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ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΔΕΣΜΟΥ 

 Η θεωρία δεσμού, βασίζεται στη σχέση που έχει διαμορφωθεί ανάμεσα 
στο βρέφος και τον φροντιστή του και τα είδη δεσμού, σχετίζονται με 
τις προσδοκίες των βρεφών για το αν οι φροντιστές τους είναι 
συναισθηματικά διαθέσιμοι και αν ο εαυτός τους αξίζει αγάπη και 
φροντίδα (Hazan & Shaver, 1987). 

 

 Τα άτομα που έχουν βιώματα ασφαλούς δεσμού εμφανίζουν στις 
ερωτικές σχέσεις: εγγύτητα, υποστηρικτικότητα , εμπιστοσύνη προς τον 
σύντροφό τους. 

 

 Τα άτομα με βιώματα αποφευκτικού δεσμού, χαρακτηρίζονται από φόβο 
για εγγύτητα και δυσκολία στην εξάρτηση από τους άλλους. 

 

 Τέλος, η εμμονή, η συναισθηματική αστάθεια, ο φόβος εγκατάλειψης, η 
ζήλια και η ισχυρή συναισθηματική έλξη χαρακτηρίζουν τα άτομα που 
έχουν αναπτύξει αγχώδη – αμφιθυμικό δεσμό.Τα άτομα αυτά, 
εμφανίζουν ασάφεια στις ερωτικές σχέσεις, ανάγκη να είναι κοντά 
στους ερωτικούς τους συντρόφους και εκδηλώνουν έντονο φόβο 
εγκατάλειψης (Mikulincer & Shaver, 2010) 

 

 



ΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ 

 Τα πρώιμα δυσπροσαρμοστικά σχήματα είναι τα δυσλειτουργικά 
συναισθηματικά και γνωσιακά μοτίβα που εμφανίζονται λόγω 
αρνητικών εμπειριών με σημαντικούς άλλους κατά την ανάπτυξη 
και επηρεάζουν και την διαδικασία επιλογής ερωτικού συντρόφου 
(Eken, 2018) 

 

 Κατά την επιλογή: τα δυσλειτουργικά σχήματα είτε ενισχύονται από 
μη υγιείς σχέσεις (πχ άτομα με σχήματα εγκατάλειψης, αναζητούν 
σημάδια απόρριψης από τους άλλους), είτε αναδομούνται από 
λειτουργικές σχέσεις. 

 

 Όταν τα άτομα αλληλεπιδρούν με συντρόφους που επιβεβαιώνουν 
το σχήμα τους, τότε αυτό σταθεροποιείται και διατηρείται. 

 

 Τα υψηλά επίπεδα πρώιμων δυσπροσαρμοστικών σχημάτων 
προβλέπουν χαμηλό επίπεδο ικανοποιήσης από τη σχέση 
(Dumitrescu & Rusu, 2012) 

 

 

 



Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ 

 Ο Ellis (1986), ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τη συσχέτιση μεταξύ 
των γνωσιών του κάθε ατόμου, με τον βαθμό ικανοποίησης από την 
σχέση. 

 

 Η επιλεκτική προσοχή μέσα στις σχέσεις, οι αποδόσεις ευθυνών, οι 
προσδοκίες, οι υποθέσεις και τα standards, είναι κάποιες από τις 
άκαμπτες, υπερβολικές και απόλυτες πεποιθήσεις που σχετίζονται 
με δυσφορία στις σχέσεις (πχ υψηλά επίπεδα άγχους, θλίψη). 

 

 Υπάρχουν πεποιθήσεις που βασίζονται στο ρομαντικό πεπρωμένο 
(οι σύντροφοι αποφασίζουν αν είναι συμβατοί ή όχι μεταξύ τους και 
αν η σχέση είναι γραφτό να υφίσταται βασιζόμενοι σε ελάχιστες 
πληροφορίες) και πεποιθήσεις που βασίζονται στην 
ανάπτυξη/εξέλιξη της σχέσης (οι σύντοφοι εστιάζουν στην εξέλιξη 
της σχέσης και στο να ξεπεράσον τα εμπόδια που εμφανίζονται) 
(Knee, Patrick, Lonsbary, 2003, βλ. Πίνακας 1). 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

Οι σύντροφοι είναι είτε συμβατοί ή μη Η πετυχημένη σχέση αναπτύσσεται σταδιακά 

μέσα στο χρόνο 

Πετυχημένη σχέση είναι να βρεθεί από την αρχή 

ο συμβατός σύντροφος 

Η πετυχημένη σχέση έχει να κάνει με την επίλυση 

προβλημάτων με τον σύντροφο 

Οι σχέσεις που δεν ξεκινούν από την αρχή καλά, 

συνήθως αποτυγχάνουν 

Η πετυχημένη σχέση απαιτεί σκληρή δουλειά και 

λύσεις στην ασυμβατότητα 

Οι δυσκολίες είναι δείγμα αποτυχίας της σχέσης Τα προβλήματα στις σχέσεις φέρνουν τους 

συντρόφους πιο κοντά 

Οι μη πετυχημένες σχέσεις ποτέ δεν είναι γραφτό 

να πάνε καλά 

Οι σχέσεις αποτυγχάνουν γιατί οι σύντροφοι δεν 

προσπαθούν αρκετά 

Τα πρώιμα προβλήματα σημαίνουν κακό 

ταίριασμα μεταξύ των συντρόφων 

Χωρίς τσακωμούς κατά καιρούς, οι σχέσεις δεν 

βελτιώνονται 



ΣΥΝΕΧΕΙΑ... 

 Σύμφωνα με τη θεωρία Αλληλεξάρτησης (Interdependence Theory), 
η ποιότητα μιας σχέσης εξαρτάται από την ασυμφωνία που υπάρχει 
ανάμεσα σε αυτά που νιώθει κανείς πως κερδίζει από μια σχέση, και 
σε αυτά που νιώθει να αξίζει, καθώς και σε αυτά που πιστεύει πως 
είναι διαθέσιμα σε μια άλλη σχέση. 

 

 Όσο μεγαλύτερη η ασυμφωνία, τόσο μικρότερη είναι και η 
δέσμευση, αλλά και η ικανοποίηση από τη σχέση ή τον σύντροφο. 

 

 Η υψηλή ασυμφωνία ανάμεσα στα ιδανικά χαρακτηριστικά και στην 
αντίληψη του πιθανού ή τωρινού συντρόφου φανερώνει έλλειψη 
ικανοποίησης και ενεργοποιεί –ιδίως από τα άτομα που 
αντιλαμβάνονται πως απέχουν από τα ιδεώδη του συντρόφου τους- 
συμπεριφορές αποφυγής συγκρούσεων ή ανάδειξης των θετικών 
τους χαρακτηριστικών, με σκοπό τη μείωση της ασυμφωνίας (βλ. 
Σχήμα 1) 

 



ΣΧΗΜΑ 1. ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (IDEAL STANDARDS 

MODEL) (CAMPBELL & FLETCHER, 2015) 
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ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΙΚΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ 

 Τα άτομα ξεκινούν τις σχέσεις τους με πολλές μη ρεαλιστικές 
πεποιθήσεις και προσδοκίες που βασίζονται σε παραποιημένες 
υποθέσεις και οδηγούν σε βίωση μειωμένης ικανοποίησης από τη 
σχέση. 

 Ο Larson (1992), πρότεινε 9 πεποιθήσεις που τα άτομα λαμβάνουν 
υπόψιν τους κατά τη διαδικασία επιλογής ερωτικού συντρόφου:  

1) «ο ένας και μοναδικός» 

2) «ο τέλειος σύντροφος» 

3) « ο τέλειος εαυτός» 

4) «η τέλεια σχέση» 

5) «η μεγάλη προσπάθεια» 

6) « η αγάπη αρκεί» 

7) « η συμβίωση» 

8) « η συμπληρωματικότητα δύο διαφορετικών ατόμων» 

9) « η επιλογή ερωτικού συντρόφου είναι εύκολη»  

 

 



ΣΥΝΕΧΕΙΑ... 

 Συγκεκριμένες πεποιθήσεις για τις σχέσεις μειώνουν την 
διαπροσωπική ικανοποίηση, περιορίζουν τις θετικές προσδοκίες 
κατά τη θεραπεία και εμποδίζουν την συνεργασία των συντρόφων 
για αμοιβαία αλλαγή (Eidelson & Epstein, 1982): 

1) Η διαφωνία είναι καταστροφική 

2) Το διάβασμα της σκέψης είναι αναμενόμενο 

3) Οι σύντροφοι δεν μπορούν να αλλάξουν ούτε τους εαυτούς τους, 
αλλά ούτε και την ποιότητα της σχέσης τους 

4) Ο τέλειος σεξουαλικά σύντροφος 

5) Τα φύλα είναι διαφορετικά μεταξύ τους 

   

       Σημαντική είναι και η συνεισφορά των ρομαντικών ταινιών στην 
ανάπτυξη ρομαντικών πεποιθήσεων, στην διαμόρφωση ιδανικού 
ερωτικού συντρόφου ή σχέσης και στην ανάπτυξη προσδοκιών για 
την αγάπη και τις σχέσεις. 

  

 

 

 



ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΟΣ ΕΡΩΤΑΣ & ΤΑ ΕΤΕΡΩΝΥΜΑ ΕΛΚΟΝΤΑΙ 

ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΜΥΘΟΣ ; 

 Τα άτομα που αναφέρουν πως έχουν βιώσει κεραυνοβόλο έρωτα με 
τους συντρόφους τους, έχουν σχέσεις με μεγαλύτερο πάθος, που 
τείνει να προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση. 

 Ωστόσο, είναι μια θετική ψευδαίσθηση που τα ζευγάρια υιοθετούν 
για να βελτιώσουν τη σχέση τους. 

 Ίσως να μην είναι μια ξεχωριστή εμπειρία ή συναίσθημα, αλλά μια 
μνήμη με σκοπό να δοθεί νόημα και μοναδικότητα στη σχέση. 

 Τα ερωτευμένα ζευγάρια, προβάλλουν τα τωρινά συναισθήματά 
τους ο ένας για τον άλλον με βάση την πρώτη τους αίσθηση και τα 
μεταφράζουν ως έρωτας με την πρώτη ματιά. 

 Ο κεραυνοβόλος έρωτας είναι μία έντονη έλξη για το άλλο άτομο, 
με μεγάλο πάθος και απουσία εγγύτητας και δέσμευσης. Η εγγύτητα 
και η συναισθηματική επαφή, περιλαμβάνουν σταδιακό και 
αμοιβαίο μοίρασμα και κατανόηση που επέρχεται με τον χρόνο και 
επομένως δύσκολα επιτυγχάνεται με την πρώτη ματιά. 

 Θα μπορούσε συνολικά να χαρακτηριστεί ως μια μη «γνήσια» 
μορφή του έρωτα (Zsok, Haucke, De Wit, Barelds, 2017). 

 



ΤΑ ΕΤΕΡΩΝΥΜΑ ΕΛΚΟΝΤΑΙ;  

 Τα περισσότερα άτομα θεωρούν, πως τα άτομα που διαφέρουν στην 
προσωπικότητά τους, τις πεποιθήσεις τους και την εμφάνισή τους, 
τείνουν να έλκονται το ένα από το άλλο. «Τα ετερώνυμα», είναι 
πιθανό να έλκονται στα αρχικά στάδια μιας σχέσης. 

 Ωστόσο, τα άτομα με ομοιότητες στην προσωπικότητα, είναι πιο 
πιθανό να έλκουν το ένα το άλλο απ’ ότι αυτά με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά προσωπικότητας. 

 Όταν ένα άτομο αλληλεπιδρά με ένα σύντροφο που συμπληρώνει τη 
συμπεριφορά του, είναι πιθανό να βιώσει μια αίσθηση 
αυτοεπικύρωσης και ασφάλειας. Η συμπληρωματικότητα είναι αυτή 
που συνδέεται με την διατήρηση του ρομαντισμού και της σχέσης. 

     Επομένως, τα άτομα που βιώνουν μεγαλύτερη αγάπη και αρμονία 
σε ρομαντικές σχέσεις έχουν συντρόφους με προσωπικότητες μόνο 
σε ένα βαθμό όμοιες με τις δικές τους (Markey PM & Markey CN, 
2007). 

 

 

 



ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΛΚΟΥΝ ΕΝΑΝ ΕΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ 

 Σύμφωνα με τη θεωρία της Αυτοεπιβεβαίωσης (Self-Verification theory), οι 
άνθρωποι συχνά αναζητούν σχέσεις με άλλους που επαληθεύουν τις 
προϋπάρχουσες αντιλήψεις για τους εαυτό τους και τους συμπεριφέρονται 
σύμφωνα με αυτές. 

 

 Ενώ, σύμφωνα με τη θεωρία της Αυτοβελτίωσης (Self- Enhancement theory), οι 
άνθρωποι αναζητούν συντρόφους που τους βλέπουν και τους συμπεριφέρονται με 
τον καλύτερο τρόπο. Με πιο απλά λόγια, τα άτομα έλκονται από αυτούς που τους 
εκτιμούν (Katz & Beach, 2000). 

 

 Τα άτομα αναζητούν συναισθηματικά ζεστούς και αξιόπιστους συντρόφους για 
μακροχρόνιες σχέσεις, γιατί τείνουν να είναι πολύ συνεργατικοί, έχουν ισχυρές 
γονικές δεξιότητες, την ικανότητα να καλύπτουν την ανάγκη του ανήκειν και 
παρέχουν μια σχέση που αποτελείται από εγγύτητα, αποδοχή, προστασία και 
ασφάλεια. 

 

 Τα εσωτερικά χαρακτηριστικά όπως η ειλικρίνεια, η αξιοπιστία και η ευγένεια, 
αναδεικνύονται ως βασικά για μία μακροχρόνια σχέση που θα βασίζεται στη 
δέσμευση, ενώ τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως η εξωτερική εμφάνιση ως 
σημαντικά στις πιο σύντομες και κυρίως σεξουαλικές σχέσεις (Valentine, Li, 
Meltzer, Tsai, 2020). 



ΣΥΝΕΧΕΙΑ... 

Έρευνες αναφορικά με τη σύγκριση των δύο φύλων  δείχνουν ότι : 

 Οι άντρες, αναζητούν συντρόφους δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 

εξωτερική εμφάνιση, ενώ οι γυναίκες αναζητούν συντρόφους 

δίνοντας έμφαση στην κοινωνική θέση και τις απολαβές. 

 Το χαρακτηριστικό της εξυπνάδας, αποδεικνύει πως οι γυναίκες το 

βρίσκουν πιο επιθυμητό ως χαρακτηριστικό απ’ότι οι άντρες, μέσω 

της σύνδεσης της εξυπνάδας με την απόκτηση απολαβών, που 

ελκύει τις γυναίκες (Valentine, Li, Meltzer, Tsai, 2020). 

 Συμπεριφορές που συντελούν στη διατήρηση μιας σχέσης και στην 

ποιότητά της, δίνουν έμφαση στις θετικές πράξεις (δώρα), σε 

διαβεβαιώσεις (έμφαση στη δέσμευση), στο μοίρασμα (βοήθεια με 

δουλειές, χάρες) και σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν το 

δίκτυο (χρόνος με τους φίλους και την οικογένεια του συντρόφου). 



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΩΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ 

 Oι άνθρωποι μαθαίνουν τους κανόνες έλξης που επικρατούν, 
μέσω της έκθεσής τους σε κοινωνικά και πολιτισμικά 
πρότυπα. 

 Oι κοινωνικές δυνάμεις, διαμορφώνουν την κατανόηση του 
κάθε ατόμου αναφορικά με το τι είναι αποδεκτό και 
κατάλληλο στη διαπροσωπική συμπεριφορά. 

 Σύμφωνα με τη διαδικασία της φυσικής επιλογής, οι 
άνθρωποι, σήμερα, προτιμούν συγκεκριμένες συμπεριφορές 
από τους πιθανούς συντρόφους τους, που είναι ωφέλιμες, 
δηλαδή σχετίζονται με υψηλότερες πιθανότητες επιβίωσης και 
αναπαραγωγής. 

 Επομένως, τα άτομα έλκονται από συντρόφους που το 
περιβάλλον (φίλοι, μέλη κοινωνικού δικτύου, γονείς) θεωρεί 
κατάλληλους, καθώς και από άτομα που αντικατοπτρίζουν τις 
προϋπάρχουσες αξίες του πολιτισμού τους (Regan PC, 2013). 

 

 



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑΣ 

 Οι άνθρωποι τείνουν να αντιπαθούν το ανοικείο και να 
έλκονται από το οικείο. 

 Μη οικεία άτομα, αντικείμενα και καταστάσεις, είναι 
δυνητικά επιβλαβή, ενώ αυτά που γίνονται αντιληπτά ως 
οικεία, έχουν ήδη γίνει βίωμα, επομένως οι συνέπειες είναι 
γνωστές. 

 Όσο συχνότερα τα άτομα βλέπουν κάποιον, τόσο πιο πιθανό 
είναι να τον συμπαθήσουν περισσότερο (θετική συσχέτιση 
της έκθεσης με την συμπάθεια). 

 Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτή, η συσχέτιση μεταξύ της 
οικειότητας και της διαπροσωπικής έλξης. 

 Η οικειότητα τείνει να ενισχύει τις αρχικές εντυπώσεις, έτσι 
ώστε ένα άτομο που αρχικά είναι αντιπαθές, να γίνει ακόμη 
περισσότερο και αντίστοιχα, ένα άτομο που είναι εξαρχής 
αρεστό γίνεται πιο ελκυστικό με την αυξημένη έκθεση σε 
αυτό (Regan PC, 2013). 



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 O παράγοντας της ομοιότητας προκαλεί έλξη, «πειραματικό 
παράδειγμα του ψευδή ξένου» (bogus stranger experimental paradigm), 
Byrne D, 1997. 

 Όσο πιο μεγάλη είναι η συμφωνία, ιδίως αναφορικά με τις στάσεις δύο 
ατόμων, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η συμπάθεια μεταξύ τους, για 3 
λόγους:  

1. Η σχέση ανάμεσα στην ομοιότητα και την έλξη, είναι πιθανό να 
αποτελεί αποτέλεσμα της αντιλαμβανόμενης οικειότητας (τα άτομα 
που ομοιάζουν σε κάποιον, είναι πιο οικεία γι’ αυτόν απ’ ότι αυτά που 
διαφέρουν και αυτή η αντίληψη της οικειότητας προκαλεί την έλξη). 

2. Η σχέση ομοιότητας-έλξης διαμεσολαβείται από την τάση των 
ατόμων να υποθέτουν πως τα άτομα που τους ομοιάζουν θα τους 
συμπαθήσουν (η αντίληψη πως το άλλο όμοιο άτομο θα ανταποκριθεί 
θετικά). 

3. Η ομοιότητα ενισχύεται, επειδή επιβεβαιώνει τον μοναδικό τρόπο που 
ο καθένας αντιλαμβάνεται τον κόσμο, γι’ αυτό και τα άτομα 
συμπαθούν όμοιους άλλους, επειδή επικυρώνουν την οπτική τους για 
τον κόσμο (βλ. Σχήμα 2) 

 

 



ΣΧΗΜΑ 2 

 

Ομοιότητα 

«μου μοιάζει» 

Αντιλαμβανόμενη 

οικειότητα  

«μου θυμίζει τον 

εαυτό μου» 

Αντιλαμβανόμενη 

έλξη 

«Νομίζω θα του 

αρέσω» 

Επικύρωση  

«Πιστεύει τα ίδια 

με μένα» 

Έλξη 

«μου 

αρέσει» 



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

 Η ανταπόκριση στην συμπεριφορά του συντρόφου, θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως καίριο συστατικό μιας σχέσης και 

σχετίζεται με την διαπροσωπική έλξη. 

 Τόσο οι άντρες, όσο και οι γυναίκες αναφέρουν μεγαλύτερη 

συμπάθεια στα άτομα που δείχνουν πως ανταποκρίνονται. 

 Τα άτομα που δεν ανταποκρίνονται - που αποφεύγουν την 

βλεμματική επαφή, που δεν απαντούν ή απαντούν 

ακατάλληλα ή που αποφεύγουν τις κοινωνικές καταστάσεις - 

φανερώνουν μια έλλειψη ενδιαφέροντος στη σύνδεση με τους 

άλλους και είναι ευνόητο πως θα θεωρηθούν μη ελκυστικοί 

από τους γύρω τους. 



ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΞΗΣ 

 Το να εμφανίζει κανείς καλή αίσθηση του χιούμορ, έχει αποδειχθεί ως ο 
πιο αποτελεσματικός τρόπος προσέλκυσης ενός ερωτικού συντρόφου. 

 Το συνεργατικό χιούμορ, είναι ένα είδος, που δίνει βάση στην 
διασκέδαση και έχει ως στόχο την βελτίωση των διαπροσωπικών 
σχέσεων. Σχετίζεται με την εξωστρέφεια και την ανοιχτότητα σε νέες 
εμπειρίες. Τα άτομα που το χρησιμοποιούν, τείνουν όχι μόνο να είναι 
λιγότερο καταθλιπτικά και λιγότερο αγχώδη, αλλά αναφέρουν 
μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και άνεση στην εγγύτητα. 

 Το χιούμορ, είναι ένας αξιόπιστος δείκτης άλλων επιθυμητών 
χαρακτηριστικών, όπως της εξυπνάδας και της ζεστασιάς (Miller, 
2007). 

 Το χιούμορ προβλέπει και το ρομαντικό ενδιαφέρον. Τα άτομα που 
έχουν πιο πολύ χιούμορ, τείνουν να έχουν πιο βραχυπρόθεσμους 
ερωτικούς συντρόφους και μεγαλύτερη επιτυχία στην εξασφάλιση ενός 
ραντεβού. 

 Tο χιούμορ, ως μέσο επικοινωνίας, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και 
στην συζυγική ζωή, μέσω της δημιουργίας θετικών συναισθημάτων, 
που θα επιφέρουν συζυγική ικανοποίηση. 

 

 



Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΞΗΣ 

 Τα άτομα, τείνουν να αποδίδουν τα πιο αγαπητά 
χαρακτηριστικά προσωπικότητας και την πιο επιτυχημένη 
ζωή στους ελκυστικούς ανθρώπους, γι’ αυτό η εξωτερική 
εμφάνιση διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο και προβλέπει 
την διαπροσωπική έλξη. 

 Η εξωτερική εμφάνιση, έχει μια ουσιώδη επίδραση στη 
διαμόρφωση των πρώτων εντυπώσεων ανάμεσα σε δύο 
άτομα. 

 Οι άντρες, τείνουν κατά την επιλογή ερωτικού συντρόφου να 
δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην εξωτερική εμφάνιση, απ’ ότι 
οι γυναίκες (Lundy DE, 1998) 

 Ενδιαφέρον αποτελεί, τέλος, το εύρημα πως αν και όλοι θα 
ήθελαν να έχουν έναν ελκυστικό σύντροφο δίπλα τους, το πιο 
πιθανό, είναι να καταλήξουν με κάποιον που είναι όσο 
ελκυστικός είναι και οι ίδιοι (μοτίβο που είναι γνωστό ως 
ζευγάρωμα-ταίριασμα), (Miller RS, 2011) 



ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ 

   Ως ακατάλληλοι σύντροφοι, χαρακτηρίζονται άτομα με: 

1. Ανασφάλειες στο δεσμό, που αν και σχετίζονται με ωφέλιμα 
χαρακτηριστικά ,αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πιθανό να 
παραμερίσουν ή ακόμη και να ισορροπήσουν τα μειονεκτήματα της 
ανασφάλειας (άτομα με αγχώδη δεσμό, μπορεί αρχικά να 
παρουσιαστούν ως ελκυστικά, αν οι άλλοι ερμηνεύσουν την 
υπερεπαγρύπνηση τους ως σημάδι νοιαξίματος, προσοχής και 
ενδιαφέροντος). 

 

2. Τα αποφευκτικά άτομα, παρόλη την ανάγκη τους για αυτονομία, την 
αδυναμία τους να προσφέρουν έναν ασφαλή δεσμό και την 
απροθυμία τους να στηρίξουν τους συντρόφους τους σε ήδη 
διαμορφωμένες σχέσεις, επιθυμούν την κοινωνική επαφή και είναι 
πιθανό να δημιουργούν θετικές αρχικές εντυπώσεις στους άλλους. 

 

3. Τα ανασφαλή άτομα, στα πρώτα ραντεβού, μπορούν να επιλέξουν 
ποια χαρακτηριστικά θέλουν να αποκαλύψουν και ποια να 
αποκρύψουν (παραπλανητική παρουσίαση του εαυτού με σκοπό την 
προσέλκυση ρομαντικών συντρόφων) (Brumbaugh, Fraley, 2010). 

 



ΣΥΝΕΧΕΙΑ... 

 Ο ναρκισσισμός, αν και έχει αποδειχθεί, πως εγείρει ρομαντικό ή 
σεξουαλικό ενδιαφέρον για τους άλλους, χαρακτηρίζεται από μια μη 
ρεαλιστική, θετική εικόνα για τον εαυτό, μια ισχυρή εστίαση στον 
εαυτό, αισθήματα αναφαίρετων δικαιωμάτων και από έλλειψη 
σεβασμού προς τους άλλους. 

 Υπάρχουν δύο μηχανισμοί, οι οποίοι συντελούν στη συσχέτιση 
μεταξύ του ναρκισσισμού και της δημιουργίας έλξης : η εξωτερική 
εμφάνιση και η κοινωνική τόλμη. 

 Ωστόσο, παρά την έλξη που μπορεί να προκαλούν σε πιθανούς 
συντρόφους, ο τρόπος λειτουργίας τους έχει συνδεθεί με 
διαπροσωπικές δυσκολίες, εχθρότητα και επιθετικότητα (Keller, 
Blincoe, Gilbert et al., 2014). 

  Ακατάλληλοι σύντροφοι για μακροχρόνιες σχέσεις, θεωρούνται τα 
άτομα με χαρακτηριστικά που ανήκουν στην «Μαύρη Τριάδα» 
(Dark Triad) όπως, ο Ναρκισσισμός, η Ψυχοπαθητικότητα και ο 
Μακιαβελισμός (Jonason, Lyons, Blanchard, 2015). 

 



ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ 

 Τα άτομα πρωταρχικά προσεγγίζουν αυτούς που φαίνονται 

διαθέσιμοι και προσιτοί για διάδραση. 

 Τα άτομα που είναι πιθανό να είναι διαθέσιμα και προσιτά για 

αλληλεπίδραση, τείνουν να βρίσκονται κοντά. Η εγγύτητα, 

ωστόσο, εγγυάται μόνο την ευκαιρία για αλληλεπίδραση και 

όχι την ποιότητα αυτής. 

 Επομένως, δεν είναι τόσο η εγγύτητα αυτή που διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στα πρώτα στάδια διαμόρφωσης μιας σχέσης, 

αλλά κυρίως η προσβασιμότητα στην αλληλεπίδραση, δηλαδή 

πόσο προσιτός είναι κάποιος στο να αλληλεπιδράσει. 

 Τα άτομα, επίσης, τείνουν να προσεγγίζουν αυτούς που 

φαίνονται δεκτικοί, στις προσπάθειες προσέγγισης του άλλου 

(Regan PC, 2013). 

 

 



ΣΥΝΕΧΕΙΑ... 

 Ένας σημαντικός παράγοντας που συντελεί στην προσέγγιση 

ενός πιθανού ερωτικού συντρόφου στα πρώτα στάδια μιας 

σχέσης, είναι η επικοινωνία και κυρίως η μη λεκτική 

επικοινωνία μεταξύ τους (Miller RS, 2011). 

1.  εκφράσεις του προσώπου, που διευκολύνουν την 

αναγνώριση της διάθεσης και των συναισθημάτων του 

άλλου 

2.  το κοίταγμα προς τον άλλο, που φανερώνει το ενδιαφέρον  

3.  το βλέμμα προς τον άλλον 

4.  οι κινήσεις του σώματος, που συνοδεύουν και 

υποστηρίζουν την λεκτική επικοινωνία 

5.  το άγγιγμα 

 



ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

 Σύμφωνα με το μοντέλο διαπροσωπικής εγγύτητας 
(model of interpersonal intimacy), οι συμπεριφορές 
άμεσης επικοινωνίας και η αποκάλυψη προσωπικών 
πληροφοριών, είναι οι κύριοι μηχανισμοί δημιουργίας 
εγγύτητας, κατά την προσέγγιση στα αρχικά στάδια μιας 
σχέσης (Clark, Shaver, Abrahams, 1999). 

  Στυλ προσέγγισης κατά τη διάρκεια του φλερτ (Hall, 
Carter, Cody et al., 2010): 

1.  το παραδοσιακό 

2.  το σωματικό 

3.  το ειλικρινές  

4.  το παιχνιδιάρικο 

5.  το ευγενικό 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 Η ύπαρξη ρεαλιστικών κριτηρίων επιλογής, είναι πολύ 

σημαντική, καθώς σημαίνει πως το άτομο έχει σκεφτεί τι είναι 

αυτό που θέλει και έχει ανάγκη από μία σχέση. 

 Άσκηση των 6 Βημάτων, σύμφωνα με την οποία, το κάθε 

άτομο είναι εφικτό να προσδιορίσει τι θέλει και τι έχει ανάγκη 

από έναν ερωτικό σύντροφο. 

Βήμα 1: Περιγραφή ιδανικού συντρόφου 

Βήμα 2: Περιγράψτε τα θετικά σας χαρακτηριστικά που θα μπορούσατε να        

προσφέρετε στον σύντροφό σας 

Βήμα 3: Γιατί δεν είμαι εγώ ο ιδανικός σύντροφος 

Βήμα 4: Πέντε χαρακτηριστικά που δεν μου αρέσουν, αλλά θα μπορούσα να 

μάθω να ανέχομαι για το κατάλληλο άτομο 

Βήμα 5: Πέντε χαρακτηριστικά που δε θα μπορούσα να αντέξω με τίποτα στο 

άλλο άτομο 

Βήμα 6: Πέντε χαρακτηριστικά που δε θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτά  



ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 Έχοντας επίγνωση των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων που μπορεί 

να υπάρχουν στον έρωτα, των δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτει 

κανείς για να προσεγγίσει ένα πιθανό ερωτικό σύντροφο, καθώς και 

της ανάγκης διαμόρφωσης ρεαλιστικών κριτηρίων σύμφωνα με την 

επιλογή ερωτικού συντρόφου, το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία 

ενός πλάνου, μιας στρατηγικής, που  αυξάνει τις πιθανότητες 

επιτυχίας στον έρωτα και αποτελείται από 5 Βήματα (Σχήμα 3 ) 

•Τι ψάχνεις σε ένα σύντροφο; 

•Δημιούργησε μια προσωπική καταγραφή 

•Διαχώρισε την φαντασία από την πραγματικότητα 

•Ενίσχυσε τις ευκαιρίες σου 

•Διαφήμισε τον εαυτό σου στους άλλους 

 



ΣΥΝΕΧΕΙΑ... 

 7  δεξιότητες που συμβάλλουν στο να αναδείξει κανείς τον 
πραγματικό του εαυτό κατά τη διάρκεια ενός ραντεβού (Page 
K, 2015). 

1.  να είναι κανείς ευγενικός και γενναιόδωρος και να μην 
φοβάται να δείξει την ευγένειά του στον άλλον 

2. να δείχνει κανείς στον άλλον ότι του αρέσει 

3. εστίαση στην ποιότητα της σύνδεσης που αναπτύσσεται 
ανάμεσα σε δύο άτομα 

4.  επίδειξη γενναιότητας 

5.  ανακάλυψη της «τέχνης του στραβισμού» 

6. να μοιράζεται κανείς με το πιθανό σύντροφό του, αυτά για 
τα οποία είναι παθιασμένος 

7. να γίνεται σωστός διαχωρισμός  ανάμεσα στους πιθανούς 
συντρόφους 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας, βασίζεται σε μελέτες που 
αφορούν ετεροφυλόφιλες σχέσεις, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται 
ένα έλλειμμα στοχευμένων ερευνών σε πληθυσμούς διαφορετικών 
σεξουαλικών προσανατολισμών. 

 Έχει γίνει προσπάθεια γενικής ανασκόπησης με κοινά σημεία για 
όλες τις συνθήκες, χωρίς να είναι εφικτή μια πιο εστιασμένη 
επέκταση και αναζήτηση για όλους τους πληθυσμούς. 

 Κρίνεται απαραίτητο να υπάρξουν περισσότερες κλινικές έρευνες 
συνολικά στον ενήλικο και νεανικό πληθυσμό, τόσο σε επίπεδο 
ατομικό όσο και σε επίπεδο ζεύγους.  

 Καθώς και να ληφθούν υπόψη ειδικές μεταβλητές, όπως οι 
πεποιθήσεις αναφορικά με τις ερωτικές σχέσεις, τα είδη δεσμών που 
έχουν αναπτύξει, δυσκολίες όπως η βίωση στίγματος και 
διακρίσεων, με σκοπό μια πιο ενδελεχή μελέτη των σχέσεων που 
αναπτύσσουν και τους τρόπους προσέγγισης και επιλογής ερωτικών 
συντρόφων. 




