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Αστοεκτίμηση και Αστογνωσία για Ισότιμες Στέσεις - Μέρος Α'
Ζ απηνεθηίκεζε θαη ε απηνγλσζία είλαη δπν έλλνηεο ζεκαληηθέο
γηα ηελ ύπαξμή καο, γηαηί δείρλνπλ ην πξνζσπηθό καο ζηίγκα,
όηαλ επηθνηλσλνύκε.
Ζ απηνεθηίκεζε αθνξά ηελ θαιή γλώζε θαη εθηίκεζε ηνπ εαπηνύ
καο γη’ απηό, πνπ είκαζηε.
Ζ απηνγλσζία δελ είλαη κηα εηθόλα εαπηνύ, πνπ αληαπνθξίλεηαη
ζηηο πξνζδνθίεο ησλ άιισλ, αιιά ε γλώζε θαη ε απνδνρή όηη ν
εαπηόο καο έρεη αδπλακίεο θαη δπλαηόηεηεο!
Έλα δεπγάξη είλαη ε ζύλζεζε δύν δηαθνξεηηθώλ
πξνζσπηθνηήησλ, πνπ «θνπβαινύλ» κηα πινύζηα θιεξνλνκηά
από πξόηππα, βηώκαηα, εκπεηξίεο θαη πξνζδνθίεο από ηηο ζρέζεηο ηεο δσήο ηνπο.
Σν ζέκα απηό ζα ρσξηζηεί ζε δύν παξνπζηάζεηο.
Δλδεηθηηθά ζα ζπδεηεζνύλ ηα αθόινπζα ζέκαηα:


Σα είδε ησλ ζπληξνθηθώλ ζρέζεσλ



Ηζνηηκία κέζα ζηηο ζπληξνθηθέο ζρέζεηο



Γέζκεπζε, απνθιεηζηηθόηεηα, εμάξηεζε κέζα ζε κηα ζρέζε



Οηθεηόηεηα θαη ξνπηίλα: κηα ζπλερηδόκελε δηαπξαγκάηεπζε



Πνηα είλαη ηα ζεκειηώδε ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δπζθνιίεο ζε κηα ζρέζε



Γηαηήξεζε Αηνκηθόηεηαο θαη αγάπεο κέζα ζε κηα καθξνρξόληα ζρέζε

Ο Sternberg (1986) αλέπηπμε ηελ Σξηγσληθή Θεσξία ηνπ Έξσηα ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν έξσηαο ζπληίζεηαη
από ηξία ζπζηαηηθά α) ηελ εγγύηεηα, πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο νηθεηόηεηαο, ηεο αίζζεζεο
θνηλόηεηαο κε ην άιιν άηνκν, ηνπ δεζίκαηνο θαη ηεο επαθήο, β) ην πάζος, πνπ αλαθέξεηαη ζηα νξκέκθπηα πνπ
νδεγνύλ ζηνλ εξσηηθό πόζν, ζε θαληαζηαθέο ζθέςεηο γηα ηνλ άιιν, ζε αίζζεζε εηδπιιίνπ θαη ζηε ζεμνπαιηθή
νινθιήξσζε θαη γ) ηελ απόθαζε/δέζκεσζε, πνπ πεξηθιείεη ηε ζπλαίζζεζε ηνπ αηόκνπ, πσο είλαη
εξσηεπκέλν θαη ηε δέζκεπζε πξνο ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνλ άιιν λα θξαηήζεη ηνλ έξσηά ηνπ γηα εθείλνλ.
Ζ πνηόηεηα ηεο αγάπεο, πνπ ην άηνκν βηώλεη εμαξηάηαη από ηελ ηζρύ θαη έληαζε ησλ ηξηώλ απηώλ ζπζηαηηθώλ
ζηνηρείσλ, ην δε είδνο ηεο ζρέζεο εμαξηάηαη από ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο. Ζ ηξηγσληθή ζεσξία απνηειεί βάζε
γηα λα θαηαλνήζνπκε πνιιέο πιεπξέο ηνπ έξσηα, θαζώο καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα αζρνιεζνύκε κε ηε θύζε
ησλ εθδειώζεώλ ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα, πνπ εκπλέεη ζε δηάθνξα είδε ζρέζεσλ.
(Hendrick & Hendrick, 2000)
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Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ είλαη:
1. Εγγύηεηα
Ζ εγγύηεηα απνηειεί ην ζπκηθό ζπζηαηηθό ηεο εξσηηθήο ζρέζεο. Αλαθέξεηαη ζε εθείλα ηα ζπλαηζζήκαηα, πνπ
πξνάγνπλ ηελ νηθεηόηεηα, ηελ επαθή θαη ηε ζπλεθηηθόηεηα ζηε ζρέζε. Δίλαη ην ζπλαίζζεκα, πνπ ληώζνπλ νη
άλζξσπνη, όηαλ είλαη «θνληά» θαη κνηξάδνληαη ζπλαηζζήκαηα, εκπεηξίεο θαη βηώκαηα κε ην ζύληξνθό ηνπο
(Schaefer & Olson, 1981). Ζ εγγύηεηα κπνξεί λα νξηζηεί κε βάζε ηξεηο ηδηόηεηεο(Hatfield, 1984).
Πρώηολ, απηή ηεο απνθάιπςεο: πεξηιακβάλεη ηελ ακνηβαία απνθάιπςε πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηε
δεκηνπξγία εθαηέξσζελ θαηαλόεζεο. Οη άλζξσπνη ληώζνπλ, πσο ν ζύληξνθόο ηνπο «ηνπο θαηαιαβαίλεη»,
κάιηζηα δε πεξηζζόηεξν απ’ όηη νη άιινη. Ζ απνθάιπςε δελ αλαθέξεηαη κόλν ζηελ απην-απνθάιπςε, αιιά θαη
ζηελ εθκάζεζε ηνπ άιινπ θαη ησλ ζπλεζεηώλ ηνπ κέζα από ηελ επαίζζεηε παξαηήξεζε θαη ηηο θνηλέο
εκπεηξίεο.
Δεύηερολ, ηεο ζεηηθήο αληηκεηώπηζεο ηνπ άιινπ. ε θάζε πεξίπησζε, ε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνλ άιιν
εκθνξείηαη από ζπλαηζζήκαηα ηξπθεξόηεηαο θαη απνδνρήο.
Σρίηολ, ηεο είζπξαμεο θαη έθθξαζεο ιεθηηθήο θαη έκπξαθηεο επηθνηλσλίαο, ζηνξγήο θαη ελδηαθέξνληνο ησλ
ζπληξόθσλ, όηαλ αληηιακβάλνληαη όηη γίλνληαη αληηθείκελν ζεηηθήο θξνληίδαο από ηνλ άιιν.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εγγύηεηα πεξηέρεη ζπλαηζζήκαηα όπσο:
α) ηελ επηζπκία λα ππνζηεξίδεηο ηελ επεκεξία ηνπ ζπληξόθνπ ζνπ,
β) λα ληώζεηο επηπρηζκέλνο, πνπ είζαη κε ην ζύληξνθό ζνπ,
γ) λα ηνλ ζέβεζαη,
δ) λα κπνξείο λα βαζίδεζαη ζην ζύληξνθό ζνπ ζε πεξηόδνπο αλάγθεο θαη λα ληώζεη όηη κπνξεί λα βαζίδεηαη
ζε ζέλα,
ε) λα ππάξρεη ακνηβαία θαηαλόεζε,
ζη) λα κνηξάδεζαη απηό πνπ είζαη ζαλ άλζξσπνο, ηα αγαζά ζνπ θαη ην ρξόλν ζνπ κε ην ζύληξνθό ζνπ,
ε) λα δέρεζαη θαη λα δίλεηο ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε,
ζ) λα ππάξρεη θαιή επηθνηλσλία κέζα ζηε ζρέζε θαη
η) λα ζεσξείο πσο γηα ηε δσή ζνπ ν ζύληξνθόο ζνπ έρεη κεγάιε αμία.
Γελ είλαη απαξαίηεην λα βηώλεη θαλείο όια ηα παξαπάλσ ζπλαηζζήκαηα πξνθεηκέλνπ λα βηώλεη ηε δηάζηαζε
ηεο εγγύηεηαο, πνπ ππεηζέξρεηαη ζηνλ έξσηα, όκσο νη έξεπλεο δείρλνπλ όηη έλα άηνκν ληώζεη εγγύηεηα, όηαλ
εθθξάδεη ή αληηιακβάλεηαη έλα ηθαλνπνηεηηθό αξηζκό από απηά. Φπζηθά, ν αξηζκόο απηόο κπνξεί λα δηαθέξεη
από άηνκν ζε άηνκν. Από ηελ άιιε κεξηά, ηα ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα δε βηώλνληαη αλεμάξηεηα θαη
κεκνλσκέλα, αιιά ζπζρεηίδνληαη, βηώλνληαη δειαδή σο ζύλνια, απμάλνληαο ηελ εκπεηξία ηεο ζαιπσξήο ζηε
ζρέζε θαη δεκηνπξγώληαο πξνϋπνζέζεηο γηα αλάπηπμε εηιηθξίλεηαο, εκπηζηνζύλεο θαη πιαηζίνπ
ζπλαηζζεκαηηθήο αιιεινϋπνζηήξημεο θαη αιιειεμάξηεζεο (Kelley, 1983). Οη πξνϋπνζέζεηο απηέο πξνηξέπνπλ
ζηε ιεγόκελε ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζε, ε νπνία επνκέλσο, εδξάδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηαηηθνύ ηεο
εγγύηεηαο (Prager, 2000).
Ζ δνκή ηεο εγγύηεηαο δε θαίλεηαη λα δηαθέξεη ζεκαληηθά από ηε κηα ζρέζε ζηελ άιιε. Σνύην δείρλεη όηη είλαη
κέξνο ηνπ θνηλνύ ππξήλα ησλ εξσηηθώλ ζρέζεσλ θαη ίζσο ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ γεληθόηεξα (Prager,
2000).
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Παξόιν όκσο, πνπ ε δνκή ηεο εγγύηεηαο παξακέλεη απζηεξά ε ίδηα ζε
δηάθνξεο ζρέζεηο θαη κάιηζηα γεληθόηεξα δηαπξνζσπηθέο ή κε εξσηηθέο,
ε έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, πνπ ν έλαο άλζξσπνο αηζζάλεηαη γηα
έλαλ άιινλ κπνξεί λα δηαθέξεη. Γηα παξάδεηγκα, ζε έξεπλα ησλ
Sternberg & Grajek (1984), βξέζεθε όηη νη άληξεο ηείλνπλ λα ληώζνπλ
εγγύηεηα θαη λα πξνηηκνύλ ηηο εξσκέλεο ηνπο πεξηζζόηεξν από ηε κεηέξα
ηνπο, ηνλ παηέξα ηνπο ή ηνλ θαιύηεξν θίιν ηνπο. Από ηελ άιιε, νη
γπλαίθεο ληώζνπλ εγγύηεηα γηα ηνπο εξαζηέο ηνπο θαη ηελ θαιύηεξε θίιε
ηνπο ζρεδόλ ην ίδην, αιιά πξνηηκνύλ ηε θίιε ηνπο πεξηζζόηεξν από ην
ζύληξνθό ηνπο.
2. Πάζος
Σν πάζνο δεκηνπξγεί ην θίλεηξν γηα ηε ζρέζε. Αλαθέξεηαη ζηηο νξκέο, πνπ πξνθαινύλ ηε θπζηθή-ζσκαηηθή
έιμε, ηε ζεμνπαιηθή επηζπκία, ηελ επηζπκία γηα νινθιήξσζε ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο, αιιά θαη ηελ πην
ζύλζεηε ζπλαίζζεζε «είκαη εξσηεπκέλνο», ηελ θαληαζίσζε γηα ηνλ άιιν σο αληηθείκελν ηνπ πόζνπ θαη ηελ,
ελίνηε, εηδπιιηαθή εμηδαληθεπκέλε αληίιεςε ηεο λνεξήο θαη θπζηθήο ζρέζεο καδί ηνπ. Με ηνλ έλα ή ηνλ άιιν
ηξόπν πάλησο, ην ζπζηαηηθό ηνπ πάζνπο ππνδαπιίδεη κνξθέο δηέγεξζεο ηθαλέο λα δεκηνπξγήζνπλ έιμε ηνπ
ελόο πξνο ηνλ άιιν θαη θηλεηνπνίεζε πξνο ηε ζεμνπαιηθή ζπλεύξεζε καδί ηνπ (Hafield, 1988). Οη Hatfield &
Walster (1981) πεξηγξάθνπλ ην πάζνο σο «κηα θαηάζηαζε έληνλεο επηζπκίαο γηα έλσζε κε ηνλ άιιν».
3. Απόθαζε/Δέζκεσζε
Ζ Απόθαζε/Γέζκεπζε είλαη νπζηαζηηθά ην γλσζηηθό ζπζηαηηθό ηνπ έξσηα. Αλαθέξεηαη ζηελ απόθαζε ηνπ
αηόκνπ λα αλαπηύμεη εξσηηθή ζρέζε κε θάπνηνλ άιιν θαη ζηε δέζκεπζή ηνπ λα ηε δηαηεξήζεη. Δθηόο απηνύ,
πεξηιακβάλεη ηα γλσζηηθά ζηνηρεία, πνπ εκπιέθνληαη ζηελ απόθαζε γηα ηελ ύπαξμε ηεο ζρέζεο θαη ηε
δέζκεπζή ηνπ ζ’ απηήλ (απνδόζεηο αηηίνπ-αηηηνινγήζεηο, πξνζδνθίεο, επίγλσζε αλαγθώλ, επίγλσζε
ζπλαηζζεκάησλ, εηθόλα εαπηνύ, απηνεθηίκεζε, επίγλσζε δπλαηνηήησλ θαη δηάζεζεο άιινπ λα ζπλεηζθέξεη
ζηε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο θ.α). Ο Sternberg δηαθξίλεη ην ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο απόθαζεο/δέζκεπζεο ζε
δπν κέξε, ζην βξαρύρξνλν θαη ζην καθξόρξνλν. Σν βξαρύρξνλν κέξνο είλαη ε απόθαζε όηη είζαη εξσηεπκέλνο
κε θάπνην άηνκν θαη ζρεηίδεζαη εξσηηθά, ελώ ην καθξόρξνλν κέξνο είλαη ε δέζκεπζε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο ζρέζεο. Απηέο νη δπν πιεπξέο δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπλππάξρνπλ. Ζ απόθαζε όηη
είζαη εξσηεπκέλνο κε θάπνηνλ δε ζπλεπάγεηαη δέζκεπζε. Πξάγκαηη, ην αίζζεκα ηνπ έξσηα θάιιηζηα κπνξεί λα
πξνθύςεη αλεμάξηεηα από ην πνιππινθόηεξν γλσζηηθό κέξνο γηα καθξνρξόληα εκπινθή, ην νπνίν απαηηεί
πξνβνιή ηνπ εθηθηνύ ηεο ζπλύπαξμεο ηνπ εξσηηθνύ δεπγαξηνύ ζην κέιινλ θαη ζρεδηαζκό γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
ζρέζεο. Αθόκε, πνιινί άλζξσπνη είλαη δεζκεπκέλνη ζηε ζρέζε ηνπο, ρσξίο λα είλαη εξσηεπκέλνη κε ην
ζύληξνθό ηνπο ή έζησ ρσξίο λα δέρνληαη όηη είλαη εξσηεπκέλνη.
Αζθαιώο, ζπρλόηεξα, ε απόθαζε πξνεγείηαη ηεο δέζκεπζεο, ηόζν ρξνληθά όζν θαη ινγηθά ή ςπρν-ινγηθά.
Γεληθά, ζα ιέγακε όηη ε εγγύηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλε γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζε ζηε ζρέζε,
ην πάζνο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ πξνο ηε ζρέζε ή κέζα ζηε ζρέζε, ε δε απόθαζε/ δέζκεπζε γηα
ηε γλσζηηθή εκπινθή κε ηε ζρέζε θαη ηελ εζηίαζε ζηηο απαηηήζεηο ηεο. Καηά κηα έλλνηα, ε εγγύηεηα είλαη ην
«ζεξκό» ζηνηρείν, ην πάζνο ην «θαπηό», ε δε δέζκεπζε ην «ςπρξό».
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Σν άηνκν έρεη κεξηθό έιεγρν ηεο εγγύηεηαο, απόιπην έιεγρν ηεο δέζκεπζεο θαη κεδακηλό ηνπ πάζνπο. Καηά
θαλόλα έρνπκε επίγλσζε ηνπ πάζνπο ζηε ζρέζε καο, νη εθδειώζεηο ηνπ κπνξεί λα καο δηαθεύγνπλ γηα ιίγν,
αιιά όρη γηα πνιύ. Ζ επίγλσζε σζηόζν, πνπ έρνπκε γηα ηελ εγγύηεηα κε έλαλ άλζξσπν θαη ε πξνζσπηθή
ζπλαίζζεζε ηεο δέζκεπζήο καο κπνξεί λα πνηθίιινπλ αξθεηά. Μεξηθέο θνξέο θάπνηνο βηώλεη ζεξκά
ζπλαηζζήκαηα εγγύηεηαο, ρσξίο λα ην γλσξίδεη ή λα κπνξεί λα ηα ραξαθηεξίζεη. Σα άηνκα επίζεο, ζπρλά δελ
είλαη βέβαηα γηα ην πόζν δεζκεπκέλα θαη αθνζησκέλα είλαη ζε κηα ζρέζε ηνπο, κέρξη ηε ζηηγκή, πνπ είηε ε
ζπγθπξία είηε θάπνηνη άιινη άλζξσπνη βάδνπλ ηε ζρέζε ζε δνθηκαζία.
1. Liking – Intimac / Εγγύηεηα ή ζσκπάζεηα:
’ απηό ην είδνο ζρέζεο, ππάξρεη κεηαμύ ησλ αηόκσλ
δεζηαζηά, εκπηζηνζύλε θαη κηα αίζζεζε ελόηεηαο,
αιιά ρσξίο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πάζνπο θαη ηεο
αθνζίσζεο. Απηνύ ηνπ είδνπο ε ζρέζε κπνξεί λα
ζπγθξηζεί θαη κε βαζηά θηιία.
2. Infatuation – Passion / Κερασλοβόιος έρωηας: Ζ
αγάπε κε ηελ πξώηε καηηά, πνπ πεξηέρεη κόλν πάζνο
θαη θαηαιήγεη ζπρλά ζε απνγνήηεπζε, αλ δελ
αλαπηπρζεί ε νηθεηόηεηα θαη ε ππνρξέσζε ηεο αγάπεο.
Οη ζρέζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ εμηδαλίθεπζε ηνπ
άιινπ θαη όρη ζηελ γλώζε ηνπ ζπληξόθνπ θαη δε κπνξνύλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο.
3. Empty love – Commitment / Κελός έρωηας: Έλα ή θαη ηα δύν κέιε ηνπ δεπγαξηνύ δεζκεύνληαη λα
ζπλερίζνπλ ηε ζρέζε ρσξίο λα έρνπλ πηα πάζνο θαη νηθεηόηεηα. πλήζσο απηέο νη ζρέζεηο βξίζθνληαη ζηελ
ηειηθή ηνπο θάζε θαη ηα άηνκα κέλνπλ καδί γηα λα ηηκήζνπλ ηελ δέζκεπζή ηνπο ζε ζπλεηδεηέο απνθάζεηο,
πνπ αθνξνύλ ηα παηδηά, γηα παξάδεηγκα ή/θαη νηθνλνκηθνύο ιόγνπο.
4. Romantic love – Passion + Intimacy / Ροκαληηθός έρωηας: Δίλαη ε ηππηθή κνξθή ελόο κεγάινπ έξσηα
ζαλ θαη απηνύο, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ινγνηερλία θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. ρέζε κε πάζνο θαη
νηθεηόηεηα, πνπ ζπλήζσο εμσηεξηθνί παξάγνληεο εκπνδίδνπλ ηα δύν κέιε ηεο ζρέζεο ζηα ζρέδηά ηνπο γηα
ην κέιινλ.
5. Companionate love – Intimacy + Commitmen / σληροθηθός έρωηας: Απηή είλαη ε πεξίπησζε ησλ
ζρέζεσλ, πνπ δηαξθνύλ πνιύ θαηξό (πρ. γάκνο) θαη πνπ ελώζεθαλ κε ηελ νηθεηόηεηα θαη ηε δέζκεπζε, όηαλ
έβιεπαλ πώο ην πάζνο ζηγά-ζηγά μεζσξηάδεη.
6. Fatuous love – Passion + Commitment / Επηπόιαηος έρωηας: ’ απηό ην είδνο ζρέζεο ην έληνλν πάζνο
θπβεξλάεη ηα κέιε ηεο ζρέζεο θαη απνθαζίδνπλ ηε δέζκεπζε, ρσξίο λα ππάξρεη νηθεηόηεηα, αιιά θαη ρσξίο
λα έρεη γλώζε ν έλαο ηνπ άιινπ. Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη νη γάκνη, πνπ βαζίδνληαη ζε
παξνξκεηηθέο απνθάζεηο ηεο ζηηγκήο. Απηνύ ηνπ είδνπο νη ζρέζεηο νδεγνύληαη κε ηνλ θαηξό ζε άδεηα
αγάπε ή ζε βίαηε δηαθνπή.
7. Consummate lone – Intimacy + Passion + Commitment / Οιοθιερωκέλος έρωηας: Απηή είλαη ε
πιήξεο αγάπε, πνπ ν θαζέλαο νλεηξεύεηαη. Γύζθνιν, αιιά όρη αδύλαην, λα ηελ βηώζνπκε πξαγκαηηθά θαη
πάλσ απ’ όια λα θξαηήζνπκε δσληαλά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ.
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Σν Κιεηδί ηεο θέςεο – tokleidi.wordpress.com
Οηθεηόηεηα θαη Ροσηίλα: κηα ζσλετηδόκελε δηαπραγκάηεσζε
• Ζ πεξηζζόηεξν δηαπξαγκαηεπόκελε παξάκεηξνο ζην πιαίζην
ηεο ζρέζεο είλαη ε ζεμνπαιηθόηεηα, ε νπνία, όπσο δείρλνπλ
ηα επξήκαηά καο, απνηειεί ηόζν γηα ηηο γπλαίθεο όζν θαη γηα
ηνπο άλδξεο αλαγθαία, αιιά όρη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ
επηηπρία ηεο (καθξόρξνλεο) ζρέζεο. Καζώο ν έξσηαο
θαηαιαγηάδεη κεηά από θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα, ε ζρέζε
πξέπεη λα κεηαιιαρζεί, λα «σξηκάζεη», λα πεξάζεη ζε κηα
πην λεθάιηα θάζε (όπνπ θπξηαξρνύλ ε αγάπε θαη άιια
ηξπθεξά ζπλαηζζήκαηα). Δάλ απηό ζπκβεί, ε ζρέζε ηνπ
δεπγαξηνύ εγθαζηδξύεηαη κέζα από ηελ ακνηβαία πεξηζηνιή
ηνπ λαξθηζζηζκνύ θαη ηελ αλαγλώξηζε θαη απνδνρή ησλ
αδπλακηώλ ηνπ άιινπ.
• Απηή όκσο είλαη κηα αγσληώδεο δηαδηθαζία, γηαηί ε πηζαλόηεηα λα δηαιπζεί ε ζρέζε, όηαλ ην πάζνο
ππνρσξήζεη είλαη νξαηή ηόζν, ώζηε νξηζκέλνη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εμαηξνύλ εμαξρήο ηηο «ζρέζεηο
πάζνπο» από ην ξεπεξηόξηό ηνπο. Ζ αλάιπζε ηνπ πιηθνύ καο έδεημε ηελ θνπηαζηηθή πξνζπάζεηα αλδξώλ
θαη γπλαηθώλ λα δηαπξαγκαηεπηνύλ ην πεπξσκέλν ηνπ έξσηα κέζα ζηε ζρέζε πξνο ηελ θαηεύζπλζε κηαο
πην πιαζηηθήο ζεμνπαιηθόηεηαο πξνο όθεινο ηεο ζρέζεο.
Ζ δηαπξαγκάηεπζε απηή ζπκπαξαζύξεη αλαπόθεπθηα θαη ηε ζρέζε ζεμνπαιηθόηεηαο – ηεθλνπνηίαο –
γάκνπ ζε πην επέιηθηα ζρήκαηα, όπνπ άιινηε ε ζρέζε ζεζκνζεηείηαη κέζσ ηνπ γάκνπ γηα ηελ ηεθλνπνηία
θαη άιινηε παξά ηε ζεζκνζέηεζε, ε ηεθλνπνηία εκπξόζεηα απνθιείεηαη.
• Οη άλδξεο είλαη εμίζνπ έηνηκνη κε ηηο γπλαίθεο λα έρνπλ ίζε ζπκκεηνρή ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηε
δηαπξαγκάηεπζε ηεο ζρέζεο, κνινλόηη ην εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθά. ε γεληθέο γξακκέο, είλαη πην δηζηαθηηθνί
ζηελ αξρηθή ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζε ηεο ζρέζεο, δε κηινύλ πνιύ (αιιά εθθξάδνληαη θπξίσο κε ηηο
πξάμεηο ηνπο) θαη δπζθνιεύνληαη πεξηζζόηεξν από ηηο γπλαίθεο λα εθθξάζνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα.
ηηο γπλαίθεο αξέζνπλ ηα ιόγηα, ξπζκίδνληαη επθνιόηεξα ζην πιαίζην ηεο ζρέζεο (θαη πξνζδηνξίδνληαη
πεξηζζόηεξν από απηό) θαη θαηέρνπλ θαιύηεξα ηελ ηέρλε ηεο ηξπθεξήο θαη άκεζεο δηαπξνζσπηθήο
επηθνηλσλίαο.
• Από ηελ εζθαικέλε ηαύηηζε ηεο ηζόηεηαο κε ηελ νκνηόηεηα, ηα δύν θύια έρνπλ πεξάζεη ζηελ αλαγλώξηζε
ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο. Καη όπσο ζπκβαίλεη κε θάζε δήηεκα πξνζέγγηζεο ηεο εηεξόηεηαο ζηε ζύγρξνλε
θνηλσλία, ν «Άιινο» ειθύεη θαη ηαπηνρξόλσο θνβίδεη. πλεπώο, νη θνηλσληθν-ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο, πνπ
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξκνληθή ζπλύπαξμε θπιώλ θαη πνιηηηζκώλ θαίλεηαη πσο δελ είλαη ηόζν
δηαθνξεηηθέο από απηέο, πνπ δηέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο αξκνληθήο ζπλύπαξμεο ησλ θύισλ. Καη ζηηο δύν
πεξηπηώζεηο θεληξηθή ζπληζηώζα είλαη ε αλαγλώξηζε θαη απνδνρή ηνπ άιινπ θαη ε αλαδήηεζε ησλ θνηλώλ
ζεκείσλ, πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ ηε ζρέζε δεκηνπξγηθή.
Κατερίνα Σζόαν Dearing, Chartered Psychologist
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σλοπηηθά
Πάλησο, ε θαηαλόεζε ηεο θύζεο κίαο ζρέζεο, βνεζά ζηελ πξόβιεςε ηεο εμέιημεο, ζπληήξεζεο θαη αληνρήο
ηεο ζην ρξόλν θαη ηηο εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο δνθηκαζίεο. Ωο εζσηεξηθέο δνθηκαζίεο κπνξνύλ λα λνεζνύλ ε
αλάπηπμε ηνπ εαπηνύ ησλ κειώλ ηεο ζρέζεο θαη ε αιιαγή ηεο απηναληίιεςήο ηνπο (πην ζπγθεθξηκέλα ζε
ηέηνηεο αιιαγέο νδεγνύλ ε αιιαγή ζηαδηνδξνκίαο θαη θνηλσληθνύ πεξίγπξνπ, ε πξνζσπηθή νηθνλνκηθή
δπζπξαγία ή επκάξεηα, ε αιιαγή ζσκαηνκνξθήο, ε ειηθία θ.α.), ε απόθηεζε παηδηώλ, ε εκθάληζε αζζέλεηαο,
ε εθδήισζε απηζηίαο θ.α.. Ωο εμσηεξηθέο αιιαγέο, πάιη, λννύληαη νη κείδνλεο θνηλσληθέο αιιαγέο, ε αιιαγή
θνηλσληθήο ζέζεο, νη δπζκελείο γεληθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ε γεσγξαθηθή κεηαθίλεζε, ε θάζε είδνπο
επηβάξπλζε από ην επξύηεξν νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ θ.α. Αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή θαζελόο ζπζηαηηθνύ
ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θύζεο κηαο ζρέζεο, απνθηά δηαθνξεηηθό ξόιν θαη βαξύηεηα έλαο άιινο θαζνξηζηηθόο
γηα ηηο ζρέζεηο θαη ηελ πνξεία ηνπο παξάγσλ, ε ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε. Πξνθαλώο, ν ξόινο ηεο είλαη
απνθαζηζηηθόο ζε ζρέζεηο, πνπ ην πάζνο θπξηαξρεί ή έζησ ζπκκεηέρεη αξθεηά θαη πεξηνξηζκέλνο νπνπδήπνηε
αιινύ. Από ηελ άιιε κεξηά, όπσο ππαηληρζήθακε, είλαη πηζαλό, ε γεληθή ηθαλνπνίεζε από ηε ζρέζε, λα
παξακνξθώλεηαη βειηησηηθά από ηελ ηζρπξή παξνπζίαζε ησλ ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο εγγύηεηαο θαη ηεο
δέζκεπζεο ζηε ζρέζε (θπξίσο ζπληξνθηθή ζρέζε), αξθεί ην ζηνηρείν ηνπ πάζνπο λα κελ είλαη ηδηαίηεξα
πεξηνξηζκέλν.
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