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Ορισμός του όρου «σχέση»
Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να προσδιοριστεί ότι δύο άνθρωποι είναι σε σχέση [1]:

▪ Αλληλεπίδραση: η οποία παρέχει σε δύο άτομα την ευκαιρία να εδραιώσουν αμοιβαία 
επιρροή και αλληλεξάρτηση

▪ Μοναδικότητα: οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων ατόμων πρέπει κατά κάποιο 
τρόπο να είναι μοναδικές γι αυτά, και δεν μπορεί να είναι βασισμένες σε «ρόλους»

▪ Νοητική αναπαράσταση: τα εμπλεκόμενα άτομα πρέπει να έχουν διαμορφώσει μια νοητική 
αναπαράσταση της σχέσης τους, η οποία να επηρεάζει τις μελλοντικές τους αλληλεπιδράσεις 



Ερωτικές σχέσεις
Οι ερωτικές σχέσεις (αναφέρονται και ως συζυγικές ή συντροφικές) 
διαφοροποιούνται από τις άλλες στενές διαπροσωπικές σχέσεις κυρίως από 
την πιθανή εμφάνιση σεξουαλικής εμπλοκής μεταξύ των συντρόφων

Συγκεκριμένα, ένα από τα διακριτικά χαρακτηριστικά των ερωτικών σχέσεων 
είναι το γεγονός ότι οι σεξουαλικές ανταλλαγές και δραστηριότητες μεταξύ των 
συντρόφων θεωρούνται ως αναμενόμενη προσδοκία, ανεξάρτητα από το αν εν 
τέλει οι σύντροφοι συμμετέχουν ή όχι σε αυτές τις δραστηριότητες [1]



Η πορεία των σχέσεων

▪ Διαμόρφωση

▪ Έναρξη

▪ Ανάπτυξη



Διαμόρφωση της σχέσης:
Ποιος/α θα υποπέσει στην αντίληψη μας;
H διαμόρφωση μιας σχέσης τοποθετείται στη στιγμή εκείνη που δύο άτομα συνειδητά 
αποκτούν επίγνωση ο ένας της ύπαρξης του άλλου

Δύο παράγοντες φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στο ποια άτομα θα υποπέσουν στην 
αντίληψη μας: 

▪ η νεωτερικότητα: απρόβλεπτες καταστάσεις και ανοίκεια ή ιδιαίτερα άτομα, είναι πιο 
πιθανό να υποπέσουν στην αντίληψή ενός ατόμου, παρά οικείες καταστάσεις και άτομα

▪ η σημαντικότητα: σχεδόν εξαρχής ένα άτομο κρίνει ότι μερικά άτομα είναι πιο σημαντικά για 
εκείνο από ό,τι κάποια άλλα, κυρίως με γνώμονα την εκτίμηση του για την πιθανή 
ικανοποίηση των αναγκών του



Διαμόρφωση της σχέσης
Ποιος/α μας ελκύει;
Μόλις ένα άτομο παρατηρήσει κάποιον, πολλοί παράγοντες καθορίζουν πόσο θετικά θα 
ανταποκριθεί σε αυτόν

Η έλξη επηρεάζεται από διάφορες μεταβλητές που σχετίζονται με:

▪ το άλλο άτομο (συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως η εμπιστοσύνη, η ενδιαφέρουσα 
προσωπικότητα, η θελκτική εμφάνιση και η συναισθηματική σταθερότητα κάνουν τους 
ανθρώπους πιο θετικά προσκείμενους)

▪ τον συνδυασμό που προκύπτει μεταξύ των χαρακτηριστικών των δύο ατόμων (η οικειότητα, 
η ομοιότητα και ο βαθμός ανταπόκρισης του άλλου ατόμου)

▪ το ευρύτερο κοινωνικό ή φυσικό περιβάλλον (το πλαίσιο που το περιβάλλει να φαίνεται 
κατάλληλο)



Διαμόρφωση της σχέσης
Ποιον/α θα προσεγγίσουμε;
H έλξη, που ένα άτομο αισθάνεται για κάποιον, είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για να τον 
πλησιάσει, δεν οδηγεί όμως πάντα στην πραγματοποίηση της αλληλεπίδρασης. Τα άτομα δεν 
πλησιάζουν πάντα εκείνους, που τους έλκουν. 

Οι ερευνητές έχουν αναγνωρίσει δύο παράγοντες, οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στο αν 
ένα άτομο τελικά θα προσεγγίσει ένα άλλο: 

▪ την προσβασιμότητα (φυσική/εικονική και κοινωνική εγγύτητα) 

▪ τη δεκτικότητα



Έναρξη της σχέσης
Εννοιολογικό μοντέλο έναρξης των ερωτικών σχέσεων 
Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την έναρξη και την εγκαθίδρυση των σχέσεων εμπερικλείουν:

▪ τα κίνητρα και τους στόχους που έχουν οι άνθρωποι για τη δημιουργία σχέσεων και το πως αυτά 
διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τους πιθανούς συντρόφους (π.χ. η υπεροχή 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών είναι διαφορετική για άτομα που αναζητούν βραχυπρόθεσμες και όχι 
μακροχρόνιες δεσμεύσεις)

▪ τα άτομα, πριν αποφασίσουν να κάνουν μία πρώτη προσέγγιση, τείνουν να αξιολογούν κατά πόσον 
ένας δυνητικός σύντροφος διαθέτει κάποια χαρακτηριστικά που τον προκρίνουν έναντι άλλων, καθώς 
και μια σειρά άλλων παραμέτρων, με κυρίαρχη την πιθανή έλξη του άλλου γι αυτούς

▪ τη διαδικασία της αυτο-παρουσίασης (συχνά βιώνεται μία αντίφαση μεταξύ της επιθυμίας τους να 
τους γνωρίσει το άλλο άτομο και της επιθυμίας τους να γίνουν αρεστοί)

▪ τη διαλεκτική φύση της διαδικασίας οικοδόμησης της σχέσης μετά την έναρξη μιας συνάντησης [2]



Ανάπτυξη της σχέσης
Η αλληλουχία των σταδίων στην ανάπτυξη των σχέσεων
▪ Πολλές από τις πρωταρχικές θεωρίες πρότειναν ότι η ανάπτυξη των σχέσεων συντελείται 

μέσα από μια διαδοχική σειρά σταδίων που συνδέονται με την αύξηση της δέσμευσης και 
της συμμετοχής των ατόμων (π.χ. Filter Theory, The Wheel Theory of Love, Stimulus-Value-
Role Theory, The Premarital Dyadic Formation Model)

▪ Οι θεωρίες των σταδίων αν και εξαιρετικά σημαντικές φάνηκαν συνολικά αδύναμες τόσο ως 
προς την δυνατότητα διαμόρφωσης ενός κοινά αποδεκτού μοντέλου, όσο και ως προς 
δυνατότητά τους να αποτυπώσουν την πολυπλοκότητα και τη δυναμικότητα των σχέσεων



Ανάπτυξη της σχέσης
Η πορεία της ανάπτυξης των σχέσεων
Οι πιο σύγχρονες θεωρίες για την ανάπτυξη των σχέσεων αναφέρονται σε μια συνεχή πορεία
και όχι σε διακριτά, διαδοχικά στάδια και προτείνουν ότι η ανάπτυξη των σχέσεων 
πραγματώνεται μέσα από αλλαγές στους παρακάτω τομείς:

▪ οικειότητα και αυτο-αποκάλυψη

▪ κοινωνική ανταλλαγή

▪ αλληλεξάρτηση



Η πορεία της ανάπτυξης των σχέσεων 
Αυτο-αποκάλυψη και οικειότητα
Κατά την διαδικασία της αυτο-αποκάλυψης, τα άτομα έρχονται σταδιακά πιο κοντά και γίνονται 
πιο αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλο, καθώς αυξάνουν:

▪ το βάθος, ο βαθμός στον οποίο οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται είναι προσωπικές, 
συναισθηματικές και λεπτομερείς και

▪ το εύρος, η ποικιλία των διαστάσεων για τις οποίες αποκαλύπτονται [3]

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την διαδικασία παίζει και ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται ο 
κάθε σύντροφος στις αυτό-αποκαλύψεις του άλλου

▪ οι προσεκτικές, υποστηρικτικές απαντήσεις που αφήνουν τον σύντροφο να αισθάνεται 
επιβεβαιωμένος, κατανοητός, φροντισμένος και αποδεκτός προωθούν την ανάπτυξη της 
οικειότητας και την επακόλουθη ανάπτυξη της σχέσης [4]



Η πορεία της ανάπτυξης των σχέσεων
Κοινωνική ανταλλαγή
Πολλές θεωρίες για την ανάπτυξη των σχέσεων βασίζονται στις αρχές της κοινωνικής 
ανταλλαγής, εστιάζοντας στην ανταλλαγή ανταμοιβών και κόστους μεταξύ των συντρόφων. 
Βασικές υποθέσεις που μοιράζονται οι εν λόγω θεωρίες είναι οι παρακάτω:

▪ Μεγιστοποίηση των ανταμοιβών και ελαχιστοποίηση του κόστους

▪ Οι σχέσεις είναι δυναμικές οντότητες

▪ Οι αξιολογήσεις επηρεάζουν την ανάπτυξη των σχέσεων

▪ Η ισότητα είναι το κλειδί για την ευτυχία



Η πορεία της ανάπτυξης των σχέσεων
Αλληλεξάρτηση
Τα θεωρητικά μοντέλα που εστιάζουν στην έννοια της αλληλεξάρτησης επικεντρώνονται:

▪ στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συντρόφων

▪ στις αντιλήψεις τους σχετικά με τις ανταμοιβές και το κόστος της σχέσης

▪ στη διαδικασία με την οποία αξιολογούν και ρυθμίζουν την σχέση τους

Εισάγουν την διάκριση μεταξύ: 

▪ της ικανοποίησης από την σχέση: πως αισθάνονται οι σύντροφοι για την σχέση

▪ της σταθερότητας της σχέσης: την προοπτική διατήρησης της σχέσης με την πάροδο του χρόνου

Προτείνουν ότι τα αποτελέσματα μιας σχέσης επηρεάζονται όχι μόνο από το τι συμβαίνει μεταξύ 
των συντρόφων, αλλά και από εξωτερικές παραμέτρους που υπεισέρχονται και μπορεί είτε να 
ενισχύουν, είτε να αποδυναμώνουν τον δεσμό των συντρόφων



Αλληλεξάρτηση
Μετασχηματισμός
Δύο άτομα που εμπλέκονται σε μία σχέση είναι αλληλεξαρτώμενα, με την έννοια ότι οι 
σκέψεις, τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές του ενός συντρόφου επηρεάζουν τόσο τα δικά 
του αποτελέσματα από την σχέση, όσο και του συντρόφου του, και αντίστροφα

▪ Μετασχηματισμός: περιγράφει τη διαδικασία των αμοιβαίων συμβιβασμών μεταξύ των 
συντρόφων με στόχο την επίτευξη αμοιβαίας ικανοποίησης και την ενίσχυση της δέσμευσης 
στη σχέση [5]



Αλληλεξάρτηση
Αξιολόγηση της σχέσης
Δύο πρότυπα βάσει των οποίων τα άτομα αξιολογούν τα αποτελέσματα που λαμβάνουν από μία 
σχέση:

▪ επίπεδο σύγκρισης: περιγράφει το πρότυπο βάσει του οποίου ένα άτομο αξιολογεί την 
ελκυστικότητα και το επίπεδο ικανοποίησης από μια σχέση και καθορίζεται από τις προσδοκίες 

▪ επίπεδο σύγκρισης για εναλλακτικές: αποτυπώνει τα αποτελέσματα που οι σύντροφοι 
αισθάνονται ότι θα μπορούσαν να αποκτήσουν από τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για την 
συγκεκριμένη σχέση (συμπεριλαμβανομένης και της μη ύπαρξης της σχέσης)

Η ισχύς και η σταθερότητα του δεσμού μεταξύ των συντρόφων είναι συνάρτηση δύο βασικών 
παραγόντων: 

▪ των διαφόρων παρακινήσεων να παραμείνουν στη σχέση (συναισθηματικά, κοινωνικοοικονομικά 
οφέλη κ.α.) και 

▪ των προτροπών να την αφήσουν (οφέλη που μπορεί να προκύψουν από εναλλακτικές σχέσεις, 
συμπεριλαμβανομένης και της μη ύπαρξη σχέσης) [6]



Αλληλεξάρτηση
Δέσμευση
Η δέσμευση που ορίζεται ως τα συναισθήματα προσκόλλησης του ατόμου στον σύντροφο και η 
πρόθεσή και η επιθυμία του να παραμείνει στη σχέση, είναι συνάρτηση των τριών παρακάτω 
παραγόντων: 

1. το επίπεδο ικανοποίησης του ατόμου από τη σχέση, που είναι συνάρτηση των ανταμοιβών 
και του κόστους (αποτελέσματα που έχουν βιώσει πραγματικά) και του επιπέδου σύγκρισης 
(το επίπεδο των αποτελεσμάτων που πιστεύουν ότι αξίζουν) 

2. την αντιληπτή ποιότητα των εναλλακτικών λύσεων στη σχέση ή ο βαθμός στον οποίο το 
άτομο πιστεύει ότι σημαντικές ανάγκες θα μπορούσαν να καλυφθούν και εκτός της σχέσης

3. το μέγεθος της επένδυσης του ατόμου στη σχέση, το οποίο αναφέρεται στους τρόπους με 
τους οποίους συνδέεται με τον σύντροφο και δεσμεύεται στη σχέση, είτε άμεσα (π.χ. 
χρόνος, συναισθηματική ενέργεια, προσωπική θυσία), είτε έμμεσα (π.χ. αμοιβαίοι φίλοι, 
κοινές αναμνήσεις, κοινή περιουσία) [7]



Διαδικασίες στις σχέσεις
Οι διαδικασίες που υπεισέρχονται καθ’ όλη την πορεία μίας σχέσης 
διαμορφώνουν τις διαπροσωπικές εμπειρίες και τα προσλαμβανόμενα 
αποτελέσματα από αυτήν.

▪ Διαπροσωπικές Αναπαραστάσεις (Interpersonal Representations)

▪ Σχεσιακά Σχήματα (Relationship Schemas / Implicit Relationship Theories

▪ Θετικές Ψευδαισθήσεις / Εξιδανίκευση (Positive Illusions / Idealization )

▪ Αποδόσεις (Attributions)



Διαπροσωπικές Αναπαραστάσεις  
(Interpersonal Representations)
▪ Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αναπαριστούν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις με βάση 

τις προγενέστερες εμπειρίες τους έχει σημαντικό αντίκτυπο στις μεταγενέστερες 
αλληλεπιδράσεις τους 

▪ Οι άνθρωποι εσωτερικοποιούν επαναλαμβανόμενες εμπειρίες και αναπτύσσουν νοερές 
αναπαραστάσεις, οι οποίες εμπεριέχουν σταθερά πρότυπα αντίληψης του εαυτού τους σε 
σχέση με τους άλλους, τα οποία επηρεάζουν το πώς τα άτομα επεξεργάζονται, ερμηνεύουν 
και αντιδρούν στις προσλαμβάνουσες πληροφορίες

▪ Οι διαπροσωπικές αναπαραστάσεις διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις διαπροσωπικές 
συμπεριφορές

▪ Τρεις βασικές πτυχές τους είναι: η δομή, το περιεχόμενο και η φύση τους



Διαπροσωπικές Αναπαραστάσεις: Δομή & Περιεχόμενο [8]



Διαπροσωπικές Αναπαραστάσεις  
Φύση
Η φύση των διαπροσωπικών αναπαραστάσεων φαίνεται να αποτελεί μία 
σύνθεση από: 

▪ ακριβείς αντιλήψεις: σχετικό κίνητρο και απαραίτητους γνωστικούς πόρους

▪ ανακριβείς αντιλήψεις:
o συστηματικές προκαταλήψεις: λόγω γνωστικών και παρακινητικών παραγόντων

o τυχαία  αντιληπτικά σφάλματα: λόγω προσωρινών, περιστασιακών παραγόντων [9]

Άρα οι γενικές και ειδικές αναπαραστάσεις του εαυτού, των άλλων και των 
σχέσεων εμπεριέχουν ακριβείς αντιλήψεις, συστηματικές προκαταλήψεις και 
τυχαία λάθη



Σχεσιακά Σχήματα 
(Relationship Schemas / Implicit Relationship Theories)

Σχεσιακά σχήματα: γνωστικές δομές που εμπερικλείουν ένα ευρύ φάσμα (όχι 
απαραίτητα ρεαλιστικών και βασισμένων σε ακρίβεια) πεποιθήσεων, 
προσδοκιών, αξιών, συμπεριφορών και υποθέσεων σχετικά με τις σχέσεις, που 
αναπτύσσουν οι άνθρωποι από τις προηγούμενες διαπροσωπικές εμπειρίες 
τους, καθώς και παρατηρώντας τις σχέσεις των συνομηλίκων, των μελών της 
οικογένειας τους και άλλων στην κοινωνία [10]

Τα σχεσιακά σχήματα φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τη διαπροσωπική 
συμπεριφορά και σχετίζονται με την έναρξη, τη σταθερότητα, τη διαχείριση των 
δυσκολιών και την ικανοποίηση από τις σχέσεις



Σχεσιακά σχήματα
Κατηγορίες
Tα σχεσιακά σχήματα στις ερωτικές σχέσεις αποτυπώνουν τις κεντρικές πεποιθήσεις σχετικά με 
την φύση αυτών των σχέσεων και μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες:

▪ πεποιθήσεις πεπρωμένου: επικεντρώνονται στο αν οι σχέσεις είναι γραφτό να υπάρχουν ή 
όχι

▪ πεποιθήσεις ανάπτυξης: αποτυπώνουν την ιδέα ότι τα σχεσιακά προβλήματα είναι ευέλικτα 
και μπορούν να ξεπεραστούν

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εν λόγω πεποιθήσεις αποτελούν προγνωστικό παράγοντα για:

▪ την έναρξη και την εγκαθίδρυση της σχέσης 

▪ για τις διαφορετικές ερμηνείες και στρατηγικές αντιμετώπισης που θα υιοθετήσουν τα 
ζευγάρια όταν έρχονται αντιμέτωπα με συγκεκριμένα γεγονότα ή καταστάσεις στην πορεία 
της σχέσης [11]



Θετικές Ψευδαισθήσεις / Εξιδανίκευση 
(Positive Illusions / Idealization )
▪ Εκτός των γενικότερων πεποιθήσεων που διατηρούν οι άνθρωποι αναφορικά με τις στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις, ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι πεποιθήσεις που αναπτύσσουν 
συγκεκριμένα για τις υπάρχουσες σχέσεις και συντρόφους τους

▪ Έχει φανεί ότι πολλές από αυτές τις πεποιθήσεις είναι απατηλές, δηλαδή είναι πιο θετικές 
από ό,τι μπορεί να υποστηρίζεται λογικά από την αντικειμενική πραγματικότητα ή από τους 
νόμους των πιθανοτήτων

▪ Το φαινόμενο των θετικών ψευδαισθήσεων αποτυπώνει την τάση των ανθρώπων να 
αντιλαμβάνονται τον σύντροφο τους πιο ευνοϊκά από ότι θα περίμενε κανείς με βάση την 
αντίληψή τους για το πώς τους συμπεριφέρεται ο σύντροφος τους στην καθημερινή τους 
συναναστροφή

▪ Παρατηρείται περίπου στον ίδιο βαθμό μεταξύ διαφορετικών πολιτιστικών ομάδων [13]



Θετικές Ψευδαισθήσεις
Η θεωρία για τις θετικές ψευδαισθήσεις υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι αναπτύξουν ιδανικές 
εικόνες του συντρόφου τους ως φυσικό υποπροϊόν της ανάπτυξης των σχέσεων ως εξής:

▪ οι άνθρωποι στα αρχικά στάδια μιας ερωτικής σχέσης εστιάζουν στην διαχείριση των 
εντυπώσεων και επικεντρώνονται σε αυτά που αντιλαμβάνονται ότι είναι οι αρετές του 
συντρόφου τους

▪ αναπτύσσουν θετικές αλληλεπιδράσεις και ευνοϊκές εντυπώσεις για την προσωπικότητα του 
συντρόφου τους

▪ αναπτύσσουν έντονα συναισθήματα αγάπης για τον σύντροφο και ενισχύουν την αίσθηση 
ότι μπορεί να έχουν βρει το «σωστό άτομο» και την ελπίδα τους για ένα λαμπρό μέλλον για 
τη σχέση [12]



Θετικές Ψευδαισθήσεις vs Ψευδαισθήσεις
Σημαντική είναι η διάκριση μεταξύ:

▪ των θετικών ψευδαισθήσεων ως μια γνωστική διαδικασία στην οποία οι άνθρωποι κάνουν 
θετική περιστροφή στη συμπεριφορά του συντρόφου τους και 

▪ των ψευδαισθήσεων που προκύπτουν από μια διαδικασία συμπεριφοράς στην οποία οι 
άνθρωποι σχηματίζουν υπερβολικά θετικές αντιλήψεις για τον σύντροφό τους, επειδή η 
συμπεριφορά του συντρόφου τους στη σχέση είναι πιο θετική από ότι θα περίμενε κανείς με 
βάση την περιγραφή του συντρόφου για τη συμπεριφορά του



Θετικές Ψευδαισθήσεις
Συνολικότερα μεγάλο μέρος της έρευνας αποκαλύπτει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν:

▪ να αντιλαμβάνονται τις σχέσεις τους ως ανώτερες από τις σχέσεις άλλων ανθρώπων

▪ να βλέπουν τους υπάρχοντες συντρόφους τους πιο ευνοϊκά από ότι βλέπουν άλλους 
πιθανούς συντρόφους

▪ να βλέπουν τους συντρόφους τους πιο θετικά από ότι οι ίδιοι οι σύντροφοι βλέπουν τον 
εαυτό τους

▪ να υποτιμούν την σημασία ή να ελαχιστοποιούν τυχόν ελαττώματα των συντρόφων τους

▪ να αναδεικνύουν την αξία των αρετών των συντρόφων τους, δίνοντας έμφαση στη συνολική 
τους επίδραση στη σχέση



Αποδόσεις (Attributions)

▪ Οι αποδόσεις που κάνουν τα άτομα για την συμπεριφορά των 
συντρόφων τους αποτυπώνουν τις εξηγήσεις που δίνουν σχετικά με το 
γιατί ένα άτομο έκανε ή δεν έκανε κάτι [14]

▪ Διακρίνουμε τις:
o Αιτιώδεις αποδόσεις

o Αποδόσεις ευθύνης



Αιτιώδεις αποδόσεις
Οι αιτιώδεις αποδόσεις αφορούν τις αντιληπτές αιτίες συμπεριφοράς. Όταν ένα άτομο 
επιδιώκει να καταλάβει γιατί ο σύντροφός του ενήργησε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, 
προσδιορίζει: 

1. το κέντρο ελέγχου, το βαθμό στον οποίο η αιτία της συμπεριφοράς βρίσκεται στον 
σύντροφο (εσωτερικό κέντρο ελέγχου) ή στην εξωτερική κατάσταση (εξωτερικό κέντρο 
ελέγχου)

2. τη σταθερότητα, τον βαθμό στον οποίο η αιτία της συμπεριφοράς είναι πιθανό να αλλάξει 
με την πάροδο του χρόνου

3. τη συνολικότητα, το βαθμό στον οποίο η αιτία της συμπεριφοράς επηρεάζει και άλλους 
τομείς της σχέσης



Αποδόσεις ευθύνης 
Οι αποδόσεις ευθύνης αφορούν την αντιληπτή ευθύνη ή λογοδοσία για τη συμπεριφορά. Όταν 
ένα άτομο εξετάζει τη δράση του συντρόφου του καταλήγει σε ένα συμπέρασμα σχετικά με:

1. τα κίνητρα, τον βαθμό στον οποίο η συμπεριφορά αντικατοπτρίζει αρνητικά ή θετικά, 
εγωιστικά ή ανιδιοτελή και επιβλαβή ή αβλαβή κίνητρα

2. την πρόθεση, το βαθμό στον οποίο η συμπεριφορά είναι εσκεμμένη, εθελοντική και 
ελεύθερα επιλεγμένη

3. την ευθύνη, τον βαθμό στον οποίο η συμπεριφορά δικαιολογείται από ελαφρυντικές 
περιστάσεις και συνεπώς αξίζει να κατηγορηθεί ή να επιβραβευθεί



Αποδόσεις
▪ Ερευνητικά έχει φανεί ότι τα είδη των αποδόσεων που κάνουν οι άνθρωποι 

συνδέονται στενά τόσο με την ικανοποίηση και τη συνολική ποιότητα της 
σχέσης τους, όσο και με το πόσο καλά αυτή η σχέση μπορεί να αντέξει σε 
αρνητικά γεγονότα ζωής [15] [16] [17] [18] 

▪ Η σύνδεση απόδοσης – ικανοποίησης φαίνεται να μην επηρεάζεται από 
παράγοντες όπως ο πολιτισμός, η κατάθλιψη, η βία στην σχέση ή η αρνητική 
συναισθηματικότητα



Συμπερασματικά
Από την ανασκόπηση αυτή γίνεται σαφές ότι οι σχέσεις είναι ιδιαιτέρως 
περίπλοκα φαινόμενα, τα οποία εξελίσσονται δυναμικά με την πάροδο του 
χρόνου, σε συνάρτηση με πολλούς παράγοντες, όπως:

▪ τα εμπλεκόμενα άτομα και την συνεχή τους εξέλιξη και αναδιαμόρφωση

▪ τα παράγωγα της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης

▪ το ευρύτερο φυσικό και κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 
εξελίσσεται η σχέση



Ευχαριστώ πολύ!
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