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 ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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o    Οι έρευνες για τις επιλογές ερωτικού συντρόφου 

μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας σχέσης (βλέπε Buss & Schmitt, 

1993), δείχνουν ότι τα δύο φύλα έχουν διαφορετικές προτεραιότητες 

όταν επιλέγουν σύντροφο για τις σχέσεις αυτές. 

 

o     Οι έρευνες αυτές βασίζονται στη θεωρία του Δαρβίνου για την 

εξέλιξη των ειδών, τον αγώνα για επιβίωση και για την 

αναπαραγωγή του είδους. 

 

o     Οι άνδρες και οι γυναίκες διαθέτουν διαφορετικούς 

εξελικτικούς μηχανισμούς εγκεφαλικής λειτουργίας, οι οποίοι 

προκρίνουν διαφορετικά κριτήρια για το περιστασιακό σεξ, τη 

δέσμευση, την προοπτική απογόνων και τη σχεσιακή ικανοποίηση.  
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Κριτήρια Επιλογής Συντρόφων: Η βίο-

εξελικτική ματιά  

o Για παράδειγμα, οι άνδρες προτιμούν περισσότερο 

περιστασιακό σεξ από τις γυναίκες, λόγω της δικής 

τους πολυγαμικής αναπαραγωγικής φύσης και των 

οργάνων αναπαραγωγής τους.  

 

 

o Επομένως, ακόμα και όταν έχουν μία μακροχρόνια 

σχέση, αναπτύσσουν φυσιολογικά έξω-δυαδική 

σεξουαλική συμπεριφορά, όμως συχνά χωρίς 

συναισθηματικό κόστος για τη μακροχρόνια σχέση 

τους. 
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Κριτήρια Επιλογής Συντρόφων: 

Η βίο-εξελικτική ματιά  

 Επίσης, «παίζουν με κανόνες διπλού 

κριτηρίου», καθώς ενώ από τη μία οι ίδιοι 

αναζητούν συχνά βραχυχρόνια σεξουαλική 

επαφή ακόμα και όταν είναι σε μακροχρόνια 

σχέση,  

 

 δεν ανέχονται το ίδιο από μέρους των 

γυναικών (κοινωνικό - γνωστική και πολιτική 

διάσταση, βλέπε Baumeister) 
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Κριτήρια Επιλογής Συντρόφων: Η βίο-

εξελικτική ματιά  

o Συνεπώς, η ανδρική ζήλεια δικαιολογείται σε περίπτωση 
απιστίας, μέσω αυτής της διπλής ηθικής (Baumeister, 
2001).  

 

o Η γυναικεία μοιχεία είχε μέχρι και πρόσφατα ποινικές 
διαστάσεις, αν και προκύπτουν σημαντικές αλλαγές στην 
αλληλεπίδραση των δύο φύλων τα τελευταία χρόνια. 

 

o Το ζήτημα της διπλής ηθικής είχε για πολλά χρόνια 
κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις,  

 
 
o δηλαδή την καταπίεση του «ασθενούς φύλου» και τον διαχωρισμό 

των ρόλων για την εξυπηρέτηση της εξέλιξης ισχυρών πόλεων, 
κρατών, εθνών και της θρησκείας (Baumeister, 2001) 
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BAUMEISTER (2001) 

 Η προσέγγιση της ερωτικής 
πλαστικότητας του Baumeister (2001) 

 
○ Συγκερασμός των προηγούμενων θέσεων των 

μελετητών της κοινωνικής ψυχολογίας της 
σεξουαλικότητας και όχι ακραία τοποθέτηση 
προς την κοινωνικό-γνωστική ή προς την βίο-
εξελικτική προσέγγιση. 

○ Κοινωνικά πλαστικότερο ως προς τη 
σεξουαλικότητα είναι το θήλυ!  
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BAUMEISTER (2001) 

○ Κοινωνικά πλαστικότερες λοιπόν 
θεωρούνται κατά τον Baumeister, οι 
γυναίκες 

 

 

○ Οι γυναίκες χειρίζονται, τροποποιούν και 
προσαρμόζουν με  άνεση, «ταχύτητα» και λιγότερο 
κόστος για την ταυτότητά τους τις συμπεριφορές 
τους καθώς και τις νοητικές τοποθετήσεις τους.  

○ Αυτό το ταπεραμέντο έχει μικρότερη επίδραση 
στην κοινωνική υπόσταση του γυναικείου φύλου 
από ότι θα είχε αν το υιοθετούσε μεγάλη μερίδα 
αντρών.  
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BAUMEISTER (2001) 

○ 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).  

 

 

○ Παρόλα αυτά, αναφέρεται σε στοιχείο 
δομικής και λειτουργικής διαφοροποίησης 
των δύο φύλων. 
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BAUMEISTER (2001) 

 Πως εποικοδομεί άρρητα η Κοινωνία της θεωρίες 

που μοιάζουν με αυτό περιγράφει ο Baumeister 

για την ερωτική πλαστικότητα;  

 

 Υπόκειται σε κοινωνική επιρροή και άρα σε 

άσκηση «αγωγής» ή σε βιολογική, και «κλινική» 

επιρροή των προϋποθέσεων που εξυπηρετούν 

προϋπάρχουσες εγκεφαλικές προσαρμογές; 
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Κριτήρια Επιλογής Συντρόφων: Η βιο-

εξελικτική ματιά  

 Από την άλλη οι γυναίκες ζηλεύουν ιδιαίτερα, όχι τόσο 

στην  σωματική απιστία ενός άνδρα, προς την οποία είναι 

ανεκτικές αλλά στη συναισθηματική, που αποτελεί 

σημαντική απειλή για τη σχέση (Schmitt, 2003). 

 

 

 

 Αυτό συμβαίνει γιατί η συναισθηματική απιστία απειλεί 

άμεσα την οικογενειακή σταθερότητα, τη σχεσιακή 

δέσμευση και την καλή προοπτική εξέλιξης των παιδιών, 

με τα οποία οι γυναίκες συνδέονται ιδιαίτερα, και τα οποία 

προσδιορίζουν τον κοινωνικό τους ρόλο. 
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ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΤΥΠΩΝ ΑΠΙΣΤΙΑΣ  

 Συναισθηματική απιστία = Όταν οι άνδρες ή οι γυναίκες 

αναπτύσσουν ιδιαίτερα και ερωτικά συναισθήματα για κάποια/ον 

άλλη/άλλο σύντροφο, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει σεξουαλική 

επαφή.  

 

 Σεξουαλική, Σωματική απιστία = Απιστία προσανατολισμένη στην 

σεξουαλική πράξη. Αυτό δεν αποκλείει το συναίσθημα, όμως έχει 
πολύ χαμηλά επίπεδα  σχεσιακών προσδοκιών και μεταφοράς 

σχεσιακών πόρων.  

 

 Μικτή απιστία = Σεξουαλική + Συναισθηματική : προσθέτοντας  στη 

σεξουαλική απιστία τη μεταφορά πόρων προς τον έξω-δυαδικό 

σύντροφο και τις ελπίδες για προοπτική εξέλιξης, συναισθηματικής 

προσκόλλησης. 
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Κριτήρια Επιλογής Συντρόφων: Η βιο-

εξελικτική ματιά  

 «Ανεξάρτητα από το πώς μια γυναίκα έχει ζήσει τη ζωή 
της, αν γίνει καλή μητέρα στην ενήλικη ζωή, έχει φτάσει 
στην εκπλήρωση του ρόλου της» (Vandello, et. αl, 2008) 

 

 Οι άνδρες πάλι, για να διασφαλίσουν με σιγουριά ότι οι 
ίδιοι είναι πατέρες των παιδιών τους -  καθώς η σχετική με 
την πατρότητα αμφιβολία είναι η βασική απειλή του δικού 
τους μηχανισμού εξέλιξης - δίνουν βαρύτητα μόνο στη 
σεξουαλική πράξη απιστίας της γυναίκας και όχι στο αν 
εκείνη απλά αναπτύσσει συναισθήματα για κάποιον άλλο. 

 

 Αντίφαση: Πως είναι δυνατόν να διαχωρίζεται το 
σεξουαλικό από το συναισθηματικό στοιχείο για τις 
γυναίκες, αφού η ίδια η θεωρία υπογραμμίζει ότι για την 
γυναίκα αυτά είναι αλληλένδετα; 

 

13 

Απιστία ή έξω-δυαδική (σεξουαλική) 

συμπεριφορά 

 Μήπως ο διαχωρισμός της απιστίας σε σωματική και 

συναισθηματική απλά εξυπηρετεί τα συμφέροντα τις 

βίο-εξελικτικής θεωρίας; 

 

 

 Η απιστία μπορεί να είναι συχνότερα μικτή από ότι 

προσλαμβάνεται.  Ένδειξη του μικτού χαρακτήρα της 

απιστίας είναι οι χωρισμοί, τα διαζύγια, η σχεσιακή 

δυσφορία καθώς και η σωματική αλλά και 

ψυχολογική βία που ασκείται στις σχέσεις (Hendrick 

& Hendrick, 2000). 
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Απιστία ή έξω-δυαδική (σεξουαλική) 

συμπεριφορά 

 Παρόμοια ποσοστά απιστίας  σε τωρινές μακροχρόνιες 

σχέσεις, αλλά και στις μεγαλύτερες από τις προηγούμενες:  

 

 

 Άντρες: Τωρινή Σχέση → 28%  Προηγούμενη → 25%  

 Γυναίκες Τωρινή Σχέση → 26%  Προηγούμενη → 24% 

 

 Νέα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως οι αριθμοί 

απιστίας των γυναικών μπορεί και να ξεπερνούν αυτούς 

των αντρών! 
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Απιστία ή έξω-δυαδική (σεξουαλική) 

συμπεριφορά 

 Οι γυναίκες ωστόσο αποδεικνύονται πιο ενοχικές για 
περιπτώσεις δικής τους απιστίας, ενώ είναι σε γαμιαία σχέση 
(ανάλογοι αλλά μικρότεροι είναι οι αριθμοί σε περίπτωση όχι 
γαμιαίων σχέσεων):  

 

 Ενοχικά συναισθήματα  

 μετά από απιστία  

 

 

 

 Επίσης αποδείχθηκε ερευνητικά πως οι γυναίκες υποεκτιμούν 
την απιστία των συντρόφων τους, ενώ οι άνδρες υπερεκτιμούν 
τη γυναικεία απιστία (Goetz & Causey, 2009). Ωστόσο, η 
εξήγηση ήταν βασισμένη στα κριτήρια της μετά-δαρβινικής 
θεωρίας και δεν ελέγχτηκε κάποια υπόθεση κοινωνικό-
γνωστικού ή άλλου διαπροσωπικού μηχανισμού. 

 

Άντρες Γυναίκες 

34 % 59 % 
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Αιτίες Απιστίας 

 Ποιος φταίει; Ποια μπορεί να είναι η πρώτη 
αιτία και τι ακολουθεί;   

 

 Φταίνε για παράδειγμα τα ναρκισσιστικά  (ή 
άλλα χαρακτηρολογικά στοιχεία, βλέπε και 
θεωρία δεσμού) χαρακτηριστικά ενός 
συντρόφου ή είναι κάτι πολύ πολύπλοκο που 
έχει να κάνει με τις διεργασίες όλης της 
σχέσης; 

 

 Η απιστία είναι η αιτία να χαλάσει μία σχέση ή 
αποτελεί εκδήλωση μίας ήδη προβληματικής 
σχέσης; 
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Αιτίες Απιστίας 

 Προσωπικότητα του συντρόφου ή 
συστημική αιτιολογία (σχεσιακή απόρροια);  

 

 Οι βιολογικές θεωρίες στέκονται σε 
διαφορές μεταξύ των φύλων, όμως αυτές οι 
εξηγήσεις 

 

 δεν φαίνεται να αρκούν, ούτε να δίνουν 
ολοκληρωμένες απαντήσεις, καθώς το θέμα της 
απιστία είναι πολυδιάστατο και έχει προσωπικές 
και κοινωνικές συνέπειες σε πολλά επίπεδα. 
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Απιστία: Μειωμένη σχεσιακή 

ικανοποίηση 

 Μία από τις διεργασίες των σχέσεων που μπορεί να 

προκαλεί την ερωτική απιστία είναι η μειωμένη 

ικανοποίηση που αντλεί κανείς από τη σχέση του. 

 

 

 Τα άτομα που δηλώνουν σχεσιακή ικανοποίηση 

απιστούν πολύ σπανιότερα (Hendrick & Hendrick, 

2000).  

 

 Αυτό όμως έγκειται καθαρά στην ικανοποίηση που 

προσλαμβάνουν υποκειμενικά από τη σχέση. 
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Απιστία: Μειωμένη σχεσιακή 

ικανοποίηση 

 Η σχεσιακή ικανοποίηση αντλείται μέσα από 
τη σχέση και όχι μέσα από την εξεύρεση 
εναλλακτικών.   

 

 Αν το άτομο προσανατολίζεται συχνά για 
ικανοποίηση έκτος της σχέσης, τότε η 
δεσμευτική επιλογή έχει ήδη διαρρηχθεί.  

 

 → Δέσμευση: σημαντικότατη μεταβλητή για 
τη σχέση. Καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τα 
επίπεδα αποκλειστικότητας και ικανοποίησης 
της σχέσης 
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Απιστία: Μειωμένη σχεσιακή 

ικανοποίηση 

 Επίσης, πολύ σημαντική διεργασία μίας 

σχέσης είναι η επικοινωνία.  

 Η υγιής επικοινωνία μεταξύ των συντρόφων 

αυξάνει τη σεξουαλική επιθυμία για τον/την 

σύντροφο, ενώ 

 

○  ενισχύει τα επίπεδα σχεσιακής 

ικανοποίησης και βοηθά στην καλύτερη 

επίλυση των σχεσιακών συγκρούσεων. 
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Ικανοποίηση και Δέσμευση στη διατήρηση 

της σχέσης (σχεσιακή διατήρηση) 

 Καθοριστικός παράγοντας για σχεσιακή 

ικανοποίηση και διατήρηση της σχέσης είναι 

η δέσμευση. 

 

 Η δέσμευση προϋποθέτει συνήθως δεδομένη 

αφοσίωση και συχνή υποστήριξη: Το άτομο 

μένει αφοσιωμένα και υποστηριχτικά στις 

ανάγκες της σχέσης και στα συναισθήματα 

του συντρόφου. 
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Ικανοποίηση και Δέσμευση στη διατήρηση 

της σχέσης (σχεσιακή διατήρηση) 

 Άτομα δεσμευμένα στη σχέση δηλώνουν πιο 
ικανοποιημένα από την ίδια τη σχέση και είναι 
λιγότερο πιθανό να στραφούν σε εναλλακτικές.  

 

 Η δέσμευση είναι μία μελλοντική επένδυση για τη 
σχέση και καλεί τους δύο συντρόφους να 
αφιερώσουν χρόνο για να αντλήσουν σχεσιακή 
ικανοποίηση σε σταθερά επίπεδα. 

 
 Η βελτίωση της επικοινωνίας και η ποιότητα της 

σχέσης, παρά τις δυσκολίες, τη φθορά του χρόνου και 
τα στάδια μετάβασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
τα επίπεδα της δέσμευσης 
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Άλλες στρατηγικές σχεσιακές 

διατήρησης 

 Α) ανοιχτή επικοινωνιακή διάθεση 

 Β) μοίρασμα συναισθημάτων αλλά και 

δραστηριοτήτων 

 Γ) αυτό-αποκάλυψη 

 Δ) δίκτυο φίλων, κοινό πλαίσιο 

αναφοράς 

 Ε) επιβεβαίωση του συντρόφου και 

συναισθηματική κατανόηση 
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Άλλες στρατηγικές σχεσιακές 

διατήρησης 
 Αντίθετα, έντονα αρνητική επίδραση στη 

διατήρηση μίας σχέσης έχει η αποφυγή. 

 

 
○ Η αποφυγή σαν στρατηγική λύσης των συγκρούσεων, 

άρα πρόκειται κυρίως για επικοινωνιακή αποφυγή, για 
αποφυγή αντιμετώπισης προβλημάτων και έκφρασης 
συναισθημάτων, ακόμα και όταν είναι αρνητικά. 

 

 Επίσης, αρνητικά επιδρούν τα καταστροφικά 
για τη σχέση πρότυπα επικοινωνίας και 
εγγύτητας, όπως και η απουσία επιθυμίας για 
στενή επαφή και σεξουαλική επιθυμία. 
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Υπαρξιακά, σχέση είναι η ευθύνη 

διατήρησης της δεσμευτικής επιλογής… 

 Η υπαρξιακή προσέγγιση βλέπει το 
πρόβλημα της ανισόρροπης  σχέσης και της 
μειωμένης δέσμευσης σαν ένα λανθασμένο 
τρόπο να επιλέγει κανείς να ζει συντροφικά.  

 Επίσης, τονίζει την άρνηση του ατόμου να 
πάρει την ευθύνη για τη δέσμευση με τον ίδιο 
του τον εαυτό. 

 
 Στην ουσία πρόκειται για μία δέσμευση απέναντι 

στις επιλογές του ίδιου του εαυτού και όχι απλά για 
μία δέσμευση απέναντι στον άλλο. 

 

 26 

Υπαρξιακά, σχέση είναι η ευθύνη 

διατήρησης της δεσμευτικής επιλογής… 

 Σχέση είναι η ευθύνη να ζήσει κανείς μαζί με 
τον άνθρωπο που έχει επιλέξει και όχι η 
συνεχής αποφυγή της ευθύνης αυτής της 
επιλογής. Το άτομο αισθάνεται δεσμευμένο 
απέναντι στην επιλογή του, αντλεί ικανοποίηση 
από αυτή και δεν ψάχνει συνεχώς 
εναλλακτικές.  

 

 Σύνδεση με την υγιή αποδοχή της 
διαφορετικότητας:  

«Η επιλογή να ζήσει κανείς τη ζωή που έχει 
επιλέξει και όχι να ζει μέσα από τις ζωές των 
άλλων» 
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