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Όµως εκεί που δυο φίλοι 

Μιλούν ή και σωπαίνουν -προπαντός τότε-  

Τρίτο τίποτα δεν χωρεί  

Κι όπως οι φίλοι, φαίνεται  

Και οι θάλασσες από µακριά επικοινωνούνε.  

 
 

Οδυσσέας Ελύτης, Ετεροθαλή, 1974/1980: 46. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί µια προσέγγιση της φιλίας µέσα από 

τέσσερις προοπτικές˙ τη φιλοσοφική, την ανθρωπολογική, τη λογοτεχνική και την 

ψυχολογική. Έµφαση - θεωρητική και εµπειρική - δίδεται στην ψυχολογική και, 

ιδιαίτερα, στην αναπτυξιακή θεώρηση της φιλίας κατά την εφηβεία. 

 

Το πρώτο κεφάλαιο εστιάζεται στη φιλοσοφική, στην ανθρωπολογική και στην 

ποιητική θεώρηση της φιλίας.  Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην 

ψυχολογική θεώρηση της φιλίας και ειδικά στον κρίσιµο ρόλο της καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ανθρώπινης ανάπτυξης. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται ψυχολογικές – αναπτυξιακές - θεωρίες και 

ερευνητικά ευρήµατα για τη φιλία, κατά τη διάρκεια της βρεφικής, της νηπιακής και 

της παιδικής ηλικίας, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσονται αναλυτικά οι 

σχετικές θεωρίες και έρευνες για τη φιλία κατά τη διάρκεια της εφηβείας. 

 

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι στόχοι της έρευνας - η οποία επιχειρεί 

τη διερεύνηση όψεων της φιλίας στην εφηβεία - καθώς και πληροφορίες για το 

δείγµα, τα µέσα, τη διαδικασία συλλογής δεδοµένων και τη στατιστική επεξεργασία 

τους.  Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα και οι στατιστικές 

συγκρίσεις  κατά φύλο και ηλικία.  

Στο έβδοµο κεφάλαιο συζητούνται τα ευρήµατα και γίνονται προτάσεις για τη 

συνέχιση της έρευνας.  
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Η ΦΙΛΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ  

 

1.1. Εισαγωγή 

 

Κεντρικός άξονας αυτού του κεφαλαίου είναι ορισµένες όψεις του φιλοσοφικού 

στοχασµού περί φιλίας που δεν εντάσσονται στο χώρο της επιστήµης της ψυχολογίας, 

άσκησαν όµως σηµαντικές επιδράσεις σε αυτήν. Αρχικά, αφορµή αποτελεί ο 

αριστοτελικός τρόπος συλλογιστικής˙ εστιάζοντας στην πραγµατεία των Ηθικών 

Νικοµαχείων καταδεικνύεται η θέση του φιλοσόφου, κατά την οποία η άριστη 

έκφραση της φιλίας εξελίσσεται µέσα στα πλαίσια της πολιτείας. Με διάφορες 

σηµαντικές φιλοσοφικές αναφορές να συνεπικουρούν, τονίζεται η αριστοτελική 

περιγραφή του φίλου ως άλλου εαυτού και η αρχή ότι µόνον η φιλία των εναρέτων 

µπορεί να είναι αληθινή φιλία. Η θετική δυναµική της φιλίας, απαραίτητη για την 

ανθρώπινη ανάπτυξη, αποτελεί κοινό τόπο και στα πολυπολιτισµικά ευρήµατα  των 

ανθρωπολόγων, όπως συνοπτικά παρουσιάζονται στη συνέχεια. Η αναφορά σε µη 

ψυχολογικές αναζητήσεις περί φιλίας ολοκληρώνεται µε τη λογοτεχνική διάσταση 

του θέµατος, όπως την προσέλαβε και την απέδωσε κυρίως η ελληνική ποιητική 

γραφή. 

 

1.2. Φιλοσοφικές προσεγγίσεις της φιλίας 

 

Το ενδιαφέρον της φιλοσοφίας για τη φιλία δεν είναι περιγραφικό, αλλά 

αποτελεί κανονιστικό αίτηµα, διαρκές ζητούµενο, το οποίο αποτυπώνεται στην 

επίπονη προσπάθεια των φιλοσόφων να διακρίνουν την ιδανική, την άριστη φιλία από 

τις κοινές µορφές φιλίας. Στη ρίζα αυτού του αιτήµατος βρίσκεται η απορία της 

ύπαρξης φίλων και εχθρών˙ έχει σηµασία ότι το πρώτο σηµαντικό κείµενο περί 

φιλίας, ο πλατωνικός Λύσις, είναι µια συζήτηση µεταξύ φίλων όπου αναδύονται 

σχετικές απορίες (Pangle - Smith, 2003˙ Φιλιππάκη, 2004).  
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Η αρχαιοελληνική σκέψη εξαίρει τη φιλία και τη θετική επίδρασή της στην 

ανθρώπινη ανάπτυξη τόσο µέσα από την ποίηση όσο και στις αναλύσεις των 

φιλοσόφων. Η υψηλή αξιολόγηση της φιλίας στην αρχαιότητα κι ο αδιάκοπος 

στοχασµός γι αυτήν αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι κάθε φιλοσοφική σχολή 

έχει τη δική της θεωρία για τη φιλία (Θεοδωρίδης, 1981: 267). Η ιστορία εµπεριέχει 

πολλές καταγραφές που καταδεικνύουν τη σηµασία και τον σεβασµό των αρχαίων 

Eλλήνων προς τους φιλικούς δεσµούς, ανάγοντάς τους στα υψηλότερα επίπεδα των 

ανθρωπίνων σχέσεων, ως ένα από τα χαρακτηριστικότερα γνωρίσµατα του ελληνικού 

πολιτισµού (Τσάτσος, 1970: 299).  

 

«Η φιλία διατρέχει το σύνολο της σχέσης άνθρωπος και κόσµος», γράφει ο Αξελός, 

υποστηρίζοντας πως «η προβληµατική της φιλίας αποκτά ρίζες στη σχέση της µε τον 

εαυτό της, τους άλλους, τον κόσµο» (1996/1997: 63).  

 

1.2.1. H έννοια της φιλίας στην πλατωνική γραφή και στην αριστοτελική ηθική 

 

Ο Πλάτων, στο τελευταίο του έργο, στους Νόµους, θέτει την αρχή της φιλίας -

οικειότητας ως βάση του ιδεωδέστερου των πολιτευµάτων, επιχειρώντας την 

αναλυτική έκθεση ενός συστήµατος πολιτικών θεσµών που θα βασιζόταν στην αρχή 

της φιλίας (Ξυδιάς, 2004). Κατά τον Θεοδωρίδη (1981), η φιλία, όπως όλα για τον 

Πλάτωνα, είναι άµεσα συναρτηµένη µε την πολιτική. Στο Συµπόσιο επίσης, 

διαχωρίζοντάς την από τον έρωτα, ο Πλάτωνας θεωρεί τη φιλία συναίσθηµα ξηρό και 

υπολογισµένο (=λογισµός του συµφέροντος ή του καθήκοντος), όπου ο καθένας δεν 

µπορεί να δώσει ολόκληρο το είναι του (Συµπόσιον, 1934/1995: 57). 

 

Στην αριστοτελική ηθική η έννοια της φιλίας δεν διατρέχει απλώς ανθρώπινες 

συµπεριφορές και θέσεις, ούτε εξαντλείται στην περιγραφή διαφόρων εκφάνσεων 

µιας κοινωνικής συνύπαρξης. Ο Αριστοτέλης ενσωµατώνει τη φιλία στην ηθικο-

πολιτική του οπτική, εµπλουτίζοντας τη φιλοσοφική του θεώρηση (Konstan, 1997˙  

Mulgan, 2000˙ Pangle - Smith, 2003˙ Price, 1989˙ Stern - Gillet, 1995˙ Stewart, 

1973). Η ηθική σε ατοµικό επίπεδο και η πολιτική σε ευρύτερο κοινωνικό, 

προσβλέπουν στην ευδαιµονία. Η άριστη εκδοχή της φιλίας αποδέχεται τον άλλο και 

ολοκληρώνει ηθικά τον εαυτό, εποµένως, στην κοινωνική της αναφορά θεµελιώνει 

καλύτερες σχέσεις και στηρίζει µια ευδαίµονα πόλη (Mulgan, 2000).  
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Ο Αριστοτέλης πραγµατεύεται το θέµα της φιλίας σε τρείς ηθικές πραγµατείες: 

στο όγδοο και το ένατο βιβλίο των Ηθικών Νικοµαχείων, στο έβδοµο των Ηθικών 

Ευδηµείων, καθώς και σε µέρος του δεύτερου βιβλίου των Ηθικών Μεγάλων. Η 

έννοια της φιλίας, θεµελιώδης στη δόµηση της ηθικής του προβληµατικής, 

παρουσιάζεται από το ξεκίνηµα της συζήτησης των Ηθικών Νικοµαχείων˙ η 

αναζήτηση του άριστου αγαθού (Ηθικά Νικοµάχεια 1, 1094a 18-22) ως τελικός 

σκοπός της πολιτικής (Ηθικά Νικοµάχεια 1, 1094b 5-7) κι ως ένδειξη ευδαιµονίας 

(Ηθικά Νικοµάχεια 1, 1097b 15-16) εµπεριέχει και τις φιλικές σχέσεις: «πολλές καλές 

πράξεις πραγµατοποιούνται από τους ανθρώπους µε τη βοήθεια των φίλων και του 

πλούτου…» (Ηθικά Νικοµάχεια 1, 1099b 1-2).  

 

1.2.2. Η πολιτεία και η κοινωνία θεµελιώνονται στη φιλία 

 

Η αξιακή θέση που αποδίδει ο Αριστοτέλης στη φιλία, καταδεικνύεται µέσα 

από την οπτική κατά την οποία η ύπαρξη πραγµατικής φιλίας µεταξύ των πολιτών 

αποδυναµώνει την αναγκαιότητα εφαρµογής της δικαιοσύνης (Ηθικά Νικοµάχεια 3,  

1155a 26) (Konstan, 1997˙ Mulgan, 2000˙ Pangle - Smith, 2003˙ Price, 1989˙ Stern -

Gillet, 1995˙ Stewart, 1973). Στο συγκεκριµένο θαυµάσιο χωρίο των Ηθικών 

Νικοµαχείων, ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι η φιλία είναι η σηµαντικότερη αρετή, 

σηµαντικότερη ακόµα κι από τη δικαιοσύνη, σε βαθµό που οι νοµοθέτες δικαίως 

ασχολούνται περισσότερο µε τη φιλία παρά µε τη δικαιοσύνη (Mulgan, 2000). Αφού 

«τα πάντα είναι κοινά µεταξύ φίλων» (Ηθικά Νικοµάχεια 3, 1159b 31-32), στην πόλη 

όπου επικρατεί φιλία δεν υπάρχει ανάγκη δικαιοσύνης˙  µε άλλα λόγια, ο έλλογος 

έλεγχος και η αυστηρότητα των νόµων περισσεύουν (Κουγιουµουτζάκης, 1995/1997: 

686). Ο Αριστοτέλης χαράσσει έτσι ένα είδος προοπτικής - ορίου, ένα ιδεώδες, στο 

πλαίσιο του οποίου - κατά τον Καστοριάδη – «οι όροι “δικό µου” και “δικό σου” θα 

είχαν περιπέσει σε αχρηστία» (Καστοριάδης, 2008: 275, 276). 

 

Ο Stewart, µελετητής των Ηθικών Νικοµαχείων, τονίζει ότι η δικαιοσύνη, ως 

διανοητικό έθος, συνδέει γονείς και απογόνους, κοινότητες και πολίτες˙ όµως, η 

συνοχή των πόλεων, δοµείται στις φιλικές σχέσεις (1973: 264). Άλλωστε στα 

Πολιτικά, ο Αριστοτέλης τοποθετεί τους φιλικούς δεσµούς στη βάση της 

οικοδόµησης της κοινωνίας των πολιτών «…η κοινωνία θεµελιώνεται στη φιλία, 

αφού κανείς δεν θέλει να γίνει ούτε καν συνοδοιπόρος µε τον εχθρό του» (Πολιτικά, 
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1295b 24-25). Τη σύµπλευση κοινωνίας και φιλίας – µε τη στέρεη πόλη ως 

προϋπόθεση φιλίας - δηλώνει και ο κορυφαίος τραγωδός της κλασικής Αθήνας 

Σοφοκλής, διά στόµατος Αντιγόνης: «…µόνο πάνω στης πόλης το σκαρί ορθώς σαν 

πλέει, δηµιουργούµε τις φιλίες µας» (∆ρακόπουλος, Ναστούλας, & Ρώµας, 1999: 53, 

στ. 190-191). 

Η αριστοτελική φιλία, τονίζει ο Καστοριάδης, απευθύνεται σε «ό,τι 

αξιολογούµε θετικά στον άλλο». Κατά µία έννοια λοιπόν, «η φιλία εξαρτάται από την 

πολιτική θέσµιση της πόλης, δεδοµένου ότι η ίδια η πόλη θέτει τα άτοµα ως ίσα, 

δηµιουργώντας ως εκ τούτου τις συνθήκες γι’ αυτό τον τύπο δεσµών. Ταυτόχρονα, η 

πόλη δίνει σε καθένα από τα µέλη της δυνατότητα να εξυψωθεί ώστε να γίνει άξιο 

φιλίας» (Καστοριάδης, 2008: 269).  

Η φιλία και ο έλεος (ενσυναίσθηση, συναίσθηση της δυστυχίας του άλλου και 

υπαγόρευση ανάλογης δράσης), αποτελούν δύο στοιχεία της άτυπης θέσµισης της 

κοινωνίας στην αρχαία Ελλάδα. 

 

1.2.3. Ο φίλος, ως άλλος εαυτός 

 

Το περιεχόµενο της φιλίας στον Αριστοτέλη έχει πολιτικοκοινωνικές αναφορές 

και πηγάζει από τον αγαθό χαρακτήρα, την ευχαρίστηση και τη χρησιµότητα˙ εξ ου 

και η κατηγοριοποίηση της φιλίας κατά τη φιλοσοφική σκέψη (Ηθικά Νικοµάχεια 3, 

1155b 17-19) (Konstan, 1997˙  Pangle - Smith, 2003˙ Price, 1989˙ Stern - Gillet, 

1995˙ Stewart, 1973). Η µεν πρώτη, δηλαδή η φιλία που εκπορεύεται από τον αγαθό 

χαρακτήρα και στηρίζεται σ’ αυτόν, θεωρείται τέλεια (Ηθικά Νικοµάχεια 3, 1156b 7-

12). Η αµοιβαιότητα (αντιφήλισις), προϋπόθεση της ουσιαστικής φιλίας (Ηθικά 

Νικοµάχεια 3, 1155b 27-29), θεµελιώνει το συναίσθηµα του «άλλου εαυτού», το 

οποίο ενσαρκώνει ο φίλος (Ηθικά Νικοµάχεια 3, 1166a 32). Σε αυτό το σηµείο 

εντοπίζουµε µια καίρια συµβολή του Αριστοτέλη ως προς την ουσιώδη ονοµασία της 

φιλίας. Ο χαρακτηρισµός του φίλου ως «άλλου εαυτού» δεν αφορά απλώς την 

άρθρωση ενός φιλοσοφικού λόγου αλλά την νοηµατοδότηση µιας σχέσης 

καθοριστικής για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Η χρήση του «άλλος» ως συνοδός 

προσδιορισµός του «εαυτός», δηλώνει την ανιδιοτέλεια, την συµπληρωµατικότητα, 

την αρµονική συνύπαρξη, ακόµα και την ενσυναίσθηση και την αυτογνωσία˙ «…το 

να αισθάνεσαι τον φίλο σου και να τον γνωρίζεις ισοδυναµεί αναγκαστικά µε το να 

αισθάνεσαι και να γνωρίζεις τον εαυτό σου» (Πολιτικά, 1245a 29-37).  
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Ο Price ισχυρίζεται ότι γίνεται πράξη το αριστοτελικό «άλλος εαυτός» σε κοινές 

δραστηριότητες, όπου ο καθένας δεν είναι µόνο ο εαυτός του, αλλά και ο άλλος. Η 

σύµπραξη, η συνδηµιουργικότητα, η συνανάπτυξη διαφαίνεται από ένα παράδειγµα 

που αναφέρει: «Ένα ζευγάρι πιανιστών λειτουργούν µαζί ως ντουέτο εκτελώντας την 

ίδια µελωδία, αλλά και χωριστά σαν να ερµηνεύουν διαφορετικά µουσικά µέρη» 

(Price, 1989: 116, 117).  

 

Ο Αριστοτέλης φωτίζει επίσης τη σηµασία της φιλίας προς τον εαυτό (φιλαυτία) 

όχι βέβαια ως εγωπάθεια, αλλά ως προσήλωση στην άριστη πλευρά του εαυτού 

(Ηθικά Νικοµάχεια 3, 1168b 29-31). Πρώτιστο µέληµα της φιλίας η αρµονική σχέση 

µε τον εαυτό µας (Sherman, 1993). Ο πραγµατικός φίλος τελειοποιεί  εν πρώτοις τον 

εαυτόν του κατά τον Αριστοτέλη, εφόσον «όλες οι φιλικές εκδηλώσεις για τους 

άλλους έχουν πρότυπο τη φιλία για τον εαυτό µας» (Ηθικά Νικοµάχεια 3, 1168b 5-6). 

H Stern - Gillet, ερευνήτρια της φιλίας στην αριστοτελική σκέψη, περιγράφει την – 

κατά τον φιλόσοφο - φιλαυτία ως µια ηρεµία εσωτερική, γνώρισµα των ενάρετων που 

είναι αληθινοί προς τον εαυτό τους (Stern - Gillet, 1995: 85).  

Η εξαιρετική σηµασία της φιλαυτίας στην περί φιλίας αριστοτελική πραγµατεία 

τεκµηριώνεται από τον φιλόσοφο: «οι φιλικές διαθέσεις που έχουµε για τους άλλους 

και τα στοιχεία από τα οποία καθορίζονται τα διάφορα είδη φιλίας, φαίνεται ότι 

απορρέουν από τις φιλικές διαθέσεις που έχουµε για τον εαυτό µας» (Ηθικά 

Νικοµάχεια 3, 1166a 1-2). Κατέχοντας την αυτογνωσία, µόνο οι ουσιαστικά φίλαυτοι 

µπορούν να είναι αγαθοί φίλοι στην αριστοτελική συλλογιστική.  

Ο Αριστοτέλης, µελετητής και γνώστης της ανθρώπινης ψυχής εις βάθος, µιλά 

για φιλαυτία, γι αγάπη και σεβασµό προς τον εαυτό, δηλαδή για εναρµόνιση των 

αντιθέτων του ανθρώπινου ψυχισµού. Ως αποτέλεσµα έρχεται η ηθική και 

πνευµατική ανάπτυξη, που είναι η στέρεη, θεµελιώδης πρώτη ύλη για τη δηµιουργία 

ουσιαστικών ανθρώπινων σχέσεων.  

 

Μιλώντας για αντιθέσεις, ο Εµπεδοκλής, προσωκρατικός φιλόσοφος που 

επηρέασε τον Αριστοτέλη (Ηθικά Νικοµάχεια 3, 1155b 6-7), αναφέρει στην 

κοσµολογία του δύο κυρίαρχες δυνάµεις του σύµπαντος˙ το νείκος (µίσος) που στην 

ολοκληρωτική κυριαρχία του προκαλεί µια κατάσταση χάους, διάλυσης και 

ολοκληρωτικής αποσύνθεσης και τη φιλότητα (φιλία) που έχει δύναµη ενωτική και 

ανατρέπει τον κόσµο του νείκους. Τα στοιχεία αρχίζουν πάλι να ενώνονται και να 
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παράγουν σύνθετα όντα, τα οποία ενοποιούνται όλο και περισσότερο. Ο Εµπεδοκλής 

υποστήριζε ότι και η γνώση που ενώνει τον άνθρωπο µε ολόκληρη τη φύση και τον 

καθιστά ικανό να την κατανοήσει είναι µια πράξη φιλότητος (Kirk, Raven, & 

Schofield, 1990˙ Κουγιουµουτζάκης, 1995/1997˙ Vegetti, 2003). Ως δύναµη 

συνεκτική και ως φιλικός δεσµός, η φιλότητα ενώνει και εναρµονίζει. 

 

Έχει ενδιαφέρον εδώ µια µεταµόρφωση της φιλίας από τον Νίτσε (Abbey, 

2000). Σε ένα από τα πιο σηµαντικά κείµενά του, στο Περί φίλων, ο φιλόσοφος 

αναγνωρίζει τη διαφορά του κάθε ανθρώπου τόσο µε τον άλλο, όσο και µε τον εαυτό 

του (ως αδυναµία σταθεροποίησης της ψυχής) και οµολογεί την ύπαρξη φίλων που 

µας βγάζουν από την αποµόνωση που µας καταδικάζει η φύση µας. Προτείνοντας µια 

γνωστική και συναισθηµατική απόσταση από τον εαυτό και τον άλλο, καταλήγει: 

«“Ω, φίλοι, δεν υπάρχουν φίλοι!” είπε ο σοφός πεθαίνοντας. “Ω εχθροί, δεν υπάρχουν 

εχθροί!” λέω εγώ, ο ζωντανός τρελός». Ο Αριστοτέλης είναι βέβαια ο σοφός στον 

οποίο αποδίδεται ο ισχυρισµός που αναφέρει ο Νίτσε (Μαρκολέφας, 2004).  

 

Ως προς την προαναφερθείσα συναισθηµατική απόσταση, ο Καντ στη 

Μεταφυσική των Ηθών περιγράφει τη θεµελιώδη ένταση που κατ’ αυτόν διατρέχει 

την προβληµατική της φιλίας: η αρχή της αγάπης έλκει τους φίλους και η αρχή του 

σεβασµού απαιτεί να κρατήσουν αποστάσεις· έτσι, αγαπούν την οµοιότητα και 

σέβονται τη διαφορά (Paton, 1993˙ Φιλιππάκη, 2004). 

  

1.2.4. Η οµοιότητα, ως χαρακτηριστικό της φιλίας 

 

Το σύνολο της πραγµάτευσης του Αριστοτέλη για τη φιλία περιέχει σηµεία 

καθοριστικά για την έννοιά της, όπως η οµοιότητα των φίλων (Ηθικά Νικοµάχεια 3, 

1155a 32-34) (Mulgan, 2000). Η αριστοτελική άποψη σχετικά µε την οµοιότητα προς 

την αρετή, αποτελεί προϋπόθεση τέλειας φιλίας. Ο φιλόσοφος, στα Ηθικά 

Νικοµάχεια, κάνει αναφορά και στις ανόµοιες φιλίες, όπου «αυτό που αποδίδεται 

αντάξια εξασφαλίζει την ισότητα και διασώζει τη φιλία» (Ηθικά Νικοµάχεια 3, 1163b 

12-13), άποψη που πηγάζει από την αντίληψη του Ηράκλειτου περί εναρµόνισης των 

αντιθέτων (Ηθικά Νικοµάχεια 3, 1155b 4-6). Άλλωστε, ο έξοχος χαρακτηρισµός του 

Αριστοτέλη που τονίστηκε παραπάνω, «ο φίλος ως άλλος εαυτός» ζευγαρώνει τα 

αντίθετα (άλλος) και τα ενώνει (εαυτός).  



 10

Οµοιότητα στη στάση ζωής και στις πεποιθήσεις συναντάµε και στον Πλάτωνα, 

όπου στον διάλογο περί φιλίας που πραγµατεύεται στον Λύσιν αναφέρει ότι ο θεός 

οδηγεί τους οµοίους – τον έναν προς τον άλλον - όπως άλλωστε υποστηρίζουν και τα 

συγγράµµατα των περισσότερο σοφών˙ «αναγκαστικά ο όµοιος γίνεται πάντα φίλος 

µε τον όµοιόν του» (Λύσις, 214a-b) (Bolotin, 1979: 34,35). ∆ιαπίστωση δανεισµένη 

από την οµηρική Οδύσσεια («ὡς αεί τόν οµοῖον ἄγει θεός ὡς τόν οµοῖον», 17.218), την 

οποία εκτός από τον Πλάτωνα, χρησιµοποιεί και ο Αριστοτέλης (Ηθικά Νικοµάχεια 3, 

1155a 34). Ο Bolotin, µελετητής του πλατωνικού διαλόγου, ισχυρίζεται ότι συνδέεται 

στο σηµείο αυτό η φιλία µε τη διάσταση του θείου,  καταδεικνύοντας την υψηλή 

αρχαιοελληνική εκτίµηση – ασυνήθιστη για άλλους λαούς - προς τη φιλία. 

Αναφερόµενος στη φιλία ανάµεσα στον Αχιλλέα και τον Πάτροκλο, όπως 

παρουσιάζεται στην Ιλιάδα, ο Bolotin επισηµαίνει ότι η φιλία, ως αξιοθαύµαστο 

αγαθό, χαρακτηρίζει τους ενάρετους και τους ήρωες. Ο λόγος του Σωκράτη, όπως 

παρουσιάζεται στην πλατωνική γραφή, εστιάζεται σ’ αυτό ακριβώς˙ η αληθινή φιλία 

είναι δυνατή µόνον ανάµεσα σ’ εκείνους που µοιάζουν στη θεώρηση και την στάση 

τους ως προς την αρετή (Bolotin, 1979: 124).  

 

Έγινε αναφορά παραπάνω στα οµηρικά έπη, τα οποία πέρα από τον λογοτεχνικό 

τους πλούτο σκιαγραφούν ηθικές συµπεριφορές, αναδύονται, δηλαδή, ιδεώδη όπως η 

συµπόρευση µε συντρόφους και φίλους, υποδηλώνοντας την απαρχή µιας ελληνικής 

αξιακής σκέψης που τιµά και υµνεί τη φιλία.  

Βέβαια, η χρήση της λέξης φίλος στα οµηρικά έπη ποικίλει ανάλογα µε την 

περίσταση. Ο Konstan (1997) αναφέρει ενδεικτικά ότι στην Ιλιάδα λειτουργεί όµοια 

µε την προσφώνηση «αγαπητέ» (π.χ. ο Αγαµέµνονας προς τους ∆αναούς, Β, 110), 

ενώ στην Οδύσσεια εκφράζει συχνά την αίσθηση της συγγένειας και της κοινότητας 

(π.χ. «µακριά από τους φίλους και την πατρίδα», Η, 152). Πάντοτε υποδηλώνει ένα 

θετικό, έντονο συναίσθηµα που απευθύνεται προς τους αγαπηµένους και αποδίδεται 

στους ήρωες (Konstan, 1997: 30, 31). 

Στον αντίποδα των παραπάνω βρίσκεται η αντίληψη, κατά την οποία η 

αναπαράσταση της αρχαιοελληνικής φιλίας δοµείται πάνω σ’ ένα πλέγµα 

ανταπόδοσης και υποχρεώσεων, όπου ο φίλος οφείλει – παρά επιλέγει - να στηρίζει 

στις δυσκολίες (Heath, 1987: 73, 74). Υποστηρίζεται ότι η κοινωνιοκεντρική 

αντίληψη περί φιλίας που χαρακτηρίζει τον αρχαιοελληνικό κόσµο, δεν δύναται να 

βρει αντίκρισµα στην σύγχρονη πραγµατικότητα. Ο Αξελός µάλιστα, µιλώντας για 
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µια καινούργια και συνάµα αιώνια φιλική σχέση µε τον κόσµο και τον χρόνο, τονίζει 

ότι «η αρχαία φιλία, παρέµεινε, όπως και η φιλία άσκεφτη, γιατί δεν είχε τοποθετηθεί 

στο κέντρο µε αφετηρία το οποίο µπορούσε να εκδηλωθεί» (1996/1997: 64).  

Άλλες µελέτες (Silver, 1990) ισχυρίζονται ότι στις αρχαιοελληνικές κοινωνικές δοµές 

η παροχή φιλικής βοήθειας στόχευε στην νίκη των εχθρών. 

Στην τοµή αρχαίων και µοντέρνων φιλοσόφων, ο Michel de Montaigne 

περιγράφει το 1577 µια ροµαντική, απόλυτη φιλία (Pangle - Smith, 2003), η οποία 

πέραν της απαραίτητης οµοιότητας, συνιστά καθολικό µείγµα ψυχών, ιερή ένωση 

δίχως ραφή, χωρίς απόσταση ή διαφορά. Έτσι, µετά το θάνατο του φίλου, ο µισός του 

εαυτός είναι νεκρός (De Montaigne, 2004).  

Ο Πλούταρχος στο Περί Πολυφιλίας µιλά για µια κοινή ψυχή, η οποία αν 

διαµοιραστεί πολλούς φίλους, εξασθενεί τελείως (Αντωνίου, 1979).  

 

Την ίδια ταύτιση των ψυχών  αναζητά ο Κικέρωνας στον Λαίλιο – διάλογος 

επιφανών Ρωµαίων - αναφερόµενος στους φίλους που απόντες ή µη, διατηρούν την 

παρουσία τους. Προτάσσει επίσης τον αγαθό άντρα ως πρότυπο φίλου, που αναζητά 

τον όµοιο (Λαίλιος, ΧΙΙΙ 82, στο Τσαϊφάκος, 1974). Στο De Finibus του Κικέρωνα, 

ένας επικούρειος συζητητής αναφέρει πόσο ανθρωπιστική είναι η επικουρική φιλία (ο 

Επίκουρος είχε συγκεντρώσει στο στενόχωρο σπίτι του πολλούς ενωµένους φίλους), 

η οποία δεν διαχωρίζεται από την ηδονή και αποτελεί οργανικό µέρος στη ζωή του 

Κήπου (Θεοδωρίδης, 1981).  

 

«Να µη σε λεν φιλόξενο πολύ, µήτε και ξενοδιώχτη», τονίζει και ο Ησίοδος 

(Έργα και Ηµέραι, 715), θέτοντας ένα µέτρο που να επιτρέπει την δηµιουργία και την 

ανάπτυξη ουσιώδους φιλίας. Πάντως, η άµεση συνάρτηση της φιλίας µε τα ηθικά 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των φίλων καταδεικνύει το µεγαλείο της 

αριστοτελικής σκέψης (Mulgan, 2000), µια και, αναφορικά µε τον αριθµό τους, ο 

Αριστοτέλης τονίζει τη µέση κατάσταση, η οποία αποτελεί γνώµονα για κάθε ορθή 

ενέργεια (Ηθικά Νικοµάχεια 3, 1170b 20-23). 
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1.2.5. Ισότητα στη φιλία 

 

Επιστρέφοντας στα Ηθικά Νικοµάχεια, έχει ενδιαφέρον να τονιστεί η άποψη 

του Αριστοτέλη περί ανάπτυξης φιλικής σχέσης µεταξύ γονέων - παιδιών, αρκεί να 

επικρατήσει «το δίκαιο ανάλογα µε την αξία, διότι και η φιλία αυτή τη φύση έχει» 

(Ηθικά Νικοµάχεια 3, 1161a 20-23). Τα είδη της συγγενικής φιλίας αναλύονται από 

τον οξυδερκή φιλόσοφο ως καίριες ανθρώπινες σχέσεις οικειότητας και αλληλεγγύης. 

Έτσι, η αδελφική φιλία, αναπτύσσεται λόγω της εγγύτητας και της κοινής ανατροφής 

και µάλιστα – παρατηρεί ο Αριστοτέλης - τα αδέλφια έχουν οµοιότητες στην 

συµπεριφορά (Ηθικά Νικοµάχεια 3, 1162a 12-15).  

Ο Καστοριάδης υπογραµµίζει ότι στην αριστοτελική αντίληψη – και κατ’ 

επέκταση στην ελληνική - φιλία µόνο µεταξύ ίσων µπορεί να υπάρχει, κι αυτό 

ακριβώς είναι που την ανάγει στο κατεξοχήν δηµοκρατικό συναίσθηµα 

(Καστοριάδης, 2008: 269). 

Η εταιρική φιλία [από το αρχαιοελληνικό εταίρος = φίλος (Αντωνίου, 1979)], σε 

σχέση µε τη συγγενική ή την ερωτική, αποτελεί την κατ’ εξοχήν φιλία, αφού εδώ 

πραγµατώνεται απρόσκοπτα η ισότητα των φίλων (Ράγκος, 2004).  

 

1.2.6. Η αρετή ως αρχή της φιλίας 

 

Σκιαγραφώντας τις διαστάσεις της φιλικής σχέσης, ο Αριστοτέλης, κάνει εκτενή 

αναφορά στην ιδιοτελή, ανταποδοτική φιλία, τονίζοντας τη βραχύχρονη ζωή της 

εφόσον «… αν οι άνθρωποι δεν είναι πια ευχάριστοι ή χρήσιµοι παύουν ν΄ αγαπούν ο 

ένας τον άλλον» (Ηθικά Νικοµάχεια 3, 1156a 20-21). Επίσης, προσδιορίζει το είδος 

των συναναστροφών λέγοντας πως «δεν πρέπει να είµαστε φίλοι των κακών 

ανθρώπων ούτε να γινόµαστε όµοιοι µ’ έναν φαύλο», εφόσον «το όµοιο διάκειται 

φιλικά προς το όµοιο» (Ηθικά Νικοµάχεια 3, 1165b 16-17) (Konstan, 1997˙  Mulgan, 

2000˙ Pangle - Smith, 2003˙ Price, 1989˙  Stern - Gillet, 1995˙ Stewart, 1973). Η 

τέλεια αριστοτελική φιλία είναι συνάντηση και δεσµός δύο προσώπων πάνω στον ίδιο 

ηθικό άξονα. Αρραγείς, στέρεες και αδιάλυτες είναι οι φιλίες των αγαθών ανθρώπων 

(Παπανούτσος, 1974). Εποµένως, µόνον οι ενάρετοι µπορεί να είναι πλήρως και 

ουσιαστικώς φίλοι˙ οι φιλίες κατά το χρήσιµο και το ηδύ αποτελούν σκιές της κατά 

το αγαθόν φιλίας (Ράγκος, 2004: 35). Ο Αριστοτέλης, ενάρετος ων, δηλώνει και 

µεγαλοψυχία σε περιπτώσεις επιλήψιµης συµπεριφοράς του φίλου, όπου η 
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επανόρθωση και η βελτίωση του χαρακτήρα είναι το ευκταίο (Ηθικά Νικοµάχεια 3, 

1165b 19-21).  

 

Για αρετές σηµαντικές µιλούν κι οι Πυθαγόρειοι, που λογάριαζαν πολύ τη 

φιλία. Οι οπαδοί της σχολής τιµούσαν, παράλληλα προς τη γνώση και την 

καθαρότητα της ψυχής, τη στερεότητα των συναισθηµάτων και την εµµονή στη 

δοσµένη υπόσχεση (Παναγιωτόπουλος, 1986: 261). 

 

Το αίτηµα του Αριστοτέλη για ηθική ολοκλήρωση και αυτογνωσία αφορά µια 

προβληµατική που αποτελεί έναυσµα για αναστοχασµό στον σύγχρονο κόσµο. Η 

ανάγκη απέκδυσης του εαυτού στον φίλο – ανάγκη ψυχής για τον σηµερινό άνθρωπο 

κατά τον Konstan και όχι µε στόχο την αριστοτελική ηθική τελείωση (Konstan, 1997: 

15) - και συµπόρευσης µαζί του ως άλλος εαυτός – πέρα από ρόλους,  κοινωνικές 

ταυτότητες και ανταποδόσεις - προτάσσεται στην σύγχρονη, µη ευδαίµονα πολιτεία.  

Ο Αξελός, παρατηρεί την εκδήλωση της φιλίας έναντι του κοντινού και του 

οικείου, όσο και έναντι του ανοιχτού ορίζοντα και του µακρινού, µε σκοπό να 

γνωρίσει πολλαπλά ρήγµατα και ν’ ανοίξει ένα δρόµο που ν΄ανοίγεται σ’ αυτήν 

(1996/1997: 70). 

 

1.2.7. Ευδαιµονία, η χαρά του φιλείν 

 

Για τον Αριστοτέλη η φιλία, ανώτερη κοινωνική ηθική αρετή, συνδέει τον 

πολίτη µε την πόλη, δηµιουργώντας έναν ισχυρό δεσµό αλληλοεξαρτώµενων µερών 

και, όπως αναφέρθηκε αρχικά, προσβλέπει στην ευδαιµονία. Η ευδαιµονία, ενέργεια 

του πράττειν ευ, απαιτεί ένα πεδίο δράσης, που χαρίζει ο φίλος µε τρείς αριστοτελικές 

λειτουργίες: γίνεται καθρέπτης του εαυτού, πεδίο άσκησης της αρετής και δρόµος 

κοινής αναζήτησης της αλήθειας (Ράγκος, 2004).  

Ο Πλάτων, βλέποντας στον Λύσι έναν δεσµό που ορίζει τις ανθρώπινες σχέσεις 

σε µια προοπτική ευδαιµονίας, περιγράφει έναν δεσµό πολιτικό, µε όρους ελευθερίας 

και εξουσίας˙ σε εκείνον που αναγνωρίζεται ως καλύτερος εκχωρείται το δικαίωµα 

ελεύθερης ενέργειας επί του ετέρου, ώστε να ωφελούνται αµφότεροι (Ξυδιάς, 2004). 

 

Η ευδαιµονία ως ενεργητική επαφή µε το αγαθόν, η ισότητα των φίλων, η 

ευχαρίστηση και η χρησιµότητα ως συνέπειες – και όχι προϋποθέσεις - της φιλίας, η 
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ανιδιοτέλεια και ο αλτρουισµός, η γνωριµία µε τον εαυτό και τον άλλο, αποτελούν 

ορισµένα δοµικά στοιχεία στην πραγµάτευση της τέλειας φιλίας από τον Αριστοτέλη. 

Η ηθική θέαση του Αριστοτέλη και η φιλοσοφική θεµελίωση της έννοιας της φιλίας 

που πρότεινε, αποτελεί δίχως άλλο, πολύτιµη παρακαταθήκη για τον άνθρωπο και την 

επιστήµη. 

 

1.2.8. Σχέση της αριστοτελικής µε τη χριστιανική φιλία 

 

Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της αριστοτελικής φιλίας, που εµπεριέχει τον 

πνευµατικό διάλογο, τη φρόνηση, την προαίρεση, θεωρήθηκε από µελετητές ότι είναι 

συναφής µε την χριστιανική φιλία, εφόσον και οι δύο έχουν ως προϋπόθεση την 

αρετή. Όµως, η χριστιανική φιλία, αποτελεί θεϊκή επιταγή που πραγµατοποιείται 

µέσα από την φιλαλληλία˙ λειτουργεί ως φιλανθρωπία περισσότερο που καθαγιάζει 

τις ανθρώπινες σχέσεις. Χωρίς να απαιτεί πνευµατική και κοινωνική οµοιότητα των 

ανθρώπων, γίνεται µια ακέραιη ηθική στάση ζωής. Βασικές διαφορές στην 

αριστοτελική σκέψη είναι η αναγνώριση της ηθικής του άλλου, η φιλαυτία, η επιλογή 

της δηµιουργίας φιλικής σχέσης και η αυτοπραγµάτωση του ανθρωπίνου όντος που 

συντελείται στα πλαίσια της πόλης (Κουβέλη, 1996).  

Η χριστιανική προτροπή, σηµειώνει ο Καστοριάδης, αφορά την αγάπη των 

πάντων, ιδίως των µη ηθικών. Στον ελληνικό κόσµο όµως, η φιλία απευθύνεται στον 

άλλον στο βαθµό που ενσαρκώνει µια αξία, στο µέτρο που είναι καλός καγαθός, 

δηλαδή ένα ον «καλό και ωραίο» (Καστοριάδης, 2008: 269, 270). 

 

 

1.3. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της φιλίας 

 

Η ανθρωπολογική διερεύνηση της έννοιας της φιλίας φωτίζει την 

ποικιλοµορφία διαφορετικών πολιτισµικών πλαισίων. Ανιχνεύοντας µια κοινή, 

διαχρονική συνισταµένη, συναντάµε µια ανθρώπινη σχέση δυνατή και πολυσύνθετη. 

Η διάρθρωση του κοινωνικού βίου επιτυγχάνεται µέσω φιλικών σχέσεων και 

πλεγµάτων σχέσεων που ξεκινούν, σε ανθρωπολογικό επίπεδο, από δεσµούς αίµατος 

για να καταλήξουν σε δηµιουργία θεσµών. Πράγµατι, οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι 

καταδεικνύουν στις µελέτες τους την ευρύτερη οικογένεια ή ακόµα και τη φυλή, ως 

σύνδεσµο κοινωνικών σχέσεων εντός του οποίου εκτυλίσσονται οι διαπροσωπικές 
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σχέσεις (Colleyn, 1998/2005˙ Laburthe - Tolra, & Warnier, 1993/2003˙ Mauss, 

1950/2004). Από την άλλη πλευρά, σε κάποιους πολιτισµούς η έναρξη, ή ακόµα και η 

διακοπή µιας φιλίας ορίζεται από κανόνες αδελφικών δεσµών (Krappman, 1996).  

 

Με την αλλαγή των κοινωνικών δοµών, αρκετές από τις ψυχοκοινωνικές 

λειτουργίες τις οποίες εξυπηρετούσαν αυτοί οι θεσµοί περνούν σε άλλα σχήµατα που, 

πλέον, αποκτούν την ταυτότητα του «εµείς». Το βέβαιον είναι ότι το 

κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύσσεται η φιλική σχέση, 

καθορίζει εν πολλοίς το ρόλο της (Beer, 2001). Η αµοιβαία δέσµευση, η 

αλληλοβοήθεια και η αλληλοϋποστήριξη µεταξύ φίλων, είναι κοινός τόπος σε όλους 

τους πολιτισµούς. Κι ίσως, το απόλυτα εµφανές της αµοιβαιότητας να µην αποτελεί 

πρόκληση για τη σχετική βιβλιογραφία, που είναι περιορισµένη (Krappman, 1996). 

Έχει παρατηρηθεί ότι το µη τυπικό των φιλικών σχέσεων περιχαρακώνεται από 

κανόνες σε ορισµένες περιπτώσεις, ενώ, σε µια διαπολιτισµική θεώρηση, ακόµη κι οι 

πιο ακραίες συµπεριφορές µπορούν να γίνουν αποδεκτές στο όνοµα της φιλίας 

Ανθρωπολογικές έρευνες – όπως του Cohen το 1966 σε 65 µη δυτικές κοινωνίες - 

καταδεικνύουν ότι η λειτουργικότητα της φιλίας διαφέρει: άλλοτε προτάσσεται η 

ανταλλαγή αγαθών, η στήριξη στο γάµο ή ακόµα και η αµοιβαία υιοθέτηση των 

παιδιών των φίλων. Σύµφωνα µε τον ίδιο ερευνητή, η επιλογή του οικείου προσώπου 

και η καθιέρωση µιας φιλίας µαζί του γίνεται µέσα σε τελετουργίες, που αφορούν όλο 

το σόι, µε τις υπερφυσικές δυνάµεις να εξισορροπούν πιθανές δυσαρµονίες των 

ατοµικών επιλογών. Ο τελετουργικός χαρακτήρας διαµεσολαβεί, συνδέοντας 

προσωπική επιθυµία και συλλογικό όφελος (Krappman, 1996). 

 

1.3.1. Συµβολικές ανταλλαγές της φιλίας 

 

Η αναγνώριση που ζητά η φιλία µέσα από τη συναισθηµατική επένδυση 

ενισχύεται µε συµβολικές ανταλλαγές. Το δούναι και λαβείν πιθανόν να έχει εδώ 

ωφελιµιστικό χαρακτήρα, που εξοµαλύνεται χάρη στις τελετουργικές διαδικασίες. Τα 

εθνογραφικά παραδείγµατα, αφθονούν. Από το «potlatch» των Ινδιάνων ως το «kulα» 

των Μελανησίων και τις κοινωνικές συµβάσεις περί δώρων της υποσαχάριας 

Αφρικής, οι ανταλλαγές αγαθών – ενίοτε χρηστικών - εξασφαλίζουν φιλίες και 

αναδιατάσσουν κοινωνικές ιεραρχίες. Οι Laburthe - Tolra και Warnier (1993/2003), 

υπογραµµίζουν ότι µαζί µε τα θέµατα της φιλίας, η ανταλλαγή παροχών αφορά τη 
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διευθέτηση της εξουσίας. Στη βάση µιας ρητής σύµβασης, µε τις ανταλλαγές, 

διασφαλίζονται οι ίδιες οι κοινωνικές σχέσεις (Colleyn, 1998/2005)˙ αναπόφευκτη η 

σύνδεση µε την σύγχρονη πραγµατικότητα.  

Παρά την όποια ωφελιµιστική διάσταση, ακόµα και ο ερευνητής του κλασικού 

κόσµου, αναφέρεται στην αγάπη και τη γενναιοδωρία που στηρίζουν αυτήν την 

ανθρώπινη σχέση, η οποία δηµιουργείται αµοιβαία και αυτοβούλως (Konstan, 1997: 

5).  

Ο Mauss, µελετώντας τη σηµειολογία και τις κοινωνικοπολιτισµικές διαστάσεις 

του δώρου και δίνοντας µια διάσταση µακριά από την αριστοτελική ηθική,  

υπογραµµίζει ότι στην αρχαία Ελλάδα «… αν οι φίλοι κάνουν τα δώρα, τα δώρα 

κάνουν τους φίλους. Γι’ αυτό ένα µεγάλο ποσοστό της αρχαίας ανταλλαγής δώρων 

έχει ως αποφασιστική λειτουργία την εξασφάλιση της υλικής ροής η οποία ασφαλίζει 

ή αρχίζει τις κοινωνικές σχέσεις». (Mauss, 1950/2006: 140).  

 

1.3.2. Τυπολογίες της φιλίας 

 

Μια ανθρωπολογική οπτική της φιλίας σε πρωτόγονες κοινωνίες την ταξινοµεί 

σε «στενή» (σε κοινωνίες όπου επικρατούν τα κλαν – δηλ. η µονογραµµική 

καταγωγή), «περιστασιακή» (απαντάται σε νοµάδες) και «ωφελιµιστική» (σε 

κοινότητες µε χαλαρούς συγγενικούς δεσµούς) (Krappman, 1996). Ο Wolf (1966) 

προτίµησε το διαχωρισµό σε «συναισθηµατική» (εναντίον των κακών πνευµάτων)  

και «οργανική» (υπέρ της συνεργασίας) φιλία. Εν κατακλείδι, οι ακµάζουσες 

κοινωνίες, µε εξασφαλισµένη την επιβίωση, διατηρούν εκούσιους φιλικούς δεσµούς. 

Η προσωπική επιλογή περιορίζεται στην περίπτωση κοινοτήτων που ζουν κάτω από 

δυσµενείς συνθήκες (Krappman, 1996). 

 

1.3.3. ∆ιαφυλικές επισηµάνσεις  

 

Άντρες και γυναίκες διαφοροποιούνται ως προς την νοηµατοδότηση και την 

πραγµάτωση της φιλίας. Έτσι, µελέτες σε δυτικές κοινωνίες δείχνουν ότι οι άντρες 

βιώνουν τη φιλία µέσα από κοινές ενασχολήσεις, όπως ο αθλητισµός, ενώ οι γυναίκες 

προτιµούν να βλέπουν τη φίλη ως ένα οικείο πρόσωπο µε το οποίο θα συζητήσουν 

θέµατα προσωπικής φύσης (Johnson, & Aries, 1983˙ Williams, 1985). Έχει 

ενδιαφέρον εδώ το γεγονός ότι ανθρωπολογικές µελέτες αναδεικνύουν ένα 
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διαφορετικό πρόσωπο της φιλίας σε σχέση µε εκείνο που υπαγορεύει η δυτική 

κουλτούρα. Γυναίκες σε δυναµικές δραστηριότητες µε τις φίλες τους και άντρες σε 

φιλικές, εσώτερες συζητήσεις, έχουν παρουσιαστεί σε ευρήµατα µελετών (Bell, 1981˙ 

Duck, & Wright, 1993).  

 

1.3.4. Η διαπολιτισµική διάσταση της παιδικής φιλίας 

 

Η παιδική φιλία µοιάζει απούσα σε εθνογραφικές µελέτες πρωτόγονων 

κοινωνιών. Το ανθρωπολογικό βλέµµα έχει εν µέρει εστιαστεί σε συγκριτικές έρευνες 

του δυτικού κόσµου µε χώρες αναπτυσσόµενες. Ενδιαφέρουσες µελέτες που έχουν 

γίνει σε διάφορες αγγλόφωνες δυτικές χώρες προκειµένου να αναδυθούν παιδικές 

συµπεριφορές µέσα σε φιλικές σχέσεις, συµφωνούν ως προς την πρώιµη προσέγγιση 

µε το σώµα ή µε παιχνίδια (Bigelow, 1977). Οι ερευνητικές καταγραφές του 

ασιατικού πολιτισµού εντοπίζουν διαφορές στην προκοινωνική συµπεριφορά που 

εµφανίζεται νωρίτερα, προφανώς εξαιτίας του πολιτισµικού πλαισίου και της ηθικής 

κοινωνικοποίησης που λαµβάνουν τα παιδιά (Keller, & Wood, 1989˙ Keller, 

Edelstein, Krettenauer, Fu-xi, & Ge, 2005). Εν ολίγοις, η αµοιβαία σχέση που 

βασίζεται στην εµπιστοσύνη και λέγεται φιλία είναι κοινή˙ όµως, στοιχεία της 

αναπτυξιακής διεργασίας που διατρέχουν τις στενές φιλικές σχέσεις, ενδέχεται να 

έχουν απόχρωση πολιτισµική (Krappman, 1996). 

 

Η ανθρωπολογική έρευνα καταδεικνύει τη φιλία ως µια βασική εκδήλωση της 

ανθρώπινης κοινωνικότητας µε πολλές εκφάνσεις. Την χαρακτηρίζει ως σχέση 

περισσότερο ανθρώπινη, ανεξάρτητη από συγγενικούς δεσµούς, ικανή να 

εναρµονίσει επιθυµίες και απαιτήσεις, τυποποιηµένη στο ανάλογο πολιτισµικό 

πλαίσιο, αλλά και πολυσχιδή, ως πραγµατική έκφραση της ποικιλοµορφίας των 

πολιτισµών.  
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1.4. Λογοτεχνικές όψεις της φιλίας 

 

Η σπουδαιότητα της φιλίας προκύπτει από πλήθος λογοτεχνικών κειµένων. 

Τόσο η ποίηση όσο και η πεζογραφία αναφέρονται στη φιλία ως ένα µοναδικό αγαθό 

που συνιστά η ύπαρξη και η ουσία του ενός φίλου, για τον άλλο.  

Από την Κρητική Λογοτεχνία µε την ερωτική µυθιστορία του Ερωτόκριτου, έως 

τους συµβολισµούς του Μικρού Πρίγκιπα του Antoine de Saint - Exupery στην 

παιδική λογοτεχνία, ο άνθρωπος - φίλος συνιστά ο ίδιος µια αρχή. Ο φίλος απλώς, 

είναι˙ υπάρχει ως οντότητα και ως ψυχή και ενσταλάζεται στο λόγο. Ο δηµιουργός 

εµπνέεται από τη σταθερότητα και την ακεραιότητα του φίλου, ή, η έλλειψή του. 

Ο Ερωτόκριτος στους στίχους 141-146, σπεύδει να εξοµολογηθεί στον έµπιστο 

παιδικό φίλο του το µυστικό του, αναζητώντας συµµέτοχο: «Μα΄χε ένα φίλο µπιστικό 

και φρόνιµο περίσσα,/ οµάδι αναθραφήκασι, απόσταν τσ’ εγεννήσα,/ και τ΄ όνοµα 

του φίλου ντου Πολύδωρο το λέγα˙/ σε µια πνοήν εζούσανε, σε µια αγάπη επλέγα,/ 

και µη µπορώντας την κουρφήν αγάπη µπλιό να χώνη,/ µιαν ταχινή του φίλου ντου 

τηνε ξεφανερώνει» (Κορνάρος, 1952/1968/1976: 83). 

Ο Antoine de Saint - Exupery στο εξαιρετικό παραµύθι Ο Μικρός Πρίγκιπας 

υµνεί την αυθεντική φιλία, ιδίως στις ουσιώδεις παρατηρήσεις της αλεπούς: 

«“Γνωρίζουµε µονάχα πράγµατα που εξηµερώνουµε”, είπε η αλεπού. “Οι άνθρωποι 

δεν έχουν πια καιρό να γνωρίζουν τίποτα. Τ’ αγοράζουν όλα έτοιµα απ’ τους 

εµπόρους. Επειδή όµως δεν υπάρχουν έµποροι να πουλάνε φίλους, οι άνθρωποι δεν 

έχουν πια φίλους. Αν θέλεις έναν φίλο, εξηµέρωσέ µε”» (De Saint - Exupery, 

1943/2009: 73).  

Ο φίλος, στην ποίηση και στην πεζογραφία είναι κοντά και µακριά, µέσα στη 

ψυχή και εντεύθεν των συναισθηµατικών ορίων. 

Η φιλία αναδύεται θριαµβεύουσα στην ελληνική λογοτεχνία και σε επίπεδο 

συντροφιάς: από το εφηβικό, ροδόχρουν, επαρχιώτικο κλίµα πού ξεδιπλώνει ο 

Πολίτης µε την Ερόικα στα µέσα της δεκαετίας του 1930, ως τους Φίλους του 

Ραπτόπουλου το 2006, µε µια φιλία απέριττη, απαλλαγµένη από ευτέλειες και 

µικρούς καθηµερινούς θανάτους.  

 

Μια και αντικείµενο της παρούσης µελέτης δεν είναι η χαρτογράφηση του 

λογοτεχνικού τοπίου όσον αφορά στο θέµα της φιλίας, θα περιοριστούµε παρακάτω 
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σε ορισµένες σηµαντικές, ποιητικές εκδοχές που έχουν βαθιά εγχαραχθεί επάνω στο 

ελληνικό έδαφος της λογοτεχνικής δηµιουργίας.  

 

1.4.1. Η φιλία στην ελληνική ποίηση: Από τους εκπροσώπους της γενιάς του ’30 

στη µεταπολεµική γενιά 

 

Οι Έλληνες ποιητές, καταθέτοντας µε τον πλέον ευανάγνωστο τρόπο το 

ιδιαίτερο βιωµατικό τους στίγµα, µιλούν µε δύναµη και καθαρότητα για τις φιλικές 

σχέσεις. Είτε ως υπόθεση προσωπική η φιλία, είτε ως έκφραση ενότητας συλλογικής, 

φορτίζει τον ποιητικό λόγο και τον καθιστά συγκινησιακό ισοδύναµο µιας 

δηµιουργικής, εµπνευσµένης σκέψης.  

Ο Σεφέρης, την Άνοιξη του ’38 γράφει για το γυρισµό του ξενιτεµένου φίλου 

και η ποίησή του βρίθει από εικόνες και συνεπακόλουθα συναισθήµατα µιας εποχής 

ταραγµένης και µιας φιλίας που ελπίζει: «Παλιέ µου φίλε τί γυρεύεις;/ χρόνια 

ξενιτεµένος ήρθες/ µε εικόνες που έχεις αναθρέψει/ κάτω από ξένους ουρανούς/ 

µακριά απ' τον τόπο το δικό σου» (Σεφέρης, 1940/1998: 163). Είκοσι χρόνια 

νωρίτερα ο Καρυωτάκης καταφεύγει σε µια µοναχική, πικρή, ποιητική  εξοµολόγηση 

στο φίλο και παλιό συµµαθητή του: «Φίλε, η καρδιά µου τώρα σα να γέρασε/ 

Τέλειωσεν η ζωή µου της Αθήνας,/ π' όµοια γλυκά και µε το γλέντι πέρασε/ και µε τη 

πίκρα κάποτε της πείνας» (Κοκόλης, 1987: 88). 

 

«Όµως εκεί που δυο φίλοι/ Μιλούν ή και σωπαίνουν - προπαντός τότε -/ Τρίτο 

τίποτα δεν χωρεί/ Κι όπως οι φίλοι, φαίνεται/ Και οι θάλασσες από µακριά 

επικοινωνούνε», γράφει ο Οδυσσέας Ελύτης στα Ετεροθαλή, δίνοντας το 

συναισθηµατικό και διανοητικό βάρος µιας δυαδικής φιλικής σχέσης (Ελύτης, 

1974/1980: 46). Ο λόγος του Νοµπελίστα ποιητή φωτίζει επίσης το δρόµο της 

αποδοχής του άλλου και της κατανόησης του εαυτού – στο πλαίσιο µιας συνείδησης 

συµπαντικής - στο Άξιον Εστί (Η Γένεσις): «Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι/ και δε 

γίνεται Αυτοί χωρίς Εσένα/ και δε γίνεται µ’ Αυτούς χωρίς, Εσύ/ Βλέπεις, είπε, είναι 

οι Άλλοι/ Και ανάγκη πάσα να τους αντικρίσεις/ Η µορφή σου αν θέλεις ανεξάλειπτη 

να ΄ναι/ Και να παραµένει αυτή» (Ελύτης, 1959/2002: 132). 

 

Ο Γιάννης Ρίτσος, δίνοντας φωνή στην ιστορική µνήµη – τέλη του 1948 - 

επικαλείται τη φιλία ως λιτή, καθάρια επικοινωνιακή οδό ώστε να ξανασµίξει τους 
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ανθρώπους˙ έτσι, διαποτίζει το λόγο του µε ενοποιητικά οράµατα: «Και να αδελφέ 

µου που µάθαµε να κουβεντιάζουµε/ ήσυχα-ήσυχα κι απλά./ Καταλαβαινόµαστε 

τώρα, - δεν χρειάζονται περισσότερα./…/ Γιατί εµείς δεν τραγουδάµε για να 

ξεχωρίσουµε αδελφέ µου απ' τον κόσµο./ Εµείς τραγουδάµε για να σµίξουµε τον 

κόσµο» (Ρίτσος, 2000: 106-107). Ο ίδιος ποιητής αναγνωρίζοντας την αξία του φιλείν 

στη δηµιουργία ισχυρών ανθρώπινων σχέσεων, γράφει στην Επιστροφή: «Στήνω αυτί 

ν’ αφουγκραστώ/ τη µουσική του χόρτου και του εντόµου/ και φωνάζω στη φύση: 

Ευχαριστώ. Κι αγαπώ τους ανθρώπους, τον εαυτό µου». Στην Καταδίκη πάλι, 

αντιφωνίζει, καταδεικνύοντας την µικρόψυχη εγωκεντρικότητα των καιρών: 

«Στενόκαρδοι αγαπήσαµε σ’ όλην αυτή τη γη/ τον εαυτό µας που έφραζε της ζωής 

µας το ταξίδι» (Κακλαµανάκη, 1974: 174).  

 

Οι ποιητές της πρώτης µεταπολεµικής γενιάς, ακολουθώντας την έννοια της 

νεωτερικής γραφής στον ελεύθερο στίχο, αναφέρονται στη φιλία  κοινωνώντας την 

ατµόσφαιρα του καιρού τους και τις συνειδήσεις των ανθρώπων που τη βιώνουν.  

Άριστοι τεχνίτες της εποχής τους, οι έλληνες µεταπολεµικοί ποιητές, µιλούν για 

τη φιλία και ο λόγος τους ενσταλάζει την πίκρα µιας εποχής, όπου το εθνικό και 

πολιτικό πρόβληµα ταυτίζεται µε το ηθικό˙ τουλάχιστον όσον αφορά στα αιτήµατα 

που είναι εξαργυρώσιµα ποιητικά.  

 

Ο Τάκης Βαρβιτσιώτης, τιµηµένος µε το Βραβείο Ποίησης της Ακαδηµίας 

Αθηνών το 1978, γράφει στο Υστερόγραφο: «Όταν έρθει η ώρα της αναχώρησης/ Μη 

λυπηθείτε φίλοι µου/ Μη λυπηθείτε» (Αργυρίου, 2000: 44), δίνοντας στη φιλία τη 

διάσταση της συντροφικότητας, αξιωµένη µε πνεύµα και χρέος συλλογικό. Ο 

Ηρακλειώτης Μηνάς ∆ηµάκης, αποπνέοντας την πίκρα της νοσταλγίας και της 

µοναξιάς καλεί τον φίλο: «Έλα να µιλήσουµε/ Πάγωσα από την ερηµιά/ Ανάµεσα σε 

ξένους ανθρώπους» (Αργυρίου, 2000: 59).  

Στις ίδιες συναισθηµατικές αποχρώσεις, αλλά µε περισσότερο ισχυρές 

κοινωνικές αναφορές, ο Τάκης Σινόπουλος περιγράφει τον Φίλιππο ως φίλο µε 

οράµατα, που έρχεται και επανέρχεται εγκαταλείποντας τους αδρανείς φίλους του 

µαταιωµένος (Αργυρίου, 2000: 138, 142). Ο Φίλιππος, ενσαρκώνει φίλο του ποιητή, 

σκοτωµένο από τους Γερµανούς, που αποτέλεσε την αφορµή της ενασχόλησης του 

Σινόπουλου µε την ποίηση˙ χάρη στην απουσία του έγραψε τον Ελπήνορα. Στον 

Νεκρόδειπνο, ποίηµα που αποτελεί ορόσηµο στην ποίηση και στην αυτογνωσία, 
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αναπλάθεται η Έρηµη Χώρα του Εµφυλίου και της µετεµφυλιακής εποχής µες σε µια 

σύναξη φίλων, που έρχονται και χάνονται, αφήνοντας το στίγµα ενός κοινού, 

αδιαπραγµάτευτου ήθους (Αργυρίου, 2000: 149-152).  

 

Ο Στέλιος Γεράνης στο ποίηµα Πυροβολισµός αναζητά την διαταραγµένη –

λόγω των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών - αρµονία της φιλίας, ενώ ο Μανόλης 

Αναγνωστάκης στο Όχι από εδώ… µιλά για φιλίες εξαργυρωµένες στην τράπεζα των 

προσωπικών συµφερόντων: «Όχι δεν πιάνω το χέρι σου. ∆εν θα κλέψεις το σχήµα 

του δικού µου» (Αργυρίου, 2000: 179, 212). Ο τελευταίος ποιητής έχει πραγµατευτεί 

το θέµα της φιλίας µέσα από την πικρή πραγµατικότητα της προδοσίας και της 

ιδιοτελούς στάσης ζωής των φίλων και σε άλλα ποιήµατα, όπως στο ∆είπνο και στο 

Όταν αποχαιρέτησα: «Όταν αποχαιρέτησα τους φίλους/ Σ’ αυτή τη γη ξεχάστηκεν η 

µέρα/ Κι οι νύχτες εναλλάσσονταν µε νύχτες» (Αργυρίου, 2000: 216, 219).   

 

Τη διάψευση των κοινών – µεταξύ φίλων - οραµάτων και την παραίτηση από 

ανταλλάξιµες φιλίες εκφράζει και ο Θεόφιλος Φραγκόπουλος στο Μπορώ και υπάρχω 

(Αργυρίου, 2000: 269). Ο Μίλτος Σαχτούρης στο Έζησα κοντά µεταφέρει την 

απουσία γνήσιων φιλικών σχέσεων και τονίζει τη µοναξιά και την ερήµωση 

(Αργυρίου, 2000: 241). Αυτήν ακριβώς, τη µαταίωση, την αίσθηση της ήττας, 

ενδεχοµένως και την ενοχή, περιγράφει ο Τάσος Λειβαδίτης στα Ελάχιστα: «∆εν είναι 

που είδες, όχι, τους τελευταίους σου φίλους να σε προδίνουν ή να λιποταχτούν./ 

Ετούτη η τρύπα είναι φριχτή/ στον τοίχο που µε κόπο είχες σηκώσει» (Αργυρίου, 

2000: 394), όπως και ο Άρης Αλεξάνδρου στα Ανεπίδοτα Γράµµατα (Αργυρίου, 2000: 

331-333). Από την άλλη πλευρά, προσδοκία για επανένωση των ανθρώπινων 

σχέσεων και προοπτική µαζί αναδίδονται στους στίχους του Νίκου Καρούζου  στο 

ποίηµα Τα πουλιά, δέλεαρ του Θεού: «Και προπαντός/ ας µην αφήσουµε την αγάπη/  

να συνωστίζεται µε τόσα αισθήµατα…» (Αργυρίου, 2000: 485). Παρόµοια ο Μιχάλης 

Κατσαρός γράφει στο ποίηµα 3 Ιουνίου 1951: «Τα δεσµά µου,/ εγώ,/ εσύ,/ η γέφυρα,/ 

κάποτε θα µιλήσουν για µας./ Σε ονοµάζω Παντοκράτορα./ Σε ονοµάζω ∆ιοικητή 

επαρχιακής πόλεως./ Αγάπη. Τίποτ’ άλλο.» (Αργυρίου, 2000: 376).  Ο Τίτος 

Πατρίκιος στους Φίλους υµνεί την αυτοθυσία των άγνωστων Ελλήνων αποκαλώντας 

τους φίλους: «τους χιλιάδες άγνωστους φίλους/ που έδωσαν τη ζωή τους/ για µένα» 

(Αργυρίου, 2000: 569).   
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Εµφανείς οι επιπτώσεις των εµπειριών της κατοχικής και της πρώτης 

µεταπολεµικής περιόδου στους µεταπολεµικούς ποιητές που βιώνουν τη φιλία ως 

συντροφικότητα και συµπόρευση, ενώ η ιδεολογική τους οπτική θέλει την φιλία 

συνδεδεµένη µε την κοινωνική λειτουργία.  

Έτσι, δηλώνουν επιθυµία να κρατήσουν αλώβητη και ακέραια τη φιλία που 

διαφύλαξαν σε καιρούς επίβουλους προς τις ανθρώπινες ευαισθησίες, όπως ο Μάνος 

Ελευθερίου στο ποίηµα Και κάποτε στον ύπνο µας: «Τα δόντια της ψυχής δαγκώνουν 

πιο φαρµακερά./ Κάποτε µπήγονται βαθιά και κάποτε στον ύπνο µας/ τα 

ξαναφέρνουν πίσω τα παραµιλητά των φίλων/…/ Η αγάπη και η φιλία µας βοηθούν 

στο θάνατο» (Παπαγεωργίου, 2000: 46). Ο συγκεκριµένος ποιητής αντιδρά σε µια 

πραγµατικότητα απάνθρωπη και άφιλη, µε τους φίλους του να καταποντίζονται και 

να λιγοστεύουν λόγω των συνθηκών: «Ξωκλήσσια σαν τις συλλαβές στα δόντια της 

ψυχής/ και σαν νησιά µε στέρνες και µε δεντρολίβανο/ δύσκολοι φίλοι, χαµένοι 

φίλοι,/ τους βρήκα να παραµιλούν και να µαλώνουν µε σκιές,/ λινό της ξενιτίας 

εβάραινε τον ύπνο τους» (Παπαγεωργίου, 2000: 61). Ελλείπουσα συνιστώσα ζωής η 

φιλία σε κόσµο αφιλόξενο και για τον οµότεχνο Θωµά Γκόρπα: «εγώ κι ο φίλος µου 

είµαστε δύο δίδυµες πηγές εξάρσεως/ ή δύο άνθη πεθαµένα στη γέννα τους» 

(Παπαγεωργίου, 2000: 379). 

 

Είναι εµφανές ότι ποιητές της δεύτερης µεταπολεµικής γενιάς, βιώνοντας µια 

έλλειψη οµαδικής ζωής, ωθούνται στην ενδοσκόπηση και στην αναδροµή σε 

απατηλές – ίσως - µνήµες: «Απερήµωση…/ Κι αυτές τις πολυώροφες ανθρώπινες 

σχέσεις/ ποιος θα τις κατοικήσει;/ Φύγατε όλοι, όλα;/ Ή ποτέ δεν σας είχα;» γράφει η 

Κική ∆ηµουλά στην Ακαιρία (2007: 227).  

 

Η φιλία, που είτε εκλείπει επώδυνα είτε αναζητείται ως φλέγουσα πηγή ζωής, 

διατρέχει τον ποιητικό λόγο όπως έναν ψυχισµό επιρρεπή. Κυρίως, επιρρεπή σε 

συγκινησιακή σύλληψη και έκφραση ενός τόσο ισχυρού συναισθήµατος και 

ανθρώπινου δεσµού, όπως η φιλία. 
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1.5. Περίληψη 

 

Το παρόν κεφάλαιο επικεντρώθηκε σε µη ψυχολογικές θεωρήσεις της φιλίας. 

Αρχικά εξετάστηκε η αριστοτελική σκέψη όσον αφορά στο θέµα της φιλίας˙ ζήτηµα 

εκτενούς ανάπτυξης στον φιλοσοφικό λόγο. Περιγράφηκαν βασικές θέσεις της 

φιλοσοφικής ανάπτυξης του Αριστοτέλη και του αλτρουιστικού περιεχοµένου που 

προσέδωσε στη φιλία, ιδίως στα Ηθικά Νικοµάχεια, µε παράλληλες αναφορές στο 

λόγο άλλων στοχαστών που ενίοτε, παρουσίαζε µια συνέχεια εσωτερική. Στη 

συνέχεια, µε βάση ανθρωπολογικές µελέτες, επιβεβαιώθηκε ο σεβασµός και η υψηλή 

αξιακή θέση που κατέχει η φιλία στους διάφορους πολιτισµούς. Τέλος, δόθηκε 

έµφαση στην επίδραση που έχουν οι φιλικές σχέσεις στη λογοτεχνική δηµιουργία. Οι 

περί ων ο λόγος λογοτεχνικές προσεγγίσεις της φιλίας περιορίστηκαν στο χώρο της 

ελληνικής ποίησης, που δηλώνει παρουσία ενεργή και πολυσύνθετη. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 

2.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην καταγραφή και στη µελέτη της φιλίας 

µέσα από διαφορετικές ψυχολογικές θεωρίες, οι οποίες την προσέγγισαν ως µέγιστη 

αξία, ως βαθιά ανάγκη και σχέση καθοριστική για την ανθρώπινη αναπτυξιακή 

πορεία. 

Η φιλία ορίζεται ως ο ελεύθερος και σταθερός ψυχικός σύνδεσµος µεταξύ 

προσώπων, που στηρίζεται στην αµοιβαία εκτίµηση, αφοσίωση και εµπιστοσύνη 

(∆ιαµαντόπουλος, 2002: 759). Σηµείο αναφοράς για τον άνθρωπο (Damon, 

1977/1995), η πραγµάτωση της φιλίας είναι συνυφασµένη µε την ίδια την ανθρώπινη 

ζωή. Εποµένως, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η µελέτη της φιλίας από τη βρεφική –

ακόµη - ηλικία.   

Σε ένα γενικό πλαίσιο, η παιδική φιλία: α) παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη 

των κοινωνικών ικανοτήτων, οι οποίες έχουν µια αιτιώδη σχέση µε τη διαπροσωπική 

ικανότητα (Conger, & Keane, 1981˙ Kurdek, & Krile, 1982˙ Urbain, & Kendall 

1980), µε πρωταρχικές την αποτελεσµατική επικοινωνία και την ενσυναίσθηση, β) 

διευκολύνει τις κοινωνικές συγκρίσεις, και γ) καλλιεργεί την αίσθηση του «ανήκειν» 

σε µια οµάδα (Rubin, 1980/1987). 

 

Στην προσπάθεια εντοπισµού των µηχανισµών που πυροδοτούν  τη γνωστική, 

κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη, µε την οποία έχει συνδεθεί η παιδική 

φιλική σχέση (Αυγητίδου, 1997˙ Γαλανάκη, 2003˙ Damon, 1977/1995˙ Dunn, 

1993/1999˙ Gifford - Smith, & Brownell, 2003˙ Rubin, 1980/1987), έχουν προταθεί 

αρκετές θεωρίες. Κοινός τόπος στις προσεγγίσεις που παρουσιάζονται είναι η 

παραδοχή ότι η  φιλία αποτελεί µια ψυχολογική µεταβλητή, πάνω στην οποία µπορεί 

να στηριχτεί µια αναπτυξιακή θεωρία του ανθρώπου και των σχέσεών του. 
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2.2. Η θέση του Jean Piaget για τις σχέσεις των παιδιών 

Ο Piaget (1932/1999) πρότεινε ότι οι ισορροπηµένες σχέσεις των παιδιών µε 

τους συνοµηλίκους µπορούσαν να διαφοροποιηθούν σαφώς από τις ασύµµετρες 

σχέσεις µε τους ενηλίκους, όπου η κυριαρχία επιβάλλεται και η υπακοή απαιτείται. Ο 

Piaget θεώρησε ότι µέσα σε ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης, τα παιδιά µπορούν να 

βιώσουν συγκρούσεις, να διαπραγµατευτούν και να συζητήσουν λύσεις, να 

συµβιβάσουν ή να απορρίψουν καταστάσεις (Rubin, Chen, Coplan, Buskirk, & 

Wojslawowicz, 2005).  

Ο Piaget (1932/1999), υπογράµµισε ιδαίτερα τη σηµασία της αλληλεπίδρασης 

του παιδιού µε τους συνοµηλίκους, ως βάση της ηθικής του ανάπτυξης. Η 

διαδραστική επαφή µε τα άλλα παιδιά ωθεί το παιδί να αντικρύσει µια άλλη οπτική, 

να συγκρίνει, να αξιολογήσει και, ίσως, να τροποποιήσει τις ηθικές αξίες του. Η 

αντιπαράθεση του παιδιού µε τα άλλα παιδιά διευκολύνει τους γνωστικούς 

µετασχηµατισµούς, προκαλεί ανατροφοδότηση και συµβάλλει στην καθιέρωση της 

«αυτοδιακυβέρνησης» - κεντρική έννοια για τη συνεργασία στις παιδαγωγικές θέσεις 

του Piaget – όπου τα παιδιά αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους και την µεταξύ 

τους αλληλεγγύη (Γαλανάκη, 2003˙ Piaget, 1932/1999˙ Youniss, 1980). Οι σχέσεις 

των παιδιών µε τους συνοµηλίκους τους στηρίζουν την πορεία από την ηθική 

ετερονοµία στην ηθική αυτονοµία κι από τον µονοµερή σεβασµό στον αµοιβαίο 

σεβασµό, ενεργοποιώντας τις γνωστικές διεργασίες και την ηθική λογική. Η άποψη 

του παιδιού από τη µια και των συνοµηλίκων του από την άλλη συγκρούονται και 

επιφέρουν έλλειψη ισορροπίας µεταξύ αφοµοίωσης και συµµόρφωσης. Η 

αλληλεπίδραση αυτή, µέσα από εξισορροπιστικές διορθώσεις, προάγει τη γνωστική 

ανάπτυξη (Γαλανάκη, 2003). 

 

Η προσέγγιση του Piaget αφορά στο ρόλο των σχέσεων που αναπτύσσονται 

µεταξύ συνοµηλίκων και όχι αυστηρά στη δυαδική φιλία, η σχέση της οποίας µε τη 

γνωστική ανάπτυξη δεν έχει µελετηθεί επαρκώς.   Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των 

σχέσεων στις οποίες αναφέρθηκε ο Piaget είναι η συνεργασία, ο αµοιβαίος σεβασµός 

και η αµοιβαιότητα ως ανταπόδοση και ως ισότητα των πράξεων (Berndt, 1999˙ 

Γαλανάκη, 2003˙ Hartup, 1996b˙ Piaget, 1932/1999˙ Youniss, 1980˙ Youniss, 1994). 

Ανεπαρκής βάση ηθικότητας η ισότητα κατά τον Piaget, αναπτύσσεται µε το 
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πέρασµα της ηλικίας, δίνοντας τη θέση της στη γενναιοδωρία και στο αίσθηµα της 

δικαιοσύνης (Γαλανάκη, 2003). 

 

Ως προς το θεωρητικό πλαίσιο του εν λόγω θέµατος, ο Piaget (1947/2007), 

θεµελιώνοντας την κονστρουκτιβιστική, ή γνωστικο-αναπτυξιακή οπτική (Beilin, 

1995/1997), πρότεινε ότι οι παιδικές γνωστικές διαδικασίες θα µπορούσαν να 

µελετηθούν διατρέχοντας µία καθολική και αµετάβλητη ακολουθία σταδίων. Αυτά τα 

στάδια συντίθενται από τις ποιοτικά ευδιάκριτες γνωστικές δοµές ή τα σχήµατα, που 

χρησιµεύουν στην οργάνωση της σκέψης σε µία όλο και περισσότερο 

διαφοροποιηµένη µορφή. Η ανάπτυξη µέσω των σταδίων προκύπτει από τη 

διαδικασία της αλληλεπίδρασης ατόµου και περιβάλλοντος µε σύγκρουση µεταξύ 

των γνωστικών και περιβαλλοντικών δοµών, που τροφοδοτούν την ανάπτυξη προς 

ένα πιο ισορροπηµένο στάδιο της οργάνωσης (Yeates, & Selman, 1989).  

 

Στην πρώτη γόνιµη περίοδο της δηµιουργικής πορείας του – εκείνη της 

κοινωνικής αιτιότητας (Beilin, 1995/1997) - ο Piaget ερµήνευσε τη µετάβαση από την 

εγωκεντρική στην κοινωνικοποιηµένη σκέψη µε την κοινωνική συναλλαγή των 

συνοµηλίκων και την αλληλεπίδραση σκέψης και πράξης (Κουγιουµουτζάκης, 

Τσούρτου, Μαρκοδηµητράκη, Σεµιτέκολου, 2007b: 14). Στη συνέχεια, ο Piaget, 

υπέδειξε ότι ο παιδικός νους βρίσκεται περισσότερο µεταξύ αντικειµένων παρά 

προσώπων (εποµένως η παρουσία των συγκινήσεων ως κινήτρων για γνώση 

παραγκωνίζεται ή έστω, περιορίζεται) και οι ενδοψυχικές διεργασίες επικρατούν, 

οδηγώντας τις διαπροσωπικές σχέσεις. Έτσι, το ενδοψυχικό και το γνωστικό 

προηγούνται, κατευθύνοντας το άτοµο στο διαψυχικό, στο κοινωνικό και στο 

συγκινησιακό (Κουγιουµουτζάκης,  & συν., 2007b). 

 

Αν και κατά τον Trevarthen (1995), o Piaget δεν κατάλαβε τη δύναµη των 

διαπροσωπικών διεργασιών µέσω των οποίων επιτυγχάνεται η συλλογική 

συνειδητοποίηση, ο τελευταίος (1947/2007) ισχυριζόταν ότι υπάρχει µία θεµελιώδης 

ταυτότητα µεταξύ των διαπροσωπικών και των ενδοϋποκειµενικών διαδικασιών έτσι 

ώστε η αποµόνωσή τους να σηµαίνει διαχωρισµό από µία ολότητα όπου βιολογικοί 

και κοινωνικοί παράγοντες βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση.  
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2.3. Ο Lawrence Kohlberg και η έννοια της αµοιβαιότητας 

  

Η ρηξικέλευθη εφαρµογή ιδεών του Piaget στη κοινωνική σφαίρα έγινε από 

Kohlberg (Modgil, & Modgil, 1986/1988), κατά τον οποίον η κοινωνικο-γνωστική 

ανάπτυξη θα µπορούσε να γίνει κατανοητή προκειµένου να απεικονιστεί η 

αναδιάρθρωση της έννοιας του εαυτού σε σχέση µε άλλα άτοµα, ανάπτυξη που 

αντιπροσωπεύεται από την αυξανόµενη αµοιβαιότητα µεταξύ των δράσεων του 

εαυτού και των άλλων προς τον εαυτό. Εφάρµοσε έπειτα αυτές τις έννοιες στη 

σφαίρα της ηθικής σκέψης και περιέγραψε τη γνωστή πλέον ακολουθία των έξι 

σταδίων της ηθικής κρίσης, που προήλθαν από τις συνεντεύξεις µε τα παιδιά και τους 

ενηλίκους για τα υποθετικά ηθικά διλήµµατα. Η κοινωνική ικανότητα, τουλάχιστον 

από την άποψη της ηθικής δράσης, καταγράφεται από την πρόοδο µέσω των σταδίων.  

Σύµφωνα µε τους Damon και Hart (1982), Selman (1981), Turiel (1983) και 

Yeates και Selman, (1989), η γνωστικο - αναπτυξιακή προσέγγιση του Kohlberg, 

στην κοινωνική ικανότητα, επεκτάθηκε σε πολυάριθµους άλλους τύπους κοινωνικο-

γνωστικών προσεγγίσεων συµπεριλαµβανοµένων των προσλήψεων του εαυτού, των 

φίλων, και των κοινωνικών συµβάσεων. 

 

2.4. Ο Harry Stack Sullivan και η σηµασία της φιλίας 

Μία άλλη θεωρητική προσέγγιση στις φιλικές σχέσεις προέρχεται από τις 

παρατηρήσεις  του ψυχιάτρου Harry Stack Sullivan (1953). Όπως ο Piaget 

(1932/1999), έτσι και ο Sullivan υποστήριξε ότι έννοιες όπως η ισότητα και η 

αµοιβαιότητα αναπτύσσονται  από τις σχέσεις µε συνοµηλίκους. Η αναγκαιότητα της 

φιλίας για την ανάπτυξη του ανθρώπου είναι τόσο σηµαντική, ώστε η απουσία 

φιλικών σχέσεων ενδεχοµένως σηµαίνει ότι οι πιθανότητες για φυσιολογική 

ανάπτυξη συρρικνώνονται (Sullivan, 1953). Ο Sullivan συνέδεσε τις φιλικές 

αλληλεπιδράσεις µε τις αποτελεσµατικές κοινωνικές συµπεριφορές, καταδεικνύοντας 

τη θεραπευτική αξία της φιλίας. Επιπλέον, τόνισε την ενδυνάµωση των φιλικών 

σχέσεων κατά το τέλος του δηµοτικού σχολείου, οπόταν και αναδύονται πιο ώριµα 

στοιχεία της προσωπικότητας των φίλων (Berndt, 1982˙ Rubin, Chen, Coplan, 

Buskirk, & Wojslawowicz, 2005˙ Selman, 1981a˙ Selman, 1981b). Υπογράµµισε τον 

θεµελιώδη ρόλο της φιλίας στην ανάπτυξη της αµοιβαιότητας και της διαπροσωπικής 
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ευαισθησίας και υπέδειξε την παιδική φιλία ως πρότυπο για τις µεταγενέστερες 

φιλικές, ερωτικές, συζυγικές και γονεϊκές σχέσεις (Γαλανάκη, 2003). 

Σηµαντική θέση του Sullivan είναι και εκείνη κατά την οποία η φιλία µπορεί να 

διορθώσει δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά που, ενδεχοµένως, έχουν αφοµοιώσει τα 

παιδιά από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Αντίστροφα, η απουσία φίλου κατά την 

παιδική ηλικία δηµιουργεί αναντικατάστατη κοινωνική έλλειψη στην ενήλικη ζωή 

(Rubin, 1980/1987). Ο Sullivan διέκρινε, επίσης, τη φιλία από την αποδοχή της 

οµάδας, ως προς τα κίνητρα στα οποία βασίζονται˙ η φιλία δηλώνει ανάγκη για στενή 

σχέση, ενώ η αποδοχή από την οµάδα στηρίζει την αίσθηση του ανήκειν (Γαλανάκη, 

2003). 

 

2.5. Ο George Herbert Mead και η κοινωνική ανάληψη ρόλου 

Ο Mead (1934/1962/1967) εισηγήθηκε από τις αρχές του 20ού αιώνα, ότι η 

εικόνα του εαυτού και η αξία που της αποδίδουµε διαµεσολαβείται από το βλέµµα 

των άλλων κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής. Η θέση του Mead τροφοδοτεί έρευνες 

που αφορούν στην ποιότητα των σχέσεων µε συνοµηλίκους και στην διεργασία 

διαµόρφωσης ταυτότητας (Boivin, & Hymel, 1997). Υποστηρίζοντας την παράλληλη 

ανάπτυξη των ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών γνωστικών δοµών, ο Mead 

(1934/1962/1967), έδωσε βαρύτητα στη κοινωνική ανάληψη ρόλου˙ η τελευταία έχει 

παράδοση ως θεωρητική έννοια βασικής σπουδαιότητας για την αναπτυξιακή και 

κοινωνική ψυχολογία.  

 

Η θεωρητική γραφή του Mead (1934/1962/1967), αλλά και του James Mark 

Baldwin (Cairns, 1995/1997) µας µεταφέρουν την άποψη ότι η µοναδική πτυχή της 

κοινωνικής γνώσης και της κρίσης που διαφοροποιεί τον άνθρωπο είναι ο ρόλος που 

παίρνει, η δυνατότητα να καταλάβει εαυτό και αλλήλους ως υποκείµενα, να 

αντιδράσει σε άλλους όπως στον εαυτό του και να κατανοήσει την οπτική πλευρά του 

άλλου, επανεκτιµώντας τη δική του θέση. 
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2.6. Ηθολογική θεωρία και φιλία 

Από µία ηθολογική προοπτική, υποστηρίζεται, ότι υπάρχει µια σχέση µεταξύ 

της βιολογίας και της δυνατότητας έναρξης, διατήρησης και διάλυσης φιλικών 

σχέσεων. Είναι µια κεντρική αρχή της ηθολογικής θεωρίας, ότι η κοινωνική 

συµπεριφορά και η οργανωτική δοµή της υφίστανται βιολογικούς περιορισµούς και 

εξυπηρετούν µια προσαρµοστική εξελικτική λειτουργία (Hinde, & Stevenson - Hinde, 

1976). Μια βασική εστίαση της σύγχρονης ανθρώπινης ηθολογικής έρευνας είναι η 

λεπτοµερής εξέταση της οργάνωσης και της δοµής των κοινωνικών συµπεριφορών 

και των οµάδων (Strayer, & Santos, 1996). Επιπλέον, υποστηρίζοντας την 

αποτελεσµατικότητα της φυσικής παρατήρησης της συµπεριφοράς, η ηθολογική 

θεωρία έχει ασκήσει σηµαντική επίδραση στη µελέτη των αλληλεπιδράσεων µε 

συνοµηλίκους.  

 

Ο ηθολόγος Frans De Waal (2007) µελετώντας την κοινωνική νοηµοσύνη 

ανώτερων θηλαστικών, παρατήρησε σε πιθήκους την ύπαρξη πολλών σηµαντικών 

χαρακτηριστικών γνωρισµάτων της φιλίας. Οι εκφράσεις συµπόνιας και η  παρηγοριά 

αποτελούν κοινές αντιδράσεις µεταξύ των πιθήκων˙ η δε ενσυναίσθηση είναι 

ισχυρότερη από τη παροιµιώδη επιθυµία τους για µπανάνες. Εκείνο που πρωτίστως 

κινητοποιεί τους πιθήκους είναι οι κοινωνικές καταστάσεις που εµπλέκουν κοντινά 

τους άτοµα (De Waal, 2007: 262). Η αυτοαναγνώριση, κοινή ιδιότητα ανθρώπων και 

πιθήκων, επιτρέπει την αναγνώριση του άλλου ως ανεξάρτητη οντότητα και 

διαχωρίζει τις συγκινήσεις˙ επιπλέον, αναπτύσσεται η βοήθεια που συνδέεται µε τις 

ανάγκες των άλλων.  

Επίσης, µελέτες του Harlow και των συνεργατών του (Γαλανάκη, 2003) 

δείχνουν πως πίθηκοι που µεγαλώνουν χωρίς γονείς, αλλά µαζί µε άλλους νεαρούς 

πιθήκους προσαρµόζονται καλύτερα από νεαρούς πιθήκους που παραµένουν 

αποµονωµένοι. 

Ζώα µε υψηλές µορφές ενσυναίσθησης είναι επίσης οι ελέφαντες και τα 

δελφίνια. Οι πρώτοι σηκώνουν µε τους χαυλιόδοντες τους πεσµένους συντρόφους 

τους, ενώ τα δελφίνια τραβούν τους φίλους τους από τα δίχτυα˙ όµοια βοηθούν και 

τους ανθρώπους κρατώντας τους στην επιφάνεια, ώστε να αποφύγουν τον πνιγµό. Η 

ενσυναίσθηση είναι χαρακτηριστική και στη συµπεριφορά των ειρηνικών – από τη 

φύση τους – µπονόµπο. Στενοί «συγγενείς» του ανθρώπου οι µπονόµπο, υπέρµαχοι 
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της ισότητας, καταλαβαίνουν ο ένας τις ανάγκες του άλλου και συµβάλλουν στην 

πραγµατοποίησή τους. Η αλληλεγγύη, πρωτεύον στοιχείο τους, αποτελεί το 

υπόβαθρο των φιλικών δεσµών τους (De Waal, 2007).  

«Έχουµε ανάγκη τους άλλους από τη φύση µας», υποστηρίζει ο De Waal, µια 

και η εξέλιξη µας έχει εξοπλίσει µε πραγµατικά συντροφικές ορµές (De Waal, 2007: 

270, 276). Η αµοιβαιότητα, βασική συνιστώσα της συντροφικότητας και της φιλίας, 

εντοπίζεται και στους χιµπατζήδες, οι οποίοι µοιράζονται το φαγητό τους. 

Παρατηρήσεις του ερευνητή στα Όρη Μαχάλι δείχνουν ότι οι χιµπατζήδες δίνουν το 

µισό τους φαγητό στον καλύτερο φίλο τους (De Waal, 2007: 282). Φαίνεται να τους 

δίνει ευχαρίστηση και τους ανταµείβει να βλέπουν έναν από το είδος τους να δέχεται 

φαγητό από αυτούς˙ ένδειξη συναισθηµατικής ταύτισης. Αρκετά όντα µε ισχυρούς 

κοινωνικούς δεσµούς µεταξύ τους - όπως οι λύκοι - οργανώνουν τη ζωή τους µέσα σε 

ένα πλαίσιο αφοσίωσης, εµπιστοσύνης, συνεργασίας και συµµαχίας, όπου οι φιλικές 

σχέσεις αποτελούν εστία και θεµέλιο της κοινής ζωής.  

 

2.7. Η σηµασία της θεωρίας προσκόλλησης 

Η θεωρία της προσκόλλησης εστιάζεται στην αναζήτηση της επαφής του 

ανθρώπου από τη βρεφική του ηλικία, µε σηµαντικούς άλλους. Οι πρώιµες 

διαπροσωπικές εµπειρίες, το εάν δηλαδή το βρέφος συναντήσει ανταπόκριση στις 

ανάγκες του από το άτοµο που το φροντίζει, ή όχι, θεµελιώνουν τον τρόπο ρύθµισης 

του συναισθήµατός του και τις µελλοντικές αναπαραστάσεις του. 

Σύµφωνα µε τον Bowlby (1969), το παιδί που λαµβάνει – από τα αρχικά στάδια 

ανάπτυξής του - ανταπόκριση και ευαισθησία από τον γονιό, διαµορφώνει ένα 

εσωτερικό σχήµα αντίληψης του γονιού ως προσώπου άξιου να το εµπιστευτεί και να 

βασιστεί σε αυτό (ασφαλής τύπος προσκόλλησης) και του εαυτού του ως πλάσµατος 

αντάξιου τέτοιας προσοχής. Σε αντίθεση, η ελλιπής ανταπόκριση καταλήγει σε 

µορφές ανασφαλούς προσκόλλησης.  

Καθώς το βρέφος ωριµάζει γνωστικά, οι πρώτες διαπροσωπικές εµπειρίες, 

εσωτερικοποιούνται ως αναπαραστάσεις προσδοκιών, που περιγράφουν την 

διαθεσιµότητα του άλλου και την ικανότητα του βρέφους να εγείρει την επιθυµητή 

συµπεριφορά (Bowlby, 1988).  Το µοντέλο για τον εαυτό, αντιπροσωπεύει τις 

αντιλήψεις για το κατά πόσο είναι κανείς ικανός να αγαπηθεί, και κατέχει προσωπική 
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αξία.  Το µοντέλο για τους άλλους, αφορά το κατά πόσο οι άλλοι αναµένονται να 

είναι συναισθηµατικά διαθέσιµοι και να ανταποκριθούν στις ανάγκες του ατόµου 

(Bartholomew, & Horowitz, 1991).   

Η θεωρία της προσκόλλησης προτείνει, ότι ιδιαίτερα οι επισφαλείς γονικοί 

τύποι αντανακλώνται στη δυσλειτουργική συµπεριφορά του παιδιού (Bartholomew, 

& Horowitz, 1991). ∆εδοµένου ότι ο Bowlby (1969) πρότεινε ότι ένα θερµό, 

ευαίσθητο, στοργικό γονικό περιβάλλον αποτελεί ένα κρίσιµο στοιχείο για την 

ανάπτυξη της προσωπικότητας, ερευνητές έχουν ισχυριστεί ότι το παιδί µε ασφαλή 

τύπο προσκόλλησης έχει µεγαλύτερη πιθανότητα να δηµιουργεί φιλικές σχέσεις και 

να εµπιστεύεται την οµάδα των συνοµηλίκων του (Elicker, Englund, & Sroufe, 1992˙ 

Howes, 1996˙ Park, & Waters, 1989˙ Rubin, 1980/1987˙ Rubin, Dwyer, Booth-

LaForce, Kim, Burgess, & Rose - Krasnor, 2004˙ Youngblade, & Belsky, 1992).  

 

2.8. Η θεωρία της κοινωνικοποίησης στην οµάδα 

 

Στον αντίποδα των παραπάνω είναι η θεωρία κοινωνικοποίησης στην οµάδα της 

Harris (1995, 1999). Η Harris, προτείνει, ότι η παρέα των συνοµηλίκων διαδραµατίζει 

έναν σηµαντικότερο ρόλο στην προσωπικότητα και την κοινωνική ανάπτυξη από ότι 

η πρώτιστη επαφή µε τους γονείς και γενικότερα οι δυαδικές σχέσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων και των φιλικών.  

Εµπνευσµένη από την κοινωνιοψυχολογική θεωρία που φωτίζει 

κοινωνιογνωστικές διαδικασίες οµάδων,  η παραπάνω άποψη υποστηρίζει, ότι η 

οµάδα των συνοµηλίκων έχει πρωτεύουσα θέση στην οικοδόµηση της ταυτότητας. Η 

Harris (1995, 1999), καλεί τους ερευνητές να απαντήσουν σε ζητήµατα αιτιωδών 

συνδέσεων µεταξύ γονιδίων, οικογένειας και φίλων ως προς την παιδική και εφηβική 

προσαρµοστικότητα.   

 

 Η θέση της Harris έχει υποστεί κριτική κυρίως από τους Collins, Maccoby, 

Steinberg, Hetherington και Bornstein (2000), η οποία εστιάζεται στην υποτίµηση του 

γονεϊκού ρόλου και στην υπερτίµηση της επιρροής των συνοµηλίκων παιδιών και 

εφήβων. Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη κριτική, η Harris ελαχιστοποιεί τη 

σηµασία µελετών που έχουν αποτύχει να εντοπίσουν συσχετισµούς µεταξύ γονιδίων 

και περιβάλλοντος. Αγνοεί, επίσης, τις πειραµατικές µελέτες σε ανθρώπους και 

πρωτεύοντα θηλαστικά  που δείχνουν ότι οι αλλαγές στη συµπεριφορά των γονέων, 
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προκαλούν αλλαγές σ΄εκείνη των παιδιών. Η βασική λογική πίσω από τη θέση της 

Harris ανατρέπεται µε το εξής ερώτηµα: Πως µπορεί να επηρεάζεται η ανάπτυξη των 

εφήβων από τους συνοµηλίκους τους µε τους οποίους αλληλεπιδρούν, αλλά να µη 

δέχεται επιρροή από εκείνους που ζουν µε τους εφήβους, που είναι υπεύθυνοι για την 

ανατροφή τους και προσπαθούν να τους επηρεάσουν από τη γέννησή τους; 

(Steinberg, 2001).  

Τέλος,  σύµφωνα µε τους επικριτές της (Collins, et al., 2000), η Harris 

παρερµηνεύει λανθασµένα την οµοιότητα µεταξύ των εφήβων και των συνοµηλίκων 

τους, θεωρώντας την ως αδιαµφισβήτητη ένδειξη για την µεταξύ τους επιρροή. Με το 

επιχείρηµα αυτό δείχνει να µην λαµβάνει υπόψη της τον βασικό πυρήνα των ερευνών 

για τις φιλικές σχέσεις, οι οποίες καταδεικνύουν την οµοιότητα των φίλων ως 

προϋπόθεση για σύναψη φιλικών δεσµών και µοίρασµα˙ όχι ως συνέπεια της φιλικής 

αλληλεπίδρασης.  

 

2.9. Ο Robert Selman και το µοντέλο ανάληψης  κοινωνικής προοπτικής 

Ο Robert Selman (1981b) έχει προτείνει ένα αναπτυξιακό µοντέλο για τη  

διαπροσωπική κατανόηση των παιδιών, που περιγράφει ποιοτικές αλλαγές στις 

αντίληψη τόσο των ατόµων ως ψυχολογικών υπάρξεων, όσο και των στενών φιλικών 

σχέσεων (Kurdek, & Krile, 1982). Η θεωρία του ανασυνθέτει και αξιοποιεί θέσεις του 

Mead για τις διαπροσωπικές επιδράσεις, του Piaget για τη γνωστική ανάπτυξη, καθώς 

και απόψεις του Kohlberg (Selman, & Byrne, 1974). Επικεντρώνεται δε στην 

αναπτυξιακή διαδροµή της ανθρώπινης ικανότητας προκειµένου να κατανοήσει την 

σύνδεση και την σύµπλευση διαφόρων προοπτικών.  

Η συγκεκριµένη κοινωνικο-γνωστική ικανότητα ονοµάζεται ανάληψη 

κοινωνικής προοπτικής και, διατρέχοντας πέντε επίπεδα, σκιαγραφεί την ανθρώπινη 

αντίληψη ως προς το άτοµο, τη φιλία, την οµάδα συνοµηλίκων και τις σχέσεις µε 

γονείς. Η θεωρία διαπροσωπικής κατανόησης που διατύπωσε ο Selman συνθέτει το 

κατάλληλο ερευνητικό πλαίσιο ώστε να αναδυθούν η ικανότητα της ενσυναίσθησης, 

η αντίληψη του εαυτού και η ψυχική του δόµηση, µε κυρίαρχη τη δυναµική της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης.  

Έχοντας ως µεθοδολογικό εργαλείο τα κοινωνικά διλήµµατα – κατά την 

παράδοση του Kohlberg - ο Selman και η ερευνητική του οµάδα, θεµελίωσαν τη 

θεωρία διαπροσωπικής κατανόησης σε πέντε αναπτυξιακά στάδια˙ η παρακάτω 
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αναφορά φωτίζει τις επιδράσεις στον τοµέα του ατόµου και της φιλίας (εαυτός και 

άλλος), που αποτελεί και το αντικείµενο της παρούσας µελέτης (Γαλανάκη, 2003˙ 

Damon, 1977/1995˙ Gurucharri, Phelps, & Selman, 1984˙ Jarvela, & Hakkinen, 2000˙ 

Selman, 1981a˙ Selman, 1981b˙ Selman, & Byrne, 1974˙ Selman, & Demorest, 1984˙ 

Yeates, Schultz, & Selman, 1990˙ Yeates, & Selman, 1989): 

 

Πίνακας 1. Η θεωρία διαπροσωπικής κατανόησης του Selman ως προς την αντίληψη 
του εαυτού και του άλλου, µέσα σε πλαίσιο φιλίας 

Αναπτυ-
ξιακό 

Επίπεδο 

 
Χαρακτηρισµός 

  
Επιγραµµατική Περιγραφή 

 
Αναγνώριση Φιλίας  

 
Επίπεδο 

0  
(3ο-6ο 
έτος) 

 
 

Αδιαφοροποίητο – 
Εγωκεντρικό 

 
Υλική-σωµατική αντίληψη του 

εαυτού, ανάλογοι τρόποι 
επίλυσης των συγκρούσεων, 

περιστασιακές φιλίες. 
 

Σύνδεση ατόµων που 
έρχονται σε επαφή γιατί 

είναι κοντά 
↓ 

εγωκεντρική φύση φιλίας 

 
 

Επίπεδο 
1  

(5ο-9ο 
έτος) 

 
 

∆ιαφοροποιηµένο – 
Υποκειµενικό 

 
∆ιάκριση ανάµεσα σε πράξεις 
και προθέσεις, προσωπική 
διάσταση στη λύση των 

συγκρούσεων, µονόδροµη 
φιλία. 

Σχέση που βασίζεται σε ένα 
θετικό συναίσθηµα λόγω 

µιας κοινωνικής 
πράξης του άλλου 

↓ 
αµοιβαιότητα 

& υποκειµενικότητα 
 
 

Επίπεδο 
2 

(7ο-12ο 
έτος) 

 
 

Ανάληψη 
αµφίδροµης 

προοπτικής –β 
προσώπου 

 
Ανάδυση ενδοσκοπούντος 

εαυτού, προοπτική β΄ 
προσώπου, συνεργατικές 
λύσεις συγκρούσεων σε 

αµοιβαίες φιλίες. 

Ανταλλαγή αµοιβαίας 
φροντίδας, γνώση του ότι οι 
άνθρωποι κάνουν αµοιβαίες 

αξιολογήσεις 
 ↓ 

συνεργατική, ισοδύναµη 
αµοιβαιότητα, η φιλία µε 
όρους εµπιστοσύνης 

 
 
Επίπεδο 

3  
(10ο-15ο 
έτος) 

 
 
 

Ανάληψη αµοιβαίας 
προοπτικής –γ 
προσώπου 

 
Εαυτός: παρατηρητής και 

παρατηρούµενος, προοπτική 
τρίτου προσώπου, αµοιβαίες 
λύσεις συγκρούσεων σε 

σταθερές φιλίες. 
 

 
 

Συνεχής και σταθερή σχέση 
↓ 

αµοιβαία κατανόηση και 
επίγνωση προσδιορίζουν 
τη διάρκεια της φιλίας 

 
 

Επίπεδο 
4 

(12ο έτος 
& άνω) 

 
 

Ανάληψη 
συµβολικής 

προοπτικής - σε 
βάθος 

 
Σταδιακή οικειότητα, 
ανακάλυψη αυτο-

εξαπάτησης, αυτόνοµη 
αλληλεξάρτηση στις φιλίες 
και συµβολική λειτουργία 

στην επίλυση συγκρούσεων. 
 

 
Γνώση των πολυσύνθετων 
ανθρώπινων αναγκών, 

µετασχηµατισµός φιλίας, 
διαµόρφωση ταυτότητας 

↓ 
αλληλοβοήθεια µαζί µε 
ανάγκη για αυτονοµία 
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Όπως είναι φανερό, ο Selman και οι συνεργάτες του, έχουν µελετήσει την 

οντογένεση των διαπροσωπικών σχέσεων ως λειτουργία των αναπτυξιακών επιπέδων 

ανάληψης κοινωνικής προοπτικής. Πρόκειται για µία διαδικασία που οδηγεί ένα παιδί 

στην κατανόηση του τρόπου συντονισµού των ψυχολογικών διεργασιών µεταξύ 

εαυτού και άλλου. Με άλλα λόγια, η συναίσθηση της φιλίας στα παιδιά - από τη 

φυσική αλληλεπίδραση στην στενή σχέση - ακολουθεί µια κλιµακωτή πρόοδο 

(Rubin, 1980/1987).  

Τα παιδιά «ανεβαίνουν» την κλίµακα και σταµατούν σε κάθε ένα από τα πέντε 

αναπτυξιακά επίπεδα, η δοµή του οποίου έχει δύο διαφορετικές προσλήψεις: την 

ατοµική και εκείνη των σχέσεων (Gurucharri, & Selman, 1982˙ Jarvela, & Hakkinen, 

2000). Η προοδευτική πορεία της κοινωνικής αντίληψης είναι εµφανής σε τρείς 

διαστάσεις στις οποίες είναι κοινή η επικέντρωση από το συγκεκριµένο στο 

αφηρηµένο: α) στην ικανότητα του παιδιού να συλλαµβάνει την οπτική γωνία των 

άλλων, β) στη µετάβαση από τη θεώρηση των ανθρώπων ως φυσικών όντων σε 

εκείνη που τους αντιµετωπίζει ως ψυχολογικές ολότητες, και γ) στη θεώρηση των 

σχέσεων από στιγµιαίες αλληλεπιδράσεις σε κοινωνικούς δεσµούς (Rubin, 

1980/1987). 

 

2.10. Η θεωρία της διυποκειµενικότητας του Colwyn Trevarthen 

 

Σύµφωνα µε τον Trevarthen (Κουγιουµουτζάκης, Μαρκοδηµητράκη, 

Κοκκινάκη, 2007a), η διυποκειµενικότητα αναφέρεται σε µια εγγενή ικανότητα για 

αµοιβαία αναγνώριση, που λειτουργεί στη βάση του µοιράσµατος των συγκινήσεων 

και των προθέσεων, µε αποτέλεσµα την είσοδο στον υποκειµενικό κόσµο του άλλου 

και την εναρµόνιση των µεταξύ τους κινήτρων. Βασική παραδοχή στη θεωρία του 

Trevarthen είναι η ύπαρξη ενός έµφυτου, εξαιρετικά σύνθετου µηχανισµού, 

γενικότερου από εκείνον της γλώσσας, που υφίσταται και λειτουργεί από την 

εµβρυική ηλικία, θεµελιώνοντας την ανθρώπινη διυποκειµενικότητα µεταξύ βρέφους 

και µητέρας.  

Ο Trevarthen (Κουγιουµουτζάκης, & συν., 2007a),  επηρεασµένος από 

σύγχρονα νευροεπιστηµονικά ευρήµατα, θεωρεί την ανάπτυξη του νου µέσα από µια 

ενδογενή προοπτική ενός δικτύου µικρονευρώνων και µακρονευρώνων όπου, κατά τη 

διάρκεια της κύησης και τη βρεφική ηλικία  ρυθµιστικό ρόλο παίζουν ο 

«αµφοτερόνοµος συντονισµός» (συντονισµός εµβρύου και µητέρας σε όρους 
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φυσιολογίας) και ο «συρρυθµικός συντονισµός» (συντονισµός εµβρύου και µητέρας 

σε ψυχολογικό επίπεδο µέσα από κίνητρα και συγκινήσεις). Ανατρεπτική αφετηρία 

στη σκέψη του Trevarthen (1984) η θεµελίωση της διυποκειµενικότητας, καθιστά την 

αµοιβαιότητα των δύο οργανισµών – µητέρας και βρέφους - κινητήρια δύναµη της  

ανθρώπινης επικοινωνίας. Μελετώντας διάφορες πλευρές στις κινήσεις επικοινωνίας, 

όπου το αµοιβαίο µοίρασµα πραγµατώνεται µέσα από πράξεις, συµπράξεις, 

προβλέψεις και κίνητρα, ο Trevarthen (2007) θεωρεί τη διυποκειµενικότητα  ως τον 

αµοιβαίο συντονισµό δύο συντρόφων (µητέρας - βρέφους) µε προθέσεις, κινήσεις και 

συγκινήσεις. Το έµφυτο νήµα του επικοινωνιακού ιστού στερεώνεται στην έννοια του 

µοιράσµατος, το οποίο µετουσιώνεται από υποκειµενικό σε διυποκειµενικό χάρη στα 

έµφυτα κίνητρα συνεργασίας που διαθέτουν οι άνθρωποι. 

 

Ο Trevarthen στις πολύχρονες έρευνές του, αναγνώρισε στοιχειώδεις προθέσεις 

κινητικής δράσης ακόµα και στα νεογνά, που, µε σύµµαχο την ανταπόκριση των 

Σηµαντικών Άλλων, συµπράττουν ώστε να δηλώσουν µια µοιρασµένη συγκίνηση, 

έναν µηχανισµό ευρύτερο της γλώσσας και πρότερο του εαυτού (Κουγιουµουτζάκης, 

& συν., 2007a). Μιλώντας για κίνητρα που αφορούν τα πράγµατα και τα πρόσωπα, ο 

εν λόγω µελετητής εντοπίζει στον βρεφικό εγκέφαλο µια διττή αναπαράσταση, του 

εαυτού και του δυνητικού άλλου, πάνω στην οποία οικοδοµείται ο διυποκειµενικός 

νους. 

Χαρτογραφώντας τη διυποκειµενικότητα κατά τον πρώτο χρόνο, στην απαρχή 

της ανθρώπινης ζωής (νεογνική περίοδος, περίοδος πρωτογενούς 

διυποκειµενικότητας, παιχνιδιών και δευτερογενούς διυποκειµενικότητας), ο 

Trevarthen (1980, 2005) προτάσσει τη λειτουργικότητα των εγγενών συγκινήσεων 

στη ρύθµιση του σώµατος, του συνειδητού εαυτού και των σχέσεων µεταξύ εαυτού 

και άλλου. Η διυποκειµενικότητα ως συνήχηση συγκινήσεων και σύµπλευση 

υποκειµενικών κόσµων, είναι πραγµατικότητα και προοπτική ανάπτυξης˙ έκφραση 

ουσιαστικής συνεύρεσης και δηµιουργική µέριµνα για τον άλλο: το βρέφος, το γονέα, 

το µαθητή, το δάσκαλο, το σύντροφο, το φίλο. Βασικό χαρακτηριστικό της θέσης του 

Trevarthen για τη φιλία είναι το διυποκειµενικό µοίρασµα (Κουγιουµουτζάκης, & 

συν., 2007a). 
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2.11. Περίληψη  

 

Βασική πηγή του παρόντος κεφαλαίου ήταν οι θεωρητικές τοποθετήσεις που 

υποστηρίζουν ότι οι φιλικές σχέσεις ενδέχεται να συµβάλουν στη σφυρηλάτηση της 

εξέλιξης της κοινωνικής και γνωστικής αντίληψης και γενικότερα, της ανθρώπινης 

ανάπτυξης. Παρουσιάστηκαν απόψεις θεµελιωτών της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας 

αλλά και σύγχρονων ερευνητών που επιβεβαίωσαν την καθοριστική επίδραση που 

έχουν οι πρώιµες φιλίες στον τρόπο που τα παιδιά επικοινωνούν και 

συναναπτύσσονται.  
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 

 

3.1. Η φιλία κατά τη βρεφική, τη νηπιακή και την παιδική ηλικία  

 

3.2. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται ο εξαιρετικά σηµαντικός ρόλος των φιλικών 

σχέσεων στη βρεφική, στη νηπιακή και στην παιδική ηλικία και καταδεικνύεται η 

δυναµική τους στη διαµόρφωση κοινωνικών, γνωστικών και συναισθηµατικών 

ικανοτήτων. Η επικέντρωση στο ερευνητικό πεδίο που περιγράφεται στη συνέχεια, 

δείχνει την πολυπλοκότητα του θέµατος και ενισχύει ή αποδυναµώνει τις θεωρητικές 

θέσεις που παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. Η συζήτηση µε την οποία 

ολοκληρώνεται το παρόν κεφάλαιο εστιάζεται στα προαναφερόµενα ευρήµατα και 

στις αναλύσεις, υπογραµµίζοντας ότι τα βρεφικά, τα νηπιακά και τα παιδικά βιώµατα 

µε φίλους συνιστούν αναπτυξιακές προκλήσεις, που συµβάλλουν στην 

συναισθηµατική δόµηση της προσωπικότητας των παιδιών και στους µελλοντικούς 

προσανατολισµούς τους. 

 

3.3. Η φιλία κατά τη βρεφική ηλικία 

 

3.3.1. Ερευνητικά δεδοµένα για την αλληλεπίδραση βρεφών µε συνοµηλίκους 

 

Η ανάπτυξη των διαδραστικών ικανοτήτων των παιδιών αποτελεί σηµαντικό 

πεδίο στην επιστηµονική έρευνα. Εκείνο που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι η 

εκδήλωση της ικανότητας για κοινωνική αλληλεπίδραση, ήδη από τη βρεφική ηλικία. 

Επαληθευµένη πλέον η υπόθεση ότι τα βρέφη έχουν την ικανότητα να αλληλεπιδρούν 

µε ιδιαίτερα διαδραστικούς τρόπους (Vandel, & Mueller, 1980/1995) και να 

µοιράζονται εµπειρίες. Εύλογα λοιπόν, ανακύπτει το ερώτηµα, αν, µε βάση το 

παραπάνω εύρηµα, τα βρέφη εκδηλώνουν προτιµήσεις, επιλέγουν και, εν τέλει, 

δηµιουργούν φιλίες. 
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Αρκετές πειραµατικές έρευνες, κατά τις δεκαετίες 1920 και 1930, ενθάρρυναν 

την αρχική υπόθεση περί εµφάνισης κοινωνικών ικανοτήτων κατά τη βρεφική ηλικία 

(Bridges, 1933˙ Buhler, 1935˙ Maudry, & Nekula, 1939 στο Vandel, & Mueller, 

1980/1995). Από την άλλη πλευρά, λαµβάνοντας υπόψη τους προφανείς κινητικούς, 

γνωστικούς, και λεκτικούς περιορισµούς, δεν αναµενόταν ισχυρή αλληλεπίδραση 

µεταξύ των βρεφών. Πράγµατι, η Buhler (1935), σε µία από τις πρώτες µελέτες για 

τις βρεφικές αντιδράσεις µε συνοµηλίκους, υπέθεσε ότι πριν τους έξι µήνες τα βρέφη 

δεν µπορούν να θυµηθούν την παρουσία του άλλου.  

 

Η συγκεκριµένη παράδοση της δεκαετίας του ΄30, µετά από µία µακρά περίοδο 

αδράνειας,  τροφοδότησε το ερευνητικό ενδιαφέρον που, µέσα στη δεκαετία του 

1970, αναγεννήθηκε (Rubin, 1980/1987˙ Vandel, & Mueller, 1980/1995). Με 

δεδοµένο ότι  η κοινωνική πλευρά των βρεφών έχει υποτιµηθεί, πραγµατοποιήθηκαν 

αρκετές σηµαντικές µελέτες (Eckerman, Whatley, & Kutz, 1975˙ Mueller, & Rich, 

1976˙ Ross, & Goldman, 1976˙ Trevarthen, 1974˙ Trevarthen, 1977˙ Trevarthen, 

1979˙ Vincze, 1971). Κοινός άξονας στις παραπάνω µελέτες ήταν η επικοινωνιακή 

συµπεριφορά των βρεφών, καθώς και η σχέση τους µε άλλα, άγνωστά τους βρέφη, σε 

ζεύγη ή κατά οµάδες, ώστε να αναγνωριστούν και να καταγραφούν από τον ερευνητή 

αντιδράσεις, κινήσεις, ικανότητες, συµπεριφορές και συγκινησιακές εκφράσεις. Η 

κοινωνική συµπεριφορά, η κοινωνική αλληλεπίδραση και το παιχνίδι, αποτέλεσαν 

τρείς βασικές, κοινές στις µελέτες, συνιστώσες της φιλίας.  

Ως κριτήριο αναγνώρισης της εκδήλωσης κοινωνικής συµπεριφοράς τέθηκε η 

οπτική επαφή, πρωταρχική αντίδραση σε βρέφη δύο µηνών που βρίσκονται στον ίδιο 

χώρο. (Vandel, & Mueller, 1980/1995). Ο Eckerman (1979, στο Rubin, et al., 2005), 

αναφερόµενος σε βρέφη αυτής της ηλικίας, παρατήρησε συµµετοχή στην παρουσία 

συνοµηλίκων µε αµοιβαίο βλέµµα. Άλλα σηµάδια κοινωνικά προσανατολισµένου 

ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου της ζωής περιλαµβάνουν 

χαµόγελα, φωνοποιήσεις και κινήσεις προσέγγισης ( Brownell, 1986˙ Fogel, 1979).  

 

Οι πρωτοσυνοµιλίες προς τους γονείς εµφανίζονται κατά το διάστηµα των 

ενάµιση έως τριών µηνών, το κοινωνικό άγγιγµα επιχειρείται γύρω στους τρείς µε 

τέσσερις µήνες, ενώ τα εξωγενή χαµόγελα προς τους συνοµηλίκους παρατηρούνται 

σε εξάµηνα βρέφη. Από τους έξι έως εννέα µήνες αυτές οι αντιδράσεις προς άλλα 

βρέφη προκαλούν την ανταπόδοση και, βεβαίως, αυξάνονται σταθερά κατά τη 
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διάρκεια των πρώτων δώδεκα µηνών (Hay, Nash, & Pedersen, 1983). Γύρω στον 

ένατο µήνα, υποστηρίζει ο Trevarthen (1995), τα βρέφη, εξοικειωµένα µε τα 

διαλογικά παιχνίδια και πειράγµατα µε τους ενήλικες, εκδηλώνουν την επιθυµία να 

λειτουργούν όπως οι άλλοι µέσα στο ίδιο περιβάλλον. Έχοντας ήδη µάθει να 

µοιράζονται το συναίσθηµα, τα βρέφη µπορούν πλέον να µοιραστούν εµπειρίες για 

άλλα πρόσωπα και αντικείµενα, σε ένα πλαίσιο «δευτερογενούς 

διυποκειµενικότητας» (Goncu, 1998). Ο  Rubin (1980/1987) όµως, παρατηρώντας 

οκτάµηνα βρέφη, τονίζει την αδιαφορία τους για την παρουσία του άλλου, τις 

συµπωµατικές µατιές και την έλξη προς ένα κοινό παιχνίδι/αντικείµενο ως µόνη 

κοινή συνισταµένη. Στις πρώιµες φάσεις αλληλεπίδρασης η επαφή επικεντρώνεται 

στο αντικείµενο˙ στους τελευταίους µήνες του πρώτου έτους ξεκινά η κατά πρόσωπο 

κοινωνική αλληλεπίδραση, η οποία αναπτύσσεται στον δεύτερο και τρίτο χρόνο 

ζωής.  

Η διάθεση των βρεφών ενός έτους να αποκτήσουν κοινή γνώση και να 

παρατηρούν σύµβολα της κουλτούρας, συνάδει µε την συντροφικότητα που 

αναπτύσσεται µε άλλα πρόσωπα (Trevarthen, 1995). Έτσι, στα βρέφη των πρώτων 

δώδεκα µηνών της ζωής έχει πλέον δοµηθεί ένα ρεπερτόριο κοινωνικών 

συµπεριφορών που λειτουργεί διαδραστικά και αποτελεσµατικά, µε χαµόγελα, 

φωνήµατα, γέλια, ανταλλαγές παιχνιδιών και µιµήσεις δραστηριοτήτων (Vandel, & 

Mueller, 1980/1995). Εντοπίζεται εδώ η συµβολή των συνοµηλίκων στην ανάπτυξη 

των ικανοτήτων αναγνώρισης συγκινησιακών εκφράσεων, η οποία άλλωστε έχει εν 

πολλοίς υπογραµµιστεί, αφού θεµελιώνεται µέσα από αλληλεπιδράσεις, δοµώντας 

σταδιακά µια σηµαντική κοινωνική ικανότητα (Campas, 1985). Η αµφίδροµη 

επικοινωνία εντείνεται κατά τη διάρκεια του τελευταίου τετάρτου του πρώτου έτους 

(Jacobson, 1981) και λόγω της εξέλιξης της γλώσσας (Goncu, 1998). Οι απαντήσεις 

είναι συχνά µιµητικών πράξεων, που στρέφονται στα αντικείµενα. Οι Mueller και 

Silverman (1989), υποστήριξαν ότι αυτές οι µιµήσεις αντιπροσωπεύουν τα πρώτα 

στοιχεία των κοινών εννοιών και δραστηριοτήτων µεταξύ συνοµηλίκων.  

Κατά τον Rubin (1980/1987), η συµπεριφορά των βρεφών στο τέλος του 

πρώτου έτους υποδηλώνει «µια καινούργια αξιολόγηση των ανθρώπινων ικανοτήτων 

για ανταπόκριση από την πλευρά των οµοίων τους» (Rubin, 1980/1987: 31).  

 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους, τα βρέφη κάνουν ορατά βήµατα στην 

ανάπτυξη των σχέσεων µε συνοµηλίκους, οι οποίες, µέσω του λόγου και της 
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δυνατότητας µετακίνησης, γίνονται περισσότερο σύνθετες (Brownell, 1986). Συνάµα, 

χαρακτηρίζονται ως περισσότερο συντονισµένες, προβλέψιµες και διαρκέστερες σε 

σχέση µε άλλες κοινωνικές τους συµπεριφορές (Ross, & Conant, 1992). Η κοινωνική 

συµπεριφορά των βρεφών ξεδιπλώνεται µε έκδηλο αλλά και σύνθετο τρόπο τον 

δεύτερο χρόνο˙ παρατηρείται οπτική επαφή, αναζήτηση εγγύτητας, χαµόγελα, 

κινήσεις, φωνές, ανταλλαγή παιχνιδιών και αντικειµένων (Mueller, & Rich, 1976). 

Στα δυόµιση χρόνια τους τα παιδιά, τονίζει ο Rubin (1980/1987), έχουν αναπτύξει 

την παρατεταµένη προσοχή, την τήρηση µίας σειράς και την αµοιβαία ανταπόκριση, 

που είναι και τα βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις, παίρνουν τη µορφή των απλών παιχνιδιών που χαρακτηρίζονται 

από αµοιβαίες µιµητικές πράξεις. Έχει παρατηρηθεί η µορφή ακολουθίας: παρατηρώ 

τον άλλο → ανταποκρίνοµαι στον άλλο → παρατηρώ και περιµένω → 

ανταποκρίνοµαι (Howes, 1988). Επιπλέον, οι µιµήσεις των βρεφών προς αλλήλους, 

υποστηρίζεται ότι είναι συχνότερες από ότι µε ενήλικες  (Ryalls, Gull, & Ryalls, 

2000).  

 

Τα παραπάνω αναπτυξιακά βήµατα των βρεφών δεν συνιστούν µόνο ένα 

αµφίδροµο ενέργηµα, ένα διαδραστικό τοπίο αισθητηριακών εµπειριών. Εκφράζουν 

την ικανότητα του να µοιράζεται ένα ανθρώπινο πλάσµα το νόηµα σχέσεων και 

πραγµάτων µέσω της διυποκειµενικότητας (Trevarthen, 1979).  Οι πολύ σηµαντικές 

µελέτες του Trevarthen για τις πρωτοσυνοµιλίες των βρεφών, αναδεικνύουν τις 

θεµελιώδεις ανθρώπινες διυποκειµενικές ικανότητες. Αν και ο Trevarthen στήριξε τα 

ευρήµατά του µεταξύ των άλλων και στα οικουµενικά προσωδιακά χαρακτηριστικά 

της οµιλίας των µητέρων προς τα βρέφη τους,  υποστήριξε και την αυτόνοµη 

ικανότητα των βρεφών για παιχνίδι συνοµιλίας.  

Ο Fiamenghi, στο Εργαστήριο του Trevarthen, τοποθέτησε δύο βρέφη πρόσωπο 

µε πρόσωπο, παρατηρώντας αν µπορούν να συνοµιλήσουν δίχως τη βοήθεια του 

ενήλικα. Ο ερευνητής διαπίστωσε ότι τα βρέφη αναγνωρίζουν το ένα το άλλο ως 

πρόσωπα και γρήγορα εµπλέκονται σε µία πνευµατώδη και συχνά πολύ κωµική 

ανταλλαγή εκφράσεων, χρησιµοποιώντας όλα τα µέρη του σώµατος τους. Συχνά 

δοκιµάζουν τη µίµηση σαν έναν τρόπο βελτίωσης ή σαν έλεγχο της επαφής, ακριβώς 

όπως κάνουν οι ενήλικες όταν συναντούν ένα βρέφος (Trevarthen, 1996). 
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Έχει υποστηριχθεί άλλωστε – και από την ψυχαναλυτική προσέγγιση - ότι η 

ανάλυση του βρεφικού νου συµβαίνει µέσα σε πλαίσια διυποκειµενικής επικοινωνίας, 

η οποία χρειάζεται δύο εγκεφάλους και δύο εαυτούς (Κουγιουµουτζάκης, & 

Κοκκινάκη, 2000). 

Ο Freud έγραψε για το µονοπάτι που από τη µίµηση οδηγεί στην ταύτιση και µετά 

στην ενσυναίσθηση, θεωρώντας την ταύτιση, που ενέχει µίµηση, ως το πιο αρχέγονο 

µέσο συναισθηµατικού δεσµού (Freud, 1921, 1933, στο Κουγιουµουτζάκης, & 

Κοκκινάκη, 2000: 365). 

 

Ο Goncu (1998) περιέγραψε µια συστηµατική αλλαγή στη διυποκειµενική 

ποιότητα των κοινωνικών ανταλλαγών από τα τρία στα τεσσεράµισι χρόνια. Έτσι, οι 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των µεγαλύτερων νηπίων έχουν µεγαλύτερη διάρκεια 

και εναλλαγές σειράς και χαρακτηρίζονται από µια συντονισµένη συµφωνία ως προς 

τους ρόλους, τους κανόνες και τα θέµατα του παιχνιδιού. Ο Rubin και οι συνεργάτες 

του (2005) προτείνουν ότι τα βρέφη και τα νήπια, όταν βρεθούν µαζί, περισσότερο 

παρατηρούν το ένα το άλλο παρά επικεντρώνονται σε συντονισµένες, σύνθετες, 

κοινωνικές ανταλλαγές. 

 

Το παιχνίδι, η τρίτη συνιστώσα της φιλίας (βλ. παραπάνω), εκτός από την 

κοινωνική συµπεριφορά και την κοινωνική αλληλεπίδραση, θεωρείται κοινή εστία 

προσοχής για τα βρέφη και τα νήπια. Παιχνίδια και αντικείµενα θεωρείται ότι 

χρησιµεύουν ως αφετηριακά σηµεία για την ανάπτυξη της µεταξύ τους κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης (Rubin, 1980/1987). Ο Trevarthen (1995) υποστηρίζει, ότι η 

συντροφικότητα που αναπτύσσουν βρέφος και µητέρα µέσα από το 

επαναλαµβανόµενο παιχνίδι, εντοπίζεται και στις φιλικές σχέσεις. Μελέτες έχουν 

υποστηρίξει ότι και µε την απουσία παιχνιδιών, διατηρείται - πιθανόν και να 

ενδυναµώνεται - η βρεφική διάδραση µε µιµητικές κινήσεις, χειρονοµίες εγγύτητας 

και γενικότερη αναζήτηση επαφής  (Eckerman, & Whatley, 1977). Σταδιακά, τα 

σύντοµα βρεφικά δούναι και λαβείν µετατρέπονται σε εναλλασσόµενες εκδηλώσεις 

κοινωνικής συµπεριφοράς, για να καταλήξουν, µέσα από οµαδικά παιχνίδια, µε 

λεκτικούς διαλόγους και αλληλοανακάλυψη, να επισφραγίσουν µια ανθρώπινη 

σχέση.  
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3.3.2. Χαρακτηριστικά βρεφικών φιλικών δεσµών 

 Το κοινό βρεφικό παιχνίδι και η επιτυχής συναισθηµατική ανταπόκριση, 

οδήγησαν τους επιστήµονες στην υπόθεση της βρεφικής ικανότητας ανάπτυξης 

φιλικών δεσµών. Οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι έχουν προτείνει ότι πρέπει να 

ικανοποιούνται τουλάχιστον δύο συνθήκες, προκειµένου να υποστηριχθεί η υπόθεση 

περί βρεφικής φιλίας: α) κανονικότητα στην επαφή του βρέφους µε συνοµηλίκους, 

και β) εξοικείωση των βρεφών στην µεταξύ τους αλληλεπίδραση (Howes, 1996). 

Θεωρείται επίσης ότι η συντροφικότητα, η οικειότητα και η αγάπη είναι τα βασικά 

κριτήρια για τη δηµιουργία φιλίας, ακόµα και σε πρώιµο αναπτυξιακό στάδιο 

(Bigelow, 1977˙ Bigelow, & La Gaipa, 1980/1994˙ Furman, & Buhrmester, 1985), 

καθώς δείχνει η αναγνώριση των µη λεκτικών σηµάτων.  

Η σπουδαιότητα της φιλίας και ο λειτουργικός της ρόλος για την επίτευξη 

αναπτυξιακών στόχων έχει καταδειχθεί από πλειάδα επιστηµόνων. Ο Selman (1975, 

1981b) - βλ. παραπάνω - έχει περιγράψει τη φιλία µε όρους εµπιστοσύνης και 

οικειότητας, χαρακτηριστικά που αναπτύσσονται σε πλαίσια διαπροσωπικής 

κατανόησης (Γαλανάκη, 2003). Οι έρευνες του Bigelow (1977) τον οδήγησαν σε 

ενδείξεις κατά τις οποίες η αλληλοβοήθεια και το µοίρασµα σε δραστηριότητες 

χαρακτηρίζουν τις νηπιακές και πρώιµες παιδικές φιλικές σχέσεις ενώ η οικειότητα 

και η αυθεντικότητα τροφοδοτούν µια φιλία σε παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας. Ο Gamer 

(1977, στο Selman, 1981b) τονίζει την αµοιβαία υποστήριξη στις παιδικές φιλίες. 

Είναι εµφανές ότι οι παραπάνω ερευνητές δύσκολα αναγνωρίζουν φιλία µεταξύ 

βρεφών. Βρέφη και νήπια µοιράζονται - προσφέρουν και δέχονται αντικείµενα - ενώ 

στις δραστηριότητές τους συνυπάρχουν αµοιβαιότητα αλλά και κτητικότητα (Vandel, 

& Mueller, 1980/1995), πράγµα που δηλώνει ότι στις αλληλεπιδράσεις βρεφών και 

νηπίων ανταλλάσσονται θετικά και αρνητικά συναισθήµατα (Campas, 1985).  

Εν τέλει οι βρεφικοί φιλικοί δεσµοί, χαρακτηρίζονται από: α) αναζήτηση 

εγγύτητας, µοίρασµα, θετικό συναίσθηµα και παιχνίδι, και β) αµοιβαία προτίµηση 

και, αποδοχή των βρεφών (Vandel, & Mueller, 1980/1995). 
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3.3.2.1. Αµοιβαιότητα  

Για να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις του κοινωνικού τους περιβάλλοντος, τα 

παιδιά πρέπει να αποκτήσουν τις βασικές κοινωνιογνωστικές ικανότητες (π.χ. 

ανάληψη κοινωνικής προοπτικής, συνεργασία, και µέθοδοι επίλυσης ψυχικών 

συγκρούσεων) (Crick, & Dodge, 1994˙ Hinde, & Stevenson - Hinde, 1987). Για 

αυτόν τον λόγο, οι σχέσεις µε τους συνοµηλίκους και ειδικά οι φιλίες, παρέχουν 

σηµαντικά κίνητρα για τέτοιες αναπτυξιακές κτήσεις που, στη συνέχεια, 

διευκολύνουν µία περαιτέρω ανάπτυξη των φιλικών δεσµών. Λαµβάνοντας υπόψη 

την αναπτυξιακή σηµασία που έχουν αυτές οι σχέσεις, η ερευνητική οµάδα του Little, 

φωτίζει την αµοιβαιότητα ως θεµελιώδες συστατικό µιας φιλίας, αλλά και τις 

κοινωνικοπολιτιστικές επιρροές, όπως τις αντιλαµβάνονται στις φιλίες τους τα παιδιά 

(Little, Brendgen, Wanner, & Krappmann, 1999). 

Το χαρακτηριστικό γνώρισµα στις φιλικές σχέσεις των παιδιών είναι λοιπόν η 

αµοιβαιότητα (Buhrmester, & Furman, 1987˙  Furman, 1996˙  Shulman, 1993), 

ένδειξη αλληλοαναγνώρισης της σχέσης ως απτή πραγµατικότητα και όχι ως 

ψευδαισθητική πτυχή της αντίληψης ενός δεδοµένου παιδιού.  

Θεωρητικοί όπως ο Sullivan (1953) και ο Youniss (1986, 1994), ισχυρίζονται 

ότι η αµοιβαιότητα είναι η βάση για τη δηµιουργία µιας κοινής οπτικής στην 

πρόσληψη εννοιών και στην συµπεριφορά˙ έτσι, οι στενές φιλίες αποτελούν µια 

πραγµατική αναπτυξιακή πηγή. Για τα βρέφη, η αµοιβαιότητα αναφέρεται κυρίως 

στην αµοιβαιότητα ενεργειών: ανταλλαγή παιχνιδιών, ανταπόκριση σε κινήσεις. Στη 

µέση παιδική ηλικία, εντούτοις, µια ικανοποιητική φιλία περιγράφεται πρωτίστως µε 

όρους κοινών σκέψεων και συναισθηµάτων (βλ. Selman, σ. 33, πίνακας 1, επίπεδο 2). 

 

Ο Youniss (1986, 1994) που αναφέρθηκε παραπάνω, διερεύνησε τρόπους που 

χρησιµοποιούν τα παιδιά για να σχηµατίσουν και να διατηρήσουν φιλίες. Τα 

ευρήµατά του έδειξαν ότι για τα παιδιά, έχουν µεγάλη σηµασία οι αµοιβαίες πράξεις, 

οι οποίες δίνουν περιεχόµενο και δοµή στη φιλία. Αυτή η γνώση, για να αναπτυχθεί, 

απαιτείται κατανόηση της δυνατότητας να µετατραπεί η µοναξιά σε φιλία µε 

διαπροσωπική αλληλεπίδραση (Damon, 1977/1995). 
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Η αµοιβαιότητα, προϋπόθεση της φιλίας, συναντάται βεβαίως και σε 

φυσιολογικές συνθήκες στα πρώτα δύο χρόνια της ζωής του ανθρώπου. Έρευνες, 

όπως του Yarrow που το 1975 µελέτησε δύο φίλους δεκαέξι µηνών, δηλώνουν την 

ύπαρξη έκδηλων κινήσεων  συµπάθειας µεταξύ βρεφών. Οι Vandel και Mueller 

(1980/1995) αναφέρονται σε δύο βρέφη 8 και 10 µηνών που ανέπτυξαν φιλικές 

σχέσεις και, µετά από µήνες, ευρισκόµενα σε µια οµάδα, έγιναν συµπαίκτες, 

παρουσιάζοντας την πιο προηγµένη  µορφή παιχνιδιού από τα άλλα βρέφη˙ επιπλέον, 

χρόνια µετά, αµφότεροι οι µικροί φίλοι ζητούσαν πληροφορίες ο ένας για τον άλλο.  

 

3.3.2.2. Οικειότητα 

 

Οι παρατηρήσεις αρκετών µελετητών υποδεικνύουν την εµπειρία ως σύµµαχο 

και φορέα διευκολυνσης της αµοιβαίας δράσης. Τα επαναλαµβανόµενα βιώµατα µε 

το ίδιο παιδί, ή, γενικότερα οι συχνές και µακρές αλληλεπιδράσεις µε συνοµηλίκους 

είναι µια αναγκαία συνθήκη για δηµιουργία φιλίας (Mueller, & Brenner, 1977˙ Rubin, 

1980/1987). Η οικειότητα που προκύπτει από την συχνή επαφή δηµιουργεί και τις 

προϋποθέσεις για την εκδήλωση κοινωνικής ευχέρειας. Επιπλέον, περιορίζεται η 

επιφυλακτικότητα προς µη οικείους συνοµηλίκους που δείχνουν συχνά βρέφη 

ενάµιση έτους. Η Dunn και οι συνεργάτες της τονίζουν, επίσης, ότι η κατανόηση 

συναισθηµατικών και νοητικών καταστάσεων στα βρέφη και στα νήπια, εξαρτάται 

από την οικειότητα µε το πρόσωπο και το περιβάλλον (Dunn, Brown, Slomkowski, 

Tesla, & Youngblade, 1991). 

Η οικειότητα, ενδέχεται να προκαλέσει και την εκδήλωση ιδιαίτερων 

συµπαθειών, την θερµή αποδοχή, δηλαδή, ορισµένων βρεφών από τους 

συνοµηλίκους τους. Εστιάζοντας σε αυτό το αξιοπρόσεκτο φαινόµενο, στη βρεφική 

δηµοτικότητα, ο Lee µελέτησε το 1973 πέντε βρέφη, τα µοναδικά ενός 

βρεφονηπιακού σταθµού, ανάµεσα στα οποία εντόπισε ένα δηµοφιλές βρέφος, που 

προκαλούσε τα υπόλοιπα για αλληλεπίδραση µε έναν ήσυχο τρόπο, και ένα µη 

δηµοφιλές βρέφος του οποίου οι κινήσεις ήταν επιθετικές. Αν και τα ευρήµατα του 

Lee αµφισβητούνται από άλλους ερευνητές, υποδεικνύουν ότι η βρεφική 

δηµοτικότητα είναι προφανώς αιτιολογηµένη: τα βρέφη αναζητούν ένα ταίρι στην  

διάδραση, εποµένως, ευλόγως τα κινητοποιεί η θετική συµπεριφορά του έτερου 

µέρους (Vandel, & Mueller, 1980/1995). 
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3.3.2.3. Οµοιότητα  

Η ελκτική αρχή της οµοιότητας µεταξύ των φίλων προϋποθέτει γνώση του 

εαυτού και του άλλου και ως εκ τούτου, ίσως να µοιάζει παράδοξη η σύµπραξη µε τα 

χαρακτηριστικά της βρεφικής ηλικίας. Έχουν ενδιαφέρον εδώ τα ευρήµατα ερευνών 

που στηρίζουν την πρώιµη εµφάνιση της συγκεκριµένης παραµέτρου.  

Οι προτιµήσεις των βρεφών προς κάποιον µικρό συµπαίκτη τους µε όµοια 

ψυχοσύνθεση υποστηρίχθηκε αρχικά το 1930 από την Katharine Banham Bridjes, η 

οποία παρατήρησε τέτοια συµπεριφορά σε βρέφη δεκατεσσάρων µηνών. Η έλξη των 

βρεφών και των νηπίων προς συνοµηλίκους τους – γενικότερα - συγκριτικά µε ξένους 

ενήλικες, καταδεικνύει την θετική διάθεση προσέγγισης του όµοιου και επικοινωνίας 

µαζί του (Vandel, & Mueller, 1980/1995). Εντούτοις, έχει διατυπωθεί και η άποψη, 

πως παρά το ότι κάθε φιλική σχέση οικοδοµείται πάνω σε κάποια βάση οµοιότητας, 

οι πολλές φιλίες εξαρτώνται και από την συµπληρωµατικότητα (Rubin, 1980/1987). 

Έχει ενδιαφέρον το γεγονός, ότι από τον πρώτο χρόνο της ζωής τα βρέφη 

διαφοροποιούν την συµπεριφορά τους προς τους συνοµηλίκους τους – µε χειρονοµίες 

και εκφράσεις εγγύτητας και αµοιβαία παρατήρηση - σε σχέση µε εκείνη που 

εκδηλώνουν στους γονείς τους, ενώ, όπως δείχνουν µελέτες, οι ασφαλείς σχέσεις µε 

τη µητέρα θεµελιώνουν πιο ισχυρές συνθήκες για δηµιουργία αµοιβαίων φιλικών 

σχέσεων (Lieberman, 1977˙ Waters, Wippman, & Sroufe, 1979).  

 

3.3.3. Οικογένεια και φιλικές σχέσεις  

Η θεωρία της προσκόλλησης έχει υποστηρίξει τη δυναµική σύνδεση του 

βρέφους µε σηµαντικούς άλλους. Ευρήµατα ερευνών σε πεντάχρονα παιδιά 

καταδεικνύουν τον ασφαλή τύπο δεσµού µητέρας - βρέφους ως βάση για τη 

δηµιουργία φιλικών σχέσεων µε θετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά (Elicker, Englund, 

& Sroufe, 1992˙ Park, & Waters, 1989). Άλλες µελέτες προτείνουν ότι τα µικρά 

παιδιά µε ανασφαλή τύπο δεσµού ενδέχεται να αναζητούν σχέσεις µε συνοµηλίκους 

που να τους παρέχουν µεγαλύτερη συναισθηµατική στήριξη˙ ανάγκη που δεν 

παρουσιάζεται στους ασφαλείς δεσµούς. (Youngblade, & Belsky, 1992).  
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Έµφαση δίδεται και στις πρώιµες σχέσεις που αναπτύσσουν τα βρέφη και τα 

νήπια µε τα µεγαλύτερα παιδιά ή τα αδέλφια τους, ως προς την απόκτηση κοινωνικών 

ικανοτήτων (Vandel, & Mueller, 1980/1995). Έχει υποστηριχθεί, επίσης, η θετική 

σύνδεση αδελφικών και φιλικών σχέσεων σε σχέση µε την εγγύτητα και την 

οικειότητα, όπως επίσης και η διαφοροποίηση τους όσον αφορά στην οµοιότητα και 

την συναισθηµατική στήριξη, ιδιότητες που απαντώνται κυρίως στις φιλικές σχέσεις 

(Γαλανάκη, 2003). 

 

Ο Trevarthen, αναφερόµενος στην αλληλεπίδραση µητέρας - βρέφους, 

υποστηρίζει – όπως αναφέρθηκε και παραπάνω - ότι υφίσταται και λειτουργεί ένας 

έµφυτος, εξαιρετικά σύνθετος µηχανισµός επικοινωνίας˙ υπάρχει δηλαδή στα βρέφη 

µια εγγενής ικανότητα για αµοιβαία αναγνώριση και επικοινωνιακή συναλλαγή. Αυτή 

η έµφυτη διϋποκειµενικότητα – η ανάγνωση του υποκειµενικού κόσµου του άλλου - 

θεωρείται ρυθµιστής της ανθρώπινης ψυχολογικής ανάπτυξης. Η διυποκειµενικότητα, 

προικίζει τα βρέφη µε την ικανότητα αναγνώρισης και ελέγχου των προθέσεων 

επικοινωνίας καθώς και µε την ικανότητα του µοιράσµατος. Η έµφυτη 

διυποκειµενικότητα διαµορφώνει στοιχειώδεις µη λεκτικές και λεκτικές πράξεις και 

χειρονοµίες, οι οποίες είναι συντονισµένες και όταν εκδηλώνονται αναδύονται µε 

προβλέψιµη σειρά (Κουγιουµουτζάκης, & συν., 2007a: 495-496). 

 

Είναι ιδαίτερα σηµαντικό να τονιστεί εδώ η ψυχοθεραπευτική δύναµη των 

βρεφικών φιλικών δεσµών. Κάτω από ιδιαίτερα τραυµατικές συνθήκες έχει 

αποδειχθεί ότι τα βρέφη στρέφονται το ένα προς το άλλο – ίσως µέσα στα πλαίσια 

µιας διϋποκειµενικής διάδρασης - χρησιµοποιώντας τη φιλία ως τείχος προστασίας. 

Εκ των ων ουκ άνευ η αναφορά στην περίφηµη πειραµατική µελέτη της Anna Freud 

και της Sophie Dann (1951) σε έξι τρίχρονα παιδιά επιζήσαντα του Ολοκαυτώµατος 

που, ενώ ως νεογέννητα δεν παγίωσαν κανενός είδους δεσµό µε τη µητέρα, όµως, 

αντικατέστησαν την τραγική απώλειά της µε ισχυρούς φιλικούς δεσµούς 

αλληλεγγύης, αλληλοπροστασίας και πλήρους αφοσίωσης µε συνοµηλίκους άλλους 

(Soo, 1999˙ Vandel, & Mueller, 1980/1995).  
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3.4. Η φιλία κατά τη νηπιακή ηλικία 

 

3.4.1. Ερευνητικά δεδοµένα για την αλληλεπίδραση νηπίων µε συνοµηλίκους 

Η απόκτηση των προσόντων για δηµιουργία φιλικής σχέσης ενδέχεται να είναι 

ένα δύσκολο εγχείρηµα για ένα παιδί προσχολικής ηλικίας, το οποίο δεν έχει 

προηγούµενη εµπειρία συµµετοχής σε αµοιβαίες δραστηριότητες µε συνοµηλίκους 

του. Έχει υποστηριχθεί, ότι τα παιδιά αποκτούν κοινωνικές ικανότητες, όχι τόσο από 

την σχέση τους µε ενηλίκους, όσο από τις µεταξύ τους συναναστροφές. Ο παιδικός 

σταθµός ή το νηπιαγωγείο είναι χώροι όπου µπορούν να αναπτυχθούν τέτοιου είδους 

αλληλεπιδράσεις (Rubin, 1980/1987). Η τελευταία άποψη, συγκλίνουσα προς τις 

απόψεις της Harris (1995, 1999), έχει ιδαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Είναι πάντως 

αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι ήδη από την ηλικία των τεσσάρων ετών αρκετά νήπια, 

σε ποσοστό 75%, έχουν αναπτύξει σχετικά στενές σχέσεις µε συνοµηλίκους τους 

(Gifford - Smith, & Brownell, 2003). 

Γνωρίζουµε ήδη ότι οι σχέσεις των παιδιών και των συνοµηλίκων τους 

αλλάζουν µε συστηµατικό τρόπο καθώς τα παιδιά µεγαλώνουν και περνούν σε 

διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, αλλά και ότι αυτές, οι φιλικές σχέσεις εξυπηρετούν 

διαφορετικούς σκοπούς ανάλογα µε την ηλικία (Damon, 1983˙ Gifford - Smith, & 

Brownell, 2003). Μετά τα δύο χρόνια του παιδιού η ανάπτυξη των κοινωνικών 

ικανοτήτων επιταχύνεται και ο κύκλος των φίλων διευρύνεται (Brownell, & Carriger, 

1991). Τα παιδιά του νηπιαγωγείου αρχίζουν και παίζουν σε οµάδες – όχι σε δυάδες - 

όπου νοιάζονται για τη συµµετοχή τους, αναλαµβάνουν συγκεκριµένους ρόλους και 

επίσης, επιλέγουν για φίλους τους άτοµα ίδιου φύλου (Rubin, 1980/1987). Σταδιακά 

αναπτύσσεται ο ανταγωνισµός µεταξύ των νηπίων ενώ στην ηλικία των τεσσάρων µε 

πέντε ετών, συνυπάρχουν ανταγωνισµός – εντονότερος στα αγόρια - και συνεργατικά 

παιχνίδια (βλ. θεωρία Selman, πίνακας 1, επίπεδο 1, σ. 33).  

Τα νήπια µετέχουν σε πολλές δοµικά διαφορετικές σχέσεις, εµπλουτίζοντάς τις 

µε τα δικά τους, ιδιαίτερα αναπτυξιακά και ατοµικά χαρακτηριστικά.  Ως έννοια η 

φιλία, όπως ήδη διαπιστώσαµε, ενέχει την ποιότητα της αµοιβαιότητας.  Τα νήπια, 

έχει τονισθεί ότι είναι ικανά για αµφίδροµη έλξη, εγγύτητα και µοίρασµα θετικών 

συναισθηµάτων. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι οι συναναστροφές µεταξύ νηπίων 
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απαιτούν αµοιβαίο ενδιαφέρον και ακριβή συντονισµό πλάνων και πράξεων, έτσι 

ώστε να µοιράζεται η ευθύνη για την ανταλλαγή των κινήσεων (Rubin, 1980/1987).  

 

Κατά τον Piaget, στο τρίτο έτος, τα παιδιά κατακτούν τη συµβολική λειτουργία 

ως ένα στάδιο µετά το µοναχικό παιχνίδι (Piaget, 1946/1962). Αυτός ο συµβολισµός 

επιτυγχάνεται ως αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων µε τους συνοµηλίκους, όπου τα 

σύµβολα του παιχνιδιού αποκτούν νόηµα (βλ. παρακάτω, ενότητα 3.4.2.).  

 

Η σηµαντικότερη πρόοδος στη κοινωνική αλληλεπίδραση στο τρίτο έτος ζωής 

είναι η δυνατότητα για τα παιδιά να µοιραστούν συµβολικά νοήµατα µέσα από 

κοινωνικούς, συµπληρωµατικούς ρόλους, σε ένα πλαίσιο καθορισµένων κανόνων 

(Howes, & Matheson, 1992). Αυτό το αξιοπρόσεκτο δούναι και λαβείν µπορεί να 

παρατηρηθεί ως τα τέσσερα χρόνια. Αυτή ακριβώς η ικανότητα, είδαµε πως 

ονοµάζεται διυποκειµενικότητα (βλ. παραπάνω). Το µοίρασµα αποτελεί άλλωστε, το 

κυριότερο στοιχείο της φιλίας (Damon, 1977/1995).  

 

Ο Trevarthen (1995), ισχυρίζεται, ότι ένα παιδί τριών ετών είναι ένα κοινωνικά 

συνειδητό άτοµο ώστε να δηµιουργήσει και να διατηρήσει φιλίες, αλλά και να 

διαπραγµατευτεί συνεργασίες. Έρευνες έχουν τονίσει την αλληλεπίδραση µεταξύ 

νηπίων ως προς τις σχέσεις που αναπτύσσουν και την συνεργασία τους στην επίλυση 

προβληµάτων (Brownell, & Carriger, 1991). Ένα µέρος της βιβλιογραφίας σχετικά µε 

την πρώιµη αλληλεπίδραση µεταξύ συνοµηλίκων, υποδεικνύει τη µετάβαση στις 

κοινωνικές ικανότητες του παιδιού ανάµεσα στους 18 µε 24 µήνες, οπόταν και η 

συνεργασία και η δηµιουργία κοινού νοήµατος µεταξύ των παιδιών, κρίνεται εφικτή 

(Brenner, & Mueller, 1982˙ Eckerman, Davis, & Didow, 1989).  

 

Οι Brownell και Carriger (1991) µελέτησαν τις πρώιµες προσπάθειες 

συνεργασίας παιδιών 12, 18, 24 και 30 µηνών, επιδιώκοντας να βρουν τον τρόπο 

συµβολής των αναπτυξιακών αλλαγών στην κοινωνική αντίληψη. Σύµφωνα µε τα 

ευρήµατά τους, νήπια κάτω των τριών ετών µπορούσαν να συνεργαστούν 

αποτελεσµατικά, κατανοώντας τη συµπεριφορά και τις προθέσεις του άλλου και 

γνωστοποιώντας τις δικές τους. Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι ικανότητες και 

διεργασίες συνεργασίας, εξελίσσονται. 
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Η Dunn (1993/1999), µελέτησε 50 νήπια 47 µηνών και τους φίλους τους κατά 

τη διάρκεια του παιχνιδιού και διαπίστωσε ένα ευρύ φάσµα διαφορών ως προς την 

συνεκτικότητα, το βαθµό συµµετοχής στο φανταστικό παιχνίδι και άλλες 

παραµέτρους. Έτσι, πρότεινε ότι διαφορετικές πλευρές της ιδιοσυγκρασίας και της 

νοητικής ικανότητας είναι πιθανόν να επιδρούν µε διαφορετικούς τρόπους στις 

ποικίλες παραµέτρους των φιλικών σχέσεων.  

Ο Rubin, παρατήρησε τον τρόπο που λειτουργούν τα παιδιά στις µεταξύ τους 

σχέσεις, σε µια αυλή νηπιαγωγείου. ∆ιαπίστωσε πως δεν υπάρχει µια καθοριστική 

αρχή φιλίας, αλλά οι φίλοι έχουν πολλαπλή αποστολή ως «δωρητές ασφάλειας» 

(Rubin, 1980/1987: 76)˙ είναι, δηλαδή, συµµέτοχοι στην ανάπτυξη και λειτουργούν 

ως δυνάµεις στήριξης και ως µέτρα επιβεβαίωσης και σύγκρισης. 

 

Οι κοινωνικές ικανότητες των νηπίων, ως προς τη σύναψη και τη διατήρηση 

φιλικών σχέσεων, θεωρούνται συχνά ως µια δυναµική προσέγγιση του πολιτισµικού 

τους περιβάλλοντος. Ο Corsaro (2005), µελετώντας νήπια, περιέγραψε τη δόµηση της 

κουλτούρας των συνοµηλίκων και αναφέρθηκε σε ένα πλαίσιο όπου µπορούν να 

κατανοηθούν οι ορισµοί του παιχνιδιού, να συµφωνηθούν και να προετοιµάσουν το 

έδαφος για τις φιλίες µέσα στην οµάδα. Ο Hatch (1987), σε νατουραλιστική µελέτη 

σε νηπιαγωγείο, ερεύνησε τις πρόσωπο µε πρόσωπο νηπιακές αλληλεπιδράσεις και 

τις στρατηγικές των νηπίων στο παιχνίδι και βρήκε ότι τα νήπια στην κοινωνική τους 

συµπεριφορά προσπαθούσαν να εδραιώσουν ρόλους εξουσίας. 

 

Οι Hodges, Boivin, Vitaro και Bukowski (1999), πραγµατοποίησαν έρευνα σε 

ένα πανεπιστηµιακό κέντρο προσχολικής αγωγής για να κατανοήσουν τον τρόπο µε 

τον οποίο τα παιδιά δοµούν τη συµµετοχή τους σε µια προσχολική οµάδα φιλίας. 

Παρατηρώντας και βιντεοσκοπώντας τα νήπια έδωσαν προβάδισµα στα πολιτισµικά 

χαρακτηριστικά της κοινωνικής τους ζωής˙ για παράδειγµα, η προσφορά ενός 

παιχνιδιού ως κοινωνική στρατηγική ενός παιδιού, πετυχαίνει, αν το παιδί, 

κατανοήσει την πολιτισµική αξία και τη χρήση του συγκεκριµένου παιχνιδιού. 

 

Η Αυγητίδου (1997), ακολουθώντας εθνογραφική - ερµηνευτική προσέγγιση 

µελέτησε 37 παιδιά δύο τάξεων νηπιαγωγείου, ηλικίας 58 µηνών. ∆ιαπίστωσε την 

ύπαρξη οικειότητας, εγγύτητας και συνέχειας στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

νηπίων, παρατήρησε την παρουσία σχέσεων αλληλεξάρτησης και την εµφάνιση 
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διαφωνιών και υπέδειξε τις αµοιβαίες και ίσες σχέσεις ως πιθανότερες να 

διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας.  

Εκτός από την κοινωνικοπολιτισµική προσέγγιση που αναφέρθηκε στις 

τελευταίες µελέτες, η οποία βασίζεται σε διαδικασίες ερµηνευτικής ανάλυσης ώστε 

να γίνουν κατανοητά τα νοήµατα αυτών των διαδικασιών στους συµµετέχοντες στα 

δοσµένα περιβάλλοντα, οι µελετητές ακολουθούν κι άλλες ερευνητικές διαδροµές, τις 

οποίες συναντάµε σε άλλες αναφορές της παρούσης εργασίας. Η κοινωνιοµετρική 

έρευνα είναι µια από αυτές. Στηρίζεται στην κρίση των παιδιών, µια και εκείνα 

επιλέγουν τους φίλους τους και στη συνέχεια τους αξιολογούν µε διάφορους τρόπους, 

έτσι ώστε να ανακύψει το κοινωνικό κύρος, ή η δηµοτικότητα των παιδιών. Υπάρχει 

επίσης η προσέγγιση που εξετάζει την ποιότητα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

στους συνοµηλίκους (Kantor, Elgas, & Fernie, 1993). 

 

3.4.2. Νηπιακές φιλίες και παιχνίδι 

Αρκετοί ερευνητές έχουν διερευνήσει τη δόµηση των νηπιακών σχέσεων – και 

δη φιλικών - µέσα από το παιχνίδι, ιδίως από το τέλος του δεύτερου έτους (Rubin, 

1980). Ως αναπαραστατική δραστηριότητα, το συµβολικό παιχνίδι προσποίησης, 

µετά το τρίτο έτος γίνεται διυποκειµενικό, ωθώντας τα παιδιά να αναπτύξουν µια 

κοινή γλώσσα, και να ενδυναµώσουν φιλικούς δεσµούς. Τα νήπια αντιλαµβάνονται 

το ένα τις προθέσεις του άλλου στο παιχνίδι (Howes, Unger, & Seidner, 1989) και 

µοιράζονται συναισθηµατικές εµπειρίες και νοήµατα που παράγουν µε τους 

συνοµηλίκους τους (Goncu, 1998). 

O Piaget (1946/1962), µελέτησε το παιχνίδι και υποστήριξε ότι οι γνωστικές 

ικανότητες που έχουν κατακτηθεί αντανακλώνται σ΄ αυτό, όπου η αφοµοίωση 

υπερισχύει της συµµόρφωσης (Cole, & Cole, 2002a). Αναφέρθηκε επίσης στις 

µορφές του, οι οποίες είναι άµεσα συνδεδεµένες µε τα στάδια της γνωστικής 

ανάπτυξης. Σύµφωνα µε την εν λόγω διάκριση υπάρχει: α) το παιχνίδι εξάσκησης (ή 

λειτουργικό), όπου επικρατούν οι επαναλαµβανόµενες κινήσεις και οι κυκλικές 

αντιδράσεις. Πρόκειται για µία αρχική µορφή αισθησιοκινητικού παιχνιδιού. β) Το 

συµβολικό παιχνίδι (ή προσποίησης/υπόκρισης), όπου το παιδί της προεννοιολογικής 

περιόδου έχει αναπτύξει τη σηµειωτική λειτουργία, δηλαδή την ικανότητα να 

χρησιµοποιεί ένα αντικείµενο αναπαριστώντας ένα άλλο. Στο αισθησιοκινητικό και 
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στο συµβολικό παιχνίδι κυριαρχεί η εγωκεντρική φαντασία, η τάση για ικανοποίηση 

και η καθαρά ατοµική σκέψη. γ) Το παιχνίδι µε κανόνες, το οποίο συνδέεται µε την 

κοινωνικοποίηση του παιδιού και µε δραστηριότητες λιγότερο αφοµοιωτικές, λόγω 

του ότι οι όροι του παιχνιδιού είναι κοινωνικά προσδιορισµένοι. Η συγκεκριµένη 

ποιότητα του παιχνιδιού δηλώνει ότι η εγωκεντρική σκέψη έχει δώσει τη θέση της 

στη λογική σκέψη (µέση παιδική ηλικία) (Cole, & Cole, 2002a˙ Pellegrini, 2009˙ 

Piaget, 1946/1962). 

 

Κατά τον Trevarthen (1989, στο Goncu, 1998),  «το παιχνίδι είναι 

διυποκειµενικό από τη φύση του». Προτού ακόµα χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά 

τη µητρική γλώσσα, το νήπιο είναι προσανατολισµένο ως προς τη ψυχοσύστασή του, 

σ’ αυτό που αποκαλείται – από την Barbara Rogoff – «µαθητεία στη σκέψη». 

Ακριβώς επειδή η πραγµατικότητα δοµείται σ’ ένα διυποκειµενικό περιβάλλον µέσα 

από τα συναισθήµατα και τα κίνητρα άλλων προσώπων  – των φίλων εν προκειµένω - 

το νήπιο µαθαίνει µέσα από τις σχέσεις του µε τους άλλους. Οι οµάδες άλλων 

παιδιών µάλιστα, προσφέρουν ένα ιδιαίτερα πλούσιο περιβάλλον για επεξεργασία 

συναισθηµάτων και δράσεων (Trevarthen, 1995). Τα νήπια, έχοντας ικανότητα για 

συµβολισµό, δοµούν και αναπτύσσουν τη διυποκειµενικότητα ως µια διαρκή 

γλωσσική διεργασία στην αλληλεπίδραση µεταξύ συνοµηλίκων (Goncu, 1993). 

 

Ο Rubin υποστηρίζει ότι τα µικρά παιδιά δηµιουργούν σχέσεις και µέσα από το 

φανταστικό παιχνίδι, όπου απολαµβάνουν µε τους συνοµηλίκους τους αυτήν την 

ιδιαίτερη επαφή, ενδυναµώνουν τις γνωστικές τους δεξιότητες  και την ικανότητα 

ανάληψης προοπτικής και επιδίδονται σε µια ευχάριστη άσκηση µαθητείας (Rubin, 

1980).  

 

3.4.3. Η δηµοτικότητα και οι φιλίες 

 

Η κοινωνική ικανότητα των παιδιών να δηµιουργούν και να διατηρούν φιλίες 

έχει συγκεντρώσει το ερευνητικό ενδιαφέρον, ιδίως όσον αφορά στις ελλείψεις 

κοινωνικών ικανοτήτων. Οι Gottman, Gonso και Rasmussen (1975) βρήκαν ότι τα µη 

δηµοφιλή παιδιά είναι λιγότερο επιδέξια από τα δηµοφιλή σε παιχνίδια ρόλων όπου, 

δυνητικά, συναντούν φίλους.  
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Η ευρεία κοινωνική αποδοχή, δηλαδή η δηµοτικότητα, φαίνεται να συµπράττει 

µε τη κοινωνική θεωρία µάθησης. Οι Bandura και Walters, φωτίζουν τον κοινωνικό 

κόσµο και την ανάλογη συµπεριφορά των παιδιών µέσα από το πρίσµα της ενεργούς 

παρατήρησης και µίµησης των συνοµηλίκων και σε επίπεδο φιλικών σχέσεων. Τα 

παιδιά, σε ένα σύστηµα αλληλοελέγχου, επιβραβεύουν αποδεκτές κοινωνικά 

συµπεριφορές και απορρίπτουν τις µη προσαρµόσιµες (Rubin, et al., 2005). 

 

Ενδιαφέρον έχουν έρευνες που επικεντρώνονται στο ζήτηµα των κοινωνικών 

δεξιοτήτων οι οποίες ενισχύουν την διαπροσωπική ικανότητα. Σύµφωνα µε τον Rubin 

(1972), ενώ ο Piaget υπέθεσε ότι τα παιδιά που είναι ικανότερα να λάβουν υπόψη την 

άποψη ενός µαθητή κατά τη διάρκεια της επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης θα είναι 

δηµοφιλέστερα από τους πιο εγωκεντρικούς συνοµηλίκους τους, ο Vygotsky υπέθεσε 

ότι τα παιδιά που συµµετέχουν ενεργά στην κοινωνική διάδραση χρησιµοποιούν 

περισσότερη εγωκεντρική οµιλία από τα λιγότερο δηµοφιλή παιδιά. 

Ο εγωκεντρισµός ορίζεται ως έλλειψη ικανότητας για διαφοροποίηση του 

υποκειµένου από το αντικείµενο (Salkind, 1990/2006), αδυναµία, δηλαδή, σύλληψης 

της άλλης άποψης και έχει τις ρίζες του στη θεωρία γνωστικής ανάπτυξης του Piaget. 

Ο εγωκεντρισµός, που χαρακτηρίζει τη προλειτουργική σκέψη, είναι η ανικανότητα 

να δραπετεύσει κάποιος από την άποψή του για τον κόσµο. Η αποκέντρωση, 

χαρακτηριστικό της λειτουργικής σκέψης, είναι η δυνατότητα να εξεταστούν οι 

πολλαπλάσιες προοπτικές ή οι πτυχές µιας κατάστασης. 

Έννοιες εφαρµόσιµες στο προσωπικό πεδίο, ισχύουν επίσης για τη διαπροσωπική 

σφαίρα, καταδεικνύοντας την ανάπτυξη της ικανότητας να κατανοεί κανείς τη θέση 

του άλλου και να βλέπει τον κόσµο µε άλλα µάτια (Selman, & Byrne, 1974). 

Μιλώντας για δηµοφιλή νήπια, στην ηλικία των πέντε χρονών – όπου επικρατεί 

το παιχνίδι - αρχίζουν να αναγνωρίζονται οι αρχηγοί του παιχνιδιού. Πρόκειται για τα 

παιδιά τα οποία αγαπούν όλα τα υπόλοιπα µέλη της παρέας. Παράλληλα, είναι 

σχετικά συχνό φαινόµενο οι συγκρούσεις ανάµεσα στα µικρά παιδιά. Μετά το πέµπτο 

έτος, οι φίλοι αρχίζουν και περιορίζονται και πάλι, πριν το παιδί περάσει στη σχολική 

ηλικία η οποία αποτελεί έναν νέο διακριτό κύκλο στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας 

(Gifford - Smith, & Brownell, 2003). Πάντως, σε σύγκριση µε τα µη δηµοφιλή 

παιδιά, τα δηµοφιλή παιδιά έχουν βρεθεί ότι είναι πιο έµπειρα στα πρώτα βήµατα 
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µιας φιλικής σχέσης, στην αποτελεσµατική επικοινωνία, στη συµµετοχή σε οµαδικές 

δραστηριότητες, στη γνώση των κανόνων, στην αναγνώριση της συναισθηµατικής 

κατάστασης του άλλου, στην ευελιξία χρήσης εναλλακτικών δρόµων διαπροσωπικής 

επαφής και στην προσαρµογή στις απαιτήσεις µιας ιδιαίτερης κατάστασης 

(Eisenberg, & Miller, 1987˙ Gottman, et al., 1975˙ Kurdek, & Krile, 1982˙ Ladd, & 

Oden, 1979˙ Peery, 1979˙ Rubin, 1972).  Υπάρχουν, επίσης, ευρήµατα που 

προτείνουν ότι τα παιδιά που έχουν συµπάθειες δεν είναι ιδαίτερα εξαρτηµένα από τις 

νηπιαγωγούς (Rubin, 1980/1987). 

Σε επίπεδο οµάδας, οι νηπιακές αλλά και γενικότερα οι παιδικές σχέσεις 

βασίζονται κυρίως στους εξής παράγοντες: στην οµοιότητα και στην κοινωνική 

αποδοχή, όπου η ύπαρξη δηµοτικότητας ή απόρριψης θέτει τους κανόνες. Σηµαντικό 

είναι το πως προβάλλεται κάποιος στην οµάδα, πώς συνδέεται µε τα άλλα παιδιά και 

ποια είναι η θέση του στην ιεραρχία της οµάδας (Hawley, 2002). Η  φήµη που έχει ή 

η εικόνα που σχηµατίζουν οι συνοµήλικοί του γι αυτόν (Hymel, Bowker, & Woody, 

1993) συµβάλλει επίσης. Ο τρόπος ένταξης του νηπίου σε µεγαλύτερες κοινωνικές 

οµάδες και ο αυτοπροσδιορισµός του σε σχέση µε αυτές επηρεάζει τις σχέσεις που θα 

διαµορφώσει (Farmer, & Rodkin, 1996˙ Gest, Graham - Bermann, & Hartup, 2001). 

 

Είναι προφανές, ότι η φιλία και η δηµοτικότητα περιγράφουν την κοινωνική 

συµπεριφορά του παιδιού σε διαφορετικές διαστάσεις (Aboud, & Mendelson, 1996). 

Οι φιλίες είναι εκούσιες, οικείες, δυναµικές σχέσεις που στηρίζονται στη συνεργασία 

και την εµπιστοσύνη, ενώ η δηµοτικότητα απεικονίζει την αποδοχή η µη του παιδιού 

σε έναν κύκλο συνοµηλίκων (Gifford - Smith, & Brownell, 2003). Έχει ενδιαφέρον 

το γεγονός ότι - όπως καταδεικνύουν σχετικές έρευνες - παιδιά που είναι µη 

δηµοφιλή, απορριπτέα, ή αποµονωµένα από την κοινότητα των συνοµηλίκων τους, 

ενδέχεται να συνάπτουν στενές φιλικές σχέσεις, ενώ παιδιά ευρέως αποδεκτά και 

συµπαθή µπορεί να µην δηµιουργήσουν αµοιβαίους φιλικούς δεσµούς (Ladd, 

Kochenderfer, & Coleman, 1997˙ Parker, & Asher, 1993).  

Παρά τις διαφορές τους, η φιλία και η δηµοτικότητα, προτείνεται ότι επιδρούν 

στην συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη (Aboud, & Mendelson, 1996). Τα 

δηµοφιλή παιδιά στο νηπιαγωγείο και αργότερα στο σχολείο έχουν περισσότερους 

φίλους και πιθανόν να έχουν καλύτερης ποιότητας φιλίες απ’ ότι τα µη δηµοφιλή 

(Parker, & Asher, 1993). Υποστηρίζεται µάλιστα – χωρίς επαρκή επιβεβαίωση – ότι 
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πιθανόν να υπάρχει αλλληλεπικάλυψη µεταξύ των γνωρισµάτων των δηµοφιλών 

παιδιών και εκείνων που επιδιώκονται σε µια φιλική σχέση. Από την άλλη πλευρά, τα 

χαρακτηριστικά που κάνουν ένα παιδί αρχικά ελκυστικό και εκείνα που θεµελιώνουν 

µια φιλία, είναι διαφορετικά (Burhmester, 1990). Οι Aboud και Mendelson (1996), 

προτείνουν ότι τα διαφορετικά γνωρίσµατα, ενδέχεται να είναι σηµαντικά στη φιλία 

ως διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. 

 

 

3.5. Η φιλία κατά την παιδική ηλικία 

 

3.5.1. Ερευνητικά δεδοµένα για την αλληλεπίδραση παιδιών µε συνοµηλίκους 

Η έρευνα πάνω στην ανάπτυξη της φιλίας κατά την παιδική ηλικία επιδιώκει να 

περιγράψει και να εξηγήσει τις δυνατότητες των παιδιών όπως αυτές εκδηλώνονται 

στο σχολείο και στο χώρο του παιχνιδιού, κατά την αλληλεπίδραση µε συνοµηλίκους. 

Η διαφοροποίηση και ο εµπλουτισµός αυτών των δυνατοτήτων δηλώνει την 

αναπτυξιακή πορεία των παιδιών, αλλά και την προσπάθειά τους να κατανοήσουν τον 

δικό τους κοινωνικό κόσµο (Bruner, & Haste, 1987). Τα ερευνητικά δεδοµένα 

πάντως, επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα της φιλίας στην ανθρώπινη ανάπτυξη κατά 

την παιδική ηλικία (Βαϊράµη, Βορριά, & Κιοσεόγλου, 2005˙ Berndt, 2004˙ 

Buhrmester, 1990˙ Corsaro, 2005˙ Dunn, 2004˙ Fullerton, & Ursano, 1994˙ Ladd, 

1999˙ Ladd, & Kochenderfer, 1996˙ Parker, & Asher, 1993˙ Schonert - Reichl, 1999˙ 

Youniss, 1994˙ Zarbatany, Hartmann, & Rankin, 1990).  

 

Από τα πρώτα σχολικά χρόνια εµφανίζονται σηµαντικές αλλαγές στην 

κοινωνικότητα των παιδιών, οι οποίες δηµιουργούν απαιτήσεις αλλά και ευκαιρίες 

για περαιτέρω κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη. Μέχρι τη µέση παιδική 

ηλικία, πάνω από το 30% των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων των παιδιών αφορούν 

στους συνοµηλίκους (Rubin, Bukowski, & Parker, 1998). Οι παρέες αρχίζουν να 

διευρύνονται και να δηµιουργούν τη δική τους ταυτότητα˙ σε αυτό διευκολύνει η 

µείωση της εποπτείας από τους ενηλίκους. Επιπλέον, κατά την ύστερη παιδικότητα 

και την προεφηβεία δηµιουργούνται «κλίκες», δηλαδή οµάδες παιδιών µε συναφή 

χαρακτηριστικά, που αυτοκαθορίζονται σε σχέση µε άλλα παιδιά. Οι παιδικές φιλίες 

έχουν πλέον το χαρακτηριστικό της σταθερότητας, του περιορισµού του 
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εγωκεντρισµού – σε αντίθεση µε τα µικρότερα παιδιά - και την τάση για σύµπλευση 

µε τους οµαδικούς κανόνες. Οι παρέες της παιδικής ηλικίας συντίθεται και δρουν 

εκτός σπιτιού, ενώ στην προσχολική ηλικία οι φιλίες περιορίζονται στο σπίτι και σε 

χώρους συνάντησης για παιχνίδι (Rubin, et al., 1998). Η αποδοχή από τους 

συνοµηλίκους αρχίζει να γίνεται προτεραιότητα για αυτήν  την αναπτυξιακή περίοδο, 

έναντι της αναζήτησης συµµέτοχου στο παιχνίδι που χαρακτήριζε την προσχολική 

ηλικία (Ladd, 1999). Έρευνα των Buhrmester και Furman (1987) κατέδειξε τη µέση 

παιδική ηλικία ως εκείνη κατά την οποία οι γονείς και οι φίλοι µοιράζονται τον 

σηµαντικό ρόλο του συντρόφου για τα παιδιά.  

 

Ο Sullivan (1953) υπογράµµισε τη σηµασία των φιλικών δεσµών που 

θεµελιώνονται στα τελευταία χρόνια του δηµοτικού σχολείου ως επισφράγιση των 

προσωπικών ιδιοτήτων που εκδηλώθηκαν τα προηγούµενα χρόνια, τροφοδοτώντας 

σχετικές σύγχρονες µελέτες (Furman, Simon, Shaffer, & Bouchey, 2002), αλλά και 

έρευνες που αφορούν στην κατανόηση της µοναξιάς και του αναπτυξιακού της ρόλου 

(Asher, & Paquette, 2003). 

 

Σε έρευνα του Youniss (1994) σχετικά µε τους τρόπους εκδήλωσης συµπάθειας 

ή αντιπάθειας σε φίλους από παιδιά 6 έως 12 ετών διαφάνηκαν αναπτυξιακές 

διαφοροποιήσεις. Τα µικρότερα παιδιά επικεντρώθηκαν στο µοίρασµα αντικειµένων 

και στα κοινά παιχνίδια, ενώ τα µεγαλύτερα τόνισαν την κατάσταση ανάγκης, όπου 

προσφορά βοήθειας πρέπει να είναι αµοιβαία (είµαι σε ανάγκη ↔ βοηθώ). Στα 

πρώτα, η αµοιβαία ανταπόδοση δήλωνε µια γραµµική πορεία (δίνεις → δίνω). Στα 

δεύτερα, οι απαντήσεις ήταν περισσότερο περίπλοκες. Ο Youniss (1994) πρότεινε, ότι 

τα παιδιά αντιλαµβάνονται τα άτοµα ως αλληλοεξαρτώµενα και τις πράξεις  ως 

κρίκους µιας αλυσίδας που δηλώνει ότι το µοίρασµα έχει µια προοπτική. Αν και αυτό 

το πάρε - δώσε  το αντιµετωπίζει ο ερευνητής κάτω από το πρίσµα ενός µοντέλου 

κόστους - ωφέλειας, θα µπορούσε επίσης να εξετασθεί ως ένδειξη επιτυχούς 

διυποκειµενικής επαφής, όπου κάποιος προσθετικός, ειδικά ανθρώπινος µηχανισµός, 

µας επιτρέπει να σχετιζόµαστε µε τα µέλη του είδους µας (Neisser, 1988, στο 

Κουγιουµουτζάκης, & Κοκκινάκη, 2000). Επί της ουσίας, ο Youniss (1994) πρότεινε 

ότι οι φιλικές σχέσεις των παιδιών σχολικής ηλικίας βασίζονται στην αµοιβαία 

δέσµευση, η οποία δηλώνει την ανάπτυξη του εαυτού µέσα σε σχέσεις (σχεσιακός 

εαυτός) και όχι ως πορεία ρητά ατοµική. 
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Η µετα - ανάλυση των Newcomb και Bagwell (1996) φώτισε τρεις πλευρές των 

κοινωνικών σχέσεων των παιδιών, όπου οι φιλίες συµβάλλουν θετικά, ενθαρρύνοντας 

την κοινωνική και γνωστική τους ανάπτυξη: 

α) Οι δυαδικές φιλίες παρέχουν το απαραίτητο πλαίσιο για θετικές αλληλεπιδράσεις, 

µέσω της ανταλλαγής απόψεων, της συνεργασίας, της στήριξης και της 

αλληλοβοήθειας. 

β) Αν και οι συγκρούσεις µεταξύ φίλων δεν διαφέρουν – ως προς τη συχνότητα - σε 

σχέση µε εκείνες που παρατηρούνται ανάµεσα σε παιδιά που δεν έχουν φιλικές 

σχέσεις, εντούτοις, οι φίλοι, χρησιµοποιούν ποικίλους τρόπους επίλυσης των 

διαφορών τους. Η προσπάθεια που γίνεται µεταξύ φίλων για συµβιβασµό πηγάζει από 

τη θετική αξιολόγηση της φιλίας τους, της οποίας η διατήρηση είναι πολύτιµη για 

τους ίδιους, και 

γ) χαρακτηριστικά της φιλικής σχέσης όπως η οµοιότητα µεταξύ φίλων, η ισότητα 

και η αµοιβαιότητα προκύπτουν µέσα από τα ευρήµατα των Newcomb και Bagwell 

(1996), καταδεικνύοντας τη σηµασία της φιλίας στη συναισθηµατική ανάπτυξη.  

 

Οι δραστηριότητες των παιδιών µε τους φίλους τους αλλάζουν µορφή και 

περιεχόµενο καθώς εκείνα µεγαλώνουν. Έτσι, από το ενεργό ή συµβολικό παιχνίδι 

των πρώτων χρόνων, στη µέση και προεφηβική ηλικία περνούν πλέον σε 

οργανωµένες δραστηριότητες – π.χ. αθλητικές - ή σε συζητήσεις και κουτσοµπολιό 

µεταξύ τους (Zarbatany, Hartmann, & Rankin, 1990). Η αλληλεπίδραση που 

πραγµατοποιείται ανάµεσα στα παιδιά υποβοηθείται τα τελευταία χρόνια από την 

τεχνολογία µε τη µορφή της ηλεκτρονικής συνοµιλίας και των µηνυµάτων. Οι ώρες 

που αναλώνουν τα σηµερινά παιδιά στην οθόνη του υπολογιστή τους, προκαλεί την 

ερευνητική προσοχή  για περαιτέρω µελέτη θέµατος. 

Είναι λοιπόν η παιδική ηλικία που υπογραµµίζει την συµµετοχή των παιδιών 

στην κοινότητα των συνοµηλίκων, η οποία, αν και δεν είναι ολότελα ανεξάρτητη από 

την οικογένεια και το σχολείο, έχει µοναδικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που τη 

διαφοροποιούν από άλλα κοινωνικά βιώµατα.  

 

Όσον αφορά στο χώρο του σχολείου, µελετητές έχουν εντοπίσει αρκετά 

ευεργετικά αποτελέσµατα των φιλικών σχέσεων. Έτσι, οι Pellegrini και Blatchford 

(2000) διαπίστωσαν διερευνώντας τις φιλίες των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον ότι 

τα παιδιά που έχουν φίλους: 
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α) συνεργάζονται περισσότερο αποδοτικά και στηρίζουν το ένα το άλλο στα 

καθηµερινά τους καθήκοντα˙ εποµένως ασκούνται στην απόκτηση κοινωνικών 

ικανοτήτων, 

β) δέχονται και παρέχουν συναισθηµατική ασφάλεια και στήριξη ώστε να 

ξεπεραστούν οι στρεσογόνες καταστάσεις του σχολείου και οι πιθανές φιλονικίες µε 

άλλους µαθητές, 

γ) διευκολύνουν την απόκτηση γνώσεων συµµετέχοντας σε κοινές οµάδες εργασίας, 

όπου µέσα σε ένα φιλικό µαθησιακό πλαίσιο συνεργάζονται, δηµιουργούν και 

ενισχύουν τη γνωστική τους ανάπτυξη, 

δ) λειτουργούν υποστηρικτικά και συµβουλευτικά σε περιπτώσεις µετάβασης όπως η 

αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ή το πέρασµα από το δηµοτικό στο γυµνάσιο (Pratt, 

& George, 2005) και 

ε) δηµιουργούν µια στέρεη βάση για τις µελλοντικές σχέσεις τους, φιλικές και µη, οι 

οποίες – όπως έχει υποστηριχθεί (Sullivan, 1953) - πιθανόν να περιέχουν στοιχεία ή 

γνωρίσµατα των φιλικών δεσµών της παιδικής ηλικίας. 

 

3.5.2. ∆ιαφορές φύλου στις παιδικές φιλίες 

 

Οι φιλικές σχέσεις των παιδιών µέσης παιδικής ηλικίας είναι κυρίως οµόφυλες 

και διαφοροποιούνται από εκείνες των παιδιών προσχολικής και εφηβικής ηλικίας. Η 

συντροφικότητα, η οικειότητα και η αµοιβαία υποστήριξη είναι χαρακτηριστικές 

ποιοτικές διαστάσεις στις φιλικές σχέσεις της συγκεκριµένης αναπτυξιακής περιόδου 

(Newcomb, & Bagwell, 1996˙ Parker, & Asher, 1993) και, από ότι δείχνουν τα 

ερευνητικά δεδοµένα, µοιάζουν να αξιολογούνται υψηλότερα στις σχέσεις µεταξύ 

κοριτσιών (Bukowski, Hoza, & Boivin, 1994).  

 

Η Maccoby (1990) τονίζει ότι τα κορίτσια δίνουν έµφαση στον φιλικό 

συναισθηµατικό δεσµό διαµορφώνοντας µια αλλιώτικη θέαση – και θέση - για την 

έννοια της φιλίας. Τα αγόρια από την άλλη, διατηρούν µια µεγαλύτερη αυτονοµία 

στη φιλική τους σχέση. Ο έµφυλος διαχωρισµός της παιδικής ηλικίας – αγόρια 

εναντίον κοριτσιών - δηλώνεται και ενισχύεται µε τον τρόπο αυτό. Τα κορίτσια 

µοιράζονται µυστικά και συναισθήµατα και δηµιουργούν περισσότερο 

«αποκλειστικές» φιλίες, ενώ τα αγόρια συµπράττουν σε πιο «δυναµικές» 

δραστηριότητες και είναι πιο πρόθυµα να δεχθούν ένα νέο, τρίτο µέλος σε µια 
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δυαδική φιλία (Eder, & Hallinan, 1978). Οι διαφορές φύλου στις παιδικές φιλίες, ίσως 

να είναι αποτέλεσµα και µιας έµφυλα προσανατολισµένης κοινωνίας. 

 

3.5.3. Πολιτισµική διάσταση της παιδικής φιλίας 

 

Οι φιλικές σχέσεις αποτελούν έναν σηµαντικό παράγοντα της κοινωνικής 

εξέλιξης του παιδιού κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας. Ανιχνεύοντας τα 

βιώµατα της παιδικής ηλικίας σε συνάρτηση µε το πολιτισµικό περιβάλλον που τα 

αγκαλιάζει, αναγνωρίζουµε τη παρουσία µιας πιο ολοκληρωµένης, 

κοινωνιοπολιτισµικής οπτικής. Επικεντρώνοντας την προσοχή µας σε µια τέτοιου 

είδους πολιτισµική κατανόηση συναντάµε απόψεις κατά τις οποίες µορφές έκφρασης 

όπως τα αστεία, τα πειράγµατα, τα παιχνίδια µεταξύ φίλων δηλώνουν την ύπαρξη 

ενός διαφοροποιηµένου χώρου, όπου τα παιδιά θωρακίζουν την ιδιωτικότητά τους 

µακριά από ενήλικες παρουσίες (Corsaro, 2003). Έρευνες του Corsaro (2005) σε 

παιδιά ηλικίας 7 έως 13 ετών έδειξαν, ότι η συµµετοχή των παιδιών σε κοινές 

δραστηριότητες, µέσα σε ένα πλαίσιο φιλίας, συνιστά µια ζωτική λειτουργία. 

Επιπλέον, η µετάβαση από την παιδική ηλικία στην εφηβεία διευκολύνεται όταν οι 

πολιτισµικές συνθήκες ευνοούν πιθανές αξιολογήσεις και στοχασµούς µε 

συνοµηλίκους αναφορικά µε την εν λόγω µεταβατική περίοδο. 

 

3.5.4. Η πρωτεύουσα σηµασία της παιδικής φιλίας και των ποιοτικών 

διαστάσεών της  

 

Έρευνες καταδεικνύουν ότι οι φιλικοί δεσµοί σε ηλικίες 10-13 ετών ενδέχεται 

να λειτουργήσουν προστατευτικά στις περιπτώσεις που κάποιο παιδί γίνεται στόχος 

ενδοσχολικής βίας (bullying) και επίσης περιορίζουν την εκφοβιστική συµπεριφορά 

(Bollmer, Milich, Harris, & Maras, 2005˙ Hodges, et al., 1999). Υπάρχει ακόµη η 

υπόθεση – χωρίς να επιβεβαιώνεται επαρκώς ερευνητικά - ότι µια σταθερή φιλική 

σχέση πιθανόν να αντισταθµίσει τις τραυµατικές συνέπειες δυσάρεστων γεγονότων 

στην παιδική ζωή, όπως απώλεια, κακοποίηση, ανεπαρκές οικογενειακό περιβάλλον 

κ.λ.π. (Γαλανάκη, 2003). Μία σχετική σύγχρονη έρευνα αναφέρει πως η υποστήριξη 

φίλων σε περιπτώσεις παιδικής κακοποίησης (σεξουαλικής, σωµατικής, 

συναισθηµατικής, καθώς και παραµέλησης) συνδέεται µε χαµηλότερα επίπεδα 

κατάθλιψης στην ενήλικη ζωή (Powers, Ressler, & Bradley, 2009). 
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Μια παιδική φιλική σχέση που ενδεχοµένως έχει συγκρουσιακή ταυτότητα, 

συνδέεται µε συναισθήµατα µοναξιάς και δυσαρέσκειας (Parker, & Asher, 1993). 

Παιδιά που συνάπτουν τέτοιες, χαµηλής ποιότητας φιλίες, παρουσιάζουν προβλήµατα 

προσοχής στο σχολείο και αλληλεπιδρούν αρνητικά τόσο µε τους συµµαθητές όσο 

και µε τους δασκάλους τους, προφανώς επειδή έχουν υιοθετήσει έναν εριστικό τρόπο 

συµπεριφοράς (Berndt, 1996). Από την άλλη πλευρά, παιδιά που µοιράζονται µια 

φιλική σχέση, που χαρακτηρίζεται από συντροφικότητα και εγγύτητα έχουν 

υψηλότερη αυτοεκτίµηση και καλύτερες σχολικές επιδόσεις. Οι χαµηλής ποιότητας 

παιδικές φιλίες συνδέονται µε ελλιπείς κοινωνικές ικανότητες και µε δυσκολίες σε 

ζητήµατα προσαρµογής και ψυχικής υγείας.  

Γεγονός είναι ότι οι φιλικές σχέσεις ενδέχεται να µην είναι επωφελείς για τους 

συµµετέχοντες˙ σε κάποιες περιπτώσεις πιθανόν να ενισχύσουν δυσπροσαρµοστικές 

συµπεριφορές, ή, να γίνουν ιδιαίτερα περιοριστικές, ίσως και ασφυκτικές. 

Ο αντίλογος εν προκειµένω αναφέρεται στην κοινωνική «εµµονή» για σύναψη 

φιλικών σχέσεων, που µπορεί να σηµαίνει και συµµόρφωση µε τα µέτρα της οµάδας, 

εποµένως υπονόµευση της ατοµικότητας ή υποτίµηση της παιδικής ανάγκης για 

αποµόνωση. Επιπλέον, οι στενές φιλίες ενδέχεται να δηµιουργήσουν στέρεο έδαφος 

για να θεµελιωθούν όχι µόνο η εµπιστοσύνη, η επικοινωνία και η αυτοπαραδοχή, 

αλλά και η ανασφάλεια, ο φθόνος και η µνησικακία (Rubin, 1980/1987).  

 

Κάποιες φιλικές σχέσεις σχετίζονται µε παραπτωµατικές συµπεριφορές 

(Newcomb, &, Bagwell, 1996) δίχως αυτό απαραίτητα να σηµαίνει ότι µεταξύ των 

δύο παραγόντων ελλοχεύει σχέση αιτιότητας (Hartup, 2005). Ο Berndt (1996) 

µάλιστα, σκιαγραφώντας διαδικασίες αλληλεπιδράσεων µεταξύ φίλων, πρότεινε ότι 

οι φιλικές παρέες δεν ευθύνονται για ανεπιθύµητες συµπεριφορές. Μάλλον η 

αναζήτηση  για παραβατική δράση προϋπάρχει, είναι κοινή, και ως στοιχείο 

οµοιότητας, συσπειρώνει τα παιδιά τα οποία δηµιουργούν µια αντικοινωνική οµάδα 

(Newcomb, & Bagwell, 1996). Άλλωστε, ευρήµατα ερευνών δείχνουν, ότι η 

µεγαλύτερη οµοιότητα µεταξύ φίλων υπάρχει σε περιπτώσεις που τα παιδιά 

υιοθετούν παραπτωµατική συµπεριφορά (Haselager, Hartup, Van Lieshout, & Riksen 

- Walraven, 1998). Εδώ προτάσσεται η ποιότητα των παιδικών φιλικών σχέσεων, η 

οποία ανάλογα µε τα θεµελιώδη στοιχεία της (συντροφικότητα, οικειότητα, 

αλληλοϋποστήριξη ή σύγκρουση και αντιζηλία), καθορίζει και το θετικό ή τον 



 60

αρνητικό ρόλο της στις συµπεριφορές των φίλων (Newman, Mason, & Carpenter, 

2003). 

 

3.6. Συζήτηση 

Όπως διαφάνηκε, ο κόσµος των παιδιών και των φιλικών σχέσεων µε τους 

συνοµηλίκους τους έχει γοητεύσει τους αναπτυξιακούς ψυχολόγους εδώ αρκετές 

δεκαετίες. Η έρευνα στην συγκεκριµένη θεµατική περιοχή έχει αναδείξει –

αναµφίβολα - αρκετές ενδιαφέρουσες προτάσεις. Έχει υποστηριχθεί από σηµαντικούς 

µελετητές, ότι οι σχέσεις µε τους συνοµηλίκους αλλάζουν µε συστηµατικό τρόπο 

καθώς µεγαλώνουν τα παιδιά, εξυπηρετώντας διαφορετικές ανάγκες. Το θεωρητικό  

µοντέλο του Selman είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Οι διεργασίες που 

πραγµατοποιούνται κατά τη σύναψη και διατήρηση φιλικών δεσµών µέσω της 

ανάληψης ρόλων (βλ. παραπάνω τη θεωρία του Mead), επηρεάζουν την ανάπτυξη και 

τη λειτουργικότητα του παιδιού σε θεσµούς που το αφορούν, όπως η οικογένεια, το 

σχολείο, και η κοινότητα. Κατά συνέπεια, οι φιλικές σχέσεις των παιδιών συνδέονται 

µε πολυσύνθετες πτυχές της ανάπτυξής τους.  

Όπως διαπιστώθηκε και στην ενότητα της ανίχνευσης των θεωρητικών 

προσεγγίσεων, η επιστηµονική σκέψη φωτίζει πολλαπλώς το ερώτηµα περί του 

αναπτυξιακού ρόλου της φιλίας. Παρά τις ερευνητικές προσπάθειες – και την 

δυναµική ισχύ του κονστρουκτιβισµού (π.χ. του Piaget) - η έλλειψη µιας 

συστηµατική µελέτης που να καταδεικνύει τους µηχανισµούς µε τους οποίους τα 

βιώµατα παιδικών φιλικών σχέσεων οδηγούν σε µεταβολές της κοινωνικής αντίληψης 

των παιδιών, είναι προφανής. Ο Rubin (1980/1987), έχει ήδη τονίσει την αναζήτηση 

ενός τρόπου µετασχηµατισµού της εµπειρίας σε γνωστική ικανότητα. Ίσως ο Selman, 

που αντιµετωπίζει τη φιλία ως αποτέλεσµα της ικανότητας του παιδιού να συνδέει 

προοπτικές και να εξελίσσεται, να παρέχει µια εννοιολογική βάση για τη βαθύτερη 

κατανόηση του θέµατος. Το κοινωνικό - γνωστικό αναπτυξιακό µοντέλο του των 

πέντε ευδιάκριτων σταδίων, έχει άλλωστε µια αναπτυσσόµενη δυναµική, αν και το 

πρώτο στάδιο (3 - 6 έτη) που χαρακτηρίζεται ως «αδιαφοροποίητο - εγωκεντρικό», 

έχει υπονοµευθεί από τη βρεφική έρευνα των τελευταίων 40 χρόνων, η οποία δείχνει 

ότι δεν υφίσταται στη γέννηση αρχικός αδυαδισµός, ανικανότητα διάκρισης εαυτού – 

άλλου, εαυτού – κόσµου, υποκειµενικού – αντικειµενικού (Κουγιουµουτζάκης, 
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2008). Άρα, υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης του πρώτου σταδίου και κατ΄επέκταση και 

των υπολοίπων. 

 

∆εν είναι σκόπιµη εδώ η αναζήτηση µιας γενικευτικής θεωρίας των φιλικών 

σχέσεων που δηµιουργεί το παιδί από τη βρεφική του ηλικία, αλλά η διερεύνηση 

στοιχείων της αλληλεπίδρασης που γίνονται αντικείµενο της επιστηµονικής σκέψης. 

Η φιλία, ως µαθητεία του βρέφους, του νηπίου, αλλά και του παιδιού σχολικής 

ηλικίας στα σύνθετα σενάρια κοινωνικής συµπεριφοράς των συνοµηλίκων, µας βάζει 

στους εµπειρικούς χώρους της ατοµικής και της οµαδικής δράσης, όπου συναίσθηµα 

και γνώση συµπλέκονται και συναναπτύσσονται. Είναι γεγονός ότι η σύγχρονη 

έρευνα στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία αναδεικνύει την συµπόρευση γνωστικού και 

συγκινησιακού µέρους. Το συναίσθηµα παράγει γνώση και, ως πρώιµος µορφοποιός  

παράγοντας εποπτεύεται από την νόηση. Ως εκ τούτου, η σύνθετη συνανάπτυξη 

αντιληπτικού, συγκινησιακού, γνωστικού, επικοινωνιακού και κοινωνικού 

συστήµατος αποτελεί σήµερα επιστηµονική κατάκτηση, παραδοχή  αλλά και 

πρόκληση (Κουγιουµουτζάκης, 1995/1997). 

 

Τα επιστηµονικά ευρήµατα όσον αφορά στις αναπτυξιακές λειτουργίες που 

επιτελεί η φιλία, καταδεικνύουν την πολύπλευρη σηµασία της. Μεταξύ των 

σηµαντικότερων λειτουργιών της είναι η συναισθηµατική εγγύτητα - οικειότητα, η 

συντροφικότητα, η ανάπτυξη της κοινωνικότητας, η αξιόπιστη συµµαχία, η ενίσχυση 

της προσωπικής αξίας, η βοήθεια και η καθοδήγηση, το παιχνίδι και η προαγωγή της 

γνωστικής και ηθικής ανάπτυξης (Γαλανάκη, 2003). 

 

Παρότι η διεθνής βιβλιογραφία έχει διερευνήσει το ρόλο των φιλικών σχέσεων 

στην ανάπτυξη των παιδιών, η έρευνα του θέµατος µε άξονα τη βρεφική ηλικία είναι 

αρκετά περιγραφική στο ζήτηµα της φυσικής επαφής. Σε µεγαλύτερες ηλικίες – όπως 

διαφάνηκε στις σχετικές ερευνητικές καταγραφές - η έρευνα εστιάζεται στις 

λειτουργίες της φιλίας, στις αντιλήψεις που έχουν τα παιδιά για τις φιλικές σχέσεις 

τους και στην ικανοποίηση που λαµβάνουν.  Φαίνεται ότι δεν δίδεται αρκετή 

βαρύτητα στην παρατήρηση και στην κατανόηση της συµπεριφοράς των παιδιών 

µέσα σ’ ένα φιλικό πλαίσιο συνοµηλίκων. Ίσως, µια προσπάθεια να γεφυρωθούν 

αυτές οι δύο ερευνητικές κατευθύνσεις, να ήταν ωφέλιµη για την ενδελεχή και 

ακριβή εξέταση του θέµατος. Μια ενδιαφέρουσα οπτική, για παράδειγµα, θα ήταν εάν 
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η ανάπτυξη του συµβολικού παιχνιδιού στα δίχρονα έχει κοινά σηµεία µε τη 

διαδικασία κατά την οποία ο προέφηβος συµµετέχει σε µια οικεία φιλική συζήτηση 

(Howes, 1996).  

 

Ένα σηµαντικό µέρος της έρευνας για την παιδική φιλία στηρίζεται στην 

υπόθεση ότι οι σχέσεις µε σηµαντικούς ενήλικες δοµούν ένα µοντέλο που 

ακολουθείται από το παιδί και στις σχέσεις µε τους φίλους (Elicker, et al., 1992˙ 

Park, & Waters, 1989). H συµµετοχή των παιδιών σε οµάδες και η σύναψη στενών 

σχέσεων στην εφηβεία, υποστηρίζεται ότι έχουν τη βάση τους στις σχέσεις που 

οικοδοµούνται κατά τη πρώιµη παιδικότητα µε σηµαντικούς ενήλικες ή φίλους (π.χ. 

θεωρία της προσκόλλησης). Όπως γνωρίζουµε ο ασφαλής τύπος προσκόλλησης έχει 

προταθεί ότι διαγράφει το πλαίσιο των σχέσεων του παιδιού στην ενήλικη ζωή του 

(Bretherton, 1985) και διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν έρευνες που στηρίζουν αυτήν την 

οπτική. Ένας φίλος που λειτούργησε ως πηγή συναισθηµατικής ασφάλειας για ένα 

παιδί, ενδεχοµένως να αναζητηθεί σε περιόδους µετάβασης – για παράδειγµα κατά 

την εφηβεία - προκειµένου να στηρίξει και να διευκολύνει την προσαρµογή. Κι εδώ 

όµως, ελάχιστα γνωρίζουµε για τις αναπτυξιακές επιπτώσεις των στενών σχέσεων της 

πρώιµης παιδικότητας κι είναι µια πρόκληση για την έρευνα η αναζήτηση πιθανών 

συσχετισµών. 

 

Σε έναν βρεφονηπιακό σταθµό, στην απουσία της µητέρας, το νήπιο βιώνει τη 

φιλική σχέση ως ένα ασφαλές πεδίο. Ένα ερευνητικό ερώτηµα θα ήταν, εάν, µε 

παρόµοιο ασφαλή τρόπο, βιώνει ένας δωδεκάχρονος τη φιλία µ’ έναν συνοµήλικο, 

κατά τη µετάβαση από το δηµοτικό στο γυµνάσιο (Howes, 1996). 

 

Ένα άλλο αρκετά ενδιαφέρον πεδίο για περαιτέρω έρευνα θα ήταν εκείνο της 

διυποκειµενικότητας που ευκρινώς αναδύθηκε µέσα από έρευνες. Γνωρίζουµε ήδη ότι 

τα νοήµατα ανακαλύπτονται όταν τα άτοµα συγκρίνουν, διαπραγµατεύονται, πείθουν 

και εκδηλώνουν τα ενδιαφέροντά τους στους άλλους. Οι ικανότητες για συνεργασία 

αναδύονται αρκετά νωρίς, από τις πρωτοδιαλογικές συνδιαλλαγές των βρεφών µε 

άλλα πρόσωπα και από τις αλληλεπιδράσεις τους πάνω σε αντικείµενα 

διαπραγµάτευσης (Trevarthen, 1995). Αν και οι µελέτες που έχουν γίνει σχετικά µε τη 

διυποκειµενικότητα, δεν ασχολούνται µε την ανάπτυξή της στις αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ συνοµηλίκων, έχει υποστηριχθεί ότι η επίτευξη συνεννόησης µε τους 
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ενηλίκους, ανοίγει το δρόµο στα παιδιά, ώστε να χρησιµοποιούν πράξεις, συµπράξεις 

και σύµβολα προκειµένου να µοιραστούν εµπειρίες µε τους φίλους τους (Trevarthen, 

1989, στο Goncu, 1998). 

Οι θεωρίες περί της εγγενούς βάσης της συντροφικότητας και της 

συλλογικότητας (Trevarthen, 1995), µας προκαλούν για µια περαιτέρω διερεύνηση 

των βρεφικών, νηπιακών και παιδικών φιλικών σχέσεων. Ούτως ή άλλως το 

µοίρασµα είναι θεµέλιος λίθος της φιλίας. Επίσης, ο ρόλος της ανθρώπινης 

επικοινωνίας και της συναισθηµατικής επαφής είναι πρωτεύων στη γνωστική 

ανάπτυξη.   

 

Ένα ακόµα σηµαντικό στοιχείο είναι το δυαδικό σχήµα που προβάλει το κύριο 

σώµα των ερευνών. Οι Hay, Nash, και Pedersen (1983) για παράδειγµα, µελέτησαν 

12 ζεύγη βρεφών 6,5 µηνών και πρότειναν πως η συµπεριφορά των νηπίων 

διαµορφώνεται µέσα σε ένα δυαδικό σχήµα. Ο Rubin (1980/1987) επίσης ισχυρίζεται 

πως στη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων της ζωής, όταν βρέφη και νήπια παίζουν 

µαζί, η κοινή τους δράση γίνεται µεταξύ δύο, όχι περισσοτέρων. Το ανήκειν σε µια 

οµάδα βέβαια, εξασφαλίζει αίσθηµα συµµετοχής και υποστήριξη˙ αναγκαία 

αµφότερα κατά την πορεία της ωρίµανσης.  

 

Οι Selby και Bradley (2003), υποστηρίζοντας ότι η συµµετοχή κατά οµάδες 

είναι ουσιαστική στη κοινωνική ζωή και θεµελιώδης στον πολιτισµό, έκαναν κριτική 

στο δυαδικό πλαίσιο εντός του οποίου µελετήθηκαν οι ανθρώπινοι δεσµοί. 

Προκειµένου να καταδείξουν τη δυναµική της αλληλεπίδρασης µελέτησαν βρέφη 6 

έως 8 µηνών µέσα σε οµάδες συνοµηλίκων τους και ανέλυσαν ποιοτικά τις µεταξύ 

τους συνοµιλίες. Ως αποτέλεσµα µπόρεσαν να κάνουν εύλογες θεωρητικές 

διαπιστώσεις για την ποικιλία των βρεφικών εκφράσεων, τον εµπλουτισµό των 

νοηµάτων και τη λειτουργικότητα της οµάδας. Κρατώντας αποστάσεις από τη θεωρία 

της προσκόλλησης του Bowlby, έδωσαν βαρύτητα στην σηµαντική - για βρέφη και 

νήπια - απόδοση νοήµατος. ∆ιαφωνώντας µε την οικουµενικότητα των 

συναισθηµάτων, υπογράµµισαν την υποκειµενική διάσταση στα νοήµατα που 

εξέφραζαν τα βρέφη ή που προσλάµβαναν οι παρατηρητές. Αναγνωρίζοντας τον 

πλούτο των ερµηνειών που προκύπτουν από τη συστηµατική παρατήρηση, τις 

διαχώρισαν από τα συµπεριφοριστικά στοιχεία και επικεντρώθηκαν στο ότι µια 
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εστίαση στις οµάδες  (και όχι στις δυάδες) στην βρεφική ηλικία, δεν είναι παρά µια 

πύλη στην επανασύλληψη της ανθρώπινης κοινωνικότητας (Selby, & Bradley, 2003).  

 

Τα ερευνητικά εγχειρήµατα διείσδυσης στις καθηµερινές συναναστροφές των 

νηπίων και των παιδιών, εξαντλούνται συχνά σε λειτουργιστικές καταγραφές και 

θεωρήσεις. ∆ικαιολογηµένα προτάσσονται η ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων, ο 

εµπλουτισµός διαπροσωπικής εµπειρίας, κατανόησης και κοινωνικής σκέψης, η 

συναισθηµατική ανάπτυξη, η αυξηµένη κοινωνική επίγνωση, οι ηθικές κρίσεις, η 

κοινωνική - διαπροσωπική και συναισθηµατική προσαρµογή, καθώς και η επίλυση 

προβληµάτων που εµφανίζονται στις διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις. 

 Όµως, η ισχυρή πρόκληση της υπόθεσης κατά την οποία τα παιδιά αποκτούν 

κοινωνικές ικανότητες – όπως οι παραπάνω - από τις µεταξύ τους συναναστροφές και 

όχι τόσο από την σχέση τους µε ενηλίκους (Rubin, 1980/1987), κινητοποιεί νέες 

ερευνητικές διαδροµές. Ο εξαιρετικά σηµαντικός ρόλος των φίλων που 

διαφοροποιείται από τον γονικό, παραµένει υπό διερεύνηση. 

 

Ο θεµελιώδης ρόλος του παιχνιδιού, ιδίως του συµβολικού, ως κύρια εστία 

νοητικής και οπτικής προσοχής, ως αφορµή για προσέγγιση και δηµιουργία φιλικής 

σχέσης, καταδεικνύεται µέσα από τις µελέτες που παρουσιάστηκαν. Η ανάπτυξη των 

κοινωνικών συνθηκών, τα νέα πολυπολιτισµικά δεδοµένα καθώς και η δυναµική 

παρουσία της τεχνολογίας στην παιδική  ζωή, θα ήταν ωφέλιµο να συνυπολογιστούν 

σε νέες έρευνες που θα επικεντρώνονταν στην επίδραση αυτών των παραµέτρων. 

 

Έχει επαληθευθεί πολλάκις η υπόθεση ότι το πλαίσιο των συνοµηλίκων είναι 

κεντρικής σηµασίας στην κοινωνική δόµηση της πραγµατικότητας από το παιδί. 

Πρωτίστως, καταδεικνύει την αµφίδροµη φύση των κοινωνικών και των γνωστικών 

διεργασιών της ανάπτυξης (Brownell, & Carriger, 1991˙ Rubin, 1980/1987). Η 

θεωρητική και εµπειρική υποστήριξη για αυτό το συµπέρασµα – καθώς 

διαπιστώσαµε - αφθονεί. Η αλληλεπίδραση µεταξύ των παιδιών είναι µια κρίσιµη 

αιτιώδης µεταβλητή στην ωρίµανση των κοινωνικών και των γνωστικών σχηµάτων. 

Η έρευνα έχει δείξει τη σηµασία της εν λόγω αλληλεπίδρασης αλλά και της 

σύγκρουσης, στην προώθηση της συζήτησης, της ηθικής κρίσης, και της ανάπτυξης 

ανάληψης προοπτικής (Damon, 1983). 
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Αναµφίβολα, οι εσωτερικές διεργασίες των φιλικών δεσµών έχουν τις δικές 

τους ιστορίες, τη δική τους δυναµική, τη δική τους πολιτιστική υφή και ευχαρίστηση. 

Παρακολουθώντας  δύο βρέφη να πρωτοσυνοµιλούν, µια παρέα από νήπια να 

επιδίδονται σε συµβολικό παιχνίδι, ή δύο οκτάχρονες να µοιράζονται µυστικά, 

συναισθανόµαστε την αξία του εγχειρήµατος «είµαι φίλος µε κάποιον/α». Πράγµατι, 

η διαδικασία ανάπτυξης φιλικών δεσµών στα παιδιά τα βοηθά να αναγνωρίσουν τη 

σηµασία του µοιράσµατος προς αµοιβαίο όφελος (Youniss, 1994). Κάτω από αυτή 

την οπτική, οι ερευνητικές προσπάθειες, µελετούν, προτείνουν και κυρίως προκαλούν 

τον επιστηµονικό κόσµο προς νέες ερευνητικές αναζητήσεις.  

 

3.7. Περίληψη  

Υλικό του παρόντος κεφαλαίου αποτελούν τα ερευνητικά δεδοµένα που 

υποστηρίζουν ότι οι φιλικές βρεφικές, νηπιακές και παιδικές σχέσεις είναι εξαιρετικά 

σηµαντικές για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Μέσα από την αλληλεπίδραση µε 

συνοµηλίκους αναδύονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της φιλίας, η σύνδεση µε 

σηµαντικούς άλλους, η δυναµική του παιχνιδιού και της δηµοτικότητας, οι 

διαφυλικές διαφοροποιήσεις, η πολιτισµική διάσταση της φιλικής σχέσης και το 

διϋποκειµενικό µοίρασµα, το τελευταίο ως ρυθµιστής της ανθρώπινης ανάπτυξης και 

θεµελιωτής της ψυχικής υγείας. Η δυναµική του συναισθηµατικού και του γνωστικού 

πλαισίου των φιλικών αλληλεπιδράσεων και η σηµασία τους, αναδύεται –τέλος - από 

την συζήτηση που επισφραγίζει τα παραπάνω. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 

 

4.1. Εισαγωγή 

 

     Αρχικά, στο παρόν κεφάλαιο, γίνεται µια σύντοµη ανασκόπηση των βασικών 

θεωρητικών προσεγγίσεων που αφορούν στη δυναµική της συγκεκριµένης 

αναπτυξιακής περιόδου, της εφηβείας. Έµφαση δίδεται σε θεωρήσεις που φωτίζουν 

πλευρές της συγκρότησης του εαυτού και της κοινωνικής συµβίωσης του εφήβου. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισµένα ερευνητικά ευρήµατα της εφηβικής φιλίας. 

Γίνεται µια προσπάθεια κατανόησης των βασικών χαρακτηριστικών των εφηβικών 

φιλικών σχέσεων µέσω της γνωριµίας µε ερευνητικές προσεγγίσεις όπου 

καταδεικνύονται καίριες συνιστώσες της εφηβικής φιλίας. Επί της ουσίας, 

επιχειρείται µια διερευνητική πορεία στη συλλογιστική και στην επιστηµονική 

θεµελίωση των ερευνητικών µελετών που αφορούν στη φιλία κατά την εφηβική 

ηλικία. 

 

4.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις της εφηβείας 

 

Επιχειρώντας µια συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων προσεγγίσεων της 

εφηβείας, συναντάµε πρωτίστως τη ψυχοδυναµική προσέγγιση. Σύµφωνα µε την 

ψυχαναλυτική θεωρία του Freud η αίσθηση του εαυτού πηγάζει από την 

εσωτερίκευση των γονεϊκών προτύπων κατά τη δηµιουργία του Υπερεγώ, στο τέλος 

της Οιδιπόδειας περιόδου. Αυτές οι γονεϊκές ταυτίσεις διατηρούνται ως επί το 

πλείστον σταθερές για το υπόλοιπο της ζωής του ατόµου (Schwartz, 2001). Η 

σπουδαιότητα των πρώτων εµπειριών για τη µετέπειτα ανάπτυξη της 

προσωπικότητας, καταδεικνύεται και στο αναπτυξιακό ορόσηµο της εφηβείας. Οι 

ενορµήσεις της ήβης αναστατώνουν την ισορροπία στη λειτουργία του Εγώ, του 

Εκείνο και του Υπερεγώ, οπότε κατά την εφηβεία συντελείται η αναβίωση της 

βρεφικής οιδιπόδειας σύγκρουσης (Pervin, & John, 2001). Προκειµένου αυτή, η 

τελευταία, να µην µεταφερθεί στην ενήλικη ζωή, ο έφηβος διαφοροποιεί τις 

αναπαραστάσεις του εαυτού του από αυτές των γονέων του, µακριά από την 

οικογενειακή εστία (Μόττη – Στεφανίδη, 1997).  
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Περισσότερο κοινωνική η θέαση των νέο-φροϋδικών – Horney και Sullivan -

φωτίζει τις διαπροσωπικές σχέσεις και την ανάπτυξη του εαυτού κατά την επαφή µε 

τους άλλους. Η κοινωνική αποδοχή από τους φίλους και τους δασκάλους γίνεται πηγή 

αυτοεκτίµησης (ή άγχους), ενώ η οµόφυλη φιλία θεµελιώνει τη σχέση µε άτοµο του 

άλλου φύλου. Στην ίδια λογική, οι θεωρητικοί των αντικειµενότροπων σχέσεων 

ορίζουν την ατοµική ταυτότητα µέσα από τα ιδιαίτερα βιώµατα του ατόµου µε 

σηµαντικούς άλλους (Pervin, & John, 2001). 

     Η κοινωνικογνωστική θεωρία του Bandura, εξέλιξη της παραδοσιακής 

θεωρίας της µάθησης, ασχολείται µε το πώς οι έφηβοι – και άλλες ηλικιακές 

κατηγορίες - ενεργούν γνωστικά πάνω στις κοινωνικές τους εµπειρίες και πως οι 

γνωστικές αυτές ενέργειες επηρεάζουν τη συµπεριφορά και την ανάπτυξή τους. 

Μελετητής ο Bandura της σύνδεσης σκέψης και συµπεριφοράς (Grusec, 1995/1997), 

δίνει βαρύτητα στην ανάπτυξη ικανοτήτων κάτω από συγκεκριµένες παραµέτρους και 

συνθήκες (Pervin, & John, 2001). Αντιµετωπίζει δε, επιφυλακτικά τον ισχυρισµό ότι 

η εφηβεία είναι ένα ξεχωριστό στάδιο ανάπτυξης, παρέχοντας έτσι το προβάδισµα 

στις πολιτισµικές διαφορές (Cole, & Cole, 2002b)˙ προσδοκώµενη θέση, δεδοµένου 

ότι ως συµπεριφοριστής, δεν βλέπει στάδια ή φάσεις στην ανθρώπινη ανάπτυξη. 

      

Σηµαντική η αναφορά στην κονστρουκτιβιστική προσέγγιση του Piaget µε το 

πέρασµα της εφηβικής σκέψης από το στάδιο των συγκεκριµένων νοητικών 

ενεργειών στο στάδιο των τυπικών νοητικών ενεργειών, µετάβαση που ενσταλάζεται 

σε ένα νέο επίπεδο ψυχικής οργάνωσης. Χρησιµοποιώντας λογικοµαθηµατικά 

µοντέλα – κατά την στρουκτουραλιστική περίοδο - (Beilin, 1995/1997) ο Piaget, 

επιχείρησε  συµβιβασµό της βιολογικής και της περιβαλλοντικής ερµηνείας, 

δείχνοντας πως οι ξεχωριστές ιδιότητες της εφηβείας, ως προϊόντα αλληλεπίδρασης 

βιολογικών και κοινωνικών παραγόντων, αναγνωρίζονται σε κάθε κοινωνία, πέρα 

από πολιτισµική οργάνωση (Cole, & Cole, 2002b). Στον αντίποδα ο Vygotsky, 

υποστήριξε ότι η φυσική και η πολιτισµική γραµµή ανάπτυξης έρχονται σε επαφή και 

αλληλοσχηµατίζονται (Wertsch, & Tulviste, 1995/1997). Χρήσιµη εδώ η αναφορά 

στις θεωρίες πολιτισµικού πλαισίου, που δεν αποδέχονται την εφηβεία ως 

οικουµενικό στάδιο ανάπτυξης, αλλά θεωρούν ότι εµφανίζεται µόνο σε συνθήκες που 

δηµιουργούν καθυστέρηση µεταξύ βιολογικής ωρίµανσης και ενηλικίωσης (Cole, & 

Cole, 2002b).  
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Από τους σηµαντικότερους ψυχαναλυτές του Εγώ, ο Εrikson, περιγράφει την 

ανάπτυξη της ζωής ως µια σειρά αναπτυξιακών κρίσεων (Erikson, 1980). Οι 

εσωτερικευµένες επιπτώσεις της κάθε κρίσης επιδρούν στη διεργασία επίλυσης της 

επόµενης κρίσης (Vleioras, & Bosma, 2005). Η θεωρία του εν λόγω ερευνητή 

δοµείται µε ψυχοκοινωνικούς όρους (Pervin, & John, 2001˙ Slater, 2003), όπου ο 

έφηβος µελετάται ως άτοµο που αντιµετωπίζει µια νέα δοκιµασία ζωής˙ µια κρίση 

που τοποθετεί έναν ακόµη ακρογωνιαίο λίθο για τη διαµόρφωση της προσωπικότητας 

του ενήλικα.  Εκείνη η πλευρά της θεωρίας του Erikson που συγκέντρωσε την 

περισσότερη προσοχή, είναι δίχως άλλο, η ταυτότητα (McLean, 2005). Το δίπολο στο 

οποίο επικεντρώνεται ο Erikson είναι η σύνθεση της ταυτότητας από τη µια και η 

σύγχυση των ρόλων από την άλλη (Erikson, 1980). Αυτός ακριβώς είναι κι ο βασικός 

αναπτυξιακός στόχος της εφηβείας (McLean, & Pratt, 2006˙ Μόττη - Στεφανίδη, 

1997). Ο έφηβος εξερευνά τον εαυτό για να καταλήξει είτε να συνενώσει σε ένα 

αρµονικό σύνολο αντιθετικές πτυχές της κοινωνικής του συµβίωσης, είτε να βιώσει 

σύγχυση ρόλων (Herbert, 1999). ∆ίχως να παραγκωνίζονται οι ασυνείδητες πλευρές 

του εαυτού, η σκέψη του Erikson τοποθετεί  το άτοµο σ΄ ένα συνεχές, όπου ιδεώδες 

σηµείο θεωρείται το µέσον, µε µία τάση προς τον πόλο της σύνθεσης (Schwartz, 

2001).  

 

Ο Marcia στηριζόµενος στις θεωρητικές θέσεις του Erikson, µετασχηµάτισε µια 

µάλλον διάχυτη ψυχαναλυτική έννοια σε καρποφόρο βάση για την εµπειρική έρευνα 

(Moshman, 1999˙ Waterman, 1999). Αναφερόµενος στη διαµόρφωση της 

ταυτότητας, βασικοί αναπτυξιακοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν κατά την 

εφηβεία, είναι: α) η εξερεύνηση, δηλαδή η αναζήτηση µιας πληρέστερης αίσθησης 

του εαυτού, εστιασµένη τόσο στον εαυτό όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον, και β) η 

δέσµευση σε ένα συγκεκριµένο σύνολο πεποιθήσεων, αρχών αξιών και στόχων 

(Archer, 1989˙ Dunkel, & Lavoie, 2005˙ Torges, Stewart, & Duncan, 2009˙ 

Waterman, 1999). Βασισµένος σ΄ αυτούς τους άξονες και δίνοντας προβάδισµα στην 

ατοµική επιλογή, µελέτησε τέσσερις καταστάσεις ταυτότητας: την επίτευξη, τη 

διάχυση, τον αποκλεισµό και την αναστολή, θεωρώντας την επίτευξη πληρέστερη 

αναπτυξιακά (Marcia, 1966).  

 

Ψυχολογικά πολυσύνθετη η διεργασία της εφηβείας, βιώνεται ως µια ανάπτυξη 

συνεχής, µε διακυµάνσεις ή µε τρόπο θυελλώδη (Braconnier, & Marcelli, 
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1998/2002)˙ όπως και να πορεύεται πάντως ο έφηβος, ο Marcia, στα χνάρια του 

Erikson, τονίζει τη σηµασία της ατοµικής επιλογής (Marcia, 1966). 

 

4.3. Η λειτουργικότητα των φιλικών σχέσεων στην εφηβική ηλικία 

 

Οι µελέτες για τη φιλία κατά την περίοδο της εφηβείας, αφορούν στην 

κοινωνική συγκρότηση του εαυτού µέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις. Η 

οικοδόµηση του εαυτού σε ένα πλαίσιο συνανάπτυξης µε τους φίλους, η αποδοχή της 

αρχής της αµοιβαιότητας και η σύλληψη της ηθικής διάστασης του αµοιβαίου 

ενδιαφέροντος, είναι στοιχεία που υπογραµµίζονται στις εφηβικές φιλίες (Newcomb, 

& Bagwell, 1996˙ Corsaro, & Eder, 1990˙  Youniss, 1994).  

Κατά τον Berndt (1999), η ατζέντα της εφηβείας περιλαµβάνει τέσσερα 

στοιχεία που συνδέονται µε τη λειτουργικότητα των φιλικών σχέσεων στη 

συγκεκριµένη αναπτυξιακή περίοδο. Οι ποιότητες αυτές είναι: 

(α) η αποδέσµευση των εφήβων από την οικογένεια και η διάθεση για ανεξαρτησία, 

τους οδηγούν στην αξιοποίηση της συντροφικότητας µε τους φίλους, οι οποίοι εν 

µέρει αντικαθιστούν τους γονείς ή τα αδέλφια, 

(β) η αναζήτηση ενός δικού τους κόσµου βρίσκει την έκφρασή της στις εφηβικές 

φιλίες και αποκτά περιεχόµενο µέσα από την αλληλοϋποστήριξη, την εµπιστοσύνη 

και τις φιλικές συµµαχίες, 

(γ) η διαµόρφωση της ταυτότητας των εφήβων ενδέχεται να δεχθεί θετική επίδραση 

λόγω της φιλικής υποστήριξης ή να επηρεαστεί από στοιχεία ανταγωνισµού εξαιτίας 

µιας πιθανής αντιζηλίας συνοµηλίκων και 

(δ) η ανάπτυξη µιας προσωπικής ιδεολογίας, πεποίθησης ή γνώµης, καθώς η 

υιοθέτηση απόψεων για την κοινωνία πηγάζουν σε έναν σηµαντικό βαθµό από 

φιλικές συζητήσεις. 

 

∆ιατηρώντας µια αναπτυξιακή οπτική, θα λέγαµε ότι σύµφωνα µε 

αυτοαναφορές, ο αριθµός των φίλων µειώνεται από την παιδική ηλικία στην εφηβεία 

και περιορίζεται ακόµα περισσότερο στην ενηλικίωση (Berndt, 1999). Ο 

προσδιορισµός του καλύτερου, του πιο στενού φίλου, είναι µια διαδικασία 

περισσότερο εκλεκτική στην ύστερη εφηβεία και βέβαια, στην ενηλικίωση.  

Ενδιαφέροντα είναι τα πορίσµατα εργασιών για τους εφήβους που δείχνουν ότι 

αξίες και συµπεριφορές, που συναντάµε στην κοινωνία των ενηλίκων, 
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παρουσιάζονται και στους εφήβους. Για παράδειγµα, η αφοσίωση, η 

αλληλοϋποστήριξη και η εµπιστοσύνη, αλλά παράλληλα και αρνητικά στοιχεία όπως 

ο σχολιασµός και ο αποκλεισµός απαντώνται στις εφηβικές φιλίες, όµοια µε τις 

ενήλικες σχέσεις (Eder, 1985). Σύµφωνα µε άλλες έρευνες οι φιλικές σχέσεις της 

παιδικής και εφηβικής ζωής – ως προς τον τρόπο συγκρότησης και τη δυνατότητα 

διατήρησής τους - µπορούν να λειτουργήσουν ως ενδείξεις κοινωνικής επάρκειας για 

την ενήλικη ζωή (Bagwell, et al., 1998˙ Buhrmester, 1996).  

 

Μελέτες του Youniss (1994) για τις φιλίες των παιδιών και των εφήβων 

προτείνουν την ύπαρξη ενός αναπτυξιακού µοντέλου που υποστηρίζει τη 

διαµόρφωση της προσωπικότητας µέσα σε ένα πολύπλευρο κοινωνικό σύστηµα. Στις 

φιλικές σχέσεις  δοµούνται θεµελιώδεις ιδιότητες, όπως η αµοιβαία προσφορά και 

κατανόηση, η αλληλεπίδραση και η ανοιχτή επικοινωνία. Από τις φιλίες της πρώτης 

παιδικής ηλικίας όπου πρωτεύει η σκηνοθεσία του παιχνιδιού, ως τις 

διαπραγµατεύσεις της εφηβείας, τα άτοµα βιώνουν ιστορίες δεσµεύσεων, µαθαίνουν 

την αµοιβαιότητα και προετοιµάζονται για την υπεύθυνη συµµετοχή τους σε στενές 

φιλίες, αλλά και για τη λειτουργία τους στο κοινωνικό πλαίσιο των ενηλίκων. Ο 

Youniss (1994) υποστηρίζει ότι τα παιδιά και οι έφηβοι κατανοούν την ατοµικότητά 

τους µέσα από διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες έχουν τη βάση τους σε έµφυτες 

αρχές αµοιβαιότητας, της αµοιβαίας ευθύνης και της συνεργασίας. Οι εκφάνσεις του 

ατοµισµού στη σύγχρονη ζωή είναι η µία εκδοχή του «ξυλοπόδαρου µοντερνισµού» 

κατά τον µελετητή˙ η συντροφικότητα και η αφοσίωση είναι η άλλη, η οποία 

παρατηρείται όπου υπάρχουν άνθρωποι.  

 

Ενεργός συµµέτοχος στο µοίρασµα της κοινωνικής γνώσης το παιδί και ο 

έφηβος, εκφράζει αυτήν ακριβώς, την άλλη πλευρά. Εκεί δηλαδή όπου η φιλία µάς 

εκθέτει µε τον πλέον άµεσο και βιωµατικό τρόπο τη σηµασία του κοινωνικού, 

διυποκειµενικού νου, ο οποίος συλλαµβάνει και δίνει νόηµα στις εµπειρίες του λόγω 

των σχέσεων του µε τους άλλους ανθρώπους (Thomassin, 1977, στο 

Κουγιουµουτζάκης & συν., 2007a). Και η φιλία, είναι δίχως άλλο, µια σηµαντική 

ανθρώπινη σχέση. 
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4.4. Η δυναµική της φιλίας κατά τα πρώτα εφηβικά χρόνια  

 

Πλήθος ερευνών συγκλίνουν στο ότι οι εφηβικές φιλίες θεωρούνται ιδιαίτερα 

σηµαντικές για την ψυχολογική ανάπτυξη του ατόµου (Bukowski, et al., 1996˙ 

Newcomb, & Bagwell, 1996). Οι περισσότερες έρευνες δείχνουν αναπτυξιακές 

αλλαγές στις παιδικές και εφηβικές φιλικές σχέσεις (Newcomb, & Bagwell, 1996). 

Σύµφωνα µε αυτές, η οικειότητα των φιλικών σχέσεων εντείνεται µεταξύ της µέσης 

παιδικής ηλικίας και των πρώτων εφηβικών χρόνων (Berndt, 1982). Έχει ενδιαφέρον 

ότι ο Sullivan (1953) εισηγήθηκε την έναρξη των στενών φιλικών σχέσεων στα 

προεφηβικά χρόνια, πρόταση που δεν επιβεβαιώθηκε από την έρευνα που 

ακολούθησε.  

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εφηβείας οι φίλοι µοιάζουν στις προτιµήσεις, στα 

ενδιαφέροντα και στην κουλτούρα (δραστηριότητες στο σχολείο, µουσική, µόδα 

κ.λ.π.). Η οµοιότητα οφείλεται εν µέρει στην επιλογή των φίλων και εν µέρει στην 

επιρροή µεταξύ των φίλων. Έχει ενδιαφέρον εδώ το γεγονός ότι ευρήµατα ερευνών 

του Youniss (1994) δείχνουν ότι υπάρχει περισσότερο έντονη διαφοροποίηση 

ανάµεσα σε εφηβικές φιλικές παρέες – συνοδευόµενη από ανοχή και σεβασµό - παρά 

σε φιλίες παιδιών µικρότερης ηλικίας. 

 

Κάτω από άλλη οπτική, οι φιλίες της πρώτης εφηβείας δεν διαφέρουν 

ουσιαστικά από εκείνες της ύστερης εφηβείας ή τις άλλες, των µικρότερων παιδιών. 

Η έρευνα προτείνει ότι η σταθερότητα των φιλικών σχέσεων αλλάζει λίγο µεταξύ της 

τέταρτης και πέµπτης τάξης του δηµοτικού σχολείου. Παρατηρήσαµε άλλωστε ότι, 

στην παιδική ηλικία (βλ. παραπάνω) τα κορίτσια φαίνονται συχνά να έχουν πιο 

στενές και αποκλειστικές φιλίες από τα αγόρια, αν και η γενικότερη εικόνα των 

διαφορών φύλων στις φιλίες είναι πιο σύνθετη. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των 

φιλικών σχέσεων στην πρώτη εφηβεία εµφανίζονται να καθορίζονται εν µέρει από τις 

βιολογικές, κοινωνικές, και γνωστικές αλλαγές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 

ζωής. Στις ανταγωνιστικές καταστάσεις, η συµπεριφορά των εφήβων προς τους 

φίλους τους χαρακτηρίζεται περισσότερο προκοινωνική από ό,τι εκείνη των 

µικρότερων παιδιών, διότι στοχεύουν στη δόµηση µιας σχέσης ισότητας (Berndt, 

1982).  

Στις περισσότερες περιγραφές της ψυχολογικής ανάπτυξης, εξέχουσα σηµασία 

δίδεται στις φιλίες κατά τη διάρκεια της πρώιµης εφηβείας, δηλ., µεταξύ 12 και 14 
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ετών. Οι Douvan και Adelson (1966), υποστήριξαν ότι οι οµόφυλες φιλίες είναι πιο 

στενές και εντονότερες στην πρώιµη εφηβεία από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο 

του κύκλου της ανθρώπινης ζωής. Επίσης πρότειναν ότι οι φιλίες σε αυτές τις ηλικίες 

έχουν µια σηµαντική επιρροή στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και της κοινωνικής 

συµπεριφοράς. 

 

Τρεις κατηγορίες ερµηνειών έχουν δοθεί για την ιδιαίτερη σηµασία των 

εφηβικών φιλικών σχέσεων. Κατ' αρχάς, η εφηβεία παραδοσιακά έχει οριστεί ως µια 

σηµαντική µεταβατική περίοδος µε βιολογικές αλλαγές, που ενδέχεται να 

δηµιουργήσουν προβλήµατα στους εφήβους, τα οποία οι τελευταίοι διαχειρίζονται µε 

τη βοήθεια των φίλων (Douvan, & Adelson, 1966). Αυτή η θεωρητική θέση 

χαρακτηρίζει την συγκεκριµένη αναπτυξιακή περίοδο ως θυελλώδη και αγχογόνο.  

∆εύτερον, το κοινωνικό περιβάλλον του πρώιµου εφήβου είναι διαφορετικό από 

αυτό του παιδιού ή του ύστερου εφήβου. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στις 

θεωρητικές προσεγγίσεις της εφηβείας, οι κοινωνικές σχέσεις µε τους γονείς 

µετασχηµατίζονται, δεδοµένου ότι οι έφηβοι διεκδικούν µεγαλύτερη ανεξαρτησία. 

Όµως, αυτή η ανεξαρτησία είναι αρκετά περιορισµένη, επειδή η κοινωνική θέση του 

πρώιµου εφήβου είναι οριακή. ∆εν αντιµετωπίζεται ούτε ως παιδί, ούτε ως ενήλικος. 

Η ηλικία των 16 ετών – που σε πολλές δυτικές κοινωνίες σηµατοδοτεί το τέλος της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την έναρξη του εργασιακού δικαιώµατος - είναι ένας 

κατάλληλος κοινωνικός δείκτης για το τέλος της πρώιµης εφηβείας (Bakan, 1972). 

Επιπλέον, αν και οι έφηβοι αυτής της περιόδου αναπτύσσουν σεξουαλική 

συµπεριφορά, αποθαρρύνονται να δηµιουργήσουν στενές σχέσεις µε το άλλο φύλο. Η 

ύστερη εφηβεία θεωρείται περισσότερο κατάλληλη για τέτοιες δραστηριότητες. 

Αυτοί οι κοινωνικοί όροι καθορίζουν εν µέρει τη φύση και τις λειτουργίες των 

φιλικών σχέσεων κατά τη διάρκεια της πρώιµης εφηβείας. Οι στενοί φίλοι και οι 

συνοµήλικοι γίνονται πρωτεργάτες στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των εφήβων. 

Σύµφωνα µε τις αυτοαναφορές τους, οι έφηβοι αναλώνουν το µεγαλύτερο µέρος του 

ελεύθερου χρόνου τους µιλώντας στους συνοµηλίκους τους, πράγµα που τους κάνει 

να αισθάνονται περισσότερη ικανοποίηση (Csikszentmihalyi, Larson, & Prescott, 

1977). Επιπλέον, οι φιλίες µπορούν να έχουν µια σηµαντική επιρροή στην εφηβική 

ανάπτυξη λόγω των τυπικών ή δοµικών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων τους.  

Αντίθετα από την ιεραρχική σχέση µεταξύ των γονέων και των παιδιών τους, η φιλία 

είναι µια σχέση ισονοµίας. Εποµένως, οι αλληλεπιδράσεις µε τους φίλους µπορούν 
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να αποτελέσουν µια θεµελιώδη πρώτη ύλη για τη δόµηση των ενήλικων σχέσεων µε 

τους συναδέλφους, τους γείτονες, ή τους συζύγους στην ενηλικίωση (Piaget, 

1932/1999˙  Youniss, 1980). 

Τρίτον, οι γνωστικές δυνατότητες συνεχίζουν να αναπτύσσονται κατά τη 

διάρκεια της εφηβείας. Οι έφηβοι αποκτούν νέα συνείδηση του εαυτού και της 

ταυτότητάς τους, κατανοούν µε περισσότερο περίπλοκο τρόπο τον κόσµο γύρω τους 

και εκλογικεύουν ιδεολογικές θέσεις και κοινωνικές συνθήκες (Kohlberg, & Gilligan, 

1972).  

Η ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων φαίνεται να επηρεάζει τις φιλικές 

σχέσεις. Έτσι, εκτιµάται ότι οι έφηβοι είναι περισσότερο ικανοί να καταλάβουν τις 

σκέψεις και τα συναισθήµατα των φίλων τους και να αξιολογήσουν τη σπουδαιότητα 

της αµοιβαιότητας στις φιλίες. Ο αντίκτυπος των βιολογικών, των κοινωνικών και 

των γνωστικών αλλαγών κατά την εφηβεία σπάνια εξεταζόταν άµεσα. Από τη 

δεκαετία του 1980 και µετά, η εµπειρική έρευνα επικεντρώθηκε στον εντοπισµό 

χαρακτηριστικών γνωρισµάτων των φιλικών σχέσεων, στόχος που, σε ένα µεγάλο 

µέρος, δεν είχε παλαιότερα επιτευχθεί (Berndt, 1999˙ Bigelow, & La Gaipa, 

1980/1995˙ Buhrmester, 1990˙ Furman, & Buhrmester, 1992˙ Hartup, 1996a˙ Rubin, 

1980/1987˙ Savin - Williams, & Berndt, 1990˙ Sharabany, Gershoni, & Hofman, 

1981˙ Youniss, 1994). Παραµένουν, ωστόσο λίγα τα στοιχεία που δηλώνουν σύνδεση 

των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων των φιλικών σχέσεων µε άλλες µεταβολές που 

λαµβάνουν χώρα κατά την εφηβεία. Η επίδραση  των φιλικών σχέσεων στην 

προσωπικότητα και την κοινωνική συµπεριφορά των εφήβων, είναι επίσης ένα 

ζήτηµα που δεν έχει µελετηθεί εκτενώς. 

 

Τέσσερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της φιλίας έχουν γίνει συστηµατικός 

στόχος έρευνας: α) η οικειότητα στις φιλικές σχέσεις, β) η ανταπόκριση στις ανάγκες 

και τις επιθυµίες του άλλου ως αµοιβαία στήριξη, γ) ο βαθµός οµοιότητας ή 

συµπληρωµατικότητας µεταξύ των φίλων και δ) η σταθερότητα των φιλικών σχέσεων 

µε την πάροδο του χρόνου, η δυνατότητά τους δηλαδή να υπερβαίνουν συγκρούσεις 

και προβλήµατα. Κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και οι πιθανές 

επιπτώσεις του στην ανάπτυξη συζητούνται παρακάτω. Όπου είναι δυνατό, γίνεται 

σύγκριση του υλικού που αφορά στις πρώιµες εφηβικές φιλίες µε τη µέση παιδική 

ηλικία και την ύστερη εφηβεία, προκειµένου να διαφανεί η αναπτυξιακή διαδροµή 

της συγκεκριµένης περιόδου.  Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις διαφορές των φύλων˙ 
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αρκετοί άλλωστε είναι οι συγγραφείς που έχουν προτείνει ότι τα κορίτσια 

διαµορφώνουν πιο στενές και περισσότερο οικείες φιλίες από τα αγόρια  (Berndt, 

1981˙  Bigelow, & La Gaipa, 1980/1995˙  Douvan, & Adelson, 1966˙ Furman, & 

Buhrmester, 1985). 

 

4.5. Η ανάπτυξη της στενής φιλίας 

 

Οι περισσότεροι θεωρητικοί έχουν υποθέσει ότι οι στενές φιλίες προκύπτουν 

αρχικά κατά τη διάρκεια της πρώιµης εφηβείας (Berndt, 1982). Ο Sullivan (1953) 

πρότεινε ότι τα παιδιά µπορούν να διαµορφώσουν στενές φιλίες λίγο πριν την 

εφηβεία, αλλά επίσης σχολίασε ότι πολλά παιδιά αναπτύσσουν τέτοιες φιλίες 

αργότερα. Ο Selman (1981a, 1981b) υποστήριξε ότι οι στενές φιλίες είναι δυνατές 

µόνο όταν τα παιδιά φθάνουν σε ένα ορισµένο επίπεδο ικανότητας ανάληψης ρόλου. 

Για να µοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήµατά τους µε έναν φίλο και να 

αποκριθούν κατάλληλα όταν ο φίλος µοιράζεται τις σκέψεις του µαζί τους, τα παιδιά 

πρέπει να είναι σε θέση να συγκρατήσουν στο µυαλό τους τόσο τις δικές τους 

απόψεις, όσο και τις απόψεις ενός άλλου προσώπου. Σύµφωνα µε Selman (1981a, 

1981b), αυτό το επίπεδο ανάληψης ρόλου κανονικά επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια 

της πρώιµης εφηβείας. 

 

Παιδιά και έφηβοι έχουν υποβληθεί σε ανοιχτές ερωτήσεις για τη φιλία, του 

τύπου «τι είναι φίλος;» ή «πώς µπορείς να πεις ότι κάποιος είναι ο καλύτερος φίλος 

σου;» (Berndt, 1982). Τα σχόλια για το κοινό µοίρασµα σκέψεων και συναισθηµάτων 

µε τον στενό φίλο αυξάνουν εντυπωσιακά µεταξύ µέσης παιδικότητας και πρώιµης 

εφηβείας (Bigelow, 1977˙ Douvan, & Adelson, 1966˙ Reisman, & Shorr, 1978˙ 

Selman, 1981b˙ Youniss, 1980). Ο Berndt (1999), βέβαια, υποστηρίζει ότι οι 

περισσότεροι έφηβοι έχουν παραπάνω από έναν φίλο, µια και όλοι εντάσσονται σε 

φιλικές παρέες˙ έτσι περιορίζουν την πιθανότητα αποµόνωσης και ενισχύουν την 

αίσθηση του ανήκειν.  

 

Οι Douvan και Adelson (1966) παρουσίασαν µια πιο ψυχοδυναµική εξήγηση 

για την εµφάνιση των στενών φιλικών σχέσεων στην πρώιµη εφηβεία. Πρότειναν ότι 

οι έφηβοι χρειάζονται τους φίλους για να τους βοηθήσουν να αντιµετωπίσουν τις 

σεξουαλικές ενορµήσεις και να ρυθµίσουν την ενέργεια που ξυπνά στην αρχή της 
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εφηβείας. Κατά τη διάρκεια των µεταξύ τους συνοµιλιών, οι έφηβοι µπορούν να 

εκφράσουν το συναίσθηµά τους για τις σωµατικές και ψυχολογικές αλλαγές που 

βιώνουν, δεχόµενοι τις συµβουλές και την υποστήριξη των φίλων. Η οικειότητα είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική στην πρώιµη εφηβεία επειδή οι παρορµήσεις και οι ορµές είναι 

εντονότερες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Επιπλέον, στην ύστερη εφηβεία οι 

ετερόφυλες σχέσεις γίνονται πιο στενές από ότι οι οµόφυλες.  

Ένα µέρος του ερευνητικού υλικού που αφορά στις εφηβικές φιλίες προκύπτει 

από τη διερεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της δυαδικής φιλίας, όπως τα 

αναφέρουν οι ίδιοι οι έφηβοι. Η οπτική αυτή, αφορά και στην παρούσα ερευνητική 

µελέτη. 

 

4.6. Χαρακτηριστικά µιας εφηβικής υποστηρικτικής φιλίας: Η σηµασία της 

οικειότητας  

 

Η επίδραση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της φιλίας στην ανάπτυξη των 

παιδιών και των εφήβων έχει κινητοποιήσει την επιστηµονική έρευνα˙ µια δεύτερη 

κατηγορία µελετών ενδιαφέρεται για το εύρος του κοινωνικού δικτύου των φίλων 

(Hartup, 1996a). Ως προς τον πρώτο ερευνητικό προσανατολισµό που µας ενδιαφέρει 

εν προκειµένω, θεωρείται ότι κεντρικό ποιοτικό στοιχείο µιας υποστηρικτικής φιλίας 

είναι η οικειότητα (Berndt, 1999˙ Sullivan, 1953), η οποία - ως αποτέλεσµα 

διαφωνιών ως προς το ακριβές περιεχόµενό της (Berndt, 2004) - έχει καθοριστεί σε 

διάφορους τρόπους. Κατά περίπτωση χρησιµοποιείται για να περιγράψει γνωρίσµατα 

που σκιαγραφούν την ένταση ή την εγγύτητα της σχέσης. Ο Sullivan (1953) 

προσδιόρισε τις φιλίες κατά αυτόν τον τρόπο˙ επιπλέον, αναφέρθηκε στο µοίρασµα 

προσωπικών σκέψεων και συναισθηµάτων µε φίλους. Υπογράµµισε επίσης την 

πραγµατική γνώση των προσωπικών πληροφοριών για έναν φίλο, όπως οι ανησυχίες, 

οι φόβοι, ή τα γνωρίσµατα της προσωπικότητάς  του (Selman, 1981b). Αυτές οι δύο 

πτυχές της οικειότητας είναι σχετικές αλλά ευδιάκριτες: οι έφηβοι θα µπορούσαν να 

γνωρίσουν βαθειά το φίλο τους κατά τη διάρκεια των µεταξύ τους αλληλεπιδράσεων 

και των συνοµιλιών τους. 

 

Έχει υποστηριχτεί ότι η οικειότητα εντείνεται κατά τη διάρκεια της εφηβείας 

(Sullivan, 1953), αλλά υπάρχουν δεδοµένα που δεν υποστηρίζουν αυτήν την υπόθεση 

(Furman, & Buhrmester, 1992). Οι καλύτεροι φίλοι συµβουλεύουν, στηρίζουν και 
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εµπιστεύονται ο ένας τον άλλον, θέτοντας τα θεµέλια για την ανάπτυξη της 

ενσυναίσθησής τους, την ενίσχυση της αυτοεκτίµησής τους, τη βελτίωση της 

ικανότητάς τους να διέρχονται καταστάσεων ψυχικής έντασης καθώς τη δηµιουργία 

µιας διευρυµένης προοπτικής του κόσµου (Berndt, 1999).  

Η οικειότητα προϋποθέτει την αποκάλυψη µυστικών, την εµπιστοσύνη, την 

κατανόηση και τη συναισθηµατική στήριξη. Έφηβοι που καλούνται να περιγράψουν 

τη φιλία τους, αναφέρουν αυτά τα στοιχεία συχνότερα από ό,τι τα παιδιά (Berndt, 

1999˙ Savin - Williams, & Berndt, 1990). Ορισµένες από τις οικείες συζητήσεις των 

εφήβων γίνονται µέσα σε ένα πλαίσιο αιτιολόγησης συναισθηµάτων για 

συνοµήλικους που συµπαθούν ή αντιπαθούν. Αυτοί οι σχολιασµοί – στους οποίους 

είναι περισσότερο εξοικειωµένα τα κορίτσια - παρέχουν στους εφήβους κοινωνικά 

εργαλεία για να κατανοήσουν τον περίγυρό τους και να αξιολογήσουν συµπεριφορές 

(Berndt, 1999). Θεωρείται µάλιστα ότι η οικειότητα των παιδικών και εφηβικών 

φιλικών σχέσεων – στοιχείο που δηλώνει αναπτυξιακή αλλαγή ως συνδιαλλαγή - 

θέτει τα θεµέλια των επόµενων ροµαντικών σχέσεων που βιώνει και διαχειρίζεται ο 

έφηβος (Seiffge - Krenke, 2000). 

 

Οι αναφορές στην οικειότητα δεν εµφανίζονται πολύ συχνά στην πρώιµη 

εφηβεία˙ γίνονται συχνότερες µετά τα δεκαέξι  (Bigelow, & La Gaipa, 1980/1995˙  

Douvan, & Adelson, 1966). Επίσης, η οικειότητα στις φιλικές σχέσεις έχει 

αξιολογηθεί µε πιο δοµηµένες τεχνικές. Σε µια µελέτη (Sharabany, Gershoni, & 

Hofman, 1981), οι έφηβοι περιέγραψαν τις φιλίες τους ως τη δυνατότητα µέσα από 

αυτήν τη σχέση να αυτο-αποκαλυφθούν πλήρως («αισθάνοµαι ελεύθερος να της/του 

µιλήσω σχεδόν για όλα») 

και να αναγνωρίσουν συναισθήµατα του άλλου («ξέρω πώς αισθάνεται χωρίς να µου 

το πει»). Σε µια άλλη µελέτη (La Gaipa, 1979), οι έφηβοι, εκτιµώντας τη σηµασία 

των διάφορων διαστάσεων µιας στενής φιλίας, κράτησαν χαµηλή βαθµολογία σε 

ηλικίες 12 και 14 ετών και σταθερή µεταξύ 14 και 20. Ο Sharabany και οι συνεργάτες 

του (1981) επίσης βρήκαν µια µείωση στις γενικές εκτιµήσεις των οµόφυλων φιλικών 

σχέσεων στην ηλικία των 13 ετών. 

 

Η φιλία που κατανοεί και µοιράζεται, δεν χαρακτηρίζεται µόνο από οικειότητα 

αλλά και από προκοινωνική συµπεριφορά, δηλαδή από βοήθεια, συµµετοχή και 

στήριξη. Η τόνωση της αυτοεκτίµησης του φίλου και η αφοσίωση είναι επίσης 
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σηµαντικά χαρακτηριστικά µιας στενής φιλίας κατά την εφηβεία. Έχει προταθεί, 

µάλιστα, ότι οι έφηβοι που συνάπτουν φιλικές σχέσεις οικειότητας έχουν σε 

µικρότερο βαθµό άγχος, επιθετικότητα και συναισθήµατα κατάθλιψης, από ό,τι 

συνοµήλικοί τους που δηµιουργούν φιλικούς δεσµούς δίχως µεγάλη οικειότητα 

(Buhrmester, 1990).  Η υποστήριξη του φίλου όταν έρχεται σε σύγκρουση µε άλλες 

οµάδες ή θυµατοποιείται (δηλαδή υφίσταται εκφοβισµό) και η µη εγκατάλειψή του 

είναι απαραίτητες σε µια δυνατή εφηβική φιλία. Από την άλλη πλευρά βέβαια, 

µελετώντας τις φιλικές σχέσεις που αναπτύσσουν οι έφηβοι στην εµπλοκή ή όχι 

περιστατικών εκφοβισµού έχει φανεί ότι η έγκριση των «κολλητών» - σε περιπτώσεις 

υποψήφιων δραστών - είναι ζήτηµα προτεραιότητας για τα παιδιά (Rigby, 2008).  

 

Εκείνο που κατά κανόνα έχει υποστηριχθεί στις έρευνες είναι ότι η εφηβεία 

αφορά στην αναπτυξιακή περίοδο κατά την οποία οι φιλίες εµφανίζουν για πρώτη 

φορά όλα τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών σχέσεων υποστήριξης (Berndt, 1999). 

Η έλλειψη µάλιστα αυτών των χαρακτηριστικών και ιδιαιτέρως της οικειότητας, έχει 

αποτελέσει αντικείµενο παρεµβατικών συµβουλευτικών σχεδιασµών, προκειµένου 

µέσα από οργανωµένα προγράµµατα συµβουλευτικής οµάδων να επιτευχθεί η 

εκµάθηση δηµιουργίας οικείων φιλικών σχέσεων (Shechtman, 2007).  

 

4.7. Ο ρόλος της οµοιότητας στις εφηβικές φιλίες 

 

Οι δυαδικές φιλικές σχέσεις είναι οι µικρότερες µονάδες της κοινωνικής δοµής 

στον κόσµο των συνοµηλίκων και αναπτύσσονται εκεί που παρέχεται η δυνατότητα 

για αλληλεπίδραση. Σε σχολεία και γειτονιές, οι έφηβοι σχετίζονται µε συνοµηλίκους 

που έχουν όµοια χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία, η εθνικότητα, η κοινωνική 

τάξη, οι προτιµήσεις σε δραστηριότητες ή ακόµα και η σχολική επίδοση (Berndt, 

1999). Η επικράτηση της φιλίας ανάµεσα σε παιδιά και εφήβους όµοιου φύλου αφορά 

στις κοινές επιλογές τους σε δραστηριότητες. Η τραχύτητα των αγοριών και η 

ευγένεια των κοριτσιών, κρατά αµφότερους µακριά από ετερόφυλες φιλίες, οι οποίες 

φαίνεται να αναπτύσσονται προς το τέλος της εφηβείας. 

Υπογραµµισµένη και από τον Piaget (1932/1999) η ισότητα ως πρωταρχικό 

στοιχείο της φιλίας, είναι χαρακτηριστική της δοµής του εφηβικού κοινωνικού 

κόσµου. Η θέση ενός εφήβου στον δικό του µικρόκοσµο, η φήµη του και η αποδοχή 
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που βιώνει, επηρεάζεται από το ρόλο του φίλου και επηρεάζει την συγκρότηση της 

δικής του ταυτότητας.  

Η προσωπική ιδιοτέλεια αποτελεί κάποιες φορές κίνητρο ώστε οι έφηβοι να 

επιλέξουν ως φίλους, διαφορετικά άτοµα σε σχέση µε τους ίδιους.  Η επιθυµία τους 

για απόκτηση θετικής κοινωνικής ταυτότητας τους προκαλεί να πλησιάζουν 

δηµοφιλείς συνοµηλίκους, ώστε να αναρριχηθούν στο κοινωνικό τους περιβάλλον 

(Hirsch, & Renders, 1986). Έτσι, επαναξιολογούνται θετικά µέσα από τους 

µηχανισµούς της κοινωνικής σύγκρισης και ταύτισης (Tajfel, & Turner, 2004).  

Έχουν επίσης εντοπιστεί αναπτυξιακές αλλαγές που αφορούν στη µορφή της 

οµοιότητας και συµβάλλουν στη δηµιουργία µιας φιλίας. Μελετητές αναφέρουν τις 

οµοιότητες σε ψυχολογικά γνωρίσµατα που χαρακτηρίζουν τους φίλους στο µέσον 

και στο τέλος της εφηβείας, ενώ τα αντικειµενικά χαρακτηριστικά (π.χ. κοινό 

σχολείο) είναι συναρτηµένα µε τη δηµιουργία µιας φιλίας ιδίως κατά την πρώιµη 

εφηβεία (Duck, 1975). 

 

4.8. Η σταθερότητα στις εφηβικές φιλικές σχέσεις 

 

Μια κατηγορία µελετών υπογραµµίζει τη σηµασία της σταθερότητας στις φιλίες 

κατά την εφηβεία και καταδεικνύει τις ασταθείς φιλίες ως ένδειξη ελλιπούς 

ψυχολογικής ανάπτυξης. Ο Gottman (2000) υποστηρίζει ότι παιδιά και έφηβοι µε 

συναισθηµατική ωριµότητα δηµιουργούν ποιοτικά καλύτερες και σταθερότερες 

φιλίες χάρη στην αναπτυσσόµενη ενσυναίσθησή τους. 

 

 Οι περισσότερες εφηβικές φιλίες πάντως έχουν µεγάλη διάρκεια και για τα δύο 

φύλα, διατηρώντας τους φίλους ενωµένους και τις συνθήκες που τους έφεραν κοντά, 

αµετάβλητες (Berndt, 1999). Το κόστος µιας τέτοιας παγιωµένης κατάστασης κατά 

µερικούς ερευνητές (Savin - Williams, & Berndt, 1990) είναι η προσκόλληση στους 

ίδιους φίλους και οι περιορισµένες ευκαιρίες σύναψης µιας νέας φιλίας σε επόµενα 

στάδια ανάπτυξης, οπόταν και οι συνθήκες αλλάζουν. 

Η κοινωνική δοµή της ευρύτερης οµάδας των συνοµηλίκων ενδέχεται, επίσης, 

να επηρεάσει την αναπτυξιακή πορεία και τη σταθερότητα των φιλικών σχέσεων. 

Υποστηρίζεται ότι στην πρώιµη εφηβεία οι οµάδες των συνοµηλίκων έχουν καλά 

προσδιορισµένες ταυτότητες και άκαµπτη δοµή˙ εποµένως οι φιλίες δεν έχουν 

ευελιξία (Crockett, Losoff, & Petersen, 1984). Προς το τέλος της εφηβείας τα όρια 
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είναι πιο ελαστικά (Brown, 2004), ενδεχοµένως εξαιτίας της νέας προοπτικής της 

ενήλικης ζωής και του τερµατισµού του σχολικού βίου (Berndt, 1999). 

 

4.9. Μοίρασµα και σύγκρουση στις φιλικές σχέσεις 

 

Η ελεύθερη συναισθηµατική έκφραση που χαρακτηρίζει µια στενή φιλία δεν 

αφορά µόνο στιγµές στήριξης και γενναιόδωρου µοιράσµατος, αλλά εµπεριέχει και 

διαφωνίες. Η αρνητική απόχρωση των φιλικών αλληλεπιδράσεων  καθρεπτίζεται σε 

συγκρούσεις, οι οποίες άλλωστε είναι κοινός τόπος στις ανθρώπινες σχέσεις. Η 

δύναµη που κινεί κάθε σχέση, εποµένως και τη φιλία, ενίοτε εκρηκτικά, φαίνεται να 

είναι ένα µείγµα οµοιότητας και διαφοράς. Ιδίως στη φιλία το ζητούµενο µοιάζει να 

είναι η άσκηση στην κοινότητα της διαφοράς και της ετερότητας. 

 

Λόγω του ότι οι έφηβοι συγκρίνουν συχνά τις επιδόσεις τους, ο ανταγωνισµός 

µε τους φίλους είναι υπαρκτός, δίχως αυτό να σηµαίνει ότι έχει απαραίτητα αρνητική 

χροιά (Berndt, 1999). Υπάρχουν βέβαια µελέτες οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι 

συγκρούσεις µε φίλους επιβαρύνουν τη σχολική προσαρµογή και συνδέονται µε 

συναισθήµατα µοναξιάς  και έλλειψης ικανοποίησης από τη σχολική ζωή. Το 

προβάδισµα στις συγκρουσιακές φιλικές σχέσεις δίδεται εδώ στα αγόρια (Ladd, 

Kochenderfer, & Coleman, 1996). 

Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι ερµηνεύουν τον ανταγωνισµό ως αποτέλεσµα των 

συγκρίσεων που κάνουν οι άνθρωποι µέσα από τις οποίες αναγνωρίζουν εαυτό και 

κόσµο. Οι θετικά – δηλαδή προς όφελός τους - διαφοροποιηµένες συγκρίσεις 

επηρεάζουν την αυτοεκτίµησή τους, γι αυτό και τις επιδιώκουν (Tajfel, & Turner, 

2004). Γνωρίζοντας πόσο σηµαντική είναι η αξία του εαυτού στη συγκρότηση της 

εφηβικής ταυτότητας, µπορούµε να αντιληφθούµε τη σπουδαιότητα των παραπάνω.   

Οι συχνές και έντονες συγκρούσεις µε τους φίλους συµβαδίζουν µε ανάλογη 

συµπεριφορά απέναντι σε καθηγητές ή συµµαθητές και µειώνονται, όταν η αξία της 

φιλικής σχέσης αποτελεί ισχυρό κίνητρο για αποφυγή διενέξεων (Berndt, 1999).  

Η ανάπτυξη της διυποκειµενικότητας στην εφηβεία (βλ. παραπάνω) θα 

µπορούσε να συµβάλλει ώστε να αντιµετωπιστούν οι συγκρούσεις ως δυνητικά 

θετικά γεγονότα µέσα από τα οποία βαθαίνει η αµοιβαία κατανόηση, εναρµονίζονται 

τα κίνητρα και οι ανάγκες δύο ανθρώπων, καλλιεργούνται ικανότητες συνοµιλίας και 

συνύπαρξης και παρέχεται µια ζωντανή εικόνα της κοινωνικής πραγµατικότητας.   
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4.10. Η σχέση της φιλίας µε τη ψυχική υγεία 

 

Η ανάπτυξη των εφήβων ενισχύεται από το µοίρασµα συγκινήσεων και 

συναισθηµατικών καταστάσεων µε τους φίλους. ∆ιαπολιτισµικές έρευνες δείχνουν 

ότι οι έφηβοι που έχουν υποστηρικτικές φιλίες διαθέτουν καλύτερη ψυχική υγεία, 

περισσότερη αυτοεκτίµηση και λιγότερα ψυχολογικά προβλήµατα. Επίσης, η επίδοσή 

τους στο σχολείο είναι υψηλότερη και οι κοινωνικές τους δεξιότητες εµπλουτισµένες 

(Berndt, 1999˙ Berndt, 2005). Ως τον καλύτερο αγγελιοφόρο µιας οµαλής 

προσαρµογής στην ταραχώδη περίοδο της εφηβείας χαρακτηρίζουν τη καλή φιλία οι 

Parker και Asher (1993), υπογραµµίζοντας ότι οι έφηβοι δίχως στενές φιλίες 

εµφανίζουν περισσότερη κατάθλιψη, επιθετικότητα και µοναξιά, συγκρινόµενοι µε 

συνοµηλίκους τους που έχουν στενές φιλικές σχέσεις. Οι Newcomb και Bagwell 

(1996), συγκρίνοντας παιδιά µε και χωρίς φιλικούς δεσµούς, καταδεικνύουν τα 

δεύτερα ως  µαθητές µε δυσκολίες προσαρµογής και χαµηλή αυτοεικόνα. 

Μελετητές της φιλίας έχουν αναρωτηθεί κατά πόσο ο συγκεκριµένος 

συσχετισµός µαρτυρά αιτιακή σχέση˙ έχουν µάλιστα διατυπωθεί αµφιβολίες σχετικά 

µε το αίτιο και το αιτιατό. Οι υποστηρικτικές φιλίες βελτιώνουν τη ψυχική υγεία ή οι 

ψυχικά υγιείς έφηβοι είναι εκείνοι που επιλέγουν υποστηρικτικούς φίλους; Η 

αµφίδροµη πορεία της αιτιώδους συνάφειας θεωρείται περισσότερο πιθανή (Berndt, 

1999).   

 

4.11. Περίληψη 

 

Στο παρόν κεφάλαιο αναφερθήκαµε αρχικά σε σύγχρονες θεωρίες της εφηβείας, 

οι οποίες τονίζουν τις ενορµήσεις της ήβης, την επίδραση της κοινωνίας, τη 

συµπληρωµατικότητά της µε τους βιολογικούς παράγοντες, τη δυναµική του 

πολιτισµικού πλαισίου και τη διαδικασία συγκρότησης ταυτότητας. Στη συνέχεια 

περιγράψαµε σύγχρονες και παλαιότερες έρευνες που χαρτογραφούν την ανάπτυξη 

της φιλίας στην εφηβική κοινωνική πραγµατικότητα ως σχέση ταλαντευόµενη µεταξύ 

ταυτότητας και ετερότητας, οµοιότητας και διαφορετικότητας, αυτονόµησης και 

οικειότητας, µοιράσµατος και σύγκρουσης. Η φιλία και η σηµασία της για την 

επίτευξη ψυχικής υγείας αναφέρθηκε επίσης. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

5.1. Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι στόχοι της έρευνας, καθώς και 

πληροφορίες για το δείγµα, τα µέσα, τη διαδικασία συλλογής δεδοµένων και τη 

στατιστική επεξεργασία τους. 

 

5.2. Στόχοι και υποθέσεις της έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει την ανάπτυξη των φιλικών 

σχέσεων κατά την εφηβεία. Βασικός της σκοπός είναι η διερεύνηση των σχέσεων 

µεταξύ των ποιοτικών διαστάσεων της φιλίας κατά ηλικία και φύλο, καθώς και η 

ανίχνευση πιθανών αναπτυξιακών αλλαγών σε προέφηβους και έφηβους ηλικίας 12 

έως 15 ετών. 

Πιο συγκεκριµένα, οι στόχοι της έρευνας είναι να εξετάσει την επίδραση του 

φύλου και της ηλικίας (ανεξάρτητες µεταβλητές) στις στενές φιλικές σχέσεις των 

εφήβων καθώς και τη δυναµική των ποιοτικών διαστάσεων της φιλίας. Ως εκ τούτου, 

οι υποθέσεις της έρευνας διαµορφώνονται ως εξής: 

(α) υποθέτουµε ότι µε την αύξηση της ηλικίας θα διαφοροποιούνται οι 

επιµέρους ποιοτικές διαστάσεις της φιλίας, και  

(β) υποθέτουµε ότι κατά φύλο θα υπάρξουν διαφορές στις επιµέρους ποιοτικές 

διαστάσεις της φιλίας. 

 

5.3. ∆είγµα 

 

Στην παρούσα µελέτη συµµετείχαν 360 µαθήτριες και µαθητές όλων των 

τάξεων του Γυµνασίου, εκ των οποίων 180 (50 %) είναι αγόρια και 180 (50 %) είναι 

κορίτσια, µε µέσο όρο ηλικίας τα 13,5 έτη.  
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Το δείγµα περιλαµβάνει 120 (33,3 %) µαθητές της Α΄ Τάξης (12-13 ετών και 

ορίζεται ως οµάδα 1), 120 (33,3 %) της Β΄ (13-14 ετών και ορίζεται ως οµάδα 2), και 

120 (33,3 %) της Γ΄ Γυµνασίου (14-15 ετών και ορίζεται ως οµάδα 3). Ισοµερώς 

κατανεµηµένο το δείγµα αφορά µαθητές που προέρχονται από δηµόσια σχολεία 

διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών του Νοµού Ηρακλείου.  

 

5.4. Συλλογή δεδοµένων 

 

Η τεχνική έρευνας που χρησιµοποιήθηκε ήταν η διανοµή και η συµπλήρωση 

ερωτηµατολογίου, το οποίο αποτελείται από έξι σελίδες, εκ των οποίων στην πρώτη 

περιλαµβάνονται ορισµένες επεξηγήσεις για τον σκοπό και τη διαδικασία 

συµπλήρωσης, στη δεύτερη εµφανίζονται ερωτήσεις που αφορούν στα βασικά 

δηµογραφικά και κοινωνικά στοιχεία, όπως φύλο, ηλικία, τάξη, τόπο µόνιµης 

κατοικίας και επίπεδο εκπαίδευσης γονέων. Στις υπόλοιπες σελίδες υπάρχουν οι 

ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου (βλ. Παράρτηµα). 

 

Στην έρευνα χρησιµοποιήθηκε το Ερωτηµατολόγιο Ποιότητας της Φιλίας 

(Friendship Quality Scale, FQS, έκδοση 4.1.) των Bukowski, Hoza και Boivin (2007) 

(µτφ.- προσαρµογή Γαλανάκη, 2007)1.  

 

Το εν λόγω ερωτηµατολόγιο είναι δοµηµένο πάνω σε έξι θεµελιώδεις 

διαστάσεις της φιλίας (συντροφικότητα, ισόρροπη σχέση, σύγκρουση, βοήθεια, 

ασφάλεια και οικειότητα). Οι διαστάσεις αυτές θεωρείται ότι λειτουργούν ως 

συνθετικά στοιχεία µιας φιλικής σχέσης. Σύµφωνα µε τους κατασκευαστές, πρόκειται 

για τις πιο σηµαντικές πτυχές µιας στενής φιλίας. Το Friendship Quality Scale είναι 

ένα ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς, το οποίο ανιχνεύει τις αντιλήψεις των παιδιών 

προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας σχετικά µε την καλύτερη φιλική σχέση που έχουν. 

Αποτελείται από 46 προτάσεις – στην πλήρη µορφή του - που χωρίζονται σε 6 

επιµέρους κλίµακες, κάθε µία από τις οποίες είναι δοµηµένη σε πέντε έως δώδεκα 

προτάσεις. Υπάρχουν επίσης επτά υποκλίµακες (αµοιβαία βοήθεια, προστασία από 

θυµατοποίηση, καθοδήγηση, υπέρβαση προβληµάτων, ανακλώµενη εκτίµηση, 

                                                 
1 Προσωπική επικοινωνία συγγραφέως µε την αναπληρώτρια καθηγήτρια Ψυχολογίας Ε. Γαλανάκη για 
τις απόψεις των κατασκευαστών του ερωτηµατολογίου, ως προς την τελευταία, υπό δηµοσίευση 
εκδοχή του. 
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συναισθηµατικός δεσµός, αξιόπιστη συµµαχία) που αντιστοιχούν σε τρείς από τις έξι 

κλίµακες (βλ. παρακάτω). 

 

Οι κλίµακες του ερωτηµατολογίου, που θεωρούνται ως βασικές διαστάσεις της 

φιλίας (Bukowski, et al., 2007˙ Bukowski, et al., 1994),  είναι οι εξής: 

 

1)  Συντροφικότητα (Companionship): αποτελείται από έξι προτάσεις που 

εστιάζουν στον ελεύθερο χρόνο που περνούν οι φίλοι µαζί και στις κοινές 

δραστηριότητές τους. Π.χ. «Ο φίλος µου κι εγώ παίζουµε µαζί στο διάλειµµα». 

2)  Ισόρροπη Σχέση (Balance): οι έξι προτάσεις που την συνθέτουν, διερευνούν 

το βαθµό ισορροπίας στις σχέσεις των παιδιών µε το καλύτερο φίλο τους. Π.χ. «Η 

φιλία µας είναι τόσο σηµαντική για µένα όσο είναι και για το φίλο µου».   

3)  Σύγκρουση (Conflict): οι πέντε προτάσεις που την συνιστούν εξετάζουν τις 

διαφωνίες που υπάρχουν στη φιλική σχέση. Π.χ. «Ο φίλος µου και εγώ, µαλώνουµε 

πολύ». 

4)  Βοήθεια (Help): εξετάζει το βαθµό στήριξης µεταξύ των φίλων και 

υποδιαιρείται στις παρακάτω διαστάσεις: 

4α) Αµοιβαία Βοήθεια (Aid): αξιολογείται σε έξι προτάσεις και αφορά στην 

αλληλοβοήθεια ως χαρακτηριστικό γνώρισµα µιας στενής φιλίας. Π.χ. «Ο φίλος µου 

θα µε βοηθούσε αν το είχα ανάγκη».  

4β) Προστασία από θυµατοποίηση (Protection from victimiza):  οι τρείς 

προτάσεις αυτής της υποκλίµακας αναφέρονται στην προθυµία του φίλου να έρθει 

στην ενίσχυση του εφήβου εάν ο τελευταίος δεχθεί εκφοβισµό. Π.χ. «Αν κάποια άλλα 

παιδιά µε πειράξουν, ο φίλος µου θα µε βοηθήσει».  

4γ) Καθοδήγηση (Guidance): αποτελείται από τρείς προτάσεις που 

υπογραµµίζουν τον υποστηρικτικό και συµβουλευτικό ρόλο του φίλου. Π.χ. «Ο φίλος 

µου µού δίνει συµβουλές όταν τις έχω ανάγκη». 

5)  Ασφάλεια (Security): η αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας της σχέσης και 

εµπιστοσύνης µεταξύ φίλων καταδεικνύεται σ΄ αυτή την κλίµακα που συνίσταται από 

δύο υποκλίµακες: 

5α) Υπέρβαση προβληµάτων (Transcending problems): πέντε προτάσεις 

εστιάζουν στην ισχύ της φιλίας να ξεπερνά  γεγονότα αρνητικά ή φιλονικίες. Π.χ. 

«Ακόµα κι αν ο φίλος µου κι εγώ τσακωθούµε, πάλι θα είµαστε φίλοι».   
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5β) Αξιόπιστη συµµαχία (Reliable alliance): σε τέσσερις προτάσεις περιγράφεται 

η πεποίθηση ότι σε περίοδο ανάγκης η φιλία θα παρέχει στήριξη. Π.χ. «Μπορώ να 

εµπιστευτώ το φίλο µου και να βασιστώ επάνω του». 

6)  Οικειότητα (Closeness): η δύναµη της αποδοχής, της επικύρωσης και της 

σύνδεσης που χαρακτηρίζουν µια φιλική σχέση περιγράφεται στις ακόλουθες δύο 

υποκλίµακες που συνθέτουν την οικειότητα: 

6α) Συναισθηµατικός δεσµός (Affective bond): αποτελείται από τέσσερις 

προτάσεις που αναφέρονται στα συναισθήµατα του εφήβου προς το φίλο του. Π.χ. 

«Σκέφτοµαι το φίλο µου ακόµα και αν αυτός δεν είναι παρών».  

6β) Ανακλώµενη εκτίµηση (Reflected appraisal): τέσσερις προτάσεις εξετάζουν 

τις αντιλήψεις του εφήβου για το πόσο σηµαντικός είναι για το φίλο του. Π.χ. «Όταν 

τα καταφέρνω κάπου, ο φίλος µου χαίρεται για µένα» (βλ. Παράρτηµα). 

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σε µια 5-βαθµη κλίµακα (Likert), µε 

τιµές από το 0 έως το 4. Το 0 αντιστοιχεί στην τοποθέτηση «δεν ισχύει» και το 4 στο 

ότι «ισχύει πάρα πολύ». Οι µεγαλύτερες τιµές δηλώνουν την ένταση της θετικής 

αντίληψης του εφήβου για την ποιότητα της φιλικής σχέσης του, εκτός από τη 

διάσταση της σύγκρουσης. 

 

Το εν λόγω ερευνητικό εργαλείο έχει σταθµιστεί από τους κατασκευαστές σε 

70 αγόρια και 99 κορίτσια προεφηβικής ηλικίας. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του 

ερωτηµατολογίου στις πέντε από τις έξι διαστάσεις κρίθηκε ικανοποιητική (Cronbach 

a: συντροφικότητα=.68, σύγκρουση=.77, βοήθεια=.73, ασφάλεια=.71 και 

οικειότητα=.69) (Bukowski, Hoza, & Boivin, 2007). 

Το FQS επιλέχθηκε γιατί έχει κατασκευαστεί για παιδιά προεφηβικής και 

πρώτης εφηβικής ηλικίας, είναι σύντοµο και µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε αυτούσιο 

είτε ένα µέρος του (Bukowski, Hoza & Boivin, 1994). Χρησιµοποιείται ευρύτατα σε 

έρευνες που αφορούν στη ποιότητα της φιλίας κατά τη σχολική ηλικία (Gauze, 

Bukowski, Aquan-Assee, & Sippola, 1996˙ Markiewicz, Doule, & Brendgen, 2001) 

και παρουσιάζει υψηλές συνάφειες µε άλλα, συγγενή εργαλεία µέτρησης  (Friendship 

Quality Questionnaire,  Parker & Asher, 1993). 

 

 

 



 85

5.5. ∆ιαδικασία συλλογής δεδοµένων 

 

Η συλλογή των δεδοµένων έλαβε χώρα κατά το µήνα Νοέµβριο του σχολικού 

έτους 2009-2010 και βασίστηκε στη διανοµή και τη συµπλήρωση των 

ερωτηµατολογίων µέσα στη σχολική αίθουσα (οµαδική χορήγηση), µε τη σύµφωνη 

γνώµη των διευθυντών των σχολείων. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων 

διήρκησε 20 λεπτά περίπου.  Πριν από την έρευνα, τόσο ο διευθυντής όσο και οι 

υπεύθυνοι διδάσκοντες ενηµερώνονταν για την ταυτότητα της ερευνήτριας καθώς και 

για τον σκοπό και τις προϋποθέσεις της έρευνας.  

Οι οδηγίες που δόθηκαν ήταν οι ίδιες προς όλα τα υποκείµενα, αν και πολλές 

φορές ζητήθηκαν και δόθηκαν επεξηγήσεις. Κάθε µαθήτρια/τής κλήθηκε να επιλέξει 

την/τον οµήλικη/ο που θεωρεί ως καλύτερη/ο φίλη/ο της/του, να γράψει το µικρό 

όνοµα της/του φίλης/ου και να απαντήσει στις ερωτήσεις αναφορικά µε τη σχέση 

της/του µε αυτό το πρόσωπο. Σηµαντικό ήταν: (α) να σκεφτεί για κάθε πρόταση 

προσεκτικά, και (β) να σιγουρευτεί ότι αξιολογεί τη φιλία σύµφωνα µε την τρέχουσα 

κατάσταση («πώς είναι τώρα») και όχι σύµφωνα µε το πώς θα ήθελε να είναι. 

Τονιζόταν ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις - όπως αναφερόταν και 

γραπτώς στην πρώτη σελίδα του ερωτηµατολογίου - και ότι η συµµετοχή των παιδιών 

ήταν ανώνυµη και προαιρετική. ∆εν δόθηκαν κίνητρα για τη συµµετοχή (χρηµατικές 

ή άλλες αµοιβές) παρά µόνο προφορικές ευχαριστίες στα παιδιά, στον διευθυντή και 

στους καθηγητές των γυµνασίων για τη συµµετοχή και το χρόνο τους.  

 

Μετά τη συλλογή, οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν µε τη 

χρήση του προγράµµατος SPSS (Statistical Package for Social Sciences, version 17.0) 

στο Εργαστήριο Ψυχολογίας του τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 

του Πανεπιστήµιου Κρήτης.  

 

5.6. Στατιστική επεξεργασία 

 

Για τη διερεύνηση της επίδρασης των µεταβλητών του φύλου και της ηλικίας 

(Α΄, Β΄, Γ΄ Τάξη) στις έξι ποιοτικές διαστάσεις της φιλίας καθώς και στις 

υποδιαστάσεις τους, εφαρµόστηκε στα δεδοµένα Ανάλυση ∆ιασποράς (ANOVA) µε 

δύο παράγοντες. Προκειµένου να ελεγχθεί ο βαθµός συνάφειας - αλληλεπίδρασης 
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ανάµεσα στις διαστάσεις και τις υποδιαστάσεις (υποκλίµακες) της φιλίας, δηλαδή 

πόσο ισχυρή ή όχι είναι η µεταξύ τους συσχέτιση, χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής 

γραµµικής συσχέτισης r του Pearson. Ως κριτήριο σηµαντικότητας ορίστηκε το 

p<.05. 

 

Στην παρούσα έρευνα έγινε έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας µε τον 

συντελεστή a του Cronbach. Ο συντελεστής alpha για κάθε κλίµακα και υποκλίµακα 

ήταν ικανοποιητικός, σε σχέση τόσο µε τις τιµές των κατασκευαστών όπως δίδονται 

παραπάνω (Bukowski, et al., 1994), όσο και µε τις µετρήσεις άλλων ερευνών που 

χρησιµοποίησαν το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο (Bagwell, Newcomb, & 

Bukowski, 1988˙ Doyle, Markiewicz, & Hardy, 1994). Οι δείκτες αξιοπιστίας a του 

Cronbach είχαν ως εξής: Συντροφικότητα=.62, Ισόρροπη σχέση=.46, 

Σύγκρουση=.64, Βοήθεια=.89 (Αµοιβαία βοήθεια=.78,  Προστασία από 

θυµατοποίηση=.75, Καθοδήγηση=.69), Ασφάλεια=.70 (Υπέρβαση προβληµάτων=.66,  

Αξιόπιστη συµµαχία=.46) και Οικειότητα=.80 (Συναισθηµατικός δεσµός=.74, 

Ανακλώµενη εκτίµηση=.70). Παρατίθεται συγκριτικός πίνακας, σε σχέση µε την 

αξιοπιστία άλλων µελετών που χρησιµοποίησαν το FQS, στην πρώτη του έκδοση. 
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Πίνακας 2. ∆είκτες αξιοπιστίας a Cronbach, ερευνητικών µελετών που έχουν 
χρησιµοποιήσει το ερωτηµατολόγιο Friendship Quality Scale 
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.74 

 
.70 

 

Οι Demir και Urberg (2004) που αναφέρονται στον πίνακα, δηµιούργησαν µία ακόµα 

διάσταση, εκείνη της θετικής ποιότητας, η οποία αποτελεί σύνθεση των πέντε 

ποιοτικών διαστάσεων – εκτός της σύγκρουσης – µε αξιοπιστία .89. Η θετική 

διάσταση της φιλίας υπολογίστηκε, όπως φαίνεται στον πίνακα, και από την 
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επιστηµονική οµάδα του Lieberman (1999), µε συνεκτίµηση όµως των διαστάσεων 

της βοήθειας, της ασφάλειας και της οικειότητας. 

Επίσης, οι Bauminger και Kasari (2000) αναφέρουν αξιοπιστία στις µεταβλητές 

µεταξύ .71 και .86,  ενώ ο Bollmer µε τους συνεργάτες του (2005) είχαν στο FQS 

γενική αξιοπιστία .81. 

 

Στο επόµενο κεφάλαιο αναφέρονται τα αποτελέσµατα για κάθε κλίµακα και 

υποκλίµακα ανά φύλο και ηλικία, σε πίνακες, γραφήµατα και ραβδογράµµατα, που 

παρουσιάζουν µέσες τιµές και αποκλίσεις.  
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ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

6.1. Εισαγωγή 

 

Παρακάτω, κατά υποκεφάλαιο, παρουσιάζονται πρώτον η περιγραφική 

ανάλυση των αποτελεσµάτων στις έξι κατηγορικές µεταβλητές της φιλίας –

συντροφικότητα, ισόρροπη σχέση, σύγκρουση, βοήθεια, ασφάλεια και οικειότητα - 

και δεύτερον οι στατιστικές αναλύσεις κατά φύλο και ηλικία. Συγκεκριµένα, 

αναφέρονται στοιχεία της περιγραφικής στατιστικής (µέσοι όροι και τυπικές 

αποκλίσεις) σχετικά µε την επίδραση των µεταβλητών του φύλου και της ηλικίας στις 

έξι ποιοτικές διαστάσεις της φιλίας καθώς και στις επιµέρους κλίµακες. Τέλος, 

παρουσιάζονται οι συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών.  

 

6.2. Συντροφικότητα 

 

Ο Πίνακας 3 δείχνει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της 

συντροφικότητας κατά ηλικιακή οµάδα και στο σύνολο του δείγµατος. Ο Πίνακας 4 

παρουσιάζει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της συντροφικότητας κατά 

ηλικιακή οµάδα και φύλο. 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ  
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

1 3.67 .86 117 
2 3.82 .70 113 
3 3.85 .63 113 

ΣΥΝΟΛΟ 3.78 .74 343 
 

Πίνακας 3. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της 
συντροφικότητας κατά ηλικιακή οµάδα και στο σύνολο 
του δείγµατος. 
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ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1 3.80 .89 59 
 2 3.87 .66 56 
 3 3.96 .58 58 

ΣΥΝΟΛΟ  3.87 .72 173 
     

ΑΓΟΡΙΑ 1 3.53 .82 58 
 2 3.77 .75 57 
 3 3.74 .66 55 

ΣΥΝΟΛΟ  3.68 .75 170 
 

Πίνακας 4. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της 
συντροφικότητας κατά ηλικιακή οµάδα και φύλο. 

 

Καθώς φαίνεται, τα κορίτσια έχουν µεγαλύτερες µέσες τιµές από τα αγόρια. 

Πράγµατι, από την ANOVA προέκυψε στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα 

αγόρια και τα κορίτσια (F=6.28, p=.013) (βλ. Πιν. 4). ∆εν βρέθηκε διαφορά τόσο 

µεταξύ των ηλικιακών οµάδων (F=2.09, p=0.125) (βλ. Πιν. 3), όσο και στην 

αλληλεπίδραση φύλου-ηλικίας. Στα γραφήµατα 1α και 1β αναπαρίσταται η κατανοµή 

των µέσων τιµών της συντροφικότητας κατά φύλο και ηλικία, όπου η οµάδα 1 

αντιστοιχεί στην ηλικιακή οµάδα 12-13 ετών, η οµάδα 2 αφορά στην ηλικιακή οµάδα 

13-14 ετών και ως οµάδα 3 ορίζεται η ηλικιακή οµάδα 14-15 ετών. 

 

Κατανοµή µέσων τιµών της συντροφικότητας 

        
            

                    Γράφηµα 1α                                                    Γράφηµα 1β 
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6.3. Ισόρροπη Σχέση 

 

Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της 

ισόρροπης σχέσης κατά ηλικιακή οµάδα και στο σύνολο του δείγµατος. Ο Πίνακας 6 

δείχνει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της ισόρροπης σχέσης κατά 

ηλικιακή οµάδα και φύλο. 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ  
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

1 3.24 .56 111 
2 3.45 .70 110 
3 3.16 .54 115 

ΣΥΝΟΛΟ 3.28 .61 336 
 

Πίνακας 5. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της 
ισόρροπης σχέσης κατά ηλικιακή οµάδα και στο 
σύνολο του δείγµατος. 
 

ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1 3.31 .53 57 
 2 3.57 .66 56 
 3 3.20 .49 59 

ΣΥΝΟΛΟ  3.35 .58 172 
     

ΑΓΟΡΙΑ 1 3.17 .58 54 
 2 3.32 .73 54 
 3 3.12 .60 56 

ΣΥΝΟΛΟ  3.20 .64 164 
 

Πίνακας 6. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της ισόρροπης 
σχέσης κατά ηλικιακή οµάδα και φύλο. 

 

Τα κορίτσια έχουν µεγαλύτερες µέσες τιµές από τα αγόρια, ενώ η ηλικιακή 

οµάδα 2 (13-14 ετών) παρουσιάζει µεγαλύτερες µέσες τιµές από τις άλλες δύο. Από 

την ANOVA, προέκυψε σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια 

(F=5.52, p=0.019) (βλ. Πιν. 6), καθώς και µεταξύ των ηλικιακών οµάδων (F=6.74, 

p=0.001) (βλ. Πιν. 5). Στην αλληλεπίδραση φύλου-ηλικίας δεν είχαµε στατιστικώς 

σηµαντικά αποτελέσµατα. Στα γραφήµατα 2α και 2β αναπαρίσταται η κατανοµή των 

µέσων τιµών της ισόρροπης σχέσης κατά φύλο και ηλικία. 
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Κατανοµή µέσων τιµών της ισόρροπης σχέσης 

 

 

             Γράφηµα 2α                                                            Γράφηµα 2β 

 

 

6.4. Σύγκρουση 

 

Ο Πίνακας 7 δείχνει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της σύγκρουσης 

κατά ηλικιακή οµάδα και στο σύνολο του δείγµατος. Ο Πίνακας 8 παρουσιάζει τις 

µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της σύγκρουσης κατά ηλικιακή οµάδα και 

φύλο. 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ  
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

1 4.03 .79 111 
2 3.88 .71 109 
3 4.07 .65 110 

ΣΥΝΟΛΟ 3.99 .72 330 
 

Πίνακας 7. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της 
σύγκρουσης κατά ηλικιακή οµάδα και στο σύνολο του 
δείγµατος. 
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                ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1 1.72 .62 59 
 2 2.26 .92 57 
 3 2.09 .79 55 

ΣΥΝΟΛΟ  2.01 .81 171 
     

ΑΓΟΡΙΑ 1 1.99 .83 59 
 2 2.42 .99 54 
 3 2.19 .75 57 

ΣΥΝΟΛΟ  2.19 .87 170 
 

Πίνακας 8. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της σύγκρουσης 
κατά ηλικιακή οµάδα και φύλο. 

 

Τα αγόρια έχουν λίγο µεγαλύτερες µέσες τιµές από τα κορίτσια, ενώ οι µαθητές 

της ηλικιακής οµάδας 1 (12-13 ετών) παρουσιάζουν µικρότερες µέσες τιµές 

συγκριτικά µε εκείνους της δεύτερης και τρίτης ηλικιακής οµάδας. Από την ANOVA, 

προέκυψε οριακή διαφορά ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια (F=4.05, p=0.045) 

(βλ. Πιν. 8), ενώ η διαφορά µεταξύ των ηλικιακών οµάδων ήταν στατιστικώς 

σηµαντική (F=10.04, p=.000) (βλ. Πιν. 7). Ως προς την αλληλεπίδραση φύλου-

ηλικίας δεν υπήρξαν στατιστικώς σηµαντικά ευρήµατα. Στα γραφήµατα 3α και 3β  

αναπαρίσταται η κατανοµή των µέσων τιµών της σύγκρουσης κατά φύλο και ηλικία. 

 

Κατανοµή µέσων τιµών της σύγκρουσης 

 

               Γράφηµα 3α                                                      Γράφηµα 3β 
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6.5. Βοήθεια 

 

Ο Πίνακας 9 παρουσιάζει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της 

βοήθειας κατά ηλικιακή οµάδα και στο σύνολο του δείγµατος. Ο Πίνακας 10 δείχνει 

τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της βοήθειας κατά ηλικιακή οµάδα και 

φύλο. 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ  
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

1 4.03 .79 111 
2 3.88 .71 109 
3 4.07 .65 110 

ΣΥΝΟΛΟ 3.99 .72 330 
 

Πίνακας 9. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της 
βοήθειας κατά ηλικιακή οµάδα και στο σύνολο του 
δείγµατος. 

 

ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1 4.28 .74 57 
 2 4.05 .57 56 
 3 4.37 .52 57 

ΣΥΝΟΛΟ  4.23 .63 170 
     

ΑΓΟΡΙΑ 1 3.77 .76 54 
 2 3.69 .80 53 
 3 3.76 .63 53 

ΣΥΝΟΛΟ  3.74 .735 160 
 

Πίνακας 10. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της βοήθειας 
κατά ηλικιακή οµάδα και φύλο. 

 

Από την ANOVA προέκυψε στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα 

αγόρια και τα κορίτσια (F=43.18, p=.000) (βλ. Πιν. 10)˙ τα κορίτσια έχουν 

µεγαλύτερες µέσες τιµές από τα αγόρια. ∆ιαφοροποιήσεις δεν υπήρξαν ανάµεσα στις 

ηλικιακές οµάδες (F=2.36, p=0.096) (βλ. Πιν. 9), αλλά και στην αλληλεπίδραση 

φύλου-ηλικίας. Στα γραφήµατα 4α και 4β αναπαρίσταται η κατανοµή των µέσων 

τιµών της βοήθειας κατά φύλο και ηλικία. 
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Κατανοµή µέσων τιµών της βοήθειας 

 

              Γράφηµα 4α                                                            Γράφηµα 4β 

 

 

6.5.1. Αµοιβαία βοήθεια  

 

Ο Πίνακας 11 δείχνει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της 

υποκλίµακας «αµοιβαία βοήθεια» κατά ηλικιακή οµάδα και στο σύνολο του 

δείγµατος. Ο Πίνακας 12 παρουσιάζει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της 

αµοιβαίας βοήθειας κατά ηλικιακή οµάδα και φύλο. 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ  
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

1 4.06 .83 116 
2 3.89 .79 115 
3 4.10 .72 117 

ΣΥΝΟΛΟ 4.02 .78 348 
 
Πίνακας 11. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της 
αµοιβαίας βοήθειας κατά ηλικιακή οµάδα και στο 
σύνολο του δείγµατος. 
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ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1 4.32 .75 59 
 2 4.01 .69 58 
 3 4.40 .54 59 

ΣΥΝΟΛΟ  4.24 .68 176 
     

ΑΓΟΡΙΑ 1 3.80 .84 57 
 2 3.76 .86 57 
 3 3.80 .75 58 

ΣΥΝΟΛΟ  3.79 .82 172 
 
Πίνακας 12. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της αµοιβαίας 
βοήθειας κατά ηλικιακή οµάδα και φύλο. 

 

Τα κορίτσια έχουν µεγαλύτερες µέσες τιµές από τα αγόρια. Ως προς την 

αλληλεπίδραση φύλου-ηλικίας δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις. Από την ANOVA 

προέκυψε στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια 

(F=32.11, p=.000) (βλ. Πιν. 12), ενώ δεν φάνηκε διαφορά από ηλικία σε ηλικία 

(F=2.61, p=.074) (βλ. Πιν. 11). Στα γραφήµατα 5α και 5β αναπαρίσταται η κατανοµή 

των µέσων τιµών της αµοιβαίας βοήθειας κατά φύλο και ηλικία.                        

 

Κατανοµή µέσων τιµών της αµοιβαίας βοήθειας 

 

              Γράφηµα 5α                                                            Γράφηµα 5β 
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6.5.2. Προστασία από θυµατοποίηση  

 

Ο Πίνακας 13 παρουσιάζει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της 

υποκλίµακας «προστασία από θυµατοποίηση» κατά ηλικιακή οµάδα και στο σύνολο 

του δείγµατος. Ο Πίνακας 14 δείχνει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της 

προστασίας από θυµατοποίηση σε δυσκολίες κατά ηλικιακή οµάδα και φύλο. 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ  
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

1 4.02 .916 116 
2 3.86 .914 116 
3 4.10 .873 116 

ΣΥΝΟΛΟ 3.99 .904 348 
 

Πίνακας 13. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της 
προστασίας από θυµατοποίηση κατά ηλικιακή οµάδα 
και στο σύνολο του δείγµατος. 

 

ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1 4.27 .83 58 
 2 4.05 .76 60 
 3 4.38 .71 59 

ΣΥΝΟΛΟ  4.23 .77 177 
     

ΑΓΟΡΙΑ 1 3.78 .93 58 
 2 3.65 1.02 56 
 3 3.81 .93 57 

ΣΥΝΟΛΟ  3.75 .96 171 
 

Πίνακας 14. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της προστασίας 
από θυµατοποίηση κατά ηλικιακή οµάδα και φύλο. 

 

Από την ANOVA προέκυψε στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα 

αγόρια και τα κορίτσια (F=27.15, p=.000) (βλ. Πιν. 14): τα κορίτσια έχουν 

µεγαλύτερες µέσες τιµές από τα αγόρια. ∆εν διαπιστώθηκαν διαφορές µεταξύ των 

ηλικιακών οµάδων (F=2.35, p=.097) (βλ. Πιν. 13), αλλά ούτε και στην 

αλληλεπίδραση φύλου-ηλικίας. Στα γραφήµατα 6α και 6β αναπαρίσταται η κατανοµή 

των µέσων τιµών της προστασίας από θυµατοποίηση κατά φύλο και ηλικία. 
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Κατανοµή µέσων τιµών της προστασίας από θυµατοποίηση 

 

               Γράφηµα 6α                                                            Γράφηµα 6β 

 

 

6.5.3. Καθοδήγηση 

 

Ο Πίνακας 15 δείχνει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της 

υποκλίµακας «καθοδήγηση» κατά ηλικιακή οµάδα και στο σύνολο του δείγµατος. Ο 

Πίνακας 16 παρουσιάζει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της καθοδήγησης 

κατά ηλικιακή οµάδα και φύλο. 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ  
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

1 3.88 .95 118 
2 3.89 .80 115 
3 3.88 .77 116 

ΣΥΝΟΛΟ 3.89 .84 349 
 

Πίνακας 15. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της 
καθοδήγησης κατά ηλικιακή οµάδα και στο σύνολο του 
δείγµατος. 
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ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1 4.16 .84 60 
 2 4.13 .66 57 
 3 4.20 .66 59 

ΣΥΝΟΛΟ  4.17 .72 176 
     

ΑΓΟΡΙΑ 1 3.58 .97 58 
 2 3.66 .86 58 
 3 3.55 .75 57 

ΣΥΝΟΛΟ  3.60 .86 173 
 

Πίνακας 16. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της 
καθοδήγησης κατά ηλικιακή οµάδα και φύλο. 

 

Τα κορίτσια έχουν µεγαλύτερες µέσες τιµές από τα αγόρια, ενώ δεν υπάρχει 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην αλληλεπίδραση φύλου-ηλικίας. Από την 

ANOVA προέκυψε στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα αγόρια και τα 

κορίτσια (F=43.67, p=.000) (βλ. Πιν. 16), δίχως ηλικιακές διαφοροποιήσεις (F=.029, 

p=.972) (βλ. Πιν. 15). Στα γραφήµατα 7α και 7β αναπαρίσταται η κατανοµή των 

µέσων τιµών της καθοδήγησης κατά φύλο και ηλικία. 

 

Κατανοµή µέσων τιµών της καθοδήγησης 

 

                 Γράφηµα 7α                                                            Γράφηµα 7β 
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6.6. Ασφάλεια 

 

Ο Πίνακας 17 παρουσιάζει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της 

ασφάλειας κατά ηλικιακή οµάδα και στο σύνολο του δείγµατος. Ο Πίνακας 18 δείχνει 

τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της ασφάλειας κατά ηλικιακή οµάδα και 

φύλο. 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ  
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

1 3.76 .68 115 
2 3.62 .67 115 
3 3.68 .65 113 

ΣΥΝΟΛΟ 3.69 .66 343 
 

Πίνακας 17. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της 
ασφάλειας κατά ηλικιακή οµάδα και στο σύνολο του 
δείγµατος. 

 

ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1 3.93 .65 58 
 2 3.77 .51 60 
 3 3.95 .48 59 

ΣΥΝΟΛΟ  3.88 .55 177 
     

ΑΓΟΡΙΑ 1 3.59 .66 57 
 2 3.47 .78 55 
 3 3.40 .70 54 

ΣΥΝΟΛΟ  3.49 .72 166 
 

Πίνακας 18. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της ασφάλειας 
κατά ηλικιακή οµάδα και φύλο. 

 

Από την ANOVA προέκυψε στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα 

αγόρια και τα κορίτσια (F=33.39, p=.000)˙ τα κορίτσια παρουσιάζουν µεγαλύτερες 

µέσες τιµές από τα αγόρια (βλ. Πιν. 18). Ηλικιακές διαφορές (F=1.43, p=.240), ή 

στην αλληλεπίδραση φύλου-ηλικίας, δεν υπήρξαν. Στα γραφήµατα 8α και 8β 

αναπαρίσταται η κατανοµή των µέσων τιµών της ασφάλειας κατά φύλο και ηλικία. 
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Κατανοµή µέσων τιµών της ασφάλειας 

 

                 Γράφηµα 8α                                                            Γράφηµα 8β 

 

 

6.6.1. Υπέρβαση Προβληµάτων 

 

Ο Πίνακας 19 δείχνει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της 

υποκλίµακας «υπέρβαση προβληµάτων» κατά ηλικιακή οµάδα και στο σύνολο του 

δείγµατος. Ο Πίνακας 20 παρουσιάζει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της 

υπέρβασης προβληµάτων κατά ηλικιακή οµάδα και φύλο. 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ  
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

1 3.53 .65 115 
2 3.42 .68 116 
3 3.33 .66 117 

ΣΥΝΟΛΟ 3.43 .67 348 
 

Πίνακας 19. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της 
υπέρβασης προβληµάτων κατά ηλικιακή οµάδα και στο 
σύνολο του δείγµατος. 
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ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1 3.63 .68 58 
 2 3.55 .53 60 
 3 3.54 .53 60 

ΣΥΝΟΛΟ  3.57 .58 178 
     

ΑΓΟΡΙΑ 1 3.43 .62 57 
 2 3.28 .79 56 
 3 3.11 .71 57 

ΣΥΝΟΛΟ  3.28 .72 170 
 

Πίνακας 20. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της υπέρβασης 
προβληµάτων κατά ηλικιακή οµάδα και φύλο. 

 

Τα κορίτσια έχουν µεγαλύτερες µέσες τιµές από τα αγόρια. Από την ANOVA 

λοιπόν, προέκυψε στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα αγόρια και τα 

κορίτσια (F=18.09, p=.000) (βλ. Πιν. 20). ∆εν υπήρξε διαφορά µεταξύ των ηλικιακών 

οµάδων (F=2.84, p=.060) (βλ. Πιν. 19). Επίσης, διαφορές δεν διαπιστώθηκαν στην 

αλληλεπίδραση φύλου-ηλικίας. Στα γραφήµατα 9α και 9β αναπαρίσταται η κατανοµή 

των µέσων τιµών της υπέρβασης προβληµάτων κατά φύλο και ηλικία. 

 

Κατανοµή µέσων τιµών της υπέρβασης προβληµάτων 

 

               Γράφηµα 9α                                                            Γράφηµα 9β 
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6.6.2. Αξιόπιστη Συµµαχία 

 

Ο Πίνακας 21 παρουσιάζει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της 

υποκλίµακας «αξιόπιστη συµµαχία» κατά ηλικιακή οµάδα και στο σύνολο του 

δείγµατος. Ο Πίνακας 22 δείχνει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της 

αξιόπιστης συµµαχίας κατά ηλικιακή οµάδα και φύλο. 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ  
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

1 1.79 .39 120 
2 1.72 .39 117 
3 1.82 .37 115 

ΣΥΝΟΛΟ 1.77 .39 352 
 
Πίνακας 21. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της 
αξιόπιστης συµµαχίας κατά ηλικιακή οµάδα και στο 
σύνολο του δείγµατος. 
 

ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1 1.92 .34 60 
 2 1.79 .37 60 
 3 1.97 .27 59 

ΣΥΝΟΛΟ  1.89 .34 179 
     

ΑΓΟΡΙΑ 1 1.65 .40 60 
 2 1.64 .40 57 
 3 1.67 .41 56 

ΣΥΝΟΛΟ  1.65 .40 173 
 
Πίνακας 22. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της αξιόπιστης 
συµµαχίας κατά ηλικιακή οµάδα και φύλο. 

 

Τα κορίτσια έχουν µεγαλύτερες µέσες τιµές από τα αγόρια. Από την ANOVA 

λοιπόν,  προέκυψε στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα αγόρια και τα 

κορίτσια (F=37.19, p=.000) (βλ. Πιν. 22), ενώ δεν φάνηκε διαφορά µεταξύ των 

ηλικιακών οµάδων (F=2.14, p=.118) (βλ. Πιν. 21). Η αλληλεπίδραση φύλου-ηλικίας 

δεν παρουσίασε στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα. Στα γραφήµατα 10α και 10β 

αναπαρίσταται η κατανοµή των µέσων τιµών της αξιόπιστης συµµαχίας κατά φύλο 

και ηλικία. 
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Κατανοµή µέσων τιµών της αξιόπιστης συµµαχίας 

 

 Γράφηµα 10α                                                    Γράφηµα 10β 

 

 

6.7. Οικειότητα 

 

Ο Πίνακας 23 δείχνει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της οικειότητας 

κατά ηλικιακή οµάδα και στο σύνολο του δείγµατος. Ο Πίνακας 24 παρουσιάζει τις 

µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της οικειότητας κατά ηλικιακή οµάδα και 

φύλο. 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ  
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

1 3.93 .85 116 
2 3.84 .71 111 
3 3.86 .75 114 

ΣΥΝΟΛΟ 3.88 .77 341 
 

Πίνακας 23. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της 
οικειότητας κατά ηλικιακή οµάδα και στο σύνολο του 
δείγµατος. 
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ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1 4.22 .77 57 
 2 3.99 .60 58 
 3 4.28 .51 59 

ΣΥΝΟΛΟ  4.16 .64 174 
     

ΑΓΟΡΙΑ 1 3.65 .84 59 
 2 3.67 .78 53 
 3 3.42 .73 55 

ΣΥΝΟΛΟ  3.58 .79 167 
 

Πίνακας 24. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της οικειότητας 
κατά ηλικιακή οµάδα και φύλο. 

 

Από την ANOVA προέκυψε στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα 

αγόρια και τα κορίτσια (F=56.35, p=.000) (βλ. Πιν. 24)˙ µε άλλα λόγια, τα κορίτσια 

έχουν µεγαλύτερες µέσες τιµές από τα αγόρια. Η αλληλεπίδραση φύλου και ηλικίας 

είναι επίσης στατιστικώς σηµαντική (F=4.009, p=.019), ενώ δεν φάνηκε διαφορά 

ανάµεσα στις τρείς ηλικιακές οµάδες (F=.674, p=.511). Στα γραφήµατα 11 α και 11β 

αναπαρίσταται η κατανοµή των µέσων τιµών της οικειότητας κατά φύλο και ηλικία. 

 

Κατανοµή µέσων τιµών της οικειότητας 

 

                    Γράφηµα 11α                                                   Γράφηµα 11β 
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6.7.1. Συναισθηµατικός δεσµός 

 

Ο Πίνακας 25 παρουσιάζει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της 

υποκλίµακας «συναισθηµατικός δεσµός» κατά ηλικιακή οµάδα και στο σύνολο του 

δείγµατος. Ο Πίνακας 26 δείχνει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις του 

συναισθηµατικού δεσµού κατά ηλικιακή οµάδα και φύλο. 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ  
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

1 4.13 .92 117 
2 4.01 .76 115 
3 3.97 .86 116 

ΣΥΝΟΛΟ 4.04 .85 348 
 

Πίνακας 25. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις του 
συναισθηµατικού δεσµού κατά ηλικιακή οµάδα και στο 
σύνολο του δείγµατος. 

 

ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1 4.49 .77 58 
 2 4.23 .62 58 
 3 4.42 .55 60 

ΣΥΝΟΛΟ  4.38 .66 176 
     

ΑΓΟΡΙΑ 1 3.77 .92 59 
 2 3.78 .82 57 
 3 3.49 .87 56 

ΣΥΝΟΛΟ  3.68 .87 172 
 

Πίνακας 26. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις του 
συναισθηµατικού δεσµού κατά ηλικιακή οµάδα και φύλο. 

 

Από την ANOVA προέκυψε στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα 

αγόρια και τα κορίτσια (F=71.507, p=.000): οι µέσες τιµές στα κορίτσια είναι 

µεγαλύτερες από τα αγόρια (βλ. Πιν. 26). Ηλικιακές διαφορές (F=1.605, p=.202) και 

διαφορές στην αλληλεπίδραση φύλου-ηλικίας, δεν υπήρξαν. Στα γραφήµατα 12α και 

12β αναπαρίσταται η κατανοµή των µέσων τιµών του συναισθηµατικού δεσµού κατά 

φύλο και ηλικία. 
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Κατανοµή µέσων τιµών του συναισθηµατικού δεσµού 

 

           Γράφηµα 12α                                                        Γράφηµα 12β 

 
 

6.7.2. Ανακλώµενη εκτίµηση 

 

Ο Πίνακας 27 δείχνει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της 

υποκλίµακας «ανακλώµενη εκτίµηση» κατά ηλικιακή οµάδα και στο σύνολο του 

δείγµατος. Ο Πίνακας 28 παρουσιάζει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της 

ανακλώµενης εκτίµησης κατά ηλικιακή οµάδα και φύλο. 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ  
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

1 3.75 .91 118 
2 3.65 .84 114 
3 3.74 .84 118 

ΣΥΝΟΛΟ 3.71 .87 350 
 

Πίνακας 27. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της 
ανακλώµενης εκτίµησης κατά ηλικιακή οµάδα και στο 
σύνολο του δείγµατος. 
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ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Ν 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1 3.96 .88 59 
 2 3.76 .75 59 
 3 4.13 .67 59 

ΣΥΝΟΛΟ  3.95 .78 177 
     

ΑΓΟΡΙΑ 1 3.53 .90 59 
 2 3.53 .93 55 
 3 3.35 .80 59 

ΣΥΝΟΛΟ  3.47 .88 173 
 

Πίνακας 28. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις της 
ανακλώµενης εκτίµησης κατά ηλικιακή οµάδα και φύλο. 

 

Από την ANOVA προέκυψε στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα 

αγόρια και τα κορίτσια (F=30.11, p=.000) (βλ. Πιν. 28), όπου τα κορίτσια 

παρουσιάζουν µεγαλύτερες µέσες τιµές από τα αγόρια. Οι ηλικιακές οµάδες δεν 

έχουν διαφορές (F=.546, p=.579) (βλ. Πιν. 27), ενώ η αλληλεπίδραση φύλου-ηλικίας 

είναι οριακά σηµαντική (F=3.274, p=0,039). Στα γραφήµατα 13α και 13β 

αναπαρίσταται η κατανοµή των µέσων τιµών της ανακλώµενης εκτίµησης κατά φύλο 

και ηλικία.  

 

 

Κατανοµή µέσων τιµών της ανακλώµενης εκτίµησης 

 

          Γράφηµα 13α                                                    Γράφηµα 13β 
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6.8. Συσχετίσεις 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι συνάφειες µεταξύ των ποιοτικών 

διαστάσεων της φιλίας, σύµφωνα µε το ερωτηµατολόγιο FQS. 

Συσχετίσεις πραγµατοποιήθηκαν ανάµεσα στις έξι µεταβλητές: συντροφικότητα, 

ισόρροπη σχέση, σύγκρουση, βοήθεια, ασφάλεια και οικειότητα καθώς και ανάµεσα 

στις υποκλίµακες: αµοιβαία βοήθεια, προστασία από θυµατοποίηση, καθοδήγηση, 

υπέρβαση προβληµάτων, ανακλώµενη εκτίµηση, συναισθηµατικός δεσµός και 

αξιόπιστη συµµαχία.  

 

Οι δείκτες συνάφειας αποκάλυψαν ότι η διάσταση της σύγκρουσης παρουσιάζει 

αρνητική συσχέτιση  µε τις υπόλοιπες µεταβλητές. Αντιθέτως, όλες οι κλίµακες και οι 

υποκλίµακες πλην της σύγκρουσης, εµφανίζουν θετικές στατιστικώς σηµαντικές 

συσχετίσεις. 
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Pearson  
(r) 

 
 

Συντρο-
φικότη-

τα 

 
 

Ισόρροπη 
σχέση 

 
 

Σύγκρου-
ση 

 
 

Βοή-
θεια 

 
Αµοι-
βαία 
βοή-
θεια 

 
Προστα-
σία από 
θυµατο-
ποίηση 

 
 

Καθοδή-
γηση 

 
 

Ασφά-
λεια 

 
Υπέρβα-

ση 
προβλη-
µάτων 

 
Αξιόπι-
στη 

συµµα-
χία 

 
Συναι-
σθηµα-
τικός 
δεσµός 

 
Ανακλώ-
µενη 

εκτίµη-
ση 

 
 

Οικειό-
τητα 

Συντροφικό-
τητα 1,00             

Ισόρροπη 
σχέση .276** 1,00          

 
 

Σύγκρουση 
  .300** 1,00           

Βοήθεια 
 .528** .301** -.181** 1,00          

Αµοιβαία 
βοήθεια 

.531** .253** -.186**  1,00       
 

 

Προστασία 
από θυµατο-

ποίηση 
.353** .177** -.221**  .655** 1,00      

 
 

Καθοδήγηση .459** .373** -.030  .701** .516** 1,00       

Ασφάλεια .517** .319** -.092 .800**    1,00      

Υπέρβαση 
προβληµά-

των 
.452** .279** -.044**  .613** .432** .514**  1,00   

 
 

Αξιόπιστη 
συµµαχία .449** .279** -.119**  .767** .610** .654**  .536** 1,00    

Συναισθη-
µατικός 
δεσµός 

.469** .406** -.108**  .676** .547** .590**  .556** .656** 1,00 
 

 

Ανακλώµενη 
εκτίµηση .438** .285** -.101  .688** .583** .582**  .525** .682** .644** 1,00  

Οικειότητα .506** .379** -.107 .787**    .761**    
 

1,00 

Σηµείωση  * p<0.05 ** p<0.01 
Πίνακας 29.  Συνάφειες (Pearson r) µεταξύ των ποιοτικών διαστάσεων της φιλίας
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ΕΒ∆ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

  

Τα ευρήµατα της µελέτης επιβεβαίωσαν την ερευνητική µας υπόθεση, ότι οι 

διαφοροποιήσεις του φύλου συνδέονται µε αλλαγές στις επιµέρους συσχετιζόµενες 

ποιοτικές πτυχές µιας φιλικής σχέσης. Σχετικά µε τις αλλαγές της ηλικίας δεν υπήρξε 

ανάλογη επιβεβαίωση από τα ευρήµατα που κατέγραψε η παρούσα έρευνα. 

Αναλυτικότερα, σε σχέση µε τα σηµαντικά στοιχεία που προέκυψαν ως προς τις 

ποιοτικές διαστάσεις της φιλίας: 

 

7.1. Συντροφικότητα: Βασική συνιστώσα της φιλίας 

 

Η διερεύνηση της συντροφικότητας, βασικής συνιστώσας της φιλίας (Berndt, 

1999), οδήγησε  σε στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα αγόρια και τα 

κορίτσια (F=6.28, p=.013) (βλ. Πιν. 4).  

Η εννοιολογική διάσταση της κλίµακας της συντροφικότητας αφορά στην 

ποσότητα του ελεύθερου χρόνου και στις δραστηριότητες που µοιράζονται οι φίλοι 

(Bukowski, Hoza, & Boivin, 1994). Το παιχνίδι και η συντροφικότητα θεωρούνται 

βασικά συστατικά στοιχεία των φιλικών σχέσεων παιδιών και εφήβων (Buhrmester, 

& Furman, 1987˙ Furman, & Buhrmester, 1985˙  Selman, 1981b˙ Sullivan, 1953). 

Πρόκειται µάλιστα για ένα από τα λίγα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που εκτείνονται 

από την παιδική ηλικία στην πρόωρη εφηβεία (Berndt, 1982˙ Bigelow, 1977).  Η 

Γαλανάκη (2003) αναφέρει ότι η σηµασία της φιλίας ως πηγή διασκέδασης δηλαδή, η 

χαρούµενη συντροφικότητα, καίτοι υποτιµηµένη, µοιάζει να είναι ανάλογη ποιοτικών 

διαστάσεων όπως η βοήθεια ή η καθοδήγηση.  

 

Οι Buhrmester και Furman (1987) αναζήτησαν αναπτυξιακές αλλαγές στην 

επιθυµία προεφήβων και εφήβων για συντροφικότητα και οικειότητα στις σχέσεις µε 

συνοµηλίκους. Οι ενήλικες θεωρούνται εστία συντροφικότητας που φθίνει µε την 

είσοδο στην εφηβεία,  περίοδο κατά την οποία οι οµόφυλοι φίλοι  αποκτούν ιδιότητα 

σηµαντικού συντρόφου – ιδίως κατά την πρώιµη εφηβεία όπου κυριαρχεί η επιλογή 

ετερόφυλου φίλου (Buhrmester, & Furman, 1987˙ Furman, & Buhrmester, 1985). 

Μάλιστα, έρευνες που χρησιµοποιούν κοινωνιοµετρικά εργαλεία δείχνουν συνέχιση 
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της επιλογής οµόφυλου φίλου κατά τη διάρκεια της εφηβείας, σε αντίθεση µε άλλες. 

Επίσης οι αδελφικές φιλικές σχέσεις υπογραµµίζονται ως ιδιαιτέρως συντροφικές, 

δίχως όµως να προτάσσεται κάποιο στοιχείο όσον αφορά τις αναπτυξιακές αλλαγές. 

 

Σηµαντική λειτουργία για τη φιλία των εφήβων η συντροφικότητα (Berndt, 

1999), µοιάζει στην παρούσα έρευνα να δείχνει προτίµηση στο φύλο, συµφωνώντας 

µε άλλα ευρήµατα (Clark - Lembers, Lempers, & Ho, 1991˙ Furman, & Buhrmester, 

1985). Η συντροφικότητα όπως ήδη ειπώθηκε, αφορά στις κοινές δραστηριότητες˙ η 

αντίληψη και η πρακτική του «πως περνώ το χρόνο µε το φίλο µου» διαφέρει µεταξύ 

των δύο φύλων. Έρευνες δείχνουν ότι τα κορίτσια, δηµιουργούν κυρίως δυαδικές 

σχέσεις όπου υπάρχει περισσότερο βάθος, εκµυστηρεύσεις, εγγύτητα και συζητήσεις 

(Ladd, 1983˙ Moller, Hymel, & Rubin, 1992), εποµένως, πιθανόν να αξιολογούν 

περισσότερο συντροφική τη φιλία τους. Οι φιλίες των αγοριών από την άλλη, έχουν 

µεγαλύτερο πλάτος, χωρίς απαραίτητα αποκλειστικότητα, αλλά µε µεγαλύτερο εύρος 

φίλων µέσα στην οµάδα (Brown, & Gilligan, 1992). Οι σωµατικές δραστηριότητες 

των αγοριών και τα ανταγωνιστικά τους παιχνίδια (Maccoby, 1990) – τα οποία 

ενισχύονται συχνά από το υπάρχον πολιτισµικό πλαίσιο - προσδίδουν µια άλλη 

διάσταση στην έννοια της συντροφικότητας, που αξιολογείται χαµηλότερα από τους 

ίδιους, δίχως αυτό να σηµαίνει απαραίτητα ότι η σηµασία της είναι υποβαθµισµένη.   

 

Η ποιοτική διάσταση της συντροφικότητας δεν εµφάνισε στην παρούσα µελέτη 

ηλικιακές διαφοροποιήσεις (F=2.09, p=0.125). Σύµφωνα µε ευρήµατα µελετών, κατά 

τη διάρκεια της εφηβείας – σε αντίθεση µε την προεφηβεία - δεν θεωρούν πολύ 

σηµαντικό οι φίλοι το να περνούν παρέα τον περισσότερο χρόνο, σηµασία έχει για 

αυτούς η συναισθηµατική στήριξη (Youniss, 1980). Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασµό 

µε το εφηβικό αίτηµα της αυτονόµησης – η οποία εναρµονίζεται µε µια περισσότερο 

ήπια συντροφικότητα - θα µπορούσε να σκιαγραφήσει µια πιθανή αιτιολόγηση του 

φαινοµένου. Από την άλλη πλευρά, έρευνες όπως των Βαϊράµη, Βορριά και 

Κιοσεόγλου (2005) σε 270 µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

όπου χρησιµοποιήθηκε και η κλίµακα FQS, βρήκαν πως οι φιλίες των εφήβων, κατά 

δικές τους δηλώσεις,  χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη συντροφικότητα σε σχέση µε 

εκείνες των παιδιών της προεφηβικής ηλικίας.  

 

Ο Sullivan (1953) ήταν ένας από τους λίγους µελετητές που – εστιάζοντας 
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στους γονείς και στους συνοµηλίκους - προσπάθησε να περιγράψει συστηµατικά την 

ανάπτυξη της συντροφικότητας και της οικειότητας. Πρότεινε ένα µοντέλο 

κοινωνικής ανάπτυξης όπου οι ιδιαίτερες κοινωνικές ανάγκες αναδύονται εµφανώς σε 

συγκεκριµένα στάδια ανάπτυξης. Εντόπισε την ανάγκη για συντροφικότητα στο 

συµµετοχικό παιχνίδι των µικρών παιδιών και προσδιόρισε την ανάγκη για 

οικειότητα στην προεφηβική ηλικία, όπου οι φίλοι επιλέγονται ως πηγή 

συντροφικότητας. Οι παρατηρήσεις του Sullivan (1953) για την ανάπτυξη των 

κοινωνικών αναγκών καταδεικνύουν το γεγονός ότι παιδιά διαφορετικών ηλικιών 

επιδιώκουν διαφορετικά πράγµατα στις σχέσεις τους. Ο βαθµός στον οποίο οι φιλικές 

σχέσεις παρέχουν συντροφικότητα και οικειότητα, βοηθά και στην αξιολόγησή τους 

και µας επιτρέπει να  χαρτογραφήσουµε µεταβολές στη λειτουργική σηµασία των 

φιλικών σχέσεων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.  

 

Εκτός από τον Sullivan, ο οποίος πράγµατι υπήρξε από τους πρώτους µελετητές 

της φιλίας σε παιδιά και εφήβους, διατυπώνοντας την άποψη περί «αναγκαιότητας 

της φιλίας» για τη φυσιολογική ανάπτυξη, ο Trevarthen και η θεωρία της 

διϋποκειµενικότητας θα µπορούσαν επίσης να φωτίσουν µε έναν ιδιαίτερο τρόπο τη 

συντροφικότητα ως ποιοτική διάσταση της φιλίας. Σύµφωνα µε τον Trevarthen 

(2007) η ανθρώπινη επιθυµία εύρεσης νοήµατος µαζί µε συντρόφους είναι τόσο 

ισχυρή που η έλλειψή της προκαλεί ντροπή και θυµό. Εγγενής συνιστώσα της 

έµφυτης διυποκειµενικότητας/συντροφικότητας η συµπάθεια, αντανακλάται σε µια 

φιλική συντροφική σχέση, δηλώνοντας κοινότητα ιδιοτήτων, συνάφεια και αρµονία 

των προσώπων µεταξύ τους. ∆ίχως το στοιχείο της συντροφικότητας οι πιθανότητες 

για επιτυχηµένη ανάπτυξη ενός εφήβου συρρικνώνονται. Η οµοιότητα της ψυχικής 

διάθεσης, το συγκινησιακό µοίρασµα, η αλληλεπίδραση µε τους φίλους, αυτή η 

έµφυτη κοινωνικότητα µε άλλα λόγια, δηλώνει αρµονία στις προθέσεις και στις 

δράσεις, σηµαίνει ότι ο φίλος συναισθάνεται το φίλο και µαζί επεκτείνουν τις 

εµπειρίες τους  διεγείροντας µορφές επικοινωνίας στους άλλους. Η πρωταρχική 

επιθυµία για συντροφικότητα, κατά τον Trevarthen, είναι έµφυτη. Επιπλέον είναι µια 

ικανότητα µουσική (ευαίσθητη σε ρυθµό και αρµονία της εκφραστικής κίνησης), 

παιγνιώδης, ποιητική και πνευµατώδης. Ο άνθρωπος γεννιέται αναζητώντας την 

αρµονία της διασύνδεσης µε τη µητέρα, τον ενήλικο, τον συνοµήλικο, το φίλο 

(Trevarthen, 2007). 
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7.2. Ισόρροπη σχέση: Μια νέα ποιοτική διάσταση της φιλίας 

 

Σηµαντική πτυχή µιας φιλίας η ισόρροπη σχέση, παρουσίασε στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά στην παρούσα µελέτη όσον αφορά στο φύλο, µε τα κορίτσια να 

υπερέχουν στις µέσες τιµές (F=5.52, p=0.019) (βλ. Πιν. 6). ∆ιαφοροποιήσεις υπήρξαν 

και µεταξύ των ηλικιακών οµάδων (F=6.74, p=0.001) (βλ. Πιν. 5), µε την ηλικιακή 

οµάδα 2 (13-14 ετών) να παρουσιάζει µεγαλύτερες µέσες τιµές.  

Η κλίµακα της ισόρροπης σχέσης προστέθηκε από τους κατασκευαστές στην 

ανανεωµένη έκδοση 4.1. – την οποία χρησιµοποιήσαµε στην παρούσα έρευνα - 

τροποποιώντας την αρχική δοµή του ερευνητικού εργαλείου. Οι κατασκευαστές 

αναγνωρίζουν ότι η ισόρροπη σχέση, έχοντας το χαρακτηρισµό της χαµηλής 

εσωτερικής συνέπειας είναι µια αµφίβολη µεταβλητή. Επιπλέον, το γενικό 

αποτέλεσµα της εν λόγω κλίµακας αφορά περισσότερο εκείνο της σύγκρουσης 

(Bukowski, Hoza, & Boivin, 2007).   

Η ισόρροπη σχέση εκφράζει την ισοµερή συµµετοχή των εφήβων στην 

σπουδαιότητα της φιλικής σχέσης. Εκτιµάται ο βαθµός ισορροπίας στις σχέσεις των 

παιδιών µε το καλύτερο φίλο τους. Σηµασία έχει εδώ πώς αντιλαµβάνεται ο φίλος τη 

βαρύτητα που έχει η σχέση τους, για το φίλο του. Αν θεωρεί, δηλαδή, ότι ο φίλος του 

την αξιολογεί τόσο, όσο και ο ίδιος. 

 

Η δυνατότητα εκτίµησης των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας όσον 

αφορά την ποιοτική διάσταση της ισόρροπης σχέσης είναι περιορισµένη, µια και από 

τη βιβλιογραφία απουσιάζουν έρευνες για σύγκριση µε τα ευρήµατά µας.  Υπό αυτόν 

τον περιορισµό και επιχειρώντας µια αξιολόγηση των ευρηµάτων µας, θα 

προσεγγίζαµε το θεωρητικό πλαίσιο του Selman (1981a, 1981b) που αναφέρεται στην 

ανάληψη κοινωνικής προοπτικής ως µια σηµαντική κοινωνικο-γνωστική ικανότητα, 

όπου το παιδί – ή ο έφηβος - κατανοεί τον τρόπο µε τον οποίο οι διάφορες οπτικές 

γωνίες των ανθρώπων σχετίζονται και συντονίζονται µεταξύ τους. Άξιο προσοχής εν 

προκειµένω το επίπεδο 3, που εκτείνεται ως τα 15 έτη (όπου εντάσσεται η οµάδα 2 

που είχε τις υψηλότερες αξιολογήσεις) και αφορά στην ανάληψη αµοιβαίας 

προοπτικής ενός προσώπου που βλέπει τη σχέση από έξω. Η συµµετοχή, η 

αµοιβαιότητα και η εµπιστοσύνη που προκύπτουν από την αµφίδροµη σχέση 

παράλληλα µε την κτητική διάθεση, αλλά και την ανάγκη για αµοιβαία επίλυση των 

συγκρούσεων, δηλώνουν την αναγκαιότητα διατήρησης µιας ισορροπίας στη φιλία. 
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Οι φίλοι είναι µέρος ο ένας του άλλου και η φιλία ένα διαρκές και σταθερό σύστηµα 

(Γαλανάκη, 2003). Ίσως η ηλικία των 13-14 ετών να είναι κόµβος ανάπτυξης του 

ισόρροπου µιας φιλικής σχέσης. 

Περαιτέρω έρευνες, κατάλληλα στοχοθετηµένες, θα µπορούσαν να διαφωτίσουν 

περισσότερο το ρόλο και τη σηµασία της – αµφίβολης προς το παρόν - ποιοτικής 

διάστασης της ισόρροπης σχέσης στην ανάπτυξη της εφηβικής φιλίας, ειδικά στην 

κρίσιµη ηλικία των 13-14 ετών. 

 

7.3. Σύγκρουση: Η «αρνητική» ποιοτική πλευρά της φιλίας 

 

Η στατιστική διερεύνηση αυτής της «αρνητικής» ποιοτικής διάστασης της 

φιλίας, της σύγκρουσης, οδήγησε σε οριακή διαφορά ανάµεσα στα αγόρια και τα 

κορίτσια (F=4.05, p=0.045) (βλ. Πιν. 8). Ένα εύρηµα αξιοπρόσεκτο είναι το ότι εδώ 

τα αγόρια έχουν λίγο µεγαλύτερες µέσες τιµές από τα κορίτσια.  

Τα στοιχεία που συµπεριλαµβάνονται στην κλίµακα σύγκρουσης αφορούν 

περιπτώσεις κατά τις οποίες ο έφηβος αντιπαρατίθεται µε το φίλο του δίχως να 

υπάρχει περαιτέρω διατάραξη της φιλίας˙ οι διαφωνίες σε µια φιλική σχέση είναι 

φυσιολογικές και αναµενόµενες (Bukowski, Hoza, & Boivin, 1994). 

 

Μια σειρά µελετών έχουν δείξει ότι η σύγκρουση είναι ένα εµφανές 

χαρακτηριστικό γνώρισµα των φιλικών σχέσεων των παιδιών και των εφήβων 

(Hartup, Laursen, Stewart, & Eastenson, 1988˙  Shantz, 1987˙  Shantz, 1986). 

Ευρήµατα που συµβαδίζουν µε τα παραπάνω δείχνουν ότι η σύγκρουση συσχετίζεται 

µε τη συνοχή της φιλικής σχέσης (Gottman, & Graziano, 1983).  Οι φίλοι, µπροστά 

σε ένα δυνητικό αδιέξοδο, µια διαφωνία, για παράδειγµα, σε ένα ζήτηµα 

ενδιαφέροντός τους, συγκρούονται αλλά συµφωνούν να οδηγήσουν τη σχέση τους σε 

αµοιβαίο συµβιβασµό. Το µοίρασµα των απόψεων και των θέσεων µέσα σε ένα 

πλαίσιο επίλυσης των διαφορών, όπου η διαπραγµάτευση είναι το ζητούµενο, 

επαναφέρει τη δύναµη της συνεργασίας και τη λήξη της έντασης (Youniss, 1994). 

Αυτό ακριβώς είναι το σηµαντικό: οι φίλοι µπορούν και θέλουν να διαχειριστούν µία 

µεταξύ τους σύγκρουση, εφόσον η σχέση τους ως δέσµευση και ως αξία είναι 

υπεράνω αυτής και υπάρχει πέραν αυτής της σύγκρουσης (Hartup, 1993).  

Όσον αφορά στα ευρήµατα της παρούσας µελέτης, όµοια µε άλλες έρευνες, τα 

αγόρια υπερτερούν στη διάσταση της σύγκρουσης. Συνήθως µάλιστα χρησιµοποιούν 
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τη λεκτική επιθετικότητα, σε αντίθεση µε τα κορίτσια που υποχωρούν και 

συµβιβάζονται, επιλύοντας περισσότερο οµαλά τις συγκρούσεις τους (Rose, & Asher, 

1999). Πράγµατι, η θετική επίλυση της όποιας διαφωνίας χαρακτηρίζει περισσότερο 

τις σχέσεις των κοριτσιών (Parker, & Asher, 1993). Η διαπραγµάτευση επιτυγχάνεται 

µε διαδικασίες όπως η συζήτηση, ο συµβιβασµός, η αιτιολόγηση και, κυρίως η 

αµοιβαία κατανόηση που δηλώνει και την συνεργατική διάθεση (Youniss, 1994). 

Μια κατηγορία µελετών που ασχολείται µε τις συγκρούσεις µεταξύ 

συνοµηλίκων, προτείνει ότι δυαδικές φιλίες που χαρακτηρίζονται από 

αλληλοεξάρτηση, καθορισµός που παραπέµπει στην εγγύτητα της σχέσης (Collins, 

Laursen, Mortensen, Luebker, & Ferreira, 1997), παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά 

σύγκρουσης από ό,τι λιγότερο αλληλοεξαρτώµενοι φίλοι. 

 

Σχετικά µε τη µεταβλητή της ηλικίας, στην παρούσα έρευνα υπήρξε 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά (F=10.04, p=.000) (βλ. Πιν. 7). Οι µαθητές της 

ηλικιακής οµάδας 1 (12-13 ετών) µάλιστα, παρουσιάζουν µικρότερες µέσες τιµές 

συγκριτικά µε εκείνους της δεύτερης και τρίτης ηλικιακής οµάδας.  

 

Σύµφωνα µε µελέτες που εξετάζουν αυτοαναφορές παιδιών και εφήβων, οι 

αρνητικές αλληλεπιδράσεις µε τους φίλους δεν διαφοροποιούνται µε την πάροδο της 

ηλικίας. Η κοινωνική ωρίµανση των εφήβων δεν συνάδει µε την αποφυγή 

συγκρούσεων. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη αντιπαραθέσεων ίσως να µην είναι 

απαραίτητη, εφόσον – κατά την εφηβική οπτική - οι συγκρούσεις ενδυναµώνουν τη 

σχέση (Berndt, & Perry, 1986˙ Berndt, 1999). Έχει υποστηριχθεί, επίσης, ότι η 

αντιπαλότητα στις εφηβικές φιλίες, έχει ρόλο ρυθµιστικό στη διαδικασία 

συγκρότησης εφηβικής ταυτότητας. Ανταγωνιζόµενος το φίλο, ο έφηβος γνωρίζει και 

ελέγχει τον εαυτό του (Berndt, 1999).  

 

Ενδείξεις ότι οι συγκρούσεις µεταξύ φίλων παρουσιάζουν µείωση είχαν σε 

έρευνά τους οι Berndt, Hawkins και Hoyle (1986), οι οποίοι σε δοκιµασία 

συνεργασίας και ανταγωνισµού, όπου έλαβαν µέρος έφηβοι και προέφηβοι, 

διαπίστωσαν στα µεγαλύτερα παιδιά περισσότερη διάθεση για ισότητα και 

συνεργασία. Το µοίρασµα της σχέσης, ο σεβασµός στα συναισθήµατα του φίλου και 

η διυποκειµενική σύνδεση περιόρισαν την ανταγωνιστική διάθεση.  
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Στην παρούσα µελέτη βέβαια, η µικρότερη ηλικιακή οµάδα (12-13 ετών) είναι 

εκείνη που δείχνει υποχωρητική διάθεση, παρουσιάζοντας τις χαµηλότερες µέσες 

τιµές. Γεγονός είναι πως οι διαφορές µέσων όρων δεν µας δίνουν ολοκληρωµένη 

εικόνα. Επιπλέον, τα αναπτυξιακά φαινόµενα παρουσιάζουν διακυµάνσεις˙ έτσι, ο 

τρόπος µε τον οποίον αντιλαµβάνονται και βιώνουν τις συγκρούσεις οι έφηβοι, 

προφανώς ποικίλει. Υπάρχουν αρκετά ερωτήµατα ως προς τις ηλικιακές διαφορές 

που παραµένουν αναπάντητα αποτελώντας πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω έρευνα. 

Η θέση αυτή ενισχύεται και από τα αποτελέσµατα αντίστοιχης µε την παρούσα 

έρευνας, που αφορά παιδιά δηµοτικού σχολείου ηλικίας 9-12 ετών. Σε αυτήν, την 

τελευταία, ως προς την ποιοτική διάσταση της σύγκρουσης δεν προέκυψε διαφορά 

φύλου αλλά ηλικιακής οµάδας, όπου τα µικρότερα παιδιά παρουσίασαν αυξηµένες 

µέσες τιµές (Ζεϊµπεκάκη, υπό υποστήριξη). Προφανώς, οι διαφορές στο γνωστικό 

επίπεδο και στις αναπτυξιακές ανάγκες µε το πέρας της µέσης παιδικής ηλικίας και 

την είσοδο στην προεφηβεία και αργότερα στην εφηβεία, σηµαίνουν ωρίµανση, 

στροφή περισσότερο προς τη συντροφικότητα παρά προς τις συγκρούσεις. 

 

Ο Piaget (1932/1999), αναφερόµενος στην ηθική εξέλιξη, υποστήριξε ότι οι 

σχέσεις των συνοµηλίκων βασίζονται στην ισότητα. Οι φίλοι, θεωρούν εαυτούς ίσους 

σε ζητήµατα σηµαντικά και έτσι αντιµετωπίζουν ο ένας τον άλλον ως ίσοι. Η θέση 

αυτή του Piaget έχει υποστεί κριτική αφού το κίνητρο για ισότητα δεν συµβαδίζει µε 

το έτερο ισχυρό κίνητρο, της αναγνώρισης της αξίας µέσα από τον ανταγωνισµό 

(Berndt, 1999). Η τελευταία άποψη διαφαίνεται καθαρά µέσα από τη µελέτη της 

σύγκρουσης, η οποία συνιστά την αρνητική διάσταση της φιλίας. Σε αυτό το σηµείο, 

ενδεχοµένως να βρίσκεται σε σύγκρουση η ίδια η προσέγγιση του Piaget, ο οποίος αν 

και παραδέχτηκε το ισοβαρές του κύρους της συγκινησιακής και της γνωστικής 

πλευράς, θεώρησε ότι η πηγή του κινήτρου µιας πράξης έχει µια αµιγώς γνωστική 

φύση (Κουγιουµουτζάκης, & συν., 2007b). Ίσως λοιπόν, η συγκινησιακή διάσταση 

που ενυπάρχει στις ανθρώπινες συγκρούσεις να ήταν προτιµότερο να ειδωθεί κάτω 

από µια άλλη οπτική. Η αναζήτηση νοήµατος, πραγµατική αιτία της ανθρώπινης 

δράσης (Bruner, 1990/1997), κινητοποιεί και τον διυποκειµενικά προσανατολισµένο 

εφηβικό νου.  

Ο Trevarthen, θεµελιωτής της διυποκειµενικότητας, έχει τονίσει ότι για να 

µπορέσει να επικοινωνήσει κανείς µε κάποιον, πρέπει να είναι συγχρονισµένος και 

συντονισµένος µαζί του˙ πράγµα που δεν µπορεί να επιτευχθεί σε συγκρουσιακές 
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συνθήκες. Κατά την ανάπτυξη των παιδιών, υπάρχουν έµφυτες ηθικές και αισθητικές 

αρχές, ιχνηλάτες του καλού και του κακού, που προσαρµόζονται για να ενισχύσουν ή 

να διαλύσουν τη διασύνδεση και την εναρµόνιση των στόχων. Έτσι, το παιδί, µε 

«εµπρόθετη συµµετοχή» µαθαίνει από τις σκόπιµες πράξεις των άλλων, που είναι 

σύντροφοι και φίλοι. Αυτή, η συγκινησιακή ανάγκη για αρµονία κινήτρων είναι που 

καταπολεµά την παγίδα του ατοµικού συµφέροντος και βοηθά κάθε διαδικασία 

δικαίου (Trevarthen, 2007). Η επίλυση της διαφωνίας δηλώνει πως το πρωτεύον για 

τους φίλους είναι το συνεργατικό έργο, που κατά τη διυποκειµενική θεώρηση του 

Trevarthen απαιτεί εναρµόνιση σκοπών και αναγκών. Η δυσαρµονία απειλεί τη 

συνεκτικότητα της φιλικής σχέσης, δηµιουργεί εντάσεις και απαιτεί χειρισµούς, 

διαπραγµατεύσεις, ώστε οι κοινές αξίες να ορίσουν ξανά τη σχέση. Οι φίλοι πρέπει 

να επικοινωνούν ως προς τις προθέσεις τους, τις ελπίδες και τους φόβους τους και να 

µοιράζονται τις προσδοκίες τους. Αυτό διαρκεί όσο και ο χρόνος ζωής και σαφώς, 

οργανώνεται και αρθρώνεται έξω από συγκρούσεις˙ ή, πιο σωστά, συνδυάζοντας 

αρµονικά και ρυθµικά τις όποιες διαφορές. Η διατήρηση αρµονίας στις 

αναπτυσσόµενες σχέσεις λειτουργεί όπως στη µουσική:  

 

«… η αρµονία κάνει τις διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στους ήχους να 

συνεργάζονται, συµβάλλοντας σε ένα αποτέλεσµα η οµορφιά του οποίου 

εξαρτάται από τις διαφορές και από το πώς αναµειγνύονται αυτές µε τη 

ρυθµιστική δηµιουργική ένταση. Η ίδια “συνεργασία” λαµβάνει χώρα µεταξύ 

φίλων…» (Trevarthen, 2007: 399). 

 

Η δυσαρµονία λοιπόν προκύπτει από τη σύγκρουση των διαφορών και, στις 

φιλικές σχέσεις – όπως και σε όλες τις προσωπικές - ρυθµίζεται από τα ηθικά 

συναισθήµατα της ενοχής, της ντροπής και του φόβου µοµφής. Συγκρατείται δε, από 

ηθικούς κανόνες που υποστηρίζουν την έµφυτη συµπάθεια, την ευγένεια ή την 

επιείκεια.  
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7.4. Βοήθεια: Το αγαθό που είναι ο ένας φίλος για τον άλλον 

 

Το στατιστικώς σηµαντικό εύρηµα που είχαµε στη µελέτη της κλίµακας της 

βοήθειας καταδεικνύει διαφορές φύλου (F=43.18, p=.000) (βλ. Πιν. 10), όπου τα 

κορίτσια έχουν µεγαλύτερες µέσες τιµές από τα αγόρια. Οι υποκλίµακες της βοήθειας 

παρουσίασαν επίσης παρόµοια αποτελέσµατα κατά τη µελέτη τους. Έτσι, στην 

αµοιβαία βοήθεια υπάρχουν, επίσης, έµφυλες διαφοροποιήσεις (F=32.11, p=.000) 

(βλ. Πιν. 12), όπου οι µεγαλύτερες αξιολογήσεις αφορούν κορίτσια. Τα ίδια 

αποτελέσµατα είχαµε και στην προστασία από θυµατοποίηση (F=27.15, p=.000) (βλ. 

Πιν. 14), καθώς και στην καθοδήγηση (F=43.67, p=.000) (βλ. Πιν. 16). 

 

Έχει προταθεί πολλάκις ότι η βοήθεια, η υποστήριξη και η ενίσχυση είναι ένα 

σηµαντικό µέρος της διαδικασίας φιλίας (Berndt, 1989˙ Berndt, & Perry, 1986˙ 

Buhrmester, & Furman, 1987˙ Selman, 1981b).  Η σηµασία τους είναι προφανής στις 

αξιολογήσεις των παιδιών και των εφήβων σχετικά µε τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα της φιλίας (Berndt, 1982˙ Bigelow, 1977˙ Bukowski, Newcomb, & Hoza, 

1987).  

 

Ενισχύεται από µελέτες ότι η αµοιβαία υποστήριξη είναι εγγενής στη φιλία. Η 

καθηµερινότητα των φίλων γίνεται πιο κατανοητή και περισσότερο ευχάριστη µε τη 

συµβολή της βοήθειας. Ο Youniss (1994) υποστηρίζει ότι αν κάθε εαυτός αφορά το 

άτοµο, στη φιλία τα άτοµα είναι συγγενείς ολότητες, γιατί δεν µπορούν να 

διαχωριστούν από τη σχέση που µοιράζονται. Οι φίλοι στηρίζονται ο ένας στον άλλον 

για την ερµηνεία της καθηµερινότητας και για ανατροφοδότηση εµπειριών. 

Εξαρτώνται, επίσης, ο ένας από τον άλλον για τη δηµιουργία της συναισθηµατικής 

τους έκφρασης και, γνωρίζουν ότι οι δυνάµεις τους πρέπει να χρησιµοποιούνται προς 

όφελος του άλλου. Η υποστήριξη και η βοήθεια παρέχονται και προσµένουν 

ανταπόδοση όταν παραστεί ανάγκη. Ο κανόνας της αµοιβαιότητας ενισχύει τη σχέση, 

η οποία είναι ωφεληµένη και από τα δύο µέρη. Έτσι λοιπόν, το βασικό στοιχείο 

διαχωρισµού των φίλων από τους συνοµηλίκους είναι το µοίρασµα και η 

αλληλεξάρτηση που αναπτύσσονται µέσα από την αµοιβαία προσφορά (Youniss, 

1994). 

Ο Schneider (1999) διερεύνησε τη φιλία χρησιµοποιώντας µεταξύ άλλων και το  

FQS. Επικεντρώθηκε στις φιλίες προεφήβων που ήταν αποµονωµένοι σε σχέση µε τα 
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υπόλοιπα παιδιά, είχαν περιορισµένη λεκτική επικοινωνία και ήταν λιγότερο 

ανταγωνιστικοί. Βρήκε ότι οι εσωστρεφείς, αποµονωµένοι προέφηβοι 

αντιλαµβανόταν τη φιλία ως σχέση µεγαλύτερης οικειότητας, περισσότερο 

υποστηρικτική και βοηθητική. Στις σχέσεις τους µε περισσότερο κοινωνικά παιδιά, οι 

αποµονωµένοι προέφηβοι ανέπτυσσαν υψηλής ποιότητας φιλίες. Οι δυαδικές φιλίες 

µπόρεσαν να προσφέρουν σ΄ αυτά τα παιδιά την υποστήριξη και τη συντροφικότητα 

που δεν τους παρείχαν οι µεγαλύτερες οµάδες.  

Η παρούσα έρευνα, συµφωνώντας µε τα ευρήµατα άλλων ερευνών, δείχνει τα 

κορίτσια να δηλώνουν ότι οι φιλίες τους χαρακτηρίζονται από περισσότερη βοήθεια  

(Attili, Vermigli, & Sneider, 1997˙ Βαϊράµη, & συν., 2005˙ Buhrmester, & Fruman, 

1987˙ Parker, & Asher, 1993). Η βοήθεια και η ασφάλεια που εισπράττουν στις 

σχέσεις µε τις φίλες τους, λειτουργεί έτσι ώστε τα κορίτσια αντιλαµβάνονται τις 

σχέσεις τους ως «ποιοτικά ανώτερες». Μια πιθανή εξήγηση είναι το γεγονός, ότι το 

κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο προτάσσει τη καλλιέργεια των διαπροσωπικών 

σχέσεων όσον αφορά στα κορίτσια. Τα αγόρια από την άλλη, στις µεταξύ τους 

σχέσεις αναπτύσσουν και ενισχύουν το προσωπικό κύρος (Maccoby, 1990). Τα 

διαφορετικά µοντέλα κοινωνικοποίησης των δύο φύλων προετοιµάζουν τα παιδιά για 

συγκεκριµένες συµπεριφορές, ανάλογες ή αρµόζουσες του φύλου τους, τις οποίες 

εκείνα υιοθετούν. 

Όσον αφορά στις αναπτυξιακές διαφορές, αν και στην παρούσα µελέτη δεν 

υπήρξαν αλλαγές στην ηλικία, άλλες έρευνες δηλώνουν πως η βοήθεια προτάσσεται 

στους εφήβους (πολύ περισσότερο στους µαθητές Λυκείου παρά του Γυµνασίου), 

συγκριτικά µε τους προεφήβους (Βαϊράµη, & συν., 2005). Στο ίδιο συµπέρασµα 

καταλήγουν και άλλες έρευνες (Furman, & Buhrmester, 1992) καθώς και θεωρητικές 

προσεγγίσεις (Sullivan, 1953˙ Youniss, 1980). 

Οι διαφορετικές ανάγκες κάθε σταδίου ανάπτυξης, καθώς και οι διαφορές στις 

γνωστικές ικανότητες µεταξύ προεφήβων και εφήβων, θα µπορούσαν να 

δηµιουργήσουν ένα πλαίσιο ερµηνείας για τα παραπάνω ευρήµατα. Από την άλλη, η 

έλλειψη ηλικιακών διαφορών στην παρούσα µελέτη – όσον αφορά στη βοήθεια, αλλά 

και σε άλλες ποιοτικές διαστάσεις της φιλίας - ενδεχοµένως σηµαίνει ότι οι αλλαγές 

που λαµβάνουν χώρα από την προεφηβεία και που αφορούν στην πορεία ανάπτυξης 

των φιλικών σχέσεων, δεν έχουν γίνει ευδιάκριτες ως τα 14-15 χρόνια. 
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Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα παιδιά καθίστανται θύµατα 

κάποια στιγµή από τους συνοµηλίκους τους, θα εστιάσουµε στην κλίµακα την 

προστασίας από τη θυµατοποίηση. Η θυµατοποίηση ή σχολικός εκφοβισµός, είναι 

µια µορφή επιθετικής συµπεριφοράς παλιά, όσο και η διαδικασία της σχολικής 

µάθησης.  Είναι δε τόσο γνώριµη σε όλους, που συχνά θεωρείται απαραίτητο στοιχείο 

της ένταξης των παιδιών στη σχολική κοινότητα  (Eslea, & Ress, 2001˙ Rigby, 2008˙ 

Χαντζή, Χουντουµιάδη, & Πατεράκη, 2000). Από το 1970, ο Νορβηγός καθηγητής 

Dan Olweus κατέγραψε και µελέτησε συστηµατικά το φαινόµενο, διασαφηνίζοντας 

ταυτόχρονα τον όρο «εκφοβισµός»: «Ένα άτοµο υφίσταται εκφοβισµό όταν εκτίθεται 

επανειληµµένα και για µακρό χρονικό διάστηµα σε αρνητικές πρακτικές εκ µέρους 

ενός ή περισσότερων άλλων» (Olweus, 1994˙ Χαντζή, & συν., 2000). Η ενδοσχολική 

βία έχει προταθεί ότι κορυφώνεται στο τέλος του ∆ηµοτικού και περιορίζεται στις 

εφηβικές ηλικίες (Baldry, & Farrington, 2000˙ Nation, Vieno, Perkins, & Santinello, 

2008˙ Stassen Berger, 2007), αν και υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν ότι απλώς 

αλλάζει µορφή κατά την εφηβεία (Eslea, & Ress, 2001). 

Η Nation (2008) και οι συνεργάτες της σε έρευνα που έκαναν σε µεγάλο δείγµα 

(4386) ιταλών µαθητών ηλικίας 11-15 ετών παρατήρησαν ότι όσον αφορά την 

κατάσταση θύµατος και εκείνη του δράστη – θύµατος, ο εκφοβισµός µειώνεται µε 

την αύξηση της ηλικίας. Όταν πρόκειται όµως για δράστες αγόρια, παρατηρείται 

αύξηση, σε αντίθεση µε τα κορίτσια. Ο εκφοβισµός από την πλευρά των κοριτσιών 

παρουσιάζει ένα ελαφρύ προβάδισµα στην ηλικία των 13 ετών (Nation, et al., 2008). 

 

Οι συµπεριφοριστικές αλλαγές των αναδυόµενων εφήβων έχουν 

συνεπακόλουθες αλλαγές και στην µορφή των κοινωνικών τους αλληλεπιδράσεων. 

Έτσι, οι έφηβοι και οι προέφηβοι χρησιµοποιούν λιγότερο σωµατικές µορφές 

επιθετικότητας σε σχέση µε µικρότερα παιδιά, δίνοντας το προβάδισµα σε 

περισσότερο έµµεσες και διαπροσωπικές µορφές εκφοβισµού (Bjorkqvist, 

Lagerspetz, & Kaukiainen, 1992), οι οποίες εξ’ ορισµού είναι λιγότερο 

παρατηρήσιµες (Pakaslahti, & Keltikangas – Jarvinen, 2000).  Όπως είναι φανερό, 

κατά την εφηβεία, η µορφή της επιθετικότητας αλλάζει ως αποτέλεσµα της 

ωρίµανσης. Παράλληλα, η δυναµική της οµάδας ενισχύεται˙ οι παρέες και οι φίλοι 

αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία για την δηµιουργία των διαπροσωπικών σχηµάτων 

συµπεριφοράς. ∆ιαφορές ανάµεσα στην επιθετικότητα των αγοριών και των 

κοριτσιών ίσως οφείλονται στο γεγονός ότι οι γονείς στο δυτικό πολιτισµό 
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συνηθίζουν να αποδοκιµάζουν περισσότερο την επιθετικότητα στα κορίτσια, παρά 

στα αγόρια (Herbert, 1998). 

Οι Bollmer, Milich, Harris και Maras (2005), µελέτησαν το ρόλο της ποιότητας 

φιλίας ως διαµεσολαβητή σε περιστατικά θυµατοποίησης και διαπίστωσαν ότι µια 

υψηλής ποιότητας φιλία µειώνει την εκφοβιστική συµπεριφορά, ενώ τα 

εσωτερικευµένα προβλήµατα και η αδύναµη φιλία σχετίζονται µε τη θυµατοποίηση. 

Τα παιδιά που έχουν ισχυρές φιλίες έχουν µικρότερη πιθανότητα να αποτελέσουν 

στόχους εκφοβισµού, σε αντίθεση µε εκείνα που δεν έχουν καλούς φίλους. 

 

Η φιλία, ζήτηµα εξαιρετικής σηµασίας για την ανάπτυξη ενός παιδιού και ενός 

εφήβου, παρέχει πολλές διαφορετικές λειτουργίες, συµπεριλαµβανοµένης της 

ζεστασιάς, της αγάπης, της φροντίδας και της οικειότητας. Μια υψηλής ποιότητας 

φιλία µπορεί να χρησιµεύσει ως προστατευτικός παράγοντας ενάντια στον εκφοβισµό 

(Hodges, et al., 1999), επειδή παρέχει ένα πρότυπο για υγιείς σχέσεις συνοµηλίκων. 

Παιδιά που είναι σε µια σχέση που χαρακτηρίζεται από την εγγύτητα, την ασφάλεια 

και την αλληλοβοήθεια µπορούν να αναπτύξουν εντονότερη ενσυναίσθηση, καθώς 

και άλλες κοινωνικές ικανότητες που µπορεί να µην είχαν µάθει έξω από µια φιλική 

σχέση. Έρευνες (Bollmer, et al., 2005), υποστηρίζουν ότι τα ιδιαίτερα 

ενσυναισθητικά παιδιά, έχουν υψηλής ποιότητας φιλίες. Έχει προταθεί ότι η ενίσχυση 

των θυµάτων του εκφοβισµού προκειµένου να αναπτύξουν και να διατηρήσουν 

φιλικές σχέσεις, µπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά (Boulton, Trueman, Chau, 

Whitehand, & Amatya, 1999).  

 

 Είναι επίσης πιθανό οι επιθετικοί συνοµήλικοι να ενισχύσουν τη θετική στάση 

ενός παιδιού απέναντι στην επιθετικότητα, ενώ ένας φίλος ισορροπιστής ενδέχεται  

να ενθαρρύνει το φίλο του να διαχειρίζεται τις συγκρούσεις µε µη επιθετικό τρόπο. 

Οι Laird, Pettit, Dodge και Bates (1999) µελέτησαν – χρησιµοποιώντας µεταξύ 

άλλων ερευνητικών εργαλείων και το FQS - σε 431 παιδιά πρώτης εφηβείας τις 

συσχετίσεις µεταξύ της αντικοινωνικής συµπεριφοράς των ίδιων των εφήβων και 

εκείνης που αντιλαµβάνονται για τους φίλους τους και την κοινωνική οµάδα που 

ανήκουν. Ενώ οι στενές, υποστηρικτικές, δυαδικές φιλίες περιγράφονται κυρίως ως 

θετική εµπειρία, που παρέχει στους εφήβους κοινωνική στήριξη και ψυχαγωγία, η 

µελέτη της οµάδας του Laird έδειξε, ότι τόσο δυνατές φιλίες ενδέχεται να δώσουν 
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στους εφήβους την ευκαιρία να συµµετέχουν σε καταστροφικές συµπεριφορές και να 

παρέχουν το κατάλληλο πλαίσιο για την ενίσχυση τέτοιων συµπεριφορών. 

Η διάσταση της βοήθειας είναι βασική ποιότητα της φιλίας. Αφορά στο εκούσιο 

µοίρασµα, το οποίο αν και δεν παραβλέπει την υποκειµενική πλευρά, θέτει στο 

προσκήνιο τη διυποκειµενική δοµή της. Η ανάπτυξη του ανθρώπου είναι άµεσα 

συνδεδεµένη µε το µοίρασµα ως πηγή ζώσα που εµπεριέχει από την ίδια την τροφή, 

έως τις πράξεις, τις προθέσεις, τις ιδέες, τις γνώσεις, τις συγκινήσεις µας  

(Κουγιουµουτζάκης, 2007). Ο φίλος δεν είναι συµπτωµατικός παρατηρητής της 

δράσης του φίλου, αλλά συµµέτοχος, συναναπτυσσόµενο µέλος και βεβαίως, αρωγός. 

Η βοήθεια, ως µία από τις ποιοτικές διαστάσεις της φιλίας που µελετώνται στην 

παρούσα έρευνα, εντάσσεται στη διυποκειµενική θεώρηση της ανάπτυξης, µια και 

αφορά προσφορά προς τον άλλον και δηλώνει τη διαλογική δοµή και λειτουργία του 

εξαρχής διυποκειµενικά και αλλοκεντρικά προσανατολισµένου εφηβικού νου 

(Κουγιουµουτζάκης & συν., 2007b). Η συγκινησιακή διυποκειµενικότητα 

διαφαίνεται µέσα από τη βοήθεια, την προστασία  και τη φροντίδα, όπου ο κάθε 

φίλος παραµένει πάντα και ταυτόχρονα ο εαυτός του και ο άλλος, σαρκώνοντας 

προθέσεις και νοήµατα, διαθέσεις και καλέσµατα, προσφορές και αιτήµατα για 

στήριξη και συνύπαρξη. Έτσι, συναντώ έναν άνθρωπο, ένα φίλο, σηµαίνει ότι µέσα 

από αυτόν συναντώ τα όρια της δικής µου «ανθρωπιάς». 

 

7.5. Ασφάλεια: θεµελιώδης αξία της φιλικής σχέσης 

 

Το στατιστικά σηµαντικό εύρηµα της ποιοτικής διάστασης της ασφάλειας 

αφορά στα κορίτσια (F=33.39, p=.000). Όπως φάνηκε από τη σύγκριση των µέσων 

όρων των δύο φύλων, τα κορίτσια δήλωναν ότι οι φιλίες τους χαρακτηρίζονταν από 

περισσότερη ασφάλεια. Ως προς την ηλικία, δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικά 

αποτελέσµατα για την ασφάλεια. 

 

Στις δύο υπό µελέτη µεταβλητές που εντάσσονται σε εκείνη της ασφάλειας, 

στην υπέρβαση προβληµάτων  (δηλαδή, εάν υπήρξε µια φιλονικία η φιλία θα ήταν 

αρκετά ισχυρή να αντισταθεί) και στην αξιόπιστη συµµαχία (δηλαδή, σε περίοδο 

ανάγκης ο φίλος τους µπορεί να στηριχθεί επάνω τους) είχαµε επίσης στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια: (F=18.09, p=.000) (βλ. Πιν. 
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20) και (F=37.19, p=.000) (βλ. Πιν. 22), αντίστοιχα. Τυπική επανάληψη, µεγαλύτερος 

ο µέσος όρος των κοριτσιών. 

Υπάρχει συναίνεση µεταξύ των ερευνητών (Coleman, 1974˙ Douvan, & 

Adelson, 1966)  σχετικά µε το ότι η ασφάλεια είναι µια από τις σηµαντικότερες 

ιδιότητες των σχέσεων των παιδιών και των εφήβων µε τους φίλους τους. Οι 

παραπάνω ερευνητές έχουν υποστηρίξει, ότι για τα παιδιά και τους εφήβους, δύο 

κεντρικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της φιλίας είναι: 

(α) η εντύπωση ότι οι φιλίες τους είναι ασφαλείς και σταθερές παρά τα προβλήµατα 

ή τις συγκρούσεις, και  

(β) η πεποίθηση ότι µπορούν να εµπιστευθούν τους φίλους τους και να στηριχθούν 

επάνω τους. 

Στη φιλία, η αίσθηση της ασφάλειας, όπως και η υποχρέωση για βοήθεια 

υφίσταται µέσα από την αµοιβαιότητα, η οποία συνιστά θεµελιώδη αξία πάνω στην 

οποία οικοδοµείται η σχέση. Οι φίλοι, που έχουν σχέση αµοιβαίας ανταπόδοσης, 

αισθάνονται υποχρεωµένοι να βοηθήσουν και να στηρίξουν ο ένας τον άλλον. 

Έρευνες του Youniss (1994) δείχνουν ότι τα παιδιά αξιολογούν ιδαιτέρως τις πράξεις, 

γνωρίζοντας και κατανοώντας τους όρους µιας φιλίας. Έτσι, εκείνο που διακρίνει 

τους φίλους από τους συνοµηλίκους, είναι η αµοιβαία υποχρέωση για παροχή 

βοήθειας και ασφάλειας. 

Σαφείς οι διαφορές φύλου στην παρούσα έρευνα, επιβεβαιώνουν τα πορίσµατα 

άλλων ερευνών σύµφωνα µε τα οποία τα κορίτσια δηλώνουν, ότι οι φιλίες τους 

χαρακτηρίζονται από περισσότερη ασφάλεια (Bukowski, et al., 1994˙ Βαϊράµη, & 

συν., 2005).  

 

Η ασφαλής φιλία, ως έκφανση διυποκειµενικού µοιράσµατος, εστιάζεται στην 

εµπιστοσύνη, στη σιγουριά και στην αρµονία που συνιστά υπέρβαση προβληµάτων, 

συνεργασία, συµµαχία, εναρµόνιση σκοπών και αναγκών και επικοινωνία των 

συγκινήσεων. Η ασφαλής και υπεύθυνη ρύθµιση της αµοιβαίας φιλικής σχέσης, 

καθοδηγεί, προστατεύει και ανανεώνει την ανάγκη συµπόρευσης των φίλων. Η 

ασφάλεια µεταξύ των φίλων, ως απόσταση και ως πλησίασµα, δεν είναι ένας κενός 

χώρος που λειτουργεί απλώς προστατευτικά, αλλά ένα πεδίο δύναµης στο οποίο 

αλληλεπιδρούν το θεωρητικό αίτηµα της γνώσης και το πρακτικό αίτηµα της 

συγκίνησης, στην πράξη µε τη µορφή της ασφάλειας, στην προοπτική µιας 

ισορροπίας. 
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7.6. Οικειότητα: Το κλειδί της φιλίας 

 

Στην παρούσα έρευνα προέκυψε στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα 

αγόρια και τα κορίτσια ως προς την οικειότητα (F=56.35, p=.000) (βλ. Πιν. 24). Οι 

υποκλίµακες του συναισθηµατικού δεσµού και της ανακλώµενης αξιολόγησης είχαν 

επίσης διαφορές υπέρ των κοριτσιών: (F=71.507, p=.000) (βλ. Πιν. 26) και (F=30.11, 

p=.000) (βλ. Πιν. 28) αντίστοιχα. 

 

Τα στοιχεία που συνθέτουν την κλίµακα οικειότητας εστιάζουν στην αίσθηση 

της αγάπης ή «του ξεχωριστού» που βιώνουν οι έφηβοι µε το φίλο τους και στη 

δύναµη του δεσµού που έχουν δηµιουργήσει (Bukowski, Hoza, & Boivin, 1994). 

Έτσι αντιλαµβάνονται ότι είναι σηµαντικοί και θετικά αξιολογηµένοι από το φίλο 

τους και βιώνουν αποδοχή και εκτίµηση, όπως έχει υπογραµµιστεί άλλωστε και από 

τον Sullivan (1953) (υποκλίµακα ανακλώµενης εκτίµησης). Σύµφωνα µε τον 

τελευταίο, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, η οικειότητα αναπτύσσεται στην 

προεφηβεία, όπου η ώριµη ευαισθησία και η φροντίδα για την ευηµερία του άλλου, 

µαθαίνονται, ενώ κατά την εφηβεία η οικειότητα επιδιώκεται όλο και περισσότερο 

µεταξύ ετερόφυλων σχέσεων. Για τα κορίτσια, η δύναµη της αποδοχής, της 

επικύρωσης και της σύνδεσης που χαρακτηρίζουν µια φιλική σχέση, φαίνεται να 

έχουν µεγαλύτερη βαρύτητα. Επίσης, δηλώνουν περισσότερο συνδεδεµένες 

συναισθηµατικά µε τη/το φίλη/ο τους (υποκλίµακα συναισθηµατικού δεσµού)  και 

λαµβάνουν υψηλότερου βαθµού πρόσληψη της αξίας που έχουν οι ίδιες για τη/το 

φίλη/ο τους (υποκλίµακα ανακλώµενης εκτίµησης). 

 

Αρκετές έρευνες που αναζητούν συνδέσεις µεταξύ του έµφυλου παράγοντα και 

της οικειότητας στις στενές φιλικές σχέσεις, δείχνουν ότι τα κορίτσια, συχνότερα από 

τα αγόρια, αναφέρονται στις οικείες συνοµιλίες µε τους φίλους και στην οικεία γνώση 

φίλων (Berndt, 1981˙  Bigelow, & La Gaipa, 1980/1995˙  Douvan, & Adelson, 1966˙ 

Furman, & Buhrmester, 1985). Οι Douvan και Adelson (1966) (βλ. παραπάνω) έχουν 

υποστηρίξει, ότι τα κορίτσια δηµιουργούν περισσότερο οικείες φιλίες από τα αγόρια 

κατά τη διάρκεια της εφηβείας επειδή, στην κοινωνικοποίηση των κοριτσιών, δίδεται 

µεγαλύτερη βαρύτητα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Αντίθετα, τα αγόρια είναι 

προσανατολισµένα προς την ασφάλεια και την επίτευξη στόχων παρά τη ζεστασιά 

και την ενσυναίσθηση. Έχει προταθεί, επίσης, από τους ίδιους ερευνητές, ότι τα 
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αγόρια αποθαρρύνονται να εκδηλώσουν οικειότητα και να αυτο-αποκαλυφθούν λόγω 

πιθανών οµοφυλοφιλικών φόβων. Τα κορίτσια εκφράζουν επίσης µεγαλύτερη 

ανησυχία για την πίστη των φίλων και για την απόρριψη µε τους φίλους (Berndt, 

1981˙  Bigelow, & La Gaipa, 1980/1995˙  Douvan, & Adelson, 1966), η οποία 

ενδεχοµένως οφείλεται στην πιθανή αποκάλυψη δικών τους µυστικών (Berndt, 1982). 

 

Στον αντίποδα βρίσκονται µελέτες, οι οποίες δεν βρήκαν έµφυλες διαφορές στις 

εκτιµήσεις των εφήβων για την οικειότητα που χαρακτηρίζει τη φιλική τους σχέση 

(Sharabany, et al., 1981), ή, οι διαφορές που εντοπίστηκαν ήταν ασήµαντες (Diaz, & 

Berndt, 1982). Οι διαφωνίες στα ευρήµατα δεν µπορούν να αποδοθούν απλά στις 

διαφορές µεταξύ των ερευνητικών εργαλείων, επειδή οι διάφορες κλίµακες που 

χρησιµοποιήθηκαν παρουσιάζουν παρόµοιες αναπτυξιακές τάσεις. Έχει προταθεί ότι 

τα κορίτσια και τα αγόρια διαφέρουν στο είδος της οικειότητας που αντιλαµβάνονται 

και δηλώνουν. Έτσι, τα αγόρια πιθανόν να καταναλώνουν λιγότερο χρόνο σε 

συνοµιλίες και µοίρασµα συναισθηµάτων από ό,τι τα κορίτσια, αλλά διαθέτουν βαθιά 

αλληλοκατανόηση (Berndt, 1982). Τα ευρήµατα µελετών που παρουσιάζουν τα 

κορίτσια µε µεγαλύτερη αναλογία οικειότητας από ό,τι τα αγόρια, δεν πρέπει να 

οδηγούν σε συµπεράσµατα ότι τα αγόρια δεν έχουν στενές φιλίες στην εφηβεία. 

Απλώς διστάζουν να µοιραστούν προσωπικές πληροφορίες µε φίλους από το φόβο 

του χλευασµού και του πειράγµατος εις βάρος τους (Berndt, 1999). Η εξέταση αυτής 

της υπόθεσης, απαιτεί περαιτέρω µελέτη. 

 

Οι Weimer, Kerns και Oldenburg (2004), µεταξύ άλλων, χρησιµοποίησαν την 

ίδια κλίµακα µε αυτήν της παρούσας έρευνας, το Friendship Quality Scale, 

προκειµένου να εξετάσουν πώς οι τύποι προσκόλλησης στους εφήβους σχετίζονται 

µε διαφορές στην ένδειξη οικειότητας κατά τις φιλικές αλληλεπιδράσεις καθώς και σε 

σχέση µε την αναφερόµενη ποιότητα της φιλίας. Η οικειότητα είναι ένα βασικό 

συστατικό στοιχείο, ένα κλειδί της φιλίας κατά τη διάρκεια της εφηβείας (Berndt, 

1982˙  Buhrmester, 1990˙ Furman, & Buhrmester, 1985˙ Douvan, & Adelson, 1966˙ 

Salvin - Williams, & Berndt, 1990) Στη µελέτη των Weimer, Kerns και Oldenburg 

(2004) συνδέθηκε µε τον ασφαλή τύπο προσκόλλησης όπως αναφέρθηκε από τους 

ίδιους τους εφήβους. Εν ολίγοις, οι στενές δυαδικές φιλίες δηλώνουν υψηλό επίπεδο 

οικειότητας όταν και οι δύο φίλοι χαρακτηρίζονται από ασφαλή τύπο προσκόλλησης. 
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Η οικειότητα, ως σηµαντικό χαρακτηριστικό της φιλίας στην αρχή της 

εφηβείας, στην παρούσα έρευνα δεν παρουσίασε διαφορές ανάµεσα στις τρείς 

ηλικιακές οµάδες (F=.674, p=.511). Η αλληλεπίδραση φύλου και ηλικίας όµως, 

υπήρξε στατιστικώς σηµαντική (F=4.009, p=.019) στην κλίµακα της οικειότητας και 

οριακά σηµαντική στην υποκλίµακα της ανακλώµενης εκτίµησης (F=3.274, 

p=0,039). Η αλληλεπίδραση των δύο ανεξάρτητων µεταβλητών σηµαίνει ότι η 

επίδραση του φύλου διαφοροποιήθηκε ανάλογα µε τις οµάδες των ηλικιών – ως προς 

την οικειότητα ήταν µεγαλύτερη στα κορίτσια της οµάδας 3 και χαµηλότερη στα 

αγόρια της ίδιας οµάδας -. ∆ηλαδή, δεν παρατηρήθηκαν έντονες διαφορές µεταξύ των 

οµάδων ηλικιών στα αγόρια, παρατηρήθηκαν όµως στα κορίτσια (βλ. Πιν. 24). 

Ο Brendt (1999) υπογραµµίζει ότι κατά τη διάρκεια της εφηβείας τα κορίτσια 

έχουν πιο στενές φιλίες από ότι τα αγόρια σε διάφορες κοινωνίες και αναφέρονται 

στην οικειότητα πιο συχνά. Έτσι, συµπεραίνει ότι το επίπεδο της οικειότητας στη 

φιλία είναι κατά µέσον όρο υψηλότερο στα κορίτσια από ό,τι στα αγόρια. Τα 

ερευνητικά πορίσµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω ενισχύουν αυτήν την τοποθέτηση 

και ενδυναµώνουν τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας. 

 

 Υπάρχουν δεδοµένα που δείχνουν ότι η οικειότητα στη φιλία αυξάνει κατά τη 

διάρκεια της εφηβείας (Berndt, 1982˙ Blyth, & Traeger, 1988 στο Berndt, 1999˙ 

McNelles, & Connolly, 1999), σε αντίθεση µε µελέτες που οδηγούνται στην αντίθετη 

κατεύθυνση (Furman, & Buhrmester, 1992). Ανάλογη και η υπόθεση του Sullivan 

(1953), ο οποίος, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, εισηγήθηκε ότι οι στενές φιλίες 

πρωτοεµφανίζονται ακριβώς πριν από την εφηβεία, όµως, η έρευνα που ακολούθησε 

δεν επιβεβαίωσε επακριβώς αυτή την υπόθεση (Brendt, 1999). Εκείνο που διαφάνηκε 

ήταν ότι η οικειότητα, δηλαδή η συναισθηµατική εγγύτητα, υπάρχει και στις φιλικές 

σχέσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας (Γαλανάκη, 2003), ή ακόµα και στις βρεφικές 

συνοµιλίες ως έκφραση διυποκειµενικότητας (Trevarthen, 1996), καθώς και ότι η 

οικειότητα ενδυναµώνεται µε την πάροδο της ηλικίας (Berndt, Hawkins, & Hoyle, 

1986). 

Μελετητές τονίζουν ότι όταν ζητηθεί από τους εφήβους να συµπληρώσουν ένα 

ερωτηµατολόγιο που σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει την ποιότητα της φιλίας τους 

(όπως το Friendship Quality Scale), δίνουν έµφαση σε στοιχεία που αφορούν στην 

οικειότητα, περισσότερο απ’ ό,τι κάνουν ερωτώµενοι παιδικής ηλικίας (Berndt, & 

Keefe, 1993 στο Berndt, 1999). Συχνότερα επίσης αναφέρονται σε εµπιστευτικές 
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συζητήσεις µε τους φίλους τους όταν κληθούν να απαντήσουν ερωτήσεις ανοιχτού 

τύπου (Berndt, 1999).  

Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπήρξε εν µέρει συµφωνία της παρούσας 

µελέτης µε ευρήµατα ανάλογης έρευνας του Εργαστηρίου µας που αφορά σε 

ηλικιακές οµάδες παιδιών 9-12 ετών (Ζεϊµπεκάκη, σε προετοιµασία). Στην τελευταία 

έρευνα προβάδισµα έχουν τα κορίτσια  ως προς την υπογράµµιση της υποδιάστασης 

του συναισθηµατικού δεσµού στη φιλική σχέση. Σε σχέση µε την οικειότητα, ή την  

ανακλώµενη εκτίµηση, δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις φύλου ή ηλικίας.  

∆ιάφοροι κοινωνικοπολιτισµικοί παράγοντες θα µπορούσαν να συνδράµουν 

στην ερµηνεία. Στο δυτικό πολιτισµό συνηθίζεται να αποδοκιµάζεται ο 

συναισθηµατισµός στα αγόρια και να ενισχύεται στα κορίτσια (Herbert, 1998). Έτσι, 

η ταυτότητα των αγοριών είναι πιο αυστηρά οροθετηµένη από εκείνη των κοριτσιών. 

Ο ανδρισµός θεωρείται µια επαγγελία για δύναµη, όχι για επίδειξη συναισθηµάτων. Η 

εικόνα αυτή, που εξακολουθεί να διατηρεί τη δύναµή της στις ελληνικές 

αναπαραστάσεις (∆εληγιάννη - Κουϊµτζή, & Σακκά, 2005), ίσως να ενισχύει την 

πρόσληψη της φιλικής σχέσης ως συναισθηµατικού δεσµού, ιδίως για τα κορίτσια, 

από τη παιδική ακόµα ηλικία.  

Ευρήµατα των Buhrmester και Furman (1987), προτείνουν ότι κατά τα 

προεφηβικά χρόνια αυξάνει στις φιλικές σχέσεις των κοριτσιών η διάθεση για 

αποκάλυψη (µυστικών, συναισθηµάτων κ.λ.π.). Σύµφωνα µε τους µελετητές, δεν 

υπάρχουν επαρκή στοιχεία για µια παρόµοια αναπτυξιακή αλλαγή στα αγόρια. 

Περισσότερο συγκρατηµένα τα τελευταία – κατά την παιδική ηλικία, την προεφηβεία 

και την εφηβεία - δεν επιτυγχάνουν ποτέ το επίπεδο οικειότητας µε τις φιλίες των 

κοριτσιών. Όσο κι αν τα αγόρια γίνονται περισσότερο εκφραστικά και ανοικτά στα 

συναισθήµατα καθώς µεγαλώνουν, οι παραδοσιακές απόψεις και τα στερεότυπα τους 

κατευθύνουν προς συµπεριφορές περισσότερο επικεντρωµένες στις επιδόσεις και στα 

καθήκοντα.  

Ο Sullivan (1953) θεώρησε ότι η συναινετική επιβεβαίωση είναι το 

χαρακτηριστικό γνώρισµα καθορισµού της οικειότητας: «Η οικειότητα αφορά 

καταστάσεις που περιλαµβάνουν δύο ανθρώπους οι οποίοι επικυρώνουν κάθε 

στοιχείο της προσωπικής αξίας τους. Η επιβεβαίωση της προσωπικής αξίας απαιτεί 

έναν τύπο σχέσης που καλώ συνεργασία, όπου οι σαφώς διατυπωµένες ρυθµίσεις της 

συµπεριφοράς κάποιου στις εκφρασµένες ανάγκες του άλλου προσώπου 

προσανατολίζονται στην αναζήτηση όλο και περισσότερο πανοµοιότυπης - δηλαδή 
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σχεδόν αµοιβαίας - ικανοποίησης…» (Sullivan, 1953: 246). Ίσως στα αγόρια,  η 

ευαισθησία, οι ανάγκες και η επικύρωση της αξίας επιτυγχάνονται µέσω πράξεων, 

παρά µέσω µοιράσµατος προσωπικών σκέψεων και συναισθηµάτων. Η µελλοντική 

έρευνα θα µπορούσε να εστιάσει στον προσδιορισµό των πιθανών έµφυλων 

διαφορών ως προς την έκφραση ευαισθησίας στις ανάγκες των φίλων.  

Η φιλία, ως ελεύθερος διαπροσωπικός δεσµός που ορίζει µια κοινή αρχή 

συγκινήσεων, προθέσεων, κινήτρων, στηρίζει την ανθρώπινη ανάπτυξη και  εκφράζει 

τη διυποκειµενική διάστασή της. Η οικειότητα, στοιχείο συστατικό της 

διυποκειµενικής επικοινωνίας και πυρήνας της φιλίας, φαίνεται να ενισχύει το 

µοίρασµα των συναισθηµάτων, των κινήτρων και των προθέσεων˙ ό,τι επαγγέλλεται 

η διυποκειµενικότητα µε άλλα λόγια.  Έτσι, δίδεται στον έφηβο το κίνητρο να 

κατανοήσει βαθύτερα τον άλλο, να προσαρµοστεί στις πολλαπλές αλλαγές που βιώνει 

και, µέσα από τη δύναµη και τη δυναµική της συνανάπτυξης να αποκτήσει µια 

διευρυµένη προοπτική του κόσµου.  

 

7.7. Περιορισµοί – Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

 

Τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης, η συγκριτική της θεώρηση µε άλλα 

σχετικά ευρήµατα και η ερµηνεία τους δείχνουν τη σπουδαιότητα της ποιότητας της 

εφηβικής φιλικής σχέσης. Οι επιστηµονικές εργασίες που συνεισφέρουν στην 

κατανόηση αυτής σχέσης προσπαθούν να συµβάλλουν µε τα πορίσµατά τους στην 

ανάδειξη των ποιοτικών διαστάσεων της φιλίας. Ο τρόπος που αυτές οι διαστάσεις 

αλληλεπιδρούν, παραµένει προς διερεύνηση. Η σύνθετη φύση των εφηβικών 

συµπεριφορών αφορά στην συµπόρευση πολλών αιτιωδών χαρακτηριστικών˙ ούτως 

ή άλλως, η ανθρώπινη ανάπτυξη είναι ποικιλόµορφη. Μια πρόταση θα ήταν, να 

αναδειχθεί και η πολιτισµική δυναµική της φιλίας. 

 

Η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε στην ποιοτική αξιολόγηση της φιλίας, 

χρησιµοποιώντας ένα ποσοτικό ερευνητικό εργαλείο αυτοαναφοράς. Τέτοιου είδους 

κλίµακες πολύ πιθανόν να οδηγούν σε «κατασκευασµένες», µαθηµένες  απαντήσεις, 

οι οποίες συµβαδίζουν µε κοινωνικά αποδεκτές συµπεριφορές. Ο εν λόγω 

περιορισµός θα µπορούσε να ελεγχθεί σε µια µελλοντική έρευνα µέσω εµπλουτισµού 

της διαδικασίας µε τη χρήση επιπλέον ερωτηµατολογίων ή ηµιδοµηµένων 

συνεντεύξεων. Η φυσική παρατήρηση, θα ήταν επίσης, εξαιρετικά χρήσιµη σε µια 
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µελλοντική µελέτη των φιλικών αλληλεπιδράσεων. Μια ερευνητική προσπάθεια 

εστιασµένη στην ύστερη εφηβεία, ή ακόµα την αναδυόµενη ενηλικίωση θα βοηθούσε 

να φωτιστεί περισσότερο η δυναµική της ανθρώπινης ανάπτυξης και η σηµασία των 

ανθρώπινων σχέσεων στον οντογενετικό χρόνο. 

Επίσης, οι έµφυλες διαφορές που έχουν βρεθεί στις εφηβικές φιλίες 

αναδεικνύουν την ανάγκη κατανόησης των τρόπων µε τους οποίους δοµούνται οι 

ταυτότητες φύλου σε σχέση µε τη φιλία.  

Η παρούσα εργασία βρήκε περισσότερες διαφορές φύλου παρά ηλικιακές 

διαφορές στο υπό µελέτη δείγµα. Παρόλα αυτά µια διαχρονική µελέτη πιθανόν να 

έριχνε φως στις ηλικιακές διαφορές που ίσως δεν ανίχνευσε η ερευνητική στρατηγική 

της παρούσας έρευνας. 

 

Θα µπορούσαν να προταθούν περαιτέρω έρευνες που θα µελετούσαν την 

συµβολή των γονέων στην Ελλάδα, καθώς και των παππούδων και των γιαγιάδων,  

στην ποιότητα των φιλικών σχέσεων που δηµιουργεί ο έφηβος. Μια ακόµα πρόταση 

θα ήταν η διερεύνηση του ρόλου των εκπαιδευτικών στις φιλικές σχέσεις που 

αναπτύσσονται εντός του σχολείου. Η έρευνα θα ήταν χρήσιµο επίσης να στραφεί 

προς τους τρόπους µε τους οποίους το σχολείο ενδέχεται να συµβάλλει στην 

ενίσχυση σηµαντικών ποιοτικών χαρακτηριστικών της φιλίας.  

 

7.8. Αντί επιλόγου 

 

Η παρούσα µελέτη περιέγραψε σύντοµα τις φιλοσοφικές, τις ανθρωπολογικές 

και λογοτεχνικές προσεγγίσεις που διατρέχουν την προβληµατική της φιλίας. Στη 

συνέχεια επιχείρησε να περιγράψει τις ψυχολογικές θεωρίες της φιλίας από τη 

βρεφική έως την εφηβική ηλικία. ∆εσµός που ορίζει τις ανθρώπινες σχέσεις σε µια 

προοπτική µοιράσµατος και ευδαιµονίας, η φιλία µας απασχόλησε ιδιαιτέρως κατά 

την αναπτυξιακή περίοδο της εφηβείας, στην οποία εστιάστηκε και η παρούσα 

έρευνα. Η εν λόγω έρευνα, επιβεβαιώνοντας τις υποθέσεις της (κυρίως ως προς τις 

διαφορές φύλου) και συµφωνώντας µε ευρήµατα άλλων σχετικών ερευνών, ίσως να 

µην παρέχει νέα πορίσµατα στην προσέγγιση των εφηβικών φιλικών σχέσεων, όµως 

εντάσσει για πρώτη φορά τη θεώρηση της διυποκειµενικότητας στην αναπτυξιακή 

περίοδο της εφηβείας και στις σχέσεις των συνοµηλίκων.  
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Η φιλία αποτελεί ένα θέµα µε ισχυρή παρουσία στη φιλοσοφική γραµµατεία, 

την ποιητική γραφή και τις ψυχολογικές θεωρητικές και ερευνητικές αναζητήσεις. 

Τέχνη και Επιστήµη, ισάξιοι εταίροι στη ζωή, βασίζονται σε µοιράσµατα 

(Κουγιουµουτζάκης, 2007). Από την αριστοτελική προοπτική, όπου η τέλεια 

πραγµάτωση της αρετής είναι προϋπόθεση και εγγύηση τέλειας φιλίας – όχι µόνο 

µεταξύ προσώπων αλλά και µε τον ίδιο µας τον εαυτό - ως τη διυποκειµενική 

θεώρηση όπου το διαψυχικό µας οδηγεί στο ενδοψυχικό, το Εµείς στο Εγώ, η φιλία 

δεν είναι παρά µοίρασµα. Απόσταση και εγγύτητα, οµοιότητα και διαφορά, 

ταυτότητα και ετερότητα, οικειότητα και «ανοίκειο». Από το απεγνωσµένο κάλεσµα 

του ποιητή Μηνά ∆ηµάκη προς τον φίλο «Έλα να µιλήσουµε/ Πάγωσα από την 

ερηµιά/ Ανάµεσα σε ξένους ανθρώπους» (Αργυρίου, 2000: 59), ως τον φωτεινό, 

καταλυτικό και καταληκτικό λόγο του Ελύτη «Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι/ και δε 

γίνεται Αυτοί χωρίς Εσένα/ και δε γίνεται µ’ Αυτούς χωρίς, Εσύ» (Ελύτης, 

1959/2002: 132), η φιλία παραµένει αρχή που θεµελιώνεται στον ελεύθερο δεσµό, 

ταυτότητα ύπαρξης και συνύπαρξης, αρετή και επιθυµία, οδός αυτογνωσίας και νήµα 

του κοινωνικού ιστού. 

 

Επιστρέφοντας στην επιστήµη και στη διυποκειµενική προσέγγιση, θα λέγαµε 

πως οι κυριότερες θεωρίες που προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τρόπους και 

διαδικασίες, γνώσεις και παρεµβάσεις πάνω στην ανάπτυξη των παιδιών, αναλύουν 

ατοµικές, στοχαστικές δράσεις σε προκλήσεις και ερεθίσµατα. Τα παιδιά δρουν πάνω 

σε αντικείµενα, αποµακρύνονται για να στοχαστούν, διατυπώνουν υποθέσεις και στη 

συνέχεια ενεργούν ξανά εξετάζοντας εκ νέου το σχέδιό τους (Youniss, 1994). Μια 

διαφορετική, συνεργατική οπτική, που ενυπάρχει ούτως ή άλλως στην ανθρώπινη 

ύπαρξη, ανοίγει νέο πεδίο στην κατανόηση των παιδικών και των εφηβικών σχέσεων. 

∆ράσεις, επεξεργασίες και αναπλαισιώσεις συντελούνται κοινωνικά, αναζητώντας 

την αµοιβαιότητα και τη συντροφικότητα, µέσα από τη διυποκειµενική κατανόηση 

της πραγµατικότητας. Το µοίρασµα, αποτελεί το θεµελιώδες κίνητρο και βίωµα 

συνανάπτυξης. 

 

Είναι γεγονός πως ορισµένοι µελετητές των παιδικών και των εφηβικών 

φιλικών σχέσεων χρησιµοποίησαν την επιστηµολογική βάση του Piaget (1932/1999) 

προκειµένου να ερµηνεύσουν τα δεδοµένα των ερευνών τους (Damon, 1977/1995˙ 

Youniss, 1994). Σύµφωνα µε την ανάλυση της συλλογικής κοινωνικής κατασκευής 
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του Piaget – στον κόσµο του οποίου υπάρχουν περισσότερα αντικείµενα παρά 

πρόσωπα (Κουγιουµουτζάκης & συν., 2007b) - οι παιδικές πράξεις, υλικές και 

νοητικές, είναι δεσµευτικές,  προκαλούν αντιδράσεις και, µέσω αυτής της 

αλληλεπίδρασης προκαλείται διδακτική ανατροφοδότηση. Κατά τον Piaget, το 

ενδοψυχικό και το γνωστικό προηγούνται και οδηγούν στο διαψυχικό, στο κοινωνικό 

και στο συγκηνισιακό. Ο κοινωνικός χώρος βρίθει περιπτώσεων όπου η ροή των 

παιδικών πράξεων συναντά διαφορετικές προθέσεις από άλλους ανθρώπους. Η 

αναπλαισίωση της πραγµατικότητας µε την προσθήκη νέου στοιχείου, απότοκο 

αλληλεπιδράσεων,  µετατρέπει την ατοµική διεργασία σε κοινωνική. Η από κοινού 

δόµηση των προσώπων σε µια φιλία θεµελιώνεται στη συνεργασία (Youniss, 1994), 

µε άλλα λόγια η συµπεριφορά του φίλου µεταµορφώνει τη δοµή της γνώσης από 

ατοµική σε κοινωνική. 

  Η ανάπτυξη λοιπόν εκφράζεται σε ποιοτικές διαφορές ή στάδια συλλογισµού, 

όπως µας την προσέφεραν οι µελέτες του Piaget και οι διευκρινήσεις του Kohlberg. 

Το συγκεκριµένο µοντέλο εξέλιξης προωθεί την άποψη ότι η πρόοδος κατευθύνεται 

προς µία αυξανόµενη πολυπλοκότητα και, κατά συνέπεια, προς µία αυξανόµενη 

επαρκή κατανόηση.  

 

Προχωρώντας πέρα από αυτήν την ατοµικιστική αντίληψη της εξέλιξης, 

διατρέχοντας ακόµα και την ενεργή συµβολή του ατόµου που κατασκευάζει έννοιες 

µέσα σε ένα πολιτισµικό περιβάλλον κατά τον Vygotsky, φτάνουµε στη διάδραση της 

διυποκειµενικότητας. Το βίωµα συνδέεται µε δράση και διάδραση, σαν ένα πέρασµα 

από το «εγώ σκέφτοµαι» στο «εµείς µοιραζόµαστε» (Κουγιουµουτζάκης, 2007). Έτσι 

λοιπόν:  

 

• Η αλληλεπίδραση, θεµέλιο του γνωστικού οικοδοµήµατος, βρίσκει την 

έκφρασή της µέσα από το µοίρασµα, όχι µόνο πράξης, αλλά και πρόθεσης 

επικοινωνίας˙ κι εδώ είναι η καινοτόµα µατιά της διυποκειµενικότητας, που µε 

ενάργεια αγκαλιάζει και τις φιλικές σχέσεις. Η ατοµική πράξη, ελλιπής στην 

κατανόηση και στην ταξινόµηση της κοινωνικής πραγµατικότητας, αναζητά έκφραση 

επιθυµίας και ξεδίπλωµα εµπειρίας στα έµφυτα κίνητρα για συνεργασία.  

 

• Η συνεργασία είναι πρώτη ύλη για τη δόµηση της φιλίας, είναι επί της ουσίας 

η από κοινού δόµηση των προσώπων σε µια φιλία. Η συνεργατική νοηµοσύνη των 
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έφηβων φίλων δε στέκεται στην ανταποδοτική λογική των συνοµηλίκων «µία σου και 

µία µου» αλλά τροφοδοτείται από τη συντροφικότητα και τις αµοιβαίες συγκινήσεις.  

 

• Οι έφηβοι, συνδηµιουργοί µιας φιλίας, κατακτούν την αµφίπλευρη 

κατανόηση, δίχως να απαιτείται ειδική εκπαίδευση και περιττές διευκρινίσεις. Το 

µοίρασµα κοινών νοηµάτων είναι ίσως η πιο µεγαλειώδης πράξη της φιλίας. Βασική 

συνιστώσα της διυποκειµενικής ανάπτυξης είναι η ενσυναίσθηση˙ οι φίλοι 

παραµένουν εκφραστές µιας αφήγησης µε συγκίνηση και αρµονία, µιας από κοινού 

αφήγησης που δεν γνωρίζουν το τέλος της. 

 

• Η διερεύνηση του εαυτού, η κατανόηση και η αποκάλυψή του, συνιστούν 

εκφάνσεις ενός βασικού αναπτυξιακού στόχου κατά την εφηβεία. Στη προσέγγιση 

δύο εφήβων, «ο εαυτός ως άλλος» (Bruner, 1990/1997) και ο φίλος ως άλλος εαυτός, 

(Αριστοτέλης, βλ. παραπάνω, Ηθικά Νικοµάχεια 3, 1166a 32) συγκροτούν από 

κοινού την ταυτότητα˙ και για τους δύο έφηβους φίλους.  Στην ερµηνευτική του 

φίλου εαυτού, κεντρική θέση κατέχει µια ηθική της συνύπαρξης, της συνανάπτυξης, 

που αναγνωρίζει ότι «δεν αρκεί να είσαι πρόσωπο αλλά να αναγνωριστείς ως 

πρόσωπο» (Κουγιουµουτζάκης, 2010).  

 

Σε µια τέτοια διυποκειµενική επιθυµία και πρόθεση φαίνεται το διυπόστατο 

µιας πρωταρχικής ετερότητας που είναι ταυτόχρονα εαυτός και άλλος. Η συσχέτιση 

της προσωπικής ταυτότητας όχι µε το «εγώ» αλλά µε τον «εαυτό», η απαγκίστρωση 

από τον εγωκεντρισµό (Ricoeur, 2008) και το άνοιγµα του υποκειµένου στον άλλον, 

στο φίλο και στην ετερότητα, συνιστά σαφώς µια ηθική επιλογή. Εν προκειµένω 

συνιστά και µια εξαιρετικά σηµαντική διαδροµή συνανάπτυξης και συµπόρευσης. Η 

διυποκειµενικότητα µπορεί να παράσχει µια στέρεη ερµηνευτική βάση στην 

κατανόηση της φιλίας και της ανάπτυξής της σε όλους όσους αγαπούν, δηλαδή 

φιλούν, τον άνθρωπο και την ανάπτυξή του. 
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Παράρτηµα (Ερωτηµατολόγιο ποιότητας της φιλίας) 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΠΜΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 

ΕΠΟΠΤΗΣ: Γ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ 

                      ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

                      ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Το φυλλάδιο αυτό δεν είναι διαγώνισµα γνώσεων, αλλά ένα 

συνηθισµένο ερωτηµατολόγιο που αναφέρεται στη σχέση σας µε τους 

συµµαθητές σας, τις σκέψεις και τα συναισθήµατά σας γι΄ αυτούς.  

∆εν υπάρχουν σωστές ή λανθασµένες απαντήσεις. Επειδή το κάθε άτοµο 

διαφέρει από το άλλο, ο καθένας σας µπορεί να δώσει διαφορετικές 

απαντήσεις.  

 

Τα ερωτηµατολόγια είναι ανώνυµα και δε χρειάζεται να γράψετε πουθενά 

το όνοµά σας. Για αυτό το λόγο σας ζητούµε να απαντήσετε µε ειλικρίνεια 

τις ερωτήσεις, καθώς και να µην αφήσετε καµία ερώτηση αναπάντητη. 

 Οι πληροφορίες που θα δώσετε θα χρησιµοποιηθούν για καθαρά 

ερευνητικούς σκοπούς και κανείς δεν θα µπορεί να αναγνωρίσει τις δικές 

σας απαντήσεις. 

 

Ευχαριστούµε πολύ. 
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Όπου έχει τελίτσες, γράψε την απάντηση που λείπει, ή, βάλε 

ένα Χ στην κατάλληλη απάντηση στις ερωτήσεις 2, 8 και 9.   

 

 

1) Σχολείο: ………………………….      Τάξη: ………………………… 

2) Αγόρι ……            Κορίτσι …… 

3) Πόσων χρονών είσαι; …………….. 

4) Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου ……………………………………... 

5) Τι δουλειά κάνει η µητέρα σου …………………………………….... 

6) Πόσα παιδιά έχει η οικογένειά σας ………………………………….. 

7) Που µένεις;    α) σε πόλη. Σε ποια;……………………………………     

                            β) σε κωµόπολη. Σε ποια; …………………………….. 

                            γ) σε χωριό. Σε ποιο; …………………………………. 

8) Ο πατέρας σου έχει φοιτήσει µέχρι το:  ∆ηµοτικό …………………. 

                                                                        Γυµνάσιο ………………… 

                                                                        Λύκειο ……………………. 

                                                                        Πανεπιστήµιο / ΤΕΙ ……... 

9) Η µητέρα σου έχει φοιτήσει µέχρι το:    ∆ηµοτικό ………………… 

                                                                        Γυµνάσιο ………………… 

                                                                        Λύκειο ……………………. 

                                                                        Πανεπιστήµιο / ΤΕΙ ……... 
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Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 
 
Γράψε το ονοµατεπώνυµο του καλύτερου φίλου σου: __________________________ 
 
Θα θέλαµε να σου κάνουµε µερικές ερωτήσεις για σένα και για το πρόσωπο που 
πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος φίλος σου. Παρακάτω θα διαβάσεις µερικές φράσεις. 
Σε παρακαλούµε να µας πεις εάν η κάθε φράση περιγράφει τη δική σου φιλία ή όχι. 
Μερικές φράσεις µπορεί να ισχύουν για τη φιλία σου, ενώ κάποιες άλλες µπορεί να 
µην ισχύουν τόσο. Θα διαβάζεις την κάθε φράση και θα σηµειώνεις πόσο ισχύει η 
φράση αυτή για τη δική σου φιλία. Βάλε ένα Χ στο τετραγωνάκι που είναι κάτω από 
την απάντηση που προτιµάς. ∆εν υπάρχουν σωστές και λανθασµένες απαντήσεις. 
 
 
1. Ο φίλος µου και εγώ περνάµε µαζί πολύ από τον ελεύθερο χρόνο µας. 
∆εν Ισχύει    
       � 

Κάπως Ισχύει 
           � 

Ισχύει Αρκετά 
          � 

Ισχύει Πολύ 
           � 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
             � 

 
2. Ο φίλος µου µου δίνει συµβουλές όταν τις έχω ανάγκη. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
3. Ο φίλος µου και εγώ κάνουµε διάφορα πράγµατα µαζί. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
4. Ο φίλος µου και εγώ βοηθάµε ο ένας τον άλλον. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
5. Ακόµη και αν ο φίλος µου και εγώ τσακωθούµε, πάλι θα είµαστε φίλοι. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
6. Ο φίλος µου και εγώ παίζουµε µαζί στο διάλειµµα. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
7. Αν κάποια άλλα παιδιά µε πειράξουν, ο φίλος µου θα µε βοηθήσει. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
8. Η φιλία µας είναι τόσο σηµαντική για µένα όσο είναι και το φίλο µου. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
9. Μπορώ να εµπιστευτώ το φίλο µου και να βασιστώ επάνω του. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
10. Ο φίλος µου µε βοηθά όταν έχω κάποιο πρόβληµα. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 
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11. Αν ο φίλος µου έπρεπε να µετακοµίσει και να φύγει, θα µου έλειπε. 
∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
12. Αν δεν µπορώ να καταφέρω να κάνω κάτι, ο φίλος µου µου δείχνει πώς να το κάνω. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
13. Μερικές φορές µου φαίνεται ότι εγώ νοιάζοµαι για τη φιλία µας πιο πολύ από ό,τι 
νοιάζεται ο φίλος µου. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
14. Όταν τα καταφέρνω κάπου, ο φίλος µου χαίρεται για µένα. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
15. ∆εν υπάρχει τίποτα που να µπορεί να διαλύσει τη φιλία µας. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
16. Μερικές φορές ο φίλος µου κάνει πράγµατα για µένα ή µε κάνει να νιώθω ξεχωριστός. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
17. Όταν ο φίλος µου και εγώ τσακωθούµε, αυτός µε πληγώνει πολύ. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
18. Όταν περάσει κάποιο διάστηµα και δεν έχω δει το φίλο µου, µου λείπει πολύ. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
19. Αν κάποιος προσπαθούσε να µε στριµώξει και να µε κάνει ό,τι θέλει, ο φίλος µου θα µε 
βοηθούσε. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
20. Τσακώνοµαι µε το φίλο µου. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
21. Ο φίλος µου θα µε υπερασπιζόταν αν έβλεπε πως ένα άλλο παιδί µου προκαλούσε 
προβλήµατα. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
22. Όταν έχουµε λίγο χρόνο στο σχολείο, όπως στο διάλειµµα, ο φίλος µου και εγώ κάνουµε 
κάτι µαζί ή περνάµε αυτόν το χρόνο µαζί. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
23. Αν έχω ένα πρόβληµα στο σχολείο ή στο σπίτι, µπορώ να µιλήσω στο φίλο µου για αυτό. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 
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24. Ο φίλος µου µε πειράζει ή µε ενοχλεί ακόµη και όταν του ζητώ να µην το κάνει. 
∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
25. Αν ξεχνούσα το κολατσιό µου ή είχα λίγα χρήµατα, ο φίλος µου θα µου δάνειζε από τα 
δικά του. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
26. Εγώ σκέφτοµαι τι θα µπορούσα να κάνω µαζί µε το φίλο µου, ενώ ο φίλος µου δεν 
πολυασχολείται µε αυτό. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
27. Αν έλεγα συγγνώµη στο φίλο µου µετά από ένα καβγά, ο φίλος µου θα εξακολουθούσε να 
είναι θυµωµένος µαζί µου. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
28. Ο φίλος µου µε βοηθά σε εργασίες που είναι δύσκολες ή θέλουν δύο ανθρώπους για να 
γίνουν. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
29. Ο φίλος µου και εγώ πηγαίνουµε ο ένας στο σπίτι του άλλου µετά το σχολείο ή τα 
σαββατοκύριακα. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
30. Μερικές φορές ο φίλος µου και εγώ καθόµαστε απλώς και συζητούµε για πράγµατα όπως 
το σχολείο, τα χόµπυ µας και άλλα πράγµατα που µας αρέσουν. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
31. Αν έχω απορίες για κάτι, ο φίλος µου θα µε βοηθήσει να βρω µερικές απαντήσεις. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
32. Ακόµη και αν οι άλλοι άνθρωποι σταµατούσαν να µε συµπαθούν, ο φίλος µου θα 
εξακολουθούσε να είναι φίλος µου. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
33. Ξέρω ότι είµαι σηµαντικός για το φίλο µου. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
34. Ο φίλος µου θα µε βοηθούσε αν το είχα ανάγκη. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
35. Το να είµαι φίλος µε αυτό το παιδί είναι για µένα πιο σηµαντικό από ό,τι είναι για εκείνον 
να είναι φίλος µαζί µου. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 
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36. Αν κάτι µε ενοχλεί, µπορώ να το πω στο φίλο µου, ακόµη και αν είναι κάτι που δεν 
µπορώ να το πω σε άλλους ανθρώπους. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
37. Η φιλία µου πάει καλά. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
38. Ο φίλος µου βάζει τη φιλία µας πάνω από άλλα πράγµατα. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
39. Όταν έχω να κάνω κάτι δύσκολο, µπορώ να υπολογίζω στη βοήθεια του φίλου µου. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
40. Αν ο φίλος µου και εγώ κάνουµε κάτι που θα ενοχλήσει ο ένας τον άλλο, µετά τα 
βρίσκουµε και τα ξαναφτιάχνουµε εύκολα. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
41. Ο φίλος µου και εγώ µαλώνουµε πολύ. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
42. Ο φίλος µου και εγώ διαφωνούµε για πολλά πράγµατα. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
43. Αν ο φίλος µου και εγώ καβγαδίσουµε ή τσακωθούµε, λέµε «συγγνώµη» και όλα είναι 
εντάξει. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
44. Νιώθω χαρούµενος όταν είµαι µε το φίλο µου. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
45. Ο φίλος µου µε συµπαθεί όσο τον συµπαθώ και εγώ. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 
46. Σκέφτοµαι το φίλο µου ακόµη και όταν αυτός δεν είναι παρών. 

∆εν Ισχύει 
� 

Κάπως Ισχύει 
� 

Ισχύει Αρκετά 
� 

Ισχύει Πολύ 
� 

Ισχύει Πάρα Πολύ 
� 

 


