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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Ο δσηηθόο πξνζσπηθόο ρώξνο δελ είλαη αθεξεκέλε έλλνηα, αιιά (από ηε ζύιιεςε) 

πξαγκαηηθόηεηα, ε νπνία, κέζα από ηνλ πνιππαξαγνληηζκό ηεο (ζέζε ζην ρώξν, θύιν, 

ειηθία, αιιειεπίδξαζε θύινπ θαη ειηθίαο, θπιεηηθή θαηαγσγή, πνιηηηζκόο, ζπλζήθεο, 

θαηαζηάζεηο, ζρέζεηο, θνηλσληθή ζέζε, αλαηξνθνδόηεζε θ.ιπ.) παξάγεη απνηειέζκαηα. 

Ο (θπξηνιεθηηθόο, αιιά θαη ηδενινγηθόο) ηδησηηθόο απηόο ρώξνο ζεσξείηαη από ην 

άηνκν απαξαβίαζηνο. Ο θόβνο ηεο παξαβίαζήο ηνπ νδεγεί ην άηνκν ζε δηαξθή 

εηνηκόηεηα κε κηα επηζεηηθά ακπληηθή ζηάζε έλαληη ησλ άιισλ, πξνθαιώληαο 

ζπκπεξηθνξέο πξνθαηαβνιηθήο δηεθδίθεζεο, ε δε πξνζβνιή ηνπ θέξλεη αληηδξάζεηο 

επίζεζεο ή έζησ άκπλαο ή θπγήο. Η θπγή απηή είλαη πξνζσξηλή, θαζώο ην βίσκα από 

ην ηξαύκα ηεο ζύγθξνπζεο δελ πεζαίλεη, αιιά θαξαδνθεί γηα ηελ επθαηξία λα εθδεισζεί 

ππό πξνζθνξόηεξεο ζπλζήθεο, πξνο αλάθηεζε ηνπ ρακέλνπ θέξδνπο. Η ζρέζε ηνπ 

αηόκνπ κε ην ρώξν ηνπ κεηαθξάδεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζα ζ’ απηόλ. Η δηαπινθή 

ησλ δσηηθώλ πξνζσπηθώλ ρώξσλ εθθξάδεηαη ζε επηζεηηθέο αιιεινδξάζεηο. Aπηό 

γηγαληώλεη ηνλ εγσηζκό καο, θάλνληαο ηελ  αεηθνξία σθειηκηζηηθά αηνκηθή ππόζεζε,  

θη απηό είλαη πνπ ηελ ππνλνκεύεη. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ  
Όιν ην ζψκα καο έξρεηαη, κέζσ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κε ηελ 

επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ζην θινηφ, ζε ζπλάληεζε κε ηνλ ππνζάιακν, πνπ δελ 

γίλεηαη λα είλαη πνηέ απαζήο, αιιά ε επαηζζεζία ηνπ δηαθπκαίλεηαη απφ ην ειάρηζην 

έσο ην ππεξβνιηθφ. Ζ «επαηζζεζία» απηή ηνπ ππνζαιάκνπ ζεκαίλεη απηφκαηε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ππνζαιακνυπνθπζηνελδνθξηληθνχ άμνλα θαηά ηηο παξαγσγέο ηνπ 

σο ζχλνιν κε ζπζρεηηζκφ ησλ επί κέξνπο. Γειαδή, ζηγφκελνο ν ππνζάιακνο, ζέηεη ζε 

αλάινγε θηλεηνπνίεζε νιφθιεξν ηνλ «άμνλα», πνπ, φληαο (ν ππνζάιακνο) πάληα ζε 

δηέγεξζε, είλαη ζπλερψο ππφ αλαζηάησζε, κέζα ζην πιαίζην ηεο εληαηφηεηάο ηνπ, γηα 

ζπλερψο θαηλνχξγηα ηζνξξνπία ζηελ εθάζηνηε πξνθχπηνπζα θαηάζηαζε. Έηζη, φινο ν 

νξγαληζκφο ηξνπνπνηείηαη ζπλερψο θαη αδηάιεηπηα, νινέλα πεξηζζφηεξν απ’ φζν 

δηθαηνινγνχζε ε πεξίζηαζε ζηελ νπνία απηφ ζπκβαίλεη. Σηα εξεζίζκαηα απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δίλεη πάληα πεξηζζφηεξν ερζξηθφ ρξψκα απ’ φζν έρνπλ. Ο «άμνλαο», 

δειαδή, ηξνπνπνηείηαη πξηλ ην εξέζηζκα. Όληαο, αξρήζελ, δηαξθψο ζε εηνηκφηεηα 

πξηλ θάζε ζπλζήθε, καζεκέλνο λα είλαη πάληνηε νηνλεί ελ απεηιή, παξνπζηάδεη 

ζπκπεξηθνξά ππεξβνιηθφηεξε ησλ αηηηνπξγψλ εξεζηζκάησλ. Ο εγθέθαινο, 

ζσξαθηζκέλνο απέλαληη ησλ απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ, θνξηηζκέλνο κε ακπληηθά 

ζπλαηζζήκαηα, παξνπζηάδεη κηα «επηζεηηθή» ππεξδξαζηεξηφηεηα απέλαληη ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Απηφ λα ην νλνκάδνπκε ππεξζπκπεξηθνξά. (Γεκνπιάο, 2007γ). 

 

ΤΠΔΡΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 
Ζ ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ην ρψξν ηνπ (Loo, 1973) κεηαθξάδεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ κέζα ζ’ απηφλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηνλ έιεγρν ηνπ ρψξνπ απηνχ, ηνλ 

νπνίν θαη απαηηεί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, πξάγκα πνπ ηνλ θάλεη λα είλαη ζπλερψο ζε κηα 

επηζεηηθά ακπληηθή ζηάζε έλαληη ησλ γχξσ ηνπ, ηνπο νπνίνπο θαη βιέπεη – είλαη δελ 

είλαη έηζη – σο επηβνπιείο ηνπ ρψξνπ ηνπ απηνχ (Edney, 1974). Κάζε άηνκν έρεη ην 

δηθφ ηνπ αηνκηθφ ρψξν, κηα δηθηά ηνπ πεξηνρή γχξσ απφ ην ζψκα ηνπ (Baxter & 

Rozelle, 1975, Hall, 1964, Sommer, 1969) θαη ε παξαβίαζε ηνπ ρψξνπ απηνχ 

πξνθαιεί ζην άηνκν αληηδξάζεηο άκπλαο θαη πξνιεπηηθήο δηεθδίθεζεο (Baxter & 

Rozelle, 1975). Πξνζσπηθφο ρψξνο είλαη ε πεξηνρή γχξσ απφ ην ζψκα ηνπ αηφκνπ 

ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα εηζέιζνπλ νη άιινη ρσξίο λα πξνθιεζεί δπζθνξία (Hayduk, 

1983, Sommer, 1969). 

 

Ζ ΑΠΑΡΥΖ ΣΖ ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 
Αλ ε θπζηθή απφζηαζε μεπεξάζεη ηα θαζνξηζκέλα φξηα γηα ηελ πεξίζηαζε, 

πξνθαινχληαη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο, φπσο ε θπγή (Felipe & Sommer, 1966, 

Mehrabian, 1968, Sommer, 1969) ή ε επίζεζε (Jonas, 1984). Καζψο ην άηνκν 

πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ αληίδξαζε θπγήο ή επίζεζεο, ην ζψκα ηνπ κπαίλεη ζε κηα 

δηαδηθαζία έθηαθηεο αλάγθεο, ζηελ νπνία ην κπτθφ ζχζηεκα παίδεη ξφιν πξσηαξρηθφ, 

ελψ ην θπθινθνξηαθφ θαη ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα κπαίλνπλ ζε απμεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα γηα λα θξαηήζνπλ ηνλ νξγαληζκφ ζε εηνηκφηεηα (Cannon, 1920). Τν 

ζψκα, απφ ην ζηάδην ηνπ ζπλαγεξκνχ, πεξλάεη ζην ζηάδην ηεο αληίζηαζεο, θαηά ην 

νπνίν ν νξγαληζκφο έρεη ήδε θηάζεη ζην κέγηζην ζεκείν εηνηκφηεηαο θαη 

ρξεζηκνπνηεί δηάθνξνπο κεραληζκνχο κε ζηφρν λα επηηχρεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή  

πξνζαξκνγή, πξάγκα πνπ ηνλ εμαληιεί, θη απηφ θαίλεηαη ζηελ θαηάπησζε πνπ 

παξνπζηάδεη ήδε ν νξγαληζκφο (Selye, 1976). Ζ αληίδξαζε θπγήο ή επίζεζεο 

αλαθέξεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην λεπξηθφ θαη ελδνθξηληθφ 

ζχζηεκα (θπξίσο κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο) γηα λα 

πξνεηνηκάζεη ην ζψκα γηα ηε κάρε ή ηε θπγή ζε πην αζθαιέο κέξνο (Cannon, 1920), 

γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη σο νξκεηήξηφ ηνπ ζε θαιχηεξεο γη’ απηφ ζπλζήθεο 



(Wawna, 1973). Ζ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη, θαηά ζπλέπεηα, έλα ελζηηθηψδεο 

ζχζηεκα, ηνπ νπνίνπ ε ελέξγεηα ζπζζσξεχεηαη ζηνλ νξγαληζκφ, ρσξίο λα είλαη 

αλαγθαία ε κεζνιάβεζε εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ
 
θαη αλαγθαία είλαη ε πεξηνδηθή 

απειεπζέξσζε ηνπ νξγαληζκνχ απφ ην ζπζζσξεπκέλν επηζεηηθφ δπλακηθφ, 

ιεηηνπξγία πνπ πξνυπνζέηεη ζπλήζσο ηελ χπαξμε εηδηθψλ εξεζηζκάησλ (Lorenz, 

1966). Όκσο, ε αληίδξαζε ελφο αηφκνπ εμαξηάηαη, θαηά θχξην ιφγν, απφ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη θαη ηελ εξκελεία πνπ δίλεη έλα άηνκν ζην ζηξεζζνγφλν 

εξέζηζκα (Lazarus, 1971). 

 

Σίγνπξα, ε αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ δελ είλαη άκεζε θαη απηφκαηε, αιιά, 

αληίζεηα, ε επίγλσζε θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ φηη βξίζθεηαη θάησ απφ 

ζηξεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ πξφθιεζε αλάινγσλ αληηδξάζεσλ (Mason, 1975). Ζ 

ζπκπεξηθνξά απηή πεξηιακβάλεη ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε πνπ πξνέθπςε θαη ηελ άκεζε αλάιεςε δξάζεο ή ηελ θαηαζηνιή ηεο 

δξάζεο θαη ηελ πξνζπάζεηα θαζεζπραζκνχ, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε άιισλ κεραληζκψλ 

άκπλαο (Lazarus & Folkman, 1984), νη νπνίνη, βεβαίσο, δελ ιχλνπλ ην πξφβιεκα, 

απιά ην θνηκίδνπλ (Κσζηαξάο, 1973). Ζ (πξνζσξηλή) αδπλακία ηνπ νξγαληζκνχ λα 

αληηδξάζεη θάλεη ην άηνκν παζεηηθφ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηξεο, ηνπ πξνζζέηεη 

θαζπζηέξεζε ζην λα κάζεη λα αληηκεησπίδεη ην ζηξεο, ηνλ θάλεη αλφξερην θαη ηνλ 

αδπλαηίδεη (Seligman, 1975). Απηφ επηδεηλψλεηαη φηαλ ην άηνκν είλαη πεπεηζκέλν 

πσο, φ,ηη θαη λα θάλεη, δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ην απνηέιεζκα κηαο θαηάζηαζεο 

(Seligman, 1967, 1968, 1975). 

 

Βέβαηα, ν έιεγρνο ίζσο κεηψλεη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ ζηξεζζνγφλνπ 

εξεζίζκαηνο, αιιά ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε κηα αληίδξαζε, ε νπνία κπνξεί άκεζα 

λα επηδξάζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζηξεζζνγφλνπ θαηάζηαζεο, 

είλαη ην ίδην ππαίηηα γηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά, θαη, πνιιέο θνξέο, ε δπλαηφηεηα 

επηινγήο κεηαμχ δηάθνξσλ ηξφπσλ δξάζεο απμάλεη ην ζηξεο θαη πξνθαιεί ζχγρπζε 

θαη αδπλακία επηινγήο (Theorell et al, 1985). Τν άηνκν αθηλεηνπνηείηαη, θαζψο δελ 

κπνξεί λα απνθαζίζεη κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ (Κνξλαξάθεο, 

1980).  Γελ έρεη  ζεκαζία αλ ην άηνκν φλησο έρεη ηνλ έιεγρν επί ηεο ζηξεζζνγφλνπ 

θαηάζηαζεο, αιιά  ε ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ αηφκνπ φηη κπνξεί λα ειέγμεη ηελ 

θαηάζηαζε, πξάγκα πνπ θέξλεη άγρνο, έλαληη ηνπ νπνίνπ ην άηνκν θαηαιήγεη, 

ακπλφκελν, ζε άξλεζε, φηη  κπνξεί λα έρεη ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο απηήο, 

αθελφκελν ζηελ ηδέα, φηη, φ,ηη ζπκβεί (θαζψο ην ίδην ηίπνηε πηα δελ κπνξεί λα θάλεη 

γηα λα κε ζπκβεί), είλαη πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ λα ην ειέγμεη, φηη ήηαλ κνηξαίν 

(Theorell et al, 1985). 

  

ΓΗΑΠΛΟΚΖ ΕΧΣΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 

Γηα ηελ απνθπγή αθξηβψο πνηθηιίαο ζηξεζζνγφλσλ εξεζηζκάησλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ ππεξβνιηθή εγγχηεηα, είλαη απαξαίηεηε ε απφζηαζε, πνπ πάληα δηαηεξνχκε, 

αλάκεζα ζε καο θαη ζηνπο άιινπο (Σπγθνιιίηνπ, 1993-4). Ζ ππεξβνιηθή πξνζέγγηζε 

πξνο ηνπο άιινπο πξνθαιεί ην αίζζεκα φηη βνκβαξδηδφκαζηε απφ ππεξβνιηθά 

θνηλσληθά θαη θπζηθά εξεζίζκαηα (π.ρ. ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξνζψπνπ, νζθξεηηθά 

ζήκαηα θ.ιπ.), νπφηε ε απφζηαζε δηαηεξείηαη γηα ηελ απνθπγή ππεξδηέγεξζεο, ιφγσ 

ηεο ζπλεπαγφκελεο ππεξθφξηηζεο ηνπ εαπηνχ καο απφ «απεηιεηηθέο» εηζβνιέο 

(Evans, 1974). Τνλ ρψξν απηφ γχξσ καο ηνλ ρξεηαδφκαζηε, άιισζηε, γηα λα 

πξνθπιάμνπκε ηνλ εαπηφ καο απφ ηηο αδηαθξηζίεο ησλ εηζβνιέσλ ζ’ απηφλ, σο κέζν 

γηα ηε δηαηήξεζε κηαο ηδησηηθφηεηαο θαη ελφο θαηάιιεινπ επηπέδνπ δηαθξηηηθφηεηαο 

(Altman, 1975), πξνθπιάζζνληαο έηζη ηελ ειεπζεξία ηεο ζπκπεξηθνξάο καο απφ ηελ 



θαηαπίεζε (Bell et al, 1978). Έηζη, ν δσηηθφο πξνζσπηθφο ρψξνο είλαη 

«πξνζηαηεπηηθφο θαη ρξεζηκεχεη ζα κηα θνχζθα ε νπνία καο πξνθπιάζζεη απφ 

πηζαλέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θπζηθέο απεηιέο, φπσο είλαη π.ρ. νη ππεξβνιηθνί 

εξεζηζκνί, ε ππεξδηέγεξζε πνπ νδεγεί ζην ζηξεο, ε κε επαξθήο δηαθξηηηθφηεηα, ε 

ππεξβνιηθή νηθεηφηεηα ή ε θπζηθή επίζεζε απφ ηνπο άιινπο» (Σπγθνιιίηνπ, 1993-4). 

 

Ο πξνζηαηεπηηθφο απηφο ρψξνο ρξεζηκεχεη σο νξκεηήξην γηα ηελ επέθηαζή ηνπ 

(Γεκνπιάο, 1994, Wasna, 1973). «Ο πξνζσπηθφο ρψξνο, ινηπφλ, ζπγθξίζεθε κε κηα 

«θνχζθα ρψξνπ» γχξσ απφ ην άηνκν, ε νπνία δεκηνπξγεί έλα αφξαην φξην αλάκεζα 

ζην άηνκν θαη ηνπο ελ δπλάκεη εηζβνιείο. Όπσο ε πξαγκαηηθή θνχζθα, έηζη θαη ε 

θνχζθα ηνπ πξνζσπηθνχ ρψξνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ κεηαβιεηή.  Μεηψλεηαη ή 

κεγελζχλεηαη ζε ζρέζε κε ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο, ηελ αιιαγή ζπλζεθψλ θαη ηε θχζε 

ησλ ηδηαίηεξσλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ελψ ε έλλνηα ηεο θνχζθαο δίλεη έκθαζε ζηε 

ρσξηθή απφζηαζε αλάκεζα ζηα άηνκα, δηαπηζηψζεθε φηη ζπκπεξηθνξέο άιιεο απφ ην 

λα θξαηάεη θαλείο απφζηαζε, φπσο π.ρ. νπηηθή επαθή θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ 

ζψκαηνο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαηεξήζνπλ ηνλ πξνζσπηθφ ρψξν» (Σπγθνιιίηνπ, 

1993-4). Γειαδή, δελ είλαη πάληα θπξηνιεθηηθφο ν δσηηθφο πξνζσπηθφο ρψξνο, αιιά 

θαη κεηαθνξηθφο, θαη κπνξεί λα ηζνδπλακεί «κε ηελ πξνζπάζεηά καο λα είκαζηε, πνπ 

κπνξεί λα θαιχπηεηαη θάπνηε θαη απφ ην λα κελ ππάξρνπκε, αλ απηή ε αλππαξμία καο 

ηνλίδεη φζνλ γίλεηαη πεξηζζφηεξν ην φηη είκαζηε» («πνιιέο θνξέο ε απηνθηνλία έρεη 

ηέηνηα θίλεηξα»), πνπ ζεκαίλεη φηη «ν δσηηθόο πξνζσπηθόο ρώξνο καο κπνξεί λα 

απνηειείηαη θαη απφ ηδέεο, ηδαληθά, απφςεηο, θχξνο, εθηίκεζε, «φλνκα», θ.ιπ.» θαη, 

ηειηθά, «ην λα είζαη ζεκαίλεη νινέλα θαη κεγαιύηεξε επέθηαζε ηνπ ρψξνπ καο απηνχ, 

νπνηνδήπνηε ρξψκα θαη αλ πάξεη απηή ε επέθηαζε» (Γεκνπιάο, 1988, βι. Γεκνπιάο, 

1997α). Τν ίδην θαη ησλ άιισλ (Γεκνπιάο, 1999γ). Ο θαζέλαο «ζέιεη ηνλ άιινλ θαηά 

βάζνο κφλνλ σο κέζνλ ηθαλνπνηήζεσο ησλ ηδίσλ ηνπ αλαγθψλ», αιι’ «φηαλ ν 

«άιινο» αλζίζηαηαη εηο ηελ ηθαλνπνίεζηλ ηνπ εγψ» θαη πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη «ηνλ 

δσηηθφλ ρψξνλ ηνπ», αθνχ «θαη ν άιινο είλαη εγψ, ην νπνίνλ βεβαίσο ζεσξεί ηνπο 

άιινπο σο άιινπο, σο κέζα δει. δηά ηελ ηδίαλ ηνπ ηθαλνπνίεζηλ» (θαη δεδνκέλνπ φηη 

ην ζηέλεκα ηνπ «πξνζσπηθνχ ρψξνπ» ηνπ θάζε αηφκνπ πξνθαιεί έληαζε ζην λεπξηθφ 

ζχζηεκα (Jonas, 1984) ιφγσ «ζπκπίεζεο» ησλ πξνο δξαζηεξηφηεηα – ήηνη 

επηζεηηθφηεηα (Thomson, 1964, Winnicott, 1964) – νξκνλψλ ηνπ, Καξαπέηζαο, 1988, 

Μαξθνπιήο, 1986), «θαζίζηαηαη ερζξφο» (Παπαπέηξνπ, 1973), πνπ απεηιεί ηελ 

αηνκηθή ειεπζεξία ηνπ, πνπ, γηα λα ηε δηαηεξήζεη, πξέπεη λα θαηαζηήζεη φινπο ηνπο 

άιινπο αληηθείκελα (Sartre, 1943). 

 

Αλαπηχζζνληαη, έηζη, δπλάκεηο απέλαληη ηφζν ζηελ απνθπγή, φζν θαη ζηελ 

πξνζέγγηζε, θαη δηακνξθψλεηαη έλα θαηάιιειν κέγεζνο γηα ηηο δηάθνξεο κνξθέο 

αιιειεπίδξαζεο, κάιινλ, παξά απιά σο κηα άκπλα έλαληη εηζβνιήο (Holahan, 1982). 

Δίλαη ζίγνπξν, φηη «νη άλζξσπνη αξέζθνληαη ζην λα είλαη, φπσο νη ζθαληδφρνηξνη ζην 

κχζν ηνπ Σνπελράνπεξ, αξθεηά θνληά ψζηε λα έρνπλ ηε ζέξκε θαη ηελ νηθεηφηεηα, 

αιιά αξθεηά καθξηά ψζηε λα απνθεχγνπλ ηα ηζηκπήκαηα ν έλαο ηνπ άιινπ» 

(Sommer, 1969). Απηφ δηθαηνινγεί ηε ζπλερή πάιε ηνπ αλζξψπνπ κε ηα δηιήκκαηά 

ηνπ πξνζέγγηζεο-πξνζέγγηζεο, απνθπγήο-απνθπγήο, πξνζέγγηζεο-απνθπγήο 

(Κνξλαξάθεο, 1980), πνπ, αλ δελ ηα ιχζεη, ηνλ αξξσζηαίλνπλ (Παξαζθεπφπνπινο, 

1988). Έηζη, ν δσηηθφο πξνζσπηθφο ρψξνο, απνδεηγκέλνο (Hinde, 1975) θαη 

λεπξνθπζηνινγηθά (Γεκνπιάο, 1993), είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή έλλνηα 

(Katz, 1937), αθνχ, σο κέηξν ησλ απνζηάζεσλ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

(Hall, 1966), είλαη ζέκα βηνινγίαο (Hediger, 1950, Parke & Slaby, 1983) θαη, θπζηθά, 

αλζξσπνινγίαο (Hall, 1968). Xσξίο λα είλαη ζέκα απνθιεηζηηθά ελζηηθησδψλ 



παξαγφλησλ (Montagu, 1968, Parke & Slaby, 1983, Severy et al, 1976), φζν θαη αλ ε 

ελζηηθηψδεο ελέξγεηα «απνηειεί νπζηψδεο» θπζηθφ (Evans & Howard, 1973) «κέξνο 

ηεο νξγάλσζεο ησλ ελζηίθησλ δηαηήξεζεο ηεο δσήο» (Lorenz, 1966), «κέξνο κηαο 

εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο επηζεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ εηδψλ, γηα ηελ 

πξνθχιαμε απφ απεηιέο ζηελ απηνλνκία θαη γηα ηε κείσζε ηνπ άγρνπο» 

(Σπγθνιιίηνπ, 1993-4, 42), θαη κφλν πξντφλ κάζεζεο (Altman, 1975, Duke & 

Nowicki, 1972), «νη βηνινγηθέο θαηαβνιέο» καδί κε ηε κάζεζε ζα πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη «ζπλππεχζπλνη παξάγνληεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο» ησλ αλζξψπσλ 

κεηαμχ ησλ (Μαξθνπιήο, 1986). 

 

ΔΓΧΗΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

Τν λα δεηο πξνυπνζέηεη δξαζηεξηφηεηα. Αιι’ ε δξαζηεξηφηεηα, σο επέθηαζε, 

ζεκαίλεη επηζεηηθφηεηα θαηά ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ηελ εκπνδίδεη ή πνπ εκείο 

θνβφκαζηε εθ ησλ πξνηέξσλ (αιιά γηα λα ην θνβφκαζηε απηφ ζίγνπξα έρνπκε 

εκπεηξία απεηιήο ...) φηη (ζα) ηελ εκπνδίδεη ... Έηζη, ε επίζεζε είλαη ε άιιε φςε ηεο 

άκπλαο: άκπλα θαη επίζεζε είλαη ην ίδην!  Θα ην πνχκε άκπλα επηζεηηθή, ε νπνία 

ινγηθά δελ ζα ππήξρε, αλ δελ ππήξρε ε ινηπή, έμσ απφ ʼκάο, πξαγκαηηθφηεηα. 

(Γεκνπιάο,  1993). 

 

Τν άηνκν, ηειηθά, θηλείηαη ζε κηα δηαβαζκηζκέλε θιίκαθα εγσηζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαηά ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, θηλνχκελν επηζεηηθά ελαληίνλ ηεο κέρξη 

ηνπ ζεκείνπ πνπ, κε κπνξψληαο λα αληεπεμέιζεη άιιν ελαληίνλ ηεο, ηελ απνδέρεηαη 

θηάλνληαο κέρξη θαη ζηελ απηνπαξάδνζή ηνπ ζ’ απηήλ. Έηζη ε θαηά (κίζνο) 

ζπκπεξηθνξά θαίλεηαη αληηδξαζηηθά δηακνξθσκέλε σο ππέξ (αγάπε) ζπκπεξηθνξά. 

Ζ κεηαηξνπή απηή ζπκβαίλεη φζνλ πην θνληηλή ζην άηνκν ε πξαγκαηηθφηεηα, πνπ 

πάεη λα ʼπεί φζνλ πην απεηιεηηθή. (Γεκνπιάο,  1993, βι. Γεκνπιάο, 2007α). 

 

Ο ΑΝΘΡΧΠΟ  ΜΔΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ 
 Ο άλζξσπνο απνηειεί αλνηρηφ ζχζηεκα κε ην πεξηβάιινλ ηνπ (Γεκνπιάο, 1990, 

1993). Κάζε αλνηρηφ ζχζηεκα, αθφκα θαη φηαλ αγσλίδεηαη λα δηαηεξήζεη ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ (κνξθή, ζρέζεηο), θαηεξγάδεηαη κάδα- ελέξγεηα θαη πιεξνθνξία πνπ 

παίξλεη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη εμάγεη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο θαηεξγαζίαο 

(απφβιεηα) (Εαθξαλάο θαη Κάηζηνπ-Εαθξαλά, 1989α). Καζψο ηα φξηά ηνπ είλαη 

εκηδηαπεξαηά, έρεη εηζεξρφκελα, δηεξρφκελα θαη εμεξρφκελα (Γεκνπιάο, 1990, 1993). 

Τελ «νκνηφζηαζή» ηνπ ηε δηαηεξεί ινηπφλ κε «δπλακηθέο» ηζνξξνπίεο (Εαθξαλάο θαη 

Κάηζηνπ-Εαθξαλά, 1989α). 

 

Ο άλζξσπνο, σο αλνηρηφ ζχζηεκα κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ, αιιάδεη ζπλερψο 

(Γεκνπιάο, 1990, 1993). Λεηηνπξγία ηνπ είλαη λα αιιάδεη ε κάδα- ελέξγεηα ( άξα θαη 

ε δνκή) ή / θαη νη πιεξνθνξίεο ηνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Εαθξαλάο θαη 

Κάηζηνπ-Εαθξαλά, 1989α). Γνκή είλαη κηα αξγή δηαδηθαζία καθξάο δηάξθεηαο θαη 

ιεηηνπξγία είλαη κηα ζηηγκηαία ηνκή κέζα ζην ρξφλν – νπζηαζηηθά ηαρεία δηεξγαζία 

βξαρείαο δηάξθεηαο (Εαθξαλάο θαη Κάηζηνπ-Εαθξαλά, 1989α, β). Απηφ πνπ θάζε 

θνξά κειεηάκε πάλσ ζηνλ άλζξσπν είλαη εληειψο ζρεκαηηθφ κε ηελ έλλνηα ηεο 

ζηγνπξηάο πνπ ζηελ νπζία πξέπεη πάληα λα ζεσξείηαη ππφ ην πξίζκα ηεο ζπλερνχο 

αιιαγήο πνπ ππάξρεη (Παξαζθεπφπνπινο, 1985). 

 

Οη δσληαλνί νξγαληζκνί δελ δνπλ κε δηθά ηνπο κέζα απνθιεηζηηθά, 

απνκνλσκέλνη ν έλαο απφ ηνλ άιιν, ζαλ κέζα ζην θελφ (Γεκνπιάο, 1997β, 1997γ, 

1998). Ο άλζξσπνο, σο δσληαλφο νξγαληζκφο θαη θπζηθά σο αλνηρηφ ζχζηεκα , γηα 



λα δηαηεξήζεη ηελ νκνηφζηαζή ηνπ ρξεηάδεηαη ελέξγεηα πνπ ηελ πξνζπνξίδεηαη απφ 

ηελ «αληαιιαγή ηεο χιεο» (Εαθξαλάο θαη Κάηζηνπ-Εαθξαλά, 1989α). Έηζη, 

αλαγθαζηηθά έξρεηαη ζε ζπλαιιαγή κε ην πεξηβάιινλ ηνπ (Γεκνπιάο, 1993). 

Αληρλεχεη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη δηαπηζηψλεη πνηα απφ ηα πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία 

ηνχ είλαη ρξήζηκα θαη πνηα αδηάθνξα ή θαη ερζξηθά (Γεκνπιάο, 1992-3, 1994-5). 

Έηζη πηνζεηεί ζπκπεξηθνξέο, ζπλεπαγφκελεο κάζεζε θαη πξνζαξκνγή, πνπ ηνλ 

βνεζνχλ  ζηελ επηβίσζή ηνπ (Piaget, 1968, Γεκνπιάο, 1990, 1993).  

 

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ν άλζξσπνο είλαη αλνηρηφ ζχζηεκα κε «θαηεχζπλζε»  

(ζθνπνχο) ή «θπβεξλεηηθφ» (Εαθξαλάο θαη Κάηζηνπ-Εαθξαλά, 1989α). Ο ζθνπφο 

ππνζεκαίλεη εζειεκέλε θαη θπζηθά καζεκέλε ζπκπεξηθνξά (Άληιεξ, ρ.ρ.). Μάζεζε 

ζεκαίλεη, βέβαηα, αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ιφγσ εκπεηξίαο θαη κάιηζηα πξνο ην 

θαιχηεξν, έηζη πνπ λα δηαηεξείηαη πάληα ε νκνηφζηαζε θαη, έηζη, ν άλζξσπνο  λα 

επηβηψλεη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνζαξκνγήο ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο 

κε ηε βνήζεηα ηεο κάζεζεο (Εαθξαλάο θαη Κάηζηνπ-Εαθξαλά, 1989α) . 
 

MANDALA 
Φξεζηκνπνηήζεθε ε ηλδηθή ιέμε mandala (καγηθφο θχθινο) γηα λα ραξαθηεξηζηεί 

ε δνκή κηαο ηέηνηαο (θπθιηθήο) δηάηαμεο πνπ απνηειεί κηα ζπκβνιηθή παξάζηαζε ηνπ 

αξρέγνλνπ ππξήλα ηεο ςπρήο, φπνπ ε νπζία ηεο καο είλαη άγλσζηε (θνλ Φξαληο, 

ρ.ρ.). Σηνπο πνιηηηζκνχο ηεο αλαηνιήο, ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγεο εηθφλεο, γηα λα 

ζηαζεξνπνηήζνπλ ην εζσηεξηθφ είλαη ή γηα λα δηεπθνιχλνπλ ζε βάζνο ηε ζθέςε (θνλ 

Φξαληο, ρ.ρ., Γηνπλγθ, ρ.ρ.).   Ζ ελαηέληζε ελφο mandala ππνηίζεηαη φηη εκπλέεη ηε 

γαιήλε , ην αίζζεκα φηη ε δσή μαλαβξήθε ην λφεκά ηεο θαη ηε ζεηξά ηεο (θνλ 

Φξαληο, ρ.ρ., βι. Γηαθφκπη, ρ.ρ., Εαθθέ, ρ.ρ.). Κνηλφηεηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην mandala 

γηα λ’ απνθαηαζηήζνπλ κηα ρακέλε εζσηεξηθή ηζνξξνπία θαη θάπνηεο θπιέο γηα λα 

θέξνπλ ζε αξκνλία έλαλ άξξσζην κε ηελ ςπρή ηνπ θαη ηνλ θφζκν (θνλ Φξαληο, ρ.ρ., 

Γηνπλγθ, ρ.ρ.).    

 

Υπάξρνπλ δπν βαζηθνί ιφγνη πνπ ζπληείλνπλ ζην λα ράζεη ν άλζξσπνο ηελ 

επαθή κε ην ξπζκηζηηθφ ςπρηθφ ηνπ θέληξν (θνλ Φξαληο, ρ.ρ.): α) Κάπνηνο 

ελζηηθηψδεο παικφο ή κηα εηθφλα  δπλαηά θνξηηζκέλε κε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα 

κπνξεί λα ηνλ θάλεη λα γέξλεη απ’ ηε κηα κεξηά θαη λα ράλεη έηζη ηελ ηζνξξνπία ηνπ. 

Σηνπο πξσηφγνλνπο, ε ηχθισζε απφ έλα έλζηηθην θαη ε παξακέιεζε άιισλ 

αλαγθψλ, πξάγκα πνπ νδεγεί ζηελ απψιεηα ηζνξξνπίαο, ζεσξείηαη «ζηέξεζε ςπρήο». 

Δπίζεο, ε άκεηξε ηάζε γηα νλεηξνπφιεζε (ζηξνθή πξνο ηα ζπκπιέγκαηά καο) 

απεηιεί, επίζεο, ηε ζπλνρή θαη ηελ αιιεινπρία ηεο ζπλείδεζεο. β) Ζ πνιχ κεγάιε 

ελίζρπζε ηεο ζπλείδεζεο ηνπ Δγψ,  παξφιν πνπ, γηα ηελ ηειείσζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ 

πνιηηηζκέλνπ αλζξψπνπ, είλαη απαξαίηεηε κηα πεηζαξρεκέλε ζπλείδεζε, εχθνια 

γίλεηαη εκπφδην ζηε ιήςε παξνξκήζεσλ θαη ησλ κελπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

θέληξν. 

 

Ζ νπζία, πίζσ απ’ φια απηά, είλαη φηη, κέζα ζ’ έλα mandala, ν άλζξσπνο κπνξεί 

λα αληηιεθζεί ηα φξηά ηνπ κε ηνλ θφζκν, ζε πεξίπησζε ζχγρπζεο απηψλ ησλ νξίσλ, 

ησλ ξφισλ θαη ησλ ζρέζεσλ ή ιεηηνπξγηψλ (θνλ Φξαληο, ρ.ρ., Γεκνπιάο, 1990, 1993, 

βι. Γηαθφκπη, ρ.ρ., Εαθθέ, ρ.ρ.).  Ζ  επαλάθηεζε ηεο θεληξηθφηεηαο ηνπ Δγψ ζηε δσή 

καο καο σζεί λα μαλαδψζνπκε λφεκα ζηε δσή καο θαη λα ηε βάινπκε μαλά ζε 

δξαζηεξηφηεηα θαη δξάζε (θνλ Φξαληο, ρ.ρ.).  
   

 



    

WAYS OF REDUCING THE AGRESSIVENESS IN A 

BIOPSYCHOLOGICAL ASPECT 

All the recently* coming informations that we can have pass through the thalamus. 

The conection between the thalamus and the hypothalamus correlate the information 

with the sexual hormones which deluge the hypothalamus. In other words, the 

environment is relative to our hormonical profile which entails, through the 

chronismus of the hormones, the modification of the 

hypothalamohypophysioendocrinic axon and consequently of the whole organism. So, 

the confrontation of the whole environment functions sexotrop and of course 

dependent on the sex. This poses the sex in a role of our lives’ arbiter. We have seen 

that in societies in which men are the ruling classes to discriminate the manly 

behaviour as activate and the womanly behaviour as pathetic. In their extreme aspect, 

these behaviours can be named as “against” and “for” respectively of the 

environment. As we turn back to our childhood we can see that our behaviour begins 

as “against” behaviour and the “for” behaviour is acquired and only as opossite 

modification of the formes. This means that aggression is simply a superficial 

(contractual) revulsion of the aggression. His apparent that the congenital aggression 

exists not only in animals but also in human. Knowing that the aggression in the life 

itself, there is not any gene of aggression, but it happens because of the seahormonical 

confrontation of the environment. As our sexhormonical levels are not steady but can 

be modified more-less in a rate that depends on our chromosomical backround, the 

aggression reduces or revules but it never disappears. (Dimoulas, 1999a). * (meaning 

now) (Dimoulas, 2005). 

   

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 
Ζ επεθηαηηθφηεηα  απηή ηνπ αλζξψπνπ αληηβαίλεη ζην ζεβαζκφ ηνπ άιινπ θαη 

ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, θαη, ζην βαζκφ πνπ ην ίδην ζπκβαίλεη θαη εθείζελ, κε ηελ 

αιιεινδηαπινθή ησλ επεθηαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ αλζξψπσλ, ε θαηαζηξνθή ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ είλαη δηαξθήο, θαη κφλνλ ε απηνθαηαλφεζε φηη, αθφκα θαη φηαλ 

δελ ελεξγνχκε θαηάθσξα θαηαζηξνθηθά, είκαζηε, δπλάκεη, ελ ππλψζεη, θαηαζηξνθείο 

ηνπ «άιινπ» κπνξεί λα καο θάλεη λα ζπλαηζζαλζνχκε  φηη δελ είκαζηε κφλνη ζηνλ 

θφζκν θαη φηη ε ειεπζεξία δξάζεο καο πξέπεη λα είλαη νξηνζεηεκέλε ζην εθεί φπνπ 

αξρίδεη ε ειεπζεξία δξάζεο ηνπ άιινπ. Μφλνλ ν ελζηεξληζκφο ηεο ζέζεο φηη ην 

πεξηβάιινλ είλαη θνηλφρξεζην ζα καο θάλεη λα ην ζεβφκαζηε, φρη, κφλνλ, σο παξφλ, 

αιιά θαη  γηα ην κέιινλ, γηα λα έρνπκε θαη κεηο κέιινλ, αθνχ απφ απηφ εμαξηάηαη ε 

επηβίσζή καο. Ζ απηνζπλαίζζεζε  ηνπ είλαη  ελ ησ θφζκσ είλαη πνπ ζα θέξεη ηελ 

αεηθνξία θαη ζα ζψζεη ηνλ θφζκν. 
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