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Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο

• ρέζε = δέζηκν αλάκεζα ζε δύν άηνκα πνπ γλσξίδνληαη θαη πνπ ζε  

θάπνηα θάζε ηεο δσήο ηνπο έρνπλ αλαπηύμεη αιιειεπίδξαζε

• Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ: πεξηερόκελν ζρέζεο, πνηόηεηα,  

ζπρλόηεηα, αληαπόθξηζε, ηθαλνπνίεζε θ.ιπ. (Καθέηζηνο, 2005)

• Γηα ηνλ έθεβν ε δεκηνπξγία δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, θηιηθώλ θαη  

εξσηηθώλ, εληζρύεη ηελ απηνγλσζία ηνπ. Μέζα από ηηο ζρέζεηο νη  

έθεβνη απνθηνύλ δεμηόηεηεο γηα λα αληηκεησπίδνπλ ηα ζεηηθά θαη  

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαδύνληαη όπσο απνγνήηεπζε, ραξά,  

ιύπε θαη δήιηα. Η δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο ζπλεπάγεηαη  

έλαλ ζηαζεξό ζπλαηζζεκαηηθό θόζκν. Κάζε ρσξηζκόο απνηειεί θαη  

έλαλ «κηθξό ζάλαην». Η απώιεηα ηνπο εξσηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ  

εθήβνπ, ηνπ επηηξέπεη λα βηώζεη ην πέλζνο θαη λα ελδπλακσζεί  

(Μπαθίηε, 2013).



Θεσξία Bartholomew

Καθέηζηνο,2005



Μνληέιν ηξηώλ δηαζηάζεσλ Sternberg

Έρωηας  

ποσ

«απορροθάει»  

και ηις 3  

διαζηάζεις

μαζί

Κοστός έρωτας

Ψστολογική εγγύηηηα:

πραγμαηική θιλία τωρίς πάθος

ή μακροπρόθεζμη δέζμεσζη

σντρουικός έρωτας:  

Ψστολογική εγγύτητα +  

Δέσμεσση

Κενός έρωηας:  

Μόνο δέζμεσζη

Ρομαντικός έρωτας:  

Ψστολογική εγγύτητα +

Πάθος

Πάθος: «έρωηας

Με ηην πρώηη μαηιά»

Καθέηζηνο,2005



πλαηζζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο

• πλαίζζεκα: ζπλδέεη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ςπρηθή πγεία  

(Καθέηζηνο, 2005)

• Δζσηεξηθό θαηλόκελν πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν  

παξαηήξεζεο κέζσ έθθξαζεο θαη ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. εθθξάζεηο  

πξνζώπνπ/ζώκαηνο)

• Γεληθά: ε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ «ζεσξείηαη» θαηαιιειόηεξε γηα  

ηηο γπλαίθεο επεηδή έρνπλ πην ηξπθεξό θαη ζειπθό ξόιν. Οη άληξεο??

 έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ ηζρύνο (π.ρ. ζπκόο, πεξηθξόλεζε θ.ιπ.),

«θαηαιιειόηεξε» γηα αξζεληθό ξόιν

• Ρύζκηζε ζπλαηζζήκαηνο  έθθξαζε ή θαηαζηνιή. Γηαηί? Απηό-

πξνζηαζία, θαλόλεο ζπλαηζζήκαηνο (θάπνηα ζπλαηζζήκαηα είλαη

«θαηάιιεια» ζε θάπνηεο ζπλζήθεο)

Καθέηζηνο, 2011
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