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Το πεδίο των στενών διαπροσωπικών σχέσεων 

Παναγιώτης Σ. Κορδούτης 

Ο Πλάτωνας στο Συµπόσιο (Πλάτων, 1999), εκφράζει γλαφυρά, µε το µύθο του 

Αριστοφάνη, τον αρχέγονο πόθο του ανθρώπου για το «άλλο µισό»: οι άνθρωποι ήταν σφαίρες 

τετράχειρες και τετράποδες, µε τέτοια ισχύ που απετέλεσαν «ύβρι», απειλή για τους θεούς, 

επισύροντας την τιµωρία του ∆ιός, οποίος τους τεµάχισε στα δύο!  Έκτοτε, τα ατελή και 

µοναχικά τεµάχια αναζητούν το έτερο ήµισύ τους για να ολοκληρωθούν ως υπάρξεις.  Η βαθιά 

επιθυµία σύναψης στενών σχέσεων, για την οποία µιλά αλληγορικά ο µύθος, έχει µελετηθεί και 

επιβεβαιωθεί, εµπειρικά (Baumeister & Leary, 1995 για ανασκόπηση).  Η στενή διαπροσωπική 

σχέση είναι το κεντρικό θέµα του λαϊκού και λόγιου πολιτισµού όλων σχεδόν των λαών, εφόσον 

είχε και έχει καθολική εµβέλεια και επιρροή σε όλες τις κοινωνίες (Fletcher, 2002, σ. 2).  

Παραδόξως, οι επιστήµες και µάλιστα η Ψυχολογία, άργησαν να ασχοληθούν µε τη στενή 

διαπροσωπική σχέση, όπως ήδη παρατηρούσε ο Η. Harlow από 1958 (Barnes & Sternberg, 

1997), πράγµα άξιο διερεύνησης από την κοινωνιολογία και ιστορία της επιστήµης.  Αν και 

έκτοτε οι κλάδοι της Ψυχολογίας (π.χ. Κλινική, Αναπτυξιακή, Γνωστική) ασχολήθηκαν µε τη 

διαπροσωπική σχέση, όπως άλλωστε και άλλες επιστήµες (π.χ. Κοινωνιολογία, Ανθρωπολογία, 

Βιολογία), µε τη στενή διαπροσωπική σχέση ασχολείται κατ΄ εξοχήν η Κοινωνική Ψυχολογία. 

Μέχρι τη δεκαετία του 1970 η σχετική κοινωνιοψυχολογική έρευνα επικεντρωνόταν 

στους παράγοντες που προξενούσαν διαπροσωπική έλξη στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της 

σχέσης.  Το κύριο χαρακτηριστικό των ερευνών αυτών ήταν η αθεωρητικότητα, εξ αιτίας της 

οποίας τα σχετικά ευρήµατα παρουσίαζαν αποσπασµατικότητα.  Ανάµεσα στον κατάλογο των 

ασύνδετων µεταβλητών που επηρέαζαν την έλξη, ήταν η οµοιότητα, η χωρική εγγύτητα, η 

φυσική ελκυστικότητα κ.α. (Berscheid, 1985.  Reis & Rusbult, 2004, σ. 3).  Κατά τη δεκαετία 
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του ’80, υπήρξε στροφή προς το σύνολο φαινόµενο της σχέσης.  Αναζητήθηκαν κριτήρια 

προσδιορισµού των φαινοµενολογικών της ενοτήτων, όπως η ανάπτυξη, η συντήρηση και η 

διάλυσή της και εξετάστηκαν οι πολύπλοκες διεργασίες που υπεισέρχονται σ’ αυτές (π.χ. Duck, 

1997, 1998.  Levinger, 1980.  Fletcher, 2002, σ. 4).  Αναµφίβολα, τη στροφή αυτή επηρέασε η 

εργασία των Raush & Gottman κατά τη δεκαετία του ’70 (Gottman, 1994), οι οποίοι ερεύνησαν 

για πρώτη ίσως φορά (Fletcher, 2002), χρησιµοποιώντας παρατήρηση και άλλες µετρήσεις, τις 

δυαδικές αλληλεπιδράσεις παντρεµένων ζευγαριών.  Στόχος τους, ήταν να διαπιστώσουν, εάν 

τυχόν κάποια συµπεριφορικά πρότυπα αλληλεπιδράσεων µπορούσαν να προβλέψουν, 

ικανοποίηση από το γάµο.  Η όλη προσπάθεια αλλά ειδικότερα η µεθοδολογική τους προσέγγιση 

ενέπνευσε άλλους κοινωνικούς ψυχολόγους.  Το σπουδαιότερο ωστόσο, ήταν ότι έκτοτε 

παγιώθηκε η αντίληψη πως η παρατήρηση και µέτρηση της δυαδικής αλληλεπίδρασης σε 

ελεγχόµενα περιβάλλοντα έχει πολλά να προσφέρει στην κατανόηση της σχέσης.  Την ίδια 

δεκαετία, το ενδιαφέρον του Rubin (1973) αλλά και άλλων (Lee, 1973) για την αγάπη, ως 

µετρήσιµη θεωρητική σύλληψη, άρχισε να επηρεάζει και να αποφέρει καρπούς, δηµιουργώντας 

ρεύµα προσέγγισης της έννοιας αυτής και των συγγενών της (π.χ., Sternberg & Barnes, 1988. βλ. 

επίσης ειδικό αφιέρωµα στην «αγάπη» του περιοδικού Personal Relationships, 3, 1996).  Το 

έργο ωστόσο που άσκησε µεγάλη επιρροή, εισάγοντας τη συστηµατικότερη µέχρι τότε 

κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση στη στενή διαπροσωπική σχέση, αυτή της αλληλεξάρτησης, 

ήταν ο τόµος των Kelley et al. (1983), µε τίτλο “Close Relationships”.  Ο H. H. Κelley στο έργο 

αυτό συστηµατοποιεί και επικεντρώνει στη στενή σχέση πρότερες ιδέες του (Kelley, 1979.  

Kelley & Thibaut, 1978) για τη δοµή και λειτουργία της διαπροσωπικής σχέσης, βασισµένες 

στην κοινωνιολογική έννοια της «κοινωνικής ανταλλαγής».  Ο αξεπέραστος, λόγω της υψηλής 

του αφαίρεσης, ορισµός της στενής διαπροσωπικής σχέσης, που υπάρχει στο συλλογικό τόµο 
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του Kelley, σηµατοδοτεί την προσέγγιση ενός ολόκληρου ρεύµατος στο χώρο αυτό, που 

συνεχίζει την ροή του µέχρι σήµερα (Rusbult & Van Lange, 2003).  Σύµφωνα µε τον ορισµό 

(Kelley, 1983), στενή διαπροσωπική σχέση υφίσταται όταν δύο άνθρωποι ασκούν ο ένας στον 

άλλον, ισχυρή, συχνή και πολυποίκιλη επίδραση για µακρό χρονικό διάστηµα, εις τρόπον ώστε να 

έχουν υψηλή αλληλεξάρτηση, µη µπορώντας να επιτύχουν τους στόχους ή τα αγαθά για τους 

οποίους οικοδοµήθηκε η σχέση και εν πολλοίς κανένα προσωπικό στόχο, χωρίς να λαβαίνουν 

υπόψη τους ότι και ο άλλος κινείται στη σχέση για επίτευξη ίδιων στόχων. 

Στο πλαίσιο του ρεύµατος της «κοινωνικής ανταλλαγής», αναπτύχθηκαν διάφορες 

θεωρίες όπως η θεωρία της ενίσχυσης (Homans, 1974), της αλληλεξάρτησης (Cramer, 1998), 

της επένδυσης (Rusbult, 1983), της διαπροσωπικής ανταλλαγής σεξουαλικής ικανοποίησης 

(Lawrance & Byers, 1995) και της ισοτιµίας (Walster, Berscheid &, Walster, 1973).  Στο χώρο 

µάλιστα, της τελευταίας αυτής θεωρίας, εντάσσεται το δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας 

ενότητας, από τον Π. Κορδούτη.  Θεµελιώδης αρχή όλων, είναι ότι το άτοµο ως µέλος δυάδας 

εµπλέκεται σε πολυποίκιλες διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις, προκειµένου να επηρεάσει τον 

άλλο για να επιτύχει την καλύτερη δυνατή απολαβή ως προς τα ανταλλασσόµενα αγαθά, τη 

µεγιστοποίηση δηλαδή του προσωπικού του οφέλους και τη µείωση της ζηµίας.  Η αρχή αυτή 

καθιστά την όλη προσέγγιση προσφυή για την µελέτη των στενών διαπροσωπικών σχέσεων, 

διότι α) οι άνθρωποι επιδιώκουν να εµπλακούν και να διατηρήσουν τις σχέσεις αυτές 

προκειµένου να διασφαλίζουν απολαβές που προκύπτουν αποκλειστικά στο πλαίσιό τους ή που 

δεν παράγονται µε την ίδια ποιότητα και ευχέρεια εκτός αυτών (Kordoutis, 2004) και β) διότι, τα 

τεκταινόµενα στις σχέσεις αυτές σε κάθε επίπεδο, ιδίως στο σεξουαλικό (Kirkendall & Libby, 

1996.  Sprecher, 1998) - κύρια ειδοποιό διαφορά των σχέσεων αυτών από άλλες - είναι προϊόν 

διαπροσωπικής επιρροής. 
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Εάν ήθελε κανείς να επισηµάνει το κοινό επιστηµολογικό χαρακτηριστικό των θεωριών 

κοινωνικής ανταλλαγής εν σχέσει προς άλλες θεωρίες διαπροσωπικών σχέσεων, θα έλεγε ότι 

ασχολούνται µε το τι συµβαίνει µεταξύ των ατόµων στη σχέση (Reis & Rusbult, 2004) και 

συνεπεία του ίδιου του σχετίζεσθαι (π.χ. εξ αιτίας της αναλογίας αγαθών που συνεισφέρονται – 

εισπράττονται από κάθε σύντροφο ή του ύψους των ανταµοιβών), παρά µε τα άτοµα καθαυτά.  

Η προσέγγιση έχει κατορθώσει να διαφωτίσει ζητήµατα όπως, η ικανοποίηση, η 

συναισθηµατική επικοινωνία, η αντοχή των σχέσεων (στο χρόνο, στην αντιξοότητα), η 

δέσµευση, η απιστία, η εµπιστοσύνη, η σύγκρουση και η επίλυσή της, ο συντονισµός στη σχέση 

και η αυτοθυσία.  

Η θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής και κοινωνικής αλληλεξάρτησης διεκδικεί σχεδόν 

το τίτλο της µεγαθεωρίας στο χώρο των διαπροσωπικών σχέσεων.  Το επιστηµονικό όµως πεδίο 

των στενών διαπροσωπικών σχέσεων γνωρίζει πραγµατική άνθιση τα τελευταία χρόνια, 

παράγοντας συνεισφορές θεωρητικά και µεθοδολογικά τόσο σύνθετες και φιλόδοξες που 

ορισµένοι, µιλούν για «νέα επιστήµη» (Fletcher, 2002, σ. 4) ή «επιστήµη των σχέσεων» (Reis & 

Rusbult, 2004, σ. 2.  Berscheid, 2004)).  Έτσι, θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για τρεις ακόµα 

µεγα-θεωρητικές προσεγγίσεις που δείχνουν να έχουν παρόµοια εµβέλεια, αφήνοντας όµως 

αρκετές µεµονωµένες προσεγγίσεις «µεσαίου θεωρητικού βεληνεκούς» εκτός περιγραφής, όπως 

για παράδειγµα τη θεωρία εγγύτητας (Laurenceau, Feldman Barrett &, Pietromonaco, 2004), της 

αυτοδιεύρυνσης (Aron & Aron, 2000), του προκοινωνικού προσανατολισµού (Clark & Mills, 

2004) και της αυτοπαρουσίασης (Leary & Miller, 2000).  Πρόκειται για τις µεγαθεωρητικές 

προσέγγιση της Θεωρίας της Εξέλιξης, της Θεωρίας του ∆εσµού και των Γνωστικών ∆οµών ή 

Απλολαϊκών Θεωριών για τη σχέση.  Η πρώτη έχει παλαιούς, σταθερούς και συνεχιζόµενους 

δεσµούς µε τη κοινωνική ψυχολογία (Buss, 1996.  Baumeister, 2001α,β).  Η δεύτερη προέρχεται 
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από την Αναπτυξιακή Ψυχολογία κι επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδιαφέρον για το ρόλο των 

προδιαθεσιακών παραγόντων στη σχέση.  Η τρίτη έχει σαφή γνωστικοκοινωνιοψυχολογικό 

χαρακτήρα, αποτελώντας όµως περισσότερο ένα ευρύ θεωρητικό πλαίσιο, µε προοπτική 

θεωρίας, παρά πραγµατική θεωρία. 

Η προσέγγιση της Θεωρίας της Εξέλιξης, ασχολείται µε το ρόλο των εγγενών βιολογικών 

στοιχείων στη διαµόρφωση της συγχρονικής συµπεριφοράς (Buss & Kenrick, 1998).  Από τη 

σκοπιά αυτή, εάν µια συγκεκριµένη ανθρώπινη συµπεριφορική τάση (π.χ. ένας τρόπος του 

σκέπτεσθαι ή του πράττειν) έχει γενετική βάση, θα τείνει να εµφανίζεται ολοένα και 

περισσότερο σε κάθε επερχόµενη γενεά ανθρώπων, στο βαθµό που ενισχύει την καλή 

προσαρµογή και ευεξία (δηλαδή την πιθανότητα επιτυχούς αναπαραγωγής).  Όσον αφορά τις 

στενές διαπροσωπικές σχέσεις ειδικότερα, η θεωρία αυτή: 

(α) εξηγεί τη βιολογική αξία της ανταλλακτικής συµπεριφοράς των ανθρώπων, της 

αλληλεξάρτησης και της συνεργασίας (Kenrick & Trost, 2000) υποθέτοντας ότι αποτελούν 

τρόπους διασφάλισης της ευεξίας και προσαρµοστικότητας όσων γενετικά ή κατ’ επιλογήν 

εντάσσονται στον κύκλο των «δικών».  ∆ιαφορές, στις συνεισφορές και απολαβές που 

προκύπτουν για τα άτοµα σε εν δυνάµει ή πραγµατικές σχέσεις, παράγουν προσαρµοστικές 

συµπεριφορές που επιλέγονται ανάλογα µε την αξία επιβίωσης και επιτυχίας που έχουν, τόσο για 

το άτοµο όσο και για τον κύκλο των αλληλεξαρτώµενων «δικών» του ανθρώπων.  Έτσι 

εξηγούνται επαρκώς ορισµένα από τα λεγόµενα «πρωτογονικά» συστατικά στοιχεία της στενής 

διαπροσωπικής σχέσης, όπως η επιλογή ερωτικού συντρόφου, η ερωτική αποκλειστικότητα, οι 

ανταγωνιστικές και συγκρουσιακές συµπεριφορές (π.χ. η ζήλια, ο ενδοφυλικός ανταγωνισµός), 

οι ποικίλες απατηλές στρατηγικές προσέλκυσης ερωτικών συντρόφων και η απιστία, τα πρότυπα 
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ανατροφής παιδιών και οι πιο σκοτεινές πλευρές της σχέσης, όπως η σεξουαλική και 

ενδοοικογενιακή βία. 

(β) εξηγεί ορισµένες από τις πιο βασικές διαφορές µεταξύ των φύλων, ως προς την αξία 

και το νόηµα της σεξουαλικότητας στη στενή διαπροσωπική σχέση.  Το σεξ, κατά την 

Εξελικτική προσέγγιση, έχει διαφορετική εντελέχεια και άρα ανταλλακτική αξία για κάθε φύλο.  

Για τον άνδρα αποτελεί αγαθό υψηλής αξίας, το οποίο επιζητείται µε επίταση αυτό καθαυτό για 

λόγους µεγιστοποίησης της διασποράς των γονιδίων του.  Για τη γυναίκα, αποτελεί αγαθό που 

πρέπει να διαθέσει-ανταλλάξει, µε οικονοµία και σύνεση, αφενός προκειµένου να διατηρήσει 

την υψηλή για τον άνδρα, αξία του, αφετέρου για να εξασφαλίσει από αυτόν την επένδυση 

άυλων (π.χ. ενδιαφέρον, συναίσθηµα, χρόνο, κοινωνική θέση) και υλικών πόρων στη δυαδική 

τους σεξουαλική σχέση, πράγµα απαραίτητο για την συντήρηση της ίδιας κατά τη µακρά 

διάρκεια της κύησης και µακροπρόθεσµα των παιδιών της. 

Οι παραπάνω εξηγητικές θέσεις (ιδίως η β), έχουν αξιοποιηθεί προσφυώς από 

κοινωνικούς ψυχολόγους που ενδιαφέρονται να ερµηνεύσουν µε τον περιεκτικότερο και 

απλούστερο δυνατό τρόπο την πολυπλοκότητα των φαινοµένων της στενής διαπροσωπικής 

σχέσης, ιδίως των διαφυλικών.  Ο Baumeister (2001α,β), συγκεκριµένα, στη θεωρία του περί 

«ερωτικής πλαστικότητας» αλλά και ο Fletcher (2002, σ. 52-72, 212), θεωρούν ότι η εξελικτική 

ανάγκη διαχείρισης του σεξουαλικού αγαθού από τη γυναίκα για την πραγµατοποίηση του 

απώτερου στόχου της, εξηγεί γιατί τείνει να επενδύει µε νόηµα τις σχέσεις περισσότερο από ότι 

ο άνδρας.  Ο Baumeister (2001α) περαιτέρω προτείνει, ότι η ισχύς που διαθέτει η γυναίκα να 

παρέχει κατ’ οικονοµία το σεξουαλικό αγαθό, εξηγεί την ελεγκτική-κανονιστική διάθεση του 

άνδρα έναντι της σεξουαλικής της συµπεριφοράς και την όλη, µεροληπτική για το φύλο της, 

κοινωνική θεσµοθέτηση της σεξουαλικότητάς της. 
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Η προσέγγιση της Θεωρίας του ∆εσµού, χωρίς να παραγνωρίζει τον ρόλο του γενετικού 

υπόβαθρου στη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων, εστιάζει περισσότερο στο ρόλο που παίζουν 

οι εµπειρίες της παιδικής ηλικίας, στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις της ενήλικης ζωής (βλ. 

Cassidy & Shaver, 1999, για συλλογή άρθρων που ανασκοπούν σχετική θεωρία και έρευνα).  Η 

προσέγγιση ενσωµάτωσε τις θεωρητικές αρχές και την ερευνητική εµπειρία των Bowlby και 

Ainsworth κατά τις δεκαετίες του ’60 και ’70, για τη σύναψη δεσµού του κύριου προσώπου 

φροντίδας µε το βρέφος.  Η θεωρία προτείνει ότι οι άνθρωποι κατά τη γέννηση φέρουν γενετική 

προδιάθεση για την εκτέλεση προγραµµατισµένων συµπεριφορών δηµιουργίας σχέσης, δεσµού, 

µε το πρόσωπο που συµβαίνει να έχει τη φροντίδα τους (συνήθως, µε τη µητέρα τους).  Η 

απόκριση του προσώπου αυτού στις συµπεριφορές τους και οι αλληλεπιδράσεις που 

ακολουθούν, εγκαθιστούν στο γνωστικό σύστηµα του παιδιού προσδοκίες για το σχετίζεσθαι, 

γνωστές ως «τύπος σύναψης δεσµού», οι οποίες, κατά την ενήλικη ζωή, εµµέσως ή αµέσως, 

επηρεάζουν τα φαινόµενα της στενής διαπροσωπικής σχέσης, η οποία τις ενεργοποιεί λόγω της 

εγγενούς αναλογίας που παρουσιάζει το περιβάλλον της, προς αυτό της σχέσης παιδιού-

προσώπου φροντίδας (Zeifman & Hazan, 2000).  Η χρήση του «τύπου σύναψης δεσµού» για την 

κατανόηση των συµπεριφορών που σχετίζονται µε τη στενή διαπροσωπική σχέση, µας έδωσε 

πειστικές, ως ένα βαθµό ερµηνείες, για τους λόγους που ορισµένοι άνθρωποι τείνουν να νιώθουν 

ασφαλείς στις σχέσεις τους, δείχνοντας εµπιστοσύνη στο σύντροφο, ενώ άλλοι νιώθουν 

ανασφαλείς.  Μας έδειξε επίσης, γιατί µία άλλη µερίδα ανθρώπων αντιµετωπίζει τις σχέσεις σαν 

κάτι δυσάρεστο, γεµάτο κινδύνους και άρα αποφευκτέο.  Το ερµηνευτικό αυτό σχήµα και οι 

ψυχολογικές αρχές που το στηρίζουν, είναι ικανές να ερµηνεύσουν πολυποίκιλες σχεσιακές 

συµπεριφορές, όπως η αγάπη, η σεξουαλικότητα, η διερευνητική σεξουαλική συµπεριφορά, η 

αυτοπεποίθηση, η ενσυναίσθηση, η θλίψη αλλά και η ψυχική υγεία, που όπως είναι γνωστό 
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γενικότερα, επηρεάζεται από τα τεκταινόµενα της στενής διαπροσωπικής σχέσης αλλά και την 

αντίληψή τους από το άτοµο (Reis & Rusbult, 2004, σ. 4.  Reis & Patrick, 1996, σ. 523)  

Η προσέγγιση των Γνωστικών ∆οµών ή Απλολαϊκών Θεωριών, εστιάζει στο ρόλο της 

λεγόµενης κοινωνικής νόησης (γνωστικές διεργασίες, αποδόσεις αιτίου, σχήµατα κλπ.), της 

κοινωνικής σκέψης (στάσεις, πεποιθήσεις, µύθοι, κοινωνικές αναπαραστάσεις κλπ.) και των 

συναισθηµάτων στη στενή διαπροσωπική σχέση.  Οι γνωστικές κοινωνικές αυτές δοµές 

θεωρείται ότι απαρτίζουν τα περιεχόµενα των σχέσεων, ορισµένα εκ των οποίων είναι 

περισσότερο σταθερά στο χρόνο απ’ ότι άλλα, που είναι επικαιρικά, άλλα είναι πολιτισµικά 

καθολικά και άλλα πολιτισµικά ποδηγετηµένα, αλλά πάντως όλα είναι κοινωνικά διαµοιρασµένα 

(Fletcher, 2002.  Hnedrick & Hendrick, 1997).  Χαρακτηριστική έµφαση δίνεται στην περιγραφή 

των δοµών, χωρίς εν τούτοις να παραµελείται η µελέτη της δυναµικής συσχέτισής τους µε 

βαρύνουσες για τη µοίρα των σχέσεων προσωπικές συναγωγές, όπως οι αξιολογήσεις, 

προσδοκίες, προβλέψεις, συµπεριφορικές προθέσεις και συµπεριφορές-αποφάσεις στη σχέση.  

Οι γνωστικές δοµές των σχέσεων, έχουν µελετηθεί υπό ποικίλα ονόµατα, όπως «σχεσιακά 

σχήµατα» (Baldwin, 1992.  Baldwin, 1995) , «απλολαϊκές» και «άρρητες θεωρίες» (Fletcher, 

2002, 23-49.  Fletcher & Thomas, 1996), «ενορατικές θεωρίες» (Knee, 1998), «πρότυπα 

αγάπης» (Kelley, 1983.  Hendrick & Hendrick, 1986.  Lee, 1973), «νοητικές αναπαραστάσεις» 

(Fitzsimons & Bargh, 2003), «τριγωνική θεωρία της αγάπης» (Sternberg, 1988) και «ιστορίες 

αγάπης» (Sternberg, Hojjat &, Barnes, 2001). 

Η πρώτη µελέτη της παρούσας ενότητας, από τον Βασίλη Παυλόπουλο, εντάσσεται στο 

πλαίσιο των παραπάνω θεωριών.  Η καταγραφή των συγχρονικών γνωστικών κοινωνικών 

περιεχοµένων των απλολαϊκών θεωριών της στενής διαπροσωπικής σχέσης και της δοµής τους 

είναι το εκ των ων ουκ άνευ βήµα της όλης ερευνητικής προσπάθειας να κατανοήσουµε τη 
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στενή διαπροσωπική σχέση, εφόσον µάλιστα, όπως προαναφέρθηκε, οι γνωστικές κοινωνικές 

αυτές δοµές συσχετίζονται µε συναγωγές και συµπεριφορές που επηρεάζουν την πορεία της 

σχέσης.  Ο Βασίλης Παυλόπουλος ασχολείται ειδικότερα µε τη θεσµοθετηµένη στενή 

διαπροσωπική σχέση, το γάµο.  Θεωρεί ότι οι απλολαϊκές θεωρίες του γάµου και της 

οικογένειας ενσωµατώνουν, µεταξύ των άλλων, µη ρεαλιστικές πεποιθήσεις, που στη σχετική 

βιβλιογραφία αναφέρονται ως «µύθοι».  Οι µύθοι του γάµου συνήθως αντανακλούν 

παραδοσιακές οικογενειακές αξίες, έχουν κανονιστικό χαρακτήρα και αναπαράγονται µέσω των 

φορέων κοινωνικοποίησης.  Η πίστη σε µύθους του γάµου συνδέεται ενδεχοµένως µε 

υπερβολικά υψηλές προσδοκίες, η διάψευση των οποίων επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο 

ικανοποίησης των συζύγων και δυσχεραίνει την προσπάθεια για ορθολογική αντιµετώπιση των 

προβληµάτων που προκύπτουν στο γάµο.  Ο σκοπός της έρευνας που παρουσιάζεται στο 

κεφάλαιο, ήταν ακριβώς, η εµπειρική µελέτη των µύθων του γάµου στην ελληνική 

πραγµατικότητα.  Οι συµµετέχοντες ήταν 230 άτοµα που επιλέχτηκαν µε τυχαίο τρόπο από 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας.  Βρέθηκε ότι περισσότερους µύθους για το γάµο είχαν την τάση 

να υιοθετούν οι άνδρες (παρά οι γυναίκες), οι µεσαίες ηλικιακές οµάδες (παρά τα άτοµα νεαρής 

και µεγάλης ηλικίας), οι απόφοιτοι χαµηλού επιπέδου εκπαίδευσης (παρά οι πτυχιούχοι 

ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών) και οι έγγαµοι (παρά οι άγαµοι) συµµετέχοντες.  Οι 

οικογενειακές αξίες ερµήνευσαν ανεξάρτητο ποσοστό διασποράς των µύθων του γάµου, πέρα 

και πάνω από τις δηµογραφικές µεταβλητές.  Το επίπεδο ικανοποίησης από την πατρική 

οικογένεια παρουσίασε συστηµατική συσχέτιση µε τους µύθους του γάµου, η κατεύθυνση της 

οποίας διαφοροποιήθηκε ανάλογα µε το περιεχόµενο του κάθε παράγοντα ικανοποίησης. Ο 

ερευνητής συµπεραίνει ότι η συµπληρωµατικότητα µεταξύ ροµαντικών και ρεαλιστικών 
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πεποιθήσεων δεν περιγράφει απλώς, αλλά αποτελεί την ίδια την ουσία µιας σχέσης τόσο 

πολύπλοκης, από ψυχολογική, κοινωνική και θεσµική άποψη, όπως ο γάµος. 

Ενώ το πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στην περιγραφή δοµικών περιεχοµένων της απλολαϊκής 

θεωρίας για τη θεσµοθετηµένη µορφή της στενής διαπροσωπικής σχέσης, το γάµο, το δεύτερο, 

του υπογράφοντος, Παναγιώτη Κορδούτη, προϋποθέτει ότι µεταξύ των περιεχοµένων της 

απλολαϊκής θεωρίας για τη στενή διαπροσωπική σχέση γενικά, υπάρχει και λειτουργεί ένας 

κανόνας για την «δίκαιη» κατανοµή µεταξύ των ερωτικών συντρόφων, των µοναδικών και 

πολύτιµων αγαθών (αφηρηµένων ή συγκεκριµένων, ψυχολογικών, κοινωνικών και υλικών) που 

προκύπτουν στη σχέση χάρη στις συνεισφορές τους.  Πρόκειται για τη γνωστική κοινωνική 

διεργασία µε την οποία εκτιµάται η ισοτιµία, η αναλογία δηλαδή, συνεισφορών-απολαβών που 

έχει ο κάθε σύντροφος στη σχέση.  Η διεργασία αυτή, φαίνεται ότι ενεργοποιείται για να 

επηρεάσει σηµαντικές για τη δηµιουργία, συντήρηση και µακροηµέρευση της στενής 

διαπροσωπικές σχέσης, µεταβλητές και µάλιστα στα κρισιµότερα στάδιά της, της δηµιουργίας 

και της διάλυσής της.  Έχει µελετηθεί η επίδραση της ισοτιµίας σε πλήθος µεταβλητών της 

στενής σχέσης, όπως η γενική ικανοποίηση, η ποιότητα και σταθερότητα της σχέσης, η 

συναισθηµατική επικοινωνία, η µακροβιότητα της σχέσης, η εκδήλωση της απιστίας κ.α.  Η 

σεξουαλική ικανοποίηση δεν έχει ωστόσο επαρκώς µελετηθεί στο πλαίσιο αυτό ίσως λόγω 

µετρικών και εννοιολογικών δυσχερειών στον ορισµό της.  Ο συγγραφέας προτείνει την 

αντιµετώπιση της σεξουαλικής ικανοποίησης ως πολυδιάστατης έννοιας που απαρτίζεται από 

γενική, σωµατική και συναισθηµατική διάσταση, θεωρώντας ότι δια του τρόπου αυτού, 

διασφαλίζεται µεγαλύτερη ευαισθησία και µεταβλητότητα σε τυχόν αλληλεπιδράσεις ισοτιµίας - 

φύλου αλλά και η διασύνδεση της έννοιας µε ιεραρχικά συνθετότερες των σχέσεων όπως η 

αγάπη και η δέσµευση. 
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Η µελέτη του Παναγιώτη Κορδούτη, που παρουσιάζεται στο δεύτερο κεφάλαιο, 

εξετάζει, χρησιµοποιώντας πειραµατική µεθοδολογία, εάν η, κατ’ υπόθεση επικρατούσα λαϊκή 

αντίληψη για την ισοτιµία στη σχέση, επηρεάζει τις προσδοκίες για την σεξουαλική ικανοποίηση 

των ζευγαριών.  Η γενική υπόθεση, µε βάση την κλασική θεωρία της ισοτιµίας, ήταν ότι η 

ικανοποίηση θα είναι µικρότερη στις ανισότιµες σχέσεις από ότι στις ανισότιµες.  Η υπόθεση 

όµως που διαφοροποιεί τη έρευνα του κεφαλαίου από παλαιότερες, είναι ότι το φύλο θα 

αλληλεπιδράσει µε την αντίληψη της ισοτιµίας, επηρεάζοντας τις προσδοκίες των ατόµων για 

την σεξουαλική ικανοποίηση του άνδρα και της γυναίκας στη στενή διαπροσωπική σχέση αλλά 

σε διαφορετικές, για κάθε φύλο, διαστάσεις της σεξουαλικής ικανοποίησης.  Στη 

συναισθηµατική διάσταση για τη γυναίκα και στη σωµατική για τον άνδρα.  Στο πείραµα, που 

συµµετείχαν 454 φοιτητές του Α.Π.Θ.(223 άνδρες, 231 γυναίκες), χρησιµοποιήθηκε 

διϋποκειµενικό πειραµατικό σχέδιο ως εξής, 3 (ισοτιµία/ανισοτιµία = ισότιµο ζευγάρι, ανισότιµο 

µε υπερωφεληµένο άνδρα, ανισότιµο µε υπερωφεληµένη γυναίκα) x 2 (φύλο υποκειµένου).  Για 

το χειρισµό της ισοτιµίας χρησιµοποιήθηκαν σενάρια που περιέγραφαν υποθετικό ζευγάρι. Οι 

συµµετέχοντες δήλωσαν σε κλειστές κλίµακες τις εκτιµήσείς τους για τη γενική, σωµατική και 

συναισθηµατική ικανοποίηση καθενός εκ των µελών του ζευγαριού.  Βρέθηκε, ότι τα άτοµα 

ανέµεναν πως ο άνδρας θα είχε λιγότερη γενική σεξουαλική ικανοποίηση στις σχέσεις 

ανισοτιµίας, παρά ισοτιµίας, ενώ αντίστοιχη τάση υπήρχε και στις προσδοκίες για τη γενική 

σεξουαλική ικανοποίηση των γυναικών.  Προσδοκούσαν επίσης, ότι η σεξουαλική σωµατική 

ικανοποίηση του άνδρα θα ήταν σχετικά λιγότερη στη σχέση που υπερωφελούταν ο ίδιος, παρά 

στη σχέση που ήταν ισότιµος ή υπερωφελούταν η γυναίκα.  Για τη γυναίκα, τα άτοµα ανέµεναν 

ότι θα είχε µεγαλύτερη συναισθηµατική σεξουαλική ικανοποίηση στην ισότιµη σχέση απ’ ότι 

στις ανισότιµες.  Τα ευρήµατα αυτά υποδεικνύουν ότι τα φύλα αντιδρούν µε διακριτή 
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ευαισθησία προς διαφορετικές διαστάσεις σεξουαλικής ικανοποίησης.  Στις διαστάσεις δε αυτές, 

αντανακλώνται ετεροβαρώς και οι αντιδράσεις τους προς την κατάσταση ισοτιµίας-ανισοτιµίας:  

των µεν ανδρών, στην σωµατική σεξουαλική ικανοποίηση, των δε γυναικών στη 

συναισθηµατική.  Κατά τον ερευνητή,  τα ευρήµατα αυτά τροφοδοτούν την ευρύτερη συζήτηση, 

η οποία διεξάγεται κυρίως στα πλαίσια της θεωρίας της ερωτικής πλαστικότητας, ότι η 

σεξουαλικότητα έχει διαφορετικό νόηµα για τα φύλα και παίζει διαφορετικό ρόλο στη 

νοηµατοδότηση της στενής διαπροσωπικής σχέσης. 
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