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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η έλλνηα ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ρώξνπ, πνπ θάλεη θαηαζηξνθηθό ηνλ άλζξσπν,
αλαπηύζζεηαη από ηελ ζύιιεςε. Η κνξθή θαη ε έληαζή ηεο, ειηθηαθώο αύμνπζα, κε ηνλ
θπιηθό πξνζαλαηνιηζκό λα επεξεάδεη ζνβαξά ηε ρσξηθή ζπκπεξηθνξά, εμαξηάηαη από
ηελ αιιειεπίδξαζε θπζηθνύ θαη θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο πάλσ ζʼ απηήλ. Έηζη, νη
ζρεηηθέο αλάγθεο καο είλαη κηα πνιππαξαγνληηθή ππόζεζε.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ηππηθέο ζρέζεηο, θνηλσληθέο ζρέζεηο, θηιηθέο ζρέζεηο
ΔΙΑΓΧΓΗ
Ζ αλάπηπμε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ρώξνπ (Proshansky et al, 1983) μεθηλάεη από ηελ
πξώηε ζηηγκή ηεο δσήο (Γεκνπιάο, 1987, 1993) θαη απνηειεί γηα ην παηδί έλα είδνο
θνηλσληθνπνίεζεο κε ην θπζηθό θόζκν (Proshansky & Fabian, 1987). «Ο ηξόπνο πνπ
ρξεζηκνπνηνύκε ην ρώξν είλαη έλαο από ηνπο ηξόπνπο λα επηθνηλσλνύκε κε ηνπο
άιινπο. αθόκε απνηειεί έλα βαζηθό ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη ηα αηζζήκαηά καο γηα
ηα άηνκα πνπ καο πεξηβάιινπλ» (πγθνιιίηνπ, 1993-4, 32). ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε
γλώζε γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ρώξνπ πξνζδηνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ θαη
ηελ εκπεηξία ηνπ γηα ηνλ θπζηθό θόζκν (Proshansky & Fabian, 1987). «ηελ
αλάπηπμε ηεο αξρηθήο γλώζεο γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ρώξνπ πξσηαξρηθό ξόιν παίδεη
ε πιεξνθόξεζε πνπ παξέρεη ην αλζξώπηλν πεξηβάιινλ (γνλείο, ζρνιείν θ.ά.) γηα ηνπο
δηάθνξνπο ρώξνπο, γηα ην πώο πξέπεη απηνί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, πώο πξέπεη λα γίλεη
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ρεηξηζκόο ηνπο θαη ηη θηλδύλνπο πεξηθιείνπλ» (πγθνιιίηνπ, 1993-4, 33). Έηζη, ε
ηαπηόηεηα ηνπ ρώξνπ πνπ ζα απνθηήζεη ην άηνκν επεξεάδεηαη από ηελ θνηλσληθή
ζεκαζία πνπ δίλνπλ νη άιινη ζην ρώξν (Proshansky & Fabian, 1987). «Έρνληαο
ππόςε όηη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αηόκνπ εκπιέθνληαη πνηθίια πιαίζηα, θαη
ζπλεπώο πνηθίινη ρώξνη κε δηαθνξεηηθή θνηλσληθή ζεκαζία, ζα πξέπεη λα δερηνύκε
όηη ηειηθά είλαη ε αιιειεπίδξαζε όισλ απηώλ ησλ ρώξσλ απηή πνπ ζπληειεί ζηελ
απόθηεζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ρώξνπ» θαη, ζπλεπώο, «ε γλώζε γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ
ρώξνπ δελ πξνθύπηεη νύηε αιιάδεη απιώο από ηηο ηδηόηεηεο ηνπ θπζηθνύ
πεξηβάιινληνο, αιιά είλαη πξντόλ θαη ησλ θνηλσληθώλ ξόισλ πνπ παίδεη ην άηνκν»
(πγθνιιίηνπ, 1993-4, 34). Καζώο δελ ππάξρεη θνηλσληθό πεξηβάιινλ πνπ λα κελ
είλαη επίζεο θαη θπζηθό (Ittelson et al, 1974), «ν ρώξνο πξέπεη λα απνηειεί
ζεκειηώδεο ζηνηρείν γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο αλζξώπηλεο
ζπκπεξηθνξάο θαη εκπεηξίαο» (πγθνιιίηνπ, 1993-4, 34).

Η ΥΔΗ
Γελ ππάξρεη κνλνπξνζσπηθή ςπρνινγία (Γεκνπιάο, 1982-5). «Γηα λα θαηαιάβνπκε
ηη ζπκβαίλεη ζηελ ςπρή ελόο αλζξώπνπ είλαη αλάγθε λα εμεηάζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ ζηνπο γύξσ ηνπ, ε νπνία δελ είλαη παξά ε αληίδξαζε ζηε δηθηά ηνπο
ζπκπεξηθνξά» (Άληιεξ, ρ.ρ.). Γη’ απηό, ν ςπρηθόο βίνο ησλ αλζξώπσλ δελ κπνξεί λα
γίλεη θαηαλνεηόο, αλ δελ εμεηαζηνύλ, ζύγρξνλα, θαη νη κεηαμύ ησλ ζρέζεηο (Άληιεξ,
ρ.ρ., βι., Γεκνπιάο, 1997γ, 1998).
Οη άλζξσπνη δελ κπνξεί, αθόκα θαη ζηελ ηέιεηα απνκόλσζή ηνπο, παξά λα είλαη «ελ
ζρέζεη» (βι., Γεκνπιάο, 1997γ, 1998). Καη, είλαη αιήζεηα όηη πνηέ δελ ζα ππάξμεη
ηέιεηα απνπζία θάζε δπλαηήο ακνηβήο (ελίζρπζεο), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
εζσηεξηθώλ ακνηβώλ, όπσο είλαη ε κείσζε ηεο ελνρήο γηα ηελ κε πξνζθνξά βνήζεηαο
(Rushton, 1980). Οπνηαδήπνηε ζεηηθή πξάμε γίλεηαη – πάληα - γηα όθεινο ηνπ εαπηνύ
(Γεκνπιάο, 1988). Τπάξρνπλ, πάλησο, ζπκπεξηθνξέο, πνπ, έζησ θη έηζη, γίλνληαη γηα
λα σθειήζνπλ ηνπο άιινπο (βι. Παπαδνπνύινπ, 1986). ύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ
πξνθαιείηαη όηαλ ν Α θαη ν Β επηζπκνύλ ην ίδην πξάγκα, ην νπνίν κόλνλ ν έλαο
κπνξεί λα έρεη (Γεκνπιάο, 1997δ). Έηζη, ε ζύγθξνπζε είλαη αληαγσληζκόο κεηαμύ
δύν κεξώλ (αηόκσλ ή νκάδσλ) πνπ εθπξνζσπνύλ ζπγθξνπόκελα ζπκθέξνληα θαη
ησλ νπνίσλ ε ζπκπεξηθνξά απνβιέπεη ζην λα βιάςεη, λα πξνζβάιεη ή λα αζθήζεη –
γεληθά - έιεγρν ζηνλ άιινλ, πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη θάηη ζε βάξνο ηνπ (βι.
Μαξθνπιήο, 1986). ύγθξνπζε, όκσο, κπνξεί λα πξνέιζεη θαη από ηε ζπλεξγαζία
(Γεκνπιάο, 1993).
Έξεπλεο θαη πεηξάκαηα ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο δείρλνπλ όηη
δελ ππάξρεη γλήζηα ζεηηθή ζπκπεξηθνξά, παξά, αλ ππάξρεη, ζα είλαη ην επηθαηλόκελν
κηαο πθέξπνπζαο ή απνθακσκέλεο αξλεηηθήο ζηάζεο (πξβι. Παπαδνπνύινπ, 1986,
κε Γεκνπιάο, 1988).

ΓΙΑΝΘΡΧΠΙΝΔ ΥΔΔΙ
«Ξερσξίδνληαο ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο από ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη αλάκεζα
ζηα δώα ή ζε άιινπο νξγαληζκνύο, ζέινπκε λα δώζνπκε έκθαζε ζ’ απηό πνπ ηηο
μερσξίδεη από εθείλεο. Απηό είλαη ε ζύκπεμε ηέηνησλ ζρέζεσλ κε βάζε ην ινγηθό,
πνπ είλαη πνιύ πέξα από ην ζπλαίζζεκα, ην νπνίν είλαη ραξαθηεξηζηηθό θαη ησλ
δώσλ. Οη άλζξσπνη, πέξα από ην ζπλαίζζεκα, δνπλ κεηαμύ ησλ κε βάζε αξρέο ηνπ
ινγηθνύ. Καηαιήγνπκε, έηζη, λα ζεσξνύκε ηηο θαιέο (γηαηί γη’ απηέο είλαη εδώ ν
ιόγνο) αλζξώπηλεο ζρέζεηο έλα ηξόπν ζπκπεξηθνξάο θαη ελέξγεηαο αλάκεζα ζηνπο
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αλζξώπνπο πνπ βαζίδεηαη ζηα ηδεώδε θαη ηηο αμίεο ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο.
Πξόθεηηαη γηα ζρέζεηο πνπ δηέπνληαη από ην ζεβαζκό πξνο ηελ αλζξώπηλε
πξνζσπηθόηεηα, ηελ αμία, θαη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ άιισλ αλζξώπσλ.» (Γεκνπιάο,
2000).

Η ΒΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΑΝΘΡΧΠΧΝ
«Σν εξώηεκα είλαη πεξίπνπ θπθιηθό. Ζ θνηλσληθή δσή είλαη απηή πνπ αλέπηπμε ηηο
αλζξώπηλεο ζρέζεηο ή νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο ζπλέπηπμαλ ηελ θνηλσλία θαη εκθάληζαλ
ηε δσή σο θνηλσληθή; Βέβαηα θαίλεηαη όηη πξνεγήζεθαλ νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο θαη
ύζηεξα ήξζε ε θνηλσληθή δσή. Μηιάκε εδώ γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ
ησλ αλζξώπσλ, νη νπνίεο θπζηθά ήξζαλ πξώηεο θαη έθεξαλ ζηε ζπλέρεηά ηνπο, ηελ
θνηλσληθή δσή. Από ηελ ώξα όκσο πνπ ζπκπήρηεθαλ νη πξώηεο θνηλσλίεο, ήξζε θαη ε
ζεηξά ηνπ ινγηθνύ λα βάιεη ηνπο δηθνύο ηνπ θαλόλεο αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο. Μ’
απηή ηελ έλλνηα, κηιάκε γηα ηελ θνηλσληθή δσή σο βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ. Έηζη, όηαλ κηιάκε γηα αλζξώπηλεο ζρέζεηο, κηιάκε πξώηα γη’
απηέο πνπ δεκηνπξγνύληαη κε βάζε ηελ αλζξώπηλε ζθέςε, πνπ είλαη πέξα από ηελ
θαζαξά ζπλαηζζεκαηηθή δσή.
Μπνξνύκε, όκσο, λα απνθιείζνπκε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά από ηε ζθέςε καο;
Οπσζδήπνηε, όρη! Όιεο νη πιεξνθνξίεο καο πνπ έρνπκε νδεύνληαο ζηνλ εγθέθαιν,
θαη πεξλώληαο από ηνλ εγθέθαιν ησλ πγθηλήζεσλ (Limbic Area), νπσζδήπνηε
ρξσκαηίδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά. Βέβαηα, έξρεηαη ε επεμεξγαζία ηνπο ζην θινηό (ε
ινγηθή ησλ εμήγεζε), αιιά, έηζη θη αιιηώο, δελ γίλεηαη λα απνθύγνπλ ην
ζπγθηλεζηαθό βάπηηζκά ηνπο, κέρξη θαη ηελ αληίδξαζε, πνπ ζα θέξνπλ. Σν δήηεκα
είλαη κόλνλ ζην πόζν ζπλαηζζεκαηηθή είλαη ε (ινγηθή) καο ζθέςε, απνθιεηόκελεο
ηεο πεξίπησζεο λα ππάξρεη ςπρξή ινγηθή, ηεηξάγσλε, όπσο ζα ην ιέγακε, ρσξίο
ρξώκα… Κη απηό είλαη πνπ θαζηζηά ην κάζεκα ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ δύζθνιν
θαη ελ πνιινίο πξνβιεκαηηθό… Κη απηό θαίλεηαη πην θαζαξά ζην επηθνηλσληαθό
κέξνο ηνπ ζέκαηνο. Οη άλζξσπνη, ζέινπλ – δελ ζέινπλ, επηθνηλσλνύλ! Πώο, όκσο,
επηθνηλσλνύλ; Με ηελ ςπρξή ινγηθή; Ή κε ηελ ζπγθηλεζηαθά ρξσκαηηζκέλε ινγηθή;
Αζθαιώο, κε ην δεύηεξν…» (Γεκνπιάο,2000˙ βι., Γεκνπιάο, 1997γ, 1998).

ΚΟΙΝΧΝΙΚΔ ΥΔΔΙ
Ο δσηηθόο πξνζσπηθόο ρώξνο είλαη (Γηνπλγθ, x.x.) έλαο θύθινο, κε ην άηνκν ζην
θέληξν (πγθνιιίηνπ, 1993-4, 36). Μεηξώληαο ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ αηόκσλ
(Aiello, 1987), σο ηελ άλεηε δηαπξνζσπηθή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο (Duke & Nowicki,
1972), αθόκε θαη θαληαζηαθά (Gifford, 1982, Knowles, 1980, Sanders et al, 1985),
πνπ θάπνηε είλαη ην ίδην κε ην πξαγκαηηθό (Aiello, 1987, Hayduk, 1983, Love &
Aiello,1980), θαη ζηελ πξάμε (McAndrew, 1993), ζε παηδηθνύο ζηαζκνύο (Smetana et
al, 1978), ζε πάξθα (Nesbitt & Steven, 1974), ζε δσνινγηθνύο θήπνπο (Baxter, 1970),
ζε δξόκνπο ζηηο πόιεηο (Dabbs & Stokes, 1975) θαη αιινύ (Γεκνπιάο, 1987, 1993),
απνθαιύπηεηαη ε νηθεία απόζηαζε (κεηαμύ 0 θαη 18 ηληζώλ . ε θεθαιή θαη ην
πξόζσπν είλαη ηα κόλα ηκήκαηα ηνπ άιινπ αηόκνπ πνπ κπνξεί λα ’δεί θαλείο
θαζαξά, δερόκελνο ζήκαηα όπσο ε ζεξκνθξαζία ή νζκέο. ζρέζε πνιύ νηθεία, κε
θαηάιιειε γηα δεκόζηα ρξήζε από ελήιηθεο), ε πξνζσπηθή (κεηαμύ 18 ηληζώλ θαη 4
πνδηώλ. ηα νζθξεηηθά θαη ιεπηά νπηηθά ζήκαηα εμαζζελνύλ θαη δπλακώλνπλ ηα
ζήκαηα από άιια κέξε ηνπ άιινπ ζώκαηνο, ελώ κπνξεί λα ππάξμεη θαη άγγηγκα . ε
ζπλήζεο απόζηαζε γηα πξόρεηξεο ζπδεηήζεηο κεηαμύ θίισλ), ε θνηλσληθή (κεηαμύ 4
θαη 12 πνδηώλ. σο ηα 7, κεηαμύ αηόκσλ πνπ εξγάδνληαη καδί ή δηεμάγνπλ άηππεο
ππνζέζεηο, από ηα 7 σο ηα 12, όπνπ ρξεηάδεηαη πςειόηεξν επίπεδν θσλήο, γηα
3

πεξηζζόηεξν ηππηθέο ππνζέζεηο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο) θαη ε δεκόζηα (κεηαμύ 12 θαη
25 πνδηώλ ή θαη πεξηζζόηεξν . πνιύ ηππηθή, κεηαμύ μέλσλ αηόκσλ κε ηα νπνία δελ
επηζπκνύκε αιιειεπίδξαζε, ζηελ νπνία εύθνια κπνξνύλ λα ζπκβνύλ ακπληηθέο ή
επηζεηηθέο πξάμεηο, θαη σο έλα ζήκα αλαθνξάο όηαλ πιεζηάδνπλ ζεκαληηθά δεκόζηα
πξόζσπα) (Hall, 1966). Δίλαη πηζαλόλ κεγέζνπο δηαθνξεηηθνύ γηα ηα δηάθνξα κέξε
ηνπ ζώκαηνο (Hayduk, 1981). πξόθεηηαη κάιινλ γηα ηξηζδηάζηαην ρώξν κε
νξηδόληηνπο θαη θάζεηνπο ζπληειεζηέο (Holahan, 1982), κηα πνιππαξαγνληηθή
ππόζεζε (Harris et al, 1978), κε επίδξαζε από ηε δνκή ηνπ θπζηθνύ ρώξνπ
(McAndrew, 1993). ε πεξίπησζε εύθνιεο απόδξαζεο καο θηάλεη ιηγόηεξνο ρώξνο,
αλ, όκσο, θαζόκαζηε, ρξεηαδόκαζηε πεξηζζόηεξν ρώξν (Altman & Vinsel, 1977),
πεξηζζόηεξν ζε εζσηεξηθό παξά ζε εμσηεξηθό ρώξν (Cohran et al, 1984), όπσο θαη
ζηε γσλία ελόο δσκαηίνπ απ’ ό,ηη ζην θέληξν ηνπ (Tennis & Dabbs, 1975), θαζώο θη
όηαλ ε νξνθή ηνπ δσκαηίνπ ρακειή ή ην δσκάηην κηθξό (Cochran & Urbanczyk,
1982, Γεκνπιάο, 1987).

ΗΛΙΚΙΑ, ΦΤΛΟ, ΚΑΣΑΓΧΓΗ
ίγνπξα, «ην θύιν απνηειεί έλαλ από ηνπο ζεκαληηθνύο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ
ηε ρσξηθή ζπκπεξηθνξά ζηηο πεξηζζόηεξεο θαηαζηάζεηο» (πγθνιιίηνπ, 1993-4, 41).
Σν θύιν ηνπ αηόκνπ επεξεάδεη ηε ρξήζε (Tennis & Dabbs, 1975) θαη ην ζρήκα
(Harris et al, 1978) ηνπ πξνζσπηθνύ ρώξνπ. Ο αηνκηθόο ρώξνο ησλ γπλαηθώλ είλαη
πνιύ κηθξόηεξνο απ’ απηόλ ησλ αληξώλ θαη θαηαπαηείηαη επθνιόηεξα (Frieze &
Ramsey, 1976, Leibman, 1970). Σα άηνκα, θαη ησλ δύν θύισλ, παξαβηάδνπλ
επθνιόηεξα ηνλ πξνζσπηθό ρώξν ησλ γπλαηθώλ, παξά ησλ αληξώλ (Buchanan et al,
1976). «Οη γπλαίθεο πξνηηκνύλ λα ζηέθνληαη εγγύηεξα ζε άιιεο γπλαίθεο πνπ
θνηηάδνπλ πξνο απηέο, ελώ απνθεύγνπλ αληίζηνηρα ηνπο άληξεο πνπ ηηο θνηηάδνπλ.
Από ηελ άιιε, νη άληξεο πάληνηε πξνηηκνύλ λα εηζβάιινπλ ζην ρώξν θάπνηνπ πνπ
δελ ηνπο θνηηάδεη» (πγθνιιίηνπ, 1993-4, 41. Buchanan et al, 1976). Οη γπλαίθεο
ρξεζηκνπνηνύλ κηθξόηεξεο απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο απ’ ό,ηη νη άληξεο (Aiello &
Jones, 1971, Sussman & Rosenfeld, 1982, Witting & Skolnick, 1978). Οη άληξεο
παξνπζηάδνπλ κηθξόηεξε αλεθηηθόηεηα ζε απνζηάζεηο ππεξβνιηθά κηθξέο θαη σο
εηζβνιείο πξνθαινύλ πεξηζζόηεξε δπζθνξία θαη θπγή ζηα άηνκα θαη ησλ δύν θύισλ,
απ’ ό,ηη νη γπλαίθεο (Ahmed, 1979, Rustemli, 1986). «Γηα ην ιόγν απηό δελ πξέπεη λα
εθπιήζζεη ην γεγνλόο όηη όινη καο, είηε άληξεο είηε γπλαίθεο, πιεζηάδνπκε
πεξηζζόηεξν ηηο γπλαίθεο από ό,ηη ηνπο άληξεο» (πγθνιιίηνπ, 1993-4, 41). Πιελ, δελ
ππάξρεη ηέιεην αξζεληθό θαη ηέιεην ζειπθό θύιν, παξά θαη ηα δύν θύια θηλνύληαη
πάλσ ζε έλα ζπλερέο, ηα δύν άθξα ηνπ νπνίνπ θαηαιακβάλνπλ (ζεσξεηηθά) ην
ηδαληθό αξζεληθό θαη ην ηδαληθό ζειπθό, ηα νπνία θηλνύληαη ην έλα πξνο ην άιιν ζε
κηα αιιεινεκπεξηρσξεηηθή κίμε κεηαμύ ηνπο, κε θάπνηα αιιόθπια πνζνζηά ην
θαζέλα ζην γνληδηννξκνληθό ηνπ ππόζηξσκα (Γεκνπιάο, 1996, 1999δ). Έηζη, όρη
κόλν ην θύιν ελόο αηόκνπ, αιιά θαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ γηα ην ξόιν ησλ θύισλ,
παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε ξύζκηζε ηεο ρσξηθήο ζπκπεξηθνξάο (Lνmbardo, 1986).
Αιιά θαη ε ειηθία είλαη παξάγνληαο ζεκαληηθόο, επεξεάδνληαο ηε ρξήζε ηνπ (Tennis
& Dabbs, 1975), γηα ην κέγεζνο ηνπ δσηηθνύ πξνζσπηθνύ ρώξνπ (πγθνιιίηνπ, 19934, 32-4), πνπ απμάλεηαη κε απηήλ (Hayduk, 1983). Γεληθά, ηα πνιύ κηθξά παηδηά
παίδνπλ πην θνληά ην έλα κε ην άιιν θαη αγγίδνληαη πνιύ πεξηζζόηεξν απ’ ό,ηη ηα
κεγαιύηεξα, ελώ από ηελ ειηθία ησλ δώδεθα εηώλ ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ δσηηθό
πξνζσπηθό ρώξν ηνπο πεξίπνπ όπσο νη ελήιηθεο (Aiello & Cooper, 1979, Evans &
Howard, 1973).
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Οη απνζηάζεηο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε αηόκσλ δηαθνξεηηθώλ θπιεηηθώλ νκάδσλ
είλαη κεγαιύηεξεο απ’ ό,ηη κεηαμύ κειώλ ησλ ίδησλ ππννκάδσλ (Booraem et al, 1977,
Hendricks & Bootzin, 1976). Οη ηζπαλνακεξηθαλνί δηαηεξνύλ κηθξόηεξεο απνζηάζεηο
απ’ ό,ηη νη αγγινακεξηθαλνί, θαη καύξνη θαη ιεπθνί ακεξηθαλνί έρνπλ δηαθνξεηηθέο
ρσξηθέο θαη κε ιεθηηθέο λόξκεο (Aiello & Thomson, 1980, Lafrance & Mayo, 1976).
Άηνκα από ηνπο κεζνγεηαθνύο πνιηηηζκνύο (Άξαβεο, Ννηηνεπξσπαίνη) θαη
Λαηηλνακεξηθάλνη εθδειώλνπλ κεγάιε νηθεηόηεηα κέζσ ηεο ρσξηθήο ηνπο
ζπκπεξηθνξάο, ρξεζηκνπνηώληαο πνιύ κηθξέο απνζηάζεηο, αγγίζκαηα θαη νπηηθή
επαθή θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε άιια άηνκα, θαη άηνκα από ηνπο
βνξεηνεπξσπατθνύο πνιηηηζκνύο (Γεξκαλνί, Βξεηαλλνί) θαη Βνξεηνακεξηθαλνί έρνπλ
ιηγόηεξε κε ιεθηηθή νηθεηόηεηα κε ηνπο άιινπο θαη πξνηηκνύλ κεγαιύηεξεο
απνζηάζεηο θαη γεληθά κεγαιύηεξν πξνζσπηθό ρώξν, ελώ ππάξρνπλ θαη νη αλαηνιηθέο
θνηλσλίεο κε άιινπ είδνπο ρσξηθή ζπκπεξηθνξά, κε πξνβιήκαηα, ιόγσ άγλνηαο ησλ
ρσξηθώλ αλαγθώλ ησλ άιισλ (Hall, 1966), πνπ ην αλεβαζκέλν θνηλσληθννηθνλνκηθό
επίπεδν κπνξεί λα ηα ππεξβεί (Scherer, 1974).
Αιιά θαη «νη ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο βξίζθεηαη θάζε θνξά ην άηνκν θαίλεηαη όηη
επεξεάδνπλ θαη ηνλ πξνζσπηθό ρώξν» (πγθνιιίηνπ, 1993-4, 40). Οη απνζηάζεηο
δηαθνξνπνηνύληαη ζε ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα θαη ηελ πνζόηεηα ησλ εξεζηζκάησλ πνπ
αληαιιάζζνληαη, δειαδή ε ρσξηθή ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδεη, παξάιιεια κε ηηο
αηνκηθέο δηαθνξέο κέζα ζην ίδην πνιηηηζηηθό πιαίζην, κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ
δηάθνξσλ ηέηνησλ πιαηζίσλ, ιόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ λνξκώλ κέζα ζηα δηάθνξα
πνιηηηζηηθά πιαίζηα θαηά ηνπο αηζζεηήξηνπο ηξόπνπο πνπ ζεσξνύληαη θαηάιιεινη
θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα επηθνηλσλία (Hall, 1966). Ο πξνζσπηθόο ρώξνο είλαη κηα
κνξθή επηθνηλσλίαο θαη ε απόζηαζε ησλ αηόκσλ θαζνξίδεη ηελ πνηόηεηα θαη ηελ
πνζόηεηα ησλ εξεζηζκάησλ πνπ αληαιιάζζνληαη θαη πξνζδηνξίδεη ην είδνο ησλ
ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ αηόκσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (Hall, 1966, 1968). Σα
άηνκα αλαθέξνπλ όηη αηζζάλνληαη πην άλεηα όηαλ ζηέθεηαη θνληά ηνπο έλα θηιηθό
παξά μέλν άηνκν (πγθνιιίηνπ, 1993-4, 40, Sundstrom & Altman, 1976). «Γεληθά,
νηηδήπνηε ζπλδέεηαη κε κεγαιύηεξε έιμε κεηαμύ ησλ αηόκσλ (π.ρ. ε νκνηόηεηα),
ζπλδέεηαη ηαπηόρξνλα θαη κε κηθξόηεξεο απνζηάζεηο ζηελ αιιειεπίδξαζε. Ζ
ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε επίζεο επεξεάδεη ην κέγεζνο ηνπ πξνζσπηθνύ ρώξνπ ησλ
αηόκσλ» (πγθνιιίηνπ, 1993-4, 40). Σν ζεηηθό ζπλαίζζεκα, ε έιμε θαη ε θηιία
ζπλδένληαη κε κηθξόηεξν δσηηθό πξνζσπηθό ρώξν (Sundstrom & Altman, 1976).
Ο αηνκηθόο ρώξνο ζρεηίδεηαη κε ην ξόιν ηνπ αηόκνπ θαη ηε ζέζε ηνπ: όζν
κεγαιύηεξνο θαη «θαιύηεξνο» είλαη απηόο, ηόζν ςειόηεξε είλαη ε ζέζε ηνπ αηόκνπ
ζην θνηλσληθό ζύλνιν (Sommer, 1969), όπνπ, ζρεδόλ πάληα, θαηέρεη, ειέγρεη θαη
ρξεζηκνπνηεί πεξηζζόηεξν ρώξν απ’ ό,ηη ην άηνκν κε ρακειόηεξε ζέζε (Henley,
1977, Sommer, 1969). Ο πξνζσπηθόο ρώξνο είλαη κεγαιύηεξνο γηα ηα άηνκα πνπ
ληώζνπλ κεγαιύηεξε αλάγθε λα έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηνλ έιεγρν ησλ άιισλ, όπσο
θαη γηα ηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ απεηιή ειέγρνπ από ηνπο άιινπο (Strube &
Werner, 1982, 1984), όπσο «άηνκα κε ηζηνξηθό βίαηεο ζπκπεξηθνξάο (…..), ηα νπνία
ζπρλά αηζζάλνληαη όηη απεηινύληαη από ηνπο άιινπο», ζηηο θπιαθέο, θξαηνύλ
κεγαιύηεξν πξνζσπηθό ρώξν (πγθνιιίηνπ, 1993-4, 39).

ΛΙΜΠΙΝΣΙΚΗ ΤΠΔΡΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ
«Με ηα δεδνκέλα ηεο «πνιεκηθήο» ζηάζεο ηνπ αηόκνπ κέζα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα,
δελ κηιάκε πηα γηα ζπκπεξηθνξά, αιιά γηα ππεξζπκπεξηθνξά, κε ηελ έλλνηα ηεο
αγσληώδνπο ππαξμηαθήο ζρέζεο ηνπ κε ηελ ελάληηα πξαγκαηηθόηεηα. Καη, θπζηθά, ε
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αγσλία απηή είλαη ε ζύλνςε ηνπ αγώλα πνπ δίλεη ν νξγαληζκόο κέζσ ηνπ «άμνλα» κε
ηελ πξαγκαηηθόηεηα απηή. Πίζσ απ’ όια απηά, δεινλόηη, είλαη νη παξαγσγέο ηνπ
«άμνλα», όπσο ηηο έρνπκε ʼδεί. Οη αλαινγίεο ησλ παξαγσγώλ απηώλ πξνο ηα
εξεζίζκαηα, δειαδή ν όπσο παξαπάλσ «πόιεκνο» είλαη πνπ ζα καο ʼπεί ην ηη
ζπκβαίλεη, νξκνληθά, ζηνλ νξγαληζκό.
Καη’ αξρήλ, ν «πόιεκνο» απηόο είλαη έλαο γηα ηνλ άλζξσπν. Καη θπζηθά ε εληειήο
επηηπρία (ε απόιπηε επηπρία) είλαη αδύλαην λα επηηεπρζεί θαη όρη ηόζνλ γηαηί είλαη
αδύλαην λα ηε θηάζεη θαλείο, αιιά γηαηί, κε ηελ απιεζηία πνπ δηαθξίλεη ηνλ άλζξσπν
σο πξνο ηελ επαύμεζε (θπξηνιεθηηθά ή κεηαθνξηθά) ηνπ δσηηθνύ πξνζσπηθνύ ρώξνπ
ηνπ, είλαη αδύλαην απηή λα νξηνζεηεζεί. Έηζη, ν άλζξσπνο δεη δηαξθώο ζ’ έλαλ αγώλα
γηα θαηάθηεζε ηνπ άπηαζηνπ θαη είλαη θπζηθό λα κελ αηζζάλεηαη πνηέ αζθαιηζκέλνο
ζην βαζκό ηεο επηπρίαο πνπ πεηπραίλεη - είλαη, δσή νιόθιεξε, αλήζπρνο. Πξνζσξηλά,
όκσο, όηαλ πεηπραίλεη, δειαδή όηαλ ε πξαγκαηηθόηεηα ππνρσξεί ζηηο νξέμεηο ηνπ,
όηαλ, κ’ άιια ιόγηα, έρεη λα αληηκεησπίζεη «αγαπεηηθέο» πξνο απηόλ θαηαζηάζεηο, δεη
επράξηζηεο θαηαζηάζεηο. Σα δηεξρόκελα παίξλνπλ ην ραξαθηήξα ηνπ επράξηζηνπ κε
ηε δηέγεξζε λνξεπηλεθξηλεξγηθώλ θπθισκάησλ. Πην πνιιή δνπιεηά θαίλεηαη, όκσο,
πσο έρνπλ ηα ζεξνηνληλεξγηθά θπθιώκαηα, πνπ δηεγείξνληαη ζε δπζάξεζηεο
θαηαζηάζεηο. Αιιαγέο ζηα πνζνζηά ησλ λεπξνδηαβηβαζηώλ ησλ θπθισκάησλ απηώλ
θαη εθείλσλ (λνξεπηλεθξίλε, ζεξνηνλίλε) ζε ζπλδπαζκό κε άιινπο νηθείνπο
ππνθπθισκάησλ (κε ηελ λνξεπηλεθξίλε ε λνξαδξελαιίλε, ληνπακίλε, αθεηπινρνιίλε
θαη ελδνξθίλεο - εγθεθαιίλεο θαη ε νπζία Ρ γηα ηνλ πόλν θ.ιπ.) επηθέξνπλ αιιαγέο
ζηε ζπγθηλεζηαθή έθθξαζε - κε άιια ιόγηα δηαβαζκίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα : επηπρία,
έθπιεμε, θόβνο, ζπκόο, αεδία, πεξηθξόλεζε, ληξνπή, ιύπε. Δίλαη, πάλησο, θαλεξό
όηη ηα «αξλεηηθά» ιεγόκελα ζπλαηζζήκαηα (ζρεδόλ όια πέξα από ηελ επηπρία, κε
απμαλόκελε ηελ άξλεζε πξνο ηα ηειεπηαία ηεο ζεηξάο) είλαη πην ζπλήζε θαη έληνλα
θαη επίκνλα, θαη ππαξθηά ήδε θαη κέζα ζηελ επραξίζηεζε, όρη από επηζπκία λα κελ
επηπρνύκε αιιά από ηελ απιεζηία καο γηα ην θαιύηεξν ... ηελ νπζία, όιε ε
ζπγθίλεζε μεθηλάεη λα γίλεη ραξά θαη ακέζσο θαηαιήγεη ιύπε (ζε=) από αλαδήηεζε
ηνπ θαιύηεξνπ ... Ό,ηη πάλησο πξνθύςεη, ό,ηη δειαδή εθθξάδεη ηελ θάζε θνξά ην
άηνκν, είλαη ε δηόξζσζε πνπ επερείξεζε ζηνλ νξγαληζκό ηνπ πξνθαηαβνιηθά θαη
πεξηζζόηεξν απ’ ό,ηη ζα ηνπ επέηξεπε ην ίδην ην εξέζηζκα, πνπ, όζν ζπλερίδεηαη, ηόζν
επαπμάλεη ηελ έθθξηζε ηεο ζρεηηθήο νξκόλεο, (κε ηελ νπνία, σο πξνλεπξνδηαβηβαζηή, κεηαθέξνληαη ηα εξεζίζκαηα ζηνλ εγθέθαιν), δειαδή ην ζρεηηθό
αίζζεκα πνπ βγαίλεη ζηελ έθθξαζε.
Ο από «θαηά» έσο «ππέξ» σο έθθξαζε, «νξκνληθήο» δνκήο, (θαη’ εκθάληζε)
θπκαηλόκελνο (εληαίνο) «πόιεκνο» σο πξνο ηελ «πνιεκηθή» ηνπ δηαθνξίδεηαη αθνύ ε
ηερληθή ηεο εμαξηηέηαη από ην θύιν ηνπ αλζξώπνπ, θαζώο ν «άμνλαο» πνπ ηνλ
δηελεξγεί έρεη, όπσο έρεη δεηρηεί, γελλεηηθό ραξαθηήξα. ηελ (πνιεκηθή)
ππεξζπκπεξηθνξηθή θιίκαθα, όπνπ ν πόιεκνο βαίλεη εληεηλόκελνο έσο όηνπ
κεηαζηξέθεηαη ζε κε πνιεκηθό (πην ζσζηά αληηπνιεκηθό) πόιεκν, πξάγκαηη έρνπκε
κάζεη λα δηαθξίλνπκε ηελ «θαηά» σο αλδξηθή (ηάζε γηα επηβνιή, όπσο απηή
εθδειώλεηαη, ηνπιάρηζηνλ ζηηο αληξνθξαηνύκελεο θνηλσλίεο, - αλέθαζελ - κε
νπσζδήπνηε ελεξγεηηθά ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα, όπσο ην ζάξξνο, ε δύλακε, ε
ππεξεθάλεηα, ε επίηεπμε - ηδηαίηεξα απέλαληη ησλ γπλαηθώλ - ληθώλ, ε απόθηεζε
αμησκάησλ, ηηκώλ, ηίηισλ, ε άξλεζε θάζε «γπλαηθείαο» - κε ηελ έλλνηα ηνπ
ππάθνπνπ, ππεξεηηθνύ, ππνηαγκέλνπ - ηάζεο θ.ιπ., κε κηα δηαξθή πάιε γηα
πξνζσπηθή ππεξνρή πνπ ζεσξείηαη «αλδξηθό» λα ηελ πεηύρνπκε) από ηελ «ππέξ» σο
γπλαηθεία (ραξαθηεξηζηηθά ηεο ε ππαθνή θαη ε ππνηαγή) ζπκπεξηθνξά. πλνπηηθά,

6

αδξνκεξώο ε «θαηά» ζπκπεξηθνξά παξαηεξείηαη ζηνπο άλδξεο θαη ε «ππέξ» ζηηο
γπλαίθεο. Τπάξρεη, δειαδή, δηαθνξά κνξθήο ππεξζπκπεξηθνξάο αλάινγα κε ην θύιν,
αλάινγα, δειαδή, πξνο ηα νξκνληθά ώζκαηα ηνπ θύινπ: (αδξνκεξώο:) ηεο
ηεζηνζηεξόλεο θαη ηεο πξνγεζηεξόλεο. Όλησο: Βξέζεθε εξγαζηεξηαθά ζηελόηαηε
ζρέζε ηεο πξώηεο κε ηελ επηζεηηθόηεηα θαη ηεο δεύηεξεο κε ηελ ππνρσξεηηθόηεηα! ...
Σν είδνο ηνπ πνιέκνπ ην θξίλνπλ νη ζεμνξκόλεο - ην sex δελ είλαη παξά ε ζπκβνιηθή
ζύλνςή ηνπ!» (Γεκνπιάο, 1993).

ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΔΠΙΦΑΙΝΟΜΔΝΟ
ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ε θπζηθή απόζηαζε κεηαμύ ησλ αηόκσλ θαζνξίδεηαη από ην
πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ (Hall, 1966, Sommer, 1969), όπνπ ε αιιειεπίδξαζε ειηθίαο
θαη θύινπ είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο θαζνξηζκνύ ηεο, όπσο δείρλνπλ ηα
κεγαιύηεξα ζηελ ειηθία αγόξηα, πνπ, αλεμάξηεηα από ην όηη όια ηα παηδηά δηαηεξνύλ
κεγαιύηεξεο γεληθά δηαπξνζσπηθέο απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο, επηιέγνπλ κεγαιύηεξεο
απνζηάζεηο από ηα κεγαιύηεξα θνξίηζηα, ρσξίο δηαθνξά αλάκεζα ζηα κηθξόηεξα
παηδηά (Tennis & Dabbs, 1975). Άηνκα γεληθώο αγρώδε κε ρακειή απηνεθηίκεζε
δηαηεξνύλ κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο (Karabenik & Meisels, 1972). Ζ δηαπξνζσπηθή
απόζηαζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επεξεάζεη άιινπο παξάγνληεο: κηθξέο
απνζηάζεηο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε βνήζεηα ηνπ άιινπ, αλ εκθαλώο εμέθξαζε ηελ
επηζπκία λα βνεζεζεί, αλάινγα κε ηελ πνηόηεηα ηεο ζρέζεο, ζε ακνηβαηόηεηα θαη ζε
ζύγθξνπζε (Gifford, 1987). Μεγαιύηεξεο απνζηάζεηο δηαηεξνύλ ηα άηνκα ζε ελ
δπλάκεη απεηιεηηθέο θαηαζηάζεηο, όπσο όηαλ ε ζεμνπαιηθή ηνπο έιμε ή ε θνηλσληθή
ηνπο επηδεμηόηεηα γίλεηαη αληηιεπηή από ηνπο άιινπο (Brady & Walker, 1978). Σα
άηνκα θξαηνύλ κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο όηαλ δέρνληαη αξλεηηθή επαλαηξνθνδόηεζε
γηα θάπνηα πξάμε ηνπο (Karabenik & Meisels, 1972, O’ Neal et al, 1984). Ζ
επηζεηηθόηεηα πάληα θαη παληνύ θαξαδνθεί, αιιά ξπζκίδεηαη κε ηελ απηεπίγλσζή
καο.

ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ
Παλαγηώηα Λίηζα, Υαξνύια Νηάκπιηα, Γεκήηξε Ληόβα, γηα ηερληθήο θύζεο βνήζεηά
ηνπο.
Όιε ηελ Οκάδα κνπ Βηνςπρναλαιπηηθήο Έξεπλαο, γεληθώο.
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