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Η ̟αρούσα διδακτορική διατριβή είναι µέρος υ̟ο-έργου του Προγράµµατος 
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2004-2008, Ενίσχυση Ερευνητικών 
Προγραµµάτων στα Πανε̟ιστήµια, 13391/09-10-2003 ΥΠΕΠΘ), µε τίτλο: 
∆ίδυµα και µη δίδυµα βρέφη στην ε̟ικοινωνία τους µε τους Σηµαντικούς Άλλους: 
Γνωστική, συναισθηµατική και κοινωνική ανά̟τυξη, ̟ου συγχρηµατοδοτήθηκε 
κατά 75% α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και α̟ό εθνικούς 
̟όρους. Υ̟εύθυνος του υ̟ο-έργου ήταν ο Καθηγητής Γ. Κουγιουµουτζάκης. 
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∆ΗΛΩΣΗ 

 

Ε̟ιβεβαιώνω ότι η ̟αρούσα εργασία είναι ̟ρωτότυ̟η και α̟οκλειστικά δική 

µου. Κάθε χρήση υλικού α̟ό άλλες ̟ηγές έχει ε̟ισηµανθεί ̟λήρως, σύµφωνα 

µε τα διεθνή ̟ρότυ̟α βιβλιογραφικών αναφορών. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Με την ολοκλήρωση της ̟αρούσας εργασίας νιώθω την ανάγκη να 

ευχαριστήσω τους ανθρώ̟ους ̟ου βρέθηκαν κοντά µου στο συναρ̟αστικό 

ταξίδι της ερευνητικής µου ̟ροσ̟άθειας.  

 Αρχικά, θέλω να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στον ε̟ιβλέ̟οντα της 

διδακτορικής µου διατριβής, Καθηγητή Ανα̟τυξιακής Ψυχολογίας και 

Ε̟ιστηµολογίας της Ψυχολογίας στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 

Σ̟ουδών του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης κ. Γιάννη Κουγιουµουτζάκη, ο ο̟οίος 

µε δέχτηκε στην ερευνητική του οµάδα και µου εµ̟ιστεύτηκε την εκ̟όνηση 

της ̟αρούσας µελέτης. Τον ευχαριστώ ̟ου, ως χαρισµατικός δάσκαλος, 

µετέτρεψε τη συνεργασία µας σε αστείρευτη ̟ηγή γνώσης και ̟αραγωγικού 

διαλόγου. Η διαρκής και καθοριστική του ̟αρουσία, η αµέριστη 

συµ̟αράστασή του, η µεθοδικότητα και η ε̟ιστηµονική του αρτιότητα, 

συνέβαλαν καταλυτικά στην εξέλιξη της ε̟ιστηµονικής  µου ̟ορείας. 

 Θέλω, ε̟ίσης, να ευχαριστήσω τις οικογένειες ̟ου µε εµ̟ιστεύτηκαν 

και δέχτηκαν να λάβουν µέρος στη µελέτη. Χωρίς τη δική τους συµµετοχή, η 

̟ραγµατο̟οίηση της έρευνας δεν θα ήταν δυνατή. Ευχαριστώ θερµά τις 

µητέρες των δίδυµων και τις µητέρες  των µη δίδυµων βρεφών, οι ο̟οίες στο 

χρόνο της µελέτης συνεργάστηκαν µαζί µου ̟αραδειγµατικά, µε υ̟οµονή και 

̟ραγµατική χαρά. Κυρίως, όµως, θέλω να ευχαριστήσω ολόψυχα τα δίδυµα 

και µη δίδυµα βρέφη, τα ο̟οία τόσα µε δίδαξαν και µε διδάσκουν. 

 Ευχαριστώ θερµά την συν-ερευνήτριά µου, Ε̟. Καθηγήτρια 

Ψυχολογίας στο ΠΤΠΕ του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης κ. Μαρία 

Μαρκοδηµητράκη για την άψογη συνεργασία µας, τις ̟ολύτιµες συµβουλές 

της και για την ̟ροθυµία της να µε εκ̟αιδεύσει στις µεθόδους µικρο-

ανάλυσης των δεδοµένων της έρευνας.  

       Ευχαριστώ α̟ό καρδιάς την Ε̟. Καθηγήτρια Κοινωνικής Στατιστικής 

και Μεθοδολογίας Κοινωνικής Έρευνας του Τµήµατος Φιλοσοφικών και 

Κοινωνικών Σ̟ουδών του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης κ. Τίνα Κακλαµάνη για 

την ̟ολύτιµη και καθοριστική βοήθειά της στην στατιστική ανάλυση των 

δεδοµένων της έρευνας. Την ευχαριστώ για την ̟ροθυµία και  την υ̟εύθυνη 
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µετάδοση ουσιαστικών και χρήσιµων γνώσεων µεθοδολογίας και στατιστικής. 

Ε̟ίσης, ευχαριστώ την Καθηγήτρια Στατιστικής-Μεθοδολογίας Ποσοτικής 

και Ποιοτικής Έρευνας του ΠΤ∆Ε του Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας  κ. Όλγα-

Γιασεµή Σαραφίδου για τις καίριες ̟αρεµβάσεις της, τις σηµαντικές 

υ̟οδείξεις της και για την διάθεση συνεργασίας ̟ου ε̟έδειξε κατά τη 

στατιστική ανάλυση των δεδοµένων. 

Ευχαριστώ θερµά τα µέλη της τριµελούς ε̟ιτρο̟ής ε̟ο̟τείας της 

διατριβής, την Αν. Καθηγήτρια Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τµήµατος 

∆ηµοτικής Εκ̟αίδευσης του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης κ. Ελένη Μιχαηλίδη-

Πα̟αδάκη και την Ε̟. Καθηγήτρια Ανα̟τυξιακής Ψυχολογίας, του 

Τµήµατος Ψυχολογίας, του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης κ. Θεανώ Κοκκινάκη για 

την ε̟ιστηµονική και ηθική στήριξη ̟ου µου ̟αρείχαν. Ε̟ίσης ευχαριστώ τον 

Αν. Καθηγητή Κοινωνικής Ανθρω̟ολογίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών και 

Κοινωνικών Σ̟ουδών, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης 

κ. Γεώργιο Νικολακάκη, την Ε̟. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, του 

Τµήµατος Ψυχολογίας, του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης κ. Σοφία Τριλίβα, την Ε̟. 

Καθηγήτρια Κοινωνικής Στατιστικής και Μεθοδολογίας Κοινωνικής Έρευνας 

του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σ̟ουδών, της Φιλοσοφικής 

Σχολής, του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης κ. Τίνα Κακλαµάνη και την Λέκτορα 

Ανα̟τυξιακής Ψυχολογίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 

Σ̟ουδών, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης κ. Βασιλική 

Τσούρτου, για την τιµή ̟ου µου έκαναν να ̟λαισιώσουν την Ε̟ταµελή 

Εξεταστική Ε̟ιτρο̟ή της διδακτορικής διατριβής µου.    

Ευχαριστώ α̟ό καρδιάς τους Οµότιµους Καθηγητές Ψυχολογίας κ.κ. 

Jerome Bruner (Παν/µιο Νέας Υόρκης), Daniel Stern (Παν/µιο Γενεύης)  και 

Colwyn Trevarthen (Παν/µιο Εδιµβούργου) για τις ενδιαφέρουσες και 

ουσιαστικές συζητήσεις ̟ου είχαµε, κατά την ε̟ίσκεψή τους στο Εργαστήριό 

µας, ̟άνω σε θεωρητικές και µεθοδολογικές όψεις της ̟αρούσας µελέτης. 

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Καθηγητή Colwyn Trevarthen για την ευγενική 

φιλοξενία του στο Πανε̟ιστήµιο του Εδιµβούργου και την ̟ολύτιµη βοήθειά 

του στη θεωρητική ̟λαισίωση της ̟αρούσας διδακτορικής διατριβής.  
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Ευχαριστώ τη µητέρα µου Εύα για την ουσιαστική στήριξη ̟ου µου 

̟αρείχε, ιδιαίτερα κατά την ̟ερίοδο συλλογής του ερευνητικού υλικού. 

Κυρίως, όµως, ευχαριστώ α̟ό καρδιάς τον σύζυγό µου ∆ηµήτρη Αντωνακάκη 

για την αµέριστη συµ̟αράστασή του σε συναισθηµατικό και ηθικό ε̟ί̟εδο.  

Τον ευχαριστώ, ̟ου ονειρεύτηκε µαζί µου την ολοκλήρωση της ̟αρούσας 

διατριβής και ̟ου στάθηκε δί̟λα µου ακόµα και στις ̟ιο δύσκολες στιγµές 

της ̟ορείας της. Περισσότερο α̟ό όλους ευχαριστώ τον λατρευτό 

ε̟ικοινωνιακό µου σύντροφο και γιο µας Θοδωρή, γιατί η ̟αρουσία του στη 

ζωή µας τα τελευταία χρόνια και το µοίρασµα των συναρ̟αστικών µας 

εµ̟ειριών µε βοήθησαν, µεταξύ άλλων, να ισορρο̟ήσω αρκετά τις σχέσεις 

ανάµεσα στην α̟αιτητική ε̟ιστήµη και τη φυσική µητρότητα.    
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Η ̟αρούσα µελέτη α̟οσκο̟εί στη συστηµατική και συγκριτική διερεύνηση 

της ανά̟τυξης της µίµησης, στις φυσικές αλληλε̟ιδράσεις µη δίδυµων 

βρεφών µε τις µητέρες τους, δίδυµων ∆Ζ βρεφών µε τις µητέρες τους και 

δίδυµων ∆Ζ βρεφών µεταξύ τους, α̟ό τον 1ο έως τον 10ο µήνα. Στην έρευνα 

συµµετείχαν 42 αστικές οικογένειες των Νοµών Χανίων, Ρεθύµνου, 

Ηρακλείου και Λασιθίου.  

 Η µελέτη είναι µέρος υ̟ο-έργου του Προγράµµατος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ  Ι 

(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2004-2008, Ενίσχυση Ερευνητικών Προγραµµάτων στα 

Πανε̟ιστήµια, 13391/09-10-2003 ΥΠΕΠΘ) (βλ. σχ. ̟αρα̟άνω). Είναι 

νατουραλιστική και διαχρονική. Κάθε µήνα, οι ερευνήτριες ε̟ισκέ̟τονταν 

τον χώρο διαµονής των οικογενειών ̟ου συµµετείχαν στη µελέτη, και 

βιντεοσκο̟ούσαν 7-λε̟τες αλληλε̟ιδράσεις των βρεφών (δίδυµων και µη 

δίδυµων) µε τις µητέρες τους και των δίδυµων βρεφών µεταξύ τους. Συνολικά, 

έλαβαν µέρος στη µελέτη 99 υ̟οκείµενα: 27 µη δίδυµα βρέφη µε τις µητέρες 

τους (Ν=54), 15 ζεύγη ∆Ζ διδύµων µε τις µητέρες τους (Ν=45). Τα 

α̟οτελέσµατα της ̟αρούσας µελέτης συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα 

̟ρογενέστερων διαχρονικών και νατουραλιστικών µελετών. 

 Η συστηµατική µελέτη της βρεφικής µίµησης τα τελευταία χρόνια στο 

̟λαίσιο διαχρονικών, νατουραλιστικών ερευνών, έχει ε̟ικεντρωθεί στις 

αλληλε̟ιδράσεις των µη δίδυµων βρεφών µε τις µητέρες (Κοkkinaki, 1998˙ 

Κugiumutzakis, 1993˙ Pawlby, 1977˙ Papousek & Papοusek, 1977), τους 

̟ατέρες  (Kokkinaki, 1998), τις γιαγιάδες και τους ̟α̟̟ούδες (Βιταλάκη, 2002, 

Πρατικάκη, 2009). Εκτός α̟ό την ̟ολύ ̟λούσια σε ̟εριεχόµενο, αλλά µη 

εστιασµένη στη µίµηση, µελέτη της Piontelli (2002), η ερευνητική οµάδα του 

Εργαστηρίου µας, µέχρι σήµερα έχει ̟ροχωρήσει σε δύο ερευνητικά βήµατα 

για τη µελέτη της µίµησης σε δίδυµα διζυγωτικά βρέφη. Το ̟ρώτο αφορά σε 

δύο µελέτες του Kugiumutzakis (1985) ο ο̟οίος βρήκε: α) µίµηση ο̟τικών 

̟ροτύ̟ων σε δίδυµα διζυγωτικά νεογνά ηλικίας 10 έως 45λε̟τών, και β) 

α̟ουσία σηµαντικών διαφορών στην ανά̟τυξη της µίµησης α̟ό τον 1ο έως 
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τον 6ο µήνα, ενός ζεύγους δίδυµων διζυγωτικών βρεφών σε σύγκριση µε την 

αντίστοιχη των µη δίδυµων βρεφών. Το δεύτερο ερευνητικό βήµα αφορά στη 

νατουραλιστική, διαχρονική και συστηµατική µελέτη της Μαρκοδηµητράκη 

(2003), η ο̟οία διερεύνησε τη µίµηση και τις συγκινήσεις σε ένα ζεύγος 

διζυγωτικών διδύµων διαφορετικού φύλου, σε 15-ήµερη βάση, α̟ό τον 1ο έως 

τον 10ο µήνα. Συγκεκριµένα µελέτησε: α) τις δυαδικές αλληλε̟ιδράσεις 

µεταξύ των διδύµων, και β) τις δυαδικές αλληλε̟ιδράσεις κάθε δίδυµου 

βρέφους µε τη µητέρα, τον ̟ατέρα, την µητρική γιαγιά, τον µητρικό ̟α̟̟ού, 

την ̟ατρική γιαγιά και τον ̟ατρικό ̟α̟̟ού. Οι ̟αρα̟άνω µελέτες άνοιξαν 

το δρόµο για τη συστηµατική και διαχρονική µελέτη των δίδυµων βρεφών. Η 

̟αρούσα µελέτη έχει ως στόχο τον έλεγχο µέρους των ευρηµάτων των 

̟αρα̟άνω µελετών και  την ̟ιθανή ̟ροέκτασή τους.   

 Η ∆ιατριβή ̟εριλαµβάνει Θεωρητικό και Εµ̟ειρικό Μέρος.  Το 

Θεωρητικό Μέρος α̟οτελείται α̟ό δύο κεφάλαια. Στο ̟ρώτο κεφάλαιο 

̟εριγράφονται οι ̟ιο αντι̟ροσω̟ευτικές θεωρίες και έρευνες για τα 

φαινόµενα  της µίµησης α̟ό την αρχαιότητα έως τις µέρες µας. Το δεύτερο 

κεφάλαιο αναφέρεται στις ̟ιο αντι̟ροσω̟ευτικές θεωρίες για τη ζωή και την 

ανά̟τυξη των διδύµων µέσα α̟ό τη βιολογική, την ανθρω̟ολογική και την 

ψυχολογική ̟ροο̟τική, καθώς ε̟ίσης και στις ανα̟τυξιακές µελέτες για τους 

διδύµους. Στις τελευταίες ̟εριλαµβάνονται και οι µελέτες ̟άνω στη µίµηση 

των δίδυµων βρεφών.  

 Το Εµ̟ειρικό Μέρος α̟οτελείται α̟ό τρία κεφάλαια. Στο ̟ρώτο 

̟ραγµατο̟οιείται αναλυτική ̟εριγραφή της µεθοδολογίας της έρευνας, ̟ου 

̟εριλαµβάνει το ιστορικό της µελέτης, τους σκο̟ούς, τις υ̟οθέσεις, τα 

υ̟οκείµενα, τη µέθοδο και τις µεταβλητές, την κωδικο̟οίησή τους, τη 

στατιστική ανάλυση, και την αξιο̟ιστία των βαθµολογητών. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο ̟εριγράφονται τα α̟οτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης των 

υ̟ο µελέτη µεταβλητών, στο σύνολο των δεδοµένων και διαχρονικά. Το τρίτο 

κεφάλαιο ̟εριλαµβάνει: α) τη σύγκριση των α̟οτελεσµάτων της ̟αρούσας 

µελέτης µε τα αντίστοιχα σχετικών ̟ρογενέστερων µελετών, β) την ερµηνεία 

των α̟οτελεσµάτων, γ) τον έλεγχο των υ̟οθέσεων, και δ) τις ̟ροτάσεις µας 
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για τη συνέχιση της έρευνας ̟άνω στην ανά̟τυξη της µίµησης στα δίδυµα 

βρέφη. Η ∆ιατριβή κλείνει µε το Παράρτηµα και τη Βιβλιογραφία. 

 Τα ευρήµατα της µελέτης µ̟ορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

-  Ως ̟ρος τη συχνότητα της µίµησης, βρήκαµε ότι: 

 α) στους ̟ρώτους 10 µήνες, η µίµηση εµφανίζεται αδιάκο̟α στις 

αλληλε̟ιδράσεις των οµάδων µητέρων-βρεφών (δίδυµα και µη δίδυµα), 

καθώς και στις µεταξύ των δίδυµων βρεφών ε̟ικοινωνίες, 

β) οι Μ.Ο. συχνότητας της µίµησης στις Οµάδες δίδυµων βρεφών – µητέρων  

βρίσκονται µέσα στα όρια του εύρους των Μ.Ο. της συχνότητας µίµησης ̟ου 

βρέθηκε σε συγκρίσιµες νατουραλιστικές µελέτες µε δυάδες µητέρων-βρεφών 

(µη δίδυµα και δίδυµα)  

γ) δεν υ̟άρχουν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στις καµ̟ύλες ανά̟τυξης 

της µίµησης στις δυάδες µητέρων-βρεφών,  

δ) ο Μ.Ο. της συχνότητας µίµησης στις αλληλε̟ιδράσεις των δίδυµων βρεφών 

µεταξύ τους είναι χαµηλότερος α̟ό τους αντίστοιχους στις αλληλε̟ιδράσεις 

µητέρων-βρεφών.  

- Ως ̟ρος την κατεύθυνση της µίµησης βρήκαµε ότι:  

α) συνολικά και διαχρονικά, οι µητέρες των 3 Οµάδων του δείγµατος 

µιµήθηκαν συχνότερα τα βρέφη τους (δίδυµα και µη δίδυµα) α̟ό όσο τα 

βρέφη τις µητέρες τους,  

β) τα δίδυµα βρέφη µιµήθηκαν το ένα το άλλο µε την ίδια ̟ερί̟ου 

συχνότητα. 

- Ως ̟ρος τα είδη µίµησης βρήκαµε ό,τι:  

α) στην οµάδα µητέρων-µη δίδυµων βρεφών ε̟ικράτησε η µίµηση µη 

λεκτικών ήχων και ακολούθησε η φωνητική  µίµηση, ενώ στις οµάδες 

µητέρων-δίδυµων βρεφών ε̟ικράτησε η φωνητική µίµηση  και ακολούθησε η 

µίµηση µη λεκτικών ήχων. Στις µεταξύ των διδύµων ε̟ικοινωνίες  ε̟ικράτησε 

η µίµηση κινήσεων του σώµατος, και 

β) σε όλες τις οµάδες του δείγµατος στη φωνητική µίµηση ε̟ικράτησε η 

µίµηση φωνηέντων, στη µίµηση µη λεκτικών ήχων ε̟ικράτησε η µίµηση των 

α̟ροσδιόριστων ήχων, στη µίµηση κινήσεων του σώµατος ε̟ικράτησε η 



 x

µίµηση κινήσεων των χεριών και στη µίµηση εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου 

ε̟ικράτησε η µίµηση ανοίγµατος-κλεισίµατος του στόµατος.   

- Ως ̟ρος τις µορφές αλληλε̟ίδρασης βρήκαµε ότι: 

 α) σε όλες τις Οµάδες του δείγµατος, η µίµηση ̟αρουσιάστηκε συχνότερα σε 

εναλλαγές σειράς, ακολούθως σε συµ̟τώσεις δράσης και λιγότερο συχνά 

στους συνδυασµούς, και 

β) σε όλες τις Οµάδες του δείγµατος, στη µίµηση σε εναλλαγές σειράς 

ε̟ικράτησαν οι α̟λές εναλλαγές σειράς.  

- Ως ̟ρος τις διάρκειες της µίµησης βρήκαµε ότι:  

α) ανάµεσα στις οµάδες των µητέρων-βρεφών (µη δίδυµα και δίδυµα) η 

διάρκεια της µίµησης στις τρεις µορφές αλληλε̟ίδρασης δεν ̟αρουσιάζει 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές, και 

β) όταν τα δίδυµα βρέφη ε̟ικοινωνούν µεταξύ τους, η µίµηση διαρκεί 

̟ερισσότερο α̟ό όταν το κάθε δίδυµο βρέφος ε̟ικοινωνεί χωριστά µε τη 

µητέρα του.   
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1. ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ 

ΜΙΜΗΣΗΣ 

 

1.1. Εισαγωγή 

Η διατριβή χωρίζεται σε θεωρητικό και σε εµ̟ειρικό µέρος. Το θεωρητικό 

µέρος α̟οτελείται α̟ό δύο κεφάλαια και το εµ̟ειρικό µέρος α̟ό τρία 

κεφάλαια. 

Στο ̟αρόν Πρώτο Κεφάλαιο, σε ̟έντε ενότητες, ̟εριγράφονται και 

συζητούνται κριτικά οι ̟ιο αντι̟ροσω̟ευτικές, ψυχολογικές (κυρίως 

ανα̟τυξιακές) θεωρίες για την καταγωγή και την ανά̟τυξη της ανθρώ̟ινης 

µίµησης. 

Η Πρώτη Ενότητα ε̟ικεντρώνεται:  

α) σε ορισµένες αρχαιοελληνικές  θεωρίες για τη µίµηση, β) στις θεωρίες ̟ου 

ε̟ικράτησαν α̟ό τον 17ο αιώνα έως τις αρχές του 20ού αιώνα – θεωρίες των 

Tiedemann, Morgan, Itard, Bain, Cooley, McDougall, Preyer και Tarde, και 

γ) στις θεωρίες  των Συµ̟εριφοριστών και των Ψυχαναλυτών. 

    Η ∆εύτερη Ενότητα εστιάζεται στις ψυχολογικές, ανα̟τυξιακές θεωρίες 

για τη µίµηση των Baldwin, Vygotsky, Koffka, Guillaume και Valentine. 

    Στην Τρίτη Ενότητα συζητείται κριτικά η ανα̟τυξιακή θεωρία του  

Piaget για την καταγωγή και την ανά̟τυξη της µίµησης. 

    Η Τέταρτη Ενότητα ε̟ικεντρώνεται στο εύρηµα της νεογνικής 

µίµησης, στις τρέχουσες ερµηνείες και σε µία σύντοµη ̟εριγραφή της 

θεωρίας της έµφυτης διυ̟οκειµενικότητας του C. Trevarthen. 

    Η Πέµ̟τη Ενότητα εστιάζεται στα ευρήµατα ̟ειραµατικών και 

νατουραλιστικών µελετών για την ανά̟τυξη της βρεφικής µίµησης, στις 

σχετικές ερµηνείες και στις ελάχιστες µελέτες της µίµησης κατά τη βρεφική 

ηλικία δίδυµων βρεφών. 

    Κάθε ενότητα τελειώνει µε κριτική συζήτηση των βασικών σηµείων 

της. 
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Ενότητα Πρώτη 

 

1.2.  Μίµηση: Α̟ό τους Πυθαγόρειους ως τον Αριστοτέλη 

Τα φαινόµενα της µίµησης α̟οτέλεσαν αντικείµενο µελέτης και 

̟ροβληµατισµού για τους στοχαστές της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας, οι 

ο̟οίοι όρισαν τη µίµηση κυρίως ως την ανα̟αραγωγή ενός ̟ροτύ̟ου 

(Kugiumutzakis, 1983, 1998). Υ̟οθέτουµε, όµως, ότι η µίµηση έχει θεωρηθεί 

και α̟ό αρχαιότερους των Ελλήνων στοχαστών συγγραφείς ̟.χ. στην 

αρχαία Ινδία, Αίγυ̟το, Ασσυρία και Κίνα, ασχέτως ότι η έλλειψη ̟ηγών ή η 

µη ̟ρόσβασή µας στις υ̟άρχουσες ̟ηγές δεν ε̟ιτρέ̟ει σχετική τεκµηρίωση. 

Υ̟οθέτουµε, ε̟ίσης, ότι η µίµηση ως δια̟ροσω̟ικό και οµαδικό φαινόµενο, 

το ο̟οίο υ̟ηρετεί την ατοµική και την κοινωνική ανά̟τυξη καθώς και την 

εξέλιξη του είδους, ήταν γνωστό στους ̟ρώτους ̟ρογόνους του είδους µας. 

Ο Donald (1991, 2001) υ̟οθέτει ότι η µίµηση αναδύθηκε ̟ριν α̟ό ̟ερί̟ου  

1.5 εκατοµµύρια χρόνια, δηλαδή, ̟ριν α̟ό την εµφάνιση της γλώσσας (βλ. 

σχ. Κουγιουµουτζάκης, 2007). Άρα, οι ̟αρακάτω αναφορές στην 

αρχαιοελληνική µόνο γραµµατεία γίνονται λόγω ύ̟αρξης σχετικών ̟ηγών.  

 Οι Πυθαγόρειοι χρησιµο̟οίησαν τον όρο «µίµηση» για να 

αναφερθούν στον µικρόκοσµο ̟ου ζούµε, ο ο̟οίος α̟οτελεί µιµητικό 

̟αράγωγο του συµ̟αντικού µακρόκοσµου. Παράλληλα, αναγνώριζαν τρία 

̟ρότυ̟α µίµησης στην ανθρώ̟ινη κοινωνία: τον βίο των φιλοσόφων και 

των µαθηµατικών, οι ο̟οίοι γνωρίζουν την τάξη και την αρµονία του 

σύµ̟αντος, τον βίο των ̟ολιτικών, οι ο̟οίοι ενδιαφέρονται ̟ρωτίστως για 

την κοινωνική αναγνώριση, και τον βίο των ανθρώ̟ων εκείνων ̟ου 

ενδιαφέρονται µόνο για την ικανο̟οίηση των ̟ροσω̟ικών τους αναγκών. 

Οι Πυθαγόρειοι θεώρησαν ως καταλληλότερο ̟ρότυ̟ο µίµησης για τους 

ανθρώ̟ους την ̟ρώτη α̟ό τις ̟αρα̟άνω κατηγορίες ̟ολιτών. Πρότειναν, 

δηλαδή, τη µίµηση ως µέσο για την α̟οκατάσταση της ηθικής τάξης 

̟ραγµάτων, την ο̟οία θεωρούσαν ως βάση για έναν έντιµο και αξιο̟ρε̟ή 

βίο. Σύµφωνα µε τον Ηράκλειτο η µίµηση ήταν «δώρο» των Θεών στον 

άνθρω̟ο. Στη φύση ε̟ικρατεί η ενότητα, η σύγκρουση και το ταυτόσηµο 
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των αντιθέτων. Οι άνθρω̟οι µέσα α̟ό τις µιµητικές τέχνες ̟ροσ̟αθούν να 

ανα̟αράγουν αυτά τα χαρακτηριστικά της φύσης ως ̟ροτύ̟ου, το ο̟οίο, 

όµως, δεν γίνεται ̟άντα αντιλη̟τό ως όλον. Για τον ∆ηµόκριτο, τα ζώα 

α̟οτελούν ̟ρότυ̟α ανθρώ̟ινης µίµησης, η ο̟οία δεν οδηγεί σε ̟ιστή, 

αλλά σε δηµιουργική ανα̟αραγωγή. Για ̟αράδειγµα, η τέχνη της 

ανθρώ̟ινης υφαντουργίας α̟οτελεί σκό̟ιµη και δηµιουργική 

ανα̟αραγωγή, συµ̟λήρωση και τελειο̟οίηση της δραστηριότητας της 

υφαντικής ικανότητας της αράχνης (Kugiumutzakis, 1983, 1998). 

       Για τον Πλάτωνα, υ̟άρχουν τρία ε̟ί̟εδα δηµιουργίας: ο 

µακρόκοσµος των Ιδεών, ο αισθητός κόσµος και τα έργα τέχνης. Ο αισθητός 

κόσµος µιµείται τον κόσµο των Ιδεών και τα έργα τέχνης µιµούνται τον 

αισθητό κόσµο. Ωστόσο, ο αισθητός κόσµος α̟οτελεί ατελές ̟αράγωγο του 

κόσµου των Ιδεών και γι’ αυτό η αλήθεια του ̟ρώτου ε̟ι̟έδου δηµιουργίας 

δεν γίνεται αντιλη̟τή α̟ό τους µιµητές-εκ̟ροσώ̟ους της τέχνης. 

Παράλληλα, οι µιµητικές τέχνες δεν ̟ροσφέρουν ̟άντα ηθικά ̟ρότυ̟α 

στους νέους, ούτε ̟ροάγουν ̟άντα τον λογικό αυτο-έλεγχο, καθώς 

α̟ευθύνονται στο κοµµάτι της ψυχής ̟ου σχετίζεται µε τις συγκινήσεις -στο 

θυµικό.  Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, η µίµηση στο ανθρώ̟ινο είδος είναι 

έµφυτη ικανότητα, ̟ου τελειο̟οιείται µε την άσκηση. Πιο ακριβή α̟ό όλα 

τα είδη µίµησης θεωρεί ο Αριστοτέλης την ανθρώ̟ινη φωνητική µίµηση. Ο 

Αριστοτέλης, σε αντίθεση µε τον Πλάτωνα,  υ̟οστήριξε ότι στην ̟οίηση και 

στο θέατρο ο µιµητής συµµετέχει δηµιουργικά, ̟αρεµβαίνοντας στη 

διαµόρφωση των στοιχείων του ̟ροτύ̟ου και το κοινό συλλαµβάνει 

γνωστικά το νόηµα της µιµητικής ανα̟αράστασης και οδηγείται σε 

ευχαρίστηση (Αριστοτέλης, Ποιητική, Ηθικά Νικοµάχεια˙ Πλάτων, Πολιτεία, 

Τίµαιος) (Αξελός, 1974˙ Θεοδωρίδης, 1933/1982˙ Kirk, 1985˙ Kugiumutzakis, 

1983, 1998˙  Φάλκος-Αρβανιτάκης, 1999). 

 

1.3. «Πρώτες» θεωρίες για τη µίµηση 

Στο ̟αρόν υ̟οκεφάλαιο γίνεται µια σύντοµη ̟αρουσίαση των «̟ρώτων» 

θεωριών για την ̟εριγραφή και την κατανόηση των φαινοµένων της 
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µίµησης, οι ο̟οίες ξεκινούν α̟ό τον 17ο αιώνα και φτάνουν ως τις αρχές του 

20ου.  

 Σύµφωνα µε τους Kugiumutzakis (1983) και Butterworth (1999), ο  

Tiedemann (1787) ̟ρώτος ανέφερε ότι η µίµηση α̟οτελεί ενστικτώδη 

συµ̟εριφορά και ότι τα βρέφη µιµούνται το γονεϊκό χαµόγελο κινούµενα 

α̟ό «συµ̟άθεια», καθώς οι κινήσεις και οι εκφράσεις του ̟ροσώ̟ου 

συνδέονται µε τρό̟ο φυσικό. Ο Morgan (1896, στο Kugiumutzakis, 1983) 

έκανε λόγο για ενστικτώδη µίµηση, διαχωρίζοντάς την α̟ό την ευφυή 

µίµηση, η ο̟οία αναφέρεται στην αντιγραφή των α̟οτελεσµάτων της 

̟ράξης του ̟ροτύ̟ου και όχι α̟λώς στην ανα̟αραγωγή της ίδιας της 

̟ράξης. Το ̟ρόσω̟ο ̟ου µιµείται αντλεί ευχαρίστηση α̟ό την οµοιότητα 

̟ου ̟αρατηρεί ανάµεσα στη µιµητική του αντίδραση και στην ̟ράξη του 

µοντέλου – ά̟οψη ̟ου θυµίζει τη θέση του Αριστοτέλη.  Ο Itard (1800, στο 

Kugiumutzakis, 1983) υ̟οστήριξε ότι η µίµηση α̟οτελεί έµφυτη τάση στο 

ανθρώ̟ινο είδος, τάση ̟ου συνδέεται άµεσα µε την ταύτιση στα ̟ρώτα 

χρόνια της ζωής και ιδιαίτερα µε την εκµάθηση της γλώσσας. Σύµφωνα µε 

τον Itard, η ικανότητα για µίµηση φθίνει µε την ̟άροδο του χρόνου και για 

τον λόγο αυτό, η εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας γίνεται δυσκολότερη κατά 

την εφηβική και τη µέση ηλικία. Με βάση τις θέσεις αυτές α̟έδωσε την 

αλαλία του Victor, του Άγριου Παιδιού της Aveyron, στην ̟αρατεταµένη 

κοινωνική του α̟οµόνωση κατά τα ̟ρώτα σηµαντικά χρόνια της ζωής του, 

η ο̟οία οδήγησε στη δυσλειτουργία της έµφυτης τάσης του ̟αιδιού για 

µίµηση. 

Οι Bain (1855) και Cooley (1902, στο Kugiumutzakis, 1983, 1998) 

α̟έρριψαν την ενστικτώδη φύση της µίµησης. Υ̟οστήριξαν ότι η µίµηση 

α̟οτελεί συµ̟εριφορά ̟ου µαθαίνεται µέσω ε̟ανάληψης, δοκιµής και 

̟λάνης. Ο Bain µάλιστα, εύστοχα ̟αρατήρησε την τάση των γονέων να 

µιµούνται οι ίδιοι τα βρέφη τους, ̟ερισσότερο ίσως α̟ό ότι εκείνα τους 

ίδιους (Miller & Dollard, 1941). Παράλληλα, ο McDougall (1908, στο 

Kugiumutzakis, 1983) αρνήθηκε να συµ̟εριλάβει τη µίµηση ανάµεσα στα 

̟ραγµατικά ένστικτα. Υ̟οστήριξε ότι τα ένστικτα στον άνθρω̟ο και στα 
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ζώα, α̟οτελούν σκό̟ιµες συµ̟εριφορές, οι ο̟οίες χαρακτηρίζονται α̟ό 

̟αρορµητισµό. Η µίµηση δεν έχει ̟αρορµητικό χαρακτήρα ούτε 

σκο̟ιµότητα και γι’ αυτό δεν α̟οτελεί ένστικτο. Παράλληλα δέχτηκε ότι 

στα ζώα ̟αρατηρείται µόνο φωνητική µίµηση.  

Ο Preyer (1887, στο Kugiumutzakis, 1983) διακρίνει την αυθόρµητη 

α̟ό την σκό̟ιµη µίµηση. Στην αρχή και τα δύο είδη µίµησης είναι εκούσια, 

αλλά στην ̟ορεία του χρόνου η αυθόρµητη µίµηση -µε την ε̟ανάληψη- 

καθίσταται αυτόµατη. Με ̟ειράµατα ̟ου έκανε ο ίδιος σε ̟αιδιά µε νοητική 

υστέρηση, βρήκε µίµηση της ̟ροβολής των χειλιών στις 15 εβδοµάδες και 

µίµηση της ̟ροβολής της γλώσσας στις 17 εβδοµάδες. Οι ̟ρώτες εµ̟ρόθετες 

φωνητικές µιµήσεις ξεκινούν ̟ερί τον 10ο µήνα και τελειο̟οιούνται ̟ερί 

τον 14ο µήνα. 

Ο Tarde (1903, στο Kugiumutzakis, 1983) υ̟οστήριξε, ε̟ίσης, την 

έµφυτη τάση της µίµησης, τονίζοντας ότι η ίδια η κοινωνία είναι µίµηση. 

Συγκεκριµένα, θεώρησε τη µίµηση ως την ανα̟αραγωγή της ̟ράξης ή της 

σκέψης κά̟οιου άλλου ανθρώ̟ου. Μέσα σε µια κοινωνία, οι κατώτερες 

τάξεις µιµούνται τις ανώτερες, οι φήµες και οι συνήθειες µεταδίδονται µε 

ταχείς ρυθµούς και τα ̟ρότυ̟α µιας κουλτούρας υιοθετούνται εύκολα α̟ό 

τους εκ̟ροσώ̟ους της ίδιας κουλτούρας ̟αρά α̟ό τους εκ̟ροσώ̟ους µιας 

άλλης. Ο Tarde, ε̟ίσης, αναγνώρισε δύο στάσεις α̟έναντι στα 

ε̟ικρατούντα ̟ρότυ̟α µίµησης, την αντι-µίµηση και την µη-µίµηση. Στην 

̟ρώτη ̟ερί̟τωση το άτοµο κάνει ακριβώς το αντίθετο α̟ό εκείνο ̟ου 

υ̟αγορεύουν τα ̟ρότυ̟α. Στη δεύτερη ̟ερί̟τωση το άτοµο δεν 

ε̟ηρεάζεται α̟ό αυτό ̟ου υ̟αγορεύουν τα ̟ρότυ̟α, ούτε δρα µε αντίθετο 

τρό̟ο, αλλά οι σκέψεις και οι ̟ράξεις του υ̟οκινούνται α̟ό την ίδια του 

την κρίση. 

Α̟ό τις αρχές του 20ου αιώνα, ωστόσο, η µίµηση έγινε αντικείµενο 

̟ιο συστηµατικών ερευνών, α̟ό τους Συµ̟εριφοριστές, τους Ψυχαναλυτές 

και α̟ό Ανα̟τυξιακούς Ψυχολόγους, ό̟ως ο Baldwin, ο Vygotsky, ο 

Koffka, ο  Guillaume, ο Valentine και ο Piaget.  
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1.4.  Συµ̟εριφορισµός 

Οι Συµ̟εριφοριστές υιοθέτησαν την ά̟οψη των Bain και Cooley ότι η 

µίµηση στους ανθρώ̟ους είναι ̟αράγωγο µάθησης. Οι Watson (1908),  

Skinner (1953, 1969), Miller και Dollard (1941) και Bandura (1969, 1971, 

1977) δέχτηκαν ότι η µίµηση είναι ε̟ίκτητη ικανότητα στον άνθρω̟ο, 

ικανότητα η ο̟οία δεν εµφανίζεται στη γέννηση, δικαιολογώντας µε 

διαφορετικό τρό̟ο τις θεωρητικές τους θέσεις.  

Ο Watson (1908) συνέβαλε σηµαντικά στη µελέτη του φαινοµένου της 

µίµησης, µελετώντας δυάδες µητέρων-βρεφών. Παρατήρησε ότι οι µητέρες, 

στο ̟λαίσιο της ε̟ικοινωνίας τους µε τα βρέφη, τα µιµούνται ̟ερισσότερο 

α̟ό ό,τι τα ίδια εκείνες. Η ̟αρατήρηση αυτή ενίσχυσε την αντίστοιχη του 

Bain (1855), ό̟ως είδαµε ̟αρα̟άνω. Ό̟ως θα δούµε και στη συνέχεια, το 

εύρηµα αυτό ενισχύθηκε και α̟ό ̟ιο συστηµατικές νατουραλιστικές µελέτες 

στις µέρες µας. 

Οι Miller & Dollard (1941) µελέτησαν ̟ειραµατικά το φαινόµενο της 

µίµησης και κατέληξαν στο συµ̟έρασµα ότι η µίµηση, ό̟ως και κάθε άλλη 

συµ̟εριφορά, µαθαίνεται µέσω αµοιβής. Το ̟ρότυ̟ο κατευθύνει τον µιµητή 

στην εκτέλεση της κατάλληλης συµ̟εριφοράς. Α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για 

µάθηση είναι, µεταξύ άλλων, και το κίνητρο. ∆ιέκριναν δύο είδη κινήτρων: 

α) τα έµφυτα ή ̟ρωτογενή κίνητρα, ό̟ως είναι ο ̟όνος, η ̟είνα και η δίψα, 

και β) τα ε̟ίκτητα ή δευτερογενή κίνητρα, τα ο̟οία σχετίζονται 

̟ερισσότερο µε τις κοινωνικές διαστάσεις της ανθρώ̟ινης δράσης. Η 

µίµηση εντάσσεται στη δεύτερη κατηγορία. Για την εµφάνιση των ε̟ίκτητων 

κινήτρων, α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση είναι η ̟αρουσία των ̟ρωτογενών 

κινήτρων, καθώς και η αµοιβή ̟ου οδηγεί στη µείωση της έντασης των 

κινήτρων αυτών. Περιέγραψαν τρεις ̟ερι̟τώσεις µίµησης. Στην ̟ρώτη 

̟ερί̟τωση, οι άνθρω̟οι µαθαίνουν να αντιδρούν σε συγκεκριµένα 

ερεθίσµατα µε τον ίδιο ακριβώς τρό̟ο. Παραδείγµατα αυτού του είδους 

µίµησης συναντάµε ̟ολύ συχνά στην καθηµερινή ζωή και θα µ̟ορούσε 

κανείς να ̟ει ότι η µίµηση αυτή, αφού έχει µαθευτεί, συµβαίνει µηχανικά 

και χωρίς ̟ολλή σκέψη κάθε φορά (̟.χ. η ε̟ιβίβαση σε λεωφορείο ̟ου 
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κατευθύνεται ̟ρος ένα συγκεκριµένο ̟ροορισµό). Το δεύτερο είδος µίµησης 

̟ου ανέφεραν οι Miller & Dollard είναι η «αντιγραφή», ό̟ου ο µιµητής 

̟ροσ̟αθεί να ανα̟αράγει µε ̟ανοµοιότυ̟ο τρό̟ο την ̟ράξη του 

̟ροτύ̟ου. Γνωρίζει ̟ότε η ανα̟αραγωγή αυτή είναι ̟ραγµατικά 

̟ανοµοιότυ̟η και µέσω της αµοιβής και της τιµωρίας ̟λησιάζει όλο και 

̟ερισσότερο τη συµ̟εριφορά του µοντέλου. Στο τρίτο είδος µίµησης, ο 

µιµητής µαθαίνει να µιµείται τις ̟ράξεις κά̟οιου σηµαντικού γι’ αυτόν 

̟ροσώ̟ου. Το κίνητρο γι’ αυτού του είδους τη µίµηση είναι η αµοιβή ̟ου 

δέχεται ο µιµητής, αφού φέρει σε ̟έρας την ε̟ιθυµητή διαδικασία. Οι 

ερευνητές, ̟ροσ̟αθώντας να εξηγήσουν αυτή την ̟ερί̟τωση µίµησης, 

ανέφεραν το χαρακτηριστικό ̟αράδειγµα δύο αγοριών. Το µεγαλύτερο 

αγόρι είχε µάθει να τρέχει στην ̟όρτα όταν άκουγε τα βήµατα του ̟ατέρα 

του και εκείνος του έδινε ̟άντα ως αµοιβή µια καραµέλα. Ο µικρότερος 

αδελφός του έµαθε να τρέχει ̟ρος την ̟όρτα, ̟ίσω α̟ό τον αδελφό του, 

κερδίζοντας και εκείνος µια καραµέλα α̟ό τον ̟ατέρα. Στην ̟ερί̟τωση, 

λοι̟όν, των δύο αγοριών, το κίνητρο, η αντίδραση και η αµοιβή ήταν τα 

ίδια, αλλά τα δύο ̟αιδιά είχαν διαφορετικές νύξεις. Για τον µεγαλύτερο 

αδελφό το ερέθισµα ήταν η είσοδος του ̟ατέρα στο σ̟ίτι, ενώ για τον 

µικρότερο, το ερέθισµα ήταν η συµ̟εριφορά του αδελφού του.  

Ο Skinner (1953, 1969) υ̟οστήριξε ότι η µίµηση δεν α̟οτελεί 

αντανακλαστική συµ̟εριφορά, αλλά εµφανίζεται µε τα χρόνια, ως 

α̟οτέλεσµα της ενίσχυσης ̟ου δέχεται το άτοµο. Μελετώντας κυρίως ζώα, 

διέκρινε τρία είδη µίµησης. Το ̟ρώτο είδος µίµησης βασίζεται σε 

φυλογενετικές συµ̟τώσεις, ό̟ως ̟.χ. µια ολόκληρη αγέλη ζώων αρχίζει να 

τρέχει, αν τρέξει ένα µέλος της. Το δεύτερο είδος µίµησης βασίζεται στην 

οντογενετική ικανότητα για µίµηση, ό̟ως ̟.χ. στους ̟α̟αγάλους, ό̟ου 

υ̟άρχει ενίσχυση και στη συνέχεια ε̟ανάληψη της µιµητικής αντίδρασης. 

Στο τρίτο είδος, η ικανότητα για µίµηση δεν είναι α̟οτέλεσµα κά̟οιου 

κληρονοµηµένου χαρακτηριστικού, αλλά µαθαίνουµε να µιµούµαστε γιατί 

υ̟άρχει η ̟ιθανότητα να λάβουµε την ίδια ενίσχυση ̟ου έλαβε το ̟ρότυ̟ο.   
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Η Θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης, µε κύριο εκ̟ρόσω̟ό της τον   

Bandura (1969, 1971, 1977) υ̟οστηρίζει ότι η µάθηση ε̟ιτυγχάνεται κυρίως 

µέσα α̟ό την ̟αρατήρηση. Ο µιµητής ̟αρατηρεί τη συµ̟εριφορά του 

̟ροτύ̟ου, τη µαθαίνει και µ̟ορεί να την µιµηθεί αργότερα, χωρίς 

α̟αραίτητα να δέχεται κά̟οια ενίσχυση. Η µάθηση µέσω ̟αρατήρησης 

α̟οτέλεσε αντικείµενο έρευνας για τον Bandura, ο ο̟οίος µελέτησε τη 

συµ̟εριφορά µικρών ̟αιδιών και οδηγήθηκε στο συµ̟έρασµα ότι το 

φαινόµενο της µίµησης βασίζεται σε τέσσερις βασικές διαδικασίες, οι ο̟οίες 

σχετίζονται µεταξύ τους: α) τις διαδικασίες ̟ροσοχής, β) τις διαδικασίες 

διατήρησης, γ) τις διαδικασίες κινητικής ανα̟αραγωγής και δ) τα κίνητρα. 

 Για να καταστεί δυνατή η µίµηση, ο ̟αρατηρητής ̟ρέ̟ει να δώσει 

̟ροσοχή στο ερέθισµα ̟ου κινητο̟οιεί το ̟ρότυ̟ο. Οι διαδικασίες 

̟ροσοχής αφορούν στα χαρακτηριστικά του ερεθίσµατος ̟ου 

̟αρατηρούνται α̟ό τον ̟αρατηρητή. Παρακολουθώντας τη συµ̟εριφορά 

του ̟ροτύ̟ου ο ̟αρατηρητής ̟αίρνει χρήσιµες ̟ληροφορίες, τις ο̟οίες 

̟ρέ̟ει να διατηρήσει στη µνήµη του, ώστε να τις χρησιµο̟οιήσει ως οδηγό, 

όταν θα ανα̟αράγει τις αντιδράσεις ̟ου έχει µάθει. Ο µιµητής καλείται να 

µετατρέψει τις µνηµονικές ανα̟αραστάσεις σε ̟ράξεις, ερµηνεύοντας 

σωστά τα σύµβολα ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τη συµ̟εριφορά του ̟ροτύ̟ου. Η 

διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται σταδιακά µε αλλε̟άλληλες διορθωτικές 

κινήσεις, µέχρι η συµ̟εριφορά του ̟αρατηρητή να συµ̟έσει µε την 

αντίστοιχη συµ̟εριφορά του ̟ροτύ̟ου.  

Ο Bandura (1971) άσκησε κριτική στον Skinner και διαφώνησε µε τη 

θεωρία του. Ισχυρίστηκε ότι η ̟ροσέγγιση του Skinner δεν καλύ̟τει την 

̟ερί̟τωση ̟ου µιµητής και ̟ρότυ̟ο δεν δέχονται ενίσχυση, ενώ 

̟αράλληλα υ̟άρχουν ̟ερι̟τώσεις στις ο̟οίες η µάθηση του µιµητή έχει 

̟ροέλθει α̟ό ̟αλαιότερες χρονικά ̟αρατηρήσεις. Σύµφωνα µε τον 

Bandura, η ενίσχυση δεν είναι α̟αραίτητος ̟αράγοντας για µάθηση µέσω 

̟αρατήρησης, αλλά ̟αράγοντας διευκόλυνσης. Υ̟οστηρίζει ότι η ενίσχυση 

διευκολύνει τη µάθηση, καθώς κινητο̟οιεί τον ̟αρατηρητή να µιµηθεί µια 

συµ̟εριφορά, ανάλογα µε τις συνέ̟ειες ̟ου αυτή έχει για το ̟ρότυ̟ο. Α̟ό 
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την ενίσχυση εξαρτώνται τα στοιχεία στα ο̟οία θα ε̟ικεντρωθεί ο 

̟αρατηρητής, α̟οθηκεύοντας µε συµβολικό τρό̟ο τις ̟ληροφορίες ̟ου του 

̟αρέχει η ̟αρακολούθηση των συνε̟ειών των ̟ράξεων του ̟ροτύ̟ου και 

χρησιµο̟οιώντας τις µε κατάλληλο τρό̟ο.  

Η σηµαντικότερη συµβολή του Bandura στη µελέτη της µίµησης είναι 

το γεγονός ότι ̟ροσέδωσε µια αφαιρετική διάσταση στην µιµητική 

ικανότητα. Ο ̟αρατηρητής δεν ανα̟αράγει ̟ιστά την ̟ράξη του ̟ροτύ̟ου, 

αλλά οδηγείται στη µίµηση µέσα α̟ό διαφορετικές ̟αρατηρήσεις, αφού 

̟ρώτα τις συνδυάσει αφαιρετικά. Για ̟αράδειγµα, ο µιµητής ̟αρατηρεί και 

µαθαίνει τη διαδικασία της ̟ρόσθεσης αριθµών α̟ό διαφορετικές 

̟εριστάσεις και καταφέρνει να ανα̟αραγάγει τη διαδικασία της ̟ρόσθεσης 

χρησιµο̟οιώντας διαφορετικούς αριθµούς α̟ό αυτούς ̟ου 

χρησιµο̟οίησαν τα ̟ρότυ̟α. Σε αυτήν την ̟ερί̟τωση, ο ̟αρατηρητής 

ουσιαστικά µιµείται την οµοιότητα των ̟ράξεων διαφορετικών ̟ροτύ̟ων. 

Σχετικά µε τη βρεφική µίµηση, ο Bandura υ̟οστήριξε ότι στα ̟ρώτα χρόνια 

της ανά̟τυξης η µίµηση είναι άµεση, ενώ η ανα̟αραστατική ή η εκ των 

υστέρων µίµηση εµφανίζεται αργότερα, όταν τα βρέφη α̟οκτούν την 

ικανότητα να χρησιµο̟οιούν σύµβολα και να τα µεταφράζουν σε κινήσεις. 

Σε γενικές γραµµές, η Θεωρία Κοινωνικής Μάθησης αµφισβητεί την 

ικανότητα των βρεφών για εκτέλεση τόσο σύνθετων λειτουργιών, για τις 

ο̟οίες α̟αιτείται υψηλή γνωστική ε̟εξεργασία ̟ληροφοριών. Τα ̟αιδιά 

̟ροσχολικής και σχολικής ηλικίας έχουν την τάση να µιµούνται άτοµα ̟ου 

θαυµάζουν, ̟ου διαθέτουν κύρος και έχουν ηρωική µορφή, άτοµα του ίδιου 

φύλου και άτοµα ̟ου ενισχύουν τις αντιδράσεις τους.  

Ο Bandura ε̟ικρίθηκε γιατί δεν µ̟όρεσε να ̟εριγράψει τους 

µηχανισµούς µε τους ο̟οίους ο µιµητής συνδέει γνωστικά τις ̟ράξεις ̟ου 

̟αρατηρεί µε την κατάλληλη αντίδραση (βλ. ε̟. Βιταλάκη, 2002˙ 

Kugiumutzakis, 1983˙ Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ Πρατικάκη, 2009).    
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1.5.  Ψυχανάλυση 

Οι εκ̟ρόσω̟οι της Ψυχανάλυσης συνδέουν ασαφώς την έννοια της µίµησης 

µε αυτήν της ταύτισης. Στο Λεξιλόγιο της Ψυχανάλυσης (Laplance & Pontalis, 

1986) αναφέρεται ότι ο όρος ταύτιση σχετίζεται µε τους όρους µίµηση, 

συµ̟όνια, συµ̟άθεια, ψυχική µετάδοση και ̟ροβολή και διαχωρίζεται α̟ό 

τους όρους ενσωµάτωση, ενδοβολή και εσωτερίκευση. Οι Ψυχαναλυτές 

διαφωνούν ως ̟ρος τη σηµασία του όρου ταύτιση, αλλά και ως ̟ρος τις 

ιδιότητές της. Στο έργο του Φρόυντ, η συγκρότηση της ανθρώ̟ινης 

̟ροσω̟ικότητας θεωρείται ̟αράγωγο κυρίως µιας σειράς ταυτίσεων. Στην 

Ψυχανάλυση, ο ορισµός ̟ου χρησιµο̟οιείται για την ε̟εξήγηση του όρου 

ταύτιση, την ̟εριγράφει ως µια:  

«…ψυχολογική διεργασία µε την ο̟οία το υ̟οκείµενο 
αφοµοιώνει ̟λευρές, ιδιότητες και χαρακτηριστικά του άλλου 
και µεταµορφώνεται ̟λήρως ή εν µέρει στη βάση του ̟ροτύ̟ου 
̟ου ο άλλος του ̟ροσφέρει» (Laplance & Pontalis, 1986, σελ. 
486).  

 

      Ο Freud (1900, σελ. 183-184) διακρίνει τη συνειδητή, «α̟λή» µίµηση 

α̟ό την ασυνείδητη ταύτιση ή υστερική µίµηση. Οι υστερικοί µιµούνται 

ο̟οιοδή̟οτε σύµ̟τωµα ̟αρατηρούν στους άλλους – σύµ̟τωµα το ο̟οίο 

̟ροκαλεί τη συµ̟άθειά τους σε τέτοιο βαθµό ώστε να το ανα̟αράγουν. Ο 

υστερικός φτάνει σε ένα ασυνείδητο συµ̟έρασµα του τύ̟ου: «Αν µια αιτία 

(τραύµα) ό̟ως αυτή µ̟ορεί να ̟αράγει (στον άλλο) ένα σύµ̟τωµα ό̟ως 

αυτό, κι εγώ µ̟ορεί να έχω το ίδιο σύµ̟τωµα αφού έχω ̟αρόµοιο τραύµα» 

(Freud, 1900, σελ. 183). Πέρα, όµως, α̟ό αυτή τη διάκριση, ο Freud κάνει 

χρήση της έννοιας της ταύτισης στον σχηµατισµό του ονείρου, στην 

ψυχολογία των µαζών, στην ε̟ίλυση του Οιδι̟όδειου συµ̟λέγµατος 

(αµυντική ή ε̟ιθετική ταύτιση του αγοριού µε τον ̟ατέρα), στη 

ναρκισσιστική ταύτιση του αδυαδιστικού βρέφους και στην ανακλητική 

ταύτιση του δυαδιστικού βρέφους (Freud, 1900, 1921, 1933). Ορίζει την 

ταύτιση µε τη χρήση των διεργασιών της αφοµοίωσης και της µίµησης ενός 

̟ροτύ̟ου (Freud, 1921, σελ. 63, 1933, σελ. 94) και κάνει λόγο για ένα 
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«µονο̟άτι» ̟ου οδηγεί «α̟ό την ταύτιση, µέσω µίµησης, στην 

ενσυναίσθηση» (Freud, 1921, σ. 140)(βλ. Πα̟αδάκη – Μιχαηλίδη, 2006).  

         Όµως, συγκεκριµένοι λόγοι, ό̟ως αναλυτικά δείχνει ο 

Κουγιουµουτζάκης (1992β), έχουν συµβάλει στη µη διαλεύκανση των 

σχέσεων ταύτισης και µίµησης. Οι Freud (1921) και Lacan (1968) 

αναγνώρισαν την άγνοια ̟ου ̟εριβάλλει το φαινόµενο της ταύτισης. Στην 

άγνοια ̟ροστέθηκε η σύγχυση α̟ό τις σχετικές θεωρήσεις µετα-φροϋδικών 

και µη ψυχαναλυτικά ̟ροσκείµενων συγγραφέων. Για ̟αράδειγµα, οι 

Fisher (1980) και Rycroft (1979) υ̟οθέτουν ότι ο Freud µίλησε για τέσσερα 

είδη ταύτισης, οι Chodorow (1978) και Wolman (1968) για τρία και οι 

Brofenbrenner (1960), Kagan (1958) και Pervin (1978) για δύο είδη ταύτισης. 

∆ιαφωνούν, ε̟ίσης, αν η ταύτιση ̟αραµένει συνεχώς µια ασυνείδητη 

διαδικασία ή αν κατά την ανά̟τυξη εξελίσσεται σε συνειδητή  (Deutch, 1925 

στην Chodorow, 1978). Οι Lacan (1973) και Rapaport (1959) 

̟ροβληµατίζονται ̟άνω στο ̟ότε και ̟οιες µορφές ταύτισης έχουν 

ανα̟τυξιακό ή ̟αθολογικό χαρακτήρα. Ε̟ι̟λέον, οι σχέσεις της έννοιας 

της µίµησης µε τις φροϋδικές, µεταφροϋδικές και τις µη ψυχαναλυτικές 

έννοιες της ταύτισης είναι ασαφείς. Έχει υ̟οστηριχτεί ότι η µίµηση οδηγεί 

στην ταύτιση και το αντίστροφο, ότι υ̟άρχει ταύτιση χωρίς µίµηση και το 

αντίστροφο, ότι οι διαφορές είναι τόσες ̟ου καθιστούν τις σχέσεις τους 

χαλαρές, ενώ, ό̟ως τονίζει ο Κουγιουµουτζάκης: 

 «…κά̟οιοι συγγραφείς, µε ένα είδος ̟αραδειγµατικής 
̟αρανόησης, εξισώνουν την ψυχαναλυτική έννοια της ταύτισης 
µε τη νεοµ̟ηχεβιοριστική έννοια του modeling (̟αρατηρησιακή 
µάθηση) και µε την κοινωνιολογική έννοια της υιοθέτησης 
ρόλων... Μάλιστα, η σύγχυση γύρω α̟ό την έννοια της ταύτισης 
είναι τόση, ̟ου ενώ ο Stern το 1984 (σ. 5) ̟ροσ̟αθεί να διακρίνει 
τις διαφορές της α̟ό τη συναισθηµατική εναρµόνιση (affect 
attunement), ένα χρόνο αργότερα, το 1985 (σ. 144) ̟αραιτείται 
α̟ό την ̟ροσ̟άθεια…Ο Freud, έστω κι αν δεν κατάφερε όσο θα 
ήθελε να κατανοήσει τα φαινόµενα της ταύτισης, δεν α̟έκλεισε 
… τη σχέση µίµησης και συναισθήµατος, δεν α̟έκλεισε το 
µονο̟άτι ̟ου οδηγεί "α̟ό την ταύτιση, µέσω µίµησης, στη 
γνωστική και συναισθηµατική συµµετοχή", θεωρώντας την 
ταύτιση, ̟ου εµ̟εριέχει τη µίµηση, ως "̟ολύ σηµαντικό" µέσο 
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δεσµού µε κά̟οιο άτοµο, "...ίσως το ̟ιο αρχέγονο" µέσο» 
(Κουγιουµουτζάκης, 1992β, σελ. 114). 

 

Παρά τη σύγχυση ̟ου διέ̟ει τις σχέσεις µίµησης και ταύτισης στην 

Ψυχανάλυση, γεγονός είναι ότι σε αυτή την σχολή σκέψης, η µίµηση 

διατηρεί ̟άντα τη συγκινησιακή της χροιά (βλ. σχ. Kουγιουµουτζάκης, 

1988).  

 

1.6.  Συζήτηση 

Ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τα ̟αρα̟άνω, οι «̟ρώτες» ̟ηγές α̟ό τις ο̟οίες 

µ̟ορούµε να αντλήσουµε ̟ληροφορίες σχετικά µε τη µίµηση, είναι οι 

στοχαστές της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι 

̟ροσέγγισαν θέµατα της Ανα̟τυξιακής Ψυχολογίας συνεξετάζοντας το 

γνωστικό, το συναισθηµατικό, το αντιλη̟τικό και το κινητικό σύστηµα των 

ανθρώ̟ων (Κουγιουµουτζάκης, 1995). Παράλληλα, οι φιλοσοφικές τους 

θεωρίες ήταν ηθικά, ̟ολιτικά και κοινωνικά ̟ροσανατολισµένες και 

αναφέρονταν σε όλες τις φάσεις της ανθρώ̟ινης ανά̟τυξης. Στόχος τους, 

όµως, δεν ήταν η δηµιουργία ενός ανα̟τυξιακού µοντέλου, αλλά η 

ανάλυση φιλοσοφικών, µεταφυσικών, κοινωνικών, ηθικών και ̟ολιτικών 

θεµάτων. Για τον λόγο αυτόν, οι ανα̟τυξιακές τους α̟όψεις βρίσκονται 

διάσ̟αρτες στο έργο τους. Συνο̟τικά η µίµηση για τους αρχαίους Έλληνες 

φιλοσόφους α̟οτελεί: α) µια µεταφυσική διαδικασία αναδηµιουργίας του 

κόσµου (Πυθαγόρειοι, Πλάτων), β) µια διαδικασία ̟ου συντελεί στην 

κατανόηση του ̟ροτύ̟ου, µέσα α̟ό τη δηµιουργική ανα̟αραγωγή της 

συµ̟εριφοράς των ζώων (∆ηµόκριτος), γ) ένα µέσο για τη γνώση της 

αρµονίας της φύσης (Ηράκλειτος), του κόσµου των Ιδεών (Πλάτων) ή των 

̟ραγµατικών, ιστορικών και µυθικών ̟ροτύ̟ων, µέσω της τέχνης 

(Αριστοτέλης) (Κugiumutzakis, 1998). Στην ̟ορεία των αιώνων η 

συµ̟εριφορική θεώρηση της µίµησης (Miller & Dollard, 1941˙ Skinner, 1969) 

και κυρίως η γνωστική θεωρία του Piaget (1962), φαίνεται ότι ε̟ισκίασαν τις 

̟ρωτο̟οριακές α̟όψεις του Αριστοτέλη για τη σχέση µίµησης και 

συναισθήµατος (Kugiumutzakis, 1998), καθώς και τις αντίστοιχες του 
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∆ηµόκριτου σχετικά µε την ανά̟τυξη του φαινοµένου της µίµησης στα 

διάφορα είδη (Bard & Russel, 1999). 

Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οι κυριότερες θεωρίες για τη µίµηση 

τη θεώρησαν είτε ως ένστικτο, είτε ως έµφυτη ικανότητα, είτε ως ε̟ίκτητο 

̟αράγωγο µάθησης. Για την ενστικτώδη φύση της µίµησης έκαναν λόγο ο 

Tiedemann (1787) και ο Morgan (1986). Ο Tiedemann τόνισε τον ρόλο της 

«συµ̟άθειας» στη µίµηση και στη φυσική σύνδεση κινήσεων και 

συγκινησιακών εκφράσεων. Ο Morgan διαχώρισε την ενστικτώδη µίµηση 

α̟ό την ευφυή µίµηση, ̟ου έχει ως στόχο αυτό ̟ου το ̟ρότυ̟ο ε̟ιτυγχάνει 

µε τις ̟ράξεις του. Η έµφυτη φύση της µίµησης ̟ροτάθηκε α̟ό τους Itard 

(1800), Preyer (1887) και Tarde (1903). Ο Itard συνέδεσε τη µίµηση µε τη 

µάθηση της γλώσσας και τόνισε τη φθίνουσα λειτουργικότητά της στον 

χρόνο. Ο Preyer ̟ροσ̟άθησε να αναγάγει την έµφυτη ικανότητα για 

µίµηση σε δευτερεύουσα λειτουργία ̟ου σταδιακά αλλάζει µορφή, και η 

εµ̟ρόθετη φύση της τελειο̟οιείται µετά τον ̟ρώτο χρόνο της ζωής. Ο Tarde 

έδωσε στη µίµηση κοινωνικές διαστάσεις, τονίζοντας τον ρόλο των 

κοινωνικών συναλλαγών στην ανά̟τυξή της. Οι Bain (1855), Cooley (1902) 

και McDougal (1908,) θεώρησαν τη µίµηση ως ε̟ίκτητη ικανότητα. Οι 

θεωρητικοί αυτοί δεν αναγνωρίζουν τη συγκίνηση ως βασικό συστατικό της 

µίµησης, σε αντίθεση µε τους Tiederman, Morgan, Itard και  Preyer.  

  Ο Συµ̟εριφορισµός µε κύριους εκ̟ροσώ̟ους τον Watson (1908), 

τους Miller & Dollard (1941), τον Skinner (1953, 1969) και τον Bandura 

(1969, 1971, βλ. λε̟τοµέρειες στο Kugiumutzakis, 1983) τόνισαν την 

ε̟ίκτητη φύση της µίµησης.  

  Ο Watson (1908) έδωσε έµφαση στο εύρηµα ότι οι µητέρες µιµούνται 

̟ερισσότερο τα βρέφη, α̟ό ό,τι τα βρέφη τις µητέρες. Οι Miller & Dollard 

(1941) διαχώρισαν τα ̟ρωτογενή (̟.χ. ̟είνα, δίψα) α̟ό τα δευτερογενή 

κίνητρα, µε τα ̟ρώτα να α̟οτελούν α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για τα 

δεύτερα, µέρος των ο̟οίων α̟οτελεί η µίµηση. Σηµαντική, ε̟ίσης, είναι η 

̟εριγραφή των τριών ειδών µίµησης α̟ό τους ίδιους. Το ̟ρώτο είδος 

αφορά µια µαθηµένη ̟ανοµοιότυ̟η αντίδραση σε συγκεκριµένα 
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ερεθίσµατα. Το δεύτερο είδος αναφέρεται σε µια σταδιακή, µέσω αµοιβής 

και τιµωρίας, ανα̟αραγωγή ενός µοντέλου, και το τρίτο είδος στη µίµηση 

κά̟οιου εξιδανικευµένου ̟ροσώ̟ου- ̟ροτύ̟ου. Ο Skinner (1953, 1969) 

διέκρινε τρία είδη µίµησης: τη µίµηση ̟ου οφείλεται σε φυλογενετικές 

συµ̟τώσεις, τη µίµηση ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό µια οντογενετική ικανότητα και 

τη µίµηση ̟ου ενεργο̟οιείται µέσω της ενίσχυσης. Ο Bandura (1969, 1971) 

εστίασε στον ρόλο της ̟αρατήρησης στη µίµηση, δίνοντας έµφαση στην 

αναγκαιότητα της ̟ροσεκτικής ενασχόλησης του µιµητή µε το ̟ρότυ̟ο. Η 

συµ̟εριφορά του ̟ροτύ̟ου ̟ρέ̟ει να ερµηνευθεί σωστά α̟ό τον µιµητή, 

για να φτάσει ο ίδιος, µιµούµενος, στο ε̟ιθυµητό α̟οτέλεσµα. Σηµαντικές 

είναι οι α̟όψεις του Bandura σχετικά µε τη µίµηση αφηρηµένων ̟ροτύ̟ων, 

α̟όψεις ̟ου ̟ροσδίδουν υ̟οκειµενική διάσταση στην ολοκλήρωση της 

µιµητικής δραστηριότητας. Για τον ίδιο, ωστόσο, η συµβολική λειτουργία 

της µίµησης δεν είναι χαρακτηριστικό της βρεφικής ηλικίας, καθώς το 

ε̟ί̟εδο γνωστικής ανά̟τυξης των βρεφών δεν ε̟αρκεί.  

 Στην Ψυχανάλυση ο Freud συνδέει ασαφώς τις διεργασίες µίµησης 

και ταύτισης, ̟αραδέχεται την άγνοια, στην ο̟οία οι µεταγενέστεροι 

ψυχαναλυτές και οι µη ψυχαναλυτές ̟ρόσθεσαν τη σύγχυση. Αν και 

θεώρησε την ταύτιση, ̟ου εµ̟εριέχει µίµηση, ως  «…ίσως το ̟ιο αρχέγονο» 

και «…̟ολύ σηµαντικό» µέσο δεσµού µε κά̟οιο άτοµο (1921, σελ. 140˙ 1933, 

σελ. 94), αν και ισχυρίστηκε ότι η µίµηση διατηρεί ̟άντα τη συγκινησιακή 

της χροιά, δεν κατάφερε µαζί µε τους ε̟ιγόνους να µειώσει τη σύγχυση των 

όρων. Βέβαια, η ψυχαναλυτική θεώρηση της µίµησης βασίζεται ̟ερισσότερο 

στην κλινική και λιγότερο στην ανα̟τυξιακή ερευνητική στρατηγική, 

γεγονός ̟ου εν µέρει εξηγεί τις δυσκολίες των ψυχαναλυτών να αναλύσουν 

τη µίµηση κατά την οντογένεση (βλ. σχ. Κουγιουµουτζάκης, 

Μαρκοδηµητράκη & Τσούρτου, 2006). 

  Στην ̟αρούσα ενότητα αναφέρθηκαν αρχαίες αλλά και νεότερες 

θεωρίες για την καταγωγή και τα είδη µίµησης, θεωρίες ̟ου άνοιξαν το 

δρόµο για τις σύγχρονες µελέτες ̟άνω στα σχετικά φαινόµενα. Οι  θεωρίες 

βασικών ερευνητών της Ανα̟τυξιακής Ψυχολογίας, οι ο̟οίοι ̟ροχώρησαν 
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σε ̟ιο συστηµατική µελέτη της µίµησης κατά την αρχή της ανά̟τυξης,  

̟εριγράφονται και συζητούνται στην ε̟όµενη ενότητα. 
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Ενότητα ∆εύτερη 

 

1.7.  J. M .Baldwin 

O James Mark Baldwin (1861-1934) δικαιολογηµένα χαρακτηρίζεται ως 

̟ρωτεργάτης του αναδυόµενου κλάδου της Ανα̟τυξιακής Ψυχολογίας στα 

τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι εργασίες του ̟άνω στη 

νοητική ανά̟τυξη συγκρίνονται ακόµα και σήµερα µε εκείνες των Piaget 

και Vygotsky. Με αφετηρία την ά̟οψη ότι η γνωστική ανά̟τυξη δεν 

̟εριορίζεται στην ̟αιδική ηλικία, ο Baldwin ̟ροσ̟άθησε να εφαρµόσει τις 

έννοιες της γενετικής σε τέσσερις διαφορετικές, αλλά σχετικές –κατά τον 

ίδιο– ε̟ιστήµες: την ψυχολογία, την εξελικτική βιολογία, την 

κοινωνιολογία και την φιλοσοφία.  

 Πρώτος ο Baldwin έκανε αναφορά στην ανά̟τυξη µέσω σταδίων, τα 

ο̟οία καλύ̟τουν χρονικά ένα µεγάλο µέρος της ζωής του ανθρώ̟ου, α̟ό 

τη βρεφική ηλικία ως την ενήλικη ζωή. Οι όροι ̟ροσαρµογή, αφοµοίωση, 

συµµόρφωση, γνωστικό σχήµα, µίµηση, κυκλική αντίδραση, αρχικός 

αδυαδισµός, αναφέρθηκαν αρχικά α̟ό τον Baldwin και υιοθετήθηκαν α̟ό 

άλλους σηµαντικούς θεωρητικούς της Ανα̟τυξιακής Ψυχολογίας, χωρίς 

α̟αραίτητα να διατηρούν την αρχική τους σηµασία.  

 Σύµφωνα µε τον Baldwin, η ̟ροσω̟ική ανά̟τυξη συντελείται 

̟ροοδευτικά, σε κοινωνικό ε̟ί̟εδο, µέσω ενός εγωκεντρικού, ενός 

υ̟οκειµενικού και ενός ενσυναισθητικού σταδίου. Κατά την ανά̟τυξη της 

̟ροσω̟ικότητας, η αίσθηση του εαυτού τρο̟ο̟οιείται συνεχώς α̟ό τις 

υ̟οβολές των άλλων, και έτσι το ̟αιδί:  

«ακόµα και µέσα στις σκέψεις του για τον εαυτό του, είναι εν 
µέρει κά̟οιος άλλος» (στο Cairns, 1995, σελ. 43).  

 
 Ο Baldwin σηµειώνει ότι  η θεωρία του είναι ̟ερισσότερο µια θεωρία 

για τον «Εαυτό», ̟αρά το γεγονός, ότι µέσα σε αυτή τη θεωρία, η µίµηση 

φαίνεται να καταλαµβάνει µια ̟ολύ µεγάλη θέση στην κοινωνική ζωή του 

ανθρώ̟ου. Για τον Baldwin µίµηση είναι:  
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«…κάθε ε̟ανάληψη στη σκέψη, στη δράση ή και στα δύο, 
̟ου ε̟αναδοµεί ένα αντίγραφο» (Baldwin, 1940, στο 
Kugiumutzakis, 1983, σελ. 74). 

 
 Ο Baldwin µίλησε για δύο είδη µίµησης: Το ̟ρώτο είδος το ονόµασε 

«α̟λή µίµηση» και το δεύτερο «ε̟ίµονη µίµηση» (Kugiumutzakis, 1983, 

σελ. 74). Η α̟λή µίµηση είναι ακούσια, ενώ η ε̟ίµονη µίµηση ̟εριλαµβάνει 

την εκούσια ̟ροσ̟άθεια του ατόµου να ανα̟αράγει ένα ̟ρότυ̟ο µέσω 

δοκιµής και ̟λάνης, δηλαδή, ε̟αναλαµβανόµενων ̟ροσ̟αθειών. Ο 

βασικός µηχανισµός της µίµησης, αρχικά, είναι η κυκλική αντίδραση, κατά 

την ο̟οία, η ̟αρουσία του ερεθίσµατος οδηγεί σε µια κινητική διαδικασία, 

µε σκο̟ό την ανα̟αραγωγή του ερεθίσµατος. Η ανα̟αραγωγή του 

ερεθίσµατος µε τη σειρά της οδηγεί στην ε̟ανάληψη της κινητικής 

διαδικασίας, κ.ο.κ. Η κυκλική αντίδραση ̟αρουσιάζεται στη διαδικασία της 

αυτο-µίµησης, η ο̟οία έχει ως στόχο την ̟ροσω̟ική ευχαρίστηση και 

λαµβάνει χώρα σε καθαρά ενδο̟ροσω̟ικό ε̟ί̟εδο. Σε δια̟ροσω̟ικό 

ε̟ί̟εδο, το ̟ρότυ̟ο ̟ου ανα̟αράγεται ανήκει σε κά̟οιον άλλο και γίνεται 

αντιλη̟τό α̟ό το βρέφος µέσω των αισθήσεων ή υ̟οβάλλεται α̟ό τον άλλο 

(Butterworth, 1999˙ Cairns, 1995˙   Kugiumutzakis, 1983˙  Vaslinger, 1987). 

 Σχετικά µε την ανά̟τυξη του εαυτού στη βρεφική ηλικία, ο  Baldwin 

̟ρότεινε τρία στάδια. Στο ̟ρώτο στάδιο (0-4 µήνες) τα βρέφη δεν µ̟ορούν 

να διακρίνουν τον εαυτό τους α̟ό τους άλλους (αρχικός αδυαδισµός), µε 

α̟οτέλεσµα να µην είναι δυνατή η µίµηση στην ηλικία αυτή. Σταδιακά 

µαθαίνουν να ξεχωρίζουν τους ανθρώ̟ους α̟ό τα άλλα αντικείµενα, µέσω 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ανθρώ̟ινων κινήσεων. Το διάστηµα 

αυτό η ανθρώ̟ινη συµ̟εριφορά φαίνεται αινιγµατική και α̟ρόβλε̟τη 

(Kugiumutzakis, 1983).  

 Η µίµηση εµφανίζεται στο δεύτερο στάδιο (µετά τους 4 µήνες), ό̟ου 

το βρέφος, ̟ροσ̟αθώντας να κατανοήσει τον εαυτό του και τον άλλο, 

ανα̟αράγει τη συµ̟εριφορά του άλλου. Ο µικρός µιµητής καταλαβαίνει 

ότι ο εαυτός του και ο άλλος α̟οτελούν διαφορετικά ̟ρόσω̟α. Θεωρεί ότι 

µ̟ορεί να γίνει ο άλλος, αν τον µιµηθεί. Στο τέλος του ̟ρώτου χρόνου (3ο 
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στάδιο µίµησης), το βρέφος ανα̟τύσσει την αίσθηση για τους άλλους, µέσα 

α̟ό την αίσθηση ̟ου έχει για τον εαυτό του. Θεωρεί, µιµούµενο, ότι οι 

άλλοι βιώνουν τα ίδια συναισθήµατα µε εκείνο και ότι, γενικότερα, οι 

εµ̟ειρίες τους είναι ίδιες µε τις δικές του.  

 Η ανά̟τυξη του εαυτού ̟ροχωρεί στην ̟αιδική και στην εφηβική 

ηλικία µε την ε̟ανάληψη των ̟αρα̟άνω διαδικασιών, δηλαδή µε το να 

βλέ̟ει τον εαυτό του στο ̟ρόσω̟ο των άλλων και µε το να συµ̟εραίνει και 

να α̟οδίδει στους άλλους αυτό ̟ου νιώθει στον εαυτό του (Kugiumutzakis, 

1983, σελ. 75). 

 Η µάθηση κατά τον Baldwin συντελείται α̟οκλειστικά µέσω της 

µίµησης, η ο̟οία ̟ροσφέρει στο ̟αιδί τη δυνατότητα να ε̟ινοεί και να 

ερµηνεύει. Η ̟ορεία της µάθησης µέσω µίµησης, βασίζεται στη στήριξη και 

στην ε̟ιβεβαίωση των άλλων.  

        Παρά το γεγονός ότι η θεωρία του Baldwin δέχτηκε αυστηρή κριτική 

(Cairns, 1995) κανείς δεν αµφισβητεί την ε̟ίδραση ̟ου είχαν οι α̟όψεις 

του στην Ανα̟τυξιακή Ψυχολογία γενικά και στη µελέτη της ανά̟τυξης της 

µίµησης ειδικά. Η θεωρία του για τον έµφυτο χαρακτήρα της µίµησης 

ε̟ικρίθηκε ως ασαφής και ανε̟αρκής. Ο ίδιος, στο τέλος (Baldwin, 1940) δεν 

ήταν ̟ια σίγουρος αν η µίµηση βασίζεται ̟άντα στις κυκλικές αντιδράσεις 

(Miller and Dollard, 1941˙ Piaget, 1962˙ Valentine, 1930) (για λε̟τοµέρειες 

βλ. Cairns, 1995˙  Kugiumutzakis, 1983˙ Κουγιουµουτζάκης, 1988). 

 

1.8.   L. S. Vygotsky 

Σύµφωνα µε τον Vygotsky (1962, 1978) η ανά̟τυξη του ανθρώ̟ου 

συντελείται αφενός α̟ό στοιχειώδεις βιολογικές διεργασίες και αφετέρου 

α̟ό υψηλότερες ψυχολογικές διεργασίες. Οι λειτουργίες του ανθρώ̟ου 

̟αρουσιάζονται ̟ρώτα ως εξωτερικές, δια̟ροσω̟ικές δραστηριότητες. Στη 

συνέχεια, µέσω εσωτερίκευσης, γίνονται ενδο̟ροσω̟ικές. Η µίµηση για τον  

Vygotsky, σε αντίθεση µε τον Piaget, ξεκινά ως ένα κοινωνικό, 

δια̟ροσω̟ικό φαινόµενο και στη συνέχεια εσωτερικεύεται και µετατρέ̟εται 

σε ενδοψυχική λειτουργία. Τα ε̟ί̟εδα της ανά̟τυξης είναι δύο: το 
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̟ραγµατικό και το δυνητικό. Το ̟ραγµατικό ε̟ί̟εδο ανά̟τυξης αφορά στις 

ώριµες νοητικές λειτουργίες, οι ο̟οίες εµφανίζονται ως α̟οτέλεσµα των 

ανα̟τυξιακών διεργασιών ̟ου έχουν συντελεστεί στη χρονολογική ηλικία 

̟ου βρίσκεται το ̟αιδί. Το ̟ραγµατικό ε̟ί̟εδο ανά̟τυξης µ̟ορεί να 

µετρηθεί µε κλίµακες νοηµοσύνης. Το δυνητικό ε̟ί̟εδο ανά̟τυξης αφορά 

στις λειτουργίες ̟ου δεν είναι ακόµα ώριµες, αλλά ̟ου θα ανα̟τυχθούν στο 

µέλλον. Ανάµεσα στο ̟ραγµατικό και το δυνητικό ε̟ί̟εδο ανά̟τυξης 

υ̟άρχει η ζώνη εγγύτερης ανά̟τυξης. Στο ̟ραγµατικό ε̟ί̟εδο ανά̟τυξης 

το ̟αιδί διαθέτει την ικανότητα να ε̟ιλύει µόνο του συγκεκριµένης 

δυσκολίας ̟ροβλήµατα, ενώ η ε̟ίλυση ̟ροβληµάτων ̟ου ξε̟ερνούν το 

̟ραγµατικό ε̟ί̟εδο ανά̟τυξης του ̟αιδιού, µας βοηθά να εκτιµήσουµε το 

δυνητικό ε̟ί̟εδο ανά̟τυξης. Σύµφωνα µε τον Vygotsky, αυτό ̟ου σήµερα 

καταφέρνει ένα ̟αιδί µε τη βοήθεια των ενηλίκων (στη ζώνη της εγγύτερης 

ανά̟τυξης), αύριο θα το καταφέρει µόνο του (Vygotsky, 1962, 1978˙ 

Wertsch & Tulviste, 1997).  

  Ο Vygotsky υ̟οστήριξε ότι η σχέση ανάµεσα στην ανά̟τυξη και στη 

µίµηση (µέσω µάθησης) είναι αµφίδροµη. Α̟ό τη µια µεριά η ανά̟τυξη 

̟εριορίζει τη µίµηση και α̟ό την άλλη η µίµηση ̟ροσδιορίζει την 

ανά̟τυξη. Σχετικά µε το ̟ρώτο σκέλος της σχέσης, είναι εύκολο να 

συµ̟εράνει κανείς ότι η µιµητική ικανότητα δεν µ̟ορεί να υ̟ερβεί τα όρια 

της ανά̟τυξης του ̟αιδιού. Το ̟αιδί µ̟ορεί να µιµηθεί µόνο του ή µε τη 

βοήθεια των άλλων, αλλά σε καµία ̟ερί̟τωση δεν µ̟ορεί η ικανότητά του 

για µίµηση να ξε̟εράσει το δυνητικό ε̟ί̟εδο της ανά̟τυξής του. ∆εν 

µ̟ορεί, συνε̟ώς, να µάθει οτιδή̟οτε του υ̟οδειχθεί α̟ό τους άλλους. Α̟ό 

την άλλη µεριά, η µίµηση ως κοινωνικό φαινόµενο ή ως διαψυχική 

κατηγορία, δίνει στο ̟αιδί τη δυνατότητα να µάθει καινούργια ̟ράγµατα, 

αλληλε̟ιδρώντας µε τους άλλους. Μόνο µέσα α̟ό µια τέτοιου είδους 

αλληλε̟ίδραση δηµιουργείται η ζώνη εγγύτερης ανά̟τυξης, στο ̟λαίσιο 

της ο̟οίας κάνουν την εµφάνισή τους ̟οικίλες εσωτερικές ανα̟τυξιακές 

διεργασίες ̟ου ̟ροωθούν τη µιµητική ικανότητα.  
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 Α̟ό τα ̟αρα̟άνω γίνεται φανερή η θέση του Vygotsky σχετικά µε το 

ρόλο της µάθησης στην ανά̟τυξη της ανθρώ̟ινης µίµησης. Η µίµηση 

ανοίγει το δρόµο ̟ρος την α̟όκτηση γνώσης, στηριζόµενη στην ανθρώ̟ινη 

ε̟ικοινωνία.  

 

1.9.   K. Koffka 

Οι θεωρητικοί της Gestalt, υ̟οστήριξαν ότι η µίµηση δεν είναι ένστικτο και 

συµµερίστηκαν τον ρόλο της µάθησης στην ανά̟τυξή της, ̟ροχωρώντας 

λίγο ̟αρα̟έρα και αναγνωρίζοντας ̟ερισσότερες ικανότητες στα νεογνά.  

Ο Koffka (1924, στο Kugiumutzakis, 1983˙ Μαρκοδηµητράκη, 2003), 

διέκρινε δύο είδη µίµησης. Το ̟ρώτο είδος ̟εριλαµβάνει µίµηση γνωστών, 

ενστικτωδών ή µαθηµένων συµ̟εριφορών. Ένα ̟αράδειγµα µίµησης 

γνωστής ενστικτώδους συµ̟εριφοράς είναι η κραυγή ̟ου βγάζει ένα ̟ουλί 

όταν α̟ειλείται, την ο̟οία ενστικτωδώς ανα̟αράγουν τα άλλα ̟ουλιά 

χωρίς να έχουν νιώσει την ίδια α̟ειλή. Αντίστοιχα, η ανα̟αραγωγή µιας 

γνωστής µελωδίας, α̟οτελεί ̟αράδειγµα µίµησης µαθηµένης 

συµ̟εριφοράς. Το δεύτερο είδος µίµησης ̟εριλαµβάνει την ανα̟αραγωγή 

άγνωστων ̟ροτύ̟ων, είτε αυτή αφορά στη µίµηση λέξεων και ήχων, είτε 

αφορά σε λειτουργίες υψηλότερου ε̟ι̟έδου, ό̟ως είναι η ε̟ίλυση ενός 

̟ροβλήµατος. Όταν ο µιµητής αναγνωρίζει κά̟οιο νόηµα στην ̟ράξη ̟ου 

καλείται να ανα̟αράγει, τότε θα ̟ροχωρήσει ευκολότερα ̟ρος τη 

διαδικασία αυτή. Εάν η ̟ράξη δε φαίνεται να έχει νόηµα, τότε ο µιµητής, 

ακόµα και αν έχει τη δυνατότητα, δεν θα ̟ροσ̟αθήσει να την ανα̟αράγει. 

Μια σηµαντική ̟αρατήρηση του  Koffka (1924) α̟οτελεί το γεγονός 

της εξατοµίκευσης της µιµητικής δραστηριότητας. Σε κάθε ̟ερί̟τωση 

µίµησης, ο µιµητής µ̟ορεί να ανα̟αράγει µια κίνηση, ό̟ως ακριβώς την 

αντιλαµβάνεται, ωστόσο δεν µ̟ορεί να ανα̟αράγει ακριβώς τα ατοµικά 

ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία του ̟ροτύ̟ου.  

Όσον αφορά στην κατανόηση της ̟ράξης του µοντέλου, ο Koffka 

υ̟οστηρίζει ότι δεν είναι α̟αραίτητη για την εκτέλεση της µιµητικής 

δραστηριότητας. Υ̟άρχουν, δηλαδή, ̟ερι̟τώσεις, στις ο̟οίες η κατανόηση 
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ακολουθεί τη µίµηση (Μαρκοδηµητράκη, 2003). Ωστόσο, αυτό δεν 

συµβαίνει στην ̟λειοψηφία των ̟ερι̟τώσεων µίµησης. Πολύ συχνά, η 

κατανόηση είναι α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για την ακριβή µίµηση ενός 

̟ροτύ̟ου, και αφορά ̟ερισσότερο στη λύση του ̟ροβλήµατος, ̟αρά στα 

βήµατα ̟ου οδηγούν σε αυτήν. Αυτή η διαδικασία λαµβάνει χώρα 

σταδιακά. Ο µιµητής αντιλαµβάνεται µια µορφή ̟ου κινεί το ενδιαφέρον 

του, «συλλαµβάνει όλη τη φιγούρα στο φόντο της» (Μαρκοδηµητράκη, 

2003, σελ. 14) και ̟ροσ̟αθεί να τη µιµηθεί. Η κατανόηση της φιγούρας στο 

φόντο έχει ως α̟οτέλεσµα την α̟ουσία λανθασµένων κινήσεων. 

Η διαδικασία µε την ο̟οία ένα βρέφος οδηγείται στην 

ανα̟αραγωγή µιας ̟ράξης, στηρίζεται, κατά τον Koffka (1924) στο «νόµο 

της ανα̟αραγωγής». Σύµφωνα µε το νόµο αυτό, η αντίληψη µιας µορφής 

Gestalt (φιγούρα σε φόντο) µ̟ορεί να ̟ροκαλέσει την ̟ροσ̟άθεια 

ανα̟αραγωγής της. Η κυκλική αντίδραση του Baldwin και ̟ολλά άλλα 

̟αραδείγµατα βρεφικής φωνητικής µίµησης, είναι σχετικά µε τις ̟αρα̟άνω 

α̟όψεις του Koffka. Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται να ̟ροχωρεί λίγο ̟αρα̟έρα, 

ως ̟ρος τη σχέση ανάµεσα στην αντίληψη της µορφής και στην 

ανα̟αραγωγή της α̟ό το βρέφος. Συγκεκριµένα, υ̟οστηρίζει ότι ανάµεσά 

τους υ̟άρχει µια στενή δοµική σύνδεση, η ο̟οία, κατά κά̟οιον τρό̟ο, 

δεσµεύει το βρέφος να µη σταµατήσει την ανα̟αραγωγική δραστηριότητα 

έως ότου τελειο̟οιήσει τη µίµηση του ̟ροτύ̟ου. Το τέλος της 

ανα̟αραγωγικής διαδικασίας έρχεται όταν η κίνηση του µιµητή α̟οτελεί 

ακριβές αντίγραφο της κίνησης του ̟ροτύ̟ου.  

Τα ̟αρα̟άνω κάνουν φανερή την υψηλή αντιλη̟τική ικανότητα 

του βρέφους, το ο̟οίο γνωρίζει εάν οι ̟ροσ̟άθειές του έχουν οδηγήσει σε 

ακριβές α̟οτέλεσµα, και στην ̟ερί̟τωση ̟ου αυτό δεν έχει συµβεί, 

συνεχίζει µέχρι να ε̟ιτύχει το στόχο του. Παρά το γεγονός ότι οι θέσεις του 

Koffka δίνουν µια ̟ιο ολοκληρωµένη εικόνα σχετικά µε τη διαδικασία της 

µίµησης και τους ̟αράγοντες ̟ου ̟αίζουν ρόλο στην διεκ̟εραίωση της 

ανα̟αραγωγικής διαδικασίας, µε βάση τη θεωρία Gestalt, ο ίδιος φαίνεται 

ότι δεν θέλησε να στηρίξει τις υ̟οθέσεις του µόνο στο νόµο της 
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ανα̟αραγωγής. Υ̟έθεσε ότι για να α̟οκτήσει η αντίληψη µια 

ανα̟αραγωγική ιδιότητα ̟ου δεν είχε αρχικά, ίσως να στηρίζεται ε̟ι̟λέον 

και στο νόµο της ε̟ανάληψης των φιγούρων ή και σε µια τάση για 

ακρίβεια.  

Σηµαντικές, ε̟ίσης, είναι οι α̟όψεις του Koffka σχετικά µε το 

νεογνικό νου. Οι α̟όψεις αυτές, ό̟ως ̟αρουσιάζονται ̟αρακάτω, ήρθαν σε 

αντίθεση µε ̟ολλές θεωρητικές α̟όψεις της ε̟οχής του, αλλά τελικά 

φαίνεται ότι ε̟ιβεβαιώθηκαν α̟ό νεότερους µελετητές της Ανα̟τυξιακής 

Ψυχολογίας.  

Ο Koffka ̟αρατήρησε ότι τα νεογνά και οι ενήλικες βιώνουν τις 

βιολογικές ανάγκες (̟είνα, δίψα κ.λ.̟.) µε τον ίδιο ακριβώς τρό̟ο. Το 

γεγονός αυτό τον οδήγησε στο συµ̟έρασµα ότι τα νεογνά διαθέτουν κά̟οιο 

ε̟ί̟εδο συνείδησης. Παράλληλα, έκανε και άλλες σηµαντικές 

̟αρατηρήσεις, ό̟ως ότι τα νεογνά κλαίνε όταν ακούν ένα άλλο νεογνό να 

κλαίει, ότι µετά τον 1ο µήνα χαµογελούν όταν ακούν την ανθρώ̟ινη φωνή, 

ότι στον 2ο µήνα το χαµόγελό τους ̟ροκαλείται α̟ό την ̟αρουσία ενός 

οικείου ̟ροσώ̟ου και όχι α̟ό την ̟αρουσία ενός αντικειµένου, ότι µετά 

τους 3 µήνες διακρίνουν τα οικεία α̟ό τα ξένα ̟ρόσω̟α, ότι µετά τους 4 

µήνες ο ήρεµος λόγος ̟ροκαλεί χαµόγελο στα βρέφη ενώ οι θυµωµένες 

φωνές ̟ροκαλούν κλάµα ή ανησυχία, και ότι τον 6ο µήνα µ̟ορεί κανείς να 

̟ροβλέψει ότι η αντίδραση τους θα είναι διαφορετική, ανάλογα µε τη 

διάθεση του ̟ροσώ̟ου µε το ο̟οίο ε̟ικοινωνούν.  

Στη βάση των ̟αρα̟άνω ̟αρατηρήσεων ο Koffka συµ̟εραίνει ότι το 

νεογνό δεν χαρακτηρίζεται α̟ό «αρχικό χάος» (Μαρκοδηµητράκη, 2003) 

και έτσι έρχεται σε αντίθεση µε τον Baldwin και µε τη θεωρία του αρχικού 

αδυαδισµού, µε τον Piaget και την ά̟οψή του ̟ερί αντιλη̟τικού χάους 

στην αρχή της ζωής, µε τους ψυχαναλυτές και την ά̟οψή τους ότι το 

ασυνείδητο κυβερνά τις ̟ρώτες εµ̟ειρίες του βρέφους, καθώς και µε τους 

συµ̟εριφοριστές και τον χαρακτηρισµό του νεογνικού νου ως «άγραφου 

χάρτη».  
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Στη θεωρία του Koffka για το νεογνικό νου υ̟άρχει µια σοβαρή 

αντίφαση. Α̟ό τη µια µεριά δέχεται την ̟αρουσία της κυκλικής αντίδρασης 

και κατ’ ε̟έκταση της αυτοµίµησης στην αρχή της ζωής. Η αυτοµίµηση, 

ό̟ως είδαµε ̟αρα̟άνω, είναι α̟οτέλεσµα του αρχικού αδυαδισµού, της 

αδυναµίας, δηλαδή, του βρέφους να διακρίνει τον εαυτό του α̟ό τους 

άλλους. Α̟ό την άλλη µεριά υ̟οστηρίζει ότι το υ̟αρκτό ε̟ί̟εδο 

συνείδησης του νεογνού κάνει δυνατή τη διάκριση υ̟οκειµένου– 

αντικειµένου, η ο̟οία ακόµα κι αν βρίσκεται σε ̟ρωτογενή µορφή, δεν 

α̟οτελεί αντικείµενο µάθησης, αλλά είναι δεδοµένη (νεογνικός δυαδισµός). 

Η αντίφαση είναι σαφής.  

Ο Koffka ανέ̟τυξε ̟ολύ ̟ρωτο̟οριακές α̟όψεις σχετικά µε την 

ανά̟τυξη της µιµητικής λειτουργίας, οι ο̟οίες όµως δεν έτυχαν στήριξης 

α̟ό µεγάλους θεωρητικούς της ε̟οχής, ό̟ως ο Freud και ο Piaget. Ο Koffka 

υ̟οστήριξε ότι µε τη χρήση της γλώσσας, η µίµηση µ̟ορεί να διευκολύνει 

την ανά̟τυξη της οµιλίας και την εκµάθηση της γραφής, γεγονός ̟ου 

καθιστά τη µίµηση α̟αραίτητη για την ανθρώ̟ινη ανά̟τυξη.  

Μια ̟ροέκταση της θεωρίας του Koffka είναι εκείνη του Asch (1952, 

στο Kugiumutzakis, 1983, σελ. 49), ο ο̟οίος υ̟οστήριξε ότι τα ̟αιδιά, 

̟ροσ̟αθώντας να ανα̟αράγουν ένα µοντέλο, δηµιουργούν «υ̟οθέσεις 

µίµησης», τις ο̟οίες συνεχώς ̟ροσαρµόζουν (ελέγχουν, αναθεωρούν, 

α̟ορρί̟τουν, ε̟ιβεβαιώνουν) έως ότου καταφέρουν να µιµηθούν µε 

ακρίβεια το µοντέλο. Η θεωρία του Asch ̟αραβλέ̟ει την αρχική 

κατανόηση της σηµασίας του ̟ροτύ̟ου, ωστόσο στηρίζεται και εκείνη σε 

διαδικασίες ̟ου ̟ροϋ̟οθέτουν συνειδητή ̟ροσ̟άθεια ανα̟αραγωγικής 

δραστηριότητας.  

 

1.10. P. Guillaume 

Ο P. Guillaume µελέτησε το φαινόµενο της µίµησης µέσα α̟ό τη θεωρία της 

Gestalt και στηρίχτηκε στην συστηµατική ̟αρατήρηση των δύο ̟αιδιών 

του. Ό̟ως θα δούµε ̟αρακάτω, οι α̟όψεις του Koffka έγιναν αντικείµενο 

µελέτης α̟ό τον Guillaume, ο ο̟οίος σε κά̟οια σηµεία τις ε̟ιβεβαίωσε, ενώ 
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σε κά̟οια άλλα τις ̟αρέβλεψε. Αναλυτική ̟εριγραφή της θεωρίας του 

Guillaume ̟αρουσιάζεται στη ∆ιδακτορική ∆ιατριβή του ̟άνω στη Μίµηση 

των Παιδιών (1925/1971). 

 Ο Guillaume διέκρινε τέσσερα στάδια στην ανά̟τυξη της φωνητικής 

µίµησης. Στο ̟ρώτο στάδιο (0-5 µήνες) ̟αρατηρείται µόνο αυθόρµητη 

αυτοµίµηση. Το βρέφος ανα̟αράγει µόνο τους δικούς του ήχους µέσα α̟ό 

µια αυτο-ενισχυτική διαδικασία ̟ου ̟εριλαµβάνει ̟οικιλία φωνητικών 

«ασκήσεων». Στο δεύτερο στάδιο (5-12 µήνες) το βρέφος αρχίζει να µιµείται 

οικείους ήχους ̟ου ̟αράγονται α̟ό άλλα ̟ρόσω̟α. Στο τρίτο στάδιο (1-5 

χρόνια) ανα̟τύσσεται η ακουστική αντίληψη και η κατανόηση των 

ε̟ιµέρους στοιχείων της γλώσσας (φωνήµατα και λέξεις), µε α̟οτέλεσµα µια 

εντυ̟ωσιακή ανά̟τυξη της φωνητικής µίµησης. Η µίµηση σε αυτό το στάδιο 

τελειο̟οιείται µέσα α̟ό διαδικασίες δοκιµής και ̟λάνης. Το ̟αιδί α̟οκτά 

την ικανότητα να αυτο-διορθώνεται και να βελτιώνει την ανα̟αραγωγική 

του δραστηριότητα. Στο τελευταίο στάδιο (α̟ό τα 6 χρόνια και µετά) η 

φωνητική µίµηση σταθερο̟οιείται, και εµ̟λουτίζεται το ρε̟ερτόριο των 

φωνητικών ̟ροτύ̟ων ̟ου ανα̟αράγονται α̟ό το ̟αιδί (Guillaume, 

1925/1971) (Kugiumutzakis, 1983).  

 Όσον αφορά στη µίµηση κινήσεων, ο Guillaume συµφωνεί µε τον 

Baldwin, ότι στους ̟ρώτους µήνες της ζωής η διαδικασία ανα̟αραγωγής 

̟ροτύ̟ων ̟εριορίζεται στην αυτοµίµηση και σταδιακά ̟ροχωρεί στην 

ετεροµίµηση. Συγκεκριµένα, στους ̟ρώτους 6-7 µήνες οι κινήσεις των 

άλλων είναι α̟λώς αντικείµενα ̟αρατήρησης για το βρέφος. Στο τέλος του 

̟ρώτου χρόνου το βρέφος µιµείται κινήσεις µη ορατών µελών του 

̟ροσώ̟ου, ενώ στο δεύτερο έτος, η ανά̟τυξη της µνήµης οδηγεί στη 

συµβολική µίµηση. Το βρέφος διατηρεί στη µνήµη του µια κίνηση ̟ου 

βλέ̟ει, και την ανα̟αράγει αργότερα χωρίς να αντιλαµβάνεται άµεσα το 

̟ρότυ̟ο. Στο τρίτο έτος η µιµητική δραστηριότητα των κινήσεων 

τελειο̟οιείται και ̟εριλαµβάνει λε̟τοµέρειες των ̟ράξεων του µοντέλου 

(Guillaume, 1925/1971).  
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 Ο Guillaume αναφέρει τον όρο «ε̟οικοδοµητική µίµηση» (1971), 

κατά την ο̟οία το ̟αιδί αυξάνει τις γνώσεις του µέσω ̟αρατήρησης και 

βελτιώνει τη συµ̟εριφορά του. Μέσω δοκιµής και ̟λάνης υ̟ερβαίνει τις 

δυσκολίες µίµησης των νέων ̟ροτύ̟ων ̟ου ̟αρατηρεί ή εκείνων ̟ου 

διατηρεί στη µνήµη του. Παράλληλα, το ̟αιδί φαίνεται να µιµείται 

ε̟ιλεκτικά µεγαλύτερα ή συνοµήλικα άτοµα, α̟ό τα ο̟οία µ̟ορεί να 

κερδίσει κά̟οιου είδους ε̟ιβράβευση. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον Guillaume, 

το ̟αιδί χάνει γρήγορα το ενδιαφέρον του για το ̟ρότυ̟ο και αναζητά νέα 

ερεθίσµατα, γεγονός ̟ου σηµαίνει ότι η µίµηση ακολουθεί σταδιακά µια 

φθίνουσα ̟ορεία.  

 Στο ερώτηµα σχετικά µε το ̟ώς τα βρέφη µιµούνται κινήσεις µερών 

του σώµατος ̟ου δεν είναι ορατά α̟ό τα ίδια, ο Guillaume διατύ̟ωσε 

α̟όψεις ̟ου ήρθαν σε αντίθεση µε τις συνειρµικές θεωρίες. Σύµφωνα µε τις 

τελευταίες, το βρέφος ̟ρώτα µαθαίνει ̟οια µέρη του ̟ροσώ̟ου του άλλου 

αντιστοιχούν στο δικό του ̟ρόσω̟ο (ισοµορφισµός των µερών του 

̟ροσώ̟ου) και στη συνέχεια ̟ροχωρεί στη µίµησή τους. Ο Guillaume, 

αντίθετα, υ̟οστήριξε ότι µέσα α̟ό τη µίµηση το βρέφος µαθαίνει ̟οια µέρη 

του ̟ροσώ̟ου του άλλου αντιστοιχούν στο δικό του ̟ρόσω̟ο. Η ά̟οψη 

αυτή, ωστόσο, στηρίζεται στον συνδυασµό κίνησης και ήχου στην ̟ράξη του 

µοντέλου. Το βρέφος καταφέρνει να αντιστοιχίσει τα µέρη του ̟ροσώ̟ου 

του µοντέλου µε τα δικά του, βασιζόµενο στον ήχο ̟ου ̟αράγει η κίνησή 

τους (ήχος σιέλου ή στόµατος). Αυτή η θέση, δεν καλύ̟τει, βέβαια, τις 

̟ερι̟τώσεις στις ο̟οίες η κίνηση του µοντέλου δεν συνοδεύεται α̟ό ήχο 

(άνοιγµα µατιών, ̟ροβολή γλώσσας) και στο σηµείο αυτό η θεωρία του 

Guillaume υστερεί σε ερµηνευτική ισχύ. 

 Ο Guillaume, στο ̟λαίσιο της θεωρίας του για τη µίµηση, έκανε 

ε̟ίσης λόγο για τις «συναισθηµατικές συνιστώσες της µίµησης» (1925/1971, 

σελ. 160-189). Η σηµασία των συναισθηµάτων στην ανά̟τυξη της µίµησης 

δεν είχε α̟οτελέσει συστηµατικό αντικείµενο µελέτης ως την ε̟οχή του 

Guillaume, καθώς οι κοινωνικές και συγκινησιακές συνιστώσες της µίµησης 

είχαν ̟αραµεληθεί α̟ό τους ̟ερισσότερους µελετητές.  
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 Στη µελέτη του για τη µίµηση ο Guillaume (1925/1971) στάθηκε στην 

εξέταση συναισθηµατικών εκδηλώσεων, ό̟ως το γέλιο, το χαµόγελο, η 

συµ̟αθητική συµµετοχή, ο φόβος, ο φθόνος, η ζήλια κ.ά. Παρά το γεγονός 

ότι η ̟ροσέγγισή του σχετικά µε τα συναισθήµατα ήταν αυστηρά 

γνωστικιστική,  µ̟όρεσε να διακρίνει τη σχέση ̟ου υ̟άρχει ανάµεσα στη 

µίµηση και τα συναισθήµατα. Ξεκινώντας α̟ό τον ορισµό της συµ̟άθειας 

ως αντήχηση ή µετάδοση των συναισθηµάτων των άλλων, εξέτασε την 

̟ιθανότητα αυτή (η συµ̟άθεια) να α̟οτελεί την συναισθηµατική ̟λευρά 

της µίµησης. Το συµ̟έρασµα στο ο̟οίο κατέληξε είναι ότι ενώ η µίµηση 

οδηγεί στην συµ̟άθεια, η συµ̟άθεια δεν α̟οτελεί εξαρχής τη συναισθηµατική 

̟λευρά της µίµησης, και αυτό διότι το ̟αιδί οδηγείται στη συµ̟άθεια µέσα 

α̟ό τη µίµηση, τη νοητική ανά̟τυξη και την εµ̟ειρία. Για να νιώσει το 

̟αιδί ότι οι άλλοι συµ̟άσχουν µε αυτό, ̟ρέ̟ει τα συναισθήµατά του να 

̟εράσουν µέσα α̟ό το φίλτρο της σκέψης. Έτσι, η συµ̟άθεια έρχεται µετά 

τη µίµηση.  

  O  Guillaume (1925/1971) µελέτησε τη φωνητική µίµηση και τη 

µίµηση κινήσεων. Γενικότερα, θα µ̟ορούσαµε να ̟ούµε ότι ολοκλήρωσε τις 

α̟όψεις του για τη µίµηση ε̟ηρεασµένος α̟ό τέσσερις θεωρίες. Η 

αυτοµίµηση του βρέφους στο ̟ρώτο εξάµηνο ̟ροέρχεται α̟ό τη θεωρία τoυ 

Baldwin ̟ου ̟ρώτος έκανε λόγο για κυκλικές αντιδράσεις. Οι α̟όψεις του 

σχετικά µε την εµφάνιση της ετεροµίµησης µετά τους έξι µήνες στηρίζονται 

στη θεωρία της  Gestalt (Koffka), στο νόµο της ανα̟αραγωγής και συνε̟ώς 

στη δοµική σύνδεση µεταξύ αντίληψης και κίνησης. Η έννοια της 

αφοµοίωσης στη θεωρία του Guillaume ̟ροέρχεται α̟ό τον Piaget (1962), 

αλλά χρησιµο̟οιείται µε διαφορετική σηµασία. Ενώ και οι δύο συνδέουν 

την αφοµοίωση µε το κίνητρο της µίµησης, στον Piaget το κίνητρο είναι η 

ανα̟αραγωγή του ̟ροτύ̟ου και ως τέτοιο (µε τη µορφή της 

ανα̟αραγωγικής αφοµοίωσης) ενυ̟άρχει στην αφοµοίωση, ενώ στον 

Guillaume το κίνητρο ̟ροέρχεται α̟ό τη δοµική οµοιότητα ανάµεσα στην 

αντίληψη και την κίνηση, η ο̟οία οδηγεί στη µίµηση. Παράλληλα, ο 

Guillaume υιοθέτησε την ά̟οψη των συµ̟εριφοριστών ότι η καταγωγή της 
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µίµησης είναι ε̟ίκτητη. Ό̟ως αναφέρει ο Kugiumutzakis (1983) η 

σηµαντικότερη ίσως συνεισφορά του Guillaume στη µελέτη της µίµησης 

ήταν το ερώτηµα ̟ου έθεσε σχετικά µε τη µίµηση των µη ορατών µερών του 

̟ροσώ̟ου του ̟ροτύ̟ου α̟ό το βρέφος. 

  Παρά τις ατέλειες και τις ασάφειες της θεωρίας του Guillaume, θα 

µ̟ορούσαµε να ̟ούµε ότι µε τόλµη ̟ροσ̟άθησε να  µελετήσει ̟ολύ̟λευρα 

το φαινόµενο της µίµησης, δίνοντας έµφαση στις αντιλη̟τικές, γνωστικές, 

συναισθηµατικές και κοινωνικές της συνιστώσες. Ωστόσο, η κριτική ̟ου του 

ασκήθηκε δεν ε̟έτρεψε την ε̟ικράτηση των α̟όψεών του στο χώρο της 

Ανα̟τυξιακής Ψυχολογίας.   

 

1.11. C. W. Valentine 

Ο C. W. Valentine (1930) ήταν ένας α̟ό τους λίγους ερευνητές ̟ου 

µελέτησαν το φαινόµενο της µίµησης ταυτόχρονα σε ̟αιδιά και σε ενήλικες. 

Βασίστηκε στην ̟αρατήρηση των ̟έντε ̟αιδιών του, τα ο̟οία µελέτησε 

κατά τα τρία ̟ρώτα χρόνια της ζωής τους. Υ̟έβαλε, ε̟ίσης, ένα α̟ό τα 

̟αιδιά του σε µια σειρά δοκιµασιών στα τέλη του ̟ρώτου χρόνου και στις 

αρχές του δεύτερου. Για τη µίµηση στους ενήλικες βασίστηκε σε 

ερωτηµατολόγια φοιτητών και σε ̟αρατηρήσεις του εαυτού του.  

 Ο Valentine διέκρινε δύο είδη µίµησης, ̟ιστεύοντας ότι είναι 

δύσκολο να δοθεί ένας ορισµός ̟ου να καλύ̟τει όλες τις ̟ερι̟τώσεις 

µιµητικής δραστηριότητας. Το ̟ρώτο είδος το ονόµασε ̟ρωτογενή µίµηση 

και το δεύτερο στοχαστική µίµηση. Η ̟ρωτογενής µίµηση κυριαρχεί τα δύο 

̟ρώτα χρόνια της ζωής, ενώ η στοχαστική µίµηση κάνει την εµφάνισή της 

στον 6ο µήνα, εδραιώνεται στο τέλος του ̟ρώτου χρόνου και η λειτουργία 

της ξεκινά οριστικά α̟ό το 3ο έτος και µετά.  

 Οι ̟ιο σηµαντικές ̟αρατηρήσεις του Valentine (1930) σχετικά µε τα   

̟ρώτα στάδια ανά̟τυξης της µίµησης, είναι συνο̟τικά οι ̟αρακάτω: 

       1) Συµ̟τωµατική µίµηση του ανοίγµατος του στόµατος στις 15 µέρες  

µετά τη γέννηση. 

       2) Φωνητική µίµηση κατά τη διάρκεια του 2ου µήνα.  
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       3) Μίµηση χαµόγελου και γέλιου στο τέλος του 2ου µήνα. 

       4) Μίµηση της ̟ροβολής της γλώσσας στους 5 1/2 µήνες. 

       5) Οριστική µίµηση λέξεων και ήχων, καθώς ε̟ίσης και µίµηση 

κινήσεων των χεριών, ήχων φιλιού και κινήσεων κα̟νίσµατος, α̟ό τους 6 

έως τους 12 µήνες.  

       6) Στο τέλος του ̟ρώτου χρόνου, µίµηση ̟ράξεων ̟ου έχουν εντυ̟ωθεί 

στη µνήµη, και  

       7) Ολοκληρωµένη µίµηση του µητρικού ̟ροτύ̟ου στους 15 µήνες (βλ. 

σχ.  Kugiumutzakis, 1983).  

     Παρατήρησε ότι η µιµητική δραστηριότητα αυξάνεται σηµαντικά 

µετά τον 8ο µήνα, ενώ άλλες δοκιµασίες, στις ο̟οίες υ̟έβαλε το ένα του 

̟αιδί, έδειξαν σαφή µίµηση στον 12ο, 13ο, 24ο και 27ο µήνα.  

      Σχετικά µε την ̟ρωτογενή µίµηση, ο Valentine διατύ̟ωσε την ά̟οψη 

ότι ̟ρόκειται για µια «̟ροϋ̟άρχουσα, έµφυτη, ειδική, ̟ιθανώς ενστικτώδη 

τάση για µίµηση» (Kugiumutzakis, 1983, σελ. 94), η ο̟οία φθίνει σταδιακά 

µετά το δεύτερο χρόνο. Η µίµηση αυτή είναι ακούσια και εµφανίζεται 

̟εριστασιακά, ενώ στην ενήλικη ζωή ̟αρατηρείται ̟ερισσότερο στις 

γυναίκες. Ο Valentine ̟αρατήρησε ότι τα βρέφη δε µιµούνται κάθε ̟ρότυ̟ο 

̟ου ̟αρατηρούν, αλλά η «ε̟ιλογή» τους να µιµηθούν εξαρτάται α̟ό 

ορισµένες συνθήκες. Τα βρέφη ̟ροχωρούν στη µίµηση: 

     - όταν είναι ̟αρούσα η ̟ροϋ̟άρχουσα τάση για µίµηση, 

     - όταν η ̟ράξη του µοντέλου ̟ροσφέρεται για κοινωνική    

αλληλε̟ίδραση, 

     - όταν η ̟ράξη του ̟ροτύ̟ου ̟ροκαλεί το ενδιαφέρον και έλκει την 

̟ροσοχή του βρέφους, 

     - όταν η ̟ράξη του ̟ροτύ̟ου α̟οτελεί νέο ερέθισµα για το βρέφος, και  

     - όταν το ̟ρότυ̟ο είναι ̟ολύ αρεστό στο βρέφος.  

  Σύµφωνα µε τον Valentine, οι ̟αρα̟άνω συνθήκες καλύ̟τουν όλες 

τις ̟ερι̟τώσεις µίµησης εκτός α̟ό την ̟ερί̟τωση µίµησης του βήχα και της 

̟ροβολής της γλώσσας, τις ο̟οίες θεωρεί αντανακλαστικά.  
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  Στην στοχαστική µίµηση, η ο̟οία είναι εκούσια, ο Valentine 

υ̟οστηρίζει ότι τα βρέφη µιµούνται τα µέσα ̟ου οδηγούν στο ευχάριστο 

α̟οτέλεσµα, ενώ, αντίθετα, στην ̟ρωτογενή µίµηση, µιµούνται τον σκο̟ό 

(το ε̟ιθυµητό α̟οτέλεσµα) της ̟ράξης του ̟ροτύ̟ου. Φαίνεται, δηλαδή, ότι 

καθώς µεγαλώνει το βρέφος, µιµούµενο ε̟ικεντρώνεται στα ε̟ιµέρους 

στοιχεία της µίµησης.  

  Α̟ό τις ̟αρατηρήσεις του Valentine, φάνηκε ότι τα ̟ρότυ̟α ̟ου 

έλκουν το ενδιαφέρον των βρεφών για µίµηση ̟ιο εύκολα είναι αυτά των 

µητέρων. Ε̟ίσης, οι γυναίκες και τα κορίτσια, µιµούνται ̟ερισσότερο α̟ό 

ό,τι οι άνδρες και τα αγόρια, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ̟ρωτογενή 

µίµηση. Υ̟οστήριξε ότι τα βρέφη βιώνουν µεγαλύτερη ευχαρίστηση όταν 

στα µιµητικά ̟αιχνίδια συµµετέχουν ̟ερισσότερα των δύο ̟ρόσω̟α. Η 

µίµηση του ̟ροτύ̟ου α̟ό κά̟οιον τρίτο, ̟αρακινεί σε µεγάλο βαθµό τα 

βρέφη να µιµηθούν. Όσο ̟ερισσότερα άτοµα συµµετέχουν στη διαδικασία, 

τόσο µεγαλύτερη ευχαρίστηση νιώθει το βρέφος.  

  Θα µ̟ορούσε να αναρωτηθεί κανείς ̟ώς είναι δυνατό ο Valentine να 

θεωρεί την ̟ρωτογενή µίµηση ακούσια και ταυτόχρονα να υ̟οστηρίζει ότι 

τα βρέφη µιµούνται ε̟ιλεκτικά (Μαρκοδηµητράκη, 2003). Ίσως αυτή η 

ασάφεια να οφείλεται στα χαρακτηριστικά εκείνα της ̟ρωτογενούς 

µίµησης, ̟ου την καθιστούν τόσο διαφορετική α̟ό την στοχαστική µίµηση, 

όσον αφορά στις ικανότητες ̟ου α̟οκτά σταδιακά το βρέφος.   

 

1.12.  Συζήτηση 

Στην ̟αρούσα ενότητα έγινε ̟εριγραφή των ̟ρώτων συστηµατικών, 

ανα̟τυξιακών ερευνών και θεωριών για την ανά̟τυξη της µίµησης.   

    Ο Baldwin (1940) ̟ρότεινε µια ̟ρωτο̟οριακή ανα̟τυξιακή θεωρία, 

εισάγοντας την έννοια των σταδίων στην ανά̟τυξη. Στη θεωρία του για τον 

Εαυτό, τόνισε τη σηµασία της µίµησης ως καθοριστικής συνιστώσας στην 

κοινωνική ανά̟τυξη του ατόµου. Εισήγαγε τις έννοιες του αρχικού 

αδυαδισµού και της κυκλικής αντίδρασης, οι ο̟οίες τόσο ε̟ηρέασαν τον 

Piaget. Τόνισε ότι στους ̟ρώτους τέσσερις µήνες της ζωής το βρέφος δε 
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µιµείται, γεγονός ̟ου σήµερα αµφισβητείται σθεναρά α̟ό τις σύγχρονες 

θεωρίες. Θεώρησε ότι η µίµηση ξεκινά ως µια ̟ροσ̟άθεια κατανόησης του 

εαυτού µέσα α̟ό τη συµ̟εριφορά του άλλου. Τέλος, σηµαντική είναι η 

ά̟οψη του Baldwin σχετικά µε τη σχέση µίµησης-µάθησης, σύµφωνα µε την 

ο̟οία η µίµηση οδηγεί στη µάθηση και όχι το αντίθετο. 

  Ο Vygotsky (1962, 1978) υ̟οστήριξε ότι, ό̟ως όλες οι λειτουργίες 

στον άνθρω̟ο, έτσι και η µίµηση ξεκινά ως δια̟ροσω̟ική διεργασία και 

στη συνέχεια εσωτερικεύεται και καθίσταται ενδο̟ροσω̟ική κατηγορία. Η 

µίµηση για τον Vygotsky ̟εριορίζεται α̟ό το ε̟ί̟εδο ανά̟τυξης του 

̟αιδιού, αλλά ̟ροωθείται α̟ό διεργασίες ̟ου ανα̟τύσσονται µέσα α̟ό την 

αλληλε̟ίδρασή του µε τους άλλους. Η ̟ροσ̟άθειά του Vygotsky να 

α̟οδώσει γνωστικό και κυρίως κοινωνικό χαρακτήρα στη µίµηση είναι 

̟ερισσότερο α̟ό φανερή. 

  Ο Koffka (1924) έκανε λόγο για µίµηση γνωστών και άγνωστων 

συµ̟εριφορών, δίνοντας έµφαση στο νόηµα ̟ου α̟οδίδει ο µιµητής στο 

̟ρότυ̟ο και στην κατανόηση της ̟ράξης του. Οι αντιλη̟τικές ικανότητες 

καθώς και η συνείδηση ̟ου α̟οδίδονται στο βρέφος α̟ό τον Koffka  

έρχονται σε ̟λήρη αντίθεση µε τη θεωρία του αρχικού αδυαδισµού του 

Baldwin, καθώς και µε τη θεωρία ̟ερί αντιλη̟τικού χάους του Piaget. 

  O Guillaume (1925/1971) µελέτησε τη φωνητική µίµηση και τη 

µίµηση κινήσεων. Η θεωρία του δέχτηκε ε̟ιρροές α̟ό τον Baldwin 

(αυτοµίµηση), α̟ό τον Koffka (νόµος της ανα̟αραγωγής), α̟ό τον Piaget 

(αφοµοίωση) και α̟ό τους συµ̟εριφοριστές, γεγονός ̟ου α̟οκαλύ̟τει τον 

συνθετικό της χαρακτήρα, αλλά και την ̟ολύ̟λευρη µελέτη του 

φαινοµένου της µίµησης, ̟ου κατά τον ίδιο ̟εριλαµβάνει αντιλη̟τικές, 

γνωστικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές συνιστώσες. Παρά το γεγονός 

ότι η νατουραλιστική µελέτη του Guillaume α̟οτέλεσε την ̟ρώτη 

συστηµατική ̟αρατήρηση της βρεφικής µίµησης, η εργασία του 

ε̟ισκιάστηκε α̟ό εκείνη του Piaget (Kugiumutzakis, 1983).   

  Ο Valentine (1930) έκανε σηµαντικές ̟αρατηρήσεις σχετικά µε τα 

̟ρώτα στάδια της µίµησης και διέκρινε δύο είδη µιµητικής δραστηριότητας. 
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Θεώρησε την ̟ρωτογενή µίµηση ως έµφυτη τάση και τόνισε τη σχετική 

ε̟ιλεκτική ικανότητα των βρεφών. Η στοχαστική µίµηση κατά τον 

Valentine είναι εκούσια και ε̟ικεντρώνεται στα ε̟ιµέρους στοιχεία της 

̟ράξης του ̟ροτύ̟ου. Ο ̟αρα̟άνω διαχωρισµός έρχεται σε συµφωνία µε 

τις α̟όψεις του Baldwin και του Piaget (Πρατικάκη, 2009). Οι ̟αρατηρήσεις 

του για τη νεογνική µίµηση ανέτρεψαν την αντίληψη της ε̟οχής του, 

σύµφωνα µε την ο̟οία τα νεογνά δε µιµούνται. Ένα σηµείο ̟ου δηµιουργεί 

ερωτηµατικά στη θεωρία του Valentine είναι ο συνδυασµός ε̟ιλεκτικής 

βρεφικής µίµησης και ακούσιας ή ενστικτώδους µίµησης.  

  Παρά το γεγονός ότι στην ̟ορεία του 20ού αιώνα ακολούθησαν ̟ιο 

συστηµατικές µελέτες για την ανά̟τυξη της µίµησης κατά τη νεογνική και 

τη βρεφική ̟ερίοδο, οι ̟αρα̟άνω θεωρίες είναι σηµαντικές, καθρε̟τικές  

διαφορετικών ψυχολογικών σχολών σκέψης, και δείχνουν ότι το φαινόµενο 

της µίµησης α̟οτέλεσε ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι της µελέτης για τον άνθρω̟ο. 

Αξίζει να σταθούµε στο γεγονός ότι καθένας α̟ό τους ̟αρα̟άνω 

θεωρητικούς ακολούθησε τη δική του ̟ορεία στη µελέτη της µίµησης. Οι 

̟ερισσότεροι δέχτηκαν ε̟ιρροές α̟ό ̟ρογενέστερες θεωρίες, στοιχεία των 

ο̟οίων χρησιµο̟οίησαν δηµιουργικά για την ερµηνεία των δικών τους 

ευρηµάτων. Συντέλεσαν έτσι στη διατήρηση ενός ε̟ιστηµονικού διαλόγου 

̟ου ̟ροκάλεσε τη γέννηση ακόµα ̟ιο σηµαντικών θεωριών για τη µίµηση.   
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Ενότητα Τρίτη 

 

1.13.  J. Piaget  

Ο Piaget  όρισε τη µίµηση ως την ̟ράξη  

«… µε την ο̟οία ανα̟αράγεται ένα µοντέλο, είτε το 
αντιλαµβανόµαστε άµεσα µε τις αισθήσεις µας, είτε το 
ε̟ικαλούµαστε και το ανα̟αριστούµε νοητικά» (1946, στο 
Μαράτου, 2000, σελ. 81).  

 

Ο ̟αρα̟άνω ορισµός της µίµησης δείχνει µε σαφήνεια την ε̟ίδραση της 

θεωρίας του Baldwin στη θεωρία του Piaget (βλ. ̟αρα̟άνω υ̟οκεφ. 1.7.)  

Στη θεωρία του Piaget η µίµηση ανα̟τύσσεται σε τρία στάδια - στο 

αισθησιοκινητικό (0-2 χρόνια), στο ανα̟αραστατικό (2-7 χρόνια) και στο 

στοχαστικό (8 χρόνια και µετά). Βάσισε τη θεωρία του για τη µίµηση στην 

̟αρατήρηση της ανά̟τυξης των τριών ̟αιδιών του κατά το ̟ρώτο στάδιο 

και κάνοντας ̟ειράµατα σε ̟αιδιά των ε̟όµενων δύο σταδίων. Έδειξε 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον για το αισθησιοκινητικό στάδιο της µίµησης, ενώ 

για τα ε̟όµενα στάδια οι αναφορές του δεν είναι τόσο αναλυτικές.  

 Ο Piaget υ̟οστήριξε όσο κανείς άλλος ψυχολόγος στον καιρό του τη 

δραστήρια εµ̟λοκή του ίδιου του ̟αιδιού στην ανά̟τυξη του νου του, 

ανατρέ̟οντας την εµ̟ειριστική αντίληψη ̟ερί ̟αθητικότητας του νου  

κατά τα ̟ρώτα χρόνια της ανά̟τυξης, αντίληψη ̟ου είχε υ̟οστηρικτές α̟ό 

την αρχαιότητα έως τις µέρες του (Κουγιουµουτζάκης, 1995). Η γνωστικά 

̟ροσανατολισµένη θεωρία του Piaget ε̟εσήµανε τον καθοριστικό ρόλο της 

µίµησης στην ανά̟τυξη της σκέψης και της γλώσσας. Η θεωρία του για τη 

νοητική ανά̟τυξη γενικά και για την ανά̟τυξη της µίµησης ειδικά  

ε̟ικράτησε στον κλάδο της Ανα̟τυξιακής Ψυχολογίας για 30 ̟ερί̟ου 

χρόνια, µέχρι ̟ου άρχισε η σταδιακή αµφισβήτηση βασικών σηµείων της. 

Κανείς, όµως, δεν αµφισβητεί την τεράστια ̟ροσφορά του Piaget και τη 

θέση του ότι το βρέφος, το νή̟ιο, το ̟αιδί και ο έφηβος δεν είναι ̟αθητικοί 

δέκτες αλλά ενεργοί οικοδόµοι της νοητικής τους ανά̟τυξης 

(Κουγιουµουτζάκης, Τσούρτου,  Μαρκοδηµητράκη  & Σεµιτέκολου, 2007). 
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1.13.1. Αισθησιοκινητική µίµηση (0-2 χρόνια) 

O Piaget (1962) υ̟οστήριξε ότι η µίµηση δεν είναι µια έµφυτη, αλλά µια 

ε̟ίκτητη ικανότητα. Οι ανα̟αραστάσεις δεν είναι ̟αρούσες στη γέννηση. 

Κατά τους ̟ρώτους 18 µήνες της αισθησιοκινητικής ̟εριόδου, η ̟αρουσία 

της µίµησης βασίζεται στον συντονισµό των αντιλη̟τικών και των 

κινητικών συστηµάτων και ταυτόχρονα ̟ροετοιµάζει το έδαφος για τη 

δηµιουργία των νοητικών εικόνων. Η µίµηση, δηλαδή, α̟οτελεί τον 

αισθησιοκινητικό ̟ροσχηµατισµό της ανα̟αράστασης. Μετά τον 18ο µήνα, 

η εσωτερίκευση της µίµησης οδηγεί στην ανα̟αράσταση, ̟ιο ειδικά στη 

νοητική εικόνα – στην ̟ρώτη µορφή σκέψης. Στην αρχή του ̟ρώτου 

σταδίου το βρέφος µιµείται ̟ρώτα τον εαυτό του και στη συνέχεια τους 

άλλους – θέση σύµφωνη µε την αντίστοιχη του Baldwin: α̟ό την αυτο-

µίµηση στην ετερο-µίµηση. 

 Η ανά̟τυξη της µίµησης κατά την αισθησιοκινητική ̟ερίοδο 

χωρίζεται στα ακόλουθα 6 υ̟οστάδια: 

1) (0-1 µήνες): Προετοιµασία µέσω των αντανακλαστικών. 

          Σύµφωνα µε τον Piaget (1962) στο ̟ρώτο υ̟οστάδιο τα βρέφη εξασκούν 

χωρίς ̟ρόθεση τα αντανακλαστικά ̟ου είναι ενεργά στη γέννηση. Καθώς η 

µίµηση ̟εριέχει στοιχεία α̟οκτηµένα α̟ό την εµ̟ειρία, η ανα̟αραγωγή 

ενός ̟ροτύ̟ου δεν είναι εφικτή στον ̟ρώτο µήνα. Αυτό συµβαίνει διότι τα 

αντανακλαστικά των νεογνών είναι «κλειστά» στην εµ̟ειρία. Παράλληλα, 

την ̟ερίοδο αυτή, η βρεφική αντιλη̟τική και κινητική λειτουργικότητα 

καθορίζονται α̟ό τον αρχικό αδυαδισµό, µε α̟οτέλεσµα οι αντιδράσεις του 

να αυτο-ανακυκλώνονται στερεοτυ̟ικά. Ακόµα και στην ̟ερί̟τωση ̟ου τα 

βρέφη ενσωµατώνουν σχήµατα α̟ό το ̟εριβάλλον, δεν έχουν την 

ικανότητα να διακρίνουν τους ήχους και τις ̟ράξεις των άλλων α̟ό τα δικά 

τους. Στο υ̟οστάδιο αυτό, η αφοµοίωση είναι λειτουργική µόνο στην 

ανα̟αραγωγική και τη γενικεύουσα µορφή της και όχι στην 

αναγνωριστική. Έτσι, κατά τον ̟ρώτο µήνα δεν µ̟ορούµε να κάνουµε λόγο 

για µίµηση, αλλά για ̟ροετοιµασία της µίµησης µέσω της εξάσκησης των 

αντανακλαστικών. Ο Piaget (1962) χρησιµο̟οιεί το ̟αράδειγµα των 
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νεογνών στο µαιευτήριο, ̟ου αρχίζουν να κλαίνε, όταν ακούσουν ένα 

νεογνό να κλαίει. Αυτό το µιµητικό κλάµα των νεογέννητων έχει ονοµαστεί 

και µεταδοτικό. 

2) (1-4 µήνες): Σ̟οραδική µίµηση οικείων ακουστικών ερεθισµάτων και κινήσεων 

κεφαλής και χεριών.    

  Στο δεύτερο υ̟οστάδιο, η εµ̟ειρία εµ̟λουτίζει τα βρεφικά 

αντανακλαστικά σχήµατα, διευρύνοντας τη λειτουργία τους. Οι κυκλικές 

αντιδράσεις διαφορο̟οιούνται και αφοµοιώνουν τις ̟ράξεις του ̟ροτύ̟ου, 

καθιστώντας δυνατή τη µίµηση. Ωστόσο, η µίµηση σε αυτό το στάδιο 

α̟οτελεί συνέχιση της συµ̟εριφοράς του βρέφους, µε σκο̟ό τη διατήρηση ενός 

ενδιαφέροντος α̟οτελέσµατος. Ο Piaget (1962) ̟αρατήρησε τις ακόλουθες τρεις 

σ̟οραδικές µιµήσεις ήχων:  

α) φωνητική µετάδοση: το βρέφος ανα̟αράγει σ̟οραδικά τους οικείους ήχους 

̟ου ακούει. Η ανα̟αραγωγή αυτή δεν είναι ούτε αυτόµατη ούτε ακριβής,  

β) αµοιβαία µίµηση: ̟αρατηρείται µια διαδοχή µιµήσεων ανάµεσα στο 

βρέφος και το ̟ρότυ̟ο, ό̟ου ο ενήλικας µιµείται τους ήχους του βρέφους 

και το βρέφος µε τη σειρά του µιµείται τους ήχους ̟ου είχε µιµηθεί ο 

ενήλικας, και 

 γ) σ̟οραδική φωνητική µίµηση: το βρέφος, σ̟οραδικά αλλά µε ακρίβεια, 

µιµείται για ̟ρώτη φορά οικείους ήχους του άλλου. Ακόµα, όµως, και η 

ακριβής σ̟οραδική φωνητική µίµηση ̟ραγµατο̟οιείται στο ̟λαίσιο των 

̟ρωτογενών κυκλικών αντιδράσεων του βρέφους και για το λόγο αυτό δεν 

µ̟ορεί να θεωρηθεί ως ̟ραγµατική µίµηση. Τα βρέφη στο υ̟οστάδιο αυτό 

µιµούνται κινήσεις της κεφαλής (α̟ό δεξιά στα αριστερά, α̟ό αριστερά στα 

δεξιά και ̟άνω-κάτω ) και κινήσεις των χεριών του ενήλικα, αλλά ε̟ειδή 

ακόµη αδυνατούν, λόγω του αρχικού αδυαδισµού, να διακρίνουν τον εαυτό 

α̟ό τον άλλο, οι µιµήσεις αυτές δεν θεωρούνται ̟ραγµατικές - α̟λώς 

στοχεύουν στη διατήρηση ενός ευχάριστου α̟οτελέσµατος.  
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3) (4-8 µήνες): Συστηµατική µίµηση οικείων ακουστικών ερεθισµάτων και ορατών 

α̟ό το βρέφος κινήσεων. 

        Στο τρίτο υ̟οστάδιο η βρεφική µίµηση γίνεται συστηµατική και 

εµ̟ρόθετη. Με την ανάδυση των δευτερογενών κυκλικών αντιδράσεων, τα 

βρέφη µιµούνται οικείους ήχους και κινήσεις ορατές α̟ό τα ίδια (κινήσεις των 

χεριών). Η αφοµοίωση και η συµµόρφωση δεν έχουν διαφορο̟οιηθεί, αλλά 

̟αρατηρείται ενσωµάτωση των νέων µοντέλων στα ήδη υ̟άρχοντα 

σχήµατα. Κινήσεις, γκριµάτσες και εκφράσεις του ̟ροσώ̟ου (̟.χ. ̟ροβολή 

της γλώσσας, άνοιγµα του στόµατος) µ̟ορεί να ̟αρατηρηθούν, αλλά η 

εµφάνισή τους οφείλεται στην εξάσκηση και δεν έχει διάρκεια – ̟ρόκειται 

για ψευδο-µίµηση (Piaget, 1962). Αυτού του είδους οι κινήσεις γίνονται 

αντιλη̟τές α̟ό το βρέφος κιναισθητικά ή µόνο µέσω της αφής, αλλά όχι 

ο̟τικά, και, έτσι, η α̟ουσία ο̟τικο-κιναισθητικού συντονισµού καθιστά 

αδύνατη την εµ̟ρόθετη και συστηµατική µίµηση των µη ορατών α̟ό το 

βρέφος κινήσεων.  

4) (8-12 µήνες): Μίµηση γνωστών κινήσεων µη ορατών α̟ό το βρέφος και έναρξη 

µίµησης νέων ήχων και κινήσεων. 

            Στο τέταρτο υ̟οστάδιο τα βρέφη αρχίζουν να µιµούνται οικείες µη 

ορατές α̟ό τα ίδια κινήσεις (̟.χ. ̟ροβολή της γλώσσας, άνοιγµα του 

στόµατος). Παράλληλα, µιµούνται νέους ήχους και νέα ο̟τικά µοντέλα. 

Παρά το γεγονός ότι δεν ̟αρατηρείται εµφάνιση νέων σχηµάτων, είναι 

̟ροφανής ο συντονισµός των δευτερογενών κυκλικών αντιδράσεων. 

Α̟οτέλεσµα του συντονισµού αυτού είναι η διεύρυνση των σχηµάτων ̟ου 

έχει κατακτήσει ως τώρα το βρέφος, ώστε να αντα̟οκρίνεται ε̟ιτυχώς σε 

νέες καταστάσεις.  

        Σύµφωνα µε τον Piaget (1936/1977, 1968, 1971), στη µίµηση µη 

ορατών α̟ό το βρέφος κινήσεων, σηµαντικό ρόλο ̟αίζουν οι «ενδείξεις». Οι 

ενδείξεις αυτές α̟οτελούν, ουσιαστικά, µια ̟ρωτογενή σχέση ανάµεσα στο 

σηµαίνον και το σηµαινόµενο. Το σηµαίνον υ̟οδεικνύει τη φύση και την 

̟αρουσία του σηµαινόµενου. Στο συγκεκριµένο στάδιο, η σχέση αυτή είναι 

αντιλη̟τική (αφορά το εδώ και το τώρα) και όχι ανα̟αραστατική. Έτσι, το 
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λευκό χρώµα α̟οτελεί ένδειξη για το γάλα, το µισοκρυµµένο αντικείµενο 

α̟οτελεί ένδειξη για την ̟αρουσία του και το άνοιγµα της ̟όρτας α̟οτελεί 

ένδειξη ότι έρχεται η µητέρα. Η ένδειξη, δηλαδή, µεσολαβεί ανάµεσα στο 

̟ρότυ̟ο και στην αντίδραση του βρέφους (Kugiumutzakis, 1983). 

 Ο Piaget αναγνωρίζει σε αυτό το στάδιο τέσσερις συνδυασµούς 

συντονισµού των σχηµάτων, ̟ου αφορούν στη µίµηση κινήσεων και 

εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου του ̟ροτύ̟ου, τα ο̟οία αντιστοιχούν σε µη 

ορατά µέρη του ̟ροσώ̟ου του βρέφους: 

α) το βρέφος µιµείται την κίνηση των χειλιών του ενήλικα, βλέ̟οντας την 

κίνηση του µοντέλου και ακούγοντας ̟αράλληλα τον ήχο του σιέλου. 

Παρόλο ̟ου το βρέφος δεν µ̟ορεί να δει το στόµα του, ο ήχος του σιέλου το 

βοηθά να καταλάβει ότι η κίνηση των χειλιών του ενήλικα αντιστοιχεί στην 

κίνηση των δικών του χειλιών. Το βρέφος αφοµοιώνει στο δικό του οικείο 

ακουστικό σχήµα την κίνηση και τον ήχο ̟ου ̟αράγονται α̟ό το ̟ρότυ̟ο, 

και µέσω της συµµόρφωσης ̟ροχωρεί στη µίµηση.  

β) το βρέφος δεν ανα̟αράγει µε ακρίβεια την κίνηση του ̟ροτύ̟ου, αλλά 

µια κίνηση ̟ου αφορά το ίδιο µέρος του σώµατος ̟ου κινεί ο ενήλικας. Για 

̟αράδειγµα, ενώ ο ενήλικας βγάζει έξω τη γλώσσα του, το βρέφος κινεί τα 

χείλη του. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, η οµοιότητα ανάµεσα στα δύο σχήµατα 

οδηγεί το βρέφος σε σύγχυση. Ωστόσο, η αντίδραση του βρέφους α̟οτελεί 

αναµφίβολα ̟ροσ̟άθεια µίµησης µιας κίνησης ̟ου αντιστοιχεί σε µη ορατό 

µέρος του σώµατός του.  

γ) το βρέφος οδηγείται στην ακριβή µίµηση του ̟ροτύ̟ου, µέσω σταδιακής 

διαφορο̟οίησης. Για ̟αράδειγµα, ο ενήλικας ανοίγει και κλείνει το στόµα 

του και το βρέφος οδηγείται σε αυτή τη συµ̟εριφορά, αφού ̟ρώτα 

δαγκώνει τα χείλη του και ̟ιέζει τα ούλα του. Η αφοµοίωση εδώ 

ε̟ιτυγχάνεται µέσω «ευφυών ενδείξεων» και υ̟οδηλώνει ότι το βρέφος 

ξαφνικά κατανοεί τη σχέση ανάµεσα σε αυτό ̟ου βλέ̟ει α̟ό τον ενήλικα και 

σε αυτό ̟ου καλείται το ίδιο να κάνει µε το δικό του στόµα. Στο υ̟οστάδιο 

αυτό, τα ο̟τικά αντιλη̟τικά σχήµατα µεταφράζονται ̟ροοδευτικά σε 
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α̟τικά-κιναισθητικά και ̟αράλληλα ̟αρατηρείται ο ε̟ιτυχής συντονισµός 

τους.  

δ) το βρέφος κατανοεί τη σηµασία του ̟ροτύ̟ου, αλλά συγχέει τα όργανα 

του σώµατος ̟ου µοιάζουν µεταξύ τους. Για ̟αράδειγµα, ενώ ο ενήλικας 

ανοιγοκλείνει τα µάτια, το βρέφος ανοιγοκλείνει το στόµα. Η σύγχυση αυτή 

ονοµάζεται «ευφυής», σχετίζεται µε την αφοµοίωση του µοντέλου σε ένα 

γενικό σχήµα µετάφρασης του ο̟τικού σε κιναισθητικό, και έχει ως 

α̟οτέλεσµα την ακριβή µίµηση της κίνησης, χωρίς α̟αραίτητα να 

χρησιµο̟οιεί το σωστό µέρος του σώµατος.  

 Παράλληλα µε τη χρησιµότητα των ενδείξεων στην ανά̟τυξη των 

̟αρα̟άνω µιµητικών αντιδράσεων, α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση α̟οτελεί η 

εξάσκηση των σχηµάτων αυτών, η ο̟οία συντελείται µέσα α̟ό τα µιµητικά 

̟αιχνίδια γονέων-βρεφών. 

 Στο υ̟οστάδιο αυτό ̟αρατηρείται, ε̟ίσης, µίµηση νέων ήχων και 

κινήσεων α̟ό το βρέφος. Η αφοµοίωση διαφορο̟οιείται ̟λέον α̟ό την 

συµµόρφωση και η τελευταία ̟αίρνει τη µορφή της µίµησης. Το βρέφος έχει 

την ικανότητα να ̟ροσαρµόζει τα νέα σχήµατα στα ̟αλιά και καταφέρνει 

να µιµηθεί τις ̟ράξεις του ̟ροτύ̟ου, ξε̟ερνώντας τα εµ̟όδια των 

οµοιοτήτων και των διαφορών ̟ου δυσχέραιναν την ̟ροσ̟άθεια 

τελειο̟οίησης της µιµητικής λειτουργίας.   

5) (12-18 µήνες): Συστηµατική µίµηση νέων µοντέλων και µη ορατών κινήσεων α̟ό 

το βρέφος. 

 Στο ̟έµ̟το υ̟οστάδιο ̟αρατηρείται συντονισµός οικείων σχηµάτων 

και ταυτόχρονα συµµόρφωση των σχηµάτων αυτών στο ̟ρότυ̟ο, µέσω 

δοκιµής και ̟λάνης. Τα νέα σχήµατα ̟ροσαρµόζονται στις α̟αιτήσεις του 

εξωτερικού κόσµου και η µίµηση ̟λέον γίνεται «αληθινή» (Piaget, 1962). 

Έτσι, το βρέφος µιµείται συστηµατικά νέους ήχους και κινήσεις ̟ου δεν 

είναι ορατές σε αυτό. Έχοντας ολοκληρώσει τις ανα̟τυξιακές αλλαγές των 

̟ροηγούµενων σταδίων, το βρέφος τολµά µε σιγουριά να ̟ειραµατιστεί µε 

νέα σχήµατα και να ανακαλύψει νέους τρό̟ους ανα̟αραγωγής ̟ροτύ̟ων. 
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6) (18-24 µήνες): Έναρξη ανα̟αραστατικής µίµησης.    

 Στο τελευταίο υ̟οστάδιο, στο τέλος του δεύτερου έτους,  

ε̟ιτυγχάνεται η εσωτερίκευση της συµµόρφωσης και η διαφορο̟οίησή της α̟ό 

την αφοµοίωση. Η ανα̟αραστατική µίµηση κάνει την εµφάνισή της, καθώς 

τώρα το βρέφος µιµείται χωρίς την ̟αρουσία του ̟ροτύ̟ου. Οι ̟ράξεις του 

̟ροτύ̟ου ̟αίρνουν τη µορφή νοητικών εικόνων, οι ο̟οίες θα γίνουν 

αντικείµενα µίµησης α̟ό το βρέφος µελλοντικά. Αυτή η «χρονικά 

διαφορο̟οιηµένη µίµηση» βοηθά το βρέφος να ε̟ιτύχει ε̟ιθυµητούς 

στόχους χωρίς την ̟αρουσία άµεσα αντιλη̟τών σχηµάτων. Μέσω της 

διαδικασίας αυτής γίνονται τα ̟ρώτα βήµατα για τη δηµιουργία των 

ανα̟αραστάσεων, οι ο̟οίες α̟οτελούν ̟ροϋ̟όθεση για την εµφάνιση του 

συµβολικού ̟αιχνιδιού και για την ανά̟τυξη της γλώσσας (Piaget, 1962).  

 

1.13.2.  Ανα̟αραστατική µίµηση (2-7 έτη) 

Η θέση του Piaget για την ανα̟αραστατική µίµηση βασίστηκε σε µια 

̟ειραµατική διαδικασία σε ένα σχολείο της Γενεύης µε ̟αιδιά ηλικίας 4-7 

χρόνων. Κάθε ̟αιδί ̟αρακολουθούσε έναν ενήλικα ή ένα ̟αιδί µεγαλύτερο, 

µικρότερο ή συνοµήλικο να φτιάχνει κατασκευές µε τουβλάκια. Στη 

συνέχεια, ο ερευνητής άφηνε µόνο του το κάθε ̟αιδί µε το υλικό της 

κατασκευής και ̟αρατηρούσε τη συµ̟εριφορά του. Τα συµ̟εράσµατα του 

Piaget συνοψίζονται ως εξής: 

α) Ο τρό̟ος µε τον ο̟οίο το ̟αιδί εκτιµά το ̟ρότυ̟ο ̟αίζει καθοριστικό 

ρόλο στην ανα̟αραστατική µίµηση. Α̟ό τους ̟ρώτους µήνες το βρέφος 

δείχνει ότι ̟ροτιµά να µιµείται οικεία ̟ρόσω̟α. Καθώς ανα̟τύσσεται η 

λειτουργία της σκέψης και η κοινωνικότητα, το νή̟ιο ̟ροτιµά να µιµείται 

µοντέλα ̟ου διαθέτουν κύρος ή ̟ρότυ̟α ̟ου θαυµάζει, 

συµ̟εριλαµβανοµένων ενηλίκων και µεγαλύτερων ̟αιδιών. Παιδιά της 

ίδιας ή µικρότερης ηλικίας σ̟άνια γίνονται υ̟οκείµενα µίµησης. Για τον 

Piaget η µίµηση στο στάδιο αυτό α̟οτελεί µέσο για την ανά̟τυξη των 

δια̟ροσω̟ικών σχέσεων, χωρίς α̟αραίτητα να συµβαίνει και το 

αντίστροφο. Α̟ό τα ̟αρα̟άνω µ̟ορεί κανείς να συµ̟εράνει ότι ενώ στην 
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αισθησιοκινητική ̟ερίοδο τα κίνητρα της µίµησης ήταν αµιγώς γνωστικά, 

στην ̟ρο-ενεργητική ̟ερίοδο τα κίνητρα έχουν ̟ερισσότερο κοινωνικό 

χαρακτήρα και συµβαδίζουν µε τη γενικότερη ανά̟τυξη της σκέψης.  

β) Κατά την ̟ερίοδο ανάδυσης της ανα̟αραστατικής µίµησης, τα ̟αιδιά 

χαρακτηρίζονται α̟ό εγωκεντρισµό. ∆εν µ̟ορούν, δηλαδή, να 

διαφορο̟οιήσουν τις δραστηριότητες και τις ̟ροο̟τικές τους α̟ό τις 

αντίστοιχες των άλλων. Έτσι, σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις ανα̟αραστατικής 

µίµησης το ̟αιδί δηλώνει ότι αρνείται να αντιγράψει αυτό ̟ου κάνουν οι 

άλλοι, αλλά τελικά καταλήγει να ανα̟αράγει µε ακρίβεια το ̟ρότυ̟ο. 

Πρόκειται για µια ασυνείδητη συµ̟εριφορά, η ο̟οία ̟ηγάζει α̟ό την 

αδυναµία του ̟αιδιού να διαφορο̟οιεί τον εαυτό του α̟ό τους άλλους. 

Καθώς η δηµιουργία ανα̟αραστάσεων βρίσκεται ακόµα στα ̟ρώτα στάδια, 

η αδυναµία αυτή, κατά τον Piaget, είναι αναµενόµενη και δικαιολογηµένη.  

γ) Στην αισθησιοκινητική µίµηση, καθοριστικό ρόλο ̟αίζει η αντίληψη, ενώ 

στην ανα̟αραστατική µίµηση οι νοητικές εικόνες. Στο τελευταίο στάδιο της 

αισθησιοκινητικής µίµησης, η εσωτερικευµένη µίµηση οδηγεί στη 

δηµιουργία της νοητικής εικόνας, ενώ στο στάδιο της ανα̟αραστατικής 

µίµησης, η νοητική εικόνα οδηγεί στη µίµηση.  

δ) Στην ̟ρο-ενεργητική ̟ερίοδο, η αντιλη̟τική δραστηριότητα των 

̟αιδιών είναι γενική και δεν µ̟ορεί να αναλύσει, να συγκρίνει, να 

αντιµεταθέσει και να ̟ροβλέψει τις ιδιότητες του ̟ροτύ̟ου. Έτσι, δεν είναι 

δυνατή η ανα̟αραγωγή των λε̟τοµερών χαρακτηριστικών του. Ο 

στοχασµός α̟οτελεί χαρακτηριστικό της αντίληψης, ̟ου αναδύεται στο 

ε̟όµενο στάδιο (Piaget, 1962).  

 

1.13.3   Στοχαστική µίµηση (8 έτη και µετά) 

Στο στάδιο αυτό ̟αρατηρείται, ̟λέον, µίµηση των λε̟τοµερειών του 

̟ροτύ̟ου, και η λειτουργία της µίµησης είναι συνειδητή. Ο εγωκεντρισµός 

των ̟ροηγούµενων σταδίων χάνεται και ε̟ιτυγχάνεται η διαφορο̟οίηση 

του εαυτού α̟ό τους άλλους. Η µίµηση, ως λειτουργία, καλείται να καλύψει 

ανάγκες δραστηριο̟οίησης του ̟αιδιού. Ο χαρακτηρισµός «στοχαστική» 
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αφορά τη σχέση αυτού του είδους µίµησης µε τη νόηση, α̟ό την ο̟οία 

ελέγχεται. Στη στοχαστική µίµηση η συµµόρφωση ̟αύει να ε̟ικρατεί της 

αφοµοίωσης. Οι δύο αυτές λειτουργίες τώρα εξισορρο̟ούνται και 

κατευθύνουν τη µίµηση.  

 

1.14 Συζήτηση 

Η θεωρία του Piaget (βλ. ε̟ίσης Κugiumutzakis, 1985˙ Μαράτου, 1992, 2000) 

συνέβαλε σηµαντικά στη γνώση µας για τη νοητική ανά̟τυξη. Ό̟ως τονίζει 

η Μαρκοδηµητράκη (2003), ̟αρά το γεγονός ότι α̟οδέχτηκε το ρόλο της 

µάθησης στην καταγωγή και την ανά̟τυξη της µίµησης, ο Piaget κατάφερε 

να ακυρώσει την ε̟ικρατούσα αντίληψη των συµ̟εριφοριστών ̟ερί 

µίµησης, ̟ου βασιζόταν α̟οκλειστικά στο σχήµα ερέθισµα-αντίδραση. Ο 

γνωστικός ̟αράγοντας ̟αίζει ̟ρωταρχικό ρόλο στη λειτουργία της µίµησης 

κατά τον Piaget. Η θεωρία του βασίστηκε σε λε̟τοµερείς ̟αρατηρήσεις, τις 

ο̟οίες σχολιάζει αναλυτικά. Ο Piaget δεν ̟εριορίστηκε στη µελέτη της 

µίµησης, αλλά µέσα α̟ό αυτήν ̟ροχώρησε στην έκθεση α̟όψεων ̟ερί 

ανα̟αράστασης και γλωσσικής ανά̟τυξης.  

 Παρά τα ̟λεονεκτήµατα της θεωρίας του Piaget, η κριτική ̟ου 

δέχτηκε ήταν δριµύτατη, όσον αφορά στη µίµηση και τη σχέση της µε τη 

συµβολική λειτουργία και τη γλώσσα.  

 Ένας α̟ό τους βασικούς ε̟ικριτές του Piaget ήταν ο Bandura (1977), 

η κριτική του ο̟οίου ε̟ικεντρώνεται στα ακόλουθα τέσσερα σηµεία, τα 

ο̟οία θεωρούµε σηµαντικά:  

α) O Bandura (1977) ε̟ικρίνει τον Piaget (1962) γιατί δεν ̟αρουσίασε ̟ολλές 

φορές το ̟ρότυ̟ο της µίµησης στα βρέφη, ̟αραµελώντας έτσι την ε̟ίδραση 

της άσκησης. Ορθά, νοµίζουµε, ο Kugiumutzakis (1983) ε̟ισηµαίνει ότι ο 

Piaget (1962) θεώρησε α̟αραίτητη την άσκηση µόνο στο τέταρτο υ̟οστάδιο 

της αισθησιοκινητικής µίµησης, ενώ ̟ριν θεώρησε ότι η ̟ολλα̟λή 

ε̟ανάληψη της ̟ράξης του ̟ροτύ̟ου φέρνει ̟αροδικά α̟οτελέσµατα, 

οδηγώντας σε «ψευδο-µίµηση» και όχι σε ̟ραγµατική µίµηση, η ο̟οία 

χαρακτηρίζεται α̟ό διάρκεια. 
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β) Ο Bandura (1977) ε̟ικρίνει τον Piaget (1962) γιατί ̟αρέβλεψε την 

̟ερί̟τωση µίµησης άγνωστων συµ̟εριφορών α̟ό βρέφη του ανθρώ̟ου και  

α̟ό βρέφη άλλων ειδών, νωρίτερα ή ̟αράλληλα µε τη µίµηση γνωστών 

συµ̟εριφορών. Όµως, ό̟ως δείχνει ο Kugiumutzakis (1983), o Bandura 

γενικεύει τη µίµηση άλλων ειδών στον άνθρω̟ο, ενώ ο Piaget δεν το κάνει. 

Ο ̟ρώτος ενδιαφέρεται για το ̟ώς η µίµηση ̟αράγεται α̟ό τη µάθηση και 

̟ώς στη συνέχεια την υ̟ηρετεί, ενώ ο δεύτερος ενδιαφέρεται για το ̟ώς η 

µίµηση υ̟ηρετεί µόνο τη γνωστική ανά̟τυξη. Ο ̟ρώτος υ̟οθέτει ότι η 

µίµηση µ̟ορεί να ̟ροχωρήσει α̟ό την ανα̟αραγωγή του οικείου στην 

ανα̟αραγωγή του άγνωστου ̟ροτύ̟ου, αλλά και νωρίτερα α̟ό την 

ανα̟αραγωγή του αγνώστου ̟ροτύ̟ου στο οικείο, ενώ ο δεύτερος υ̟οθέτει 

ότι η µίµηση ̟ροχωρεί µόνο α̟ό την ανα̟αραγωγή του οικείου στην 

ανα̟αραγωγή του άγνωστου ̟ροτύ̟ου. Ό̟ως δείχνει µέσα α̟ό ερευνητικά 

ευρήµατα ο Kugiumutzakis (1983, Κουγιουµουτζάκης, 1992β) και οι δύο 

θεωρητικοί ̟αραβλέ̟ουν ότι µ̟ορεί να ισχύουν και οι τρεις ̟ιθανότητες: τα 

νεογνά άλλων συγγενών ειδών (̟.χ. χιµ̟αντζής) και τα νεογνά του 

ανθρώ̟ου να µιµούνται την ίδια ̟ερίοδο τα ίδια ̟ρότυ̟α, τα δικά µας 

βρέφη να µιµούνται ̟ρότυ̟α (̟.χ. µίµηση λέξεων) ̟ου βρέφη άλλων ειδών 

δεν θα µιµηθούν ̟οτέ, και βρέφη άλλων ειδών να µιµούνται ̟ρότυ̟α 

νωρίτερα α̟ό τα δικά µας βρέφη (µίµηση κινήσεων «κα̟νίσµατος» α̟ό 

βρέφος δελφινιού στους 6 µήνες και α̟ό το δικό µας βρέφος στο τέλος του 

̟ρώτου έτους). Ούτε ο Piaget ούτε ο Bandura θεώρησαν την ̟ιθανότητα της 

νεογνικής µίµησης και την ̟ιθανότητα η µίµηση, εκτός α̟ό τη γνωστική 

ανά̟τυξη και τη µάθηση, να υ̟ηρετεί εξαρχής τη διυ̟οκειµενική 

ε̟ικοινωνία (Kugiumutzakis, 1983, 1985, 1993, 1998, 1999˙ Trevarthen, 1977, 

1992 a, b, 1993, 1997). 

γ) O Bandura (1977) ε̟ικρίνει τον Piaget (1962) γιατί ̟αραµέλησε το ρόλο 

της ενίσχυσης στην ανά̟τυξη της µίµησης, κριτική εντελώς ̟αράδοξη, γιατί 

ο Bandura ε̟έκρινε τον Skinner για τις ̟ερι̟τώσεις µίµησης στην α̟ουσία 

ενίσχυσης. Αργότερα οι σχετικές ̟ειραµατικές και νατουραλιστικές µελέτες 

της µίµησης κατά τη νεογνική και βρεφική ̟ερίοδο έδειξαν ότι η µίµηση δεν 
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κινητο̟οιείται α̟ό την ενίσχυση (Βιταλάκη, 2002˙ Κοκκινάκη, 1998˙ 

Kugiumutzakis, 1983, 1985, 1993˙ Maratos, 1973˙ Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ 

Pawlby, 1977˙ Πρατικάκη, 2009). 

δ) O Bandura (1977) ε̟ικρίνει τον Piaget (1962) για την εστίαση της έρευνάς 

του µόνο στο βρέφος και την ̟αράλειψη µελέτης του ̟ροτύ̟ου/µητέρας, 

κατά την αλληλε̟ίδρασή τους – ορθή, νοµίζουµε,  κριτική, αν και ο Piaget 

ρητά ενδιαφερόταν για τις ενδοψυχικές και όχι τόσο για τις διαψυχικές 

διεργασίες της µίµησης (Kugiumutzakis, 1983, 1985). 

Εκτός α̟ό την κριτική ̟ου άσκησε ο Bandura στον Piaget, αρκετές 

α̟ό τις έρευνες ̟ου ακολούθησαν είχαν ως στόχο να καταρρίψουν τις ιδέες 

του (Zazzo, 1957˙ Chomsky 1980a˙ Brazelton & Young, 1964˙ Gardner & 

Gardner, 1970) και κά̟οιες άλλες να τις ε̟ιβεβαιώσουν (βλ. σχ. 

Kugiumutzakis, 1983, 1985). Η κριτική ̟ου ασκήθηκε στον Piaget α̟ό 

σύγχρονους µελετητές της µίµησης (Bruner, 1983˙ Kugiumutzakis, 1985, 

1993˙ Πανο̟ούλου-Μαράτου, 2000˙ Stern, 1985˙ Trevarthen, 1977˙ 

Κουγιουµουτζάκης, Τσούρτου, Μαρκοδηµητράκη & Σεµιτέκολου, 2007) 

ε̟ικεντρώνεται στο κενό ̟ου ̟αρουσιάζει η θεωρία του ως ̟ρος την 

ε̟ίδραση του συναισθηµατικού και του κοινωνικού ̟αράγοντα στη µίµηση, και 

γενικότερα στη γνωστική ανά̟τυξη. Σύµφωνα µε τους Κουγιουµουτζάκη 

και συν. (2007),  ενώ ο Piaget α̟οδεχόταν τη συγκινησιακή ̟λευρά των 

σχηµάτων και την ̟ροσφορά των συγκινήσεων στα κίνητρα και στην 

ενέργεια της ̟ράξης, ταυτόχρονα υ̟οστήριζε ότι οι συγκινήσεις, ό̟ως και 

κάθε άλλη µορφή κoινωνικής/διατοµικής έκφρασης, ̟αίζουν δευτερεύοντα 

ρόλο στη βρεφική µίµηση. Γι αυτόν ̟ιο σηµαντικές είναι οι γνωστικές 

διεργασίες - το ενδοψυχικό ̟ροηγείται του διαψυχικού:  

«Οι ατοµικές διαδικασίες της νοητικής ζωής ε̟ικρατούν των 
συλλογικών ̟αραγόντων, κι εµείς θα τονίσουµε αυτές τις 
ατοµικές διαδικασίες, ειδικά στην ̟ερί̟τωση της µίµησης, η 
ο̟οία αν και οδηγεί σε διατοµικές σχέσεις, δεν ̟ροέρχεται 
αναγκαστικά α̟ό αυτές (Piaget, 1962, σ. 2)». 

 
Οι Κουγιουµουτζάκης και συν. (2007) δείχνουν ότι ο Piaget τόνιζε 

διαρκώς τις µιµήσεις των αντικειµένων, ̟αρά το γεγονός ότι οι ̟ερισσότερες 
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α̟ό τις ̟αρατηρήσεις του αφορούσαν µιµήσεις ̟ροσώ̟ων ή ̟ροσώ̟ων και 

αντικειµένων (Κουγιουµουτζάκης & Κοκκινάκη, 2000). Ταυτόχρονα, σε 

ελάχιστες ̟ερι̟τώσεις κατέγραψε τη συγκινησιακή όψη των µιµήσεων 

αυτών. Θα µ̟ορούσε κά̟οιος να αναρωτηθεί γιατί ο Piaget ̟αραµέλησε 

τόσο α̟ροκάλυ̟τα τον ρόλο των συγκινήσεων στην ανά̟τυξη της νόησης. 

Την α̟άντηση τη δίνει ο ίδιος (Piaget, 1962), ο ο̟οίος δήλωσε ότι δεν είχε 

λόγο να σταθεί στην ατοµικότητα και στα κίνητρα της δράσης των βρεφών, 

αν και στην αρχή των εργασιών του είχε ε̟ηρεαστεί α̟ό την Ψυχανάλυση, 

η ο̟οία δεν ̟αρέβλεψε τη συγκινησιακή όψη της µίµησης και της ταύτισης. 

Αργότερα ε̟ικεντρώθηκε α̟οκλειστικά στην ανά̟τυξη του έλλογου 

γνωστικού συστήµατος (Κουγιουµουτζάκης, Μαρκοδηµητράκη & 

Τσούρτου, 2006). 

Ό̟ως δείχνουν οι Κουγιουµουτζάκης και συν. (2007), η µελέτη της 

γνωστικής ανά̟τυξης στις µέρες µας έχει δείξει ότι στα νεογνά και στα 

βρέφη οι διαψυχικές λειτουργίες -η αλληλε̟ίδραση µε τους Σηµαντικούς 

Άλλους, η ε̟ικοινωνία, το µοίρασµα, η διυ̟οκειµενικότητα-  είναι αυτές 

̟ου ̟ροηγούνται και οδηγούν στις ενδοψυχικές λειτουργίες, στην ατοµική 

συνείδηση και στην αυτε̟ίγνωση. Η ̟ροσέγγιση των αντικειµένων, των 

ιδιοτήτων τους και του νοήµατός τους ακολουθεί τον αντίθετο δρόµο α̟ό 

αυτόν ̟ου υ̟οστήριξε ο Piaget.  
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Ενότητα Τέταρτη 

 

1.15 Το εύρηµα και οι ερµηνείες  της νεογνικής µίµησης 

Η ̟ειραµατική α̟όδειξη της νεογνικής µίµησης (ακόµη και σε κινήσεις ̟ου 

τα ίδια τα νεογνά δε βλέ̟ουν, ό̟ως το άνοιγµα του στόµατος, η ̟ροβολή 

της γλώσσας, το άνοιγµα και το κλείσιµο των µατιών) (Kugiumutzakis, 

1985˙ Maratos, 1973˙ Meltzoff & Moore, 1977) υ̟ονόµευσε τις θεωρίες των 

Συµ̟εριφοριστών και του Piaget για το ε̟ίκτητο της µίµησης. 

Το φαινόµενο της νεογνικής µίµησης, ως εύρηµα σε ̟ειραµατική 

µελέτη, α̟οκαλύφθηκε το 1973 α̟ό την Όλγα Πανο̟ούλου-Μαράτου. Η 

Μαράτου ήταν µαθήτρια του Piaget και το εύρηµά της ήταν καρ̟ός της 

εκ̟όνησης της ∆ιδακτορικής της ∆ιατριβής. Συγκεκριµένα βρήκε µίµηση 

̟ροβολής της γλώσσας και ανοίγµατος του στόµατος σε βρέφη 15 ηµερών 

(Maratos, 1973, 1982, 1996˙ Πανο̟ούλου – Μαράτου, 1988, 2000). Τα 

ευρήµατα της Μαράτου ε̟ιβεβαιώθηκαν τέσσερα χρόνια αργότερα α̟ό 

τους Meltzoff & Moore (1977), οι ο̟οίοι µελέτησαν ̟ειραµατικά, νεογνά 12 

έως 21 ηµερών. Ακολούθησαν οι έρευνες του Kugiumutzakis (1985) οι 

ο̟οίες έδειξαν ότι η µίµηση των εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου και η µίµηση του 

φωνήεντος /α/ εµφανίζονται τα ̟ρώτα 45 λε̟τά µετά τον τοκετό. 

Α̟οτελέσµατα άλλων ερευνών ε̟ιβεβαίωσαν την ̟αρουσία της νεογνικής 

µίµησης (Heimann, 1989˙ Heiman, Netson & Schaller, 1989˙ Kaitz, 

Meschulach-Sarfaty, Auerbach & Eidelman, 1988˙ Legerstee, 1991˙ 

Reisssland, 1988˙ Vinter, 1986).  

Το εύρηµα της νεογνικής µίµησης οδήγησε κά̟οιους µελετητές να 

̟ροτείνουν µερική (Πανο̟ούλου-Μαράτου, 2000) ή ριζική αναθεώρησή της 

θεωρίας του Piaget (Βιταλάκη, 2002˙ Κοκκινάκη, 1998˙ Kugiumutzakis, 1983, 

1985, 1993, 1998, 1999˙ Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ Meltzoff, 1985, 1988˙ 

Meltzoff & Borton, 1979˙ Meltzoff & Moore, 1977, 1983, 1989, 1992˙ 

Πρατικάκη, 2009˙ Trevarthen, 1977, 1979, 1982, 1993˙ Trevarthen, Kokkinaki 

& Fiamenghi, 1999). Α̟ό τις ερµηνείες της νεογνικής µίµησης θα 
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αναφέρουµε τις ̟ιο αντι̟ροσω̟ευτικές. Πρόκειται για τις θεωρίες των 

Meltzoff & Moore, της Πανο̟ούλου- Μαράτου και του Κουγιουµουτζάκη. 

 Η ερµηνεία των Meltzoff & Moore (1977, 1983, 1997, 1998, 1999) έχει 

γνωστική κατεύθυνση, αλλά συγκρούεται µε τις α̟όψεις του Piaget σε 

αρκετά σηµεία. Τα βασικότερα στοιχεία της ερµηνείας µ̟ορούν να 

συνοψιστούν στα εξής: α) η µίµηση ̟ραγµατο̟οιείται στο ̟λαίσιο του δι-

αντιλη̟τικού συντονισµού, β) η ̟αρουσίαση του ̟ροτύ̟ου α̟ό τον 

̟ειραµατιστή οδηγεί στη δηµιουργία µιας ανα̟αράστασης ̟ου 

α̟οθηκεύεται στη µνήµη του βρέφους, και γ) η µίµηση α̟οτελεί εκούσια 

συµ̟εριφορά ̟ου ̟ροωθεί τη διάκριση του εαυτού α̟ό τον άλλο. 

 Τα ̟αρα̟άνω στοιχεία ̟ροβάλλουν τη γνωστική ̟ροσέγγιση του 

φαινοµένου της µίµησης α̟ό τους συγκεκριµένους ερευνητές. Η λειτουργία 

του δι-αντιλη̟τικού συντονισµού γίνεται φανερή α̟ό µιµητικές 

δραστηριότητες, ό̟ως είναι η µίµηση της ̟ροβολής της γλώσσας, ̟ου 

δείχνει ότι οι ο̟τικές ̟ληροφορίες «µεταφράζονται»/«διαβάζονται» α̟ό το 

κιναισθητικό σύστηµα του βρέφους. Το βρέφος, δηλαδή, αντιλαµβάνεται 

αρχικά το ̟ρότυ̟ο µέσω της όρασης και στη συνέχεια δηµιουργεί µια 

ανα̟αράσταση την ο̟οία ̟ροσ̟αθεί να ανα̟αράγει κινητικά µε συνεχείς 

διορθωτικές κινήσεις (Meltzoff & Moore, 1997, 1999). Σύµφωνα µε τους 

Meltzoff & Moore (1997) η µίµηση έρχεται ως α̟οτέλεσµα της γνωστικής 

σύγκρουσης ̟ου βιώνει το βρέφος ανάµεσα στην ανα̟αράσταση της ̟ράξης 

του ̟ροτύ̟ου ̟ου έχει α̟οθηκεύσει στη µνήµη του και στο ανέκφραστο 

̟ρόσω̟ο του ̟ειραµατιστή, µετά την ̟αρουσίαση του ̟ροτύ̟ου. Ο Piaget 

(1962) είχε α̟ορρίψει τη λειτουργία του δι-αντιλη̟τικού συντονισµού στα 

̟ρώιµα αισθησιοκινητικά στάδια. ∆εν αναγνώρισε τη δηµιουργία 

ανα̟αράστασης, έκανε, όµως, λόγο για µερική οµοιότητα και µερική διαφορά 

στην αντίληψη του βρέφους, ανάµεσα στο ̟ρότυ̟ο και τα αισθησιοκινητικά 

σχήµατα, στην συγκεκριµένη ̟ερίοδο. Η α̟ό αναλογία οµοιότητα των 

ερµηνειών του Piaget (σε ε̟ί̟εδο αντίληψης) και των Meltzoff & Moore (σε 

ε̟ί̟εδο ανα̟αράστασης) είναι ̟αρα̟άνω α̟ό σαφής. 
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      Ο Κουγιουµουτζάκης (1988, Kugiumutzakis, 1985, 1998) βρήκε ότι 

κατά τη νεογνική µίµηση, στην ανα̟αραγωγή των ο̟τικών ̟ροτύ̟ων 

̟αρατηρείται: α) ορθή ανα̟αραγωγή του ̟ροτύ̟ου α̟ό την ̟ρώτη 

̟ροσ̟άθεια του βρέφους, β) µίµηση ̟ου βελτιώνεται διαδοχικά, και γ) 

µίµηση ̟ου χειροτερεύει βαθµιαία (1988, σελ. 16). Όσον αφορά στην 

ορθότητα της ̟ρώτης µιµητικής αντίδρασης των βρεφών, ο 

Κουγιουµουτζάκης, διαφωνώντας µε τους Meltzoff & Moore,  τόνισε ότι τα 

βρέφη, ̟ριν ξεκινήσουν την ανα̟αραγωγή έχουν αναγνωρίσει την 

αντιστοιχία των µερών του ̟ροσώ̟ου του ερευνητή µε τα δικά τους µέρη 

του ̟ροσώ̟ου. Ο ίδιος, δηλαδή, δέχεται ότι η µίµηση έρχεται ως 

α̟οτέλεσµα ενός «ενεργού υ̟ερτρο̟ικού ταιριάσµατος» (1998, σελ. 77), µε 

την ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτό α̟οτελεί διαδικασία ̟ου ολοκληρώνεται ̟ριν α̟ό 

την ̟ρώτη ̟ροσ̟άθεια των βρεφών για µίµηση, ενώ οι Meltzoff & Moore 

εικάζουν ότι ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της µίµησης. Πιο α̟λά, ο 

Κουγιουµουτζάκης δέχεται ότι η διάκριση εαυτού-άλλου είναι ̟ροϋ̟όθεση 

για τη νεογνική µίµηση ενώ οι Meltzoff & Moore ότι κατακτάται κατά τη 

νεογνική µίµηση – αλλά αν κατακτάται κατά τη νεογνική µίµηση, τότε ̟ώς 

είναι δυνατή η ̟ρώτη, ορθή ανα̟αραγωγή του ̟ροτύ̟ου α̟ό το νεογνό, 

όταν για ̟ρώτη φορά τού το ̟αρουσιάζει ο ερευνητής;  

       Οι Meltzoff & Moore δέχτηκαν τη θέση του Trevarthen (1977, 1998) 

για τη διυ̟οκειµενική φύση της νεογνικής µίµησης - το νεογνό κατανοεί 

την αµοιβαιότητα στην ε̟ικοινωνία του µε τους άλλους και µιµείται 

σκό̟ιµα (βλ. σχ. Βιταλάκη, 2002).  

 Η ερµηνεία της Μαράτου (1992, 2000˙ Maratos, 1973, 1982, 1996) για 

τη νεογνική µίµηση ̟εριλαµβάνει κά̟οιες ̟αραµέτρους ̟ου οι Meltzoff & 

Moore ̟αρέλειψαν: τις κοινωνικές και συναισθηµατικές συνιστώσες της 

µίµησης. Η Μαράτου α̟ορρί̟τει τη θεωρία των Συµ̟εριφοριστών, καθώς 

υ̟άρχει το εύρηµα του Kugiumutzakis (1985) για µίµηση σε νεογνά στα 

̟ρώτα 45 λε̟τά µετά τη γέννηση, και τη θεωρία των Ηθολόγων (έµφυτοι 

µηχανισµοί α̟οδέσµευσης, ̟άγιοι τύ̟οι κίνησης σε ειδικά ερεθίσµατα, βλ. 

Κουγιουµουτζάκης, 1992, β), γιατί, ό̟ως υ̟οστηρίζει, υ̟άρχουν µιµήσεις 
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̟ου ̟αρά την ̟αρουσίαση κατάλληλων µοντέλων εξαφανίζονται µε τον 

χρόνο (Μαράτου, 2000).  

 Για τη διατύ̟ωση της ερµηνείας της σχετικά µε τη µίµηση στα βρέφη, 

η Μαράτου (1988) έλαβε υ̟όψη την ̟ειραµατική δουλειά και την ερµηνεία 

του δασκάλου της Jean Piaget (1946, στο Μαράτου, 2000), τα ευρήµατα α̟ό 

τη διδακτορική της διατριβή, καθώς και τις µελέτες ̟ου ακολούθησαν 

εµ̟λουτίζοντας τις ήδη υ̟άρχουσες γνώσεις ̟άνω στο θέµα αυτό. Η 

Μαράτου αναγνωρίζει την ̟αρουσία της νεογνικής µίµησης κινήσεων του 

̟ροσώ̟ου, οι ο̟οίες δεν ελέγχονται ο̟τικά αλλά µόνο κιναισθητικά. 

Φανερά ε̟ηρεασµένη α̟ό τη θεωρία του Piaget, υ̟οστηρίζει ότι η νεογνική 

µίµηση δεν βασίζεται στην ικανότητα διάκρισης εαυτού-άλλου (θέση του 

Κουγιουµουτζάκη), καθώς µέχρι το δεύτερο έτος α̟ουσιάζει η µονιµότητα 

του αντικειµένου και η ̟λήρης ανά̟τυξη της εννοιολογικής και συµβολικής 

ανα̟αράστασης. Υιοθετώντας την ̟ρόταση του Mounoud (1979, στο 

Μαράτου, 1988, 2000) δέχεται µόνο την ̟αρουσία µιας καθολικής, 

αντιλη̟τικού – αισθητηριακού τύ̟ου ανα̟αράστασης στη γέννηση, η 

κινητική ανα̟αραγωγή της ο̟οίας εξηγεί ε̟αρκώς, κατά τη γνώµη της, την 

νεογνική µίµηση. Μάλιστα, το γεγονός ότι τα νεογνά µιµούνται 

α̟οκλειστικά κινήσεις συγκεκριµένων ̟εριοχών του ̟ροσώ̟ου και κυρίως 

του στόµατος και της γλώσσας, οδήγησαν τη Μαράτου (2000) στην υ̟όθεση 

ότι η έννοια της εικόνας του σώµατος και η έννοια του εαυτού δεν είναι 

α̟αραίτητες για την ερµηνεία της νεογνικής µίµησης. Περισσότερο 

χρήσιµες θεωρεί τις α̟όψεις των ψυχαναλυτών για την κατανόηση της 

̟ροτίµησης των νεογνών στο ανθρώ̟ινο ̟ρόσω̟ο. Α̟ό τη µια µεριά 

αναφέρεται στη θεωρία του Freud (1911, στο Μαράτου, 2000) σχετικά µε την 

ψευδαίσθηση και την αρχή της ̟ραγµατικότητας, ̟ροέκταση των ο̟οίων 

ίσως α̟οτελούν οι ̟ρώιµες αναµνήσεις της µη ικανο̟οίησης της ανάγκης 

για τροφή. Α̟ό την άλλη µεριά δίνει έµφαση στις α̟όψεις του Bion (1967, 

στο Μαράτου, 2000) σύµφωνα µε τον ο̟οίο η γνώση και η ̟ροσµονή του 

µαστού α̟οτελεί εγγενή ικανότητα του νεογνού ̟ου ̟ραγµατώνεται µε το 

θηλασµό. Στηριζόµενη στις ̟αρα̟άνω θεωρίες, η Μαράτου αναγνωρίζει 
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την ̟ρώιµη ικανότητα του νεογνού για ανα̟αράσταση (µόνο) του 

ανθρώ̟ινου ̟ροσώ̟ου. 

 Με βάση τα στάδια της ανά̟τυξης της µίµησης στη θεωρία του 

Piaget, η Μαράτου τονίζει τη σαφή διαφορο̟οίηση της ̟ρώιµης α̟ό την 

όψιµη µίµηση, καθώς οι ̟ρώιµες µιµήσεις ορισµένων κινήσεων του 

̟ροσώ̟ου εξαφανίζονται σταδιακά και ε̟ανεµφανίζονται µετά τον 8ο 

µήνα. Το ̟αρα̟άνω καταδεικνύει την ε̟ίδραση διαφορετικών µηχανισµών 

κατά τις δύο αυτές ̟εριόδους, µε κυριότερη την ̟αρουσία της ̟ρόθεσης 

στους 9 µήνες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Μαράτου (2000) στηρίζει ένα µέρος 

της θεωρητικής της θέσης για τη διαφορο̟οίηση της ̟ρώιµης α̟ό την όψιµη 

µίµηση, στο γεγονός ότι κατά τη νεογνική ̟ερίοδο, χρειάζεται αρκετός 

χρόνος και αρκετές ε̟αναλήψεις της ̟αρουσίασης του ̟ροτύ̟ου α̟ό τον 

̟ειραµατιστή, για να µιµηθεί σωστά το βρέφος. Αντίθετα στους 8 – 9 µήνες η 

µίµηση είναι άµεση και οι ε̟αναλήψεις δεν είναι α̟αραίτητες. Ωστόσο, 

γνωρίζουµε ότι η άµεση µίµηση δεν είναι χαρακτηριστικό µόνο της όψιµης 

̟εριόδου, καθώς ο Kugiumutzakis (1983, 1985˙ Κουγιουµουτζάκης, 1988) 

βρήκε ότι νεογνά ηλικίας 10 – 45 λε̟τών µ̟ορούν, µεταξύ άλλων, να 

ανα̟αράγουν το ̟ρότυ̟ο άµεσα, µετά την ̟ρώτη ̟αρουσίασή του α̟ό τον 

ερευνητή. Το εύρηµα αυτό ανοίγει νέους δρόµους στην ερµηνεία της 

νεογνικής µίµησης (βλ. σχ. ̟αρακάτω). 

 Όσον αφορά στη λειτουργία της µίµησης, η Μαράτου συµφωνεί µε 

την ά̟οψη του Trevarthen (1977, 1992α) ότι η ίδια  α̟οτελεί µέσο έκφρασης 

της ε̟ιθυµίας για ε̟ικοινωνία, στο ̟λαίσιο της θεωρίας της 

διυ̟οκειµενικότητας. Η ερευνήτρια χαρακτηρίζει τη νεογνική µίµηση ως:  

«̟ρονοµιούχο τρό̟ο ε̟ικοινωνίας ανάµεσα στο µωρό και στον   
ενήλικο, ̟ριν α̟ό την εµφάνιση του κοινωνικού χαµόγελου 
και της φωνο̟οίησης» (Μαράτου 2000, σελ. 197). 

 
Η Μαράτου τονίζει (1992) ότι ̟αρά το γεγονός ότι η θεωρία του 

Piaget ̟αρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και ̟εριέχει ολοκληρωµένες 

α̟όψεις σχετικά µε την ανά̟τυξη του ̟αιδιού, θα µ̟ορούσε να 

ενσωµατώσει τα δεδοµένα των καινούργιων µελετών για την ̟ρώιµη 
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µίµηση και να τρο̟ο̟οιηθεί κυρίως όσον αφορά στην ανά̟τυξη κατά τον 

̟ρώτο µήνα της ζωής του βρέφους. Η ίδια θεωρεί ότι η α̟όφαση του Piaget 

να µην ασχοληθεί µε τα συναισθήµατα στην ανθρώ̟ινη συµ̟εριφορά (βλ. 

σχ. Πα̟αδάκη – Μιχαηλίδη, 1995), α̟οτελεί ̟αράλειψη ̟ου είχε ως 

α̟οτέλεσµα τη δηµιουργία ελλείψεων και ̟αρεξηγήσεων στη θεωρία του.  

Ο Κουγιουµουτζάκης, ̟ριν ακόµα εκ̟ονήσει τη ∆ιδακτορική του 

∆ιατριβή, υ̟οστήριζε ότι η θεωρία της έµφυτης διυ̟οκειµενικότητας του 

Trevarthen, θα µ̟ορούσε να ερµηνεύσει ικανο̟οιητικά το φαινόµενο της 

νεογνικής µίµησης (Kugiumutzakis, 1983).  Πέντε ̟ειραµατικές µελέτες του 

ίδιου ε̟ιβεβαίωσαν την έµφυτη καταγωγή της µίµησης και της 

διυ̟οκειµενικότητας σε νεογέννητα βρέφη. Πριν α̟ό την ̟εριγραφή της 

θέσης του για τη νεογνική µίµηση, κρίνουµε σκό̟ιµο να ̟εριγράψουµε, 

̟εριλη̟τικά, βασικά σηµεία της θεωρίας του Trevarthen. 

 

1.16. Η θεωρία της έµφυτης διυ̟οκειµενικότητας του C. Trevarthen 

Σύµφωνα µε τον Trevarthen (Κουγιουµουτζάκης, Μαρκοδηµητράκη, 

Κοκκινάκη, 2007) η ιστορία της διυ̟οκειµενικότητας ξεκινά ̟ριν α̟ό τη 

γέννηση. Μεταξύ εµβρύου και µητέρας ανα̟τύσσονται δύο µορφές 

συντονισµού. Η ̟ρώτη ονοµάζεται «αµφοτερόνοµος συντονισµός» και η 

δεύτερη «συρρυθµικός συντονισµός». Ο ̟ρώτος αφορά στον συντονισµό του 

αυτόνοµου νευρικού συστήµατος της µητέρας µε το αντίστοιχο του εµβρύου 

και του νεογνού και είναι αµφί̟λευρος. Ο δεύτερος αφορά στον συντονισµό 

των κινήτρων και των συγκινήσεων της µητέρας µε τα αντίστοιχα του 

βρέφους και αρχίζει κατά το τρίτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης, κατά το ο̟οίο 

οι δυο µορφές συντονισµού συνδέονται και συν-λειτουργούν. Η 

ψυχολογική ανά̟τυξη εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό α̟ό την ̟οιότητα της 

συν-λειτουργίας των δύο αυτών µορφών συντονισµού. Α̟όρροια της 

ψυχολογικής αυτής συρρύθµισης είναι η αµοιβαιότητα στην ε̟ικοινωνία 

µητέρας-βρέφους, δηλαδή το: 

«…µοίρασµα ̟ου λαµβάνει χώρα στη δια̟ροσω̟ική δυάδα, η 
ο̟οία φαινοµενολογικά ̟ροηγείται του εαυτού» 
(Κουγιουµουτζάκης και συν., 2007, σελ. 495). 
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 Ο Trevarthen υ̟οστηρίζει ότι τα νεογνά του ανθρώ̟ου διαθέτουν 

στοιχειώδη συνειδητά και εκούσια ̟ρότυ̟α κινητικής δράσης, τα ο̟οία σε 

ολοκληρωµένη µορφή διακρίνονται στους ενήλικες. Τέτοιου είδους ̟ρώιµες 

κινητικές εκδηλώσεις α̟οτελούν οι κινήσεις των µατιών, η κίνηση της 

̟ροσέγγισης, της σύλληψης και της βάδισης, ̟ου στη γέννηση 

χαρακτηρίζονται ως ̟ρο-λειτουργικές, αλλά κατά το ̟ρώτο έτος της ζωής 

γίνονται ̟λήρως λειτουργικές µε τη συνδροµή των Σηµαντικών Άλλων.  

 Οι έµφυτες εκφραστικές, ε̟ικοινωνιακές κινήσεις σε συνδυασµό µε 

την εγγενή ικανότητα για αναγνώριση και ε̟ικοινωνία, συνιστούν την 

«έµφυτη ικανότητα για διυ̟οκειµενικότητα» (Κουγιουµουτζάκης και συν., 2007, 

σελ. 495), κατά την ο̟οία τα νοητικά ̟εριεχόµενα των δύο 

ε̟ικοινωνούντων συντρόφων ανταλλάσσονται. Αυτό σηµαίνει ότι ο 

υ̟οκειµενικός κόσµος του κάθε συντρόφου (τα κίνητρα, οι συγκινήσεις, οι 

̟ροθέσεις, οι ̟ροσδοκίες, η ε̟ίγνωση, οι ιδέες) µ̟ορεί µε κά̟οιον τρό̟ο να 

«διαβαστεί» α̟ό τον άλλο (Κουγιουµουτζάκης, 2008˙ Κουγιουµουτζάκης 

και συν., 2007). Η έµφυτη διυ̟οκειµενικότητα ρυθµίζει την ψυχολογική 

ανά̟τυξη, ευνοώντας και ̟ροωθώντας τη σκό̟ιµη συνεργασία, δίνει τη 

δυνατότητα στα βρέφη να αναγνωρίζουν και να ελέγχουν τις ̟ροθέσεις 

στην ε̟ικοινωνία, και τα ̟ροικίζει µε την ικανότητα του µοιράσµατος. Η 

διυ̟οκειµενική ικανότητα ̟ροσαρµόζεται στα ερεθίσµατα του έξω κόσµου 

µε βάση τα κίνητρα, ̟ου διαφορο̟οιούνται ανάλογα µε το αν αφορούν 

̟ρόσω̟α ή ̟ράγµατα. Μέσα α̟ό την έµφυτη διυ̟οκειµενικότητα 

διαµορφώνονται ε̟ίσης συντονισµένες λεκτικές και µη λεκτικές ̟ράξεις και 

χειρονοµίες, ̟ου ̟αρά τη στοιχειώδη µορφή τους, εκδηλώνονται σε µια 

συγκεκριµένη σειρά. Εξαιρετικής σηµασίας είναι η ά̟οψη του Trevarthen 

ότι µέσα α̟ό τη διυ̟οκειµενικότητα ̟αράγονται ανα̟αραστάσεις όχι µόνο 

του εαυτού και του άλλου, αλλά και της αλληλε̟ίδρασης ̟ου λαµβάνει 

χώρα, καθώς και ανα̟αραστάσεις κινητικές, εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου και 

των κινήσεων των χεριών. Οι κινητικές ανα̟αραστάσεις είναι α̟αραίτητες 

για την ταύτιση και για τη µίµηση (Κουγιουµουτζάκης και συν., 2007).  
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 Με τη βοήθεια των Σηµαντικών Άλλων η διυ̟οκειµενικότητα 

διαφορο̟οιείται στον χρόνο, µε α̟οτέλεσµα να διαφορο̟οιείται και η 

ε̟ικοινωνία των βρεφών. Ο Trevarthen κάνει λόγο για ένα ̟εδίο 

διυ̟οκειµενικότητας, το ο̟οίο εξ’ αρχής είναι διαιρεµένο έτσι, ώστε να 

υ̟ηρετεί τη γνώση των αντικειµένων, την ε̟ικοινωνία µε τα άλλα ̟ρόσω̟α 

και τη στοχαστική δράση ̟ου κατευθύνεται ̟ρος τον εαυτό (Trevarthen, 

1974, 1977, 1980, 1986, 1993, 1998, 2007). 

 O Trevarthen δανείστηκε την ̟ρόταση του Bråten (Trevarthen, 

1992α) σύµφωνα µε την ο̟οία το νεογνό διαθέτει εξ’ αρχής µια διττή 

ανα̟αράσταση το εαυτού και του άλλου. Η ανα̟αράσταση του δυνητικού 

άλλου αφορά έναν µη συγκεκριµένο σύντροφο, ο ο̟οίος γίνεται α̟οδέκτης 

των συναισθηµάτων του βρέφους όταν εκείνο είναι µόνο και η ̟αρουσία 

του ο̟οίου ε̟ιβεβαιώνεται α̟ό την ετοιµότητα ̟ου χαρακτηρίζει τη 

µιµητική δραστηριότητα των βρεφών (Βråten, στον Trevarthen, 1992α). Η 

διυ̟οκειµενική ε̟ικοινωνία α̟αιτεί την αντικατάσταση του δυνητικού 

άλλου α̟ό τον ̟ραγµατικό άλλο, τόσο για το βρέφος όσο και για τη µητέρα.  

 Κατά το ̟ρώτο έτος, η διυ̟οκειµενική ε̟ικοινωνία χωρίζεται 

̟ροσεγγιστικά σε τέσσερις ̟εριόδους: α) οι ̟ρώτες έξι εβδοµάδες α̟οτελούν 

τη νεογνική ̟ερίοδο, β) ο δεύτερος και τρίτος µήνας α̟οτελούν την ̟ερίοδο 

της ̟ρωτογενούς διυ̟οκειµενικότητας, γ) το διάστηµα α̟ό τον τέταρτο έως 

τον όγδοο µήνα α̟οτελεί την ̟ερίοδο των ̟αιχνιδιών, και δ) το διάστηµα 

α̟ό τον ένατο έως τον δωδέκατο µήνα είναι η ̟ερίοδος της δευτερογενούς 

διυ̟οκειµενικότητας. 

 Κατά τη νεογνική ̟ερίοδο το βρέφος υφίσταται µια σωµατική 

αισθητηριακή ̟ροσαρµογή στο εκτός µήτρας ̟εριβάλλον. Εκφράζει τις 

ανάγκες του και τα συναισθήµατά του µέσω µιας ενδογενούς αισθητηριακής 

ετοιµότητας και δέχεται τη συναισθηµατική ̟αρουσία και την ανατροφική 

συµ̟εριφορά της µητέρας. Εµ̟νέει συγκινήσεις στη µητέρα, η ο̟οία µε τη 

σειρά της τις ε̟ιστρέφει στο ίδιο µε την ̟οιότητα της οµιλίας της.  

 Κατά την ̟ερίοδο της ̟ρωτογενούς διυ̟οκειµενικότητας, µεταξύ 

βρέφους και µητέρας ανα̟τύσσεται µια µορφή συντονισµένης 
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ε̟ικοινωνίας. Το βρέφος εκδηλώνει φωνητική δραστηριότητα ̟ου ταιριάζει 

µε τη διαισθητική µητρική οµιλία, και η ε̟ικοινωνία του µε τη µητέρα 

̟ερνάει α̟ό τέσσερις φάσεις: α) τη φάση ̟ροσανατολισµού ̟ου 

ολοκληρώνεται µε τη βλεµµατική ε̟αφή, β) τη φάση της αναγνώρισης της 

µητέρας ̟ου ολοκληρώνεται µε ένα χαµόγελο, γ) τη φάση έκφρασης, βασικό 

στοιχείο της ο̟οίας α̟οτελεί η αύξηση της σωµατικής δραστηριότητας του 

βρέφους, και δ) τη φάση ολοκλήρωσης της ε̟ικοινωνίας, ̟ου οδηγεί σε νέα 

ε̟ικοινωνία. Στο στάδιο της ̟ρωτογενούς διυ̟οκειµενικότητας ε̟ικρατεί το 

κίνητρο για µοίρασµα ̟ράξεων και συγκινήσεων, γεγονός ̟ου θέτει σε 

̟εριορισµό το δεύτερο κίνητρο της ̟εριόδου αυτής, ̟ου είναι το κίνητρο 

για εξερεύνηση των αντικειµένων.  

 Η ̟ερίοδος των ̟αιχνιδιών χαρακτηρίζεται α̟ό ̟ολύ̟λευρο 

κινητικό έλεγχο των βρεφών, τα ο̟οία δεν αρκούνται στην ε̟ικοινωνία ̟ου 

είχαν στην ̟ροηγούµενη ̟ερίοδο, αλλά ̟αρουσιάζουν µια τάση ̟αιχνιδιού 

µε το ̟ρόσω̟ο και το στόµα της µητέρας.  Κατά την ̟ερίοδο αυτή τα βρέφη 

αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέ̟τη και ̟αίζουν µε το είδωλό 

τους. Το ̟αιχνίδι ̟αρουσιάζει ταχύτερο και ζωηρότερο ρυθµό, µε βασικά 

χαρακτηριστικά ̟ρώτα την εξερεύνηση των ̟ροσώ̟ων και στη συνέχεια την 

εξερεύνηση των αντικειµένων. Η µίµηση α̟οκτά ̟αιγνιώδη και 

κοροϊδευτικό χαρακτήρα, ενώ ̟αράλληλα γίνεται ε̟ιλεκτική και ακριβής, 

ως ̟ρος τις κινήσεις του ̟ροσώ̟ου, τις φωνο̟οιήσεις και τις χειρονοµίες 

της µητέρας. Μέσω των µιµητικών ̟αιχνιδιών, ο συναισθηµατικός δεσµός 

µητέρας- βρέφους ενισχύεται, και δηµιουργούνται σταθερές ρουτίνες 

̟αιχνιδιού. Μετά τον 6ο µήνα τα βρέφη ̟ροσ̟αθούν να καταλάβουν α̟ό 

το ̟ρόσω̟ο, τη φωνή και τις κινήσεις των χεριών της µητέρας, αν η ίδια 

εγκρίνει τη συµ̟εριφορά τους. 

     Ένα α̟ό τα κυριότερα χαρακτηριστικά της δευτερογενούς 

διυ̟οκειµενικότητας είναι η τριαδική ε̟ικοινωνία µεταξύ µητέρας, βρέφους 

και αντικειµένων. Οι ερωτήσεις και οι ̟ροσκλήσεις στο λόγο της µητέρας 

δίνουν τη θέση τους σε οδηγίες και ̟ροσταγές. Ενισχύεται η µνήµη του 

βρέφους για το νόηµα των ̟ραγµάτων και ξεκινά η µάθηση ̟ολιτιστικών 
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στοιχείων. Τα βρέφη υ̟ακούν σε οδηγίες ̟ου εκφράζονται λεκτικά ή µε 

χειρονοµίες, ενώ ̟αράλληλα αντιλαµβάνονται τη χρησιµότητα των 

αντικειµένων. Η ̟οιότητα της µίµησης αλλάζει µε την εισαγωγή νέων 

τύ̟ων µιµήσεων, ̟ου είναι ξεχωριστή για κάθε ζεύγος µητέρας-βρέφους. 

    Σύµφωνα µε τον Trevarthen, κατά τη διάρκεια του ̟ρώτου έτους, η 

δια̟ροσω̟ική ανά̟τυξη οδηγεί στη γνωστική ανά̟τυξη. Οι 

ο̟ισθοχωρήσεις και οι ̟αλινδροµήσεις ̟ου ̟αρατηρούνται στην ανά̟τυξη 

συµ̟εριφορών και ικανοτήτων, α̟οτελούν µέρος της ρυθµιστικής 

διαδικασίας της ανά̟τυξης (Trevarthen, 1974, 1977, 1980, 1982, 1992α, β, 

1993, 1997, 1998, 2005˙ Murray & Trevarthen, 1985˙ Κουγιουµουτζάκης και 

συν., 2007).  

   Σύµφωνα µε τον Kugiumutzakis (1985, 1993, 1998, 1999˙ 

Κουγιουµουτζάκης, 1988, 1992β, 2008) το εύρηµα της νεογνικής µίµησης 

έρχεται σε αντίθεση µε τη θεωρία του Piaget όσον αφορά στην καταγωγή και 

στην ανά̟τυξη της µίµησης. Ισχυρίζεται ότι οι α̟αρχές της ανθρώ̟ινης 

σκέψης αναδύονται στη γέννηση, µιας και η λειτουργία των 

ανα̟αραστάσεων (ό̟ως δείχνει η νεογνική µίµηση) δεν εµφανίζεται µετά 

τον 18ο µήνα, αλλά είναι εγγενής. Με το εύρηµα της νεογνικής µίµησης 

καταρρί̟τεται η συµ̟εριφοριστική θεωρία, σύµφωνα µε την ο̟οία το 

νεογνό χρειάζεται ̟ολλή εξάσκηση για να ανα̟αράγει το ̟ρότυ̟ο, αλλά 

και η ηθολογική θεωρία, η ο̟οία ̟ρότεινε ότι η νεογνική µίµηση είναι 

άκαµ̟τη και στερεοτυ̟ική. Η θεωρία των Meltzoff & Moore α̟οδίδει 

γνωστικά κίνητρα στη µίµηση, ενώ σύµφωνα µε τον Κουγιουµουτζάκη 

(1998) η ̟ροέλευση της µίµησης είναι διυ̟οκειµενική και εκφράζει την 

κοινωνική φύση του βρέφους.  

    Στις ̟ειραµατικές του µελέτες ο Kugiumutzakis (1985, 

Κουγιουµουτζάκης, 1988) έδωσε έµφαση στην ε̟ικοινωνιακή ετοιµότητα 

των βρεφών, ̟ου όταν βρίσκονται στην Κατάσταση 3 (κανονική ανα̟νοή, 

ανοιχτά µάτια, α̟ουσία φωνο̟οιήσεων και κινήσεων σώµατος) είναι ̟ιο 

̟ιθανό να ̟ροβούν σε µίµηση. Η ά̟οψη του Κουγιουµουτζάκη δε 

συµφωνεί µε τις άκαµ̟τες συνθήκες της µεθοδολογίας των Meltzoff & 
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Moore (1977, 1983). Ε̟ίσης, ο ίδιος υ̟οστηρίζει ότι είναι ̟ιθανότερο το 

νεογνό να µιµηθεί αν: α) το συµ̟εριφορικό του ρε̟ερτόριο ̟εριλαµβάνει το 

̟ρότυ̟ο, β) η διάρκεια, η συχνότητα ̟αρουσίασης του ̟ροτύ̟ου και ο 

χρόνος της δικής του αντίδρασης µ̟ορεί να ελεγχθεί α̟ό το ίδιο το νεογνό, 

γ) το ̟ρόσω̟ο του ̟ειραµατιστή βρίσκεται σε α̟όσταση 20-23 εκατοστών 

α̟ό το ̟ρόσω̟ο του βρέφους, δ) ο φωτισµός και η θερµοκρασία του χώρου 

δεν ενοχλεί το νεογνό (Kugiumutzakis, 1985).  

 Σύµφωνα µε τον Κουγιουµουτζάκη (2007), κατά τη διάρκεια των 

̟ειραµάτων το βρέφος συνειδητά και διαισθητικά, συντονίζεται κινητικά και 

αισθητηριακά ̟ριν α̟ό τη µίµηση. Συγκεκριµένα: α) συλλαµβάνει 

αντιλη̟τικά τη φύση του ̟ροτύ̟ου καταβάλλοντας ̟ροσ̟άθεια και 

διερευνώντας το ο̟τικά, β) διακρίνει τον εαυτό του και τον άλλο ως 

χωριστά ̟ρόσω̟α ̟ου αλληλε̟ιδρούν, γ) αναγνωρίζει ̟οια σηµεία στο 

̟ρόσω̟ο του ̟ειραµατιστή αντιστοιχούν στα δικά του (ισοµορφισµός των 

µερών του ̟ροσώ̟ου), γεγονός ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό τον συντονισµό της 

ιδιοδεκτικής και της ο̟τικής αντίληψης του νεογνού, ̟ου συµβαίνει 

γρήγορα και χωρίς ̟ροσ̟άθεια, δ) αντιλαµβάνεται την ε̟ικοινωνιακή 

̟ρόθεση του ̟ειραµατιστή, και ε) διακατέχεται α̟ό τη συγκινησιακή 

έκφραση του ενδιαφέροντος και ̟ιθανώς και της ευχαρίστησης, καθώς έχει 

̟αρατηρήσει ο ίδιος χαµόγελο σε νεογνά µετά την ̟αρουσίαση του 

̟ροτύ̟ου (βλ. σχ. Κουγιουµουτζάκης, 2007, σελ. 246). 

 Ως ̟ρος στην ικανότητα αντίληψης της ̟ρόθεσης του ̟ειραµατιστή 

α̟ό το νεογνό, ο Κουγιουµουτζάκης (2007) κάνει κά̟οιες υ̟οθέσεις 

στηριζόµενος σε µελέτες ̟ου έχουν γίνει στην Ουψάλα της Σουηδίας, µε 

ενηλίκους (Frykholm, 1983 a, b˙ Runeson, 1977, 1983˙ Runeson & Frykholm, 

1981, 1983˙ Vedeler, 1991, στον Κουγιουµουτζάκη, 2007). Οι µελέτες αυτές 

έχουν δείξει ότι η αντίληψη της κίνησης οδηγεί τον ̟αρατηρητή στην 

άµεση, αδιαµεσολάβητη α̟ό ανα̟αραστάσεις, αντίληψη των ̟αραγόντων 

̟ου τη δηµιουργούν, µεταξύ των ο̟οίων είναι η ̟ρόθεση και οι συγκινήσεις 

(Papastathopoulos & Kugiumutzakis, 2007). Ο Κουγιουµουτζάκης (2007) 

υ̟οθέτει ότι µε τον ίδιο τρό̟ο, στη νεογνική µίµηση, η ̟ρόθεση του 
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ερευνητή µεταφέρεται µέσα α̟ό την κίνησή του. Μένει, ωστόσο, να 

µελετηθεί το ε̟ί̟εδο της αντιλη̟τικής ικανότητας του νεογνού, όσον αφορά 

στις φυσικές σταθερές της κίνησης. Όσον αφορά στις ψυχολογικές σταθερές 

της κίνησης του ̟ροτύ̟ου στα ̟ειράµατα της νεογνικής µίµησης, ο 

Κουγιουµουτζάκης υ̟οθέτει ότι το νεογνό αντιλαµβάνεται την ανάγκη 

συµ̟λήρωσης των ελλι̟ών ̟ράξεων του ε̟ικοινωνιακού συντρόφου, και η 

αντίληψη αυτή το οδηγεί στη µίµηση. Ωστόσο, αυτή η υ̟όθεση χρήζει 

ερευνητικής τεκµηρίωσης. Ας µην ξεχνάµε ότι η µίµηση, ως κοµµάτι της 

φυσικής ε̟ικοινωνίας του νεογνού και του βρέφους µε τους Σηµαντικούς 

Άλλους, δεν είναι το ζητούµενο σε κάθε ̟ερίσταση αλληλε̟ίδρασης. Αν 

εξαιρέσουµε τις ̟ειραµατικές και νατουραλιστικές µελέτες ̟άνω στη 

µίµηση, η ε̟ικοινωνία µητέρας-βρέφους σε µη ερευνητικό ε̟ί̟εδο, µ̟ορεί 

να µην ̟εριλαµβάνει την ̟ρόθεση του ενηλίκου να ̟ροκαλέσει µιµητικές 

αντιδράσεις στο βρέφος. Αν δεν υ̟άρχει τέτοια ̟ρόθεση α̟ό την ̟λευρά 

του ενηλίκου, µή̟ως η ̟ρόθεση ξεκινά α̟ό το βρέφος ή µή̟ως το βρέφος 

ε̟ιλέγει να αντιδράσει µε µίµηση, θέτοντας συνειδητά ή ασυνείδητα κά̟οιον 

στόχο για την ̟ορεία και την εξέλιξη της ε̟ικοινωνίας; Ο Κουγιουµουτζάκης 

(2007) στο ̟λαίσιο των υ̟οθέσεών του για την ερµηνεία της νεογνικής 

µίµησης κάνει λόγο για δύο αρµονικά συντονισµένα ε̟ί̟εδα 

αλληλε̟ίδρασης του νεογνού µε τον ε̟ικοινωνιακό σύντροφο: ένα 

ασυνείδητο και ένα συνειδητό. Το ̟ρώτο λειτουργεί διαισθητικά και 

δια̟ροσω̟ικά, δεν ̟εριλαµβάνει έννοιες και αφορά στην αντίληψη, την 

αναγνώριση και την ε̟ικοινωνία του νεογνού µε «τον ̟υρήνα του νου του 

άλλου» (Κουγιουµουτζάκης, 2007, σελ. 247). Το δεύτερο ̟εριλαµβάνει τη 

συνειδητή ̟ροσ̟άθεια αντίληψης και µίµησης του ̟ροτύ̟ου α̟ό το 

βρέφος, σε ενδο̟ροσω̟ικό, συµ̟εριφορικό ε̟ί̟εδο. Ως ̟ρος την τελευταία 

̟αρατήρηση σχετικά µε τις συγκινήσεις, σύµφωνα µε τη Μαρκοδηµητράκη 

(2003), σήµερα µ̟ορούµε να ̟ούµε µε βεβαιότητα ότι αυτές 

̟εριλαµβάνονται στη βρεφική µίµηση, αλλά δεν µ̟ορούµε να α̟οδείξουµε 

ότι οι συγκεκριµένες συγκινησιακές καταστάσεις της ευχαρίστησης και του 
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ενδιαφέροντος κινητο̟οιούν τη µιµητική δραστηριότητα αµέσως µετά τη 

γέννηση. 

 Τέλος, ως α̟άντηση στην υ̟όθεση της Μαράτου (2000) ότι 

συγκεκριµένες µιµήσεις µειώνονται ή εξαφανίζονται στους ̟ρώτους 6 µήνες, 

ο Κουγιουµουτζάκης έχει τονίσει (Kugiumutzakis, 1985) ότι οι αυξοµειώσεις 

στις διάφορες µιµητικές συµ̟εριφορές, οφείλονται στην αναδιοργάνωση 

των βρεφικών κινήτρων, ̟ου οδηγούν τα βρέφη στην αναζήτηση νέων 

µοντέλων. Αυτό έχει ως α̟οτέλεσµα η µίµηση µιας συµ̟εριφοράς να 

µειώνεται, αλλά να αυξάνεται η µίµηση µιας άλλης συµ̟εριφοράς.  

 

1.17.  Συζήτηση 

Στο ̟αρα̟άνω υ̟οκεφάλαιο ̟εριγράψαµε τις ̟ιο αντι̟ροσω̟ευτικές 

ερµηνείες της νεογνικής µίµησης, της ο̟οίας η α̟οκάλυψη συνέβαλε στον 

ερευνητικό ανα̟ροσανατολισµό των µελετητών της ανθρώ̟ινης ανά̟τυξης, 

κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980. 

 Το δρόµο άνοιξε η µελέτη της Μαράτου (1973) και ακολούθησαν οι 

Meltzoff & Moore (1977). Σήµερα, οι ̟ερισσότεροι µελετητές α̟οδέχονται 

την ύ̟αρξη της νεογνικής µίµησης και την έµφυτη ̟ροέλευσή της. Σύµφωνα 

µε την Μαράτου (2000) οι λίγοι ερευνητές ̟ου δεν ε̟ιβεβαιώνουν το 

εύρηµα της νεογνικής και βρεφικής µίµησης, ̟ιθανώς δεν έχουν 

ακολουθήσει την κατάλληλη µεθοδολογία στις µελέτες τους.  

 Οι ̟ιο αντι̟ροσω̟ευτικές ερµηνείες του φαινοµένου της νεογνικής 

µίµησης δόθηκαν α̟ό τους Meltzoff & Moore, τη Μαράτου και τον 

Κουγιουµουτζάκη. Οι ερευνητές αυτοί συµφωνούν όσον αφορά στον ρόλο 

του δι-αντιλη̟τικού συντονισµού στη νεογνική µίµηση, στη διυ̟οκειµενική 

φύση του φαινοµένου και στη νεογνική ικανότητα δηµιουργίας 

ανα̟αραστάσεων. Τα βασικότερα σηµεία διαφωνίας της γνωστικά 

̟ροσανατολισµένης ερµηνείας των Meltzoff & Moore µε τη θεωρία του 

Piaget, είναι η δηµιουργία ανα̟αραστάσεων α̟ό το νεογνό, η λειτουργία 

του δι-αντιλη̟τικού συντονισµού και ο αρχικός δυαδισµός.  
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 Η Μαράτου δίνει έµφαση στον κοινωνικό και συναισθηµατικό 

χαρακτήρα της νεογνικής µίµησης και α̟οδέχεται τις ανα̟αραστάσεις και 

την εµ̟ρόθετη φύση ανα̟αραγωγής µοντέλων, ̟αρά το γεγονός ότι δεν 

καθιστά σαφή τον ακριβή χρόνο ανά̟τυξης του εµ̟ρόθετου στα βρέφη. 

Παράλληλα, καταλήγει στην ανάγκη µερικής αναθεώρησης της θεωρίας του 

Piaget, µόνο όσον αφορά στον ̟ρώτο µήνα  της βρεφικής ανά̟τυξης.  

 Η ερµηνεία του Κουγιουµουτζάκη στηρίζεται στη θεωρία της 

διυ̟οκειµενικότητας του Trevarthen, και ο ίδιος κάνει λόγο για τη 

διυ̟οκειµενική ̟ροέλευση της νεογνικής µίµησης, για συνειδητό 

συντονισµό βρέφους-µοντέλου και για συγκινησιακές/κινητήριες 

̟αραµέτρους του φαινοµένου. Σύµφωνα µε τον Κουγιουµουτζάκη, η 

µίµηση στην αρχή της ζωής υ̟ηρετεί ̟ερισσότερο την ε̟ικοινωνία και 

λιγότερο τη µάθηση, την ο̟οία αναγνωρίζει ως στόχο της µίµησης µετά τους 

5 µήνες. 

 Το σηµείο στο ο̟οίο οι ερευνητές φαίνεται να διαφωνούν είναι 

εκείνο ̟ου αφορά στη γνωστική ή στη διυ̟οκειµενική φύση των κινήτρων 

της µιµητικής δραστηριότητας. Συµφωνούν, ωστόσο, στην καθοριστικής 

σηµασίας ̟αρουσία των Σηµαντικών Άλλων στην ε̟ικοινωνία. Σήµερα, η 

συγκινησιακή και η κοινωνική συνιστώσα της µίµησης έχει ερευνητικά 

τεκµηριωθεί (βλ. ̟αρακάτω).  

 Στο ̟λαίσιο της θεωρητικής και της ερευνητικής τεκµηρίωσης των 

συνιστωσών της βρεφικής µίµησης, εντάσσεται και η θεωρία του 

ψυχαναλυτή και ανα̟τυξιακού ψυχολόγου Daniel Stern (1985), ̟αρά το 

γεγονός ότι στόχος του ήταν η συναισθηµατική εναρµόνιση. Ο Stern, στη 

θεωρία του για την ανά̟τυξη του εαυτού, κρίνει α̟αραίτητο το 

συγκινησιακό ταίριασµα των ε̟ικοινωνούντων συντρόφων ̟ροκειµένου να 

λάβει χώρα το µοίρασµα των υ̟οκειµενικών εµ̟ειριών. Υ̟οστηρίζει τον 

αρχικό δυαδισµό και εισαγάγει την έννοια της συναισθηµατικής συνήχησης 

ή συναισθηµατικής εναρµόνισης (affect attunement). Πρόκειται για ένα 

συναισθηµατικό βίωµα ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό τη µητέρα και ε̟ικοινωνείται 

µέσα α̟ό τα µιµητικά ̟αιχνίδια της µε το βρέφος (Κουγιουµουτζάκης & 
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Τσούρτου, 1999). Η συναισθηµατική συνήχηση συµβαίνει όταν ο γονέας 

«διαβάζει» τη συναισθηµατική κατάσταση του βρέφους και ̟ροχωρά σε µια 

συµ̟εριφορά ̟ου αντιστοιχεί στην βρεφική, χωρίς ακριβή µίµηση του 

βρέφους. Παράλληλα, το βρέφος είναι σε θέση να αναγνωρίσει τη 

συµ̟εριφορά του γονέα ως α̟άντηση στη δική του συναισθηµατική 

εµ̟ειρία. Ο Stern χαρακτηρίζει τη συναισθηµατική εναρµόνιση ως µια 

ιδιαίτερη µορφή διυ̟οκειµενικότητας, µε συγκεκριµένες ιδιότητες: α) την 

ένταση: η ένταση της συµ̟εριφοράς του ενήλικα (µητέρας) εναρµονίζεται µε 

την ένταση της συµ̟εριφοράς του βρέφους (̟.χ. αν το βρέφος κινεί ρυθµικά 

το χέρι του, ο ενήλικας εναρµονίζεται φωνητικά µε εκείνο), β) τη χρονική 

σύµ̟τωση: εναρµόνιση του ̟αλµού, του ρυθµού και της διάρκειας των 

συµ̟εριφορών των δύο συντρόφων, και γ) το σχήµα: ο ενήλικας δανείζεται 

το σχήµα της κίνησης του βρέφους (̟.χ. αν το βρέφος κινεί δεξιά-αριστερά 

το κεφάλι, η µητέρα κινεί δεξιά-αριστερά το χέρι). Οι µελέτες του Stern, τον 

οδήγησαν στο συµ̟έρασµα ότι τα βρέφη, στην ε̟ικοινωνία τους µε τη 

µητέρα, ̟ροσδοκούν την ε̟ιτυχή συνήχηση, ως ε̟ιβεβαίωση του 

µοιράσµατος της εσωτερικής συναισθηµατικής τους κατάστασης. Σύµφωνα 

µε τον Stern, την εναρµόνιση συνοδεύουν κατηγορικά συναισθήµατα, ό̟ως 

η χαρά, η λύ̟η και η έκ̟ληξη, αλλά κυρίως τα συναισθήµατα ζωτικότητας 

(Κουγιουµουτζάκης &  Τσούρτου, 1999).  

 Ο Stern τόνισε ότι η συναισθηµατική συνήχηση διαφέρει α̟ό τη 

µίµηση και α̟ό τη διυ̟οκειµενικότητα. Αντι̟ροσω̟εύει το ταίριασµα της 

µητέρας µε την εσωτερική κατάσταση του βρέφους και όχι µε την 

συµ̟εριφορά του, και δεν αναφέρεται στο µοίρασµα των ̟ροθέσεων και 

των κινήτρων των ε̟ικοινωνούντων συντρόφων, αλλά στα συναισθήµατα. 

Η διυ̟οκειµενικότητα για τον Stern είναι αυτό ̟ου ο Trevarthen ονοµάζει 

«δευτερογενή διυ̟οκειµενικότητα», καθώς αρχικά (Stern, 1985), αλλά όχι 

αργότερα, διαφωνούσε µε τον έµφυτο χαρακτήρα της και υ̟έθετε ότι 

αναδύεται στους εννέα µήνες, τότε ̟ου το βρέφος είναι, κατά τον ίδιο, 

έτοιµο για αµοιβαία α̟οκάλυψη των υ̟οκειµενικών εµ̟ειριών. 
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 Ό̟ως υ̟οστηρίζουν οι Κουγιουµουτζάκης και Κοκκινάκη (2000), 

κατά κά̟οιον τρό̟ο ο ίδιος ο Stern υ̟ονόµευσε τις υ̟οθέσεις ̟ου τον 

οδήγησαν σε διαφωνία µε τον Trevarthen, σχετικά µε το έµφυτο της 

διυ̟οκειµενικότητας, την ανάδυση της συναισθηµατικής συνήχησης, και 

την συγκινησιακή όψη της µίµησης, καθώς: α) ο ίδιος και οι συνεργάτες του, 

µελέτησαν βρέφη α̟ό 8 έως 12 µηνών και όχι νεώτερα, β) ο ίδιος το 1983 

̟αρατήρησε κά̟οια αίσθηση της µητρικής συναισθηµατικής εναρµόνισης 

σε βρέφη µικρότερα των ε̟τά µηνών, και γ) ο ίδιος ισχυρίστηκε την ύ̟αρξη 

συναισθηµάτων στη νεογνική µίµηση. 

 Συνο̟τικά, θα µ̟ορούσαµε να υ̟οστηρίξουµε ότι έφτασε η ώρα οι 

σύγχρονοι µετα̟ιαζεϊκοί µελετητές της µίµησης να ̟εριορίσουν τις 

διαφωνίες τους σε τρία σηµαντικά ζητήµατα: α) στο ζήτηµα του αρχικού 

αδυαδισµού (στο βαθµό ̟ου ακόµα αµφισβητείται), β) στο ζήτηµα της 

έµφυτης διυ̟οκειµενικότητας, και γ) στο ζήτηµα του ρόλου ̟ου 

διαδραµατίζουν οι συγκινήσεις στο φαινόµενο της µίµησης. Το εύρηµα της 

νεογνικής µίµησης α̟αντά ξεκάθαρα στο ζήτηµα ̟ου αφορά στον αρχικό 

αδυαδισµό – τα νεογνά µ̟ορούν εξαρχής να διακρίνουν τον εαυτό α̟ό τον 

άλλο. Στο ̟λαίσιο αυτής της ̟ρότασης, θα µ̟ορούσαµε να θεωρήσουµε 

αναµενόµενη την θεωρητική µεταστροφή του Stern (1997, στο 

Κουγιουµουτζάκης & Κοκκινάκη, 2000), ο ο̟οίος σήµερα έχει α̟οδεχτεί τη 

θέση του Trevarthen για την έµφυτη διυ̟οκειµενικότητα. Ό̟ως θα δούµε 

̟αρακάτω, οι σύγχρονες έρευνες και κυρίως οι σύγχρονες νατουραλιστικές 

µελέτες, αφενός ενισχύουν τον ρόλο των συγκινήσεων στη βρεφική 

ανά̟τυξη, αφετέρου ε̟ιβεβαιώνουν τη διυ̟οκειµενική φύση της νεογνικής 

και της βρεφικής µίµησης.           
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Ενότητα Πέµ̟τη 

 

1.18. Πειραµατικές και νατουραλιστικές µελέτες για την ανά̟τυξη της   

βρεφικής µίµησης 

Στο ̟αρόν υ̟οκεφάλαιο ̟αρουσιάζονται τα α̟οτελέσµατα ̟ειραµατικών 

και νατουραλιστικών µελετών ̟ου εξέτασαν το φαινόµενο της µίµησης κατά 

τη βρεφική ηλικία. Παρά το γεγονός ότι οι ̟ειραµατικές µελέτες οδηγούν σε 

σηµαντικά συµ̟εράσµατα σχετικά µε τη βρεφική ανά̟τυξη, ό̟ως θα φανεί 

̟αρακάτω, τα ευρήµατα α̟ό τη φυσική ε̟ικοινωνία των βρεφών µε τους 

Σηµαντικούς Άλλους, ε̟ισηµαίνουν την αναγκαιότητα των 

νατουραλιστικών µελετών. 

  

1.18.1. Οι ̟ειραµατικές µελέτες 

Η Πανο̟ούλου-Μαράτου (Maratos, 1973), µελέτησε ̟ειραµατικά την 

ανά̟τυξη της βρεφικής µίµησης σε 12 ̟ρωτότοκα κορίτσια. Η µελέτη έλαβε 

χώρα στα σ̟ίτια των βρεφών, τα ο̟οία η ερευνήτρια ε̟ισκε̟τόταν κάθε 15 

ηµέρες, α̟ό την 15η µέρα της γέννησής τους µέχρι τον 6ο µήνα. Σε 12 

συνολικά ε̟ισκέψεις, ̟αρουσίασε στο κάθε βρέφος ̟ρότυ̟α ̟ου 

σχετίζονταν µε κινήσεις και εκφράσεις µερών του σώµατος. Η έρευνα της 

Πανο̟ούλου-Μαράτου έδειξε µίµηση της ̟ροβολής της γλώσσας, του 

ανοίγµατος του στόµατος και των κινήσεων της κεφαλής α̟ό την 15η µέρα 

µέχρι τον 3ο µήνα. Η Μαράτου, ε̟ίσης, βρήκε µίµηση των κινήσεων των 

δακτύλων του χεριού α̟ό τους 2,5 έως τους 6 µήνες και µικρό ̟οσοστό 

µίµησης κινήσεων των ̟οδιών α̟ό τις 15 ηµέρες µέχρι τον 6ο µήνα. 

Σύµφωνα µε την ίδια, τα βρέφη µέχρι τον 1,5 µήνα µιµούνται το 

µαγνητοφωνηµένο κλάµα, αλλά µετά ̟αρουσιάζουν δυσφορία στο 

άκουσµά του. Στον 3ο µήνα ̟αρατηρείται ακριβής φωνητική µίµηση, η 

ο̟οία διατηρείται και αυξάνεται µέχρι τον 6ο µήνα. Σύµφωνα µε τη 

Μαράτου (1982) η µίµηση των διαφόρων ̟ροτύ̟ων µειώνεται ή χάνεται σε 

διάφορα στάδια ανά̟τυξης του βρέφους κατά το ̟ρώτο έτος, γιατί το 

βρέφος χάνει ̟ροσωρινά την ικανότητά του να ε̟εξεργάζεται τις 
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̟ληροφορίες, ενώ αργότερα ̟ροχωρεί σε διαφορο̟οιήσεις και 

αναδιοργανώσεις των αισθησιοκινητικών του σχηµάτων. 

 Η Μαράτου διακρίνει δύο στάδια στην βρεφική µίµηση. Την ̟ρώιµη 

µίµηση, ̟ου διαρκεί α̟ό τις ̟ρώτες 15 ηµέρες µέχρι τον τρίτο µήνα, και την 

όψιµη µίµηση, ̟ου ξεκινά µετά τον τρίτο µήνα. Τα δύο στάδια µίµησης 

διαφέρουν ως ̟ρος τα χαρακτηριστικά τους και ελέγχονται α̟ό 

διαφορετικούς µηχανισµούς. Στην ̟ρώιµη µίµηση, ο χρόνος αντίδρασης 

είναι µεγαλύτερος, η ̟αρουσίαση του ̟ροτύ̟ου ε̟αναλαµβάνεται µέχρι να 

γίνει δυνατή η ανα̟αραγωγή του και το βρέφος µιµείται το ̟ρότυ̟ο, αφού 

̟ρώτα ̟ροετοιµάζεται µε διάφορες ̟ροκαταρκτικές κινήσεις. Στην όψιµη 

µίµηση, ̟ροκαταρκτικές κινήσεις δεν εµφανίζονται, η ̟αρουσίαση του 

̟ροτύ̟ου δεν ε̟αναλαµβάνεται και το βρέφος µιµείται µόνο µία φορά 

αυτό ̟ου βλέ̟ει. Η ̟ρώιµη µίµηση σχετίζεται µε τον διαισθητηριακό 

συντονισµό καθώς και µε τη λειτουργία, τον συντονισµό και τη διάσ̟αση 

των αντανακλαστικών σχηµάτων. Βασίζεται στην αισθητηριακή 

ανα̟αράσταση του ̟ροσώ̟ου – ̟ροτύ̟ου. Η όψιµη µίµηση σχετίζεται µε την 

ανά̟τυξη των αισθησιοκινητικών σχηµάτων και βασίζεται στην αντιλη̟τική 

ανα̟αράσταση ολόκληρης της εικόνας του σώµατος. Η Μαράτου, ε̟ίσης, 

̟αρατήρησε ότι όταν οι µιµήσεις της ̟ροβολής της γλώσσας και του 

ανοίγµατος του στόµατος εξαφανίζονται (3ος µήνας), κάνουν την εµφάνισή 

τους το χαµόγελο και οι φωνο̟οιήσεις, τα ο̟οία α̟οτελούν ̟ιο 

α̟οτελεσµατικό τρό̟ο ε̟ικοινωνίας για τα βρέφη (Maratos, 1973, 1982, 

1996˙ Πανο̟ούλου – Μαράτου, 2000).   

 Η Dunkeld (1978), σε µια ̟ειραµατική µελέτη, εξέτασε βρέφη α̟ό την 

3η εβδοµάδα µετά τη γέννηση έως τον 4ο µήνα. Σε τέσσερα ̟ειράµατα, οι 

µητέρες ̟αρουσίασαν τα ̟ρότυ̟α στα βρέφη τους. Α̟ό τη µελέτη φάνηκε 

ότι τα βρέφη µιµούνται την ̟ροβολή της γλώσσας και το άνοιγµα του 

στόµατος στις 3 εβδοµάδες, αλλά στον 4ο µήνα η µίµηση των ̟ροτύ̟ων 

αυτών έχει χαθεί. Σύµφωνα µε την ερευνήτρια, στις 3 εβδοµάδες, η µίµηση 

των κινήσεων του ̟ροσώ̟ου υ̟ηρετεί την ε̟ικοινωνία ανάµεσα στη µητέρα 

και το βρέφος ̟ερισσότερο α̟ό τη µίµηση των κινήσεων του υ̟όλοι̟ου 
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σώµατος. Οι εναλλαγές στη µίµηση ανάµεσα στη µητέρα και το βρέφος, 

βοηθούν το δεύτερο να µάθει σταδιακά τον ισοµορφισµό των µερών του 

̟ροσώ̟ου, καθώς η µίµηση των κινήσεων του βρέφους α̟ό τη µητέρα 

ενισχύει το βρέφος να ε̟αναλάβει τις κινήσεις αυτές. Έτσι, σύµφωνα µε την 

Dunkeld, η µίµηση του βρέφους διαµορφώνεται σταδιακά α̟ό τη µητέρα 

σαν ένας τρό̟ος µάθησης µέσω της ενίσχυσης. Η µίµηση των ̟αρα̟άνω 

̟ροτύ̟ων (άνοιγµα του στόµατος, ̟ροβολή της γλώσσας)  χάνεται στον 4ο 

µήνα, γιατί αυτά α̟οτελούν µη α̟οδεκτές κοινωνικά συµ̟εριφορές και δεν 

ενισχύονται α̟ό τη µητέρα. Η θεωρία της Dunkeld βασίζεται στην 

συµ̟εριφοριστική θεωρία, αλλά και στη θεωρία του Piaget (1962), καθώς η 

ερευνήτρια υιοθετεί την ά̟οψη ότι κατά τον ̟ρώτο χρόνο της ζωής, η 

µίµηση δεν εξαρτάται α̟ό την ανα̟αράσταση.       

 H Jackobson (1979) µελέτησε 24 βρέφη ̟αρουσιάζοντάς τους ̟έντε 

είδη ̟ροτύ̟ων. Η µελέτη ήταν διαχρονική και η ηλικία των βρεφών ήταν 

1,5, 2,5 και 3 µηνών. Τα δύο βασικά ̟ρότυ̟α ήταν η ̟ροβολή της γλώσσας 

και το άνοιγµα και κλείσιµο των δακτύλων του χεριού. Κατά την 

̟αρουσίαση του ̟ρώτου ̟ροτύ̟ου, η ερευνήτρια χρησιµο̟οίησε ως 

̟ρότυ̟α ελέγχου µια άσ̟ρη µικρή µ̟άλα ̟ου κινούνταν αργά ̟ρος το 

στόµα του βρέφους και ένα µαύρο στυλό ̟ου κινούνταν, ε̟ίσης, ̟ρος το 

στόµα του βρέφους, ό̟ως ακριβώς και η µ̟άλα. Κατά την ̟αρουσίαση του 

δεύτερου ̟ροτύ̟ου, η ερευνήτρια χρησιµο̟οίησε ως ̟ρότυ̟ο ελέγχου έναν 

̟ορτοκαλί, ̟λαστικό κρίκο, ̟ου, δεµένος σε µια κλωστή, κινούνταν ̟άνω-

κάτω, σε α̟όσταση 15 εκατοστών α̟ό το χέρι του βρέφους (Jackobson & 

Kagan, 1979). 

 Η ερευνήτρια βρήκε ότι η ̟ροβολή της γλώσσας και το άνοιγµα και 

το κλείσιµο των χεριών ̟ου ̟αρατηρήθηκαν στα βρέφη της έρευνάς της 

̟ροήλθαν τόσο α̟ό την ̟ροβολή των ίδιων ̟ροτύ̟ων όσο και α̟ό την 

̟ροβολή των ̟ροτύ̟ων ελέγχου. Οι Jackobson & Kagan (1979) 

ισχυρίστηκαν ότι υ̟ονόµευσαν την υ̟όθεση της νεογνικής και της βρεφικής 

ε̟ιλεκτικής µίµησης των Μaratos (1973), Meltzoff & Moore (1977) και 

Dunkeld (1978) (βλ. σχ. στο  Kugiumutzakis, 1983, p. 149). Όσον αφορά στα 
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̟ρότυ̟α ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν, η Jackobson τόνισε τη σηµασία του 

σχήµατος των αντικειµένων, καθώς το στυλό (ό̟ως και η γλώσσα του 

̟ροτύ̟ου) ήταν ̟ερισσότερο α̟οτελεσµατικά α̟ό ό,τι η µ̟άλα. 

 Τα ̟αρα̟άνω ευρήµατα οδήγησαν την Jackobson στον ισχυρισµό ότι 

δεν υ̟άρχει  µίµηση  κατά τον ̟ρώτο χρόνο της ζωής (Jackobson 1979˙ Jackobson 

& Kagan, 1979) και υ̟οστήριξε την ηθολογική ερµηνεία, ότι, δηλαδή, οι 

συµ̟εριφορές ταιριάσµατος ̟ου ̟αρατήρησε α̟οτελούν καθορισµένα 

̟ρότυ̟α δράσης, ̟ου α̟ελευθερώνονται µέσω ενός εγγενούς µηχανισµού 

α̟οδέσµευσης (IRM- Ιnnate Releasing Mechanism), ως αντιδράσεις σε 

συγκεκριµένα ερεθίσµατα-κλειδιά. Σηµείωσε µάλιστα ότι αυτοί οι 

µηχανισµοί είναι λειτουργικοί στη γέννηση όχι µόνο των νεογνών του 

ανθρώ̟ου, αλλά και των ζώων (Kugiumutzakis, 1983). 

 Ο Κουγιουµουτζάκης (Kugiumutzakis, 1985, 5η µελέτη) εξέτασε, σε 

µια διαχρονική µελέτη, 14 βρέφη α̟ό την ̟ρώτη ώρα µετά τη γέννηση µέχρι 

τον 6ο µήνα. Ο ερευνητής ε̟ισκε̟τόταν τα σ̟ίτια των βρεφών κάθε 15 

ηµέρες και ̟αρουσίαζε στα βρέφη έξι συνολικά ̟ρότυ̟α. Τα τρία α̟ό αυτά 

ήταν ο̟τικά - ̟ροβολή της γλώσσας, άνοιγµα και κλείσιµο του στόµατος 

και των µατιών- και τα υ̟όλοι̟α τρία ήταν ακουστικά –το φωνήεν /α/, το 

σύµφωνο /µ/ και το σύµ̟λεγµα /αγκού/. Βρήκε συνεχώς ̟αρούσα τη 

µιµητική ικανότητα κατά τους έξι ̟ρώτους µήνες, ̟αρά το γεγονός ότι σε 

διάφορες χρονικές στιγµές, ̟αρουσιάζονται αυξοµειώσεις των µιµητικών 

συµ̟εριφορών. Η µίµηση των στοµατικών ̟ροτύ̟ων κορυφώθηκε α̟ό τη 

γέννηση µέχρι τους 2,5 µήνες, ενώ κατά την ίδια ̟ερίοδο η µίµηση των 

φωνητικών ̟ροτύ̟ων ήταν σ̟οραδική. Α̟ό τους 2,5 µέχρι τους 4,5 µήνες η 

φωνητική µίµηση κορυφώθηκε ενώ η µίµηση των στοµατικών ̟ροτύ̟ων 

̟αρουσίασε ύφεση. Μετά τους 5 µήνες η µίµηση των στοµατικών ̟ροτύ̟ων 

̟αρουσίασε αυξηµένη συχνότητα, ενώ η συχνότητα µίµησης φωνητικών 

̟ροτύ̟ων µειώθηκε. Η µίµηση του ̟ροτύ̟ου ανοίγµατος- κλεισίµατος των 

µατιών ̟αρουσιάστηκε σταθερή κατά τους ̟ρώτους 4 µήνες και στη 

συνέχεια ακολούθησε φθίνουσα ̟ορεία. Η ̟αράλληλη εµφάνιση των 

̟αρα̟άνω µιµητικών συµ̟εριφορών κατά τη διάρκεια του ̟ρώτου 
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εξαµήνου έρχεται σε αντίθεση µε τη θεωρία του Piaget σχετικά µε την 

ανά̟τυξη των µιµητικών φαινοµένων κατά τα στάδια της 

αισθησιοκινητικής ̟εριόδου. Σύµφωνα µε τον Kugiumutzakis (1985) η 

µίµηση της ̟ροβολής της γλώσσας δε χάνεται µετά τους τρεις µήνες για να 

εµφανιστεί ξανά στους 8 µε 9 µήνες, ό̟ως υ̟οστήριξε η Πανο̟ούλου – 

Μαράτου αλλά ε̟ανεµφανίζεται στους 5 µε 6 µήνες, µε τη µορφή 

αντίδρασης ̟ου εκτελείται µε ακρίβεια και µόνο µία φορά, συνοδευόµενη 

α̟ό χαµόγελο. Παράλληλα, ο ερευνητής διαφωνεί µε την ά̟οψη ότι οι 

µιµητικές συµ̟εριφορές των βρεφών σχετίζονται µε την εξάσκηση των 

αντανακλαστικών ή µε τα σταθερά σχήµατα δράσης για τα ο̟οία έκαναν 

λόγο οι ηθολόγοι. Σύµφωνα µε τον Κουγιουµουτζάκη, η µίµηση α̟οτελεί 

σκό̟ιµη συµ̟εριφορά, ̟ου υ̟άρχει στη γέννηση και συνοδεύεται α̟ό 

συγκινήσεις και ̟ου η λειτουργία της ε̟ηρεάζεται α̟ό την αναδιοργάνωση 

των κινήτρων στα διάφορα στάδια της βρεφικής ανά̟τυξης.  

 Οι Abravanel, Goldschmidt & Stevenson (1976) µελέτησαν 44 βρέφη, 

̟αρουσιάζοντάς τους διάφορα ̟ρότυ̟α, κάθε τρεις µήνες, α̟ό τον 6ο έως 

τον 18ο µήνα. Βρήκαν ότι µετά τους 6 µήνες, τα βρέφη µιµούνται 

̟ερισσότερο ̟ρότυ̟α µε αντικείµενα ̟αρά ̟ρότυ̟α µε κινήσεις του 

̟ροσώ̟ου. Υιοθέτησαν  τη θέση του Bandura (1977), σύµφωνα µε την ο̟οία, 

η µίµηση των αντικειµένων λειτουργεί σαν ένα είδος ̟αρατηρησιακής 

µάθησης, ̟ου οδηγεί στην καλύτερη γνώση τους. ∆εν ̟αρατήρησαν 

διαφορές φύλου καθώς και µίµηση κινήσεων του ̟ροσώ̟ου µετά τους 

̟ρώτους έξι µήνες.  

 Οι Rodgon & Kurdek (1977) εξέτασαν 24 βρέφη 8, 12 και 24 µηνών, 

̟αρουσιάζοντάς τους φωνητικά και κινητικά ̟ρότυ̟α. Βρήκαν αύξηση των 

µιµήσεων και στα δύο ̟ρότυ̟α µε την ηλικία, αλλά το σύνολο των βρεφών 

µιµήθηκε µε µεγαλύτερη συχνότητα τα κινητικά ̟ρότυ̟α και τα ̟ρότυ̟α 

µε αντικείµενα. Υ̟έθεσαν ότι η µίµηση των αντικειµένων είναι ̟ιο εύκολη 

για τα βρέφη, γιατί τα αντικείµενα διαθέτουν ̟οικιλία χρωµάτων και έτσι 

̟ροσφέρουν άµεσες εξωτερικές νύξεις στα βρέφη, χωρίς να είναι 

α̟αραίτητη η δηµιουργία ανα̟αραστάσεων για την ανα̟αραγωγή τους. 
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Αντίθετα, τα φωνητικά ̟ρότυ̟α και τα ̟ρότυ̟α των κινήσεων του σώµατος 

̟ρέ̟ει να διατηρηθούν στη µνήµη του βρέφους ̟ριν εκείνο ̟ροχωρήσει 

στην ανα̟αραγωγή τους, γεγονός ̟ου ̟αρατηρήθηκε στα βρέφη µόνο µετά 

τους 20 µήνες.        

 Ο Harnick (1978) εξέτασε 28 βρέφη α̟ό τους 14 έως τους 28 µήνες, 

̟αρουσιάζοντάς τους ̟ρότυ̟α µικρής, µέτριας και µεγάλης δυσκολίας. 

Παράλληλα ̟αρουσίασε στα βρέφη και ̟ρότυ̟α ̟ου δεν είχαν σχέση µε τις 

αρχικές συµ̟εριφορές (̟.χ. µια δραστηριότητα ή µια φωνο̟οίηση ̟ου δεν 

είχε σχέση µε την ̟ράξη – στόχο). Βρήκε ότι τα βρέφη µιµούνταν τις άσχετες 

συµ̟εριφορές µόνο όταν το αρχικό έργο ήταν µέτριας δυσκολίας και όχι 

όταν ήταν ̟ολύ εύκολο ή ̟ολύ δύσκολο. Παράλληλα, µε την αύξηση της 

ηλικίας, η µίµηση των ̟ολύ δύσκολων ̟ροτύ̟ων ̟αρουσίαζε σηµαντικά 

µειωµένη συχνότητα. Στην ̟ερί̟τωση αυτή τα βρέφη θεωρούν ότι η µίµηση 

α̟οτελεί τρό̟ο ε̟ίλυσης ̟ροβληµάτων, και όταν το έργο έχει µεγάλο 

βαθµό δυσκολίας, δεν ̟ροχωρούν στην ανα̟αραγωγή του γιατί δεν την 

θεωρούν χρήσιµη. Ο Harnick συµφωνεί µε τον Bruner (1971) ότι τα βρέφη 

ε̟ιλέγουν τη µίµηση ως µέσο λύσης ̟ροβληµάτων, όταν ο βαθµός 

δυσκολίας ξε̟ερνά για λίγο τις δυνατότητές τους και όχι όταν βρίσκεται σε 

̟ολύ υψηλά ε̟ί̟εδα.  

 Η Urgiris (1981) υ̟οθέτοντας ότι η µίµηση διαθέτει µια γνωστική και 

µια κοινωνική ̟λευρά, χρησιµο̟οίησε στη µελέτη της τρία είδη ̟ροτύ̟ων. 

Παρουσίασε σε 42 βρέφη 7,5, 10, 16 και 22 µηνών ̟ρότυ̟α κοινωνικώς 

α̟οδεκτά, ̟ρότυ̟α κοινωνικώς µη α̟οδεκτά και εύκολα ̟ρότυ̟α. 

Παρατήρησε ότι στην ηλικία των   7,5  µηνών, τα βρέφη µιµούνται µόνο τα 

εύκολα ̟ρότυ̟α, στις ηλικίες των 10 και των 16 µηνών µιµούνται 

̟ερισσότερο τα κοινωνικώς α̟οδεκτά ̟ρότυ̟α και µόνο στην ηλικία των 22 

µηνών µιµούνται τα κοινωνικώς α̟οδεκτά και τα κοινωνικώς µη α̟οδεκτά 

̟ρότυ̟α. Η γνωστική ̟λευρά της µίµησης, την ο̟οία θέλησε να τονίσει η 

ερευνήτρια ασ̟αζόµενη τη σχετική θέση του Piaget, φάνηκε α̟ό το γεγονός 

ότι τα βρέφη µιµούνται ένα ̟ρότυ̟ο, το ο̟οίο κατανοούν (τουλάχιστον ως 

ένα βαθµό) ως ̟ρος τη λειτουργία και τη χρησιµότητά του. Ο κοινωνικός 
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χαρακτήρας της µίµησης γίνεται εµφανής στην ̟ροσ̟άθεια του βρέφους να 

ε̟ικοινωνήσει ανα̟αράγοντας κοινωνικώς α̟οδεκτές συµ̟εριφορές.  

 

1.18.2.  Οι νατουραλιστικές µελέτες   

O Μoss (1967) µελέτησε τη µίµηση στην ε̟ικοινωνία 30 βρεφών µε τις 

µητέρες τους. Εξέταζε τις δυάδες µία φορά την εβδοµάδα, τον ̟ρώτο και τον 

τρίτο µήνα µετά τον τοκετό. Βρήκε ότι οι µιµήσεις είναι ̟ιο συχνές κατά τον 

τρίτο µήνα, ενώ ̟αράλληλα οι µητέρες µιµούνται ̟ερισσότερο τις 

φωνο̟οιήσεις των κοριτσιών ̟αρά των αγοριών. Σχετικά µε την τελευταία 

αυτή ̟αρατήρηση, ο Moss υ̟οθέτει ότι τα κορίτσια ίσως να 

αντα̟οκρίνονται ̟ερισσότερο στην ε̟ικοινωνία τους µε τη µητέρα ή 

ακολουθούν τα κοινωνικά στερεότυ̟α ̟ου θέλουν τα κορίτσια να 

µαθαίνουν ̟ιο εύκολα τις κοινωνικά α̟οδεκτές συµ̟εριφορές. 

 Οι Waxler & Yarrow (1975) µελέτησαν 35 ζεύγη µητέρων-βρεφών 

ηλικίας 19 µηνών. Βρήκαν ότι η µητρική ενίσχυση ̟ροκαλούσε αύξηση των 

βρεφικών µιµήσεων, οι ο̟οίες ακολούθως ̟ροκαλούσαν αύξηση των 

µητρικών µιµήσεων. Ενδιαφέρον ̟αρουσιάζει η ̟αρατήρηση ότι η 

συχνότητα της βρεφικής µίµησης ήταν µεγαλύτερη όταν η µητέρα 

̟ροσκαλούσε το βρέφος σε ε̟ικοινωνία ή όταν έδειχνε ενθουσιασµό. Όταν 

η µητέρα ήταν ελάχιστα ε̟ικοινωνιακή, το βρέφος δεν ̟ροχωρούσε σε 

µίµηση, γεγονός ̟ου οδήγησε τους ερευνητές στο συµ̟έρασµα ότι η 

εµφάνιση της βρεφικής µίµησης ελέγχεται α̟ό την µητρική ενίσχυση καθώς 

και α̟ό την ε̟ικοινωνιακή στάση της µητέρας, ενώ ̟αράλληλα η βρεφική 

µίµηση οδηγεί στη µητρική µίµηση.  

 Η McFarlane (1977) σε έρευνα ̟ου έκανε σε µαιευτική κλινική µε 

νεογέννητα βρέφη και τους γονείς τους, βρήκε ότι ακόµα και αµέσως µετά 

τη γέννηση, οι γονείς τείνουν να µιµούνται το κλάµα και τις γκριµάτσες του 

̟ροσώ̟ου του νεογνού τους.  

 Η Whitten (1977) µελέτησε 21 βρέφη µε τις µητέρες τους, τον ̟ρώτο 

µήνα, κατά τη διάρκεια του θηλασµού. Τα ευρήµατά της έδειξαν ότι οι 
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µητέρες, θηλάζοντας τα βρέφη τους, µιµούνται τα «γουργουρίσµατα» και 

τις κινήσεις θηλασµού του βρέφους.  

 Μια σηµαντική ̟ροσ̟άθεια µελέτης της µίµησης στην ε̟ικοινωνία 

µητέρας – βρέφους ήταν αυτή της Pawlby (1977). H Pawlby µελέτησε σε 

εβδοµαδιαία βάση, 8 ζεύγη µητέρων – βρεφών, α̟ό τον 4ο έως τον 10ο µήνα. 

Στα ̟ερισσότερα δεκάλε̟τα ε̟ικοινωνίας ̟αρατηρήθηκε µίµηση, µε µέση 

διάρκεια 11.3 δευτερόλε̟τα, ενώ οι µητέρες µιµήθηκαν ̟ερισσότερο τα 

βρέφη τους α̟ό ό,τι αυτά εκείνες. Η συχνότητα της µητρικής µίµησης έµεινε 

σταθερή στο χρόνο της µελέτης, ενώ η συχνότητα της βρεφικής µίµησης 

̟αρουσίαζε αύξηση µε το ̟έρασµα των µηνών. Πιο συχνή ήταν η φωνητική 

µίµηση, ακολούθησε η µίµηση χειρονοµιών, η µίµηση µη λεκτικών ήχων, η 

µίµηση του χειρισµού αντικειµένων και τέλος ή µίµηση κινήσεων του 

̟ροσώ̟ου.  

 Η Pawlby υ̟οστηρίζει ότι οι βρεφικές µιµήσεις, αρχικά, δεν έχουν  

̟ρόθεση. Η µίµηση α̟ό την ̟λευρά της µητέρας έλκει την ̟ροσοχή του 

βρέφους, το ο̟οίο καταφεύγει στη µίµηση της µητρικής συµ̟εριφοράς για 

να δει τη µητέρα να ε̟αναλαµβάνει τις δικές του κινήσεις. Έτσι, οι αµοιβές 

α̟ό την ̟λευρά της µητέρας οδηγούν το βρέφος στην γρήγορη και 

α̟οτελεσµατική µάθηση της µίµησης, η ο̟οία, σταδιακά, α̟οκτά ̟ρόθεση. 

Το βρέφος αµείβεται α̟ό την ε̟ικοινωνία ̟ου διατηρείται ανάµεσα στο 

ίδιο και τη µητέρα. Η ε̟ικοινωνία αυτή του δίνει τη δυνατότητα να 

µοιράζεται τα νοήµατα των ̟ράξεων ̟ου ̟αράγονται µέσα α̟ό τη µίµηση. 

Παράλληλα, η εκδήλωση ενθουσιασµού α̟ό την ̟λευρά της µητέρας µετά 

α̟ό κάθε µιµητική συµ̟εριφορά του βρέφους, συνιστά µια σηµαντική 

αµοιβή για το ίδιο, η ο̟οία το ε̟ανατροφοδοτεί και το οδηγεί στη συνέχιση 

και ̟αγίωση της µιµητικής συµ̟εριφοράς.  

 Ο Κουγιουµουτζάκης (1992β, Kugiumutzakis, 1993) µελέτησε 21 

ζεύγη µητέρων – βρεφών, στο σ̟ίτι των υ̟οκειµένων, α̟ό την 15η ηµέρα 

έως τον 6ο µήνα, κάθε 15 ηµέρες. Η έρευνα αφορούσε στη φωνητική µίµηση. 

Τα α̟οτελέσµατα έδειξαν ότι οι µητέρες µιµήθηκαν ̟ερισσότερο τα βρέφη 

(73%) α̟ό ό,τι τα βρέφη εκείνες (27%). Η µέση συχνότητα εµφάνισης  των 
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µιµήσεων, κατά τη δεκάλε̟τη ε̟ικοινωνία ήταν 3.2 δευτερόλε̟τα. Η µέση 

διάρκεια ̟αρουσίασης του µοντέλου ήταν 0.77 δευτερόλε̟τα, της ̟αύσης 

0.47 δευτερόλε̟τα και της µίµησης 0.92 δευτερόλε̟τα. Οι µιµήσεις είχαν τη 

µορφή α̟λών εναλλαγών σειράς σε ̟οσοστό 64% και ̟ολλα̟λών 

εναλλαγών σειράς σε ̟οσοστό 36%. Στις α̟λές εναλλαγές σειράς, το 

̟ρότυ̟ο ̟αρήγαγε τον ήχο µία φορά σε ̟οσοστό 83% και ο µιµητής 

ανα̟αρήγαγε µία µόνο φορά το ̟ρότυ̟ο σε ̟οσοστό 70%. Ο ήχος 

ε̟αναλήφθηκε α̟ό 2 έως 9 φορές σε ̟οσοστό 17% α̟ό το ̟ρότυ̟ο και 30% 

α̟ό τον µιµητή. Οι µητέρες και τα βρέφη µιµήθηκαν λεκτικούς ήχους 

(φωνήεντα, σύµφωνα και συνδυασµοί φωνηέντων και συµφώνων) σε 

̟οσοστό 93% και µη λεκτικούς ήχους (κλαυθµυρισµοί, βηξίµατα, 

αναστεναγµοί και φταρνίσµατα) σε ̟οσοστό 7%. Τα ζεύγη µητέρων-βρεφών 

µιµήθηκαν τα φωνήεντα σε ̟οσοστό 71,5 % (κυρίως τα φωνήεντα α, αε, αου, 

ε,ο,ου), τα σύµφωνα σε ̟οσοστό 9,7% (κυρίως τα γγ, γκ, µ και γ) και τους 

συνδυασµούς φωνηέντων και συµφώνων σε ̟οσοστό 18,8% (κυρίως τα αγ, 

αγγ, αγκ, αγκα, αµ̟α, µ̟α, νε). Οι µητέρες µιµήθηκαν ̟ιο συχνά α̟ό τα 

βρέφη τα φωνήεντα και τα σύµφωνα, ενώ τα βρέφη µιµήθηκαν ̟ιο συχνά 

α̟ό τις µητέρες τους συνδυασµούς φωνηέντων και συµφώνων. Οι καµ̟ύλες 

των φωνητικών µιµήσεων για τη µητέρα και για το βρέφος ̟αρουσίασαν 

αυξητική ̟ορεία κατά τη διάρκεια της έρευνας, µε αρκετές οµοιότητες 

µεταξύ τους. Οι βρεφικές µιµήσεις ̟αρουσίαζαν σταδιακή αύξηση, µε 

κορύφωση α̟ό τους 2 έως τους 3,5 µήνες, ενώ οι µητρικές µιµήσεις 

κορυφώθηκαν α̟ό τον 1,5 έως τους 2,5 µήνες. 

 Ερµηνεύοντας τα α̟οτελέσµατα της ̟αρα̟άνω µελέτης, ο ερευνητής 

υ̟οστηρίζει ότι η ηθολογική, η συµ̟εριφοριστική, η ̟ιαζεϊκή και η 

ψυχαναλυτική θεωρία αδυνατούν να ερµηνεύσουν το φαινόµενο της 

βρεφικής µίµησης, καθώς και τη µιµητική συµ̟εριφορά ̟ου αναδύεται 

µέσα α̟ό την ε̟ικοινωνία µητέρας-βρέφους (βλ. λε̟τ., Κουγιουµουτζάκης, 

1992β). H ερµηνεία του ενισχύει την ά̟οψη του Trevarthen (1977, 1983) 

σχετικά µε την αµοιβαία συναλλαγή δύο ε̟ικοινωνούντων συντρόφων στο 

̟λαίσιο της ανά̟τυξης, και υ̟οστηρίζει ότι η φωνητική µίµηση, ̟ου 
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εµφανίζεται στις συναλλαγές µητέρας-βρέφους, α̟οτελεί ένα δια̟ροσω̟ικό 

ε̟ικοινωνιακό µοίρασµα. Η αµοιβαία φύση της µίµησης γίνεται φανερή 

α̟ό την ̟ροσ̟άθεια της µητέρας να ακολουθεί τους ρυθµούς του βρέφους 

(οµοιότητα µιµητικών καµ̟υλών ανά̟τυξης των µιµήσεων µητέρων-

βρεφών), ενώ οι εναλλαγές σειράς στην ε̟ικοινωνία των δύο συντρόφων, 

µαρτυρούν την διυ̟οκειµενική αλληλε̟ίδραση ̟ου λαµβάνει χώρα 

ανάµεσά τους. Μέσα α̟ό την αναδιοργάνωση του συστήµατος κινήτρων 

του βρέφους, ο ήχος χρησιµο̟οιείται ως µέσο για διυ̟οκειµενικά, 

ε̟ιλεκτικά, φωνητικά ̟αιχνίδια. Παράλληλα, ο Kugiumutzakis (1993) 

υ̟οστηρίζει ότι η φωνητική µίµηση, η ο̟οία εµφανίζεται µε ̟ολύ 

µεγαλύτερη συχνότητα α̟ό ό,τι τα άλλα είδη µίµησης, τόσο στη δική του 

µελέτη, όσο και σε εκείνη της Pawlby (1977), ενέχει το συγκινησιακό 

µοίρασµα, και µάλιστα η ευχαρίστηση και το ενδιαφέρον, φαίνεται να 

̟ροϋ̟άρχουν της µιµητικής δραστηριότητας και να την κινητο̟οιούν. 

Ενισχύει έτσι την ̟ρόταση του ∆αρβίνου (1872), σύµφωνα µε την ο̟οία τα 

φωνητικά όργανα α̟οτελούν µέσο έκφρασης υψηλού βαθµού συγκίνησης 

και τα φωνήεντα εκφράζουν τη συγκίνηση της ευχαρίστησης. Ο ερευνητής 

αναγνωρίζει ̟αράλληλα ότι τα βρέφη, µιµούµενα, µοιράζονται και 

αρνητικά συναισθήµατα, τα ο̟οία ε̟ίσης εκφράζονται µε φωνήεντα (Sagi & 

Hoffman, 1976˙ Martin & Clark, 1982), ό̟ως στις ̟ερι̟τώσεις νεογνών ̟ου 

κλαίνε στο κλάµα άλλων νεογνών. To γεγονός ότι οι µητέρες µιµήθηκαν 

̟ερισσότερο τα βρέφη, υ̟οδεικνύει ότι στόχος της µίµησης δεν είναι η 

εκµάθηση της γλώσσας, αλλά το ε̟ικοινωνιακό µοίρασµα. Σε αντίθετη 

̟ερί̟τωση, τα βρέφη θα µιµούνταν ̟ερισσότερο τη µητέρα τους, ιδιαίτερα 

κατά τους ̟ρώτους 6 µήνες, έτσι ώστε η φωνητική εξάσκηση να οδηγήσει 

στην κατάκτηση αυτή (Κουγιουµουτζάκης, 1992β˙ Kugiumutzakis, 1993).   

Η Κοκκινάκη (1998), σε µια διαχρονική, νατουραλιστική και 

δια̟ολιτισµική µελέτη, εξέτασε 30 ζεύγη µητέρων-βρεφών και ̟ατέρων-

βρεφών (Ν=90, 30 βρέφη, 30 µητέρες και 30 ̟ατέρες) στο χώρο του σ̟ιτιού, 

α̟ό το 2ο έως τον 6ο µήνα, µε µία ε̟ίσκεψη κάθε 15 ηµέρες. Τα µισά 

υ̟οκείµενα ήταν α̟ό την Κρήτη και τα άλλα µισά α̟ό την Σκωτία. Το 
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ενδιαφέρον της Κοκκινάκη ε̟ικεντρώθηκε σε όλα τα είδη µίµησης, αλλά και 

στις συγκινήσεις ̟ου τη συνόδευαν κατά τη διάρκεια της ε̟ικοινωνίας των 

συντρόφων. Βρήκε ότι η µέση διάρκεια των µιµήσεων ήταν 2.76 

δευτερόλε̟τα. Η µέση διάρκεια ̟αρουσίασης του ̟ροτύ̟ου ήταν 0.73 

δευτερόλε̟τα, της ̟αύσης 1.12 δευτερόλε̟τα και του µιµητή 0.74 

δευτερόλε̟τα. Η µίµηση στις αλληλε̟ιδράσεις των βρεφών µε τις µητέρες 

και τους ̟ατέρες δεν ̟αρουσίασε στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα 

στην Κρήτη και την Σκωτία. Α̟ό τα είδη µίµησης ̟ου µελετήθηκαν, η 

φωνητική µίµηση ήταν αυτή ̟ου ε̟ικράτησε, µε τη µίµηση φωνηέντων να 

̟αρουσιάζει το υψηλότερο ̟οσοστό (61,7%). Μίµηση λεκτικών ήχων 

̟αρατηρήθηκε ̟ερισσότερο στην Σκωτία, ενώ στην Κρήτη ̟αρατηρήθηκαν 

̟ερισσότερες µιµήσεις εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου. Οι αλληλε̟ιδράσεις 

µητέρων-βρεφών ̟εριλάµβαναν ̟ερισσότερες µιµήσεις εκφράσεων του 

̟ροσώ̟ου, ενώ οι αλληλε̟ιδράσεις ̟ατέρων-βρεφών ̟εριλάµβαναν 

̟ερισσότερες µιµήσεις µη λεκτικών ήχων. Οι µητέρες και οι ̟ατέρες 

µιµήθηκαν τα βρέφη ̟ερισσότερο α̟ό ό,τι αυτά εκείνους (µητέρες 70,8%-

βρέφη 29,2% και ̟ατέρες 70,7%-βρέφη 29,3%). Οι µιµητικές συµ̟εριφορές 

έλαβαν χώρα ̟ερισσότερο σε εναλλαγές σειράς ̟αρά σε συµ̟τώσεις 

δράσεις, και µάλιστα οι α̟λές εναλλαγές σειράς ήταν συχνότερες α̟ό τις 

̟ολλα̟λές. Ενδιαφέρον ̟αρουσίασε το γεγονός ότι στην Κρήτη 

̟αρατηρήθηκαν ̟ερισσότερες εναλλαγές σειράς στην ε̟ικοινωνία γονέων-

βρεφών, ενώ στην Σκωτία ήταν ̟ερισσότερες οι συµ̟τώσεις δράσης. Στο 

δείγµα της Σκωτίας και στο δείγµα της Κρήτης ̟αρατηρήθηκαν οι συγκινήσεις της 

ευχαρίστησης και του ενδιαφέροντος ̟ριν και κατά τη διάρκεια της µίµησης, χωρίς 

διαφορές φύλου στους γονείς και στα βρέφη.  

Ερµηνεύοντας τα ευρήµατα της ̟αρα̟άνω µελέτης, η Kokkinaki 

(1998) α̟οδέχεται και ε̟εκτείνει τις α̟όψεις των Trevarthen (1993) και 

Kugiumutzakis (1993) σχετικά µε τα κίνητρα και τις συγκινήσεις. Α̟ό τη 

µια µεριά αναφέρει ότι το συγκινησιακό ταίριασµα ̟ροηγείται της µίµησης,  

ενισχύοντας την ά̟οψη ότι τα κίνητρα ̟αίρνουν τη µορφή συγκινήσεων 

και ανακλώνται ̟ίσω για να αρχίσει η µιµητική ε̟ικοινωνία. Αναγνωρίζει 
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ότι οι οµοιότητες ̟ου ̟αρατηρούνται στις δύο διαφορετικές κουλτούρες 

ε̟ιβεβαιώνουν την «οικουµενική φύση της  έµφυτης διυ̟οκειµενικότητας» (1998, 

σελ. 278). Α̟ό την άλλη µεριά, η µιµητική συµ̟εριφορά εµ̟λουτίζεται µε 

συγκινήσεις α̟ό την ̟λευρά του βρέφους και α̟ό την ̟λευρά του γονέα, οι 

ο̟οίες γίνονται γνωστές στους ε̟ικοινωνούντες συντρόφους ̟ριν α̟ό τη 

µίµηση, γεγονός ̟ου ε̟ιτρέ̟ει να α̟οδοθεί στη διαδικασία ο 

χαρακτηρισµός της µίµησης κινήτρων. Οι ανα̟τυξιακές αλλαγές των 

µιµητικών συµ̟εριφορών κατά τη διάρκεια της µελέτης οφείλονται σε 

αναδιοργανώσεις στο σύστηµα κινήτρων όχι µόνο των βρεφών, αλλά και των 

γονέων, καθώς ε̟ίσης και στον τρό̟ο µε τον ο̟οίο αντιλαµβάνονται οι 

γονείς τις διαθέσεις και τα ενδιαφέροντα των βρεφών κατά την ε̟ικοινωνία 

τους. Μετά την έρευνα των Papousek & Papousek (1989, στο 

Κουγιουµουτζάκης & Κοκκινάκη, 2000), η µελέτη της Κοκκινάκη άνοιξε το 

δρόµο για τεκµηριωµένη αµφισβήτηση των α̟όψεων του Stern (1985), ο 

ο̟οίος το̟οθέτησε τη µητρική συναισθηµατική συνήχηση στους εννέα 

µήνες, και υ̟οστήριξε ότι στη µίµηση δεν υ̟άρχει συναισθηµατική 

εναρµόνιση (Κουγιουµουτζάκης & Κοκκινάκη, 2000).   

 Η Κοκκινάκη (1998) αναγνωρίζει όχι µόνο τη µητέρα, αλλά και τον 

̟ατέρα ως ε̟ικοινωνιακό σύντροφο, ικανό να καλύψει τις βρεφικές ανάγκες, 

καθώς καταφέρνει µε α̟οτελεσµατικό τρό̟ο να µοιραστεί ̟ροθέσεις, 

̟ράξεις και συγκινήσεις µε το βρέφος του, στο ̟λαίσιο µιας αµοιβαίας 

µιµητικής ε̟ικοινωνίας, χωρίς να βασίζεται στη συµ̟εριφορά της µητέρας.   

Το εύρηµα της Κοκκινάκη (1998) όσον αφορά στη µεγαλύτερη 

συχνότητα εναλλαγών σειράς στη µιµητική ε̟ικοινωνία γονέων-βρεφών 

στην Κρήτη και στη µεγαλύτερη συχνότητα συµ̟τώσεων δράσης στη 

µιµητική ε̟ικοινωνία γονέων-βρεφών στην Σκωτία, έρχεται σε αντίθεση µε 

το στερεότυ̟ο ̟ου θέλει τους µεσογειακούς ̟ιο ανυ̟όµονους και ̟ιο 

οµιλητικούς (άρα διακό̟τουν συχνά ο ένα τον άλλο) και τους 

βορειοευρω̟αίους ̟ιο συνεσταλµένους και λιγότερο ανυ̟όµονους (άρα δεν 

διακό̟τουν τον άλλον ̟ριν τελειώσει). Η Κοκκινάκη ε̟ικαλείται τους 

Babad & Wallbott (1986), σύµφωνα µε τους ο̟οίους οι βορειοευρω̟αίοι, σε 
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αντίθεση µε τους νοτιοευρω̟αίους, εστιάζουν ̟ερισσότερο στην 

ολοκλήρωση µιας ̟ροσ̟άθειας και όχι τόσο στις κοινωνικές σχέσεις. Αυτό 

είναι ̟ιθανό να οδηγεί τους γονείς σε διαφορετικά είδη διυ̟οκειµενικής 

µιµητικής ε̟ικοινωνίας µε τα βρέφη τους, καθώς οι ίδιοι ̟ροσ̟αθούν να 

ε̟ικοινωνήσουν βασιζόµενοι στα ̟ρότυ̟α διαλόγου των ενηλίκων της 

κουλτούρας τους. 

Σε µεταγενέστερη εργασία τους οι Kokkinaki & Kugiumutzakis 

(2000), αφού ε̟εξεργάστηκαν για δεύτερη φορά το υλικό της ερευνήτριας µε 

το δείγµα της Κρήτης, κατέληξαν στο συµ̟έρασµα ότι στις µιµητικές 

αλληλε̟ιδράσεις µε τα βρέφη τους, οι µητέρες και οι ̟ατέρες δεν 

̟αρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές, όσον αφορά στη 

συχνότητα, τη δοµή, την κατεύθυνση και τις χρονικές συνιστώσες της 

καταγεγραµµένης ε̟ικοινωνίας. Α̟ό τη νέα αυτή ανάλυση, µάλιστα, 

φάνηκε ότι οι ̟ατρικές φωνο̟οιήσεις έγιναν σε µεγαλύτερο ̟οσοστό 

αντικείµενο µίµησης α̟ό τα βρέφη, α̟ό ό,τι οι µητρικές.  

Η Βιταλάκη (2002) σε µια διαχρονική, νατουραλιστική µελέτη, 

εξέτασε στην Κρήτη τις µιµητικές αλληλε̟ιδράσεις βρεφών µε τις µητέρες 

και τις µητρικές γιαγιάδες, α̟ό τον 2ο έως τον 10ο µήνα, κάθε 15 ηµέρες. 

Χώρισε το δείγµα σε δύο οµάδες, ανάλογα µε τη συχνότητα ε̟αφής των 

γιαγιάδων µε τα βρέφη. Στην ̟ρώτη οµάδα (Οµάδα Α, Ν=48) συµµετείχαν 

16 βρέφη, 16 µητέρες και 16 µητρικές γιαγιάδες – οι τελευταίες είχαν 

συστηµατική, καθηµερινή ε̟αφή µε τα εγγόνια τους. Στη δεύτερη οµάδα 

(Οµάδα Β, Ν=26) συµµετείχαν 13 µητέρες και 13 βρέφη, οι µητρικές 

γιαγιάδες των ο̟οίων ζούσαν εκτός Κρήτης ή σε α̟οµακρυσµένες ̟εριοχές 

και δεν είχαν συστηµατική ε̟αφή µαζί τους. Η Βιταλάκη µελέτησε όλα τα 

είδη µίµησης. Η συγκεκριµένη έρευνα α̟οτελεί την ̟ρώτη ̟ροσ̟άθεια 

εξέτασης της µιµητικής ικανότητας των γιαγιάδων, στην ε̟ικοινωνία τους 

µε τα εγγόνια τους, στο ̟λαίσιο µιας διαχρονικής και νατουραλιστικής 

µελέτης.                                

Τα α̟οτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η µίµηση ̟αρουσιάζεται µε 

την ίδια συχνότητα στις δυάδες µητέρων-βρεφών και γιαγιάδων-βρεφών 
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και στις δύο οµάδες. Οι µητέρες και οι γιαγιάδες µιµήθηκαν ̟ερισσότερο τα 

βρέφη (72%) α̟ό ό,τι αυτά εκείνες (28%). Οι µητέρες της Οµάδας Α 

µιµήθηκαν λιγότερο τα βρέφη (66%) α̟ό ό,τι οι µητέρες της Οµάδας Β 

(79%). Στην Οµάδα Α κυριάρχησαν οι συµ̟τώσεις δράσης στις µιµητικές 

αντιδράσεις, ενώ στην Οµάδα Β οι εναλλαγές σειράς. Η µιµητική 

ε̟ικοινωνία (µε α̟λές εναλλαγές σειράς) είχε µέση διάρκεια 5 

δευτερόλε̟τα. Η µέση διάρκεια του µοντέλου ήταν 1,60 δευτερόλε̟τα, της 

̟αύσης 0,60 δευτερόλε̟τα και του µιµητή 2 δευτερόλε̟τα. Η φωνητική 

µίµηση α̟οτέλεσε το ε̟ικρατέστερο είδος µίµησης και στις δύο οµάδες, µε 

τη µίµηση των φωνηέντων να ̟αρουσιάζει µεγαλύτερη συχνότητα και να 

ακολουθούν η µίµηση των συνδυασµών και των συµφώνων. Α̟ό τις 

κινήσεις του ̟ροσώ̟ου ε̟ικράτησε η µίµηση του ανοίγµατος-κλεισίµατος 

του στόµατος. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ακόµα και τα µη φωνητικά 

είδη µίµησης συνοδεύονταν α̟ό φωνητική συµ̟εριφορά. Οι µορφές 

ανά̟τυξης των µιµητικών καµ̟υλών στον χρόνο της έρευνας ήταν µη 

γραµµικές, και µόνο στην ̟ερί̟τωση των γιαγιάδων φάνηκαν να 

ε̟ηρεάζονται α̟ό την ηλικία και να ̟αρουσιάζουν αύξηση α̟ό τους 7 έως 

τους 8,5 µήνες. Τα ̟αρα̟άνω οδήγησαν την Βιταλάκη στο συµ̟έρασµα ότι 

οι γιαγιάδες α̟οτελούν το ίδιο ικανές συντρόφους µε τις µητέρες στις 

µιµητικές τους αλληλε̟ιδράσεις µε τα βρέφη-εγγόνια τους. Συνοψίζοντας, η 

ερευνήτρια αναφέρει ότι τα κυριότερα ευρήµατα της έρευνας σχετικά µε τη 

συχνότητα, τον µέσο όρο των µιµήσεων ανά 10-λε̟το ε̟ικοινωνίας, την 

κατεύθυνση, τα ε̟ικρατέστερα είδη µίµησης, τη δοµή και τις καµ̟ύλες 

ανά̟τυξης της µίµησης, ̟αρουσιάζουν οµοιότητες στις ε̟ικοινωνίες των 

βρεφών µε τους γονείς και τη γιαγιά.  

Σε ερµηνευτικό ε̟ί̟εδο, η Βιταλάκη υ̟οστηρίζει ότι η θεωρία του 

Baldwin, οι συµ̟εριφοριστικές θεωρίες, η ψυχαναλυτική και η ηθολογική 

θεωρία, η θεωρία του Vygotsky, του Guillaume, του Valentine και του Piaget 

δεν µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν για την ερµηνεία των α̟οτελεσµάτων της 

συγκεκριµένης έρευνας, ̟αρόλο ̟ου κά̟οιες α̟ό αυτές θα µ̟ορούσαν ίσως 

να α̟οτελέσουν ικανο̟οιητικές ερµηνευτικές ̟ροο̟τικές, αν δεν 
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̟αρουσίαζαν ̟αραλείψεις ̟ου καθιστούν αδύνατη τη συνολική αξιολόγηση 

των ευρηµάτων. Έτσι η ερευνήτρια καταλήγει σε µια σύνθεση ̟ροτάσεων 

των Πανο̟ούλου-Μαράτου, Trevarthen, Κοκκινάκη και Κουγιουµουτζάκη.  

Υ̟οστηρίζει ότι η ̟ορεία των µιµητικών συµ̟εριφορών στον χρόνο, αφενός 

οφείλεται στην ωρίµανση του νευρικού συστήµατος του βρέφους, αφετέρου 

εξαρτάται α̟ό τις φαντασιώσεις και τα συναισθήµατα των 

ε̟ικοινωνούντων συντρόφων, καθώς και α̟ό την ικανότητα των γονέων να 

ακολουθούν διαισθητικά τους ρυθµούς ανά̟τυξης του βρέφους και να 

ανιχνεύουν τις διαθέσεις και τα ενδιαφέροντά του κατά τη διάρκεια της 

ε̟ικοινωνίας µαζί του. Την ίδια ικανότητα φαίνεται να διαθέτουν και οι 

µητρικές γιαγιάδες ̟ου έχουν συστηµατική ε̟αφή µε τα εγγονάκια τους. Σχετικά µε 

την αύξηση των µιµητικών συµ̟εριφορών των γιαγιάδων µετά τον 7ο µήνα, 

η Βιταλάκη υ̟οθέτει ότι οφείλεται είτε στη µεγαλύτερη ανατροφική 

εµ̟ειρία της γιαγιάς, ή στον αυθορµητισµό της ̟ου, λόγω ηλικίας, είναι 

µεγαλύτερος α̟ό αυτόν της µητέρας. Το γεγονός ότι οι µητέρες της Οµάδας 

2 µιµήθηκαν τα βρέφη ̟ερισσότερο α̟ό τις µητέρες της Οµάδας 1 ίσως 

οφείλεται στο ότι οι µητέρες γνωρίζουν ̟ως, εκτός α̟ό τις ίδιες και τους 

̟ατέρες, δεν υ̟άρχουν άλλοι ε̟ικοινωνιακοί σύντροφοι για τα βρέφη τους, 

και για τον λόγο αυτό ̟ροβαίνουν σε ̟ερισσότερες µιµήσεις. Η µεγάλη 

συχνότητα των φωνητικών µιµήσεων κάνει φανερή τη σ̟ουδαιότητα του 

ρόλου της στοµατικής κοιλότητας στην ανάδυση της µίµησης. Ωστόσο, οι 

µιµήσεις ̟ου ̟αρατηρήθηκαν α̟ό µητέρες και γιαγιάδες δείχνουν την 

̟ροσ̟άθειά τους να κάνουν όσο γίνεται ̟ιο ενδιαφέρουσα τη µιµητική 

ε̟ικοινωνία, χρησιµο̟οιώντας στοιχεία α̟ό την συµ̟εριφορά των 

ενηλίκων καθώς και α̟ό τις ̟ολιτισµικές τους συνήθειες. Σε γενικές γραµµές 

η συµ̟εριφορά των γιαγιάδων κατά τη µίµηση ̟αρουσιάζει ̟ερισσότερες 

οµοιότητες ̟αρά διαφορές µε την αντίστοιχη συµ̟εριφορά των µητέρων, 

γεγονός ̟ου βοηθά το βρέφος να α̟οκτήσει µια αίσθηση σταθερότητας.      

  H Μαρκοδηµητράκη (2003), σε µια ̟ρωτο̟οριακή, διαχρονική, 

συγκριτική και νατουραλιστική µελέτη, εξέτασε στην Κρήτη, την ανάδυση 

και την ανά̟τυξη της µίµησης σε ένα ζεύγος ετεροζυγωτικών διδύµων 
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διαφορετικού φύλου στις µεταξύ τους δυαδικές αλληλε̟ιδράσεις, καθώς και 

στις δυαδικές αλληλε̟ιδράσεις του καθένα α̟ό τους διδύµους µε τους 

γονείς, τους ̟ατρικούς ̟α̟̟ούδες και γιαγιάδες και τους µητρικούς 

̟α̟̟ούδες και γιαγιάδες, α̟ό τον 1ο έως τον 10ο µήνα, κάθε 15 ηµέρες. Η 

έρευνα έλαβε χώρα στο σ̟ίτι των βρεφών και αφορούσε όλα τα είδη 

µίµησης. Η Μαρκοδηµητράκη, σε αντίθεση µε την Βιταλάκη (2002) µελέτησε 

ε̟ίσης τις συµ̟εριφορές και τις συγκινήσεις των ε̟ικοινωνούντων 

συντρόφων, ̟ριν, κατά και µετά τη µίµηση.  Το δείγµα χωρίστηκε σε τρεις 

οµάδες. Η Οµάδα 1 ̟εριλαµβάνει τα α̟οτελέσµατα των αλληλε̟ιδράσεων 

των διδύµων µεταξύ τους (Κορίτσι-Αγόρι), η Οµάδα 2 τα α̟οτελέσµατα των 

αλληλε̟ιδράσεων του κοριτσιού µε καθέναν α̟ό τους ενήλικους 

συντρόφους (Πατέρας, Μητέρα, Πατρικός Πα̟̟ούς, Πατρική Γιαγιά, 

Μητρικός Πα̟̟ούς, Μητρική Γιαγιά) και η Οµάδα 3 ̟εριλαµβάνει τα 

αντίστοιχα α̟οτελέσµατα στις αλληλε̟ιδράσεις του αγοριού. Οι ̟ατρικοί 

και µητρικοί ̟α̟̟ούδες και γιαγιάδες είχαν συστηµατική ε̟αφή µε τα 

βρέφη. 

  Η ανάλυση έδειξε ότι ανά 5-λε̟το ε̟ικοινωνίας, ο συνολικός µέσος 

όρος των µιµήσεων στις αλληλε̟ιδράσεις του Κοριτσιού µε τους Ενήλικες 

ήταν 2,2,  στις αλληλε̟ιδράσεις του Αγοριού µε τους Ενήλικες ήταν 2,7  και 

στις αλληλε̟ιδράσεις των ∆ιδύµων µεταξύ τους ήταν 1,6. Η µεγαλύτερη 

συχνότητα µιµήσεων ̟αρουσιάστηκε στις αλληλε̟ιδράσεις Αγοριού-

Ενηλίκων (Ν=307) και συγκεκριµένα στην αλληλε̟ίδραση Μητέρας-

Αγοριού (Ν=72), και ακολούθησαν οι αλληλε̟ιδράσεις Κοριτσιού-

Ενηλίκων (Ν=250). Οι αλληλε̟ιδράσεις Κοριτσιού-Αγοριού ̟αρουσίασαν 

µικρή συχνότητα (Ν=30) και οι αλληλε̟ιδράσεις της Μητρικής Γιαγιάς µε 

καθένα α̟ό τα βρέφη, ακόµη µικρότερη (Μητρική Γιαγιά-Κορίτσι Ν=24, 

Μητρική Γιαγιά-Αγόρι Ν=27). Οι ενήλικες µιµήθηκαν ̟ολύ ̟ερισσότερο το 

κάθε βρέφος α̟ό ό,τι αυτό εκείνους, εκτός α̟ό τις ̟ερι̟τώσεις Κοριτσιού-

Μητέρας, Κοριτσιού-Μητρικής Γιαγιάς και Αγοριού-Μητρικού Πα̟̟ού, 

ό̟ου όµως δεν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές. Στην 

αλληλε̟ίδραση ανάµεσα στα δύο βρέφη, η µίµηση εµφανίστηκε για ̟ρώτη 
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φορά στον 1,5 µήνα. Τα δύο βρέφη µιµήθηκαν µε την ίδια συχνότητα το ένα 

το άλλο. Α̟ό τα είδη µίµησης ̟ου µελετήθηκαν, η φωνητική µίµηση 

ε̟ικράτησε, µε τα φωνήεντα να ̟αρουσιάζουν τη µεγαλύτερη συχνότητα, 

ακολούθησαν οι µιµήσεις των κινήσεων του ̟ροσώ̟ου (µε ε̟ικρατέστερο το 

άνοιγµα-κλείσιµο του στόµατος) οι µη λεκτικοί ήχοι (µε ε̟ικρατέστερο το 

γέλιο), οι κινήσεις του σώµατος (µε ε̟ικρατέστερες τις κινήσεις των χεριών) 

και οι συνδυασµοί (µε ε̟ικρατέστερες τις µιµήσεις των κινήσεων του 

̟ροσώ̟ου και τις φωνητικές µιµήσεις). Πιο συχνές ήταν οι εναλλαγές 

σειράς, ακολούθησαν οι συµ̟τώσεις δράσης και λιγότερο συχνά 

̟αρουσιάστηκαν συνδυασµοί εναλλαγών σειράς µε συµ̟τώσεις δράσης. Οι 

αλληλε̟ιδράσεις των δύο βρεφών µεταξύ τους ̟αρουσίασαν γραµµική 

̟ορεία ανά̟τυξης της µίµησης, η ο̟οία δεν ε̟ηρεάστηκε α̟ό την ηλικία. 

Ωστόσο, ενώ στις αλληλε̟ιδράσεις Βρεφών-Ενηλίκων, και γενικότερα στο 

σύνολο του δείγµατος, η ̟ορεία ανά̟τυξης της µίµησης φάνηκε να είναι µη 

γραµµική, να ε̟ηρεάζεται α̟ό την ηλικία και να ̟αρουσιάζει µια αυξητική 

τάση µε κορύφωση στους 3,4 και 9,5 µήνες, ̟εραιτέρω ανάλυση έδειξε ότι η 

ε̟ίδραση της ηλικίας στην ̟ορεία ανά̟τυξης της µίµησης είναι ̟ιθανό να 

οφείλεται σε ατοµικές διαφορές και να µην αφορά το σύνολο των 

αλληλε̟ιδράσεων των ζευγών της έρευνας. Ενδιαφέρον ̟αρουσιάζει το 

εύρηµα της Μαρκοδηµητράκη σχετικά µε τις συµ̟εριφορές στην ̟ρο-

µιµητική και την µετα-µιµητική ζώνη. Στις αλληλε̟ιδράσεις των ζευγών 

Βρεφών-Ενηλίκων, η ε̟ικοινωνία είναι ̟αρούσα ̟ριν (75%) και µετά (70%) 

τη µίµηση. Αντίθετα, στις αλληλε̟ιδράσεις µεταξύ των διδύµων τα ̟οσοστά 

̟αρουσίας και α̟ουσίας ε̟ικοινωνίας είναι ̟ερί̟ου ίσα ̟ριν α̟ό τη 

µίµηση, ενώ µετά τη µίµηση η ε̟ικοινωνία ήταν κατά το µεγαλύτερο 

̟οσοστό α̟ούσα (67%). Όσον αφορά στις συγκινήσεις, η ανάλυση έδειξε ότι 

η ευχαρίστηση και η µεικτή συγκίνηση ευχαρίστησης και ενδιαφέροντος 

αυξάνονται κατά τη µίµηση, κυρίως στις φωνητικές µιµήσεις (100%), αλλά 

σε µεγάλο ̟οσοστό και στα άλλα είδη µίµησης (58%-75%), καθώς και σε όλες 

τις δοµές αλληλε̟ιδράσεων (100% στις εναλλαγές σειράς, 92% στις 



 77

συµ̟τώσεις δράσης και 58% στις εναλλαγές σειράς µε συµ̟τώσεις δράσης) 

στο σύνολο του χρόνου της µελέτης.              

  Η Μαρκοδηµητράκη θεωρεί δόκιµη την εν µέρει σύγκριση της 

µελέτης αυτής µε τις διαχρονικές µελέτες των Pawlby (1977),  

Kugiumutzakis (1993),  Kokkinaki (1998),  Kokkinaki & Kugiumutzakis 

(2000) και  Βιταλάκη (2002), ̟αρά το γεγονός ότι το δείγµα της µελέτης είναι 

̟ολύ µικρότερο α̟ό το δείγµα καθεµιάς α̟ό τις ̟αρα̟άνω, ενώ ̟αράλληλα 

η µίµηση ανάµεσα στους ̟α̟̟ούδες και τα βρέφη, οι συµ̟εριφορές ̟ριν 

και µετά τη µίµηση και οι συγκινήσεις µετά τη µίµηση εξετάζονταν για 

̟ρώτη φορά σε σχετική έρευνα. Σύµφωνα µε την ερευνήτρια η σύγκριση των 

ευρηµάτων της µελέτης αυτής µε τα αντίστοιχα της µελέτης της Piontelli 

(2002) είναι άσκο̟η, καθώς οι στόχοι και τα συµ̟εράσµατα διαφέρουν στις 

δύο µελέτες.  

  Ερµηνεύοντας τα ευρήµατα της ̟αρα̟άνω έρευνας η 

Μαρκοδηµητράκη αναφέρει ότι η ανά̟τυξη της µίµησης στην ε̟ικοινωνία 

των δίδυµων βρεφών µε τους γονείς, τους ̟α̟̟ούδες και τις γιαγιάδες δεν 

διαφέρει α̟ό την αντίστοιχη µη δίδυµων βρεφών, ό̟ως αυτή 

̟αρουσιάζεται σε σχετικές νατουραλιστικές µελέτες (βλ. ̟αρα̟άνω). Ικανοί 

σύντροφοι στην ε̟ικοινωνία µε το βρέφος φαίνεται να είναι όχι µόνο οι 

γονείς και η µητρική γιαγιά, ό̟ως ήδη γνωρίζουµε (Βιταλάκη, 2002), αλλά 

και η ̟ατρική γιαγιά και οι ̟α̟̟ούδες. Η συµµετοχή των ̟α̟̟ούδων και των 

γιαγιάδων στην ανατροφή των δίδυµων βρεφών και η συχνή ε̟αφή µαζί 

τους, οδηγεί σε αµοιβαία εµ̟ιστοσύνη και σε µια καλά θεµελιωµένη 

διυ̟οκειµενική σχέση. Παρόλα αυτά, οι διαχρονικές ̟ειραµατικές µελέτες 

(Fiamenghi, 1997˙ Kugiumutzakis, 1985, 1999˙ Maratos, 1973), έχουν δείξει 

ότι η µίµηση είναι ̟αρούσα ακόµα και στην ε̟ικοινωνία των βρεφών µε 

άγνωστα ̟ρόσω̟α, ενήλικες ή βρέφη. Ο ρόλος των συγκινήσεων δεν 

̟εριορίζεται µόνο στην κινητο̟οίηση της µίµησης. Οι συγκινήσεις 

συνοδεύουν τη µίµηση και α̟οτελούν ̟αράγωγά της, γεγονός ̟ου κατά την 

Μαρκοδηµητράκη ενισχύει την ̟ρόταση του Kugiumutzakis (2002) για 

αλλαγή του ορισµού της µίµησης όσον αφορά στη βρεφική ηλικία. Οι 
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συγκινήσεις δεν εξαρτώνται α̟ό την ηλικία, το φύλο και τη διδυµία. Έχουν 

τη δυνατότητα να συνυ̟άρχουν και να µεταβάλλονται αµοιβαία κατά τη 

διάρκεια της ε̟ικοινωνίας. Οι ατοµικές διαφορές ̟ου ̟αρατηρήθηκαν στο 

δείγµα της έρευνας είναι ̟ιθανό να οφείλονται στην ιδιοσυγκρασία 

καθενός α̟ό τους ε̟ικοινωνούντες συντρόφους ή ακόµα στις διαφορετικές 

µορφές ε̟ικοινωνίας ̟ου ε̟έλεξαν οι ενήλικες στις αλληλε̟ιδράσεις τους µε 

καθένα α̟ό τα δύο βρέφη. Ωστόσο, τα ̟αρα̟άνω οδήγησαν την ερευνήτρια 

στο συµ̟έρασµα, ότι το κάθε βρέφος έχει την ικανότητα  να ̟ροσαρµόζεται, 

ανάλογα µε τον σύντροφο ̟ου έχει α̟έναντί του. Η ̟οιότητα της 

ε̟ικοινωνίας αλλάζει α̟ό τον ένα σύντροφο στον άλλο, γεγονός ̟ου την 

καθιστά ̟ερισσότερο ενδιαφέρουσα. Το εύρηµα ότι οι ενήλικες µιµούνται 

̟ερισσότερο τα βρέφη, είναι ̟ιθανό να οφείλεται στην ωριµότητα και την 

ετοιµότητα των ενηλίκων καθώς και στην ̟ροσ̟άθειά τους να ̟αρατείνουν 

την ε̟ικοινωνία µε τα βρέφη και να διατηρήσουν αµείωτο το ενδιαφέρον 

τους. Η µίµηση των ενηλίκων α̟οτελεί καθρέ̟τισµα της βρεφικής 

συµ̟εριφοράς, καθώς ε̟ίσης και ένδειξη της σ̟ουδαιότητας της ̟ράξης του 

βρέφους, µέσα στο ̟λαίσιο του µοιράσµατος όχι µόνο της ̟ράξης, αλλά και 

των συγκινήσεων. Η ε̟ικράτηση της φωνητικής µίµησης και ιδιαίτερα των 

φωνηέντων, µέσα α̟ό 22 υ̟ο-είδη µίµησης, α̟οδεικνύει για άλλη µια φορά 

το ρόλο των φωνηέντων στη µίµηση και ιδιαίτερα στην συναισθηµατική της 

̟λευρά (∆αρβίνος, 1872˙ Kugiumutzakis, 1993), ̟αρά τις ατοµικές διαφορές 

̟ου ̟αρουσιάζονται. Βρέφη και ενήλικες χρησιµο̟οίησαν ένα µεγάλο 

ρε̟ερτόριο συµ̟εριφορών για να κρατήσουν αµείωτο το ενδιαφέρον στο 

διυ̟οκειµενικό τους ̟αιχνίδι. Ο µεγάλος αριθµός κινήσεων των χεριών σε 

κά̟οιες α̟ό τις δυαδικές αλληλε̟ιδράσεις (̟.χ. Μητρική Γιαγιά-Κορίτσι), 

είναι ̟ιθανό να ̟αίζει αντισταθµιστικό ρόλο για τα βρέφη, τα ο̟οία 

αντιλαµβάνονται την φωνολογική τους ανωριµότητα και χρησιµο̟οιούν τα 

̟ιο ώριµα µέλη του σώµατος για να διατηρήσουν την ε̟ικοινωνία τους. Οι 

δοµές ̟ου ε̟ικρατούν κατά την ε̟ικοινωνία των δίδυµων βρεφών µε τους 

Σηµαντικούς Άλλους, αλλά και µεταξύ τους (εναλλαγές σειράς) φαίνεται να 

α̟οτελούν κοινό χαρακτηριστικό στις ̟ερισσότερες σχετικές µελέτες και να 
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µην ε̟ηρεάζονται α̟ό τη διδυµία και α̟ό την ηλικία, ό̟ως ακριβώς 

συµβαίνει και µε τις συγκινήσεις. Το γεγονός ότι στις αλληλε̟ιδράσεις 

Βρεφών-Ενηλίκων εµφανίστηκαν ̟ερισσότερες µιµήσεις, οφείλεται, 

̟ιθανόν, στο ̟λούσιο υλικό ̟ου έχουν τη δυνατότητα να ̟ροσφέρουν στην 

ε̟ικοινωνία τους µε τα βρέφη οι ενήλικες, ως ̟ιο ώριµοι ε̟ικοινωνιακοί 

σύντροφοι. Ωστόσο, η εµφάνιση µίµησης στις ε̟ικοινωνίες ανάµεσα στα δύο 

δίδυµα βρέφη, α̟οδεικνύει την ανα̟τυξιακή της λειτουργία ακόµη και 

µεταξύ τους. Η κατάσταση της διδυµίας φαίνεται να ̟εριορίζει το ε̟ί̟εδο 

ανά̟τυξης των αλληλε̟ιδράσεων µεταξύ των διδύµων, οι ο̟οίες, ωστόσο, 

χαρακτηρίζονται εξαρχής α̟ό αµοιβαιότητα, οικειότητα, συντροφικότητα 

και διυ̟οκειµενικότητα. Η οικειότητα µάλιστα αυτή φαίνεται να ̟ροκαλεί 

στα βρέφη µια αίσθηση σιγουριάς, όσον αφορά στους συνοµηλίκους τους, 

µε α̟οτέλεσµα να µ̟ορούν να ̟ροβλέψουν τη συµ̟εριφορά τους και έτσι 

να α̟οφεύγουν να κοιτούν το ένα το άλλο ̟ριν και µετά τη µίµηση. Έτσι, 

τα δίδυµα βρέφη κοιτούν ̟ερισσότερο τους α̟ρόβλε̟τους ενήλικες, οι 

ο̟οίοι µε την ωριµότητα και την ̟ροκλητική τους συµ̟εριφορά µ̟ορούν 

να ̟ροσφέρουν ̟ερισσότερα στην ε̟ικοινωνία. 

   Σύµφωνα µε την ερευνήτρια, η µελέτη της ανά̟τυξης των διδύµων, 

θα ̟ρέ̟ει µελλοντικά να ε̟ικεντρωθεί στη µίµηση και στις συγκινήσεις 

υγιών και µη υγιών διδύµων, µέσα α̟ό κλινικές και ανα̟τυξιακές έρευνες 

(Μαρκοδηµητράκη, 2003).   

  Πιο ̟ρόσφατα, η Πρατικάκη (2009) µελέτησε τη φυσική ε̟ικοινωνία 

16 βρεφών µε τους µητρικούς ̟α̟̟ούδες και τις µητρικές γιαγιάδες (Ν=48), 

στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η καταγραφή της φυσικής αλληλε̟ίδρασης των 

βρεφών µε τους µητρικούς ̟α̟̟ούδες (Οµάδα 1) και των βρεφών µε τις 

µητρικές γιαγιάδες (Οµάδα 2), γινόταν στο φυσικό ̟εριβάλλον των βρεφών, 

κάθε 15 ηµέρες, α̟ό τον 2ο έως τον 10ο µήνα. Εκτός α̟ό την ανά̟τυξη της 

µίµησης, η Πρατικάκη µελέτησε τις ε̟ικοινωνιακές συµ̟εριφορές των 

υ̟οκειµένων, καθώς και τις συγκινησιακές εκφράσεις ̟ριν, µετά και κατά τη 

διάρκεια των µιµητικών ε̟εισοδίων. 
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  Ένα α̟ό τα βασικά κριτήρια ε̟ιλογής του δείγµατος στην έρευνα της 

Πρατικάκη ήταν η συχνή ε̟αφή των ̟α̟̟ούδων και των γιαγιάδων µε τα 

βρέφη. Α̟ό τα 16 βρέφη, τα 7 ήταν κορίτσια και τα 9 ήταν αγόρια. 

  Τα α̟οτελέσµατα της µελέτης ε̟ιβεβαιώνουν τα αντίστοιχα 

̟ροηγούµενων µελετών (Βιταλάκη, 2002˙ Kokkinaki, 1998˙ Kokkinaki & 

Kugiumutzakis, 2000˙ Kugiumutzakis, 1993˙ Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ 

Pawlby, 1977). Περισσότερο όµως, µοιάζουν να συµφωνούν µε τα ευρήµατα 

των ερευνών της Βιταλάκη (2002) και της Μαρκοδηµητράκη (2003), οι 

ο̟οίες µελέτησαν όχι µόνο την αλληλε̟ίδραση βρεφών-γονέων αλλά και 

την αλληλε̟ίδραση βρεφών-γιαγιάδων και βρεφών-̟α̟̟ούδων. Χωρίς να 

̟ροχωρήσουµε σε λε̟τοµέρειες, θεωρούµε σηµαντικό να αναφέρουµε ότι 

και η Πρατικάκη βρήκε µεγαλύτερες συχνότητες µίµησης α̟ό την ̟λευρά 

των ενηλίκων συνολικά. Ειδικότερα, βρήκε ότι οι ̟α̟̟ούδες µιµούνται 

συχνότερα τα βρέφη α̟ό ό,τι οι γιαγιάδες και ότι τα βρέφη µιµούνται 

συχνότερα τις γιαγιάδες α̟ό τους ̟α̟̟ούδες. Σχετικά µε αυτό το εύρηµα, η 

ίδια σχολιάζει ότι οι ̟α̟̟ούδες, στην ε̟ικοινωνία τους µε τα βρέφη είναι 

̟ιο ανυ̟όµονοι, α̟ό φόβο µη διακο̟εί η µεταξύ τους ε̟ικοινωνία. Για τον 

λόγο αυτό µιµούνται τα βρέφη συχνότερα. Οι γιαγιάδες α̟ό την άλλη 

̟λευρά, δρουν µε µεγαλύτερη ηρεµία και σιγουριά, ̟ροκαλώντας µε 

ε̟ιτυχία τα βρέφη να τις µιµηθούν. Έτσι, η Πρατικάκη συµφωνεί µε τη 

Μαρκοδηµητράκη σχετικά µε την ̟ροσ̟άθεια ̟ου καταβάλλουν οι 

ε̟ικοινωνούντες σύντροφοι στη διατήρηση του ενδιαφέροντος της µεταξύ 

τους ε̟ικοινωνίας. Η εµ̟ειρία και η άνεση των γιαγιάδων στην 

ε̟ικοινωνία τους µε τα βρέφη, δικαιολογεί, σύµφωνα µε την Πρατικάκη και 

το εύρηµα της αυξηµένης (ή ακόµα καλύτερα ε̟ίµονης) µίµησης φωνηέντων 

στην ε̟ικοινωνία βρεφών-̟α̟̟ούδων, γεγονός ̟ου δεν ισχύει για την 

ε̟ικοινωνία βρεφών-γιαγιάδων, στην ο̟οία η µίµηση φωνηέντων σταδιακά 

δίνει τη θέση της στη µίµηση του συνδυασµού φωνηέντων-συµφώνων.  

  Τα α̟οτελέσµατα της µελέτης της Πρατικάκη ε̟ιβεβαιώνουν, ε̟ίσης, 

τα αντίστοιχα της Μαρκοδηµητράκη σχετικά µε την ̟οιότητα της 

ε̟ικοινωνίας ̟ριν και µετά τη µίµηση. Ε̟ι̟λέον, για ̟ρώτη φορά σε σχετική 
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µελέτη, α̟οκαλύ̟τεται η ̟αρουσία σταθερού ̟ροτύ̟ου µετα-µιµητικών 

σχολίων α̟ό τους ̟α̟̟ούδες και τις γιαγιάδες, ̟ου ̟εριέχει σε ̟οσοστό 

46% ̟αρότρυνση και σε ̟οσοστό 44% ερώτηση. Σύµφωνα µε την 

Πρατικάκη, το εύρηµα αυτό καταδεικνύει την έντονη ε̟ιθυµία των 

̟α̟̟ούδων και των γιαγιάδων να συνεχίσουν το (µιµητικό) ̟αιχνίδι µε το 

εγγονάκι τους. Τόσο το ̟αρα̟άνω εύρηµα, όσο και εκείνα ̟ου 

ε̟ιβεβαιώνουν τα α̟οτελέσµατα ̟ρογενέστερων µελετών, οδηγούν την 

Πρατικάκη στο συµ̟έρασµα ότι και οι ̟α̟̟ούδες και οι γιαγιάδες µ̟ορούν 

να α̟οτελέσουν ικανούς ε̟ικοινωνιακούς συντρόφους για τα βρέφη-

εγγόνια τους, αρκεί να έχουν σταθερή, συστηµατική και ουσιαστική σχέση 

µαζί τους.     

 

1.19. Συζήτηση 

Στις ̟ειραµατικές µελέτες ̟ου αναφέρθηκαν ̟αρα̟άνω η µίµηση, ̟αρά τις 

αυξοµειώσεις στη συχνότητά της, βρέθηκε συνεχώς ̟αρούσα κατά τους 

̟ρώτους έξι µήνες της βρεφικής ανά̟τυξης. Τα ̟ρότυ̟α µέτριας δυσκολίας 

φαίνεται ότι ̟ροκαλούν ̟ερισσότερο τη µιµητική συµ̟εριφορά στα βρέφη, 

τα ο̟οία ̟ροτιµούν να µιµούνται τις κινήσεις του ̟ροσώ̟ου ̟αρά του 

σώµατος. Η µίµηση των βρεφών ήταν ̟ιο συχνή σε ̟ρότυ̟α ̟ου 

̟εριλάµβαναν τη χρήση αντικειµένων. Παράλληλα, οι διαφορές φύλου δεν 

βρέθηκαν να είναι σηµαντικές στην ανά̟τυξη της µίµησης. 

  Οι ερευνητές ε̟ικεντρώνονται σε ευρήµατα ̟ου τους οδηγούν σε 

διαφορετικές ερµηνείες. Η Μαράτου εστιάζει στη µείωση της µιµητικής 

αντα̟όκρισης σε κά̟οια ̟ρότυ̟α στον χρόνο και ̟ροτείνει δύο στάδια στη 

βρεφική µίµηση, ̟ου βασίζονται σε διαφορετικού τύ̟ου ανα̟αραστάσεις. 

Η Dunkeld α̟ορρί̟τει τη χρήση της ανα̟αράστασης στην αρχή της 

ανά̟τυξης και ̟ροτείνει µια συµ̟εριφοριστική ερµηνεία. Η Jackobson δίνει 

µια ηθολογική ερµηνεία στα ευρήµατα της. Ο Κουγιουµουτζάκης θεωρεί ότι 

το µοίρασµα των συγκινήσεων και των ̟ροθέσεων κινητο̟οιεί τη συνεχώς 

̟αρούσα βρεφική µίµηση, µέσα στο ̟λαίσιο της διυ̟οκειµενικότητας. Οι 

Abravanel, Goldschmidt & Stevenson θεωρούν ότι µέσα α̟ό τη µίµηση τα 
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βρέφη µαθαίνουν τη χρήση των αντικειµένων. Οι Rodgon & Kurdek 

τόνισαν ότι τα χρώµατα των αντικειµένων ̟ροκαλούν την άµεση 

αντίδραση των βρεφών, χωρίς να είναι α̟αραίτητες οι ανα̟αραστάσεις. Ο 

Harnick υ̟οστήριξε ότι η µίµηση εξυ̟ηρετεί τη λύση ̟ροβληµάτων µέτριας 

δυσκολίας και η Urgiris τόνισε τη γνωστική φύση και τον κοινωνικό 

χαρακτήρα της µίµησης. Είναι φανερό ότι οι µελετητές της µίµησης σε 

̟ειραµατικό ε̟ί̟εδο δεν έχουν µια κοινώς α̟οδεκτή θεωρία ̟ου να 

ερµηνεύει ικανο̟οιητικά τα ευρήµατά τους. Οι συστηµατικές 

νατουραλιστικές µελέτες και η ερµηνεία των ευρηµάτων τους, έχουν 

οδηγήσει σε ̟ερισσότερη οµοφωνία. 

  Συνο̟τικά, οι νατουραλιστικές µελέτες έδειξαν ότι οι γονείς 

µιµούνται τα βρέφη τους αµέσως µόλις γεννηθούν και µάλιστα η γονεϊκή 

µίµηση είναι ̟ιο συχνή α̟ό τη βρεφική. Οι εναλλαγές σειράς στη µίµηση 

α̟οτελούν συχνότερο φαινόµενο α̟ό ό,τι οι συµ̟τώσεις δράσης. Η 

φωνητική µίµηση α̟οτελεί το ̟ιο συχνό είδος µίµησης µε συχνότερο υ̟ο-

είδος τη µίµηση φωνηέντων. ∆ιαφορές φύλου δεν ̟αρατηρήθηκαν. Οι 

συγκινήσεις είναι ̟αρούσες στη µιµητική δραστηριότητα µε ε̟ικρατέστερη 

την ευχαρίστηση, το ενδιαφέρον και τον συνδυασµό ευχαρίστησης και 

ενδιαφέροντος. Α̟ό τις νατουραλιστικές µελέτες έγινε φανερό ότι δεν είναι 

µόνο η µητέρα ικανή ε̟ικοινωνιακή σύντροφος στις µιµητικές 

αλληλε̟ιδράσεις για το βρέφος της, αλλά εξίσου σηµαντικός είναι και ο 

ρόλος του ̟ατέρα, της γιαγιάς και του ̟α̟̟ού, οι ο̟οίοι α̟ό κοινού 

λειτουργούν ως ένας ψυχολογικός ιστός σταθερότητας και ̟οικιλίας στην 

ανά̟τυξη του βρέφους.  

  Στις ̟αρα̟άνω µελέτες συναντάµε δυο ερµηνείες για τη µίµηση. Η 

µια βασίζεται στον Συµ̟εριφορισµό, χωρίς να εξηγεί ̟ρώτον την καταγωγή 

της µίµησης και, δεύτερον, το γεγονός ότι οι µητέρες µιµούνται ̟ιο συχνά 

τα βρέφη α̟ό ό,τι τα βρέφη εκείνες. Την ερµηνεία αυτή υιοθέτησε η Pawlby 

(1977), σύµφωνα µε την ο̟οία η ε̟ικοινωνία µεταξύ βρέφους και µητέρας, 

καθώς και τα σχόλια της µητέρας α̟οτελούν αµοιβές ̟ου γίνονται µέσο 

µάθησης της µιµητικής δραστηριότητας.  
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  Οι Kugiumutzakis (1993), Kokkinaki (1998), Βιταλάκη (2002), 

Μαρκοδηµητράκη (2003) και Πρατικάκη (2009) ε̟ιλέγουν την ερµηνεία του 

Trevarthen, ̟ου ̟εριγράφηκε λε̟τοµερώς σε ̟ροηγούµενο υ̟οκεφάλαιο. 

Αξίζει, ωστόσο, να αναφέρουµε ότι οι συγκεκριµένοι ̟ρότειναν: α) την 

τρο̟ο̟οίηση κά̟οιων σηµείων στην ερµηνεία του Trevarthen για τη δι-

υ̟οκειµενικότητα, και β) την αναδιατύ̟ωση του ορισµού της µίµησης 

(Κugiumutzakis, 1994). Ειδικά, οι Κugiumutzakis, Kokkinaki, 

Markodimitraki & Vitalaki (2005) θεωρούν ότι η βρεφική µίµηση δεν 

̟εριορίζεται στην ανα̟αραγωγή ενός ̟ροτύ̟ου α̟ό τον ε̟ικοινωνιακό 

σύντροφο, αλλά ό̟ως τονίζουν, κατά τη µίµηση η ίδια ̟ράξη, οι ίδιες 

συγκινήσεις, οι ίδιες ̟ροθέσεις µοιράζονται λίγο-̟ολύ ανάµεσα στους δύο 

συντρόφους. Τα δίδυµα βρέφη φαίνεται ότι είναι ικανοί ε̟ικοινωνιακοί 

σύντροφοι για κάθε ̟ρόσω̟ο ̟ου αλληλε̟ιδρά µαζί τους, ακόµα και για 

τον δίδυµο αδελφό/αδελφή. Η µίµηση εξαρχής υ̟ηρετεί την ε̟ικοινωνία. ∆εν 

είναι ̟ιστή ανα̟αραγωγή ̟ροτύ̟ων, αλλά στο όλο φάσµα των φαινοµένων 

της µίµησης ̟αρεµβαίνουν ̟αράγοντες, ό̟ως οι ̟ολιτισµικές και οι 

ατοµικές διαφορές, η διαφορά της ηλικίας και η δυναµική της ανά̟τυξης.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

2. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ∆Ι∆ΥΜΩΝ 

 

2.1. Εισαγωγή 

 

Στο ̟αρόν ∆εύτερο Κεφάλαιο, σε τρεις ενότητες, ̟εριγράφονται και 

συζητούνται κριτικά αντι̟ροσω̟ευτικές βιολογικές, ανθρω̟ολογικές και 

ψυχολογικές (κυρίως ανα̟τυξιακές) θεωρίες για τη ζωή και την ανά̟τυξη 

των διδύµων.  

     Η Πρώτη Ενότητα ε̟ικεντρώνεται στην ̟εριγραφή και στη συζήτηση  

µυθολογικών αντιλήψεων για τη σύλληψη, τη γέννηση, τη ζωή και τον 

θάνατο των διδύµων, σε ανθρω̟ολογικές µελέτες για τη στάση διαφόρων 

̟ολιτισµικών οµάδων α̟έναντι στο φαινόµενο της διδυµίας και σε 

σύγχρονα βιολογικά ευρήµατα για τη σύλληψη, τις κατηγορίες, το φύλο και 

τις ̟ροκαταλήψεις γύρω α̟ό τις οµοιότητες και τις διαφορές των διδύµων. 

    Η ∆εύτερη Ενότητα εστιάζεται στην ανα̟τυξιακή θεώρηση των 

διδύµων κατά τα νη̟ιακά, ̟αιδικά, εφηβικά και ενήλικα χρόνια.  

    Στην Τρίτη Ενότητα ̟εριγράφονται και συζητούνται κριτικά η 

ανά̟τυξη των διδύµων κατά την εµβρυϊκή και τη βρεφική ̟ερίοδο, οι 

̟ρώτες ανα̟τυξιακές µελέτες για τους διδύµους και οι ελάχιστες µελέτες για 

την ανά̟τυξη της µίµησης σε δίδυµα βρέφη – θέµα ̟ου συνδέει το 

θεωρητικό µε το εµ̟ειρικό µέρος της διατριβής.  

       Κάθε ενότητα τελειώνει µε κριτική συζήτηση των βασικών σηµείων 

της. 
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Ενότητα Πρώτη 

 

2.2. Οι δίδυµοι στη µυθολογία 

Στις αφηγήσεις της αρχαίας ελληνικής µυθολογίας η γέννηση των διδύµων 

συνοδεύεται α̟ό την αντίληψη ότι ο ερχοµός τους α̟οτελεί θεϊκό σηµάδι ή 

ε̟ιθυµία. Οι σηµαντικότεροι δίδυµοι της µυθολογίας ήταν θεϊκές µορφές ή 

σηµαντικοί ήρωες και ηρωίδες, ό̟ως ο Α̟όλλωνας και η Άρτεµη, ο Ερµής 

και η Αφροδίτη, ο Ηρακλής και ο Ιφικλής, οι ∆ιόσκουροι Κάστωρ και 

Πολυδεύκης, ο Ύ̟νος και ο Θάνατος, ο Έλενος και η Κασσάνδρα, η Ελένη 

και η Κλυταιµνήστρα, κ.ά. 

 Η Μαρκοδηµητράκη (2003, σελ.120-122) µελετώντας το έργο του 

Grimal (1991), συµ̟έρανε ότι η σύλληψη των διδύµων κατά τα µυθικά 

χρόνια µ̟ορεί να ̟ροήρχετο α̟ό ̟έντε, κυρίως, είδη συνευρέσεων:  

α) τη συνεύρεση ανάµεσα σε µια θνητή και δύο θεούς, ό̟ως η ̟ερί̟τωση της 

Χιώνης, η ο̟οία συνευρέθη την ίδια ηµέρα µε τους θεούς Α̟όλλωνα και 

Ερµή, και α̟έκτησαν τους δίδυµους Φιλάµµωνα και Αυτόλυκο.  

β) τη συνεύρεση ανάµεσα σε µία θνητή και σε δύο ̟ατέρες, α̟ό τους ο̟οίους ο ένας 

είναι θεός και ο άλλος θνητός, ό̟ως οι ̟ερι̟τώσεις της Αλκµήνης και της 

Μολιόνης. Η ̟ρώτη έσµιξε µε τον θεό ∆ία και τον θνητό Αµφιτρύωνα και 

α̟έκτησαν τον αθάνατο Ηρακλή και τον θνητό Ιφικλή. Η δεύτερη έσµιξε µε 

τον θεό Ποσειδώνα και τον θνητό Άκτορα και α̟έκτησαν τον Κτέατο και 

τον Εύρυτο (Μολίονες). Η Λήδα (σύµφωνα µε κά̟οια εκδοχή) συνευρέθη µε 

τον θεό ∆ία και τον θνητό Τυνδάρεω και γέννησε τους δίδυµους Κάστορα 

και Πολυδεύκη (∆ιόσκουροι) καθώς και τις δίδυµες Ελένη και 

Κλυταιµνήστρα. Ο Πολυδεύκης και η Ελένη ήταν αθάνατοι, ενώ ο Κάστωρ 

και η Κλυταιµνήστρα θνητοί. Ανάλογη είναι και η ̟ερί̟τωση της 

Ιφιµήδειας, η ο̟οία γέννησε τους δίδυµους Ώτο και Εφιάλτη (Αλωάδες). 

Θνητός ̟ατέρας τους ήταν ο Αλωέας, ενώ η Ιφιµήδεια διέδιδε ότι οι γιοι της 

ήταν ̟αιδιά του Ποσειδώνα (Kerenyi, 1975, σελ. 151).  

γ) τη συνεύρεση ανάµεσα σε ένα θεό και µια θεά, ό̟ως η γέννηση των δίδυµων 

Ρώµου και Ρωµύλου α̟ό τη θεά Σύλβια και το θεό Άρη. 
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δ) τη συνεύρεση ενός θεού και µιας θνητής, ό̟ως ο ∆ίας µε την Αντιό̟η 

α̟έκτησαν τους δίδυµους Αµφίονα και Ζήθο. Ο Άρης µε τη Φιλονόµη 

α̟έκτησαν τους Λύκαστο και Παράσιτο, κ.ά. 

ε) τη συνεύρεση ενός θνητού και µιας θνητής, ό̟ως ο Πρίαµος και η Εκάβη, οι 

ο̟οίοι γέννησαν τον Έλενο και την Κασσάνδρα, καθώς και η Κασσάνδρα 

µε τον Αγαµέµνονα, ̟ου α̟έκτησαν τον Πέλο̟α και τον Τηλέδαµο. 

 Α̟ό τις µυθολογικές ̟εριγραφές, θα µ̟ορούσε κανείς να συµ̟εράνει 

ότι η σχέση ανάµεσα στα δίδυµα αδέρφια αγγίζει τα δύο άκρα. Πρόκειται 

για σχέσεις βαθιάς αγά̟ης, αφοσίωσης και συνεργασίας ή, αντίθετα, για 

σχέσεις µίσους, ανταγωνισµού και εχθρότητας, µε συχνές τραγικές ιστορίες 

̟ου ̟εριγράφουν τον θάνατό τους.  

 Οι ∆ιόσκουροι Κάστωρ και Πολυδεύκης α̟οτελούσαν ένα α̟ό τα ̟ιο 

αγα̟ηµένα µυθικά ζευγάρια διδύµων, οι ο̟οίοι αργότερα λατρεύτηκαν 

σαν ̟ροστάτες των ναυτικών και σωτήρες των αρρώστων. Όταν ο Κάστωρ, 

ως θνητός, σκοτώθηκε σε µάχη, ο αδελφός του Πολυδεύκης δεν θέλησε να 

τον α̟οχωριστεί και αρνήθηκε την αθανασία ̟ου του ̟ροσέφερε ο ∆ίας. 

Τελικά, α̟οφασίστηκε να ̟ερνούν µαζί µία ηµέρα στον κάτω κόσµο και µία 

ηµέρα στον ̟άνω κόσµο (Kerenyi, 1975, σελ.110).  

 Οι Μολίονες Κτέατος και Εύρυτος α̟οτελούσαν, σύµφωνα µε τον 

Kerenyi (1975, σελ. 427) µια «αδιάσ̟αστη ενότητα». Ο ένας κρατούσε το 

µαστίγιο στην άµαξα και ο άλλος έζευε τα άλογα. Κά̟οιοι υ̟οθέτουν ότι 

̟ρόκειται για µια ̟ερί̟τωση σιαµαίων διδύµων  (Patsi-Garin,1969). 

 Σύµφωνα µε κά̟οια µυθική εκδοχή, ο Νάρκισσος είχε µια δίδυµη 

αδερφή την ο̟οία υ̟εραγα̟ούσε. Όταν εκείνη ̟έθανε, ο Νάρκισσος 

α̟έκτησε τη συνήθεια να κοιτάζει το είδωλό του στο νερό, βλέ̟οντας σε 

αυτό το ̟ρόσω̟ο της αδερφής του (Bryan, 1984).  

 Ενδιαφέρον, ε̟ίσης, ̟αρουσιάζει ο τρό̟ος µε τον ο̟οίο φέρονται να 

έχουν γεννηθεί και ανατραφεί αρκετά α̟ό τα ̟ιο γνωστά δίδυµα αδέρφια 

της µυθολογίας. Οι Μολίονες Κτέατος και Εύρυτος γεννήθηκαν, κατά µια 

εκδοχή, α̟ό ένα ασηµένιο αυγό και ανα̟τύχθηκαν ενωµένοι. Οι ∆ιόσκουροι 

Κάστωρ και Πολυδεύκης καθώς και οι δίδυµες αδερφές τους (Ελένη και  
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Κλυταιµνήστρα) γεννήθηκαν α̟ό δίδυµα αυγά. Κατά µια άλλη εκδοχή, οι 

∆ιόσκουροι γεννήθηκαν αρκετά χρόνια ̟ριν α̟ό τις αδερφές τους (Kerenyi, 

1975, σελ. 109). Για τη γέννηση της Ελένης α̟ό τον ∆ία και τη Λήδα, 

υ̟άρχουν ̟ολλές αφηγήσεις. Σύµφωνα µε µια α̟ό αυτές, ο ∆ίας 

µεταµορφώθηκε σε κύκνο, ενώθηκε µε τη Νέµεση, η ο̟οία είχε ̟άρει τη 

µορφή χήνας, και εκείνη γέννησε ένα αυγό, το ο̟οίο είχε το χρώµα του 

γαλάζιου υάκινθου. Σύµφωνα µε µια εκδοχή, το αυγό φαίνεται να το έφερε 

στη Λήδα ένας βοσκός ή να της το έστειλε ο θεός Ερµής.  

 Οι Αλωάδες Ώτος και Εφιάλτης ̟ου είχαν ως αθάνατο ̟ατέρα τον 

Ποσειδώνα, αναφέρεται ότι γεννήθηκαν ως εξής: η µητέρα τους, Ιφηµήδεια, 

ερωτεύτηκε τον θεό, ̟ήγαινε τακτικά στη θάλασσα και έριχνε µε τα χέρια 

της νερό στον κόρφο της, µέχρι ̟ου γέννησε α̟ό τον Ποσειδώνα δίδυµα. 

Σύµφωνα µε την αφήγηση αυτή, οι Αλωάδες µεγάλωναν µε ταχύτατους 

ρυθµούς και µήνα µε το µήνα έ̟αιρναν τη µορφή ̟ανέµορφων γιγάντων.  

 Οι Νηλέας και Πελίας γεννήθηκαν α̟ό τον Ποσειδώνα και την 

Τυρώ. Η Τυρώ δεν τόλµησε να κρατήσει τα δίδυµα. Βρήκε µια ξύλινη σκάφη 

̟ου µ̟ορούσε να ̟λέει στο νερό, τα έβαλε µέσα και τα εµ̟ιστεύτηκε στον 

̟οταµό Ενι̟έα, µε τον ο̟οίο ήταν ερωτευµένη. Η σκάφη, ̟ου χρησίµευε και 

ως κούνια, σταµάτησε σε µια µεριά στην όχθη του ̟οταµού. Τα βρέφη 

σώθηκαν α̟ό κά̟οια άλογα. Ο Νηλέας θήλασε α̟ό µια σκυλίτσα των 

τσο̟άνων και ο Πελίας α̟ό µια φοράδα. Τελικά, τα βρήκε ένας βοσκός, τα 

φρόντισε και τα µεγάλωσε. Περι̟τώσεις ό̟ου τα δίδυµα βρέφη 

εγκαταλεί̟ονται α̟ό τις µητέρες τους και σώζονται α̟ό ζώα ή α̟ό βοσκούς 

υ̟άρχουν αρκετές στη µυθολογία, ό̟ως είναι εκείνη του Αµφίωνα και του 

Ζήθου ή του Ρώµου και του Ρωµύλου. Η εγκατάλειψη οφειλόταν κυρίως 

στον φόβο των βασιλιάδων ότι τα δίδυµα ̟αιδιά θα διεκδικήσουν το θρόνο 

µεγαλώνοντας, ή στη ντρο̟ή και στο φόβο της µητέρας τους λόγω του 

̟αράνοµου ζευγαρώµατος µε κά̟οιον θεό (Grimal, 1991˙ 

Μαρκοδηµητράκη, 2003). 

 Πολύ συχνά στη µυθολογία αναφέρεται η γέννηση τεράτων. Κά̟οια 

α̟ό αυτά ήταν δίδυµα αδέλφια ή σιαµαίοι δίδυµοι. Οι Γραίες (Grimal, 1991˙ 
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Kerenyi, 1975) ήταν τρεις αδελφές ̟ου γεννήθηκαν µε άσ̟ρα µαλλιά και 

µοιράζονταν ένα µάτι και ένα δόντι. Οι Μολίονες Εύρυτος και Κτέατος 

αναφέρονται ως ένα τέρας µε δύο κεφάλια σε ένα σώµα (Μαρκοδηµητράκη, 

2003˙ Μαρκοδηµητράκη, Κοκκινάκη & Κουγιουµουτζάκης, 2002 α, β).  

 Στις ̟ερισσότερες χώρες του κόσµου συναντούµε µυθολογικές 

αφηγήσεις ̟ου αφορούν δίδυµους θεούς ή θνητούς ήρωες. Στην Ασιατική 

µυθολογία αναφέρεται η λατρεία δίδυµων θεών, κά̟οιοι α̟ό τους ο̟οίους 

ήταν σιαµαίοι µε δύο κεφάλια ή µε ̟ολλά κοινά µέλη. Στην µυθολογία της 

Ινδίας, αναφέρεται η λατρεία των Ashvins (ή «Γιοι του Ουρανού», Kramer, 

1961), ̟ου ήταν δίδυµοι θεοί, ̟ροστάτες των αδύνατων και των 

κατα̟ιεσµένων. Σύµφωνα µε τη µυθολογία των αρχαίων Αζτέκων στο 

Μεξικό, η θεά Xochiquetzal λατρευόταν ως η ̟ρώτη µητέρα δίδυµων 

̟αιδιών (Bryan, 1984˙ Μαρκοδηµητράκη, 2003). Στην Ιρλανδική µυθολογία, 

συναντάµε τους δίδυµους ̟ολεµιστές Γιούκαρ και Ούρκαρ, οι ο̟οίοι 

διέθεταν υ̟ερφυσικές ικανότητες – ο ένας έβλε̟ε ̟νεύµατα και ο άλλος 

σκηνές α̟ό το µέλλον. Πέθαναν ηρωικά, µε τον ένα δίδυµο να ρωτά 

θυµωµένος: «∆ηλαδή είµαστε α̟λά µαριονέτες, ̟αιχνίδια των θεών;» ( βλ. 

σχ. Μαρκοδηµητράκη, 2003, σελ. 125).   

 

2.3. Αντιµετώ̟ιση των διδύµων 

Η  αντιµετώ̟ιση των διδύµων διαφέρει α̟ό χώρα σε χώρα, α̟ό ε̟οχή σε 

ε̟οχή, α̟ό φυλή σε φυλή, και, ό̟ως είναι αναµενόµενο, ε̟ηρεάζεται άµεσα 

α̟ό τη θρησκεία κάθε ̟ολιτισµικής οµάδας. 

 Σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις ο ερχοµός δίδυµων βρεφών ̟ροκαλεί 

αναστάτωση και αρνητικά συναισθήµατα. Η γέννησή τους αντιµετω̟ίζεται 

σαν συµφορά και ̟ολύ συχνά τα δίδυµα θανατώνονται µόλις γεννηθούν. Σε 

αρκετές ̟εριοχές της Αφρικής, της Ασίας και της Αυστραλίας, καθώς ε̟ίσης 

και στους Εσκιµώους, η γέννηση των διδύµων αντιµετω̟ίζεται µε 

δυσαρέσκεια και φόβο. Τα δύο δίδυµα βρέφη µ̟ορεί να σηµαίνουν ότι ο 

̟ατέρας δεν είναι ένας, αλλά δύο, ̟ράγµα ̟ου σηµαίνει ότι η µητέρα 

διέ̟ραξε µοιχεία, ή ότι το δεύτερο βρέφος α̟οτελεί καρ̟ό κά̟οιου κακού 
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̟νεύµατος. Παράλληλα, η γέννηση δύο βρεφών θεωρείται χαρακτηριστικό 

της ανα̟αραγωγικής λειτουργίας των ζώων και όχι των ανθρώ̟ων, γεγονός 

̟ου δεν ε̟ιτρέ̟ει την α̟οδοχή τους. Αλλά και στις νοµαδικές φυλές, η 

µεταφορά και ο ̟αράλληλος θηλασµός δύο δίδυµων βρεφών, δηµιουργεί 

µεγάλες δυσκολίες, οι ο̟οίες α̟οφεύγονται αν θανατωθεί το ένα δίδυµο 

βρέφος αµέσως µετά τη γέννηση. Σε κά̟οιες φυλές θανατώνονται και τα 

δύο δίδυµα βρέφη, ενώ σε κά̟οιες άλλες θανατώνεται µόνο το κορίτσι, αν 

̟ρόκειται για δίδυµα διαφορετικού φύλου. Σε κά̟οιες ̟ερι̟τώσεις, 

θανατώνονται µόνο τα δίδυµα διαφορετικού φύλου, γιατί ̟ιστεύεται ότι 

είναι ένοχα αιµοµιξίας α̟ό την ̟ερίοδο της συµβίωσής τους µέσα στη 

µήτρα, και υ̟άρχει ̟ιθανότητα να συνεχιστεί στο µέλλον η αιµοµικτική 

τους σχέση. Γενικότερα, η κυρίαρχη αντίληψη είναι ότι τα ̟αιδιά ̟ρέ̟ει να 

γεννιούνται ένα-ένα (Bryan, 1984˙ Μαρκοδηµητράκη, 2003). 

 Συχνά, η ̟αρουσία των διδύµων συνοδεύεται α̟ό την αντίληψη ότι 

τα ίδια διαθέτουν υ̟ερφυσικές δυνάµεις ̟ου σχετίζονται µε τον καιρό και 

ιδιαίτερα µε τις φυσικές καταστροφές. Στην Αίγυ̟το οι δίδυµοι Shu και 

Tefnut θεωρούνταν θεοί του ανέµου και της βροχής. Σε κά̟οιες ̟εριοχές της 

Αφρικής τα δίδυµα θανατώνονταν αµέσως µετά τη γέννα, γιατί υ̟ήρχε η 

αντίληψη ότι ̟ροκαλούσαν ξηρασία ή ̟ληµµύρες. Φυλές Ινδιάνων της 

Ανατολικής Αµερικής ̟ίστευαν ότι τα καιρικά φαινόµενα εξαρτώνται α̟ό 

τη διάθεση των διδύµων. ∆ηλαδή, όταν τα δίδυµα είναι καλά στην υγεία 

τους, ο καιρός θα είναι καλός, ενώ αν τα δίδυµα αρρωστήσουν ή 

αδιαθετήσουν, µ̟ορεί να ξεσ̟άσει καταιγίδα (Bryan, 1984˙ 

Μαρκοδηµητράκη, 2003).  

  Στη φυλή Ibo η γέννηση διδύµων θεωρούνταν ένα α̟ό τα ̟έντε 

µεγαλύτερα αµαρτήµατα ενάντια στη θεά της γονιµότητας Ala. Όταν 

ανακάλυ̟ταν ότι µια γυναίκα θα γεννήσει δίδυµα, την α̟οµάκρυναν α̟ό 

το χωριό για να µην το µολύνει. Και όταν ένα ζευγάρι διδύµων γεννιόταν 

α̟ροσδόκητα, οι χωρικοί κατέφευγαν σε τελετουργίες εξαγνισµού, 

α̟οµακρύνοντας τις τροφές ̟ου δεν είχαν χρησιµο̟οιηθεί και τα 

µισοκαµµένα ξύλα (Bryan, 1984˙ Μαρκοδηµητράκη, 2003). 
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  Ενώ οι µητέρες των διδύµων αντιµετω̟ίζονταν µε αυστηρότητα σε 

όλες τις ̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεις, για τους ̟ατέρες δεν εφαρµόζονταν 

ακραίες ̟οινές. Σε µια φυλή Ινδιάνων της Βόρειας Αµερικής, ο ̟ατέρας των 

διδύµων ήταν υ̟οχρεωµένος να νηστέψει για κά̟οιο χρονικό διάστηµα το 

κρέας και το ψάρι. Στο Περού ο ̟ατέρας έ̟ρε̟ε να νηστέψει για έξι µήνες 

το αλάτι και το ̟ι̟έρι και στο διάστηµα αυτό δεν του ε̟ιτρε̟όταν να 

συνευρεθεί µε γυναίκα (Bryan, 1984˙ Μαρκοδηµητράκη, 2003, 

Μαρκοδηµητράκη & Κουγιουµουτζάκης, 2005).  

 Η στάση α̟έναντι στη γέννηση διδύµων δεν είναι σε όλες τις 

̟ερι̟τώσεις αρνητική. Υ̟άρχουν φυλές, στις ο̟οίες ο ερχοµός των διδύµων 

γίνεται δεκτός µε ιδιαίτερη χαρά (Bryan, 1984˙ Μαρκοδηµητράκη, 2003). 

Ειδικές τελετές µε µουσική και ̟λούσια εδέσµατα ετοιµάζονται για τη 

µητέρα, η ο̟οία αντιµετω̟ίζεται µε ιδιαίτερο σεβασµό, ό̟ως στη φυλή 

Cocopas της Βόρειας Αµερικής, ό̟ου κυριαρχεί η αντίληψη ότι τα δίδυµα 

βρέφη είναι ουράνιο δώρο και ότι αν δεν τα φροντίσουν, µ̟ορεί να 

ε̟ιστρέψουν στον ουρανό. Σύµφωνα µε την Μαρκοδηµητράκη (2002, 

σελ.129), ο Levi-Strauss (1977) αναφέρει ότι οι Nuer θεωρούν ̟ως τα δίδυµα 

̟αιδιά έχουν υ̟ερφυσική ̟ροέλευση, ό̟ως τα ̟ουλιά, και για αυτό τους 

δίνουν ονόµατα ̟ουλιών. Στη Νιγηρία υ̟άρχει ένας ναός αφιερωµένος στη 

θεά των διδύµων, στον ο̟οίο γίνονται τελετουργίες ̟ρος τιµήν της, µετά τη 

γέννηση των διδύµων καθώς και σε διάφορες φάσεις της ανά̟τυξής τους. 

 Παράλληλα, έχει ̟αρατηρηθεί το έθιµο, τα δίδυµα αδέρφια σε 

διάφορες χώρες και φυλές, να ̟αίρνουν συγκεκριµένα ονόµατα, ανάλογα 

µε τη σειρά γέννησής τους ή το φύλο τους. Στη φυλή Yoruba της Αφρικής 

όλα τα δίδυµα αδέρφια ̟αίρνουν τα ονόµατα Taiwo (αυτός ̟ου γεννιέται 

̟ρώτος) και Kainde ή Κehinde (αυτός ̟ου έρχεται δεύτερος). Στη φυλή 

Bandu, τα δίδυµα αγόρια ̟αίρνουν τα ονόµατα Aburi και Nobese, ενώ τα 

κορίτσια ονοµάζονται Abuda και Tandabo (Bryan, 1984).  

 Οι ̟ε̟οιθήσεις σχετικά µε την ̟ροέλευση των διδύµων ̟οικίλουν. Σε 

µια φυλή Ινδιάνων της Βόρειας Αµερικής υ̟άρχει η αντίληψη ότι αν κατά 

τον τοκετό η γυναίκα ξα̟λώσει όχι στο ̟λάι αλλά ανάσκελα, το βρέφος 
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χωρίζεται στα δύο και γεννιούνται δίδυµα. Η φυλή Mundugumor στη Νέα 

Γουινέα θεωρεί ότι θα γεννηθούν δίδυµα αν ο ̟ατέρας συνευρεθεί ερωτικά 

µε την έγκυο γυναίκα του. Για κά̟οιους άλλους λαούς, η γέννηση διδύµων 

οφείλεται στην υ̟ερβολική δουλειά και κούραση τη γυναίκας κατά τη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης. Τα δίδυµα ̟αιδιά, θεωρείται ακόµα, ότι 

φέρνουν γονιµότητα σε άλλα ζευγάρια. Στην Ουαλία, ζευγάρια ̟ου 

̟αντρεύονται φροντίζουν να καλούν διδύµους στους γάµους τους, γιατί 

̟ιστεύουν ότι µε αυτό τον τρό̟ο εξασφαλίζουν την τεκνο̟οίηση. Σε κά̟οιες 

φυλές, η µητέρα ̟ου γεννά δίδυµα θεωρείται ιδιαίτερα γόνιµη, και 

̟ιστεύεται ότι η γονιµότητά της αυτή µ̟ορεί να µεταδοθεί και στη γη 

(Bryan, 1984˙ Μαρκοδηµητράκη, 2003).  

 ∆ιάφορες αντιλήψεις κυριαρχούν στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ο ένας 

δίδυµος ̟εθαίνει και ε̟ιβιώνει ο άλλος. Στο Sussex της Μ. Βρετανίας 

υ̟ήρχε η αντίληψη ότι ο ε̟ιβιώσας δίδυµος έχει ιαµατικές ικανότητες, ενώ 

σε άλλες ̟εριοχές οι άνθρω̟οι ̟ίστευαν ότι ο ίδιος ̟αίρνει τη δύναµη του 

α̟οθανόντος αδελφού και α̟οκτά ιδιαίτερες δυνάµεις. Σε κά̟οιες φυλές 

της Αφρικής συνηθίζεται ο δίδυµος ̟ου ε̟ιβιώνει να φοράει στο λαιµό του 

ένα ξύλινο οµοίωµα ̟ου ανα̟αριστά τον χαµένο αδελφό. Η µητέρα ή ο 

ίδιος ο δίδυµος φροντίζουν και ντύνουν το οµοίωµα, το ο̟οίο συµβολίζει 

την ̟αρουσία του αδελφού ̟ου χάθηκε και α̟οτελεί µόνιµη συντροφιά για 

τον ε̟ιβιώσαντα (Bryan, 1984).   

 

2.4. Βιολογία των διδύµων 

Η αύξηση των ̟ολύδυµων κυήσεων τα τελευταία 30 χρόνια οφείλεται 

κυρίως στις ̟ροόδους της Ιατρικής, καθώς ε̟ίσης και στην αλµατώδη 

αύξηση του αριθµού των γυναικών ̟ου τεκνο̟οιούν σε µεγάλη ηλικία. 

 Βασικοί τοµείς της Ιατρικής Ε̟ιστήµης ̟ου σχετίζονται µε την 

εγκυµοσύνη και τον τοκετό, ό̟ως είναι η εµβρυολογία, η µαιευτική, η 

νεογνολογία και η χειρουργική, χαρακτηρίζονται τις τελευταίες δεκαετίες 

α̟ό σηµαντική ̟ρόοδο (Piontelli, 2002), µε α̟οτέλεσµα τη µείωση της 

εµβρυϊκής και νεογνικής θνησιµότητας, καθώς και τη µείωση των 
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̟ερι̟λοκών της εγκυµοσύνης και του τοκετού. Παράλληλα, η ̟ρόοδος στις 

µεθόδους της υ̟οβοηθούµενης ανα̟αραγωγής ενθαρρύνει τις γυναίκες να 

εντείνουν τις ̟ροσ̟άθειές τους να α̟οκτήσουν ̟αιδιά, ακόµα και σε 

µεγάλη ηλικία (Μαρκοδηµητράκη & Κουγιουµουτζάκης, 2005˙ Piontelli, 

2002). Α̟ό το 1975 έως το 1998, το ̟οσοστό των γυναικών ̟ου 

τεκνο̟οίησαν µετά τα 30 χρόνια της ηλικίας τους στις ΗΠΑ αυξήθηκε α̟ό 

5,3% σε 22,8%. Η εφαρµογή των µεθόδων της υ̟οβοηθούµενης 

ανα̟αραγωγής (εξωσωµατική γονιµο̟οίηση, µικρογονιµο̟οίηση, δωρεά 

σ̟έρµατος, ωαρίου και εµβρύου, υ̟οκατάστατη µητρότητα) σε συνδυασµό 

µε τη µεγάλη ηλικία της µητέρας ̟ου τεκνο̟οιεί, έχουν οδηγήσει σε µεγάλη 

αύξηση των ̟ολύδυµων κυήσεων (Πα̟αληγούρα, 2001). Χαρακτηριστικά, 

οι Newman και Luke (2000) αναφέρουν ότι το 1960 στις ΗΠΑ γεννήθηκαν 

85.000 δίδυµοι, ενώ το 1998 ο αριθµός τους είχε αυξηθεί στους 110.000. Το 

1990 γεννήθηκαν 2.529 τρίδυµοι, 229 τετράδυµοι και 40 ̟εντάδυµοι, ενώ το 

1998 γεννήθηκαν αντίστοιχα 6.919 τρίδυµοι, 627 τετράδυµοι και 79 

̟εντάδυµοι. Γενικότερα στις ΗΠΑ η ε̟ιτυχής έκβαση ̟ολύδυµων κυήσεων, 

α̟ό το 1980 και µετά, έχει αυξηθεί κατά 62% για τα δίδυµα και κατά 47% 

για τα τρίδυµα, τα τετράδυµα και τα ̟εντάδυµα. Ε̟ίσης, το 1998 µητέρες 

̟ου είχαν ξε̟εράσει τα 45 χρόνια της ηλικίας τους γέννησαν δίδυµα ή 

τρίδυµα, κ.τ.λ., σε ̟οσοστό 17,8%. Το ̟οσοστό αυτό είναι δέκα φορές 

µεγαλύτερο α̟ό το αντίστοιχο των ̟ολύδυµων γεννήσεων α̟ό µητέρες 

µικρότερες των 20 χρόνων (1,5%) και κατά τέσσερις φορές µεγαλύτερο α̟ό 

το αντίστοιχο των γεννήσεων α̟ό µητέρες ̟ου βρίσκονταν στα 30 τους 

χρόνια (4,1%). Παράλληλα µε τις ̟ολύδυµες εγκυµοσύνες αυξάνονται και 

οι κίνδυνοι για τη µητέρα και για τα βρέφη, καθώς σ’ αυτές τις ̟ερι̟τώσεις 

̟αρατηρούνται µεγάλα ̟οσοστά ̟ρόωρων τοκετών (57%) και γέννησης 

νεογνών χαµηλού βάρους (56%) (Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ Πα̟αληγούρα, 

2001). 

  Αυξηµένες ε̟ίσης ̟αρουσιάζονται οι ̟ιθανότητες θανάτου των 

̟ολύδυµων (ή κά̟οιων α̟ό αυτά) ̟ριν και µετά τον τοκετό. Θα µ̟ορούσε 

να ̟ει κανείς ότι όσο ̟ερισσότερα βρέφη κυοφορούνται, τόσο λιγότερες 
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είναι οι ̟ιθανότητες ε̟ιβίωσής τους. Συχνά ̟αρατηρείται το «Σύνδροµο 

του Εξαφανισθέντος ∆ιδύµου» (Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ Newman & Luke, 

2000˙ Piontelli, 2002), κατά το ο̟οίο το ένα δίδυµο έµβρυο, ενώ αρχικά 

ανιχνεύεται στους υ̟ερήχους, «χάνεται» µετά το ̟ρώτο τρίµηνο της 

εγκυµοσύνης, ̟ιθανόν λόγω χρωµοσωµικών ανωµαλιών ή λόγω ανωµαλιών 

και δυσλειτουργιών της ανά̟τυξης. Για τους ίδιους λόγους θάνατος µ̟ορεί 

να ε̟έλθει και στα δύο έµβρυα. Το «Σύνδροµο του Εξαφανισθέντος 

∆ιδύµου» εµφανίζεται σε ̟οσοστό 46%-50% των φυσικών δίδυµων 

συλλήψεων, ενώ το ̟οσοστό θανάτου των δύο εµβρύων αγγίζει το 33%. Τα 

̟οσοστά αυτά είναι ̟ολύ µεγάλα, αν σκεφτεί κανείς ότι οι 12 α̟ό τις 100 

φυσικές συλλήψεις ξεκινούν µε δύο έµβρυα, και µόνο το 2% αυτών 

ολοκληρώνονται µε γέννηση διδύµων. Στο ̟λαίσιο της υ̟οβοηθούµενης 

ανα̟αραγωγής, έχει ̟αρατηρηθεί ότι το 25%-26% των συλλήψεων 

καταλήγουν σε ̟ολύδυµες γεννήσεις, ενώ ̟αράλληλα αυξάνεται ο κίνδυνος  

̟ρογεννητικών και µεταγεννητικών ε̟ι̟λοκών στις ̟ερι̟τώσεις αυτές 

(Newman & Luke, 2000˙ Piontelli, 2002).  

 Παρακάτω ̟εριγράφονται οι κατηγορίες των διδύµων και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, λε̟τοµέρειες ̟ου ρίχνουν φως στη 

δυσνόητη φύση αυτών των µοναδικών - µέσα στη δυαδικότητά τους- 

̟λασµάτων. 

 

2.5. Κατηγορίες, φύλο και συχνότητα γέννησης των διδύµων 

Οι δύο βασικές κατηγορίες διδύµων είναι οι διζυγωτικοί και οι µονοζυγωτικοί 

δίδυµοι. Ζυγώτης ονοµάζεται το γονιµο̟οιηµένο ωάριο.   

          Στους διζυγωτικούς διδύµους δύο ωάρια γονιµο̟οιούνται α̟ό δύο 

σ̟ερµατοζωάρια. Α̟ό τη γονιµο̟οίηση αυτή θα ̟ροκύψουν δύο γενετικά 

ανόµοια βρέφη, ίδιου ή διαφορετικού φύλου, ̟ου φαινοτυ̟ικά δεν θα 

̟αρουσιάζουν ̟ερισσότερες οµοιότητες α̟ό δύο µη δίδυµα αδέρφια. 

         Στους µονοζυγωτικούς διδύµους ένα ωάριο γονιµο̟οιείται α̟ό ένα 

σ̟ερµατοζωάριο και στη συνέχεια το ωάριο αυτό διαιρείται σε δύο 

συγκροτηµένες κυτταρικές οµάδες, µε όλα τα στοιχεία της ανεξάρτητης 
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εξέλιξης, ώστε α̟ό κάθε οµάδα να ανα̟τυχθεί ένα ανεξάρτητο έµβρυο. Τα 

έµβρυα αυτά, κατά κανόνα, µοιράζονται τον ίδιο γενετικό κώδικα και είναι 

̟άντα ίδιου φύλου.  

          Παλαιότερα, η διάγνωση της ζυγωτίας κατά τη διάρκεια της 

εγκυµοσύνης µ̟ορούσε να γίνει µε βεβαιότητα µόνο στην ̟ερί̟τωση των 

διδύµων διαφορετικού φύλου. Στις µέρες µας, η ̟ρόοδος στη µελέτη της 

̟ρογεννητικής συµ̟εριφοράς έχει ε̟ιτρέψει την ε̟ιτυχή διάγνωση της 

ζυγωτίας α̟ό την εµβρυϊκή ̟ερίοδο, εκτός α̟ό τις ̟ερι̟τώσεις διχοριακών-

διαµνιακών διδύµων (βλ. ̟αρακάτω), ό̟ου η διάγνωση γίνεται µε 

αναλύσεις αίµατος των δίδυµων νεογνών (Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ 

Piontelli, 1999).  

 Μετά τη γονιµο̟οίηση, το ωάριο ακολουθεί µια σύντοµη ̟ορεία 

̟ρος τη µήτρα, στην εσωτερική ε̟ιφάνεια της ο̟οίας, τελικά, εµφυτεύεται. 

Το έµβρυο σκε̟άζεται εσωτερικά α̟ό έναν υµένα, το άµνιο, και εξωτερικά 

α̟ό το χόριο. Το άµνιο σχηµατίζει τον αµνιακό σάκο, µέσα στον ο̟οίο 

̟λέει το έµβρυο. Α̟ό το χόριο ξε̟ροβάλλουν, εξωτερικά, µικρές αγγειώδεις 

α̟οφύσεις, ̟ου ονοµάζονται λάχνες. Μετά τον 2ο µήνα, η µισή ε̟ιφάνεια 

του χορίου καλύ̟τεται α̟ό λάχνες, ̟ου είναι ̟λούσιες σε αγγεία, και 

̟ροορίζονται για τον σχηµατισµό του ̟λακούντα. Ο ̟λακούντας α̟οτελεί 

όργανο ̟ου συνδέει τη µητέρα µε το έµβρυο και  χρησιµεύει στη µεταφορά 

θρε̟τικών ουσιών α̟ό την κυκλοφορία της µητέρας στην αντίστοιχη του 

εµβρύου, καθώς και στη µεταφορά α̟ορριµµάτων α̟ό το έµβρυο στη 

µητέρα. Στον ̟λακούντα διακρίνονται δύο ε̟ιφάνειες: α) η εµβρυογενής, 

στην ο̟οία αγγίζει το έµβρυο, και είναι λεία, λευκω̟ή και γυαλιστερή, και 

β) η µητρογενής, ̟ου συνδέεται µε το τοίχωµα της µήτρας και είναι λίγο 

κυρτή, λοβωτή και κατακόκκινη. Πάνω στον ̟λακούντα σχηµατίζεται ο 

οµφάλιος λώρος ή οµφαλίδα (Ιατρικό Λεξικό Dorland, 1997˙ 

Μαρκοδηµητράκη, 2003).  

 Στους διζυγωτικούς διδύµους σχηµατίζονται δύο ̟λακούντες (ο ένας 

δί̟λα στον άλλο, ή ο ένας α̟έναντι στον άλλο), δύο άµνια και δύο χόρια 

(διχοριακοί-διαµνιακοί διζυγώτες), µε εξαίρεση την ̟ερί̟τωση ̟ου τα δύο 
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έµβρυα βρίσκονται ̟ολύ κοντά, ο̟ότε οι δύο ̟λακούντες ενώνονται, αλλά 

κάθε έµβρυο διατηρεί το δικό του άµνιο και χόριο (Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ 

Newman & Luke, 2000). Σύµφωνα µε τον Λούρο (1971), στο ̟αρελθόν 

έχουν αναφερθεί ̟ερι̟τώσεις, στις ο̟οίες ̟αρατηρήθηκε κοινό χόριο σε 

διζυγωτικούς διδύµους. Αυτό είναι δυνατό να συµβεί αν, λόγω ̟ίεσης, 

ατροφήσει το µεσαίο χώρισµα των αµνιακών σάκων. Σε αυτή την 

̟ερί̟τωση, τα δύο άµνια ̟αραµένουν, ό̟ως ε̟ίσης και οι δύο ̟λακούντες, 

οι ο̟οίοι µ̟ορεί να φαίνονται σαν ένας, αλλά δεν υ̟άρχει αγγειακή 

συγκοινωνία µεταξύ τους (σελ.194-195).    

 Στους µονοζυγωτικούς διδύµους συναντάµε τέσσερις υ̟οκατηγορίες 

διδύµων, ανάλογα µε τη χρονική στιγµή ̟ου διαιρείται το γονιµο̟οιηµένο 

ωάριο, η ο̟οία καθορίζει τη διαµόρφωση του εµβρυϊκού ̟εριβάλλοντος. Ο 

διαχωρισµός των εµβρύων, µ̟ορεί να λάβει χώρα µέσα στις ̟ρώτες 14 

ηµέρες µετά τη γονιµο̟οίηση: 

1) ∆ιαµνιακοί-διχοριακοί µονοζυγώτες: Η διαίρεση  συµβαίνει µέσα στις ̟ρώτες 72 

ώρες µετά τη σύλληψη. Σε αυτή την ̟ερί̟τωση, τα έµβρυα έχουν δύο 

̟λακούντες, δύο άµνια και δύο χόρια. Οι δίδυµοι αυτοί α̟οτελούν το 65 % 

του συνόλου των µονοζυγωτικών διδύµων.     

2) ∆ιαµνιακοί-µονοχοριακοί µονοζυγώτες: Η διαίρεση συµβαίνει α̟ό την 4η έως την 

8η ηµέρα µετά τη σύλληψη. Τα έµβρυα έχουν έναν ̟λακούντα, ένα χόριο και 

δύο άµνια. Στους διδύµους αυτούς υ̟άρχει κά̟οια µορφή αγγειακής 

συγκοινωνίας, µέσω του κοινού ̟λακούντα. 

3) Μονοαµνιακοί-µονοχοριακοί µονοζυγώτες: Η διαίρεση λαµβάνει χώρα α̟ό την 8η 

έως την 13η ηµέρα µετά τη σύλληψη. Οι δίδυµοι µοιράζονται έναν ̟λακούντα, 

ένα άµνιο και ένα χόριο. Α̟οτελούν το 3%-5% του συνόλου των 

µονοζυγωτικών διδύµων. Παρουσιάζουν ̟ολύ µεγάλο βαθµό θνησιµότητας, 

καθώς το 50% των διδύµων αυτών δεν καταφέρνει να ε̟ιβιώσει µετά τον 6ο 

µήνα της κύησης. 

4) Σιαµαίοι δίδυµοι: Η διαίρεση συµβαίνει ανάµεσα στην 13η και 14η ηµέρα µετά τη 

σύλληψη. Σε αυτή την ̟ερί̟τωση, η διαίρεση του γονιµο̟οιηµένου ωαρίου 

είναι ατελής (οι κυτταρικές οµάδες του ενός και του άλλου κυήµατος δε 
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χωρίζονται ολοκληρωτικά). Οι δίδυµοι αυτοί συνδέονται σε κά̟οιο ή 

κά̟οια µέρη του σώµατος ή µοιράζονται κά̟οια ζωτικά όργανα. Η 

συχνότητα γέννησης σιαµαίων διδύµων είναι ̟ερί̟ου 1:50.000 

(Μαρκοδηµητράκη & Κουγιουµουτζάκης, 2005˙ Μαρκοδηµητράκη και συν., 

2002 α, β˙ Piontelli, 2002), ενώ µόλις το 35%-40% καταφέρνουν να 

ε̟ιβιώσουν έστω και µία ηµέρα.   

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η βιωσιµότητα των εµβρύων στις τρεις ̟ρώτες 

υ̟οκατηγορίες µονοζυγωτικών διδύµων εξαρτάται α̟ό τον βαθµό 

αυτονοµίας τους και α̟ό τις κινητικές δυνατότητες ̟ου διαθέτουν στο 

ενδοµήτριο ̟εριβάλλον. Οι διαµνιακοί–διχοριακοί µονοζυγώτες έχουν 

µεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λόγω του τοιχώµατος ̟ου χωρίζει τους δύο 

̟λακούντες και της α̟όστασης ̟ου διατηρούν µεταξύ τους 

(Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ Piontelli, 2002). Στους διαµνιακούς-µονοχοριακούς 

µονοζυγώτες, τα αµνιακά τοιχώµατα ̟ου χωρίζουν τα δύο έµβρυα είναι 

̟ολύ λε̟τά (κοινός ̟λακούντας) και η α̟όσταση µεταξύ τους ̟ολύ µικρή, 

µε α̟οτέλεσµα να ̟εριορίζεται η κινητικότητά τους. Η ̟εριορισµένη 

δυνατότητα κίνησης ευθύνεται και για το υψηλό ̟οσοστό θνησιµότητας των 

µονοαµνιακών-µονοχοριακών µονοζυγωτών, καθώς η ̟ιο συχνή αιτία θανάτου 

τους φαίνεται να είναι η ασφυξία α̟ό το µ̟έρδεµα των οµφάλιων λώρων.  

 Στις ̟ερι̟τώσεις µονοζυγωτών, τα βρέφη κατά κανόνα είναι ίδιου 

φύλου (βλ. σχ. ̟αρακάτω). Στους διζυγώτες, το 50% α̟οτελούν ζευγάρια 

διαφορετικού φύλου (αγόρι-κορίτσι), το 25% ζευγάρια αγοριών και το 25% 

ζευγάρια κοριτσιών. Παρά τις εξαιρέσεις (βλ. σχ. ̟αρακάτω) οι µονοζυγώτες 

γεννιούνται µε τον ίδιο γενετικό κώδικα και είναι ̟ανοµοιότυ̟οι, ενώ οι 

διζυγώτες µοιάζουν όσο τα µη δίδυµα αδέλφια (Newman & Luke, 2000).  

 Οι µονοζυγώτες α̟οτελούν το 1/3 των δίδυµων γεννήσεων, ενώ οι 

διζυγώτες τα 2/3. Σύµφωνα µε τους Newman & Luke (2000), το 1998 στις 

ΗΠΑ, οι γεννήσεις διδύµων ̟αρουσιάζονταν µε συχνότητα 1:36, ενώ, η 

αντίστοιχη συχνότητα για τις ̟ολύδυµες γεννήσεις (τρίδυµα, τετράδυµα, 

κλ̟) ήταν 1:500. Στις 1000 γεννήσεις, το ̟οσοστό των µονοζυγωτών είναι 3-4 
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ζεύγη, ενώ το αντίστοιχο ̟οσοστό για τους διζυγώτες, φαίνεται να είναι 

µεγαλύτερο.  

 

2.6.  Ταυτόσηµοι δίδυµοι: Μύθος ή ̟ραγµατικότητα; 

Οι χαρακτηρισµοί µονοζυγωτικοί και ετεροζυγωτικοί δίδυµοι ̟εριγράφουν 

δύο ̟ρόσω̟α µε συγκεκριµένη γενετική ̟ροέλευση, η ανά̟τυξη των ο̟οίων 

ακολουθεί χρονικά την ίδια ̟ορεία. Πέρα, όµως, α̟’ αυτό, οι 

µονοζυγωτικοί δίδυµοι α̟οτελούν δύο διαφορετικά όντα και δύο 

διαφορετικές ̟ροσω̟ικότητες ̟ου συνοδεύονται α̟ό ̟ολλές 

̟ροκαταλήψεις, λόγω άγνοιας  του φαινοµένου της διδυµίας.  

 Ε̟ιστηµονικά, οι δίδυµοι α̟οκαλούνται «µονοωογενείς» ή 

«̟ολυωογενείς», όροι ̟ου ̟εριγράφουν τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο ̟ροήλθαν 

γενετικά. Για τους µονοζυγώτες χρησιµο̟οιείται συχνά ο όρος 

«ταυτόσηµοι», ο ο̟οίος υ̟οδηλώνει τον κοινό γενετικό κώδικα των 

διδύµων αυτών, ̟ου αυθαίρετα ̟αρα̟έµ̟ει σε δύο «ίδιες» ̟ροσω̟ικότητες. 

Αντίστοιχα, ο όρος «αδελφικοί» για τους ετεροζυγώτες υ̟οδηλώνει ότι η 

οµοιότητά τους δεν ξε̟ερνά εκείνη των κοινών αδελφών. Οι «ιδανικοί» 

δίδυµοι είναι οι µονοζυγώτες ̟ου χρησιµο̟οιούνται α̟ό την ε̟ιστήµη ως 

ιδανικά υ̟οκείµενα έρευνας, ενώ «α̟λοί» δίδυµοι θεωρούνται οι 

ετεροζυγώτες των ο̟οίων η ̟ροσω̟ικότητα αναµένεται να είναι λιγότερο 

̟ολύ̟λοκη α̟ό αυτή των µονοζυγωτών. Τέλος, µε κριτήριο την γενετική 

τους οµοιότητα, οι µονοζυγώτες και οι διζυγώτες ονοµάζονται αντίστοιχα 

«αληθείς» και «ψευδείς» δίδυµοι (Μαρκοδηµητράκη, 2003). 

 Οι ̟αρα̟άνω χαρακτηρισµοί κάθε άλλο ̟αρά βοηθούν τη διάκριση 

ανάµεσα στις δύο κατηγορίες διδύµων, καθώς βασίζονται κυρίως σε 

κοινωνικές ̟ροκαταλήψεις και ̟ερνούν λανθασµένα µηνύµατα σχετικά µε 

το ̟όσο ίδια και ταυτόχρονα ̟όσο διαφορετικά µ̟ορεί να είναι δύο δίδυµα 

αδέλφια. Το γεγονός ότι υ̟άρχουν τόσοι ̟ολλοί χαρακτηρισµοί για τους 

διδύµους, ίσως φανερώνει την αµηχανία ̟ου νιώθουµε µ̟ροστά στο 

ασυνήθιστο αυτό φαινόµενο, και µην έχοντας τις κατάλληλες γνώσεις για 

να το εξηγήσουµε, του α̟οδίδουµε αβασάνιστα τις ιδιότητες ̟ου 
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υ̟αγορεύουν οι κοινωνικοί ρόλοι ̟ου κατά ̟αράδοση άστοχα 

διαµορφώνονται για τα δίδυµα αδέλφια.         

 Μέχρι ̟ρόσφατα κυριαρχούσε η αντίληψη ότι οι µονοζυγωτικοί 

δίδυµοι µοιράζονται όχι µόνο τα ίδια γονίδια, αλλά και το ίδιο ενδοµήτριο 

̟εριβάλλον. Μάλιστα, η αντίληψη αυτή συνοδευόταν α̟ό την ά̟οψη ότι οι 

διαφορές ̟ου ̟αρατηρούνται κά̟οιες φορές στους διδύµους αυτούς 

οφείλονται α̟όλυτα σε ̟εριβαλλοντικούς ̟αράγοντες. Η σύγχρονη έρευνα, 

ωστόσο, υ̟οδεικνύει ότι υ̟άρχουν τουλάχιστον τέσσερις ̟αράγοντες ̟ου 

µ̟ορούν να διαφορο̟οιήσουν την ανά̟τυξή των δίδυµων µονοζυγωτικών 

εµβρύων, ό̟ως είναι οι αλλαγές στα χρωµοσώµατα ή στα γονίδια, οι 

διαφορές στην οξυγόνωση και στην κυκλοφορία, οι µολύνσεις, και τέλος τα 

φάρµακα και οι χηµικές ουσίες (Torrey, Bowler, Taylor & Gottesman, 1994). 

Αλλαγές στα χρωµοσώµατα και στα γονίδια: Σε σ̟άνιες ̟ερι̟τώσεις 

µονοζυγωτικών διδύµων, µετά την αρχική διαίρεση του ζυγώτη, µ̟ορεί να 

̟αρατηρηθεί ̟αρέκκλιση κά̟οιου χρωµοσώµατος ή µετάλλαξη κά̟οιου 

γονιδίου, µε α̟οτέλεσµα τα ̟ανοµοιότυ̟α δίδυµα να διαφέρουν µόνο σε 

αυτό το σηµείο. Για ̟αράδειγµα, έχουν βρεθεί ̟ερι̟τώσεις µονοζυγωτικών 

διδύµων, ό̟ου µόνο το ένα βρέφος γεννήθηκε µε Σύνδροµο Down, ενώ το 

άλλο δεν ̟αρουσίαζε αντίστοιχη χρωµοσωµική ανωµαλία. Ε̟ίσης, σε 

σ̟άνιες ̟ερι̟τώσεις µονοζυγωτικών δίδυµων κοριτσιών, η µία µόνο δίδυµη 

µ̟ορεί να είναι υγιής και η άλλη να ̟άσχει α̟ό το άγνωστης αιτιολογίας 

Σύνδροµο Turner (α̟ουσία ή ατέλεια ενός α̟ό τα δύο Χ χρωµοσώµατα ̟ου 

βρίσκονται στα φυσιολογικά θηλυκά, µε α̟οτέλεσµα σοβαρά ̟ροβλήµατα 

υγείας στο ή̟αρ, στον θυρεοειδή, στην καρδιά, στις αισθήσεις, στη σωµατική 

διά̟λαση – κοντός και ̟λατύς λαιµός, φουσκωµένα άκρα, µικρό ανάστηµα 

κ.ά. ) (Torrey et al., 1994). 

∆ιαφορές στην οξυγόνωση και την κυκλοφορία του αίµατος: Τα 2/3 των 

µονοζυγωτικών µονοχοριακών εµβρύων, µοιράζονται το αίµα ̟ου αντλούν 

α̟ό τον ̟λακούντα, µέσω αρτηριακών και φλεβικών αναστοµώσεων. Μέσω 

των αναστοµώσεων αυτών το αίµα µεταφέρεται α̟ό τον ένα δίδυµο στον 

άλλο. Σε µια µειονότητα τέτοιων ̟ερι̟τώσεων ̟αρουσιάζονται µεγάλες 
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διαφορές στο χρώµα και στο βάρος των διδύµων κατά τη γέννηση. Το 

βρέφος µε τη µεγαλύτερη συγκέντρωση αίµατος (µεγάλος αριθµός ερυθρών 

αιµοσφαιρίων) ̟αρουσιάζει ασυνήθιστα κόκκινο χρώµα και είναι 

βαρύτερο, ενώ το άλλο είναι ωχρό (αναιµία) και µε βάρος τουλάχιστον 20% 

µικρότερο α̟ό το ̟ρώτο. Πρόκειται για το «σύνδροµο µετάγγισης» των 

διδύµων και εµφανίζεται στο 10% των µονοζυγωτών. Το σύνδροµο αυτό 

έχει ως α̟οτέλεσµα κά̟οια α̟ό τα χαµηλού βάρους δίδυµα βρέφη να 

ανα̟τυχθούν µε βραδύτερους ρυθµούς ή να ̟αραµείνουν µικρόσωµα για 

όλη τους τη ζωή. Τα χαµηλά ε̟ί̟εδα συγκέντρωσης αίµατος στον µικρότερο 

σωµατικά δίδυµο, µ̟ορεί να οδηγήσουν σε µη ικανο̟οιητική οξυγόνωση 

(ανοξαιµία), µε α̟οτέλεσµα την ε̟ιβράδυνση της ωρίµασης του εγκεφάλου 

σε κά̟οια κρίσιµα στάδια της ανά̟τυξης.  Είναι ε̟ίσης δυνατό, κατά τον 

τοκετό, ο ̟λακούντας, µετά τη γέννηση του ̟ρώτου βρέφους και ̟ριν 

ακόµα γεννηθεί το δεύτερο, να σταµατήσει την ̟αροχή οξυγόνου, µε 

α̟οτέλεσµα ο εγκέφαλος του δεύτερου βρέφους να µην οξυγονωθεί 

ε̟αρκώς. Τέλος, κά̟οιοι ερευνητές συνδέουν το σύνδροµο µετάγγισης των 

διδύµων µε ψυχώσεις, ό̟ως είναι η σχιζοφρένεια  και η δι̟ολική διαταραχή 

(Torrey et al, 1994, σελ. 18).  

Μολύνσεις: Στο ̟αρελθόν έχουν αναφερθεί ̟ερι̟τώσεις δίδυµων ζευγαριών 

(µονοζυγωτών), ̟ου το ένα βρέφος γεννήθηκε µε σύφιλη, ενώ το άλλο δεν 

είχε ̟ροσβληθεί α̟ό τον ιό. Το 1986 γεννήθηκε ένα ζευγάρι µονοζυγωτικών 

διδύµων α̟ό µια µητέρα ̟ου είχε ̟ροσβληθεί α̟ό τον ιό του AIDS. Το ένα 

δίδυµο βρέφος ̟αρουσίαζε συµβατότητα µε τον ιό, ενώ το άλλο όχι. Αυτό 

µ̟ορεί να συµβαίνει αφενός γιατί κατά τον τοκετό το ̟ρώτο βρέφος είναι 

εκείνο ̟ου τραυµατίζεται ̟ερισσότερο κατά την εξώθηση και κατά συνέ̟εια 

είναι ̟ερισσότερο εκτεθειµένο στις µολύνσεις, και αφετέρου γιατί στις 

̟ερι̟τώσεις του συνδρόµου µετάγγισης, το ανοσο̟οιητικό σύστηµα του 

διδύµου ̟ου δέχεται µικρότερη ̟ροµήθεια αίµατος δεν ανα̟τύσσεται µε 

ε̟άρκεια, µε α̟οτέλεσµα ο οργανισµός του να µην µ̟ορεί να 

κατα̟ολεµήσει ικανο̟οιητικά τους ιούς (Torrey et al, 1994).           
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Φάρµακα και χηµικές ουσίες: Κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, τα φάρµακα 

και οι χηµικές ουσίες ̟ου χρησιµο̟οιούνται α̟ό τη µητέρα, µ̟ορεί να 

έχουν βλαβερές συνέ̟ειες και για τα δύο βρέφη. Ωστόσο, έχει αναφερθεί 

̟ερί̟τωση µονοζυγωτικών διδύµων, ̟ου το ένα βρέφος γεννήθηκε µε 

εγγενείς ανωµαλίες ενώ το άλλο ήταν φυσιολογικό. Ό̟ως α̟οδείχτηκε στη 

συνέχεια, η µητέρα, κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, είχε ̟άρει φάρµακα 

̟ου µ̟ορούσαν να ̟ροκαλέσουν τερατογένεση. Αντίθετα µε τις ̟αρα̟άνω 

̟ερι̟τώσεις, το έµβρυο ̟ου ανα̟τύσσεται µε ̟ερισσότερη συγκέντρωση 

αίµατος, εκτίθεται στα φάρµακα και τις χηµικές ουσίες σε µεγαλύτερο βαθµό 

α̟ό όσο το έµβρυο µε λιγότερη συγκέντρωση αίµατος. Ωστόσο, η κακή 

κυκλοφορία αίµατος και η στέρηση οξυγόνου καθιστούν το δεύτερο αυτό 

έµβρυο ̟ερισσότερο ευαίσθητο στις µολύνσεις. Εκτός α̟ό τα φάρµακα και 

τις χηµικές ουσίες, οι ορµονικές µεταβολές της µητέρας κατά τη διάρκεια της 

εγκυµοσύνης µ̟ορεί να ε̟ηρεάσουν διαφορετικά τα δύο έµβρυα. Στη 

βιβλιογραφία αναφέρεται µια ̟ερί̟τωση µητέρας, ̟ου κατά τη διάρκεια 

της εγκυµοσύνης ̟αρουσίασε υ̟ερθυρεοειδισµό, και γέννησε δύο 

µονοζυγωτικούς διδύµους, ο ένας α̟ό τους ο̟οίους ήταν φυσιολογικός και 

ο άλλος υ̟οθυρεοειδικός (Torrey, et al, 1994,  σελ. 21).   

 

2.7. Αιτίες σύλληψης µονοζυγωτικών και διζυγωτικών διδύµων 

Μέχρι σήµερα δεν έχει καταστεί δυνατό να εκτιµηθούν µε ακρίβεια οι αιτίες 

σύλληψης των διδύµων. Για τους µονοζυγώτες, οι σχετικές ̟ληροφορίες 

είναι ̟εριορισµένες, ενώ για την σύλληψη διζυγωτών, οι ̟αράγοντες ̟ου 

φαίνεται να ευθύνονται σχετίζονται µε ορµονικές εκλύσεις στο σώµα της 

µητέρας, µε την ε̟ίδραση του ̟εριβάλλοντος, µε τις κλιµατολογικές 

συνθήκες, µε τον έµµηνο κύκλο και την ηλικία της γυναίκας, καθώς ε̟ίσης 

και µε ε̟ιστηµονικούς ̟αράγοντες, ό̟ως οι σχετικά νέες µέθοδοι  

υ̟οβοηθούµενης ανα̟αραγωγής.  

 Σύµφωνα µε την Piontelli (2002) για κά̟οια άγνωστη ̟ρωτογενή 

αιτία, στη γυναίκα αυξάνονται τα ε̟ί̟εδα έκλυσης της ωοθυλακιοτρό̟ου 

ορµόνης (Follicle Stimulating Hormone – FSH) α̟ό την υ̟όφυση, µε 
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α̟οτέλεσµα την α̟ελευθέρωση ̟ερισσότερων ωαρίων. Την ίδια λειτουργία 

ε̟ιτελεί και η Κλοµιφαίνη, ένα α̟ό τα ̟ιο διαδεδοµένα φάρµακα ̟ου 

χρησιµο̟οιούνται σε θερα̟είες γονιµότητας. Η έκλυση ορµονών και η 

κληρονοµικότητα φαίνεται να α̟οτελούν τους βασικότερους γενετικούς 

̟αράγοντες σύλληψης διζυγωτικών διδύµων, καθώς ο συνδυασµός αυτός 

̟αρατηρείται σε ολόκληρες γενιές ̟ληθυσµιακών οµάδων ̟ου κατά 

̟αράδοση γεννούν δίδυµα. Στην Αφρική, η συχνότητα γέννησης διδύµων 

είναι 1:63, ενώ στη φυλή Yorumba στη Νιγηρία, η αντίστοιχη συχνότητα 

είναι 1:11 µε τις γυναίκες να ̟αρουσιάζουν υψηλά ̟οσοστά της ορµόνης 

FSH.  

 Το ̟οσοστό γέννησης διδύµων στη νοµαδική φυλή Yorumba 

µειώνεται όταν οι γυναίκες µεταναστεύουν σε αστικές ̟εριοχές. Η µετανάστευση 

αυτή ̟ροκαλεί αλλαγή του τρό̟ου ζωής και των διατροφικών συνηθειών 

των γυναικών αυτών. Θα µ̟ορούσε, λοι̟όν, κανείς να υ̟οθέσει ότι η 

έκλυση της ωοθηλακιοτρό̟ου ορµόνης (FSH) ε̟ηρεάζεται α̟ό το 

διαιτολόγιο της γυναίκας, το ο̟οίο φαίνεται να διαφέρει α̟ό ̟εριοχή σε 

̟εριοχή. Η αύξηση των ορµονών ̟ου ευνοούν τη σύλληψη διζυγωτικών 

διδύµων, είναι ε̟ίσης, δυνατό να ε̟ηρεάζεται και α̟ό την αυξηµένη 

διάρκεια του φωτός σε κά̟οιες ε̟οχές του χρόνου. Το καλοκαίρι είναι η 

ε̟οχή ̟ου χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο α̟ό ηλιοφάνεια, και εικάζεται 

ότι α̟οτελεί, ίσως την ̟ιο ευνοϊκή ε̟οχή για σύλληψη διζυγωτικών 

διδύµων (Cole & Cole, 2002˙ Piontelli, 2002). Η ηλικία και οι 

̟ροηγούµενες γεννήσεις φαίνεται να ̟αίζουν ε̟ίσης κά̟οιο ρόλο στη 

γέννηση διζυγωτικών διδύµων. Οι γυναίκες µεγαλύτερης ηλικίας (35-37 

ετών), καθώς και εκείνες ̟ου έχουν ήδη γεννήσει 3 ή 4 ̟αιδιά, έχουν 

̟ερισσότερες ̟ιθανότητες να συλλάβουν και να γεννήσουν διζυγωτικούς 

διδύµους (Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ Piontelli, 2002). Σύµφωνα µε τους 

Newman & Luke (2000) ένα ̟ολύ σηµαντικό ̟οσοστό αύξησης των 

̟ολύδυµων κυήσεων α̟ό το 1975 έως το 1998 οφείλεται στην τάση 

αναβολής της τεκνο̟οίησης α̟ό την ̟λευρά των µητέρων.    
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  Παράγοντες ̟ου φαίνονται ε̟ίσης να ε̟ηρεάζουν τη γέννηση 

διζυγωτικών διδύµων είναι η σωµατική διά̟λαση της γυναίκας, ο έµµηνος 

κύκλος και ο χρόνος έναρξης της εµµηνό̟αυσης. Οι ψηλές και γερές 

γυναίκες έχουν ̟ερισσότερες ̟ιθανότητες να α̟οκτήσουν διζυγώτες, καθώς 

ε̟ίσης και εκείνες ̟ου έχουν σταθερό αλλά σύντοµο κύκλο ̟εριόδου. 

Υ̟άρχουν ακόµα  έρευνες ̟ου έχουν δείξει ότι όταν η εµµηνό̟αυση αρχίζει 

νωρίς, η σύλληψη και γέννηση διζυγωτικών διδύµων είναι ̟ιο ̟ιθανή 

(Madrigal, 1995˙ Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ Piontelli, 2002). 

 Ό̟ως ̟ροαναφέρθηκε, οι µέθοδοι υ̟οβοηθούµενης ανα̟αραγωγής 

έχουν αυξήσει τα ̟οσοστά γέννησης διδύµων και έχουν δώσει σε ̟ολλά 

ζευγάρια την ευκαιρία της τεκνο̟οίησης, κάτι ̟ου ̟ριν α̟ό το 1976 

(γέννηση του ̟ρώτου βρέφους µε τεχνητή γονιµο̟οίηση στην Αγγλία) 

φαινόταν ουτο̟ικό για τις ̟ερισσότερες ̟ερι̟τώσεις ατεκνίας. Ό̟ως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η Piontelli (2002), η γέννηση διδύµων σήµερα 

µ̟ορεί όχι µόνο να ̟ρογραµµατιστεί, αλλά η σύλληψη να συµβεί σε δύο 

διαφορετικές χρονικές στιγµές, καθώς τα ωάρια µ̟ορούν να γονιµο̟οιηθούν 

τεχνητά στο εργαστήριο, να καταψυχθούν, να διατηρηθούν για κά̟οιο 

χρονικό διάστηµα, και στη συνέχεια να εµφυτευθούν στη µήτρα της 

µητέρας. Αυτό µ̟ορεί να σηµαίνει ότι δύο δίδυµα αδέρφια είναι δυνατό να 

γεννηθούν µε χρονολογική διαφορά το ένα α̟ό το άλλο, ό̟ως ακριβώς 

ισχύει και για τα µη δίδυµα ̟αιδιά, ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό ωάρια ̟ου 

γονιµο̟οιήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. Η εµφύτευση 

γονιµο̟οιηµένων ωαρίων σε γυναίκες ̟ου δεν α̟οτελούν γενετικά τις 

µητέρες των ̟αιδιών ̟ου θα γεννηθούν, συναντάται συχνά στην 

υ̟οβοηθούµενη ανα̟αραγωγή (δωρεά ωαρίου), και συγκεκριµένα α̟οτελεί 

µια α̟ό τις ̟ιο διαδεδοµένες µεθόδους τεχνητής γονιµο̟οίησης. Πέρα α̟ό 

τις ̟αρα̟άνω µορφές εξωσωµατικής γονιµο̟οίησης, οι ο̟οίες γνωρίζουµε 

ότι ευθύνονται συχνά για τη γέννηση διδύµων, οι ̟ληροφορίες ̟ου έχουµε 

σχετικά µε άλλες µεθόδους υ̟οβοηθούµενης ανα̟αραγωγής (δωρεά 

σ̟έρµατος, δωρεά εµβρύων, υ̟οκατάστατη µητρότητα) αφορούν ̟ιθανές 

̟ερι̟τώσεις ε̟ιτυχούς έκβασης της κάθε δοκιµασίας, χωρίς να 
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διευκρινίζεται ̟οιο ̟οσοστό α̟ό αυτές κατέληξε σε γέννηση διζυγωτικών 

διδύµων. Στις ΗΠΑ, κάθε χρόνο, γεννιούνται 23.000-30.000 βρέφη µε τη 

µέθοδο της δωρεάς σ̟έρµατος, ενώ 6.000 ̟αιδιά έχουν γεννηθεί έως τώρα µε 

τη µέθοδο της υ̟οκατάστατης µητρότητας (Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ 

Πα̟αληγούρα, 2001).  

 Τα ̟αρα̟άνω, ωστόσο, δεν ε̟αρκούν για την εξαγωγή ασφαλών 

συµ̟ερασµάτων αναφορικά µε τα αίτια της γέννησης διζυγωτών, καθώς 

εκκρεµεί η διερεύνηση του ρόλου της κληρονοµικότητας του ̟ατέρα και της 

αναστολής λήψης των αντισυλλη̟τικών χα̟ιών α̟ό τη µητέρα, τα ο̟οία 

θεωρούνται ̟ιθανοί, αλλά όχι βέβαιοι, ̟αράγοντες ̟ρόκλησης σύλληψης 

διζυγωτικών διδύµων.  

 Οι ̟αράγοντες ̟ου, κατά κύριο λόγο, ε̟ηρεάζουν τη γέννηση 

διζυγωτικών διδύµων δεν φαίνονται να σχετίζονται και µε τη γέννηση 

µονοζυγωτών. Ένα α̟ό τα ελάχιστα είδη ̟ου είναι γενετικά 

̟ρογραµµατισµένα να γεννούν  µονοζυγωτικούς διδύµους είναι ένα µικρό 

ζώο της Αµερικής ̟ου ονοµάζεται armadillo. Για τα άλλα είδη, 

συµ̟εριλαµβανοµένου και του ανθρώ̟ου, η γέννηση µονοζυγωτικών 

διδύµων α̟οτελεί µάλλον τυχαίο γεγονός ή καλύτερα γεγονός ̟ου η 

τρέχουσα ε̟ιστήµη αγνοεί την αιτιολογία του (Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ 

Piontelli, 2002) .  

 

2.8. Συζήτηση 

Στην ενότητα αυτή αναφερθήκαµε σε µυθικές αντιλήψεις ̟ου για αιώνες  

κυριάρχησαν γύρω α̟ό τη γέννηση και τον βίο των διδύµων. 

Παρουσιάσαµε, ε̟ίσης, στοιχεία για τη βιολογία των διδύµων, για τους 

τρό̟ους µε τους ο̟οίους η σύγχρονη ε̟ιστήµη οδήγησε στην αύξηση των 

δίδυµων και γενικότερα των ̟ολύδυµων κυήσεων. Τέλος, αναφερθήκαµε 

στις κατηγορίες των διδύµων, στο φύλο τους και στις ̟ιθανές αιτίες 

σύλληψής τους.  

 Οι µυθολογικές αφηγήσεις σχετικά µε τους τρό̟ους σύλληψης των 

διδύµων δείχνουν ότι αρχικά οι άνθρω̟οι θεώρησαν τη διδυµία ως θείο 
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έργο, στο ο̟οίο τελικά µ̟όρεσαν να φτάσουν και οι θνητοί. ∆ίδυµα ̟αιδιά 

µ̟ορούσαν να γεννηθούν α̟ό θεούς ή α̟ό θνητούς ή α̟ό κά̟οιο 

συνδυασµό τους. Παρά τις ατοµικές τους διαφορές, οι δίδυµοι στη 

µυθολογία ̟αρουσιάζονταν συχνά σαν ̟λάσµατα µε υ̟ερφυσικές δυνάµεις, 

µε θάρρος και µε έντονα συναισθήµατα. Η σχέση µεταξύ τους άγγιζε, σε 

αρκετές ̟ερι̟τώσεις, τα δύο άκρα – ̟ολύ µεγάλη αγά̟η, αφοσίωση και 

συνεργασία α̟ό τη µια µεριά ή µίσος και αντιζηλία α̟ό την άλλη. Συχνά η 

σχέση αυτή φαίνεται να διαµορφώνεται ̟ριν ακόµα γεννηθούν οι δίδυµοι, 

και να διατηρεί την αρχική της µορφή ως το θάνατό τους. Ο θάνατος του 

ενός συχνά ̟ροκαλεί αβάσταχτο ̟όνο στον άλλο. Συχνά οι αφηγήσεις 

σχετικά µε τη γέννηση και την ανατροφή των διδύµων ̟εριέχουν στοιχεία 

εγκατάλειψης, και συνοδεύονται α̟ό ηθικά διλήµµατα ̟ου ̟λαισιώνουν 

την σύλληψή τους. 

 Πέρα α̟ό τη µυθολογία, οι αντιλήψεις σχετικά µε τους διδύµους σε 

διάφορες ̟εριοχές και λαούς της γης, διαφέρουν. Κά̟οιοι λαοί 

αντιµετω̟ίζουν τη γέννηση διδύµων αρνητικά. Τους θανατώνουν (και τους 

δύο ή τον ένα) για να ̟ρολάβουν φυσικές και άλλες καταστροφές, τους 

κατηγορούν για αιµοµιξία, τους αντιµετω̟ίζουν ως ̟αράγωγα µοιχείας. 

Θανατώνουν ή τιµωρούν τη µητέρα τους, α̟οµακρύνοντάς την α̟ό τους 

οικισµούς τους. Υ̟άρχουν, ωστόσο, φυλές ̟ου α̟οδέχονται τον ερχοµό των 

διδύµων ως ευλογία και ως σηµάδι γονιµότητας για τους ίδιους και για τη 

γη τους. Α̟οδίδουν στα δίδυµα υ̟ερφυσικές δυνάµεις και ιαµατικές 

ικανότητες, «φροντίζουν» ισόβια ακόµα έναν δίδυµο ̟ου έχει ̟εθάνει στη 

γέννα ή αργότερα και ̟ροσεύχονται για τα δίδυµα ̟αιδιά σε δικούς τους 

θεούς γονιµότητας.  Πέρα α̟ό κά̟οια ζευγάρια διδύµων ̟ου έχει βρεθεί ότι 

̟αρουσιάζουν ιδιαίτερες ικανότητες σε κά̟οιους τοµείς, η ανεξήγητη 

«τηλε̟αθητική» τους σχέση (βλ. ̟αρακάτω), θα µ̟ορούσε ίσως να θεωρηθεί 

µοναδικά «υ̟ερφυσικό» χαρακτηριστικό των διδύµων, γεγονός ̟ου 

ε̟ιβεβαιώνει την ιδιαίτερη σχέση ανάµεσα σε αυτήν την κατηγορία 

αδελφών. Έχει άραγε η ε̟ιστήµη, ̟ου τόσο συνέβαλε στην αύξηση 

γεννήσεων των διδύµων, διερευνήσει όλους τους τοµείς ανά̟τυξης των 
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διδύµων µε το ίδιο ενδιαφέρον και την ίδια σχολαστικότητα ̟ου έχει 

µελετήσει τα µη δίδυµα ̟αιδιά; Σύµφωνα µε την Μαρκοδηµητράκη (2003) 

οι ε̟ιστήµονες σήµερα δεν κατανοούν την ανα̟τυξιακή ̟ορεία, αλλά  και 

τα ̟ροβλήµατα των διδύµων, γιατί για καιρό το ενδιαφέρον ̟ολλών 

βιολόγων και ψυχολόγων είχε µονο̟ωλήσει ο τρό̟ος µε τον ο̟οίο η 

νοηµοσύνη ε̟ηρεάζεται (µόνο) α̟ό τους κληρονοµικούς ̟αράγοντες – και 

τα δίδυµα ̟αιδιά ήταν «ιδανικά» υ̟οκείµενα έρευνας. Αυτή η ερευνητική 

ε̟ιχείρηση, όχι µόνο ήταν µονοµερής, αλλά και δεν α̟έδωσε τα 

αναµενόµενα ( βλ. σχ. Μαρκοδηµητράκη, 2003). 

 Είναι γνωστό ότι τα τελευταία 30 χρόνια, οι γεννήσεις διδύµων έχουν 

̟αρουσιάσει ραγδαία αύξηση, λόγω της ̟ροόδου της ιατρικής και λόγω του 

αυξανόµενου ορίου ηλικίας τεκνο̟οίησης ̟ολλών γυναικών. Οι µέθοδοι 

υ̟οβοηθούµενης ανα̟αραγωγής έχουν βοηθήσει χιλιάδες ζευγάρια να 

α̟οκτήσουν ̟αιδιά. Η γέννηση διδύµων, ό̟ως και µη δίδυµων ̟αιδιών, 

µ̟ορεί σήµερα να ̟ρογραµµατιστεί και η εγκυµοσύνη µ̟ορεί να α̟οτελεί 

γεγονός ανεξάρτητο α̟ό τη σύλληψη. Όλα τα ̟αρα̟άνω, ωστόσο, 

συνοδεύονται α̟ό ̟ερισσότερους ̟εριγεννητικούς κινδύνους για τη 

µητέρα, για τα έµβρυα και για τα βρέφη. Τα ̟οσοστά ̟ρογεννητικών και 

µεταγεννητικών θανάτων του ενός ή και των δύο διδύµων είναι αρκετά 

υψηλά, ενώ συχνά τα δίδυµα γεννιούνται ̟ρόωρα και µε χαµηλό βάρος. 

 Παρά το γεγονός ότι οι κυριότερες κατηγορίες διδύµων είναι δύο 

(µονοζυγώτες και διζυγώτες), οι ε̟ι̟λέον υ̟οκατηγορίες ̟ου 

̟εριγράφηκαν ̟αρα̟άνω κάνουν εµφανή την ̟ολυ̟λοκότητα του 

φαινοµένου της διδυµίας, τους κινδύνους ̟ου κρύβει η ανά̟τυξη δίδυµων 

εµβρύων, καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες του ενδοµήτριου 

̟εριβάλλοντος, µέσα στο ο̟οίο καλούνται κάθε φορά να συν-ανα̟τυχθούν 

τα µελλοντικά δίδυµα βρέφη. Ό̟ως ̟αρατηρήσαµε, οι µονοζυγωτικοί 

δίδυµοι είναι σχεδόν ̟άντα ίδιου φύλου (βλ. σχ. ̟αρακάτω) και α̟οτελούν 

σ̟ανιότερη κατηγορία α̟ό τους διζυγώτες. Η κατανοµή του φύλου των 

διζυγωτικών διδύµων καθιστά σ̟ανιότερη τη γέννηση ζευγαριών ίδιου 
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φύλου (κορίτσι-κορίτσι 25%, αγόρι-αγόρι 25%) α̟ό ό,τι ζευγαριών 

διαφορετικού φύλου (αγόρι-κορίτσι 50%).     

          Στο τελευταίο µέρος της ενότητας ̟εριγράψαµε τις ̟ιθανές αιτίες ̟ου 

οδηγούν στη σύλληψη διδύµων. Ενώ για τους µονοζυγώτες η διδυµία 

φαίνεται να είναι ένα τυχαίο γεγονός, για τους διζυγώτες οι αιτίες θα 

µ̟ορούσαν να είναι ̟ολλές. Οι ορµόνες και οι ̟εριβαλλοντικοί ̟αράγοντες 

είναι ̟ιθανό να ευθύνονται σε µεγάλο βαθµό για τη σύλληψη διζυγωτικών 

διδύµων, καθώς έχουν βρεθεί ̟ολιτισµικές οµάδες (γυναίκες της φυλής 

Yorumba) µε ̟αραδοσιακά αυξηµένα ε̟ί̟εδα ορµονών ̟ου ευνοούν τη 

διδυµία. Στις οµάδες αυτές τα ε̟ί̟εδα των σχετικών ορµονών αλλάζουν 

όταν αλλάζει και το ̟εριβάλλον ̟ου ζουν (µεταφορά σε αστικές ̟εριοχές). 

Οι µεγαλύτερες σε ηλικία, οι ̟ολύτοκες και οι γερές σωµατικά γυναίκες 

φαίνεται να έχουν ̟ερισσότερες ̟ιθανότητες να γεννήσουν διζυγώτες, ενώ 

το καλοκαίρι είναι η ε̟οχή του έτους ̟ου, λόγω µεγαλύτερης διάρκειας του 

φωτός, ευνοεί ̟ιθανόν τη σύλληψή τους. Περισσότεροι διζυγωτικοί δίδυµοι 

γεννιούνται α̟ό την εφαρµογή µεθόδων υ̟οβοηθούµενης ανα̟αραγωγής, 

αλλά οι σχετικές ̟ληροφορίες ̟ου έχουµε σήµερα δεν ̟εριγράφουν µε 

σαφήνεια τα ̟οσοστά δίδυµων γεννήσεων α̟ό κάθε διαφορετική µέθοδο. 

Μάλιστα, ορισµένοι µελετητές της γυναικείας γονιµότητας, ό̟ως ο Madrigal 

(1995), υ̟οστηρίζουν ότι η συχνότητα γέννησης διζυγωτικών διδύµων 

διαφέρει α̟ό ̟ληθυσµό σε ̟ληθυσµό, κυρίως λόγω της δυνατότητας 

άσκησης ελέγχου α̟ό την ε̟ιστήµη της γενετικής, ενώ η συχνότητα 

γέννησης µονοζυγωτικών διδύµων ̟αρουσιάζει σταθερότητα – ̟αρά την 

άγνοιά µας για την αιτιολογία σύλληψής τους. 
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Ενότητα ∆εύτερη 

 

2.9. Οι φάσεις της ανά̟τυξης των διδύµων 

Το φαινόµενο της διδυµίας δεν ̟εριορίζεται στις γονιδιακά οφειλόµενες 

οµοιότητες ή διαφορές των διδύµων, αλλά ε̟εκτείνεται και σε άλλους ̟ολύ 

σηµαντικούς τοµείς της ανά̟τυξής τους. Α̟ό τη γέννηση ως το θάνατό τους, 

οι δίδυµοι α̟οτελούν ένα «ζευγάρι» ανθρώ̟ων ̟ου µοιράζονται ένα κοινό 

̟εριβάλλον και βιώνουν συχνά κοινές αλληλε̟ιδράσεις και εµ̟ειρίες 

(Piontelli, 2002, σελ. 117). Η συµβίωση και το µοίρασµα κοινών εµ̟ειριών 

ε̟ηρεάζουν σε ̟ολύ µεγάλο βαθµό την ανά̟τυξη των διδύµων, καθώς και 

τις ̟ροσδοκίες ̟ου οι άλλοι τρέφουν για αυτούς.  

 

2.9.1.  Σωµατική ανά̟τυξη 

Κατά τις τελευταίες εβδοµάδες της κύησης, οι δίδυµοι ανα̟τύσσονται µε 

βραδύτερους ρυθµούς συγκριτικά µε τα µη δίδυµα έµβρυα. Παράλληλα, οι 

δίδυµες κυήσεις καταλήγουν ̟ιο συχνά σε ̟ρόωρους τοκετούς α̟ό ό,τι οι 

αντίστοιχες µη δίδυµες. Τα ̟αρα̟άνω έχουν ως α̟οτέλεσµα τα δίδυµα 

βρέφη να γεννιούνται µε µικρότερη ̟ερίµετρο κεφαλής, καθώς ε̟ίσης µε 

µικρότερο βάρος και ύψος α̟ό τα µη δίδυµα βρέφη. Για τα τρίδυµα, τα 

τετράδυµα, κ.λ.̟., οι διαφορές αυτές είναι ακόµη µεγαλύτερες 

(Μαρκοδηµητράκη, 2003).  

 Ως ̟ρος το βάρος, τα δίδυµα νή̟ια ηλικίας 5 ετών, έχουν µειώσει τη 

διαφορά α̟ό τα µη δίδυµα νή̟ια, α̟ό 30% (̟οσοστό διαφοράς κατά τη 

γέννηση) σε 4 %. Στα 8 χρόνια, η διαφορά βάρους φαίνεται να έχει 

εξαλειφθεί, ̟αρά το γεγονός ότι κά̟οιοι ερευνητές δε συµµερίζονται 

α̟όλυτα την ά̟οψη αυτή (Buckler, 1999).  

       Ως ̟ρος το ύψος, οι διαφορές φαίνεται εξαρχής να είναι µικρότερες 

ανάµεσα στα δίδυµα και µη δίδυµα βρέφη. Στα 5 χρόνια, η διαφορά ύψους 

µειώνεται α̟ό 17% (̟οσοστό διαφοράς κατά τη γέννηση) στο 3 %, ενώ στα 8 

χρόνια η διαφορά έχει µειωθεί στο 1% (Buckler, 1999). Σύµφωνα µε την 

έρευνα των Champerlain & Simpson (1977, στο Buckler, 1999), οι δίδυµοι 
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καταφέρνουν να µειώσουν τις διαφορές βάρους και ύψους σε µικρότερο 

χρονικό διάστηµα α̟ό ό,τι τα ελλι̟οβαρή µη δίδυµα βρέφη.  

 Ως ̟ρος τις διαφορές φύλου, οι σχετικές έρευνες ε̟ιβεβαιώνουν το 

γεγονός ότι ενώ κατά τη γέννηση το ύψος και το βάρος των δίδυµων 

αγοριών και κοριτσιών φαίνεται να µην ̟αρουσιάζει διαφορές,  µέχρι την 

ηλικία των 2 ετών, τα δίδυµα αγόρια ανα̟τύσσονται ̟ερισσότερο, έχοντας 

κατά µέσο όρο 0,75 κιλά µεγαλύτερο βάρος και 2 εκατοστά µεγαλύτερο 

ύψος α̟ό τα δίδυµα κορίτσια ίδιας ηλικίας. Ωστόσο, α̟ό την ηλικία αυτή 

και µετά τα κορίτσια ανα̟τύσσονται µε ̟ιο γρήγορους ρυθµούς. Αυτό έχει 

ως α̟οτέλεσµα τα δίδυµα κορίτσια να ̟αρουσιάζουν το ίδιο ύψος µε τα 

δίδυµα αγόρια µέχρι την ηλικία των 5 χρόνων και το ίδιο βάρος µέχρι την 

ηλικία των 6 χρόνων.  

       Αντίστοιχες διαφορές µεταξύ µονοζυγωτικών και διζυγωτικών 

διδύµων δε βρέθηκαν, εκτός του ότι µε το ̟έρασµα του χρόνου, οι 

µονοζυγωτικοί τείνουν να ̟αρουσιάζουν ̟ερισσότερες οµοιότητες µεταξύ 

τους, ενώ αντίστοιχα οι διζυγώτες µεγαλύτερες διαφορές. Ωστόσο, οι 

̟εριβαλλοντικοί ̟αράγοντες φαίνεται να ̟αίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

ανά̟τυξη των διδύµων, και ̟αράλληλα να ευθύνονται για ̟αρατηρήσιµες 

διαφορές ανάµεσα στους µονοζυγώτες (Buckler, 1999).  

 Η σωµατική ανά̟τυξη των διδύµων ̟αρουσιάζει διακυµάνσεις σε 

όλη τη διάρκεια της ̟αιδικής ηλικίας και κυρίως κατά την εφηβεία (Buckler, 

1999). Μετά την ηλικία των 5 ετών µειώνεται ο ρυθµός αύξησης του βάρους 

των διδύµων και ̟αραµένει χαµηλός ακόµα και µετά τα 10 χρόνια. Τα 

δίδυµα ̟αιδιά ακολουθούν στην εφηβεία, σε γενικές γραµµές, την ίδια 

ανα̟τυξιακή ̟ορεία µε τα µη δίδυµα συνοµήλικα ̟αιδιά, αν και τα δίδυµα 

κορίτσια φαίνεται να φτάνουν στην ̟λήρη σωµατική ωρίµανση µε µια 

µικρή καθυστέρηση σε σχέση µε τα µη δίδυµα κορίτσια. Σύµφωνα µε τον 

Buckler, (1999) δύο µελέτες  έχουν δείξει  ότι η ανά̟τυξη των δίδυµων 

αγοριών κατά τη διάρκεια της εφηβείας, ̟ροσεγγίζει την αντίστοιχη των µη 

δίδυµων αγοριών όσον αφορά στο ύψος, ̟ράγµα ̟ου δε συµβαίνει στον 

ίδιο βαθµό µε τα κορίτσια. Παρατηρήθηκε, ε̟ίσης, ότι η ανά̟τυξη των 
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διδύµων ολοκληρώνεται ̟ιο γρήγορα α̟ό ό,τι η ανά̟τυξη των µη διδύµων. 

Αυτό έχει ως α̟οτέλεσµα να σταµατούν νωρίτερα να ανα̟τύσσονται 

σωµατικά. Όταν δίδυµα και µη δίδυµα αγόρια βρίσκονται στην ηλικία των 

18 ετών, οι δίδυµοι ̟αρουσιάζουν µικρότερο ύψος κατά 1 εκατοστό και 

µικρότερο βάρος κατά 1,4 κιλά α̟ό τους µη διδύµους. Οι αντίστοιχες 

διαφορές για τα κορίτσια είναι 1.4 εκατοστά για το ύψος  και 2,6 κιλά για το 

βάρος.  

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι για καθέναν α̟ό τους διζυγωτικούς 

διδύµους, η εφηβεία µ̟ορεί να ξεκινήσει σε διαφορετική ηλικία. Αυτή η 

διαφορά στην σωµατική ωρίµανση είναι ̟ιθανό να ̟ροκαλέσει ̟οικίλες 

αντιδράσεις στους ίδιους τους διδύµους, στους γονείς τους, αλλά και 

γενικότερα στο ̟εριβάλλον τους (Buckler, 1999).  

 Οι γονείς είναι συνήθως οι ̟ρώτοι ̟ου ̟αρατηρούν τις διαφορές 

στην ωρίµανση των δίδυµων ̟αιδιών τους. Οι ̟ροσδοκίες των γονέων, σε 

συνδυασµό µε τις ̟αρατηρήσεις ατόµων του ευρύτερου ̟εριβάλλοντος είναι 

δυνατό να ̟ροκαλέσουν ανησυχίες ακόµα και στα ίδια τα ̟αιδιά, ̟ου 

δυσκολεύονται να δεχτούν τη µοναδικότητά τους. Τα ̟ερισσότερα ̟αιδιά 

(δίδυµα ή µη) ̟αρατηρούν τους συνοµηλίκους τους και σχολιάζουν τις 

διαφορές ̟ου ̟αρατηρούν ανάµεσα σε εκείνους και στα ίδια. Μια µικρή 

καθυστέρηση στην ωρίµανση ενός διδύµου, µ̟ορεί να γίνει αντικείµενο 

σχολιασµού και αιτία ̟ανικού για την οικογένεια, ενώ ̟αράλληλα, µ̟ορεί 

να ̟ροκαλέσει διαταραχές στη σχέση του διδύµου µε τους συνοµηλίκους 

του, κυρίως στο σχολικό ̟εριβάλλον. Παράλληλα, ψυχολογικές και 

συναισθηµατικές ε̟ι̟τώσεις µ̟ορεί να ̟ροκαλέσει για τους ίδιους λόγους η 

̟ρόωρη ανά̟τυξη ενός διδύµου. Ωστόσο, ̟αρά τις σωµατικές διαφορές και 

τα συναισθήµατα ̟ου αυτές ̟ροκαλούν, οι δίδυµοι έχουν το ̟λεονέκτηµα 

της µοναδικής σχέσης ̟ου τους ̟ροσφέρει η διδυµία, στο ̟λαίσιο της 

ο̟οίας ο καθένας έχει, συνήθως (αλλά όχι ̟άντα) την συµ̟αράσταση του 

άλλου. Η σχέση αυτή, ωστόσο, είναι ̟ιθανό να οδηγήσει σε αισθήµατα 

µειονεξίας στον ένα δίδυµο ̟ου ̟αρατηρεί τον αδερφό του να 

ανα̟τύσσεται µε ταχύτερους ρυθµούς. Η µεταξύ τους ανα̟όφευκτη 
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σύγκριση µ̟ορεί να οδηγήσει σε χαµηλή αυτοεκτίµηση ή ακόµα και 

κατάθλιψη, αν οι διαφορές µεταξύ τους δεν αντιµετω̟ιστούν έγκαιρα α̟ό 

το ̟εριβάλλον τους. O Buckler (1999) υ̟οστηρίζει ότι οι δίδυµοι ̟ρέ̟ει να 

ανατρέφονται ως ανεξάρτητες ̟ροσω̟ικότητες, µε τα δικά τους 

ενδιαφέροντα και µε τις δικές τους ικανότητες, διατηρώντας ̟άντα τον 

ιδιαίτερο δεσµό ̟ου διέ̟ει εξ αρχής τη σχέση τους.               

 

2.9.2.  Η ανά̟τυξη της γλώσσας στους διδύµους 

Η γλωσσική ανά̟τυξη των διδύµων ̟αρουσιάζει ορισµένα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά α̟ό την αντίστοιχη ανά̟τυξη των µη δίδυµων ̟αιδιών 

(Mogford-Bevan, 1999). Εύλογα οι ερευνητές έχουν ε̟ικεντρώσει το 

ενδιαφέρον τους στην ε̟ίδραση ̟ου µ̟ορεί να ασκούν οι γενετικοί 

̟αράγοντες στην γλωσσική ικανότητα, καθώς οι δίδυµοι αφενός έχουν 

εξαρχής τις ίδιες ανα̟τυξιακές ανάγκες, αφετέρου αναγκάζονται να 

µοιραστούν ένα ̟εριβάλλον ̟ροορισµένο να ικανο̟οιήσει ανα̟τυξιακά 

ένα µόνο ̟αιδί. Σύµφωνα µε ̟αλαιότερες έρευνες (Day, 1932, Davis, 1937, 

Mittler, 1971, στο Mogford-Bevan, 1999) οι δίδυµοι αρχικά είναι ̟ιθανό να 

̟αρουσιάσουν µια µικρή καθυστέρηση στη γλωσσική ανά̟τυξη, η ο̟οία 

ωστόσο, µ̟ορεί να ξε̟εραστεί µε το ̟έρασµα του χρόνου.  

 Σύµφωνα µε την Mogford-Bevan (1999) οι ̟αράγοντες στους ο̟οίους 

οφείλεται η καθυστέρηση στη γλωσσική ανά̟τυξη των διδύµων, όταν αυτή 

̟αρατηρείται, δεν έχουν καθοριστεί µε ακρίβεια. Παρά το γεγονός ότι τα 

δίδυµα ̟αιδιά ̟αρουσιάζουν καθυστέρηση στη γλωσσική ανά̟τυξη σε 

µεγαλύτερη συχνότητα α̟ό ό,τι τα µη δίδυµα ̟αιδιά, η ίδια η διδυµία δε 

φαίνεται να είναι η αιτία των ̟ροβληµάτων αυτών. Η καθυστέρηση αυτή, 

όταν ̟αρατηρείται, µ̟ορεί να οφείλεται στην ελλι̟ή γονεϊκή µέριµνα, λόγω 

των ̟ρακτικών δυσκολιών της ανατροφής (Mogford-Bevan, 1999).   

Ό̟ως δείχνουν σχετικές έρευνες, οι δίδυµοι δεν ̟αρουσιάζουν σε 

όλες τις ̟ερι̟τώσεις α̟οκλίσεις στην ανά̟τυξη  του λόγου. Οι Malmstrom 

& Silva (1986, στο Mogford-Bevan, 1999) µελέτησαν την ανά̟τυξη της 

γλώσσας σε µονοζυγωτικά δίδυµα κορίτσια και δεν βρήκαν διαφορές α̟ό 
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την αντίστοιχη ανά̟τυξη των µη δίδυµων κοριτσιών. Τα ίδια α̟οτελέσµατα 

βρέθηκαν και α̟ό αντίστοιχες έρευνες στις ο̟οίες µελετήθηκαν δίδυµα 

αγόρια ή δίδυµοι και των δύο φύλων (βλ. σχ. Mogford-Bevan, 1999). Στις 

̟αρα̟άνω έρευνες, τα υ̟οκείµενα ̟ου ε̟ιλέχθηκαν, ̟ροέρχονταν α̟ό 

οικογένειες ό̟ου οι γονείς διέθεταν υψηλό ε̟ί̟εδο µόρφωσης και η 

φροντίδα των ̟αιδιών ήταν ε̟αρκής. Σκο̟ός ήταν να α̟οκλεισθούν όσο το 

δυνατό ̟ερισσότεροι ̟αράγοντες ̟ου θα µ̟ορούσαν να ε̟ηρεάσουν 

αρνητικά τη γλωσσική ανά̟τυξη, και να ληφθεί υ̟όψιν µόνο ο ̟αράγοντας 

της διδυµίας. Σύµφωνα µε τα α̟οτελέσµατα της έρευνας του Stafford (1987), 

ακόµα και στις ̟ερι̟τώσεις διδύµων ̟ου ̟αρουσίαζαν µικρή καθυστέρηση 

στη γλωσσική ανά̟τυξη, οι α̟οκλίσεις βρίσκονταν µέσα στα αναµενόµενα 

όρια για την ηλικία των ̟αιδιών.    

Λαµβάνοντας υ̟όψιν τα ̟αρα̟άνω, θα µ̟ορούσε κανείς να 

διακρίνει µια άλλη διάσταση της γλωσσικής ανά̟τυξης των διδύµων, η 

ο̟οία δεν αφορά στην ̟ορεία της στο χρόνο, αλλά στα στοιχεία ̟ου την 

διαφορο̟οιούν ̟οιοτικά α̟ό την αντίστοιχη γλωσσική ανά̟τυξη των µη 

δίδυµων ̟αιδιών. Για ̟αράδειγµα, η Savic (1980, στο Μogford-Bevan, 1999) 

υ̟οστήριξε ότι οι δίδυµοι χρησιµο̟οιούν συντοµότερες εκφράσεις στην 

ε̟ικοινωνία τους. Σύµφωνα µε την ίδια όµως, το γεγονός αυτό δεν 

υ̟οδεικνύει κά̟οιου είδους καθυστέρηση στη γλωσσική ανά̟τυξη, αλλά 

α̟οτελεί συνέ̟εια των συνθηκών, κάτω α̟ό τις ο̟οίες ε̟ικοινωνούν τα 

δίδυµα ̟αιδιά µε τα άτοµα ̟ου τα φροντίζουν. Οι τριαδικές 

αλληλε̟ιδράσεις, ̟ου συναντώνται κατά κύριο λόγο στους διδύµους (̟.χ. 

µητέρα-δίδυµοι), διευκολύνονται µε τη χρήση συντοµότερων εκφράσεων, 

ώστε να διατηρείται η εναλλαγή σειράς. Ε̟ι̟λέον, η Savic υ̟οστηρίζει ότι η 

εναλλαγή σειράς, ως συντονισµένη µορφή ε̟ικοινωνίας, ̟αρατηρείται 

στους διδύµους ̟ριν α̟ό τον δεύτερο χρόνο. Ό̟ως θα δούµε ̟αρακάτω, 

µεταγενέστερες µελέτες όχι µόνο ενισχύουν τη θέση αυτή, αλλά 

̟αρουσιάζουν ευρήµατα ̟ου στηρίζουν την εµφάνιση της εναλλαγής 

σειράς στην ε̟ικοινωνία ̟ολύ ̟ριν το τέλος του ̟ρώτου χρόνου 

(Kugiumutzakis, 1985).  
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Οι ̟ερι̟τώσεις στις ο̟οίες γίνεται λόγος για ̟ραγµατική καθυστέρηση 

της γλωσσικής ανά̟τυξης των διδύµων, αφορούν κυρίως βλάβες ̟ου 

̟ροκαλούνται κατά τη γέννηση, ό̟ως ε̟ίσης και την ιδιαίτερη κατάσταση 

της διδυµίας, µε όλες τις κοινωνικές και ψυχολογικές ε̟ιδράσεις ̟ου µ̟ορεί 

να έχει για τους διδύµους (Μαρκοδηµητράκη, Κουγιουµουτζάκης & 

Κοκκινάκη, 2005) .  

Παρά το γεγονός ότι δεν υ̟άρχουν ε̟αρκή ερευνητικά δεδοµένα 

̟ου να στηρίζουν την ά̟οψη ότι η καθυστέρηση στη γλωσσική ανά̟τυξη 

των διδύµων οφείλεται σε ̟ρογεννητικούς ή ̟εριγεννητικούς ̟αράγοντες, 

δεν µ̟ορούµε να ̟αραβλέψουµε το γεγονός ότι η γέννηση διδύµων 

συνοδεύεται α̟ό ̟ερισσότερους κινδύνους, όσον αφορά στην ̟ρόκληση 

βλαβών σχετικών µε την ανά̟τυξη της γλώσσας (Mogford-Bevan, 1999). 

 Ο Barth (1996, στο Mogford-Bevan, 1999), συγγραφέας και δίδυµος, 

εξέφρασε την ά̟οψη ότι ανάµεσα στους διδύµους ανα̟τύσσεται µια µορφή 

γλωσσικής ε̟ικοινωνίας, η ο̟οία ̟ροηγείται της ανά̟τυξης του λόγου, και 

η ο̟οία α̟οτελεί έναν ιδιαίτερο κώδικα ̟ου αφορά µόνο τους δύο. Το 

µοίρασµα αυτό είναι ε̟αρκές και τόσο οικείο για τα δίδυµα βρέφη, ώστε η 

µητρική τους γλώσσα αρχικά αφορά ̟ερισσότερο τους υ̟όλοι̟ους και όχι 

τόσο τα ίδια.  

 Βασιζόµενος στην ̟αρα̟άνω ά̟οψη του Barth, o Zazzo (1978 στο 

Mogford-Bevan, 1999, σελ. 38) υ̟έθεσε ότι η ̟ρώτη µορφή γλωσσικής 

ε̟ικοινωνίας ανάµεσα στους διδύµους δεν είναι η τυ̟ική µητρική τους 

γλώσσα. Ονόµασε αυτό το είδος ε̟ικοινωνίας «κρυ̟τοφασία» και την 

χαρακτήρισε ως «µυστική γλώσσα», όρος ̟ου ε̟ικράτησε στις σχετικές 

ε̟ιστηµονικές συζητήσεις, ̟ερισσότερο α̟ό τους όρους «ιδιογλωσσία», 

«οµιλία διδύµων» και «γλώσσα διδύµων». 

 Ο Bakker (1978, στο Mogford-Bevan, 1999) διαφώνησε µε τον όρο 

«µυστική γλώσσα», ο ο̟οίος κατά την ά̟οψή του ̟αρα̟έµ̟ει σε έναν 

κώδικα γλωσσικής ε̟ικοινωνίας ̟ου δηµιουργείται σκό̟ιµα για να µη 

γίνεται κατανοητός α̟ό τους άλλους και ̟ου συµβαίνει στο ̟λαίσιο 

ανταγωνισµού οµάδων ̟αιδιών µεγαλύτερης ηλικίας. Για τον Bakker ο 
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καταλληλότερος όρος ̟ου αντιστοιχεί στη γλώσσα των διδύµων είναι η 

«αυτόνοµη γλώσσα». Σύµφωνα µε τον ίδιο, η ιδιόµορφη αυτή γλώσσα των 

διδύµων δεν έχει µελετηθεί ε̟αρκώς α̟ό τους γλωσσολόγους, αφενός λόγω 

της ασάφειας των δοµικών της στοιχείων, αφετέρου λόγω της ̟ε̟οίθησής 

τους ότι η γλώσσα αυτή δεν είναι εξ ολοκλήρου αυτοφυής, αλλά α̟οτελεί 

«̟ρώιµη διαστρεβλωµένη α̟όδοση» της µητρικής γλώσσας των ̟αιδιών. Ο 

ίδιος ο Bakker ̟ροσ̟άθησε να συνδέσει τη δηµιουργία της αυτόνοµης 

γλώσσας των διδύµων µε τις διαδικασίες µίµησης µέσω µάθησης. 

Υ̟οστήριξε ότι οι δίδυµοι χρησιµο̟οιούν ο ένας τον άλλο ως ̟ρότυ̟ο 

µίµησης, και µέσω ενισχύσεων οδηγούνται στη δηµιουργία του κοινού τους 

κώδικα, τον ο̟οίο είναι δύσκολο να αντικαταστήσουν.  

        Πιο ̟ρόσφατες µελέτες δείχνουν ότι η «µυστική γλώσσα» δεν είναι 

τελικά µυστική, αλλά µία ̟αροδική ιδιόγλωσσα. Αν και η τελευταία είχε 

θεωρηθεί βασική αιτία γλωσσικής καθυστέρησης, η έρευνα έδειξε ότι 

̟ρόκειται για ένα σ̟άνιο φαινόµενο, ̟ου δεν ̟αρατηρείται ̟αρά σε 

ελάχιστα ζεύγη δίδυµων βρεφών και νη̟ίων. Όταν εµφανίζεται, 

̟αρατηρείται συχνότερα σε µονοζυγωτικά ̟αρά σε διζυγωτικά δίδυµα 

βρέφη και νή̟ια, ̟ου ζουν ̟αραµεληµένα, σε φτωχό γλωσσικό ̟εριβάλλον, 

δεν βιώνουν ατοµική ̟ροσοχή και φροντίδα και κυρίως δεν βιώνουν 

δυαδική ε̟ικοινωνία µε τους ενήλικες. «Μυστική γλώσσα» δεν ανα̟τύσσουν 

µόνο οι δίδυµοι, αλλά και τα µη δίδυµα αδέλφια ̟ου έχουν µικρή διαφορά 

ηλικίας και δεν βιώνουν τα ̟αρα̟άνω. Η «µυστική γλώσσα» υ̟οχωρεί όσο 

̟ιο νωρίς τα δίδυµα βρέφη και νή̟ια τύχουν ατοµικής µεταχείρισης, 

δυαδικής ε̟ικοινωνίας, ̟ραγµατικής φροντίδας, και εξαφανίζεται όταν στο 

Νη̟ιαγωγείο οι δίδυµοι εντάσσονται σε χωριστό τµήµα (Baker, 1987˙ 

Κουγιουµουτζάκης, Κακλαµάνη, Σαραφίδου, Μαρκοδηµητράκη & 

Πατεράκη, 2009˙ Thorpe, 2006). 

 Συχνά η διαφορετικότητα των διδύµων δεν αναγνωρίζεται α̟ό τους 

άλλους και καµιά φορά –φαινοµενικά- και α̟ό τους ίδιους (Preedy, 1999). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι (Malmstrom & Silva, 1986, Waterman & Shatz, 

1982, στο Mogford-Bevan, 1999) ορισµένοι δίδυµοι ακούν και στα δύο 
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ονόµατα – στο δικό τους και στου δίδυµου αδερφού/αδερφής τους. Το 

φαινόµενο αυτό α̟ό τη µια µεριά υ̟οδεικνύει τον ιδιαίτερο δεσµό τους, 

αλλά α̟ό την άλλη είναι τόσο ̟εριορισµένο χρονικά (έως τα 3,5 χρόνια) 

̟ου δεν ε̟ιτρέ̟ει τη σύνδεσή του µε την καθυστέρηση της ανά̟τυξης της 

γλώσσας των διδύµων.  

 Η καθυστέρηση του λόγου στους διδύµους (όταν ̟αρατηρείται) 

συχνά συνδέεται µε τα µειωµένα κίνητρα των ίδιων να ε̟ικοινωνήσουν µε 

τα ̟ρόσω̟α του ̟εριβάλλοντός τους, καθώς βρίσκουν ο ένας στον άλλον 

έναν ικανό ε̟ικοινωνιακό σύντροφο. Ό̟ως είδαµε άλλωστε, σε ορισµένες 

̟ερι̟τώσεις, η ε̟ικοινωνία µεταξύ τους ε̟ιτυγχάνεται ̟ολύ νωρίς, µέσω της 

̟αροδικής ιδιόγλωσσας. Σε άλλες ̟ερι̟τώσεις δίδυµων ̟αιδιών 

̟αρατηρείται το φαινόµενο της ε̟ιλεκτικής αλαλίας, ό̟ου οι δίδυµοι, ενώ 

έχουν ήδη ανα̟τύξει γλωσσικές ικανότητες, ε̟ιλέγουν να µην 

ε̟ικοινωνούν λεκτικά µε άλλους συνοµηλίκους ή µε ενήλικες. Τα ̟αιδιά 

αυτά, ωστόσο, ε̟ικοινωνούν κανονικά µεταξύ τους αλλά και µε τους γονείς 

τους στο σ̟ίτι ή σε κά̟οιο άλλο οικείο ̟εριβάλλον. Η κατάσταση της 

διδυµίας εξηγεί το ̟αρα̟άνω φαινόµενο, σε βαθµό ̟ου αυτό να µη 

θεωρείται ̟αθολογικό ή γενικότερα ανησυχητικό. Ωστόσο, έχουν βρεθεί 

̟ερι̟τώσεις, ό̟ου η ε̟ιλεκτική αλαλία ̟αρουσιάζεται σε διδύµους ̟ου 

αντιµετω̟ίζουν κά̟οια γλωσσική διαταραχή, και ̟ου η µόνη κατανοητή 

γλωσσική ε̟ικοινωνία τους είναι εκείνη ̟ου εκφράζεται µέσω της ̟αροδικής 

ιδιόγλωσσας (Mogford-Bevan, 1999).  

 Σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, η γλωσσική ανά̟τυξη των διδύµων δεν 

ακολουθεί σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις την ίδια ̟ορεία µε την αντίστοιχη των µη 

δίδυµων ̟αιδιών. Η ̟ρώιµη συνύ̟αρξή τους, ορισµένες φορές, υ̟αγορεύει 

την ανά̟τυξη ενός ιδιαίτερου κώδικα ε̟ικοινωνίας, ο ο̟οίος ωστόσο δεν 

ευθύνεται α̟αραίτητα για τα ̟ροβλήµατα λόγου ̟ου ̟αρατηρούνται (όταν 

̟αρατηρούνται) στους διδύµους. Ό̟ως είδαµε ̟αρα̟άνω, η έρευνα του  

Stafford (1987) έδειξε ότι ακόµα και στις ̟ερι̟τώσεις διδύµων ̟ου 

̟αρουσίαζαν µικρή γλωσσική καθυστέρηση, οι α̟οκλίσεις βρίσκονταν µέσα 

στα αναµενόµενα όρια για την ηλικία των ̟αιδιών.    
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2.9.3.  Η ε̟ίδραση της διδυµίας στη νη̟ιακή και ̟αιδική ηλικία 

Το ̟ρόβληµα της ανά̟τυξης χωριστών ταυτοτήτων στα δίδυµα ̟αιδιά 

γεννά ερωτήµατα όσον αφορά στην αντιµετώ̟ισή τους κατά τη νη̟ιακή και 

την ̟αιδική ηλικία. Μετά τα 3,5 χρόνια οι ̟ερισσότεροι δίδυµοι φεύγουν 

α̟ό την κλειστή κοινωνία της οικογένειας και εντάσσονται σε άλλα 

̟λαίσια, ό̟ως ο ̟αιδικός σταθµός, το νη̟ιαγωγείο και το σχολείο. Ο τρό̟ος 

µε τον ο̟οίο αντιµετω̟ίζονται οι δίδυµοι στα ̟λαίσια αυτά, σε συνδυασµό 

µε τις ̟ροσδοκίες των γονέων, ε̟ηρεάζουν την ̟ορεία τους σε αυτή την 

κρίσιµη ανα̟τυξιακή ̟ερίοδο.  

 Ό̟ως αναφέρθηκε ̟αρα̟άνω, συχνά οι δίδυµοι αντιµετω̟ίζονται 

α̟ό τους άλλους όχι ως ξεχωριστά άτοµα, αλλά ως µια «φυσική µονάδα» 

(Preedy, 1999, σελ. 78). Γονείς διδύµων αναφέρουν ότι η διδυµία ̟ροκαλεί 

ενδιαφέρον και ̟ροσδίδει δηµοτικότητα στα ̟αιδιά τους, καθώς συχνά 

αντιµετω̟ίζονται ως «ταυτόσηµα» και ̟ροκαλούν έκ̟ληξη και θαυµασµό 

στο ̟εριβάλλον τους. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται “prima donna effect” 

(η «ε̟ίδραση της prima donna» ή «ε̟ίδραση της ̟ρωταγωνίστριας αοιδού 

µελοδράµατος») και ̟ροκαλεί θετικές και αρνητικές συνέ̟ειες στην 

ψυχολογική ανά̟τυξη των διδύµων. Οι ̟ερισσότεροι άνθρω̟οι 

συγκρατούν µια κοινή εικόνα για τα δίδυµα αδέλφια, σ̟άνια θυµούνται τα 

ονόµατά τους ή τουλάχιστον σ̟άνια ξεχωρίζουν το όνοµα ̟ου αντιστοιχεί 

στο κάθε ̟αιδί. Αυτό οφείλεται κυρίως στην στάση ̟ου κρατούν οι γονείς 

α̟έναντι στα δίδυµα ̟αιδιά τους. Αν οι γονείς αντιµετω̟ίζουν τους 

διδύµους ως µονάδα, τότε οι συγγενείς, οι φίλοι και οι εκ̟αιδευτικοί είναι 

̟ιθανό να κάνουν το ίδιο. Έτσι τα ̟αιδιά µεγαλώνουν µε δυσκολίες στην 

ανά̟τυξη της χωριστής τους ταυτότητας ή – στη χειρότερη ̟ερί̟τωση- 

νιώθουν την ύ̟αρξή τους ως ένα κοµµάτι της διδυµίας. Ωστόσο, οι 

δυσκολίες στη διαµόρφωση της ταυτότητας οφείλονται και σε άλλους 

σηµαντικούς ̟αράγοντες ̟ου ̟αίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανά̟τυξη 

κατά τη βρεφική ηλικία, και τους ο̟οίους θα µελετήσουµε σε ε̟όµενη 

ενότητα. 
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 Η ένταξη των διδύµων στο ̟λαίσιο του νη̟ιαγωγείου και του 

σχολείου φέρνει τους γονείς αντιµέτω̟ους µε τη στάση ̟ου έχουν κρατήσει 

α̟έναντι στα ̟αιδιά τους, όσον αφορά στην ενίσχυση της διαφορετικότητάς 

τους.   

 Χαρακτηριστικά θέµατα ̟ου αφορούν την ένταξη των διδύµων στο 

σχολικό ̟εριβάλλον, εξετάστηκαν σε µια έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία ( βλ. 

σχ. Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ Preedy, 1999), στην ο̟οία συµµετείχαν 3.000 

σχολεία. Το δείγµα της έρευνας α̟οτέλεσαν 619.633 µαθητές, ανάµεσα στους 

ο̟οίους υ̟ήρχαν 11.873 δίδυµοι, 351 τρίδυµοι και 20 τετράδυµοι. 

Συνο̟τικά, κάθε σχολείο λειτουργούσε αυτόνοµα, όσον αφορά στην 

αντιµετώ̟ιση των διδύµων. Σε κά̟οια σχολεία η α̟όφαση για το εάν τα 

̟αιδιά θα φοιτήσουν στο ίδιο ή σε διαφορετικό τµήµα, ήταν α̟οτέλεσµα 

συζήτησης ανάµεσα στους εκ̟αιδευτικούς, τους γονείς ή και τα ίδια τα 

̟αιδιά, ενώ σε κά̟οια άλλα σχολεία είχαν θεσ̟ιστεί συγκεκριµένοι 

κανόνες, σύµφωνα µε τους ο̟οίους οι δίδυµοι φοιτούσαν ̟άντοτε στο ίδιο ή 

̟άντοτε σε διαφορετικό τµήµα. Στην εν λόγω χώρα, δεν ακολουθείται µια 

συγκεκριµένη εκ̟αιδευτική ̟ολιτική όσον αφορά στη φοίτηση των 

διδύµων. Σύµφωνα µε την Μαρκοδηµητράκη (2003), η Preedy δίνει 

ιδιαίτερη έµφαση στον τρό̟ο µε τον ο̟οίο οι νη̟ιαγωγοί, στο ̟λαίσιο της 

̟ροετοιµασίας για το δηµοτικό σχολείο, ̟ροάγουν την κοινωνικο̟οίηση, 

την εκµάθηση ̟ρογραφικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση της ατοµικότητας 

του κάθε ̟αιδιού. Είναι σηµαντική η διάκριση της ατοµικότητας α̟ό τον 

ιδιαίτερο δεσµό της διδυµίας, ο ο̟οίος δεν κινδυνεύει να χαθεί α̟ό την 

ανάδυση δύο διαφορετικών ̟ροσω̟ικοτήτων.  

 Ο ̟εριστασιακός χωρισµός των διδύµων ̟ριν την είσοδό τους στο 

νη̟ιαγωγείο ή στο δηµοτικό σχολείο α̟οτελεί έναν κρίσιµο ̟αράγοντα, 

̟ου τα βοηθά να ̟ροσαρµοστούν ευκολότερα στη φοίτηση σε χωριστές 

τάξεις. Στην έρευνα της Preedy (1999) το 50% των δίδυµων ̟αιδιών είχαν 

α̟οχωριστεί ελάχιστες φορές ̟ριν ̟άνε στο νη̟ιαγωγείο. Μόνο το 8% 

α̟οχωρίζονταν συχνά, ενώ το 30% δεν γνώριζε την εµ̟ειρία του 

α̟οχωρισµού. Η φοίτηση σε διαφορετική σχολική τάξη µ̟ορεί να γίνει ̟ιο 
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εύκολα α̟οδεκτή και ευχάριστη, αν ̟ριν α̟ό την ένταξη στο σχολικό 

̟εριβάλλον έχουν ̟ροηγηθεί µικροί α̟οχωρισµοί, ή τουλάχιστον µια 

συστηµατική ̟ροετοιµασία, η ο̟οία θα βοηθήσει σε µια οµαλή ̟ροσαρµογή 

(Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ Μαρκοδηµητράκη, Κουγιουµουτζάκης & 

Κοκκινάκη, 2005).  

 Ο χωρισµός των διδύµων στο ̟λαίσιο του σχολείου δε φαίνεται να 

είναι ̟άντοτε α̟αραίτητος. Σύµφωνα µε την Preedy (1999) ο χωρισµός 

ενδείκνυται κυρίως σε τρεις ̟ερι̟τώσεις:  

α) όταν η διαφορετική ε̟ίδοση των διδύµων γίνεται σε µεγάλο βαθµό 

αντικείµενο σύγκρισης µεταξύ τους,  

β) όταν γίνεται εµφανές ότι οι δίδυµοι χρησιµο̟οιούν τον ιδιαίτερο δεσµό 

τους για να διαφορο̟οιηθούν α̟ό όλους τους άλλους, και 

 γ) όταν οι ικανότητες του ενός ε̟ισκιάζουν τις αντίστοιχες του άλλου, µε 

α̟οτέλεσµα ο δεύτερος να έχει χαµηλή αυτο̟ε̟οίθηση και να φαίνεται 

«εξαρτηµένος» α̟ό τον αδελφό του. 

 Αναµενόµενο είναι ότι ανάµεσα σε δύο δίδυµα αδέλφια ο ένας θα 

ξεχωρίζει ̟ερισσότερο σε κά̟οιους τοµείς και ο άλλος σε κά̟οιους άλλους. 

Το γεγονός αυτό, όµως, δεν οφείλεται ̟άντα και µόνο στις ικανότητες και 

στις κλίσεις του δίδυµου ̟αιδιού, αλλά ̟ολύ συχνά στις ̟ροσδοκίες των 

γονέων και ακόµη ̟ερισσότερο στα χαρακτηριστικά ̟ου οι ίδιοι α̟οδίδουν 

στα ̟αιδιά τους α̟ό τυχαίες συµ̟εριφορές ̟ου ̟αρατηρούν. Υ̟άρχει, 

συνε̟ώς, η τάση να α̟οδίδονται στους διδύµους διαφορετικές ή ακόµα και 

αντίθετες συµ̟εριφορές (ο «καλός» και ο «κακός», ο «ήσυχος» και ο 

«ζωηρός, κ.ο.κ.»), οι ο̟οίες, ̟αρόλο ̟ου ευθύνονται για τη στάση ̟ου 

κρατούν οι ίδιοι οι γονείς α̟έναντι στα ̟αιδιά τους, δε µένουν ̟άντα 

σταθερές αλλά συχνά µεταβάλλονται ή εναλλάσσονται. Στην έρευνα της 

Preedy (1999) το 8% των δίδυµων µαθητών και νη̟ίων ̟αρουσίαζαν 

αντίθετες συµ̟εριφορές και η ίδια η Preedy ̟ρότεινε τη φοίτηση αυτών των 

̟αιδιών σε διαφορετικά τµήµατα στο σχολείο.  

 Στις ̟ερι̟τώσεις ό̟ου οι διαφορετικές συµ̟εριφορές των διδύµων 

δηµιουργούν ̟ρόβληµα στη σχέση τους, ό̟ως ̟.χ. έντονη ζήλια, καλό είναι 
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τα ̟αιδιά αυτά να φοιτούν σε διαφορετικά τµήµατα (Preedy, 1999). ∆εν 

είναι δύσκολο να συµ̟εράνει κανείς τους λόγους για τους ο̟οίους η Preedy 

κατέφυγε στην ̟αρα̟άνω ̟ρόταση. Θεωρητικά, η φοίτηση στο σχολείο 

βοηθά το κάθε ̟αιδί να φανερώσει και να αξιο̟οιήσει τις ικανότητές του. Ο 

ανταγωνισµός µεταξύ των διδύµων είναι δυνατό να ενταθεί µε τη φοίτησή 

τους στο ίδιο τµήµα. Κά̟οιοι δίδυµοι είναι ̟ιθανό να νιώσουν θυµό ή λύ̟η 

για τις ε̟ιτυχίες του αδελφού ή της αδερφής τους και αυτό µ̟ορεί να 

̟ροκαλέσει µεγαλύτερη ένταση στη σχέση τους ή αισθήµατα µειονεξίας στον 

έναν α̟ό τους δύο. Στο βαθµό ̟ου γνωρίζουµε (Τριλίβα & Chimienti, 1998) 

δεν υ̟άρχουν µελέτες εστιασµένες στην ε̟ίλυση των συγκρούσεων των 

διδύµων. 

 Σύµφωνα µε την Preedy (1999), ̟ριν ενταχθούν οι δίδυµοι στο 

σχολικό ̟εριβάλλον, είναι α̟αραίτητη η συζήτηση ανάµεσα στους γονείς, 

τα ̟αιδιά και τους εκ̟αιδευτικούς, ώστε να ληφθεί µια α̟όφαση για το τι 

είναι καλύτερο για τα ̟αιδιά. Ακόµα, ωστόσο, και στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου οι 

δίδυµοι φοιτούν σε διαφορετικό τµήµα, θα ̟ρέ̟ει να ε̟ιτρέ̟εται στον 

καθένα α̟ό αυτούς να ε̟ισκέ̟τεται τον αδελφό του στην άλλη τάξη. Ο 

α̟οχωρισµός είναι έτσι κι αλλιώς µια διαδικασία ̟ου ̟ροκαλεί ανάµεικτα 

συναισθήµατα στους διδύµους, και ̟ρέ̟ει να γίνεται ̟ερισσότερο µε 

διαλλακτικό τρό̟ο ̟αρά µε αυστηρότητα (Μαρκοδηµητράκη, 

Κουγιουµουτζάκης & Κοκκινάκη, 2005).  

 Πέρα α̟ό τη φοίτηση στο σχολείο, σηµαντικές είναι οι φιλικές 

σχέσεις των διδύµων µε τους συνοµηλίκους τους. Στην έρευνα ̟ου 

αναφέραµε (Preedy, 1999) το 20% των διδύµων δεν είχαν φίλους, αλλά 

κάλυ̟ταν την ανάγκη τους για φιλία µε τη µεταξύ τους σχέση. Ένα ̟ολύ 

µικρό ̟οσοστό α̟ό τα δίδυµα αδέλφια της έρευνας (8%) είχαν διαφορετικούς 

φίλους, ενώ το 44% είχαν τους ίδιους φίλους. Οι δίδυµοι ̟ου δεν είχαν 

φίλους δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα να ̟ροσαρµοστούν στο σχολικό ̟λαίσιο, 

καθώς η καθηµερινότητά τους κατακλύστηκε ξαφνικά α̟ό την ̟αρουσία 

άγνωστων ̟ροσώ̟ων, µε τα ο̟οία έ̟ρε̟ε να ανα̟τύξουν κά̟οιου είδους 

αλληλε̟ίδραση. Το ̟ρόβληµα έ̟αιρνε ακόµα µεγαλύτερες διαστάσεις, σε 
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̟ερι̟τώσεις ό̟ου ο ένας δίδυµος δηµιουργούσε φιλική σχέση µε κά̟οιον 

συµµαθητή και αυτό οδηγούσε σε ζήλια το δίδυµο αδερφό ή τη δίδυµη 

αδερφή.   

 Για να α̟οφευχθούν καταστάσεις ό̟ως οι ̟αρα̟άνω, για να 

µ̟ορέσει ο κάθε δίδυµος να ανα̟τύξει την ατοµικότητά του και για να 

καλλιεργήσει τις ικανότητές του, ̟ροτείνεται οι δίδυµοι να 

αντιµετω̟ίζονται εξ αρχής ως διαφορετικά ̟ρόσω̟α, τα ο̟οία συνδέονται 

̟άντα µε µια µοναδική σε ̟οιότητα αδελφική σχέση (Μαρκοδηµητράκη, 

2003˙ Preedy, 1999). 

 

2.9.4. ∆ίδυµοι κατά την εφηβεία 

Η ̟ερίοδος της εφηβείας συχνά χαρακτηρίζεται α̟ό έντονες αλλαγές στο 

σώµα, στα ε̟ί̟εδα των ορµονών και συχνά α̟ό σφοδρές ενδοοικογενειακές  

εντάσεις ή και συγκρούσεις. ∆εν είναι εύκολο να α̟αντήσει κανείς στο 

ερώτηµα αν οι δίδυµοι βιώνουν την εφηβεία µε διαφορετικό τρό̟ο α̟ό ό,τι 

οι µη δίδυµοι συνοµήλικοί τους, καθώς τα στοιχεία α̟ό τις σχετικές έρευνες 

είναι ̟εριορισµένα. Ό̟ως αναφέρει η Μαρκοδηµητράκη (2003) υ̟άρχουν 

στοιχεία ̟ου δείχνουν ότι «ο δίδυµος αδελφός, ως µια καλή, θετική, συνεχής 

̟αρουσία, µ̟ορεί να σταθεί σύµµαχος, συνοµιλητής και συν-λύτης 

̟ροβληµάτων» κατά την ̟ερίοδο της εφηβείας (σελ. 235). Παράλληλα, 

σύµφωνα µε τον Hay (1999) σε γενικές γραµµές αναµένεται να 

̟αρατηρήσουµε στους διδύµους τα ίδια ̟ροβλήµατα ̟ου συναντάµε και 

στους µη δίδυµους εφήβους, γνωρίζοντας ότι οι ̟ερισσότερες συγκρούσεις 

λύνονται κατά το τέλος της εφηβικής ηλικίας.  

 Ό̟ως αναφέρθηκε στο υ̟οκεφάλαιο σχετικά µε τη νη̟ιακή και 

̟αιδική ηλικία των διδύµων, ο τρό̟ος µε τον ο̟οίο ανατρέφονται οι 

δίδυµοι ̟αίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της ̟ροσω̟ικότητάς τους.  

Εάν οι δίδυµοι δεν ενθαρρυνθούν να αξιο̟οιήσουν και να ανα̟τύξουν τις 

̟ροσω̟ικές τους ικανότητες, η µεταξύ τους σύγκριση εξακολουθεί να 

υφίσταται και στα χρόνια της εφηβείας. Ο Hay (1999) αναφέρει ότι δεν είναι 

όλα τα δίδυµα ζευγάρια ίδια και ότι α̟ό κάθε κατηγορία διδύµων 
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(διζυγωτικοί, µονοζυγωτικοί, ίδιου ή διαφορετικού φύλου) δεν µ̟ορούµε να 

αναµένουµε την ίδια συµ̟εριφορά. Συγκεκριµένα υ̟οστηρίζει ότι τα κοινά 

γονίδια δεν ευθύνονται για όλα τα χαρακτηριστικά της εµφάνισης και της 

συµ̟εριφοράς των διδύµων. ∆εν έχουν όλοι οι δίδυµοι τις ίδιες ανάγκες και 

δεν αντιµετω̟ίζουν ̟άντα τα ίδια ̟ροβλήµατα.  

 Η Μαρκοδηµητράκη (2003) αναφέρει ότι, σύµφωνα µε κά̟οια 

εκδοχή, οι δίδυµοι ̟αρουσιάζουν χαµηλότερη σχολική ε̟ίδοση συγκριτικά 

µε τους µη διδύµους και το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι ο κάθε δίδυµος 

συγκρίνεται συχνά όχι µε το σύνολο της τάξης, αλλά και µε τον αδελφό του. 

Ό̟ως εύστοχα σηµειώνει η συγγραφέας, αυτή η διαδικασία ̟λήττει την 

αυτοεκτίµηση των διδύµων και εντείνει το άγχος τους σε καθηµερινή βάση. 

Τα ̟αρα̟άνω βέβαια έρχονται σε αντίθεση µε τα ευρήµατα ορισµένων 

µελετών (Hay, 1999), σύµφωνα µε τα ο̟οία οι έφηβοι δίδυµοι όχι µόνο 

̟αρουσιάζουν καλές ε̟ιδόσεις στο σχολείο, αλλά σε κά̟οιες ̟ερι̟τώσεις 

κρίνονται καλύτεροι α̟ό τους µη διδύµους.  

 Ο Hay (1999) σηµειώνει ότι ο α̟οχωρισµός των διδύµων δεν βοηθά 

στην α̟οφυγή της σύγκρισης µεταξύ τους. Αυτό συµβαίνει γιατί στις 

̟ερι̟τώσεις ̟ου ̟αρατηρείται µεγάλος ανταγωνισµός µεταξύ δίδυµων 

αδελφών, το ̟ρόβληµα δεν ξεκινά α̟ό το σχολείο, αλλά α̟ό τον τρό̟ο ̟ου 

οι γονείς αντιµετω̟ίζουν τα ̟αιδιά τους α̟ό τη γέννηση έως τα χρόνια της 

εφηβείας. Οι γονείς ̟ου συνεχίζουν τις συγκρίσεις ανάµεσα στους διδύµους, 

δεν αφήνουν τον έναν α̟ό αυτούς να ξεχωρίσει στο σχολείο, ή τουλάχιστον 

̟ροσ̟αθούν γι’ αυτό. Αν για ̟αράδειγµα, βραβευτεί ο ένας δίδυµος, οι 

γονείς αυτοί ε̟ιµένουν να βραβευτεί και ο άλλος, ακόµα και αν η ε̟ίδοσή 

του δεν είναι άξια διάκρισης. Ή αντίθετα, ε̟ιµένουν να µη βραβευτεί 

εκείνος ̟ου το αξίζει για να µην ̟ληγωθεί ο άλλος, µε α̟οτέλεσµα η 

αδυναµία του ενός για διάκριση να ̟αρασύρει και τον άλλο (Hay, 1999).  

 Τέτοιου είδους α̟αιτήσεις α̟ό την ̟λευρά των γονέων φανερώνουν 

τη γενικότερη τάση τους να ταυτίζουν τα ̟αιδιά τους. Ωστόσο, θα ̟ρέ̟ει να 

γνωρίζουν ότι δεν θα έχουν ̟άντα τη δυνατότητα να ̟αρεµβαίνουν στις 

διακρίσεις των ̟αιδιών τους, καθώς οι δίδυµοι, ό̟ως και όλα τα αδέλφια, 
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αργότερα θα ενταχθούν στο ευρύτερο κοινωνικό ̟εριβάλλον και θα 

ακολουθήσουν την ̟ορεία τους µε βάση τις ̟ραγµατικές τους κλίσεις 

(Μαρκοδηµητράκη, 2003). Κά̟οτε θα αξιολογηθούν α̟ό εργοδότες, οι 

ο̟οίοι θα κάνουν ε̟ιλογές µε συγκεκριµένα και αυστηρά κριτήρια, και τότε 

η οικογένεια δεν θα µ̟ορεί να ̟αίξει ̟ροστατευτικό ρόλο για τα ̟αιδιά 

αυτά.  

 Ας µην ξεχνάµε ακόµη ότι οι δίδυµοι συνυ̟άρχουν και σε άλλα 

̟λαίσια ̟έρα α̟ό αυτό του σχολείου και της οικογένειας (Hay, 1999). 

Συµµετέχουν α̟ό κοινού και σε άλλες δραστηριότητες, ό̟ως για 

̟αράδειγµα στον αθλητισµό, ό̟ου η σύγκριση µεταξύ τους δεν µ̟ορεί να 

α̟οφευχθεί ούτε να ε̟ηρεαστεί α̟ό τη γονεϊκή ̟αρέµβαση 

(Μαρκοδηµητράκη, 2003).  

 Σε έρευνα των Hay & O΄ Brien (1987, στο Μαρκοδηµητράκη, 2003) 

φάνηκε ότι στους µονοζυγωτικούς διδύµους οι γονείς δείχνουν ̟ροτίµηση 

στο ̟ρωτότοκο ̟αιδί, ενώ κάτι αντίστοιχο δεν ̟αρατηρείται σε σηµαντικό 

̟οσοστό στους διζυγωτικούς διδύµους. Η Bruce (στον Hay, 1999) µελέτησε 

στην Αυστραλία µονοζυγωτικά κορίτσια α̟ό τη νη̟ιακή ηλικία έως τα 18 

τους χρόνια. Α̟ό την έρευνα φάνηκε ότι οι γονείς ̟ραγµατικά έδειξαν 

̟ροτίµηση στη µία δίδυµη. Στη νη̟ιακή ηλικία, οι γονείς έδειξαν 

̟ροτίµηση στη µία κόρη σε ̟οσοστό 63%, στη σχολική ηλικία η ̟ροτίµηση 

των γονέων έφτασε το 78% και στην εφηβική ηλικία στο 85%. Η ̟ροτίµηση 

των γονέων έκανε την εµφάνισή της λίγο µετά τον τοκετό, όταν η µητέρα 

ε̟έστρεψε στο σ̟ίτι α̟ό το µαιευτήριο. Αν η µια δίδυµη κόρη έ̟ρε̟ε να 

̟αραµείνει στο νοσοκοµείο για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, οι γονείς 

έ̟αιρναν στο σ̟ίτι µόνο το ένα βρέφος. Με αυτόν τον τρό̟ο τους δινόταν η 

ευκαιρία να ανα̟τύξουν ισχυρό δεσµό µε το βρέφος ̟ου µ̟ορούσαν να 

φροντίσουν, ενώ ταυτόχρονα χαρακτήριζαν το άλλο βρέφος «δύσκολο» 

(Μαρκοδηµητράκη, 2003, σελ. 236).  

 Μια άλλη κρίσιµη όψη της ̟εριόδου της εφηβείας για τους διδύµους 

είναι εκείνη ̟ου σχετίζεται µε την αυτονοµία τους (Ainslie, 1997), η ο̟οία 

δεν αφορά µόνο την ανεξαρτητο̟οίησή τους α̟ό τους γονείς, αλλά και την 
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α̟ελευθέρωση α̟ό τα «δεσµά» της διδυµίας - αν µ̟ορούµε να 

χρησιµο̟οιήσουµε αυτή την έκφραση.  

 Όσον αφορά στην αυτονοµία σε σχέση µε την οικογένεια, η 

Sandbank (1999) υ̟οστηρίζει ότι ο α̟οχωρισµός για αρκετούς διδύµους 

α̟οτελεί µια ανολοκλήρωτη διαδικασία της βρεφικής ηλικίας. Στην εφηβεία 

ε̟ανεξετάζεται το άλυτο ̟ρόβληµα του α̟οχωρισµού και έρχονται στην 

ε̟ιφάνεια όλα τα ̟ροβλήµατα της σχέσης µητέρας-διδύµων ̟ου εκκρεµούν 

α̟ό τη βρεφική ηλικία. Η ενοχή, κυρίως της µητέρας αλλά και του ̟ατέρα, 

για την ελλι̟ή φροντίδα τους ̟ρος τα δύο βρέφη, τους οδηγεί σε 

υ̟ερ̟ροστατευτική συµ̟εριφορά α̟έναντι στους διδύµους κατά την 

εφηβεία – υ̟ερ̟ροστασία ̟ου υ̟ονοµεύει την αυτονόµηση. Τα 

̟ροβλήµατα αυτά είναι ̟ιο έντονα όταν στην οικογένεια δεν υ̟άρχουν 

άλλα ̟αιδιά ή όταν οι δίδυµοι είναι τα µικρότερα ̟αιδιά. Μάλιστα, η ίδια η 

Sandbank καταλήγει στο εν µέρει ακραίο συµ̟έρασµα ότι σε αυτές τις 

̟ερι̟τώσεις, ο α̟οχωρισµός α̟ό τους γονείς ίσως ε̟ιτευχθεί ανώδυνα για 

τους δίδυµους εφήβους, αν οι ίδιοι βιώσουν κά̟οιο είδος α̟όρριψης α̟ό 

τους γονείς. Ας µην ξεχνάµε ότι τα δίδυµα ̟αιδιά α̟οτελούν µέρος της 

ταυτότητας της µητέρας, γεγονός ̟ου δεν της ε̟ιτρέ̟ει να δεχτεί µε ευκολία 

την αυτονοµία τους. Η δυσκολία ε̟ιτείνεται στην ̟ερί̟τωση ̟ου και η ίδια 

η µητέρα έχει µεγαλώσει ως δίδυµη αδελφή.  

Ως ̟ρος την ανεξαρτητο̟οίηση των διδύµων, ο Ainslie (1997) 

̟αραθέτει µια σειρά α̟ό συνεντεύξεις, µέσα α̟ό τις ο̟οίες φαίνονται 

ξεκάθαρα τα συναισθήµατα ̟ου γεννά µια τέτοιου είδους ̟ροσ̟άθεια, 

καθώς ε̟ίσης και κά̟οια χαρακτηριστικά γεγονότα ̟ου την ̟λαισιώνουν. 

Αυτή η α̟οδέσµευση είναι ̟ιθανό να έλθει οµαλά, ως λογική συνέ̟εια της 

ωρίµανσης ή αντίθετα να ̟ροκαλέσει ρήξη στη σχέση των διδύµων.  

 Σε µια α̟ό τις συνεντεύξεις του Ainslie (1997) η δίδυµη Margerie 

αναφέρει:  

«Φορούσαµε ακριβώς τα ίδια ρούχα σε όλο το δηµοτικό σχολείο, 
και όταν φτάσαµε στην έκτη τάξη αρχίσαµε να έχουµε τροµερούς 
καυγάδες κάθε ̟ρωί, γιατί εγώ ήθελα να φορέσω κάτι κι εκείνη 
κάτι διαφορετικό………Νοµίζω ότι, ενδεχοµένως, όταν φτάσαµε 
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στην εφηβεία, σταµατήσαµε να είµαστε τόσο κοντά όσο ̟ριν, 
γιατί η καθεµιά α̟έκτησε τα δικά της ενδιαφέροντα στο 
σχολείο…Νοµίζω ότι µάλλον τότε σταµατήσαµε να µοιραζόµαστε 
το καθετί…» (σελ. 110-111).  

 
 Η ̟ερί̟τωση της Dianne και της δίδυµης αδελφής της Debbie 

(Ainslie, 1997) ̟αρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς αναφέρεται σε 

συναισθήµατα ζήλιας και κτητικότητας στην ̟ροσω̟ική ζωή των κοριτσιών. 

Όταν η Dianne α̟έκτησε ερωτική σχέση µε κά̟οιο αγόρι, η Debbie θυµάται:  

«Πάντα την κατασκό̟ευα α̟’ το ̟αράθυρο της κρεβατοκάµαρας. 
Οι δυο τους ήταν έξω στο αυτοκίνητο και ήξεραν ότι 
κατασκό̟ευα. Ζήλευα ̟ολύ. ∆εν ήθελα κανείς να µου κλέψει την 
Dianne. H Dianne ήταν δική µου!...» (σελ. 113).  

 

  Με βάση τα ̟αρα̟άνω, εύστοχα η Sandbank (1999) χαρακτηρίζει την 

αυτονοµία ως α̟οχωρισµό ̟ου α̟ειλεί τη διδυµία κατά την εφηβεία. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε τον Ainslie (1997) η ανεξαρτητο̟οίηση της εφηβείας 

α̟οτελεί λογικό ε̟ακόλουθο της ωρίµανσης. Η οµαλή της έκβαση εξαρτάται 

α̟ό τις εµ̟ειρίες α̟οχωρισµού και εξατοµίκευσης των διδύµων α̟ό την 

̟ερίοδο της βρεφικής, της νη̟ιακής και της ̟αιδικής τους ηλικίας. Για τους 

διδύµους ̟ου δεν αντιµετω̟ίζουν αυτή την εµ̟ειρία ως ευκαιρία για να 

αξιο̟οιήσουν τις ικανότητές τους, η είσοδος στην ενήλικη ζωή µ̟ορεί να 

συνοδεύεται α̟ό άγχος και συγκρούσεις.     

 

2.9.5.  ∆ίδυµοι κατά την ενήλικη ζωή 

Η διδυµία συχνά ε̟ηρεάζει σηµαντικά την ενήλικη ζωή των διδύµων. Ως 

ενήλικοι, οι δίδυµοι καλούνται να ̟αίξουν ̟ολλούς ρόλους ταυτόχρονα, 

ό̟ως ακριβώς συµβαίνει και µε τους µη δίδυµους ενήλικες. Ο ρόλος του 

συντρόφου, του γονέα και του εργαζόµενου συχνά ̟αίρνει διαφορετικές 

διαστάσεις α̟ό αυτές ̟ου συνηθίζονται στους µη διδύµους. Ό̟ως είναι 

φυσικό, οι ισορρο̟ίες σε αυτές τις ̟ερι̟τώσεις είναι εύθραυστες, καθώς ο 

κύκλος αλληλε̟ίδρασης των διδύµων διευρύνεται και καθώς οι ίδιοι σε 

αυτή την ανα̟τυξιακή και δηµιουργική ̟ερίοδο θέτουν τα θεµέλια ̟άνω 

στα ο̟οία θα στηριχτεί η ζωή των α̟ογόνων τους. 
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 Σύµφωνα µε την Sandbank (1999) υ̟άρχουν αναφορές ̟ου 

υ̟οστηρίζουν ότι οι δίδυµοι ̟αντρεύονται σε µεγαλύτερη ηλικία α̟ό τους 

µη διδύµους, λόγω της στενής τους σχέσης. Οι δίδυµοι, δηλαδή, αφενός δεν 

αφήνουν τρίτα ̟ρόσω̟α να εισβάλλουν στη µεταξύ τους σχέση, αφετέρου 

στηρίζονται τόσο ̟ολύ στον ιδιαίτερο δεσµό τους, ώστε τους είναι δύσκολο 

να δεχτούν την ̟αρουσία ενός άλλου συντρόφου στη ζωή τους.  

 ∆ίνοντας ίσως υ̟ερβολικές και δραµατικές διαστάσεις σε αυτού του 

είδους τον α̟οχωρισµό των διδύµων, η Sandbank (1999) αναφέρει ότι ο 

γάµος ή η εύρεση συντρόφου α̟ό τη µεριά ενός διδύµου α̟οτελεί τόσο 

µεγάλη α̟ώλεια για τον άλλο, ώστε του δηµιουργεί την ανάγκη να 

αναζητήσει νέα ταυτότητα, στην ̟ροσ̟άθειά του να αντιµετω̟ίσει τα 

συναισθήµατα ̟ου του ̟ροκαλεί αυτή η τεράστια αλλαγή. Συνήθως ο 

δίδυµος ̟ου µένει ̟ίσω βυθίζεται στη ζήλια, και εκείνος ̟ου ̟ροχωρά στην 

̟ροσω̟ική του ζωή βιώνει έντονα αισθήµατα ενοχής. Βέβαια η γενίκευση 

µιας τέτοιας θέσης µας φαίνεται εξαιρετικά α̟λουστευτική. 

 ∆ύο α̟ό τις συνηθέστερες λύσεις για τον δίδυµο ̟ου µένει µόνος 

είναι να α̟οµακρυνθεί γεωγραφικά α̟ό τον δίδυµο αδερφό ή τη δίδυµη 

αδερφή και τον νέο του/της σύντροφο ή να καταφύγει και ο ίδιος σε έναν 

εσ̟ευσµένο γάµο. Υ̟άρχουν και οι ̟ερι̟τώσεις δίδυµων αδελφών ̟ου 

̟αντρεύονται δίδυµες αδελφές ή το αντίστροφο. Υ̟άρχουν ακόµα 

̟ερι̟τώσεις δίδυµων γυναικών ή ανδρών ̟ου ̟αντρεύονται φίλους ή φίλες 

τους. Όλα τα ̟αρα̟άνω συναντώνται σε ̟ερι̟τώσεις ό̟ου οι δίδυµοι 

υ̟οφέρουν ̟ραγµατικά α̟ό τον α̟οχωρισµό στον ο̟οίο τους ωθεί ο γάµος. 

Υ̟άρχουν, ωστόσο, και ̟ερι̟τώσεις διδύµων, οι ο̟οίοι δεν αντιδρούν 

αρνητικά στην ερωτική σχέση ή στον γάµο του αδελφού τους ή της αδερφής 

τους, ιδιαίτερα αν στα ̟αιδικά και στα εφηβικά τους χρόνια έµαθαν να 

α̟οδέχονται τους µη κοινούς φίλους τους (Sandbank, 1999). 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ̟αρουσιάζει η αναφορά της Sandbank (1999) 

σχετικά µε τους ετεροζυγωτικούς διδύµους διαφορετικού φύλου. Στην 

̟ερί̟τωση αυτή, ο κάθε δίδυµος αντιλαµβάνεται ότι α̟οτελεί «ζευγάρι» µε 

τον αδελφό ή την αδερφή του. Η ̟αρουσία ενός συντρόφου και η 
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νοµιµο̟οίησή της µε το θεσµικό καθεστώς του γάµου µ̟ορεί να θεωρηθεί 

ότι α̟οσκο̟εί στην αντικατάσταση του δίδυµου-συντρόφου α̟ό κά̟οιον 

άλλον και συνοδεύεται α̟ό συναισθήµατα «αντίστοιχα» µε εκείνα της 

ερωτικής α̟όρριψης. Το ίδιο µ̟ορεί να συµβεί και στα δίδυµα ζευγάρια 

ίδιου φύλου, όταν ο ένας δίδυµος συνάψει οµοφυλοφιλική σχέση.  

 Ό̟ως αναµένεται α̟ό όσα έχουν αναφερθεί µέχρι τώρα για τη σχέση 

µεταξύ διδύµων, οι ίδιοι ε̟ιζητούν στενή ̟ροσω̟ική σχέση µε κά̟οιον 

τρίτο, ̟ου να µ̟ορεί να αντα̟οκριθεί συναισθηµατικά στις ανάγκες τους 

τόσο όσο και ο δίδυµος αδελφός ή η δίδυµη αδερφή τους (Sandbank, 1999). 

Ό̟ως είναι, λοι̟όν, φυσικό δε λεί̟ουν οι α̟ογοητεύσεις στην ̟ορεία 

αναζήτησης συντρόφου. Οι δίδυµοι τείνουν να ε̟ιλέγουν ως συντρόφους, 

ανθρώ̟ους ̟ου τα χαρακτηριστικά της ̟ροσω̟ικότητάς τους µοιάζουν µε 

τα αντίστοιχα του δίδυµου αδελφού ή της δίδυµης αδερφής τους. Η 

συµβίωση µε έναν ̟ολύ διαφορετικό άνθρω̟ο οδηγεί συχνά σε συγκρούσεις 

ή και σε διάλυση του γάµου αν και δεν είναι λίγες οι ̟ερι̟τώσεις διδύµων 

̟ου δεν τολµούν να χωρίσουν, γιατί το ενδεχόµενο της µοναχικής ζωής τους 

γεµίζει φόβο, λόγω της ανάγκης για συντροφικότητα ̟ου τους χαρακτηρίζει 

α̟ό τη µικρή ηλικία.  

 Όταν ο γάµος διατηρείται, τα όρια στη σχέση ανάµεσα στα δίδυµα 

αδέλφια ̟ρέ̟ει να είναι σαφή, καθώς ο ανταγωνισµός και η κτητικότητα 

των διδύµων µ̟ορεί να οδηγήσουν σε ακραίες καταστάσεις. Η Sandbank 

(1999) αναφέρει ̟ερι̟τώσεις διδύµων ̟ου ε̟ιθυµούν να θέσουν 

̟εριορισµούς στη σχέση του αδελφού ή της αδερφής τους µε τον σύντροφό 

του/της, ή ̟ου ε̟ιδιώκουν ακόµα και τον χωρισµό του ζευγαριού. Τέτοιου 

είδους καταστάσεις αφενός ̟ροκαλούν ̟ροβλήµατα στη σχέση του 

ζευγαριού, αφετέρου γίνονται αφορµή για δηµιουργία ανταγωνισµού 

ανάµεσα στο νέο σύντροφο και στον δίδυµο ̟ου βρίσκεται έξω α̟ό τη 

σχέση. Αν διατηρηθούν οι ισορρο̟ίες α̟ό την ̟λευρά των διδύµων και των 

συντρόφων τους, τί̟οτα δεν τους εµ̟οδίζει να διατηρήσουν τη σχέση της 

διδυµίας και µετά το γάµο.  
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 Παρά το γεγονός ότι δεν υ̟άρχουν ε̟αρκή ερευνητικά δεδοµένα 

σχετικά µε τις ε̟ιλογές των διδύµων στον τοµέα της εργασίας, θα 

µ̟ορούσαµε ε̟ιφυλακτικά να υ̟οθέσουµε ότι και στον ε̟αγγελµατικό 

στίβο ε̟αναλαµβάνονται τα ̟ρότυ̟α ̟ου συνοδεύουν τη σχέση της 

διδυµίας. Ό̟ως αναφέρει η Μαρκοδηµητράκη (2003), υ̟άρχουν 

̟ερι̟τώσεις διδύµων ̟ου ακολουθούν κοινή ε̟αγγελµατική ̟ορεία, ό̟ως 

ε̟ίσης και ̟ερι̟τώσεις διδύµων ̟ου καταφεύγουν σε εντελώς διαφορετικές 

ε̟αγγελµατικές ε̟ιλογές. Ας µην ξεχνάµε ωστόσο, ότι οι ̟ροσω̟ικές 

ε̟ιλογές είναι δυνατό να ε̟ηρεάσουν τις αντίστοιχες ε̟αγγελµατικές και 

αντίστροφα. 

 Σύµφωνα µε την Sandbank (1999) οι δίδυµοι φαίνεται ότι σε γενικές 

γραµµές καταφέρνουν να αντα̟οκριθούν σωστά στον γονεϊκό τους ρόλο, 

̟ροσφέροντας αµέριστη αγά̟η και ̟ροσοχή στα ̟αιδιά τους. Η ε̟ιτυχία 

τους ως γονέων ίσως οφείλεται στη γνώση ̟ου διαθέτουν, λόγω της δικής 

τους εµ̟ειρίας ως ̟αιδιών - ̟αιδιών ̟ου ως έναν βαθµό ̟αραµελήθηκαν 

α̟ό τους γονείς τους καθώς µοιράζονταν τη φροντίδα τους. Η ̟ροσω̟ική 

τους εµ̟ειρία τους οδηγεί να αντιµετω̟ίζουν µε δίκαιο τρό̟ο τα δικά τους 

̟αιδιά, αλλά και ̟ιθανόν να ανα̟τύσσουν στενότερη σχέση µε ένα α̟ό 

αυτά, ό̟ως ίσως έκαναν και οι δικοί τους γονείς.  

 

2.10.  Συζήτηση 

Στην ̟αρούσα ενότητα εξετάσαµε κρίσιµες όψεις της ανά̟τυξης των 

διδύµων α̟ό τη νη̟ιακή ηλικία έως την ενήλικη ζωή.  

 Στο ̟ρώτο υ̟οκεφάλαιο ̟αραθέσαµε στοιχεία ̟ου αφορούν στην 

σωµατική ανά̟τυξη των διδύµων. Αναφέραµε ότι οι δίδυµοι αρχικά 

ανα̟τύσσονται σωµατικά µε βραδύτερους ρυθµούς α̟ό τους µη διδύµους, 

αλλά κατά την ̟αιδική ηλικία µειώνουν ή και εξαλείφουν αυτή τη διαφορά. 

Τα δίδυµα αγόρια ανα̟τύσσονται ταχύτερα α̟ό τα δίδυµα κορίτσια κατά 

τα ̟ρώτα δύο έτη, αλλά η ανά̟τυξη των κοριτσιών ε̟ιταχύνεται µετά την 

ηλικία αυτή. Οι µονοζυγώτες δεν φαίνεται να ̟αρουσιάζουν διαφορές στην 

σωµατική ανά̟τυξη σε σχέση µε τους διζυγώτες. Στην ̟ορεία του χρόνου οι 
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διζυγώτες ̟αρουσιάζουν ̟ερισσότερες διαφορές µεταξύ τους και οι 

µονοζυγώτες ̟ερισσότερες οµοιότητες.    

 Η ανά̟τυξη κατά την εφηβεία φαίνεται να ακολουθεί την ίδια 

̟ορεία για τους διδύµους και τους µη διδύµους, µε κά̟οιες µικρές 

εξαιρέσεις. Το ύψος των δίδυµων κοριτσιών αυξάνεται µε βραδύτερους 

ρυθµούς α̟ό το ύψος των µη δίδυµων κοριτσιών, ενώ ̟αράλληλα τα 

δίδυµα κορίτσια βγαίνουν α̟ό την ήβη νωρίτερα α̟ό τα µη δίδυµα. Σε 

γενικές, όµως, γραµµές η ωρίµανση των διδύµων φαίνεται να σταµατά 

νωρίτερα α̟ό την αντίστοιχη των µη διδύµων. Στους διζυγωτικούς  

διδύµους η εφηβεία µ̟ορεί να ξεκινήσει σε διαφορετική ηλικία.  

 Ο ρυθµός ανά̟τυξης των διδύµων α̟οτελεί συχνά αντικείµενο 

συζήτησης ή ακόµα και ανησυχίας στο ̟λαίσιο της οικογένειας. Οι διαφορές 

τους συχνά γίνονται αντιλη̟τές α̟ό τους οικείους ̟ερισσότερο ως 

̟ροβλήµατα ̟αρά ως ατοµικές ιδιαιτερότητες. Οι αντιδράσεις αυτές µ̟ορεί 

να ̟ροκαλέσουν αισθήµατα µειονεξίας στον λιγότερο ανε̟τυγµένο δίδυµο, 

καθώς φέρνουν στην ε̟ιφάνεια την ανε̟ιθύµητη δια̟ίστωση ότι ο κάθε 

δίδυµος δεν αντιµετω̟ίζεται ως ανεξάρτητο ̟ρόσω̟ο, αλλά ̟άντα ως µέλος 

µιας δυάδας.  

  Στο δεύτερο υ̟οκεφάλαιο ̟εριγράψαµε κά̟οιες α̟ό τις 

σηµαντικότερες ̟λευρές της γλωσσικής ανά̟τυξης των διδύµων. Υ̟άρχουν 

ερευνητικά δεδοµένα ̟ου υ̟οδεικνύουν ότι η γλωσσική ανά̟τυξη 

ορισµένων διδύµων µ̟ορεί να ̟αρουσιάσει καθυστέρηση, σε σχέση µε την 

αντίστοιχη των µη διδύµων, αν και οι ̟ερισσότεροι ερευνητές συµφωνούν 

ότι η ανά̟τυξη του λόγου τους ̟ροχωρεί α̟ρόσκο̟τα. Ακόµα και αν ο όρος 

«καθυστέρηση» δεν ̟εριγράφει µε ακρίβεια την γλωσσική ιδιαιτερότητα 

των διδύµων, καλό είναι να λαµβάνουµε υ̟όψιν την ̟ιθανή  ε̟ίδραση της 

διδυµίας στη γλωσσική ανά̟τυξη των ̟αιδιών αυτών.  

 Αρχικά, δεν ̟ρέ̟ει να ̟αραβλέ̟ουµε το γεγονός ότι η γέννηση 

διδύµων εγκυµονεί αρκετούς κινδύνους κατά την ̟ερίοδο της κύησης και τη 

διαδικασία του τοκετού, ό̟ου είναι ̟ιθανό να ̟ροκληθεί κά̟οια βλάβη στα 

κέντρα λόγου του εγκεφάλου των διδύµων. Υ̟άρχουν ̟ερι̟τώσεις διδύµων 



 129

µε εγγενείς γλωσσικές διαταραχές, αλλά οι α̟οκλίσεις αυτές δεν φαίνεται να 

είναι αντι̟ροσω̟ευτικές του συνόλου των δίδυµων ̟αιδιών.  

 Φαίνεται ότι η λεγόµενη «µυστική γλώσσα» των διδύµων δεν είναι  

µυστική αλλά µία σ̟άνια σε συχνότητα, ̟αροδική ιδιόγλωσσα, ̟ου 

̟αρατηρείται λιγότερο σε διζυγωτικά και ̟ερισσότερο σε µονοζυγωτικά 

ζεύγη δίδυµων βρεφών και νη̟ίων, τα ο̟οία  ζουν ̟αραµεληµένα, σε 

φτωχό γλωσσικό ̟εριβάλλον, δεν βιώνουν ατοµική ̟ροσοχή και φροντίδα 

και κυρίως δεν βιώνουν δυαδική ε̟ικοινωνία µε τους ενήλικες. Η «µυστική 

γλώσσα» υ̟οχωρεί όσο ̟ιο νωρίς τα ̟αιδιά αυτά τύχουν ατοµικής 

µεταχείρισης, δυαδικής ε̟ικοινωνίας, ̟ραγµατικής φροντίδας και 

εξαφανίζεται όταν στο Νη̟ιαγωγείο οι δίδυµοι ̟ηγαίνουν σε χωριστή τάξη. 

Φυσικά η φροντίδα των δίδυµων ̟αιδιών α̟αιτεί ̟ερισσότερο χρόνο 

και µεγαλύτερη ̟ροσ̟άθεια α̟ό τους γονείς. Συχνά η αδυναµία τους να 

αφιερώσουν τον α̟αιτούµενο χρόνο στην ταυτόχρονη φροντίδα δύο 

̟αιδιών, έχει ως α̟οτέλεσµα να µοιράζουν το ενδιαφέρον τους στα δύο και 

να ̟αρέχουν ελλι̟ή δυαδική ε̟ικοινωνία και λιγότερα γλωσσικά 

ερεθίσµατα στο κάθε δίδυµο ̟αιδί.  

Ως ̟ρος την ̟ρόοδο των διδύµων στους χώρους της αγωγής κατά τα 

νη̟ιακά και σχολικά χρόνια, η τρέχουσα έρευνα δεν υ̟οστηρίζει την 

ά̟οψη ότι οι δίδυµοι ̟αρουσιάζουν χαµηλότερη σχολική ε̟ίδοση α̟ό τους 

µη δίδυµους συµµαθητές τους. Στο σχετικό υ̟οκεφάλαιο τονίσαµε την 

ιδιαίτερη σηµασία της κοινωνικο̟οίησης µέσω ένταξης στα σχολικά 

̟λαίσια, αλλά και την ελλι̟ή ενηµέρωση των εκ̟αιδευτικών σχετικά µε το 

̟ώς ̟ρέ̟ει να αντιµετω̟ίζονται οι δίδυµοι ως µαθητές.  

   Η ταυτόχρονη ανά̟τυξη δύο δίδυµων ̟αιδιών οδηγεί λανθασµένα 

στην αντιµετώ̟ιση τους ως µιας µονάδας. Το ̟ρώτο κοινωνικό ̟λαίσιο των 

διδύµων, η οικογένεια, συνήθως δεν εστιάζει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του κάθε ̟αιδιού, αλλά η ανατροφή τους βασίζεται µόνο στις οµοιότητες 

και στην κοινή τους ανα̟τυξιακή ̟ορεία. Η γονεϊκή αυτή στάση 

µεταφέρεται συνήθως και στο σχολικό ̟εριβάλλον, ό̟ου οι ίδιοι έχουν την 

τάση να ε̟εµβαίνουν, οδηγώντας τους εκ̟αιδευτικούς να αντιµετω̟ίζουν 
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µε τον ίδιο τρό̟ο τους διδύµους. Χαρακτηριστική είναι η ε̟ίδραση της 

prima donna, ό̟ου η οµοιότητα των διδύµων ̟ροκαλεί ενδιαφέρον και 

θαυµασµό στα άτοµα του ̟εριβάλλοντός τους, γεγονός ̟ου ε̟ιτείνει την 

τάση των ̟αιδιών αυτών αλλά και των γονέων τους να καλλιεργούν τα 

κοινά χαρακτηριστικά και να ̟αραµελούν την ανά̟τυξη της 

διαφορετικότητάς τους.  

Ως ̟ρος τη φοίτηση των διδύµων στο σχολείο, οι λίγες υ̟άρχουσες  

έρευνες δείχνουν ότι τα ̟ερισσότερα κράτη δεν έχουν µια κοινή, σταθερή 

̟ολιτική. Το ερώτηµα ̟ου τίθεται είναι το εάν οι δίδυµοι ̟ρέ̟ει να φοιτούν 

στο ίδιο ή σε διαφορετικό σχολικό τµήµα ή σχολείο. Η ανά̟τυξη της 

αυτονοµίας τους και η καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση των δυνατοτήτων 

τους ίσως ε̟ιβάλλει τη φοίτηση σε διαφορετικό τµήµα, ωστόσο αυτό 

κρίνεται α̟αραίτητο α̟ό κά̟οιους ερευνητές µόνο στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου η 

συνύ̟αρξη στην ίδια τάξη δηµιουργεί ̟ροβλήµατα στις ε̟ιδόσεις και στη 

σχέση των διδύµων. Καλό είναι οι εκ̟αιδευτικοί να εστιάζουν στις κλίσεις 

του κάθε δίδυµου ̟αιδιού και να α̟οφεύγουν τη σύγκριση µεταξύ τους, 

καθώς αυτού του είδους οι ̟ροκατειληµµένες στάσεις ̟ροκαλούν 

αισθήµατα µειονεξίας στα ̟αιδιά και ρήξη στη σχέση τους. Η φοίτηση σε 

διαφορετικό τµήµα ̟ροϋ̟οθέτει ελαστικότητα όσον αφορά στην ̟ρόσβαση 

του ενός διδύµου στον χώρο ̟ου βρίσκεται ο άλλος και η οµαλή της έκβαση 

εξαρτάται α̟ό τις ̟ροηγούµενες εµ̟ειρίες α̟οχωρισµού των διδύµων. 

Το τέταρτο υ̟οκεφάλαιο εστιάστηκε στην ανά̟τυξη της αυτονοµίας 

των διδύµων κατά την εφηβεία – µια ̟ορεία µε ταυτόχρονη α̟οδέσµευση 

α̟ό την οικογένεια και α̟ό την ίδια τη διδυµία -  και ̟ώς η ̟ρόκληση αυτή 

ε̟ηρεάζεται α̟ό την οικογένεια, ε̟ιδρά στην οικογένεια και 

ανακατατάσσει τις σχέσεις των δίδυµων εφήβων. Σε ορισµένους δίδυµους 

έφηβους η ̟ερίοδος της εφηβείας συχνά (αλλά όχι ̟άντα) οδηγεί σε 

αναταραχές και συγκρούσεις. Την ̟ερίοδο αυτή αρκετές ικανότητες και 

κλίσεις του κάθε δίδυµου εφήβου φαίνονται ξεκάθαρα. Παρά τις 

̟ροσ̟άθειες αρκετών γονέων να ̟αρέµβουν στη σχολική τους ζωή 

(διακρίσεις του ενός α̟ό τους δύο, τρό̟οι ε̟αίνου, ε̟ιµονή στην «ίση» 
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µεταχείριση, αδιαφορία για τη διαφορετικότητά τους κ.λ.̟) οι δίδυµοι 

συνυ̟άρχουν σε αρκετά ̟λαίσια και εκτός σχολείου, γεγονός ̟ου κάνει 

ανα̟όφευκτη την α̟οδοχή της διαφορετικότητάς τους α̟ό τους γονείς, τους 

συγγενείς, τους εκ̟αιδευτικούς, τους φίλους και φυσικά και κυρίως α̟ό 

τους ίδιους τους δίδυµους έφηβους, µε το ό̟οιο συναισθηµατικό κόστος και 

τις ό̟οιες ανακατατάξεις συνε̟άγεται το κρίσιµο αυτό ανα̟τυξιακό βήµα 

σε ε̟ί̟εδο σχέσεων. Οι ίδιοι οι δίδυµοι, στην ̟ροσ̟άθειά τους να 

αυτονοµηθούν, µ̟ορεί να οδηγηθούν σε συγκρούσεις, οι ο̟οίες δεν είναι 

̟άντα αρνητικές – ̟ρόκειται για ανα̟τυξιακές ̟ροκλήσεις ̟ου τους ωθούν 

σε ε̟αναδια̟ραγµάτευση των σχέσεων και των ορίων τους. Καθώς η 

εφηβεία δεν ξεκινάει ταυτόχρονα για όλα τα ζευγάρια διδύµων, συχνά η 

ανάγκη του ενός για αυτονοµία δηµιουργεί αίσθηση α̟ώλειας στον άλλο 

και το γεγονός αυτό ̟αίρνει µεγαλύτερες διαστάσεις όταν ̟ρόκειται για τα 

̟ρώτα βήµατα της ερωτικής ζωής. Η ζήλια και η κτητικότητα ̟ροκαλούν 

εντάσεις κατά την ̟ερίοδο αυτή, αλλά ταυτόχρονα κάνουν ̟ιο έντονη την 

ανάγκη για ανεξαρτητο̟οίηση.  

 Α̟ό την άλλη µεριά οι γονείς δυσκολεύονται να δεχτούν την 

ανεξαρτητο̟οίηση των ̟αιδιών τους, αφενός γιατί συχνά µ̟ορεί να έχουν 

υ̟ερ̟ροστατευτική στάση α̟έναντι τους λόγω της ̟ρώιµης ελλι̟ούς 

φροντίδας ̟ου τους είχαν ̟ροσφέρει, αφετέρου γιατί αυτή καθαυτή η 

ανατροφή διδύµων α̟οτελεί µέρος της ταυτότητάς τους ως γονέων διδύµων, 

̟ράγµα ̟ου ̟ιθανόν  ισχύει ̟ερισσότερο για τη µητέρα.  

 Στις ̟ερισσότερες ̟ερι̟τώσεις διδύµων, οι συγκρούσεις λύνονται 

κατά το τέλος της εφηβείας. Οι ̟ρώιµοι α̟οχωρισµοί ̟ου έχουν τη βάση 

τους στην ανεξαρτητο̟οίηση των διδύµων, ̟ρέ̟ει να θεωρούνται εφόδια 

για την ̟ορεία τους ̟ρος την ενηλικίωση, ενώ οι ιδιαιτερότητές τους 

α̟οτελούν α̟όδειξη ότι η γονιδιακή οµοιότητα δεν καθορίζει όλες τις 

̟τυχές της ανά̟τυξης.    

             Στο ̟έµ̟το υ̟οκεφάλαιο εστιάσαµε στην ενήλικη ζωή των διδύµων 

και κυρίως στον τρό̟ο ̟ου η διδυµία ε̟ιδρά στην ανά̟τυξη της 

συντροφικότητας καθώς και στην ε̟αγγελµατική και γονεϊκή ιδιότητά τους.  
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Αυτό ̟ου κατά κύριο λόγο ̟ροκύ̟τει α̟ό τη µελέτη της ενήλικης ζωής των 

διδύµων είναι ότι οι ε̟ιλογές του κάθε ενήλικα διδύµου εξαρτώνται σε 

µεγάλο βαθµό α̟ό τις εµ̟ειρίες του κατά τα ̟ροηγούµενα στάδια  

ανά̟τυξης.  

 Στην ̟ροσω̟ική τους ζωή ορισµένοι δίδυµοι δυσκολεύονται να 

ε̟ιτρέψουν σε ένα τρίτο ̟ρόσω̟ο να εισβάλλει στη µεταξύ τους σχέση. Η 

εύρεση συντρόφου α̟ό τον ένα δίδυµο µ̟ορεί να α̟οτελέσει α̟ώλεια για 

τον άλλο, ο ο̟οίος αντιλαµβάνεται ότι ο αδελφός του ̟ροσ̟αθεί µε αυτόν 

τον τρό̟ο να τον αντικαταστήσει. Αυτή η αίσθηση α̟ώλειας και η εµφανής 

εκδήλωσή της µ̟ορεί να ̟ροκαλέσει αισθήµατα ενοχής στον ̟ρώτο. 

Ορισµένοι ισχυρίζονται ότι κατάλληλος σύντροφος για έναν δίδυµο είναι 

κά̟οιος ̟ου διαθέτει τα χαρακτηριστικά της ̟ροσω̟ικότητας του αδελφού. 

Ο γάµος για κά̟οιους διδύµους δεν α̟οτελεί συχνά εύκολο εγχείρηµα, 

καθώς η ̟αρουσία του δίδυµου αδελφού ή της δίδυµης αδερφής, η 

κτητικότητά του/της και οι ̟αράλογοι ̟εριορισµοί ̟ου θέτει για το ζευγάρι 

συχνά ̟ροκαλούν συγκρούσεις και ανταγωνισµό. Α̟ό την άλλη µεριά, η 

διάλυση του γάµου δεν είναι εύκολη α̟όφαση για έναν δίδυµο, γιατί ο 

ίδιος έχει µεγαλώσει µέσα σε ένα ασφαλές ̟λαίσιο συντροφικότητας, 

γεγονός ̟ου τον κάνει να φοβάται τη µοναξιά.  

 Ως ε̟αγγελµατίες οι ενήλικοι δίδυµοι δεν ακολουθούν ̟άντα κοινή 

̟ορεία, αλλά οι ε̟ιλογές τους εξαρτώνται σε σηµαντικό βαθµό α̟ό την 

τρέχουσα σχέση µεταξύ τους και α̟ό την ̟ορεία της ̟ροσω̟ικής τους ζωής. 

Ο γονεϊκός ρόλος των διδύµων κρίνεται σε γενικές γραµµές ε̟ιτυχής. 

Σηµαντικό ρόλο στην ε̟ιτυχία αυτή ̟αίζει η δική τους εµ̟ειρία ως δίδυµων 

βρεφών, νη̟ίων και ̟αιδιών, τα ο̟οία ̟ιθανόν δεν έτυχαν ̟λήρους και 

̟ροσω̟ικής αφοσίωσης εκ µέρους των γονέων τους. Η εµ̟ειρία αυτή, 

ωστόσο, ε̟ηρεάζει ̟ολύ̟λευρα τη δική τους συµ̟εριφορά ως γονέων, 

γεγονός ̟ου γίνεται φανερό α̟ό την τάση τους να δένονται ̟ερισσότερο µε 

το ένα α̟ό τα ̟αιδιά τους – κάτι ̟ου µ̟ορεί να είχαν βιώσει  οι ίδιοι  κατά 

την ̟αιδική τους ηλικία.  
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 Α̟ό τα ̟αρα̟άνω γίνεται φανερό ότι οι δίδυµοι δεν ακολουθούν 

διαφορετική ανα̟τυξιακή ̟ορεία α̟ό τους µη διδύµους, αλλά σίγουρα 

έχουν διαφορετικές εµ̟ειρίες και ̟ροκλήσεις. Τα βιώµατα των διδύµων 

διαφέρουν αρκετά α̟ό τα αντίστοιχα των µη διδύµων και ε̟ηρεάζουν όλα 

τα στάδια της ανά̟τυξής τους. Η διαµόρφωση της ̟ροσω̟ικότητάς τους 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό α̟ό τις ̟ροσδοκίες ̟ου οι γονείς τους τρέφουν 

γι’ αυτούς, καθώς και α̟ό τις κοινές και τις διαφορετικές τους εµ̟ειρίες, η 

δε ̟ορεία ̟ρος την ανα̟τυξιακή ̟ρόκληση της αυτονοµίας εξαρτάται α̟ό 

τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο σε ̟ρογενέστερες φάσεις αντιµετώ̟ισαν κάθε είδους 

α̟οχωρισµό.   
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Ενότητα Τρίτη 

 

2.11. Η ανά̟τυξη των διδύµων κατά την εµβρυϊκή ̟ερίοδο και κατά τη 

βρεφική ηλικία  

Στην ̟αρούσα ενότητα εξετάζουµε χωριστά κά̟οιες α̟ό τις σηµαντικότερες 

συνιστώσες της ανά̟τυξης των δίδυµων εµβρύων και βρεφών. Ο λόγος της 

χωριστής ε̟ικέντρωσης στους διδύµους α̟ό την ̟ερίοδο της κύησης είναι 

κυρίως τα ευρήµατα των λίγων, αλλά σηµαντικών µελετών ̟ου ρίχνουν φως 

σε αυτή την ανεξερεύνητη ̟τυχή της ανά̟τυξης στη διδυµία. Η βρεφική 

ηλικία µη δίδυµων και δίδυµων βρεφών ̟αρουσιάζει εξαιρετικό ερευνητικό 

ενδιαφέρον και α̟ασχολεί τους ε̟ιστήµονες της ανά̟τυξης, οι ο̟οίοι δεν 

̟αύουν να βρίσκουν ̟ροκλητικό τον εν ̟ολλοίς αχαρτογράφητο κόσµο των 

διδύµων, ιδιαίτερα κατά τα ̟ρώτα, θεµελιακά χρόνια της ζωής τους. 

 

2.11.1.  Οι ̟ρώτες µελέτες για τους διδύµους 

∆ύο µελέτες ̟ου αφορούν στην ανά̟τυξη των διδύµων είναι εκείνες της 

Alessandra Piontelli (1999, 2002). Η Piontelli µελέτησε δίδυµα και µη δίδυµα 

έµβρυα, των ο̟οίων την ανά̟τυξη ̟αρακολούθησε και µετά τη γέννηση και 

συγκεκριµένα µέχρι το 4ο έτος της ηλικίας τους.  

 Στην ̟ρώτη µελέτη, τα υ̟οκείµενα της έρευνας ήταν 11 έµβρυα, α̟ό 

τα ο̟οία τα 3 ήταν µη δίδυµα και τα υ̟όλοι̟α ήταν 4 ζεύγη διδύµων. Τα 

έµβρυα εξετάστηκαν στους υ̟ερήχους α̟ό την 16η εβδοµάδα της κύησης 

µέχρι τη γέννηση. Μετά τη γέννηση και µέχρι το τέλος του ̟ρώτου χρόνου  

η ερευνήτρια έκανε εβδοµαδιαίες ̟αρατηρήσεις στα σ̟ίτια των δίδυµων 

βρεφών. Τον δεύτερο χρόνο οι ̟αρατηρήσεις ήταν µηνιαίες και τον τρίτο 

και τέταρτο χρόνο οι ̟αρατηρήσεις ήταν τετραµηνιαίες ή εξαµηνιαίες.  

  Σύµφωνα µε την Piontelli (1999) κά̟οια α̟ό τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κάθε εµβρύου διατηρήθηκαν και µετά τη γέννηση, ̟αρά τις 

̟εριβαλλοντικές διαφορές, γεγονός ̟ου οδήγησε την ερευνήτρια στο 

συµ̟έρασµα ότι «η αλληλε̟ίδραση ανάµεσα στη φύση και την ανατροφή ξεκινά 

νωρίτερα α̟ό ό,τι νοµίζουµε» (Piontelli, 1999, σελ. 1) και ότι οι ̟ρογεννητικές 

εµ̟ειρίες ε̟ηρεάζουν τη συµ̟εριφορά του ̟αιδιού µετά τη γέννηση. 
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 Η Piontelli αναφέρει κά̟οια χαρακτηριστικά ̟αραδείγµατα α̟ό τη 

µελέτη της. Το ένα α̟ό τα τρία µη δίδυµα υ̟οκείµενα της έρευνας ήταν η 

Giulia, η ο̟οία κατά την εµβρυϊκή ̟ερίοδο ήταν ιδιαίτερα κινητική και 

δραστήρια. Μια συµ̟εριφορά ̟ου συνήθιζε να ε̟ιδεικνύει ως έµβρυο, ήταν 

να «γλύφει» τον ̟λακούντα, τραβώντας τον ̟ρος το µέρος της. Μετά τον 

τοκετό συνέχισε την ίδια συµ̟εριφορά, γλείφοντας το στήθος της µητέρας 

της αντί να θηλάζει. Η ηρεµία ̟ου χαρακτήριζε την Giulia ως έµβρυο 

συνεχίστηκε και µετά τη γέννηση, αλλά διαταράχτηκε όταν γεννήθηκε ο 

µικρός της αδελφός, γιατί, σύµφωνα µε την ερµηνεία της Piontelli (1992) η 

ίδια ένιωσε ότι εκείνος κατέλαβε τον δικό της ενδοµήτριο και µεταγεννητικό 

χώρο. Το δεύτερο µη δίδυµο υ̟οκείµενο της έρευνας ήταν ο Gianni, ο 

ο̟οίος κατά την ̟αραµονή του στη µήτρα συνήθιζε να «κρέµεται» α̟ό τον 

οµφάλιο λώρο. Μετά τη γέννησή του εξακολούθησε να «κρέµεται» α̟ό 

ανθρώ̟ους και α̟ό οικείες ρουτίνες. Τέλος, η Pina ήταν κατά την κύηση ένα 

̟ολύ δραστήριο και «ριψοκίνδυνο» έµβρυο, τόσο ̟ου φαινόταν σαν να 

̟ροσ̟αθούσε να α̟οκολλήσει τον ̟λακούντα. Τελικά η α̟οκόλληση του 

̟λακούντα συνέβη. Η µητέρα έµεινε στο κρεβάτι και γέννησε µε καισαρική 

τοµή. Η ̟ορεία της Pina ως βρέφους και ως νη̟ίου ήταν ̟αρόµοια µε την 

αντίστοιχη της εµβρυϊκής ̟εριόδου ̟ριν α̟ό την α̟οκόλληση – δραστήρια, 

ριψοκίνδυνη, αλλά και κλειστοφοβική, µε διάφορες φοβίες και  

̟ροβλήµατα διατροφής. Συχνά κατά τη διάρκεια του µ̟άνιου εξέφραζε 

φόβους µή̟ως και  «̟αρασυρθεί» α̟ό το νερό.  

 Ως ̟ρος τα δίδυµα έµβρυα της µελέτης, η Piontelli συµ̟έρανε ότι ο 

ενδοµήτριος χώρος δε µοιράζεται ισότιµα, γεγονός ̟ου σηµαίνει ότι τις 

̟ερισσότερες φορές ο ένας δίδυµος ανα̟τύσσεται καλύτερα α̟ό τον άλλο 

και στη χειρότερη ̟ερί̟τωση ο δεύτερος ̟εθαίνει. Οι διαφορετικές εµ̟ειρίες 

στη µήτρα και τα χαρακτηριστικά της ε̟αφής των εµβρύων, σύµφωνα µε 

την Piontelli (1999) οδηγούν σε ατοµικές διαφορές ακόµα και τους 

µονοζυγώτες και ίσως σχετίζονται µε τη γενικότερη µεταγεννητική τους 

ανά̟τυξη.  
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 Στους διζυγωτικούς διδύµους η Piontelli ̟αρατήρησε αυτού του 

είδους τη συνέχεια στη µετα-γεννητική συµ̟εριφορά. Συγκεκριµένα, 

̟αρατήρησε ότι στην ̟ερί̟τωση ̟ου το ένα δίδυµο έµβρυο ήταν 

̟ερισσότερο κινητικό και δραστήριο, συνέχιζε µεταγεννητικά να 

ε̟ιδεικνύει την ίδια συµ̟εριφορά και τελικά ̟έρασε τα διάφορα στάδια της 

βρεφικής ανά̟τυξης ̟ιο γρήγορα α̟ό τον λιγότερο κινητικό δίδυµο 

(̟ερί̟τωση των δίδυµων Marco και Delia). ∆ίδυµοι ̟ου ε̟έδειξαν «φιλική 

διάθεση» ο ένας ̟ρος τον άλλο, κατά την εµβρυϊκή ̟ερίοδο, εξακολούθησαν 

να ε̟ιζητούν τη στενή ε̟αφή και µετά τη γέννηση, χωρίς αυτό να αλλάξει 

µέχρι το ̟έρας της µελέτης (̟ερί̟τωση των Luca και Alice). Αντίστοιχα, η 

«ε̟ιθετική και εχθρική συµ̟εριφορά» του τρίτου ζεύγους στη µήτρα, 

συνεχίστηκε µετά τη γέννηση χωρίς διακο̟ή (̟ερί̟τωση Marisa και 

Beatrise). Στο ζευγάρι µονοζυγωτικών διδύµων της έρευνάς της, η Piontelli 

̟αρατήρησε ότι ε̟ειδή οι δίδυµοι αυτοί µοιράζονταν έναν σάκο, ένα άµνιο 

και ένα χόριο, οι κινήσεις των εµβρύων ήταν ̟εριορισµένες. Το ̟ιο 

µικρόσωµο έµβρυο ξεκινούσε ̟ρώτο να κινείται και ̟άντα το δεύτερο 

ακολουθούσε, ̟ράγµα ̟ου συνεχίστηκε και µετά τη γέννηση. Ο ̟εριορισµός 

αυτός στη µήτρα, σε συνδυασµό µε την ανε̟αρκή φροντίδα των γονέων, 

οδήγησε αυτούς τους διδύµους σε γλωσσική και γενικότερη ανα̟τυξιακή 

καθυστέρηση, ̟ου συνοδευόταν α̟ό µια αµοιβαία αντι̟άθεια αλλά και α̟ό 

µια ακατανίκητη ανάγκη του ενός για την ̟αρουσία του άλλου. 

 Η Piontelli (1999) συµ̟έρανε ακόµα ότι στους διδύµους, µετά τον 

τρίτο µήνα της κύησης µ̟ορεί να υ̟άρχει µια ̟ρώτη µορφή 

διαφορο̟οίησης του εαυτού α̟ό τον άλλο, και αυτό γιατί α̟ό τον τρίτο 

µήνα κάθε έµβρυο αρχίζει να ανεξαρτητο̟οιείται κινητικά (βλ. ε̟ίσης 

Μαρκοδηµητράκη, 2003). 

 Η δεύτερη µελέτη της Piontelli (2002) βασίστηκε στη µεθοδολογία της 

̟ρώτης, αλλά εµ̟λουτίστηκε µε «βιντεοσκό̟ηση» του τοκετού, της 

̟αραµονής στη µονάδα εντατικής θερα̟είας, των ε̟ισκέψεων στα σ̟ίτια, 

(α̟ό τα ο̟οία συνέλεξε ̟ολύτιµο φωτογραφικό υλικό), µε στοιχεία του 

οικογενειακού ̟εριβάλλοντος, της φροντίδας των διδύµων και της  
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̟ροσκόλλησης µεταξύ τους και µε τη µητέρα τους. Χορήγησε, ακόµη, το τεστ 

της Bayley τον 1ο,  τον  12ο, τον 24ο και τον 30ό µήνα και συνέλεξε στοιχεία 

α̟ό τη συµ̟εριφορά των διδύµων στη «Συνθήκη του Ξένου». Τα 

υ̟οκείµενα της έρευνας ήταν 30 ζεύγη διδύµων – 15 ζεύγη µονοζυγωτών 

και 15 ζεύγη διζυγωτών. 

 Στη δεύτερη αυτή µελέτη, η Piontelli δεν δίνει τόσο έµφαση στη 

συνέχεια των συµ̟εριφορών ̟ου εµφανίζονται µεταξύ κύησης και 

µεταγεννητικής ̟εριόδου, όσο στην ̟εριβαλλοντική φροντίδα, στην 

ανά̟τυξη των  διδύµων κ.ά. Συνο̟τικά, κά̟οια α̟ό τα ευρήµατα 

̟αρουσιάζονται ̟αρακάτω: 

 Στις ̟ερισσότερες ̟ερι̟τώσεις κύησης µονοζυγωτικών και 

διζυγωτικών διδύµων, το ένα έµβρυο ήταν ̟ιο κινητικό και ̟ιο δραστήριο 

α̟ό το άλλο, αντα̟οκρινόταν ̟ερισσότερο στην ε̟αφή του άλλου και 

υ̟ήρχαν σαφείς ατοµικές διαφορές στις αντιδράσεις του κάθε εµβρύου. Οι 

γονείς α̟ό την εµβρυϊκή ήδη ̟ερίοδο α̟έδιδαν χαρακτηρισµούς 

(«ζωηρός», «τεµ̟έλης» κ.λ.̟) στα αγέννητα ̟αιδιά τους.  

        Μετά τον τοκετό, στη εντατική µονάδα έµειναν για θερα̟εία 22 α̟ό 

τους 30 µονοζυγώτες και 8 α̟ό τους 30 διζυγώτες. Οι 14 α̟ό τους 22 

µονοζυγώτες και οι 4 α̟ό τους 8 διζυγώτες εξακολούθησαν να 

̟αρουσιάζουν ̟ροβλήµατα υγείας έως το 2ο έτος. Οι µονοζυγώτες 

̟ερ̟άτησαν λίγο αργότερα α̟ό τους διζυγώτες (στους 13.6 και στους 12.9 

µήνες αντίστοιχα), αλλά η γλωσσική ανά̟τυξη στις δύο οµάδες δεν 

̟αρουσίασε ιδιαίτερες διαφορές.  

       Όλοι οι γονείς των µονοζυγωτών και των διζυγωτών έδειξαν έντονη 

ή µέτρια ̟ροτίµηση στον ένα δίδυµο - οι γονείς των µονοζυγωτών µε 

κριτήριο κά̟οια ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά των βρεφών και οι 

γονείς των διζυγωτών µε κριτήριο  την εµφάνιση και το φύλο. 

        Και στις δύο κατηγορίες διδύµων, 9 στις 15 µητέρες ̟αρουσίασαν 

ε̟ιλόχεια κατάθλιψη και κά̟οια ζευγάρια γονέων (3 για τους µονοζυγώτες 

και 4 για τους διζυγώτες) χώρισαν, µε ή χωρίς διαζύγιο,  µέχρι το τέλος της 

µελέτης.  
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        Στους µονοζυγώτες ̟αρατηρήθηκαν διαχρονικά, σε ̟ολύ 

µεγαλύτερο ̟οσοστό, ίδιο ντύσιµο, ίδιο χτένισµα, ίδια ̟αιχνίδια, κοινό 

όνοµα και κοινοί έ̟αινοι. Σε όλα τα ζεύγη διδύµων των δύο οµάδων εκτός 

α̟ό ένα, οι γονείς έβαζαν ετικέτες, συνήθως αντίθετες για τον κάθε δίδυµο. 

Η «µυστική γλώσσα» ̟αρατηρήθηκε στα 14 α̟ό τα 15 ζεύγη µονοζυγωτών 

και σε 8 α̟ό τα 15 ζεύγη διζυγωτών. Η ε̟ικράτηση του ενός διδύµου 

̟αρατηρήθηκε στα 29 α̟ό τα 30 ζεύγη της µελέτης. Ανταγωνισµός 

̟αρατηρήθηκε ̟ερισσότερο στους διζυγώτες και κοινή δραστηριότητα 

̟ειράγµατος ή διασκεδαστικών διαδικασιών στους µονοζυγώτες. Οι 

µονοζυγώτες τέλος, µετά τις ̟ρώτες δυσκολίες των γονέων, είχαν καλύτερη 

φροντίδα και λιγότερα ̟αιχνίδια, ενώ οι διζυγώτες είχαν ̟ερισσότερα 

̟αιχνίδια και λιγότερη φροντίδα α̟ό τους γονείς τους.  

 Η δεύτερη µελέτη της Piontelli (2002) ε̟εκτάθηκε, ό̟ως είδαµε 

̟αρα̟άνω, και στην ανά̟τυξη της ̟ροσκόλλησης των διδύµων. Η 

̟ροσκόλληση ορίστηκε α̟ό τον Bowlby (1969) ως η βρεφική συµ̟εριφορά, 

̟ου έχει ως ̟ροβλε̟όµενο α̟οτέλεσµα την εγγύτητα, η ο̟οία ̟ροστατεύει 

το βρέφος α̟ό τον κίνδυνο (βλ. ε̟ίσης Bowlby, 1973, 1979). Οι µελέτες για 

την ̟ροσκόλληση στηρίζονται στις α̟όψεις της Ainsworth (1963, 1967), η 

ο̟οία χρησιµο̟οίησε τη Συνθήκη του Ξένου ̟ειραµατικά, και κατέληξε στο 

συµ̟έρασµα ότι τα είδη ̟ροσκόλλησης ̟ου ανα̟τύσσουν τα βρέφη είναι 

τρία: α) η ασφαλής ̟ροσκόλληση, β) η ανασφαλής ̟ροσκόλληση µε 

α̟οφυγή, και γ) η ανασφαλής ̟ροσκόλληση µε αµφιθυµία. Η Συνθήκη του 

Ξένου, ̟ου χρησιµο̟οιείται σε διάφορες ̟αραλλαγές, έχει ως στόχο τη 

δηµιουργία στρες στο βρέφος, κατά την α̟ουσία της µητέρας. Στα σχετικά 

̟ειράµατα, η µητέρα και το βρέφος µ̟αίνουν σε ένα δωµάτιο µε ̟αιχνίδια 

̟ου έχουν σκορ̟ιστεί στο ̟άτωµα. Μετά α̟ό λίγο µ̟αίνει στο δωµάτιο µια 

ξένη γυναίκα ̟ου συνοµιλεί µε τη µητέρα. Η µητέρα φεύγει α̟ό το δωµάτιο 

και ε̟ιστρέφει µετά α̟ό λίγο. Στη συνέχεια, το βρέφος µένει µόνο στο 

δωµάτιο στο ο̟οίο εισέρχεται η ξένη γυναίκα και λίγο µετά η µητέρα. Τα 

βρέφη ̟ου ανα̟τύσσουν ασφαλή ̟ροσκόλληση, όταν φεύγει η µητέρα α̟ό 

το δωµάτιο αναστατώνονται και κλαίνε. Η ξένη γυναίκα δεν µ̟ορεί να τα 
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̟αρηγορήσει και ηρεµούν µόνο όταν ε̟ιστρέψει η µητέρα. Τα βρέφη µε 

ανασφαλή ̟ροσκόλληση α̟οφυγής, αντιδρούν συνήθως µε συµ̟εριφορά 

α̟οφυγής ̟ρος τη µητέρα µετά την ε̟ιστροφή της, ενώ εκείνα µε ανασφαλή 

̟ροσκόλληση αµφιθυµίας, λειτουργούν αµφίθυµα ̟ρος τη µητέρα. Τα 

ανασφαλή βρέφη ̟αρηγορούνται και α̟ό τη µητέρα και α̟ό την ξένη 

γυναίκα. Στο τµήµα της µελέτης της ̟ου αφορά στην ̟ροσκόλληση, η 

Piontelli χρησιµο̟οίησε και µια ̟αραλλαγή της Συνθήκης του Ξένου, κατά 

την ο̟οία η µητέρα αντικαταστάθηκε α̟ό τον δίδυµο αδελφό.  

 Η Piontelli (2002) βρήκε ότι α̟ό τα 15 ζεύγη µονοζυγωτών, τα 6 

φάνηκε να έχουν ασφαλή ̟ροσκόλληση ̟ρος τη µητέρα, τα 5 ανασφαλή 

̟ροσκόλληση α̟οφυγής και στα υ̟όλοι̟α 4 βρέθηκαν σηµάδια και α̟ό τα 

δύο είδη ̟ροσκόλλησης. Αντίστοιχα στους διζυγώτες, ασφαλή ̟ροσκόλληση 

̟ρος τη µητέρα είχαν τα 5 ζεύγη, 5 ζεύγη είχαν ανασφαλή ̟ροσκόλληση 

αµφίθυµου τύ̟ου, και στα υ̟όλοι̟α 5 ζεύγη δεν µ̟ορούσε να γίνει  

̟ροσδιορισµός. Στα 9 α̟ό τα 15 ζεύγη µονοζυγωτών, η βασική φιγούρα 

̟ροσκόλλησης ήταν ο δίδυµος αδελφός ή η δίδυµη αδελφή και όχι η µητέρα, η 

ο̟οία α̟οτέλεσε κύρια φιγούρα ̟ροσκόλλησης µόνο για 3 ζεύγη (στα 

υ̟όλοι̟α δεν έγινε ̟ροσδιορισµός). Αντίστοιχα, σε 12 α̟ό τις 15 

̟ερι̟τώσεις διζυγωτών, η µητέρα ήταν η κύρια φιγούρα ̟ροσκόλλησης. 

 Οι Minde, Corter & Goldberg (1984) εξέτασαν την ε̟ίδραση της 

̟αραµονής των δίδυµων νεογνών στη µονάδα εντατικής θερα̟είας στην 

̟ορεία της ̟ροσκόλλησης. Τα υ̟οκείµενα της µελέτης τους ήταν 25 ζεύγη 

̟ρόωρων διδύµων ̟ου ̟αρέµειναν στη µονάδα για 70 (κατά µέσο όρο) 

ηµέρες. Οι ερευνητές συνέχισαν τη µελέτη στον 1,5, στον 3ο, τον 6ο, και τον 

9ο µήνα, και στο τέλος του ̟ρώτου χρόνου υ̟έβαλαν τους διδύµους στη 

δοκιµασία της Συνθήκης του Ξένου. 

 ∆ύο ζεύγη διδύµων ̟έθαναν µετά α̟ό την ̟αραµονή τους στο 

νοσοκοµείο. Πριν το θάνατό τους, ωστόσο, οι µητέρες είχαν ανα̟τύξει 

̟ροτίµηση ̟ρος τον έναν α̟ό τους δύο διδύµους. Α̟ό τις υ̟όλοι̟ες 23 

µητέρες, οι 18 είχαν ανα̟τύξει ̟ροτίµηση και οι 5 όχι, κατά την έξοδό τους 

α̟ό το νοσοκοµείο. Οι 10 α̟ό τις 18 µητέρες άλλαξαν ̟ροτίµηση στην 
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̟ορεία, ενώ οι 8 συνέχισαν να ̟ροτιµούν το ίδιο βρέφος – στην τελευταία 

αυτή κατηγορία βρεφών, τα ίδια είχαν καλύτερη υγεία, ήταν ̟ιο ζωηρά και 

αλληλε̟ιδραστικά σε σύγκριση µε τον δίδυµο αδερφό ή τη δίδυµη αδερφή 

κατά το ̟ρώτο έτος της ανά̟τυξης.  Οι µητέρες ̟ου ανέ̟τυξαν ̟ροτίµηση 

χάιδευαν τα βρέφη τους ̟ερισσότερο και, διαχρονικά, ήταν ̟ιο 

ε̟ικοινωνιακές και ̟ιο ενθουσιώδεις α̟ό τις υ̟όλοι̟ες, όταν 

αλληλε̟ιδρούσαν µαζί τους. Γενικότερα, η ̟ροτίµηση καθεµιάς α̟ό αυτές 

τις µητέρες αφορούσε στο ̟ιο υγιές και ̟ιο ζωηρό βρέφος. Α̟ό το σύνολο 

των διδύµων του δείγµατος, το 77% είχαν ασφαλή ̟ροσκόλληση και το 23% 

ανασφαλή ̟ροσκόλληση. Τα αντίστοιχα ̟οσοστά για τα µη δίδυµα βρέφη 

της µελέτης αυτής ήταν 75% και 25% αντίστοιχα. Α̟ό τα 9 δίδυµα βρέφη 

̟ου ανέ̟τυξαν ανασφαλή ̟ροσκόλληση, τα 8 ανήκουν στην κατηγορία 

διδύµων, των ο̟οίων οι µητέρες δεν ανέ̟τυξαν ̟ροτίµηση ̟ρος τον έναν ή 

τον άλλο δίδυµο κατά το ̟ρώτο έτος (Minde et al.,1984).  

 Σύµφωνα µε τους Minde et al. (1984) οι δίδυµοι στο σύνολό τους 

µ̟ορούν να ανα̟τύξουν ασφαλή ̟ροσκόλληση ̟ρος τη µητέρα τους, 

ανεξάρτητα α̟ό την ̟αραµονή τους στο νοσοκοµείο. Και οι µητέρες 

αντίστοιχα, δεν εµ̟οδίζονται να δηµιουργήσουν στενή σχέση µε τα δίδυµα 

βρέφη τους. Η συνηθέστερα µη συνειδητή ̟ροτίµηση της µητέρας για τον 

ένα δίδυµο φαίνεται να ε̟ηρεάζει θετικά την ανά̟τυξη της ̟ροσκόλλησης 

καθώς τα βρέφη, τα ο̟οία στους 12 µήνες βρέθηκαν ασφαλή, ήταν εκείνα 

των ο̟οίων οι µητέρες είχαν ̟ροτίµηση, είτε σταθερή είτε όχι. Τα βρέφη των 

ο̟οίων οι µητέρες δεν έδειξαν ̟ροτίµηση δεν ανέ̟τυξαν ασφαλή 

̟ροσκόλληση.  

       Τα ευρήµατα των µελετών της Piontelli (2002) και των Minde et al. 

(1984) για τη βρεφική ̟ροσκόλληση των διδύµων δεν µ̟ορούν να 

γενικευθούν (̟.χ. δεν ̟αραµένουν όλα τα δίδυµα νεογνά σε µονάδα 

εντατικής θερα̟είας) και δεν συµφωνούν µεταξύ τους [̟.χ. οι Minde και 

συν. (1984) βρήκαν ότι τα ̟οσοστά των ασφαλών ̟ροσκολλήσεων των 

διδύµων ̟ρος τις µητέρες είναι ίδια µε εκείνα των µη διδύµων, ενώ η 

Piontelli (2002) βρήκε ως κύρια φιγούρα ̟ροσκόλλησης τον δίδυµο 
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αδελφό/δίδυµη αδερφή και ως δευτερεύουσα φιγούρα ̟ροσκόλλησης τη 

µητέρα], άρα η έρευνα ̟ρέ̟ει να συνεχιστεί. 

 

2.11.2. ∆ίδυµοι και µίµηση 

Οι µελέτες για τη µίµηση στους διδύµους είναι ελάχιστες. Στο ̟αρόν 

υ̟οκεφάλαιο αναφέρουµε τα σηµαντικότερα σηµεία αυτών των µελετών. 

 Το 1974 ο Brazelton δήλωσε ότι τα δίδυµα νή̟ια µαθαίνουν ̟ολύ 

εύκολα να µιµούνται, χωρίς δοκιµή και ̟λάνη, ολόκληρες δέσµες 

συµ̟εριφορών. Αυτό το ε̟ιτυγχάνουν ̟αρατηρώντας ο ένας τον άλλο µόνο 

για λίγο. Ε̟ίσης, ̟αρα̟άνω αναφερθήκαµε στη «µυστική γλώσσα» των 

διδύµων, σηµειώνοντας ότι ο ένας δίδυµος µ̟ορεί να θεωρεί τον δίδυµό του 

ως γλωσσικό ̟ρότυ̟ο, δηµιουργώντας έτσι, µέσω ενισχύσεων, έναν κοινό 

κώδικα ε̟ικοινωνίας. (βλ. σχ. Mogford–Bevan, 1999).   

 Για τη µίµηση στους διδύµους έκανε λόγο και η Piontelli (2002) στη 

δεύτερη µελέτη της. Η Piontelli χώρισε τους διδύµους σε τρεις κατηγορίες, µε 

βάση τον αριθµό των αµοιβαίων µιµήσεων ̟ου εκδήλωναν, κατά τις  

ε̟ισκέψεις της στα σ̟ίτια τους. ∆ιέκρινε τους ̟ολύ µιµητικούς, τους µέτρια 

µιµητικούς και τους ελάχιστα µιµητικούς διδύµους. Βρήκε ότι οι 

διζυγωτικοί δίδυµοι µιµούνται ̟ολύ λίγο ο ένας τον άλλον. Μιµητικοί είναι 

̟ερισσότερο οι µονοζυγώτες µεταξύ τους, ε̟ειδή είναι συνέχεια µαζί ή 

̟ιθανόν ε̟ειδή µοιράζονται ̟ερισσότερα γονίδια. Η µίµηση των 

µονοζυγωτών ξεκινά νωρίτερα, και στη νη̟ιακή ηλικία ε̟ηρεάζεται α̟ό 

τους ε̟αίνους των γονέων ̟ρος τον ένα δίδυµο, ̟ου ωθούν τον άλλο να 

µιµηθεί τη συµ̟εριφορά του ̟ρώτου. Σύµφωνα, ωστόσο, µε την Piontelli 

(2002), η γενετική οµοιότητα των διδύµων και τα «̟ανοµοιότυ̟α» 

χαρακτηριστικά ̟ου τους α̟οδίδουν αυτοί ̟ου τους ̟αρατηρούν, 

δηµιουργούν µια σύγχυση σχετικά µε το τι α̟οτελεί µίµηση στη 

συµ̟εριφορά τους και τι όχι. 

 Πιο συστηµατική µελέτη σχετικά µε την ανά̟τυξη της µίµησης στους 

διδύµους, είναι εκείνη της Μαρκοδηµητράκη (2003), της ο̟οίας τη 

µεθοδολογία, τα α̟οτελέσµατα και την ερµηνεία ̟εριγράψαµε αναλυτικά 
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στο Πρώτο Μέρος της διατριβής. Για να γίνει κατανοητό το γεγονός ότι η 

έρευνα αυτή α̟οτελεί τη µοναδική σοβαρή ̟ροσ̟άθεια µελέτης της 

βρεφικής µίµησης στους διδύµους, αρκεί να αναφέρουµε ότι η 

Μαρκοδηµητράκη µελέτησε τη µίµηση σε ένα ζεύγος διζυγωτικών διδύµων 

και στην ε̟ικοινωνία κάθε διδύµου µε τη µητέρα, τον ̟ατέρα, τον ̟ατρικό 

̟α̟̟ού, την ̟ατρική γιαγιά, τον µητρικό ̟α̟̟ού και τη µητρική γιαγιά, 

α̟ό τον 1ο έως τον 10ο µήνα. Το µόνο στοιχείο ̟ου δε µελετήθηκε ήταν η 

σύγκριση των διδύµων µε τα µη δίδυµα βρέφη, θέµα στο ο̟οίο ελ̟ίζουµε 

να ρίξει φως η ̟αρούσα µελέτη. 

 

2.12. Συζήτηση 

 Στην ̟αρούσα ενότητα ̟εριγράψαµε τις δύο ̟ολύ σηµαντικές µελέτες της 

Piontelli (1992, 2002) για την ανά̟τυξη των διδύµων, εστιάσαµε στο θέµα 

της ̟ροσκόλλησης και κλείσαµε µε τις ελάχιστες µελέτες ̟άνω στη µίµηση 

των διδύµων.  

 Ενώ η ̟ρώτη έρευνα της Piontelli (1992) ολοκληρώθηκε µε το εύρηµα 

της συνέχειας των ̟ρογεννητικών συµ̟εριφορών στη µεταγεννητική 

̟ερίοδο, η δεύτερη µελέτη εστίασε ̟ερισσότερο στην ατοµικότητα των 

διδύµων. Η ερευνήτρια ̟ροσ̟άθησε να µελετήσει και να ρίξει φως σε ένα 

̟λήθος όψεων της βρεφικής ανά̟τυξης των διδύµων. Οφείλουµε ε̟ίσης να 

̟αραδεχτούµε ότι η α̟ουσία σχετικών µελετών καθώς και συγκριτικών 

ερευνών για τα δίδυµα και τα µη δίδυµα βρέφη, δεν ε̟ιτρέ̟ουν την 

εξαγωγή ασφαλών και γενικεύσιµων συµ̟ερασµάτων σχετικά µε τη βρεφική 

ανά̟τυξη των διδύµων.  

 Όσον αφορά στο θέµα της ̟ροσκόλλησης, οι Minde et al. (1984) 

βρήκαν ότι η ̟ροωρότητα και η ̟αραµονή στη µονάδα εντατικής 

̟αρακολούθησης δεν είναι ικανές να αναστείλουν την ισχυρή τάση για 

̟ροσκόλληση των δίδυµων βρεφών ̟ρος τη µητέρα τους. Θεωρούν 

φυσιολογική την ̟ροτίµηση της µητέρας στο ̟ιο υγιές και ζωηρό βρέφος, 

ακόµα κι αν αυτή ̟ροκύ̟τει αργότερα. Ό̟ως τονίζει η Μαρκοδηµητράκη 

(2003), µάλλον είναι δύσκολο για τη µητέρα να µοιράσει δίκαια την 
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̟ροσοχή και τη φροντίδα της στα δύο βρέφη, γεγονός ̟ου µοιάζει 

̟ερισσότερο µε αναγκαιότητα ̟αρά µε ε̟ιλογή. Όταν η µητέρα λειτουργεί 

διαισθητικά καταφέρνει συχνότερα να ̟ροσεγγίσει ε̟ιτυχώς τα βρέφη της. 

Αυτό όµως δεν το γνωρίζουµε µε σιγουριά. Οι µητέρες, βέβαια, φροντίζουν 

και τα δύο βρέφη µε την «ίδια» στοργή, ̟αρά την ̟ροτίµησή τους. Η 

̟ροσκόλληση στον δίδυµο αδελφό ̟ου ̟αρατηρήθηκε στη µελέτη των  

Minde et. al. (1984), δηµιουργεί ̟ολλά ερωτήµατα σχετικά µε τη φύση και 

την ̟ορεία της ̟ροσκόλλησης στον χρόνο, και σχετικά µε την ε̟άρκεια του 

τεστ της Συνθήκης του Ξένου (Μαρκοδηµητράκη, 2003). 

 Αυτό ̟ου συµ̟εραίνουµε είναι ότι η ενδιαφέρουσα µελέτη της 

ανά̟τυξης των δίδυµων βρεφών ξεκίνησε αργά και στο φως των φτωχών 

µέχρι στιγµής ευρηµάτων η α̟οφυγή των βιαστικών γενικεύσεων µάλλον 

θα ̟ρέ̟ει να συνεχιστεί.  

           ∆ύο ̟ρόσφατες µελέτες ̟ου έχουν γίνει ̟άνω στη µίµηση των 

διδύµων κατά τη βρεφική ηλικία, είναι η δεύτερη µελέτη της Piontelli (2002) 

και η µελέτη της Μαρκοδηµητράκη (2003). Στη µελέτη της η Piontelli (2002) 

είχε να διαχειριστεί τόσα ̟ολλά δεδοµένα α̟ό τόσες ̟λευρές της ανά̟τυξης 

των διδύµων, ̟ου δεν την ενδιέφερε να στοχεύσει µε συστηµατικό τρό̟ο 

στην ανά̟τυξη της βρεφικής µίµησης στους διδύµους. Είναι ενδιαφέρον ότι 

ε̟ικεντρώθηκε στην αµοιβαία µιµητική δραστηριότητα των διδύµων, αλλά  

όχι στη µίµηση  της ε̟ικοινωνίας τους µε τη µητέρα ή τον ̟ατέρα. Αν και 

αναφέρει ότι οι µονοζυγώτες µιµούνται ο ένας τον άλλον ̟ερισσότερο α̟ό 

ό,τι οι διζυγώτες, δεν ασχολήθηκε µε την ανα̟τυξιακή ̟ορεία του 

φαινοµένου. Σε αντίθεση, η Μαρκοδηµητράκη (2003) ̟ροχώρησε και 

µελέτησε συστηµατικά τη µίµηση των διζυγωτικών διδύµων µε τους 

Σηµαντικούς Άλλους. Ενδιαφέρθηκε για ένα ̟λήθος χαρακτηριστικών της 

βρεφικής µιµητικής ε̟ικοινωνίας, αλλά και για τις συγκινησιακές εκφράσεις 

̟ου ̟ροηγούνται, συνοδεύουν και έ̟ονται της µίµησης, ανοίγοντας το 

δρόµο για την ̟ροσέγγιση κρίσιµων όψεων της βρεφικής ανά̟τυξης των 

διδύµων. 
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Το ευρύ φάσµα και η ̟ολυ̟λοκότητα των φαινοµένων της διδυµίας 

ε̟ιβάλει µία όσο γίνεται ̟ιο διε̟ιστηµονική θεώρηση µέσα στην ο̟οία 

εντάσσεται και η ψυχολογική ανα̟τυξιακή έρευνα. Σε ̟ροηγούµενες 

εργασίες µελών της ερευνητικής µας οµάδας έχουν θεωρηθεί διε̟ιστηµονικά 

τα φαινόµενα της διδυµίας µέσα α̟ό µια µυθολογική, λογοτεχνική, 

βιολογική, ανθρω̟ολογική, εκ̟αιδευτική, ψυχιατρική, κοινωνιολογική και 

ψυχολογική ̟ροο̟τική (Kugiumutzakis et al., 2005˙ Μαρκοδηµητράκη, 

2003˙ Μαρκοδηµητράκη και συν., 2002 α, β˙ Μαρκοδηµητράκη & 

Κουγιουµουτζάκης, 2005˙ Μαρκοδηµητράκη και συν., 2005).  

Στο ̟λαίσιο των εργασιών της ερευνητικής οµάδας του Εργαστηρίου,  

µέχρι στιγµής, µε δύο ερευνητικά βήµατα έχουν µελετηθεί σε διζυγωτικά 

νεογνά και βρέφη, η ανάδυση και η ανά̟τυξη της µίµησης. Η ̟αρούσα 

µελέτη (τρίτο ερευνητικό βήµα) βασίζεται και συνεχίζει το έργο των 

̟ροηγούµενων δύο.  

Στο ̟ρώτο ερευνητικό βήµα, ο Kugiumutzakis (1985)  βρήκε ότι  µη 

δίδυµα και δίδυµα διζυγωτικά νεογνά, ηλικίας 10 ως 45 λε̟τών µετά τον 

τοκετό, µιµήθηκαν τα ο̟τικά ̟ρότυ̟α ̟ου τους ̟αρουσίαζε ο ερευνητής. Σε 

µία άλλη διαχρονική µελέτη (Kugiumutzakis, 1985), στην ο̟οία τα βρέφη 

εξετάστηκαν α̟ό τη γέννηση µέχρι τον 6ο µήνα, σε 15-ήµερη βάση, βρέθηκε 

ότι η ̟ορεία ανά̟τυξης της µίµησης σε ένα µόνο ζεύγος δίδυµων 

διζυγωτικών βρεφών  δεν διέφερε α̟ό εκείνη των µη δίδυµων βρεφών. Όµως 

το δείγµα των διζυγωτικών βρεφών στις µελέτες  αυτές ήταν µικρό1 σε σχέση 

µε το δείγµα των µη δίδυµων νεογνών και βρεφών. Ε̟ι̟λέον, στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 κυριαρχούσαν άλλα ερωτήµατα (̟.χ. ̟ειραµατική 

α̟όδειξη της νεογνικής µίµησης) και όχι τόσο η ανάδυση και η ανά̟τυξη 

της µίµησης στα δίδυµα βρέφη. Το ̟ρώτο ερευνητικό βήµα έδειξε ότι και 

στα δίδυµα διζυγωτικά νεογνά η µίµηση είναι ̟αρούσα µετά τον τοκετό και 

                                                 
1 Στις 4 ̟ειραµατικές µελέτες, µε νεογνά ηλικίας 10-45 λε̟τών, το δείγµα ήταν 170 
νεογνά. Στο δείγµα υ̟ήρχαν και 2 ζεύγη δίδυµων διζυγωτικών βρεφών (Ν=4). Στην 5η 
διαχρονική µελέτη, µε βρέφη ηλικίας µίας ώρας µέχρι 6 µηνών, το δείγµα ήταν 14 
βρέφη – 12 µη δίδυµα και ένα ζεύγος δίδυµων διζυγωτικών αγοριών (Ν=2) 
(Kugiumutzakis, 1985). 
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ότι ̟ιθανόν η ̟ορεία της µέχρι τον 6ο µήνα δεν διαφέρει σηµαντικά α̟ό 

εκείνη των µη δίδυµων βρεφών. 

           Στο δεύτερο ερευνητικό βήµα, η Μαρκοδηµητράκη (2003, βλ. 

̟αρα̟άνω), σε µία νατουραλιστική, διαχρονική µελέτη διερεύνησε 

συστηµατικά, σε 15-ήµερη βάση, κατά τους ̟ρώτους 10 µήνες, τη µίµηση και 

τις συγκινήσεις: α) στις δυαδικές αλληλε̟ιδράσεις ενός ζεύγους διζυγωτικών 

δίδυµων βρεφών, διαφορετικού φύλου, µεταξύ τους, και β) στις δυαδικές 

αλληλε̟ιδράσεις κάθε δίδυµου βρέφους µε τη µητέρα, τον ̟ατέρα, την 

µητρική γιαγιά, την ̟ατρική γιαγιά, τον µητρικό ̟α̟̟ού και τον ̟ατρικό 

̟α̟̟ού (βλ. ε̟ίσης Kugiumutzakis et al., 2005). Λόγω α̟ουσίας άλλων 

µελετών ̟άνω στη µίµηση των διδύµων κατά τη βρεφική ηλικία, η 

Μαρκοδηµητράκη, α̟ό αναγκαιότητα, συνέκρινε τα ευρήµατά της µε τα 

ευρήµατα αντίστοιχων νατουραλιστικών µελετών µε µη δίδυµα βρέφη και  

κατέληξε ότι δεν υ̟άρχουν σηµαντικές διαφορές:  

α) στο Μ.Ο. της συχνότητας των µιµήσεων στο 5-λε̟το ε̟ικοινωνίας,  

β) στην κατεύθυνση της µίµησης (οι ενήλικες µιµούνται σηµαντικά 

̟ερισσότερο τα βρέφη (δίδυµα και µη δίδυµα) α̟ό ό,τι τα βρέφη µιµούνται 

τους ενήλικες, ενώ τα δύο δίδυµα βρέφη µιµήθηκαν µε την ίδια συχνότητα 

το ένα το άλλο). 

γ) στα είδη της µίµησης (ε̟ικράτηση φωνητικών µιµήσεων και µίµησης 

φωνηέντων),  

δ) στις δοµές των µιµητικών ε̟εισοδίων (ε̟ικράτηση των εναλλαγών 

σειράς),  

ε) στο Μ.Ο. της συνολικής διάρκειας των µιµήσεων και στους Μ.Ο. της 

διάρκειας, του µοντέλου, της ̟αύσης και της µίµησης,  

στ) στην ύ̟αρξη θετικών συγκινησιακών εκφράσεων ̟ριν, κατά και µετά τη 

µίµηση. 

         Η ̟αρούσα µελέτη λειτουργεί ουσιαστικά ως έλεγχος (test) και 

̟ιθανόν ως ̟ροέκταση των ευρηµάτων των ̟ροηγούµενων δύο 

ερευνητικών βηµάτων. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

3.1.  Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό ̟εριγράφονται οι σκο̟οί και οι υ̟οθέσεις της ̟αρούσας 

έρευνας. Ακολουθεί η ̟εριγραφή της ̟ιλοτικής και της κύριας µελέτης 

(υ̟οκείµενα, µεθοδολογία, µικρο-ανάλυση, κωδικο̟οίηση µεταβλητών, 

στατιστική ανάλυση και η δοκιµασία αξιο̟ιστίας των βαθµολογητών).  

  

3.2.  Σκο̟ός και υ̟οθέσεις της έρευνας 

Σκο̟ός της ̟αρούσας διαχρονικής, νατουραλιστικής µελέτης είναι η 

συστηµατική και συγκριτική διερεύνηση της ανά̟τυξης της µίµησης α̟ό 

τον 1ο έως τον 10ο µήνα, στις φυσικές αλληλε̟ιδράσεις:  

α) µη δίδυµων βρεφών µε τις µητέρες τους, 

β) δίδυµων ∆Ζ βρεφών µε τις µητέρες τους, και  

γ) δίδυµων ∆Ζ βρεφών µεταξύ τους.  

Βασικός στόχος της µελέτης είναι, ε̟ίσης, η διερεύνηση των 

ε̟ικοινωνιακών συµ̟εριφορών των υ̟οκειµένων κατά τη διάρκεια της 

µίµησης. 

 Η ̟αρούσα µελέτη είναι νατουραλιστική, διαχρονική και συγκριτική 

γιατί έλαβε χώρα στον χώρο διαµονής των βρεφών, µε την ελάχιστη 

̟αρέµβαση των ερευνητριών, γιατί εστίασε στην ανά̟τυξη της µίµησης α̟ό 

τον 1ο µέχρι τον 10ο µήνα και γιατί συγκρίνει αφενός τις υ̟ό µελέτη 

µεταβλητές στις οµάδες του δείγµατος και αφετέρου τα α̟οτελέσµατα της 

̟αρούσας µε τα αντίστοιχα άλλων ̟ρογενέστερων σχετικών µελετών. Ό̟ως 

έχει αναφερθεί σε ̟ροηγούµενο κεφάλαιο, οι συστηµατικές, διαχρονικές, 

νατουραλιστικές µελέτες µε διδύµους σ̟ανίζουν, καθώς η ̟ραγµατο̟οίησή 

τους δυσχεραίνεται α̟ό ̟ροβλήµατα µεθοδολογίας και ̟ροκαταλήψεων.  

          Η µεθοδολογία της έρευνας µας ε̟έβαλε να κάνουµε έναν συµβατικό 

διαχωρισµό σε κάθε ζεύγος διδύµων. Ονοµάσαµε ̟ρωτότοκα τα δίδυµα ∆Ζ 
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βρέφη ̟ου γεννήθηκαν ̟ρώτα σε σειρά και δευτερότοκα εκείνα ̟ου 

γεννήθηκαν δεύτερα µε µια ολιγόλε̟τη διαφορά. Στο εξής όταν αναφερόµαστε 

σε δίδυµα βρέφη θα εννοούµε δίδυµα ∆Ζ βρέφη. 

 Το δείγµα της µελέτης µας χωρίστηκε σε τέσσερις οµάδες:  

- Η Οµάδα 1 αναφέρεται στις δυαδικές αλληλε̟ιδράσεις µητέρων-µη 

δίδυµων βρεφών.  

- Η  Οµάδα 2 αφορά στις δυαδικές αλληλε̟ιδράσεις µητέρων-̟ρωτότοκων 

δίδυµων βρεφών. 

 - Η Οµάδα 3 αναφέρεται στις δυαδικές αλληλε̟ιδράσεις µητέρων-

δευτερότοκων δίδυµων βρεφών. 

 - Η Οµάδα 4 αφορά στις δυαδικές αλληλε̟ιδράσεις ̟ρωτότοκων δίδυµων 

βρεφών µε τα δευτερότοκα δίδυµα αδέρφια τους. 

 Σε συνέχεια των σχετικών α̟οτελεσµάτων του Kugiumutzakis (1985) 

και της Μαρκοδηµητράκη (2003) ̟άνω στην ανά̟τυξη της µίµησης σε 

δίδυµα βρέφη, οι βασικές υ̟οθέσεις της ̟αρούσας έρευνας είναι: 

1. Αν οι δυάδες µητέρων-δίδυµων βρεφών αλληλε̟ιδρούν όµοια µε τις 

δυάδες µητέρων-µη δίδυµων βρεφών, τότε, ̟ιθανόν, δεν θα βρεθούν ̟ολλές 

και σηµαντικές διαφορές στις υ̟ό µελέτη µεταβλητές της µίµησης κατά τους 

̟ρώτους 10 µήνες της ανά̟τυξης. 

2. Η συνθήκη της διδυµίας µαζί µε την ασυµµετρία στην ωρίµανση και στην 

ανά̟τυξη ̟ου υ̟άρχουν ανάµεσα στις µητέρες και στα δίδυµα βρέφη 

µ̟ορεί να οδηγήσουν σε διαφορές των υ̟ο µελέτη µεταβλητών της µίµησης 

στις αλληλε̟ιδράσεις µητέρων-δίδυµων βρεφών και στις αλληλε̟ιδράσεις 

των δίδυµων βρεφών µεταξύ τους.  

 

3.3.  Η µελέτη ̟ιλότος 

Στην ̟ιλοτική µελέτη έλαβαν µέρος 3 µη δίδυµα βρέφη (2 κορίτσια και 1 

αγόρι) µε τις µητέρες τους και 6 δίδυµα βρέφη (1 ζεύγος κορίτσι-κορίτσι, 1 

ζεύγος αγόρι-αγόρι και 1 ζεύγος κορίτσι-αγόρι) µε τις 3 µητέρες τους 

(Ν=15). Το ̟ρώτο µη δίδυµο βρέφος ήταν ηλικίας 2 µηνών, το δεύτερο 5 

µηνών και το τρίτο 8 µηνών. Αντίστοιχα, τις ίδιες ηλικίες είχαν και τα τρία 
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ζεύγη δίδυµων βρεφών. Τα βρέφη ηλικίας 2 µηνών µελετήθηκαν στις 

αλληλε̟ιδράσεις µε τις µητέρες τους (στην ̟ερί̟τωση των διδύµων και στις 

µεταξύ τους αλληλε̟ιδράσεις) α̟ό τον 2° έως τον 4° µήνα, σε µηνιαία βάση, 

στα σ̟ίτια τους. Τα βρέφη ηλικίας 5 µηνών µελετήθηκαν α̟ό τον 5° έως τον 

7° µήνα και τα βρέφη ηλικίας 8 µηνών µελετήθηκαν α̟ό τον 8° έως τον 10° 

µήνα σε µηνιαία βάση.  

 Η ̟ιλοτική µελέτη µας βοήθησε:  

α) να ̟ροσεγγίσουµε τους γονείς των δίδυµων και των µη δίδυµων βρεφών, 

µέσω της συνεργασίας µε µαιευτήρες, µαίες, νοσηλευτικό ̟ροσω̟ικό και 

̟αιδιάτρους,  

β) να οριστικο̟οιήσουµε τη µορφή του ̟ρωτοκόλλου µικρο-ανάλυσης των 

δεδοµένων,  

γ) να κωδικο̟οιήσουµε και να αναλύσουµε τις ε̟ιµέρους µεταβλητές της 

µελέτης, και  

δ) να αντιµετω̟ίσουµε ̟ρακτικά ̟ροβλήµατα ̟ου ̟ροκύ̟τουν στο ̟λαίσιο 

µιας νατουραλιστικής, διαχρονικής µελέτης (Κουγιουµουτζάκης, 1988, 

1992β, 2007), ό̟ως είναι ο κατάλληλος τρό̟ος λήψης µε κάµερα της φυσικής 

ε̟ικοινωνίας των υ̟οκειµένων, ώστε να µην α̟οσ̟άται η ̟ροσοχή του 

βρέφους α̟ό την ερευνήτρια, οι δε λήψεις να ̟ραγµατο̟οιούνται α̟ό την 

καλύτερη δυνατή γωνία.  

       Η µελέτη-̟ιλότος έδειξε, ε̟ίσης, ότι οι µηνιαίες καταγραφές των 

οικογενειών µε δίδυµα βρέφη α̟αιτούσαν ̟ολύ ̟ερισσότερο χρόνο και 

̟ολύ ̟ερισσότερες, συνολικά, ε̟ισκέψεις, α̟ό τις αντίστοιχες των µη 

δίδυµων βρεφών.  

     

3.4.  Η κύρια µελέτη 

Το ̟αρόν υ̟οκεφάλαιο αναφέρεται στην ̟εριγραφή της κύριας µελέτης, 

στην µεθοδολογία της έρευνας, στην κωδικο̟οίηση των µεταβλητών, στην 

στατιστική ανάλυση των δεδοµένων και στην δοκιµασία αξιο̟ιστίας των 

βαθµολογητών. 
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3.4.1.  Τα υ̟οκείµενα2 

Στην ̟αρούσα µελέτη συµµετείχαν 42 αστικές οικογένειες των Νοµών 

Χανίων, Ρεθύµνου, Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης. Συνολικά έλαβαν 

µέρος στην έρευνα 99 υ̟οκείµενα:  

27 µη δίδυµα βρέφη µε τις µητέρες τους (Ν=54), και  

15 ζευγάρια διζυγωτικών  δίδυµων βρεφών µε τις µητέρες τους (Ν=45).  

      Α̟ό τα 27 µη δίδυµα βρέφη, τα 14 ήταν αγόρια και τα 13 ήταν 

κορίτσια. Α̟ό τα 15 ζεύγη διδύµων, τα 4 ήταν ζεύγη δίδυµων κοριτσιών, τα 

3 ήταν ζεύγη δίδυµων αγοριών και τα 8 ήταν ζεύγη διδύµων διαφορετικού 

φύλου.  

 Ο αρχικός σχεδιασµός της έρευνας ̟ροέβλε̟ε τη συµµετοχή 

µονοζυγωτικών και διζυγωτικών δίδυµων βρεφών µε τις µητέρες τους. 

Ωστόσο, οι γονείς των µονοζυγωτικών διδύµων δεν ήταν ̟ρόθυµοι να 

συµµετέχουν στη µελέτη και για τον λόγο αυτό το δείγµα ̟εριλαµβάνει 

µόνο διζυγωτικά δίδυµα βρέφη. Α̟ό τις 7 ̟ερι̟τώσεις µονοζυγωτικών 

βρεφών ̟ου εντο̟ίσαµε στην Κρήτη κατά το διάστηµα συλλογής του 

υλικού, σε 2 µόνο ̟ερι̟τώσεις οι γονείς διστακτικά δέχτηκαν να λάβουν 

µέρος στην έρευνα. Τον 2ο µήνα της ζωής των µονοζυγωτικών δίδυµων 

βρεφών  οι γονείς α̟οφάσισαν να σταµατήσουν, σε αντίθεση µε τους γονείς 

των διζυγωτικών βρεφών, οι ο̟οίοι δέχτηκαν µε ̟ερισσότερη ευκολία τη 

συµµετοχή στην έρευνα. Η «δυσκολία» εύρεσης µονοζυγωτικών δίδυµων 

βρεφών στη µελέτη µας µ̟ορεί να είναι τυχαία ή  µ̟ορεί να συνδέεται µε τις 

δυσκολίες των µητέρων των µονοζυγωτικών διδύµων, οι ο̟οίες, ήδη α̟ό 

την εγκυµοσύνη, α̟οδέχονται µε ̟ερισσότερη δυσκολία την ανακοίνωση 

α̟ό τους ιατρούς ότι κυοφορούν µονοζυγωτικά «ταυτόσηµα» ̟αρά 

                                                 
2 Η συλλογή του υλικού έγινε α̟ό τη συγγραφέα και α̟ό την Ε̟ίκουρη Καθηγήτρια 
Μαρία Μαρκοδηµητράκη στο ̟λαίσιο ερευνητικής συνεργασίας µελών του 
Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Τµήµατος Φ.Κ.Σ. του Παν/µίου Κρήτης ̟άνω σε ένα 
υ̟ο-έργο του Προγράµµατος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ  Ι,  µε τίτλο: ∆ίδυµα και µη δίδυµα βρέφη 

στην ε̟ικοινωνία τους µε τους Σηµαντικούς Άλλους: Γνωστική, συναισθηµατική και κοινωνική 

ανά̟τυξη, το ο̟οίο συγχρηµατοδοτήθηκε κατά 75% α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο (ΕΚΤ) και α̟ό εθνικούς ̟όρους. Υ̟εύθυνος του υ̟ο-έργου ήταν ο ε̟ό̟της 
της διατριβής.  Η συγγραφέας συνέλλεξε το 50% του δείγµατος και η συν-ερευνήτρια 
το υ̟όλοι̟ο 50% ενώ η µικρο-ανάλυση των υ̟ό µελέτη µεταβλητών έγινε χωριστά 
και α̟ό τις δύο ερευνήτριες στο 100% του δείγµατος (βλ. ̟αρακάτω). 
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«διαφορετικά» διζυγωτικά δίδυµα, και βιώνουν µε ̟ερισσότερες 

̟ροκαταλήψεις την εγκυµοσύνη και συχνά την ανά̟τυξη των ̟αιδιών τους 

κατά τη βρεφική ηλικία – χωρίς να ̟αραβλέ̟εται το γεγονός των 

̟ραγµατικών δυσκολιών κύησης των µονοζυγωτικών εµβρύων 

(Μαρκοδηµητράκη και Κουγιουµουτζάκης, 2005).  

       Ως ̟ρος τα διζυγωτικά δίδυµα βρέφη και τις µητέρες τους, αρχικά ο 

αριθµός των υ̟οκειµένων στην κύρια µελέτη ήταν ίδιος µε τον αντίστοιχο 

των µη δίδυµων βρεφών (Ν=27, 54 υ̟οκείµενα). ∆ηλαδή, οι οικογένειες των 

διδύµων ̟ου δέχτηκαν αρχικά να λάβουν µέρος στην έρευνα ήταν 18 (Ν= 

18 × 3=54). Ωστόσο, σε τρεις ̟ερι̟τώσεις η λήψη δεδοµένων διακό̟ηκε 

οριστικά ̟ριν α̟ό τον 3ο µήνα, γιατί ο ένας α̟ό τους δύο γονείς άλλαξε 

γνώµη για τη συµµετοχή της οικογένειας στην έρευνα – έτσι τελικά στην 

κύρια µελέτη έλαβαν µέρος 15 οικογένειες, δηλαδή, 45 υ̟οκείµενα (15 

µητέρες και 30 δίδυµα διζυγωτικά βρέφη).  

 Οι µητέρες των 27 µη δίδυµων βρεφών είχαν µέση ηλικία 25,2 έτη 

(εύρος: 20-36 έτη) και οι 15 µητέρες των δίδυµων βρεφών είχαν µέση ηλικία 

31 έτη (εύρος: 26-43). Η µέση διάρκεια φυσικού θηλασµού των µη δίδυµων 

βρεφών ήταν 4 µήνες (εύρος: 1,5-8 µήνες) και η αντίστοιχη των δίδυµων 

βρεφών ήταν 2 µήνες (εύρος: 1-3,5 µήνες).  

      Α̟ό τις 27 µητέρες των µη δίδυµων βρεφών, οι 22 (81%) ήταν 

εργαζόµενες, 21 (78%) ήταν α̟όφοιτες τµήµατος Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι και οι 

υ̟όλοι̟ες ήταν α̟όφοιτες Λυκείου. Α̟ό τις 15 µητέρες των δίδυµων 

βρεφών, οι 13 (87%) ήταν εργαζόµενες, οι 6 (40%) ήταν α̟όφοιτες τµήµατος 

Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι και οι υ̟όλοι̟ες ήταν α̟όφοιτες Λυκείου. Οι ̟ατέρες των 27 

µη δίδυµων βρεφών είχαν µέση ηλικία 30,3 έτη (εύρος: 24-37 έτη), όλοι ήταν 

εργαζόµενοι και α̟ό αυτούς οι 23 (85%) ήταν α̟όφοιτοι τµήµατος Α.Ε.Ι ή 

Τ.Ε.Ι και οι υ̟όλοι̟οι α̟όφοιτοι Λυκείου. Οι 15 ̟ατέρες των δίδυµων 

βρεφών είχαν µέση ηλικία 35,1 έτη (εύρος: 29-45 έτη), όλοι ήταν εργαζόµενοι 

και α̟ό αυτούς οι 14 (93%) ήταν α̟όφοιτοι τµήµατος Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι και ένας 

ήταν α̟όφοιτος Λυκείου.  

         Οι µητέρες φρόντιζαν ώστε κατά τη διάρκεια της 7-λε̟της 
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αλληλε̟ίδρασης κάθε δυάδας, τα βρέφη να βρίσκονται σε µια κατάσταση 

«ήρεµης ετοιµότητας», δηλαδή να µην εµφανίζουν ̟ολλές κινητικές 

αντιδράσεις, να µην ̟εινούν, να µη νυστάζουν, να µην κλαίνε και να είναι 

αλλαγµένα. Φρόντιζαν, δηλαδή, κάθε βρέφος να είναι σε µια κατάσταση 

̟ου να ευνοεί την κοινωνική αλληλε̟ίδραση µε τον σύντροφό του (βλ. σχ. 

Kugiumutzakis 1985, 1993˙ Pawlby 1977).  

        Α̟ό τα 27 µη δίδυµα βρέφη, τα 16 γεννήθηκαν µε φυσιολογικό 

τοκετό και τα υ̟όλοι̟α 11 µε καισαρική τοµή. Α̟ό τα 15 ζεύγη δίδυµων 

βρεφών, µόνο το ένα ζεύγος γεννήθηκε µε φυσιολογικό τοκετό, ενώ τα 

υ̟όλοι̟α 14 γεννήθηκαν µε καισαρική τοµή.  

        Ο µέσος όρος ηλικίας κύησης για τα µη δίδυµα βρέφη ήταν 39,5 

εβδοµάδες, ενώ για τα δίδυµα βρέφη ήταν 37,1 εβδοµάδες (εύρος: 36-38 

εβδοµάδες). Ο µέσος όρος του βάρους γέννησης των µη δίδυµων βρεφών 

ήταν 3.283 γραµµάρια (εύρος: 2.680-3900 γραµµάρια), ενώ ο µέσος όρος του 

βάρους γέννησης των δίδυµων βρεφών ήταν 2.415 γραµµάρια (εύρος: 2.060-

3.000 γραµµάρια). Τα ̟ρωτότοκα δίδυµα βρέφη γεννήθηκαν µε µέσο όρο 

βάρους 2.502 γραµµάρια και τα δευτερότοκα µε µέσο όρο βάρους 2.383 

γραµµάρια. O µέσος όρος ύψους γέννησης για τα µη δίδυµα βρέφη ήταν 

51,7 εκατοστά (εύρος: 49-55 εκατοστά), ενώ για τα δίδυµα βρέφη ήταν 46,8 

εκατοστά (εύρος: 33,5-52 εκατοστά). Η µέση τιµή Apgar για τα µη δίδυµα 

βρέφη ήταν 7,2 στο 1ο λε̟τό (εύρος: 6-9) και 9,4 στο 5ο λε̟τό (εύρος: 8-10). Η 

µέση τιµή Apgar για τα δίδυµα βρέφη ήταν 7 στο 1ο λε̟τό (εύρος: 6-8) και 

9,3 στο 5ο λε̟τό (εύρος: 8-10). Στον Πίνακα 1 ̟αρουσιάζονται συνο̟τικά τα 

χαρακτηριστικά των δίδυµων και µη δίδυµων βρεφών κατά τον τοκετό. 
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 ∆ίδυµα ∆Ζ βρέφη Μη δίδυµα βρέφη 

Τρό̟ος τοκετού 

Φυσιολογικός 
Καισαρική τοµή 

 
1* 

14* 

 
16 
11 

Ηλικία κύησης 
(εβδοµάδες) 

Μ.Τ. 
37.1* 

(εύρος =36-38) 

Μ.Τ. 
39,5 

 

Βάρος γέννησης 
(γραµµάρια) 
Πρωτότοκα 
∆ευτερότοκα 

2415 
 

2502 
2383 

(εύρος=2060-3000) 

3283 
 
 
 

(εύρος=2680-3900) 
Ύψος γέννησης 

(εκατοστά) 
Πρωτότοκα 
∆ευτερότοκα 

46,8 
 

46,9 
46 

(εύρος =33,5-52) 

51,7 
 
 

(εύρος=49-55) 

Τιµές Apgar 

1ο λε̟τό 
 

5ο λε̟τό 

 
7 

(εύρος=6-8) 
9,3 

(εύρος=8-10) 

 
7,2 

(εύρος=6-9) 
9,4 

(εύρος=8-10) 

  Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των βρεφών στον τοκετό  
  (* αναφέρονται  στις 15 δίδυµες κυήσεις). 

 

Στην ανατροφή και στην καθηµερινή φροντίδα των βρεφών 

συµµετείχαν, εκτός α̟ό τις µητέρες, οι ̟ατέρες και οι γιαγιάδες. Στην 

̟ερί̟τωση των µη δίδυµων βρεφών οι ̟ατέρες συµµετείχαν στην φροντίδα 

τους σε ̟οσοστό 75% και οι γιαγιάδες σε ̟οσοστό 70%. Στην ̟ερί̟τωση των 

δίδυµων βρεφών οι ̟ατέρες συµµετείχαν σε ̟οσοστό 94% και οι γιαγιάδες 

σε ̟οσοστό 95%.     

 Α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση συµµετοχής των υ̟οκειµένων στην έρευνα 

ήταν η συναίνεση των γονέων. Για την ε̟ιλογή του δείγµατος, βασικά 

κριτήρια α̟οτέλεσαν η τελειόµηνη κύηση, ο χωρίς ε̟ι̟λοκές τοκετός και η 

καλή υγεία των βρεφών κατά τη διάρκεια της µελέτης (α̟οτελέσµατα 

̟αιδιατρικών εξετάσεων).              
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3.4.2.  Μεθοδολογία 

Πριν α̟ό την έναρξη της µελέτης, οι ερευνήτριες ε̟ισκέφθηκαν νοσοκοµεία 

και ιδιωτικές µαιευτικές κλινικές των τεσσάρων Νοµών της Κρήτης. Με τη 

βοήθεια των µαιευτήρων – γυναικολόγων, των µαιών και του νοσηλευτικού 

̟ροσω̟ικού, ήλθαν σε ε̟αφή µε τους γονείς. Μετά τον τοκετό, το ιατρικό 

̟ροσω̟ικό έδινε σε κάθε οικογένεια ένα φυλλάδιο, µε το ο̟οίο τις 

ενηµέρωνε αναλυτικά για τους σκο̟ούς και τη δεοντολογία της έρευνας (βλ. 

Παράρτηµα). Μετά την ̟άροδο των ̟ρώτων 15 ηµερών α̟ό τον τοκετό, οι 

ερευνήτριες ε̟ικοινωνούσαν τηλεφωνικά µε την κάθε οικογένεια για να 

διασφαλιστεί η συναίνεση των γονέων. Πριν το τέλος του 1ου µήνα, οι 

ερευνήτριες ε̟ισκέ̟τονταν κάθε οικογένεια για την ̟ρώτη γνωριµία και 

για την λε̟τοµερή ενηµέρωσή τους. Εξηγούσαν στους γονείς ότι οι 

ε̟ισκέψεις θα ̟ραγµατο̟οιούνταν µία φορά το µήνα, σε ηµεροµηνίες ̟ου 

θα συνέ̟ι̟ταν ηλικιακά µε την αλλαγή του µήνα στα βρέφη. Θα 

̟ραγµατο̟οιούνταν 10 µηνιαίες ε̟ισκέψεις, α̟ό τον 1ο µήνα µέχρι τα µη 

δίδυµα βρέφη ή τα δίδυµα βρέφη να έκλειναν τον 10ο µήνα.  

 Η καταγραφή σε ταινίες ήταν ένα α̟ό τα βασικά σηµεία 

συνεννόησης µε τους γονείς, καθώς κά̟οιοι α̟ό αυτούς αρχικά ήταν 

διστακτικοί ως ̟ρος τη χρήση του συγκεκριµένου µέσου. Σηµαντική, ε̟ίσης, 

ήταν και η ̟ληροφόρηση των γονέων σχετικά µε τη δέσµευσή τους να 

φέρουν σε ̟έρας τη διαδικασία. Τόσο στην ενηµερωτική ε̟ιστολή ̟ου 

έλαβαν, όσο και ̟ροφορικά, τους διαβεβαιώσαµε ε̟ανειληµµένως ότι είχαν 

το δικαίωµα να διακόψουν τη συνεργασία τους µαζί µας, εάν για 

ο̟οιονδή̟οτε λόγο αδυνατούσαν να συνεχίσουν. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, η 

διαδικασία θα σταµατούσε άµεσα και το καταγεγραµµένο υλικό ̟ου ως τότε 

θα είχε συγκεντρωθεί, θα ε̟ιστρεφόταν σε εκείνους και δεν θα 

χρησιµο̟οιούνταν α̟ό τις ερευνήτριες (βλ. Παράρτηµα).  

Ως ̟ρος τον σκο̟ό της έρευνας, οι ερευνήτριες σκό̟ιµα δεν έκαναν 

αναφορά στη µελέτη της µίµησης, αλλά στη µελέτη των τρό̟ων 

ε̟ικοινωνίας της µητέρας µε το βρέφος/βρέφη της, καθώς και στον τρό̟ο 

ε̟ικοινωνίας των διδύµων µεταξύ τους. Μετά το ̟έρας της διαδικασίας 



 155

λήψης δεδοµένων, συζητώντας µε τους γονείς, δια̟ιστώσαµε ότι κανένας 

α̟ό αυτούς δεν είχε αντιληφθεί τον ̟ραγµατικό σκο̟ό της έρευνας. Στο 

τέλος της µελέτης στείλαµε σε κάθε οικογένεια µια ευχαριστήρια ε̟ιστολή 

για τη συµµετοχή στην έρευνα (βλ. Παράρτηµα), καθώς και µια κασέτα µε 

τις λήψεις ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν κατά τους 10 µήνες συλλογής του 

υλικού.  

Στις οικογένειες µε τα µη δίδυµα βρέφη, κάθε µήνα καταγράφαµε µε 

κάµερα µία 7-λε̟τη φυσική αλληλε̟ίδραση ανάµεσα στη µητέρα και στο  

βρέφος της. Στις οικογένειες µε τα δίδυµα βρέφη, σε κάθε ε̟ίσκεψη 

καταγράφονταν συνολικά τρία 7-λε̟τα αλληλε̟ίδρασης: ένα 7-λε̟το 

ανάµεσα στη µητέρα και το ̟ρωτότοκο δίδυµο βρέφος, ένα 7-λε̟το ανάµεσα 

στη µητέρα και το δευτερότοκο δίδυµο βρέφος, και ένα 7-λε̟το 

αλληλε̟ίδρασης ανάµεσα στο ̟ρωτότοκο και στο δευτερότοκο δίδυµο 

βρέφος. Σε κάθε ε̟ίσκεψη η σειρά καταγραφής της αλληλε̟ίδρασης στα 

̟αρα̟άνω ζεύγη διδύµων εναλλασσόταν. ∆ηλαδή, στην ̟ρώτη ε̟ίσκεψη η 

καταγραφή ακολούθησε την ̟αρα̟άνω σειρά, στην δεύτερη ε̟ίσκεψη 

̟ροηγήθηκε η καταγραφή της αλληλε̟ίδρασης µητέρας-δευτερότοκου 

βρέφους, στην τρίτη η αντίστοιχη ̟ρωτότοκου-δευτερότοκου βρέφους, κ.ο.κ. 

Ωστόσο, η εναλλαγή αυτή δεν ήταν ̟άντα εφικτή, καθώς σε κά̟οιες 

̟ερι̟τώσεις (12%) η διάθεση ή η κατάσταση των βρεφών δεν ήταν 

κατάλληλη, ώστε να ακολουθηθεί η ̟ρογραµµατισµένη σειρά καταγραφής.  

Με βάση τα ̟αρα̟άνω, και ό̟ως αναφέραµε σε ̟ροηγούµενο 

υ̟οκεφάλαιο, διακρίναµε τέσσερις οµάδες φυσικής ε̟ικοινωνίας:  

Οµάδα 1: 27 µητέρες µε τα 27 µη δίδυµα βρέφη τους, 

Οµάδα 2: 15 µητέρες δίδυµων βρεφών µε τα 15 ̟ρωτότοκα δίδυµα βρέφη 

τους,  

Οµάδα 3: οι ίδιες 15 µητέρες δίδυµων βρεφών µε τα δευτερότοκα δίδυµα 

βρέφη τους, και 

Οµάδα 4: τα 15 ̟ρωτότοκα µε τα 15 δευτερότοκα  δίδυµα βρέφη.  

Στις µητέρες των δίδυµων και µη δίδυµων βρεφών δόθηκε η 

ακόλουθη οδηγία: : «Παίξτε µε το ̟αιδί σας, ό̟ως συνήθως ̟αίζετε, σε ό̟οιο 
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µέρος του σ̟ιτιού συνηθίζετε να ̟αίζετε ή σε ό̟οιο µέρος του σ̟ιτιού αρέσει 

στο (κάθε) βρέφος να ̟αίζει». Οι συνθήκες καταγραφής των 

αλληλε̟ιδράσεων ήταν κατάλληλες, ώστε η διαδικασία να µη διακό̟τεται ή 

το υ̟ό µελέτη βρέφος να µην α̟οσ̟άται α̟ό την ̟αρέµβαση ή την 

̟αρουσία τρίτων ̟ροσώ̟ων, α̟ό θορύβους, κ.ο.κ. Στην ̟ερί̟τωση των 

δίδυµων βρεφών, όταν η µητέρα ε̟ικοινωνούσε µε το ένα δίδυµο βρέφος, το 

άλλο βρέφος βρισκόταν σε άλλο χώρο του σ̟ιτιού µε οικείο ̟ρόσω̟ο 

(̟ατέρα ή γιαγιά).   

Οι 7-λε̟τες καταγραφές ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν στο σύνολο του 

δείγµατος ήταν 720. Συγκεκριµένα, έγιναν 270 καταγραφές για την Οµάδα 

1, 150 για την Οµάδα 2, 150 για την Οµάδα 3 και 150 για την Οµάδα 4. Η 

συνολική διάρκεια των φυσικών αλληλε̟ιδράσεων ̟ου καταγράφηκαν και 

αναλύθηκαν ήταν 5.040 λε̟τά. Για κάθε µία α̟ό τις 72 δυάδες του 

δείγµατος έχουν καταγραφεί 70 λε̟τά φυσικής αλληλε̟ίδρασης. 

 

3.4.3.  Κωδικο̟οίηση µεταβλητών 

Στο υ̟οκεφάλαιο αυτό ̟εριγράφουµε τις µεταβλητές της ̟αρούσας µελέτης, 

ό̟ως αυτές κωδικο̟οιήθηκαν στο ̟ρωτόκολλο µικρο-ανάλυσης (βλ. 

Παράρτηµα). Ως µιµητικό ε̟εισόδιο ορίσαµε την ̟ερίοδο ε̟ικοινωνίας α̟ό 

τη στιγµή της ̟ρώτης εκδήλωσης της συµ̟εριφοράς του ̟ροτύ̟ου 

(µοντέλου) µέχρι τη στιγµή κατά την ο̟οία ο ε̟ικοινωνιακός σύντροφος 

(µιµητής) ολοκλήρωνε την τελευταία µιµητική του δραστηριότητα. Ό̟ως 

και άλλοι συνάδελφοι στο Εργαστήριο (Βιταλάκη 2002˙ Kokkinaki, 1998˙ 

Kokkinaki & Kugiumutzakis, 2000˙ Kugiumutzakis, 1993˙ Κugiumutzakis et. 

al., 2005˙ Μαρκοδηµητράκη 2003˙ Πρατικάκη, 2009) ορίσαµε τη µίµηση ως 

την κοινωνική δραστηριότητα, κατά την ο̟οία ο ένας σύντροφος κάνει κάτι 

̟ου δεν έχει γίνει α̟ό τον άλλο σύντροφο τα ̟ροηγούµενα 10 δευτερόλε̟τα 

και η συµ̟εριφορά του ̟ρώτου ανα̟αράγεται α̟ό τον δεύτερο σύντροφο 

σε διάστηµα µικρότερο ή ίσο των 10 δευτερολέ̟των. Οι ̟αρα̟άνω σχετικές 

νατουραλιστικές µελέτες µε βρέφη έχουν δείξει ότι τα 10 δευτερόλε̟τα είναι 

ε̟αρκής χρόνος για την εµφάνιση της µίµησης. 
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 Ο ̟αρα̟άνω ορισµός έρχεται εν µέρει σε συµφωνία µε τον 

αντίστοιχο ορισµό του Piaget (1962), ο ο̟οίος θεώρησε τη µίµηση ως 

ανα̟αραγωγική συµ̟εριφορά. Ωστόσο ο Piaget υ̟οστήριξε ότι η µίµηση 

είναι α̟οτέλεσµα µάθησης, καθώς και ότι λαµβάνει χώρα αρχικά σε 

ενδο̟ροσω̟ικό ε̟ί̟εδο και στη συνέχεια καθίσταται δια̟ροσω̟ική. Με 

αυτόν τον τρό̟ο ο Piaget αγνόησε την συγκινησιακή και την κοινωνική 

συνιστώσα του φαινοµένου. Συγκεκριµένα, ό̟ως υ̟οστηρίζει ο 

Kugiumutzakis (1985, 1993, 1998, 1999) ο Piaget ̟αραθέτει έναν σχετικά 

α̟λό ορισµό για τη µίµηση, καθώς ε̟ικεντρώνεται µόνο στην 

ανα̟αραγωγική ̟ράξη και ̟αραβλέ̟ει την διυ̟οκειµενική της φύση. 

 Η µικρο-ανάλυση των φωνητικών συµ̟εριφορών έγινε σε ε̟ί̟εδο 

δευτερολέ̟του. Η µικρο-ανάλυση των µη φωνητικών συµ̟εριφορών έγινε 

µε τη χρήση του λογισµικού Video-Logger Event Recorder ̟ου ε̟ιτρέ̟ει 

ανάλυση της κινητικής συµ̟εριφοράς και των εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου 

στο 1/25ο του δευτερολέ̟του (Kokkinaki, 1998˙ Macleod, Morse and 

Burford, 1993).  

 

3.4.4.  Μεταβλητές για τη µίµηση 

Οι µεταβλητές ̟ου καταγράφηκαν και µικρο-αναλύθηκαν για τη µίµηση 

ήταν συνολικά 5:  

- η συχνότητα εµφάνισης της µίµησης,  

- η κατεύθυνση της µίµησης,  

- τα είδη µίµησης,  

- η δοµή της µιµητικής αλληλε̟ίδρασης, και  

- οι διάρκειες της µίµησης.  

Παρακάτω ̟εριγράφουµε αναλυτικά κάθε µεταβλητή µε τις υ̟ο-κατηγορίες 

της.  

1. Συχνότητα εµφάνισης της µίµησης σε κάθε 7-λε̟τη δυαδική αλληλε̟ίδραση, 

στον χρόνο της µελέτης.   

2. Κατεύθυνση της µίµησης: ̟οιος σύντροφος ήταν ο µιµητής και ̟οιος το 

̟ρότυ̟ο. 
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3. Είδη µίµησης: τα είδη µίµησης ταξινοµήθηκαν σε: 

α) Φωνητικές µιµήσεις: Για την ανάλυση των φωνητικών µιµήσεων 

υιοθετήσαµε, ό̟ως και η Μαρκοδηµητράκη (2003) την σχετική 

κατηγοριο̟οίηση των ελληνικών φθόγγων ̟ου έγινε α̟ό τον 

Kugiumutzakis (1993). Στις φωνητικές µιµήσεις ̟ου µελετήθηκαν 

συµ̟εριλαµβάνονται οι µιµήσεις φωνηέντων, οι µιµήσεις συµφώνων και οι 

µιµήσεις συνδυασµών φωνηέντων και συµφώνων. 

 

β) Μιµήσεις κινήσεων/εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου, µε τις ακόλουθες 

υ̟οκατηγορίες: 

- Άνοιγµα και κλείσιµο του στόµατος: Τα χείλη είναι τελείως ανοιχτά, δεν 

ακουµ̟ούν καθόλου µεταξύ τους, το στόµα σχηµατίζει ένα Ο και στη 

συνέχεια κλείνει. 

- Προβολή γλώσσας: Η γλώσσα κινείται έξω α̟ό το στόµα και στη συνέχεια 

εισέρχεται στην στοµατική κοιλότητα. 

- Άνοιγµα και κλείσιµο µατιών: τα µάτια ανοίγουν και κλείνουν φανερά και 

εµ̟ρόθετα.  

- Άλλη σχετική συµ̟εριφορά: Στην κατηγορία αυτή ̟εριλαµβάνονται οι 

ακόλουθες δύο συµ̟εριφορές: α) Αναµάσηµα: Άλλοτε το στόµα είναι 

µισάνοιχτο και άλλοτε κλειστό, η κάτω σιαγόνα κινείται κυκλικά και 

φαίνεται ως εάν το υ̟οκείµενο να «δουλεύει/µασάει κάτι» µε τα δόντια. Σε 

µια άλλη εκδοχή, το στόµα ανοιγοκλείνει και η γλώσσα κινείται ̟άνω-κάτω 

̟ρος το εξωτερικό µέρος της στοµατικής κοιλότητας, σαν να θέλει να γευτεί 

κάτι, και β) Έκ̟ληξη: Χαρακτηρίζεται α̟ό ένα µη χαµογελαστό ̟ρόσω̟ο, µε 

το στόµα ανοιχτό, τις γωνίες του στόµατος να ̟ηγαίνουν λίγο ̟ρος τα κάτω 

και το ̟άνω χείλος σε σχήµα αντίστροφου U. Η έκφραση µ̟ορεί ε̟ίσης να 

χαρακτηρίζεται α̟ό υψωµένα φρύδια ή φρύδια ̟ου σµίγουν µεταξύ τους. 

Η έκ̟ληξη συχνά εκφράζεται ως αντίδραση στην εµφάνιση ενός 

καινούργιου, α̟ροσδόκητου και «̟ερίεργου» ερεθίσµατος  (Izard, 1978˙ 

Kokkinaki, 1998˙ Kugiumutzakis, 1985, 1993, 1999˙ Μαζοκο̟άκη, 2007˙ 

Mazokopaki & Kugiumutzakis 2009˙ Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ Πρατικάκη, 
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2009). 

 

γ) Μιµήσεις µη λεκτικών ήχων, µε τις ακόλουθες υ̟οκατηγορίες:  

-Φτάρνισµα: Το στόµα ανοίγει σταδιακά, ενώ το υ̟οκείµενο ανα̟νέει βαθιά 

α̟ό τη µύτη. Εκτονώνεται µε έναν ξερό ήχο («αψιού»), ενώ το κεφάλι γέρνει 

̟ρος τα εµ̟ρός. 

-Χασµουρητό: Το στόµα ανοίγει διά̟λατα, ̟αρατηρείται βαθιά ανάσα και ο 

ήχος «ααα», ενώ τα µάτια κλείνουν και εµφανίζονται ρυτίδες γύρω α̟ό 

αυτά. 

-Αναστεναγµός: Το στόµα ανοίγει λίγο και γίνεται εισ̟νοή και εκ̟νοή 

µεγάλης ̟οσότητας αέρα, ̟ου συνοδεύεται α̟ό τον ήχο «ααα». 

-Κλαυθµυρισµός: «Σφικτή» έκφραση ̟ροσώ̟ου,  ̟ου υ̟οδηλώνει λύ̟η, θυµό 

ή άλλες αρνητικές συγκινήσεις, ενώ τα µάτια µ̟ορεί να αρχίζουν να 

βουρκώνουν. 

-Κλάµα: «Σφικτή» έκφραση ̟ροσώ̟ου, ̟ου δείχνει φανερή λύ̟η, θυµό ή 

άλλες αρνητικές συγκινήσεις, ενώ α̟ό τα µάτια τρέχουν δάκρυα. 

- Βήξιµο: Εκτόνωση βαθιάς ανάσας, η ο̟οία βγαίνει ορµητικά α̟ό το λαιµό 

σε συνδυασµό µε ένα ξερό ήχο («γκουχ»). 

-Λόξυγκας: Αυθόρµητος ήχος («χικ»), ̟ου βγαίνει α̟ό το λαιµό και 

δηµιουργείται α̟ό την κατά̟οση ̟οσότητας αέρα (Kokkinaki, 1998˙ 

Kugiumutzakis, 1985, 1993, 1999˙ Μαζοκο̟άκη, 2007˙ Mazokopaki & 

Kugiumutzakis 2009˙ Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ Πρατικάκη, 2009). 

- Γέλιο: έκφραση ̟ροσώ̟ου, η ο̟οία χαρακτηρίζεται α̟ό ανοιχτό στόµα, 

ανοιχτά χείλη ̟ου καλύ̟τουν εξ ολοκλήρου ή εν µέρει την οδοντοστοιχία, 

µάγουλα ανασηκωµένα έτσι ̟ου να δηµιουργούν ένα «φούσκωµα» κάτω 

α̟ό τα µάτια, στην ̟εριοχή των ο̟οίων σχηµατίζονται ρυτίδες. 

Συνοδεύεται, α̟ό γρήγορη και βαθιά ανα̟νοή, κυρίως λόγω εντονότερης 

εκ̟νοής και βαθύτερης εισ̟νοής. Μ̟ορεί, ε̟ίσης, να συνοδεύεται αφενός 

α̟ό χαµηλής µυϊκής έντασης κινήσεις του σώµατος, κυρίως των άκρων, του 

κορµού, των ώµων και του κεφαλιού, το ο̟οίο συνήθως ρίχνεται ̟ρος τα 

̟ίσω. Και αφετέρου α̟ό φωνο̟οίηση, η ο̟οία συµ̟εριλαµβάνει φωνήεντα 
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και ορισµένα σύµφωνα. Η εκφορά φωνηέντων και συµφώνων, στη διάρκεια 

εκδήλωσης γέλιου, διαφορο̟οιείται σε σχέση µε το ̟όσο ανοιχτό είναι κάθε 

φορά το στόµα (Σεµιτέκολου, 2002).    

- Άλλη «α̟ροσδιόριστη» µη λεκτική συµ̟εριφορά: µη λεκτικοί ήχοι διαφορετικοί 

α̟ό εκείνους ̟ου ̟εριγράφονται ̟αρα̟άνω. Πρόκειται για δύσκολα 

διακριτούς, αδόµητους, συχνά ασταθείς ήχους (βρεφικούς κυρίως ήχους ̟.χ. 

κι-ιιχ, αγρρρ-αγρρρ) ̟ου ̟αράγει ο ένας σύντροφος και ανα̟αράγει ο 

άλλος (Kugiumutzakis, 1993, p. 29)– αδόµητους, συγκριτικά µε τους ̟ιο 

δοµηµένους σταθερούς και α̟ό όλους διακριτούς ήχους των φωνηέντων, των 

συµφώνων και των συνδυασµών τους. Στο βαθµό ̟ου γνωρίζουµε, η 

κατηγοριο̟οίηση και η ανίχνευση των «α̟ροσδιόριστων» ήχων  

ε̟ιχειρείται για ̟ρώτη φορά στο εµ̟ειρικό ε̟ί̟εδο. Τους ήχους αυτούς τους 

ταξινοµήσαµε µαζί:   

- µε το φτάρνισµα γιατί το φτάρνισµα συνοδεύεται συνήθως, αλλά όχι ̟άντα, 

α̟ό τον ήχο /αψιού/,  

- µε το χασµουρητό γιατί  συνοδεύεται συνήθως, αλλά όχι ̟άντα, α̟ό τον ήχο 

ενός ̟αρατεταµένου /αααα(χ)/,  

- µε τον αναστεναγµό γιατί συνοδεύεται συνήθως, αλλά όχι ̟άντα, α̟ό τον 

ήχο ενός «α̟ροσδιόριστου» /ααα/ ή /ααχ/,  

- µε τον λόξυγκα γιατί συνοδεύεται συνήθως, αλλά όχι ̟άντα, α̟ό τον 

«γνωστό» σε όλους, αλλά δύσκολα ̟εριγράψιµο, «α̟ροσδιόριστο» ήχο, και 

 - µε τον κλαυθµυρισµό και µε το κλάµα γιατί αυτά συνοδεύονται συνήθως, 

αλλά όχι ̟άντα, α̟ό τους «οικείους» σε όλους µας όµοιους ή αρκετά 

ανόµοιους ήχους.  

               Αν και οι «α̟ροσδιόριστοι» ήχοι συνίστανται συνήθως α̟ό 

συνδυασµούς φωνηέντων και συµφώνων, κατά το ̟ρώτο έτος είναι φανερά 

ασταθείς και ̟αροδικοί (Kugiumutzakis, 1993, p. 29). Η διακύµανση στην 

εκφορά τους µ̟ορεί να εξαρτάται α̟ό ατοµικές διαφορές, α̟ό τη διάθεση 

της στιγµής, την ένταση των συγκινήσεων, τη φάση φωνολογικής ανά̟τυξης 

των βρεφών και ̟ιο γενικά α̟ό τα ε̟ί̟εδα βρεφικής ωρίµανσης και 

ανά̟τυξης. 
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δ) Μιµήσεις κινήσεων του σώµατος, µε τις ακόλουθες υ̟οκατηγορίες: 

- Κινήσεις χεριών: Ως κινήσεις χεριών ταξινοµήθηκαν οι ̟αρακάτω κινήσεις 

των δακτύλων και ολόκληρης της ̟αλάµης: 

- «Αλαλί»: ρυθµική κίνηση της ̟αλάµης γύρω-γύρω, µε τα δάχτυλα 

στραµµένα ̟ρος το εσωτερικό της. Το «αλαλί» συχνά συνοδεύεται α̟ό το 

̟αραδοσιακό βρεφικό τραγούδι «Μια ωραία ̟εταλούδα» ή «Αλαλί, αλαλί, 

έτσι κάνει το ̟ουλί» (βλ σχ. Βιταλάκη 2002˙ Μαζοκο̟άκη, 2007˙ 

Μαρκοδηµητράκη 2003). 

- Παλαµάκια: ε̟αναλαµβανόµενη ̟ρόσκρουση των ̟αλαµών µεταξύ τους και 

̟αραγωγή ξερού ήχου (βλ. Kοkkinaki, 1998). 

- Άνοιγµα και κλείσιµο των χεριών: γίνεται µε τη µία ή και µε τις δύο ̟αλάµες 

και ̟ρόκειται για ̟ροέκταση και κλείσιµο των δακτύλων ̟ρος το εσωτερικό 

της ̟αλάµης. 

- Χτύ̟ηµα µίας ε̟ιφάνειας: Τα δάχτυλα του ενός ή και των δυο χεριών είναι 

τεντωµένα και χτυ̟ούν µια ε̟ιφάνεια. 

- Το υ̟οκείµενο δείχνει: Ο δείκτης είναι εκτεταµένος ̟ρος κά̟οια 

κατεύθυνση/ αντικείµενο/̟ρόσω̟ο. 

 

- Κινήσεις κεφαλής: Ως κινήσεις κεφαλής ταξινοµήθηκαν οι κινήσεις της 

κεφαλής α̟ό ̟άνω ̟ρος τα κάτω ή το αντίθετο, α̟ό δεξιά ̟ρος αριστερά ή 

το αντίθετο και α̟ό µ̟ροστά ̟ρος τα ̟ίσω ή το αντίθετο. 

 

- Κινήσεις ̟οδιών: Ως κινήσεις ̟οδιών ταξινοµήθηκαν οι ̟αρακάτω κινήσεις: 

- Κλωτσιές: βίαιο, συνήθως ε̟αναλαµβανόµενο, τέντωµα των ̟οδιών ̟ρος 

τα εµ̟ρός, 

- Άρση ̟οδιών: το υ̟οκείµενο σηκώνει το ένα ή και τα δυο ̟όδια ψηλά και 

τα ρίχνει µε δύναµη κάτω,  

- Άνοιγµα-κλείσιµο ̟οδιών: το υ̟οκείµενο ανοίγει τα ̟όδια του 

σχηµατίζοντας γωνία και τα ε̟αναφέρει στην αρχική τους θέση, και 
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- Συνδυασµοί κινήσεων σώµατος: Ως συνδυασµοί κινήσεων σώµατος 

καταχωρήθηκαν οι κινήσεις των χεριών µε τις κινήσεις της κεφαλής, οι 

κινήσεις των χεριών µε τις κινήσεις των ̟οδιών, οι κινήσεις των ̟οδιών µε 

τις κινήσεις της κεφαλής και οι κινήσεις χεριών και ̟οδιών µε τις κινήσεις 

της κεφαλής, και 

 

ε) Συνδυασµοί Ειδών Μίµησης: Η κατηγορία αυτή ̟εριλαµβάνει συνδυασµούς 

των ειδών µίµησης ̟ου ̟εριγράφηκαν ̟αρα̟άνω. ∆ηλαδή:  

α) φωνητικής µίµησης και µίµησης κινήσεων του σώµατος,  

β) φωνητικής µίµησης και µίµησης µη λεκτικών ήχων,  

γ) φωνητικής µίµησης και µίµησης εκφράσεων ̟ροσώ̟ου,   

δ) µίµησης εκφράσεων ̟ροσώ̟ου και µίµησης µη λεκτικών ήχων, 

 ε) µίµησης εκφράσεων ̟ροσώ̟ου και µίµησης κινήσεων του σώµατος, και 

 στ)  µίµησης µη λεκτικών ήχων και µίµησης κινήσεων του σώµατος. 

∆ηµιουργήσαµε δύο κατηγορίες Συνδυασµών – α) Φωνητικής µίµησης και 

µίµησης κινήσεων του σώµατος, και β) Άλλοι συνδυασµοί, στην ο̟οία 

συµ̟εριλάβαµε τα β, γ, δ, ε και στ (Kokkinaki, 1998˙ Kugiumutzakis, 1985, 

1993 ˙ Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ Πρατικάκη, 2009). 

 

4. ∆οµή των µιµητικών ε̟εισοδίων:  

Γνωρίζουµε α̟ό άλλες σχετικές νατουραλιστικές εργασίες ότι η µίµηση κατά 

τη βρεφική ηλικία λαµβάνει χώρα µεταξύ των συντρόφων είτε σε εναλλαγή 

σειράς είτε σε σύµ̟τωση δράσης είτε σε συνδυασµούς των δύο αυτών µορφών 

αλληλε̟ίδρασης. Κριτήριο για τον ̟ροσδιορισµό της κάθε µορφής 

αλληλε̟ίδρασης είναι η ̟αρουσία ή η α̟ουσία ̟αύσης µεταξύ της δράσης του 

µοντέλου και της ανα̟αραγωγής της α̟ό τον µιµητή. Η ̟αύση µ̟ορεί να 

έχει διάρκεια µικρότερη ή ίση των l0 δευτερολέ̟των – χρόνος ε̟αρκής για 

την εµφάνιση της µίµησης. Αν υ̟άρχει ̟αύση ή ̟αύσεις ̟ρόκειται για 

εναλλαγή σειράς. Αν δεν υ̟άρχει ̟αύση ̟ρόκειται για σύµ̟τωση δράσης ή 

σύµ̟ραξη. Στο ̟ρωτόκολλο µικρο-ανάλυσης σηµειώναµε την α̟λή εναλλαγή 

σειράς όταν υ̟ήρχε µία ̟αύση (µοντέλο-̟αύση-µιµητής), τη δι̟λή εναλλαγή 
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σειράς όταν υ̟ήρχαν δύο ̟αύσεις (µοντέλο-̟αύση-µιµητής-̟αύση-µοντέλο), 

την τρι̟λή εναλλαγή σειράς όταν υ̟ήρχαν τρεις ̟αύσεις και την ̟ολλα̟λή 

εναλλαγή σειράς όταν υ̟ήρχαν ̟ερισσότερες των τριών ̟αύσεων. Στη 

σύµ̟τωση δράσης ή σύµ̟ραξη δεν υ̟άρχει ̟αύση µεταξύ της δράσης του 

̟ροτύ̟ου και αυτής του µιµητή γιατί σε κά̟οιο χρονικό σηµείο οι δράσεις 

τους συµ̟ί̟τουν. Παραδείγµατος χάριν, ̟ριν τελειώσει τη δράση της η 

µητέρα, το βρέφος έχει αρχίσει να τη µιµείται ή το αντίστροφο. Στο 

̟ρωτόκολλο της µικρο-ανάλυσης σηµειώναµε ε̟ίσης τους συνδυασµούς 

εναλλαγής σειράς και σύµ̟τωσης δράσης (̟.χ. µία µιµητική ακολουθία της ίδιας 

̟ράξης ̟ου ξεκινά µε σύµ̟τωση δράσης και συνεχίζεται µε εναλλαγή 

σειράς ή αντιστρόφως) (βλ. σχ. Κουγιουµουτζάκης, Κακλαµάνη, 

Σαραφίδου, Μαρκοδηµητράκη, Πατεράκη, 2008). 

 

5. ∆ιάρκεια του µιµητικού ε̟εισοδίου:  

Καταγράφηκαν οι συνολικές διάρκειες των µιµήσεων στις α̟λές εναλλαγές 

σειράς, στις συµ̟τώσεις δράσης και στους συνδυασµούς. 

 

3.5.  Στατιστική ανάλυση 

Οι στατιστικές συγκρίσεις των χαρακτηριστικών της µίµησης µεταξύ των 

Οµάδων 1, 2 και 3 έγιναν µε βάση την αναλογία της συγκεκριµένης, κάθε 

φορά, µεταβλητής ε̟ί των σχετικών µιµητικών ε̟εισοδίων ̟ου 

̟αρατηρήθηκαν κατά την αλληλε̟ίδραση κάθε δυάδας. ∆εδοµένου του 

µικρού αριθµού µιµήσεων ̟ου ̟αρατηρήθηκαν κατά τη φυσική 

ε̟ικοινωνία των διζυγωτικών διδύµων µεταξύ τους (Οµάδα 4), οι 

αντίστοιχες µεταβλητές δεν υ̟ολογίστηκαν. Για τη σύγκριση των 

µεταβλητών της Οµάδας 1 µε τις αντίστοιχες µεταβλητές των Οµάδων 2 και 

3 χρησιµο̟οιήσαµε το t-test για ανεξάρτητα δείγµατα, ενώ για τη σύγκριση 

των µεταβλητών της Οµάδας 2 µε τις αντίστοιχες µεταβλητές της Οµάδας 3 

χρησιµο̟οιήσαµε το t-test για δείγµατα ταιριασµένα κατά ζεύγη, ορίζοντας 

ως ε̟ί̟εδο στατιστικής σηµαντικότητας το 5%.   
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 Για τη διαχρονική ανάλυση των µεταβλητών χρησιµο̟οιήθηκε 

Ανάλυση ∆ιασ̟οράς για Ε̟αναλαµβανόµενες Μετρήσεις. Πιο ειδικά 

έγιναν τα ακόλουθα τρία είδη συγκρίσεων:  

1. Σύγκριση των µεταβλητών της Οµάδας 1 (οµάδα ελέγχου – δυάδες 

µητέρων-µη δίδυµων βρεφών) µε τις αντίστοιχες µεταβλητές της Οµάδας 2 

(δυάδες µητέρων-̟ρωτότοκων δίδυµων βρεφών). Χρησιµο̟οιήθηκε 

Ανάλυση ∆ιασ̟οράς για Ε̟αναλαµβανόµενες Μετρήσεις µε έναν 

̟αράγοντα σύγκρισης εντός των οµάδων (ηλικία: 5 ε̟ί̟εδα ηλικίας) και 

έναν ̟αράγοντα σύγκρισης µεταξύ των δύο οµάδων.  

2. Σύγκριση των µεταβλητών της Οµάδας 1 (οµάδα ελέγχου – δυάδες 

µητέρων-µη δίδυµων βρεφών) µε τις αντίστοιχες µεταβλητές της Οµάδας 3 

(δυάδες µητέρων-δευτερότοκων δίδυµων βρεφών). Χρησιµο̟οιήθηκε 

Ανάλυση ∆ιασ̟οράς για Ε̟αναλαµβανόµενες Μετρήσεις µε έναν 

̟αράγοντα σύγκρισης εντός των οµάδων (ηλικία: 5 ε̟ί̟εδα ηλικίας) και 

έναν ̟αράγοντα σύγκρισης µεταξύ των δύο οµάδων.  

3.  Σύγκριση των µεταβλητών της Οµάδας 2 (δυάδες µητέρων- ̟ρωτότοκων 

δίδυµων βρεφών) µε τις αντίστοιχες µεταβλητές της Οµάδας 3 (δυάδες 

µητέρων-δευτερότοκων δίδυµων βρεφών). Χρησιµο̟οιήθηκε Ανάλυση 

∆ιασ̟οράς για Ε̟αναλαµβανόµενες Μετρήσεις µε δύο ̟αράγοντες 

σύγκρισης εντός των δύο οµάδων: ηλικία (5 ε̟ί̟εδα) και σειρά γέννησης 

των διδύµων (δύο ε̟ί̟εδα – ̟ρωτότοκα, δευτερότοκα). 

 

3.6.  Αξιο̟ιστία των βαθµολογητών 

Η µικρο-ανάλυση όλων των µεταβλητών του ̟ρωτοκόλλου έγινε α̟ό την 

ερευνήτρια και τη συν-ερευνήτρια. Σε συνεννόηση µε τον ε̟ό̟τη της 

έρευνας η  κάθε µία  ερευνήτρια ανέλυσε χωριστά το 100% του υλικού και 

µετά α̟ό 3 εβδοµάδες ανέλυσαν ̟άλι χωριστά ένα τυχαίο δείγµα (33% των 

δεδοµένων). Η ενδο-εκτιµητική αξιο̟ιστία κάθε ερευνήτριας και η δι-

εκτιµητική αξιο̟ιστία µεταξύ των δύο ερευνητριών υ̟ολογίστηκαν µε τον 

δείκτη Cohen’s Kappa. Η ενδο-εκτιµητική αξιο̟ιστία της ̟ρώτης 

ερευνήτριας (Μ.Π.) για όλες τις µεταβλητές κυµάνθηκε α̟ό 0.87 έως 0.94 και 
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η µέση τιµή του k για όλες τις µεταβλητές ήταν 0.89 και της δεύτερης 

ερευνήτριας (Μ.Μ.) κυµάνθηκε α̟ό 0.86 έως 0.93 και η µέση τιµή του k για 

όλες τις µεταβλητές ήταν 0.88. Η δι-εκτιµητική αξιο̟ιστία µεταξύ των δύο 

ερευνητριών κυµάνθηκε α̟ό 0.84 έως 0.89 και η µέση τιµή του k για όλες τις 

µεταβλητές ήταν 0.87. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.1. Εισαγωγή 

Στο ̟αρόν κεφάλαιο ̟εριγράφονται τα α̟οτελέσµατα των στατιστικών 

αναλύσεων συνολικά και διαχρονικά κατά οµάδα.  

    Πιο ειδικά, η ̟εριγραφή αναφέρεται στη συχνότητα της µίµησης, 

στην κατεύθυνση της µίµησης, στα είδη της µίµησης, στις δοµές 

αλληλε̟ίδρασης µέσα στις ο̟οίες εµφανίστηκε η µίµηση και στις διάρκειες 

της µίµησης. 

  

4.2.  Συχνότητα µίµησης κατά Οµάδα 

4.2.1.  Ανάλυση στο σύνολο των δεδοµένων 

Συνολικά α̟ό τον 1ο µέχρι τον 10ο µήνα ̟αρατηρήθηκαν και µικρο-

αναλύθηκαν 2628 µιµήσεις. Στον Πίνακα 2 φαίνεται η κατανοµή 

συχνότητας των µιµήσεων κατά οµάδα. 

Οµάδες Συχνότητα 

 

Σχετική 

Συχνότητα 

Οµάδα  1 1378 52,4 

Οµάδα 2  530 20,2 

Οµάδα 3  578 22,0 

Οµάδα 4  142  5,4 
Σύνολο 2628 100,0 

   Πίνακας 2. Κατανοµή µιµήσεων κατά οµάδα 

        Ανά 7-λε̟το ε̟ικοινωνίας, οι Μ.Ο. των µιµήσεων  είναι: 

- Οµάδα 1:  5,1 µιµήσεις, 

-  Οµάδα 2:  3,5 µιµήσεις,  

-  Οµάδα 3:  3,8 µιµήσεις, και  

- Οµάδα 4:  1 µίµηση. 

Συνο̟τικά: 

Στο σύνολο των δεδοµένων οι ̟ερισσότερες µιµήσεις εµφανίστηκαν στην Οµάδα 1 

(οµάδα ελέγχου, Ν= 27 ζεύγη) και οι λιγότερες στην Οµάδα 4 (δυάδες δίδυµων 

βρεφών, Ν=15 ζεύγη) ενώ στις Οµάδες 2 (Ν=15 ζεύγη) και 3 (Ν=15 ζεύγη) ήταν 
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̟ερί̟ου ίσες. Ανά 7-λε̟το ε̟ικοινωνίας οι υψηλότεροι Μ.Ο. µιµήσεων βρέθηκαν 

στην Οµάδα 1 και οι  χαµηλότεροι στην Οµάδα 4. 

4.2.2. ∆ιαχρονική ανάλυση 

Στον Πίνακα 3 και στο Γράφηµα 1 εµφανίζονται η κατανοµή των µιµήσεων 

κατά οµάδα και συνολικά στον χρόνο της µελέτης. 

 

Ηλικία 

(µήνες) 

Οµάδα 1 Οµάδα 2 Οµάδα 3 Οµάδα 4 Σύνολο 

1 105 21 38 12 176 

2 181 42 46 4 273 

3 157 60 89 10 316 

4 106 56 55 13 230 

5 121 53 39 8 221 

6 127 56 44 20 247 

7 110 71 91 15 287 

8 155 55 50 23 283 

9 132 47 56 14 249 

10 184 69 70 23 346 
ΣΥΝΟΛΟ 1378 530 578 142 2628 

 Πίνακας 3. Κατανοµή µιµήσεων κατά οµάδα και συνολικά α̟ό τον 
 1ο έως τον 10ο µήνα.  
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         Γράφηµα 1.  Συχνότητες µίµησης στην Οµάδα 1 (Οµάδα ελέγχου –  
µ̟λε γραµµή), στην  Οµάδα 2 (καφέ γραµµή), στην Οµάδα 3  

 (κόκκινη γραµµή) και στην Οµάδα 4 (σιέλ γραµµή) στον χρόνο  
 της µελέτης. 

 

 



 169

Στον Πίνακα 4 φαίνονται οι Μ.Ο. και οι τυ̟ικές α̟οκλίσεις της µίµησης 

στις οµάδες 1, 2 και 3 και συνολικά στα 5 ε̟ί̟εδα ηλικίας.  

 
Ηλικία 

(µήνες) 

Οµάδα Ν 

∆υάδων 

Μ.Ο. Τυ̟ική 

α̟όκλιση 

1-2 1 
2 
3 
Σύνολο 

27 
15 
15 
57 

10.63 
  4.20 
  5.67 
  7.63 

8.08 
3,91 
4,70 
6,94 

3-4 1 
2 
3 
Σύνολο 

27 
15 
15 
57 

  9.74 
  7.73 
  9.60 
  9.18 

6.09 
4.62 
6.86 
5.92 

5-6 1 
2 
3 
Σύνολο 

27 
15 
15 
57 

  9.19 
  7.27 
  5.53 
  7.72 

6.56 
5.52 
4.82 
5.98 

7-8 1 
2 
3 
Σύνολο 

27 
15 
15 
57 

  9.81 
  8.73 
  9.07 
  9.33 

8.37 
5,66 
8.48 
7.16 

9-10 1 
2 
3 
Σύνολο 

27 
15 
15 
57 

11.74 
  7.73 
  8.40 
  9.81 

8.03 
7.22 
6.69 
7.59 

                     Πίνακας 4. Μ.Ο. και τυ̟ικές α̟οκλίσεις της µίµησης 
                     κατά οµάδα και συνολικά στα 5 ε̟ί̟εδα ηλικίας.  
 
        Η σύγκριση της οµάδας ελέγχου  (Οµάδα 1) µε την Οµάδα 2 έδειξε 

ότι δεν υ̟άρχει στατιστικώς σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο 

̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα)  [Wilk’s Λ=0.839, F (4, 37)=1.772, P=0.155]. 

Συνε̟ώς η διαχρονική ανά̟τυξη της συχνότητας της µίµησης στις δύο 

οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή. ∆εν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία [Wilk’s Λ=0.915, F (4, 37)=.858, P=0.498]. 

Συνολικά, οι δύο οµάδες δεν διέφεραν µεταξύ τους  στατιστικώς σηµαντικά 

[F (1, 40)=3.548, P=0.067].  

      Παροµοίως, η σύγκριση της οµάδας ελέγχου µε την Οµάδα 3 έδειξε 

ότι δεν υ̟άρχει στατιστικώς σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο 

̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα) [Wilk’s Λ=0.839, F (4, 37)=1.772, P=0.155]. 

Άρα η διαχρονική ανά̟τυξη της συχνότητας της µίµησης στις δύο οµάδες 
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είχε ̟αρόµοια µορφή. ∆εν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία [Wilk’s Λ=0.915, F (4, 37)=.858, P=0.498]. 

Συνολικά, οι δύο οµάδες δεν διέφεραν µεταξύ τους στατιστικά σηµαντικά [F 

(1, 40)=2.589, P=0.115].  

        Η σύγκριση µεταξύ της Οµάδας 2 µε την Οµάδα 3 έδειξε ότι δεν 

υ̟άρχει στατιστικώς σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο 

̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα) [Wilk’s Λ=0.743, F (4, 11)=0.949, P=0.472] - 

η διαχρονική ανά̟τυξη της µίµησης στις δύο οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή. 

Ε̟ίσης δεν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορο̟οιήσεις µε την 

ηλικία (Wilk’s  Λ=0.627, F (4, 11)=1.637, P=0.234) και µε τη σειρά γέννησης 

(Wilk’s Λ=0.964, F (1, 14)=0.519, P=0.483).    

Συνο̟τικά: 

α) Οι συγκρίσεις των Οµάδων 1- 2, 1- 3, και 2- 3 ως ̟ρος τη διαχρονική ανά̟τυξη 

της συχνότητας της µίµησης έδειξαν ότι έχουν ̟αρόµοια µορφή και ότι δεν υ̟άρχουν 

διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία, την οµάδα ή τη σειρά γέννησης (Οµάδες 2-3). 

β) ∆ιαχρονικά υ̟άρχει µια τάση τα υ̟οκείµενα των Οµάδων 2 και 3 να µιµούνται 

λιγότερο, αλλά η διαφορά τους α̟ό τα υ̟οκείµενα της Οµάδας ελέγχου (Οµάδα 1) δεν 

είναι στατιστικώς σηµαντική. 
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4.3. Κατεύθυνση µιµήσεων κατά Οµάδα 

4.3.1.  Ανάλυση στο σύνολο των δεδοµένων 

Στο Γράφηµα 2 ̟αρουσιάζεται το ̟οσοστό των µιµήσεων ̟ου 

̟αρατηρήθηκαν σε κάθε Οµάδα ανάλογα µε την κατεύθυνση της µίµησης 

(̟οιος µιµείται ̟οιον).  
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Γράφηµα 2. Κατανοµή µιµήσεων στις αλληλε̟ιδράσεις των συντρόφων                    
κατά  Οµάδες (κόκκινο= µιµήσεις µητέρων, ̟ράσινο = µιµήσεις βρεφών). 

 
        Α̟ό τις 1378 µιµήσεις ̟ου ̟αρατηρήθηκαν στην Οµάδα 1, οι 1108 

(80%) έγιναν α̟ό τις µητέρες και οι 270 (20%) α̟ό τα βρέφη.   

        Α̟ό τις 530 µιµήσεις της Οµάδας 2, οι 461 (87%) έγιναν α̟ό τις 

µητέρες και οι 69 (13%) α̟ό τα ̟ρωτότοκα δίδυµα βρέφη.  

        Α̟ό τις 578 µιµήσεις της Οµάδας 3, οι 460 (80%) έγιναν α̟ό τις 

µητέρες και οι 118 (20%) α̟ό τα δευτερότοκα δίδυµα βρέφη.  

         Κατά την αλληλε̟ίδραση µητέρας-βρέφους και στις τρεις ̟αρα̟άνω 

Οµάδες, οι µητέρες µιµούνται συχνότερα τα βρέφη α̟ό ό,τι τα βρέφη (µη 

δίδυµα και δίδυµα) τις µητέρες τους. 

        Τα δίδυµα βρέφη (Οµάδα 4) συνολικά µιµήθηκαν το ένα το άλλο µε 

την ίδια ̟ερί̟ου συχνότητα. Α̟ό τις 142 µιµήσεις, οι 75 (53%) έγιναν α̟ό τα 

̟ρωτότοκα δίδυµα βρέφη και οι 67 (47%) α̟ό τα δευτερότοκα δίδυµα 

βρέφη (βλ. Γράφηµα 2).  
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           Συγκρίνοντας την οµάδα ελέγχου (Οµάδα 1) χωριστά µε τις Οµάδες 

2 και 3 (t-test για ανεξάρτητα δείγµατα) βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά µόνο στη σύγκριση µε την Οµάδα 2 (p=0,020), αλλά όχι µε την 

Οµάδα 3 (p=0,649). ∆ηλαδή, στην Οµάδα 2 τα ̟ρωτότοκα δίδυµα βρέφη 

µιµήθηκαν σηµαντικά λιγότερο τις µητέρες τους α̟ό ό,τι τα βρέφη της 

οµάδας ελέγχου ή αντίστροφα οι µητέρες των διδύµων µιµήθηκαν ̟ιο 

συχνά τα ̟ρωτότοκα δίδυµα βρέφη α̟ό τις µητέρες της οµάδας ελέγχου 

(βλ. Πίνακα 5). 

           Συγκρίνοντας µεταξύ τους την Οµάδα 2 και την Οµάδα 3 (t-test για 

δείγµατα ταιριασµένα κατά ζεύγη) βρέθηκε ̟άλι στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά (p=0,021), η ο̟οία οφείλεται στο ότι τα ̟ρωτότοκα δίδυµα βρέφη 

µιµήθηκαν σηµαντικά λιγότερο συχνά τις µητέρες α̟ό ό,τι τα δευτερότοκα 

δίδυµα βρέφη ή αντίστροφα οι µητέρες των διδύµων µιµήθηκαν ̟ιο συχνά 

τα ̟ρωτότοκα δίδυµα βρέφη α̟ό όσο τα δευτερότοκα (βλ. Πίνακα 5). 

 

Οµάδες t df p 

Οµάδα 1 - Οµάδα 2 -2,420 40 0,020 

Οµάδα 1 - Οµάδα 3 -0,458 40 0,649 

Οµάδα 2 - Οµάδα 3 2,603 14 0,021 

            Πίνακας 5. Τιµές t α̟ό τις συγκρίσεις της  
            κατεύθυνσης των µιµήσεων στις  Οµάδες 1, 2  
            και 3. 

 

            Η αναλογία µιµήσεων της µητέρας στην Οµάδα 1 (M.T.=0,77, 

T.A.=0,15) είναι κατά µέσο όρο ίδια µε αυτή της Οµάδας 3 (M.T.=0,79, 

T.A.=0,15), ενώ αυτή της Οµάδας 2 είναι υψηλότερη (M.T.=0,87, T.A.=0,07). 

Οι µητέρες µιµήθηκαν ̟ιο συχνά τα ̟ρωτότοκα δίδυµα βρέφη α̟ό όσο τα 

δευτερότοκα, ενώ η αναλογία µιµήσεων µε τα δευτερότοκα είναι κατά µέσο 

όρο ίδια µε αυτή των µητέρων µε τα µη δίδυµα βρέφη. 

Συνο̟τικά: 

Στο σύνολο των δεδοµένων οι µητέρες των 3 οµάδων µιµήθηκαν συχνότερα τα 

βρέφη τους α̟ό ό,τι τα βρέφη (µη δίδυµα και δίδυµα) τις µητέρες τους. Οι µητέρες  

µιµήθηκαν ̟ιο συχνά τα ̟ρωτότοκα δίδυµα βρέφη αφενός α̟ό όσο τα δευτερότοκα 

και ̟ιο συχνά α̟ό ό,τι οι µητέρες της οµάδας ελέγχου τα βρέφη τους. Τα δίδυµα 
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βρέφη (Οµάδα 4) συνολικά µιµήθηκαν το ένα το άλλο µε την ίδια ̟ερί̟ου 

συχνότητα.   

 

4.3.2. ∆ιαχρονική ανάλυση 

Στα Γραφήµατα 3, 4, 5 και 6 φαίνεται η κατανοµή των µιµήσεων των 

µητέρων και των βρεφών κατά οµάδα α̟ό τον 1ο έως τον 10ο µήνα. 
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Γράφηµα 3. Κατανοµή µιµήσεων των µητέρων 
(µ̟λε γραµµή) και των βρεφών (κόκκινη γραµµή) 
στην Οµάδα 1 (Οµάδα ελέγχου) α̟ό τον 1ο έως τον 
10ο µήνα. 
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Γράφηµα 4. Κατανοµή µιµήσεων των µητέρων 
(µ̟λε γραµµή) και των βρεφών (κόκκινη 
γραµµή) στην Οµάδα 2 α̟ό τον 1ο έως τον 10ο 
µήνα. 
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Γράφηµα 5. Κατανοµή µιµήσεων των µητέρων 
(µ̟λε γραµµή) και των βρεφών (κόκκινη 
γραµµή) στην Οµάδα 3 α̟ό τον 1ο έως τον 10ο 
µήνα. 

 
 

7

1

3

7

11

9

3

7
6

1

6 6

10

8

12

7
9

13

11

5

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ηλικία (µήνες)

Α
π
ό
λ
υ
τε
ς
 Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τε
ς

 
Γράφηµα 6. Κατανοµή µιµήσεων των 
̟ρωτότοκων ∆Ζ βρεφών (µ̟λε γραµµή) και των 
δευτερότοκων ∆Ζ βρεφών (κόκκινη γραµµή) 
στην Οµάδα 4 α̟ό τον 1ο έως τον 10ο µήνα. 

 

Στον Πίνακα 6 φαίνονται διαχρονικά οι Μ.Ο. και οι τυ̟ικές α̟οκλίσεις της 

µίµησης των µητέρων κατά οµάδα και συνολικά στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα (βλ. 

ε̟ίσης Γράφηµα 7).  
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Ηλικία 

(µήνες) 

Οµάδα Ν 

∆υάδων 

Μ.Ο. Τυ̟ική 

α̟όκλιση 

1-2 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

78,28 
88,78 
91,00 
83,49 

27,82 
17,09 
16,88 
23,98 

3-4 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

76,32 
87,56 
89,18 
81,71 

24,03 
12,52 
10,99 
20,21 

5-6 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

76,40 
93,22 
83,91 
81,60 

28,44 
11,64 
20,71 
24,65 

7-8 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

78,04 
88,89 
80,27 
80,76 

25,29 
17,80 
15,50 
21,88 

9-10 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

72,84 
79,89 
68,64 
73,22 

20,82 
24,34 
25,96 
22,62 

Πίνακας 6. Μ.Ο. και τυ̟ικές α̟οκλίσεις της µίµησης των  
Μητέρων κατά οµάδα και συνολικά στα 5 ε̟ί̟εδα ηλικίας.  
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Γράφηµα 7. Συνολικός Μ.Ο. (̟ράσινη γραµµή) και 
Μ.Ο. της µίµησης Μητέρων στην Οµάδα 1 (Οµάδα 
ελέγχου - µ̟λε γραµµή), στην Οµάδα 2 (καφέ γραµµή) 
και στην Οµάδα 3 (κόκκινη γραµµή) στα 5 ηλικιακά 
ε̟ί̟εδα της µελέτης.   
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        Η σύγκριση των Μ.Ο. µίµησης των µητέρων της οµάδας ελέγχου  

(Οµάδα 1) µε τους αντίστοιχους των µητέρων της Οµάδας 2 έδειξε ότι δεν 

υ̟άρχει στατιστικώς σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο 

̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική ανά̟τυξη της 

µίµησης ανάµεσα στις δύο οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.980, F 

(4, 29)=0.147, P=0.963]. Οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν 

στατιστικώς σηµαντικές [Wilk’s Λ=0.913, F (4, 29)=0.690, P=0.605]. Η 

συνολική διαφορο̟οίηση µεταξύ των οµάδων άγγιξε τα όρια  της στατιστικής 

σηµαντικότητας (F (1, 32)=4.181, P=0.049).   

        Η σύγκριση των Μ.Ο. µίµησης των µητέρων της οµάδας ελέγχου  

(Οµάδα 1) µε τους αντίστοιχους των µητέρων της Οµάδας 3 έδειξε ότι δεν 

υ̟άρχει στατιστικά σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο ̟αραγόντων 

(ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική ανά̟τυξη της µίµησης ανάµεσα 

στις δύο οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.918, F (4, 31)=0.688, 

P=0.606]. Οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν στατιστικώς 

σηµαντικές [Wilk’s Λ=0.826, F (4, 31)=1.627, P=0.192]. Συνολικά, οι δύο 

οµάδες δεν διέφεραν µεταξύ τους στατιστικά σηµαντικά (F (1, 34)=1.398, 

P=0.245).   

        Η σύγκριση των Μ.Ο. µίµησης των µητέρων της Οµάδας 2 µε τους 

αντίστοιχους των µητέρων της Οµάδας 3 (̟ρόκειται για τις ίδιες µητέρες όταν 

µιµούνται τα ̟ρωτότοκα και τα δευτερότοκα δίδυµα βρέφη) έδειξε ότι δεν 

υ̟άρχει στατιστικά σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο ̟αραγόντων 

(ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική ανά̟τυξη της µίµησης ανάµεσα 

στις δύο οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.466, F (4, 4)=1.148, 

P=0.448]. Οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν στατιστικώς 

σηµαντικές [Wilk’s Λ=0.223, F (4, 4)=3.489, P=0.127]. Η διαφορο̟οίηση µε 

τη σειρά γέννησης, ε̟ίσης, δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική [Wilk’s 

Λ=0.915, F (1, 7)=0.649, P=0.447].    

 Συνο̟τικά: 

α) Τόσο στη σύγκριση της Οµάδας ελέγχου µε τις Οµάδες 2 και 3, όσο και στη 

σύγκριση µεταξύ των Οµάδων 2 και 3, η ε̟ίδραση της ηλικίας στη µίµηση των 
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µητέρων, δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. Το ίδιο ισχύει και για τη σειρά γέννησης 

(Οµάδες 2 και 3). 

β) Οι µητέρες των διδύµων µιµήθηκαν συχνότερα τα βρέφη τους α̟ό τις µητέρες 

των µη δίδυµων βρεφών, αλλά µόνο στην αλληλε̟ίδραση των µητέρων µε τα 

̟ρωτότοκα δίδυµα βρέφη η διαφορά ήταν οριακώς στατιστικώς σηµαντική σε 

σύγκριση µε τη µίµηση των µητέρων τις οµάδας ελέγχου (Οµάδα 1).   
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4.4. Είδη µίµησης κατά Οµάδα 

4.4.1.  Ανάλυση στο σύνολο των δεδοµένων 

Συνολικά, κατά σειρά συχνότητας, καταγράφηκαν τα ̟αρακάτω είδη 

µίµησης:  

- µίµηση µη λεκτικών ήχων (Ν= 958, 36,4%),   

- φωνητική µίµηση (Ν= 934, 35,5%), 

- µίµηση κινήσεων του σώµατος (Ν=362, 14 %),  

- µίµηση εκφράσεων ̟ροσώ̟ου (Ν=291, 11%), και 

- µίµηση συνδυασµών (Ν= 83, 3,1%).  

Στο Γράφηµα 8 φαίνεται η κατανοµή της συχνότητας των ειδών µίµησης 

κατά Οµάδα. 
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Γράφηµα 8. Κατανοµή της συχνότητας των ειδών µίµησης 
 κατά Οµάδα 
(καφέ = µίµηση µη λεκτικών ήχων,  
κίτρινο = φωνητική µίµηση, 
κόκκινο = µίµηση κινήσεων του σώµατος,  
̟ράσινο = µίµηση  εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου,  
µ̟λε = µίµηση συνδυασµών). 

 
 Στην Οµάδα 1 ε̟ικράτησαν οι µιµήσεις των µη λεκτικών ήχων (44%) 

και ακολούθησαν οι φωνητικές µιµήσεις (28%), οι µιµήσεις εκφράσεων του 

̟ροσώ̟ου (12%), οι µιµήσεις κινήσεων του σώµατος (12%) και οι µιµήσεις 

των συνδυασµών (4%).  

            Στις Οµάδες 2 και 3 ε̟ικράτησαν οι φωνητικές µιµήσεις (Οµάδα 2: 

47%, Οµάδα 3: 47%), ακολούθησαν οι µιµήσεις µη λεκτικών ήχων (Οµάδα 2: 

32%, Οµάδα 3: 27%), οι µιµήσεις κινήσεων του σώµατος (Οµάδα 2: 10%, 

Οµάδα 3: 14%), οι µιµήσεις εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου (Οµάδα 2: 8%,  
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Οµάδα 3: 10% ) και οι µιµήσεις των συνδυασµών (Οµάδα 2: 3%, Οµάδα 3: 

2%). 

     Στις µεταξύ των δίδυµων βρεφών αλληλε̟ιδράσεις (Οµάδα 4 ):  

- ε̟ικράτησαν οι µιµήσεις κινήσεων του σώµατος (Ν=63, 45%), α̟ό τις 

ο̟οίες 33 (52%) έγιναν α̟ό τα ̟ρωτότοκα και 30 (48%) α̟ό τα δευτερότοκα. 

Στις µιµήσεις αυτές ε̟ικράτησε η µίµηση των χεριών (Ν= 36, 57%). Τα 

̟ρωτότοκα µιµήθηκαν το ̟ρότυ̟ο αυτό 19 φορές (53%) και τα δευτερότοκα 

το µιµήθηκαν 17 φορές (47%).  

- ακολούθησαν οι φωνητικές µιµήσεις (Ν= 31, 22%), α̟ό τις ο̟οίες 16 (52%) 

έγιναν α̟ό τα ̟ρωτότοκα και 15 (48%) α̟ό τα δευτερότοκα. Στις µιµήσεις 

αυτές ε̟ικράτησε η µίµηση φωνηέντων (Ν= 21, 68%), ακολούθησε η µίµηση 

των συνδυασµών φωνηέντων-συµφώνων (32%) ενώ δεν εµφανίστηκε 

µίµηση συµφώνων. Τα ̟ρωτότοκα µιµήθηκαν τα φωνήεντα 10 φορές (48%) 

και τα δευτερότοκα  11 φορές (52%). 

- ακολούθησαν σε συχνότητα οι µιµήσεις µη λεκτικών ήχων (Ν= 26, 18%), 

α̟ό τις ο̟οίες 15 (58%) έγιναν α̟ό τα ̟ρωτότοκα και 11 (42%) α̟ό τα 

δευτερότοκα. Τα δίδυµα βρέφη µιµήθηκαν 8 φορές τους κλαυθµυρισµούς (7 

µιµήσεις τα ̟ρωτότοκα και 1 µίµηση τα δευτερότοκα) και 8 φορές τους 

«α̟ροσδιόριστους» ήχους (4 µιµήσεις τα ̟ρωτότοκα και 4 µιµήσεις τα 

δευτερότοκα), και 

- τελευταίες σε συχνότητα εµφανίστηκαν οι µιµήσεις εκφράσεων του 

̟ροσώ̟ου (Ν= 22, 15%), α̟ό τις ο̟οίες 11 (50%)  έγιναν α̟ό τα ̟ρωτότοκα 

και 11 (50%) α̟ό τα δευτερότοκα.  Στις µιµήσεις αυτές ε̟ικράτησε η µίµηση 

του ανοίγµατος-κλεισίµατος του στόµατος (Ν= 17, 77%). Τα ̟ρωτότοκα 

δίδυµα βρέφη µιµήθηκαν το ̟ρότυ̟ο αυτό 7 φορές (41%) και τα 

δευτερότοκα το µιµήθηκαν 10 φορές (59%).  

       Συγκρίνοντας χωριστά κάθε ένα α̟ό τα είδη των µιµήσεων της 

οµάδας ελέγχου (Οµάδα 1) µε τα αντίστοιχα είδη των Οµάδων 2 και 3 (βλ. 

Πίνακα 7, γραµµές 1-5 και 6-10) δεν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές ως ̟ρος:  

α) τις µιµήσεις των εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου, 
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 β) τις µιµήσεις των κινήσεων του σώµατος,  και 

 γ) τις µιµήσεις των συνδυασµών. 

  t df p 

 Οµάδα 1 - Οµάδα 2 

(independent samples t-test) 
   

1 φωνητική µίµηση -2,846 40 0,007 

2 µίµηση εκφράσεων ̟ροσώ̟ου 1,498 40 0,142 

3 µίµηση µη λεκτικών ήχων 2,132 40 0,039 

4 µίµηση κινήσεων του σώµατος 0,699 40 0,489 

5 µίµηση συνδυασµών 0,219 40 0,827 

 Οµάδα 1 - Οµάδα 3 

(independent samples t-test) 
   

6 φωνητική µίµηση 3,125 40 0,003 

7 µίµηση εκφράσεων ̟ροσώ̟ου 1,198, 40 0,238 

8 µίµηση µη λεκτικών ήχων 2,739 40 0,009 

9 µίµηση κινήσεων του σώµατος 0,054 40 0,957 

10 µίµηση συνδυασµών 1,873 40 0,068 

 Οµάδα 2 - Οµάδα 3 

(paired samples t-test) 
   

11 φωνητική µίµηση -0,23 14 0,821 

12 µίµηση εκφράσεων ̟ροσώ̟ου -,0726 14 0,480 

13 µίµηση µη λεκτικών ήχων 0,981 14 0,343 

14 µίµηση κινήσεων του σώµατος -0,988 14 0,340 

15 µίµηση συνδυασµών 1.771 14 0,098 

Πίνακας 7. Τιµές t α̟ό τις συγκρίσεις των ειδών µίµησης στις Οµάδες 1, 
 2 και 3. 

       

 Στατιστικώς σηµαντικές διαφορές βρέθηκαν ως ̟ρος:  

α) τις µιµήσεις µη λεκτικών ήχων  (Οµάδα 1 και 2: p= 0,039, Οµάδα 1 και 3: 

p= 0,009) και  

β) τις φωνητικές µιµήσεις (Οµάδα 1 και 2: p= 0,007, Οµάδα 1 και 3: 

p=0,003).  

       Οι διαφορές φαίνεται να οφείλονται κυρίως στο ότι στην οµάδα 

ελέγχου (Οµάδα 1) ε̟ικράτησαν οι µιµήσεις των µη λεκτικών ήχων, ενώ στις 

Οµάδες 2 και 3 ε̟ικράτησαν οι φωνητικές µιµήσεις. 

        Συγκρίνοντας κάθε ένα α̟ό τα είδη των µιµήσεων της Οµάδας 2 

χωριστά µε τα αντίστοιχα είδη της Οµάδας 3 (βλ. Πίνακα 7, γραµµές 11-15)  

δεν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές σε κανένα α̟ό τα είδη των 

µιµήσεων. ∆ηλαδή, στις αλληλε̟ιδράσεις των δίδυµων βρεφών µε τις 



 181

µητέρες τους χρησιµο̟οιήθηκαν τα ίδια είδη µίµησης µε τις ίδιες ̟ερί̟ου 

συχνότητες (βλ. Γράφηµα 8). 

          Α̟ό τις ̟ολλές στατιστικές αναλύσεις ̟ου έγιναν µεταξύ των 

µεταβλητών κάθε είδους µίµησης ανάµεσα στις 3 ̟ρώτες Οµάδες του 

δείγµατος αναφέρουµε µόνο τα α̟οτελέσµατα της ανάλυσης των 

φωνηέντων, η µίµηση των ο̟οίων ε̟ικράτησε και στις 4 οµάδες του 

δείγµατος. 

         Στις 4 Οµάδες το ̟οσοστό της µίµησης των φωνηέντων ήταν 64% 

(εύρος = 62%-68%), των συνδυασµών φωνηέντων-συµφώνων 33% (εύρος = 

31,5%-36%) και των συµφώνων 3% (εύρος = 0%-3,5%).  

        Στις Οµάδες 1, 2, 3 κα 4 ε̟ικράτησε η µίµηση των φωνηέντων µε 

αντίστοιχα ̟οσοστά 65%, 65%, 62% και 68%. Ακολούθησε η µίµηση των 

συνδυασµών φωνηέντων-συµφώνων µε αντίστοιχα κατά οµάδα ̟οσοστά 

31,5%, 32%, 36% και 32%. Η µίµηση συµφώνων στην Οµάδα 1 ήταν 3,5%, 

στην Οµάδα 2 ήταν 3%, στην Οµάδα 3 ήταν 2% και στην Οµάδα 4 ήταν 0%.  

          Συγκρίνοντας χωριστά τη συχνότητα των φωνηέντων ̟ου 

µιµήθηκαν οι ε̟ικοινωνιακοί σύντροφοι της οµάδας ελέγχου (Οµάδα 1) µε 

την αντίστοιχη συχνότητα φωνηέντων των Οµάδων 2 και 3 δεν βρέθηκαν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές (Οµάδα 1- Οµάδα 2: t= 1,474, df=39, p= 

0,149, Οµάδα 1-Οµάδα 3: t= -0,284, df=39, p= 0,778). Ε̟ίσης, α̟ουσία 

στατιστικώς σηµαντικών διαφορών έδειξε η σύγκριση της ίδιας µεταβλητής 

µεταξύ των Οµάδων 2 και 3 (Οµάδα 2-Οµάδα 3: t= 1,787, df=14, p= 0,096).  

          Παρα̟άνω είδαµε ότι σε στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο στην 

Οµάδα 1 ε̟ικράτησαν οι µιµήσεις των µη λεκτικών ήχων έναντι των 

Οµάδων 2 και 3 στις ο̟οίες ε̟ικράτησαν οι φωνητικές µιµήσεις (βλ. Πίνακα 

7 και Γράφηµα 8). Αν στην κωδικο̟οίηση και στην ανάλυση δεν 

συµ̟εριλαµβάναµε τη µεταβλητή «α̟ροσδιόριστοι» ήχοι στο είδος των µη λεκτικών 

ήχων, τότε και στις 3 ̟αρα̟άνω Οµάδες θα ε̟ικρατούσαν οι φωνητικές µιµήσεις. 

Όµως, µε τη συµ̟ερίληψη του υ̟ο-είδους αυτού ήρθε στο φως ένα νέο 

εύρηµα: οι σύντροφοι χρησιµο̟οιούν κάθε δυνατή φωνητική εκφορά 

̟ροκειµένου να ε̟ικοινωνήσουν µιµητικά, ακόµη και ήχους αδόµητους και 
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ασταθείς, ό̟ως οι «α̟ροσδιόριστοι». Η συχνότητα µίµησης των 

«α̟ροσδιόριστων» ήχων είναι αρκετά υψηλή όχι µόνο στις 3 ̟ρώτες 

Οµάδες, αλλά και στις δυάδες ̟ρωτότοκων-δευτερότοκων δίδυµων βρεφών. Στον 

Πίνακα 8 φαίνονται οι α̟όλυτες και οι σχετικές συχνότητες των µη 

λεκτικών ήχων κατά Οµάδα. 

 

 Οµάδα 1 Οµάδα 2 Οµάδα 3 Οµάδα 4 Σύνολο 

Μίµηση  

µη λεκτικών  

ήχων 

Μ. Β. Μ. Β. Μ Β Πρωτ. 
∆Ζ 

βρέφη  

∆ευτ. 
∆Ζ 

βρέφη 

 

 

Φτάρνισµα  
Χασµουρητό 
Αναστεναγµός 
Κλάµα 
Κλαυθµυρισµός 
Βήξιµο 
Λόξυγκας 
Γέλιο 

 
 
 
146 
26% 

  
 
 
9 
17% 

 
 
 
65 
41% 

 
 
 
4 
50% 

 
 
 
66 
47% 

 
 
 
3 
20% 

 
 
 
11 
73% 

 
 
 
7 
64% 

 

 

 

311 

32% 

«Α̟ροσδιόριστη» 

 µη λεκτική 

συµ̟εριφορά  

410 
74% 

43 
83% 

95 
59% 

4 
50% 

75 
53% 

12 
80% 

4 
27% 

4 
36% 

647 

68% 

Σύνολο 556  52 160 8 141 15 15 11 958 

Πίνακας 8.  Κατανοµές των συχνοτήτων των υ̟ο-ειδών της µίµησης των µη 
λεκτικών ήχων κατά Οµάδα και κατά ε̟ικοινωνιακό σύντροφο. 
 
       Στο σύνολο της µίµησης των µη λεκτικών ήχων (Ν=958) η µίµηση 

των «α̟ροσδιόριστων» ήχων (Ν=647) ανέρχεται σε ̟οσοστό 68%.  

     Στο σύνολο των µιµήσεων της Οµάδας 1 (Ν=1378) η µίµηση των 

«α̟ροσδιόριστων» ήχων (Ν=453) ανέρχεται σε ̟οσοστό 33%.  

    Στο σύνολο των µιµήσεων της Οµάδας 2 (Ν=530) η µίµηση των 

«α̟ροσδιόριστων» ήχων (Ν=99) ανέρχεται σε ̟οσοστό 19%.  

     Στο σύνολο των µιµήσεων της Οµάδας 3 (Ν=578) η µίµηση των 

«α̟ροσδιόριστων» ήχων (Ν=87) ανέρχεται σε ̟οσοστό 15%.  

       Στο σύνολο των µιµήσεων της Οµάδας 4 (Ν=142) η µίµηση των 

«α̟ροσδιόριστων» ήχων (Ν=8) ανέρχεται σε ̟οσοστό 6%.  

       Στο σύνολο όλων των µιµήσεων του δείγµατος (Ν=2628) η µίµηση 

των «α̟ροσδιόριστων» ήχων ανέρχεται σε ̟οσοστό 25%.  
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Συνο̟τικά: 

 - Στην Οµάδα 1 ε̟ικράτησαν οι µιµήσεις των µη λεκτικών ήχων. Στις Οµάδες 2 και 

3 ε̟ικράτησαν οι φωνητικές µιµήσεις. Στην Οµάδα 4 ε̟ικράτησαν οι µιµήσεις 

κινήσεων του σώµατος. 

- Στις αλληλε̟ιδράσεις των δίδυµων βρεφών µε τις µητέρες τους (Οµάδες 2 και 3) 

χρησιµο̟οιήθηκαν τα ίδια είδη µίµησης µε τις ίδιες ̟ερί̟ου συχνότητες. 

- Η µίµηση φωνήεντων όχι µόνο ε̟ικρατεί στις φωνητικές µιµήσεις, αλλά 

χρησιµο̟οιείται α̟ό τις µητέρες και τα βρέφη (µη δίδυµα και δίδυµα) στις ίδιες 

̟ερί̟ου συχνότητες. 

- Οι σύντροφοι χρησιµο̟οιούν κάθε δυνατή φωνητική εκφορά ̟ροκειµένου να 

ε̟ικοινωνήσουν µιµητικά, ακόµη και ήχους αδόµητους και ασταθείς, ό̟ως οι 

«α̟ροσδιόριστοι».  

- Η συχνότητα µίµησης των «α̟ροσδιόριστων» ήχων είναι αρκετά υψηλή σε όλες τις 

οµάδες της µελέτης (25%). 

 

4.4.2. ∆ιαχρονική ανάλυση 

4.4.2.1. Φωνητική µίµηση 

Στο Γράφηµα 9 φαίνεται η διαχρονική ανά̟τυξη της φωνητικής µίµησης 

κατά οµάδα στα 5 ε̟ί̟εδα ηλικίας (βλ. ε̟ίσης Πίνακα 9). 
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Γράφηµα 9. Συνολικός Μ.Ο. της φωνητικής µίµησης (̟ράσινη 
γραµµή) και Μ.Ο. της φωνητικής µίµησης στην Οµάδα 1 (Οµάδα 
ελέγχου - µ̟λε γραµµή), στην Οµάδα 2 (καφέ γραµµή) και στην 
Οµάδα 3 (κόκκινη γραµµή) στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα της µελέτης. 
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Ηλικία 

(µήνες) 

Οµάδα Ν 

∆υάδων 

Μ.Ο. Τυ̟ική 

α̟όκλιση 

1-2 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

22,68 
26,67 
38,36 
27,31 

25,11 
32,81 
38,65 
30,36 

3-4 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

30,16 
50,33 
59,82 
41,44 

25,10 
30,11 
19,33 
27,68 

5-6 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

18,64 
53,56 
43,82 
31,78 

20,02 
29,48 
35,91 
30,02 

7-8 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

30,80 
41,67 
51,09 
37,93 

32,20 
22,92 
22,50 
29,18 

9-10 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

32,00 
56,56 
44,45 
39,96 

30,30 
19,78 
27,50 
29,00 

                   Πίνακας 9. Μ.Ο. και τυ̟ικές α̟οκλίσεις της φωνητικής 
                   µίµησης κατά οµάδα και συνολικά στα 5 ε̟ί̟εδα ηλικίας.  
 
        Η σύγκριση της οµάδας ελέγχου (Οµάδα 1) µε την Οµάδα 2 ως ̟ρος 

τη συχνότητα της φωνητικής µίµησης στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα, έδειξε ότι δεν 

υ̟άρχει στατιστικώς σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο 

̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα)  [Wilk’s Λ=0.735, F (4, 29)=2.611, P=0.056]. 

Συνε̟ώς η διαχρονική ανά̟τυξη της συχνότητας της φωνητικής µίµησης 

στις δύο οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή. Οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία 

ήταν στατιστικά σηµαντικές [Wilk’s Λ=0.618, F (4, 29)=4.491, P=0.006]. 

Πολυωνυµική µελέτη της µορφής της διαχρονικής ανά̟τυξης κατέδειξε την 

ύ̟αρξη κυβικής συνιστώσας (P=0.006). Η συνολική διαφορο̟οίηση µεταξύ 

των οµάδων έφθασε σε στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο (F (1, 32)=6.699, 

P=0.014).   

        Η σύγκριση της οµάδας ελέγχου  (Οµάδα 1) µε την Οµάδα 3 ως ̟ρος 

τη συχνότητα της φωνητικής µίµησης στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα έδειξε ότι δεν 

υ̟άρχει στατιστικώς σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο 
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̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα) [Wilk’s Λ=0.915, F (4, 31)=0.721, P=0.584]. 

Συνε̟ώς η διαχρονική ανά̟τυξη της συχνότητας της φωνητικής µίµησης 

στις δύο οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή. Οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία 

ήταν στατιστικώς σηµαντικές [Wilk’s Λ=0.662, F (4, 31)=3.950, P=0.011]. 

Πολυωνυµική µελέτη της µορφής της διαχρονικής εξέλιξης κατέδειξε την 

ύ̟αρξη συνιστώσας 4ου βαθµού (P=0.004). Συνολικά, οι δύο οµάδες 

διέφεραν µεταξύ τους σε στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο (F (1, 34)=8.788, 

P=0.006).   

        Η σύγκριση της Οµάδας 2 µε την Οµάδα 3 (8 ζεύγη) ως ̟ρος τη 

συχνότητα της φωνητικής µίµησης στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα έδειξε ότι 

υ̟άρχει στατιστικώς σηµαντική αλληλε̟ίδραση των δύο ̟αραγόντων 

(ηλικία και οµάδα) [Wilk’s Λ=0.090, F (4, 4)=10.052, P=0.023] συνε̟ώς 

καταδείχτηκε κά̟οια διαφορο̟οίηση στη µορφή της διαχρονικής 

ανά̟τυξης µεταξύ των δύο οµάδων. Οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν 

ήταν στατιστικώς σηµαντικές [Wilk’s Λ=0.345, F (4, 4)=1.902, P=0.274]. Η 

διαφορο̟οίηση µε τη σειρά γέννησης, ε̟ίσης, δεν ήταν στατιστικώς 

σηµαντική [Wilk’s Λ=0.970, F (1, 7)=0.213, P=0.658].    

 

4.4.2.2. Μίµηση φωνηέντων 

Στο Γράφηµα 10 φαίνεται η διαχρονική ανά̟τυξη της µίµησης φωνηέντων 

κατά οµάδα στα 5 ε̟ί̟εδα ηλικίας (βλ. ε̟ίσης Πίνακα 10). 
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Γράφηµα 10. Συνολικός Μ.Ο. της µίµησης φωνηέντων 
(̟ράσινη γραµµή) και Μ.Ο. της µίµησης φωνηέντων στην 
Οµάδα 1 (Οµάδα ελέγχου - µ̟λε γραµµή), στην Οµάδα 2 (καφέ 
γραµµή) και στην Οµάδα 3 (κόκκινη γραµµή) στα 5 ηλικιακά 
ε̟ί̟εδα της µελέτης.   
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Ηλικία 

(µήνες) 

Οµάδα Ν 

∆υάδων 

Μ.Ο. Τυ̟ική 

α̟όκλιση 

1-2 1 
2 
3 
Σύνολο 

8 
4 
6 
18 

65,75 
87,50 
72,17 
72,72 

34,25 
25,00 
44,36 
35,30 

3-4 1 
2 
3 
Σύνολο 

8 
4 
6 
18 

71,00 
61,00 
48,50 
61,28 

28,13 
34,65 
44,36 
35,30 

5-6 1 
2 
3 
Σύνολο 

8 
4 
6 
18 

79,00 
90,00 
90,83 
85,39 

35,74 
15,68 
14,62 
25,83 

7-8 1 
2 
3 
Σύνολο 

8 
4 
6 
18 

50,63 
43,25 
52,83 
49,72 

32,06 
41,66 
33,25 
32,68 

9-10 1 
2 
3 
Σύνολο 

8 
4 
6 
18 

32,25 
31,50 
38,00 
34,00 

20,18 
30,57 
36,50 
27,07 

                  Πίνακας 10. Μ.Ο. και τυ̟ικές α̟οκλίσεις της µίµησης  
                  φωνηέντων κατά οµάδα και συνολικά στα 5 ε̟ί̟εδα ηλικίας.  
 
        Η σύγκριση της οµάδας ελέγχου  (Οµάδα 1) µε την Οµάδα 2 ως ̟ρος 

τη συχνότητα της µίµησης φωνηέντων στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα δεν κατέστη 

δυνατή γιατί υ̟ήρχαν ελάχιστες ̟ερι̟τώσεις µε ολοκληρωµένες 

ε̟αναλαµβανόµενες µετρήσεις για στατιστική ανάλυση. 

       Η σύγκριση της οµάδας ελέγχου  (Οµάδα 1) µε την Οµάδα 3 ως ̟ρος 

τη συχνότητα της φωνητικής µίµησης στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα έδειξε ότι δεν 

υ̟άρχει στατιστικώς σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο 

̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική ανά̟τυξη στις δύο 

οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.649, F (4, 9)=1.218, P=0.368]. Οι 

διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία ήταν στατιστικώς σηµαντικές [Wilk’s 

Λ=0.260, F (4, 9)=6.420, P=0.001]. Πολυωνυµική µελέτη της µορφής της 

διαχρονικής ανά̟τυξης κατέδειξε την ύ̟αρξη καµ̟ύλης τάσης 2ου βαθµού 
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(P=0.029) και 4ου βαθµού (P=0.004). Συνολικά, οι δύο οµάδες δεν διέφεραν 

µεταξύ τους στατιστικά σηµαντικά (F (1, 12)=0.006, P=0.938).   

     Η σύγκριση της Οµάδας 2 µε την Οµάδα 3 ως ̟ρος τη συχνότητα της 

µίµησης φωνηέντων στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα δεν κατέστη δυνατή γιατί 

υ̟ήρχαν ελάχιστες ̟ερι̟τώσεις µε ολοκληρωµένες ε̟αναλαµβανόµενες 

µετρήσεις για στατιστική ανάλυση. 

   
4.4.2.3. Μίµηση  εκφράσεων ̟ροσώ̟ου 

 

Στο Γράφηµα 11 φαίνεται η διαχρονική ανά̟τυξη της µίµησης εκφράσεων 

̟ροσώ̟ου κατά οµάδα στα 5 ε̟ί̟εδα ηλικίας (βλ. ε̟ίσης Πίνακα 11). 
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Γράφηµα 11. Συνολικός Μ.Ο. της µίµησης εκφράσεων ̟ροσώ̟ου,   
(̟ράσινη γραµµή) και Μ.Ο. της µίµησης εκφράσεων ̟ροσώ̟ου στην 
Οµάδα 1 (Οµάδα ελέγχου - µ̟λε γραµµή), στην Οµάδα 2 (καφέ 
γραµµή) και στην Οµάδα 3 (κόκκινη γραµµή) στα 5 ηλικιακά 
ε̟ί̟εδα της µελέτης.   
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Ηλικία 

(µήνες) 

Οµάδα Ν 

∆υάδων 

Μ.Ο. Τυ̟ική 

α̟όκλιση 

1-2 1 
2 
3 

Σύνολο 

25 
9 

11 
45 

14,28 
21,89 
24,27 
18,24 

14,95 
23,73 
21,71 
18,77 

3-4 1 
2 
3 

Σύνολο 

25 
9 

11 
45 

12,64 
17,00 
9,82 

12,82 

15,36 
22,37 
8,32 

15,53 

5-6 1 
2 
3 

Σύνολο 

25 
9 

11 
45 

18,32 
0,56 
9,27 

12,56 

24,54 
1,66 

14,06 
20,61 

7-8 1 
2 
3 

Σύνολο 

25 
9 

11 
45 

6,28 
4,67 
5,09 
5,67 

9,75 
12,37 
11,08 
10,37 

9-10 1 
2 
3 

Σύνολο 

25 
9 

11 
45 

4,44 
2,44 
0,36 
3,04 

8,43 
4,87 
1,20 
6,81 

                   Πίνακας 11. Μ.Ο. και τυ̟ικές α̟οκλίσεις της µίµησης  
                   εκφράσεων ̟ροσώ̟ου κατά οµάδα και συνολικά στα  
                   5 ε̟ί̟εδα ηλικίας.  
 

 Η σύγκριση των Μ.Ο. µίµησης εκφράσεων ̟ροσώ̟ου της Οµάδας 

ελέγχου µε την αντίστοιχη της Οµάδας 2 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα, έδειξε ότι 

δεν υ̟άρχει στατιστικά σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο 

̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική ανά̟τυξη ανάµεσα 

στις δύο οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.799, F (4, 29)=1.822, 

P=0.152]. Οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία ήταν στατιστικά σηµαντικές 

[Wilk’s Λ=0.606, F (4, 29)=4.721, P=0.005]. Πολυωνυµική µελέτη της µορφής 

της διαχρονικής εξέλιξης κατέδειξε την ύ̟αρξη γραµµικής συνιστώσας 

(P=0.000), δηλαδή, ̟αρατηρήθηκε ̟τωτική τάση  µε την ηλικία. Συνολικά, 

οι δύο οµάδες δεν διέφεραν µεταξύ τους σε στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο 

(F (1, 32)=0.417, P=0.523).   

 Η σύγκριση των Μ.Ο. µίµησης εκφράσεων ̟ροσώ̟ου της Οµάδας 

ελέγχου µε την αντίστοιχη της Οµάδας 3 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα, έδειξε ότι 
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δεν υ̟άρχει στατιστικά σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο 

̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα) συνε̟ώς η διαχρονική ανά̟τυξη ανάµεσα 

στις δύο οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.816, F (4, 31)=1.753, 

P=0.164]. Οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία ήταν στατιστικώς σηµαντικές 

[Wilk’s Λ=0.509, F (4, 31)=7.488, P=0.000]. Πολυωνυµική µελέτη της µορφής 

της διαχρονικής εξέλιξης κατέδειξε την ύ̟αρξη γραµµικής συνιστώσας 

(P=0.000), δηλαδή, ̟αρατηρήθηκε ̟τωτική τάση µε την ηλικία. Συνολικά, οι 

δύο οµάδες δεν διέφεραν µεταξύ τους σε στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο  (F 

(1, 34)=0.282, P=0.599).   

 Η σύγκριση των Μ.Ο. µίµησης εκφράσεων ̟ροσώ̟ου της Οµάδας 2 

µε την αντίστοιχη της Οµάδας 3 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα, έδειξε ότι δεν 

υ̟άρχει στατιστικά σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο ̟αραγόντων 

(ηλικία και οµάδα) συνε̟ώς η διαχρονική ανά̟τυξη ανάµεσα στις δύο 

οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.525, F (4, 4)=0.905, P=0.537]. Οι 

διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές [Wilk’s 

Λ=0.187, F (4, 4)=4.339, P=0.092]. Η διαφορο̟οίηση µε τη σειρά γέννησης 

ήταν στατιστικώς σηµαντική [Wilk’s Λ=0.297, (F (1, 8)=16.569, P=0.005)].   

 

4.4.2.4. Μίµηση µη λεκτικών ήχων 

 

Στο Γράφηµα 12 φαίνεται η διαχρονική ανά̟τυξη της µίµησης µη λεκτικών 

ήχων κατά οµάδα στα 5 ε̟ί̟εδα ηλικίας (βλ. ε̟ίσης Πίνακα 12). 
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 Γράφηµα 12. Συνολικός Μ.Ο. της µίµησης µη λεκτικών 
ήχων, (̟ράσινη γραµµή) και Μ.Ο. της µίµησης µη λεκτικών 
ήχων στην Οµάδα 1 (Οµάδα ελέγχου - µ̟λε γραµµή), στην 
Οµάδα 2 (καφέ γραµµή) και στην Οµάδα 3 (κόκκινη 
γραµµή) στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα της µελέτης.   

 

 

Ηλικία 

(µήνες) 

Οµάδα Ν 

∆υάδων 

Μ.Ο. Τυ̟ική 

α̟όκλιση 

1-2 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

46,92 
51,33 
29,82 
43,62 

30,56 
28,24 
29,62 
30,33 

3-4 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

39,32 
31,33 
28,64 
35,11 

25,29 
24,91 
25,11 
25,07 

5-6 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

38,44 
40,33 
37.64 
38,62 

32,92 
33,52 
38,42 
33,64 

7-8 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

42,44 
44,67 
24,82 
38,58 

31,33 
24,15 
18,86 
28,03 

9-10 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

38,16 
23,78 
28,36 
32,89 

33,90 
18,93 
19,41 
28,56 

                   Πίνακας 12. Μ.Ο. και τυ̟ικές α̟οκλίσεις της µίµησης  
 µη λεκτικών ήχων κατά οµάδα και συνολικά στα  
 5 ε̟ί̟εδα ηλικίας.  
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Η σύγκριση των Μ.Ο. µίµησης µη λεκτικών ήχων της οµάδας ελέγχου  

(Οµάδα 1) µε τους αντίστοιχους της Οµάδας 2 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα, 

έδειξε ότι δεν υ̟άρχει στατιστικά σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των 

δύο ̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική ανά̟τυξη 

ανάµεσα στις δύο οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.923, F (4, 

29)=0.607, P=0.661]. Οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν στατιστικώς 

σηµαντικές [Wilk’s Λ=0.775, F (4, 29)=2.102, P=0.106]. Συνολικά, οι δύο 

οµάδες δεν διέφεραν µεταξύ τους σε στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο (F (1, 

32)=0.153, P=0.699).   

 Η σύγκριση των Μ.Ο. µίµησης µη λεκτικών ήχων της οµάδας ελέγχου  

(Οµάδα 1) µε τους αντίστοιχους της Οµάδας 3 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα, 

έδειξε ότι δεν υ̟άρχει στατιστικά σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των 

δύο ̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική ανά̟τυξη 

ανάµεσα στις δύο οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.942, F (4, 

31)=0.478, P=0.752]. Οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν στατιστικώς 

σηµαντικές [Wilk’s Λ=0.963, F (4, 31)=0.302, P=0.875]. Συνολικά, οι δύο 

οµάδες δεν διέφεραν µεταξύ τους σε στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο  (F (1, 

34)=2.558, P=0.119).   

 Η σύγκριση των Μ.Ο. µίµησης µη λεκτικών ήχων της Οµάδας 2 µε 

τους αντίστοιχους της Οµάδας 3 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα, έδειξε ότι δεν 

υ̟άρχει στατιστικά σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο ̟αραγόντων 

(ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική ανά̟τυξη ανάµεσα στις δύο 

οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.235, F (4, 4)=3.260, P=0.139]. Οι 

διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές [Wilk’s 

Λ=0.657, F (4, 4)=0.521, P=0.728]. Οι διαφορο̟οιήσεις µε τη σειρά γέννησης, 

ε̟ίσης, δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές [Wilk’s Λ=0.830 (F (1, 7)=1.433, 

P=0.270)].  

  

4.4.2.5. Μίµηση κινήσεων σώµατος 

Στο Γράφηµα 13 φαίνεται η διαχρονική ανά̟τυξη της µίµησης κινήσεων 

σώµατος κατά οµάδα στα 5 ε̟ί̟εδα ηλικίας (βλ. ε̟ίσης Πίνακα 13). 
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Γράφηµα 13. Συνολικός Μ.Ο. της µίµησης κινήσεων του 
σώµατος (̟ράσινη γραµµή) και Μ.Ο. της µίµησης 
κινήσεων του σώµατος στην Οµάδα 1 (Οµάδα ελέγχου - 
µ̟λε γραµµή), στην Οµάδα 2 (καφέ γραµµή) και στην 
Οµάδα 3 (κόκκινη γραµµή) στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα της 
µελέτης.   
 

Ηλικία 

(µήνες) 

Οµάδα Ν 

∆υάδων 

Μ.Ο. Τυ̟ική α̟όκλιση 

1-2 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

  9,72 
  0,00 
  7,64 
  7,27 

15,64 
0,00 
10,97 
13,23 

3-4 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

12,36 
  0,00 
  0,00 
  6,87 

21,56 
  0,00 
  0,00 
17,09 

5-6 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

21,60 
  5,56 
  8,09 
15,09 

28,28 
16,66 
19,21 
25,01 

7-8 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

18,24 
  4,67 
18,27 
15,53 

25,00 
6,30 
24,84 
22,77 

9-10 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

22,44 
15,44 
25,91 
21,89 

22,53 
22,81 
35,82 
25,99 

Πίνακας 13. Μ.Ο. και τυ̟ικές α̟οκλίσεις της µίµησης 
κινήσεων του σώµατος κατά οµάδα και συνολικά στα 5 ε̟ί̟εδα 
ηλικίας.  

 
        Η σύγκριση της οµάδας ελέγχου (Οµάδα 1) µε την Οµάδα 2 και µε 

την Οµάδα 3 ως ̟ρος τη συχνότητα της µίµησης κινήσεων του σώµατος στα 
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5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα δεν κατέστη δυνατή γιατί υ̟ήρχαν ελάχιστες 

̟ερι̟τώσεις µε ολοκληρωµένες ε̟αναλαµβανόµενες µετρήσεις για 

στατιστική ανάλυση. Η σύγκριση των Μ.Ο. µίµησης κινήσεων του σώµατος 

της Οµάδας 2 µε την αντίστοιχη της Οµάδας 3 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα 

(σύγκριση σε 8 ζεύγη), έδειξε ότι δεν υ̟άρχει στατιστικώς σηµαντική 

αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο ̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η 

διαχρονική ανά̟τυξη ανάµεσα στις δύο οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή 

[Wilk’s Λ=0.300, F (4, 4)=2.336, P=0.216]. Οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία 

ήταν στατιστικώς σηµαντικές [Wilk’s Λ=0.110, F (4, 4)=8.113, P=0.033]. 

Πολυωνυµική µελέτη της µορφής της διαχρονικής ανά̟τυξης κατέδειξε την 

ύ̟αρξη γραµµικής συνιστώσας (P=0.045), δηλαδή, ̟αρατηρήθηκε ανοδική 

τάση µε την ηλικία. Η διαφορο̟οίηση µε τη σειρά γέννησης δεν ήταν 

στατιστικώς σηµαντική [Wilk’s Λ=0.571 (F (1, 7)=5.259, P=0.056)].   

 
4.4.2.6. Μίµηση συνδυασµών 

 

Στο Γράφηµα 14 φαίνεται η διαχρονική ανά̟τυξη της µίµησης συνδυασµών 

κατά οµάδα στα 5 ε̟ί̟εδα ηλικίας (βλ. ε̟ίσης Πίνακα 14).  
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Γράφηµα 14. Συνολικός Μ.Ο. της µίµησης συνδυασµών 
(̟ράσινη γραµµή) και Μ.Ο. της µίµησης συνδυασµών στην 
Οµάδα 1 (Οµάδα ελέγχου - µ̟λε γραµµή), στην Οµάδα 2 (καφέ 
γραµµή) και στην Οµάδα 3 (κόκκινη γραµµή) στα 5 ηλικιακά 
ε̟ί̟εδα της µελέτης.   
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Ηλικία 

(µήνες) 

Οµάδα Ν 

∆υάδων 

Μ.Ο. Τυ̟ική 

α̟όκλιση 

1-2 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

5,88 
0,00 
0,00 
3,27 

11,28 
0,00 
0,00 
8,84 

3-4 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

4,8 
1,56 
1,82 
3,44 

7,04 
4,66 
4,07 
6,10 

5-6 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

3,12 
0,00 
1,00 
1,98 

6,16 
0,00 
3,31 
4,99 

7-8 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

2,20 
4,56 
0,64 
2,29 

5,65 
7,00 
2,11 
5,39 

9-10 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

2,52 
1,89 
1,00 
2,02 

5,52 
2,93 
3,31 
4,59 

     Πίνακας 14. Μ.Ο. και τυ̟ικές α̟οκλίσεις της µίµησης       
συνδυασµών κατά οµάδα και συνολικά στα 5 ε̟ί̟εδα 
ηλικίας.  

 
 
       Η σύγκριση της οµάδας ελέγχου (Οµάδα 1) µε την Οµάδα 2  και µε την 

Οµάδα 3 ως ̟ρος τη συχνότητα µίµησης των συνδυασµών στα 5 ηλικιακά 

ε̟ί̟εδα δεν κατέστη δυνατή γιατί υ̟ήρχαν ελάχιστες ̟ερι̟τώσεις µε 

ολοκληρωµένες ε̟αναλαµβανόµενες µετρήσεις για στατιστική ανάλυση. 

 Η σύγκριση των Μ.Ο. µίµησης συνδυασµών της Οµάδας 2 µε τους 

αντίστοιχους της Οµάδας 3 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα (σύγκριση σε 8 ζεύγη), 

έδειξε ότι δεν υ̟άρχει στατιστικώς σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο 

̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική ανά̟τυξη ανάµεσα 

στις δύο οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.546, F (4, 4)=0.833, 

P=0.568]. Οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές 

[Wilk’s Λ=0.399, F (4, 4)=1.507, P=0.350]. Η διαφορο̟οίηση µε τη σειρά 

γέννησης δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική [Wilk’s Λ=0.936 (F (1, 7)=0.478, 

P=0.512)].   
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Οι ̟αρα̟άνω διαχρονικές αναλύσεις συνο̟τικά έδειξαν:  

Φωνητική µίµηση: Οι αναλύσεις της διαχρονικής ανά̟τυξης της συχνότητας της 

φωνητικής µίµησης µεταξύ των Οµάδων 1 και 2 και µεταξύ των Οµάδων 1 και 3 

έδειξαν ότι έχουν ̟αρόµοια µορφή, η συνολική, όµως, διαφορο̟οίηση µεταξύ των 

̟ρος σύγκριση οµάδων (1 και 2, 1 και 3) έφθασε σε στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο. 

Αν και η ανάλυση της διαχρονικής ανά̟τυξης της συχνότητας της φωνητικής 

µίµησης µεταξύ της Οµάδας 2 και της Οµάδας 3 έδειξε ότι δεν διαφορο̟οιούνται µε 

την ηλικία και µε τη σειρά γέννησης των διδύµων, το εύρηµα της στατιστικώς 

σηµαντικής αλληλε̟ίδρασης ηλικίας και οµάδας κατέδειξε κά̟οια διαφορο̟οίηση στη 

µορφή της διαχρονικής ανά̟τυξης µεταξύ των δύο οµάδων, ειδικά µετά τον 4ο µήνα, 

ό̟ου η αύξηση της συχνότητας της Οµάδας 2 συνέ̟εσε µε τη µείωση της 

συχνότητας της φωνητικής µίµησης της Οµάδας 3 (βλ. Γράφηµα 9).  

Μίµηση φωνηέντων: Οι ελάχιστες ̟ερι̟τώσεις µε ολοκληρωµένες 

ε̟αναλαµβανόµενες µετρήσεις για στατιστική ανάλυση δεν έκαναν δυνατή τη σύγκριση 

της συχνότητας της µίµησης φωνηέντων στον χρόνο µεταξύ των Οµάδων 1 και 2 και 

των Οµάδων 2 και 3. Η σύγκριση της Οµάδας 1 µε την Οµάδα 3 έδειξε ότι συνολικά οι 

δύο οµάδες δεν διέφεραν µεταξύ τους σε στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο. Αν και 

συνολικά η µίµηση φωνηέντων ε̟ικρατεί στις φωνητικές µιµήσεις των 3 οµάδων, 

ενδιαφέρουσα είναι η ̟τωτική τάση της συχνότητας της µίµησης φωνηέντων και στις 

3 οµάδες µετά τον 6ο µήνα (βλ. Γράφηµα 10).  

 Μίµηση εκφράσεων ̟ροσώ̟ου: Οι αναλύσεις της διαχρονικής ανά̟τυξης της 

συχνότητας της µίµησης εκφράσεων ̟ροσώ̟ου µεταξύ των Οµάδων 1 και 2 και 

µεταξύ των Οµάδων 1 και 3  έδειξαν ότι έχουν ̟αρόµοια µορφή. Οι διαφορο̟οιήσεις 

µε την ηλικία ήταν στατιστικώς σηµαντικές ενώ οι συνολικές διαφορο̟οιήσεις 

µεταξύ των ̟ρος σύγκριση οµάδων (1 και 2, 1 και 3) δεν ήταν στατιστικώς 

σηµαντικές. Ενδιαφέρουσα είναι η ̟τωτική τάση της συχνότητας της µίµησης 

εκφράσεων ̟ροσώ̟ου και στις 3 οµάδες. Η σύγκριση των Οµάδων 2 και 3 έδειξε ότι 

η µόνη στατιστικώς σηµαντική διαφορο̟οίηση αφορούσε στη σειρά γέννησης – η 

̟τωτική τάση της συχνότητας στη Οµάδα 3 είναι ̟ιο οµαλή α̟ό την αντίστοιχη της 

Οµάδας 1 και της Οµάδας 2, η ο̟οία τον 6ο µήνα ̟ροσεγγίζει το 0, στη συνέχεια 

ανέρχεται και τελικά συνεχίζει την ̟τωτική της τάση (βλ. Γράφηµα 11). 
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Μίµηση µη λεκτικών ήχων: Οι αναλύσεις της διαχρονικής ανά̟τυξης της 

συχνότητας της µίµησης µη λεκτικών ήχων µεταξύ των Οµάδων 1 και 2, 1 και 3 και 

2 και 3 έδειξαν ότι έχουν ̟αρόµοια µορφή. Οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία και οι  

συνολικές τους διαφορο̟οιήσεις δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές. Ως ̟ρος τις 

Οµάδες 2 και 3 οι διαφορο̟οιήσεις µε τη σειρά γέννησης, ε̟ίσης, δεν ήταν 

στατιστικώς σηµαντικές (βλ. Γράφηµα 12). 

Μίµηση κινήσεων σώµατος: Οι ελάχιστες ̟ερι̟τώσεις µε ολοκληρωµένες 

ε̟αναλαµβανόµενες µετρήσεις για στατιστική ανάλυση δεν έκαναν δυνατή τη 

σύγκριση της συχνότητας της µίµησης κινήσεων σώµατος στον χρόνο µεταξύ των 

Οµάδων 1 και 2 και των Οµάδων 1 και 3. Η σύγκριση των Οµάδων 2 και 3 έδειξε ότι 

η διαφορο̟οίηση µε τη σειρά γέννησης δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική, αλλά οι 

διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία ήταν στατιστικώς σηµαντικές (υψηλότερη συχνότητα  

για την Οµάδα 3), η δε τάση ̟ου ̟αρατηρήθηκε µε την ηλικία ήταν ανοδική (βλ. 

Γράφηµα 13).  

Μίµηση συνδυασµών: Οι ελάχιστες ̟ερι̟τώσεις µε ολοκληρωµένες 

ε̟αναλαµβανόµενες µετρήσεις για στατιστική ανάλυση δεν έκαναν δυνατή τη 

σύγκριση της συχνότητας της µίµησης συνδυασµών στον χρόνο µεταξύ των Οµάδων 

1 και 2 και των Οµάδων 1 και 3. Η σύγκριση των Οµάδων 2 και 3 έδειξε ότι η 

διαχρονική ανά̟τυξη της συχνότητας της µίµησης συνδυασµών στον χρόνο ανάµεσα 

στις δύο οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή και ότι οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία και µε 

τη σειρά γέννησης δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές (βλ. Γράφηµα 14).  
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4.5. Μίµηση στις τρεις  µορφές αλληλε̟ίδρασης 

4.5.1. Ανάλυση στο σύνολο των δεδοµένων 

Η µίµηση σε όλες τις Οµάδες ̟αρουσιάστηκε συχνότερα σε εναλλαγές σειράς,  

ακολούθως σε συµ̟τώσεις δράσης και λιγότερο συχνά στους συνδυασµούς 

τους. Στον Πίνακα 15 φαίνονται οι συχνότητες και στο Γράφηµα 15 

φαίνονται οι σχετικές συχνότητες εµφάνισης της µίµησης στις τρεις µορφές 

αλληλε̟ίδρασης κατά Οµάδα. Περί̟ου τα µισά µιµητικά ε̟εισόδια, και στις 

τέσσερις οµάδες, ̟αρουσιάστηκαν σε εναλλαγές σειράς και ένα στα τρία 

µιµητικά ε̟εισόδια ̟αρουσιάστηκαν σε συµ̟τώσεις δράσης, ενώ οι 

συνδυασµοί ήταν λιγότερο συχνοί. Λόγω του χαµηλού αριθµού των µιµήσεων 

στους συνδυασµούς στις Οµάδες 1, 2 και 3, η ανάλυση ̟εριορίστηκε σε 

συγκρίσεις των µιµήσεων στις εναλλαγές σειράς και στις  συµ̟τώσεις δράσης. 

 

Μίµηση κατά µορφή 

αλληλε̟ίδρασης 

Οµάδα 

1 
Οµάδα 

2 
Οµάδα 

3 
Οµάδα 

4 

 Ν Ν Ν Ν 

Μίµηση σε εναλλαγή σειράς 804 310 331 63 

Μίµηση σε σύµ̟τωση δράσης 421 171 214 52 

Μίµηση σε συνδυασµούς 153 49 33 27 

Σύνολο 1378 530 578 142 

Πίνακας 15. Αριθµός µιµητικών ε̟εισοδίων κατά µορφή αλληλε̟ίδρασης   
και κατά Οµάδα. 
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                          Γράφηµα 15. Ποσοστά µιµητικών ε̟εισοδίων κατά 

µορφή αλληλε̟ίδρασης και κατά Οµάδα 
                          (κόκκινο= εναλλαγές σειράς,  µ̟λε= συµ̟τώσεις  
                          δράσης, ̟ράσινο= συνδυασµοί). 
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       Η στατιστική ανάλυση (βλ. Πίνακα 16) έδειξε ότι η αναλογία 

µιµήσεων σε εναλλαγές σειράς στην Οµάδα 1 δεν διαφέρει, κατά µέσο όρο, 

σηµαντικά α̟ό τις αντίστοιχες αναλογίες των Οµάδων 2 και 3. Ε̟ίσης, η 

αναλογία µιµήσεων σε εναλλαγές σειράς στην Οµάδα 2 δεν διαφέρει, κατά 

µέσο όρο, σηµαντικά α̟ό την αναλογία της Οµάδας 3. Οµοίως, δεν 

βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην αναλογία των µιµήσεων σε 

συµ̟τώσεις δράσης αφενός στη  σύγκριση της Οµάδας 1 µε τις Οµάδες 2 και 3 

αντίστοιχα, αφετέρου στη σύγκριση της Οµάδας 2 µε την Οµάδα  3.   

 

  t Df p 

 Οµάδα 1 - Οµάδα 2 

t-test για ανεξάρτητα δείγµατα 

   

1 µίµηση σε εναλλαγές σειράς -0,362 40 0,719 

2 µίµηση σε συµ̟τώσεις δράσης -0,307 40 0,760 

3 µίµηση σε α̟λές εναλλαγές σειράς -1,780 40 0,083 

 Οµάδα 1 - Οµάδα 3 

t-test για ανεξάρτητα δείγµατα  
   

4 µίµηση σε εναλλαγές σειράς -0,062 40 0,951 

5 µίµηση σε συµ̟τώσεις δράσης -1,268 40 0,212 

6 µίµηση σε α̟λές εναλλαγές σειράς -0,247 40 0,806 

 Οµάδα 2 - Οµάδα 3 

t-test για δείγµατα ταιριασµένα κατά 
ζεύγη 

   

7 µίµηση σε εναλλαγές σειράς 0,372 14 0,715 

8 µίµηση σε συµ̟τώσεις δράσης -1,249 14 0,232 

9 µίµηση σε α̟λές εναλλαγές σειράς 1,066 14 0,305 

Πίνακας 16. Στατιστικοί έλεγχοι για τη σύγκριση των Οµάδων 1, 2 και 
3 ως ̟ρος τις αναλογίες εµφάνισης των τριών µορφών αλληλε̟ίδρασης.  

 

     Ε̟οµένως, οι µιµήσεις ̟αρουσιάζονται µε την ίδια αναλογία τόσο 

στις δύο µορφές αλληλε̟ίδρασης των µητέρων µε τα µη δίδυµα βρέφη τους 

(M.T.=0,56, T.A.=0,15 για τις εναλλαγές σειράς και M.T.=0,32, T.A.=0,13 για 

τις συµ̟τώσεις δράσης), όσο και στις δύο µορφές αλληλε̟ίδρασης των 

µητέρων µε τα ̟ρωτότοκα (M.T.=0,58, T.A.=0,16 για τις εναλλαγές σειράς 

και M.T.=0,33, T.A.=0,15 για τις συµ̟τώσεις δράσης) και τα δευτερότοκα ∆Ζ 

δίδυµα βρέφη τους (M.T.=0,56, T.A.=0,15 για τις εναλλαγές σειράς και 

M.T.=0,37 , T.A.=0,15 για τις συµ̟τώσεις δράσης).  
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         Σε όλες τις Οµάδες η µίµηση ̟αρουσιάστηκε συχνότερα σε α̟λές 

εναλλαγές σειράς (Ν=1297, 86%), ελάχιστα συχνά σε δι̟λές (Ν=137, 9%) και 

̟ολύ σ̟άνια σε τρι̟λές (Ν=31, 2%) ή σε ̟ολλα̟λές (Ν=43, 3%) εναλλαγές 

σειράς. Στον Πίνακα 17 φαίνονται οι συχνότητες της µίµησης στα είδη 

εναλλαγών σειράς κατά Οµάδα. 

 

Μίµηση κατά είδος  
της εναλλαγής σειράς 

Οµάδα 

1 
Οµάδα 

2 
Οµάδα 

3 
Οµάδα 

4 

 Ν % Ν % Ν % Ν % 

Μίµηση σε α̟λή  
εναλλαγή σειράς  

677  84 279  90 287  87 54  86 

Μίµηση σε δι̟λή  
εναλλαγή σειράς  

  86  11   24    8   21    6 6    9 

Μίµηση σε τρι̟λή  
εναλλαγή σειράς  

  18    2     3    1     9    3 1    2 

Μίµηση σε ̟ολλα̟λή 
 εναλλαγή σειράς  

  23    3     4    1   14    4 2    3 

Σύνολο 804 100 310    100 331 100 63 100 

         Πίνακας 17.  Αριθµός µιµητικών ε̟εισοδίων ανάλογα µε το είδος  
         της εναλλαγής σειράς κατά Οµάδα. 
 
        Συγκρίνοντας την αναλογία εµφάνισης της µίµησης σε α̟λές 

εναλλαγές σειράς ε̟ί των µιµήσεων σε εναλλαγές σειράς για τα ζεύγη της 

Οµάδας 1 (Μ.Τ.=0,84, Τ.Α.=0,10) µε τις αντίστοιχες αναλογίες των Οµάδων 

2 (Μ.Τ.=0,89, Τ.Α.=0,10) και 3 (Μ.Τ.=0,85, Τ.Α.=0,13) δεν βρέθηκαν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές, ό̟ως φαίνεται στον Πίνακα 16. Στον ίδιο 

Πίνακα φαίνεται ότι η αντίστοιχη διαφορά µεταξύ των Οµάδων 2 και 3 δεν 

ήταν στατιστικώς σηµαντική. ∆ηλαδή, στο σύνολο των µιµήσεων σε 

εναλλαγές σειράς, η αναλογία µιµήσεων σε α̟λή εναλλαγή σειράς είναι 

ίδια στις αλληλε̟ιδράσεις των µητέρων µε τα δίδυµα και τα µη δίδυµα 

βρέφη τους.  

        Στην Οµάδα 4 (̟ρωτότοκα-δευτερότοκα δίδυµα ∆Ζ βρέφη) ̟άλι 

ε̟ικράτησαν οι α̟λές εναλλαγές σειράς (86%) και ακολούθησαν µε αρκετά 

χαµηλές συχνότητες οι δι̟λές, οι τρι̟λές και οι ̟ολλα̟λές εναλλαγές 

σειράς (βλ. Πίνακα 17) – εικόνα ίδια µε αυτή των Οµάδων 1, 2 και 3.  

Συνο̟τικά:  

1) Η µίµηση σε όλες τις Οµάδες ̟αρουσιάστηκε συχνότερα σε εναλλαγές σειράς,  
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ακολούθως σε συµ̟τώσεις δράσης και λιγότερο συχνά στους συνδυασµούς τους. 

2) Η αναλογία των µιµήσεων σε εναλλαγές σειράς και σε συµ̟τώσεις δράσης δεν 

̟αρουσιάζει σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις 3 ̟ρώτες ̟ρος σύγκριση οµάδες του 

δείγµατος. 

3) Σε όλες τις Οµάδες η µίµηση σε εναλλαγές σειράς ̟αρουσιάστηκε συχνότερα σε 

α̟λές εναλλαγές σειράς (86%), ελάχιστα συχνά σε δι̟λές και ̟ολύ σ̟άνια  σε τρι̟λές  

ή σε ̟ολλα̟λές εναλλαγές σειράς. 

4) Στο σύνολο των µιµήσεων σε εναλλαγές σειράς, η αναλογία µιµήσεων σε α̟λή 

εναλλαγή σειράς είναι ίδια στις αλληλε̟ιδράσεις των µητέρων µε τα δίδυµα και τα µη 

δίδυµα βρέφη τους.  

 

4.5.2. ∆ιαχρονική ανάλυση 

4.5.2.1. Μίµηση σε Εναλλαγή Σειράς  

Στο Γράφηµα 16 φαίνεται η διαχρονική ανά̟τυξη της µίµησης σε εναλλαγή 

σειράς κατά οµάδα στα 5 ε̟ί̟εδα ηλικίας (βλ. ε̟ίσης Πίνακα 18). 
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Γράφηµα 16. Συνολικός Μ.Ο. της µίµησης σε εναλλαγή σειράς 
(̟ράσινη γραµµή) και Μ.Ο. της µίµησης σε εναλλαγή σειράς στην 
Οµάδα 1 (Οµάδα ελέγχου - µ̟λε γραµµή), στην Οµάδα 2 (καφέ 
γραµµή) και στην Οµάδα 3 (κόκκινη γραµµή) στα 5 ηλικιακά 
ε̟ί̟εδα της µελέτης.   
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Ηλικία 

(µήνες) 

Οµάδα Ν 

∆υάδων 

Μ.Ο. Τυ̟ική 

α̟όκλιση 

1-2 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

64,20 
59,44 
59,55 
62,11 

30,35 
25,67 
30,38 
28,94 

3-4 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

58,80 
59,22 
66,64 
60,64 

22,87 
30,09 
17,62 
23,11 

5-6 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

42,96 
57,22 
67,64 
51,84 

27,56 
38,80 
34,82 
32,81 

7-8 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

49,92 
49,56 
60,91 
52,53 

32,70 
25,88 
27,74 
30,05 

9-10 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

63,04 
66,44 
65,64 
64,36 

20,33 
18,86 
15,02 
18,54 

               Πίνακας 18. Μ.Ο. και τυ̟ικές α̟οκλίσεις της µίµησης  
                   σε εναλλαγή σειράς κατά οµάδα και συνολικά στα  
                   5 ε̟ί̟εδα ηλικίας.  
 
 Η σύγκριση των Μ.Ο. µίµησης σε εναλλαγή σειράς της Οµάδας 1 µε 

τους αντίστοιχους της Οµάδας 2 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα, έδειξε ότι δεν 

υ̟άρχει στατιστικά σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο ̟αραγόντων 

(ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική εξέλιξη ανάµεσα στις δύο οµάδες 

είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.948, F (4, 29)=0.396, P=0.810]. Οι 

διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές [Wilk’s 

Λ=0.831, F (4, 29)=1,472, P=0.236]. Συνολικά, οι δύο οµάδες δεν διέφεραν 

µεταξύ τους στατιστικά σηµαντικά (F (1, 32)=0,186, P=0.669).   

 Η σύγκριση των Μ.Ο. µίµησης σε εναλλαγή σειράς της Οµάδας 1 µε 

τους αντίστοιχους της Οµάδας 3 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα, έδειξε ότι δεν 

υ̟άρχει στατιστικά σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο ̟αραγόντων 

(ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική εξέλιξη ανάµεσα στις δύο οµάδες 

είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.881, F (4, 31)=1.047, P=0.399]. Οι 

διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές [Wilk’s 
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Λ=0.884, F (4, 31)=1.020, P=0.413]. Συνολικά, οι δύο οµάδες δεν διέφεραν 

µεταξύ τους στατιστικά σηµαντικά (F (1, 34)=2.057, P=0.161).   

 Η σύγκριση των Μ.Ο. µίµησης σε εναλλαγή σειράς της Οµάδας 2 µε 

τους αντίστοιχους της Οµάδας 3 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα (σύγκριση σε 8 

ζεύγη), έδειξε ότι δεν υ̟άρχει στατιστικά σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ 

των δύο ̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική εξέλιξη 

ανάµεσα στις δύο οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.582, F (4, 

4)=0.717, P=0.622]. Οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν στατιστικώς 

σηµαντικές [Wilk’s Λ=0.327, F (4, 4)=2.060, P=0.251]. Η διαφορο̟οίηση µε 

τη σειρά γέννησης, ε̟ίσης, δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική [Wilk’s 

Λ=1.000, F (1, 7)=0.001, P=0.976].    

   
 

4.5.2.2. Μίµηση στη σύµ̟ραξη 

Στο Γράφηµα 17 φαίνεται η διαχρονική ανά̟τυξη της µίµησης σε σύµ̟ραξη 

κατά οµάδα στα 5 ε̟ί̟εδα ηλικίας (βλ. ε̟ίσης Πίνακα 19). 
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     Γράφηµα 17. Συνολικός Μ.Ο. της µίµησης σε σύµ̟ραξη 

(̟ράσινη γραµµή) και Μ.Ο. της µίµησης σε σύµ̟ραξη στην 
Οµάδα 1 (Οµάδα ελέγχου - µ̟λε γραµµή), στην Οµάδα 2 
(καφέ γραµµή) και στην Οµάδα 3 (κόκκινη γραµµή) στα 5 
ηλικιακά ε̟ί̟εδα της µελέτης.   
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Ηλικία 

(µήνες) 

Οµάδα Ν 

∆υάδων 

Μ.Ο. Τυ̟ική 

α̟όκλιση 

1-2 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

24,88 
29,67 
40,45 
29,64 

23,76 
27,52 
30,38 
26,41 

3-4 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

29,36 
31,89 
28,45 
29,64 

25,60 
29,64 
13,00 
23,60 

5-6 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

44,44 
28,67 
30,09 
37,78 

24,99 
24,98 
33,06 
27,56 

7-8 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

37,68 
39,89 
35,82 
37,67 

28,96 
25,35 
25,92 
26,99 

9-10 1 
2 
3 
Σύνολο 

25 
9 
11 
45 

28,24 
27,33 
33,64 
29,38 

19,43 
18,69 
14,14 
17,92 

                    Πίνακας 19. Μ.Ο. και τυ̟ικές α̟οκλίσεις της µίµησης 
σε σύµ̟ραξη κατά οµάδα και συνολικά στα 5 ε̟ί̟εδα 
ηλικίας.  

  
 Η σύγκριση των Μ.Ο. µίµησης σε σύµ̟ραξη της Οµάδας 1 µε τους 

αντίστοιχους της Οµάδας 2 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα έδειξε ότι δεν υ̟άρχει 

στατιστικά σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο ̟αραγόντων (ηλικία 

και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική εξέλιξη ανάµεσα στις δύο οµάδες είχε 

̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.888, F (4, 29)=0.914, P=0.469]. Οι 

διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές [Wilk’s 

Λ=0.844, F (4, 29)=1,340, P=0.279]. Συνολικά, οι δύο οµάδες δεν διέφεραν 

µεταξύ τους στατιστικά σηµαντικά (F (1, 32)=0,061, P=0.806).   

 Η σύγκριση των Μ.Ο. µίµησης σε σύµ̟ραξη της Οµάδας 1 µε τους 

αντίστοιχους της Οµάδας 3 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα, έδειξε ότι δεν υ̟άρχει 

στατιστικά σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο ̟αραγόντων (ηλικία 

και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική εξέλιξη ανάµεσα στις δύο οµάδες είχε 
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̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.862, F (4, 31)=1.239, P=0.315]. Οι 

διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές [Wilk’s 

Λ=0.851, F (4, 31)=1.357, P=0.271]. Συνολικά, οι δύο οµάδες δεν διέφεραν 

µεταξύ τους στατιστικά σηµαντικά (F (1, 34)=0,020, P=0.887).   

 Η σύγκριση των Μ.Ο. µίµησης σε σύµ̟ραξη της Οµάδας 2 µε τους 

αντίστοιχους της Οµάδας 3 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα (σύγκριση σε 8 ζεύγη), 

έδειξε ότι δεν υ̟άρχει στατιστικά σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των 

δύο ̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική εξέλιξη 

ανάµεσα στις δύο οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.470, F (4, 

4)=1,130, P=0.454]. Οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν στατιστικώς 

σηµαντικές [Wilk’s Λ=0.446, F (4, 4)=1,242, P=0.420]. Η διαφορο̟οίηση µε 

τη σειρά γέννησης, ε̟ίσης, δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική [Wilk’s 

Λ=0,870, F (1, 7)=1,050, P=0.340].    

 

4.5.2.3. Μίµηση σε α̟λή εναλλαγή σειράς 
 

Στο Γράφηµα 18 φαίνεται η διαχρονική ανά̟τυξη της µίµησης σε α̟λή 

εναλλαγή σειράς κατά οµάδα στα 5 ε̟ί̟εδα ηλικίας (βλ. ε̟ίσης Πίνακα 20). 
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  Γράφηµα 18. Συνολικός Μ.Ο. της µίµησης σε α̟λή εναλλαγή σειράς   

(̟ράσινη γραµµή) και Μ.Ο. της µίµησης σε α̟λή εναλλαγή σειράς 
στην Οµάδα 1 (Οµάδα ελέγχου - µ̟λε γραµµή), στην Οµάδα 2 
(καφέ γραµµή) και στην Οµάδα 3 (κόκκινη γραµµή) στα 5 ηλικιακά 
ε̟ί̟εδα της µελέτης.   
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Ηλικία 

(µήνες) 

Οµάδα Ν 

∆υάδων 

Μ.Ο. Τυ̟ική 

α̟όκλιση 

1-2 1 
2 
3 
Σύνολο 

19 
 6 
 9 
34 

85,37 
91,67 
77,11 
84,29 

16,24 
20,41 
36,39 
23,51 

3-4 1 
2 
3 
Σύνολο 

19 
 6 
 9 
34 

80,89 
87,00 
95,22 
85,76 

18,63 
16,17 
  8,10 
16,83 

5-6 1 
2 
3 
Σύνολο 

19 
 6 
 9 
34 

82,26 
92,83 
89,56 
86,06 

27,05 
13,27 
18,46 
22,99 

7-8 1 
2 
3 
Σύνολο 

19 
 6 
 9 
34 

92,00 
93,83 
83,89 
90,18 

12,35 
10,96 
33,34 
19,65 

9-10 1 
2 
3 
Σύνολο 

19 
 6 
 9 
34 

82,37 
80,50 
79,44 
81,26 

20,99 
18,37 
21,64 
20,16 

        Πίνακας 20. Μ.Ο. και τυ̟ικές α̟οκλίσεις της µίµησης 
σε α̟λή εναλλαγή σειράς κατά οµάδα και συνολικά 
στα 5 ε̟ί̟εδα ηλικίας.  

 
 Η σύγκριση των Οµάδων 1 και 2  και των Οµάδων 2 και 3 ως ̟ρος τη 

συχνότητα της µίµησης σε α̟λές εναλλαγές σειράς στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα 

δεν κατέστη δυνατή γιατί υ̟ήρχαν ελάχιστες ̟ερι̟τώσεις µε 

ολοκληρωµένες ε̟αναλαµβανόµενες µετρήσεις για στατιστική ανάλυση. 

 Η σύγκριση των Μ.Ο. µίµησης σε α̟λή εναλλαγή σειράς της Οµάδας 

1 µε τους αντίστοιχους της Οµάδας 3 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα, έδειξε ότι δεν 

υ̟άρχει στατιστικά σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο ̟αραγόντων 

(ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική εξέλιξη ανάµεσα στις δύο οµάδες 

είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.810, F (4, 23)=1.351, P=0.282]. Οι 

διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές [Wilk’s 
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Λ=0.856, F (4, 23)=0,969, P=0.443]. Συνολικά, οι δύο οµάδες δεν διέφεραν 

µεταξύ τους στατιστικά σηµαντικά (F (1, 26)=0.010, P=0.921).   

Συνοπτικά:  

Οι συγκρίσεις των Οµάδων 1- 2, 1- 3, και 2- 3 ως ̟ρος τη διαχρονική ανά̟τυξη της 

συχνότητας της µίµησης σε εναλλαγές σειράς και σε συµ̟ράξεις έδειξαν ότι έχουν 

̟αρόµοια µορφή και ότι δεν υ̟άρχουν διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία ή την οµάδα. 

Η σύγκριση των Οµάδων 1 και 3 ως ̟ρος τη διαχρονική ανά̟τυξη της συχνότητας 

της µίµησης σε α̟λές εναλλαγές σειράς έδειξε ότι έχουν ̟αρόµοια µορφή και ότι δεν 

υ̟άρχουν διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία (βλ. Γραφήµατα  16, 17 και 18). 
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4.6. ∆ιάρκειες µίµησης κατά δοµή και κατά Οµάδα 

4.6.1. Ανάλυση στο σύνολο των δεδοµένων 

Για κάθε ζεύγος σε αλληλε̟ίδραση, η διάρκεια της µίµησης (∆.Μ.) σε κάθε 

συγκεκριµένη µορφή αλληλε̟ίδρασης υ̟ολογίστηκε ως ο µέσος όρος της 

διάρκειας όλων των σχετικών µιµητικών ε̟εισοδίων (σε δευτερόλε̟τα). Στο 

Γράφηµα 19 α̟εικονίζονται οι µέσες συνολικές διάρκειες (Μ.Σ.∆.) µίµησης 

κατά µορφή αλληλε̟ίδρασης και κατά Οµάδα.  
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Γράφηµα 19. Μέσες Συνολικές ∆ιάρκειες (Μ.Σ.∆.) µίµησης 
κατά δοµή και κατά Οµάδα  
(κόκκινο = Μ.Σ.∆. µίµησης στην εναλλαγή σειράς,  
 ̟ράσινο = Μ.Σ.∆. µίµησης στη σύµ̟τωση δράσης, 
 µ̟λε =  Μ.Σ.∆. µίµησης στους συνδυασµούς). 

 

       Στον Πίνακα 21 ̟αρουσιάζονται οι µέσες τιµές και οι τυ̟ικές 

α̟οκλίσεις της ∆.Μ. κατά Οµάδα, για κάθε µία α̟ό τις τρεις δοµές/µορφές 

αλληλε̟ίδρασης.  

      Στον Πίνακα 22 εµφανίζονται οι στατιστικοί έλεγχοι για τη σύγκριση 

των Οµάδων 1, 2 και 3. 
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Μέσες συνολικές διάρκειες 
(δευτερόλε̟τα) 

 Οµάδα 1 Οµάδα 2 Οµάδα 3 Οµάδα 4 

Ν δυάδων 27 15 15 13 

∆οµές     

Εναλλαγή σειράς     

Μέση συνολική διάρκεια µίµησης 3,74 3,40 3,87 6,15 

Τυ̟ική α̟όκλιση 1,32 1,30 1,30 3,87 

Ελάχιστη - µέγιστη διάρκεια 1- 44 1-81 1-68 1-47 

Σύµ̟τωση δράσης     

Μέση συνολική διάρκεια µίµησης 5,37 5,07 4,33 7,47 

Τυ̟ική α̟όκλιση 4,04 2,79 1,80 8,97 

Ελάχιστη - µέγιστη διάρκεια 1-90 1-36 1-35 1-56 

Συνδυασµοί     

Μέση συνολική διάρκεια µίµησης 6,33 4,00 3,20 9,85 

Τυ̟ική α̟όκλιση 4,81 3,55 3,41 8,12 

Ελάχιστη - µέγιστη διάρκεια 2-168 3-36 2-38 2-82 

      Πίνακας 21. Μέσες συνολικές διάρκειες µίµησης, τυ̟ικές α̟οκλίσεις,   
ελάχιστη και µέγιστη διάρκεια µίµησης (δευτερόλε̟τα) κατά δοµή και 
κατά Οµάδα. 

 

 

  t df p 

 Οµάδα 1 - Οµάδα 2 

t-test για ανεξάρτητα δείγµατα 

   

1 ΜΣ∆ στην εναλλαγή σειράς 0,807 40 0,425 

2 ΜΣ∆ στη σύµ̟τωση δράσης 0,258 40 0,797 

3 ΜΣ∆ στους συνδυασµούς 1,643 40 0,108 
 Οµάδα 1 - Οµάδα 3 

t-test για ανεξάρτητα δείγµατα 

   

4 ΜΣ∆ στην εναλλαγή σειράς -0,298 40 0,767 

5 ΜΣ∆ στη σύµ̟τωση δράσης  0,94 40 0,353 

6 ΜΣ∆  στους συνδυασµούς  2,226 40 0,032 

 Οµάδα 2 - Οµάδα 3 

t-test για δείγµατα ταιριασµένα 
κατά ζεύγη 

   

7 ΜΣ∆  στην εναλλαγή σειράς -1,284 14 0,22 

8 ΜΣ∆  στη σύµ̟τωση δράσης  1,361 14 0,195 

9 ΜΣ∆ στους συνδυασµούς  1,824 14 0,090  

  Πίνακας 22. Τιµές t α̟ό τις συγκρίσεις των µέσων συνολικών     
διαρκειών (Μ.Σ.∆.) µίµησης κατά δοµή στις Οµάδες 1, 2 και 3. 

 
 

       Η διάρκεια της µίµησης στις εναλλαγές σειράς καθώς και στις 

συµ̟τώσεις δράσης των Οµάδων 2 και 3 δεν διαφέρει κατά µέσο όρο α̟ό 

αυτή της Οµάδας 1. Ε̟ίσης δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των Οµάδων 2 και 3 (βλ. Πίνακα 22). Η διάρκεια της µίµησης στους 
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συνδυασµούς είναι, κατά µέσο όρο, ελαφρώς µικρότερη στις Οµάδες 2 και 3  

σε σύγκριση µε την Οµάδα 1 (µέγεθος ε̟ίδρασης 0,26 και 0,35 αντίστοιχα), 

αν και η διαφορά φτάνει στα ε̟ί̟εδα στατιστικής σηµαντικότητας µόνο  

µεταξύ των Οµάδων 1 και 3. Μεταξύ των Οµάδων 2 και 3 η διαφορά της 

διάρκειας µίµησης σε συνδυασµούς είναι µικρή και στατιστικώς µη 

σηµαντική (Μ.Τ.=3,2 δευτερόλε̟τα στην Οµάδα 3, 4 δευτερόλε̟τα στην 

Οµάδα 2  έναντι 6,3  της Οµάδας 1).   

         Στην Οµάδα 4 η διάρκεια µίµησης σε όλα τα είδη δοµής  ̟αρουσίαζε 

µεγαλύτερους µέσους όρους συγκριτικά µε τους αντίστοιχους µέσους όρους 

των Οµάδων 1, 2 και 3. ∆ηλαδή, όταν τα δίδυµα βρέφη αλληλε̟ιδρούν 

µεταξύ τους, η µίµηση και στις 3 µορφές αλληλε̟ίδρασης φαίνεται να 

διαρκεί ̟ερισσότερο α̟ό όταν το κάθε δίδυµο βρέφος ε̟ικοινωνεί χωριστά 

µε τη µητέρα,  ό̟ου η µίµηση διαρκεί λιγότερο, όµως σε αυτήν την Οµάδα 4  

οι διακυµάνσεις της διάρκειας είναι ̟ολύ µεγαλύτερες.  

Συνο̟τικά: 

- Η Μ.Σ.∆. µίµησης στις εναλλαγές σειράς και στις συµ̟τώσεις δράσης ανάµεσα στις 

3 ̟ρώτες οµάδες του δείγµατος δεν ̟αρουσιάζει στατιστικώς σηµαντικές διαφορές. Η 

µίµηση στους συνδυασµούς είναι συντοµότερη σε διάρκεια στις οµάδες των διδύµων, 

ιδιαίτερα στην οµάδα των δευτερότοκων - η διαφορά φτάνει στα ε̟ί̟εδα στατιστικής 

σηµαντικότητας µόνο µεταξύ των Οµάδων 1 και 3. 

- Στην Οµάδα 4 η διάρκεια µίµησης σε όλα τα είδη δοµής ̟αρουσίαζε µεγαλύτερους 

µέσους όρους α̟ό όλες τις άλλες Οµάδες, αν και σε αυτήν την Οµάδα οι διακυµάνσεις 

της διάρκειας είναι ̟ολύ µεγαλύτερες.  

 

4.6.2. ∆ιαχρονική ανάλυση  

4.6.2.1. Συνολικές µέσες διάρκειες µίµησης κατά οµάδα και διαχρονικά 

Στον Πίνακα 23 εµφανίζονται οι Μέσες Συνολικές ∆ιάρκειες (Μ.Σ.∆.)  

µίµησης, οι τυ̟ικές α̟οκλίσεις (Τ.Α.) και το εύρος (Ε) των διαρκειών σε 

δευτερόλε̟τα στην εναλλαγή σειράς, κατά Οµάδα, α̟ό τον 1ο έως τον 10ο 

µήνα. 
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Χρόνος Οµάδα 1 Οµάδα 2 Οµάδα 3 Οµάδα 4 

Μήνες ΜΣ∆ Τ.Α. Ε ΜΣ∆ Τ.Α. Ε ΜΣ∆ Τ.Α. Ε ΜΣ∆ Τ.Α. Ε 

1 3,0 2,28 14 3,1 1,36 4 3,9 3,63 16 5,3 4,04 8 

2 4,1 5,21 43 4,2 3,32 13 4,5 3,88 17   0 

3 4,1 3,05 18 3,5 2,35 11 3,3 2,69 13   0 

4 3,7 3,19 14 5,5 14,86 80 3,5 2,20 9 7,8 5,54 14 

5 3,3 2,43 13 3,8 2,72 10 2,9 2,43 12 3,3 2,52 5 

6 3,9 4,16 23 2,9 1,92 7 4,2 4,23 19 6,4 4,03 12 

7 4,1 4,58 32 3,0 2,09 9 3,4 2,17 12 8,0 5,76 18 

8 4,0 3,60 18 3,6 2,38 10 4,8 5,32 26 15,9 14,88 45 

9 4,5 5,03 31 4,9 4,28 17 7,4 14,03 67 11,9 10,09 30 

10 4,0 4,61 28 3,6 9,41 58 4,8 7,39 39 15,9 4,88 19 

  Πίνακας 23: Μέσες Συνολικές ∆ιάρκειες (Μ.Σ.∆.) µίµησης, τυ̟ικές 
α̟οκλίσεις (Τ.Α.) και εύρος (Ε) των διαρκειών σε δευτερόλε̟τα, στην 
εναλλαγή σειράς, κατά Οµάδα, α̟ό τον 1ο έως τον 10ο µήνα. 

 
        Ε̟ειδή σε όλες τις Οµάδες η µίµηση σε εναλλαγές σειράς  

̟αρουσιάστηκε συχνότερα σε α̟λές εναλλαγές σειράς (86%) και ελάχιστα 

συχνά σε δι̟λές, τρι̟λές  ή  ̟ολλα̟λές  εναλλαγές σειράς, η διαχρονική 

ανάλυση έγινε µόνο για τη µίµηση σε α̟λές εναλλαγές σειράς. 

           Στον Πίνακα 24 φαίνεται η διαχρονική ανά̟τυξη της µίµησης σε 

α̟λή εναλλαγή σειράς κατά οµάδα και ε̟ί̟εδα ηλικίας (βλ. ε̟ίσης 

Γράφηµα 20). 
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Ηλικία 

(µήνες) 

Οµάδα Ν 

∆υάδων 

Μ.Σ.∆. Τυ̟ική 

α̟όκλιση 

1-2 1 
2 
3 
Σύνολο 

27 
15 
15 
57 

3,30 
2,80 
2,87 
3,05 

1,97 
2,17 
2,58 
2,17 

3-4 1 
2 
3 
Σύνολο 

27 
15 
15 
57 

3,00 
4,20 
2,20 
3,11 

2,28 
6,64 
1,01 
3,77 

5-6 1 
2 
3 
Σύνολο 

27 
15 
15 
57 

3,11 
2,52 
1,93 
2,87 

3,77 
3,23 
2,05 
3,56 

7-8 1 
2 
3 
Σύνολο 

27 
15 
15 
57 

2,22 
1,73 
2,67 
2,21 

2,90 
1,28 
3,77 
2,82 

9-10 1 
2 
3 
Σύνολο 

27 
15 
15 
57 

3,30 
1,80 
1,93 
2,54 

3,01 
2,24 
1,53 
2,56 

Πίνακας 24. Μ.Σ.∆. και τυ̟ικές α̟οκλίσεις µίµησης σε 
α̟λή εναλλαγή σειράς κατά οµάδα και συνολικά στα 
5 ε̟ί̟εδα ηλικίας. 
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Γράφηµα 20. Μ.Σ.∆. µίµησης στην α̟λή εναλλαγή σειράς 
(̟ράσινη γραµµή) και Μ.Σ.∆. µίµησης στην εναλλαγή σειράς 
στην Οµάδα 1 (Οµάδα ελέγχου - µ̟λε γραµµή), στην Οµάδα 2 
(καφέ γραµµή) και στην Οµάδα 3 (κόκκινη γραµµή) στα 5 
ηλικιακά ε̟ί̟εδα της µελέτης.   
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 Η σύγκριση των Μ.Σ.∆ µίµησης στην α̟λή εναλλαγή σειράς της 

Οµάδας 1 µε τους αντίστοιχους της Οµάδας 2 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα, έδειξε 

ότι δεν υ̟άρχει στατιστικά σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο 

̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική ανά̟τυξη ανάµεσα 

στις δύο οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.940, F (4, 37)=0.594, 

P=0.669]. Οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν στατιστικώς 

σηµαντικές [Wilk’s Λ=0.823, F (4, 37)=1.987, P=0.117]. Συνολικά, οι δύο 

οµάδες δεν διέφεραν µεταξύ τους σε στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο (F (1, 

40)=0,720, P=0.401).  

 Η σύγκριση των Μ.Σ.∆. µίµησης στην α̟λή εναλλαγή σειράς της 

Οµάδας 1 µε τους αντίστοιχους της Οµάδας 3 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα, έδειξε 

ότι δεν υ̟άρχει στατιστικά σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο 

̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική εξέλιξη ανάµεσα 

στις δύο οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.905, F (4, 37)=0.967, 

P=0.437]. Οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν στατιστικώς 

σηµαντικές [Wilk’s Λ=0.996, F (4, 37)=0.324, P=0.860]. Συνολικά, οι δύο 

οµάδες δεν διέφεραν µεταξύ τους σε στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο (F (1, 

40)=0,732, P=0.397).   

 Η σύγκριση των Μ.Σ.∆. µίµησης στην α̟λή εναλλαγή σειράς της 

Οµάδας 2 µε τους αντίστοιχους της Οµάδας 3 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα 

(σύγκριση σε 15 ζεύγη), έδειξε ότι δεν υ̟άρχει στατιστικά σηµαντική 

αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο ̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η 

διαχρονική εξέλιξη ανάµεσα στις δύο οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s 

Λ=0.839, F (4,11)=0.529, P=0.637]. Οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν 

ήταν στατιστικά σηµαντικές [Wilk’s Λ=0.808, F (4,11)=0.653, P=0.980]. Η 

διαφορο̟οίηση µε τη σειρά γέννησης, ε̟ίσης, δεν ήταν στατιστικά 

σηµαντική [Wilk’s Λ=1.000, F (1,14)=0.001, P=0.717].    

         Στον Πίνακα 25 εµφανίζονται οι Μέσες Συνολικές ∆ιάρκειες (Μ.Σ.∆.)  

µίµησης, οι τυ̟ικές α̟οκλίσεις (Τ.Α.) και το εύρος (Ε) των διαρκειών σε 

δευτερόλε̟τα στη σύµ̟τωση δράσης, κατά Οµάδα, α̟ό τον 1ο έως τον 10ο 

µήνα. 



 213

Χρόνος Οµάδα 1 Οµάδα 2 Οµάδα 3 Οµάδα 4 

Μήνες ΜΣ∆ Τ.Α. Ε ΜΣ∆ Τ.Α. Ε ΜΣ∆ Τ.Α. Ε ΜΣ∆ Τ.Α. Ε 
1 4,3 2,73 11 4,6 3,65 11 4,1 5,97 23 16,4 22,55 55 

2 7,1 11,63 55 7,0 5,94 18 6,5 4,96 14 4,0 1,41 2 

3 9,6 18,09 89 5,8 5,89 19 4,3 2,62 9 10,6 6,84 18 

4 7,6 12,81 64 8,9 8,01 32 5,3 4,09 17 8,7 3,21 6 

5 7,6 8,71 47 6,0 4,96 16 7,0 6,28 20 5,0 4,24 6 

6 8,1 11,97 84 7,2 9,63 35 7,0 6,57 22 9,6 10,76 34 

7 7,0 6,03 30 4,0 3,55 16 6,6 6,94 34 11,0 8,91 18 

8 5,9 4,82 23 5,8 4,47 23 6,5 4,33 16 9,1 6,57 19 

9 6,3 8,55 44 6,4 3,87 13 5,6 4,57 20 21,8 22,82 52 

10 5,9 3,82 17 5,8 3,58 13 6,5 2,11 10 9,1 5,07 16 

Πίνακας 25: Μέσες Συνολικές ∆ιάρκειες (Μ.Σ.∆.) µίµησης, τυ̟ικές 
α̟οκλίσεις (Τ.Α.) και εύρος (Ε) των διαρκειών σε δευτερόλε̟τα, στη 
σύµ̟τωση δράσης, κατά Οµάδα, α̟ό τον 1ο έως τον 10ο µήνα. 

 

Στον Πίνακα 26 φαίνεται η διαχρονική ανά̟τυξη της µίµησης στη 

σύµ̟ραξη κατά οµάδα και ε̟ί̟εδα ηλικίας (βλ. ε̟ίσης Γράφηµα 21). 

 

Ηλικία 

(µήνες) 

Οµάδα Ν 

∆υάδων 

Μ.Ο. Τυ̟ική 

α̟όκλιση 

1-2 1 
2 
3 
Σύνολο 

27 
15 
15 
57 

4,33 
2,33 
4.00 
3,72 

5,98 
3,24 
3,44 
4,78 

3-4 1 
2 
3 
Σύνολο 

27 
15 
15 
57 

3,93 
2,73 
2,53 
3,25 

4,86 
2,98 
1,88 
3,81 

5-6 1 
2 
3 
Σύνολο 

27 
15 
15 
57 

4,41 
2,47 
2,47 
3,39 

4,64 
3,62 
3,18 
4,09 

7-8 1 
2 
3 
Σύνολο 

27 
15 
15 
57 

3,22 
3,60 
3,00 
3,26 

5,12 
5,09 
3,60 
4,68 

9-10 1 
2 
3 
Σύνολο 

27 
15 
15 
57 

2,04 
2,13 
1,47 
1,91 

1,62 
2,87 
1,24 
1,93 

 Πίνακας 26. Μ.Σ.∆. και τυ̟ικές α̟οκλίσεις µίµησης στη 
σύµ̟ραξη κατά οµάδα και συνολικά στα 5 ε̟ί̟εδα 
ηλικίας. 
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Γράφηµα 21. Μ.Σ.∆. µίµησης στη σύµ̟ραξη (̟ράσινη γραµµή) και 
Μ.Σ.∆. µίµησης στη σύµ̟ραξη στην Οµάδα 1 (Οµάδα ελέγχου - µ̟λε 
γραµµή), στην Οµάδα 2 (καφέ γραµµή) και στην Οµάδα 3 (κόκκινη 
γραµµή) στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα της µελέτης.   

 
 
 Η σύγκριση των Μ.Σ.∆ µίµησης στην σύµ̟ραξη της Οµάδας 1 µε τους 

αντίστοιχους της Οµάδας 2 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα, έδειξε ότι δεν υ̟άρχει 

στατιστικά σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο ̟αραγόντων (ηλικία 

και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική ανά̟τυξη ανάµεσα στις δύο οµάδες είχε 

̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.922, F (4, 37)=0.779, P=0.546]. Οι 

διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές [Wilk’s 

Λ=0.813, F (4, 37)=2.122, P=0.098]. Συνολικά, οι δύο οµάδες δεν διέφεραν 

µεταξύ τους σε στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο (F (1, 40)=1.645, P=0.207).   

 Η σύγκριση των Μ.Σ.∆. µίµησης στην σύµ̟ραξη της Οµάδας 1 µε 

τους αντίστοιχους της Οµάδας 3 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα, έδειξε ότι δεν 

υ̟άρχει στατιστικά σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο ̟αραγόντων 

(ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική ανά̟τυξη ανάµεσα στις δύο 

οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.962, F (4, 37)=3.591, P=0.829]. Οι 

διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία ήταν στατιστικώς σηµαντικές [Wilk’s 

Λ=0.720, F (4, 37)=0.370, P=0.014]. Πολυωνυµική µελέτη της µορφής της 

διαχρονικής εξέλιξης κατέδειξε την ύ̟αρξη γραµµικής συνιστώσας 

(P=0.022): ̟αρατηρήθηκε µια κυµαινόµενη τάση µε την ηλικία. Συνολικά, οι 
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δύο οµάδες δεν διέφεραν µεταξύ τους σε στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο (F 

(1, 40)=1.550, P=0.220).   

 Η σύγκριση των Μ.Σ.∆. µίµησης στη σύµ̟ραξη της Οµάδας 2 µε τους 

αντίστοιχους της Οµάδας 3 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα (σύγκριση σε 15 ζεύγη), 

έδειξε ότι δεν υ̟άρχει στατιστικά σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των 

δύο ̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική ανά̟τυξη 

ανάµεσα στις δύο οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.767, F 

(4,11)=0.834, P=0.531]. Οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν 

στατιστικώς σηµαντικές [Wilk’s Λ=0.659, F (4,11)=1.421, P=0.291]. Η 

διαφορο̟οίηση µε τη σειρά γέννησης, ε̟ίσης, δεν ήταν στατιστικώς 

σηµαντική [Wilk’s Λ=1.000, F (1,14)=0.006, P=0.941].   

 Στον Πίνακα 27 εµφανίζονται οι Μέσες Συνολικές ∆ιάρκειες (Μ.Σ.∆.)  

µίµησης, οι τυ̟ικές α̟οκλίσεις (Τ.Α.) και το εύρος (Ε) των διαρκειών σε 

δευτερόλε̟τα στους συνδυασµούς, κατά οµάδα, α̟ό τον 1ο έως τον 10ο µήνα. 

 

Χρόνος Οµάδα 1 Οµάδα 2 Οµάδα 3 Οµάδα 4 

Μήνες ΜΣ∆ Τ.Α. Ε ΜΣ∆ Τ.Α. Ε ΜΣ∆ Τ.Α. Ε ΜΣ∆ Τ.Α. Ε 
1 7,2 3,80 16   0 4,0 2,83 4 18,5 13,53 33 

2 13,8 12,59 55 14,0 7,59 21 8,5 0,71 1   0 

3 15,3 12,67 46 7,6 3,78 9 11,8 7,14 26 33,5 20,07 45 

4 12,5 13,17 38 10,1 4,64 14 13,8 14,08 34 26,5 15,01 37,67 

5 23,9 15,76 39 9,4 3,21 8 4,0 1,41 2 31,5 26,22 48,5 

6 13,0 11,62 33 11,5 11,18 29 9,0 6,4 0   0 

7 22,6 40,98 165 13,7 7,25 21 8,8 2,87 6 39,0 37,32 67 

8 16,9 16,95 63 7,5 0,71 1 13,0 4,24 6 14,0 9,90 14 

9 11,8 10,40 33 18,3 14,64 29   0 13,3 9,02 18 

10 16,9 6,31 24 7,5 9,65 24   0 14,0 7,07 10 

Πίνακας 27: Μέσες Συνολικές ∆ιάρκειες (Μ.Σ.∆.) µίµησης, τυ̟ικές 
α̟οκλίσεις (Τ.Α.) και εύρος (Ε) των διαρκειών σε δευτερόλε̟τα, στους 
συνδυασµούς, κατά Οµάδα, α̟ό τον 1ο έως τον 10ο µήνα. 
 
 
      Στον Πίνακα 28 φαίνεται η διαχρονική ανά̟τυξη της µίµησης στον 

συνδυασµό κατά οµάδα και ε̟ί̟εδα ηλικίας (βλ. ε̟ίσης Γράφηµα 22). 
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Ηλικία 

(µήνες) 

Οµάδα Ν 

∆υάδων 

Μ.Ο. Τυ̟ική 

α̟όκλιση 

1-2 1 
2 
3 
Σύνολο 

27 
15 
15 
57 

5,41 
3,53 
0,80 
3,70 

7,17 
6,65 
2,11 
6,30 

3-4 1 
2 
3 
Σύνολο 

27 
15 
15 
57 

4,44 
2,00 
3,53 
3,56 

5,31 
2,42 
4,30 
4,50 

5-6 1 
2 
3 
Σύνολο 

27 
15 
15 
57 

2,22 
1,93 
0,80 
1,77 

4,14 
3,84 
0,77 
3,49 

7-8 1 
2 
3 
Σύνολο 

27 
15 
15 
57 

2,78 
0,93 
1,73 
2,02 

4,94 
1,22 
2,93 
3,80 

9-10 1 
2 
3 
Σύνολο 

27 
15 
15 
57 

2,44 
2,47 
0,33 
1,89 

2,96 
5,22 
0,48 
3,44 

Πίνακας 28. Μ.Σ.∆. και τυ̟ικές α̟οκλίσεις µίµησης 
στους συνδυασµούς κατά οµάδα και συνολικά στα 5 
ε̟ί̟εδα ηλικίας. 
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Γράφηµα 22. Μ.Σ.∆. µίµησης στους συνδυασµούς (̟ράσινη 
γραµµή) και Μ.Σ.∆. µίµησης στους συνδυασµούς στην Οµάδα 
1 (Οµάδα ελέγχου - µ̟λε γραµµή), στην Οµάδα 2 (καφέ 
γραµµή) και στην Οµάδα 3 (κόκκινη γραµµή) στα 5 ηλικιακά 
ε̟ί̟εδα.   
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 Η σύγκριση των Μ.Σ.∆. µίµησης στους συνδυασµούς της Οµάδας 1 µε 

τους αντίστοιχους της Οµάδας 2 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα, έδειξε ότι δεν 

υ̟άρχει στατιστικά σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο ̟αραγόντων 

(ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική ανά̟τυξη ανάµεσα στις δύο 

οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.922, F (4, 37)=0.779, P=0.546]. Οι 

διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές [Wilk’s 

Λ=0.813, F (4, 37)=2.122, P=0.098]. Συνολικά, οι δύο οµάδες δεν διέφεραν 

µεταξύ τους σε στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο (F (1, 40)=1.645, P=0.207).   

 Η σύγκριση των Μ.Σ.∆. µίµησης στους συνδυασµούς της Οµάδας 1 µε 

τους αντίστοιχους της Οµάδας 3 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα, έδειξε ότι δεν 

υ̟άρχει στατιστικά σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο ̟αραγόντων 

(ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική ανά̟τυξη ανάµεσα στις δύο 

οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.962, F (4, 37)=3.591, P=0.829]. Οι 

διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές [Wilk’s 

Λ=0.720, F (4, 37)=0.370, P=0.014]. Συνολικά, οι δύο οµάδες δεν διέφεραν 

µεταξύ τους σε στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο (F (1, 40)=1.550, P=0.220).   

 Η σύγκριση των Μ.Σ.∆. µίµησης στους συνδυασµούς της Οµάδας 2 µε 

τους αντίστοιχους της Οµάδας 3 στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα (σύγκριση σε 15 

ζεύγη), έδειξε ότι δεν υ̟άρχει στατιστικώς σηµαντική αλληλε̟ίδραση 

µεταξύ των δύο ̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική 

εξέλιξη ανάµεσα στις δύο οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή [Wilk’s Λ=0.767, F 

(4,11)=0.834, P=0.531]. Οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν 

στατιστικώς σηµαντικές [Wilk’s Λ=0.659, F (4,11)=1.421, P=0.291]. Η 

διαφορο̟οίηση µε τη σειρά γέννησης, ε̟ίσης, δεν ήταν στατιστικώς 

σηµαντική [Wilk’s Λ=1.000, F (1,14)=0.006, P=0.941].    

Συνο̟τικά:  

Οι συγκρίσεις των Οµάδων 1- 2, 1- 3, και 2- 3 ως ̟ρος τη διαχρονική ανά̟τυξη των 

Μ.Σ.∆. της µίµησης έδειξαν ότι έχουν ̟αρόµοια µορφή και ότι δεν υ̟άρχουν 

διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία, µε την οµάδα και µε τη σειρά γέννησης (Οµάδες 2 

και 3) στις α̟λές εναλλαγές σειράς, στις συµ̟τώσεις δράσης και τους συνδυασµούς – 

µε εξαίρεση τις Μ.Σ.∆. στις συµ̟τώσεις δράσης µεταξύ των Οµάδων 1 και 3, ό̟ου, 
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ενώ συνολικά οι δύο οµάδες δεν διέφεραν µεταξύ τους σε στατιστικώς σηµαντικό 

ε̟ί̟εδο, οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία ήταν στατιστικώς σηµαντικές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

5. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

5.1. Εισαγωγή 

Στο ̟αρόν κεφάλαιο ̟ροχωρούµε στην ερµηνεία των α̟οτελεσµάτων, αφού 

̟ρώτα τα συγκρίνουµε µε αντίστοιχα α̟ό σχετικές νατουραλιστικές µελέτες 

̟άνω στην ανά̟τυξη της µίµησης κατά το ̟ρώτο έτος της ζωής (Βιταλάκη, 

2002˙ Kokkinaki, 1998˙ Kokkinaki & Kugiumutzakis, 2000˙ Kugiumutzakis, 

1993˙ Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ Pawlby, 1977˙ Πρατικάκη, 2009). Ακολουθεί 

ο έλεγχος των υ̟οθέσεων, ̟ερίληψη των ευρηµάτων και της ερµηνείας, και 

η διατριβή ολοκληρώνεται µε ̟ροτάσεις για ̟εραιτέρω έρευνα της 

ανά̟τυξης της µίµησης στα δίδυµα βρέφη. 

 

5.2. Συχνότητα της µίµησης - Ερµηνεία 

Τέσσερα είναι τα βασικά ευρήµατα της µελέτης µας ως ̟ρος τη συχνότητα 

της µίµησης τα ο̟οία χρήζουν ερµηνείας: 

α) Συνεχής εµφάνιση της µίµησης α̟ό τον 1ο έως τον 10ο µήνα σε όλες τις οµάδες 

του δείγµατος. Το εύρηµα είναι σύµφωνο µε ̟ρογενέστερες ̟ειραµατικές 

µελέτες ̟άνω στη νεογνική µίµηση (Kugiumutzakis, 1985˙ Maratos, 1973˙ 

Meltzoff & Moore, 1977) καθώς και µε ̟ρογενέστερες νατουραλιστικές, 

διαχρονικές µελέτες ̟άνω στην ανά̟τυξη της µίµησης κατά το ̟ρώτο έτος 

(Βιταλάκη, 2002˙ Kokkinaki, 1998˙ Kokkinaki & Kugiumutzakis, 2000˙ 

Kugiumutzakis, 1993˙ Kugiumutzakis et al., 2005˙ Μαρκοδηµητράκη, 2003˙  

Pawlby, 1977˙ Πρατικάκη, 2009). Το εύρηµα της συνεχούς εµφάνισης της 

µίµησης στις δυάδες µητέρων-βρεφών (µη δίδυµων και δίδυµων) καθώς και 

στις δυάδες των δίδυµων βρεφών µεταξύ τους, ήδη α̟ό τον 1ο µήνα, 

µαρτυρεί την έµφυτη καταγωγή της, την ̟ρώιµη, αυθόρµητη ε̟ικοινωνιακή 

της λειτουργία, ενώ ταυτόχρονα υ̟ονοµεύει άµεσα την ̟ροκατάληψη 

«ό̟ου δίδυµος και ̟ρόβληµα» - το ίδιο ισχύει και για το α̟οτέλεσµα της 

ακόλουθης σύγκρισης. 

β) Στο σύνολο των δεδοµένων οι Οµάδες των δίδυµων βρεφών-µητέρων (Οµάδες 2 

και 3) ̟αρήγαγαν Μ.Ο. συχνότητας µίµησης σε τιµές ̟ου βρίσκονται µέσα στα όρια 
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του εύρους ̟ου βρέθηκαν σε οµάδες µη δίδυµων βρεφών-µητέρων στις συγκρίσιµες 

σχετικές νατουραλιστικές µελέτες καθώς και κυρίως στη µελέτη της 

Μαρκοδηµητράκη (2003). 

            Πιο ειδικά, ο σχετικός συγκριτικός Πίνακας 39 στη διατριβή της 

Πρατικάκη (2009, σ. 171) – µετά α̟ό αναγωγή όλων των Μ.Ο. όλων των 

µελετών σε 7-λε̟τα ε̟ικοινωνίας – δείχνει ότι στις µελέτες των Βιταλάκη 

(2002), Kokkinaki (1998), Kokkinaki & Kugiumutzakis (2000),  

Kugiumutzakis (1993) και Pawlby (1977), οι Μ.Ο. των µιµήσεων στις 

αλληλε̟ιδράσεις µη δίδυµων βρεφών-µητέρων, στην 7-λε̟τη ε̟ικοινωνία, 

κυµάνθηκαν α̟ό 2,10 έως 6,02. Στη µελέτη της Μαρκοδηµητράκη (2003), οι 

Μ.Ο. των µιµήσεων στις αλληλε̟ιδράσεις των δύο δίδυµων διζυγωτικών 

βρεφών µε τη µητέρα, στην 7-λε̟τη ε̟ικοινωνία, κυµάνθηκαν α̟ό 3,08 έως 

5,32.  Στη δική µας µελέτη, στην 7-λε̟τη ε̟ικοινωνία, οι Μ.Ο. των µιµήσεων 

στην Οµάδα 1 (µητέρες-βρέφη) ήταν 5,1, στην Οµάδα 2 (µητέρες-̟ρωτότοκα  

δίδυµα βρέφη) ήταν 3,5 και στην Οµάδα 3 (µητέρες-δευτερότοκα δίδυµα 

βρέφη) ήταν 3,8. Οι τιµές των Μ.Ο. των Οµάδων 1, 2 και 3 της δικής µας 

µελέτης βρίσκονται µέσα στα όρια του εύρους (2,10-6,02) ̟ου βρήκαν οι 

̟αρα̟άνω συνάδελφοι. 

          Κατά το ̟ρώτο έτος, στη φυσική αλληλε̟ίδραση µητέρων-βρεφών, 

συνολικά, ο Μ.Ο. συχνότητας της µίµησης είναι ο βασικότερος συγκρίσιµος 

δείκτης ̟αρουσίας και ροής της διυ̟οκειµενικής µιµητικής ε̟ικοινωνίας 

(Kugiumutzakis 1985, 1993). Το α̟οτέλεσµα της ̟αρα̟άνω σύγκρισης 

δείχνει σαφώς ότι στο δείγµα µας οι δυάδες δίδυµων διζυγωτικών βρεφών-

µητέρων δεν διαφέρουν, ως ̟ρος αυτόν τον δείκτη α̟ό άλλων τύ̟ων 

ε̟ικοινωνούσες δυάδες. Ό̟ως οι δυάδες µητέρων-µη δίδυµων βρεφών, έτσι 

και οι δυάδες µητέρων-δίδυµων βρεφών ̟ροχωρούν στη διυ̟οκειµενική 

µίµηση, δηλαδή, στο µοίρασµα λίγο-̟ολύ της ίδιας ̟ράξης, του ίδιου 

κινήτρου (ε̟ικοινωνίας) και των ίδιων συγκινήσεων (ειδικά των 

συγκινήσεων του ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης, ό̟ως έχουν δείξει 

εστιασµένες στο θέµα µελέτες του Εργαστηρίου µας, βλ. σχ. Kugiumutzakis 

et al., 2005). Περισσότερο κουρασµένες α̟ό την ταυτόχρονη ανατροφή δύο 
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βρεφών, οι µητέρες των διδύµων της µελέτης µας ήταν ικανές σύντροφοι  

στη µιµητική ε̟ικοινωνία µε τα νεαρά δίδυµα βρέφη τους – εξίσου ικανές µε 

τις µητέρες των µη δίδυµων βρεφών. Ό̟ως τα µη δίδυµα βρέφη έτσι και τα 

δίδυµα βρέφη είναι εξαρχής ικανά για µιµητική αλληλε̟ίδραση µε τις 

µητέρες τους. Συνο̟τικά, ως ̟ρος τον δείκτη του Μ.Ο. συχνότητας της 

µίµησης, η µελέτη µας συµφωνεί και ενισχύει τα ευρήµατα των 

̟ροαναφερθεισών σχετικών νατουραλιστικών µελετών, ειδικά αυτά της 

Μαρκοδηµητράκη (2003), η ο̟οία µελέτησε τη µίµηση στην αλληλε̟ίδραση 

µητέρας-δύο δίδυµων διζυγωτικών βρεφών. Η ̟αρούσα έρευνα ̟ροσθέτει 

το εύρηµα ότι το ίδιο ισχύει και για τα 30 ζεύγη δίδυµων διζυγωτικών 

βρεφών-µητέρων ̟ου µελετήσαµε. 

γ) ∆ιαχρονικά, οι στατιστικές συγκρίσεις των Οµάδων 1- 2, 1- 3, και 2- 3 ως ̟ρος 

την ανά̟τυξη της συχνότητας της µίµησης έδειξαν, ότι οι καµ̟ύλες έχουν ̟αρόµοια 

µορφή (α̟ουσία στατιστικώς σηµαντικής αλληλε̟ίδρασης µεταξύ ηλικίας και 

οµάδας),  ότι  δεν υ̟άρχουν διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία και στην ̟ερί̟τωση των 

Οµάδων 2 και 3  δεν υ̟άρχουν διαφορο̟οιήσεις  µε τη σειρά γέννησης. Όχι µόνο οι 

εξωτερικές, αλλά κυρίως οι εντός της µελέτης µας διαχρονικές συγκρίσεις 

δείχνουν ότι δεν υ̟άρχουν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στις καµ̟ύλες 

ανά̟τυξης της µίµησης στις τρεις ̟ρώτες Οµάδες του δείγµατος. Στο βαθµό 

̟ου γνωρίζουµε ̟ρόκειται για την ̟ρώτη µελέτη ̟ου φέρνει στο φως ένα 

τέτοιο βασικό εύρηµα, το ο̟οίο µένει να ελεγχθεί α̟ό άλλες µελέτες - 

εύρηµα ̟ου ενισχύει άµεσα την ερµηνεία των ̟αρα̟άνω σηµείων α και β. 

δ) Στις µεταξύ των διδύµων αλληλε̟ιδράσεις ο Μ.Ο. συχνότητας της µίµησης είναι 

χαµηλότερος (Μ.Ο.=1 ανά 7-λε̟το ε̟ικοινωνίας) α̟ό τους αντίστοιχους των 

Οµάδων 1, 2 και 3 (εύρος=3,5-5,1) και α̟ό τον αντίστοιχο της µελέτης της 

Μαρκοδηµητράκη (Μ.Ο.=2,24) – ο τελευταίος αφορούσε στις µεταξύ των διδύµων 

µιµήσεις, το εύρος των ο̟οίων κυµάνθηκε α̟ό 1-7 µιµήσεις ανά 7-λε̟το 

ε̟ικοινωνίας. Ας σηµειωθεί, ε̟ίσης, ότι στη µελέτη της Μαρκοδηµητράκη 

υ̟ήρχαν δύο ε̟ι̟λέον τύ̟οι ε̟ικοινωνιακών δυάδων ό̟ου οι Μ.Ο.  

µίµησης ήταν µικρότεροι του Μ.Ο. (2,24) µίµησης του ζεύγους των δίδυµων 

βρεφών (δίδυµο κορίτσι-µητρική γιαγιά, Μ.Ο. =1,82, δίδυµο αγόρι-µητρική 
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γιαγιά, Μ.Ο.=1,96). Η ̟αρα̟άνω εικόνα ̟αρα̟έµ̟ει σε αναµενόµενες 

ατοµικές διαφορές στη συχνότητα των µιµήσεων µεταξύ των διαφόρων 

δυάδων ε̟ικοινωνίας (δίδυµο βρέφος-µητέρα/ ̟ατέρας/ γιαγιά/ 

̟α̟̟ούς/δίδυµος αδερφός ή δίδυµη αδερφή), και κυρίως σε ατοµικές 

διαφορές µεταξύ των µελών των δίδυµων δυάδων των ανα̟τυσσόµενων 

βρεφών. Η ερµηνεία του χαµηλού Μ.Ο. µίµησης στην Οµάδα 4 της µελέτης 

µας θα εκφραστεί ̟αρακάτω (βλ. ερµηνεία της κατεύθυνσης της µίµησης – 

δηλαδή, γιατί τα βρέφη µιµούνται λιγότερο α̟ό τις µητέρες). Καλό, όµως, 

είναι να τονιστεί ότι τα δίδυµα βρέφη της µελέτης µας µιµήθηκαν τις 

ενήλικες µητέρες τους και τα συνοµήλικα δίδυµα αδέρφια τους – άρα σε 

αντίθεση µε τα µη δίδυµα βρέφη, τα δίδυµα βρέφη στην καθηµερινή ζωή 

έχουν έναν ε̟ι̟λέον σύντροφο στη µιµητική ε̟ικοινωνία. Η ̟οικιλία στη 

διαθεσιµότητα συντρόφων διαφορετικής ηλικίας ̟ιθανόν να καθιστά τη 

µίµηση για τα δίδυµα βρέφη ̟ιο ενδιαφέρουσα και ̟ιο ̟ροκλητική ως 

τρό̟ο ε̟ικοινωνίας, αλλά και τρό̟ο α̟οφυγής της µοναξιάς – «αν η µαµά 

λεί̟ει, έχω τη δίδυµη αδερφή µου/το δίδυµο αδερφό µου». Αυτό δεν 

σηµαίνει ότι τα δίδυµα βρέφη µ̟ορούν να µιµηθούν συνοµήλικα βρέφη και 

τα µη δίδυµα βρέφη αδυνατούν να το ̟ράξουν. Έχει βρεθεί (Fiamenghi, 

1997˙ Trevarthen, Kokkinaki & Fiamenghi, 1999) ότι µη δίδυµα βρέφη 

εµ̟λέκονται σε µιµητική ε̟ικοινωνία µε άλλα, λίγο γνωστά ή και άγνωστα 

βρέφη. Ο συνδυασµός του ευρήµατος αυτού µε το δικό µας εύρηµα δείχνει 

ότι τα δίδυµα και τα µη δίδυµα βρέφη δεν χρειάζονται τη µητρική 

«σκαλωσιά» για να αρχίσουν να ε̟ικοινωνούν µέσω µίµησης µε τα δίδυµα 

αδέρφια τους ή µε άλλα βρέφη. Μ̟ορούν εξαρχής να το κάνουν γιατί 

(σήµερα, αλλά όχι ̟ριν α̟ό 40 χρόνια, γνωρίζουµε ότι) στο είδος µας η 

ικανότητα µίµησης είναι µια έµφυτη ̟ροικοδότηση, ανιχνεύσιµη 

̟ειραµατικά κατά την ̟ρώτη ώρα µετά τον τοκετό και αδιάλει̟τα ̟αρούσα 

καθ’ όλη τη διάρκεια του ̟ρώτου έτους.  
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5.3. Κατεύθυνση της µίµησης- Ερµηνεία 

Τα τρία ̟ρος ερµηνεία ευρήµατα ως ̟ρος την κατεύθυνση της µίµησης  

είναι: 

α) Στο σύνολο των δεδοµένων οι µητέρες των 3 οµάδων µιµήθηκαν συχνότερα τα 

βρέφη τους α̟ό ό,τι τα βρέφη (µη δίδυµα και δίδυµα) τις µητέρες τους. ∆ιαχρονικά, 

οι στατιστικές συγκρίσεις των Οµάδων 1- 2, 1- 3, και 2- 3 ως ̟ρος τη συχνότητα της 

µίµησης των µητέρων έδειξαν, ότι οι καµ̟ύλες έχουν ̟αρόµοια µορφή (α̟ουσία 

στατιστικώς σηµαντικής αλληλε̟ίδρασης µεταξύ ηλικίας και οµάδας), ότι δεν 

υ̟άρχουν διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία και στην ̟ερί̟τωση των Οµάδων 2 και 3  

δεν υ̟άρχουν διαφορο̟οιήσεις µε τη σειρά γέννησης. 

       Σε συµφωνία µε τα ευρήµατα των άλλων σχετικών µελετών 

(Βιταλάκη 2002˙ Kokkinaki, 1998˙  Kugiumutzakis 1993˙  Μαρκοδηµητράκη 

2003˙ Pawlby 1977˙ Πρατικάκη, 2009), στο δείγµα µας, συνολικά και 

διαχρονικά, οι µητέρες των Οµάδων 1, 2 και 3 µιµήθηκαν συχνότερα τα 

βρέφη τους α̟ό ό,τι τα βρέφη (µη δίδυµα και δίδυµα) τις µητέρες τους. Η 

ασυµµετρία στο ̟λαίσιο της φυσικής ε̟ικοινωνίας, είτε ̟ρόκειται για 

δυάδες µητέρων-µη δίδυµων βρεφών είτε για δυάδες µητέρων-δίδυµων 

βρεφών, φανερώνει την ε̟ιθυµία της µητέρας να αρχίσει, να διατηρήσει και 

να ̟αρατείνει την ε̟ικοινωνία µε το βρέφος (βλ. σχ. Πατεράκη και συν., 

2008). Ως ̟ιο ώριµη ε̟ικοινωνιακή σύντροφος, µοιράζεται, ε̟ιστρέφει και 

καθρε̟τίζει άµεσα και ε̟αναλαµβανόµενα την ̟ράξη του βρέφους της, 

δείχνοντάς του ότι στην ε̟ικοινωνία είναι σηµαντικό το να µιµείσαι αλλά 

και το να σε µιµούνται. Και αυτό το ̟ρότυ̟ο της ασύµµετρης µίµησης 

συνεχίζεται σταθερά κατά τους ̟ρώτους 10 µήνες της βρεφικής ανά̟τυξης. 

β) Τα δίδυµα βρέφη (Οµάδα 4) συνολικά µιµήθηκαν το ένα το άλλο µε την ίδια 

̟ερί̟ου συχνότητα - 53% η µίµηση των ̟ρωτότοκων και 47% η µίµηση των 

δευτερότοκων δίδυµων βρεφών, εύρηµα ταυτόσηµο µε το αντίστοιχο της 

Μαρκοδηµητράκη (2003, σ. 323).   

     Εκτός α̟ό την ασύµµετρη µίµηση, τα ευρήµατα ε̟ιβεβαιώνουν και 

την ̟αρουσία συµµετρικής µίµησης, ̟ου αφορά στις φυσικές ε̟ικοινωνίες 

των δίδυµων βρεφών µεταξύ τους. Σε αυτές τις ε̟ικοινωνίες ̟αρατηρήθηκε 
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̟ερί̟ου ίδια συχνότητα µίµησης α̟ό το κάθε δίδυµο βρέφος, εύρηµα ̟ου 

ε̟ιβεβαιώνεται και α̟ό τη µελέτη της Μαρκοδηµητράκη (2003). Το εύρηµα 

αυτό φανερώνει : α) την αµοιβαιότητα της µίµησης ως µορφής 

ε̟ικοινωνίας, β) τα όρια ̟ου θέτει η ανά̟τυξη στην εµφάνιση της µίµησης, 

καθώς τα δίδυµα αδέλφια ανα̟τύσσονται «̟αράλληλα» σε κινητικό, 

φωνολογικό, αντιλη̟τικό, γνωστικό, κοινωνικό και συγκινησιακό ε̟ί̟εδο, 

και γ) την εγγενή ικανότητα των βρεφών να ε̟ικοινωνήσουν µέσω µίµησης, 

χωρίς την ̟αρουσία της µητέρας. Η ικανότητα αυτή δεν αφορά µόνο στα 

δίδυµα αλλά και στα µη δίδυµα βρέφη, τα ο̟οία µ̟ορούν να 

ε̟ικοινωνήσουν µέσω µίµησης µε άλλα άγνωστα ή γνωστά βρέφη 

(Fiamenghi, 1997˙ Trevarthen, Kokkinaki & Fiamenghi, 1999).  

 Η συµµετρική µίµηση δείχνει τις ανα̟τυξιακές οµοιότητες µεταξύ των 

συν-ανα̟τυσσόµενων διζυγωτικών διδύµων χωρίς να α̟οκλείει την ύ̟αρξη 

ατοµικών διαφορών στον χρόνο της µελέτης (βλ. Γράφηµα 6), αλλά και 

συνολικά, σε σχέση µε άλλες δίδυµες ε̟ικοινωνούσες µιµητικά δυάδες – 

ό̟ως είδαµε ̟αρα̟άνω, στη µελέτη µας ο Μ.Ο. µίµησης στις µεταξύ των 

διδύµων αλληλε̟ιδράσεις, συνολικά, ήταν 1 (µία) µίµηση στην 7-λε̟τη 

ε̟ικοινωνία, ενώ στη µελέτη της Μαρκοδηµητράκη (2003) ο αντίστοιχος 

Μ.Ο. ήταν 2,24. Η ανα̟τυξιακή αυτή εικόνα µας εισάγει στο δυναµικό 

φαινόµενο της διδυµίας – εικόνα ̟ου ενισχύεται και α̟ό άλλα ευρήµατά µας 

(βλ. ̟αρακάτω).  

        Η συµµετρική µίµηση δείχνει, ε̟ίσης, την εξαρχής οικειότητα και 

αµοιβαιότητα των διδύµων ̟ου α̟αιτεί η µίµηση ως µορφή ε̟ικοινωνίας 

στην ̟ορεία του χρόνου. Στη µελέτη µας, στις µεταξύ των διδύµων 

αλληλε̟ιδράσεις, δεν ̟αρατηρήσαµε το φαινόµενο το ένα δίδυµο βρέφος 

να είναι σχεδόν ̟άντα το ̟ρότυ̟ο και το άλλο να είναι σχεδόν ̟άντα ο 

µιµητής (Piontelli, 2002). Στο δείγµα µας και στο ̟λαίσιο των µεταξύ τους 

αλληλε̟ιδράσεων, τα δίδυµα βρέφη αυθόρµητα και µε την ίδια ̟ερί̟ου 

συχνότητα αντάλλασαν τους ρόλους του µοντέλου και του µιµητή. 

        Περισσότερο α̟ό τη µονοζυγωτική, η διζυγωτική διδυµία (̟έρα α̟ό 

τις οµοιότητες των βρεφών ως βρεφών του είδους µας) χαρακτηρίζεται α̟ό 
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ατοµικές διαφορές µεταξύ των διδύµων (βλ. σχ. στο ∆εύτερο Κεφάλαιο). Το 

ερώτηµα σχετικά µε τη συχνότητα (̟όσο ̟ολύ ή ̟όσο λίγο) ̟ου µιµούνται 

µεταξύ τους τα διζυγωτικά βρέφη σε σχέση µε τα µονοζυγωτικά, καθώς και 

σε σχέση µε τα µη δίδυµα βρέφη, δεν µ̟ορεί ̟ρος το ̟αρόν να λάβει µιαν 

α̟άντηση, γιατί στη µελέτη µας δεν κατέστη δυνατό να συµ̟εριλάβουµε 

και µονοζυγωτικά βρέφη µε τις µητέρες τους (βλ. σχ. Μεθοδολογία). Έτσι η 

ενίσχυση ή όχι της ενδιαφέρουσας ̟αρατήρησης της Piontelli (2002), ότι οι 

µονοζυγώτες µιµούνται ο ένας τον άλλον ̟ερισσότερο α̟ό ό,τι οι διζυγώτες, 

θα α̟αντηθεί όταν υ̟άρξουν συγκριτικές νατουραλιστικές, διαχρονικές 

µελέτες µε µονοζυγωτικά, διζυγωτικά και µε µη δίδυµα βρέφη. 

γ) Στο σύνολο των δεδοµένων, οι µητέρες των διδύµων µιµήθηκαν ̟ιο συχνά τα 

̟ρωτότοκα (Οµάδα 2) α̟ό όσο οι ίδιες µητέρες τα δευτερότοκα δίδυµα βρέφη τους 

(Οµάδα 3) και ̟ιο συχνά α̟ό ό,τι οι µητέρες της οµάδας ελέγχου τα βρέφη τους 

(Οµάδα 1). Όµως, η διαχρονική ανάλυση έδειξε ότι η διαφορά αυτή (Οµάδα 2) ήταν 

οριακώς στατιστικώς σηµαντική µόνο σε σύγκριση µε τη µίµηση των µητέρων της 

οµάδας ελέγχου (Οµάδα 1).  

         Η σύνθετη αυτή ανα̟τυξιακή εικόνα γίνεται ̟ιο σαφής µε µια ̟ιο 

̟ροσεκτική ανάγνωση του Πίνακα 6, του Γραφήµατος 7 και των 9 

διαχρονικών στατιστικών αναλύσεων. Η σύγκριση των Μ.Ο. µίµησης των 

µητέρων της οµάδας ελέγχου (Οµάδα 1) µε τους αντίστοιχους των µητέρων 

της Οµάδας 2 και της Οµάδας 3 έδειξε, ̟ρώτον, ότι δεν υ̟άρχει στατιστικώς 

σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο ̟αραγόντων (ηλικία και 

οµάδα), συνε̟ώς η διαχρονική ανά̟τυξη της µίµησης µεταξύ των ̟ρος 

σύγκριση οµάδων είχε ̟αρόµοια µορφή (βλ. Γράφηµα 7). ∆εύτερον, οι 

διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές, και τρίτον, 

η συνολική διαφορο̟οίηση µεταξύ των Οµάδων 1 και 3 και µεταξύ των 

Οµάδων 2 και 3 δεν διέφεραν µεταξύ τους σε στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο 

– η µόνη συνολική διαφορο̟οίηση  ̟ου άγγιξε τα όρια της στατιστικής 

σηµαντικότητας (F (1, 32)=4.181, P=0.049) ήταν αυτή µεταξύ της Οµάδας 1 

(οµάδα ελέγχου) και της Οµάδας 2 (µητέρες-̟ρωτότοκα δίδυµα βρέφη). 

Μεταξύ των Οµάδων 2 και 3 η διαφορο̟οίηση µε τη σειρά γέννησης δεν 
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ήταν στατιστικώς σηµαντική. Άρα α̟ό τις εννιά διαχρονικές  αναλύσεις, οι 

οκτώ δεν έδειξαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές – το µόνο εύρηµα ̟ου 

χρήζει ερµηνείας είναι γιατί, σε οριακώς στατιστικά σηµαντικό ε̟ί̟εδο, οι 

µητέρες των ̟ρωτότοκων διδύµων µιµήθηκαν συχνότερα τα βρέφη τους 

α̟ό ό,τι οι µητέρες των µη δίδυµων βρεφών. Θεωρούµε το εύρηµα ̟ρος το 

̟αρόν «τυχαίο» λόγω:  

α) της α̟ουσίας διαφορών στις οκτώ α̟ό τις εννιά αναλύσεις και λόγω της 

οριακότητας της στατιστικής σηµαντικότητας,  

β) της αντίστροφης δυνατής ανάγνωσης – αντί να ρωτήσουµε: «Γιατί οι 

µητέρες των ̟ρωτότοκων διδύµων µιµήθηκαν συχνότερα τα βρέφη τους 

α̟ό όσο οι µητέρες των µη δίδυµων βρεφών;» µ̟ορούµε να ρωτήσουµε: 

«Γιατί τα ̟ρωτότοκα δίδυµα βρέφη µιµούνται λιγότερο τις µητέρες τους 

α̟ό όσο τα µη δίδυµα βρέφη τις δικές τους;», 

γ) της ̟ιθανότητας το εύρηµα να οφείλεται ̟.χ. στη διάθεση «της στιγµής» 

των ̟ρωτότοκων δίδυµων βρεφών ή των µητέρων τους, κατά τη διάρκεια 

του κάθε 7-λέ̟του ε̟ικοινωνίας, και 

δ) της α̟ουσίας άλλων µελετών, µε τις ο̟οίες το εύρηµα θα συµφωνούσε ή 

όχι – µέχρι την εκ̟όνηση σχετικών συγκριτικών µελετών ̟ροτιµούµε την 

̟ιο φειδωλή και συντηρητική ε̟ιλογή ερµηνείας, αυτήν του ̟ρος το ̟αρόν 

«τυχαίου» ευρήµατος.   

          Η ̟αρα̟άνω διασαφήνιση δεν ε̟ικεντρώθηκε σε ένα ε̟ι̟λέον 

ενδιαφέρον εύρηµα. Στο δείγµα µας, στο σύνολο των δεδοµένων, οι µητέρες των 

διδύµων µιµήθηκαν ̟ιο συχνά τα ̟ρωτότοκα α̟ό όσο (οι ίδιες µητέρες) τα 

δευτερότοκα δίδυµα βρέφη τους. ∆ιαχρονικά, όµως, η διαφορά αυτή δεν 

υφίσταται. Άρα:  

α) διαισθητικά και χωρίς να µετρούν τις µιµήσεις τους, οι µητέρες των 

διδύµων του δείγµατος, στον χρόνο της µελέτης, µιµήθηκαν ̟ερί̟ου εξίσου τα 

̟ρωτότοκα και τα δευτερότοκα δίδυµα βρέφη τους, και  

β) η συγκριτική, διαχρονική, στατιστική ανάλυση δείχνει σαφώς την αξία 

των διαχρονικών νατουραλιστικών µελετών σε σύγκριση µε τις συγχρονικές 

νατουραλιστικές ή ̟ειραµατικές µελέτες – αν ̟.χ. εξετάζαµε µητέρες και 
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δίδυµα βρέφη ηλικίας (µόνο) 6 µηνών, ίσως να ̟ροχωρούσαµε σε µια 

̟ρόωρη γενίκευση ̟.χ. του τύ̟ου «οι µητέρες µιµούνται ̟ερισσότερο τα 

̟ρωτότοκα α̟ό τα δευτερότοκα βρέφη τους», χάνοντας έτσι τη δυναµική 

της διαχρονικής ανα̟τυξιακής εικόνας, η ο̟οία δείχνει ότι ενώ οι µητέρες 

των µη δίδυµων και των δίδυµων βρεφών µιµούνται ̟ερισσότερο τα βρέφη τους α̟ό 

όσο αυτά εκείνες, οι µητέρες των δίδυµων βρεφών, κατά τους ̟ρώτους 10 µήνες, 

µιµούνται ̟ερί̟ου εξίσου τα ̟ρωτότοκα και τα δευτερότοκα δίδυµα ̟αιδιά τους. Ενώ, 

δηλαδή, συνολικά και στον χρόνο της µελέτης, υ̟άρχει ασύµµετρη µίµηση στην 

ε̟ικοινωνία µητέρων-δίδυµων βρεφών (οι µητέρες µιµούνται ̟ερισσότερο τα βρέφη 

α̟ό ό,τι το αντίστροφο), η κατανοµή των µητρικών µιµήσεων ̟ρος τα ̟ρωτότοκα και 

τα δευτερότοκα ̟αιδιά τους είναι συµµετρική. Έτσι έχουµε µία γενική για όλες τις 

µητέρες ασυµµετρία και στην ̟ερί̟τωση των Οµάδων 2, 3 και 4  έχουµε δύο 

τύ̟ων συµµετρίες: α) οι µητέρες  µιµούνται εξίσου τα ̟ρωτότοκα και τα δευτερότοκα 

δίδυµα βρέφη, και β) τα δίδυµα βρέφη συνολικά µιµήθηκαν το ένα το άλλο µε την 

ίδια ̟ερί̟ου συχνότητα. Αυτό εννοούσαµε ̟αρα̟άνω µε την έκφραση 

«δυναµική της διαχρονικής ανα̟τυξιακής εικόνας» της µίµησης κατά το 

̟ρώτο έτος.   

       Τα υ̟οκείµενα του δείγµατός µας (µητέρες και βρέφη) ήταν φυσικά 

και ψυχικά υγιή. Προφανώς και δεν γενικεύουµε τα ευρήµατα και την 

ερµηνεία µας µέχρι άλλες συγκρίσιµες µελέτες να τα ενισχύσουν ή να τα 

υ̟ονοµεύσουν. Προφανώς δεν α̟οκλείουµε η ̟αρα̟άνω ανα̟τυξιακή 

εικόνα να αλλάζει ολικά ή µερικά σε ̟ερι̟τώσεις α̟όκλισης ενός µέλους της 

ε̟ικοινωνούσας δυάδας ̟.χ. της µητέρας (λ.χ. µε κατάθλιψη) ή βρέφους 

[(δίδυµο ή µη δίδυµο µε κά̟οια νόσο (τυφλό βρέφος)]. Η θέση αυτή ισχύει 

για όλα τα ευρήµατα και τις ερµηνείες ̟ου ̟ροηγήθηκαν και ̟ου 

ακολουθούν.  

 

5.4. Είδη µίµησης- Ερµηνεία 

Τα δέκα ̟ρος ερµηνεία ευρήµατα ως ̟ρος τα είδη της µίµησης είναι: 

α) Πέρα α̟ό τις οµοιότητες και τις διαφορές των ειδών µίµησης ̟ου 

̟αρατηρήθηκαν στο σύνολο των δεδοµένων και διαχρονικά (βλ. 
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̟αρακάτω), οι σύντροφοι και στις 4 Οµάδες του δείγµατος χρησιµο̟οίησαν κάθε 

διαθέσιµη φωνητικο-κινητική συµ̟εριφορά ̟ροκειµένου να ε̟ικοινωνήσουν 

µιµητικά. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι: 

- στην Οµάδα 1 βρέθηκαν τα 5 είδη και τα 22 υ̟ο-είδη της µίµησης ̟ου 

κωδικο̟οιήσαµε (βλ. Μεθοδολογία και Γράφηµα 2), 

- στην Οµάδα 2  βρέθηκαν τα 5 είδη και 21 α̟ό τα 22 υ̟ο-είδη της µίµησης,  

- στην Οµάδα 3  βρέθηκαν τα 5 είδη και 18 α̟ό τα 22 υ̟ο-είδη της µίµησης, 

και 

- στην Οµάδα 4 (µίµηση δίδυµων βρεφών) βρέθηκαν 4 α̟ό τα 5 είδη και 13 

α̟ό τα 22 υ̟ο-είδη της µίµησης.  

      Ό̟ως και σε ̟ρογενέστερες σχετικές µελέτες ̟άνω στη µίµηση µε µη 

δίδυµα και δίδυµα ∆Ζ βρέφη (Βιταλάκη, 2002˙ Kokkinaki, 1998˙ 

Kugiumutzakis, 1993˙ Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ Πρατικάκη, 2008˙ Pawlby, 

1977) έτσι και στην ̟αρούσα µελέτη τα ευρήµατα δείχνουν ότι η µιµητική 

ε̟ικοινωνία ανάµεσα στους αλληλε̟ιδρώντες συντρόφους (µητέρες-µη δίδυµα 

βρέφη, µητέρες-δίδυµα βρέφη, δίδυµα βρέφη µεταξύ τους) ̟ραγµατο̟οιείται 

µέσα α̟ό τη χρήση ̟οικίλων ειδών και υ̟ο-ειδών µίµησης, ̟αραµένοντας έτσι 

̟άντα ενδιαφέρουσα, ̟οικίλη και ̟ροκλητική. Ταυτόχρονα, οι εναλλαγές 

ειδών και υ̟ο-ειδών µίµησης εξαρτώνται α̟ό το ε̟ί̟εδο ανά̟τυξης των 

βρεφών. Π.χ. στην Οµάδα 4, τα δίδυµα αδέλφια σε καµία ̟ερί̟τωση δεν 

µιµήθηκαν τους συνδυασµούς ειδών µίµησης. Χρησιµο̟οίησαν, ωστόσο, τα 

4 α̟ό τα 5 είδη µίµησης και τα 13 α̟ό τα 22 υ̟ο-είδη – ̟ιθανώς τόσα 

αναλογούν στο ε̟ί̟εδο κινητικής και φωνολογικής τους ανά̟τυξης. 

 Στη συνέχεια ̟εριγράφουµε την ερµηνεία των σχετικών 

α̟οτελεσµάτων, ̟ροχωρώντας α̟ό τις χαµηλότερες ̟ρος τις υψηλότερες 

συχνότητες εµφάνισης των ειδών µίµησης, δηλαδή αρχίζουµε  α̟ό τους 

συνδυασµούς. 

β) Η µίµηση συνδυασµών  εµφανίστηκε µε ̟οσοστό 3,1% και εύρος 2%-4% στις 

Οµάδες 1, 2 και 3, αλλά όχι στη Οµάδα 4. Στο σύνολο των δεδοµένων, δεν βρέθηκαν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στη σύγκριση των συχνοτήτων των συνδυασµών 

µεταξύ των Οµάδων 1-2, 1-3 και 2-3. Οι ελάχιστες ̟ερι̟τώσεις µε ολοκληρωµένες 
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ε̟αναλαµβανόµενες µετρήσεις για στατιστική ανάλυση ε̟έτρεψαν µόνο τη σύγκριση 

µεταξύ των Οµάδων 2 και 3, η ο̟οία έδειξε ότι η διαχρονική ανά̟τυξη της 

συχνότητας της µίµησης συνδυασµών στον χρόνο ανάµεσα στις δύο οµάδες είχε 

̟αρόµοια µορφή και ότι οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία και µε τη σειρά γέννησης 

δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές (βλ. Γράφηµα 14, Πίνακας 14). Οι µιµήσεις των 

µητέρων ήταν ̟ερισσότερες α̟ό τις µιµήσεις των βρεφών – ό̟ως συµβαίνει σε όλα 

τα είδη µίµησης. 

            Οι συνδυασµοί3 είναι το ̟ιο σύνθετο και το ̟ιο δύσκολο ̟ρος 

ανα̟αραγωγή ̟ρότυ̟ο µίµησης για τα βρέφη, καθώς α̟αιτεί να 

καταβάλλουν ̟ερισσότερη ̟ροσ̟άθεια. Η ανα̟αραγωγή τους εξαρτάται 

α̟ό την ηλικία και τα ε̟ί̟εδα ανά̟τυξής τους. Ό̟ως ήταν αναµενόµενο, 

τα βρέφη µιµήθηκαν τους συνδυασµούς συχνότερα σε συµ̟εριφορές ̟ου 

είχαν ήδη κατακτήσει (̟.χ. µίµηση φωνηέντων και κινήσεων χεριών ή 

φωνητική µίµηση και µίµηση εκφράσεων ̟ροσώ̟ου ) – το κρίσιµο στοιχείο 

είναι το και, δηλαδή, η ̟ροσ̟άθεια να συνδυάσουν δύο ̟ρος µίµηση 

συµ̟εριφορές. Το γεγονός ότι η µίµηση συνδυασµών εµφανίστηκε και στη 

µελέτη µας, έστω και σε χαµηλές συχνότητες, στις Οµάδες 1, 2 και 3 (σε 

συµφωνία µε τις σχετικές µελέτες των Βιταλάκη 2002˙ Kokkinaki, 1998˙  

Kugiumutzakis 1993˙  Μαρκοδηµητράκη 2003˙  Πρατικάκη, 2009),  δείχνει 

ότι οι ε̟ικοινωνιακοί σύντροφοι (µητέρες και βρέφη -µη δίδυµα και 

δίδυµα) ε̟ιχειρούν όχι α̟λές, αλλά ̟ιο σύνθετες και ̟ιο δύσκολες µιµήσεις, 

καθιστώντας την ε̟ικοινωνία τους ̟ιο ενδιαφέρουσα και ̟ιο ̟ροκλητική. Η 

α̟ουσία στατιστικώς σηµαντικών διαφορών στους συνδυασµούς αφενός 

µεταξύ των 3 οµάδων στο σύνολο των δεδοµένων και αφετέρου διαχρονικά 

(Οµάδες 2 και 3) δείχνει ότι στο συγκεκριµένο είδος µίµησης δεν υ̟άρχουν 

διαφορές µεταξύ των µητέρων των µη διδύµων και των µητέρων των 

                                                 
3 Η κατηγορία αυτή ̟εριλαµβάνει τους συνδυασµούς: α) φωνητικής µίµησης  και µίµησης 
κινήσεων του σώµατος, β) φωνητικής µίµησης και µίµησης µη λεκτικών ήχων, γ) φωνητικής 
µίµησης και µίµησης εκφράσεων ̟ροσώ̟ου,  δ) µίµησης εκφράσεων ̟ροσώ̟ου και µίµησης 
µη λεκτικών ήχων, ε) µίµησης εκφράσεων ̟ροσώ̟ου και µίµησης κινήσεων του σώµατος, 
και στ)  µίµησης µη λεκτικών ήχων και µίµησης κινήσεων του σώµατος. ∆ηµιουργήσαµε δύο 
κατηγορίες  Συνδυασµών – α) φωνητικής µίµησης και µίµησης κινήσεων του σώµατος, και 
β) άλλοι συνδυασµοί, στην ο̟οία συµ̟εριλάβαµε τα β, γ, δ, ε και στ  (βλ. Μεθοδολογία). 
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διδύµων, µεταξύ των µη δίδυµων και δίδυµων βρεφών και µεταξύ των 

̟ρωτότοκων και δευτερότοκων δίδυµων βρεφών.  

         Η ερµηνεία θα µ̟ορούσε να σταµατήσει στο σηµείο αυτό, αλλά η 

εικόνα µάλλον είναι ̟ιο ̟ολύ̟λοκη και α̟αιτεί συνέχιση της έρευνας,  

διότι ενώ στη µελέτη µας δεν βρήκαµε µίµηση συνδυασµών στις µεταξύ των 

διδύµων ε̟ικοινωνίες (Οµάδα 4), η Μαρκοδηµητράκη (2003), αντίθετα, στο 

δίδυµο ζεύγος ̟ου µελέτησε, βρήκε. Αν ε̟ιβεβαιωθεί το εύρηµα της 

συναδέλφου, τότε η µίµηση των συνδυασµών συµβαίνει στις δυάδες 

µητέρων-βρεφών και στις δυάδες των δίδυµων βρεφών µεταξύ τους – 

δηλαδή, ακόµη και τα δίδυµα ̟ροχωρούν στην ̟ροκλητική µίµηση των 

συνδυασµών. Αν ε̟ιβεβαιωθεί το δικό µας εύρηµα, τότε η ερµηνεία θα 

̟ρέ̟ει να α̟αντήσει στο ακόλουθο ενδιαφέρον ερώτηµα: γιατί όταν τα 

δίδυµα βρέφη ε̟ικοινωνούν µεταξύ τους δεν µιµούνται ̟.χ. τους φωνητικο-

κινητικούς συνδυασµούς, ενώ τους µιµούνται όταν το κάθε ένα ε̟ικοινωνεί 

χωριστά µε τη µητέρα τους; Μή̟ως τα βρέφη ωθούνται σε ̟ιο ̟ροκλητικές 

και ̟ιο σύνθετες µιµήσεις στην ε̟ικοινωνία τους µε τη µητέρα, γιατί 

βρίσκουν αυτή την ε̟ικοινωνία ̟ιο ενδιαφέρουσα α̟ό εκείνη µε τη δίδυµη 

αδερφή ή τον δίδυµο αδερφό; Μόνο µια µελλοντική έρευνα, µε µεγαλύτερο 

της δικής µας δείγµα, εστιασµένη ειδικά στο ζήτηµα αυτό (µε 

λε̟τοµερέστερη µικρο-αναλυτική ε̟εξεργασία των δεδοµένων) θα 

µ̟ορούσε να α̟αντήσει στα ̟αρα̟άνω ερωτήµατα. 

γ) Η µίµηση εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου εµφανίστηκε µε ̟οσοστό 11% και εύρος 8%-

15% στις 4 οµάδες του δείγµατος. Σε όλες τις οµάδες ε̟ικράτησε η µίµηση του 

ανοίγµατος-κλεισίµατος του στόµατος. Στο σύνολο των δεδοµένων, δεν βρέθηκαν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στη σύγκριση των συχνοτήτων της µίµησης των 

εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου µεταξύ των Οµάδων 1-2, 1-3 και 2-3. ∆ιαχρονικά, 

ενδιαφέρουσα είναι η ̟τωτική τάση της συχνότητας της µίµησης των εκφράσεων 

̟ροσώ̟ου και στις 3 ̟ρώτες  οµάδες (βλ. Γράφηµα 11, Πίνακας 11) – ̟τωτική τάση 

̟ου ̟αρατηρείται και στην Οµάδα 4. ∆ιαχρονικά οι αναλύσεις µεταξύ των Οµάδων 1-

2, 1-3 και 2-3 έδειξαν ότι δεν υ̟άρχει στατιστικώς σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ 

των δύο ̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα). Οι ε̟ί µέρους διαφορο̟οιήσεις µε την 
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ηλικία (Οµάδες 1-2 και 1-3) και τη σειρά γέννησης (Οµάδες 2-3) ήταν στατιστικώς 

σηµαντικές ενώ οι συνολικές διαφορο̟οιήσεις µεταξύ των ̟ρος σύγκριση οµάδων 

δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές.  

     Τα ευρήµατά µας συµφωνούν µε τα αντίστοιχα των µελετών των 

Βιταλάκη (2002), Kokkinaki, (1998), Μαρκοδηµητράκη, (2003), Pawlby, 

(1977) και  Πρατικάκη, (2009) ως ̟ρος: το ̟οσοστό εµφάνισης της µίµησης 

των εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου, την ε̟ικράτηση της µίµησης του 

ανοίγµατος-κλεισίµατος του στόµατος, την ̟τωτική τάση της συχνότητας της 

µίµησης των εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου στον χρόνο της µελέτης και την 

α̟ουσία στατιστικώς σηµαντικών διαφορών µεταξύ των ̟ρος σύγκριση 

οµάδων στο σύνολο των δεδοµένων και διαχρονικά (ό̟ου οι συνολικές 

διαφορο̟οιήσεις µεταξύ των οµάδων δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές).  

             Η µίµηση των εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου είναι ̟αρούσα, συµβάλλει 

στην ̟οικιλία της ε̟ικοινωνίας και οντογενετικά είναι το «̟ρώτο» είδος 

µίµησης ̟ου αναδύεται ακόµη και την ̟ρώτη ώρα µετά τον τοκετό – τα 

εισαγωγικά στη λέξη «̟ρώτο» δηλώνουν ότι το ̟ρώτο ̟ρότυ̟ο µίµησης στα 

νεογνά της µιας ώρας µ̟ορεί να είναι και φωνητικό (Kugiumutzakis, 1985). 

Τα ̟ρότυ̟α των εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου (̟ροβολή της γλώσσας, 

άνοιγµα-κλείσιµο του στόµατος και των µατιών) χρησιµο̟οιήθηκαν στις 

αρχικές ̟ειραµατικές µελέτες για την ανίχνευση της νεογνικής µίµησης 

(Kugiumutzakis, 1985˙ Maratos, 1973˙ Meltzoff & Moore, 1997) – µια 

«εύκολη», σιω̟ηρή γλώσσα ̟ειραµατικής ε̟ικοινωνίας, αν και ο 

Kugiumutzakis (1985) χρησιµο̟οίησε, ε̟ι̟λέον, και φωνητικά/ηχηρά 

̟ρότυ̟α, σε ένα α̟ό τα ο̟οία (φωνήεν /α/) τα νεογνά αντα̟οκρίθηκαν 

(βλ. λε̟τ. Κουγιουµουτζάκης, 2007 και ̟αρα̟άνω Κεφ. 1.16).  

          Η ενδιαφέρουσα φθίνουσα ̟ορεία των καµ̟υλών ανά̟τυξης στον 

χρόνο της δικής µας µελέτης, εκτός των άλλων µελετών, συµφωνεί, ε̟ίσης, 

µε τη µελέτη του Kugiumutzakis (1985), ο ο̟οίος βρήκε κορύφωση της 

µίµησης των «στοµατικών» ̟ροτύ̟ων µέχρι τους 2,5 µήνες, ύφεση α̟ό τους 

2,5 µέχρι τους 4,5 µήνες και αύξηση µετά τους 5 µήνες (βλ. Γράφηµα 11) – µε 

εξαίρεση στη µελέτη µας την καµ̟ύλη της Οµάδας 2, η ο̟οία τον 6ο µήνα 
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̟ροσεγγίζει το 0, στη συνέχεια ανέρχεται και τελικά συνεχίζει την ̟τωτική 

της τάση. Είναι, νοµίζουµε, αυτή η ̟ορεία ανά̟τυξης της καµ̟ύλης της 

Οµάδας 2 ̟ου δηµιουργεί τη στατιστικώς σηµαντική διαφορά µε τις 

αντίστοιχες καµ̟ύλες των Οµάδων 1 και 3, οι ο̟οίες έχουν ̟ιο οµαλή 

̟τωτική ̟ορεία.  

         Γιατί όµως η ̟τωτική τάση; Η α̟άντηση της στατιστικής µας 

ανάλυσης είναι ότι αυτό οφείλεται στη σηµαντική ε̟ίδραση της ηλικίας. Το 

εύρηµα, όµως, εξακολουθεί να χρήζει ερµηνείας – γιατί  άραγε η αύξηση της 

ηλικίας των βρεφών οδηγεί σε µείωση της µίµησης των εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου; 

Στη γέννηση, για λόγους ε̟ιβίωσης (θηλασµός), το στόµα και οι κινήσεις 

του είναι ̟ιο ώριµα και ̟ιο λειτουργικά α̟ό άλλα σηµεία του σώµατος – 

αυτό εξηγεί την τάση των νεογνών να µιµούνται ̟ιο εύκολα την ̟ροβολή 

της γλώσσας και το άνοιγµα-κλείσιµο του στόµατος, σε σύγκριση µε το 

άνοιγµα-κλείσιµο των µατιών ή άλλα ̟ιο σύνθετα ̟ρότυ̟α 

(Kugiumutzakis, 1985, 1998). Στην ̟ορεία του χρόνου τα νεαρά βρέφη, µε 

τη ραγδαία ωρίµανση του φωνητικο-κινητικού συστήµατος αρχίζουν µε 

̟ολύ ενδιαφέρον να µιµούνται και άλλα ̟ρότυ̟α, ενώ τα «στοµατικά» 

̟ρότυ̟α χάνουν σταδιακά την ̟ρωτοκαθεδρία ̟ου είχαν τους ̟ρώτους 

µήνες µετά τη γέννηση. Είδαµε ̟αρα̟άνω ότι ο  Guillaume (1925/1971 – 

βλ. Κεφ. 1.10) υ̟οστήριξε ̟ως το ̟αιδί χάνει γρήγορα το ενδιαφέρον του 

για κά̟οια ̟ρότυ̟α και αναζητά νέα, «φρέσκα» ερεθίσµατα, γεγονός ̟ου 

σηµαίνει ότι η µίµηση των ̟ολύ οικείων ̟ροτύ̟ων ακολουθεί σταδιακά µια 

φθίνουσα ̟ορεία. Είδαµε, ε̟ίσης, ότι ο Valentine (1930 – βλ. Κεφ. 1.11) 

̟αρατήρησε ότι τα βρέφη δεν µιµούνται κάθε ̟ρότυ̟ο ̟ου ̟αρατηρούν, 

αλλά ότι η ε̟ιλογή τους να µιµηθούν εξαρτάται α̟ό το αν η ̟ράξη του 

̟ροτύ̟ου, ως νέα ̟ρόκληση, ̟ροκαλεί το ενδιαφέρον, έλκει τη βρεφική 

̟ροσοχή και ̟ροσφέρεται για κοινωνική αλληλε̟ίδραση. Στη βάση των 

ερευνών του και συµφωνώντας µε τους Guillaume και Valentine, ο 

Κουγιουµουτζάκης συµφώνησε µε την Μαράτου (2000˙ Maratos 1973, 1982), 

η ο̟οία υ̟οστήριζε ότι οι µιµήσεις µειώνονται, αλλά διαφώνησε µε τη θέση 

της ότι οι µιµήσεις µ̟ορεί, ε̟ίσης, να εξαφανίζονται στους ̟ρώτους 6 µήνες. 
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Ο Kugiumutzakis (1985, 1999) υ̟οστήριξε ότι οι αυξοµειώσεις στις διάφορες 

µιµητικές συµ̟εριφορές, οφείλονται στην αναδιοργάνωση των βρεφικών 

κινήτρων, ̟ου οδηγούν τα βρέφη στην αναζήτηση νέων ̟ροτύ̟ων. Αυτό 

έχει ως α̟οτέλεσµα η µίµηση µιας συµ̟εριφοράς να µειώνεται, αλλά και να 

αυξάνεται ή να ̟αραµένει σταθερή η µίµηση άλλων συµ̟εριφορών. Αυτή, 

όµως, η θέση του Κουγιουµουτζάκη µ̟ορεί να ισχύει µερικώς, αλλά δεν 

νοµίζουµε ότι µ̟ορεί να γενικευτεί. Στη µελέτη µας βρήκαµε µια ενδιαφέρουσα 

εξαίρεση - η καµ̟ύλη της Οµάδας 2 τον 6ο µήνα ̟ροσεγγίζει το 0, στη 

συνέχεια ανέρχεται και τελικά συνεχίζει την ̟τωτική της τάση. Άρα η θέση 

της Maratos (1973, 1982˙ Μαράτου, 2000) ισχύει µερικώς για την ̟ροσωρινή 

εξαφάνιση ̟.χ. των στοµατικών ̟ροτύ̟ων σε κά̟οια ζεύγη δυάδων, ενώ σε 

άλλα ζεύγη δεν ισχύει (̟.χ. Οµάδες 1 και 3 του δείγµατός µας). Η θέση και 

των δύο ερευνητών ως ̟ρος τη µείωση της µίµησης των στοµατικών 

̟ροτύ̟ων ισχύει, ό̟ως ισχύει και η θέση του Κουγιουµουτζάκη ότι όταν 

µειώνεται η µίµηση µιας συµ̟εριφοράς µ̟ορεί να αυξάνεται ή να 

̟αραµένει σταθερή η µίµηση µιας άλλης συµ̟εριφοράς (̟.χ. µείωση 

µίµησης στοµατικών ̟ροτύ̟ων, αύξηση φωνητικών ̟ροτύ̟ων και σταθερή 

̟ορεία µίµησης του ανοίγµατος-κλεισίµατος των µατιών – βλ.  

Kugiumutzakis, 1985). Αυτό ̟ου η ̟αρούσα µελέτη ̟ροσθέτει είναι ότι:  

-  όταν µειώνεται ή και εξαφανίζεται η µίµηση µιας συµ̟εριφοράς (̟.χ. 

εξαφάνιση µίµησης εκφράσεων ̟ροσώ̟ου στον 6ο µήνα  στην Οµάδα 2, βλ. 

Γράφηµα 11) µ̟ορεί να αυξάνεται ή να ̟αραµένει σταθερή η µίµηση µιας 

άλλης συµ̟εριφοράς (̟.χ. αύξηση της µίµησης φωνηέντων τον 6ο µήνα,  βλ. 

Γράφηµα 10) , και 

- µια συµ̟εριφορά µ̟ορεί να µηδενίζεται ̟ριν συνεχίσει την ανοδική ή µια 

̟ιο σταθερή ̟ορεία. 

δ) Η µίµηση κινήσεων του σώµατος εµφανίστηκε µε ̟οσοστό 14% και εύρος 10%-

14% στις 3 ̟ρώτες οµάδες του δείγµατος και σε ̟οσοστό 45% στην Οµάδα 4. Σε όλες 

τις οµάδες ε̟ικράτησε η µίµηση των κινήσεων των χεριών. Στο σύνολο των 

δεδοµένων, δεν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στη σύγκριση των 

συχνοτήτων της µίµησης των κινήσεων του σώµατος µεταξύ των Οµάδων 1-2, 1-3 και 
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2-3. Οι ελάχιστες ̟ερι̟τώσεις µε ολοκληρωµένες ε̟αναλαµβανόµενες µετρήσεις για 

στατιστική ανάλυση δεν έκαναν δυνατή τη σύγκριση της συχνότητας της µίµησης 

κινήσεων σώµατος στον χρόνο µεταξύ των Οµάδων 1 και 2 και των Οµάδων 1 και 3. 

Η σύγκριση των Οµάδων 2 και 3 έδειξε ότι η διαφορο̟οίηση µε τη σειρά γέννησης δεν 

ήταν στατιστικώς σηµαντική, αλλά οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία ήταν στατιστικώς 

σηµαντικές (υψηλότερη συχνότητα  για την Οµάδα 3), η δε τάση ̟ου ̟αρατηρήθηκε 

µε την ηλικία ήταν ανοδική (βλ. Γράφηµα 13). 

      Τα ευρήµατά µας συµφωνούν µε τα αντίστοιχα των µελετών των 

Βιταλάκη (2002), Kokkinaki, (1998), Μαρκοδηµητράκη, (2003), Pawlby, 

(1977) και Πρατικάκη, (2009) ως ̟ρος την ε̟ικράτηση της µίµησης των 

κινήσεων των χεριών, την ανοδική τάση της µίµησης κινήσεων του σώµατος 

στον χρόνο της µελέτης και την α̟ουσία στατιστικώς σηµαντικών 

διαφορών µεταξύ των ̟ρος σύγκριση οµάδων στο σύνολο των δεδοµένων.   

           Ασυµφωνία υ̟άρχει στα ̟οσοστά εµφάνισης της µίµησης των 

κινήσεων του σώµατος (στο σύνολο όλων των ειδών µίµησης) στις δυάδες 

ενηλίκων-βρεφών. Στη µελέτη µας το ̟οσοστό για τις Οµάδες 1, 2 και 3 

ήταν 14%, ̟οσοστό ίδιο µε της Βιταλάκη (βρέφη-µητέρες/γιαγιάδες), αλλά 

διαφορετικό α̟ό της Κοκκινάκη (5,4% - βρέφη-µητέρες/̟ατέρες), της 

Pawlby (23% - βρέφη-µητέρες) και της Πρατικάκη (30% - βρέφη-

γιαγιάδες/̟α̟̟ούδες). Οι διαφορές ̟ιθανόν να οφείλονται στον αριθµό 

των µεταβλητών/υ̟ο-ειδών της µίµησης των κινήσεων του σώµατος ̟ου 

µικρο-αναλύθηκαν σε κάθε µελέτη - στη δική µας µελέτη ήταν 10 (βλ. 

Μεθοδολογία), στη µελέτη της Βιταλάκη ήταν 4, της Κοκκινάκη 4 και της 

Pawlby 11. Μ̟ορεί να οφείλονται, ε̟ίσης, στο ότι σε ορισµένες µελέτες 

µικρο-αναλύθηκαν αρκετές κινήσεις του σώµατος (Πρατικάκη, 

Μαρκοδηµητράκη, ̟αρούσα µελέτη) και σε άλλες µόνο κινήσεις των χεριών 

(Βιταλάκη, Κοκκινάκη, Pawlby). Στη µελέτη της Μαρκοδηµητράκη τα 

̟οσοστά εµφάνισης της µίµησης των κινήσεων του σώµατος στις 

αλληλε̟ιδράσεις των διδύµων µε τους ενήλικες συντρόφους κυµάνθηκαν 

α̟ό 8,4% έως 9,5% και στη δική µας  µελέτη τα αντίστοιχα των Οµάδων 1, 2 

και 3 κυµάνθηκαν α̟ό 10% έως 14%. Έτσι, 4 µελέτες (Βιταλάκη, Κοκκινάκη, 
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Μαρκοδηµητράκη και η ̟αρούσα) βρίσκουν ̟οσοστό εµφάνισης ̟ου 

κυµαίνεται α̟ό 5%-14% και 2 µελέτες βρίσκουν ̟οσοστό εµφάνισης ̟ου 

κυµαίνεται α̟ό 23% έως 30% (Pawlby, Πρατικάκη). Προφανώς το ζήτηµα 

αυτό χρειάζεται ̟εραιτέρω διερεύνηση.  

        Στη µελέτη µας, στην Οµάδα 4 (αλληλε̟ίδραση διδύµων) βρήκαµε  

ότι το ̟οσοστό εµφάνισης της µίµησης των κινήσεων του σώµατος ήταν 45% 

και στη µελέτη της Μαρκοδηµητράκη ήταν 36,7% - και στις δύο µελέτες η 

µίµηση των κινήσεων του σώµατος ε̟ικράτησε έναντι των άλλων ειδών µίµησης. 

Αυτό το εύρηµα χρήζει ερµηνείας, µαζί µε την ε̟ικράτηση της µίµησης των 

χεριών, την ανοδική τάση της µίµησης των κινήσεων του σώµατος στον 

χρόνο της µελέτης, καθώς και τις διαφορο̟οιήσεις των καµ̟υλών των 

Οµάδων 2 και 3, οι ο̟οίες ήταν στατιστικώς σηµαντικές µε την ηλικία (έστω 

και αν οι συνολικές διαφορο̟οιήσεις δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές). 

       Η µίµηση των κινήσεων του σώµατος  ε̟ικράτησε έναντι των άλλων 

ειδών µίµησης στις αλληλε̟ιδράσεις των διδύµων (Οµάδα 4) διότι το 

βρεφικό κινητικό σύστηµα ανα̟τύσσεται ραγδαία κατά το ̟ρώτο έτος και 

φαίνεται ότι υ̟ηρετεί ̟ιο συχνά τη µίµηση α̟ό ό,τι άλλα συστήµατα. Αυτό 

µαρτυρείται α̟ό τα ̟οσοστά εµφάνισης (45%) της µίµησης των κινήσεων 

του σώµατος στην Οµάδα 4 έναντι 22% των φωνητικών µιµήσεων, 18% της 

µίµησης των µη λεκτικών ήχων και 15% της µίµησης των εκφράσεων του 

̟ροσώ̟ου. 

      Η  µίµηση των χεριών ε̟ικράτησε έναντι των άλλων ειδών µίµησης 

των κινήσεων του σώµατος, διότι η ωρίµανση των άνω άκρων ̟ροηγείται 

της ωρίµανσης των κινήσεων της κεφαλής και των κάτω άκρων. Μάλιστα η 

αύξηση ̟ου ̟αρατηρούµε α̟ό τον 4ο έως τον 10ο µήνα (βλ. Γράφηµα 13) 

συµ̟ί̟τει αφενός µε την ανά̟τυξη σε ε̟ιτηδειότητα του κινητικού ελέγχου 

και αφετέρου µε την ανά̟τυξη των αντιλη̟τικο-κινητικών συντονισµών, 

̟ου και τα δύο ̟αρατηρούνται κατά την ̟ερίοδο των ̟αιχνιδιών, την ο̟οία 

̟εριγράφει αναλυτικά ο Trevarthen (1977˙ Κουγιουµουτζάκης και συν., 

2007).  
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      Η ραγδαία ανά̟τυξη του κινητικού συστήµατος γενικά και η 

αντίστοιχη των άνω άκρων ειδικά ερµηνεύουν την ανοδική τάση (Γράφηµα 

13) της µίµησης των κινήσεων του σώµατος στον χρόνο της µελέτης. 

         Αν και οι συνολικές διαφορο̟οιήσεις των Οµάδων 2 και 3 δεν ήταν 

στατιστικώς σηµαντικές, οι διαφορο̟οιήσεις των καµ̟υλών ήταν 

στατιστικώς σηµαντικές µε την ηλικία. Η διαφορο̟οίηση οφείλεται στην 

υψηλότερη συχνότητα της Οµάδας 3 (µητέρες-δευτερότοκα δίδυµα βρέφη). 

Στην χρονική ̟ορεία της καµ̟ύλης της Οµάδας 3 ̟αρατηρούµε, ε̟ίσης, 

̟ροσωρινή εξαφάνιση τον 4ο µήνα – η καµ̟ύλη ̟ροσεγγίζει το 0 και στη 

συνέχεια ανέρχεται και συνεχίζει ανοδικά την ̟ορεία της. Άρα, ό̟ως και 

στην ̟ερί̟τωση της µίµησης των εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου (βλ. 

̟αρα̟άνω) έτσι και στην ̟ερί̟τωση της µίµησης των κινήσεων του 

σώµατος, µια συµ̟εριφορά µ̟ορεί να µηδενίζεται ̟ριν συνεχίσει την 

ανοδική ή µια ̟ιο σταθερή ̟ορεία.  

 

ε) Η φωνητική µίµηση στις 4 οµάδες του δείγµατος εµφανίστηκε σε ̟οσοστό 35,5% 

και εύρος 22%-47%.  

         Στο σύνολο των δεδοµένων βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στη 

σύγκριση των συχνοτήτων της φωνητικής µίµησης µεταξύ των Οµάδων 1-2 και 1-

3, αλλά όχι µεταξύ των Οµάδων  2-3. 

           ∆ιαχρονικά οι αναλύσεις µεταξύ των Οµάδων 1-2 και 1-3 ως ̟ρος τη 

φωνητική µίµηση έδειξαν ότι δεν υ̟άρχει στατιστικώς σηµαντική αλληλε̟ίδραση 

µεταξύ των δύο ̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα). Οι ε̟ί µέρους διαφορο̟οιήσεις µε 

την ηλικία ήταν στατιστικώς σηµαντικές και οι συνολικές διαφορο̟οιήσεις µεταξύ 

των ̟ρος σύγκριση οµάδων ήταν στατιστικώς σηµαντικές. ∆ιαχρονικά οι αναλύσεις 

µεταξύ των Οµάδων 2-3 ως ̟ρος τη φωνητική µίµηση έδειξαν ότι υ̟άρχει 

στατιστικώς σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο ̟αραγόντων (ηλικία και 

οµάδα). Οι ε̟ί µέρους διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία και τη σειρά γέννησης δεν 

ήταν στατιστικώς σηµαντικές. 

        Τα ευρήµατά µας συµφωνούν µε τα αντίστοιχα ευρήµατα των άλλων 

µελετών ως ̟ρος τα υψηλά ̟οσοστά εµφάνισης της φωνητικής µίµησης κατά 
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τους ̟ρώτους 10 µήνες. Στη δική µας µελέτη το εύρος της φωνητικής 

µίµησης ήταν 22%-47% και στις συγκρίσιµες µελέτες (Kokkinaki, 1998˙ 

Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ Pawlby, 1977˙ Πρατικάκη 2009) το εύρος ήταν 

35%-55%, µε εξαίρεση τη µελέτη της Βιταλάκη (2002) ̟ου το ̟οσοστό ανήλθε  

στο 76%. Στη µελέτη της Μαρκοδηµητράκη (2003) το ̟οσοστό των 

φωνητικών µιµήσεων στις µεταξύ των δίδυµων βρεφών αλληλε̟ιδράσεις 

ήταν 26,7% και στη δική µας µελέτη (Οµάδα 4) το αντίστοιχο ̟οσοστό ήταν 

22%. 

       Στην Οµάδα 1 ε̟ικράτησε η µίµηση µη λεκτικών ήχων και 

ακολούθησε η φωνητική µίµηση. Στις Οµάδες 2 και 3 ε̟ικράτησε η 

φωνητική µίµηση και ακολούθησε η µίµηση µη λεκτικών ήχων. Η διαφορά 

αυτή ερµηνεύει το εύρηµα ότι στο σύνολο των δεδοµένων βρέθηκαν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στη σύγκριση των συχνοτήτων της 

φωνητικής µίµησης (και της µίµησης µη λεκτικών ήχων) µεταξύ των 

Οµάδων 1-2 και 1-3, αλλά όχι µεταξύ των Οµάδων 2-3. 

       Χαρακτηρίσαµε ̟αρα̟άνω τα ̟οσοστά εµφάνισης της φωνητικής 

µίµησης ως υψηλά διότι στην Οµάδα 2 ανήλθαν στο 47%, στην Οµάδα 3 στο 

47%, στην Οµάδα 1 στο 28% και στην Οµάδα 4 στο 22%. Στην Οµάδα 4 ήταν 

αναµενόµενο να ε̟ικρατήσει η µίµηση των κινήσεων του σώµατος (45%) 

λόγω της ραγδαίας ανά̟τυξης του κινητικού συστήµατος κατά το ̟ρώτο 

έτος – η ανά̟τυξη του φωνητικού έ̟εται ή, ορθότερα, δεν είναι τόσο ταχεία, 

γεγονός ̟ου ερµηνεύει γιατί η φωνητική µίµηση ήρθε δεύτερη σε σειρά στις 

αλληλε̟ιδράσεις των διδύµων µεταξύ τους (Οµάδα 4). Ας τονίσουµε στο 

σηµείο αυτό την ενεργό και µεγάλη σε συχνότητα συνεισφορά του 

φωνητικού συστήµατος κατά τη µιµητική ε̟ικοινωνία στη δική µας µελέτη 

και στις άλλες συγκρίσιµες νατουραλιστικές µελέτες (βλ. ̟αρακάτω τη 

συγκριτική ερµηνεία των ̟οσοστών εµφάνισης της φωνητικής µίµησης και 

της µίµησης µη λεκτικών ήχων στις Οµάδες 1, 2 και 3).  

           Η ̟ροαναφερθείσα διαφορά µεταξύ των Οµάδων 1-2 και 1-3 ως ̟ρος 

τις συχνότητες των φωνητικών µιµήσεων (̟ου ε̟ικρατούν στις Οµάδες 2 και 

3) ερµηνεύει το εύρηµα ότι οι ε̟ί µέρους διαχρονικές διαφορο̟οιήσεις των 
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καµ̟υλών µε την ηλικία ήταν στατιστικώς σηµαντικές και ότι οι συνολικές 

διαφορο̟οιήσεις µεταξύ των ̟ρος σύγκριση οµάδων, ε̟ίσης, ήταν 

στατιστικώς σηµαντικές, ̟αρά το γεγονός ότι δεν βρέθηκε στατιστικώς 

σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο ̟αραγόντων (ηλικία και 

οµάδα). Ως ̟ρος τις διαχρονικές αναλύσεις µεταξύ των Οµάδων 2-3, οι ε̟ί 

µέρους διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία και τη σειρά γέννησης δεν ήταν 

στατιστικώς σηµαντικές, ενώ βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική 

αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο ̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα) (βλ. 

Γράφηµα 9, καφέ και κόκκινη καµ̟ύλη). Η ̟ορεία της καµ̟ύλης της  

Οµάδας 2 αυξάνεται α̟ό τον 2ο έως τον 6ο µήνα, µετά α̟ό τον 6ο έως τον 8ο  

µήνα µειώνεται και µετά α̟ό τον 8ο έως τον 10ο µήνα αυξάνεται. Η ̟ορεία 

της καµ̟ύλης της Οµάδας 3 αυξάνεται α̟ό τον 2ο έως τον 4ο µήνα, µετά α̟ό 

τον 4ο έως τον 6ο µειώνεται, α̟ό τον 6ο έως τον 8ο αυξάνεται και α̟ό τον 8ο έως 

τον 10ο µήνα µειώνεται. 

       Η καθρε̟τική αυτή µορφή των καµ̟υλών ανά̟τυξης της φωνητικής 

µίµησης µεταξύ 6ου και 8ου µήνα στις Οµάδες 2 και 3 (ό̟ου οι µητέρες είναι 

ίδιες για τα δίδυµα βρέφη) είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Καθρε̟τική 

µορφή ανά̟τυξης είχε βρει ο Kugiumutzakis (1985, 1993) µεταξύ της 

καµ̟ύλης της µίµησης των στοµατικών ̟ροτύ̟ων (̟ροβολή γλώσσας και 

άνοιγµα-κλείσιµο στόµατος) ̟ου µειώνονται α̟ό τον 2ο έως τον 4ο µήνα, 

ενώ το ίδιο διάστηµα αυξάνονται οι φωνητικές µιµήσεις. Αυτό ̟ου 

̟ροσθέτει η ̟αρούσα µελέτη είναι ότι καθρε̟τικές µορφές ανά̟τυξης δεν 

συµβαίνουν µόνο µεταξύ δύο διαφορετικών µιµητικών συµ̟εριφορών (το 

εύρηµα του Κουγιουµουτζάκη), αλλά και σε µία, την ίδια µιµητική 

συµ̟εριφορά, σε δείγµα ̟ρωτότοκων και δευτερότοκων δίδυµων βρεφών, 

̟ου αλληλε̟ιδρούν µε τις ίδιες µητέρες. Αν και η µελλοντική έρευνα θα 

̟ρέ̟ει να ε̟ικεντρωθεί ̟ερισσότερο στις καθρε̟τικές ̟ορείες των 

µιµητικών συµ̟εριφορών, το δικό µας εύρηµα υ̟ονοεί την ύ̟αρξη είτε 

ατοµικών διαφορών στην ανά̟τυξη του φωνητικού συστήµατος µεταξύ 

̟ρωτότοκων και δευτερότοκων δίδυµων διζυγωτικών βρεφών (και κατ’ 

ε̟έκταση στη µιµητική τους συµ̟εριφορά), είτε την ύ̟αρξη ατοµικών 
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διαφορών στη µητρική µιµητική συµ̟εριφορά ̟ρος τα ̟ρωτότοκα και τα 

δευτερότοκα, είτε, τέλος, διαφορές στις δυάδες µητέρων-̟ρωτότοκων και 

µητέρων- δευτερότοκων δίδυµων βρεφών. Και οι τρεις υ̟οθέσεις χρειάζονται 

̟εραιτέρω εµ̟ειρικό έλεγχο, αν και ̟ιο ̟ιθανή µας φαίνεται η τελευταία, 

δεδοµένου ότι η ανάλυση έδειξε ̟ως οι ε̟ί µέρους διαφορο̟οιήσεις µε την 

ηλικία και µε τη σειρά γέννησης δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές.  

στ)  Η µίµηση των φωνηέντων ε̟ικράτησε σε όλες τις οµάδες του δείγµατός µας 

(Μ.Ο.=64%, εύρος=62%-68%) έναντι της µίµησης των συµφώνων (Μ.Ο.=3%, 

εύρος=0%-3,5%) και της µίµησης του συνδυασµού φωνηέντων-συµφώνων 

(Μ.Ο.=33%, εύρος=31,5%-36%). Στην Οµάδα 4 δεν εµφανίστηκε µίµηση 

συµφώνων. Στο σύνολο των φωνητικών µιµήσεων (φωνήεντα, σύµφωνα, 

συνδυασµοί), η µίµηση των φωνηέντων στις 4 Οµάδες είχε ίδιες ̟ερί̟ου συχνότητες 

(Οµάδα 1= 65%, Οµάδα 2= 65%, Οµάδα 3= 62% και Οµάδα 4= 68%). 

     Στο σύνολο των δεδοµένων δεν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές 

στη σύγκριση των συχνοτήτων της µίµησης των φωνηέντων µεταξύ των Οµάδων 

1-2,  1-3 και  2-3.  

       ∆ιαχρονικά,  οι ελάχιστες ̟ερι̟τώσεις µε ολοκληρωµένες ε̟αναλαµβανόµενες 

µετρήσεις για στατιστική ανάλυση ως ̟ρος τη µίµηση των φωνηέντων ε̟έτρεψαν 

µόνο τη σύγκριση µεταξύ των Οµάδων 1 και 3, η ο̟οία έδειξε ότι η διαχρονική 

ανά̟τυξη της συχνότητας ανάµεσα στις δύο οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή, οι 

διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία ήταν στατιστικώς σηµαντικές, ενώ οι συνολικές 

διαφορο̟οιήσεις µεταξύ των ̟ρος σύγκριση οµάδων δεν ήταν στατιστικώς 

σηµαντικές.   

         Τα ευρήµατά µας συµφωνούν µε τα αντίστοιχα ευρήµατα των άλλων 

µελετών ως ̟ρος τα υψηλά ̟οσοστά εµφάνισης της µίµησης φωνηέντων κατά 

τους ̟ρώτους 10 µήνες. Στη δική µας µελέτη ο Μ.Ο. της µίµησης φωνηέντων 

ήταν 64%, στη µελέτη της Pawlby (1977) ήταν 70%, του Kugiumutzakis 

(1993) ήταν 71,5%, της Kokkinaki (1998) ήταν 62%, της Βιταλάκη (2002) ήταν 

52%, της Πρατικάκη (2009) ήταν 64% και της Μαρκοδηµητράκη (2003 – 

ενήλικες δίδυµα διζυγωτικά βρέφη) ήταν 71%. 

     Η ε̟ικράτηση της µίµησης των φωνηέντων στις φωνητικές µιµήσεις 

και των 4 Οµάδων του δείγµατος καθώς και στις ̟ροαναφερθείσες µελέτες,  
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ενισχύει την ά̟οψη του ∆αρβίνου (Darwin, 1872, σ. 83, 88) ότι βασικοί 

φορείς έκφρασης των συγκινήσεων είναι τα φωνητικά όργανα και βασικοί 

εκφραστές της ευχαρίστησης είναι τα φωνήεντα. Ενισχύει, ε̟ίσης, τη θέση 

του Kugiumutzakis (1993, σ. 39˙ 1994, 2002˙ Kugiumutzakis et al., 2005) για 

τον ρόλο των φωνηέντων, ως βασικών φορέων των συγκινησιακών 

εκφράσεων και εξάρσεων ̟ου ̟αρατηρούνται κατά το ̟ρώτο έτος στη 

µίµηση. 

         Η µίµηση φωνήεντων όχι µόνο ε̟ικρατεί στις φωνητικές µιµήσεις, 

αλλά χρησιµο̟οιείται α̟ό τις µητέρες και τα βρέφη (µη δίδυµα και δίδυµα) 

στις ίδιες ̟ερί̟ου συχνότητες (Οµάδα 1= 65%, Οµάδα 2= 65%, Οµάδα 3= 

62% και Οµάδα 4= 68%)– αυτό δείχνει και η α̟ουσία στατιστικώς 

σηµαντικών διαφορών στη σύγκριση των συχνοτήτων της µίµησης των 

φωνηέντων µεταξύ των Οµάδων 1-2, 1-3 και  2-3 στο σύνολο των δεδοµένων. 

Το ότι η µίµηση φωνήεντων χρησιµο̟οιείται α̟ό τις µητέρες και τα βρέφη 

(µη δίδυµα και δίδυµα) στις ίδιες ̟ερί̟ου συχνότητες, ενώ οι συχνότητες 

της φωνητικής µίµησης διαφέρουν κατά Οµάδα (Οµάδα 1=28%, Οµάδα 

2=47%, Οµάδα 3=47% και Οµάδα 4=22%), δείχνει ότι οι διαφορές στη 

φωνητική µίµηση «χάνονται» όταν τα υ̟οκείµενα µιµούνται φωνήεντα. 

Τόσο σηµαντικός είναι ο λειτουργικός ρόλος των φωνηέντων, µιας και 

φέρουν το φορτίο των συγκινησιακών εκφράσεων και εξάρσεων της µίµησης 

κατά τη βρεφική ηλικία (Kugiumutzakis (1993, 1994, 2002˙ Kugiumutzakis 

et al., 2005). ∆ιαχρονικά, η µόνη δυνατή σύγκριση (Οµάδες 1 και 3) έδειξε 

α̟ουσία στατιστικώς σηµαντικής αλληλε̟ίδρασης µεταξύ των δύο 

̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα - συνε̟ώς η διαχρονική ανά̟τυξη στις δύο 

οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή) και οι δύο οµάδες δεν διέφεραν µεταξύ τους 

στατιστικά σηµαντικά. Το ότι οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία ήταν 

στατιστικώς σηµαντικές οφείλεται µάλλον στο ότι η ̟ορεία της καµ̟ύλης 

της Οµάδας 1 ήταν ανοδική µέχρι τον 6ο µήνα και µετά έφθινε µέχρι τον 10ο 

µήνα (ύ̟αρξη καµ̟ύλης τάσης 2ου βαθµού, P=0.029) ενώ της Οµάδας 3 α̟ό 

τον 2ο έως τον 4ο µήνα ήταν καθοδική, µετά ανοδική έως τον 6ο µήνα και 
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στη συνέχεια καθοδική έως τον 10ο µήνα (ύ̟αρξη καµ̟ύλης τάσης 4ου 

βαθµού (P=0.004) (βλ. Γράφηµα 10). 

         Πέρα α̟ό την ε̟ικράτηση της µίµησης των φωνηέντων, ̟έρα α̟ό 

το ότι χρησιµο̟οιείται α̟ό τις µητέρες και τα βρέφη (µη δίδυµα και δίδυµα) 

στις ίδιες ̟ερί̟ου συχνότητες, και ̟έρα α̟ό το ότι οι καµ̟ύλες ανά̟τυξης 

είναι ̟ερί̟ου όµοιες (βλ. Γράφηµα 10), τα φωνήεντα στην ̟αρούσα µελέτη 

έγιναν στόχος µίµησης α̟ό µόνα τους σε ̟οσοστό 64% και συµµετείχαν στη 

µίµηση του συνδυασµού φωνηέντων-συµφώνων σε ̟οσοστό 30%. Το ίδιο 

̟οσοστό (94%) συµµετοχής των φωνηέντων στη φωνητική µίµηση βρήκε 

̟ρόσφατα και η Πρατικάκη (2009) – αυτό το δι̟λά ενισχυµένο εύρηµα 

καταδεικνύει τον κρίσιµο ρόλο των φωνηέντων στη µίµηση κατά το ̟ρώτο 

έτος. Ό̟ως αναλύει ο Κουγιουµουτζάκης (2008), το βρέφος ̟ου κλαίει, 

στέλνει µηνύµατα µέσω φωνηέντων και φανερώνει την ̟ροσδοκία βοήθειας 

και ανακούφισης α̟ό τους σηµαντικούς άλλους. Σε συνδυασµό µε τις 

εκφράσεις του ̟ροσώ̟ου και τις κινήσεις του σώµατος, το βρέφος 

χρησιµο̟οιεί, ε̟ίσης, τα φωνήεντα και τους συνδυασµούς φωνηέντων-

συµφώνων (µε διαφορετικό τονικό ύψος, διάρκεια, εκρήξεις και ̟αύσεις 

κατά ̟ερί̟τωση) είτε ως σηµάδια ̟είνας, δίψας, νύστας, δυσφορίας, φόβου 

κ.ά., είτε ως συµ̟τώµατα ̟όνου και νόσου, είτε ως ένα ανα̟τυξιακό σινιάλο, 

̟ου σηµατοδοτεί νέα βήµατα στην ωρίµανση του εγκεφάλου και στην 

ανά̟τυξη του νου (βλ. λε̟τοµέρειες Κουγιουµουτζάκης, 2008). Με 

δεδοµένο, λοι̟όν, τον κρίσιµο, λειτουργικό ρόλο των φωνηέντων στην 

ανά̟τυξη του βρέφους, δεν ̟ροκαλεί έκ̟ληξη το εύρηµα της ε̟ικράτησης 

της µίµησής τους στις φωνητικές µιµήσεις και στην ̟αρούσα µελέτη. 

        Στο σηµείο αυτό αξίζει να δούµε τη σχέση της µίµησης των 

φωνηέντων µε τη µίµηση των συνδυασµών φωνηέντων-συµφώνων. Η 

Πρατικάκη (2009, σ. 134-5) στις φυσικές ε̟ικοινωνίες βρεφών µε ̟α̟̟ούδες 

και γιαγιάδες βρήκε: α) ότι η µίµηση των συνδυασµών φωνηέντων-

συµφώνων ανήλθε στο ̟οσοστό 30% ε̟ί του συνόλου των φωνητικών 

µιµήσεων - το αντίστοιχο ̟οσοστό στη µελέτη µας είναι 33%, και β)  ότι στους 

8 µε 10 µήνες µειώνεται η µίµηση των φωνηέντων και αυξάνεται η µίµηση του 
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συνδυασµού φωνηέντων-συµφώνων. Τα Γραφήµατα 23 και 24 δείχνουν τη 

συχνότητα των µιµήσεων των φωνηέντων και των µιµήσεων των 

συνδυασµών φωνηέντων-συµφώνων στις 4 Οµάδες του δείγµατός µας κατά 

µήνα, ενισχύοντας το εύρηµα της συναδέλφου. Προς το τέλος του ̟ρώτου 

έτους, τα φωνήεντα αρχίζουν αυξητικά να συνδυάζονται µε τα σύµφωνα 

για να ̟αράγουν σιγά σιγά τις ̟ρώτες λέξεις – διεργασία ̟ου ανα̟τυξιακά 

συνοδεύεται α̟ό µείωση ̟αραγωγής αµιγών φωνηέντων και αύξηση 

εκφοράς συνδυασµών φωνηέντων-συµφώνων, διεργασία ̟ου εισάγεται και 

ανακλάται στις φυσικές µιµητικές ε̟ικοινωνίες των βρεφών (διδύµων και µη 

διδύµων) µε τους ενήλικες σηµαντικούς άλλους. Είναι η ̟ερίοδος της 

δευτερογενούς διυ̟οκειµενικότητας (Trevarthen, 1983, 1986, 1990a, 1993, 

1998) ό̟ου συµ̟ί̟τουν η τριαδική ε̟ικοινωνία µεταξύ µητέρας, βρέφους 

και αντικειµένων, η ανά̟τυξη της βρεφικής µνήµης για το νόηµα των 

̟ραγµάτων, η έναρξη της δί̟οδης βάδισης και της εκφοράς των ̟ρώτων 

λέξεων, η αντικατάσταση των µητρικών ερωτήσεων και ̟ροσκλήσεων µε 

οδηγίες, ̟ροσταγές και ονοµασία ̟ροσώ̟ων και αντικειµένων και η νέα 

βρεφική ικανότητα συνδυασµού φωνο̟οιήσεων και χειρονοµιών – για να 

φτάσει λίγο αργότερα, στο ̟λαίσιο της διυ̟οκειµενικής ε̟αφής, στις 

φέρουσες αναφορικό φορτίο ̟ράξεις νοήµατος (Bruner, 1990).   

         Η µελέτη της Πρατικάκη (2009) και η ̟αρούσα µελέτη δείχνουν ότι 

ένας ̟ιθανός ̟ροάγγελος των ̟αρα̟άνω ανα̟τυξιακών βηµάτων, και δη 

της εκφοράς των ̟ρώτων λέξεων, είναι η µίµηση συνδυασµών φωνηέντων-

συµφώνων – µια ̟ρόκληση για τα βρέφη ̟ιο δύσκολη α̟ό εκείνη της 

µίµησης µόνο των φωνηέντων, µια ̟ρόκληση στην ο̟οία τα καταφέρνουν 

εξίσου καλά τα µη δίδυµα και τα δίδυµα βρέφη όταν ε̟ικοινωνούν µε τις 

µητέρες τους. Ε̟ι̟λέον, τα δίδυµα βρέφη – έστω και σε χαµηλές συχνότητες 

– στις µεταξύ τους αλληλε̟ιδράσεις µιµούνται αυξητικά στον χρόνο τους 

συνδυασµούς φωνηέντων-συµφώνων, ό̟ως  δείχνει το Γράφηµα 24. 
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Γράφηµα 23. Συχνότητες µίµησης φωνηέντων στην Οµάδα 1 
(Οµάδα ελέγχου –  µ̟λε γραµµή), στην  Οµάδα 2 (καφέ γραµµή), 
στην Οµάδα 3 (κόκκινη γραµµή)  και στην Οµάδα 4 (σιέλ γραµµή) 
στον χρόνο της µελέτης. 
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Γράφηµα 24. Συχνότητες µίµησης των συνδυασµών φωνηέντων –
συµφώνων στην Οµάδα 1 (Οµάδα ελέγχου –  µ̟λε γραµµή), στην  
Οµάδα 2 (καφέ γραµµή), στην Οµάδα 3 (κόκκινη γραµµή) και 
στην Οµάδα 4 (σιέλ γραµµή) στον χρόνο της µελέτης. 

 

ζ) Η µίµηση µη λεκτικών ήχων στις 4 οµάδες του δείγµατος εµφανίστηκε σε ̟οσοστό  

36,4% και εύρος 18%-44%. Στην Οµάδα 1 ε̟ικράτησαν οι µιµήσεις των µη 

λεκτικών ήχων. Στο σύνολο της µίµησης των µη λεκτικών ήχων (Ν=958) και στις 4 

οµάδες του δείγµατος η µίµηση των «α̟ροσδιόριστων» ήχων (Ν=647) ανέρχεται σε 

̟οσοστό 68% και το υ̟όλοι̟ο 32% είναι µιµήσεις φταρνίσµατος, χασµουρητού, 
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αναστεναγµού, κλάµατος, κλαυθµυρισµού, βηξίµατος, λόξυγκα και γέλιου. Στο 

σύνολο όλων των µιµήσεων της Οµάδας 1 η µίµηση των «α̟ροσδιόριστων» ήχων 

ανέρχεται σε ̟οσοστό 33%, της Οµάδας 2 σε ̟οσοστό 19%, της Οµάδας 3 σε ̟οσοστό 

15% και της Οµάδας 4 σε ̟οσοστό 6%. Στο σύνολο όλων των µιµήσεων του 

δείγµατος (Ν=2628) ανέρχεται σε ̟οσοστό 25%.  

         Στο σύνολο των δεδοµένων  βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στη 

σύγκριση των συχνοτήτων της  µίµησης µη λεκτικών ήχων  µεταξύ των Οµάδων 1-

2 και 1-3, αλλά όχι µεταξύ των Οµάδων  2-3. 

         ∆ιαχρονικά οι  αναλύσεις µεταξύ των Οµάδων 1-2 και 1-3 ως ̟ρος τη µίµηση  

µη λεκτικών ήχων έδειξαν ότι δεν υ̟άρχει στατιστικώς σηµαντική αλληλε̟ίδραση 

µεταξύ των δύο ̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα). Οι ε̟ί µέρους διαφορο̟οιήσεις µε 

την ηλικία δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές και οι συνολικές διαφορο̟οιήσεις 

µεταξύ των ̟ρος σύγκριση οµάδων, ε̟ίσης, δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές. 

∆ιαχρονικά οι  αναλύσεις µεταξύ των Οµάδων 2-3 ως ̟ρος τη µίµηση  µη λεκτικών 

ήχων έδειξαν ότι δεν υ̟άρχει στατιστικώς σηµαντική αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο 

̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα). Οι ε̟ί µέρους διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία και τη 

σειρά γέννησης δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές. 

      Η α̟ουσία στατιστικώς σηµαντικών διαφορών στις διαχρονικές 

αναλύσεις των Οµάδων 1-2, 1-3 και 2-3 δείχνει ότι στην ̟ορεία του χρόνου 

οι µορφές των καµ̟υλών ανά̟τυξης της µίµησης των µη λεκτικών ήχων δεν 

διαφορο̟οιούνται σε στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο, έστω και αν η 

ανάλυση στο σύνολο των δεδοµένων, µεταξύ των Οµάδων 1-2 και 1-3, έδειξε 

την ̟αρουσία στατιστικώς σηµαντικών διαφορών – διαφορές ̟ου 

ερµηνεύονται α̟ό το εύρηµα ότι στην Οµάδα 1 ε̟ικράτησαν οι µιµήσεις 

των µη λεκτικών ήχων και στις Οµάδες 2 και 3 ε̟ικράτησαν οι φωνητικές 

µιµήσεις. 

    Για την ερµηνεία των ευρηµάτων της µίµησης των µη λεκτικών ήχων 

χρειάζεται να λάβουµε υ̟όψιν ότι:  

α) στο σύνολο των µιµήσεων του δείγµατος,  το ̟οσοστό της µίµησης των µη 

λεκτικών ήχων ήταν 36,4% και της φωνητικής µίµησης 35,5% - δηλαδή, 

διαφορά ̟ερί̟ου µίας εκατοστιαίας µονάδας, η ο̟οία, όµως, δεν 

εξαφανίζει τη διαφορά κατανοµής των µιµήσεων κατά Οµάδα, έτσι, 
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β) στην Οµάδα 1 ε̟ικράτησαν οι µιµήσεις των µη λεκτικών ήχων µε 

̟οσοστό 44% και ακολούθησαν οι φωνητικές µιµήσεις µε ̟οσοστό 28%. Στις 

Οµάδες 2 και 3 ε̟ικράτησαν οι φωνητικές µιµήσεις (Οµάδα 2: 47%, Οµάδα 

3: 47%) και ακολούθησαν οι µιµήσεις µη λεκτικών ήχων (Οµάδα 2: 32%, 

Οµάδα 3: 27%). 

        Με αυτά τα δεδοµένα κατά νου µ̟ορούµε να ρωτήσουµε: Γιατί στην 

Οµάδα 1 η φωνητική µίµηση ήρθε δεύτερη (28%) αντί ̟ρώτη σε ̟οσοστά, 

ό̟ως συνέβη στις Οµάδες 2 και 3;  

        Ό̟ως τονίσαµε ̟αρα̟άνω στην ̟εριγραφή των α̟οτελεσµάτων, αν 

στην κωδικο̟οίηση και στην ανάλυση δεν συµ̟εριλαµβάναµε τη 

µεταβλητή «α̟ροσδιόριστοι» ήχοι στο είδος των µη λεκτικών ήχων, τότε και 

στην Οµάδα 1 µάλλον θα ε̟ικρατούσαν οι φωνητικές µιµήσεις. Όµως, η 

συµ̟ερίληψη του υ̟ο-είδους αυτού έφερε στο φως ένα νέο εύρηµα.  

Φαίνεται ότι στην Οµάδα 1 οι µητέρες και τα µη δίδυµα βρέφη 

χρησιµο̟οίησαν συχνότερα τη µίµηση των µη λεκτικών ήχων και δη τη 

µίµηση των α̟ροσδιόριστων ήχων (ειδικά οι µητέρες – βλ. Πίνακα 8) α̟ό 

τη φωνητική µίµηση. Το αντίστροφο συνέβη στις Οµάδες 2 και 3. Γιατί αυτή 

η διαφορά; Γιατί, δηλαδή, οι µητέρες και τα δίδυµα βρέφη (Οµάδες 2 και 3) 

̟ροτίµησαν να µιµηθούν συχνότερα τα σαφή, δοµηµένα, σταθερά φωνήεντα, 

σύµφωνα και τους συνδυασµούς τους και οι µητέρες µε τα µη δίδυµα βρέφη 

τους (Οµάδα 1) ̟ροτίµησαν να µιµηθούν συχνότερα αφενός το φτάρνισµα, 

το χασµουρητό, τον αναστεναγµό, το κλάµα, τον κλαυθµυρισµό, το βήξιµο, 

τον λόξυγκα και το γέλιο και αφετέρου (ειδικά οι µητέρες) τις άλλες 

«α̟ροσδιόριστες» µη λεκτικές συµ̟εριφορές (βρεφικοί κυρίως ήχοι ̟.χ. κι- ιιχ, 

αγρρρ-αγρρρ) – ήχοι αδόµητοι, ασταθείς, ̟αροδικοί και δυσδιάκριτοι, ̟αρά 

το γεγονός ότι και αυτοί συνίστανται συνήθως α̟ό συνδυασµούς 

φωνηέντων και συµφώνων; Γιατί τα υ̟οκείµενα της Οµάδας 1 (ειδικά οι 

µητέρες) µιµήθηκαν συχνότερα «α̟ροσδιόριστες» µη λεκτικές συµ̟εριφορές, 

η διακύµανση της εκφοράς των ο̟οίων µ̟ορεί να εξαρτάται α̟ό ατοµικές 

διαφορές, α̟ό τη διάθεση της στιγµής, α̟ό την ένταση των συγκινήσεων, τη 
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φάση φωνολογικής ανά̟τυξης των βρεφών και ̟ιο γενικά α̟ό τα ε̟ί̟εδα 

βρεφικής ωρίµανσης και ανά̟τυξης;  

         Αυτό ̟ου τα δεδοµένα µας µάς ε̟ιτρέ̟ουν να ̟ούµε είναι ότι και οι 3 

Οµάδες χρησιµο̟οιούν τη φωνητική µίµηση και τη µίµηση των µη λεκτικών 

ήχων και δη τη µίµηση των α̟ροσδιόριστων ήχων, αλλά οι δυάδες µητέρων-

διδύµων ̟ροτίµησαν ̟ερισσότερο τη χρήση σταθερών ̟ροτύ̟ων µίµησης 

(φωνήεντα κ.λ.̟.) αντί των ασταθών α̟ροσδιόριστων ήχων ̟ου ̟ροτίµησαν 

τα υ̟οκείµενα της Οµάδας 1. Τα υ̟οκείµενα της Οµάδας 1 (ειδικά οι 

µητέρες)  µ̟ορεί να «̟ροχώρησαν» ̟ιο συχνά στη µίµηση των µη λεκτικών 

ήχων (̟.χ. µίµηση φταρνίσµατος, αναστεναγµού, κλαυθµυρισµού ή 

α̟ροσδιόριστων βρεφικών µη λεκτικών συµ̟εριφορών) είτε αυθόρµητα 

είτε/και γιατί ̟αρατήρησαν ότι οι µιµήσεις αυτές εκλαµβάνονται α̟ό τα 

βρέφη ως ̟ιο αστείες και άρα τους ̟ροσφέρουν ̟ερισσότερη ευχαρίστηση. 

Μ̟ορεί, τέλος, ως ̟ιο ξεκούραστες, σε σχέση µε τις φυσικά κουρασµένες 

µητέρες των δίδυµων βρεφών, να χρησιµο̟οιούν συχνότερα κάθε δυνατή 

φωνητική εκφορά ̟ροκειµένου να ̟αρατείνουν ευχάριστα τη µιµητική 

ε̟ικοινωνία µε τα µη δίδυµα βρέφη τους.  

         Βασικό εύρηµα της ̟αρούσας µελέτης είναι ότι στη µίµηση των µη 

λεκτικών ήχων, και στις 4 οµάδες του δείγµατος,  η µίµηση των «α̟ροσδιόριστων» 

ήχων ανέρχεται σε ̟οσοστό 68% και το υ̟όλοι̟ο 32% καταλαµβάνει η 

µίµηση του φταρνίσµατος, του χασµουρητού, του αναστεναγµού, του 

κλάµατος, του κλαυθµυρισµού, του βηξίµατος, του λόξυγκα και του γέλιου. 

Έτσι η συµ̟ερίληψη στη µικρο-ανάλυση του υ̟ο-είδους των 

«α̟ροσδιόριστων» ήχων δείχνει ότι οι σύντροφοι των 4 Οµάδων του 

δείγµατός µας (σε διαφορετικό ̟οσοστό κάθε Οµάδα και κάθε µέλος κάθε 

δυάδας, βλ. Πίνακα 8) χρησιµο̟οίησαν κάθε δυνατή φωνητική εκφορά 

̟ροκειµένου να ε̟ικοινωνήσουν µιµητικά, ακόµη και ήχους αδόµητους και 

ασταθείς, ό̟ως οι «α̟ροσδιόριστοι». 

        Στις άλλες συγκρίσιµες νατουραλιστικές µελέτες, το εύρος των 

̟οσοστών εµφάνισης της µίµησης µη λεκτικών ήχων κυµάνθηκε α̟ό 5% έως 

13% (Kokkinaki, 1998˙ Πρατικάκη, 2009). Ό̟ως είδαµε, στη δική µας µελέτη 
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στις 4 Οµάδες κυµάνθηκε α̟ό 18% έως 44%. Η διαφορά χρειάζεται 

̟εραιτέρω εµ̟ειρική διερεύνηση. Εκεί ̟ου ̟ερισσότερο συµφωνεί η µελέτη 

µας µε τις δύο ̟αρα̟άνω µελέτες είναι το εύρηµα ότι και στις τρεις έρευνες 

στη µίµηση µη λεκτικών ήχων ε̟ικράτησαν οι «α̟ροσδιόριστοι» ήχοι – 23% 

στη µελέτη της Πρατικάκη (2009), 45% στη µελέτη της Kokkinaki (1998) και 

68% στη δική µας µελέτη. 

η) Τονίζουµε ότι συγκρίνοντας χωριστά κάθε ένα α̟ό τα 5 είδη των µιµήσεων της 

οµάδας ελέγχου (Οµάδα 1) µε τα αντίστοιχα είδη των Οµάδων 2 και 3 (βλ. Πίνακα 7, 

γραµµές 1-5 και 6-10) δεν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές ως ̟ρος:  

α) τις µιµήσεις των εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου, 

 β) τις µιµήσεις των κινήσεων του σώµατος,  και 

 γ) τις µιµήσεις των συνδυασµών. 

          Το εύρηµα αυτό δείχνει ότι στα 3 συγκεκριµένα είδη µίµησης δεν 

υ̟άρχουν διαφορές µεταξύ των µητέρων όταν ε̟ικοινωνούν µιµητικά µε τα 

µη δίδυµα και τα δίδυµα βρέφη τους.  

      Στατιστικώς σηµαντικές διαφορές βρέθηκαν µεταξύ των Οµάδων 1-2 

και 1-3 στις µιµήσεις µη λεκτικών ήχων και στις φωνητικές µιµήσεις και 

ό̟ως είδαµε ̟αρα̟άνω οφείλονται κυρίως στο ότι στην Οµάδα 1  

ε̟ικράτησαν οι ̟ρώτοι και στις Οµάδες 2 και 3 ε̟ικράτησαν οι δεύτερες. 

θ) Συγκρίνοντας κάθε ένα α̟ό τα είδη των µιµήσεων της Οµάδας 2 χωριστά µε τα 

αντίστοιχα είδη της Οµάδας 3 (βλ. Πίνακα 7, γραµµές 11-15) δεν βρέθηκαν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές σε κανένα α̟ό τα είδη των µιµήσεων.  

       Το κρίσιµο αυτό εύρηµα δηλώνει ότι στις αλληλε̟ιδράσεις των 

̟ρωτότοκων δίδυµων βρεφών µε τις µητέρες (Οµάδα 2) και στις 

αλληλε̟ιδράσεις των δευτερότοκων δίδυµων βρεφών µε τις ίδιες µητέρες 

(Οµάδα 3) χρησιµο̟οιήθηκαν τα ίδια είδη µίµησης µε τις ίδιες ̟ερί̟ου 

συχνότητες στη µίµηση µη λεκτικών ήχων, στη φωνητική µίµηση, στη 

µίµηση κινήσεων του σώµατος, στη µίµηση εκφράσεων ̟ροσώ̟ου και στη 

µίµηση των συνδυασµών  - εύρηµα, ̟ου εκτός α̟ό την στατιστική ανάλυση, 

φαίνεται καθαρά στο  Γράφηµα 8.  
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ι) Οι χαµηλές συχνότητες δεν ε̟έτρεψαν αναλύσεις στο σύνολο των 

δεδοµένων και διαχρονικά στην Οµάδα 4 (ε̟ικοινωνία διδύµων). Οι 

υ̟άρχουσες συχνότητες µας ε̟ιτρέ̟ουν να σηµειώσουµε ότι τα ̟ρωτότοκα 

µιµήθηκαν τα δευτερότοκα και το αντίστροφο µε την ίδια ̟ερί̟ου συχνότητα. Για 

̟αράδειγµα: τα ̟ρωτότοκα δίδυµα µιµήθηκαν τη µίµηση των χεριών σε 

̟οσοστό 53% και τα δευτερότοκα σε ̟οσοστό 47%. Στις φωνητικές µιµήσεις 

τα ̟οσοστά ήταν αντίστοιχα 52% και 48%. Τα ̟ρωτότοκα µιµήθηκαν τα 

φωνήεντα σε ̟οσοστό 48% και τα δευτερότοκα σε ̟οσοστό 52%. Τα 

̟ρωτότοκα δίδυµα βρέφη µιµήθηκαν το άνοιγµα-κλείσιµο του στόµατος σε 

̟οσοστό 41% και τα δευτερότοκα σε ̟οσοστό 59%. Πρωτότοκα και 

δευτερότοκα µιµήθηκαν τους «α̟ροσδιόριστους» ήχους σε ̟οσοστό 50%. Το 

εύρηµα αυτό συµφωνεί µε το εύρηµα ̟ου ̟εριγράψαµε όταν αναλύσαµε 

την κατεύθυνση της µίµησης, δηλαδή, ότι τα δίδυµα βρέφη συνολικά µιµήθηκαν 

το ένα το άλλο µε την ίδια ̟ερί̟ου συχνότητα - 53% η µίµηση των ̟ρωτότοκων και 

47% η µίµηση των δευτερότοκων δίδυµων βρεφών, εύρηµα ταυτόσηµο µε το 

αντίστοιχο της Μαρκοδηµητράκη (2003, σ. 323). Η συµµετρική µίµηση των 

διδύµων ισχύει όχι µόνο γενικά (κατεύθυνση µίµησης), αλλά και ως ̟ρος τα διάφορα 

είδη και υ̟ο-είδη µίµησης. Για την ̟ερί̟τωση των µητέρων των Οµάδων 1, 2 

και 3 ισχύει η ασύµµετρη µίµηση ως ̟ρος την κατεύθυνση και ως ̟ρος τα 

διάφορα είδη και υ̟ο-είδη της µίµησης, αλλά για την ̟ερί̟τωση των 

µητέρων των διδύµων ισχύει η συµµετρική µίµηση όταν µιµούνται τα 

̟ρωτότοκα και τα δευτερότοκα ̟αιδιά τους. 

     Στις µεταξύ των διδύµων µιµήσεις ε̟ικράτησαν οι µιµήσεις των 

κινήσεων του σώµατος (45%), ακολούθησαν οι φωνητικές µιµήσεις (22%) 

και οι µιµήσεις των µη λεκτικών ήχων (18%) και τελευταίες σε συχνότητα 

εµφανίστηκαν οι µιµήσεις των εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου (15%) – εύρηµα, 

̟ου ό̟ως είδαµε ̟αρα̟άνω, ερµηνεύεται α̟ό τη σειρά και την ταχύτητα 

ωρίµανσης των διαφόρων βρεφικών συστηµάτων.  

 

5.5. Μίµηση στις τρεις µορφές αλληλε̟ίδρασης - Ερµηνεία 

Η µίµηση στις Οµάδες 1, 2 και 3 ̟αρουσιάστηκε συχνότερα σε εναλλαγές σειράς 
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(εύρος=57%-59%), ακολούθως σε συµ̟τώσεις δράσης (εύρος=31%-37%) και 

λιγότερο συχνά στους συνδυασµούς τους (εύρος=6%-11%). Σε όλες τις Οµάδες η 

µίµηση σε εναλλαγές σειράς ̟αρουσιάστηκε συχνότερα σε α̟λές εναλλαγές σειράς 

(86%), ελάχιστα συχνά σε δι̟λές και ̟ολύ σ̟άνια σε τρι̟λές ή σε ̟ολλα̟λές 

εναλλαγές σειράς. Το ίδιο ̟ρότυ̟ο ̟αρουσιάστηκε στις σχετικές συγκρίσιµες µελέτες 

(Kokkinaki, 1998˙ Kugiumutzakis, 1993˙ Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ Pawlby, 1977˙ 

Πρατικάκη, 2009)4. Το ίδιο, ε̟ίσης, ̟ρότυ̟ο εµφανίστηκε στη µελέτη µας στην 

Οµάδα 4, στις µεταξύ των δίδυµων βρεφών ε̟ικοινωνίες (εναλλαγές σειράς =44%,   

συµ̟τώσεις δράσης =37% και συνδυασµοί =19%) και στη µελέτη της 

Μαρκοδηµητράκη (2003 - εναλλαγές σειράς =43,3%, συµ̟τώσεις δράσης =40%  και  

συνδυασµοί =16,7%). Στη µελέτη µας, οι αναλύσεις στο σύνολο των δεδοµένων και 

διαχρονικά, ως ̟ρος τις εναλλαγές σειράς (Οµάδες 1-2, 1-3 και 2-3), τις α̟λές 

εναλλαγές σειράς (Οµάδες 1-3) και τις συµ̟τώσεις δράσεις (Οµάδες 1-2, 1-3 και 2-

3), έδειξαν α̟ουσία στατιστικώς σηµαντικών διαφορών, ότι οι καµ̟ύλες στον χρόνο 

έχουν ̟αρόµοια µορφή και ότι δεν υ̟άρχουν διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία, την 

οµάδα ή τη σειρά γέννησης. 

            Η µίµηση κατά το ̟ρώτο έτος της ζωής εµφανίζεται όχι σε µία, αλλά 

σε τρεις τουλάχιστον µορφές αλληλε̟ίδρασης - εναλλαγές σειράς, 

συµ̟τώσεις δράσης και οι συνδυασµοί τους. Αυτό ισχύει για τις 

ε̟ικοινωνίες των µητέρων-βρεφών (δίδυµα και µη δίδυµα) και για τις 

µεταξύ των διδύµων ε̟ικοινωνίες. Το τελευταίο δείχνει ότι οι 

ε̟ικοινωνιακές αυτές µορφές δεν µαθαίνονται κατά την αλληλε̟ίδραση 

µητέρας-βρέφους, αλλά εξαρχής υφίστανται και υ̟ηρετούν την ε̟αφή των 

δίδυµων αδελφών. 

          Οι τρεις µορφές αλληλε̟ίδρασης δείχνουν την ̟οικιλία των δοµών 

µέσα στις ο̟οίες ξεδι̟λώνεται η µίµηση των υ̟οκειµένων (µητέρων και 

βρεφών). Ό̟ως και στα ̟ολλά είδη µίµησης (βλ. ̟αρα̟άνω), έτσι και στις 

µορφές αλληλε̟ίδρασης, αν ε̟ικρατούσε µόνο µία α̟ό αυτές, η µιµητική 

ε̟ικοινωνία µ̟ορεί να έφθινε ως µονότονη. Ποικιλία σηµαίνει ̟ρόκληση 

                                                 
4 Οι 7 αυτές µελέτες (συµ̟εριλαµβανοµένης της ̟αρούσας) συµφωνούν ως ̟ρος το 
̟εριγραφέν ̟ρότυ̟ο. Στη µελέτη των Kokkinaki & Kugiumutzakis (2000), οι συµ̟τώσεις 
δράσης (5%) ήταν λιγότερες των συνδυασµών (18%). Ό̟ως σηµειώνει η Πρατικάκη (2009, 
σ. 175) το ζήτηµα αυτό χρειάζεται ̟εραιτέρω διερεύνηση.  
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για ̟εραιτέρω ε̟ικοινωνία5.  

        Η ̟οικιλία αυτή, ε̟ίσης, σηµατοδοτεί τη σχέση των τριών µορφών 

αλληλε̟ίδρασης µε τις συνεχώς ̟αρούσες συγκινησιακές καταστάσεις των 

συντρόφων και κυρίως µε την ένταση των συγκινήσεων ευχαρίστησης και 

ενδιαφέροντος – µε την ήρεµη ετοιµότητα στην εναλλαγή σειράς, µε την 

αυξηµένη ετοιµότητα και βιασύνη στη σύµ̟τωση δράσης, και τις δύο 

καταστάσεις (ήρεµη και αυξηµένη ετοιµότητα και βιασύνη) στους 

συνδυασµούς. Αυτή η σχέση χρειάζεται ερµηνεία. 

        Στην εναλλαγή σειράς υ̟άρχει το χρονικό ̟ρότυ̟ο «η σειρά µου-

̟αύση-η σειρά σου», ένα βασικό χαρακτηριστικό της διυ̟οκειµενικής 

ε̟ικοινωνίας, ̟ου δείχνει ότι στο ̟λαίσιό της ο ανθρώ̟ινος νους λειτουργεί 

διαλογικά - ̟εριµένω ̟ροσέχοντας τον άλλο (το ̟ρότυ̟ο) να τελειώσει τη 

δράση του και µετά α̟ό µία ̟αύση αρχίζω τη δική µου µιµητική δράση, την 

ο̟οία ο άλλος, ε̟ίσης, ̟ροσέχει. Ό̟ως δείχνουν οι σχετικές διαχρονικές, 

νατουραλιστικές µελέτες, αυτή η µορφή αλληλε̟ίδρασης ̟αρατηρείται τα 

̟ρώτα 45 λε̟τά µετά τον τοκετό στη νεογνική µίµηση (Kugiumutzakis, 

1985,1998) σε ̟οσοστό 75% και α̟οτελεί την ε̟ικρατέστερη µορφή 

µιµητικής ε̟ικοινωνίας, κατά τους ̟ρώτους 10 µήνες, στις αλληλε̟ιδράσεις 

βρεφών (δίδυµων και µη δίδυµων) µε τους σηµαντικούς άλλους- ̟αρά το 

γεγονός ότι ο εν λόγω διάλογος ̟ραγµατο̟οιείται µε τα διαθέσιµα 

ε̟ικοινωνιακά µέσα των νεογνών και των βρεφών. Στην α̟λή εναλλαγή 

σειράς, η αναµονή µέχρι την ολοκλήρωση της ̟ράξης του ̟ροτύ̟ου, αλλά 
                                                 
5 Οι συµ̟τώσεις δράσης έχουν τουλάχιστον 5 υ̟οκατηγορίες, οι ο̟οίες στην ̟αρούσα 
µελέτη οµαδο̟οιήθηκαν στην κατηγορία «συµ̟τώσεις δράσης» δεδοµένου ότι οι µορφές 
αυτές έχουν τεκµηριωθεί ε̟αρκώς σε άλλες µελέτες του εργαστηρίου µας 
(Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ Πρατικάκη, 2009). Οι υ̟οκατηγορίες είναι: 1) Ολοκληρωµένη 

σύµ̟τωση δράσης: το ̟ρότυ̟ο αρχίζει να δρα και ο µιµητής αρχίζει αµέσως να τον µιµείται, 
ενώ ̟ρότυ̟ο και µιµητής τελειώνουν ταυτόχρονα. 2) Σύµ̟τωση δράσης ̟ρος τα αριστερά 
έχουµε, όταν ̟ρότυ̟ο και µιµητής ξεκινούν σχεδόν ταυτόχρονα, όµως, ενώ το ̟ρότυ̟ο 
συνεχίζει να δρα, ο µιµητής έχει σταµατήσει την ανα̟αραγωγή του. 3) Σύµ̟τωση δράσης 
̟ρος τα δεξιά έχουµε, όταν το ̟ρότυ̟ο ̟αράγει µία συµ̟εριφορά και α̟ό ένα σηµείο και 
µετά την ανα̟αράγει ταυτόχρονα και ο µιµητής, ενώ η α̟ό κοινού δράση τους τελειώνει 
ταυτόχρονα. 4) Σύµ̟τωση δράσης  ̟ρος το κέντρο έχουµε, όταν το ̟ρότυ̟ο αρχίζει να ̟αράγει 
µία συµ̟εριφορά, την ο̟οία α̟ό ένα σηµείο και µετά την ανα̟αράγει ταυτόχρονα και ο 
µιµητής, ο ο̟οίος τελειώνει τη δράση του, ενώ το ̟ρότυ̟ο συνεχίζει τη δική του. 5) 
Παρατεταµένη σύµ̟τωση δράσης έχουµε, όταν ο µιµητής α̟ό κά̟οιο χρονικό σηµείο αρχίζει 
να µιµείται τη συµ̟εριφορά του ̟ροτύ̟ου και συνεχίζει ενώ το ̟ρότυ̟ο έχει σταµατήσει 
τη δράση του (Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ Πρατικάκη, 2009). 
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και η ενδιάµεση ̟αύση δείχνουν ότι οι ε̟ικοινωνιακοί σύντροφοι 

βρίσκονται σε ήρεµη συγκινησιακή κατάσταση και δεν βιάζονται να 

ολοκληρώσουν την ε̟ικοινωνία, ό̟ως ̟ιθανώς συµβαίνει στις άλλες 

µορφές αλληλε̟ίδρασης. Η ε̟ικράτησή της κατά τους ̟ρώτους 10 µήνες 

ίσως σηµαίνει ότι ο µιµητικός διάλογος, εν τη γενέσει του, χαρακτηρίζεται 

α̟ό αυτή τη µορφή αλληλε̟ίδρασης, α̟ό την ο̟οία αναδύονται οι δι̟λές, 

τρι̟λές και ̟ολλα̟λές εναλλαγές σειράς, όταν η ευχαρίστηση και το 

ενδιαφέρον εντείνονται.  

 Η µίµηση σε σύµ̟τωση δράσης α̟οτελεί µια µορφή αλληλε̟ίδρασης 

̟ου ε̟ίσης ̟αρουσιάζεται στη νεογνική µίµηση (Kugiumutzakis, 1985,1998) 

και στις δυαδικές αλληλε̟ιδράσεις µητέρων – βρεφών (δίδυµων και µη 

δίδυµων), αλλά και των βρεφών µεταξύ τους. Η ̟αρουσία της δηλώνει τη 

βιασύνη του µιµητή να ̟ροχωρήσει στο µοίρασµα της ̟ράξης του 

̟ροτύ̟ου, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η δράση του τελευταίου. Εκδηλώνεται 

µε 5 τουλάχιστον τρό̟ους και δείχνει την υψηλή συγκινησιακή, 

αντιλη̟τική, κινητική, φωνολογική και ε̟ικοινωνιακή ετοιµότητα του 

µιµητή, ο ο̟οίος δεν ̟εριµένει, αλλά θέλει να µοιραστεί αµέσως την ̟ράξη 

του ε̟ικοινωνιακού του συντρόφου. Στην ̟αρούσα εργασία η σύµ̟τωση 

δράσης εµφανίζεται σε αρκετά υψηλή συχνότητα, αλλά δεν ε̟ικρατεί.  

 Ό̟ως και σε ̟ροηγούµενες µελέτες έτσι και στην ̟αρούσα, οι 

συνδυασµοί εναλλαγών σειράς και συµ̟τώσεων δράσης εµφανίστηκαν µε 

µικρότερη συχνότητα σε σύγκριση µε τις υ̟όλοι̟ες µορφές µιµητικής 

αλληλε̟ίδρασης. Οι συνδυασµοί αυτοί µ̟ορούν να ̟άρουν αρκετές 

µορφές. Για ̟αράδειγµα, η µιµητική δραστηριότητα µ̟ορεί να ξεκινά µε 

εναλλαγή σειράς (α̟λή, δι̟λή, κ.ο.κ) και να συνεχίζεται µε σύµ̟τωση 

δράσης ή το αντίστροφο, καθώς εναλλάσσεται αντίστοιχα και η 

συγκινησιακή κατάσταση των υ̟οκειµένων. Στο δείγµα µας οι συνδυασµοί 

αυτοί ̟αρατηρήθηκαν συχνότερα στις αλληλε̟ιδράσεις των δίδυµων 

βρεφών µεταξύ τους και λιγότερο συχνά στην ε̟ικοινωνία µητέρων-

βρεφών. Μια ̟ιθανή εξήγηση γι’ αυτό µ̟ορεί να είναι ότι οι συνδυασµοί 

εναλλαγών σειράς και συµ̟τώσεων δράσης σχετίζονται µε ̟ερισσότερες 
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συγκινησιακές διακυµάνσεις, οι ο̟οίες εµφανίζονται συχνότερα στις 

ε̟ικοινωνίες µεταξύ των δίδυµων βρεφών και λιγότερο συχνά στις 

ε̟ικοινωνίες των βρεφών µε τις µητέρες. Ίσως, ε̟ίσης, οι ε̟ικοινωνιακοί 

σύντροφοι να µην τις ̟ροτιµούν, γιατί δρουν διασ̟αστικά στην 

ε̟ικοινωνία. Παρά το γεγονός ότι η µεθοδολογία της ̟αρούσας µελέτης δεν 

̟ροέβλεψε ̟ιο λε̟τοµερή ̟εριγραφή της συγκεκριµένης µεταβλητής, 

γνωρίζουµε α̟ό ̟ροηγούµενες σχετικές µελέτες (Μαρκοδηµητράκη 2003˙ 

Πρατικάκη, 2008) ότι ε̟ικρατέστερος σε συχνότητα είναι ο συνδυασµός µίας 

εναλλαγής σειράς µε µία σύµ̟τωση δράσης- η α̟λούστερη, δηλαδή, µορφή 

συνδυασµών. 

            Οι ̟αρα̟άνω τρεις δοµές αυτές έχουν υ̟οκατηγορίες, γεγονός ̟ου 

καθιστά την ε̟ικοινωνία όχι µονότονη, αλλά ̟οικίλη και ενδιαφέρουσα. 

Για ̟αράδειγµα, οι εναλλαγές σειράς µ̟ορεί να είναι α̟λές, δι̟λές, 

τρι̟λές και ̟ολλα̟λές. Οι υ̟οκατηγορίες των συµ̟τώσεων δράσης είναι 

τουλάχιστον 5 (βλ. ̟αρα̟άνω). Οι συνδυασµοί εναλλαγών σειράς και 

συµ̟τώσεων δράσης, ε̟ίσης, µ̟ορεί να ̟άρουν αρκετές µορφές.  

            Στη µίµηση κατά το ̟ρώτο έτος (και ̟ολύ ̟ερισσότερο κατά τους 

̟ρώτους 4-5 µήνες) οι σύντροφοι δεν δρουν α̟ό κοινού για να µάθει ο 

µικρότερος (βρέφος) κάτι νέο α̟ό τον µεγαλύτερο (µητέρα). ∆ρουν για να 

µοιραστούν οικεία ̟ράγµατα – α̟ό το µοίρασµα του οικείου θα ̟ροχωρήσουν 

στο µοίρασµα του νέου, στη µίµηση ̟ου, ̟άλι µέσω ε̟ικοινωνίας, υ̟ηρετεί τη 

µάθηση. Στην αρχή δρουν α̟ό κοινού για να µοιραστούν κυρίως την 

ευχαρίστηση της συν-ύ̟αρξης, την ε̟ικέντρωση του µοιρασµένου 

ενδιαφέροντος σε µια κοινή ̟ράξη, την α̟ουσία της µοναξιάς, τον χρόνο 

τους, την ευχαρίστηση της µοιρασµένης ̟ρόθεσης για ε̟ικοινωνία - αυτό 

καθ’ αυτό το µοίρασµα ̟ράξης, ̟ρόθεσης και συγκινήσεων. Η ήρεµη 

ετοιµότητα στην εναλλαγή σειράς, η αυξηµένη ετοιµότητα και βιασύνη 

στη σύµ̟τωση δράσης και η συν-εµφάνισή τους στους συνδυασµούς  

εξαρτώνται α̟ό τις ανιχνεύσιµες, στη µικρο-ανάλυση, συγκινήσεις του 

ενδιαφέροντος, της ευχαρίστησης, του συνδυασµού τους και της χαράς, οι 

ο̟οίες µαρτυρούν τη συγκινησιακή φύση και τα συγκινησιακά κίνητρα 
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της µίµησης, τουλάχιστον κατά το ̟ρώτο έτος (για λε̟τ. βλ. Kokkinaki, 

1998, Kugiumutzakis et al., 2005, Μαρκοδηµητράκη, 2003, 

Μαρκοδηµητράκη και συν., υ̟ό δηµοσίευση, Πρατικάκη, 2009). Οι 

συγκινήσεις αυτές χρωµατίζουν έντονα τη γεµάτη συν-δηµιουργηµένο 

νόηµα κοινή δράση της µίµησης. 

          Οι 3 αυτές µορφές αλληλε̟ίδρασης µε τις ̟ολλές υ̟οκατηγορίες 

τους είναι συν-δηµιουργηµένες «σκαλωσιές» (scaffoldings) ε̟αφής, µέσα στις 

ο̟οίες ξεδι̟λώνεται η µίµηση και οι συγκινήσεις ̟ου την κινητο̟οιούν 

και τη συνοδεύουν κατά το ̟ρώτο έτος. Οι διαφορές µεταξύ της 

«σκαλωσιάς» ̟ου δηµιουργεί ο ενήλικας σε ένα βρέφος, νή̟ιο ή ̟αιδί, ως 

υ̟οστήριξη σε ένα ̟ρος κατάκτηση νέο έργο (Bruner, 1983) και της συν-

δηµιουργηµένης σκαλωσιάς της µίµησης κατά τη βρεφική ηλικία, 

έγκεινται:  

1) στην αυθόρµητη συν-δηµιουργία κατά τη µίµηση,  

2) στην ευκολία της συν-δηµιουργίας κατά τη µίµηση, και 

3) στην ευχαρίστηση του µοιράσµατος κατά τη µίµηση. 

               Το αυθόρµητο και το εύκολο της συν-δηµιουργηµένης σκαλωσιάς 

µαρτυρείται α̟ό τις σύντοµες χρονικές διάρκειες της µίµησης (βλ. 

̟αρακάτω). Οι ρίζες της «σκαλωσιάς» ̟ου τόσο εύστοχα ̟ροτείνει ο 

Bruner (1983), ε̟εκτείνοντας τη διεργασία της Ζώνης της Εγγύτερης 

Ανά̟τυξης του Vygotsky (1978), ̟ιθανότατα είναι έµφυτη ̟ροίκα του 

κοινωνικού µας είδους. Αυτό δεν το υ̟οστηρίζει ο Bruner, αλλά εµείς – 

α̟όδειξη η συν-δηµιουργηµένη στο εργαστήριο σκαλωσιά της εναλλαγής 

σειράς και της σύµ̟τωσης δράσης στη νεογνική µίµηση αµέσως µετά τον 

τοκετό µε έναν άγνωστο συν-άνθρω̟ο, τον ερευνητή (Kugiumutzakis, 

1985, 1998) καθώς και οι µεταξύ των δίδυµων βρεφών συν-δηµιουργηµένες 

ίδιες σκαλωσιές, ό̟ως δείχνει η ̟αρούσα µελέτη και εκείνη της 

Μαρκοδηµητράκη (2003).  

        Το µιµητικό µοίρασµα συµβαίνει σε αυτές ακριβώς τις µορφές και τις 

υ̟ο-µορφές αλληλε̟ίδρασης, ̟ου ̟αρά την ̟οικιλία τους διακρίνονται 

µικρο-αναλυτικά  α̟ό µία διακριτή συνοχή, ̟ου ̟εριλαµβάνει:  α) ηρεµία 
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ή βιασύνη, β) ̟αρουσία ή α̟ουσία διαλόγου, και γ) µία εναλλαγή των α 

και β.  

         Ενέχει, άραγε, η µίµηση στη βρεφική ηλικία στοιχεία ταύτισης και 

ενσυναίσθησης ή µή̟ως όλα αυτά είναι ένα, ευρέως φάσµατος φαινόµενο 

µοιράσµατος, ̟ου για λόγους ερευνητικής εστίασης και θεωρητικών 

αναγκών το «σ̟άσαµε» τα τελευταία 200 χρόνια σε µίµηση, σε ταύτιση και 

σε ενσυναίσθηση;  

         Τα τελευταία 10 χρόνια (βλ. σχ. Κουγιουµουτζάκης, 2007) τα 

µοιράσµατα άρχισαν να ανιχνεύονται α̟ό τους νευροε̟ιστήµονες στους 

«καθρε̟τικούς νευρώνες» του εγκεφάλου ̟ιθήκων (macaques) και 

ανθρώ̟ων. Ανιχνεύονται στον ̟αρατηρητή της ̟ράξης κά̟οιου ̟ου κάνει 

κάτι, αλλά και στον µιµητή, ενώ έχει αρχίσει η συζήτηση για τους 

«καθρε̟τικούς νευρώνες» κατά την ανθρώ̟ινη νεογνική µίµηση (Ferrari 

& Gallese, 2007, σ. 77-82). Πρόκειται για εγκεφαλικά «καθρε̟τικά 

συστήµατα» τα ο̟οία συλλαµβάνουν τις ̟ροθέσεις ε̟ικοινωνίας και τις 

συγκινήσεις του δρώντος συντρόφου (̟ροτύ̟ου) α̟ό την κίνηση και τη 

φωνή του (Gallese, 2003˙ Gallese & Lakoff, 2005˙ Hari, 2007˙ Rizzolatti, 

Fogassi & Gallese, 2006˙ Trevarthen, 2001˙ Trevarthen & Aitken, 2003). 

Βέβαια, ό̟ως τονίζει ο Κουγιουµουτζάκης (2007) ο ̟λούτος των 

φαινοµένων-µοιρασµάτων της µίµησης δεν µ̟ορεί να αναχθεί µόνο στους 

«καθρε̟τικούς νευρώνες», διότι, αφενός η συµµετοχή των συγκινήσεων 

στη µίµηση φανερώνει εµ̟λοκή και υ̟οφλοιωδών εγκεφαλικών ̟εριοχών, 

αφετέρου η κοινωνική διάδραση της µίµησης βασίζεται µεν στη βιολογία 

των συντρόφων, αλλά βιώνεται ψυχολογικά και ̟ολιτισµικά. 

        Μή̟ως το εύρηµα των εγκεφαλικών «καθρε̟τικών νευρώνων» και 

των «καθρε̟τικών συστηµάτων» είναι το ̟ρώτο βήµα για την ανίχνευση 

των µερών των δύο εύκολα συντονισµένων εγκεφάλων κατά τη 

µίµηση/ταύτιση/ενσυναίσθηση – µοίρασµα, ̟ου δεν µένει στο 

«διάβασµα» της ̟ρόθεσης του άλλου, δεν αρκείται στην ανα̟αραγωγή της 

̟ράξης του, αλλά ̟ηγάζει α̟ό τις κινητήριες συγκινήσεις των συντρόφων 

και καταλήγει στο µοίρασµά τους; Ερευνητικά ίσως βρισκόµαστε στο 
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µονο̟άτι ̟ου είχε ̟ροβλέψει ο Freud (1921, σ. 140), το ο̟οίο οδηγεί  

«…α̟ό την ταύτιση, µέσω µίµησης, στην ενσυναίσθηση» (βλ. σχ. 

Κουγιουµουτζάκης, 1988, 1992β˙ Κουγιουµουτζάκης, Μαρκοδηµητράκη & 

Τσούρτου, 2006), ειδικά στην ̟ερί̟τωση της µίµησης σε συµ̟τώσεις δράσης, 

ό̟ως δείχνει η ̟αρούσα και οι άλλες σχετικές µελέτες. Ερευνητικό 

µονο̟άτι, ̟ου ̟αρά τη µνηµειώδη ̟ροσφορά του, ο Piaget ε̟έλεξε 

συνειδητά να µην ακολουθήσει, ̟αραβλέ̟οντας τη συγκινησιακή και 

κοινωνική όψη της µίµησης (Κουγιουµουτζάκης, Τσούρτου, 

Μαρκοδηµητράκη & Σεµιτέκολου, 2007).   

 

5.6. ∆ιάρκειες µίµησης κατά δοµή και κατά Οµάδα - Ερµηνεία 

Στο σύνολο των δεδοµένων, οι συγκρίσεις ανάµεσα στις Οµάδες 1, 2 και 3 έδειξαν ότι 

οι Μέσες Συνολικές ∆ιάρκειες (Μ.Σ.∆.) µίµησης στις εναλλαγές σειράς (εύρος=3,40-

3,87 δευτερόλε̟τα), στις συµ̟τώσεις δράσης (εύρος=4,33-5,37 δευτερόλε̟τα) και 

στους συνδυασµούς (εύρος=3,20-6,33 δευτερόλε̟τα) δεν ̟αρουσίασαν στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές6.  

            Στο σύνολο των δεδοµένων, στην Οµάδα 4, η διάρκεια µίµησης σε όλα τα 

είδη δοµής ̟αρουσίαζε µεγαλύτερους µέσους όρους συγκριτικά µε τους αντίστοιχους 

των Οµάδων 1, 2 και 3 (µέση τιµή µίµησης στις εναλλαγές σειράς = 6,15 

δευτερόλε̟τα, στις συµ̟τώσεις δράσης = 7,15 δευτερόλε̟τα και στους 

συνδυασµούς = 9,85 δευτερόλε̟τα) αν και σε αυτήν την Οµάδα οι διακυµάνσεις 

της διάρκειας είναι ̟ολύ µεγαλύτερες.  

        ∆ιαχρονικά, οι συγκρίσεις των Οµάδων 1- 2, 1- 3, και 2- 3 ως ̟ρος την 

ανά̟τυξη των Μ.Σ.∆. της µίµησης στις α̟λές εναλλαγές σειράς, στις συµ̟τώσεις 

δράσης και τους συνδυασµούς έδειξαν ότι έχουν ̟αρόµοια µορφή και ότι δεν 

υ̟άρχουν διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία, µε την οµάδα και µε τη σειρά γέννησης 

(Οµάδες 2 και 3) 7. 

                                                 
6 Με εξαίρεση τη διαφορά των Μ.Σ.∆. µίµησης στους συνδυασµούς µεταξύ των Οµάδων 1 
και 3, ό̟ου η διαφορά φτάνει στα ε̟ί̟εδα στατιστικής σηµαντικότητας, λόγω της 
συντοµότερης διάρκειας στην οµάδα των δευτερότοκων (Οµάδα 3) (βλ. ̟αρακάτω). 
7 Με εξαίρεση τις Μ.Σ.∆. στις συµ̟τώσεις δράσης  µεταξύ των  Οµάδων 1 και 3, ό̟ου, ενώ 
συνολικά οι δύο οµάδες δεν διέφεραν µεταξύ τους σε στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο, οι 
διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία ήταν στατιστικώς σηµαντικές (βλ. ̟αρακάτω). 
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             Τα ̟αρα̟άνω ευρήµατα είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα 

ευρήµατα άλλων διαχρονικών, νατουραλιστικών µελετών ̟άνω στη 

µίµηση µε µη δίδυµα βρέφη (Βιταλάκη, 2002˙ Kokkinaki, 1998, 2001˙ 

Kokkinaki & Kugiumutzakis, 2000˙ Kugiumutzakis, 1993,  1999˙ Papousek 

& Papousek, 1989˙ Pawlby, 1977˙ Πρατικάκη, 2009˙) και µε δίδυµα βρέφη 

(Μαρκοδηµητράκη, 2003). 

             Πριν την ερµηνεία των ευρηµάτων, ας δούµε τις δύο στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές. Η ̟ρώτη αναφέρεται σε ένα εύρηµα στο σύνολο των 

δεδοµένων, ό̟ου η διάρκεια της µίµησης στους συνδυασµούς είναι, κατά 

µέσο όρο, ελαφρώς µικρότερη στις Οµάδες 2 και 3 σε σύγκριση µε την 

Οµάδα 1 (µέγεθος ε̟ίδρασης 0,26 και 0,35 αντίστοιχα), αν και η διαφορά 

φτάνει στα ε̟ί̟εδα στατιστικής σηµαντικότητας µόνο µεταξύ των 

Οµάδων 1 και 3. Στην Οµάδα 1 η Μ.Σ.∆. µίµησης στους συνδυασµούς 

ήταν 6,33 δευτερόλε̟τα και στην Οµάδα 3 ήταν 3,20 δευτερόλε̟τα. Α̟ό 

τις 9 αναλύσεις ̟ου έγιναν στο σύνολο των δεδοµένων για τις Μ.Σ.∆. των 

3 δοµών, αυτή ήταν η µοναδική στατιστικώς σηµαντική διαφορά ̟ου 

βρέθηκε - η µίµηση µητέρων–δευτερότοκων δίδυµων  βρεφών (Οµάδα 3) 

είναι συντοµότερη σε διάρκεια α̟ό εκείνη των µητέρων-µη δίδυµων 

βρεφών (Οµάδα 1). Το εύρηµα µ̟ορεί να είναι τυχαίο και να οφείλεται 

̟.χ. στη διάθεση των συντρόφων της Οµάδας 1 ή της Οµάδας 3 κατά τη 

διάρκεια του κάθε 7-λέ̟του ε̟ικοινωνίας ή ̟ράγµατι ̟.χ. η µίµηση των 

συνδυασµών στην Οµάδα 3 να διαρκεί λιγότερο. Αν και η τελευταία 

υ̟όθεση µας φαίνεται λιγότερο ̟ιθανή, σίγουρα θα χρειαστεί ̟εραιτέρω 

εµ̟ειρικός έλεγχος.  

             Η δεύτερη διαφορά αναφέρεται σε ένα εύρηµα της διαχρονικής 

ανάλυσης, ό̟ου στις συµ̟τώσεις δράσης, µεταξύ των Οµάδων 1 και 3, οι 

διαφορο̟οιήσεις των Μ.Σ.∆. µε την ηλικία ήταν στατιστικώς σηµαντικές.   

Ό̟ως δείχνει η στατιστική ανάλυση (βλ. Πίνακα 26) και ό̟ως φαίνεται στο 

Γράφηµα 21, η σύγκριση των Μ.Σ.∆. µίµησης στην σύµ̟ραξη της Οµάδας 1 

µε τους αντίστοιχους της Οµάδας 3, στα 5 ηλικιακά ε̟ί̟εδα, έδειξε ότι η 

διαχρονική ανά̟τυξη ανάµεσα στις δύο οµάδες είχε ̟αρόµοια µορφή και ότι 
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συνολικά οι δύο οµάδες δεν διέφεραν µεταξύ τους σε στατιστικώς σηµαντικό 

ε̟ί̟εδο. Η διαφορά εντο̟ίζεται στο ότι οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία 

ήταν στατιστικώς σηµαντικές [Wilk’s Λ=0.720, F (4, 37)=0.370, P=0.014]. 

Πολυωνυµική µελέτη της µορφής της διαχρονικής ανά̟τυξης κατέδειξε την 

ύ̟αρξη γραµµικής συνιστώσας (P=0.022), δηλαδή, ̟αρατηρήθηκε µια 

κυµαινόµενη τάση µε την ηλικία. Η κυµαινόµενη τάση των Μ.Σ.∆. µίµησης 

στην Οµάδα 1 έχει µια ̟ιο α̟ότοµη ̟τώση στους 6 έως 8 µήνες συγκριτικά 

µε την ̟ιο οµαλή (λιγότερο α̟ότοµη) ̟τώση της Οµάδας 3 στο ίδιο χρονικό 

διάστηµα. Αυτό νοµίζουµε ερµηνεύει τη διαφορά, η ο̟οία αν δεν είναι 

τυχαία ή ̟αράγωγο ατοµικών διαφορών, χρήζει ̟εραιτέρω µελέτης. 

    Πέρα όµως α̟ό τις ̟αρα̟άνω δύο διαφορές, ενδιαφέρον 

̟αρουσιάζουν οι ̟ολλές οµοιότητες στις διάρκειες της µίµησης στις τρεις 

δοµές αλληλε̟ίδρασης και η συµφωνία των ευρηµάτων µας µε τα 

αντίστοιχα των ̟ρος σύγκριση µελετών. Στις Οµάδες 1, 2 και 3 της 

̟αρούσας µελέτης η µίµηση κυµαίνεται σε µια χρονική ζώνη 3 έως 6 

δευτερολέ̟των, ενώ στην Οµάδα 4 κυµαίνεται σε µια χρονική ζώνη 6 έως 10 

δευτερολέ̟των (οι τιµές ̟ροήλθαν α̟ό στρογγυλο̟οίηση). Η µέση διάρκεια 

µίµησης στις φυσικές αλληλε̟ιδράσεις είναι εξαιρετικά σύντοµη. 

Προγενέστερες διαχρονικές, νατουραλιστικές µελέτες ̟άνω στη µίµηση µε 

µη δίδυµα βρέφη (Βιταλάκη, 2002˙ Kokkinaki, 1998.2001˙ Kokkinaki & 

Kugiumutzakis, 2000˙ Kugiumutzakis, 1993, 1999˙ Papousek & Papousek, 

1989˙ Pawlby, 1977˙ Πρατικάκη, 2009) και µε δίδυµα ∆Ζ βρέφη 

(Μαρκοδηµητράκη, 2003) συµφωνούν µε το εύρηµα αυτό. Σύµφωνα µε τα 

α̟οτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης, οι µέσες διάρκειες µίµησης στην 

εναλλαγή σειράς, στη σύµ̟τωση δράσης και στους συνδυασµούς δεν 

διαφορο̟οιούνται µεταξύ των Οµάδων 1, 2 και 3 (µητέρες και βρέφη, 

δίδυµα και µη δίδυµα)8. Στην Οµάδα 4 δεν ̟ραγµατο̟οιήθηκαν 

συγκριτικές στατιστικές αναλύσεις, λόγω του µικρού αριθµού µιµήσεων. 

Παρά το γεγονός ότι οι διακυµάνσεις της διάρκειας στην οµάδα αυτή ήταν 

                                                 
8 Με τις δύο ̟αρα̟άνω εξαιρέσεις, ̟ου αν δεν είναι τυχαίες ή ̟αράγωγο ατοµικών 
διαφορών, χρήζουν ̟εραιτέρω µελέτης. 
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µεγαλύτερες α̟ό εκείνες των τριών άλλων οµάδων, η διάρκεια της µίµησης 

στις ε̟ικοινωνίες µεταξύ των δίδυµων ∆Ζ βρεφών, στις 3 δοµές 

αλληλε̟ίδρασης, ήταν µεγαλύτερη α̟ό τις αντίστοιχες των τριών άλλων 

οµάδων (6-10 δευτερόλε̟τα στην Οµάδα 4 και 3-6 δευτερόλε̟τα στις 

Οµάδες 1, 2 και 3). Το εύρηµα αυτό έρχεται σε συµφωνία µε αντίστοιχο 

εύρηµα της Μαρκοδηµητράκη (2003), αλλά χρήζει ̟εραιτέρω διερεύνησης, 

̟.χ. µε τη συµµετοχή στην έρευνα ΜΖ διδύµων. Αν και σε αυτήν την 

̟ερί̟τωση το σχετικό εύρηµα ε̟ιβεβαιωθεί, τότε θα µ̟ορούµε να 

υ̟οστηρίξουµε ότι η µίµηση διαρκεί ̟ερισσότερο στην ε̟ικοινωνία µεταξύ 

δίδυµων βρεφών και λιγότερο στην ε̟ικοινωνία κάθε δίδυµου βρέφους 

χωριστά µε τη µητέρα. ∆ηλαδή, η ε̟ικοινωνία µε τη µητέρα είναι αυτή ̟ου 

ωθεί τα βρέφη σε ̟ιο σύντοµες µιµήσεις, ως εάν η ίδια η ανά̟τυξη να θέτει 

τα όρια της χρονικής διάρκειας στην µιµητική ε̟ικοινωνία. Η διάρκεια στη 

µιµητική αλληλε̟ίδραση των βρεφών ίσως να καθορίζεται α̟ό τον 

εκάστοτε ε̟ικοινωνιακό σύντροφο, ̟ου στην ̟ερί̟τωση των διδύµων 

µ̟ορεί να είναι η µητέρα, ο ̟ατέρας, ο δίδυµος αδελφός ή η δίδυµη αδελφή. 

Το ίδιο µ̟ορεί να συµβαίνει και µε τα µη δίδυµα βρέφη, αλλά στην 

̟ερί̟τωση των διδύµων οι εµ̟ειρίες ε̟ικοινωνίας µε τους σηµαντικούς 

άλλους ξεκινούν α̟ό την ενδοµήτριο ζωή (µε την έννοια της συν-

ανά̟τυξης) και ̟εριλαµβάνουν όχι µόνο τους ενήλικες γονείς, τις 

γιαγιάδες, τους ̟α̟̟ούδες και τα µεγαλύτερα αδέλφια, αλλά και τον/την 

δίδυµο/δίδυµη αδελφό/ή. Αυτό σηµαίνει ότι οι δίδυµοι µετα-γεννητικά 

έχουν ̟ερισσότερες ευκαιρίες εµ̟ειριών µε ενηλίκους και δίδυµους 

συνοµηλίκους  συντρόφους, και αυτό ίσως έχει ως α̟οτέλεσµα να α̟οκτούν 

µια ̟ρώιµη ικανότητα ̟ροσαρµογής και χρονικού συντονισµού- ̟ιθανώς 

µια άλλη αίσθηση του χρόνου- ανάλογα µε τις αντίστοιχες ικανότητες του 

ε̟ικοινωνιακού τους συντρόφου. Η θέση αυτή, ̟ου α̟οδίδει 

̟ροσαρµοστικές ιδιότητες όχι µόνο στον ενήλικα ε̟ικοινωνιακό σύντροφο 

αλλά και στο δίδυµο βρέφος, θα ̟ρέ̟ει να εξεταστεί ερευνητικά, αλλά 

σίγουρα α̟οτελεί µια νύξη για την αναγκαιότητα να διερευνηθούν και τα 
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̟ιθανά ανα̟τυξιακά ̟λεονεκτήµατα της διδυµίας, ̟ου µέχρι σήµερα έχουν 

̟αραµεληθεί.  

 Ο Trevarthen (2007, σ. 391, in press) υ̟οστηρίζει ότι χρειάζονται λίγα 

δευτερόλε̟τα –α̟ό 1/3ο του δευτερολέ̟του έως ̟ερί̟ου 6 δευτερόλε̟τα- 

για να νιώσουµε την εµ̟ειρία εκείνου ̟ου βιώνουµε, και ειδικά για τη 

δια̟ροσω̟ική ε̟ικοινωνία βρέφους-γονέα, α̟ό 3 έως 6 δευτερόλε̟τα. Πρόκειται 

για τον χρόνο της συνειδητής δράσης, αντίδρασης και διάδρασης στο 

ψυχολογικό ̟αρόν. Ε̟ι̟λέον κάνει λόγο για τους αφηγηµατικούς χρόνους της 

φαντασίας και της µνήµης, ̟ου µετρούνται σε λε̟τά, ώρες, ηµέρες, χρόνια 

κ.λ̟., καθώς και για τους χρόνους της ασυνείδητης δράσης και αντίδρασης, 

̟ου µετρούνται σε χιλιοστά του δευτερολέ̟του - εδώ οι χρονικές διάρκειες 

βρίσκονται κάτω α̟ό το κατώφλι της συνείδησης, αλλά η ε̟ίγνωση της 

δράσης, αν υ̟άρξει, είναι στιγµιαία. Παρόλο ̟ου ο Trevarthen ̟αραθέτει 

αναλυτικούς ̟ίνακες (2007, in press, για µία ̟ιο α̟λή ταξινόµηση βλ. 

Osborn, 2009) µε ̟ολυάριθµες βρεφικές δράσεις, διαδράσεις και αντιδράσεις 

στις 3 αυτές χρονικές ζώνες, ο ίδιος έχει ̟αραλείψει να εντάξει τη νεογνική 

και βρεφική µίµηση σε κά̟οια α̟ό αυτές. Βασιζόµενοι στα ̟αρα̟άνω 

ευρήµατα σχετικά µε τις µέσες διάρκειες της µίµησης στις δυαδικές 

αλληλε̟ιδράσεις των υ̟οκειµένων της µελέτης µας, αλλά και άλλων 

̟ρογενέστερων µελετών, ̟ιστεύουµε ότι η µίµηση εµφανίζεται συχνότερα 

στη ζώνη του ψυχολογικού ̟αρόντος, αλλά µ̟ορεί εύκαµ̟τα, γρήγορα ή 

̟ιο αργά, να κινηθεί και στις άλλες δύο χρονικές ζώνες. Ωστόσο, στο 

̟λαίσιο της έρευνας, έχουν καταγραφεί µιµητικά ε̟εισόδια µε ̟ολύ 

µεγαλύτερη διάρκεια, ό̟ως ̟.χ. η ̟ερί̟τωση ενός τρίλε̟του ξεκαρδιστικού 

µιµητικού ε̟εισοδίου ̟ατέρα-βρέφους (Kokkinaki, 1998). Τέτοιου είδους 

µιµήσεις, ̟ου διαρκούν ̟ολύ ̟ερισσότερο α̟ό µερικά δευτερόλε̟τα, 

χαρακτηρίζονται α̟ό ̟οικίλες συγκινησιακές διακυµάνσεις και ̟αίρνουν 

τη µορφή ε̟ικοινωνιακής «̟ερι̟έτειας» ̟ου έχει αρχή, κορύφωση, 

χαλάρωση και τέλος. Άλλωστε, το εύρος των διαρκειών της µίµησης 

κυµαίνεται κάτω και ̟άνω α̟ό τη ζώνη του ψυχολογικού ̟αρόντος. Στην 

̟αρούσα µελέτη, στις Οµάδες 1, 2 και 3, το χρονικό εύρος της µίµησης στις 
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εναλλαγές σειράς κυµάνθηκε α̟ό 1 έως 81 δευτερόλε̟τα, στις συµ̟τώσεις 

δράσης α̟ό 1 έως 90 δευτερόλε̟τα, και στους συνδυασµούς α̟ό 2 έως 168 

δευτερόλε̟τα. Ε̟ίσης, στις µιµήσεις µεταξύ των δίδυµων βρεφών της 

̟αρούσας µελέτης, το εύρος κυµάνθηκε α̟ό 1 έως 82 δευτερόλε̟τα. Το ίδιο 

ισχύει και στις συγκρίσιµες µε την ̟αρούσα νατουραλιστικές µελέτες9. 

 Πιστεύουµε ότι η µίµηση στις αλληλε̟ιδράσεις ενηλίκων-βρεφών 

(δίδυµων και µη δίδυµων) και δίδυµων βρεφών µεταξύ τους, µ̟ορεί να 

κυµανθεί και στις τρεις ζώνες ̟ου εισηγείται ο Trevarthen (2007). Οι 

Witmann και Pöppel (1999) υ̟οστηρίζουν ότι ο εγκέφαλος οργανώνει την 

εµ̟ειρία και ενσωµατώνει ε̟ιµέρους στοιχεία σε µια ρυθµική σειρά, 

χρησιµο̟οιώντας ως βασική µονάδα την χρονική διάρκεια των 3 

δευτερολέ̟των. Σε σχετική µελέτη, η Μαζοκο̟άκη (2007˙ Mazokopaki & 

Kugiumutzakis, 2009) βρήκε α̟λούς βρεφικούς ρυθµούς µε διάρκεια 3 

δευτερολέ̟των και σύνθετους ρυθµούς µε δι̟λάσια διάρκεια (6 

δευτερόλε̟τα). Όµως η µίµηση δεν ταυτίζεται µε τους βρεφικούς ρυθµούς 

και κυµαίνεται εντός, κάτω και ̟άνω α̟ό τη ζώνη του ψυχολογικού 

̟αρόντος - ίσως εξαιτίας της διακύµανσης των συγκινήσεων των δύο 

συντρόφων. Η µίµηση είναι ̟ιθανό να βρεθεί συχνότερα ή α̟οκλειστικά 

στη ζώνη του ψυχολογικού ̟αρόντος, αν είναι ρυθµική. Σε τρέχουσα 

έρευνα του εργαστηρίου µας, ̟ου ε̟ικεντρώνεται στους βρεφικούς ρυθµούς 

και στη ρυθµική µίµηση, ελέγχουµε αυτή την υ̟όθεση (Αντωνακάκης, σε 

̟ροετοιµασία). 

  

5.7. Έλεγχος υ̟οθέσεων και Περίληψη Ευρηµάτων και Ερµηνείας 

Στο ̟αρόν κεφάλαιο συνοψίζουµε τα ευρήµατα και την ερµηνεία τους και 

̟ροχωρούµε στον έλεγχο των δύο βασικών υ̟οθέσεων της έρευνας, οι 

ο̟οίες, ό̟ως ̟εριγράψαµε στη Μεθοδολογία, ήταν: 

1. Αν οι δυάδες µητέρων-δίδυµων βρεφών αλληλε̟ιδρούν όµοια µε τις 

δυάδες µητέρων-µη δίδυµων βρεφών, τότε, ̟ιθανόν, δεν θα βρεθούν 

                                                 
9 Βιταλάκη, 2002, Πίνακας 8˙ Kokkinaki, 1998, Πίνακες 6.28, 6.29, 6.30˙ Kokkinaki & 
Kugiumutzakis, 2000, Πίνακες 1 και 2˙ Kugiumutzakis, 1993, Πίνακας 2.3˙ 
Μαρκοδηµητράκη, 2003, Πίνακες 7, 8, 9, 10 και 11˙ Πρατικάκη, 2009, Πίνακες 22 και 23. 
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̟ολλές και σηµαντικές διαφορές στις υ̟ό µελέτη µεταβλητές της µίµησης 

κατά τους ̟ρώτους 10 µήνες της ανά̟τυξης. 

2. Η συνθήκη της διδυµίας µαζί µε την ασυµµετρία στην ωρίµανση και στην 

ανά̟τυξη ̟ου υ̟άρχουν ανάµεσα στις µητέρες και στα δίδυµα βρέφη 

µ̟ορεί να οδηγήσουν σε διαφορές των υ̟ο µελέτη µεταβλητών της µίµησης 

στις αλληλε̟ιδράσεις µητέρων-δίδυµων βρεφών και στις αλληλε̟ιδράσεις 

των δίδυµων βρεφών µεταξύ τους.  

 

 1. Ως ̟ρος τη συχνότητα της µίµησης βρήκαµε συνεχή εµφάνισή της α̟ό 

τον 1ο έως τον 10ο µήνα σε όλες τις οµάδες του δείγµατος, εύρηµα 

σύµφωνο µε τα αντίστοιχα των συγκρίσιµων µελετών και ενδεικτικό της 

έµφυτης καταγωγής, της ̟ρώιµης, αυθόρµητης, ε̟ικοινωνιακής 

λειτουργίας και της συνεχούς ̟αρουσίας της µίµησης στον χρόνο της 

µελέτης. Ό̟ως οι δυάδες µητέρων-µη δίδυµων βρεφών έτσι και οι δυάδες 

µητέρων-δίδυµων βρεφών, αλλά και οι δυάδες των δίδυµων βρεφών 

µεταξύ τους ̟ροχωρούν στη διυ̟οκειµενική µίµηση, δηλαδή, στο 

µοίρασµα λίγο-̟ολύ της ίδιας ̟ράξης, του ίδιου κινήτρου (ε̟ικοινωνίας) 

και των ίδιων συγκινήσεων.   

            Το νέο εύρηµα ότι διαχρονικά οι καµ̟ύλες ανά̟τυξης της µίµησης 

στις δυάδες µητέρων-βρεφών (µη δίδυµων και δίδυµων) έχουν ̟αρόµοια 

µορφή και δεν διαφορο̟οιούνται µε την ηλικία και µε τη σειρά γέννησης 

(Οµάδες 2 και 3) δείχνει ότι, αν και ̟ερισσότερο κουρασµένες α̟ό την 

ταυτόχρονη ανατροφή δύο βρεφών, οι µητέρες των διδύµων της µελέτης 

µας στην ̟ορεία του χρόνου ήταν ικανές σύντροφοι στη µιµητική 

ε̟ικοινωνία µε τα νεαρά δίδυµα βρέφη τους – εξίσου ικανές µε τις µητέρες 

των µη δίδυµων βρεφών. Ό̟ως τα µη δίδυµα βρέφη έτσι και τα δίδυµα 

βρέφη είναι εξαρχής ικανά για µιµητική αλληλε̟ίδραση µε τις µητέρες 

τους, αλλά και µεταξύ τους. Στην καθηµερινή τους ζωή τα δίδυµα βρέφη 

έχουν έναν ε̟ι̟λέον σύντροφο στη µιµητική ε̟ικοινωνία. Για τα δίδυµα 

βρέφη, η ̟οικιλία συντρόφων διαφορετικής ηλικίας  ίσως καθιστά τη µίµηση  
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έναν ̟ρακτικό τρό̟ο α̟οφυγής της µοναξιάς και έναν ̟ιο ενδιαφέροντα 

και ̟ιο ̟ροκλητικό τρό̟ο ε̟ικοινωνίας.  

            Παρά τις ̟αρα̟άνω οµοιότητες, ̟εραιτέρω µελέτη χρειάζεται η 

χαµηλή συχνότητα Μ.Ο. µίµησης στο δείγµα µας στις µεταξύ των διδύµων 

αλληλε̟ιδράσεις (Μ.Ο.=1 µίµηση ανά 7-λε̟το ε̟ικοινωνίας) σε σχέση µε 

την αντίστοιχη α̟ό τη µελέτη της Μαρκοδηµητράκη (2003) (Μ.Ο.=2,24 

µιµήσεις ανά 7-λε̟το ε̟ικοινωνίας), χωρίς να α̟οκλείονται οι 

αναµενόµενες ατοµικές διαφορές στην ε̟ικοινωνία των ανα̟τυσσόµενων 

δίδυµων βρεφών.   

Έλεγχος υ̟οθέσεων 

Τα δεδοµένα α̟ό τις αναλύσεις των συχνοτήτων της µίµησης στις 4 

Οµάδες του δείγµατος ενισχύουν την ̟ρώτη µας υ̟όθεση:   

α) λόγω της συνεχούς εµφάνισης της µίµησης α̟ό τον 1ο έως τον 10ο µήνα 

σε όλες τις οµάδες,  

β) λόγω του εύρους των Μ.Ο. µίµησης των Οµάδων 1, 2 και 3, το ο̟οίο 

βρίσκεται µέσα στα όρια του εύρους ̟ου βρέθηκε στις άλλες σχετικές 

µελέτες, και κυρίως λόγω του εύρους των Μ.Ο. µίµησης των δίδυµων 

βρεφών-µητέρων (Οµάδες 2 και 3), το ο̟οίο, ε̟ίσης, βρίσκεται µέσα στα 

όρια του εύρους ̟ου βρέθηκε στις οµάδες µη δίδυµων βρεφών-µητέρων 

των άλλων σχετικών µελετών, και 

γ) λόγω του νέου ευρήµατος της α̟ουσίας στατιστικώς σηµαντικών 

διαφορών στις καµ̟ύλες ανά̟τυξης της συχνότητας της µίµησης στις 

Οµάδες 1, 2 και 3 στην ̟ορεία του χρόνου (διαχρονική ανάλυση). 

        Άρα οι δυάδες µητέρων-δίδυµων βρεφών, στο σύνολο των 

δεδοµένων και διαχρονικά, δεν διαφέρουν ως ̟ρος τους Μ.Ο. συχνότητας 

της µίµησης α̟ό τις δυάδες µητέρων-µη δίδυµων βρεφών. 

           Τα δεδοµένα α̟ό τις αναλύσεις των συχνοτήτων της µίµησης στην 

Οµάδα 4 δείχνουν αφενός ότι τα δίδυµα βρέφη είναι εξαρχής ικανά για 

µιµητική αλληλε̟ίδραση µε τις µητέρες τους αλλά και µεταξύ τους, 

αφετέρου  ενισχύουν την δεύτερη υ̟όθεσή µας:   
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α) λόγω του χαµηλότερου Μ.Ο. συχνότητας της µίµησης στις µεταξύ των 

διδύµων αλληλε̟ιδράσεις σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους Μ.Ο. στις 

αλληλε̟ιδράσεις µητέρων-βρεφών (δίδυµων και µη δίδυµων) της δικής 

µας µελέτης και των άλλων µελετών10 - µια διαφορά ̟ου ̟αρα̟έµ̟ει 

κυρίως σε ατοµικές διαφορές µεταξύ των µελών των δίδυµων δυάδων των 

ανα̟τυσσόµενων βρεφών, και     

β) λόγω του ότι τα δίδυµα βρέφη της µελέτης µας µιµήθηκαν τις ενήλικες 

µητέρες τους και τα συνοµήλικα δίδυµα αδέρφια τους – µια διαφορά ̟ου 

οφείλεται στη συνθήκη της διδυµίας, η ο̟οία οδηγεί τα δίδυµα βρέφη να 

έχουν έναν ε̟ι̟λέον σύντροφο µίµησης στην καθηµερινή τους ζωή. 

 

2.  Ως ̟ρος την κατεύθυνση της µίµησης  και σε συµφωνία µε τα ευρήµατα 

των άλλων σχετικών µελετών, βρήκαµε ότι συνολικά οι µητέρες µιµήθηκαν 

συχνότερα τα βρέφη τους α̟ό ό,τι τα βρέφη (µη δίδυµα και δίδυµα) τις 

µητέρες τους. Το νέο εύρηµα ότι διαχρονικά οι καµ̟ύλες ανά̟τυξης της 

µητρικής µίµησης (δίδυµων και µη δίδυµων βρεφών) έχουν ̟αρόµοια 

µορφή και δεν διαφορο̟οιούνται µε την ηλικία και µε τη σειρά γέννησης 

(Οµάδες 2 και 3) δείχνει µια ασυµµετρία, ενδεικτική της µητρικής ε̟ιθυµίας 

να αρχίσει, να διατηρήσει και να ̟αρατείνει την ε̟ικοινωνία µε το βρέφος  

της. Ως ̟ιο ώριµη α̟ό το βρέφος, η µητέρα το καταφέρνει ε̟ιστρέφοντας 

και καθρε̟τίζοντας µία ή ̟αρα̟άνω φορές τη βρεφική συµ̟εριφορά, 

«λέγοντας» στο ̟αιδί της ̟όσο σηµαντικό είναι το ίδιο και η ̟ράξη του 

και ότι το να σε µιµούνται –ό̟ως και το να µιµείσαι-  έχει νόηµα στην 

ε̟ικοινωνία. Για 10 µήνες το ̟ρότυ̟ο αυτό ̟αρέµεινε σταθερό - οι µητέρες 

των δίδυµων βρεφών δρουν στη µιµητική ε̟ικοινωνία µε τρό̟ο 

ασύµµετρο, ακριβώς ό̟ως και οι µητέρες των µη δίδυµων βρεφών. 

Αντίστροφα, τα δίδυµα βρέφη µιµούνται λιγότερο τις µητέρες τους α̟ό 

όσο αυτές εκείνα, ακριβώς ό̟ως κάνουν τα µη δίδυµα βρέφη.  

                                                 
10 Παρόλο ̟ου η ασυµφωνία µε τον αντίστοιχο υψηλότερο Μ.Ο. στη µελέτη της 
Μαρκοδηµητράκη (2003) δείχνει ότι η έρευνα ̟ρέ̟ει να συνεχιστεί. 
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         Στη µελέτη µας, ε̟ίσης,  βρήκαµε ότι ενώ οι µητέρες (µη δίδυµων 

και δίδυµων βρεφών) µιµούνται ̟ερισσότερο τα βρέφη τους α̟ό όσο αυτά 

εκείνες, οι µητέρες των δίδυµων βρεφών, κατά τους ̟ρώτους 10 µήνες, 

µιµούνται ̟ερί̟ου εξίσου τα ̟ρωτότοκα και τα δευτερότοκα δίδυµα 

̟αιδιά τους. Έτσι έχουµε µία γενική για όλες τις µητέρες ασυµµετρία, ενώ 

στην ̟ερί̟τωση των Οµάδων 2 και 3 η µητρική µίµηση ̟ρος τα 

̟ρωτότοκα και τα δευτερότοκα δίδυµα βρέφη είναι συµµετρική – εύρηµα 

ενδεικτικό της δυναµικής της διδυµίας κατά τη βρεφική ηλικία.  Μάλιστα, 

η δυναµική αυτή γίνεται ̟ιο εµφανής στην ανα̟τυξιακή της ̟ροο̟τική: 

ενώ στο σύνολο των δεδοµένων, οι µητέρες των διδύµων µιµήθηκαν ̟ιο 

συχνά τα ̟ρωτότοκα α̟ό όσο (οι ίδιες µητέρες) τα δευτερότοκα δίδυµα 

βρέφη τους, διαχρονικά η διαφορά αυτή εξαφανίζεται.  

        Στη µελέτη µας και σε συµφωνία µε τη µελέτη της 

Μαρκοδηµητράκη (2003), τα δίδυµα βρέφη (Οµάδα 4) συνολικά 

µιµήθηκαν το ένα το άλλο µε την ίδια ̟ερί̟ου συχνότητα. Η συµµετρική 

αυτή µίµηση  ανακλά τα όρια ̟ου θέτει η ίδια η ανά̟τυξη στο ̟όσο συχνά 

τα δίδυµα βρέφη θα µιµηθούν το ένα το άλλο. Αυτό το «̟όσο» είναι 

̟ερί̟ου ίσος αριθµός µιµήσεων, εύρηµα ̟ου µαρτυρεί: α) το ίδιο ̟ερί̟ου 

ανα̟τυξιακό ε̟ί̟εδο των δίδυµων αδερφών στην κινητική, φωνολογική, 

αντιλη̟τική, γνωστική, κοινωνική και συγκινησιακή σφαίρα, και β) την 

εξαρχής οικειότητα και αµοιβαιότητα των διδύµων ̟ου α̟αιτεί η µίµηση 

ως µορφή ε̟ικοινωνίας στην ̟ορεία του χρόνου.  

        Βρήκαµε ότι στο σύνολο των δεδοµένων και διαχρονικά οι µητέρες 

των διδύµων µιµήθηκαν ̟ιο συχνά τα ̟ρωτότοκα βρέφη τους (Οµάδα 2)  

α̟ό ό,τι οι µητέρες των µη δίδυµων βρεφών τα δικά τους (Οµάδα 1). 

Μέχρι την εκ̟όνηση άλλων σχετικών µελετών, θεωρήσαµε το εύρηµα αυτό 

̟ρος το ̟αρόν «τυχαίο» λόγω της α̟ουσίας διαφορών στις οκτώ α̟ό τις 

εννιά σχετικές στατιστικές αναλύσεις, λόγω της οριακότητας της 

στατιστικής σηµαντικότητας, λόγω της αντίστροφης δυνατής ανάγνωσης 

του ευρήµατος («Γιατί τα ̟ρωτότοκα δίδυµα βρέφη µιµούνται λιγότερο τις 

µητέρες τους α̟ό όσο τα µη δίδυµα βρέφη τις δικές τους;») και λόγω της 
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̟ιθανότητας το εύρηµα να οφείλεται ̟.χ. στη διάθεση «της στιγµής» των 

̟ρωτότοκων δίδυµων βρεφών ή των µητέρων τους, κατά τη διάρκεια του 

κάθε 7-λέ̟του ε̟ικοινωνίας. Τονίσαµε, τέλος, ότι η εµ̟ειρική ενίσχυση ή 

όχι της ενδιαφέρουσας ̟αρατήρησης της Piontelli (2002), ότι οι 

µονοζυγώτες µιµούνται ο ένας τον άλλον ̟ερισσότερο α̟ό ό,τι οι 

διζυγώτες, θα α̟αντηθεί όταν υ̟άρξουν συγκριτικές νατουραλιστικές, 

διαχρονικές µελέτες µε µονοζυγωτικά, διζυγωτικά και µε µη δίδυµα 

βρέφη. 

Έλεγχος υ̟οθέσεων 

Τα δεδοµένα α̟ό τις αναλύσεις της κατεύθυνσης της µίµησης στις 4 

Οµάδες του δείγµατος ενισχύουν την ̟ρώτη µας υ̟όθεση λόγω της 

ασύµµετρης µίµησης, ό̟ου οι µητέρες των δίδυµων, ό̟ως και οι µητέρες 

των µη δίδυµων βρεφών, µιµούνται (στο σύνολο των δεδοµένων και 

διαχρονικά, χωρίς στατιστικώς σηµαντικές διαφορές) ̟ερισσότερο τα 

βρέφη τους α̟ό όσο αυτά εκείνες – κρίσιµη οµοιότητα δηλωτική της 

µιµητικής συµ̟εριφοράς των µητέρων ως µητέρων του είδους µας. 

      Υ̟ήρξε, όµως, και µια σηµαντική διαφορά ̟ου ανακλά τη 

δυναµική της µητρότητας στη διδυµία – οι µητέρες των διδύµων 

µιµούνται εξίσου τα ̟ρωτότοκα και τα δευτερότοκα δίδυµα βρέφη τους. 

Κρίσιµο, ε̟ι̟λέον, εύρηµα αυτής της δυναµικής σε ανα̟τυξιακό ε̟ί̟εδο 

είναι, ότι ενώ στο σύνολο των δεδοµένων, οι µητέρες των διδύµων 

µιµήθηκαν ̟ιο συχνά τα ̟ρωτότοκα α̟ό όσο (οι ίδιες µητέρες) τα 

δευτερότοκα δίδυµα βρέφη τους, διαχρονικά η διαφορά αυτή 

εξαφανίζεται. 

         Τα δεδοµένα α̟ό την Οµάδα 4 ενισχύουν την δεύτερη υ̟όθεσή µας, 

γιατί, σε αντίθεση µε την ασύµµετρη µίµηση µητέρων-βρεφών,  τα  δίδυµα 

βρέφη συνολικά µιµήθηκαν το ένα το άλλο µε την ίδια ̟ερί̟ου συχνότητα 

– διαφορά ̟ου οφείλεται στη συνθήκη της διδυµίας και ανακλά το ίδιο ̟ε-

ρί̟ου ανα̟τυξιακό ε̟ί̟εδο των δίδυµων αδερφών. 
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3. Ως ̟ρος τα είδη της µίµησης, σε συµφωνία µε τις σχετικές µελέτες, 

βρήκαµε ότι και στις 4 Οµάδες του δείγµατος οι σύντροφοι, ανάλογα µε το 

ε̟ί̟εδο ανά̟τυξής τους, χρησιµο̟οίησαν κάθε διαθέσιµη φωνητικο-

κινητική συµ̟εριφορά ̟ροκειµένου να ε̟ικοινωνήσουν µιµητικά. 

Κατέστησαν έτσι τη µιµητική τους ε̟ικοινωνία ̟οικίλη, ενδιαφέρουσα, 

̟ροκλητική και συνεχώς ανανεωνόµενη. 

Έλεγχος υ̟οθέσεων 

Τα δεδοµένα α̟ό τις αναλύσεις των ειδών της µίµησης  στις 4 Οµάδες του 

δείγµατος ενισχύουν την ̟ρώτη µας υ̟όθεση διότι µητέρες και βρέφη (µη 

δίδυµα και δίδυµα) και τα τελευταία µεταξύ τους, χρησιµο̟οίησαν κάθε 

διαθέσιµη φωνητικο-κινητική συµ̟εριφορά ̟ροκειµένου να 

ε̟ικοινωνήσουν µιµητικά. 

 

3.1. Σε συµφωνία µε τις σχετικές µελέτες, το ̟ιο σύνθετο και το ̟ιο 

δύσκολο ̟ρος ανα̟αραγωγή ̟ρότυ̟ο µίµησης για τα βρέφη, η µίµηση 

των συνδυασµών, έστω και σε χαµηλές συχνότητες, εµφανίστηκε στις 

αλληλε̟ιδράσεις µητέρων- βρεφών (δίδυµα και µη δίδυµα). Το εύρηµα  

δείχνει ότι οι µητέρες και τα βρέφη δεν αρκούνται στις α̟λές, αλλά 

ε̟ιχειρούν ̟ιο σύνθετες και ̟ιο δύσκολες µιµήσεις, καθιστώντας την 

ε̟ικοινωνία τους ̟ιο ̟ροκλητική. Το νέο εύρηµα της α̟ουσίας στατιστικώς 

σηµαντικών διαφορών, συνολικά και διαχρονικά (Οµάδες 2 και 3), δείχνει 

ότι η µίµηση των συνδυασµών δεν διαφορο̟οιείται ανά είδος δίδυµης 

δυάδας, ανά ηλικία και ανά σειρά γέννησης.  

       Παρά τις ̟αρα̟άνω οµοιότητες, ̟εραιτέρω µελέτη χρειάζεται η 

διαφορά ανάµεσα στη µελέτη µας, ̟ου δεν βρήκε µίµηση των συνδυασµών 

στις αλληλε̟ιδράσεις των δίδυµων βρεφών (Οµάδα 4) και της µελέτης της 

Μαρκοδηµητράκη (2003) ̟ου βρήκε. 

Έλεγχος υ̟οθέσεων 

Τα δεδοµένα α̟ό τις αναλύσεις της µίµησης των συνδυασµών στις  

Οµάδες 1, 2 και 3 του δείγµατος ενισχύουν την ̟ρώτη µας υ̟όθεση λόγω του 

ότι µητέρες και βρέφη (µη δίδυµα και δίδυµα) µιµούνται αυτό το δύσκολο 
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̟ρότυ̟ο, και µάλιστα µε α̟ουσία στατιστικώς σηµαντικών διαφορών στο 

σύνολο των δεδοµένων και στις Οµάδες 2 και 3 συνολικά και διαχρονικά. 

         Οι αναλύσεις στο σύνολο των δεδοµένων της µίµησης των 

συνδυασµών στην Οµάδα 4 ενισχύει τη δεύτερη υ̟όθεσή µας, γιατί, σε 

αντίθεση µε τις Οµάδες 1, 2 και 3, δεν βρέθηκε µίµηση των συνδυασµών 

στις µεταξύ των δίδυµων βρεφών αλληλε̟ιδράσεις. Η ενίσχυση αυτή δεν 

είναι τόσο ισχυρή όσο άλλες, αφού η Μαρκοδηµητράκη (2003) βρήκε 

µίµηση αυτού του υ̟ο-είδους στις µεταξύ των δύο δίδυµων βρεφών 

ε̟ικοινωνίες. Περαιτέρω µελέτη θα λύσει το ενδιαφέρον αυτό ζήτηµα.  

 

3.2. Ως ̟ρος τη µίµηση των εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου, τα ευρήµατά µας 

συµφωνούν µε τα αντίστοιχα των σχετικών µελετών ως ̟ρος το ̟οσοστό 

εµφάνισης, την ε̟ικράτηση της µίµησης του ανοίγµατος-κλεισίµατος του 

στόµατος, την ̟τωτική τάση της συχνότητας της µίµησης των εκφράσεων 

του ̟ροσώ̟ου στον χρόνο της µελέτης, την α̟ουσία στατιστικώς 

σηµαντικών διαφορών µεταξύ των ̟ρος σύγκριση οµάδων, στο σύνολο 

των δεδοµένων και διαχρονικά. Τα ευρήµατα δείχνουν ότι, σε αντίθεση µε 

την υ̟όθεση του Piaget (1962), η µίµηση των εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου 

είναι εξαρχής ̟αρούσα και συµβάλλει στην ̟οικιλία της ε̟ικοινωνίας 

µητέρων-βρεφών (µη δίδυµων και δίδυµων) και των τελευταίων µεταξύ 

τους. Η αύξηση της ηλικίας οδηγεί σε µείωση της µίµησης των εκφράσεων 

του ̟ροσώ̟ου γιατί η ραγδαία ωρίµανση του φωνητικο-κινητικού 

συστήµατος οδηγεί τα βρέφη (και ̟αρασύρει τις µητέρες) να µιµούνται 

και άλλα ̟ρότυ̟α ενώ τα «στοµατικά» ̟ρότυ̟α χάνουν σταδιακά την 

̟ρωτοκαθεδρία ̟ου είχαν τους ̟ρώτους µήνες µετά τη γέννηση. 

        Η ̟αρούσα µελέτη έδωσε, νοµίζουµε, α̟άντηση σε µία 

ενδιαφέρουσα διαφωνία, δηλαδή, αν στην ̟ορεία του χρόνου κά̟οια είδη 

µίµησης α̟λώς µειώνονται (θέση του Κουγιουµουτζάκη) ή και 

εξαφανίζονται (θέση Μαράτου). Στη βάση των ευρηµάτων µας, η θέση µας 

ως ̟ρος την ̟αρα̟άνω διαφωνία είναι ότι στην ̟ορεία του ̟ρώτου έτους 

η ικανότητα της µίµησης δεν εξαφανίζεται, είναι συνεχώς ̟αρούσα και 
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συνεχώς λειτουργική. Αυτό ̟ου αλλάζει είναι τα είδη της µίµησης και η 

̟ορεία τους στον χρόνο – το τι, δηλαδή, µιµούνται ̟ερισσότερο ή λιγότερο 

οι δύο σύντροφοι στις διάφορες χρονικές στιγµές. Στο σηµείο αυτό 

συµφωνούµε µε τον Kugiumutzakis (1985, 1993, 1998, 1999) και 

διαφωνούµε µε τη Maratos (1973, 1982, Πανο̟ούλου - Μαράτου, 2000). 

∆ιαφωνούµε, όµως µε τον Κουγιουµουτζάκη ότι η µίµηση µιας 

συµ̟εριφοράς µ̟ορεί να µειώνεται, αλλά δεν εξαφανίζεται – στη δική µας 

µελέτη, τον 6ο µήνα, η καµ̟ύλη της µίµησης των εκφράσεων του 

̟ροσώ̟ου στην Οµάδα 2 εξαφανίστηκε, στη συνέχεια ανήλθε και τελικά 

συνέχισε την ̟τωτική της τάση.  

 Ε̟ίσης, στη µελέτη µας, τον 4ο µήνα, η καµ̟ύλη της µίµησης των 

κινήσεων του σώµατος ̟ροσωρινά µηδενίστηκε και µετά συνέχισε ανοδικά 

την ̟ορεία της. Προφανώς στο σηµείο αυτό συµφωνούµε µε την Μαράτου 

ως ̟ρος την ̟ροσωρινή εξαφάνιση ενός είδους µίµησης, ενώ µιµήσεις άλλων 

ειδών µ̟ορεί να ̟αραµένουν σταθερές ή να αυξάνονται (̟.χ. αύξηση της 

µίµησης φωνηέντων τον 6ο µήνα). Άρα η ανα̟τυξιακή εικόνα ̟ου 

̟εριγράφουµε έχει ως εξής: Η µίµηση ως ικανότητα ̟αραµένει σταθερή 

κατά το ̟ρώτο έτος, ενώ οι ̟ορείες των ειδών µίµησης αλλάζουν µε 

σταθερές, ανοδικές, ̟τωτικές ̟ορείες ή ακόµη και ̟ροσωρινές εξαφανίσεις.  

Έλεγχος υ̟οθέσεων 

Τα δεδοµένα α̟ό τις αναλύσεις της µίµησης των εκφράσεων του 

̟ροσώ̟ου στις 4 οµάδες και σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα των σχετικών 

µελετών ενισχύουν την ̟ρώτη µας υ̟όθεση: 

α) λόγω των ίδιων ̟ερί̟ου ̟οσοστών εµφάνισης της µίµησης των  

εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου,  

β) λόγω της ε̟ικράτησης της µίµησης του ανοίγµατος-κλεισίµατος του 

στόµατος έναντι των άλλων υ̟ο-ειδών των  εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου,  

γ) λόγω της ̟τωτικής τάσης της συχνότητας της µίµησης των εκφράσεων 

του ̟ροσώ̟ου στον χρόνο της µελέτης,  

δ) λόγω της α̟ουσίας στατιστικώς σηµαντικών διαφορών µεταξύ των ̟ρος 

σύγκριση οµάδων στο σύνολο των δεδοµένων και διαχρονικά .  
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3.3. Ως ̟ρος τη µίµηση των κινήσεων του σώµατος τα ευρήµατά µας 

συµφωνούν µε τα αντίστοιχα των σχετικών µελετών ως ̟ρος την α̟ουσία 

στατιστικώς σηµαντικών διαφορών µεταξύ των ̟ρος σύγκριση οµάδων 

στο σύνολο των δεδοµένων, την ε̟ικράτηση της µίµησης των κινήσεων 

των χεριών, την ανοδική τάση της µίµησης κινήσεων του σώµατος στον 

χρόνο της µελέτης, και την ε̟ικράτησή τους έναντι των άλλων ειδών 

µίµησης στις µεταξύ των διδύµων αλληλε̟ιδράσεις.    

     Η ραγδαία ανά̟τυξη του κινητικού συστήµατος γενικά και η 

αντίστοιχη των άνω άκρων ειδικά ερµηνεύουν αφενός την ανοδική τάση 

της µίµησης των κινήσεων του σώµατος στον χρόνο της µελέτης και 

αφετέρου την ε̟ικράτησή της στις µεταξύ των διδύµων αλληλε̟ιδράσεις 

(Οµάδα 4).    

       ∆ύο είναι τα ευρήµατα ̟ου χρήζουν ̟εραιτέρω εµ̟ειρικής 

διερεύνησης. Πρώτον, η ασυµφωνία των σχετικών µελετών ως ̟ρος τα 

̟οσοστά εµφάνισης της µίµησης των κινήσεων του σώµατος (στο σύνολο 

όλων των ειδών µίµησης) στις δυάδες ενηλίκων-βρεφών - 4 µελέτες 

(Βιταλάκη, Κοκκινάκη, Μαρκοδηµητράκη και η ̟αρούσα) βρίσκουν 

̟οσοστά εµφάνισης ̟ου κυµαίνονται α̟ό 5%-14% και 2 µελέτες  23% έως 

30% (Pawlby, Πρατικάκη). ∆εύτερον, αν και οι συνολικές διαχρονικές 

διαφορο̟οιήσεις των Οµάδων 2 και 3 δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές, οι 

διαφορο̟οιήσεις των καµ̟υλών ήταν στατιστικώς σηµαντικές µε την 

ηλικία – η διαφορο̟οίηση οφείλεται στην υψηλότερη συχνότητα της 

Οµάδας 3 (µητέρες-δευτερότοκα δίδυµα βρέφη), η ο̟οία υφίσταται 

̟ροσωρινή εξαφάνιση τον 4ο µήνα και µετά συνεχίζει ανοδικά την ̟ορεία 

της. 

Έλεγχος υ̟οθέσεων 

Τα δεδοµένα α̟ό τις αναλύσεις της µίµησης των κινήσεων του σώµατος 

στις 4 οµάδες είναι σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα των σχετικών µελετών 

και ενισχύουν την ̟ρώτη µας υ̟όθεση: 
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α) λόγω της α̟ουσίας στατιστικώς σηµαντικών διαφορών µεταξύ των ̟ρος 

σύγκριση οµάδων στο σύνολο των δεδοµένων, 

β) λόγω της ε̟ικράτησης της µίµησης των κινήσεων των χεριών έναντι των 

άλλων υ̟ο-ειδών των κινήσεων του σώµατος και στις 4 οµάδες, και 

γ) λόγω της ανοδικής τάσης της συχνότητας της µίµησης των κινήσεων του 

σώµατος στον χρόνο της µελέτης σε όλες τις οµάδες. 

         Σε αντίθεση µε τις άλλες οµάδες, ό̟ου ε̟ικράτησε η µίµηση των µη 

λεκτικών ήχων (Οµάδα 1) ή οι φωνητικές µιµήσεις (Οµάδες 2 και 3), στην 

Οµάδα 4 ε̟ικράτησε µίµηση των κινήσεων του σώµατος. Το εύρηµα 

ενισχύει τη δεύτερη υ̟όθεσή µας – µια διαφορά ̟ου ερµηνεύεται α̟ό τη 

ραγδαία ανά̟τυξη του βρεφικού κινητικού συστήµατος, το ο̟οίο 

υ̟ηρετεί συχνότερα α̟ό τα άλλα συστήµατα τη µεταξύ των διδύµων 

µιµητική ε̟ικοινωνία.  

 
 3.4. Ως ̟ρος τη φωνητική µίµηση τα ευρήµατά µας συµφωνούν µε τα 

αντίστοιχα των σχετικών µελετών ως ̟ρος τα υψηλά ̟οσοστά εµφάνισής 

της κατά τους ̟ρώτους 10 µήνες. Τονίσαµε την ενεργό και µεγάλη σε 

συχνότητα συνεισφορά του φωνητικού συστήµατος κατά τη µιµητική 

ε̟ικοινωνία. 

           Το εύρηµα ότι στην Οµάδα 1 ε̟ικράτησε η µίµηση µη λεκτικών 

ήχων και ακολούθησε η φωνητική µίµηση και ότι στις Οµάδες 2 και 3 

ε̟ικράτησε η φωνητική µίµηση και ακολούθησε η µίµηση µη λεκτικών 

ήχων, ερµηνεύει τις στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στο σύνολο των 

δεδοµένων και διαχρονικά µεταξύ των Οµάδων 1-2 και 1-3.  

        Ως ̟ρος τις διαχρονικές αναλύσεις µεταξύ των Οµάδων 2-3, οι ε̟ί 

µέρους διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία και τη σειρά γέννησης δεν ήταν 

στατιστικώς σηµαντικές, ενώ βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική 

αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο ̟αραγόντων (ηλικία και οµάδα), η ο̟οία 

οφείλεται στην καθρε̟τική µορφή των καµ̟υλών ανά̟τυξης της φωνητικής 

µίµησης µεταξύ 6ου και 8ου µήνα. Η ̟αρούσα µελέτη ̟ρόσθεσε το εύρηµα 

ότι καθρε̟τικές µορφές ανά̟τυξης δεν συµβαίνουν µόνο µεταξύ δύο 
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διαφορετικών µιµητικών συµ̟εριφορών (το εύρηµα του Kugiumutzakis, 

1985, 1993), αλλά και σε µία, την ίδια µιµητική συµ̟εριφορά, σε δείγµα 

̟ρωτότοκων και δευτερότοκων δίδυµων βρεφών, ̟ου αλληλε̟ιδρούν µε 

τις ίδιες µητέρες – εύρηµα ̟ου υ̟ονοεί την ύ̟αρξη ατοµικών διαφορών 

µεταξύ των δυάδων µητέρων--̟ρωτότοκων και µητέρων- δευτερότοκων 

δίδυµων βρεφών.    

Έλεγχος υ̟οθέσεων 

Τα δεδοµένα α̟ό τις αναλύσεις της φωνητικής µίµησης είναι σε συµφωνία 

µε τα αντίστοιχα των σχετικών µελετών και ενισχύουν την ̟ρώτη µας 

υ̟όθεση λόγω των υψηλών ̟οσοστών της εµφάνισής της στις 4 οµάδες του 

δείγµατος. 

           Υ̟ήρξαν, όµως, και οι ακόλουθες  δύο σηµαντικές διαφορές ̟ου δεν 

ενισχύουν την ̟ρώτη µας υ̟όθεση:  

α) στην Οµάδα 1 ε̟ικράτησε η µίµηση µη λεκτικών ήχων και ακολούθησε 

η φωνητική µίµηση, και στις Οµάδες 2 και 3 ε̟ικράτησε η φωνητική 

µίµηση και ακολούθησε η µίµηση µη λεκτικών ήχων. Η διαφορά είναι 

κρίσιµη. Α̟ό τη µια ερµηνεύει τις στατιστικώς σηµαντικές διαφορές της 

φωνητικής µίµησης στο σύνολο των δεδοµένων και διαχρονικά µεταξύ 

των Οµάδων 1-2 και 1-3. Α̟ό την άλλη, και ̟αρά τις ̟ολλές οµοιότητες 

της Οµάδας 1 µε τις Οµάδες 2 και 3, σηµατοδοτεί µια συχνή ̟ρακτική των 

µητέρων των µη δίδυµων βρεφών, οι ο̟οίες ̟ροτίµησαν να µιµηθούν τους 

ασταθείς, ̟αροδικούς, δυσδιάκριτους, «α̟ροσδιόριστους» ήχους, ̟αρά τα 

σαφή, δοµηµένα, σταθερά υ̟ο-είδη της φωνητικής µίµησης, τα ο̟οία 

̟ροτίµησαν οι µητέρες των διδύµων, και 

β) στις Οµάδες 2 και 3, µεταξύ 6ου και 8ου µήνα,  ̟αρουσιάστηκε η ̟αρα̟άνω 

̟εριγραφείσα καθρε̟τική µορφή των καµ̟υλών ανά̟τυξης της φωνητικής 

µίµησης, η ο̟οία δείχνει: 1) ότι καθρε̟τικές µορφές ανά̟τυξης δεν 

συµβαίνουν µόνο µεταξύ δύο διαφορετικών µιµητικών συµ̟εριφορών αλλά 

και σε µία, την ίδια µιµητική συµ̟εριφορά, σε δείγµα ̟ρωτότοκων και 

δευτερότοκων δίδυµων βρεφών, ̟ου αλληλε̟ιδρούν µε τις ίδιες µητέρες, 

και 2) ότι διαφορές δεν υ̟άρχουν µόνο µεταξύ των δυάδων µητέρων-µη 
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δίδυµων βρεφών και των δυάδων µητέρων-δίδυµων βρεφών, αλλά και 

µεταξύ των δυάδων µητέρων-̟ρωτότοκων και µητέρων-δευτερότοκων 

δίδυµων βρεφών.  

 

3.5. Ως ̟ρος τη µίµηση των φωνηέντων τα ευρήµατά µας συµφωνούν µε τα 

αντίστοιχα των σχετικών µελετών ως ̟ρος τα ̟ολύ υψηλά ̟οσοστά 

εµφάνισής της κατά τους ̟ρώτους 10 µήνες (εύρος 62%-68%) έναντι της 

µίµησης των συµφώνων (εύρος= 0%-3,5%) και της µίµησης του 

συνδυασµού φωνηέντων-συµφώνων (εύρος=31,5%-36%). Η ε̟ικράτηση 

της µίµησης των φωνηέντων στις φωνητικές µιµήσεις και των 4 Οµάδων 

του δείγµατος υ̟οστηρίζει την ά̟οψη του ∆αρβίνου (Darwin, 1872) ότι 

βασικοί φορείς έκφρασης των συγκινήσεων είναι τα φωνητικά όργανα  

και βασικοί εκφραστές της ευχαρίστησης είναι τα φωνήεντα. Ενισχύει, 

ε̟ίσης, τη θέση του Kugiumutzakis (1993, 1994, 2002˙ Kugiumutzakis et al., 

2005), ότι κυρίως τα φωνήεντα φέρουν το φορτίο των συγκινησιακών 

εκφράσεων και εξάρσεων ̟ου ̟αρατηρούνται στη µίµηση κατά το ̟ρώτο 

έτος. 

         Η α̟ουσία στατιστικώς σηµαντικών διαφορών στη σύγκριση των 

συχνοτήτων της µίµησης των φωνηέντων µεταξύ των Οµάδων 1-2,  1-3 και  

2-3 στο σύνολο των δεδοµένων, ερµηνεύεται α̟ό το ότι οι µητέρες και τα 

βρέφη (µη δίδυµα και δίδυµα) τα µιµήθηκαν µε τις ίδιες ̟ερί̟ου 

συχνότητες (εύρος και στις 4 Οµάδες= 62%-68%) – ̟αρά το γεγονός  ότι οι 

συχνότητες της φωνητικής µίµησης διαφέρουν κατά Οµάδα, διαφορά ̟ου 

«χάνεται» όταν τα υ̟οκείµενα µιµούνται φωνήεντα. 

      ∆ιαχρονικά, η µόνη δυνατή σύγκριση (Οµάδες 1 και 3) έδειξε 

α̟ουσία στατιστικώς σηµαντικής αλληλε̟ίδρασης µεταξύ ηλικίας και 

οµάδας καθώς και ότι οι δύο οµάδες δεν διέφεραν µεταξύ τους στατιστικά 

σηµαντικά. Το ότι οι διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία ήταν στατιστικώς 

σηµαντικές οφείλεται µάλλον σε ατοµικές διαφορές των ζευγών των δύο 

οµάδων. 
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          Σε συµφωνία µε τη µελέτη της Πρατικάκη (2009), στη µελέτη µας τα 

φωνήεντα έγιναν στόχος µίµησης α̟ό µόνα τους σε ̟οσοστό 64% και 

συµµετείχαν στη µίµηση του συνδυασµού φωνηέντων-συµφώνων σε 

̟οσοστό 30%. Το υψηλό ̟οσοστό (94%) συµµετοχής των φωνηέντων στη 

φωνητική µίµηση δείχνει τον κρίσιµο ρόλο τους στην ε̟ικοινωνία κατά το 

̟ρώτο έτος. Το εύρηµα της Πρατικάκη (2009), ότι στους 8 µε 10 µήνες 

µειώνεται η µίµηση των φωνηέντων και αυξάνεται η µίµηση του 

συνδυασµού φωνηέντων-συµφώνων, ενισχύεται α̟ό τα δικά µας 

ευρήµατα, και ερµηνεύεται α̟ό τη σταδιακή µείωση βρεφικής εκφοράς 

αµιγών φωνηέντων και την αύξηση εκφοράς συνδυασµών φωνηέντων-

συµφώνων, στο τέλος του ̟ρώτου έτους - διεργασία ̟ου ανακλάται στις 

φυσικές µιµητικές ε̟ικοινωνίες των βρεφών (διδύµων και µη διδύµων) µε 

τους ενήλικες σηµαντικούς άλλους. Η µίµηση συνδυασµών φωνηέντων-

συµφώνων θα µ̟ορούσε να είναι ένας ̟ιθανός ̟ροάγγελος της εκφοράς 

των ̟ρώτων λέξεων.  

Έλεγχος υ̟οθέσεων 

Τα δεδοµένα α̟ό τις αναλύσεις της µίµησης των φωνηέντων στις 4 οµάδες 

του δείγµατος είναι σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα των σχετικών µελετών 

και ενισχύουν την ̟ρώτη µας υ̟όθεση: 

α) λόγω των υψηλών ̟οσοστών εµφάνισής της κατά τους ̟ρώτους 10 

µήνες έναντι της µίµησης των συµφώνων και της µίµησης του συνδυασµού 

φωνηέντων-συµφώνων, 

β) λόγω του ̟ολύ υψηλού ̟οσοστού (94%) συµµετοχής των φωνηέντων 

στη φωνητική µίµηση – 64% µίµηση φωνηέντων και 30% µίµηση του 

συνδυασµού φωνηέντων-συµφώνων, 

γ) λόγω της α̟ουσίας στατιστικώς σηµαντικών διαφορών µεταξύ των ̟ρος 

σύγκριση οµάδων (1-2, 1-3 και 2-3) στο σύνολο των δεδοµένων και 

διαχρονικά (Οµάδες 1-3) - µητέρες και βρέφη (µη δίδυµα και δίδυµα) 

µιµήθηκαν τα φωνήεντα µε τις ίδιες ̟ερί̟ου συχνότητες. Μάλιστα, ενώ οι 

συχνότητες της φωνητικής µίµησης διαφέρουν κατά Οµάδα, η διαφορά  

«χάνεται» όταν τα υ̟οκείµενα µιµούνται φωνήεντα, και  
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δ) λόγω της µείωσης της µίµησης των φωνηέντων και της αύξησης της 

µίµησης του συνδυασµού φωνηέντων-συµφώνων, στους 8 µε 10 µήνες.  

 

3.6. Ως ̟ρος τη µίµηση των µη λεκτικών ήχων  τα ευρήµατά µας διαφωνούν, 

ως ̟ρος τα ̟οσοστά εµφάνισής τους, µε τα αντίστοιχα των άλλων 

σχετικών µελετών - στη δική µας µελέτη, στις 4 Οµάδες, τα ̟οσοστά 

κυµάνθηκαν α̟ό 18% έως 44% και στις άλλες µελέτες α̟ό 5% έως 13%, µια 

κρίσιµη διαφορά ̟ου χρειάζεται ̟ερεταίρω εµ̟ειρική διερεύνηση. 

       Η α̟ουσία στατιστικώς σηµαντικών διαφορών στις διαχρονικές 

αναλύσεις των Οµάδων 1-2, 1-3 και 2-3 δείχνει ότι στην ̟ορεία του χρόνου 

οι µορφές των καµ̟υλών ανά̟τυξης της µίµησης των µη λεκτικών ήχων 

δεν διαφορο̟οιούνται σε στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο, έστω και αν η 

ανάλυση στο σύνολο των δεδοµένων, µεταξύ των Οµάδων 1-2 και 1-3, έδειξε 

την ̟αρουσία στατιστικώς σηµαντικών διαφορών – διαφορές ̟ου 

ερµηνεύονται α̟ό το εύρηµα, ότι στην Οµάδα 1 ε̟ικράτησαν οι µιµήσεις 

των µη λεκτικών ήχων και στις Οµάδες 2 και 3 ε̟ικράτησαν οι φωνητικές 

µιµήσεις. 

       Στο σύνολο της µίµησης των µη λεκτικών ήχων και στις 4 οµάδες 

του δείγµατος, η µίµηση των «α̟ροσδιόριστων» ήχων ανέρχεται σε 

̟οσοστό 68% και το υ̟όλοι̟ο 32% είναι µιµήσεις φταρνίσµατος, 

χασµουρητού και άλλων µη λεκτικών ήχων – εύρηµα ̟ου ήρθε στο φως 

γιατί στη µικρο-ανάλυση των δεδοµένων συµ̟εριλάβαµε τη µεταβλητή 

«α̟ροσδιόριστοι» ήχοι στο είδος των µη λεκτικών ήχων. Στις µελέτες της 

Kokkinaki (1998) και της Πρατικάκη (2009), ε̟ίσης, η µίµηση των 

«α̟ροσδιόριστων» ήχων ε̟ικράτησε των άλλων υ̟ο-ειδών της µίµησης 

των µη λεκτικών ήχων. Η µελέτη µας δείχνει ότι οι σύντροφοι των 4 

Οµάδων του δείγµατος χρησιµο̟οίησαν κάθε δυνατή φωνητική εκφορά 

̟ροκειµένου να ε̟ικοινωνήσουν µιµητικά, ακόµη και ήχους αδόµητους 

και ασταθείς, ό̟ως οι «α̟ροσδιόριστοι». 

         Στο δείγµα µας, στην Οµάδα 1 ε̟ικράτησαν οι µιµήσεις των µη 

λεκτικών ήχων (44%) και ακολούθησαν οι φωνητικές µιµήσεις (28%). Στις 
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Οµάδες 2 και 3, αντίθετα, ε̟ικράτησαν οι φωνητικές µιµήσεις (47%), και 

ακολούθησαν οι µιµήσεις µη λεκτικών ήχων (εύρος= 27%-32%). Πρόκειται 

για µια κρίσιµη διαφορά σε ε̟ί̟εδο µιµητικής ε̟ικοινωνίας µητέρων-µη 

δίδυµων βρεφών και µητέρων-δίδυµων βρεφών, η ο̟οία χρειάζεται 

̟ερεταίρω µελέτη. Ειδικά οι µητέρες της Οµάδας 1 ̟ροτίµησαν να 

µιµηθούν τους ασταθείς, ̟αροδικούς, δυσδιάκριτους, «α̟ροσδιόριστους» 

ήχους, ̟αρά τα σαφή, δοµηµένα, σταθερά φωνήεντα, σύµφωνα και τους 

συνδυασµούς τους, τα ο̟οία ̟ροτίµησαν οι µητέρες των διδύµων. Για την 

ερµηνεία αυτής της διαφοράς υ̟οστηρίξαµε ότι τα υ̟οκείµενα της 

Οµάδας 1 (ειδικά οι µητέρες)  µ̟ορεί να «̟ροχώρησαν» ̟ιο συχνά στη 

µίµηση των µη λεκτικών ήχων (των «α̟ροσδιόριστων» ήχων, του 

φταρνίσµατος,  του αναστεναγµού κ.ά.)  είτε αυθόρµητα είτε/και γιατί 

̟αρατήρησαν ότι οι µιµήσεις αυτές εκλαµβάνονται α̟ό τα βρέφη ως ̟ιο 

αστείες και άρα τους ̟ροσφέρουν ̟ερισσότερη ευχαρίστηση. 

Υ̟οστηρίξαµε, ότι ως ̟ιο ξεκούραστες, οι µητέρες των µη δίδυµων βρεφών 

(σε σχέση µε τις φυσικά κουρασµένες µητέρες των δίδυµων βρεφών) 

µ̟ορεί να χρησιµο̟οιούν συχνότερα κάθε δυνατή φωνητική εκφορά 

̟ροκειµένου να ̟αρατείνουν ευχάριστα τη µιµητική ε̟ικοινωνία µε τα µη 

δίδυµα βρέφη τους. 

Έλεγχος υ̟οθέσεων 

Τα ̟οσοστά εµφάνισης της µίµησης των µη λεκτικών ήχων στις 4 οµάδες 

του δείγµατος είναι σε ασυµφωνία µε τα αντίστοιχα των σχετικών µελετών 

– 18-44% στη δική µας µελέτη και 5%-13% στις άλλες, διαφωνία ̟ου χρήζει 

συνέχιση της έρευνας. 

     Τα δεδοµένα α̟ό τις αναλύσεις της µίµησης των φωνηέντων στις 4 

οµάδες του δείγµατος µας ενισχύουν την ̟ρώτη µας υ̟όθεση:  

α) λόγω της α̟ουσίας στατιστικώς σηµαντικών διαφορών στις διαχρονικές 

αναλύσεις των Οµάδων 1-2, 1-3 και 2-3 - στην ̟ορεία του χρόνου οι µορφές 

των καµ̟υλών ανά̟τυξης της µίµησης των µη λεκτικών ήχων δεν 

διαφορο̟οιούνται σε στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο, και 
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β) λόγω της ε̟ικράτησης της µίµησης των «α̟ροσδιόριστων» ήχων (68%) 

έναντι των άλλων υ̟ο-ειδών των µη λεκτικών ήχων (32%) – εύρηµα ίδιο 

µε εκείνο των µελετών της Kokkinaki (1998) και της Πρατικάκη (2009). 

 

3.7.  Στο σύνολο των δεδοµένων, η σύγκριση χωριστά καθενός α̟ό τα 5 

είδη των µιµήσεων της Οµάδας 1 µε τα αντίστοιχα είδη των Οµάδων 2 και 

3 δεν έδειξε την ύ̟αρξη στατιστικώς σηµαντικών διαφορών ως ̟ρος:  

α) τις µιµήσεις των εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου, 

 β) τις µιµήσεις των κινήσεων του σώµατος,  και 

 γ) τις µιµήσεις των συνδυασµών. 

Έλεγχος υ̟οθέσεων 

Πρόκειται για εύρηµα ̟ου ενισχύει άµεσα την ̟ρώτη µας υ̟όθεση - σε 3 

συγκεκριµένα είδη µίµησης, στο σύνολο των δεδοµένων, δεν υ̟άρχουν 

διαφορές µεταξύ των µητέρων όταν ε̟ικοινωνούν µιµητικά µε τα µη 

δίδυµα και τα δίδυµα βρέφη τους (οι διαφορές, ό̟ως είδαµε ̟αρα̟άνω, 

αφορούν στη φωνητική µίµηση και στη µίµηση των µη λεκτικών ήχων) .   

 

3.8.  Στο σύνολο των δεδοµένων, η  σύγκριση χωριστά καθενός α̟ό τα 5 

είδη των µιµήσεων της Οµάδας 2 µε τα αντίστοιχα είδη της Οµάδας 3  

έδειξε την α̟ουσία στατιστικώς σηµαντικών διαφορών σε όλα τα είδη των 

µιµήσεων.  

Έλεγχος υ̟οθέσεων 

Πρόκειται για εύρηµα ̟ου ενισχύει την ̟ρώτη µας υ̟όθεση και κάνει 

σαφείς τις ̟ολλές οµοιότητες ̟ου υ̟άρχουν µεταξύ της µίµησης µητέρων-

δίδυµων βρεφών– όχι µόνο οµοιότητες σε 3 είδη µίµησης ανάµεσα σε 

µητέρες-µη δίδυµα βρέφη και µητέρες-δίδυµα βρέφη (βλ. ̟αρα̟άνω), 

αλλά οµοιότητες σε 5 είδη µίµησης, µεταξύ της µίµησης µητέρων-

̟ρωτότοκων και µητέρων-δευτερότοκων δίδυµων βρεφών. Στις 

αλληλε̟ιδράσεις των µητέρων µε τα ̟ρωτότοκα και τα δευτερότοκα 

δίδυµα βρέφη, χρησιµο̟οιήθηκαν τα ίδια 5 είδη µίµησης µε τις ίδιες 

̟ερί̟ου συχνότητες  - δηλαδή, ίδιες ̟ερί̟ου συχνότητες στη µίµηση µη 
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λεκτικών ήχων, στη φωνητική µίµηση, στη µίµηση κινήσεων του σώµατος, 

στη µίµηση εκφράσεων ̟ροσώ̟ου και στη µίµηση των συνδυασµών.  

 

3.9. Αν και οι χαµηλές συχνότητες δεν ε̟έτρεψαν αναλύσεις στο σύνολο 

των δεδοµένων και διαχρονικά στην Οµάδα 4 (ε̟ικοινωνία διδύµων), τα 

δεδοµένα δείχνουν ότι ως ̟ρος τα διάφορα είδη µίµησης, τα ̟ρωτότοκα 

µιµήθηκαν τα δευτερότοκα δίδυµα αδέρφια τους και το αντίστροφο µε την 

ίδια ̟ερί̟ου συχνότητα.   

Έλεγχος υ̟οθέσεων 

Πρόκειται για εύρηµα ̟ου ενισχύει  την δεύτερη  υ̟όθεσή µας, οφείλεται στη 

συνθήκη της διδυµίας και στο ίδιο ̟ερί̟ου ανα̟τυξιακό ε̟ί̟εδο των 

διδύµων και κάνει σαφές ότι η συµµετρική µίµηση των διδύµων ισχύει όχι 

µόνο γενικά στην κατεύθυνση της µίµησης, αλλά και ειδικά ως ̟ρος τα 

διάφορα είδη και υ̟ο-είδη µίµησης. 

 

3. 10. Στην Οµάδα 4, στις µεταξύ των διδύµων µιµήσεις, ε̟ικράτησαν οι 

µιµήσεις των κινήσεων του σώµατος (45%), ακολούθησαν οι φωνητικές 

µιµήσεις (22%) και οι µιµήσεις των µη λεκτικών ήχων (18%) και τελευταίες 

σε συχνότητα εµφανίστηκαν οι µιµήσεις των εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου 

(15%) – εύρηµα ̟ου ερµηνεύεται α̟ό τη σειρά και την ταχύτητα 

ωρίµανσης των διαφόρων βρεφικών συστηµάτων. 

Έλεγχος υ̟οθέσεων 

Πρόκειται για εύρηµα ̟ου ενισχύει την δεύτερη υ̟όθεσή µας και µε σαφή 

τρό̟ο δείχνει τις διαφορές ανάµεσα στις δυάδες των διδύµων και εκείνες 

των µητέρων-βρεφών (βλ. ̟αρα̟άνω µε ̟οια σειρά ε̟ικράτησαν στις 

Οµάδες 1, 2 και 3 τα 3 είδη µίµησης). 

 

4. Ως ̟ρος τις τρεις µορφές αλληλε̟ίδρασης, µέσα στις ο̟οίες λαµβάνει 

χώρα η µίµηση, τα ευρήµατά µας και στις 4 οµάδες του δείγµατος  

συµφωνούν µε τα αντίστοιχα των σχετικών µελετών: η µίµηση εµφανίζεται 

συχνότερα σε εναλλαγές σειράς (εύρος=57%-59%), ̟ολύ συχνότερα σε 
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α̟λές εναλλαγές σειράς (86% των εναλλαγών σειράς), λιγότερο συχνά σε 

συµ̟τώσεις δράσης (εύρος=31%-37%) και ελάχιστα στους συνδυασµούς 

τους (6%-11%). 

     Στη µελέτη µας, οι αναλύσεις στο σύνολο των δεδοµένων και 

διαχρονικά ως ̟ρος τις εναλλαγές σειράς (Οµάδες 1-2, 1-3 και 2-3), τις 

α̟λές εναλλαγές σειράς (Οµάδα 1-3) και τις συµ̟τώσεις δράσεις (Οµάδες 

1-2, 1-3 και 2-3) έδειξαν α̟ουσία στατιστικώς σηµαντικών διαφορών - οι 

καµ̟ύλες στον χρόνο έχουν ̟αρόµοια µορφή και δεν υ̟άρχουν 

διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία, την οµάδα ή τη σειρά γέννησης. Οι 

µητέρες και τα βρέφη (δίδυµα και µη δίδυµα) καθώς και τα τελευταία 

µεταξύ τους, µιµούνται αλλήλους στις ίδιες τρεις δοµές αλληλε̟ίδρασης.  

Η ̟οικιλία των 3 µορφών αλληλε̟ίδρασης (και των υ̟ο-κατηγοριών τους) 

καθιστά την ε̟ικοινωνία ενδιαφέρουσα και ̟ροκλητική και σηµατοδοτεί 

τη σχέση τους µε την ένταση των συγκινήσεων ευχαρίστησης και 

ενδιαφέροντος – ήρεµη ετοιµότητα στην εναλλαγή σειράς, αυξηµένη 

ετοιµότητα και βιασύνη στη σύµ̟τωση δράσης, και οι δύο καταστάσεις 

(ήρεµη και αυξηµένη ετοιµότητα και βιασύνη) στους συνδυασµούς. Ειδικά 

οι εναλλαγές σειράς και οι συµ̟τώσεις δράσης δεν είναι ̟αράγωγα 

µάθησης, αλλά έµφυτη ε̟ικοινωνιακή ̟ροίκα του είδους µας, αφού 

̟αρατηρούνται αφενός στη νεογνική µίµηση την ̟ρώτη ώρα µετά τον 

τοκετό και αφετέρου στις µεταξύ των δίδυµων βρεφών µιµήσεις ήδη α̟ό 

τον ̟ρώτο µήνα. 

Έλεγχος υ̟οθέσεων 

Τα ̟οσοστά εµφάνισης της µίµησης των 3 µορφών αλληλε̟ίδρασης στις 4 

οµάδες του δείγµατος είναι σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα των σχετικών 

µελετών και ενισχύουν την ̟ρώτη µας υ̟όθεση: 

α) λόγω του ευρήµατος ότι η µίµηση εµφανίζεται συχνότερα σε εναλλαγές 

σειράς, ̟ολύ συχνότερα σε α̟λές εναλλαγές σειράς, λιγότερο συχνά σε 

συµ̟τώσεις δράσης  και ελάχιστα στους συνδυασµούς τους, και  

β) λόγω του ευρήµατος ότι οι αναλύσεις στο σύνολο των δεδοµένων και 

διαχρονικά ως ̟ρος τις εναλλαγές σειράς (Οµάδες 1-2, 1-3 και 2-3), τις 
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α̟λές εναλλαγές σειράς (Οµάδα 1-3) και τις συµ̟τώσεις δράσεις (Οµάδες 

1-2, 1-3 και 2-3) έδειξαν α̟ουσία στατιστικώς σηµαντικών διαφορών.  

 

5. Ως ̟ρος τη διάρκεια της  µίµησης τα ευρήµατά µας συµφωνούν µε τα 

αντίστοιχα των σχετικών µελετών ως ̟ρος το εύρος της στις τρεις δοµές 

αλληλε̟ίδρασης – στις Οµάδες 1, 2 και 3, µετά α̟ό στρογγυλο̟οίηση, η 

διάρκεια της µίµησης κυµαίνεται σε µία χρονική ζώνη 3 έως 6 ̟ερί̟ου 

δευτερολέ̟των. Στην Οµάδα 4 (µίµηση δίδυµων βρεφών) κυµαίνεται σε µία 

χρονική ζώνη 6 έως 10 ̟ερί̟ου δευτερολέ̟των, αν και στην Οµάδα αυτή οι 

διακυµάνσεις της διάρκειας είναι ̟ολύ µεγαλύτερες. 

      Στο σύνολο των δεδοµένων, οι συγκρίσεις ανάµεσα στις Οµάδες 1, 2 

και 3 έδειξαν ότι οι Μέσες Συνολικές ∆ιάρκειες (Μ.Σ.∆.) µίµησης στις 

εναλλαγές σειράς (εύρος=3,40-3,87 δευτερόλε̟τα), στις συµ̟τώσεις δράσης 

(εύρος=4,33-5,37 δευτερόλε̟τα) και στους συνδυασµούς (εύρος=3,20-6,33 

δευτερόλε̟τα) δεν διαφέρουν σε στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο. Εξαίρεση 

α̟οτελεί η στατιστικώς σηµαντική διαφορά των Μ.Σ.∆. µίµησης στους 

συνδυασµούς µεταξύ των Οµάδων 1 και 3, ό̟ου η µίµηση µητέρων–

δευτερότοκων δίδυµων βρεφών (Οµάδα 3) είναι συντοµότερη σε διάρκεια 

α̟ό εκείνη των µητέρων-µη δίδυµων βρεφών (Οµάδα 1). Α̟ό τις 9 

αναλύσεις ̟ου έγιναν στο σύνολο των δεδοµένων για τις Μ.Σ.∆. των 3 

δοµών, αυτή ήταν η µοναδική στατιστικώς σηµαντική διαφορά ̟ου 

βρέθηκε. Το εύρηµα µ̟ορεί να είναι τυχαίο και να οφείλεται ̟.χ. στη 

διάθεση των συντρόφων της Οµάδας 1 ή της Οµάδας 3 κατά τη διάρκεια 

του κάθε 7-λέ̟του ε̟ικοινωνίας ή ̟ράγµατι ̟.χ. η µίµηση των 

συνδυασµών στην Οµάδα 3 να διαρκεί λιγότερο. Αν και η τελευταία 

υ̟όθεση µας φαίνεται λιγότερο ̟ιθανή, σίγουρα θα χρειαστεί ̟εραιτέρω 

εµ̟ειρικός έλεγχος.  

      ∆ιαχρονικά, οι συγκρίσεις  των Οµάδων 1- 2, 1- 3, και 2- 3 ως ̟ρος 

την ανά̟τυξη των Μ.Σ.∆. της µίµησης στις α̟λές εναλλαγές σειράς, στις 

συµ̟τώσεις δράσης και τους συνδυασµούς έδειξαν ότι έχουν ̟αρόµοια 

µορφή και ότι δεν υ̟άρχουν διαφορο̟οιήσεις µε την ηλικία, µε την 
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οµάδα και µε τη σειρά γέννησης (Οµάδες 2 και 3). Εξαίρεση α̟οτελεί το 

εύρηµα ότι στις συµ̟τώσεις δράσης, µεταξύ των Οµάδων 1 και 3, οι 

διαφορο̟οιήσεις των Μ.Σ.∆. µε την ηλικία ήταν στατιστικώς σηµαντικές, 

ενώ οι καµ̟ύλες ανά̟τυξης των 2 οµάδων είχαν ̟αρόµοια µορφή και 

συνολικά οι δύο οµάδες δεν διέφεραν µεταξύ τους σε στατιστικώς σηµαντικό 

ε̟ί̟εδο. Η διαφορά ερµηνεύεται α̟ό το ότι η κυµαινόµενη τάση των 

Μ.Σ.∆. µίµησης στην Οµάδα 1 έχει µια ̟ιο α̟ότοµη ̟τώση στους 6 έως 8 

µήνες συγκριτικά µε την ̟ιο οµαλή (λιγότερο α̟ότοµη) ̟τώση της 

Οµάδας 3 στο ίδιο χρονικό διάστηµα.  

            Είναι σαφές ότι η µέση διάρκεια της µίµησης στις φυσικές 

ε̟ικοινωνίες µητέρων-βρεφών (µη δίδυµα και δίδυµα) είναι εξαιρετικά 

σύντοµη. Στο σύνολο των δεδοµένων και διαχρονικά οι Μ.Σ.∆. µίµησης 

στην εναλλαγή σειράς, στη σύµ̟τωση δράσης και στους συνδυασµούς, 

µεταξύ των Οµάδων 1, 2 και 3, δεν διαφορο̟οιούνται - µε τις δύο 

̟αρα̟άνω εξαιρέσεις, ̟ου αν δεν είναι τυχαίες, ως ̟ιθανά ̟αράγωγα 

ατοµικών διαφορών, χρήζουν ̟εραιτέρω µελέτης.  

      Όταν τα δίδυµα διζυγωτικά βρέφη  ε̟ικοινωνούν µιµητικά µεταξύ 

τους, η µίµηση διαρκεί ̟ερισσότερο α̟ό όταν το κάθε δίδυµο βρέφος 

ε̟ικοινωνεί χωριστά µε τη µητέρα – σε σχέση µε τη δίδυµη αδερφή ή τον 

δίδυµο αδερφό, η ε̟ικοινωνία µε τη µητέρα φαίνεται ότι ωθεί τα δίδυµα 

βρέφη σε ̟ιο σύντοµες µιµήσεις. Πολύ ̟ερισσότερο α̟ό τα µη δίδυµα 

βρέφη, τα δίδυµα βρέφη έχουν ̟ολλές, καθηµερινές ευκαιρίες να συν-

δηµιουργούν µιµητικές ε̟ικοινωνίες ̟οικίλης διάρκειας, ανάλογα µε τον 

σύντροφο ε̟ικοινωνίας (µητέρα, ̟ατέρα, δίδυµη αδερφή ή δίδυµο 

αδερφό,  κ.ά.) – οδηγούνται, δηλαδή, σε µία ̟ρώιµη ικανότητα ̟ροσαρµογής 

του χρονικού τους συντονισµού, ανάλογα µε το τέµ̟ο ε̟ικοινωνίας του 

συντρόφου – ̟ιο αργά µε τη δίδυµη αδερφή ή τον δίδυµο αδερφό και ̟ιο 

γρήγορα µε τη µητέρα. Στο σηµείο αυτό τονίσαµε ότι είναι καιρός να 

διερευνηθούν και τα τυχόν ανα̟τυξιακά ̟λεονέκτηµα της διδυµίας και 

όχι µόνο τα «̟ροβλήµατα» και οι «δυσκολίες» των δίδυµων ̟αιδιών. 
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      Τα ευρήµατά µας µάς οδήγησαν να υ̟οστηρίξουµε ότι η µίµηση 

κατά το ̟ρώτο έτος εµφανίζεται συχνότερα στη ζώνη του ψυχολογικού, 

δια̟ροσω̟ικού ̟αρόντος (3 έως 6 δευτερόλε̟τα) και στην αφηγηµατική 

ζώνη (µε διάρκεια µερικών λε̟τών) χωρίς να α̟οκλείουµε την ̟ιθανότητα 

να συµβαίνει αστρα̟ιαία και κάτω α̟ό τη ζώνη της συνείδησης ̟ου 

εισηγείται ο Trevarthen (2007, in press). 

Έλεγχος υ̟οθέσεων 

Η ανάλυση των διαρκειών της µίµησης στις 3 µορφές αλληλε̟ίδρασης, 

στις Οµάδες 1, 2 και 3 του δείγµατος είναι σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα 

των σχετικών µελετών και ενισχύουν την ̟ρώτη µας υ̟όθεση λόγω του 

ευρήµατος ότι στο σύνολο των δεδοµένων (µε µία εξαίρεση, βλ. 

̟αρα̟άνω) και διαχρονικά (µε µία εξαίρεση, βλ. ̟αρα̟άνω) η διάρκεια 

της µίµησης στις 3 µορφές αλληλε̟ίδρασης, στις 3 Οµάδες, δεν διαφέρει  

σε  στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο.  

            Η ανάλυση των διαρκειών της µίµησης στις 3 µορφές 

αλληλε̟ίδρασης στην Οµάδα 4 συµφωνεί µε τις αναλύσεις της 

Μαρκοδηµητράκη (2003) και ενισχύει τη δεύτερη υ̟όθεσή µας. Στην Οµάδα 4 

η διάρκεια µίµησης και στις 3 µορφές αλληλε̟ίδρασης ̟αρουσίαζε 

µεγαλύτερους µέσους όρους σε σύγκριση µε εκείνους των Οµάδων 1, 2 και 

3 – η διάρκεια κυµάνθηκε σε µία χρονική ζώνη 6 έως 10 ̟ερί̟ου 

δευτερολέ̟των, ̟ου δηλώνει ότι όταν τα δίδυµα διζυγωτικά βρέφη 

ε̟ικοινωνούν µιµητικά µεταξύ τους η µίµηση διαρκεί ̟ερισσότερο α̟ό 

όταν το κάθε δίδυµο βρέφος ε̟ικοινωνεί χωριστά µε τη µητέρα. 

            Στον Πίνακα 29 συνοψίζουµε τον έλεγχο των δύο υ̟οθέσεων της 

έρευνας – ̟όσα και ̟οια ευρήµατα ενισχύουν κάθε υ̟όθεση. 

            Η ̟ρώτη υ̟όθεση ενισχύεται α̟ό 25 ευρήµατα - 3 ευρήµατα α̟ό τη 

συχνότητα της µίµησης, 1 εύρηµα α̟ό την κατεύθυνση της µίµησης, 2 

ευρήµατα α̟ό τις τρεις µορφές αλληλε̟ίδρασης, 1 εύρηµα α̟ό την 

διάρκεια της µίµησης και 18 ευρήµατα α̟ό τα είδη της µίµησης. Στη βάση 

αυτού του εµ̟ειρικού ελέγχου, µ̟ορούµε να υ̟οστηρίξουµε ότι στο 

δείγµα µας, συνολικά και διαχρονικά, οι δυάδες µητέρων-δίδυµων βρεφών 
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ε̟ικοινωνούν µιµητικά µε τους ίδιους ̟ερί̟ου τρό̟ους ̟ου ε̟ικοινωνούν οι δυάδες 

µητέρων-µη δίδυµων βρεφών. Οι οµοιότητες δεν α̟οκλείουν τις διαφορές 

(βλ. 2 ̟ερι̟τώσεις µη ενίσχυσης της ̟ρώτης υ̟όθεσης στον Πίνακα 29) – 

διαφορές ενδιαφέρουσες και ενδεικτικές της µέχρι σήµερα κρυµµένης 

δυναµικής της ανά̟τυξης της διζυγωτικής διδυµίας, ό̟ως ̟.χ. το εύρηµα 

της καθρε̟τικής µορφής καµ̟υλών της φωνητικής µίµησης, µεταξύ 6ου και 

8ου µήνα, ανάµεσα στις δυάδες µητέρων-̟ρωτότοκων και µητέρων-

δευτερότοκων δίδυµων βρεφών. Οι διαφορές ανακλούν αναµενόµενες 

ατοµικές διαφορές σε ε̟ί̟εδο ε̟ικοινωνιακών δυάδων και ατόµων αλλά 

και διαφορές ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό το φαινόµενο της διδυµίας (Piontelli, 

2002).   

            Η δεύτερη υ̟όθεση ενισχύεται α̟ό 8 ευρήµατα - 2 ευρήµατα α̟ό τη 

συχνότητα της µίµησης, 1 εύρηµα α̟ό την κατεύθυνση της µίµησης, 1 

εύρηµα α̟ό την διάρκεια της µίµησης και 4 ευρήµατα α̟ό τα είδη της 

µίµησης. Στη βάση αυτού του εµ̟ειρικού ελέγχου µ̟ορούµε να 

υ̟οστηρίξουµε ότι συνολικά στο δείγµα µας, η συνθήκη της διδυµίας µαζί µε 

την ασυµµετρία στην ωρίµανση και στην ανά̟τυξη ̟ου υ̟άρχουν ανάµεσα στις 

µητέρες και στα δίδυµα βρέφη, οδήγησαν σε διαφορές στη µιµητική ε̟ικοινωνία 

των δυάδων των δίδυµων βρεφών και των δυάδων µητέρων-δίδυµων βρεφών. 
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 Υ̟όθεση 

1 

Υ̟όθεση 

2 

Περιγραφή α̟οτελέσµατος 

Συχνότητα 

µίµησης 
ενίσχυση  Συνεχής εµφάνιση µίµησης α̟ό τον 1ο έως 

τον 10ο µήνα και στις 4 οµάδες.  

 ενίσχυση  Κοινό εύρος Μ.Ο. µίµησης των Οµάδων 1, 2 
και 3 µε άλλες σχετικές µελέτες. 

 ενίσχυση  Α̟ουσία στατιστικώς σηµαντικών 
διαφορών (ΣΣ∆) στις καµ̟ύλες ανά̟τυξης 
της συχνότητας της µίµησης στις Οµάδες 1, 
2 και 3.  

  ενίσχυση Χαµηλότερος Μ.Ο. µίµησης της Οµάδας 4 
έναντι των Οµάδων 1, 2 και 3.  

  ενίσχυση Τα δίδυµα βρέφη έχουν 2 συντρόφους στη 
µιµητική ε̟ικοινωνία - τις ενήλικες µητέρες 
τους και τα συνοµήλικα δίδυµα αδέρφια τους. 

Κατεύθυνση της 
µίµησης   

ενίσχυση  Ασύµµετρη µίµηση των µητέρων των 
Οµάδων 1, 2 και 3. 

  ενίσχυση Τα  δίδυµα βρέφη συνολικά µιµήθηκαν το 
ένα το άλλο µε την ίδια ̟ερί̟ου συχνότητα. 

Μορφές 
αλληλε̟ίδρασης 

ενίσχυση  Η µίµηση εµφανίζεται συχνότερα σε 
εναλλαγές σειράς, ̟ολύ συχνότερα σε α̟λές 
εναλλαγές σειράς, λιγότερο συχνά σε 
συµ̟τώσεις δράσης και ελάχιστα στους 
συνδυασµούς τους, στις Οµάδες 1, 2 και 3.  

 ενίσχυση  Συνολικά και διαχρονικά α̟ουσία ΣΣ∆  
στις εναλλαγές σειράς, στις α̟λές εναλλαγές 
σειράς και στις συµ̟τώσεις δράσεις (Οµάδες 
1-2, 1-3 και 2-3). Ε̟ίσης, τα δίδυµα βρέφη 
µιµούνται στις ίδιες τρεις δοµές 
αλληλε̟ίδρασης. 

∆ιάρκειες 
µίµησης 

ενίσχυση  Συνολικά και διαχρονικά η διάρκεια της  
µίµησης στις 3 µορφές αλληλε̟ίδρασης, στις 
Οµάδες 1, 2 και 3 δεν διαφέρει σε  
στατιστικώς σηµαντικό ε̟ί̟εδο.  

  ενίσχυση Στα δίδυµα βρέφη η µίµηση διαρκεί 
λιγότερο α̟ό όταν το κάθε δίδυµο βρέφος 
ε̟ικοινωνεί χωριστά µε τη µητέρα ̟αρά µε 
τον δίδυµό του. 

Είδη  µίµησης ενίσχυση  Οι σύντροφοι στις 4 οµάδες 
χρησιµο̟οίησαν κάθε διαθέσιµη φωνητικο-
κινητική συµ̟εριφορά ̟ροκειµένου να 
ε̟ικοινωνήσουν µιµητικά. 

 ενίσχυση  Στο σύνολο των δεδοµένων α̟ουσία ΣΣ∆ 
µεταξύ των Οµάδων 1, 2 και 3 στις µιµήσεις 
των εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου, των 
κινήσεων του σώµατος και των 
συνδυασµών. 

 ενίσχυση  Στο σύνολο των δεδοµένων α̟ουσία ΣΣ∆ 
µεταξύ των Οµάδων 2 και 3 στις µιµήσεις 
των εκφράσεων του ̟ροσώ̟ου, των 
κινήσεων του σώµατος, των συνδυασµών, 
των µη λεκτικών ήχων και της φωνητικής 
µίµησης. 
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  ενίσχυση Συµµετρική µίµηση των διδύµων στην 
Οµάδα 4 ως ̟ρος τα διάφορα είδη και υ̟ο-
είδη µίµησης. 

  ενίσχυση Σε αντίθεση µε τις Οµάδες 1, 2 και 3, στην 
Οµάδα 4 ε̟ικράτησαν οι µιµήσεις των 
κινήσεων του σώµατος. 

 

Μίµηση  

συνδυασµών   

ενίσχυση  Συνολικά στις Οµάδες 1, 2 και 3 και 
διαχρονικά στις Οµάδες 2 και 3 η µίµηση 
των συνδυασµών δεν διαφορο̟οιείται ανά 
είδος δυάδας, ανά ηλικία και ανά σειρά 
γέννησης. 

  ενίσχυση Σε αντίθεση µε τις Οµάδες 1, 2 και 3, στην 
Οµάδα 4 δεν βρέθηκε µίµηση των 
συνδυασµών. 

Μίµηση των 

εκφράσεων του 

̟ροσώ̟ου. 

ενίσχυση  Ίδια ̟ερί̟ου ̟οσοστά εµφάνισης στις 4 
οµάδες. 

 ενίσχυση  Ε̟ικράτηση της µίµησης του ανοίγµατος-
κλεισίµατος του στόµατος στις 4 οµάδες.  

 ενίσχυση  Πτωτική τάση της συχνότητας στον χρόνο 
της µελέτης στις 4 οµάδες.   

 ενίσχυση  Α̟ουσία ΣΣ∆ µεταξύ των ̟ρος σύγκριση 
οµάδων στο σύνολο των δεδοµένων και 
διαχρονικά.  

Μίµηση των 

κινήσεων του 

σώµατος 

ενίσχυση  Α̟ουσία ΣΣ∆ µεταξύ των ̟ρος σύγκριση 
οµάδων στο σύνολο των δεδοµένων. 

 ενίσχυση  Ε̟ικράτηση της  µίµησης των κινήσεων των 
χεριών στις 4 οµάδες. 

 ενίσχυση  Ανοδική τάση της συχνότητας σε όλες τις 
οµάδες. 

  ενίσχυση Σε αντίθεση µε τις άλλες οµάδες, ό̟ου 
ε̟ικράτησε η µίµηση των µη λεκτικών ήχων 
(Οµάδα 1) ή οι φωνητικές µιµήσεις (Οµάδες 
2 και 3), στην Οµάδα 4 ε̟ικράτησε η µίµηση 
των κινήσεων του σώµατος.  

Φωνητική µίµηση ενίσχυση  Υψηλή συχνότητα στις 4 οµάδες. 

 µη 

ενίσχυση 
 Στην Οµάδα 1 ε̟ικράτησε η µίµηση µη 

λεκτικών ήχων και ακολούθησε η φωνητική 
µίµηση και στις Οµάδες 2 και 3 βρέθηκε η 
αντίστροφη ε̟ικράτηση. 

 µη 

ενίσχυση 
 ∆ιαφορά µεταξύ των δυάδων µητέρων-

̟ρωτότοκων και µητέρων-δευτερότοκων 
δίδυµων βρεφών – εύρεση καθρε̟τικής 
µορφής καµ̟υλών µεταξύ 6ου και 8ου µήνα. 

Μίµηση 

φωνηέντων 

ενίσχυση  Υψηλά ̟οσοστά εµφάνισης στον χρόνο της 
µελέτης στις 4 οµάδες. 

 ενίσχυση  Πολύ υψηλά ̟οσοστά εµφάνισης 
φωνηέντων στη φωνητική µίµηση (94%).  

 ενίσχυση  Α̟ουσία ΣΣ∆ µεταξύ των ̟ρος σύγκριση 
οµάδων στο σύνολο των δεδοµένων και 
διαχρονικά. 

 ενίσχυση  Μείωση της µίµησης των φωνηέντων και  
αύξηση της µίµησης του συνδυασµού 
φωνηέντων-συµφώνων, στους 8 µε 10 µήνες. 
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Μίµηση των  µη 

λεκτικών ήχων   

ενίσχυση  Α̟ουσία ΣΣ∆ µεταξύ των Οµάδων 1-2, 1-3  
και 2-3  διαχρονικά. 

 ενίσχυση  Ε̟ικράτηση της µίµησης των 
«α̟ροσδιόριστων» ήχων έναντι των άλλων 
υ̟ο-ειδών των µη λεκτικών ήχων.  

Πίνακας 29. Έλεγχος των δύο υ̟οθέσεων της έρευνας (ΣΣ∆= Στατιστικώς 
Σηµαντικές ∆ιαφορές). 
 

            Η ̟αρούσα µελέτη συνιστά το τρίτο ερευνητικό βήµα του 

Εργαστηρίου µας για τη διερεύνηση της ανά̟τυξης της µίµησης σε δίδυµα 

διζυγωτικά βρέφη κατά τους ̟ρώτους 10 µήνες. Στο ̟ρώτο ερευνητικό 

βήµα, ο Kugiumutzakis (1985) βρήκε ότι µη δίδυµα και δίδυµα διζυγωτικά 

νεογνά, ηλικίας 10 ως 45 λε̟τών, µιµήθηκαν τα ο̟τικά ̟ρότυ̟α ̟ου τους 

̟αρουσίαζε ο ερευνητής. Σε µία άλλη διαχρονική µελέτη στην ο̟οία τα 

βρέφη εξετάστηκαν (σε αλληλε̟ίδραση µε τον ερευνητή) α̟ό τη γέννηση 

µέχρι τον 6ο µήνα, σε 15-ήµερη βάση, ο Kugiumutzakis (1985) βρήκε ότι η 

̟ορεία ανά̟τυξης της µίµησης σε ένα µόνο ζεύγος δίδυµων διζυγωτικών 

βρεφών δεν διέφερε α̟ό εκείνη των µη δίδυµων βρεφών. Στο µικρό αυτό 

δείγµα φάνηκε ότι και στα δίδυµα διζυγωτικά νεογνά η µίµηση είναι 

̟αρούσα µετά τον τοκετό και ότι ̟ιθανόν η ̟ορεία της µέχρι τον 6ο µήνα 

δεν διαφέρει σηµαντικά α̟ό εκείνη των µη δίδυµων βρεφών.  

            Στο δεύτερο ερευνητικό βήµα η Μαρκοδηµητράκη (2003) 

διερεύνησε συστηµατικά, σε 15-ήµερη βάση, κατά τους ̟ρώτους 10 µήνες, τη 

µίµηση και τις συγκινήσεις στις αλληλε̟ιδράσεις µεταξύ δύο διζυγωτικών 

βρεφών και στις δυαδικές αλληλε̟ιδράσεις κάθε δίδυµου βρέφους µε τη 

µητέρα, τον ̟ατέρα, τη µητρική γιαγιά, την ̟ατρική γιαγιά, τον µητρικό 

̟α̟̟ού και τον ̟ατρικό ̟α̟̟ού (βλ. ε̟ίσης Kugiumutzakis et al., 2005). 

Παρα̟άνω ̟εριγράψαµε αναλυτικά τα α̟οτελέσµατα της ̟ρωτο̟οριακής 

αυτής µελέτης – α̟οτελέσµατα τα ο̟οία στο σύνολό τους ενισχύονται α̟ό τη 

δική µας µελέτη, ό̟ως δείξαµε αναλυτικά στην Ερµηνεία των 

Α̟οτελεσµάτων (βλ. Κεφ. 5).  

            Τρία είναι τα σηµεία ασυµφωνίας των δύο µελετών. Η 

Μαρκοδηµητράκη στη δυάδα των δίδυµων βρεφών βρήκε µίµηση στον 1,5 

µήνα, µεγαλύτερο Μ.Ο. µίµησης ανά 7-λε̟το ε̟ικοινωνίας (2,24) και 
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̟αρουσία µίµησης συνδυασµών στα είδη µίµησης. Στη δική µας µελέτη 

στις µεταξύ των διδύµων ε̟ικοινωνίες βρήκαµε µίµηση στον 1ο µήνα, 

µικρότερο Μ.Ο. µίµησης ανά 7-λε̟το ε̟ικοινωνίας (1) και α̟ουσία 

µίµησης συνδυασµών – διαφορές ̟ου χρήζουν ̟εραιτέρω εµ̟ειρικής 

διερεύνησης. 

            Η ̟αρούσα εργασία –το τρίτο ερευνητικό βήµα- ενίσχυσε τα αρχικά 

ευρήµατα του Kugiumutzakis (1985) για την ανά̟τυξη της µίµησης στα 

δίδυµα διζυγωτικά βρέφη (στην αλληλε̟ίδραση τους µε τον ερευνητή),  

ενίσχυσε τα ευρήµατα και την ερµηνεία της Μαρκοδηµητράκη (2003) για 

την ανά̟τυξη της µίµησης µέχρι τον 10ο µήνα στις µεταξύ των διδύµων 

αλληλε̟ιδράσεις και καθενός µε τη µητέρα. Η µελέτη µας δείχνει ότι τα 

ευρήµατα της Μαρκοδηµητράκη (2003) δεν ισχύουν µόνο για το ένα 

ζεύγος διζυγωτικών διδύµων ̟ου συστηµατικά µελέτησε, αλλά και για τα 

15 ζεύγη ίδιας κατηγορίας διδύµων ̟ου ερευνήσαµε. Έχοντας στο δείγµα 

µας 4 Οµάδες, µ̟ορέσαµε να κάνουµε συγκρίσεις µεταξύ τους, αλλά και µε 

οµάδες άλλων σχετικών µελετών. Το τι ̟ρόσθεσε η ̟αρούσα µελέτη 

φαίνεται στα α̟οτελέσµατα, στην ερµηνεία τους και συνο̟τικά στον 

Πίνακα 29.  

            Η ενίσχυση της ̟ρώτης µας υ̟όθεσης υ̟ονοµεύει ερευνητικά την 

̟ροκατάληψη «ό̟ου δίδυµος και ̟ρόβληµα» - οι τρό̟οι ̟ου 

ε̟ικοινωνούν µιµητικά οι δυάδες µητέρων-δίδυµων βρεφών και οι δυάδες 

µητέρων-µη δίδυµων βρεφών είναι ̟ερί̟ου ίδιοι, ενώ οι διαφορές είναι 

δηλωτικές της συνολικά άγνωστης µέχρι σήµερα δυναµικής της 

διζυγωτικής διδυµίας κατά τους ̟ρώτους 10 µήνες της ζωής.   

            Η ενίσχυση της δεύτερης υ̟όθεσής µας ρίχνει, ε̟ι̟λέον, κά̟οιο 

φως στην ̟αρα̟άνω δυναµική – οι διαφορές στη µιµητική ε̟ικοινωνία 

των δυάδων των δίδυµων βρεφών και των δυάδων µητέρων-δίδυµων 

βρεφών οφείλονται στη συνθήκη της διδυµίας και στην ασυµµετρία ̟ου 

υ̟άρχει ανάµεσα στις µητέρες και στα δίδυµα βρέφη ως ̟ρος τα ε̟ί̟εδα 

ωρίµανσης και ανά̟τυξης.  
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            Τα µη δίδυµα ̟αιδιά, ό̟ως και τα δίδυµα είναι όλα ̟αιδιά του  

είδους µας – γι’ αυτό οι ̟αρα̟άνω οµοιότητες στη µεταξύ των δίδυµων 

βρεφών µιµητική αλληλε̟ίδραση. Οι µητέρες των µη δίδυµων ̟αιδιών, 

ό̟ως και οι µητέρες των διδύµων είναι όλες µητέρες ̟αιδιών του είδους 

µας– γι’ αυτό οι ̟αρα̟άνω οµοιότητες ̟ου υ̟άρχουν στη µιµητική 

αλληλε̟ίδραση ανάµεσα στα ζεύγη µητέρων-δίδυµων βρεφών και στα 

ζεύγη µητέρων- µη δίδυµων βρεφών. Η ανα̟τυξιακή θεώρηση της 

διδυµίας µ̟ορεί να µας δώσει µιαν άλλη εικόνα α̟ό την κλινική θεώρηση, 

αλλά οι συστηµατικές ανα̟τυξιακές µελέτες είναι ελάχιστες – στο βαθµό 

̟ου γνωρίζουµε είναι οι δύο µελέτες της Piontelli (1992, 2002) και οι τρεις 

̟ροαναφερθείσες µελέτες του Εργαστηρίου µας. Ενώ η καταγωγή και η 

ανά̟τυξη της µίµησης σε µη δίδυµα βρέφη έχει µελετηθεί συστηµατικά τα 

τελευταία 35 χρόνια σε ̟ειραµατικές και σε νατουραλιστικές ψυχολογικές 

µελέτες, η καταγωγή και η ανά̟τυξη της µίµησης σε δίδυµα βρέφη έχει 

µελετηθεί ελάχιστα. Οι αιτίες αυτού του κενού γνώσης συνδέονται:  

α) µε την ̟ανάρχαια θρησκευτική, κοινωνική και ε̟ιστηµονική 

̟ροκατάληψη ̟ου συµ̟υκνώνεται στο µότο «ό̟ου δίδυµος και 

̟ρόβληµα». Οι ε̟ιστήµονες χειρίστηκαν χρησιµοθηρικά τα δίδυµα ̟αιδιά, 

όχι τόσο ως ̟αιδιά και ανα̟τυσσόµενα ̟ρόσω̟α του είδους µας, αλλά, κυρίως 

ως ένα ερευνητικό «δώρο της φύσης», ως «̟ειράµατα της φύσης» και ως 

«εργαλεία της Γενετικής της Συµ̟εριφοράς» (βλ. λε̟τοµέρειες 

Μαρκοδηµητράκη, 2003). Είναι καλά γνωστές οι µελέτες ̟άνω στη 

διαφορά «νοηµοσύνης» δίδυµων µονοζυγωτικών και διζυγωτικών 

̟αιδιών, ̟ροκειµένου να «α̟οδειχθεί» η «κληρονοµήσιµη» νοητική 

ανωτερότητα κά̟οιων έναντι κά̟οιων άλλων – ̟.χ. των λευκών έναντι 

των µη λευκών ανθρώ̟ων ή των οικονοµικά ισχυρών έναντι των 

οικονοµικά ασθενέστερων, «κατώτερων» εθνών, λαών και «φυλών», και  

β) µε την ε̟ικράτηση στην έρευνα των κλινικών κυρίως µελετών και την 

̟αραµέληση των ανα̟τυξιακών µελετών. Είναι καλά γνωστές οι 

ψυχο̟αθολογικές µελέτες διδύµων µε στόχο τη διαλεύκανση της 

ψυχο̟αθολογίας των µη διδύµων και κυρίως η γενίκευση των 
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συµ̟ερασµάτων των κλινικών αυτών µελετών στους υγιείς ̟ληθυσµούς 

των δίδυµων ̟αιδιών και ενηλίκων. Ακόµη και σήµερα η έρευνα 

σκο̟οθετεί τα «̟ροβλήµατα» των διδύµων, τη «δύσκολη» εφηβεία τους, 

την «̟ροβληµατική» τους εκ̟αίδευση, τη «µυστική» τους γλώσσα κ.ά. 

            Οι ̟αρα̟άνω µεγαλε̟ήβολες µελέτες δεν α̟έδωσαν τα 

αναµενόµενα, τα κενά γνώσης ̟άνω στην ανά̟τυξη των δίδυµων ̟αιδιών  

και δη των βρεφών είναι µεγάλα και έχουν αρνητικές συνέ̟ειες στην 

οντογενετική τους ̟ορεία, ειδικά σήµερα ̟ου υ̟άρχει «ε̟ιδηµία» γέννησης 

δίδυµων ̟αιδιών λόγω της ̟ροόδου στη Βιολογία, στην Ιατρική (µέθοδοι 

υ̟οβοηθούµενης ανα̟αραγωγής) και στη σύγχρονη τάση ̟ολλών 

γυναικών να γίνονται µητέρες σε µεγαλύτερες ηλικίες (βλ. σχ. 

Κουγιουµουτζάκης, Κακλαµάνη, Σαραφίδου,  Μαρκοδηµητράκη & 

Πατεράκη, 2009).  

 Στο ένα άκρο του µεγάλου και ̟ολύ̟λοκου φάσµατος της διδυµίας 

υ̟άρχουν σοβαρές οργανικές νόσοι, αυξηµένος ̟εριγεννητικός θάνατος, 

α̟ίστευτος ̟όνος και συνεχής τα̟είνωση (̟.χ. σιαµαίοι δίδυµοι, αυτόσιτοι 

και ̟αράσιτοι δίδυµοι κ.ά.). Αυτό είναι το µικρότερο και οδυνηρό µέρος 

του φάσµατος. Στο υ̟όλοι̟ο και µεγαλύτερο µέρος του φάσµατος ζουν 

και ανα̟τύσσονται οι µονοζυγωτικοί και οι διζυγωτικοί δίδυµοι µε 

σωµατική και ψυχική υγεία τόση όση και των µη διδύµων - αφού βέβαια 

̟ρώτα οι δίδυµοι ε̟ιβίωσαν ̟ερνώντας µέσα α̟ό ̟ολλά και κρίσιµα 

κόσκινα ζωής και θανάτου κατά την κύηση, την ̟εριγεννητική ̟ερίοδο 

και τη βρεφική ηλικία. Το εν ̟ολλοίς αχαρτογράφητο φάσµα της διδυµίας 

α̟αιτεί διε̟ιστηµονικές θεωρήσεις και συστηµατικές διαχρονικές µελέτες, 

µέσα στις ο̟οίες εντάσσεται και η ψυχολογική ανα̟τυξιακή έρευνα. Μέλη 

του Εργαστηρίου µας έχουν ̟ροσ̟αθήσει να θεωρήσουν διε̟ιστηµονικά 

τη διδυµία µέσα α̟ό µία µυθολογική, λογοτεχνική, βιολογική, 

ανθρω̟ολογική, εκ̟αιδευτική, ̟αιδοψυχιατρική, κοινωνιολογική, 

ψυχολογική και κυρίως ανα̟τυξιακή ̟ροο̟τική (Kugiumutzakis, 

Kokkinaki, Markodimitraki & Vitalaki, 2005˙ Μαρκοδηµητράκη, 2003˙ 

Μαρκοδηµητράκη, Κοκκινάκη & Κουγιουµουτζάκης, 2002 α, β˙ 
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Μαρκοδηµητράκη & Κουγιουµουτζάκης, 2005˙ Μαρκοδηµητράκη, 

Κουγιουµουτζάκης & Κοκκινάκη, 2005). Με τα τρία ερευνητικά µας 

βήµατα ̟ροσ̟αθήσαµε να α̟αντήσουµε εµ̟ειρικά σε κά̟οιες 

ανα̟τυξιακά ̟ροσανατολισµένες ερωτήσεις (βλ. σχ. Πατεράκη, 

Μαρκοδηµητράκη, Κακλαµάνη & Κουγιουµουτζάκης, 2008˙ 

Μαρκοδηµητράκη, Πατεράκη, Κακλαµάνη  & Κουγιουµουτζάκης, 2008˙  

Κουγιουµουτζάκης,  Κακλαµάνη,  Σαραφίδου,  Μαρκοδηµητράκη  & 

Πατεράκη, 2009) αν και γνωρίζουµε ότι τα µεγάλα κενά γνώσης ως ̟ρος 

την ανά̟τυξη των δίδυµων ̟αιδιών γενικά, και ως ̟ρος την ανά̟τυξη της 

µίµησης στους διδύµους ειδικά, κάνουν ε̟ιτακτική τη συνέχιση της 

έρευνας. 

 

5.8. Προτάσεις για τη συνέχιση της έρευνας 

Χωρίζουµε τις ̟ροτάσεις µας σε γενικές και ειδικές. Οι ̟ρώτες έλκουν την 

καταγωγή τους α̟ό τη Μεθοδολογία της ̟αρούσας έρευνας και ̟ώς αυτή 

θα µ̟ορούσε να συνεχιστεί µε άλλη σύνθεση δείγµατος. Οι ειδικές 

̟ροτάσεις αναφέρονται στα βασικά σηµεία διαφωνιών ̟ου ̟ροέκυψαν 

µεταξύ των άλλων σχετικών µελετών και της δικής µας. 

 

Γενικές ̟ροτάσεις  

1. Ε̟ανάληψη της ̟αρούσας, διαχρονικής, νατουραλιστικής έρευνας µε 

ε̟αρκές δείγµα µητέρων-µη δίδυµων βρεφών, µητέρων-δίδυµων 

διζυγωτικών βρεφών και µητέρων-δίδυµων µονοζυγωτικών βρεφών. 

2. Ε̟ανάληψη της ̟ρότασης 1 σε δυάδες των ̟αρα̟άνω 3 κατηγοριών µη 

δίδυµων και δίδυµων βρεφών στην αλληλε̟ίδρασή τους µε ̟ατέρες, 

αδέρφια, γιαγιάδες και ̟α̟̟ούδες. 

3. Ε̟ανάληψη της ̟ρότασης 1 σε τριάδες µητέρων-δίδυµων διζυγωτικών 

βρεφών και σε τριάδες µητέρων -δίδυµων µονοζυγωτικών βρεφών. 

4. Ε̟ανάληψη της ̟ρότασης 1 µε δια̟ολιτισµικό δείγµα ή/και δείγµα 

αστικών και ορεινών ̟εριοχών ή/και δείγµα οικονοµικά ασθενών και 

̟λούσιων οικογενειών, και 
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5. Ε̟ανάληψη της ̟ρότασης 1 µε βρέφη ηλικίας 1 έως 2 ετών.  

6. Ε̟ανάληψη της ̟ρότασης 1 µε έµφαση στις κατά φύλο οµοιότητες και  

διαφορές µεταξύ των δίδυµων βρεφών.  

 

Ειδικές ̟ροτάσεις 

Ε̟ανάληψη της ̟αρούσας, διαχρονικής, νατουραλιστικής έρευνας µε 

ε̟αρκές δείγµα µητέρων-µη δίδυµων βρεφών, µητέρων-δίδυµων 

διζυγωτικών βρεφών και µητέρων-δίδυµων µονοζυγωτικών βρεφών, ό̟ου 

χρειάζεται:  

 1. Περαιτέρω µελέτη των Μ.Ο. µίµησης ανά 7-λε̟το ε̟ικοινωνίας στις 

µεταξύ των διδύµων αλληλε̟ιδράσεις (διαφορά της ̟αρούσας α̟ό τη 

µελέτη της Μαρκοδηµητράκη, 2003).  

2. Περαιτέρω µελέτη για το αν ισχύει το εύρηµά µας (το ο̟οίο 

δικαιολογήσαµε γιατί ̟ρος το ̟αρόν το θεωρούµε τυχαίο), ό̟ου, στο 

σύνολο των δεδοµένων και διαχρονικά, οι µητέρες των ̟ρωτότοκων 

διδύµων (Οµάδα 2) µιµήθηκαν ̟ιο συχνά τα βρέφη τους α̟ό ό,τι οι 

µητέρες των µη δίδυµων βρεφών τα δικά τους (Οµάδα 1).  

3. Συστηµατική µελέτη της ̟αρατήρησης της Piontelli (2002), ότι οι 

µονοζυγώτες µιµούνται ο ένας τον άλλον ̟ερισσότερο α̟ό ό,τι οι 

διζυγώτες.  

4. Περαιτέρω µελέτη για το αν υ̟άρχει (Μαρκοδηµητράκη, 2003) ή δεν 

υ̟άρχει (̟αρούσα µελέτη) µίµηση συνδυασµών στις µεταξύ των δίδυµων 

βρεφών αλληλε̟ιδράσεις. 

5. Περαιτέρω µελέτη  για τα ̟οσοστά εµφάνισης της µίµησης των κινήσεων 

του σώµατος – 4 µελέτες βρίσκουν χαµηλά και 2 µελέτες υψηλά ̟οσοστά. 

6. Περαιτέρω µελέτη αφενός της ̟ορείας των ε̟ιµέρους ειδών και υ̟ο-

ειδών µίµησης κατά το ̟ρώτο έτος (̟ορεία σταθερή, ανοδική, ̟τωτική, µε 

̟αροδική εξαφάνιση ή συνδυασµοί ̟ορειών) και αφετέρου των 

̟ερι̟τώσεων καθρε̟τικής µορφής καµ̟υλών. 

6. Περαιτέρω µελέτη των ̟οσοστών εµφάνισης των φωνητικών µιµήσεων 

και των µιµήσεων των µη λεκτικών ήχων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 
   1. Πρωτόκολλο µικρο-ανάλυσης 

 
 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Είδος δυαδικής αλληλεπίδρασης:  Μητέρα-Βρέφος (µη διδ.) �   

Μητέρα-∆ίδυµο Βρέφος 1 �      
Μητέρα-∆ίδυµο Βρέφος 2 �                                                   
∆ίδυµο Βρέφος1-∆ίδυµο Βρέφος 2 �                  

Φύλο δίδυµων βρεφών Ετεροζυγωτικά αγόρια: □        
Ετεροζυγωτικά κορίτσια: □ 
Ετεροζυγώτες διαφορετικού φύλου: □ 

Ονοµ/µο µητέρας:  

Ονοµ/µο βρέφους (µη διδ.):  
Ονοµ/µο α΄/τοκου διδ. βρέφους:  
Ονοµ/µο β΄/τοκου διδ. βρέφους:  
Τοκετός στην ………. εβδοµάδα κύησης 
Είδος τοκετού: φυσιολογικός □                 καισαρική □ 
Βάρος γέννησης (µη διδ.) βρέφους: ___________ γρ. 
Βάρος γέννησης α΄/τοκου διδ. βρ.: ___________ γρ. 
Βάρος γέννησης β΄/τοκου διδ. βρ.: ___________ γρ. 
Ύψος γέννησης (µη διδ.) βρέφους: ___________ εκ. 
Ύψος γέννησης α΄/τοκου διδ. βρ.: ___________ εκ. 
Ύψος γέννησης β΄/τοκου διδ. βρ.: ___________ εκ. 
Υγεία µη διδ. βρέφους:  
Υγεία α΄/τοκου βρέφους:  
Υγεία β΄/τοκου βρέφους:  
Παρουσία πατέρα στην αίθουσα τοκετού: ΝΑΙ □                              ΟΧΙ □ 
Θηλασµός:  ΝΑΙ □                              ΟΧΙ □ 
∆ιάρκεια θηλασµού: ………… εβδοµάδες ( ………. µήνες) 
Ηλικία πατέρα: __________ετών Ηλικία µητέρας:________ετών 
Επάγγελµα πατέρα: Επάγγελµα µητέρας: 

 
 

2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Επεισόδιο νούµερο: 
 

 

Ηµ/νία γέννησης: 
Ηλικία βρέφους σε µήνες: 
Ηµ/νία λήψης: 

____________ 
____________ µηνών 

Κωδικοποίηση: 
                           
                           

Μ Μητέρα 
Β 
 

Μη δίδυµο βρέφος  

Β1 Πρωτότοκο δίδυµο βρέφος 
Β2 ∆ευτερότοκο δίδυµο βρέφος 
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3. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ 
 
ΜΟΝΤΕΛΟ:                                                                    Μ �  Β �  Β1�  Β2�  
ΜΙΜΗΤΗΣ:                                                                    Μ �  Β �  Β1�  Β2�  
 
 
 
 
 
 
 

4. ΕΙ∆Η ΜΙΜΗΣΗΣ  
 

 
Φωνητική 

 
Εκφράσεις 
Προσώπου 

 
Μη Λεκτικοί 
Ήχοι 

 
Κινήσεις 
Σώµατος 

Συνδυασµοί 
Ειδών 
Μίµησης 

 
Φωνηέντων �  
 

 
Άνοιγµα Στόµατος �  

 
Φτάρνισµα �  

                
Χεριών �  

 
Φωνητικο-
κινητική �  
 

 
Συµφώνων  �  
 

 
Προβολή Γλώσσας �  

 
Χασµουρητό �  

 
Ποδιών �  

 
Άλλος �  

 
Συνδυασµός �  
 

 
Άνοιγµα-κλείσιµο 
µατιών �  
 

 
Αναστεναγµός �  

 
Κεφαλής  �  

 

  
Άλλη σχετική 
συµπεριφορά 
(Έκπληξη,  
Αναµάσηµα) �  
 

 
 
Κλαυθµυρισµός �            

 
 
Συνδυασµοί �  

 

              
Κλάµα �  
 

  

   
Βήξιµο �  
 

  

   
Λόξιγκας �  
 

  

   
Γέλιο �  
 

  

   
Άλλη  
«απροσδιόριστη»  
 µη λεκτική  
συµπεριφορά �  
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5. ∆ΟΜΗ ΜΙΜΗΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ  
6. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΜΗΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ 
 
 
Εναλλαγή σειράς: Απλή � ∆ιπλή � Τριπλή � Άλλη �  
 
∆ιάρκεια µιµητικού επεισοδίου σε απλή εναλλαγή σειράς…………….. (δευτ.) 
 
 
Σύµπτωση δράσης �  
 
∆ιάρκεια µιµητικού επεισοδίου σε σύµπτωση δράσης….. (δευτ.) 
 
 
Συνδυασµός εναλλαγών σειράς/ συµπτώσεων δράσης �  
 
Συνολική διάρκεια µιµητικού επεισοδίου σε εναλλαγή σειράς µε σύµπτωση δράσης ..…(δευτ.) 
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2. Αρχική ε̟ιστολή ̟ρος γονείς νεογέννητων βρεφών 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
Εργαστήριο Ψυχολογίας 
 
Γιάννης Κουγιουµουτζάκης                              ΠΡΟΣ 
Καθηγητής Ανα̟τυξιακής                                 τους γονείς νεογέννητων βρεφών 
Ψυχολογίας                                                          των Νοµών Χανίων, Ρεθύµνης,  
 Τηλ. 28310-77238 (γραφείο)                               Ηρακλείου και Λασιθίου 
 28310-77239 (εργαστήριο)                                                
Fax: 28310-77222 (Γραµ. Τµηµ.) 
e-mail: gkugium@phl.uoc.gr 
 
Αγα̟ητοί Γονείς,  
στο ̟λαίσιο υλο̟οίησης ενός Ερευνητικού Προγράµµατος θα µελετήσουµε στα 
σ̟ίτια τους έναν αριθµό βρεφών στην Κρήτη. 
     Ε̟ιστηµονικός Υ̟εύθυνος του Προγράµµατος είναι ο υ̟ογράφων και 
ερευνήτριες είναι η ∆ρ. Μ. Μαρκοδηµητράκη και η Υ̟οψήφια ∆ιδάκτωρ 
Ψυχολογίας  Μ. Πατεράκη. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Σκο̟ός του Προγράµµατος είναι η διερεύνηση της 
φυσικής ε̟ικοινωνίας βρεφών-µητέρων α̟ό τον 1ο έως τον 10ο µήνα και ̟ιο ειδικά 
ο ρόλος της ̟οιότητας της ε̟ικοινωνίας στην α̟ρόσκο̟τη γνωστική, 
συναισθηµατική και κοινωνική ανά̟τυξη του βρέφους. Θα διερευνήσουµε, ε̟ίσης, 
την ε̟ικοινωνία των δίδυµων βρεφών µεταξύ τους. Στο τέλος της µελέτης θα 
µ̟ορέσουµε να συγκρίνουµε τους ανα̟τυξιακούς δείκτες των δίδυµων και των µη 
δίδυµων βρεφών καθώς και την ̟οιότητα της ε̟ικοινωνίας τους µε τις µητέρες και 
τα δίδυµα αδέρφια τους (στην ̟ερί̟τωση των διδύµων). 
 
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ: Οι ερευνητές θα κάνουν 10 ε̟ισκέψεις στο σ̟ίτι κάθε 
οικογένειας. Η ̟ρώτη ε̟ίσκεψη θα γίνει όταν το βρέφος θα είναι ηλικίας 30 
ηµερών και θα ακολουθήσουν άλλες 9 ε̟ισκέψεις µέχρι τον 10ο µήνα. Σε κάθε 
ε̟ίσκεψη η ερευνήτρια µε µια κάµερα θα καταγράφει µια 7-λε̟τη ε̟ικοινωνία του 
βρέφους µε τη µητέρα. Στην ̟ερί̟τωση των διδύµων, θα καταγράφεται, ε̟ίσης, και 
µια 7-λε̟τη ε̟ικοινωνία των δίδυµων βρεφών µεταξύ τους. Η συνολική διάρκεια 
κάθε ε̟ίσκεψης στα µη δίδυµα βρέφη θα είναι 15 ̟ερί̟ου λε̟τά και στα δίδυµα 
βρέφη 30 ̟ερί̟ου λε̟τά. 
 
ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Στο Πρόγραµµα θα τηρηθεί η δεοντολογία της έρευνας, 
η ο̟οία δεν εγκυµονεί α̟ολύτως κανένα κίνδυνο για τα βρέφη και τις µητέρες. Το 
υλικό της έρευνας είναι εµ̟ιστευτικό και θα χρησιµο̟οιηθεί µόνο για 
ερευνητικούς και εκ̟αιδευτικούς σκο̟ούς, χωρίς ̟οτέ να αναφέρεται το όνοµά σας 
ή το όνοµα του βρέφους σας ή των βρεφών σας. Μ̟ορείτε να διακόψετε τη 
συµµετοχή σας στη µελέτη ο̟οτεδή̟οτε θελήσετε και στην ̟ερί̟τωση αυτή το 
εγγεγραµµένο σε κασέτες ̟ρωτότυ̟ο υλικό θα σας ̟αραδοθεί αµέσως. Στο τέλος 
της µελέτης θα σας δοθεί ένα αντίγραφο της κασέτας ̟ου θα ̟εριέχει όλες τις 
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εγγεγραµµένες ε̟ικοινωνίες µε το βρέφος ή τα βρέφη σας. Ε̟ίσης, θα σας 
ανακοινωθούν τα α̟οτελέσµατα της έρευνας. 
 
     Ε̟ι̟λέον, ο Ε̟ιστηµονικός Υ̟εύθυνος του Προγράµµατος θα βρίσκεται στη 
διάθεση των γονέων για συµβουλές σχετικά µε την ανά̟τυξη των βρεφών, µέχρι τα 
βρέφη να κλείσουν τον 24ο µήνα. 
 

Σας ευχαριστούµε για το ενδιαφέρον σας και 
σας ευχόµαστε καλή Μητρότητα και καλή Πατρότητα. 

 
Με Τιµή 

 
Γιάννης Κουγιουµουτζάκης 

Καθηγητής Ανα̟τυξιακής Ψυχολογίας 
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3. Ευχαριστήρια ε̟ιστολή ̟ρος οικογένειες βρεφών 

 

 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
Εργαστήριο Ψυχολογίας 
 
Μαρία Πατεράκη 
Υ̟. ∆ιδάκτωρ Ανα̟τυξιακής Ψυχολογίας 
Τηλ. 2810 761337  
         28310 77239 
e-mail: pateraki@phl.uoc.gr 
 
 
Αγα̟ητή κυρία ………………………, 
  

Εκ µέρους του Ε̟ιστηµονικού Υ̟εύθυνου του Προγράµµατος Καθηγητή 
Ψυχολογίας κ. Γιάννη Κουγιουµουτζάκη και εµένα ̟ροσω̟ικά, σας εκφράζω τις θερµές 
ευχαριστίες µας για τη συµµετοχή σας και τη συµµετοχή του βρέφους/των βρεφών σας 
στην έρευνα. Με τη συµµετοχή σας θα συµβάλλετε στην ̟ρόοδο της γνώσης για την 
ανθρώ̟ινη ανά̟τυξη και ̟ιο ειδικά στην ̟ρόοδο της γνώσης για την ανά̟τυξη των 
βρεφών κατά το ̟ρώτο έτος της ζωής.    
 Τους µήνες ̟ου µας δόθηκε η ευκαιρία να ζήσουµε α̟ό κοντά τη σχέση σας µε το 
̟αιδί σας/τα ̟αιδιά σας, δια̟ιστώσαµε α̟ό κοινού ότι ̟ρόκειται για µια στενή σχέση 
αγά̟ης και αφοσίωσης. Θα σας ̟ροτρέ̟αµε φιλικά να συνεχίσετε να αφιερώνετε χρόνο στο 
̟αιδί σας/στα ̟αιδιά σας, να το/τα ̟εριβάλετε µε στοργή και τρυφερότητα, λαµβάνοντας 
σοβαρά υ̟όψη τα µηνύµατά του/τους, µηνύµατα ̟ου όλοι οι γονείς µ̟ορούν να 
καταλάβουν, όταν θεωρούν ότι το κάθε βρέφος είναι ένα ̟ρόσω̟ο και όχι ένα «µωρό». 
 Ευχόµαστε σε εσάς και τον σύζυγό σας να συνεχίσετε να έχετε µια χαρούµενη 
εµ̟ειρία µητρότητας και ̟ατρότητας και στο ̟αιδί σας/στα ̟αιδιά σας ευχόµαστε µια υγιή 
και χαρούµενη ανά̟τυξη. 
 Σας στέλνουµε το εγγεγραµµένο ερευνητικό υλικό και σας ευχαριστούµε α̟ό 
καρδιάς για την ανεκτίµητη βοήθειά σας στη µελέτη αυτή. 
 

Με τιµή 
 

Μαρία Πατεράκη 
Υ̟. ∆ιδάκτωρ Ανα̟τυξιακής Ψυχολογίας 
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