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Σεμινάριο Αστογνωσία και Δεσμός Προσκόλλησης:
Χτίζοντας Υγιείς Προσωπικότητες
Έρεη ππνζηεξηρζεί, γηα παξάδεηγκα, πσο ην είδνο ηεο
βξεθηθήο πξνζθόιιεζεο επεξεάδεη, όρη κόλν ηελ
ηθαλόηεηα λα αλαπηύζζεη θαλείο ζηελέο ζπληξνθηθέο
ζρέζεηο, αιιά αθόκε θαη ηελ αλάπηπμε πίζηεο πξνο ην
Θεό (Thompson and Randall, 1999). Η αλάπηπμε
«εκπηζηνζύλεο» θαίλεηαη δειαδή λα επεξεάδεηαη
νπζηαζηηθά από ηελ πξώηκε εθκάζεζε ηεο αζθάιεηαο,
όπσο ηε βίσζε ην βξέθνο κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ (π.ρ.
δεζηό, αζθαιέο θαη ζίγνπξν πεξηβάιινλ, ζε αληίζεζε κε
έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν βηώλεη θαλείο ηνλ πόλν, ηελ
παξακέιεζε θαη ηελ θαθνπνίεζε). Δπνκέλσο, αλ ην βξέθνο βηώζεη κηα ζηαζεξή, γεκάηε αγάπε θαη
αζθάιεηα ζρέζε θαηά ηα πξώηα απηά ρξόληα, ηόηε πνιύ πηζαλόλ λα αλαπηύμεη θαη έλα αίζζεκα
εκπηζηνζύλεο θαη αζθάιεηαο γηα ην αλζξώπηλν ή/θαη ζείν «άιιν». Αληίζεηα, αλ ην βξέθνο βηώζεη
αξλεηηθέο εκπεηξίεο ζ’ απηή ηελ θξίζηκε θάζε ηεο δσήο ηνπ, πηζαλόλ λα νδεγεζεί ζε κηα έιιεηςε
εκπηζηνζύλεο ζηνλ θόζκν, ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ θαη ην Θεό. Έηζη, ε πξώηε κνξθή πίζηεο
(εκπηζηνζύλεο) ζηεξίδεηαη ζην ζεκέιην ηεο βαζηθήο εκπηζηνζύλεο θαη ειπίδαο, πνπ πξνέξρεηαη
από ηε θξνληίδα ησλ άιισλ. Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα θαίλνληαη λα έρνπλ δηάθνξεο
εθαξκνγέο ζηελ αλαιπηηθά πξνζαλαηνιηζκέλε ςπρνζεξαπεία θαη πξαθηηθέο ζπλέπεηεο γηα όζνπο
κειεηνύλ ηελ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ βξεθώλ θαη ησλ κηθξώλ παηδηώλ.
Σι ακπιβώρ, όμωρ, είναι ο «Γεζμόρ Πποζκόλληζηρ»;
Η έλλνηα απηή κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπ βξέθνπο θαη ηνπ
βαζηθνύ πξνζώπνπ, πνπ ην θξνληίδεη. Απνηειεί κηα δηαξθή ζπλαηζζεκαηηθή ζύλδεζε, πνπ παξάγεη
ηελ επηζπκία γηα ζπλερή επηθνηλσλία ησλ εκπιεθνκέλσλ πξνζώπσλ θαζώο θαη ηε δπζθνξία θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ απνρσξηζκνύ. Σα βξέθε δεκηνπξγνύλ ζηελνύο ζπλαηζζεκαηηθνύο δεζκνύο κε ην
πξόζσπν πνπ ηα θξνληίδεη (ζπλήζσο ηε κεηέξα), γηαηί κ’ απηόλ ηνλ ηξόπν, αθελόο εμαζθαιίδεηαη ε
ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε κε ην θύξην πξόζσπν παξνρήο θξνληίδαο θαη αθεηέξνπ δεκηνπξγείηαη κηα
αζθαιήο βάζε γηα λα κπνξέζεη ην βξέθνο λα εμεξεπλήζεη ην πεξηβάιινλ γύξσ ηνπ.
Η πνηόηεηα θαη ην είδνο ηνπ «Γεζκνύ Πξνζθόιιεζεο» έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλα θεληξηθό ζηνηρείν
ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ιόγσ ηεο εξγαζίαο ηνπ βξεηαλνύ ςπραλαιπηή John Bowlby
(1907-1990) θαη ηεο Καλαδέδαο ςπρνιόγνπ Mary’s Ainsworth (1913 -1999).
Πξώηνο, ν Βξεηαλόο ςπρνιόγνο John Bowlby εηζήγαγε ηνλ όξν «attachment» (δεζκόο, πξόζδεζε,
πξνζθόιιεζε) θαη πεξηέγξαςε ην δεζκό απηό σο κηα «ςπρνινγηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ
αλζξώπσλ». Ο Bowlby νξίδεη σο «Γεζκό Πξνζθόιιεζεο» ην ζπλαηζζεκαηηθό δεζκό αλάκεζα ζ’
έλα βξέθνο θαη κηα ή δύν βαζηθέο κνξθέο ζηε δσή ηνπ, θάπνηα «ζεκαληηθά» πξόζσπα, πνπ
αζθνύλ ηελ πξσηαξρηθή θξνληίδα ηνπ βξέθνπο. Η Mary Ainsworth από ηελ άιιε, εηζάγεη ηελ έλλνηα
ηεο «Αζθαινύο Βάζεο», θαηά ηελ νπνία έλα βξέθνο ρξεζηκνπνηεί ηε δηαζεζηκόηεηα ηεο κεηέξαο
ηνπ σο αζθαιή βάζε γηα λα εμεξεπλήζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα δνθηκάζεη λέεο δεμηόηεηεο.
Κατερίνα Σζόαν Dearing, Chartered Psychologist
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Η Ainsworth πεξηέγξαςε ηελ πεηξακαηηθή ζπλζήθε κε ηελ είζνδν ελόο άγλσζηνπ πξνζώπνπ
(strange situation), θαηά ηελ νπνία δπάδεο κεηέξαο - παηδηνύ παξαηεξήζεθαλ ζε έλα δσκάηην
παηγληδηνύ ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο:
1. αξρηθή αιιειεπίδξαζε κεηέξαο - παηδηνύ ζην δσκάηην
2. ε κεηέξα εγθαηαιείπεη ην παηδί κόλν ηνπ ζην δσκάηην
3. έλαο άγλσζηνο κε θηιηθέο δηαζέζεηο κπαίλεη ζην δσκάηην
4. ε κεηέξα επηζηξέθεη θαη ραηξεηά ην παηδί
Από ηηο παξαηεξήζεηο θάλεθε πσο ε αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνύ κε ηνπο γνλείο, ην πώο δειαδή νη
γνλείο αληαπνθξίλνληαλ ζηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ βξέθνπο, δεκηνπξγνύζε ζ’ απηό πξνζδνθίεο γηα
ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνπο άιινπο θαη γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο γεληθόηεξα. Η αζθάιεηα ή κε
πνπ αληινύζε ην βξέθνο από ηηο πξώηκεο πξνζθνιιήζεηο επεξέαδε θαζνξηζηηθά ηελ αλάπηπμε
εκπηζηνζύλεο πξνο ην εαπηό ηνπ θαη ηνπο άιινπο. Έηζη, κε βάζε ηηο ηέζζεξεηο πην πάλσ ζπλζήθεο,
ε Ainsworth ηεθκεξίσζε πεηξακαηηθά ηνπο αθόινπζνπο ηύπνπο αζθαινύο θαη αλαζθαινύο
πξνζθόιιεζεο:
 Σην αζθαλή πποζκόλληζη: Οη γνλείο είλαη ελαξκνληζκέλνη κε ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ θαη
αληαπνθξίλνληαη άκεζα.
 Σην αγσώδη αποθεςκηική: Οη γνλείο δελ αληαπνθξίλνληαη άκεζα θαη ζπλήζσο είλαη
επηθξηηηθνί θαη αληηδξνύλ κε ζπκό ή ηηκσξία, όηαλ ηα παηδηά εθθξάδνπλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα.
 Σην αγσώδη αμθιθςμική: Οη γνλείο ραξαθηεξίδνληαη από αζηαζή απαηηεηηθόηεηα. Οη κεηέξεο
ηείλνπλ λα αγλννύλ ηα ζήκαηα ηνπ βξέθνπο γηα πξνζνρή θαη γεληθά είλαη απξόβιεπηεο ζηελ
αληαπόθξηζή ηνπο.
Αληίζηνηρα, ηα βξέθε δηαθξίζεθαλ ζε θαηεγνξίεο, κε βάζε ηε κνξθή πξνζθόιιεζήο ηνπο:
1. Βξέθε κε Αζθαιή Πξνζθόιιεζε (55-65%)
2. Βξέθε κε Αγρώδε / Απνθεπθηηθή Πξνζθόιιεζε (20-25%)
3. Βξέθε κε Αγρώδε /Ακθηζπκηθή / Με Αληίζηαζε Πξνζθόιιεζε (10 έσο15%)
4. Βξέθε κε Αλαζθαιή Απνδηνξγαλσκέλε Πξνζθόιιεζε (15 έσο 20%)
ηνλ ηύπν ηνπ αζθαινύο «Γεζκνύ Πξνζθόιιεζεο» ην βξέθνο αηζζάλεηαη άλεηα θαη εμεξεπλά ην
ρώξν, όηαλ ε κεηέξα είλαη παξνύζα, αιιά είλαη ζηελνρσξεκέλν θαη δείρλεη δπζθνξία, όηαλ ε
κεηέξα θεύγεη. Γείρλεη, σζηόζν, επραξίζηεζε θαη ραξά, όηαλ ε κεηέξα επηζηξέθεη θαη πάιη.
Απηά ηα βξέθε αληαπνθξίλνληαη κε ραξά ζηελ αιιειεπίδξαζε ή επαλέλσζε κε ηνπο γνλείο,
ραηξεηνύλ ηνπο γνλείο ελεξγεηηθά, εμεξεπλνύλ ην πεξηβάιινλ γύξσ ηνπο γλσξίδνληαο πνύ είλαη νη
γνλείο, αλαδεηνύλ ηελ επαθή καδί ηνπο θαη όηαλ είλαη ιππεκέλα εθδειώλνπλ εκπηζηνζύλε ζηηο
εθδειώζεηο ησλ γνληώλ ηνπο απέλαληί ηνπο. Ο αλαζθαιήο «Γεζκόο Πξνζθόιιεζεο»
ραξαθηεξίδεηαη από θόβν, άγρνο, ζπκό, ή αδηαθνξία πξνο ην βαζηθό θξνληηζηή. Σν βξέθνο κπνξεί
λα δείμεη αδηαθνξία θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ θξνληηζηή - δε δείρλεη ραξά ή αγλνεί εληειώο ην
πξόζσπν.
Οι Σύποι Αναζθαλούρ Πποζκόλληζηρ μποπούν να διακπιθούν ζηοςρ ακόλοςθοςρ:
 Αγσώδηρ / Αποθεςκηική Πποζκόλληζη - Υαξαθηεξίδεη ηα βξέθε, πνπ εθθξάδνπλ αγσλία θαη
ζπκό, όηαλ ν θξνληηζηήο θεύγεη θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα παξεγνξεζνύλ, όηαλ επηζηξέθεη.
Παξακέλνπλ ζηελνρσξεκέλα παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο κεηέξαο λα ηα παξεγνξήζεη.
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Δίλαη απξόζπκα λα εμεξεπλήζνπλ ην πεξηβάιινλ, αλαζηαηώλνληαη εύθνια θαη παξνπζηάδνπλ
απνγνήηεπζε κε ηηο αληαπνθξίζεηο ησλ γνληώλ ηνπο, ηνπο απνθεύγνπλ ή αγλννύλ εληειώο ηελ
παξνπζία ηνπο, δείρλνπλ κηθξή αληαπόθξηζε, όηαλ νη γνλείο είλαη θνληά, θάπνηε εκθαλίδνπλ
ηζρπξέο ζπλαηζζεκαηηθέο εθξήμεηο θαη κπνξεί λα απνθύγνπλ ή λα αγλνήζνπλ ηελ αληαπόθξηζε
ηνπ γνλέα πξνο απηά. ε απηή ηε κνξθή πξνζθόιιεζεο ην βξέθνο απνθεύγεη ην πξόζσπν,
πνπ ην θξνληίδεη θαη ελεξγεί ςπρξά απέλαληί ηνπ.
 Αμθίζημη - Με Ανηίζηαζη Πποζκόλληζη - Υαξαθηεξίδεη ηα βξέθε, πνπ αξρηθά
πξνζθνιιώληαη ζην θξνληηζηή, ελώ κεηά αληηζηέθνληαη απέλαληί ηνπ. Αλαδεηνύλ ηνπο γνλείο,
αιιά ζηε ζπλέρεηα αγσλίδνληαη λα μεθύγνπλ.
 Αποδιοπγανωμένη Πποζκόλληζη - Υαξαθηεξίδεη ηα βξέθε, πνπ δελ είλαη πξνβιέςηκα ζηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο, θαίλεηαη λα κελ κπνξνύλ λα αληεπεμέιζνπλ εύθνια ή λα παξεγνξεζνύλ,
όηαλ είλαη αλαζηαησκέλα θαη παξνπζηάδνπλ ελδείμεηο θόβνπ ή ζύγρπζεο πξνο ην πξόζσπν
πνπ ηα θξνληίδεη.
Σύποι δεζμού και πποβλημαηικέρ ζςμπεπιθοπέρ
Παηδηά πνπ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο αζθαιή λήπηα (µε βάζε ηελ µκέζνδν ηνπ μέλνπ) βξέζεθαλ λα
δηαθέξνπλ ζεκαληηθά από αληίζηνηρα αλαζθαιή παηδηά (ηύπνπ απνθπγήο θαη ηύπνπ εκκνλήο) σο
πξνο δηαπξνζσπηθέο θαη ελδνπξνζσπηθέο ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο. ε κειέηεο παξαηήξεζεο ζην
εξγαζηήξην έρνπλ δείμεη πεξηζζόηεξε απηνπεπνίζεζε θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη πην
απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρηθή ζπκπεξηθνξά µε ηηο κεηέξεο ηνπο ζηελ ειηθία ησλ δύν ρξόλσλ (Matas,
Arend, & Sroufe, 1978). ε κειέηεο πεδίνπ παηδηώλ ειηθίαο δπόκηζη εηώλ δηαπηζηώζεθε όηη παίδνπλ
ην ξόιν ηνπ αξρεγνύ ηεο νκάδαο ζπλνκήιηθσλ πεξηζζόηεξν από όηη αλαζθαιή παηδηά (Waters,
Wippman & Sroufe,1979). ηελ ειηθία ησλ ηξηώλ ρξόλσλ νη ζπλνκήιηθνη είλαη πην ζεηηθνί ζηελ
έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο απέλαληη ζε αζθαιή παηδηά. Οη ίδηνη ζπλνκήιηθνη ηείλνπλ λα
είλαη πην επηζεηηθνί ζε παηδηά µε ηύπν δεζκνύ εκκνλήο θαη αξλεηηθνί απέλαληη ζε παηδηά µε ηύπν
απνθπγήο (Jacobson & Wille, 1986). ηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ ή πέληε εηώλ, αλαζθαιή παηδηά
εκθαλίδνπλ ζπµπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα, όπσο ππεξδηέγεξζε, θνηλσληθή απνκόλσζε θαη
δηαηαξαρέο ηεο πξνζνρήο (Erickson, Sroufe, & Egeland, 1985).
Η αλαπηπμηαθή έξεπλα έρεη απνθαιύςεη ηε ζηελή ζύλδεζε αλάκεζα ζηελ νξγάλσζε δεζµνύ θαη ην
ζεηηθό θαη ην αξλεηηθό ζπλαίζζεκα. Σα αζθαιή παηδηά εθδειώλνπλ µκεγαιύηεξν ελζνπζηαζκό,
ζεηηθό ζπλαίζζεκα θαη επηκνλή ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο (Matas et al. 1978). ε µηα
εθηεηακέλε έξεπλα πεδίνπ νη εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ ηελ αιιειεπίδξαζε µε ζπλνκήιηθνπο ζην
ζρνιείν θαη ζην παηρλίδη θαη επέθηεηλαλ έηζη ηα απνηειέζκαηα γηα ζπλαηζζεκαηηθνύ ηύπνπ
κεηαβιεηέο (Sroufe, Schork, Motti, Lawroski & LaFreniere, 1984). ηελ κειέηε απηή, ην ζπλαίζζεκα
κεηξήζεθε µε ηε ρξήζε δεηθηώλ όπσο ε έλαξμε δηαπξνζσπηθήο επαθήο µε ζπλνκήιηθνπο,
εθθξάζεηο πξνζώπνπ θαη ηόλνο ηεο θσλήο.
ε ζπκκεηνρηθέο παξαηεξήζεηο πεξίπνπ 4000 δηαθνξεηηθώλ θνηλσληθώλ αιιειεπηδξάζεσλ, πνπ
ελείραλ ζπλεξγαζία, επηζεηηθόηεηα, ζπκπεξηθνξέο πνπ δείρλνπλ ζζέλνο θιπ, παηδηά πνπ είραλ
θξηζεί αζθαιή µε ηελ κέζνδν ηνπ μέλνπ ζηελ ειηθία ησλ 12 θαη 18 κελώλ είραλ ζηαηηζηηθά
πςειόηεξε βαζκνινγία ζηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο ζύλζεηνπ ζπλαηζζήκαηνο από όηη παηδηά ηύπνπ
απνθπγήο ή εκκνλήο. Με αθεηεξία απηά ηα απνηέιεζκα, νη ζεσξεηηθνί ηνπ δεζκνύ πξνηείλνπλ όηη
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ζπλαηζζεκαηηθνύ ηύπνπ ζηξαηεγηθέο, πνπ «καζαίλνληαη» ζην πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο µε ηνπο
γνλείο κεηαθέξνληαη αξγόηεξα θαη ζηηο ζρέζεηο µε ηνπο ζπλνµήιηθνπο, θίινπο θιπ. ε µηα
επηζθόπεζε ηεο πεξηνρήο ν Jacobson θαη ζπλεξγάηεο (1986, :76) πξνηείλνπλ όηη «ζηελ
αληηκεηώπηζε ζρέζεσλ µε λένπο ζπλνκήιηθνπο, θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη άγρνο θαη
επηθπιαθηηθόηεηα ζην παηδί, ν ηύπνο δεζκνύ ζπζρεηίδεηαη πεξηζζόηεξν µε ηνλ ηόλν ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο (δειαδή αξλεηηθό ή ζεηηθό) παξά ε γεληθή θνηλσληθή επάξθεηα ζηελ δηαπξνζσπηθή
επαθή». Η ζπδήηεζε ζ’ απηό ην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ επηθεληξώζεθε γύξσ από έξεπλεο γηα ηελ
αιιεινπρία / ζύλδεζε κεηαμύ ηνλ ηύπν δεζκνύ ζηελ λεπηαθή ειηθία θαη δηαζηάζεηο ηεο
αιιειεπίδξαζεο ζηελ παηδηθή ειηθία.
Οη έξεπλεο, πνπ έιεγμαλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Bowlby γηα ηελ εμέιημε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηηο
ζρέζεηο δηαρξνληθά ήηαλ ζπάληεο ιόγσ ηνπ βαζµνύ δπζθνιίαο ηνπ έξγνπ. Παξόια απηά,
δηαρξνληθέο κειέηεο ησλ Elicker, Englund & Sroufe (1992) θαη ησλ Grossman & Grossman (1991)
απνηεινύλ θσηεηλέο εμαηξέζεηο ζ’ απηό ηνλ θαλόλα. Σα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ εξεπλώλ
παξέρνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηε ζεκαζία ηεο πνηόηεηαο ηνπ δεζκνύ γνλέα θαη βξέθνπο ζηελ
αιιειεπίδξαζε θαη ηηο ζρέζεηο ζε κεηέπεηηα ειηθίεο. Πην πξόζθαηεο έξεπλεο θαηαδεηθλύνπλ ηελ
επίδξαζε ηνπ δεζκνύ ζηηο ζρέζεηο ηεο εθεβείαο. Γέθα ρξόληα κεηά ηελ παξαηήξεζε ησλ λεπίσλ µε
ηελ κέζνδν ηνπ μέλνπ (ζηνπο 12 θαη 18 κήλεο) νη Elicker θαη ζπλεξγάηεο δήηεζαλ 47 από απηά ηα
παηδηά λα ζπκκεηάζρνπλ ζε µία θαηαζθήλσζε. Μ’ απηό ηνλ ηξόπν έγηλε δπλαηή ε εθηελήο
παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ θαη ε κέηξεζε δηαθνξεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ. Σα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ππνζηήξημαλ ηηο ππνζέζεηο γηα ην γεγνλόο όηη ν δεζκόο ζηε βξεθηθή
ειηθία κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ λένπ αηόκνπ δέθα ρξόληα κεηά. Νένη έθεβνη πνπ σο
βξέθε είραλ θξηζεί αζθαιή, επέδεημαλ πην ζπλαηζζεηηθά πγηείο ζπκπεξηθνξέο, κεγαιύηεξε
απηνπεπνίζεζε θαη ηθαλόηεηεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο από όηη παηδηά µε αλαζθαιή ηύπν
δεζκνύ. Έξεπλα ησλ Grossman θαη Grossman (1991) παξαθνινύζεζε νκάδα παηδηώλ από ηελ
ειηθία ηνπ ελόο έηνπο έσο όηνπ έγηλαλ 10 εηώλ. ην ηέινο ηεο έξεπλαο ζπκκεηείραλ ζε µηα
ζπλέληεπμε γηα ζπλαηζζήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη µε εκπεηξίεο δεζκνύ.
Βξήθαλ όηη ζε ζρέζε µε ηα αλαζθαιή παηδηά, ηα αζθαιή είραλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα
ζηξαθνύλ πξνο ηνπο άιινπο, όηαλ αηζζάλνληαλ άζρεκα (ζπλαηζζήκαηα θόβνπ, ζιίςεο ή ζπκνύ).
Σα παηδηά ηύπνπ δεζκνύ εκκνλήο δελ έδεημαλ ηέηνηα ζπκπεξηθνξά. Οη ιεηηνπξγίεο ζπλέπεηαο
αλάκεζα ζηνπο ηύπνπο δεζκνύ ηνπ αξρηθνύ ζηαδίνπ θαη ζε κεηέπεηηα θάζεηο ηεο εμέιημεο
εμεγήζεθαλ µε αλαθνξά ζηα ελεξγά κνληέια δεζκνύ σο γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δνκέο, πνπ
αιιάδνπλ δύζθνια. Παηδηά πνπ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο «ηύπνπ δεζκνύ απνθπγήο ή
απνδηνξγάλσζεο» εθδειώλνπλ ηα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Γηα
παξάδεηγκα, επηδεηθλύνπλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη άιια ζπµπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα (Fagot &
Kavanagh, 1990. Lyons-Ruth, Alpern & Repacholi, 1993).
Δμπιζηοζύνη ή Αναζθάλεια
Έρεη, επίζεο, ππνζηεξηρζεί πσο όρη κόλν ε δπλαηόηεηα λα αλαπηύμεη ζηελέο ζρέζεηο κε άιινπο
αλζξώπνπο, αιιά αθόκε θαη ε αλάπηπμεο πίζηεο ζην Θεό (Thompson and Randall, 1999)
επεξεάδεηαη από ηελ πξώηκε εθκάζεζε αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζύλεο από ην πεξηβάιινλ ηνπ (γηα
παξάδεηγκα δεζηό, αζθαιέο θαη πξνζηαηεπκέλν ζε αληίζεζε κε έλα πεξηβάιινλ, πνπ πξνθαιεί
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πιεγέο, παξακέιεζε θαη θαθνπνίεζε). Αλ ην παηδί βηώζεη ζηαζεξή θαη ζπλεπή θξνληίδα θαη
ζηνξγή, ηόηε είλαη πην πηζαλό λα αλαπηύμεη έλα αίζζεκα εκπηζηνζύλεο θαη αζθάιεηαο ζρεηηθά κε ην
ζύκπαλ θαη κε ην ζείν. Αληίζεηα, αξλεηηθέο πξώηκεο εκπεηξίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κία
δπζπηζηία γηα ηνλ θόζκν ή ην Θεό. Η αηζηνδνμία, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ κεηαηξέπεηαη ζε ώξηκε
πίζηε, επηηξέπνληαο έηζη λα πηζηεύεη θαλείο - ρσξίο λα έρεη αλαγθαζηηθά εμσηεξηθέο απνδείμεηο - γηα
ηνλ θόζκν ή ην Θεό. Έηζη, ε θηγνύξα πξνζθόιιεζεο, θαίλεηαη όηη απνηειεί θιεηδί γηα ηελ
θαηαλόεζε από ην παηδί ηεο εκπεηξίαο ηνπ Θενύ, όπσο πξόζσπν αγάπεο, δύλακεο, θξνληίδαο,
δηαπαηδαγώγεζεο ή ηηκσξίαο θαη γεληθά, θάπνηνπ πνπ βξίζθεηαη, θνληά ή καθξηά αλάινγα, κε ηα
πξώηκα βηώκαηα ηνπ βξέθνπο (Dickie etal, 1997; Tamminen, 1994). Δμάιινπ, ηα επξήκαηα από ην
Early Child Care Research Network (NICHD, 2001) έδεημαλ όηη ε ηαμηλόκεζε ησλ βξεθώλ κε βάζε ην
«Γεζκό Πξνζθόιιεζεο» ήηαλ πξνβιεπηηθή ησλ αλαθνξώλ, πνπ έθαλαλ νη κεηέξεο γηα ηηο
θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο ησλ παηδηώλ ηνπο, θαζώο θαη ησλ αλαθνξώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ από ηελ πξνζρνιηθή ειηθία κέρξη ηελ πξώηε ηάμε.
Οη παξαπάλσ δηαπηζηώζεηο θαίλεηαη λα έρνπλ δηάθνξεο εθαξκνγέο ζηελ αλαιπηηθά
πξνζαλαηνιηζκέλε ςπρνζεξαπεία θαη πξαθηηθέο ζπλέπεηεο γηα όζνπο κειεηνύλ ηελ
θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ βξέθνπο θαη ηνπ κηθξνύ παηδηνύ. Μειέηεο έρνπλ επίζεο
δείμεη όηη ην ζηηι πξνζθόιιεζεο κε ηνπο γνλείο ή θεδεκόλεο έρεη καθξνπξόζεζκεο ζπλέπεηεο ζηελ
ελήιηθε δσή καο.
Οι Μακποππόθεζμερ επιδπάζειρ ηων διαθόπων ηύπων «Γεζμού Πποζκόλληζηρ» θαίνεηαι να
διαμοπθώνονηαι ωρ ακολούθωρ:
Σα βξέθε κε Αζθαιή Πξνζθόιιεζε έδεηρλαλ κεγαιύηεξε εκπηζηνζύλε από εθείλα, πνπ είραλ
αλαζθαιή πξνζθόιιεζε. Δθδήισλαλ, επίζεο, πεξηζζόηεξε αλζεθηηθόηεηα ζηελ πξώηκε θαη κέζε
παηδηθή ειηθία θαη κπνξνύζαλ λα αληηκεησπίζνπλ θαιύηεξα ηηο δπζθνιίεο, αιιά θαη ζπλέξρνληαη
γξεγνξόηεξα. Σα βξέθε κε αζθαιή πξνζθόιιεζε βξέζεθε αθόκα λα έρνπλ κεγαιύηεξε επειημία
ζηελ επεμεξγαζία ηξερνπζώλ πιεξνθνξηώλ θαη αληαπνθξίλνληαλ θαιύηεξα ζηηο λέεο θαηαζηάζεηο
θαη ζρέζεηο. Έξεπλεο δείρλνπλ όηη ηα παηδηά κε αζθαιή πξνζθόιιεζε δείρλνπλ πεξηζζόηεξα
ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζην παηρλίδη, ζην λεπηαγσγείν θαη ζην ζρνιείν θαη έρνπλ κεγαιύηεξε
απηνπεπνίζεζε. (Πξώηκεο θαη Δλήιηθεο ρέζεηο, 2010). Έξεπλεο, επίζεο, δείρλνπλ (Bartholomew
and Horowitz, 1991; Collins and Read, 1990; Feeneyand Noller, 1990; Simpson, 1990; Hazan and
Shaver, 1987) όηη ν αζθαιήο ηύπνο ελήιηθα έρεη απηνπεπνίζεζε, θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο,
αηζηόδνμε ζηάζε, πιεζηάδεη εύθνια ηνπο αλζξώπνπο, δε θνβάηαη ηελ απόξξηςε ή ηε ζηελή ζρέζε
θαη έρεη έλα ζεηηθό κνληέιν ηνπ εαπηνύ ηνπ θαη ησλ άιισλ. Οξηζκέλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
αζθαιώλ παηδηώλ θαη ελειίθσλ αλαθέξνληαη παξαθάησ:
Σα βξέθε κε Αγσώδη / Αποθεςκηική Πποζκόλληζη θνπβαινύζαλ αζπλείδεηα ζπκό θαη άγρνο θαη
νηθνδνκνύζαλ άκπλεο ελαληίνλ ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ή ηεο έθθξαζεο νξηζκέλσλ
ζπλαηζζεκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ. Έδεηρλαλ κεηαηνπηζκέλε επηζεηηθόηεηα θαη πεξηζζόηεξε
αληηδξαζηηθόηεηα ζε ζρέζε κε άιιεο νκάδεο.
Σα βξέθε κε Αναζθαλή Αμθίθςμη / και με Ανηίζηαζη Πποζκόλληζη είραλ δπζθνιία ζην λα
ξπζκίδνπλ ηελ έθθξαζε αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη αζρνινύληαλ κε ηηο αλεζπρίεο
πξνζθόιιεζεο ζε βαζκό, πνπ παξελέβαηλε ζηελ θαλνληθή ηνπο ιεηηνπξγία.
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Έηζη, ηα απνθεπθηηθά παηδηά θαηαιήγνπλ λα είλαη πην απόκαθξα ή ερζξηθά κε ηνπο ζπλνκειίθνπο
ηνπο θαη ηα ακθηζπκηθά ηείλνπλ λα είλαη «αδέμηα», πην εμαξηώκελα από ηε δαζθάια θαη ιηγόηεξν
ηθαλά λα θάλνπλ ειεύζεξν παηρλίδη κόλα ηνπο ή κε ζπλνκειίθνπο (Πξώηκεο θαη Δλήιηθεο ρέζεηο,
2010). Καηά ζπλέπεηα, ν αγρώδεο απνθεπθηηθόο ηύπνο είλαη επηθπιαθηηθόο ζην λα εκπηζηεπηεί,
απνθεύγνληαο ηηο ζηελέο ζρέζεηο, γηαηί ηνλ αγρώλνπλ, αθνύ σο βξέθνο έρεη κάζεη λα κπινθάξεη θαη
λα θαηαπηέδεη ηα δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. πρλά, δελ αλνίγεηαη εύθνια θαη απνθεύγεη ηελ
θνηλσληθή επαθή. Γείρλεη απνζηαζηνπνηεκέλνο θαη αλεμάξηεηνο, θαη δελ πξνζθέξεη, αιιά νύηε
δέρεηαη ππνζηήξημε. Οη ζρέζεηο ηνπ δηαθαηέρνληαη πεξηζζόηεξν από αξλεηηθά παξά από ζεηηθά
ζπλαηζζήκαηα, αιιά απηά πξνέξρνληαη από ηε δπζθνιία πνπ έρεη κε ηελ εγγύηεηα θαη όρη από
εκκνλή κε ηνλ/ηελ ζύληξνθν.
Ο ακθηζπκηθόο ηύπνο ελήιηθα εθδειώλεη αλεζπρία γηα ηελ εηιηθξίλεηα ησλ άιισλ θαη πηζηεύεη όηη νη
άιινη δηζηάδνπλ λα ηνλ πιεζηάζνπλ. πρλά, παξνπζηάδεη ηελ αλάγθε ειέγρνπ ζηηο ζρέζεηο, γηαηί
θνβάηαη ηελ εγθαηάιεηςε θαη αλαξσηηέηαη γηα ηε δέζκεπζε ηνπ ζπληξόθνπ ηνπ (Hazan and Shaver,
1987). Γίλεη έκθαζε ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ππεξβνιέο, ηε δήιηα θαη
επηδεηά ηελ απνδνρή γηα απόθηεζε αηζζήκαηνο αζθάιεηαο. Τπάξρεη ρακειή απηνεθηίκεζε, δελ
εκπηζηεύεηαη εύθνια, δύζθνια παξεγνξείηαη θαη αλεζπρεί κήπσο νη άιινη ηνλ παξεμεγήζνπλ θαη
δελ ηνλ εθηηκνύλ. Δπηζπκεί πάξα πνιύ ηε δέζκεπζε ζηε ζρέζε, αιιά γίλεηαη θπξηαξρηθόο/ε (Rholes,
Simpson and Stevens, 1998). Σέινο, θάλεη πνιιέο θνξέο ππεξβνιηθά πξάγκαηα κέζα ζηε ζρέζε
γηα λα εμαζθαιίζεη ηε θξνληίδα θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ/ηεο ζπληξόθνπ, γηαηί από βξέθνο έρεη κάζεη
όηη κόλν, αλ πξνζπαζήζεη πνιύ ν γνληόο ζα αληαπνθξηζεί.
Σα βξέθε κε Αναζθαλή Αποδιοπγανωμένη Πποζκόλληζη, εηδηθά ζε δείγκαηα ςεινύ θηλδύλνπ,
ήηαλ πην πηζαλόλ λα αλαπηύμνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Με δπν ιόγηα, κηα αζθαιήο ή
αλαζθαιήο πξνζθόιιεζε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ην πώο βιέπεη ην άηνκν ηνλ εαπηό ηνπ σο βξέθνο,
αιιά θαη αξγόηεξα σο ελήιηθαο. Η έξεπλα έδεημε, εμάιινπ, όηη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πξώηκνπ «δεζκνύ πξνζθόιιεζεο» αληαλαθινύζαλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξώηκεο
βξεθηθήο αηζζεηεξηαθήο θαη θηλεηηθήο έληαμεο, ηεο κάζεζεο, ηεο επηθνηλσλίαο, ησλ θηλήηξσλ,
θαζώο θαη ηεο ξύζκηζεο ησλ βηνζπκπεξηθνξηζηηθώλ ζπζηεκάησλ (Hofer, 2006).
ύκθσλα κε ηνλ Bowlby (1973, 1977), ινηπόλ, ηα άηνκα αλαπηύζζνπλ εζσηεξηθεπκέλεο
αλαπαξαζηάζεηο ησλ άιισλ θαη ηνπ εαπηνύ ηνπο - ηα «εζσηεξηθεπκέλα ιεηηνπξγηθά κνληέια». Απηά
ηα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ην άηνκν γηα λα αμηνινγεί θαη λα θαηεπζύλεη ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ ζε λέεο θαηαζηάζεηο θαη ζρέζεηο.
ηε ζεσξία ηνπ «Γεζκνύ Πξνζθόιιεζεο» ηα «εζσηεξηθεπκέλα ιεηηνπξγηθά κνληέια»
δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν. Απηέο νη δνκέο είλαη αλεπαίζζεηεο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ
εαπηνύ θαη ησλ άιισλ κε βάζε ηηο πξώηεο εκπεηξίεο ζηελ πξώηε ζρέζε. Θέηνπλ ηε βάζε γηα
αιιειεπηδξάζεηο κε λένπο θνηλσληθνύο ζπληξόθνπο θαη έρνπλ καθξνπξόζεζκεο ζπλέπεηεο γηα ηε
δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ηελ νξγάλσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ αλάπηπμε ζηελώλ
δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ.
Η θύζε θαη ε πνηόηεηα απηώλ ησλ κνληέισλ αλαπαξάζηαζεο θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από
ηελ αζθαιή βάζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηαζεζηκόηεηαο θαη δεθηηθόηεηαο ηνπ θξνληηζηή ζηηο
αλάγθεο ηνπ παηδηνύ θαηά ηε βξεθηθή ειηθία (Shiakou, 2011).
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Ρομανηικέρ σέζειρ και Γεζμοί Πποζκόλληζηρ
Δηδηθόηεξα, ην ζηηι πξνζθόιιεζεο κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη σο πξνγλσζηηθό κέζν ησλ ξνκαληηθώλ
καο ζρέζεσλ σο ελειίθσλ. Γειαδή, ηείλνπκε λα δεκηνπξγνύκε εξσηηθνύο δεζκνύο κε βάζε ηνλ
ηξόπν θξνληίδαο πνπ πήξακε σο παηδηά.
Γηα παξάδεηγκα, εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ όηη νη γπλαίθεο κε αζθαιή «Γεζκό Πξνζθόιιεζεο» είραλ
πην ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, σο ελήιηθεο, ζηηο ξνκαληηθέο ζρέζεηο ηνπο ζε ζύγθξηζε κε άιιεο
γπλαίθεο, πνπ είραλ αλαζθαιείο κνξθέο πξνζθόιιεζεο (McCarthy, 1999).
Ο Ganahl (2001), επίζεο, αλαθέξεη όηη ηα εγθαηαιειεηκκέλα, ζηεξεκέλα αγάπεο παηδηά, ή απηά πνπ
δέρηεθαλ ππεξβνιηθό έιεγρν, επαλαιάκβαλαλ ην αλαζθαιέο κνηίβν θαη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κεηξηάζνπλ ηελ νξγή, πνπ βίσζαλ - θαη κπνξνύζαλ λα θάλνπλ ηα πάληα γηα λα
θξαηήζνπλ δσληαλή κηα ζρέζε, αθόκε θαη αλ απηή ππήξρε κόλν ζηε θαληαζία ηνπο.
Σα ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα ησλ ηοξικομανών ηηρ αγάπηρ [obsessed love addicts (OLA’s)],
πεξηιάκβαλαλ κεησκέλε όξεμε, δπζθνιίεο ζηνλ ύπλν, θαζώο θαη ελαιιαγέο ζηε δηάζεζε, ε νπνία
ραξαθηεξίδεηαη κηα από ελζνπζηαζκό θαη κηα από θαηάζιηςε (Hendrick and Hendrick, 1992).
Φαίλεηαη από ηα πην πάλσ, πσο ε πνηόηεηα ηεο ζρέζεο ηνπ βξέθνπο κε ηνπο γνλείο (θξνληηζηέο) θαη
θπξίσο κε ηε κεηέξα ζηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκό ην άηνκν ςπρνινγηθά,
ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Δπηπιένλ, ην άηνκν κε εκκνλή ζηελ
αγάπε, θάλεη νηηδήπνηε γηα λα θαηαρηήζεη ή λα δηαηεξήζεη ην πξόζσπν ηνπ πόζνπ ηνπ θαη είλαη
αλίθαλν λα δερηεί ηελ απόξξηςε ή ηελ απνηπρία. Σν πξόζσπν απηό ζα ζπλερίζεη λα πξνζπαζεί θαη
λα επηκέλεη αθόκε θαη αλ ην άιιν άηνκν δελ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά ή ζεμνπαιηθά δηαζέζηκν θαη
παξακέλεη ζε κηα ζρέζε κε νπνηνδήπνηε θόζηνο, αθόκε θη αλ ην επηζπκεηό αληηθείκελν αζθεί βία
θαη θαθνπνίεζε (Peabody, 1995). Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηνλ Burris (1999) ε «ζπλεμάξηεζε»
ραξαθηεξίδεηαη από ππεξβνιηθή εμάξηεζε ζηηο ζρέζεηο, ηδηαίηεξα κε ρεηξηζηηθά άηνκα, σο κέζν γηα
πξνζσπηθή νινθιήξσζε ηνπ αηόκνπ - έλα ζύλδξνκν, πνπ πηζηεύεηαη όηη αλαπηύζζεηαη, ελ κέξεη,
ιόγσ δπζιεηηνπξγηθήο αλαηξνθήο ησλ παηδηώλ. ε ζπληνκία, νη «ηνμηθνκαλείο ηεο αγάπεο»
αλαδεηνύλ απεγλσζκέλα λα ζπλδεζνύλ κε θάπνηνλ, απιά γηα λ’ απνθύγνπλ ηε κνλαμηά ηνπο θαη λα
αηζζαλζνύλ αμηαγάπεηνη. Έηζη, κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ζρέζε αθόκε θαη κε έλα πξόζσπν,
πνπ δελ αγαπνύλ, κόλν θαη κόλν γηα λα «βξίζθνληαη ζε κηα ζρέζε». Αξγόηεξα, απηό ην είδνο ησλ
ηνμηθνκαλώλ έρνπλ ηεξάζηηα δπζθνιία λα εγθαηαιείςνπλ ηε ζρέζε, αθόκα θη αλ αηζζάλνληαη
δπζαξεζηεκέλνη κέζα ζ’ απηήλ, ζε βαζκό, πνπ λα επεξεάδεηαη ε πγεία ηνπο, ή αθόκε θαη λα
γίλνληαη ζύκαηα θαθνπνίεζεο (Addiction to Love, 2004). Μηα από ηηο πην θξπθέο κνξθέο ησλ
«ηνμηθνκαλώλ ηεο αγάπεο» είλαη νη λαξθηζζηζηηθά εμαξηεκέλνη, θύξην κέιεκα ησλ νπνίσλ είλαη ε
δηθή ηνπο επηπρία. Έρνπλ κηα ςεύηηθε αίζζεζε κεγαιείνπ θαη απηό ρξεζηκεύεη γηα λα θξύβνπλ ηε
ρακειή απηνεθηίκεζή ηνπο. Βαζηθόο ζηόρνο ηνπο είλαη λα ειέγρνπλ θαη ηα «όπια» ηνπο είλαη ε
απνπιάλεζε, ε θπξηαξρία θαη ε παξαθξάηεζε. Δδώ δελ ππάξρνπλ εκθαλή ζεκάδηα εζηζκνύ, όπσο
ζηα άιια είδε «ηνμηθνκαλώλ ηεο αγάπεο» θαη δελ κπνξεί θαλείο λα αλαγλσξίζεη εύθνια όηη είλαη
εζηζκέλνη, επεηδή θαίλνληαη απόκαθξνη θαη αδηάθνξνη. Σν ζεκάδη κε ην νπνίν ν εζηζκόο ηνπο
γίλεηαη εκθαλήο είλαη, όηαλ ην άιιν άηνκν ηεξκαηίζεη ηε ζρέζε ή πξνζπαζεί λα θύγεη, αθνύ ν
ρεηξόηεξνο ερζξόο ηνπο είλαη ε απεηιή ηεο εγθαηάιεηςεο. ’ απηό ην ζεκείν βηώλνπλ παληθό, θαη
ρξεζηκνπνηνύλ νηηδήπνηε έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο γηα λα θξαηήζνπλ ην ζύληξνθό ηνπο (Addiction to
Love, 2004).
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Σέινο, έρνπκε ηνπο «ακθίζπκνπο ηνμηθνκαλείο ηεο αγάπεο» - ν όξνο δεκηνπξγήζεθε από ηε Susan
Peabody. Η «Ακθίζπκε Δμάξηεζε» δεκηνπξγείηαη από ηελ ακθίζπκε πξνζθόιιεζε, ε νπνία
θαηαιήγεη ζε κηα δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθόηεηαο. Απηό ην είδνο «ηνμηθνκαλώλ ηεο αγάπεο»
νλνκάδεηαη επίζεο «ζπλαηζζεκαηηθά αλνξεθηηθνί». Ο θόβνο ηεο νηθεηόηεηαο ηνπο εκπνδίδεη λα
δεζκεπηνύλ ζε κηα ζρέζε ή λα αθήζνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο λα κνηξαζηνύλ ειεύζεξα ηελ αγάπε,
αθόκα θη αλ ην επηζπκνύλ βαζηά. Γη' απηνύο είλαη εύθνιν λα εγθαηαιείςνπλ κηα ζρέζε, αιιά είλαη
εμαηξεηηθά δύζθνιν λα πξνρσξήζνπλ κεηά ζηε δσή ηνπο. πλνςίδνληαο, νη «ηνμηθνκαλείο ηεο
αγάπεο», παξά ην γεγνλόο όηη είλαη εμαξηεκέλνη από ηνπο ζπληξόθνπο ηνπο, ζπρλά ηνπο
εθκεηαιιεύνληαη ή παξνπζηάδνπλ εγσηζηηθή/ ρεηξηζηηθή θαη ακθίζπκε ζπκπεξηθνξά, ελώ
απνθεύγνπλ ηελ αιεζηλή ζπλαηζζεκαηηθή νηθεηόηεηα / ζύλδεζε, παξόιν πνπ πνζνύλ ηελ αγάπε,
ηελ νπνία, όκσο θαη θνβνύληαη ηαπηόρξνλα. Άιισζηε, όινη απηνί νη «ηνμηθνκαλείο ηεο αγάπεο»
έρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ε ρακειή απηνεθηίκεζε θη ε αλαζθάιεηα, ελώ απηό πνπ
αηζζάλνληαη δελ έρεη ηίπνηα λα θάλεη κε ηελ πξαγκαηηθή αγάπε.
Φαίλεηαη από ηα πην πάλσ πσο ε πνηόηεηα ηεο ζρέζεο ηνπ βξέθνπο κε ηνπο γνλείο (θξνληηζηέο) θαη
θπξίσο κε ηε κεηέξα ζηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκό ην άηνκν ςπρνινγηθά,
ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. ε κηα επνρή θξίζεο, ζεζκώλ θαη
αμηώλ, ε αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ελόο βαζηθνύ ζπλαηζζήκαηνο αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζύλεο,
κπνξεί λα απνηειέζεη έλα γεξό ζεκέιην ηεο πξνζσπηθόηεηαο δίλνληαο ζην άηνκν έλα γεξό
αληηζηάζκηζκα γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο όπνηεο αληημνόηεηεο θαη «θξίζεηο», ρσξίο λα θαηαξξέεη.
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