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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει, αν ο δεσμός που θα 

αναπτύξει το βρέφος με τη μητέρα του είναι μια μεταβλητή που επηρεάζει την 

εκδήλωση της μοναξιάς στην παιδική ηλικία. Παράλληλα, θέλει να ελέγξει 

ποιος τύπος δεσμού, είναι υπεύθυνος. Τέλος, μελετάται και αν το φύλο είναι 

μια μεταβλητή που επηρεάζει τα επίπεδα της μοναξιάς. 

Γι΄ αυτό το σκοπό, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα με ερωτηματολόγια. Στην 

έρευνα αυτή συμμετείχαν συνολικά 167 μαθητές, χωρισμένοι σε τρείς 

ηλικιακές ομάδες 10χρονοι, 12χρονοι και 14χρονοι μαθητές, (78 κορίτσια).Η 

έρευνα αυτή, έλαβε χώρα σε ημιαστικές περιοχές. Τα ερωτηματολόγια που 

έπρεπε να απαντήσουν οι μαθητές, ήταν δύο. Το πρώτο αφορούσε της στενές 

σχέσεις, και χωριζόταν σε δύο υποκλίμακες. Η πρώτη υποκλίμακα σχετιζόταν 

με το αγχώδη δεσμό ενώ η δεύτερη με τον αποφευκτικό. Το δεύτερο 

ερωτηματολόγιο, μελετούσε τη μοναξιά και τη κοινωνική απομόνωση.  

Τα αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη έρευνα έδειξαν ότι ο δεσμός είναι μια 

μεταβλητή που επηρεάζει την εκδήλωση της μοναξιάς. Πιο συγκεκριμένα, ο 

αποφευκτικός δεσμός βρέθηκε να σχετίζεται με υψηλότερες τιμές μοναξιάς και 

κοινωνικής απομόνωσης. Τέλος, υπήρχε μια στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στα επίπεδα μοναξιάς και στο φύλο. Τα κορίτσια δηλώνουν πιο 

δημοφιλή από τα αγόρια. 

 

Λέξεις κλειδιά: δεσμός, μοναξιά, μεταβλητή, παιδική ηλικία, φύλο. 
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Summary 

 

The aim of this study is to investigate whether the type bond that the infant will 

develop with his mother is a variable that affects the level of loneliness in 

childhood. Finally, it is also considered whether gender is a variable that 

affects the levels of loneliness. 

For this purpose, a survey was conducted. This survey involved a total of 167 

students, (10, 12 and 14 year olds, 78 females).This research took place in 

semi-urban areas. The questionnaires that students had to answer were two. 

The first concerned close relations, and was divided into two sub-scales. The 

first sub-scale was associated with the anxiety bond, while the second with 

the avoidance. The second questionnaire concerned loneliness and social 

isolation. 

The results showed that the avoidant bond is a variable that affects the 

manifestation of loneliness. Finally, there was a statistically significant 

difference between loneliness and gender. Girls feel more popular than boys. 

 

Keywords: mother- child bond, loneliness, childhood. 
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Εισαγωγή 

 

Στην σημερινή εποχή πολλοί είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι δηλώνουν ότι 

βιώνουν το αίσθημα της μοναξιάς. Η μοναξιά, είναι ένα θλιβερό συναίσθημα 

απομόνωσης από τους άλλους ανθρώπους, κατά το οποίο το άτομο νιώθει 

παραμελημένο από το κοινωνικό του περίγυρο και προβαίνει σε ενέργειες 

που το απομονώνουν ακόμα περισσότερο. Είναι μια αναπόφευκτη ανθρώπινη 

εμπειρία, ένα συνειδητό βίωμα, με ασυνείδητες όψεις. Ο φόβος της μοναξιάς, 

σύμφωνα με τον ψυχίατρο John Bowlby, θεωρείται εγγενής και αυτό αποτελεί 

το κίνητρο για τη δημιουργία επαφών, όπως είναι ο δεσμός της μητέρας με το 

βρέφος. 

Όσο αφορά, το δεσμό μητέρας- βρέφους, είναι ένας ισχυρός δεσμός κατά τον 

οποίο η μητέρα αισθάνεται τις ανάγκες του βρέφους και ανταποκρίνεται, έτσι 

με αυτό τον τρόπο δίνεται στο βρέφος η αίσθηση του εαυτού. Ο δεσμός, 

αποτελεί μια συνεχείς συναισθηματική σύνδεση, όπου όλες οι 

συναισθηματικές διεγέρσεις της μητέρας έχουν επίδραση στην ψυχική 

κατάσταση του παιδιού και παράγει την επιθυμία για συνεχή επικοινωνία 

μεταξύ μητέρας και παιδιού.  Παράλληλα, ανάλογα με τον τύπο του δεσμού 

που έχει αναπτυχθεί, καθορίζεται η μετέπειτα ανάπτυξη του ατόμου, η 

ανάπτυξη μιας υγιούς προσωπικότητας και η ικανότητα να αναπτύσσει 

συναισθηματικούς δεσμούς οικειότητας με άλλα άτομα. 

Οι έννοιες που θα μας απασχολήσουν σε αυτή την εργασία, είναι η έννοια του 

δεσμού και η έννοια της μοναξιάς στην παιδική ηλικία, καθώς και πως 

συνδέονται μεταξύ τους. Πολλές έρευνες έχουν ασχοληθεί είτε με τη μοναξιά 

στην παιδική ηλικία, είτε με το δεσμό της μητέρας με το βρέφος. Όσο αφορά 

το δεσμό, έχουν δείξει ότι η σχέση αυτή ειδικά το πρώτο χρόνο της ζωής, 

αφήνει στίγματα στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του εκκολαπτόμενου 

ανθρώπου, τα οποία αν είναι αρνητικά, μπορεί να έχουν δυσμενείς 

επιπτώσεις στις μετέπειτα διαπροσωπικές σχέσεις του. Όσο αφορά της 

έρευνες για τη μοναξιά στην παιδική ηλικία, οι περισσότερες εξετάζουν τους 

παράγοντες και τα χαρακτηριστικά που εμφανίζουν τα παιδιά με μοναξιά. 

Παρόλα αυτά, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία έρευνα η οποία να εξετάζει το 
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πώς ο δεσμός που θα αναπτύξει το βρέφος με τη μητέρα του, μπορεί να το 

επηρεάσει στην εμφάνιση της μοναξιάς. 

Η ανάλυση του θεωρητικού και ερευνητικού μέρους της πτυχιακής εργασίας 

που ακολουθεί, διαπραγματεύεται το θέμα εάν η μοναξιά στην παιδική ηλικία 

σχετίζεται με το τύπο του δεσμού που ανέπτυξε το παιδί κατά τη βρεφική του 

ηλικία με τη μητέρα του. Αναλύονται όλοι οι τύποι δεσμού που μπορεί να 

αναπτύξει το βρέφος με τη μητέρα του καθώς και τα χαρακτηριστικά που έχει 

ο καθένας. Διερευνώνται διάφοροι παράγοντες που μπορεί να σχετίζονται με 

τη μοναξιά(π.χ. το φύλο). Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με το 

ποίος τύπος δεσμού επηρεάζει την εμφάνιση της μοναξιάς στην παιδική 

ηλικία. 

 

  



10 
 

                                       

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 

Κατά καιρούς, πολλές μελέτες έχουν ασχοληθεί με ζητήματα όπως είναι η 

μοναξιά κυρίως στους εφήβους και στους ηλικιωμένους καθώς και ο δεσμός 

της μητέρας με το βρέφος. Όσο αφορά τη μοναξιά στην παιδική ηλικία έχουν 

πραγματοποιηθεί ελάχιστες μελέτες. Από τις μελέτες αυτές, γνωρίζουμε ότι 

μερικές από τις μεταβλητές που είναι υπεύθυνες για την εμφάνιση της είναι 

π.χ. η επιθετικότητα, το φύλο, το άγχος καθώς και η κοινωνική συμπεριφορά. 

Όσο αφορά το δεσμό της μητέρας με το βρέφος, πολλές μελέτες έχουν 

εστιάσει στα διάφορα χαρακτηριστικά που έχουν τα βρέφη, ανάλογα με το 

τύπο δεσμού που έχουν αναπτύξει με τη μητέρα τους, καθώς και τις 

επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην μετέπειτα ζωή τους.  

Οι τύποι δεσμού, που μπορεί να αναπτύξει ένα βρέφος με τη μητέρα του είναι 

οι εξής: ασφαλής, αγχώδης και αποφευκτικός. Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά 

που έχουν ασφαλή δεσμό, έχουν άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους από 

τους γονείς τους και στην μετέπειτα ζωή τους έχουν καλές διαπροσωπικές 

σχέσεις, χαμηλό άγχος και αισιόδοξη στάση. Τα παιδιά με αποφευκτικό 

δεσμό, δεν είχαν άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους από τους γονείς τους 

και έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν συναισθηματικές 

διακυμάνσεις, αποφυγή κοινωνικής επαφής και τάσεις αποφυγής. Τέλος, τα 

παιδιά με αγχώδη δεσμό, δεν είχαν ανταπόκριση στις βασικές τους ανάγκες 

και είναι πιθανόν να αναπτύξουν στην μετέπειτα ζωή τους περισσότερο 

άγχος, επιθετικότητα και χαμηλή αυτοεκτίμηση.  

Αφορμή για τη συγκεκριμένη έρευνα, στάθηκε το γεγονός ότι καμία από τις 

έρευνες που έχουν διεξαχθεί δεν έχουν εξετάσει το αν και κατά πόσο ο τύπος 

του δεσμού που θα αναπτύξει το βρέφος με την μητέρα του, μπορεί να είναι 

μια μεταβλητή που να επηρεάζει την εμφάνιση της μοναξιάς στην παιδική  

ηλικία. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να εξετάσει το αν ο τύπος του 

δεσμού και ποιος από τους τρείς, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της 

μοναξιάς.  
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ΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με έρευνες, οι σχέσεις στην παιδική ηλικία επηρεάζουν 

σημαντικά την εξέλιξη του ανθρώπου στην μετέπειτα ζωή του και στην 

διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Ένας από τους βασικούς παράγοντες 

που επηρεάζουν την εξέλιξη του ατόμου είναι ο δεσμός με την μητέρα του. 

Με βάση την θεωρία της προσκόλληση του Bowlby(Cole & Cole, 2011), η 

ποιότητα και του δεσμού και το είδος που έχει αναπτύξει το βρέφος με την 

μητέρα του, έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά 

στην ανάπτυξη της προσωπικότητας. Δεσμός σύμφωνα με τον 

Bowlby(Cole & Cole, 2011) είναι το συναισθηματικό δέσιμο σε ένα βρέφος 

και ένα ή δύο σημαντικά πρόσωπα που έχουν αναλάβει την φροντίδα του. 

Υποστήριξε δηλαδή ότι το βρέφος γεννιέται με την έμφυτη ανάγκη για 

δεσμό με ένα άτομο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις βασικές του ανάγκες 

και θα του παρέχει ασφάλεια. Αυτή η τάση οδηγεί τα βρέφη στην 

προσκόλληση με ένα άτομο, με απώτερο στόχο την ικανότητα 

προσαρμογής του στο περιβάλλον. 

 

Από την άλλη η Mary Ainsworth_ (Cole & Cole, 2011)_εισήγαγε την έννοια 

της «Ασφαλούς Βάσης» κατά την οποία το βρέφος χρησιμοποιεί την 

ασφάλεια της μητέρας του για να εξερευνήσει το περιβάλλον του. Η 

Ainsworth, περιέγραψε την πειραματική συνθήκη με την είσοδο ενός 

αγνώστου προσώπου σε ένα δωμάτιο όπου βρίσκονταν μητέρες με τα 

βρέφη τους. Από τις παρατηρήσεις της, φάνηκε πως οι γονείς από τον 

τρόπο που ανταποκρίνονται στις συμπεριφορές του βρέφους, 

δημιουργούν προσδοκίες σε αυτό για τον εαυτό του και για τους άλλους 

και γενικότερα για τις διαπροσωπικές του σχέσεις. 

 

Το γεγονός ότι τα παιδιά ηλικίας 7 έως 9 μηνών, αναστατώνονται όταν 

αποχωρίζονται τα πρόσωπα που κυρίως τα φροντίζουν, υποδηλώνει ότι ο 
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δεσμός είναι ένα οικουμενικό χαρακτηριστικό της ανάπτυξης (Grossmann-& 

Grossmann, 1990). Τρείς βασικές ερμηνείες για το δεσμό κυριαρχούν ως 

προς το ρόλο του δεσμού, τις αιτίες και τις επιδράσεις του και αυτές είναι: 

✓ Ο ισχυρισμός του Sigmund Freud, ότι τα παιδιά συνδέονται με τα 

άτομα που τους καλύπτουν την ανάγκη για τροφή. 

✓ Ο  ισχυρισμός του Erik Erikson, ότι τα βρέφη δημιουργούν δεσμό με τα 

πρόσωπα που θεωρούν ότι μπορούν να τα βοηθήσουν. 

✓ Ο ισχυρισμός του John Bowlby, ότι τα βρέφη δημιουργούν δεσμό με τα 

άτομα που τους παρέχουν μια σταθερή βάση για να μπορέσουν να 

εξερευνήσουν τον κόσμο. 

 

 

Η ερμηνεία του Sigmund Freud 

 

Ο Freud θεωρούσε πως οι πρώτες αλληλεπιδράσεις των βρεφών με το 

κοινωνικό τους περίγυρο, και πιο συγκεκριμένα με τα άτομα που τα 

φροντίζουν, καθορίζουν την προσωπικότητα και την κοινωνική τους 

ανάπτυξη. Ενστερνιζόταν ότι τα ανθρώπινα όντα κινητοποιούνταν κυρίως 

από βιολογικές ενορμήσεις. Όταν δηλαδή μια ενόρμηση έχει διεγερθεί, ο 

οργανισμός προσπαθεί να βρει τρόπους για την καλύψει. Καθώς όμως 

μειώνεται η ενόρμηση, ο οργανισμός βιώνει μια ευχαρίστηση και 

επανέρχεται στη βιολογική του ισορροπία. Άρα σύμφωνα με αυτά, η 

αναζήτηση της ευχαρίστησης είναι μια από τις βασικές αρχές της ύπαρξης. 

Επιπλέον, πίστευε ότι ο δεσμός του παιδιού με την μητέρα έχει 

καθοριστικό ρόλο στην ενήλικη ζωή του, καθώς αποτελεί «πρότυπο για 

όλες τις σχέσεις αγάπης και στα δύο φύλα» (Cole & Cole, 2011). 

Σύμφωνα με τον Freud (Cole & Cole, 2011) το πρώτο χρόνο της ζωής του, 

το βρέφος αντλεί ευχαρίστηση από το στόμα. Γι΄αυτό ονόμασε αυτή τη 

περίοδο στοματικό στάδιο. Κατά την διάρκεια αυτού του σταδίου, τα παιδιά 

συνδέονται με τα πρόσωπα εκείνα που τους ικανοποιούν την αίσθηση της 

πείνας. Είναι συνήθως το πρόσωπο που τους παρέχει τροφή και τις 

περισσότερες φορές αυτό το πρόσωπο είναι η μητέρα. Στη διάρκεια του 
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δεύτερου χρόνου της ζωής του βρέφους, το σημείο ευχαρίστησης είναι ο 

πρωκτός. Η πρωκτική ευχαρίστηση, με βάση τον Freud αντιπροσωπεύει 

την ενόρμηση για ανεξαρτησία και αυτό-έλεγχο.  

Παρόλα αυτά η θεωρία του δεν είχε μεγάλη ανταπόκριση και αποδοχή 

γιατί ενώ στην θεωρία του, αναφέρει ότι στο δεύτερο χρόνο τα παιδιά 

πρέπει να ενεργούν πιο ανεξάρτητα, δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί τα 

παιδιά αναστατώνονται όταν αποχωρίζονται την μητέρα τους. 

 

 

Η θεωρία του Erik Erikson 

 

O Erikson (Cole & Cole, 2011), αναφέρει ότι υπάρχουν 8 στάδια στο κύκλο 

της ζωής του ατόμου, που το καθένα από αυτά αποτελείται και από μια 

σύγκρουση, την οποία καλείται να λύσει. Μετά από κάθε λύση μιας 

σύγκρουσης το άτομο αποκτά περισσότερες δεξιότητες. Μερικά άτομα, τα 

οποία δεν λύνουν μια σύγκρουση κάποιου σταδίου, θα συνεχίσουν να 

παλεύουν με την σύγκρουση αυτή και αργότερα στην ζωή τους. Σύμφωνα 

με τον Erikson, οι συγκρούσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τα πρώτα 

δύο χρόνια, εξηγούν και το άγχος που αναπτύσσουν τα παιδιά όταν 

αποχωρίζονται τη μητέρα τους. Πιο συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια του 

πρώτου σταδίου τα παιδιά αναπτύσσουν την ισορροπία μεταξύ 

εμπιστοσύνης και δυσπιστίας. Π.χ. «Θα έρθει η μητέρα μου άμα κλάψω». 

Τα παιδιά δηλαδή συνδέονται με εκείνα τα άτομα που τους αναπτύσσουν 

μια αίσθηση εμπιστοσύνης και καλύπτουν τις ανάγκες τους. Μόλις 

αποκτήσουν την εμπιστοσύνη από τα άτομα που τους φροντίζουν 

μπαίνουν στο δεύτερο στάδιο και αναπτύσσουν την αυτονομία τους ( Cole 

& Cole, 2011 ). 

 
 



14 
 

 

Η ερμηνεία του John Bowlby 

 

Ύστερα από τις καταστροφές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, όπου χάθηκαν τόσες ζωές, η Παγκόσμια 

Οργάνωση Υγείας, ζήτησε το 1950 από τον John Bowlby, να μελετήσει τα 

προβλήματα ψυχικής υγείας των παιδιών που είχαν υποστεί την αποστέρηση 

της μητρικής φροντίδας και είχαν τοποθετηθεί σε ίδρυμα.  

Ο Bowlby, αφού συνέλεξε πληροφορίες μέσω της παρατήρησης των 

παιδιών και μέσα από συνεντεύξεις, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλα τα 

παιδιά, όταν αποχωρίζονται για πρώτη φορά τη μητέρα τους, 

καταβάλλονται από έντονο φόβο, κλαίνε και θέλουν να ξεφύγουν από το 

περιβάλλον τους. Στη συνέχεια, περνούν στο στάδιο της απόγνωσης και 

της κατάθλιψης. Σε περίπτωση που ο αποχωρισμός αυτός συνεχιστεί και 

δεν έχει δημιουργηθεί μια νέα σταθερή σχέση, τα παιδιά παύουν πλέον να 

νοιάζονται για τους άλλους. Η συμπεριφορά αυτή, ονομάστηκε από τον 

Bowlby αποδέσμευση_(Cole & Cole, 2011). 

Ο  Bowlby υπέθεσε πως θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός που να 

παρέχει ισορροπία μεταξύ της ανάγκης του βρέφους για ασφάλεια και της 

ανάγκης για διάφορες εμπειρίες μάθησης. Έτσι αυτό το μηχανισμό τον 

αποκάλεσε δεσμό_(Cole & Cole, 2011). 

 

 

Φάσεις δεσμού μεταξύ μητέρας και βρέφους 

 

Υπάρχουν τέσσερις φάσεις ανάπτυξης του δεσμού μεταξύ της μητέρας και 

του παιδιού και είναι οι εξής-(Cole & Cole, 2011): 

I. Φάση 1: Η φάση προ του δεσμού, αναπτύσσεται από την στιγμή της 

γέννησης του παιδιού και διαρκεί μέχρι και την έκτη εβδομάδα. Σε αυτή 

τη φάση τα βρέφη βρίσκονται σε στενή επαφή με το άτομο που το 
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φροντίζει και τους παρέχει τα απαραίτητα για την κάλυψη των βασικών 

του αναγκών. Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της φάσης, είναι ότι τα 

βρέφη δεν έχουν αναπτύξει ακόμα την αναγνώριση των γνωστών 

προσώπων, και έτσι δεν ανησυχούν όταν μένουν με άγνωστα άτομα. 

II. Φάση 2: Η φάση του υπό-διαμόρφωση δεσμού, η οποία ξεκινάει από 

την 6η εβδομάδα και διαρκεί ως και τον 8ο μήνα. Στην διάρκεια αυτή τα 

βρέφη αρχίζουν και αναγνωρίζουν τα γνωστά από τα άγνωστα 

πρόσωπα και αντιδρούν με τον ανάλογο τρόπο στην παρουσία τους.  

III. Φάση 3: Η φάση όπου δημιουργείται ο δεσμός από τον 8ο – 24ο μήνα. 

Σε αυτή τη φάση, σύμφωνα με τον Bowlby, γίνεται εμφανές το άγχος 

του αποχωρισμού και η αναστάτωση του βρέφους όταν αποχωρίζεται 

την μητέρα του ή τον φροντιστή του. 

IV. Φάση 4: Η φάση των αμοιβαίων σχέσεων η οποία ξεκινάει από τον 

24ο μήνα και μπορεί να κρατήσει για χρόνια. Σε αυτή την φάση 

διατηρείται ισορροπία μεταξύ της μητέρας και του παιδιού καθώς 

ασχολείται και με άλλες δραστηριότητες που απαιτούν χρόνο μακριά 

από την μητέρα. 

Η επίτευξη μιας σταθερής, αμοιβαίας συναισθηματικής σχέσης μεταξύ του 

βρέφους και του φροντιστή του, δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στο παιδί 

κατά την διάρκεια του αποχωρισμού από το φροντιστή του. Συνεπώς, με 

βάση τον Bowlby (Cole & Cole, 2011), η σχέση του δεσμού λειτουργεί και 

ως ένα εσωτερικευμένο μοντέλο εργασίας, το οποίο κατευθύνει την 

συμπεριφορά του παιδιού στις μετέπειτα διαπροσωπικές του 

αλληλεπιδράσεις. 

 

 

Ενδείξεις από τα μοντέλα των ζώων. 

 

Δεδομένου ότι τα πειράματα στο ανθρώπινο είδος έχουν απαγορευτεί, οι 

επιστήμονες αναγκάστηκαν να ελέγξουν τους συγγενείς μας, τους πιθήκους, 

όπου οι συμπεριφορές τους είναι ανάλογες με των ανθρώπων. 
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Οι Αμερικανοί επιστήμονες, πίστευαν ότι τα ζώα μαθαίνουν να ικανοποιούν τις 

ανάγκες εκείνες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών τους και 

την επιβίωση τους. Σύμφωνα με τον Hary Harlow-( Cole & Cole, 2011) για να 

εξετάσει την θεωρία της ικανοποίησης των αναγκών στο δεσμό, 

πραγματοποίησε μια έρευνα βασισμένη σε πιθήκους. Σε μια μελέτη, χώρισαν 

οχτώ βρέφη πιθήκων από τις μητέρες τους μετά από την γέννηση τους και τα 

τοποθέτησαν σε ξεχωριστά κλουβιά με άψυχες μητέρες, φτιαγμένες η μια από 

σύρμα και η άλλη από ύφασμα. Τα τέσσερα πιθηκάκια έπαιρναν γάλα από 

την συρμάτινη υποκατάστατη μητέρα, ενώ τα άλλα τέσσερα από την 

υφασμάτινη. Στην περίοδο των 165 ημερών που έμειναν με τις 

υποκατάστατες «μητέρες», τα βρέφη πιθηκάκια έδειξαν να προτιμούν 

περισσότερο την υφασμάτινη μητέρα από την συρμάτινη. Παρατηρήθηκε, ότι 

ενώ κάποια έπαιρναν όλη τους την τροφή από την συρμάτινη μητέρα, 

πήγαιναν σε εκείνη μόνο για να φάνε και μετά γυρνούσαν πάλι στην 

υφασμάτινη και την αγκάλιαζαν. Έτσι ο Harlow κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

«τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας αναδεικνύουν την σημασία της 

σωματικής επαφής στην δημιουργία του δεσμού μεταξύ της μητέρας και του 

βρέφους» (Harlow (1959) όπως αναφέρεται στους Cole &_Cole, 2011). 

Αργότερα, πραγματοποιήθηκε και μια άλλη έρευνα για να αναλύσει αν υπήρχε 

κάποια επίδραση των υποκατάστατων μητέρων στην εξερεύνηση του 

βρέφους. Πιο συγκεκριμένα, στα κλουβιά όπου τα πιθηκάκια έπαιρναν γάλα 

από την συρμάτινη υποκατάστατη μητέρα, τοποθέτησαν ένα μηχανικό 

αρκουδάκι που προχωρούσε. Τότε παρατηρήθηκε ότι κάθε φορά που το 

αρκουδάκι κινούνταν, το πιθηκάκι έτρεχε φοβισμένο στην αγκαλιά της 

υφασμάτινης μητέρας και στην συνέχεια, αφού ξεπερνούσε το φόβο του, 

γυρνούσε και παρατηρούσε το αρκουδάκι. 

Στην συνέχεια, οι επιστήμονες για να ελέγξουν με ποια υποκατάστατη μητέρα 

είχαν αναπτύξει δεσμό τα βρέφη μετά από την απομάκρυνση τους από αυτή 

για ένα χρόνο, τους τοποθέτησαν σε μια συσκευή όπου, όταν πατούσαν ένα 

μοχλό τους εμφάνιζαν την συρματένια μητέρα, την υφασμάτινη και ένα άδειο 

κουτί. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν ότι ακόμα και τα πιθηκάκια που έπαιρναν 

αποκλειστικά και μόνο γάλα από την συρμάτινη μητέρα, πατούσαν τον μοχλό 

για να βλέπουν περισσότερο την υφασμάτινη. Τόσο για την συρμάτινη 
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υποκατάστατη μητέρα όσο και για το άδειο κουτί τα πιθηκάκια έδειχναν να 

αδιαφορούν. Με βάση αυτή τη μελέτη, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όλα τα 

πιθηκάκια είχαν σχηματίσει δεσμό με την υφασμάτινη μητέρα, η οποία τους 

παρείχε την συναισθηματική ασφάλεια. (Cole & Cole, 2011). 

 

 

Ο φόβος του ξένου, το άγχος αποχωρισμού και η υπόθεση της 

ανακολουθίας. 

 

Η θεωρία του Bowlby, εξελίχθηκε από την -Mary Salter Ainsworth, η οποία 

έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στην αλληλεπίδραση της μητέρας και του 

βρέφους, ως παράγοντας που διαμορφώνει τις ατομικές διαφορές. Η ιδέα της 

αυτή, τεκμηριώθηκε με την μέθοδο του ξένου, ως μέτρηση των ατομικών 

διαφορών στο δεσμό_(Cole & Cole, 2011). Οι περισσότεροι ψυχολόγοι 

θεωρούν ότι ο φόβος του ξένου και το άγχος του αποχωρισμού με τον 

φροντιστή του, -συνδέεται με τη γνωστική ανάπτυξη του βρέφους. Τα βρέφη 

έχουν ήδη αναπτύξει την ικανότητα του να ξεχωρίζουν τον φροντιστή τους, 

από τα άγνωστα πρόσωπα, καθώς και να αντιλαμβάνονται την απουσία του. 

Επομένως, σύμφωνα με την υπόθεση της ανακολουθίας, τα βρέφη βιώνουν 

το άγχος όταν αποκτούν την ικανότητα να διακρίνουν την απόκλιση από το 

γνωστό ή το αναμενόμενο-( Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978, όπως 

αναφέρεται στους Graig & Baucum, 2007). Το άγχος επέρχεται συνήθως από 

την απουσία του φροντιστή τους, ο οποίος συνδέεται και με την ασφάλεια. Πιο 

συγκεκριμένα, νιώθουν ασφάλεια όταν το πρόσωπο που τους παρέχει 

φροντίδα είναι παρών, ενώ νιώθουν ανασφάλεια όταν το συγκεκριμένο 

πρόσωπο είναι απών. Σύμφωνα με τον Gordon Bronson, τα 9 μηνών  βρέφη, 

μερικές φορές κλαίνε πριν ακόμα πλησιάσει ο ξένος. Αυτό δείχνει είτε ότι είχαν 

ήδη αρνητικές εμπειρίες με αγνώστους, είτε ότι η μητέρα μεταδίδει σήματα στο 

βρέφος με την έκφραση του προσώπου της- (Graig & Baucum, 2007). 

Συνεπώς, ο φόβος του ξένου αποτελεί ένα ορόσημο της κοινωνικής 

ανάπτυξης (Graig & Baucum, 2007). Όταν τα παιδιά μάθουν να αναγνωρίζουν 

το άτομο που τα φροντίζει, ως πηγή ασφάλειας, αισθάνονται ελεύθερα να 

εξερευνήσουν νέα αντικείμενα, όσο υπάρχει η παρουσία του φροντιστή. Τα 
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παιδιά που δεν καταφέρνουν να εξερευνήσουν κινούνται συνήθως γύρω από 

το άτομο αυτό, από την άλλη όμως, όταν τα παιδιά παρηγορούνται από τους 

ξένους και δείχνουν δυσαρέσκεια με την μητέρα τους, φαίνεται ότι 

διακατέχονται από άγχος για τα άτομα που τα φροντίζουν, τα οποία 

εμποδίζουν και την συναισθηματική τους ανάπτυξη. (Sroufe &_Fleeson, 1986,  

Graig & Baucum, 2007).  

Η μέθοδος του ξένου αποτελείται από 7 φάσεις κατά τις οποίες οι μητέρα 

αφήνει το παιδί σε ένα δωμάτιο με παιχνίδια. Στην 6η φάση κατά την διάρκεια 

που αφήνει η μητέρα το παιδί μόνο του, εισέρχεται στο δωμάτιο ένα άγνωστο 

πρόσωπο. Όλη αυτή η διαδικασία δημιουργεί ένα άγχος στο παιδί. Κατά την 

διάρκεια της 7ης φάσης, η μητέρα επιστρέφει και πάλι στο δωμάτιο. Εκεί 

παρατηρούνται τρεις διαφορετικές αντιδράσεις ανάλογα με το δεσμό που έχει 

αποκτήσει το παιδί με την μητέρα του (α)ασφαλή, β)αποφευκτικό και 

γ)αμφιθυμικό). Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά που 

έχουν ασφαλή δεσμό, αντιδρούν με το κλάμα και όταν επιστρέφει η μητέρα 

τους την χρησιμοποιούν ως ασφαλή βάση για να ανακουφιστούν. Τα παιδιά 

που έχουν αναπτύξει αποφευκτικό δεσμό παρουσιάζουν συμπεριφορές 

συναισθηματικής απομάκρυνσης από τους γονείς, και δεν αντιδρούν καθόλου 

όταν μπαίνει η μητέρα στο δωμάτιο. Τέλος, τα παιδιά με αμφιθυμικό δεσμό 

αντιδρούν με παρατεταμένη διαμαρτυρία και έκφραση θυμού, δείχνουν να 

θέλουν να προσεγγίσουν την μητέρα τους αλλά και ταυτόχρονα να την 

αποφεύγουν. Από την έρευνα αυτή φάνηκε, ότι η ασφάλεια ή μη που 

αντλούσε το παιδί από τον φροντιστή- μητέρα, έχει καθοριστικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της εμπιστοσύνης του εαυτού του και των γύρων του_(Cole & Cole, 

2011).  
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Τύποι δεσμού 

 

Με βάση τα αποτελέσματα των πειραμάτων της, η Ainsworth τεκμηρίωσε τους 

εξής τύπους δεσμού-_ ( Cole & Cole, 2011) 

Ασφαλής  Αμφιθυμικός       Αποφευκτικός 

 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ: Οι γονείς ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες 

του βρέφους. Έτσι τα βρέφη, που αναπτύσσουν αυτό το δεσμό τείνουν να 

έχουν: 

❖ Χαμηλό άγχος και καλές διαπροσωπικές σχέσεις. 

❖ Εμπιστοσύνη, φιλία, αισιόδοξη στάση, ανεξαρτησία και κοινωνική 

επιδεξιότητα. 

❖ Εποικοδομητικό τρόπο χειρισμού των συναισθημάτων 

❖ Ελεύθερη έκφραση θετικών αρνητικών συναισθημάτων και 

φυσιολογικός βαθμός δυσφορίας σε αγχογόνες καταστάσεις. 

❖ Ζεστές σχέσεις στο οικογενειακό περιβάλλον. 

❖ Δεν φοβούνται την απόρριψη και πλησιάζουν εύκολα τους ανθρώπους. 

❖ Ανεπτυγμένες στρατηγικές ρύθμισης που ελαχιστοποιούν το στρες και 

το άγχος. 

❖ Ανταποκρίνονται καλύτερα σε νέες καταστάσεις. 

❖ Αντιμετωπίζουν ευκολότερα τις δυσκολίες. 

 

ΑΠΟΦΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ: Οι γονείς δεν ανταποκρίνονται άμεσα και 

συνήθως είναι επικριτικοί με θυμό και τιμωρία όταν τα βρέφη εκφράζουν 

έντονα συναισθήματα . Τα άτομα με αυτό το είδος δεσμό έχουν: 

❖ Υψηλή τάση αποφυγής. 

❖ Αρνητικότητα προς την οικειότητα και αποφεύγουν τις στενές σχέσεις. 

❖ Συναισθηματικές διακυμάνσεις. 

❖ Ψυχρές σχέσεις με το οικογενειακό περιβάλλον. 

❖ Δεν εμπιστεύονται εύκολα. 
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❖ Αποφεύγουν την κοινωνική επαφή. 

❖ Δεν παρέχουν και δεν δέχονται υποστήριξη. 

❖ Δυσκολία ρύθμισης αρνητικών συναισθημάτων. 

❖ Δυσκολεύονται στο να κάνουν «ελεύθερο παιχνίδι» μόνα τους. 

 

ΑΜΦΙΘΥΜΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ: Οι γονείς χαρακτηρίζονται από φόβο, άγχος 

και θυμό και συνήθως, αγνοούν τις βασικές ανάγκες του βρέφους. Τα άτομα 

με αυτό το τύπο δεσμού αναπτύσσουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

❖ Υψηλό άγχος και ανασφάλεια με τις διαπροσωπικές σχέσεις. 

❖ Αγωνία για την αποδοχή. 

❖ Έμφαση σε αρνητικά συναισθήματα και συναισθηματικές υπερβολές. 

❖ Χαμηλή αυτοεκτίμηση. 

❖ Θετική εικόνα για τους άλλους και αρνητική για τον εαυτό τους. 

❖ Μοναχικότητα και επιθετικότητα. 

❖ Οι σχέσεις του περιέχουν περισσότερο αρνητικά παρά θετικά 

συναισθήματα. 

❖ Δύσκολα παρηγορείται και έχει το φόβο της παρεξήγησης από τους 

άλλους. 

❖ Πιστεύει ότι οι άλλοι δεν τον πλησιάζουν. 

Σύμφωνα με την θεωρία της προσκόλλησης, το είδος το δεσμού που θα 

αναπτυχθεί μπορεί να επηρεάσει το πώς βλέπει το άτομο τον εαυτό του και αν 

είναι άξιο να λαμβάνει αγάπη ή όχι. Παράλληλα, μπορεί να επηρεάσει την 

γενική αυτό-αντίληψη του ατόμου με αποτέλεσμα  την επίδραση στην 

κοινωνική του ανάπτυξη καθώς και στην αυτονομία του. 
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Συναισθηματική επικοινωνία και δεσμός 

 

Οι συμπεριφορές δεσμού και της μητέρας και του βρέφους εξελίσσονται 

σταδιακά και αποτελούν ένα δυναμικό σύστημα όπου οι συμπεριφορές του 

βρέφους επηρεάζουν εκείνες της μητέρας αλλά και αντίστροφα. (Graig &  

Baucum, 2007). Για παράδειγμα, ένα κοινωνικά εύκολο βρέφος το οποίο 

αντλεί την ευχαρίστηση του από την στενή επαφή με την μητέρα μπορεί να 

ενθαρρύνει και την πιο διστακτική μητέρα. Σε αντιπαράθεση, με ένα 

γκρινιάρικο βρέφος, το οποίο ανθίσταται στις προσπάθειες που κάνει ο 

φροντιστής του, για να το παρηγορήσει. (Belsky, Rovine &Taylor 1984_Lewis 

and Feiring, 1989_ όπως αναφέρεται στους Graig, & Baucum, 2007). 

Ο Edward Tronick και οι συνεργάτες του( Tronick, 1989_ Weinberg & Tronick 

1996 όπως αναφέρεται στους, - Graig & Baucum, 2007), για να εξετάσουν την 

αλληλεπίδραση του βρέφους με το άτομο που έχει αναλάβει την φροντίδα του, 

τους πρώτους 6 μήνες, επινόησαν το εργαστηριακό πείραμα που εστιάζει στις 

αμοιβαίες προσδοκίες των γονέων και βρεφών. Στο συγκεκριμένο πείραμα 

του «ανέκφραστου προσώπου» ζητούσαν από τους γονείς να παίζουν με τα 3 

μηνών βρέφη τους. Τα είδη παιχνιδιού διέφεραν στα διάφορα ζεύγη γονέα-

βρέφους, πάντως σε κάθε περίπτωση τα βρέφη κάποια στιγμή γυρνούσαν το 

κεφάλι τους από την άλλη ή έκλειναν τα μάτια τους μέχρι να επιστρέψουν και 

πάλι στο παιχνίδι. Ύστερα από 3 λεπτά ο ερευνητής ζητούσε από τον γονέα 

να σταματήσει να επικοινωνεί με το βρέφος. Στην συνέχεια, ζητούσε από τον 

γονέα να κοιτάει παρατεταμένα το βρέφος με ένα ανέκφραστο πρόσωπο. 

Έπειτα, τα βρέφη απορούσαν και προσπαθούσαν να αποσπάσουν την 

προσοχή του γονέα με χαμόγελα, ενώ ο γονέας συνέχιζε με το ανέκφραστο 

πρόσωπο. Ύστερα τα βρέφη άρχισαν σταδιακά να αλλάζουν συμπεριφορά. 

Κοιτούσαν μακριά και ένιωθαν πληγωμένα. Έτσι, παρόλο που ο γονέας ήταν 

παρών, δεν ήταν συναισθηματικά διαθέσιμος για το βρέφος. Από αυτά, το 

πείραμα φάνηκε ισχύς του συναισθηματικού δεσίματος και της 

συναισθηματικής επικοινωνίας μεταξύ του βρέφους και του φροντιστή του. 

Σύμφωνα με τον Tronick (1989) η συναισθηματική επικοινωνία είναι ένας από 

τους σημαντικότερους παράγοντες για την συναισθηματική ανάπτυξη του 

ατόμου (Graig & Baucum, 2007).   
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Η σημασία της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης 

 

Η θεωρία του Bowlby, εστιάζει στην διαπροσωπική αλληλεπίδραση, όσο και 

στην κοινωνική και συναισθηματική εξέλιξη του ατόμου. Μελέτες του Rutter 

(1984) και Stern-_(1974) έδειξαν ότι τα βρέφη, ήδη από το 2ο μήνα, 

χρησιμοποιούν την οπτική επαφή για την επίτευξη της διαπροσωπικής 

αλληλεπίδρασης. Στρέφουν την προσοχή τους σε πρόσωπα και όχι σε 

συμμετρικά σχήματα (Johson & Morton, 1991) και δείχνουν προτίμηση στην 

ανθρώπινη φωνή από κάποιο άλλο τυχαίο ήχο. 

    

               

Η επίδραση του δεσμού στις μετέπειτα σχέσεις 

 

Σύμφωνα με τον Bowlby_( Graig & Baucum, 2007), ο δεσμός διαμορφώνει 

την εξέλιξη της προσωπικότητας και της κοινωνικής ταυτότητας  του ατόμου. 

Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά που έχουν αναπτύξει ασφαλή δεσμό με την 

μητέρα τους, έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση κατά την επίλυση 

προβλημάτων_(Matas, Arend, & Sroufe, 1978). Σύμφωνα με μελέτες που 

έγιναν σε παιδιά ηλικίας 2,5 ετών διαπιστώθηκε ότι αυτά τα παιδιά παίζουν 

συνήθως το ρόλο του αρχηγού σε μια ομάδα με συνομήλικους (Waters, 

Wippman, & Sroufe, 1979). Στην ηλικία των 3 χρονών οι συνομήλικοι τείνουν 

να αναπτύσσουν θετικά συναισθήματα απέναντι σε παιδιά με ασφαλή δεσμό, 

αντίθετα τείνουν να είναι πιο επιθετικοί σε παιδιά με ανασφαλή/αποφευκτικό  

δεσμό. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά με ανασφαλή δεσμό σε ηλικία 4 ή 5 

χρονών εμφανίζουν συμπεριφορικά προβλήματα όπως κοινωνική 

απομόνωση και διαταραχές στην προσοχή (Erickson, Sroufe, & Egeland, 

1985). Συνεπώς τα παιδιά με ασφαλή δεσμό εκδηλώνουν μεγαλύτερο 

ενθουσιασμό, θετικά συναισθήματα και επιμονή σε προβληματικές 

καταστάσεις (Matas et al., 1978). Επιπλέον, οι θεωρητικοί του δεσμού 

θεωρούν ότι οι στρατηγικές που αναπτύσσονται στα πλαίσια της 
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αλληλεπίδρασης του παιδιού με τους γονείς, μεταφέρονται στην μετέπειτα 

ζωή τους και στις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους- φίλους τους. Τέλος, 

σύμφωνα με την έρευνα των Grossman και Grossman (1991) οι οποίοι 

παρακολούθησαν ομάδες παιδιών από την ηλικία του 1 χρόνου μέχρι και την 

ηλικία των 10 χρόνων, κατέληξαν ότι τα παιδιά με ασφαλή δεσμό στρέφονται 

περισσότερο σε άλλα άτομα όταν αισθάνονται άσχημα. 

 

    

Εσωτερικευμένα λειτουργικά μοντέλα 

 

Σύμφωνα με τον Bowlby (1973, 1977), τα άτομα αναπτύσσουν κάποια 

εσωτερικευμένα λειτουργικά μοντέλα, δηλαδή κάποιες εσωτερικές 

αναπαραστάσεις του εαυτού τους και των άλλων με βάση τις εμπειρίες στην 

πρώτη σχέση, τα οποία έχουν σημαντικό ρόλο στην ζωή τους, γιατί τους 

βοηθάνε να προσαρμόζουν την συμπεριφορά τους σε νέες καταστάσεις και 

προσωπικές σχέσεις. Η ποιότητα αυτών των μοντέλων καθορίζεται σε μεγάλο 

βαθμό από την αλληλεπίδραση με τον φροντιστή και με το είδος του δεσμού 

που έχει αναπτύξει με αυτόν. Μελέτες έχουν δείξει το είδος δεσμού που θα 

αναπτυχθεί μεταξύ της μητέρας και του παιδιού έχει μακροπρόθεσμες 

συνέπειες στην ενηλικίωση του. Π.χ. Ανάλογα με τον τρόπο φροντίδας που 

δέχτηκε ένα άτομο στην βρεφική του ηλικία, επιλέγει και τον σύντροφο του για 

την μετέπειτα ζωή του. Σύμφωνα με τον Ganahl_-( 2001), τα παιδιά που είναι 

στερημένα από αγάπη ή- που έχουν υποστεί υπερβολικό έλεγχο, 

επαναλαμβάνουν το ίδιο ανασφαλές μοτίβο και στην ενήλικη ζωή τους.  

 

 

 

Αιτίες διαφορών στους τόπους των δεσμών 

 

Ο τύπος δεσμού που θα αποκτήσει ένα παιδί με την μητέρα του, 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, πιο συγκεκριμένα οι αιτίες των 
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διαφορετικών τύπων δεσμού που αναπτύσσεται μεταξύ μητέρας και παιδιού 

είναι οι εξής: 

Η συμπεριφορά της μητέρας: Σύμφωνα με τις έρευνες της Mary Ainsworth και 

της Silvia Bell (1969), η ευαισθησία της μητέρας ως προς τα μηνύματα του 

βρέφους, είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης διαφορετικών δεσμών. Με βάση 

την έρευνα, τα βρέφη που οι μητέρες τους ανταποκρίνονταν στο κλάμα τους 

και έδειχναν μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς το τάϊσμα τους, είχαν 

περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν ασφαλή δεσμό. Αντιθέτως, τα 

παιδιά που είχαν μητέρες με λιγότερη ευαισθησία, και δεν ανταποκρίνονταν 

στις ανάγκες τους, είχαν περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν 

ανασφαλή δεσμό_-(Schneider-Rosen 1985˙ van Ijzendoorn, 1992). 

 

 

Χαρακτηριστικά του παιδιού: Όπως οι μητέρες πρέπει να ανταποκρίνονται 

στα βρέφη τους για την δημιουργία δεσμού έτσι και τα βρέφη πρέπει να 

ανταποκρίνονται στις μητέρες τους για να μπορέσουν να τα φροντίσουν 

(Campos, 1993). Ο Michael Lewis και ο Candice Feiring_-(1989), για να 

εξετάσουν αυτή την ιδέα, πως και η συμπεριφορά του παιδιού επηρεάζει το 

δεσμό, παρατήρησαν 174 ζευγάρια μητέρων- βρεφών στο σπίτι. Αυτό που 

ανακάλυψε, ήταν ότι τα βρέφη που περνούσαν περισσότερο χρόνο με τα 

προσωπικά τους αντικείμενα και λιγότερο με το να αλληλεπιδρούν με την 

μητέρα τους, είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν ανασφαλή 

δεσμό. 

 

 

Πολιτισμικές επιδράσεις: Ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει το είδος του 

δεσμού, που θα αναπτυχθεί μεταξύ της μητέρας και του παιδιού, είναι και ο 

τρόπος ανατροφής ανάλογα με το πολιτισμικό πλαίσιο που ανήκουν.  
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Η σταθερότητα του δεσμού 

 

Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν, διεξήγαγαν ότι ο τύπος του δεσμού 

(ασφαλής, αποφευκτικός, αμφιθυμικός) δεν μεταβάλλεται για αρκετούς μήνες- 

(Grossmann 1987_-, Main & Weston 1981(Lyons- Ruth 1991-). Αρκετά είναι 

όμως αυτά που δείχνουν ότι η σταθερότητα του δεσμού εξαρτάται και από τις 

συνθήκες της ζωής των παιδιών. Έρευνα που έγινε σε οικογένειες η οποίες 

βρίσκονταν σε κατάσταση ένδειας, έδειξε ότι το είδος του δεσμού άλλαξε για 

το ένα τρίτο των βρεφών-_(Vaughn, 1979). Όπως και όταν το άγχος μέσα 

στην οικογένεια αυξάνεται, τότε και ένας ασφαλής δεσμός μπορεί να γίνει 

λιγότερο ασφαλής (Graig & Baucum, 2007). 

 

 

Αμοιβαίοι διάλογοι και δεσμός 

 

Αρκετοί ερευνητές έχουν μελετήσει το αμφίδρομο συναισθηματικό σύστημα 

επικοινωνίας μεταξύ βρέφους και μητέρας στο πλαίσιο του πειράματος του 

ανέκφραστου προσώπου. Σύμφωνα με τον Heinz Schaffer (1977), που 

ανέπτυξε τον τρόπο που αναπτύσσεται ο συγχρονισμός αλληλεπίδρασης 

μεταξύ του βρέφους και της μητέρας, ένα μεγάλο μέρος της συμπεριφοράς 

του βρέφους ακολουθεί ένα εναλλασσόμενο ανοιχτό- κλειστό σχήμα. Για 

παράδειγμα, τα βρέφη όταν εξερευνούν οπτικά καινούργια αντικείμενα, τα 

κοιτάζουν επίμονα και έπειτα κοιτάζουν αλλού. Μητέρες που αλληλεπιδρούν, 

πρόσωπο με πρόσωπο, με τα 3 μηνών βρέφη τους, αποκαλύπτουν ένα 

σχήμα αμοιβαίας προσέγγισης και αποφυγής. Ο συγχρονισμός του βρέφους 

με τον φροντιστή του, αποτελεί ένα καλό παράγοντα του ασφαλούς δεσμού 

κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου (Belsky & Von Eye, 1989). 

Τα πρόσωπα που παρέχουν φροντίδα στο βρέφος, χρησιμοποιούν ποικίλους 

τρόπους για την ανάπτυξη του διαλόγου, π.χ. εισάγοντας ένα νέο αντικείμενο 

ή μιμούμενα τα φωνήματα ή τις ενέργειες του βρέφους. Η αμοιβαία αυτή 
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διαδικασία, χρειάζεται αρκετούς μήνες για να επιτευχθεί. Ορισμένες τεχνικές 

φαίνεται να είναι αποτελεσματικές στην επίτευξη του συγχρονισμού_-(Field 

1977_, Leitch 1999_-, Paulby 1977). Η Tiffany Field (Graig & Baucum, 2007), 

διέκρινε τρεις διαφορετικές συμπεριφορές της μητέρας στις αντιδράσεις των 

βρεφών: α) την αυθόρμητη συμπεριφορά, β) τις σκόπιμες προσπάθειες να 

τραβήξει και να διατηρήσει την προσοχή του βρέφους και γ) τις μιμήσεις του 

παιδιού της. Τα βρέφη αντέδρασαν περισσότερο στις μιμήσεις. Συνεπώς όσο 

μεγαλύτερη ήταν η ομοιότητα του βρέφους και της μητέρας στην 

συμπεριφορά τόσο λιγότερη ασυμφωνία είχαν να αντιμετωπίσουν τα βρέφη. 

Σύμφωνα με την Field (Graig & Baucum, 2007), ο σεβασμός της ανάγκης για 

παύσεις του παιδιού στη δράση είναι ένας σημαντικός κανόνας «συζήτησης» 

που πρέπει να μάθει ο φροντιστής. Πολλοί γονείς διεγείρουν υπερβολικά το 

παιδί τους με νέα αντικείμενα και αγνοούν την αντίσταση τους π.χ. με το 

γύρισμα του κεφαλιού ή με το κλείσιμο των ματιών. Άλλοι δεν τους παρέχουν 

αρκετά ερεθίσματα, ενώ άλλοι αγνοούν τελείως τις προσκλήσεις των βρεφών 

για προσοχή. Τα βρέφη που δεν βλέπουν ανταπόκριση από τον φροντιστή 

τους, μπορεί να αρχίσουν το κλάμα ή να σταματήσουν να προσπαθεί_ (Graig 

& Baucum, 2007). 

Η συμπεριφορά της μητέρας, που έχει μεγάλη ανταπόκριση προς το βρέφος, 

διαφοροποιείται καθώς το παιδί μεγαλώνει-_(Crockenberg & McCluskey, 

1986). Μάλιστα, υπάρχει και ένα πλαίσιο στήριξης, στο οποίο οι γονείς 

παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο αλληλεπιδρούν με το βρέφος_-(Ratner 

& Bruner, 1978_-, Vandell &-_Wilson, 1987).  Η αρχική αμοιβαιότητα και η 

επικοινωνία με σήματα θέτουν τις βάσεις για την μετέπειτα αλληλεπίδραση. 

Π.χ. Η μητέρα που ανταποκρίνεται με συνέπεια στο κλάμα του βρέφους είναι 

πιθανό να μειώσουν το κλάμα τους μέχρι το τέλος του πρώτου έτους. Μια 

γρήγορη ανταπόκριση παρέχει εμπιστοσύνη στα βρέφη για την 

αποτελεσματικότητα των προσπαθειών τους για επικοινωνία και τους 

ενθαρρύνει να αναπτύξουν και άλλους τρόπους επικοινωνίας με την μητέρα 

τους (Bell & Ainsworth, 1972). Συνεπώς η ποιότητα των πρώτων 

αλληλεπιδράσεων φροντιστή-βρέφους επηρεάζει καθοριστικά τις 

συμπεριφορές του (Graig & Baucum, 2007). 
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Εμπιστοσύνη, φροντίδα και βάση ασφάλειας 

 

Η ανάπτυξη εμπιστοσύνης, σύμφωνα με την θεωρία της ψυχοκοινωνικής 

ανάπτυξης του Erikson (Graig & Baucum, 2007), πραγματοποιείται κατά τη 

διάρκεια του πρώτου έτους της ζωής. Τα βρέφη, κατά τη διάρκεια αυτού του 

χρόνου, μαθαίνουν εάν μπορούν να βασιστούν στους ανθρώπους που τα 

φροντίζουν. Η βασική αίσθηση της εμπιστοσύνης παρέχεται μέσω της 

συμπεριφοράς του φροντιστή, κατά πόσο δηλαδή ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του. Μέσω των αντιδράσεων τους στις συμπεριφορές του ταΐσματος 

και της αναζήτησης της παρηγοριάς, οι φροντιστές των βρεφών, τους 

μεταβιβάζουν τις στάσεις και τις αξίες τους. Μέσα από τις στάσεις αυτές, τα 

βρέφη μαθαίνουν πότε κάνουν κάτι καλό ή κακό, πότε πρέπει να αισθάνονται 

ενοχές για τις πράξεις τους και πότε πρέπει να αισθάνονται ασφαλής και 

άνετα (Graig & Don Bauc, 2007) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
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Η μοναξιά στην βρεφική και παιδική ηλικία 

 

Η μοναξιά είναι ένα αρνητικό συναίσθημα που προκύπτει όταν οι άνθρωποι 

αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές τους σχέσεις να είναι ποιοτικά ή ποσοτικά 

ανεπαρκείς (Perlman & Peplow, 1981_-,Maes, Noortgate, Vanhalst, Beyers, & 

Goossens, 2015).Προκύπτει δηλαδή, λόγω της διαφοράς των 

διαπροσωπικών σχέσεων, ανάμεσα σε αυτό που έχουν οι άνθρωποι και σε 

αυτό που θέλουν να έχουν_(-Peplau & Perlman, 1982_-, Qualter- et al., 

2013). Αυτό το αρνητικό συναίσθημα επηρεάζει τους ανθρώπους όλων των 

ηλικιών_(Qualter, 2015). Για παράδειγμα, η μοναξιά στην παιδική και εφηβική 

ηλικία έχει συνδεθεί με την πρόωρη εγκατάλειψη στο σχολείο, την κοινωνική 

ανησυχία, την χαμηλότερη αυτό-εκτίμηση, την απόρριψη από ομότιμους και 

τη θυματοποίηση. (Heinrich & Gullone 2006_-, Mahon, Yarcheski, Canella & 

Hans 2006). 

Τη δεκαετία του 1970, ο ψυχίατρος John Bowlby, υιοθετώντας μια 

ηθικολογικήπροσέγγιση, τόνισε ότι η μοναξιά, είναι μια κατάσταση στην οποία 

ο άνθρωπος είναι κυριολεκτικά μόνος και έχει ισχυρή σύνδεση με την 

επιβίωση. Ο φόβος της μοναξιάς, όπως και ο φόβος του σκοταδιού, θεωρείται 

εγγενής και είναι ένας βασικός ανθρώπινος φόβος. Ο φόβος της μοναξιάς 

εμφανίζεται από την αρχή της ζωής και διαρκεί καθ΄όλη τη διάρκεια της. Η 

μοναξιά είναι αυτή που αποτελεί το κίνητρο για την αναζήτηση και την 

δημιουργία των ανθρώπινων επαφών. Η πρώτη επαφή που δημιουργείται 

είναι αυτή του δεσμού της μητέρας με το βρέφος (Γαλανάκη, 2014). 

Ο δεσμός αυτός είναι, σύμφωνα με την θεωρία του Bowlby, μια στενή 

συναισθηματική σχέση, που έχει ως στόχο να διατηρήσει την εγγύτητα με ένα 

πρόσωπο. Αυτό χαρακτηρίστηκε από τον Bowlby ως ένα συμπεριφορικό 

σύστημα. Ο δεσμός είναι έκδηλος στο μέσον του πρώτου χρόνου  και 

παραμένει καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής. Οι γονείς παρέχουν στο παιδί μια 

ασφαλή βάση στην οποία δέχεται σωματική και συναισθηματική φροντίδα και 

στην οποία βασίζεται για να εξερευνήσει το περιβάλλον γύρω του. Όταν το 

παιδί αποχωρίζεται από το ¨σημαντικό¨ πρόσωπο που το φροντίζει για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή για πάντα το παιδί ακολουθεί μια σειρά από 

αντιδράσεις, που είναι οι εξής: α) η διαμαρτυρία, β) η απελπισία και γ) η 
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αποδέσμευση στην οποία το παιδί χάνει το ενδιαφέρον για το άτομο με το 

οποίο έχει δημιουργήσει δεσμό. 

Σύμφωνα με τον Bowlby, η ποιότητα του δεσμού προσδιορίζει τις μελλοντικές 

αντιδράσεις του ατόμου στους αποχωρισμούς, μέσα στις οποίες εντάσσεται 

και η μοναξιά. Πιο συγκεκριμένα, χρήσιμη πληροφορία για την μοναξιά είναι 

ότι ο ευάλωτος στην μοναξιά άνθρωπος είναι αυτός που έχει διαμορφώσει 

ανασφαλή δεσμό με τον φροντιστή του. Αυτό σημαίνει, ότι το άτομο αυτό 

αναζητά διαρκώς πρόσωπα για να γεμίσουν το εσωτερικό του κενό. Θεωρεί 

ότι δεν βρίσκει ικανοποίηση στις ανάγκες του, βλέπει τους γύρω του εχθρικά 

και ανίκανους να ικανοποιήσουν την ανάγκη του για συντροφικότητα. Η 

υπόθεση αυτή συνιστά το μοντέλο της τριάδας της μοναξιάς (Cassidy & 

Berlin, 1999)_-(Γαλανάκη, 2014), με το ακόλουθο σχήμα: 

 

 

 

                                            

Μορφή δεσμού 

μη διαθέσιμη 

 

 

 

     

    Εαυτός ανάξιος να αγαπηθεί                           Άλλοι, μη διαθέσιμοι, εχθρικοί 

 

 

  Ο φόβος που νιώθει ο άνθρωπος όταν μένει μόνος του θεωρείται σύμφωνα 

με τον Bowlby ως φυσιολογικός φόβος_(Γαλανάκη, 2014). Το παιδί που έχει 

αναπτύξει ασφαλή δεσμό με την μητέρα του, αντιμετωπίζει καλύτερα τις 

καθημερινές ¨μικρές¨ απουσίες της, και τις χρησιμοποιεί ώστε να εξερευνήσει 

το περιβάλλον του. Συνεπώς, για να αναπτύξει ο άνθρωπος την ικανότητα να 

μπορεί να μένει μόνος του πρέπει πρώτα να έχει διαμορφώσει μια εσωτερική 
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νοητική αναπαράσταση της μητέρας του καθώς και να έχει αναπτύξει μαζί της 

ασφαλή δεσμό.    

 

 

Μοναξιά και δεσμός 

 

Από τη δεκαετία του 1970, ο Colwyn Trevarthen_-( Γαλανάκη, 2014) 

υπερασπίζεται την έμφυτη διυποκειμενικότητα και συντροφικότητα του 

ανθρώπου, βασισμένος σε έρευνες με βρέφη. Σύμφωνα με αυτές τις έρευνες, 

η μοναξιά είναι σχεσιακή συγκίνηση και είναι μια αιτία της συνείδησης μας 

(Γαλανάκη,2014). Είναι μια έκφραση του κοινωνικού εγκεφάλου, του εγγενούς 

προσανατολισμού μας προς τον άλλον και της έμφυτης διαλογικότητας του 

ανθρώπινου νου (Γαλανάκη, 2014). Η θεωρία της διυποκειμενικότητας, 

τοποθετεί τη μοναξιά σε έναν μηχανισμό επιβίωσης όπως αυτού της θεωρίας 

του δεσμού που ανέπτυξε ο Bowlby. Σύμφωνα με τον Trevarthen  (2004), «η 

μοναξιά είναι μια συγκινησιακή έκφραση όχι μόνο του δεσμού για φροντίδα, 

αλλά και του δεσμού για συντροφικότητα». Συνεπώς, η μοναξιά είναι το 

κίνητρο για την αναζήτηση και της ανθρώπινης επαφής και συνεργασίας.  

Είναι το κίνητρο για την αλληλεπίδραση και τη συντροφικότητα με άλλα άτομα, 

ο πόθος για κάτι που λείπει στα άτομα, που τα οδηγεί στη δημιουργία δεσμών 

και ο πρώτος δεσμός που πραγματοποιείται είναι εκείνος μεταξύ του βρέφους 

και του ¨σημαντικού¨ προσώπου που το φροντίζει (Γαλανάκη, 2014). 

Σύμφωνα με τους Eisenberger, Lieberman and Williams_-(2003), «όταν 

βιώνουμε απόρριψη, ενεργοποιείται η ίδια η περιοχή του εγκεφάλου, η οποία 

ενεργοποιείται και στον σωματικό πόνο». Επομένως, κοινωνικός πόνος είναι 

μια εμπειρία δυσφορίας που ενεργοποιείται όταν δημιουργείται μια ψυχική 

απόσταση από ένα άτομο ή μια ομάδα (Panksepp, 1998_-, 2003). Συνεπώς, 

κοινωνικός και σωματικός πόνος έχουν την ίδια βάση στον εγκέφαλο των 

θηλαστικών. Κατά την εξέλιξη των ειδών, ο σωματικός πόνος, κατέληξε να 

συνδέεται με τον κοινωνικό αποχωρισμό, και πιο συγκεκριμένα με τον 

αποχωρισμό από την μητέρα, η οποία λειτουργούσε ως προστασία σε όλη τη 

διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Σύμφωνα με τους Cacioppo, Norris, Decety, 
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Monteleone & Nusbaum (2009_)-(_Γαλανάκη, 2014), μια περιοχή του 

εγκεφάλου που σχετίζεται με την επεξεργασία πρωτογενών αμοιβών, (τροφή 

χρήματα και με την όρεξη κ.α.), ενεργοποιούνταν λιγότερο σε ανθρώπους που 

έβλεπαν ευχάριστες εικόνες με ανθρώπους, παρά με αντικείμενα. Αντίθετα, 

στους ανθρώπους που βίωναν τη μοναξιά, συνέβαινε το αντίθετο. 

Αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι άνθρωποι που βιώνουν  μοναξιά 

αντλούν μικρότερη ευχαρίστηση από τις διαπροσωπικές σχέσεις (Γαλανάκη, 

2014). 

Ο Robert Weiss, ένας μελετητής της μοναξιάς, υιοθέτησε τη θεωρία του 

δεσμού του Bowlby, και συσχέτισε τη μοναξιά με τις ακόλουθες ανάγκες 

(Γαλανάκη, 2014): 

• Ανάγκη για δεσμό: η ανάγκη αυτή, ικανοποιείται μέσα από τις σχέσεις 

που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και είναι σχετικές με την επιβίωση και 

την ευημερία. Πρώτη από όλες αυτές τις σχέσεις είναι η σχέση  

μητέρας- παιδιού, και στην συνέχεια υπάρχουν οι σχέσεις μεταξύ των 

δύο φύλων, η φιλία μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου κ.α. Αν όμως αυτή 

η ανάγκη δεν ικανοποιηθεί, τότε το άτομο αυτό θα βιώνει έντονο άγχος 

και ανησυχία. 

• Ανάγκη για κοινωνική ενσωμάτωση: Ο άνθρωπος έχει την έμφυτη 

ανάγκη να νιώθει ότι ανήκει σε ένα σύνολο που αποτελείται από άτομα 

που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και κοινές εμπειρίες. Θέλει να νιώθει ότι 

είναι αποδεκτός από αυτό και να βιώσει την συντροφικότητα μέσα από 

την αλληλεπίδραση με άλλα πρόσωπα. Αν αυτή η ανάγκη δεν 

επιτευχθεί, τότε το άτομο βιώνει έντονη ανία.  

• Ανάγκη για παροχή φροντίδας:  ο άνθρωπος, βιώνει την αίσθηση για 

παροχή φροντίδας, π.χ. όπως ένας ενήλικας φροντίζει ένα παιδί ή ένα 

παιδί φροντίζει ένα ζώο. Θέλει να νιώθει ότι είναι απαραίτητος, και 

ικανός για να προσφέρει και να φροντίσει.  

• Ανάγκη για επιβεβαίωση της προσωπικής αξίας: Ο άνθρωπος μέσα 

από την αλληλεπίδραση του με άλλους ανθρώπους, θέλει να βιώνει την 

αίσθηση ότι αναγνωρίζονται οι ικανότητες και οι δυνατότητες του. Αυτό 

φαίνεται συχνά στο σχολείο μεταξύ των μαθητών καθώς και στη 
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δουλειά μεταξύ των συναδέλφων. Ακόμα, αυτό παρατηρείται και μέσα 

στην οικογένεια, όταν ο άντρας μπορεί να στηρίξει οικονομικά την 

οικογένεια του, ενώ η γυναίκα έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται να 

οικιακά. 

• Ανάγκη για αξιόπιστη συμμαχία: Αυτή η ανάγκη καλύπτεται συνήθως 

από τα αδέρφια και γενικά τους συγγενείς. Ο άνθρωπος, αν είναι 

αποκομμένος από τις συγγενικές σχέσεις, νιώθει ευάλωτος, αβοήθητος 

και εγκαταλελειμμένος. 

• Ανάγκη για καθοδήγηση: Η ανάγκη αυτή γίνεται πιο έντονη όταν ο 

άνθρωπος βιώνει καταστάσεις στρες. Χρειάζεται ένα άτομο που θα του 

παρέχει συναισθηματική υποστήριξη και θα είναι δίπλα του, όπως είναι 

η βασική ανάγκη του παιδιού στις σχέσεις του με τους γονείς. 

 

Τέλος, σύμφωνα με τον Weiss (1973), «τα συμπτώματα που συνοδεύουν τη 

συναισθηματική  μοναξιά, θυμίζουν τη δυσφορία και το άγχος του μικρού 

παιδιού που νιώθει ότι έχει εγκαταλειφθεί από τους γονείς του. Φαίνεται ότι 

αποτελούν αναβίωση αυτού του πρωταρχικού άγχους, του «άγχους 

αποχωρισμού». Ακόμα, τονίζει ότι «η συναισθηματική και η κοινωνική μοναξιά 

είναι συμπληρωματικές και όχι εναλλακτικές. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μια 

πολύ ικανοποιητική σχέση με μια μορφή δεσμού, δηλαδή η απουσία 

συναισθηματικής μοναξιάς, δεν αντισταθμίζει την έλλειψη κοινωνικών δεσμών, 

δηλαδή τη κοινωνική μοναξιά, ούτε και το αντίστροφο» (Γαλανάκη 2014). 

 

 

 

 

 

 

Βρεφική έρευνα στη μοναξιά 
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Μέσα από τις έρευνες της Piontelli (Γαλανάκη, 2014), αναδύθηκε ότι το 

αγέννητο ακόμα παιδί, εμφανίζει σημεία απομόνωσης, τις απαρχές της 

διάκρισης εγώ και μη εγώ και την επαφή με αντικείμενα π.χ. πλακούντας, 

ομφάλιος λώρος κ.α.(Maratos, 1973_-, 1982_-,-_Meltzoff & Moore, 1977_-

Kugiumutzakis, 1993_-, 1999_ όπως εμφανίζεται στην (Γαλανάκη, 2014). 

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν την σημασία των εμπειριών μόνωσης κατά την 

προγεννητική περίοδο (Γαλανάκη, 2014). Άλλες έρευνες έχουν δείξει την 

ικανότητα των βρεφών για μίμηση. Π.χ. τα βρέφη μιμούνται εκφράσεις του 

προσώπου του ενήλικα. Αυτό δείχνει μια έμφυτη ενίσχυση της 

διυποκειμενικότητας, δηλαδή ότι από την αρχή της ζωής υπάρχει διάκριση του 

εαυτού και του άλλου.  

Το βρέφος, βιώνει περιόδους μόνωσης που προκύπτουν κάποιες φορές 

αυθόρμητα, ενώ κάποιες άλλες αμυντικά (Stern, 1977). Αν δηλαδή το βρέφος 

νιώθει υπερ- φορτωμένο από την μητέρα είναι πιθανόν να εκδηλώσει την 

αποστροφή του βλέμματος, να κοιτάξει δηλαδή μακριά από αυτήν (Field, 

1981). Όταν η μητέρα διεγείρει υπερβολικά το βρέφος κατά τη διάρκεια ενός 

παιχνιδιού, το βρέφος αυτόματα χρησιμοποιεί τη λύση της απόσυρσης. Αν σε 

αυτό το παιχνίδι που χρησιμοποιεί η μητέρα για να αλληλεπιδράσει με το 

βρέφος, και δυσκολεύεται να δεχτεί την απόσυρση του παιδιού, τότε το 

βρέφος δημιουργεί μια ελλειμματική ρύθμιση από τη μητέρα, το οποίο είναι 

ένα πρόβλημα χωρίς επανόρθωση. Είναι η εμπειρία κατά την οποία το 

βρέφος νιώθει μόνο με τη παρουσία της μητέρας αλλά και έχει αναπτύξει μια 

τάση απόσυρσης όταν βρίσκεται σε μια κατάσταση διέγερσης ή βιώνει άγχος 

(Γαλανάκη, 2014).  

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί, όπως είναι το πείραμα του 

ανέκφραστου προσώπου που πραγματοποίησε ο Edward Tronick και οι 

συνεργάτες του_(Γαλανάκη, 2014), κατέδειξε ότι η διατάραξη της επικοινωνίας 

μεταξύ της μητέρας και του βρέφους έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα βρέφη. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πείραμα αυτό, αφού είχε επιτευχθεί μια φυσική 

αλληλεπίδραση μεταξύ της μητέρας και του βρέφους, η μητέρα ξαφνικά 

παγώνει το πρόσωπο της και δεν αντιδρά σε καμία πρόκληση του βρέφους. 

Στη συνέχεια, το βρέφος αντιδρά με δυσφορία και αρχίζει το κλάμα. Με βάση 

αυτό το πείραμα, είναι εμφανές ότι οι αντιδράσεις του βρέφους, σχετίζονται 



34 
 

άμεσα με τη μοναξιά (η δυσφορία, το κλάμα και η απόσυρση). Η σιωπή της 

μητέρας δημιουργεί ένα άδειο και φοβισμένο διάστημα μεταξύ εκείνης και του 

βρέφους. Έτσι είναι φανερό ότι το βρέφος δεν μπορεί να είναι ούτε μαζί με την 

μητέρα του, αλλά ούτε χώρια και από αυτή. Συνεπώς, οι αντιδράσεις του 

βρέφους σε μια τέτοια κατάσταση, αν δηλαδή εκδηλώσει δυσφορία και 

απόσυρση ή αν συνεχίζει να δίνει σήματα στη μητέρα του και παράλληλα, 

εξερευνεί και το περιβάλλον του, σχετίζεται άμεσα με τη σχέση- δεσμό που 

έχει αναπτυχθεί μεταξύ της μητέρας και του βρέφους, δηλαδή από την 

ποιότητα της αμοιβαίας ρύθμισης (Tronick, 1989). Το βρέφος νιώθει ότι έχει 

την ικανότητα να διατηρεί τον συντονισμό του με τη μητέρα του, όταν θεωρεί 

ότι αξίζει να προσπαθήσει γι’ αυτό και θα έχει το επιθυμητό του αποτέλεσμα 

(Beebe &_Lachmann, 1994).     

     

 

Η ανάγκη για τον άνθρωπο 

 

Ο φόβος για τη μοναξιά, βρίσκεται ήδη από την αρχή της ζωής του 

ανθρώπου.  Ο φόβος της μοναξιάς και το άγχος του αποχωρισμού από τα 

αγαπημένα πρόσωπα είναι εμπειρίες που ενυπάρχουν από την αρχή της 

ζωής του ατόμου και σχετίζονται μεταξύ τους. Το άγχος αποχωρισμού, 

βιώνεται όταν  υπάρχει η πιθανότητα για  απώλεια του σημαντικού 

προσώπου. Έτσι ο άνθρωπος, βιώνει το φόβο για εγκατάλειψη, και την 

αίσθηση του να μείνει μόνο του. Η μοναξιά εμφανίζεται από την πρώτη στιγμή 

της ζωής του ατόμου, όταν το άτομο με το οποίο το βρέφος έχει δημιουργήσει 

δεσμό, είναι απών, ενώ το βρέφος εκείνη τη στιγμή έχει ανάγκη για 

προστασία, παρηγοριά και φροντίδα. Αν το σημαντικό πρόσωπο που έχει 

αναπτύξει δεσμό το βρέφος, είναι απών για αρκετό διάστημα, τότε το βρέφος 

θα το κατακλύσει το άγχος. «Το άγχος των παιδιών εκφράζει την απώλεια του 

προσώπου που αγαπούν» (Freud, 1926/1959). 

Σύμφωνα με την Klein_(1963/1975), «τα καταθλιπτικά άγχη που βιώνει ο 

άνθρωπος στα πρώτα χρόνια της ζωής του, φαίνεται να είναι η πηγή του 

αναπόδραστου χαρακτήρα της μοναξιάς». Πιο συγκεκριμένα,  
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«τους πρώτους τρείς μήνες της ζωής το βρέφος διέρχεται από τη παρανοειδή 

θέση , όπου το αίσθημα της ζωής και το αίσθημα που θανάτου, απειλεί την 

επιβίωση του. Για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης, πραγματοποιείται ο 

διχασμός ανάμεσα στις καλές και τις κακές ενορμήσεις. Έτσι το καλό μέρος του 

εαυτού προστατεύεται από τη καταστροφή του αντίστοιχου κακού. Όταν όμως 

οι καταστροφικές ενορμήσεις δυναμώνουν, συνήθως όταν δεν είναι παρούσα 

η μητέρα και το βρέφος τη χρειάζεται, αναδύεται το παρανοειδές άγχος ως 

αποτέλεσμα της προβολής από πλευράς του βρέφους αυτών των ενορμήσεων 

στη μητέρα. Το βρέφος θεωρεί τη μητέρα ως διωκτική και μέσω της 

προβολικής ταύτισης νιώθει άγχος και ανασφάλεια, που είναι στη ρίζα της 

μοναξιάς, καθώς τα διχασμένα στοιχεία του εαυτού του και του άλλου το 

κάνουν να νιώθει αποξενωμένο» (Γαλανάκη, 2014).  

 

 

Το μοναχικό παιχνίδι 

 

Η λιγότερη μελετημένη όψη της μόνωσης στη παιδική ηλικία είναι η 

δημιουργική, η οποία βρίσκεται και στο μοναχικό παιχνίδι. Ο ψυχολόγος 

Robert Coplan και οι συνεργάτες του, ανέπτυξαν τρεις φάσεις του μοναχικού 

παιχνιδιού, που εκδηλώνεται, όχι όταν το παιδί είναι μόνο του, αλλά και όταν 

είναι μαζί με συνομηλίκους_(Γαλανάκη, 2014):  

▪ H επιφυλακτική συμπεριφορά 

▪ Το μοναχικό- ενεργητικό παιχνίδι 

▪ Το μοναχικό- παθητικό παιχνίδι 

Όσο αφορά την επιφυλακτική συμπεριφορά είναι το αποτέλεσμα του 

κοινωνικού άγχους και του κοινωνικού φόβο που βιώνει το παιδί, μια 

σύγκρουση δηλαδή ανάμεσα στο κίνητρο της προσέγγισης και στο κίνητρο 

της αποφυγής (Asendorpf, 1990). Όσο αφορά το μοναχικό- ενεργητικό 

παιχνίδι εκδηλώνεται με μοναχικές, επαναλαμβανόμενες κινήσεις, και είναι 

κυρίως παιχνίδια προσποίησης. Τα παιχνίδια αυτά είναι συνήθως αποτέλεσμα 

παρορμητικότητας και έλλειψη κινητικών δεξιοτήτων. Τέλος, όσο αφορά το 
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μοναχικό- παθητικό παιχνίδι, έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα στη νηπιακή και 

πρώτη παιδική ηλικία. Περιέχει μοναχικές εποικοδομητικές δραστηριότητες 

όπως είναι το παιχνίδι με τα τουβλάκια κ.α. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτή 

η μορφή παιχνιδιού, χρησιμοποιείται από παιδιά που ενδέχεται να είναι 

απαλλαγμένα από το φόβο και το άγχος, προτιμούν τη μόνωση, επικρατεί η 

απουσία κοινωνικότητας ή υπάρχει η έλλειψη κοινωνικού ενδιαφέροντος 

(Coplan & Rubin, 2010_-, Coplan & Weeks, 2010) 

 

 

Παιχνίδια αποχωρισμού 

 

«Βιέννη αρχές του 20ου αιώνα. Ένα αγοράκι 18 μηνών παίζει μόνο του στο 

σπίτι του. Η μητέρα του απουσιάζει για λίγο. Το παιδί παίρνει όλα του τα 

αντικείμενα που μπορεί να πιάσει και τα πετά σε μια γωνιά. Την στιγμή που τα 

πετάει φωνάζει «πάει». Ύστερα το αγοράκι κρατάει μια κουβαρίστρα δεμένη, 

την ρίχνει πάνω από την κούνια του και όταν αυτή χάνεται φωνάζει «πάει» και 

αμέσως μετά την τραβάει με τον σπάγκο και την καλωσορίζει με μια χαρούμενη 

έκφραση λέγοντας «τζα» και το παιχνίδι αυτό επαναλαμβάνεται συχνά» 

(Γαλανάκη, 2014).  

Σύμφωνα με τον Freud που παρατήρησε κα τον εγγονό του να παίζει αυτό το 

παιχνίδι, το ερμήνευσε ως το «μεγάλο πολιτισμικό επίτευγμα του παιδιού, να 

παραιτηθεί από την άμεση ικανοποίηση της ενόρμησης του να είναι μαζί με την 

μητέρα του, ώστε να μπορεί να αντέχει την απουσία της» (Freud, 1920/1955). 

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι το παιδί διαδραματίζει την εξαφάνιση και την 

επανεμφάνιση της μητέρας του. Όλα όμως τα παιχνίδια δεν είναι το ίδιο. 

Υπάρχουν και παιχνίδια όπου η επανεμφάνιση δεν πραγματοποιείται, αλλά 

μόνο η εξαφάνιση και το παιδί εκφράζοντας την περιφρόνησή του, λαμβάνει 

ένα είδος εκδίκησης για το φροντιστή του, που το άφησε. 

Αποτελέσματα ερευνών 
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Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι υποφέρουν από έντονη μοναξιά 

χαρακτηρίζονται από δυσκολίες στην αντίληψη κοινωνικών πληροφοριών, 

από δυσλειτουργικό τρόπο σκέψης,  όσο αφορά τον εαυτό τους αλλά και όσο 

αφορά και τις σχέσεις, καθώς και από δυσκολία να ανταποκριθούν σε ένα 

απλό γνωστικό έργο (Cacioppo & Hawkley, 2009). Ακόμα, αντιδρούν έντονα 

σε αρνητικά γεγονότα, καθώς και δεν ανακουφίζονται εύκολα από θετικά 

γεγονότα (Hawkley, Preacher & Cacioppo, 2003). Ακόμη και αν δεχτούν την 

υποστήριξη ενός φίλου, βλέπουν την αλληλεπίδραση τους, ως μη 

ικανοποιητική, από όσους δεν νιώθουν πολλή μοναξιά (Hawkley, Burleson, 

Berntson &_Cacioppo, 2003). Θεωρούν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν την 

ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών τους, δηλαδή ότι δεν μπορούν να 

κάνουν κάτι γι’ αυτά (Solano, 1987). Το άγχος τους για τις σχέσεις, η 

δυσπιστία και η τάση να θέλουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους από τους 

άλλους, τους εγκλωβίζουν σε ένα φαύλο κύκλο αυτο- ηττημένων 

συμπεριφορών (Cacioppo & Hawkley, 2005_-, Rotenberg, 1994). Επίσης, 

επιλεκτικά προσέχουν, περισσότερο από τα άτομα που δεν βιώνουν έντονα  

τη μοναξιά, τις αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με την κοινωνική αποδοχή 

(Gardner, Pickett, Jeffries & Knowles,_-2005). Παράλληλα, αυτά τα άτομα 

χαρακτηρίζονται και από την εγρήγορση τους για τις πιθανές κοινωνικές 

απειλές, από την παιδική τους ηλικία (Qualter, 2013). Επιπλέον, πειραματικές 

έρευνες, έχουν δείξει δυσκολίες στην αυτορρύθμιση των ατόμων που βιώνουν 

μοναξιά. Σύμφωνα με μια έρευνα (Cacioppo, 2000), «όσοι ένιωθαν πολλή 

μοναξιά δυσκολεύονταν να ακολουθήσουν την οδηγία και να εστιάσουν την 

προσοχή τους στο ένα αυτί και να αναγνωρίσουν έναν ήχο από αυτό, όταν 

παράλληλα άκουγαν έναν άλλο ήχο από το άλλο αυτί». Τέλος, από έρευνες, 

έχει διαπιστωθεί ότι η μοναξιά στα παιδιά συνδέεται με προβλήματα, όπως η 

χαμηλή αυτό-εκτίμηση, το κοινωνικό άγχος, η σχολική αποτυχία, η κακή 

φυσική κατάσταση, η απόρριψη από τους συνομηλίκους, η θυματοποίηση-, 

έλλειψη δυαδικής φιλίας και η επιθετικότητα με συνδυασμό και την κοινωνική 

απόσυρση (Asher & Paquette, 2003_-, Heinrich & Gullone 2006, Margalit 

2010_-, Rotenberg & Hymel 1999_-, Weeks & Asher 2012). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

 

Ερευνητικό πρόβλημα-Σκοπός της έρευνας 

 

Το ερευνητικό πρόβλημα που προέκυψε από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, 

έγκειται στην εξακρίβωση του κατά πόσο οι διαφορετικοί δεσμοί που 

δημιουργούν τα παιδιά με την μητέρα τους, επηρεάζει τη μοναξιά στη παιδική 

ηλικία,- και ποια χαρακτηριστικά αναπτύσσουν τα παιδιά αυτά. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντούμε μελέτες για το δεσμό των παιδιών με τη 

μητέρα και πως επηρεάζονται από αυτό, καθώς και για τη μοναξιά των 

παιδιών σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, στις χώρες του εξωτερικού. Η 

απουσία μιας αντίστοιχης μελέτης για το δεσμό της μητέρας με το παιδί 

καθώς και τη μοναξιά στη παιδική ηλικία,- των Ελλήνων μαθητών της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν φανερή και αποτέλεσε 

το πρώτο έναυσμα για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας. Με τη συγκεκριμένη 

έρευνα, θελήσαμε να διαπιστώσουμε αν και κατά πόσο ο δεσμός που θα 

αναπτύξει το παιδί κατά τη βρεφική του ηλικία με τη μητέρα του, μπορεί να το 

επηρεάσει στη διάπλαση του χαρακτήρα του, και αν είναι υπεύθυνος για την 

εμφάνιση της μοναξιάς στη παιδική ηλικία. 

Προκειμένου να μελετήσουμε σε βάθος το ερευνητικό μας πρόβλημα, 

δημιουργήσαμε κάποια ερευνητικά ερωτήματα που θα μας καθοδηγούσαν 

καλύτερα στη πορεία της μελέτης και θα μας βοηθούσαν να καθορίσουμε το 

δείγμα μας, να επιλέξουμε τα εργαλεία μας και να διευθετήσουμε την 

ερευνητική διαδικασία. Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Ο δεσμός που έχει το παιδί με τη μητέρα του, σχετίζεται με την 

εμφάνιση της μοναξιάς στη παιδική ηλικία; 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

 

Είδος της έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα είναι συσχετική και συνιστά διερεύνηση που μελετά το 

πώς ο δεσμός που έχει αναπτύξει το παιδί με τη μητέρα,- σχετίζεται την 

εμφάνιση της μοναξιάς στη παιδική ηλικία. 

 

Συμμετέχοντες 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 167 μαθητές/τριες Αβάθμιας και Β/βάθμιας 

εκπαίδευσης, εκ των οποίων τα 88 ήταν αγόρια και τα 79 κορίτσια. Πιο 

συγκεκριμένα, υπήρχαν 77 μαθητές/τριες της β΄ γυμνασίου (43 αγόρια και 34 

κορίτσια), 42 μαθητές/τριες της Δ΄ δημοτικού (21 αγόρια και 21 κορίτσια) και 

49 μαθητές/τριες της Στ΄ δημοτικού (26 αγόρια και 23 κορίτσια). 

Όλα τα σχολεία βρίσκονται σε ημιαστικές περιοχές. 

Ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση και για τις τρεις ηλικιακές ομάδες ήταν τα 

εξής: 

10χρονα: (M.O. = 9.78), (T.A. = 0.32) 

12χρονα: (M.O = 11.62), (T.A. = 0.34) 

14χρονα: (M.O. = 13.76), (T.A. = 0.37) 

Πίνακας: Ηλικιακές ομάδες 

Ηλικία  Αγόρια Κορίτσια Σύνολο  

10χρονα 21 21 42 

12χρονα 26 23 49 

14χρονα 43 34 77 

Σύνολο 90 78 168 
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Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

 

 

Τα εργαλεία που επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν ήταν δύο 

ερωτηματολόγια. Το πρώτο ήταν μια κλίμακα για τα βιώματα των παιδιών στις 

Στενές Σχέσεις- ECR-RC (Asher_1984), το οποίο περιγράφει ορισμένες 

σκέψεις που κάνουν τα παιδιά για τις μητέρες τους και αποτελούταν από 36 

ερωτήσεις. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες αφού πρώτα διαβάσουν 

προσεκτικά τις ερωτήσεις, να κυκλώσουν έναν αριθμό από το 0 (σίγουρα όχι), 

εάν διαφωνούν απόλυτα με τη πρόταση που διάβασαν, έως το 7 (σίγουρα 

ναι), αν συμφωνούν απόλυτα με τη πρόταση. Το δεύτερο είναι μια κλίμακα της 

μοναξιάς και της κοινωνικής απογοήτευσης για παιδιά. Σε κάθε πρόταση το 

παιδί πρέπει να βάλει ένα Χ σε ένα μόνο από τα πέντε τετράγωνα, στα οποία 

αναγράφονται τα εξής: Ισχύει πάντα, ισχύει τις περισσότερες φορές, ισχύει 

μερικές φορές, δεν ισχύει σχεδόν ποτέ, δεν ισχύει ποτέ. 

 

Όσο αφορά τα ερωτηματολόγιο με τις στενές σχέσεις, υπήρχαν 2 

υποκλίμακες: 

1. Υποκλίμακα Αγχώδους δεσμού οι ερωτήσεις: 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35. 

Αντίστροφη βαθμολογία έχουν οι ερωτήσεις 17 και 21 (δηλαδή όπου 1 γίνεται 

7 κ.λπ.) 

Η κλίμακα έδειξε καλή αξιοπιστία (-α Cronbach=.783) 

 

2. Υποκλίμακα Αποφευκτικού δεσμού οι ερωτήσεις: 

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36 

Από αυτές, αντίστροφη βαθμολογία έχουν οι ερωτήσεις: 

4,8,16,18,20,22,24,26,30,32,34,36. 
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Η κλίμακα έδειξε καλή αξιοπιστία  (α Cronbach=.808) 

Υπολογίστηκαν 2 τιμές για τον κάθε συμμετέχοντα. Μια από τον μέσο όρο των 

ερωτήσεων της υποκλίμακας του αγχώδους δεσμού και μια από τον μέσο όρο 

των ερωτήσεων της υποκλίμακας του αποφευκτικού δεσμού. 

 

Κλίμακα μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης. 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 24 ερωτήσεις. Οι 16 από 

αυτές επικεντρώνονται στα συναισθήματα της μοναξιάς του μαθητή. Οι 8 

επικεντρώνονται στα χόμπι των μαθητών 

Δεν βαθμολογούνται καθόλου οι ερωτήσεις:2,5,7,11,15,19,23 

Βαθμολογούνται αντίστροφα οι ερωτήσεις (όπου 5 γίνεται 1, 4 γίνεται 2 κ.λπ.): 

3,6,9,12,14,17,18,20,21,24. 

Καλή αξιοπιστία της κλίμακας: α Cronbach=.762 

Υπολογίστηκε ο μέσος όρος (1 τιμή) για τον κάθε συμμετέχοντα. Έπειτα 

χωρίστηκαν οι συμμετέχοντες σε 3 ομάδες με βάση τον μέσο όρο τους (μη 

δημοφιλείς, δημοφιλείς, πολύ δημοφιλείς). 

 

 

 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε σε συνολικά 4 

σχολεία, 3 σχολεία των Γιαννιτσών του δήμου Πέλλας και 1 σχολείο της 

Φλώρινας. 
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Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η επαφή, η ενημέρωση για το σκοπό της έρευνας 

και η παρουσίαση του ερευνητικού εργαλείου στον εκάστοτε δάσκαλο της 

τάξης και τον διευθυντή. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από 

τους μαθητές, διαδικασία η οποία διήρκησε μια διδακτική ώρα κάθε φορά. 

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας συμπλήρωσης, προηγείτο ενημέρωση 

των μαθητών για την ταυτότητα μου, τον σκοπό της έρευνας και τη 

διασφάλιση της ανωνυμίας. 

Η ερευνήτρια ήταν παρούσα καθ΄ όλη τη διάρκεια της συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων, για να δοθούν διευκρινήσεις και να λυθούν τυχόν απορίες. 

Η διαδικασία συμπλήρωσης, ολοκληρωνόταν με την απόδοση ευχαριστιών 

προς τους μαθητές και τους δασκάλους και διευθυντές. 

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συμπλήρωσης του συνόλου των 

ερωτηματολογίων, διήρκησε συνολικά 2 εβδομάδες. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μετά το πέρας της συλλογής δεδομένων, έγινε προσεκτική ανάλυση 

δεδομένων, προκειμένου να εξαχθούν κατηγορίες απαντήσεων. Οι ηλικιακές 

ομάδες, που πήραν μέρος στην έρευνα ήταν 10χρονα, 12χρονα και 14χρονα 

παιδιά.  

 

Πίνακας 1: Κατανομή των μαθητών ανά ηλικιακή ομάδα στα επίπεδα 

αγχώδους δεσμού 

Ηλικία Χαμηλό επίπεδο 
αγχώδους 
δεσμού 

Μέτριο επίπεδο 
αγχώδους 
δεσμού 

Υψηλό επίπεδο 
αγχώδους 
δεσμού 

Σύνολο 

10χρονα 14 (25,5%) 11 (19,3%) 17 (30,4%) 42 (25,0%) 
12χρονα 18 (32,7%) 18 (31,6%) 13 (23,2%) 49 (29,2%) 
14χρονα 23 (41,8%) 28 (49,1%) 26 (46,4%) 77  (45,8%) 
Σύνολο 55 (100,0%) 57 (100,0%) 56 (100,0%) 168 (100,0%) 

 

Στον πίνακα 1, καταγράφονται οι μαθητές ανά ηλικιακή ομάδα στα επίπεδα 

αγχώδους δεσμού. Στην ηλικιακή ομάδα των 10χρονων παρατηρείται ότι από 

τους 42 μαθητές/τριες (25,0%) που πήραν μέρος, οι 14 (25,5%) βρίσκονται 

στη κατηγορία του χαμηλού επιπέδου αγχώδους δεσμού, οι 11 (19,3%) 

βρίσκονται στο μέτριο επίπεδο αγχώδους δεσμού, ενώ οι 17 (30,4%) 

κατατάσσονται στο υψηλό επίπεδο αγχώδους δεσμού. Όσο αφορά την 

ηλικιακή ομάδα των 12χρονων παρατηρείται ότι από τους 49 (29,2%) 

μαθητές/τριες, οι 18 (32,7%) κατατάσσονται στο χαμηλό επίπεδο, οι 18 

(31,6%) βρίσκονται στο μέτριο επίπεδο ενώ οι 13 (23,2%) στο υψηλό 

επίπεδο. Τέλος, στην ηλικιακή ομάδα του γυμνασίου (14χρονα), παρατηρείται 

ότι από τους 77(45,8%) μαθητές/τριες, οι 23 (41,8%) μαθητές/τριες 

κατατάσσονται στο χαμηλό επίπεδο, 28 (49,1%) κατατάσσονται στο μέτριο 

επίπεδο, ενώ 26 (46,4%) από τα παιδιά, βρίσκονται στο υψηλό επίπεδο. 
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Πίνακας 2: Κατανομή των μαθητών ανά ηλικιακή ομάδα στα επίπεδα 

αποφευκτικού δεσμού. 

Ηλικία Χαμηλό επίπεδο 
αποφευκτικού 
δεσμού 

Μέτριο επίπεδο 
αποφευκτικού 
Δεσμού 

Υψηλό επίπεδο 
αποφευκτικού 
δεσμού 

 Σύνολο 

10χρονα 23 (41,1%) 15 (26,8%) 4 (7,1%) 42 (25,0%) 
12χρονα 15 (26,8%) 23 (41,1%) 11 (19,6%) 49 (29,2%) 
14χρονα 18 (32,1%) 18 (32,1%) 41(73,2%) 77  (45,8%) 
Σύνολο 56 (100,0%) 56 (100,0%) 56 (100,0%) 168 (100,0%) 

 

Στον πίνακα 2, καταγράφονται οι μαθητές ανά ηλικιακή ομάδα στα επίπεδα 

αποφευκτικού δεσμού. Η καταγραφή γίνεται ανά ηλικιακή ομάδα και 

παρατηρούμε ότι στα 10χρονα, από τα 42 (25,0%) παιδιά, τα 23 (41,1%) 

βρίσκονται στο χαμηλό επίπεδο αποφευκτικού δεσμού, τα 15 (26,8%) στο 

μέτριο επίπεδο και τα 4 (7,1%) στο υψηλό επίπεδο. Όσο αφορά τα 12χρονα, 

από τα 49(29,2%) παιδιά, τα 15(26,8%) κατατάσσονται στο χαμηλό επίπεδο, 

τα 23 (41,1%) κατατάσσονται στο μέτριο επίπεδο, ενώ τα 11 (19,6%), 

βρίσκονται στο υψηλό επίπεδο. Τέλος, όσο αφορά τα παιδιά του γυμνασίου 

(14 χρονών), από τα 77 (45,8%), τα 18 (32,1%) κατατάσσονται στο χαμηλό 

επίπεδο αποφευκτικού δεσμού, τα 18 (32,1%) στο μέτριο επίπεδο ενώ τα 41 

(73,2%) στο υψηλό επίπεδο. 

 

Πίνακας 3: Καταγραφή των μαθητών ανά ηλικιακή ομάδα στα επίπεδα 

μοναξιάς. 

Ηλικία Χαμηλό επίπεδο 
μοναξιάς 

Μέτριο επίπεδο 
μοναξιάς 

Υψηλό επίπεδο 
μοναξιάς 

 Σύνολο 

10χρονα 12 (23,5%) 11 (21,6%) 28 (54,9%) 42 (25,0%) 
12χρονα 10 (18,5%) 18 (33,3%) 26 (48,1%) 49 (29,2%) 
14χρονα 20 (31,7%) 20 (31,7%) 23(36,5%) 77  (45,8%) 
Σύνολο 51 (100,0%) 54 (100,0%) 63 (100,0%) 168 (100,0%) 

 

Στον πίνακα 3 καταγράφονται οι μαθητές ανά ηλικιακή ομάδα στα επίπεδα 

μοναξιάς. Η καταγραφή γίνεται ανά ηλικιακή ομάδα και παρατηρούμε ότι στα 

10χρονα, από τα 42 (25,0%) παιδιά, τα 12 (23,5%) κατατάσσονται στα 

χαμηλά επίπεδα εμφάνισης της μοναξιάς, τα 10 (18,5%) στα μέτρια επίπεδα 

της μοναξιάς και τα 20 (31,7%) στα υψηλά επίπεδα. Όσο αφορά τα 12χρονα 

παρατηρούμε ότι από τα 49 (29,2%) παιδιά, τα 11 (21,6%) παιδιά βρίσκονται 

στο χαμηλό επίπεδο, τα 18 (33,3%) στο μέτριο και τα 20 (31,7%) στο υψηλό. 
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Τέλος, στα 14χρονα, από τα 77 (45,8%) παιδιά, τα 28 (54,9%) βρίσκονται στο 

χαμηλό επίπεδο, τα 26(48,1%) κατατάσσονται στο μέτριο επίπεδο ενώ τα 23 

(36,5%) στο υψηλό. 

 

 

 

 

Πίνακας 4: Κατανομή των μαθητών ανά φύλο στα επίπεδα αγχώδους δεσμού. 

Φύλο Χαμηλό 
επίπεδο 
αγχώδους 
δεσμού ανά 
φύλο 

Μέτριο 
επίπεδο 
αγχώδους 
δεσμού ανά 
φύλο 

Υψηλό 
επίπεδο 
αγχώδους 
δεσμού ανά 
φύλο 

Σύνολο 

Κορίτσια 29 (52,7%) 30 (52,6%) 19 (33,9%) 78 (46,4%) 
Αγόρια 26 (47,3%) 27 (47,4%) 37 (66,1%) 90 (53,6%) 
Σύνολο 55 (100,0%) 57 (100,0%) 56 (100,0%) 168 (100,0%) 

 

Στον πίνακα 4 παρατηρούμε την κατανομή των μαθητών ανά φύλο στα 

επίπεδα του αγχώδους δεσμού. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, παρατηρούμε ότι 

από τα 78 (46,4%) κορίτσια, τα 29(52,7%) κατατάσσονται στο χαμηλό 

επίπεδο του αγχώδους δεσμού, τα 30 (52,6%) στο μέτριο επίπεδο ενώ τα 19 

(33,9%) στο υψηλό. Όσο αφορά τα αγόρια, από τα 90 (53,6%), τα 26 (47,3%) 

κατατάσσονται στο χαμηλό επίπεδο, τα 27(47,4%) στο μέτριο επίπεδο και τα 

37 (66,1%) στο υψηλό. 

 

 

 

Πίνακας 5: Κατανομή των μαθητών ανά φύλο στα επίπεδα αποφευκτικού 

δεσμού. 

Φύλο Χαμηλό 
επίπεδο 
αποφευκτικού 
δεσμού ανά 
φύλο 

Μέτριο 
επίπεδο 
αποφευκτικού 
δεσμού ανά 
φύλο 

Υψηλό 
επίπεδο 
αποφευκτικού 
δεσμού ανά 
φύλο 

Σύνολο 

Κορίτσια 31 (55,4%) 25 (44,6%) 22(39,3%) 78 (46,4%) 
Αγόρια 25(44,6%) 31 (55,4%) 34 (66,7%) 90 (53,6%) 
Σύνολο 56 (100,0%) 56 (100,0%) 56 (100,0%) 168 (100,0%) 
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Στον πίνακα 5 παρατηρούμε την κατανομή των μαθητών ανά φύλο στα 

επίπεδα του αποφευκτικού δεσμού. Όσο αφορά τα κορίτσια από τα 78 

(46,4%), τα 31 (55,4%) παρουσίασαν χαμηλά επίπεδα αποφευκτικού δεσμού, 

τα 25 (44,6%), παρουσίασαν μέτριο επίπεδο ενώ τα 22 (39,3%) υψηλό. Όσο 

αφορά τα αγόρια από τα 90 (53,6%) τα 25 (44,6%) εμφάνισαν χαμηλό 

επίπεδο στον αποφευκτικό δεσμό, τα 31 (55,4%) κατατάχθηκαν στο μέτριο 

επίπεδο ενώ τα 34(60,7%) στο υψηλό. 

 

Πίνακας 6: Κατανομή των μαθητών ανά φύλο στα επίπεδα μοναξιάς. 

Φύλο Χαμηλό 
επίπεδο 
μοναξιάς ανά 
φύλο 

Μέτριο 
επίπεδο 
μοναξιάς ανά 
φύλο 

Υψηλό 
επίπεδο 
μοναξιάς ανά 
φύλο 

Σύνολο 

Κορίτσια 21 (41,2%) 20 (37,0%) 37(58,7%) 78 (46,4%) 
Αγόρια 30(58,8%) 34(63,0%) 26 (41,3%) 90 (53,6%) 
Σύνολο 51 (100,0%) 54 (100,0%) 63 (100,0%) 168 (100,0%) 

 

Στον πίνακα 6 παρουσιάζεται η κατανομή των μαθητών ανά φύλο στα 

επίπεδα της μοναξιάς. Όσο αφορά τα κορίτσια από τα 78 (46,4%), τα 21 

(41,2%) εμφάνισαν χαμηλά επίπεδα μοναξιάς, τα 20(37,0%), εμφάνισαν 

μέτρια επίπεδα μοναξιάς, ενώ τα 37 (58,7%) είχαν υψηλό επίπεδο. Όσο 

αφορά τα αγόρια, παρατηρούμε ότι από τα 90 (53,6%), τα 30 (58,8%) 

εμφάνισαν χαμηλό επίπεδο στη μοναξιά, τα 34 (63,0%) εμφάνισαν μέτριο 

επίπεδο ενώ τα 26 (41,3%) εμφάνισαν υψηλό επίπεδο της μοναξιάς.Υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα επίπεδα μοναξιάς και στο φύλο. 

Τα κορίτσια δηλώνουν πιο δημοφιλή από τα αγόρια, χ2(2)=6.314, p<.05.  

 

 

 

Πίνακας 7: Μοναξιά και αγχώδης δεσμός. 

 

Αγχώδης 

δεσμός 

Χαμηλό 

επίπεδο 

Μέτριο 

επίπεδο 

Υψηλό 

επίπεδο 

Σύνολο  
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μοναξιάς μοναξιάς μοναξιάς 

Χαμηλό 

επίπεδο 

11 (21,6%) 19 (35,2%) 25 (39,7%) 55 (32,7%) 

Μέτριο 

επίπεδο 

15 (29,4%) 21 (38,9%) 21 (33,3%) 57 (33,9%) 

Υψηλό 

επίπεδο 

25 (49,0%) 14 (25,9%) 17 (27,0%) 56 (33,3%) 

Σύνολο 51 (100,0%) 54 (100,0%) 63 (100,0%) 168 (100,0%) 

 

Στον πίνακα 7 βλέπουμε τη σύνδεση της μοναξιάς με τον αγχώδη δεσμό. 

Παρατηρούμε ότι στη στήλη με το χαμηλό επίπεδο μοναξιάς από τα 51 

(100,0%) παιδιά, τα 11(21,6%) παρουσιάζουν χαμηλό επίπεδο αγχώδους 

δεσμού, τα 15(29,4%) παιδιά, παρουσιάζουν μέτριο επίπεδο αγχώδους 

δεσμού ενώ τα 25(49,0%) παιδιά παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο. Όσο αφορά 

τη στήλη με το μέτριο επίπεδο μοναξιάς, παρατηρούμε ότι από τα 54 

(100,0%) παιδιά, τα 19(35,2%) παρουσιάζουν χαμηλό επίπεδο αγχώδους 

δεσμού, τα 21 (38,9%) κατατάσσονται στο μέτριο επίπεδο, ενώ τα 14 (25,9%) 

κατατάσσονται στο υψηλό επίπεδο αγχώδους δεσμού. Τέλος όσο αφορά τη 

στήλη με το υψηλό επίπεδο μοναξιάς, από τα 63 (100,0%) παιδιά, τα 25 

(39,7%) κατατάσσονται στο χαμηλό επίπεδο αγχώδους δεσμού, τα 21 (33,3) 

στο μέτριο επίπεδο ενώ τα 17 (27,0%) παιδιά κατατάσσονται στο υψηλό 

επίπεδο. 

 

 

 

Πίνακας 8: Μοναξιά και αποφευκτικός δεσμός. 

 

Αποφευκτικός 

δεσμός 

Χαμηλό 

επίπεδο 

μοναξιάς 

Μέτριο 

επίπεδο 

μοναξιάς 

Υψηλό 

επίπεδο 

μοναξιάς 

Σύνολο  

Χαμηλό 

επίπεδο 

10 (19,6%) 18 (33,3%) 28 (44,4%) 56 (33,3%) 

Μέτριο 

επίπεδο 

16 (31,4%) 17 (31,5%) 23 (36,5%) 56 (33,3%) 



48 
 

Υψηλό 

επίπεδο 

25 (49,0%) 19 (35,2%) 12 (19,0%) 56 (33,3%) 

Σύνολο 51 (100,0%) 54 (100,0%) 63 (100,0%) 168 (100,0%) 

 

Στον πίνακα 8, παρατηρούμε τη σύνδεση της μοναξιάς με τον αποφευκτικό 

δεσμό.  Από τα 56 (33,3%) παιδιά που βρίσκονται στο χαμηλό επίπεδο του 

αποφευκτικού δεσμού, τα 10 (19,6%) παρουσιάζουν χαμηλό επίπεδο 

μοναξιάς, τα 18 (33,3%) μέτριο επίπεδο ενώ τα 28 (44,4%) κατατάσσονται 

στο υψηλό. Όσο αφορά τα παιδιά με μέτριο επίπεδο αποφευκτικού δεσμού, 

από τα 56 (33,3%) παιδιά, τα 16(31,4%) παρουσιάζουν χαμηλό επίπεδο 

μοναξιάς, τα 17(31,5%) παρουσιάζουν μέτριο επίπεδο ενώ τα 23 (36,5%) 

κατατάσσονται στο υψηλό. Τέλος, από τα 56 (33,3%) άτομα που 

κατατάσσονται στο υψηλό επίπεδο του αποφευκτικού δεσμού, τα 25(49,0%) 

παιδιά βρίσκονται στο χαμηλό επίπεδο της μοναξιάς, τα 19 (35,2%) 

βρίσκονται στο μέτριο επίπεδο, ενώ τα 12 (19,0%) παιδιά κατατάσσονται στο 

υψηλό επίπεδο μοναξιάς. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στα επίπεδα μοναξιάς και στον αποφευκτικό δεσμό. Τα παιδιά που δήλωσαν 

υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς έχουν υψηλό σκορ στην υποκλίμακα του 

αποφευκτικού δεσμού, χ2(4)=13.198, p<.05  

 

 

 

Πίνακας 9:Συσχέτιση δεσμού με τη μοναξιά 

 

Μ.Ο Τ.Α Ν 

2,7669 1,01415 168 

3,0999 1,10722 168 

3,9902 ,54344 168 

 

Στον παραπάνω πίνακα καταγράφεται ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση 

για τον αγχώδη δεσμό, τον αποφευκτικό και τη μοναξιά. Όσο αφορά τον 

αγχώδη δεσμό ο μέσος όρος είναι 2,7670 και η τυπική απόκλιση είναι 

1,01415. Για τον αποφευκτικό δεσμό, ο μέσος όρος είναι 3,0999 ενώ η τυπική 
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απόκλιση είναι 1,10722. Τέλος, όσο αφορά τη μοναξιά, ο μέσος όρος είναι 

3,9902 και η τυπική απόκλιση 54344. 

Ανάμεσα στα δύο είδη δεσμού, βρέθηκε χαμηλή θετική συσχέτιση (r = 0.331, 

n =168, p <.05). Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μια σχέση μεταξύ των 

υποκλιμάκων. Αυτοί που απαντούσαν υψηλά στην μια κλίμακα, απαντούσαν 

υψηλά και στην άλλη.  

Επίσης, βρέθηκε αρνητική χαμηλή συσχέτιση (r = -0.294, n =168, p <.05) 

μεταξύ της μοναξιάς με τον αποφευκτικό δεσμό και το ίδιο ισχύει και μεταξύ 

μοναξιάς και αγχώδους δεσμού (r = -0.229, n =168, p <.05). Αυτό σημαίνει ότι 

αυτοί που ήταν υψηλά στον αγχώδη και τον αποφευκτικό δεσμό ήταν χαμηλά 

στο ερωτηματολόγιο της μοναξιάς, δηλαδή είχαν χαμηλό σκορ (μη 

δημοφιλείς). 
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Συμπεράσματα-Συζήτηση 

 

Όσο αφορά το δεσμό της μητέρας με το βρέφος, καθώς και τη μοναξιά στην 

παιδική ηλικία, έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες. Από τη μια, οι έρευνες αυτές 

αναζητούν τα χαρακτηριστικά που αναπτύσσουν τα παιδιά στην μετέπειτα 

ζωή τους, ανάλογα με το τύπο του δεσμού που έχουν αναπτύξει στην βρεφική 

τους ηλικία με τη μητέρα τους. Από την άλλη, εστιάζουν στις μεταβλητές που 

είναι υπεύθυνες για την εμφάνιση της μοναξιάς στην παιδική ηλικία. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης του δεσμού με 

τη μοναξιά. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ως ερευνητικά εργαλεία 

χρησιμοποιήσαμε τα ερωτηματολόγια σε δείγμα 167 μαθητών, ηλικίας 10, 12 

και 14. Το πρώτο ερωτηματολόγιο αναφερόταν στις Στενές Σχέσεις- ECR-RC 

και αποτελούταν από μια υποκλίμακα του αγχώδους δεσμού και μια 

υποκλίμακα του αποφευκτικού δεσμού. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο 

αναφερόταν στη μοναξιά και τη κοινωνική απομόνωση. 

Η παρούσα έρευνα, εστίαση σε δύο υποθέσεις:  

1η υπόθεση: Aν ο δεσμός που ανέπτυξε το βρέφος με τη μητέρα του, είναι μια 

μεταβλητή η οποία επηρεάζει τη μοναξιά στην παιδική ηλικία. 

2η υπόθεση: Αν ισχύει η παραπάνω υπόθεση, ποιος από τους τρείς τύπους 

είναι υπεύθυνος για την εμφάνιση της μοναξιάς. 

Όσο αφορά και τις δύο υποθέσεις, βρέθηκε ότι ο δεσμός που αναπτύξει το 

παιδί με τη μητέρα του, είναι μια μεταβλητή που επηρεάζει την εμφάνιση της 

μοναξιάς στη παιδική ηλικία. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της έρευνας, ο τύπος του δεσμού που επηρεάζει την εμφάνιση της μοναξιάς 

είναι ο αποφευκτικός δεσμός.  

Με βάση την παρούσα έρευνα, διαπιστώνεται ότι η σχέση της μητέρας με το 

παιδί της, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εμφάνιση της 

μοναξιάς. Σύμφωνα, με άλλες έρευνες, παρατηρείται ότι τα παιδιά που έχουν 

αναπτύξει έναν ασφαλή δεσμό με τη μητέρα τους, τείνουν να έχουν καλύτερες 

διαπροσωπικές σχέσεις, μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και λιγότερο άγχος. 
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Συμπερασματικά, στη παρούσα έρευνα, εστιάσαμε στο αν επηρεάζει ο 

δεσμός μητέρας- βρέφους την εμφάνιση της μοναξιάς, και ποιος τύπος είναι 

υπεύθυνος. Καταλήξαμε, ότι ο δεσμός και πιο συγκεκριμένα ο αποφευκτικός 

είναι μια μεταβλητή που επηρεάζει τη μοναξιά στη παιδική ηλικία. Η 

συγκεκριμένη έρευνα, έχει και κάποιους περιορισμούς, όσο αφορά τα 

αποτελέσματα της. Αν είχε διεξαχθεί σε διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο, 

καθώς και σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, αλλά και με διαφορετικούς 

μεθοδολογικούς χειρισμούς της κλίμακας, τα αποτελέσματα πιθανόν να ήταν 

και διαφορετικά. 
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