωση. Ο μόνος 
άνθρωπος. Η επιλεκτική «νέα» φιλία της κοινωνικής 
σύγκρισης και προαιρετικής στήριξης. Η μονογονεϊκή 
οικογένεια. 
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Ιστορία και Κοινωνική Ψυχολογία του Έρωτα

 ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ
 ‘Ερως και Σεξ.
 Πολυδιάσπαση του έρωτα και φόβος του άλλου.
 Οικογενειακός νεορομαντισμός και νεοσυντηρητικότητα.
 Οικονομική και κοινωνική πλαισίωση των μη συμβατικών 

ζευγαριών και του μόνου ανθρώπου.
 Η «νέα φιλία» ως δίκτυο πλαισίωσης του έρωτα και ως 

αυταξία.
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H Κοινωνική Ψυχολογία 
της στενής διαπροσωπικής σχέσης

 Φαινομενολογία του έρωτα και της 
ερωτικής σχέσης: 
 τύποι ή είδη έρωτα και τύποι ή είδη σχέσεων,είδη έρωτα και τύποι ή είδη σχέσεων,

 επιστημονικές θεωρίεςεπιστημονικές θεωρίες

13Π. Κορδούτης 102 ©

Φαινομενολογία του έρωτα
Περιγραφικές παραγωγικές θεωρίες

 Rubin
 Το μοντέλο της αρέσκειας και του έρωτα

 Berscheid & Walster, Hatfield
 Η βασική διάκριση: συντροφικότητα και έρως 

πάθους

 Lee
 Έξι τύποι έρωτα

 Sternberg
 Το τρίγωνο του έρωτα
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Τύποι ή είδη έρωτα
το μοντέλο της αρέσκειας και του έρωτα κατά Rubin (1973)

 κατανόηση του έρωτα μέσα από τη διάκρισή  του από 
την αρέσκεια για τον άλλο
 Εγχείρημα μεθοδολογικό-μετρικό παρά θεωρητικό 

o (Κλίμακες έρωτα και Κλίμακες αρέσκειας)

• Αρέσκεια = στοργή, σεβασμός, οικειότητα, μοίρασμα χρόνου, 
αναγνώριση, αποδοχή, εμπιστοσύνη

• Έρωτας = τρία συστατικάτρία συστατικά
i.i. «Δέσιμο» «Δέσιμο» -- ΠροσκόλλησηΠροσκόλληση:  ισχυρή ανάγκη από τη φυσική 

παρουσία του άλλου και την υποστήριξή του.  Επιθυμία πλήρωσης 
από τον άλλο («με γεμίζει»).

ii.ii. «Έγνοια»«Έγνοια»--ΦροντίδΦροντίδαα:  έγνοια που εκδηλώνεται με την επιθυμία 
βοήθειας και υποστήριξης του άλλου

iii.iii. «Να είμαι κοντά»«Να είμαι κοντά»--ΕγγύτηταΕγγύτητα: επιθυμία στενής κι αποκλειστικής 
επαφής σε κλίμα εμπιστοσύνης κατά προτεραιότητα
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Τύποι ή είδη έρωτα
το μοντέλο της αρέσκειας και του έρωτα κατά Rubin

 Η αρέσκεια και ο έρωτας συνήθως αποκλείονται αμοιβαία, 
ενίοτε όμως έχουν θολά όρια εφόσον ορισμένα από τα 
συστατικά του έρωτα μπορούν να εκδηλωθούν στο πλαίσιο 
αρέσκειας και, πιο συχνά, το αντίστροφο
• μας αρέσουν συγγενικά πρόσωπα, φίλοι 

○ αλλά μας αρέσουν και πρόσωπα με τα οποία μπορεί να έχουμε 
ερωτική επαφή προς τα οποία δείχνουμε στοργή, σεβασμό, 
αναγνώριση κλπ.

• μπορεί να εκδηλώσουμε ορισμένα υποδόρια ερωτικά 
συναισθήματα για συγγενικά και φιλικά πρόσωπα.
○ έντονη διαφορά φύλου: οι γυναίκες δείχνουν κάποια από τα αισθήματα 

που αφορούν τον έρωτα σε φιλικά-συγγενικά τους πρόσωπα (π.χ. 
στοργή), οι άνδρες ελάχιστα
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Τύποι ή είδη έρωτα
το μοντέλο της αρέσκειας και του έρωτα κατά Rubin

• Η ειδοποιός διαφορά αρέσκειας και έρωτα δεν είναι 
μόνο η φυσική έλξη και η σωματική επαφή.

• Θεμελιώδης είναι και η ψυχολογική ειδοποιός διαφορά.
• στον έρωτα: 

1. η θεώρηση του άλλου ως όλο. Η αποδοχή του άλλου 
ως όλο-αλλά και η έντονη επιθυμία άσκησης 
διαπροσωπικής επιρροής

2. η διάθεση αυτοαποκάλυψης προς τον άλλο.  Ο 
εαυτός διατίθεται προς την επιρροή του άλλου.
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Τύποι ή είδη έρωτα
 Η βασική διάκριση (Berscheid & Walster, 1978)

1. Αρέσκεια                                         Συντροφικότητα
(συντροφική αγάπη)

 πρόκειται για πόλους ενός συνεχούς στο οποίο 
διαφοροποιείται το βάθος του συναισθήματος και ο 
βαθμός εμπλοκής 

• Αρέσκεια = 
η στοργή που νοιώθουμε για οικεία πρόσωπα, γνωστούς και φίλους

• Συντροφικότητα =
Η στοργή που νοιώθουμε για πρόσωπα με τα οποία  η ζωή μας 

παρουσιάζει βαθιά αλληλεξάρτηση, εμπλοκή και δέσιμο
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Τύποι ή είδη έρωτα

 Η βασική διάκριση (Berscheid & Walster, 1978)

2. Έρως πάθους ή περιπαθής έρως
 Ισχυρή συναισθηματική κατάσταση, πλησμονή 

συναισθημάτων 
 τρυφερότητας 
 αγαλλίασης-ευθυμίας-ενθουσιασμού-έξαρσης-έκστασης 

(υπερθυμίας)
 ανησυχίας-αβεβαιότητας, αγωνίας, αδημονίας 
 σεξουαλικής επιθυμίας
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Τύποι ή είδη έρωτα
έρως πάθους

(Berscheid et al. 1989. Hatfield & Walster, 1978)

• αναφέρεται σε μία κατάσταση 
υψηλής και διάχυτης διέγερσης 
που κυμαίνεται ποιοτικά από το 
συναίσθημα της αγωνίας, 
εμμονής έως της έκστασης. 

• Χαρακτηρίζεται από μεταπτώσεις 
και αστάθεια. 

• Γίνεται υποκειμενικά αντιληπτή 
ως προκαλούμενη από την απλή 
φυσική παρουσία ή νοερή 
αναπαράσταση του άλλου.

• Η μεταβίβαση της 
διέγερσης (Zillmann, 
1984).

• διπαραγοντική θεωρία  = 
διέγερση και σκέψη 
(Tesser, 1978 –
αυτοδημιούργητος και 
αυτοτροφοδοτούμενος 
έρως)
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Τύποι ή είδη έρωτα
συντροφικότητα

(Berscheid et al. 1989. Hatfield & Walster, 1978)

 ασφάλεια

 εμπιστοσύνη 
• αξιοπιστία-συνέπεια 

• συναισθηματική ασφάλεια 
ότι ο άλλος θα 
προστατεύσει την ευεξία 
μας

 σεβασμός, θαυμασμός

 σταθερότητα 
συναισθηματική και 
προβλεψιμότητα

 διάρκεια

 μειωμένη ένταση

 αναμενόμενη και μεταξύ 
φίλων
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Τύποι ή είδη έρωτα, οι διαφορές 
(Berscheid et al. 1989. Hatfield & Walster, 1978)

έρως πάθους συντροφικότητα
 νοερή ικανοποίηση, 

προσδοκώμενη ευχαρίστηση, 
φαντασιακή ευχαρίστηση

 αμβλύνεται με το χρόνο

 θάλλει με το  απρόβλεπτο, το 
καινούργιο, την αβεβαιότητα

 θετικό και αρνητικό 
συναίσθημα: χαρά κι 
ενθουσιασμός, ζήλια, άγχος 
κι αγωνία

 αμοιβαίες πραγματικές 
ανταμοιβές (ισχύουν και 
στην αρέσκεια)

 βαθαίνει με το χρόνο και 
εντείνεται

 θεμελιώνεται στο οικείο και 
την προβλεψιμότητα

 θετικό συναίσθημα
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 Η σχέση μεταξύ των ειδών παράγει ερωτική σχέση
Αμοιβαία αποκλειόμενα (μετάβαση με σύγκρουση ή αδιέξοδο και διάλυση)Αμοιβαία αποκλειόμενα (μετάβαση με σύγκρουση ή αδιέξοδο και διάλυση)

Έρωτας πάθους Συντροφικός έρως => Σχέση ή αδιέξοδο

ΣΣυνέχεια και αντικατάστασηυνέχεια και αντικατάσταση

Έρωτας πάθους

Συντροφικός έρως => ΣχέσηΣχέση

AAμφότεραμφότερα παρόντα αν και σε διαφορετική ένταση από την αρχή παρόντα αν και σε διαφορετική ένταση από την αρχή 

ΣχέσηΣχέση

Έρως πάθους               Αρέσκεια, έλξη = > Συντροφικός έρως
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Από τη βασική διάσταση και τα είδη 
έρωτα στην ερωτική σχέση 23

Τύποι ή είδη έρωτα
Οι έξι τύποι έρωτα κατά Lee (1971, 1977, 1978)

Τύπος Όνομα Περιγραφή

1. Έρως Έρως πλήρες συναισθηματικό βίωμα 
στο οποίο αναλίσκεται το 
άτομο, άμεση και ισχυρή 
φυσική έλξη

2. Στοργικός έρως Στοργή άνετη εγγύτητα, οικειότητα που 
αναπτύσσεται αργά και 
σταθερά, μοίρασμα-κοινή 
εμπειρία, βαθμιαία αυτο-
αποκάλυψη

24Π. Κορδούτης 102 ©
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Τύποι ή είδη έρωτα
Οι έξι τύποι έρωτα κατά Lee (1971, 1977,1978)

Τύπος Όνομα Περιγραφή

3. Παιγνιώδης 
έρως

Παίγνιον βασισμένος σε διάθεση 
ευχαρίστησης και στρατηγικής 
για την απόκτησή της, δεν 
υπεισέρχεται δέσμευση, 
βραχύβιος, ευάλωτος στην ανία

4. Μανικός έρως Μανία συναισθηματικά έντονος με 
εκδηλώσεις ζήλιας και 
κτητικότητας, αγχώδης με 
συνεχή φόβο απόρριψης

25Π. Κορδούτης 102 ©

Τύποι ή είδη έρωτα
Οι έξι τύποι έρωτα κατά Lee (1971, 1973, 1977,1978)

Τύπος Όνομα Περιγραφή

5. Πραγματιστικός 
έρως

Πράγμα βασισμένος στη λογική, επιλογή 
συντρόφου που ικανοποιεί 
πρακτικές ανάγκες, συνταιριάζεται 
ως προς την ηλικία, τα πιστεύω, 
την κοινωνική τάξη, το μορφωτικό 
υπόβαθρο, την προσωπικότητα. 
Δεν υπάρχει ενθουσιασμός αλλά 
ικανοποίηση 

6. Αγαπητικός έρως Αγάπη αγάπη χωρίς προϋποθέσεις, 
συγχωρητική και δοτική, έγνοια και 
φροντίδα, δεν υπάρχει προσδοκία 
ανταπόδοσης, υπάρχει αυτοθυσία

26Π. Κορδούτης 102 ©
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Τύποι ή είδη έρωτα
παράδειγμα παραγωγικών προβλέψεων 
από την περιγραφική θεωρία του Lee

1. Ερωτικός τύπος: ο εραστής αναζητά ένα πρόσωπο 
με επιθυμητό παρουσιαστικό και ανυπομονεί για μια 
έντονη σχέση.

2. Στοργικός τύπος: επιθυμία του εραστή για φροντίδα 
και πράξεις φροντίδας προς τον άλλο, συχνά 
προνοητικές, αλλά και προσδοκία φροντίδας από 
τον εραστή.

3. Παιγνιώδης τύπος: είναι επιπόλαιος στον έρωτα και 
του αρέσει η εναλλαγή συντρόφων. 

27

Τι ερωτικό ύφος υιοθετεί ένα άνθρωπος που βιώνει κάθε έναν 
από τους έξι τύπους έρωτα (εραστής);  Αν οι τύποι χαρακτηρίζουν 
μια σχέση, ποιες αδρές προβλέψεις μπορούν να γίνουν για τη 
συμπεριφορά των εραστών; Τι «ύφος ερωτεύεσθαι» εκδηλώνουν;

Π. Κορδούτης 102 ©

Τύποι ή είδη έρωτα
παράδειγμα παραγωγικών προβλέψεων 

από την περιγραφική θεωρία του Lee

4. Μανικός τύπος : είναι απαιτητικός, κτητικός 
απέναντι στον σύντροφο, γεμάτος άγχος 
απόρριψης και συχνά χάνει τον έλεγχο. 

5. Πραγματιστικός τύπος: αναζητά ένα 
πρόσωπο με τις «σωστές προδιαγραφές» 
(ηλικία, επάγγελμα, μόρφωση, τάξη, 
πιστεύω).

6. Αγαπητικός τύπος είναι αλτρουϊστής και 
αγαπά χωρίς να περιμένει ανταπόδοση.

28Π. Κορδούτης 102 ©
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Τύποι ή είδη έρωτα
Η τριγωνική θεωρία του έρωτα 
κατά Sternberg (Sternberg, 1986. Sternberg & Barnes, 1988)
γραφική παράσταση των τριών συστατικών (κεφαλαία γράμματα) του έρωτα
και των ειδών έρωτος που συνδυαστικά ή από μόνα τους παράγουν (πεζά γράμματα), 

-βλέπε  και διαφάνεια 31-

29

ΠΑΘΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ/
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΕΓΓΥΤΗΤΑ

κεραυνοβόλος

ολοκληρωμένος
έρως

άφρων ρομαντικός

συντροφικός

κενός απλώς αρέσκεια

Π. Κορδούτης 102 ©

Τύποι ή είδη έρωτα
Η τριγωνική θεωρία του έρωτα κατά Sternberg

 Εγγύτητα – το θυμικό συστατικό
 Ο βαθμός εγγύτητας, πόσο στενή είναι η σχέση. 

Μοίρασμα, αμοιβαία κατανόηση, συναισθηματική 
στήριξη, θαλπωρή στη σχέση

 Πάθος – το συστατικό του κινήτρου
 Φυσική έλξη, σεξουαλική επιθυμία, το αίσθημα 

«νιώθω ερωτευμένος», πιθανή εμπλοκή και άλλων 
αναγκών του Εαυτού αυτοεκτίμηση, ανάγκη για 
σύναψη δεσμών

 Δέσμευση/απόφαση – το γνωστικό συστατικό
 Πρόκειται για τη βραχυπρόθεσμη απόφαση ότι 

αγαπάς κάποιον και την μακροπρόθεσμη δέσμευση 
να κρατήσεις τη σχέση αγάπης 

30Π. Κορδούτης 102 ©
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Τύποι ή είδη έρωτα
Η τριγωνική θεωρία του έρωτα κατά Sternberg

Πάθος Δέσμευση Εγγύτητα

μη έρως -- -- --
κεραυνοβόλος έρωςκεραυνοβόλος έρως ++ -- --

κενός έρωςκενός έρως -- ++ --

απλώς αρέσκεια -- -- ++

άφρων έρως ++ ++ --

ρομαντικός έρως ++ -- ++

συντροφικός έρως -- ++ ++

ολοκληρωμένος έρως ++ ++ ++

31Π. Κορδούτης 102 ©

H Κοινωνική Ψυχολογία 
της στενής διαπροσωπικής σχέσης

 Γνωστικο-συναισθηματικο-συμπεριφορικές
διεργασίες περί το ερωτικώς σχετίζεσθαι:
 η μεγαθεωρία του δεσμού

 Η κοινωνιοσεξουαλικότητα

 η θεωρίας της ισοτιμίας (μία θεωρία κοινωνικής 
αναταλλαγής)

 προσέγγιση της θεωρίας της εξέλιξης

 προσέγγιση της ερωτικής πλαστικότητας

 η θεωρία του έρωτα σαν ιστορία

 οι πολυθεωρητικές και πολυμεθοδολογικές προσεγγίσεις 
των Κοινωνικών Αναπαραστάσεων στη μελέτη της Κ.Α. 
του έρωτα

32Π. Κορδούτης 102 ©
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Φαινομενολογία του έρωτα
μία αιτιοκρατική παραγωγική  θεωρία

 Η αναπτυξιακή θεωρία του δεσμού (Bowlby, 1969-
1980)

 Η μεγαθεωρία του Βοwlby συνδυάζει:

 Δαρβινική εξελικτική θεωρία, γνωστική ψυχολογία, θυμική 
θεωρία και κινήτρων, θεωρία συστημάτων ελέγχου και 
εθολογία 

 Απαντά σε ερωτήματα για την αναπαραγωγή του είδους 
μέσω της ερωτικής σχέσηςσχέσης και της κοινωνικής δικτύωσηςκοινωνικής δικτύωσης

 Εξηγεί με σχετική επιτυχία τη συνέχεια και ασυνέχεια των Εξηγεί με σχετική επιτυχία τη συνέχεια και ασυνέχεια των 
σχέσεωνσχέσεων

 Απαντά σχετικά ικανοποιητικά στο ερώτημα της σύνδεσης του Απαντά σχετικά ικανοποιητικά στο ερώτημα της σύνδεσης του 
ερωτικώς ερωτικώς σχετίζεσθαισχετίζεσθαι με την ταυτότητα των ανθρώπωνμε την ταυτότητα των ανθρώπων

33Π. Κορδούτης 102 ©

ΤΡΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥ ΖΗΝ ΤΟΥ ΤΡΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥ ΖΗΝ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

1. Το σύστημα δεσμού (ασφάλεια, «ασφαλές λιμάνι», 
προστασία από κίνδυνο)

2. Το σύστημα φροντίδας (να παρέχεις στήριξη για την ευεξία 
του άλλου και να σου παρέχουν)

3. Το σύστημα της σεξουαλικότητας (σωματικής έκφρασης του 
σεξουαλικού ενστίκτου-ταυτότητας φύλου / συμμετοχή με 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην αναπαραγωγή του είδους)

34Π. Κορδούτης 102 ©
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ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥ ΖΗΝ ΤΟΥ ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥ ΖΗΝ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

 Στόχος των τριών συστημάτων:
○ Η ταυτόχρονη λειτουργία των τριών συστημάτων 

διασφαλίζει ότι με κάποιο τρόπο το άτομο θα οικοδομήσει 
κοινωνικό δίκτυο ή θα βρεθεί εντός κοινωνικού δικτύου 
(γιατί οικοδομούν οι άλλοι), ώστε να εξασφαλιστεί η 
αυτοσυντήρηση του μέσα από αυτό, η έκφρασή του και η 
ανάπτυξη του είναι του.  Ταυτόχρονα, διασφαλίζεται η 
κοινωνική συνοχή και η αναπαραγωγή μας ως είδους.

35Π. Κορδούτης 102 ©

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥ ΖΗΝ ΤΟΥ ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥ ΖΗΝ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

 Υδραυλική σχέση των τριών συστημάτων
○ είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους μεν αλλά συλλειτουργούν 
 όταν το ένα εντείνεται  υπερβολικά, είτε εντείνεται και το άλλο προς 

την ίδια κατεύθυνση είτε υπολειτουργεί, π.χ.,
- όταν η σεξουαλική έκφραση υπολειτουργεί, μπορεί να ενταθεί η 

λειτουργία του δεσμού ή/και της φροντίδας

- αλλά κάλλιστα η σεξουαλικότητα μπορεί να εκφραστεί μαζί με έντονη 
έμπρακτη φροντίδα και ισχυρό βίωμα δεσμού.  

- ή η σεξουαλικότητα μπορεί να υπερλειτουργεί τόσο ώστε να καθιστά 
σχεδόν περιττή τη λειτουργεία των άλλων δύο συστημάτων 
(σπανιότερη κατάσταση) !
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Φαινομενολογία του έρωτα
μία αιτιοκρατική παραγωγική  θεωρία

 Η αναπτυξιακή θεωρία του δεσμού (Bowlby, 1969-
1980)

 Θεμελιώδης έννοια για τη μεγαθεωρία του Βοwlby:

 Το Περιβάλλον Εξελικτικής Προσαρμοστικότητας (ΠΕΠ, 
EEE=Environment of evolutionary adaptedness)

○ Προσομοίωση στο εργαστήριο: η «αλλόκοτη κατάσταση» ή 
«η συνθήκη του ξένου» (Ainsworth et al., 1978)

 οι αντιδράσεις του βρέφους στη συνθήκη

 η συσχέτιση των αντιδράσεων του βρέφους με τη σχέση 
του βρέφους προς το πρόσωπο βασικής φροντίδας 
(μητέρα, γονέα ή άλλο)

37Π. Κορδούτης 102 ©

Η θεωρία του δεσμού
μία αιτιοκρατική παραγωγική  θεωρία

 Περιβάλλον Εξελικτικής Προσαρμοστικότητας (ΠΕΠ, 
EEE=Environment of Εvolutionary Αdaptedness)

○ Προσομοίωση στο εργαστήριο: η «αλλόκοτη κατάσταση» ή «η συνθήκη του 
ξένου»
 αναπαράγει δύο σημεία του ΠΕΠ: 

 εγκατάλειψη, να αφήνεται ένα πλάσμα μόνο

 έκθεση σε άγνωστο-ξένο/η (ίσως απειλή-αρπακτικό)

 γιατί η συνθήκη αυτή είναι αλλόκοτη για το βρέφος;  

1. Η μητέρα με το 12-18 μηνών παιδί της μπαίνει σε εργαστήριο όπου υπάρχουν 
παιχνίδια  αλλά και μία ξένη γυναίκα

2. Η ξένη απασχολεί το παιδί με τα παιχνίδια, ενώπιον της μητέρας 

3. Η ξένη φεύγει

4. Η μητέρα επίσης φεύγει σε λίγο

5. Η ξένη επανέρχεται μετά από λίγο

6. Η μητέρα επανέρχεται μετά από λίγο

 Οι αντιδράσεις του βρέφους καταγράφονται, μαγνητοσκοπούνται και 
παρακολουθούνται από διπλό καθρέφτη
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Η θεωρία του δεσμού
 Η «αλλόκοτη κατάσταση» ή «η συνθήκη του 

ξένου»
Παρατηρήσεις-ευρήματα
 Τα περισσότερα παιδιά (60% με 75%) έδειξαν αποκρίσεις «ασφαλούς 

δεσμού»
1. τα βρέφη εκδήλωσαν δυσφορία  όταν έφυγε η μητέρα
2. αναζήτησαν τη φυσική-σωματική επαφή μαζί της όταν επέστρεψε
3. ηρέμησαν και άρχισαν παίζουν με τα παιχνίδια

 Περίπου το 20% έδειξε αποκρίσεις «δεσμού αποφυγής»
1. δεν έδωσαν και πολύ σημασία στη μητέρα γενικά
2. δεν δυσφόρησαν ιδιαίτερα όταν έφυγε
3. σχεδόν αγνόησαν την επιστροφή της 

 Το 10-15% έδειξε αποκρίσεις «δεσμού αμφιθυμίας»
○ συμπεριφέρονταν αμφιθυμικά στην επιστροφή της μητέρας, έκλαιγαν, 

γκρίνιαζαν και ζητούσαν, απαιτούσαν φυσική επαφή αλλά ταυτόχρονα 
αντιστέκονταν και την απωθούσαν με θυμό  

 Οι συμπεριφορικές αποκρίσεις των βρεφών είναι προσαρμοστικές από τη Οι συμπεριφορικές αποκρίσεις των βρεφών είναι προσαρμοστικές από τη 
σκοπιά της Θ. της Εξέλιξης και της ανάπτυξης του ενήλικασκοπιά της Θ. της Εξέλιξης και της ανάπτυξης του ενήλικα

39Π. Κορδούτης 102 ©

Η θεωρία του δεσμού
ύφος σύναψης δεσμού στη βρεφική ηλικία κατά το μοντέλο της Ainsworth

 η συσχέτιση των αποκρίσεων του βρέφους με πρότυπα 
γονεϊκής φροντίδας ή με τον τρόπο που ο γονιός, η μητέρα ή το 
πρόσωπο βασικής φροντίδας του βρέφους, το νοιάζεται

○ Ασφαλής δεσμός
 Οι μητέρες-πρόσωπα βασικής φροντίδας δείχνουν ασφαλή και ευαίσθητη 

φροντίδα, υψηλή ευαισθησία στις ανάγκες του βρέφους, άμεση, σταθερή και 
προβλέψιμη απόκριση, έχουν ζεστή και στενή σχέση 

○ Αποφευκτικός
 Είναι συστηματικά ψυχρές και απορριπτικές και αποφεύγουν τη σωματική 

επαφή

○ Αμφιθυμικός (αγχώδης/ανασφαλής)
 Είναι απρόβλεπτες με τα βρέφη τους, εναλλάσσοντας συμπεριφορές , 

αποκρινόμενες με μείγμα θυμού, παραμέλησης και υποστηρικτικής 
συμπεριφοράς

 απόκτηση ύφους σύναψης δεσμού από το βρέφος, 
εσωτερικευμένων εν ενεργεία μοντέλων περί το σχετίζεσθαι 
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Η θεωρία του δεσμού
ύφος σύναψης δεσμού στις ερωτικές σχέσεις της ενήλικης ζωής 

 Το ύφος σύναψης δεσμού που αποκτάται στη 
βρεφική ηλικία σχετίζεται με τον τρόπο που οι 
άνθρωποι συνάπτουν ερωτικές σχέσεις κατά την 
ενήλική ζωή (Hazan & Shaver, 1987)

 φαινομενολογικές ομοιότητες σχέσης βρέφους-
προσώπου βασικής φροντίδας, εραστών

 οι άνθρωποι διαθέτουν γνωστικά κοινωνικά 
σχήματα περί το σχετίζεσθαι, βασισμένα στο 
ύφος σύναψης δεσμού που απέκτησαν στη 
βρεφική ηλικία, τα οποία ενεργοποιούνται στο 
περιβάλλον των ερωτικών σχέσεων για να 
καθοδηγήσουν τη συμπεριφορά 
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Ύφος σύναψης δεσμού 
Hazan & Shaver, 1987. Simpson, 1992
Σεναριακές τυποποιήσεις για κάθε ύφος εμπνευσμένες από το μοντέλο 
της Ainsworth
 Ασφαλές

 «Μου είναι πολύ εύκολο να πλησιάζω τους άλλους, μου αρέσει να 
στηρίζομαι σε αυτούς και να στηρίζονται πάνω μου. Δεν πολυανησυχώ 
μην τυχόν με εγκαταλείψουν ή μην έρθουν πάρα πολύ κοντά μου»

 Αποφευκτικό
 «Δε νιώθω και πολύ άνετα  να είμαι κοντά σε άλλους.  Δυσκολεύομαι να 

τους εμπιστευτώ απόλυτα και να στηριχτώ πάνω τους.  Νιώθω 
νευρικότητα όταν με πλησιάζουν πάρα πολύ και συχνά οι ερωτικοί 
σύντροφοί μου θα ήθελαν να είμαι πολύ πιο κοντά τους από ότι μπορώ, 
δε νιώθω άνετα ώστε να τους πλησιάσω περισσότερο»

 Αμφιθυμικό
 «Νιώθω πως οι άλλοι είναι απρόθυμοι να με πλησιάσουν όσο θα  ήθελα.  

Συχνά ανησυχώ πως ο σύντροφός μου δε με αγαπά πραγματικά και δε 
θα θελήσει να μείνει μαζί μου.  Θέλω να γίνω ένα εντελώς με κάποιον 
άνθρωπο και η επιθυμία μου αυτή  καμιά φορά τους φοβίζει και τους 
διώχνει»
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Διαστάσεις και τύποι στο ύφος σύναψης δεσμού  κατά την ενήλικη ζωή
δύο ανεξάρτητες διαστάσεις και οι τέσσερις κατηγορικοί τύποι ύφους σύναψης δεσμού
(Hazan & Shaver, 1987. Bartholomew & Horowitz, 1991. Bartholomew & Shaver, 1998)
(θεωρητικό μοντέλο: η μία διάσταση δηλώνει θετική-αρνητική στάση έναντι του εαυτού,

η άλλη θετικής αρνητικής στάσης έναντι του άλλου)
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+ + ως προς τον Άλλοως προς τον Άλλο

--

ως προς τον ως προς τον 

ΕαυτόΕαυτό ++ --

ΑΣΦΑΛΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ

ΦΟΒΙΚΟΣ

Υπόμνημα

__= Η οριζόντια κόκκινη 
γραμμή είναι η 
διάσταση του Εαυτού 

I = Η κάθετη πορτοκαλί 
γραμμή είναι η 
διάσταση του Άλλου 
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Διαστάσεις και τύποι στο ύφος σύναψης δεσμού κατά την ενήλικη ζωή
δύο ανεξάρτητες διαστάσεις και οι τέσσερις κατηγορικοί τύποι σύναψης δεσμού
(Hazan & Shaver, 1987 και Bartholomew & Horowitz, 1991. Bartholomew & Shaver, 1998)

(το εμπειρικά επιβεβαιούμενο ψυχομετρικό μοντέλο π.χ. με ανάλυση παραγόντων)
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Μη αμφιθυμικός, μη αγχώδης ως προς το σχετίζεσθαι

Άγχος και Αμφιθυμία

Ασφάλεια 

ως προς το σχετίζεσθαι
Αποφυγή

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ ΦΟΒΙΚΟΣ

Σχόλιο

Οι δύο διαστάσεις εδώ περιγράφουν εκτός 
από τη στάση έναντι του εαυτού-άλλου και 
το βαθμό άγχους (αμφιθυμία-μη αμφιθυμία) 
και φόβου (ασφαλής – αποφευκτικός ή 
ανασφαλής) περί το σχετίζεσθαι, δηλαδή 
για το να κάνεις σχέσεις, αυτό καθαυτό 
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Τύποι  στο ύφος σύναψης δεσμού κατά την ενήλικη ζωή
Hazan & Shaver, 1987 και Bartholomew & Horowitz, 1991

Σεναριακές τυποποιήσεις

 Ο Ασφαλής ΤύποςΟ Ασφαλής Τύπος
 Η Ελένη είναι ασφαλής στις σχέσεις της. Δημιουργεί σχέσεις, 

δεν τις αποφεύγει και δεν έχει ανάμεικτα ή αμφίθυμα 
συναισθήματα γι’ αυτές. 

 Το πιθανότερο είναι να τα φτιάξει με ένα άλλο ασφαλές 
άτομο και η σχέση τους να είναι μακροχρόνια.  

 Βλέπει τον εαυτό της σαν ζεστό και προσηνές άτομο.  Νιώθει 
άνετα να είναι κοντά σε έναν άνθρωπο και το απολαμβάνει. 

 Η Ελένη τα καταφέρνει στις σχέσεις, έχει τις κατάλληλες 
κοινωνικές δεξιότητες και ενδέχεται να έχει μια ευτυχισμένη 
μακροχρόνια σχέση που τη γεμίζει. 

 Η Ελένη δείχνει κατανόηση για τη συμπεριφορά του 
συντρόφου της, τον συγχωρεί με ευκολία ακόμη κι όταν δεν 
είναι ευχαριστημένη με τη σχέση ή όταν έχει κακή διάθεση.
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Τύποι στο ύφος σύναψης δεσμού  κατά την την ενήλικη ζωή
Hazan & Shaver, 1987 και Bartholomew & Horowitz, 1991

Σεναριακές τυποποιήσεις

 Ο Ο ΥπερεμπλεκόμενοςΥπερεμπλεκόμενος ΤύποςΤύπος
 Ο Γιώργος είναι ασφαλής στις σχέσεις του. Δημιουργεί 

σχέσεις, δεν τις αποφεύγει αλλά έχει ανάμεικτα ή αμφίθυμα 
συναισθήματα γι’ αυτές. 

 Νιώθει έντονη επιθυμία να έρθει κοντά σε έναν άνθρωπο, 
προσπαθεί πάρα πολύ να φτιάξει μια σχέση και πιστεύει 
πως του αξίζει.

 Παρ’ όλ’ αυτά αγωνιά συνεχώς μην τυχόν η σύντροφός του 
τον αφήσει.  Σχεδόν σαν νευρωτικός ψάχνει για τα σημάδια 
της επικείμενης εγκατάλειψης ή «προδοσίας».  Πάσχει 
χρόνια από ζήλια.  Οι σχέσεις του, αρχίζουν και τελειώνουν, 
ξαναρχίζουν και ξανατελειώνουν κ.ο.κ. Δυσκολεύεται να 
κρατήσει ένα σύντροφο για πολύ. Ο Γιώργος αναζητά 
συνέχεια το έτερό του ήμισυ, τη σωστή σύντροφο, μα, σαν 
να μην τη βρίσκει ποτέ...   
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Τύποι στο ύφος σύναψης δεσμού κατά την ενήλικη ζωή
Hazan & Shaver, 1987 και Bartholomew & Horowitz, 1991

Σεναριακές τυποποιήσεις

 Ο Απορριπτικός ΤύποςΟ Απορριπτικός Τύπος
 Η Μαίρη είναι ανασφαλής, αποφεύγει τις σχέσεις αλλά όταν έχει μία τα 

συναισθήματά της γι’ αυτήν δεν είναι διόλου αμφίθυμα.  
 Η ανεξαρτησία έχει σημασία γι’ αυτήν, στηρίζεται στον εαυτό της, είναι 

αυτάρκης σε βαθμό ίσως υπεροψίας. Δεν βασίζεται στους άλλους και άμα 
προκύψουν εντάσεις, πίεση και προβλήματα στις σχέσεις αποτραβιέται. 

 Της αρέσει μεν το σεξ αλλά τείνει να είναι ψυχρή και εσωστρεφής. 
 Δεν εμπιστεύεται τους ανθρώπους και δείχνει πως μπαίνει και βγαίνει από 

μια σχέση σχεδόν σαν μη συμβαίνει τίποτα ή πάντως με πολύ λιγότερη 
συναισθηματική αναστάτωση απ’ ότι οι περισσότεροι άνθρωποι.

 Η Μαίρη έχει αυτοπεποίθηση, είναι άτομο πετυχημένο και σταθερό.  Ωστόσο,  
δεν έρχεται κοντά στους ανθρώπους, δεν είναι καν στόχος ζωής γι’ αυτή. 
Είναι αμφίβολο εάν θα καταλάβαινε τι συμβαίνει ακόμη κι αν με κάποιο τρόπο 
βρισκόταν στο δρόμο της μια έντονη συναισθηματική σχέση. 

 Η Μαίρη είναι η υπερόπτης, όμορφη μοιραία γυναίκα που πολλοί άνδρες 
θεωρούν ερωτεύσιμη και πολλοί ερωτεύονται ακαριαία.  Ταυτόχρονα, είναι ο 
τύπος που κάνει πολλούς ευαίσθητους ίσως και ασφαλείς άνδρες να νιώθουν 
πικρία και φθόνο
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Τύποι στο ύφος σύναψης δεσμού  κατά την ενήλικη ζωή
Hazan & Shaver, 1987 και Bartholomew & Horowitz, 1991

Σεναριακές τυποποιήσεις

 Ο Φοβικός ΤύποςΟ Φοβικός Τύπος
 Ο Κώστας, πραγματικά βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόσμους, μόνο που 

και οι δυο είναι οι χειρότεροι δυνατοί!  Είναι ανασφαλής και αποφεύγει τις 
σχέσεις.  Σαν να μην έφτανε αυτό είναι και αμφίθυμος γι’ αυτές όταν του 
προκύπτουν.  

 Ο Κώστας νιώθει αγωνία, άγχος, κατάθλιψη αλλά και εχθρότητα για τους 
άλλους.  Τα συναισθήματα αυτά κατευθύνονται με ιδιαίτερη ένταση προς 
τις γυναίκες. 

 Σχεδόν απεγνωσμένα αποζητά την επιδοκιμασία των άλλων, την 
αναγνώριση, τη ζεστασιά .  Θα ήθελε να έρθει κοντά τους.  Ωστόσο, είναι 
βαθιά πεπεισμένος ότι κανείς δεν είναι σε θέσει να του δώσει όλα αυτά τα 
υπέροχα πράγματα.  Δεν πιστεύει ότι μπορεί όντως κάποιος να τον 
πλησιάσει.  Γι’ αυτό αποφεύγει την εγγύτητα ή γενικά την οικειότητα στις 
σχέσεις. 

 Ο Κώστας είναι ασταθής στις σχέσεις και έχει, χρόνια χαμηλή 
αυτοαντίληψη. Δεν είναι ευτυχισμένος άνθρωπος.
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Ύφος σύναψης δεσμού 
Hazan & Shaver, 1987

Τα ποσοστά κατανομής των ενηλίκων (στις 
ΗΠΑ) ως προς το ύφος σύναψης δεσμού
στις ερωτικές τους σχέσεις έμοιαζαν με αυτά 
της σύναψης δεσμού των βρεφών: 
○ 60% είχαν ασφαλή, 20-25% αποφευκτικό, 15-20% 

αμφιθυμικό

○ Οι έχοντες ασφαλές ύφος ανέφεραν πιο θετικές σχέσεις 
με τους γονείς τους από τους έχοντες αποφευκτικό και 
αμφιθυμικό
 Οι έχοντες αποφευκτικό ανέφεραν δυσκολίες στη σχέση με τη 

μητέρα τους 

 Οι έχοντες αμφιθυμικό ανέφεραν δυσκολίες στις σχέσεις με το 
πατέρα τους
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Ύφος σύναψης δεσμού
Hazan & Shaver, 1987

 Σταθερότητα, συνέπεια και αλλαγή του ύφους 
σύναψης δεσμού κατά τη διάρκεια της ζωής
○ Π.χ. 
○ Βρεφική-Παιδική ηλικία
 Ασφαλή βρέφη                      ανασφαλή κατά 89%

-- μετά από χωρισμό γονιών, φυσική ή σεξουαλική μετά από χωρισμό γονιών, φυσική ή σεξουαλική 
κακοποίηση, σοβαρή ασθένεια ή απώλεια γονέα κλπκακοποίηση, σοβαρή ασθένεια ή απώλεια γονέα κλπ. . 

 Ανασφαλή βρέφη              ασφαλή κατά  30%
-- σε σχέσεις που διαρκούσαν επί μακρόνσε σχέσεις που διαρκούσαν επί μακρόν

 Αμφιθυμικά και αποφευκτικά βρέφη              ανασφαλή κατά 
60%
-- μετά από χωρισμόμετά από χωρισμό

(Lewis, Feiring & Rosental, 2000)
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Ύφος σύναψης δεσμού 
Hazan & Shaver, 1987

 Σταθερότητα, συνέπεια και αλλαγή του ύφους 
σύναψης δεσμού κατά τη διάρκεια της ζωής

○ Στους ενήλικες:
- Το 30% των ατόμων βρέθηκε ότι είναι δυνατόν να αλλάζουν 

ύφος (να είναι ασυνεπή) σε διάστημα έξι μηνών ή ενός έτος σε 
μια σχέση 

- Άλλη μελέτη έδειξε ότι το 50% όσων ανέφεραν ασφαλές ύφος  
ανέφεραν αποφευκτικό μετά από χωρισμό στη σχέση τους 
(Kirkpatrick & Hazan, 1994)
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Ύφος σύναψης δεσμού
Hazan & Shaver, 1987

 Σταθερότητα, συνέπεια και αλλαγή του ύφους 
δεσμού κατά τη διάρκεια της ζωής
 αν και σχετικά άκαμπτα, τα περί το σχετίζεσθαι γνωστικά 

κοινωνικά σχήματα που απορρέουν από το ύφος δεσμού, 
υπόκεινται, υπό περιορισμούς, σε αλλαγή κατά τη διάρκεια 
της ζωής ανάλογα με
○ την μαθησιακή εμπειρία που αποκτούν τα άτομα από σχέσεις στη 

διάρκεια της ζωής,

○ την επανατροφοδότηση που δέχονται στις συμπεριφορές που 
παράγει το ύφος δεσμού τους, από σχέση σε σχέση, από τους 
εκάστοτε ερωτικούς τους συντρόφους

○ εν μέρει, από τη δυναμική των σχέσεων στο γενικότερο κοινωνικό 
τους δίκτυο και τα γεγονότα ζωής
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Θεωρία δεσμού στην ενήλικη ζωή
Hazan & Shaver, 1987

○ Τι προβλέψεις κάνει η θεωρία για την επιλογή 
σταθερού συντρόφου, την επιλογή τύπου σχέσης, 
τη μακροβιότητα των σχέσεων, την ικανοποίηση 
μέσα στη σχέση (σεξουαλική-γενική), την 
εναλλαγή συντρόφων-την απιστία, την ασφαλή 
σεξουαλική συμπεριφορά, την 
αποσπασματικότητα της ερωτικής επαφής-
σχέσης, τη διαπροσωπική επιρροή στη σχέση  
κ.α.; 

○ Πως μπορεί να αλληλεπιδρά, ως υποτιθέμενο 
σταθερό γνωστικό-κοινωνικό χαρακτηριστικό το 
ύφος ή οι τύποι δεσμού με σχεσιακές συγκυρίες 
(μεταβλητές) ή άλλες κοινωνικές καταστάσεις;
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 Κοινωνιοσεξουαλικότητα

 Η Κοινωνιοσεξουαλικότητα ή αλλιώς ο κοινωνιοσεξουαλικός
προσανατολισμός (Simpson and Gangestad, 1991) αποτελεί 
χαρακτηριστικό προσωπικότητας που αντικατοπτρίζει 
ατομικές διαφορές στην τάση των ανθρώπων να έχουν 
ευκαιριακές σεξουαλικές επαφές και σχέσεις χωρίς δέσμευση.

 Σύμφωνα με τη θεωρία άνδρες και γυναίκες τοποθετούνται σε 
ένα δίπολο, μεταξύ επιτρεπτικότητας – μη επιτρεπτικότητας
ως προς τη σεξουαλική συμπεριφορά

○ Την έννοια εισηγήθηκαν μεν οι πρωτοπόρες έρευνες του A. 
Kinsey αλλά της έδωσαν γενετική βάση οι πρόσφατες 
βιοεξελικτικές θεωρίες της προσωπικότητας
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Η Κοινωνιοσεξουαλικότητα (ΚΣ)

 Εν σχέσει προς τα μη επιτρεπτικά άτομα τα 
επιτρεπτικά είναι πιθανότερο να

 κάνουν σεξουαλική επαφή νωρίτερα στην 
πορεία μίας σχέσης ή και εξ αρχής

 έχουν σεξουαλικές επαφές με περισσότερους 
από έναν συντρόφους

 εμπλέκονται σε σχέσεις που χαρακτηρίζονται 
από λιγότερη επένδυση, δέσμευση, αγάπη και 
εξάρτηση
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Προέλευση της Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Πρόκειται για χαρακτηριστικό εν μέρει γενετικό και εν 
μέρει επίκτητο
 π.χ. μελέτη μεγάλου αριθμού διδύμων (π.χ. μελέτη του 

γενετιστή Bailey και των συν. 2000): 49% γενετικό, 2% 
οφειλόμενο σε κοινό κοινωνικό περιβάλλον, 47% σε μη-κοινό 
περιβάλλον
○ Η αντίπαλη θεωρία προέβλεπε ότι η ΚΣ μαθαίνεται από 

παρατήρηση του οικογενειακού κυρίως περιβάλλοντος (της 
σχέσης των γονέων)

 Πάντως, βρέθηκε μέτρια σχέση της ΚΣ με την οικογενειακή 
αστάθεια (διαζύγιο, διάσταση, δυσπροσαρμοστική σχέση), 
που όμως δεν ήταν ικανή να εξηγήσει επαρκώς τις διαφορές 
ως προς την ΚΣ στους συμμετέχοντες
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Κοινωνιοσεξουαλικότητα και διαφορές φύλου

 To 20% των σχετικά πιο επιτρεπτικών ανδρών είχαν 
εκδηλώσει απιστία προς τη σταθερή σύντροφο.  Το ποσοστό 
αυτό ήταν διπλάσιο από ότι στο γενικό πληθυσμό ανδρών.

 Τα 20% των αντίστοιχων γυναικών επίσης έδειχναν όμοια 
συμπεριφορά με τους παραπάνω άνδρες. Το ποσοστό αυτό 
ήταν επίσης μεγαλύτερο από ότι στο γενικό πληθυσμό των 
γυναικών.
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Κοινωνιοσεξουαλικότητα και διαφορές φύλου

 Το υπόλοιπο όμως 80% των λιγότερο επιτρεπτικών γυναικών έμοιαζε 
μόνο με το 39% των υπόλοιπων λιγότερο επιτρεπτικών ανδρών.
○ Δηλαδή, υπήρχε αναντιστοιχία μεταξύ ανδρών και γυναικών που δεν είχαν 

ακραία επιτρεπτικά χαρακτηριστικά (μη επιτρεπτικοι)

 Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες με λιγότερο επιτρεπτικές συμπεριφορές (80%) θα 
βρουν λιγότερους άνδρες με παρόμοιες συμπεριφορές (39%)
- Από τη σκοπιά αυτή μπορεί να ειπωθεί ότι η γυναικεία μη-επιτρεπτικότα

δυσκολεύεται περισσότερο να βρει έκφραση στον ανδρικό πληθυσμό (δηλαδή να 
βρει σεξουαλική επαφή ενδεδυμένη με συναίσθημα) από ότι η επιτρεπτικότητα

○ Αντίστροφα, εφόσον υπάρχει ένας άνδρας και μία γυναίκα με τις ίδιες 
τάσεις για ευκαιριακό σεξ, α άνδρας είναι λιγότερο πιθανό να 
πραγματοποιήσει τους σεξουαλικούς του στόχους από ότι η γυναίκα … 
(γιατί ο άνδρας θα έχει απέναντί του 20% ακραία επιτρεπτικές γυναίκες και 
80% λιγότερο επιτρεπτικές, ενώ η γυναίκα 20% ακραία επιτρεπτικούς 
άνδρες και 61% λιγότερο επιτρεπτικούς)

 Υπό αυτήν  την έννοια μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχει υπερπροσφορά ανδρικής 
επιτρεπτικότητας, η οποία όμως περιορίζεται από την υπο-προσφορά αντίστοιχης 
συμπεριφοράς των γυναικών. 
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Κοινωνιοσεξουαλικότητα και διαφορές φύλου

 Οι άνδρες γενικά έχουν πιο επιτρεπτικό ΚΣ από τις 
γυναίκες

 Όμως εντός των φύλων οι διαφορές μεταξύ των 
ατόμων είναι ανάλογες (υπάρχει η ίδια ευρεία 
μεταβλητότητα)
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Εκφάνσεις της Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Πως ακριβώς εκφράζεται «ο ψυχολογικός 
γενότυπος» ή η ψυχολογική οντότητα της ΚΣ;
 Έχει τρεις φαινότυπους ή εκφάνσεις

○ συμπεριφορικό (σεξουαλικές συμπεριφορές, συνήθειες), 

○ γνωστικό (στάσεις, πιστεύω) 

○ θυμικό (συναισθήματα, επένδυση στη σεξουαλικότητα) 

 Οι τρεις εκφάνσεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, δηλαδή 
μπορεί κάλλιστα να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση και 
οι τρεις αλλά μπορεί αυτό να συμβαίνει μόνο για τις δύο ή και 
για καμία! Ρόλο στο συντονισμό των εκφάνσεων παίζει το 
κοινωνικό περιβάλλον, η ηλικία και το είδος της σχέσης που 
τυχόν βρίσκεται κανείς
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Συμπεριφορική έκφανση της 
Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Η συμπεριφορική έκφανση αφορά τον αριθμό των 
ευκαιριακών συντρόφων και την εναλλαγή συντρόφων 
π.χ. μπορεί να εκφράζεται 
○ με μεγάλο αριθμό συντρόφων σε σχετικά μικρά χρονικά 

διαστήματα
○ με εφ’ άπαξ σεξουαλικές επαφές
○ με μεγάλο αριθμό διαφορετικών ή εναλλασσόμενων συντρόφων 

με του οποίους έχει κανείς επαφή χωρίς ενδιαφέρον για 
μακροπρόθεσμη σχέση 
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Γνωστική έκφανση Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Η γνωστική έκφανση αφορά στάσεις προς τη δέσμευση 
που εν δυνάμει συνοδεύει το σεξ και μπορεί να 
εκφράζεται 
○ με την αντίληψη ότι το σεξ χωρίς ιδιαίτερα συναισθήματα ή 

αγάπη είναι ΟΚ
○ με την επίγνωση ότι μπορεί κανείς να νιώθει άνετα και να 

χαίρεται το ευκαιριακό σεξ με διαφορετικούς συντρόφους
○ με την επίγνωση ότι μπορεί κανείς κάλλιστα να κάνει σεξ με 

κάποιον σύντροφο χωρίς να χρειάζεται να βεβαιωθεί πως 
υπάρχει διάθεση ή προοπτική για σοβαρή σχέση 
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Θυμική έκφανση Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Η θυμική έκφανση αφορά τη σεξουαλική επιθυμία που 
δεν προϋποθέτει σχέση ερωτική και μπορεί να 
εκφράζεται 
○ με το πόσο συχνά κανείς φαντασιώνεται ότι μπορεί να κάνει σεξ 

με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν έχει σχέση δεσμευτική
○ με το πόσο συχνά κανείς νιώθει διέγερση για έναν άνθρωπο με 

τον οποίο έρχεται σε επαφή και με τον οποίο δεν έχει σχέση 
δεσμευτική

○ με το πόσο συχνά στην καθημερινότητά έχει κάποιος 
αυθόρμητες φαντασιώσεις ότι κάνει σεξ με έναν άλλον άνθρωπο  
που μόλις έχει γνωρίσει
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Συνέπειες εκφάνσεων Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Η πιο αντιπροσωπευτική έρευνα με μεγάλο δείγμα 
συμμετεχόντων (ΗΠΑ, 8500 άτομα, 18-60 όλων των 
σεξ. προσανατολισμών, επιπέδων εκπαίδευσης και 
οικογενειακής κατάστασης) που έγινε με βάση τη 
θεωρία και το αντίστοιχο εργαλείο αυτοαναφορικής
μέτρησης (ερωτηματολόγιο SOI – Sociosexuality
Inventory) έχει δείξει…
○ Ότι μεταξύ των φύλων υπάρχουν έντονες διαφορές ως 

προς την επιθυμία, μέτριες ως προς τις στάσεις και 
ανύπαρκτες ως προς τη συμπεριφορά! 
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Συνέπειες εκφάνσεων Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Η επιθυμία προβλέπει τις σεξουαλικές 
συμπεριφορές, την ελκυστικότητα (όπως την 
παρατηρούν οι άλλοι), την αυτοαντίληψη για την 
αξία που έχει κανείς ως ερωτικός σύντροφος, την 
ερωτοτροπία των γυναικών και των ανδρών, τη 
σύναψη σχέσης με ισχυρό σεξουαλικό κίνητρο αλλά 
και την ποιότητα της σχέσης.

 Οι στάσεις προβλέπουν τις προτιμήσεις συντρόφων, 
την «ομοιογαμία» (ζευγάρωμα με βάση κοινά 
χαρακτηριστικά) και την εκτός δυαδικής σχέσης 
ερωτοτροπία 

 Η συμπεριφορά και η επιθυμία (όχι οι στάσεις) 
προβλέπουν τον αριθμό σεξουαλικών συντρόφων 
και τις αλλαγές στην ερωτική σχέση
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Συνοδά χαρακτηριστικά προσωπικότητας της  
Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Οι επιτρεπτικοί, είτε άνδρες είτε γυναίκες 
αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως ελκυστικό. 
Θεωρούν ότι δεν είναι ηθικά συνεπείς, πράγμα που 
«τακτοποιούν» στην όλη αυτό-εικόνα τους ομαλά με 
κατά περίπτωση αιτιολογήσεις.
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Συνοδά χαρακτηριστικά προσωπικότητας της 
Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Οι επιτρεπτικές γυναίκες δηλώνουν ότι μπορούν να 
ποικίλουν τους ρόλους τους ανάλογα με την 
κατάσταση και επίσης πως δεν έχουν ιδιαίτερους 
ηθικούς ενδοιασμούς
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Συνοδά χαρακτηριστικά προσωπικότητας της  
Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Οι επιτρεπτικοί άνδρες θεωρούν ότι έχουν 
παρρησία, ότι γοητεύουν, ότι δεν έχουν άγχος, ότι 
δεν έχουν υπευθυνότητα, πως είναι ψυχροί,  
αντιπαραγωγικοί στη συζήτηση και όχι εργατικοί

 Έχει παρατηρηθεί σύνδεση της επιτρεπτικής ΚΣ με 
τον ναρκισσισμό και ορισμένες ψυχοπαθολογικές 
διαταραχές μόνο στους άνδρες

Γιατί η αρνητική αυτοαντίληψη στους Γιατί η αρνητική αυτοαντίληψη στους 
επιτρεπτικότερουςεπιτρεπτικότερους ανθρώπους και γιατί εκδηλώνεται ανθρώπους και γιατί εκδηλώνεται 
ψυχοπαθολογία μόνο στους άνδρες;ψυχοπαθολογία μόνο στους άνδρες;
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Συνοδά χαρακτηριστικά προσωπικότητας της  
Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Οι βιοεξελικτικές θεωρίες (Buss & Schmitt, 1993) 
«δικαιολογούν» την επιτρεπτικότητα των ανδρών 
και την μη επιτρεπτικότητα των γυναικών γιατί τις 
αντιλαμβάνονται ως Σεξουαλικές Στρατηγικές 
Αναπαραγωγής (ΣΣΑ).
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Συνοδά χαρακτηριστικά προσωπικότητας της  
Κοινωνιοσεξουαλικότητας

○ Το ελάχιστο επίπεδο επένδυσης στην γονεϊκότητα είναι 
πολύ υψηλότερο μεταξύ των γυναικών απ’ ότι μεταξύ των 
ανδρών, επομένως οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες στο 
ζήτημα των περιορισμένων πόρων και αποτελεί γι’ αυτές 
μεγαλύτερο διακύβευμα η επιτυχία της (εν δυνάμει) 
αναπαραγωγικής σχέσης με το σύντροφο. Άρα η άριστη 
ΣΣΑ για εκείνες είναι η δέσμευση με ένα σύντροφο που θα 
διασφαλίσει την επιβίωση του απογόνου τους.
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Συνοδά χαρακτηριστικά προσωπικότητας της  
Κοινωνιοσεξουαλικότητας

○ Για τους άνδρες όμως οι ΣΣΑ υπαγορεύουν την αναζήτηση 
ποικιλίας συντρόφων γιατί με αυτόν τον τρόπο 
εξασφαλίζεται αποτελεσματικότερα το μέγιστο της 
αναπαραγωγικής επιτυχίας. 
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Συνοδά χαρακτηριστικά προσωπικότητας της  
Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Οι κοινωνίες ωστόσο έχουν ρυθμίσει και περιορίσει τις 
στρατηγικές αυτές από τη μια ενθαρρύνοντας τη μη 
επιτρεπτικότητα στην γυναίκα (και άλλοτε 
απαγορεύοντας την επιτρεπτικότητα απολύτως) και από 
την άλλη, προκειμένου ο κανόνας να είναι 
συμπληρωματικός,  ανεχόμενη την επιτρεπτικότητα
στον άνδρα (άλλοτε επιβραβεύοντας, ανοιχτά) υπό 
όρους και προϋποθέσεις.
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Συνοδά χαρακτηριστικά προσωπικότητας της  
Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Η αντινομία μεταξύ του ενστίκτου και του κοινωνικού 
κανόνα μπορεί να εξηγεί τον αυτοστιγματισμό των 
επιτρεπτικών ανθρώπων γενικά, και την ψυχοπαθολογία 
των επιτρεπτικών ανδρών ειδικότερα.

 Από τους άνδρες απαιτείται ταυτόχρονα να αναδείξουν 
την ταυτότητά τους ως επιτυχημένα σεξουαλικά μέλη της 
ανδρικής κοινότητας (ο άνδρας «κυνηγός») και 
ταυτόχρονα ως κοινωνικοποιημένοι «νομοταγείς» 
σύντροφοι και οικογενειάρχες… 
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Κοινωνιοσεξουαλικότητα και χρόνος

 Η επιτρεπτικότητα των ανδρών μειώνεται με την 
πάροδο της ηλικίας, ενώ αυξάνεται αυτή των γυναικών.  
Αντίστροφη για τα δύο φύλα είναι η αύξηση-μείωση της 
μη-επιτρεπτικότητας.

 Οι άνδρες σε μεγαλύτερη ηλικία, πολύ περισσότερο από 
τις γυναίκες, δεν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τη 
διάλυση του γάμου τους, λόγω της επιτρεπτικής τους 
συμπεριφοράς.

 Η επιτρεπτικότητα επηρεάζεται από την ηλικία των 
σχέσεων. Η μακροβιότητα των σχέσεων σχετίζεται με 
αυξημένες εκδηλώσεις επιτρεπτικότητας. 
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Κοινωνιοσεξουαλικότητα και χρόνος

 το παραδοσιακό προβάδισμα των ανδρών στις 
εκδηλώσεις απιστίας σε μακροχρόνιες σχέσεις ολοένα 
και περιορίζεται καθώς οι γυναίκες τους ακολουθούν 
πλέον κατά πόδας!

 συνεχίζουν να διαφέρουν τα είδη της απιστίας που 
εκδηλώνουν τα δύο φύλα στις μακροχρόνιες σχέσεις.
○ Η απιστία των γυναικών είναι πιο συχνά «ολοκληρωμένη» 

(και συναισθηματική και σεξουαλική) από αυτή των 
ανδρών, που συνεχίζει να είναι κατά κύριο λόγο 
σεξουαλική

○ η απιστία των γυναικών (ιδίως η ολοκληρωμένη) έχει πιο 
καταλυτική επίδραση στη μακροχρόνια σχέση από αυτήν 
των ανδρών
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Διαχείριση των χρονικών χαρακτηριστικών της 
Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Οι άνθρωποι πρέπει να είναι από νωρίς έτοιμοι να 
αντιμετωπίσουν τη φυσιολογική και αναμενόμενη κάμψη 
των ΚΣ τάσεων τους, η οποία συνήθως εμφανίζεται μαζί 
με την αλλαγή του τρόπου που σχετίζονται ερωτικά, της 
ποιότητας και της σεξουαλικότητας των σχέσεων τους 
σταθερών ή μη.

 Η μη ρεαλιστική προσδοκία για την εσαεί διατήρηση στα 
ίδια επίπεδα είτε της μίας είτε της άλλης ΚΣ τάσης με 
την ίδια μάλιστα ανταπόκριση από τους άλλους είναι 
υπονομευτική για την προσωπική ανάπτυξη και την 
ωφέλιμη διατήρηση σχέσεων, όπως άλλωστε και η 
αντίληψη ότι οι σχέσεις μας θα παραμείνουν αλώβητες 
από την πάροδο του χρόνο.
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Διαχείριση των χρονικών χαρακτηριστικών της 
της Κοινωνιοσεξουαλικότητας

○ Επ’ ουδενί δεν πρέπει να οικοδομείται η προσωπικότητά μας ΚΥΡΙΩΣ 
γύρω από τον ΚΣ προσανατολισμό. Η ηλικία μας αυξάνεται.  Οι 
σχέσεις μας περιορίζονται ή παρακμάζουν. Η ΚΣ τάση μας δεν μπορεί 
να εκφραστεί όπως πριν ούτε να βρει ανταπόκριση.  Επομένως η 
«μονολιθικά» κτισμένη γύρω από τον ΚΣ προσωπικότητά αρχίζει να 
πάσχει (αυτοϋποτίμηση, κατάθλιψη)

○ Το παραπάνω ισχύει για μία προσωπικότητα κτισμένη είτε στη μία είτε 
στην άλλη τάση:
 η επιτρεπτικότητα συχνά δεν υποστηρίζεται, προϊούσης της ηλικίας, ούτε από τη 

σχέση μας, εάν υφίσταται, ούτε από το κοινωνικό μας πλαίσιο, το οποίο μπορεί 
να μην παρέχει τις κατάλληλες ευκαιρίες ή ενισχύσεις για τέτοιου είδους 
έκφραση (π.χ. ευκαιριακές επαφες)  στο ίδιο βαθμό, όπως σε νεότερη ηλικία.

 η μη-επιτρεπτικότητα επίσης μπορεί να μην υποστηρίζεται πια από μία 
μακροχρόνια και παρακμάζουσα σχέση (υπάρχει έκπτωση και της 
σεξουαλικότητας και του συναισθήματος στη σχέση) αλλά ταυτόχρονα μπορεί να 
μην είναι κοινωνικά εφικτή η επιζήτηση εναλλακτικών σχέσεων με τον 
χαρακτήρα που προβλέπει η μη – επιτρεπτικότητα (αγάπη+σεξ)  
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Διαχείριση των χρονικών χαρακτηριστικών της 
Κοινωνιοσεξουαλικότητας

○ Είναι εφικτή η τροποποίηση συνειδητά των εκφάνσεων της 
ΚΣ ώστε να φαίνεται στα μάτια του ίδιου του ατόμου ότι 
συντηρείται (συντήρηση αυτοεικόνας) και εν τω μεταξύ να 
γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές
 Π.χ. οι επιτρεπτικές στάσεις μπορούν να συντηρούνται αλλά η 

επιθυμία να εκφράζεται μόνο «θεωρητικά ή εικονικά» (π.χ. με 
κατανάλωση πορνογραφίας) ενώ οι επιτρεπτικές συμπεριφορές να 
έχουν πλήρως ανασταλεί. 
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Διαχείριση των χρονικών χαρακτηριστικών της 
Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Γενικότερα, η εσωτερική συνέπεια στάσεων-συναισθημάτων-
συμπεριφορών, προϊούσης της ηλικίας έχει σοβαρό 
αντίκτυπο για τον εαυτό, τον άλλο και τη σχέση.  Η επίλυση ή 
«τακτοποίηση» της γνωστικής ασυμφωνίας που οι άνθρωποι 
νιώθουν ανάμεσα σε στάσεις-επιθυμίες-συμπεριφορές είναι 
σημαντική για τη ψυχική υγεία.
○ Παράδειγμα υποκειμενικής και σχετικής «τακτοποίησης» 

γνωστικής ασυμφωνίας:  «πιστεύω ότι σήμερα κάποιος θα 
μπορούσε να έχει εξωσυζυγικές σχέσεις και δεν είναι ηθικά 
επιλήψιμο  [στάσεις], έχω επιθυμία για άλλους, και με βασανίζει 
αυτό γιατί ταυτόχρονα νιώθω πως δεν έχω καμία πια επιθυμία 
για το σύζυγό μου [επιθυμία], όμως η σταθερή μου σχέση είναι 
πολύ σημαντική για μένα και δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου 
να υποστεί υπονόμευση από μία επιπόλαια περιπέτειά μου 
[επένδυση]» 
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Διαχείριση των χρονικών χαρακτηριστικών της 
Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Οι αντιφάσεις πρέπει λυθούν ενεργητικά από το άτομο. 
Κυρίως δε, πρέπει να αντιμετωπιστεί η δυσκολότερη 
όλων αντίφαση, μεταξύ ελλειμματικής επιθυμίας και 
επιτρεπτικής/μη-επιτρεπτικής συμπεριφοράς.
○ Οι άνθρωποι πρέπει να αποφασίσουν και να αποδεχτούν 

τι αντιπροσωπεύει γι’  αυτούς η σταθερή σχέση, όταν η 
επιθυμία έχει εκλείψει και πως θα διαχειριστούν τις 
συνέπειες για τον άλλο και το εαυτό.
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Διαχείριση Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Η ΚΣ υφίσταται σε άτομα που δεν έχουν σεξουαλική 
εμπειρία (π.χ. εφήβους ή νεαρούς ενήλικες) 
μολονότι δεν είχαν την ευκαιρία να την εκδηλώσουν.

 Είναι σημαντική η πρώιμη κατανόηση της ατομικής 
ιδιαιτερότητας ως προς τη ΚΣ, δηλαδή της κύριας 
τάσης του ατόμου, και η αγωγή για τη διαχείρισή της 
πριν η τάση εκδηλωθεί εμπράκτως, με 
συμπεριφορά.
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Διαχείριση Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Πριν από την εκδήλωση τα συμπεριφοράς μπορούν 
να ανιχνευθούν οι στάσεις, οι επιθυμίες και τα 
συναισθήματα και να καλλιεργηθούν κατάλληλα 
(άμεση και έμμεση αγωγή για τις σχέσεις, 
συναισθηματική αγωγή).

 Η ανίχνευση όμως και η καλλιέργεια απαιτούν 
σχετική λελογισμένη ελευθερία του νέου και της 
νέας στο πεδίο των σχέσεων…  
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Διαχείριση Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Δεν φέρνει θετικά αποτελέσματα η καταπίεση της 
τάσης (είτε της μίας, της πιο επιτρεπτικής) είτε της 
άλλης, της μη επιτρεπτικής) από τους γονείς ή το 
περιβάλλον. 
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Διαχείριση Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Αντίθετα, η καταπίεση της ΚΣ τάσης, διαταράσσει 
την οικοδόμηση ταυτότητας και σεξουαλικής αυτό-
αποτελεσματικότητας του νέου αλλά και τη 
δυνατότητά του να μάθει ο ίδιος/α μέσα από την 
εμπειρία να εκφράζει κατάλληλα και να 
διαπραγματεύεται τα «θέλω» του/της (σεξ ή 
σεξ+αγάπη) και να αξιολογεί την αντίληψη που 
τον/την καθοδηγεί να προσεγγίσει κάποιον 
(ευκαιριακό σεξ ή κάτι άλλο)
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Διαχείριση Κοινωνιοσεξουαλικότητας
 Επίσης, η καταπίεση της ΚΣ δεν επιτρέπει στο νέο να κατανοήσει τη 

ρευστή και σύνθετη φύση των σχέσεων:

○ ότι το σεξ μπορεί να επενδυθεί βαθμιαία με αγάπη χάρη στην 
επικοινωνία δύο ανθρώπων ή και το αντίθετο, να απεκδυθεί της 
αγάπης σταδιακά

○ ότι τίποτα δεν είναι μονολιθικό (οι σχέσεις δεν είναι σχεδόν ποτέ 
αποκλειστικά σεξουαλικές ούτε συναισθηματικές), ότι, εφόσον 
συνεχίζονται, σχεδόν ποτέ δεν μένουν στατικές

○ ότι δεν πέφτουν εξ ουρανού ως σεξουαλικές ή ως σεξουαλικές με 
αγάπη)

○ ότι μεγάλο ρόλο στο ερωτικώς σχετίζεσθαι παίζει, αφενός η βούληση 
των ανθρώπων και αφετέρου η διάθεσή τους να εργαστούν για τη 
σχέση.
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Διαχείριση Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Καταπιέζοντας επιτρέπουμε στην ΚΣ τάση να 
καθιερώσει στο νου του νέου απατηλές προσδοκίες είτε 
με βάση την επιτρεπτικότητα είτε με βάση τη μη 
επιτρεπτικότητα
○ π.χ. ότι η πρώτη ερωτική επαφή θα φέρει και την αγάπη, 

ότι το σεξ σημαίνει αγάπη, ότι το σεξ είναι αμέσως και 
εύκολα απολαυστικό αυτό καθαυτό κ.α. 
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Διαχείριση Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Οι απατηλές προσδοκίες οδηγούν σε άκαμπτες και 
απαιτητικές διαπροσωπικές συμπεριφορές που δεν 
γίνονται εύκολα αποδεκτές στις σχέσεις και οδηγούν σε 
οδυνηρές συγκρούσεις, σε αδικαιολόγητα γρήγορη 
απογοήτευση και παραίτηση από τη σχέση, και σε 
επιπόλαιη εναλλαγή σχέσεων …όπου ποτέ κανείς δεν 
ικανοποιείται γιατί δεν βρίσκει ποτέ απολύτως το ιδανικά  
γι’ αυτόν επιθυμητό, που έμαθε πως οφείλει να υπάρχει. 
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Διαχείριση Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Το νέο άτομο πρέπει να διδαχθεί να διαχειρίζεται τις 
ΚΣ τάσεις του με σεβασμό και κατανόηση για τα 
συναισθήματά του και τις προθέσεις του αλλά και τα 
συναισθήματα και τις προθέσεις των άλλων, 
οριοθέτηση για τον εαυτό και σεβασμό των ορίων 
των άλλων, με εσωτερικό διάλογο για το τι θέλω και 
από τι μπορώ και πρέπει να παραιτηθώ για να έχω 
το θέλω μου, και εντιμότητα προς τους άλλους.
○ Ουσιαστικά οι νέοι, με τα πρώτα σεξουαλικά σκιρτήματα, 

έχουν ανάγκη να ακούσουν, όχι απλά τα βασικά στοιχεία 
της σεξουαλικής αγωγής, αλλά τι σημαίνει ερωτική σχέση 
για να μπορέσουν να φανταστούν «πως εγώ μπορώ να 
είμαι μέσα σε μία τέτοια σχέση»
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Διαχείριση Κοινωνιοσεξουαλικότητας

 Η διαχείριση της ΚΣ δεν μπορεί να γίνει με 
περιορισμούς και επιτήρηση. Αποτελεσματικό είναι 
να:
○ δοθούν ευκαιρίες για γνώση και αυτό-επίγνωση της 

ατομικής ΚΣ, την κατάλληλη ηλικία (και πριν αρχίσει να 
σχετίζεται συστηματικά και μόλις αρχίζει)

○ να έχει οικοδομηθεί εμπιστοσύνη με τον γονέα ώστε να 
είναι εφικτή η συζήτηση των πρώτων εμπειριών και 
προβληματισμών

○ να υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης μέσα από το 
εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε ο νέος να γνωρίζει ποια είναι 
τα σχετικά ζητήματα, μέσα σε ποιο πλαίσιο τα 
αντιλαμβανόμαστε, τι ερωτήματα θέτουμε, που αναζητούμε 
ανεξάρτητα και προσωπικά απαντήσεις 
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Φαινομενολογία του έρωτα
δυναμικές παραγωγικές θεωρίες

 Οικονομικές και βιοκοινωνικές Θεωρίες της Κοινωνικής 
Ανταλλαγής 

> >> Θεωρία Ισοτιμίας
 Στην ερωτική σχέση ανταλλάσσονται αγαθά υψηλής 

αξίας που δεν μπορούν να αναζητηθούν σε άλλες 
ανταλλακτικές σχέσεις 

 Η εξ αυτού ισχυρή αλληλεξάρτηση μετατρέπει τη σχέση 
σε «σχέση κοινωνίας», μη-ανταλλακτική, με έντονη 
επιθυμία την πλήρη αποδοχή του εαυτού από τον άλλο

 Προσδοκίες λειτουργίας κανόνων δικαιοσύνης στις 
ερωτικές σχέσεις
○ Θεωρητική βάση για να υποθέσουμε ότι όντως λειτουργούν
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Η ισοτιμία στις ερωτικές σχέσεις

 Στο κλίμα της επιθυμίας για πλήρη αποδοχή η 
εκατέρωθεν ανταλλαγή αγαθών δημιουργεί 
προϋποθέσεις
 αναζήτησης διαστάσεων σύγκρισης, αυτοαξιολόγησης 

και αυτορρύθμισης έναντι του άλλου:

○ στόχοι

 η διερεύνηση επιμέρους διαστάσεων ανισοτιμίας 
και η κινητοποίηση προς τον άλλο 

 η επίτευξη αισθήματος γενικής ισοτιμίας
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Η ισοτιμία στις ερωτικές σχέσεις
 Ανάγκη για γενικό αίσθημα 

ισοτιμίας και ισορροπίας στη 

σχέση ως προς τις σύνολες

συνεισφορές. 

 Η μεγάλη αλλά και 

παρατεταμένη ανισοτιμία 

προσκαλεί δυσφορία στη σχέση 

 Ανάγκη για σχετική ή/και 

περιοδική ανισοτιμία στις 

επιμέρους διαστάσεις 

σύγκρισης-συνεισφοράς

 Απλολαϊκή και 
επιστημονική θεωρία 
ισοτιμίας:
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Η ισοτιμία στις ερωτικές σχέσεις
 Τι οφέλη και τι κόστη; Ως προς ποια αγαθά και διαστάσεις 

ανταλλαγής;
 Ο πλούτος και η σημασία των αγαθών είναι υποκειμενικός 
 Εν τούτοις τα άτομα εισέρχονται στις σχέσεις με κοινωνικά «δοτές» Εν τούτοις τα άτομα εισέρχονται στις σχέσεις με κοινωνικά «δοτές» 

διαστάσεις π.χ.διαστάσεις π.χ.

○○ φυσικά και διανοητικά προσόντα: εμφάνιση, «ερωτική ζωντάνια», φυσικά και διανοητικά προσόντα: εμφάνιση, «ερωτική ζωντάνια», 

εξυπνάδα, μόρφωσηεξυπνάδα, μόρφωση

○○ υλικά αγαθά υλικά αγαθά 

○○ κοινωνικές δεξιότητες, δίκτυο και γόητρο κοινωνικές δεξιότητες, δίκτυο και γόητρο 

○○ διαπροσωπικές ευαισθησίες και επικοινωνία, εξωτερίκευση συναισθημάτωνδιαπροσωπικές ευαισθησίες και επικοινωνία, εξωτερίκευση συναισθημάτων

○○ συνεισφορά στην καθημερινή μέριμνα συνεισφορά στην καθημερινή μέριμνα 

○○ στήριξηστήριξη--στέρηση ευκαιριών ζωής άλλου κλπ.στέρηση ευκαιριών ζωής άλλου κλπ.
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Η ισοτιμία στις ερωτικές σχέσεις

 Τι επηρεάζει η ισοτιμία
 Αδιαφοροποίητη συναισθηματική αντίδραση προς 

τη σχέση ως όλο (γενική ευφορία – δυσφορία προς 
σχέση)

 Γενική ικανοποίηση από τη σχέση

 Σεξουαλική Ικανοποίηση

 Συναισθήματα (π.χ. ευχαρίστηση, πληρότητα, 
εγγύτητα, θυμός, ενοχή)

 Μακροβιότητα της σχέσης και αντοχή

 κ.α.
○ Επιφυλάξεις, αιτιακή σχέση
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Η ισοτιμία στις ερωτικές σχέσεις

 Πως επιχειρείται η αποκατάσταση – ανατροπή 
της ισοτιμίας;
 Μείωση των συνεισφορών στη σχέση

 Αλλαγή των σημαντικών διαστάσεων σύγκρισης και 
επινόηση διαστάσεων

 Σύγκριση με άλλη εξωτερική σχέση – σχέσεις, 
αλλαγή κοινωνικoύ πλαισίου

 Εξύψωση ή μείωση του συντρόφου και των 
αναγκών του

 Απιστία (Χειριστική – ως Έξοδος)
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H Κοινωνική Ψυχολογία της στενής διαπροσωπικής σχέσης

 Άλλη μεγαθεωρητική προσέγγιση: 
 Η προσέγγιση της θεωρίας της εξέλιξης (Buss & 

Kenrick, 1998. Kenrick & Trost, 2000)
○ Η αρχή της ευεξίας (fitness) και της προσαρμογής

○ Βιογένεση και νοογένεση, ο ετεροχρονισμός της εξέλιξης 
και της κοινωνικής εξέλιξης

○ Αναπόφευκτη μελέτη των διαφυλικών διαφορών και της 
τελεολογίας τους (για ποιο σκοπό υπάρχουν).
 Τι μας δείχνουν οι διαφοροποιήσε κάθε φύλου ως προς το 

σεξουαλικό προσανατολισμό για τα φύλα και τον τρόπομπου κάνουν 
ερωτικές σχέσεις;  Επιβεβαιώνουν την τελεολογική αντίληψη της 
θεωρία της εξέλιξης για τα φύλα!
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H Κοινωνική Ψυχολογία της στενής διαπροσωπικής σχέσης

 Η προσέγγιση της ερωτικής πλαστικότητας του 
Baumeister (2001)

○ Αξιοποίηση ορισμένων αρχών της εξέλιξης από την 
Κοινωνική Ψυχολογία.

○ Κοινωνικά πλαστικότερο ως προς τη σεξουαλικότητα είναι 
το θήλυ! Την χειρίζεται, την τροποποιεί και την 
προσαρμόζει   άνεση, «ταχύτητα» και λιγότερο κόστος για 
την ταυτότητά του και την κοινωνική του υπόσταση από ότι 
το άρρεν. 

○ Έμφαση στη γνωστική πρόσληψη της ερωτικής σχέσης 
από τα φύλα και στις συνέπειές της (για τη σχέση και το 
βίωμα των ατόμων-ανδρών και γυναικών).

○ Πως εποικοδομεί άρρητα η Κοινωνία στην ερωτική 
πλαστικότητα; Υπόκειται σε κοινωνιθκή επιρροή και άρα σε 
άσκηση «αγωγής» ή σε «κλινική» επιρροή.
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H Κοινωνική Ψυχολογία 
της στενής διαπροσωπικής σχέσης

 Άλλες περιγραφικές προσεγγίσεις με δυναμική 
ανάπτυξης θεωρίας:
 Η προσέγγιση των γνωστικών δομών και απλολαϊκών-

άρρητων (Fletcher & Thomas, 1996. Fletcher, 2002. 
Hendrick & Hendrick 2002), των ενορατικών θεωριών 
(Κnee, 1998), των νοητικών αναπαραστάσεων
(Fitzsimons & Bargh, 2003), π.χ. 
○ νόρμες-κοινωνικοί κανόνες περί το ερωτικώς σχετίζεσθαι, 

κοινωνικοί κανόνες της προγαμιαίες και εν γάμω διαβίωσης
○ μύθοι του γάμου και μύθοι της ερωτικής σχέσης
 Κύρια ερευνητική κατεύθυνση ενδιαφέροντος: 

- Προσδοκία και πραγματικότητα, προσδοκία και υποκειμενικό βίωμα, 
προσδοκία και διαπραγματευτική διάθεση και διάθεση εργασίας για τη 
σχέση, προσδοκία και αυτοαποτελεσματικότητα στο σχετίζεσθαι
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H Κοινωνική Ψυχολογία 
της στενής διαπροσωπικής σχέσης

 Η θεωρία του έρωτα σαν ιστορία (Sternberg, Hojjat &, 
Barnes, 2001):
○ μία θεωρία υποκειμενικού νοήματος των σχέσεων
○ οι άνθρωποι αποκτούν και φέρουν μία ιεραρχημένη ως προς τις 

προτιμήσεις τους ακολουθία ιστοριών
 Πόθεν; Από που προέρχονται οι ιστορίες μας; Είναι σταθερές και αναλλοίωτες 

προσωπικά; Κοινωνικά; 

○ ιστορίες με αρχή, μέση και τέλος, πρωταγωνιστές-ρόλους, ύφος και 
σκηνικό

○ ο εραστής αναζητά συμβατό με την ιστορία συμπρωταγωνιστή
 Ακαμψία στην αναζήτηση, επιλογή και δοκιμασία των υποψήφιων
 Ευκαμψία και ευελιξία, διαπραγμάτευση και αναδημιουργία ή 

αναπροσαρμογή των ρόλων

○ Πως σχετίζεται η παλαιότερη “τριγωνική θεωρία του έρωτα» του 
Sternberg με την νεώτερη των ιστοριών;

○ Πως σχετίζονται άλλες θεωρίες;
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H Κοινωνική Ψυχολογία 
της στενής διαπροσωπικής σχέσης

 Η θεωρία του έρωτα σαν ιστορία (Sternberg, Hojjat &, 
Barnes, 2001)
○ Θεωρητικά είδη ιστοριών:

1. Αφηγηματικές ιστορίες
- π.χ. επιστημονική, ιστορική, παραμυθιού, συνταγών μαγειρικής

2. Ασύμμετρες ιστορίες
- π.χ. δασκάλου- μαθητή, θυσίας, πορνογραφική, αστυνομική, 

απολυταρχικής διακυβέρνησης και τρόμου
3. Αντικειμένου και στόχου

- π.χ. επιστημονικής φαντασίας, συλλογής, τέχνης, σπιτιού, 
ανάρρωσης, παιχνιδιού, θρησκευτική

4. Συντονισμού
- π.χ. ταξιδιωτική, επαγγελματική, ραπτικής- πλεκτικής, κηπουρικής, 

εθισμού και δημοκρατικής διακυβέρνησης
5. Τεχνοτροπίας

- π.χ. πολεμική, η θεατρική, η χιουμοριστική και μυστηρίου
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H Κοινωνική Ψυχολογία 
της στενής διαπροσωπικής σχέσης

 Η θεωρία του έρωτα σαν ιστορία (Sternberg, Hojjat &, 
Barnes, 2001)
○ Προσαρμοστικά και δυσπροσαρμοστικά χαρακτηριστικά των 

ιστοριών που μπορούν να χειριστούν τα άτομα μέλη μιας 
σχέσης ώστε να αυξήσουν την ικανοποίηση, το όφελος, την 
μακροβιότητα και την προσαρμογή τους στη σχέση.

○ Μεταξύ των πιο προσαρμοστικών ιστοριών βρίσκονται 
 όλες οι αφηγηματικές,
 οι πλείστες συντονιστικές

○ Μεταξύ των πιο δυσπροσαρμοστικών ιστοριών βρίσκονται  
 οι ασύμμετρες ιστορίες
 οι αντικειμένου  και στόχου
 οι τεχνοτροπίας

○ Σχετικά σταθερές διαπολιτισμικά διαφορές φύλου: 
 οι άνδρες τείνουν να προτιμούν ασύμμετρες και αντικειμένου
 οι γυναίκες αφηγηματικές και συντονισμού 
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H Κοινωνική Ψυχολογία 
της στενής διαπροσωπικής σχέσης

 Εφαρμογές των πολυθεωρητικών και πολυμεθοδολογικών
προσεγγίσεων των Κοινωνικών Αναπαραστάσεων στη 
μελέτη της Κ.Α. του έρωτα

○ Στατική και δομική προσέγγιση (περιγραφική):  τι εμπεριέχει η 
Κοινωνική Αναπαράσταση (ΚΑ) της ερωτικής σχέσης (γνώση, 
συναισθήματα, επιθυμίες, συμπεριφορικά ρεπερτόρια, κοινωνικοί 
κανόνες, εικόνες, ήχους- τι προσδοκίες...), πως συνδέονται 
μεταξύ τους τα συστατικά και τι νόημα αποκτά η ΚΑ εξ αυτού; 
Ζητήματα συνοχής, συνέπειας-ασυνέπειας,εσωτερικών
συγκρούσεων και λύσεων

○ Δυναμική προσέγγιση (συνήθως πειραματική): τι αλλάζει και τι 
μένει σταθερό στην ΚΑ της ερωτικής σχέσης;  Τι συνέπειες έχουν 
οι σχέσεις μεταξύ σταθερών και υπό αλλαγή συστατικών; 
Ζητήματα συνοχής, συνέπειας-ασυνέπειας, εσωτερικών 
συγκρούσεων και λύσεων

 Η μελέτη της ΚΑ μπορεί κάθε φορά να φέρει στο φως μία θεωρία για το 
κοινωνιοψυχολογικό γίγνεσθαι της ερωτικής σχέσης στην υπό μελέτη 
ομάδα, στη συγκεκριμένη εποχή. 
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