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Οι θεωρίες γύρω από τις διαφυλικές διαφορές 
στην ερωτική ζήλεια και η αξιοποίηση τους 

στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεωρία και Πράξη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ1

ΣΟΦΙΑ ΚΑΠΝΟΓΙΑΝΝΗ2

H ερωτική ζήλεια είναι ένα κοινό σύμπλεγμα συναισθημάτων, το οποίο στην
παθολογική του έκφραση προκαλεί δυστυχία στο άτομο και προβλήματα στη
σχέση του και στο σύντροφό του. Η έρευνα για την ερωτική ζήλεια έχει ξεκινήσει

από τη δεκαετία του ’40, όταν ο Alfred Kinsey παρατήρησε ότι οι άντρες τείνουν να ανησυχούν περισσότερο
για τη σεξουαλική πτυχή της πιθανής απιστίας του συντρόφου τους, ενώ οι γυναίκες ανησυχούν
περισσότερο για την απώλεια της προσοχής, της συναισθηματικής επένδυσης και της αγάπης από τον
σύντροφό τους.  Πιο πρόσφατα, ερευνητές έχουν επιχειρήσει να εξηγήσουν το φαινόμενο των διαφυλικών
διαφορών ως προς την ερωτική ζήλεια μέσα από το πλαίσιο της θεωρίας της εξέλιξης των ειδών και τα
συμπεράσματα των μελετών αυτών έτυχαν του ενδιαφέροντος   της επιστημονικής κοινότητας, αλλά έχουν
δεχθεί και μεγάλη κριτική. Οι υποστηρικτές των κοινωνιογνωστικών θεωριών επιχειρούν να εντάξουν τη
ζήλεια ως μία αυτόνομη εξελικτική λειτουργία (module) στη θεωρία. Οι γνωσιακές συμπεριφοριστικές
θεραπευτικές προσεγγίσεις για την κατανόηση και τη θεραπεία της παθολογικής ερωτικής ζήλειας έχουν
αρχίσει να τροποποιούν την περιγραφή του προβλήματος (διατύπωση περίπτωσης/γνωσιακή διατύπωση),
περιλαμβάνοντας στην περιγραφή της αιτιοπαθογένεσης την έννοια ενός εσωτερικού 
εξελικτικού μηχανισμού στο ανθρώπινου είδους. 

Λέξεις-κλειδιά: Ερωτική ζήλεια, Θεωρία της εξέλιξης, Γνωσιακή συμπεριφοριστική θεωρία και πρακτική,
Διαφυλικές διαφορές, Γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία.
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1. Εισαγωγή

Η ζήλεια είναι ένα κοινό ανθρώπινο συναίσθη-
μα ή σύμπλεγμα συναισθημάτων (Lazarus &
Lazarus, 1994). Η λέξη ζήλεια καλύπτει ένα μεγάλο
εύρος εννοιών στην καθημερινή γλώσσα και μερι-
κές φορές συγχέεται με το φθόνο, παρόλο που εί-
ναι δύο διαφορετικές έννοιες. Όταν κάποιος φθο-
νεί είναι δυστυχισμένος για κάτι που κάποιος άλλος
κατέχει κι αυτός δεν το έχει (Mathes, 1991). Αντί-
θετα η ζήλεια προκαλείται από το φόβο απώλειας
κάποιου πράγματος που ήδη κατέχεται (Βαϊδάκης,
2005). Η ζήλεια μπορεί να είναι κάποιες φορές χρή-
σιμη ευνοώντας την άμιλλα, αλλά μπορεί να οδη-
γήσει και στο φθόνο. Θεωρείται σύμπλεγμα συναι-
σθημάτων καθώς αποτελεί ένα συνδυασμό φόβου,
θυμού, θλίψης, μίσους, ντροπής και αριθμού άλλων
συναισθημάτων (Shackelford et al. 2000) και έχει
συμπεριφορικές, γνωσιακές και συναισθηματικές
εκδηλώσεις. Αναπτυξιακά θεωρείται μια φυσιολο-
γική ανθρώπινη αντίδραση που εμφανίζεται συνή-
θως για πρώτη φορά πριν τα τρία πρώτα χρόνια
ζωής του ατόμου και η οποία δεν οδηγεί σε προ-
βλήματα στο άτομο ή στους άλλους. Όταν όμως εί-
ναι υπερβολική μπορεί να προκαλέσει μεγάλο πό-
νο και δυσκολίες (Buunk & Bringle, 1987).

Στη συνέχεια θα συζητηθεί το θέμα της ερω-
τικής ζήλειας, διαχωρίζοντας την υγιή από την πα-
θολογική ερωτική ζήλεια, η οποία ως σύμπτωμα,
συνδρομή ή επιμέρους ψυχοπαθολογική οντότη-
τα αποτελεί αντικείμενο της ψυχοθεραπείας. Τα
πιο πάνω θα αναλυθούν μέσα από τη γνωσιακή
συμπεριφοριστική θεώρηση.

2. Ερωτική ζήλεια

Κύριο χαρακτηριστικό οποιουδήποτε σεναρί-
ου ερωτικής ζήλειας είναι ότι το άτομο που τη
βιώνει, πιστεύει ότι βρίσκεται σε κάποιου είδους
σχέση με κάποιον που θεωρεί σημαντικό για τον
ίδιο. Το άτομο που ζηλεύει αισθάνεται ότι η σχέ-
ση, πραγματική ή επιθυμητή, απειλείται απo τρίτο
άτομο (White & Mullen, 1989). Χαρακτηριστικό
λοιπόν των περισσοτέρων σεναρίων ζήλειας είναι
ότι περιλαμβάνουν, στην πραγματικότητα ή στη

σκέψη, τουλάχιστον τρεις ανθρώπους. Το χαρα-
κτηριστικό αυτό διαφοροποιεί τη ζήλεια από το
φθόνο. Μπορεί κανείς να φθονεί ένα άλλο άτομο
χωρίς να υπάρχει τρίτο πρόσωπο. 

3. Υγιής ερωτική ζήλεια

Yγιής θεωρείται η ερωτική ζήλεια, όταν το αρ-
νητικό συναίσθημα προκαλείται από έναν βάσιμο
φόβο απώλειας σε μια αξιόλογη σχέση (Βαϊδά-
κης, 2004). Στην υγιή ερωτική ζήλεια το άτομο
έχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι θα χάσει τον
ερωτικό του σύντροφο ή το ενδιαφέρον του ερω-
τικού του συντρόφου εξαιτίας ενός τρίτου ατό-
μου, γεγονός που ενεργοποιεί έναν υγιή μηχανι-
σμό αντίδρασης εξαιτίας της παρουσίας απειλής
στην ερωτική σχέση. Οι τρόποι με τους οποίους
μπορούν αυτά τα συναισθήματα να εκτονωθούν
διαφέρουν από άτομο σε άτομο και δεν είναι απα-
ραίτητο να οδηγήσουν σε προβλήματα στη ζωή
του ατόμου ή στη ζωή των άλλων γύρω του. 

Αναφέρεται ότι στην ήπια εκδοχή της, η ζή-
λεια μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη αγάπης και
ενδιαφέροντος (de Silva, 1997). Στις περιπτώσεις
αυτές θεωρείται εποικοδομητική, διευκολύνοντας
ακόμα την επικοινωνία και την κατανόηση και κα-
θιστώντας ταυτόχρονα τα άτομα ικανά να απο-
κτήσουν επίγνωση των συναισθημάτων τους. Γι’
αυτό δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις στις οποί-
ες ο ένας από τους δύο συντρόφους παραπονεί-
ται για την απουσία έκφρασης ζήλειας από τον
άλλον ή και επιδίδεται σε συμπεριφορές έκλυσης
ζήλειας για να αποσπάσει το ενδιαφέρον ή διαβε-
βαιώσεις αγάπης (de Silva, 1997). Κατ’ αυτό τον
τρόπο συναντούμε συχνά ζευγάρια στα οποία κα-
τανοεί και συγχωρεί ο ένας στον άλλο την ευκαι-
ριακή επίδειξη ζηλοτυπικής συμπεριφοράς, σε
αντίθεση με τη διαδεδομένη άποψη ότι η ζήλεια
είναι βλαβερή στις στενές σχέσεις. 

4. Παθολογική ερωτική ζήλεια 

Η συμπεριφορά του ατόμου που βιώνει παθο-
λογική ζήλεια προκαλεί δυσλειτουργίες τόσο στο
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ίδιο όσο και στον ερωτικό του σύντροφο και κα-
τά συνέπεια στη σχέση. Στην παθολογική ερωτική
ζήλεια το άτομο δεν μπορεί να βρει μία μη κατα-
στροφική διέξοδο των συναισθημάτων αυτών.
Επιπλέον το άτομο έχει την πεποίθηση ότι θα χά-
σει το ενδιαφέρον του ερωτικού του συντρόφου ή
τον ίδιο εξαιτίας ενός τρίτου ατόμου, χωρίς όμως
να έχει στοιχεία που να στηρίζουν. Το άτομο υπο-
θέτει ότι υπάρχει σεξουαλική απιστία και δραστη-
ριότητες με άτομα του αντίθετου φύλου θεωρού-
νται ως σημάδια εγκατάλειψης / αντικατάστασης
παρόλο που δεν είναι απαραίτητο ότι θα οδηγή-
σουν στη λήξη μιας σχέσης (deSilva & Marks,
1994; Marks & deSilva 1991). Η παθολογική ζή-
λεια λοιπόν διαφοροποιείται από την υγιή ζήλεια,
ως προς την ένταση του συναισθήματος, την έλ-
λειψη αντικειμενικότητας στην εκτίμηση της απει-
λής για τη σχέση και την αυξημένη εγρήγορση
του ατόμου που τη βιώνει (Marazziti et al., 2003).

Σε αυτή την περίπτωση η ζήλεια είναι δυνατόν
να αποτελεί σύμπτωμα, συνδρομή ή μια επιμέρους
ψυχοπαθολογική οντότητα, παρόλο που για τον
χαρακτηρισμό της ως παθολογική δεν υπάρχουν
θεσμοθετημένα κριτήρια (Marazziti et al., 2003). 

Όπως και για κάθε περίπτωση διαταραχής
(ανεξάρτητα του διαγνωστικού συστήματος που
θα επιλεχθεί) θα πρέπει, σε θεωρητικό επίπεδο να
πληρούται το κριτήριο της «βλαβερής δυσλει-
τουργίας» ενώ σε κλινικό επίπεδο πρέπει να ισχύ-
ουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο ζηλοτυπι-
κός ιδεασμός να παίζει κυρίαρχο ρόλο στην κλινι-
κή κατάσταση του ατόμου β) οι ζηλοτυπικές πε-
ποιθήσεις να είναι αστήρικτες και υπερβολικές γ)
η ζηλοτυπία να συνοδεύεται από υποκειμενικά
(προσωπική δυσφορία) ή/και αντικειμενικά προ-
βλήματα (δυσλειτουργία) κλινικώς σημαντικά και
αξιολογήσιμα (Παπακώστας, 2004). 

Η ερωτική ζήλεια κατηγοριοποιήθηκε από
τους White και Mullen (1989) είτε ως φυσιολογι-
κή αντιδραστική ζήλεια, είτε ως παθολογική αντι-
δραστική ζήλεια είτε ως συμπτωματική, δηλαδή
ως σύμπτωμα μίας άλλης ψυχολογικής/ψυχιατρι-
κής νόσου που προκαλεί τις παραληρητικές πε-
ποιθήσεις για τη συμπεριφορά του συντρόφου. H
ερωτική ζήλεια που σχετίζεται με παραισθήσεις
απιστίας, εμφανίζεται στο διαγνωστικό σύστημα

κατηγοριοποίησης ψυχιατρικών διαταραχών
DSM-IV (Α.P.A., 2000) κάτω από το όνομα «Παρα-
ληρητική διαταραχή-ζηλοτυπικός τύπος». 

Με κριτήριο την παρουσία εναισθησίας, η νο-
σηρή ζήλεια μπορεί να νοηθεί ότι καλύπτει κλινι-
κά ένα φάσμα, στο ένα άκρο του οποίου βρίσκο-
νται οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η εναι-
σθησία είναι παρούσα (ζηλοτυπία τύπου φοβικής
ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής -ΙΨΔ-) ενώ στο
άλλο άκρο, οι περιπτώσεις απουσίας εναισθησίας
(παραληρητική μορφή ζηλοτυπίας) (Παπακώστας,
2004). Στις περιπτώσεις Ιδεοψυχαναγκαστικό-
μορφης ζηλοτυπίας, ο ασθενής αναγνωρίζει ότι οι
υποψίες του είναι ανόητες, αστήρικτες ή υπερβο-
λικές, δηλώνει όμως ότι δεν μπορεί να απαλλαγεί
από αυτές. Επομένως, η μορφή αυτή εμφανίζε-
ται ως ισοδύναμο αγχώδους διαταραχής με φο-
βικόμορφη ή/και ιδεοψυχαναγκαστικόμορφη δυ-
σλειτουργία. Οι Marazziti και συν. (2003) διαχώ-
ρισαν το δείγμα τους σε έρευνα για την εμμονι-
κή ερωτική ζήλεια, σε άτομα που φέρουν ιδεοψυ-
χαναγκαστικά στοιχεία στη προσωπικότητά τους,
έχουν οικογενειακό ιστορικό ιδεοψυχαναγκαστι-
κών προβλημάτων ή έχουν διαγνωσθεί με ΙΨΔ και
σε άλλη ομάδα ατόμων που δεν έφεραν κανένα
ψυχιατρικό ιστορικό εκτός της εμμονής στην ερω-
τική ζήλεια προς το σύντροφό τους. Διαπίστωσαν
ότι και οι δύο ομάδες φέρουν όμως τον ίδιο βαθ-
μό εγωδυστονικότητας, που θεωρείται έγκυρος
δείκτης εμμονικών σκέψεων. Σε αντίθεση ωστόσο
με τις ιδεοληψίες, ο ζηλοτυπικός ιδεασμός περι-
λαμβάνει πάντα δύο άτομα και παρατηρείται ύφε-
ση όταν το άτομο απομακρυνθεί από τη διαπρο-
σωπική σχέση ενώ δεν είναι βέβαιο αν η έκθεση
στο ζηλοτυπικό μηρυκασμό βοηθάει (Παπακώ-
στας, 2004). 

Οι περιπτώσεις στις οποίες η εναισθησία
απουσιάζει χωρίς όμως το άτομο να παραληρεί
φανερά ίσως αποτελούν την πλειονότητα και χα-
ρακτηρίζονται από την ύπαρξη μιας ιδιαίτερης
μορφής σκέψης που χαρακτηρίζεται από το γνω-
σιακό λάθος της «υπεραξιολογούμενης ή υπερτι-
μημένης σκέψης» (Παπακώστας, 2004). 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η παθολογική
ζήλεια είναι μεγάλης σοβαρότητας και χρειάζεται
θεραπευτική παρέμβαση, ενώ υπάρχει απουσία
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πεποιθήσεων ερωτικής απιστίας (deSilva & Marks,
1994; Marks & deSilva, 1991). 

5. Αιτιοπαθογενετικοί Παράγοντες 
της Ζήλειας

Η σύγχρονη έρευνα ως προς τη βιολογία της
ζήλειας δεν έχει εστιάσει σε μία περιοχή, αλλά
φαίνεται να περιλαμβάνει το σύστημα δεσμού
(οξυτοκίνη) (Insel & Winslow, 1998) και αρκετούς
νευροδιαβιβαστές, όπως 5-HT, εφόσον θεωρού-
νται ότι παίζουν κάποιο ρόλο στη δημιουργία μα-
κρόβιων σχέσεων (Newman, 1998) 

Οι γνωσιακοί αιτιοπαθογενετικοί παράγοντες
αναφέρονται στην παρουσία και ενεργοποίηση
πεποιθήσεων (σχημάτων), που καθιστούν το άτο-
μο ευάλωτο στην εκδήλωση της διαταραχής, οδη-
γούν σε δυσλειτουργικό τρόπο επεξεργασίας των
πληροφοριών και καταλήγουν στο αρνητικό πε-
ριεχόμενο του ζηλοτυπικού ιδεασμού. Η εκδήλω-
ση και διατήρηση της συμπεριφοράς της ζήλειας
είναι πολυπαραγοντική και αποτελείται από α)
Προδιαθεσικούς ή παράγοντες ευαλωτότητας,
όπως πολιτισμικούς που αφορούν την αποκλει-
στικότητα, την πίστη και την αφοσίωση του συ-
ντρόφου στην ερωτική σχέση (Luhmann, 1986; de
Silva, 1997), β) Περιβαλλοντικούς, όπως η φύση
των γονεϊκών σχέσεων, περιστατικά εξωσυζυγι-
κών σχέσεων ή απιστίας μέλους της οικογένειας,
ζηλοτυπική συμπεριφορά ενός εκ των γονέων που
παρέχει το μοντέλο για μελλοντικές συμπεριφο-
ρές, ιστορικό προδοσίας από προηγούμενη σχέ-
ση και οι παρελθόντες χειρισμοί, γ) Παράγοντες
προσωπικότητας όπως ανασφάλεια, χαμηλή αυ-
τοεκτίμηση, χρόνια ανησυχία, γενική καχυποψία
(Παπακώστας, 2004). 

Στο πλαίσιο της αναφοράς στους παράγοντες
προσωπικότητας που σχετίζονται με την παθολο-
γική ερωτική ζήλεια, κρίνεται χρήσιμο να γίνει μία
αναφορά στα συμπεράσματα που προκύπτουν
μετά από δεκαετίες μελέτης του δεσμού μητέ-
ρας-παιδιού, καθώς ο τύπος δεσμού έχει συσχε-
τισθεί με διαχρονικές συνέπειες στην προσωπικό-
τητα του αναπτυσσόμενου παιδιού μέχρι και την
ενήλικη ζωή του. Σύμφωνα με τον Bowlby (1988)

η υγιής λειτουργία της προσωπικότητας αντανα-
κλά σε κάθε ηλικία την ικανότητα του ατόμου να
αναγνωρίζει άτομα που του ταιριάζουν και είναι
πρόθυμα να προσφέρουν ασφαλείς δεσμούς κα-
θώς και την ικανότητά του να συνεργάζεται με τα
άτομα αυτά σε μία σχέση αμοιβαίας ικανοποίη-
σης. Αυτή η ικανότητα έχει ερευνητικά συσχετι-
σθεί με τον τύπο δεσμού που δημιουργείται με τη
μητέρα. 

Ο δεσμός θεωρείται μια κομβική έννοια για
όλες ή σχεδόν όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπι-
νης αγάπης. Η γονεϊκή καθώς και η σεξουαλική
συμπεριφορά είναι στενά συνδεδεμένες με την
έννοια της αγάπης και μοιράζονται κοινά χαρα-
κτηριστικά με την έννοια του δεσμού. Θεωρείται
απίθανο να υπάρχει αγάπη απουσία δεσμού. Ο
δεσμός προσδιορίζεται από συμπεριφορικές και
ψυχολογικές παραμέτρους όπως η διατήρηση
της εγγύτητας και η επιθυμία συνάντησης με το
αντικείμενο του δεσμού (Bowlby, 1973; 1980). 

H έρευνα για τους τύπους δεσμού προέρχε-
ται από τον τομέα της Εξελικτικής Ψυχολογίας.
Όταν η μητέρα απομακρυνθεί από το παιδί, η
επανεμφάνισή της προκαλεί στο παιδί μια από τις
τρεις αντιδράσεις, τις οποίες περιέγραψαν οι
Ainsworth, Blehar, Walters και Wall (1978) και που
αντιστοιχούν σε τρία είδη δεσμού: Α) Αποφευκτι-
κός/ανασφαλής δεσμός: Το παιδί απορρίπτει τη
μητέρα, Β) Ασφαλής δεσμός: Το παιδί επιζητεί
την επαφή ή υποδέχεται τη μητέρα, Γ) Αμφίθυ-
μος/ανασφαλής δεσμός: Το παιδί εναλλάσσεται
ανάμεσα στο θυμό και τη δημιουργία δεσμού με
τη μητέρα.

Μεταγενέστερες μελέτες ανέδειξαν ότι ο
ασφαλής και ο ανασφαλής δεσμός συσχετίζονται
αντίστοιχα, με την προσαρμοστική και τη δυσπρο-
σαρμοστική συμπεριφορά που αναδύεται καθώς το
παιδί μεγαλώνει, ένα γενικά αποδεκτό συμπέρασμα
που έχει ληφθεί υπόψιν στην έρευνα και τη θερα-
πεία και της ερωτικής ζήλειας (τα πιο πάνω περι-
γράφονται στο σχήμα 1 ως «ιστορικό δεσμού από
την παιδική ηλικία» και «πυρηνικές πεποιθήσεις για
τον εαυτό»). Έτσι, τα παιδιά με ανασφαλή δεσμό
χαρακτηρίζονται από χαμηλή αυτοεκτίμηση, λιγό-
τερο ενθουσιασμό για πνευματικές ενασχολήσεις,
δυσκολίες στις κοινωνικές δραστηριότητες του
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σχολείου και μικρή ανθεκτικότητα σε πραγματικές
ή φανταστικές καταστάσεις που απειλούν την αυ-
τοπεποίθηση, το αίσθημα προσωπικής αξίας και τη
διαπροσωπική εμπιστοσύνη (Bowlby, 1973; 1980).
Αντίθετα, οι παιδικές εμπειρίες που περιλαμβάνουν
υποστηρικτική και συνεπή γονεϊκή ανταπόκριση,
θεωρείται ότι οδηγούν τα παιδιά να αναπτύξουν αί-
σθηση προσωπικής αξίας και συναίσθημα ανακού-
φισης όταν στηρίζονται στους άλλους ανθρώπους.
Οι σκέψεις αυτές και τα συναισθήματα αποκρυ-

σταλλώνονται σε εσωτερικευμένα ενεργά μοντέλα
ή γνωσιακές-συναισθηματικές στάσεις που δηλώ-
νουν ότι ο εαυτός είναι πολύτιμος και άξιος αγάπης
(μοντέλο εαυτού) και ότι οι άλλοι είναι πολύτιμοι
και άξιοι εμπιστοσύνης (δηλ τα παιδιά αναπτύσ-
σουν ένα θετικό «μοντέλο του άλλου» στη συμπε-
ριφορά τους). Αντίθετα η γονεϊκή στάση που δεν
προσφέρει ανταπόκριση στο παιδί, είναι κακοποι-
ητική ή ασυνεπής θεωρείται ότι δημιουργεί στο
παιδί ένα αρνητικό μοντέλο εαυτού (χαμηλή αυτο-
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Σχήμα 1.
Μοντέλο γνωσιακής διατύπωσης της παθολογικής ερωτικής ζήλειας, (Leahy & Tirch, 2008)
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εκτίμηση και ευαισθησία στην απόρριψη) και ένα
αρνητικό μοντέλο του άλλου (μέσω της έλλειψης
εμπιστοσύνης και της χαμηλής εκτίμησης του γο-
νιού) (Bartholomew, 1990). Σταδιακά αυτά τα εσω-
τερικευμένα μοντέλα μπορούν, χωρίς να γίνεται
αντιληπτό, να αποτελέσουν σταθερά τμήματα της
προσωπικότητας του παιδιού (Bowlby, 1988;
Waters et al. 2000) και συσχετίζονται με τη δημι-
ουργία υγιών ερωτικών σχέσεων στην ενηλικίωσή
του (Mπουλουγούρης, 1998; Ευθυμίου & Ευσταθί-
ου, 2001), την επιλογή συζύγου και την ποιότητα
των συζυγικών σχέσεων (Collins & Read, 1990), κα-
θώς καθορίζουν τις προσδοκίες από τις μελλοντι-
κές διαπροσωπικές σχέσεις. Όσο πιο ασφαλής εί-
ναι ο δεσμός κατά τη βρεφική ηλικία, τόσο μεγα-
λύτερες είναι οι πιθανότητες για τη δημιουργία θε-
τικών συναισθηματικών δεσμών στο πλαίσιο των
μετέπειτα σχέσεων (Ainsworth, 1989) και το αντί-
στροφο. 

Η δημιουργία των συναισθηματικών δεσμών
επιφέρει συναισθηματικές αντιδράσεις όπως η αί-
σθηση της ευαλωτότητας, της τρυφερότητας και
της αγάπης και σχετίζεται με την ικανότητα του
ατόμου να εμπιστευθεί ένα άλλο άτομο και να
αφεθεί ευάλωτο απέναντι σε αυτό (Ευθυμίου &
Ευσταθίου, 2001), μία διαδικασία που φαίνεται να
μη λειτουργεί ομαλά σε άτομα με διαταραγμένο
μοντέλο δεσμού.

6. Φαινομενολογία της παθολογικής 
ερωτικής ζήλειας

Σύμφωνα με το γνωσιακό συμπεριφοριστικό
μοντέλο, το περιεχόμενο των σκέψεων στην πα-
θολογική ζήλεια (δες πίνακα 1) χαρακτηρίζεται
από διεργασιακά λάθη που πηγάζουν από άκα-
μπτες πεποιθήσεις που φέρει το άτομο, δηλαδή
από ολοκληρωτικές απόψεις που έχουν δογματι-
κό χαρακτήρα. Οι πεποιθήσεις αυτές μπορεί να
έχουν περιεχόμενο καταστροφοποίησης, χαμη-
λής ανοχής ή/και υποτίμησης (Dryden, 1998) με
αποτέλεσμα το άτομο να διαστρεβλώνει την
πραγματικότητα, να παρερμηνεύει ή να παραβλέ-
πει γεγονότα ώστε να ερμηνεύονται μέσα από τις
πεποιθήσεις του. 

Σύμφωνα με τη γνωσιακή συμπεριφοριστική
θεωρία, το περιεχόμενο της σκέψης επηρεάζει το
βιώμενο συναίσθημα. Η παθολογική ζήλεια, όπως
προαναφέρθηκε, δεν είναι ένα μεμονωμένο συ-
ναίσθημα αλλά ένα περίπλοκο σύμπλεγμα διαφο-
ρετικών συναισθημάτων (Shackelford et al., 2000).
Τα συναισθήματα που επικρατούν (δες πίνακα 2)
έχουν ερευνηθεί ως συνέπειες σεναρίων απιστίας
και έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 15 κατη-
γορίες συναισθημάτων (Shackelford et al., 2000)
με κύρια αυτά που επικρατούν στις περισσότερες
προσεγγίσεις και είναι το άγχος, ο θυμός, ο πό-
νος, η θλίψη και η ντροπή. Τα άτομα βιώνουν αυ-
τά τα συναισθήματα σε διαφορετικές αναλογίες,
ανάλογα με τις πεποιθήσεις που φέρουν και τα
υποστηρίζουν (Dryden, 1998). 

Η εμπειρία του τρόπου σκέψης αυτού και του
βιωμένου συναισθήματος που φέρει, οδηγεί τα
άτομα που ζηλεύουν παθολογικά, σε συμπεριφο-
ρές ελέγχου (Daly et al., 1982). Κατά συνέπεια ένα
άτομο που ζηλεύει παθολογικά εφαρμόζει τρό-
πους με τους οποίους μπορεί να επιβεβαιώσει τις
υποθέσεις του, όπως διαρκή επιτήρηση του συ-
ντρόφου, διαρκείς ανακρίσεις και έλεγχο του συ-
ντρόφου, δημιουργία παγίδων ώστε να πιάσει το
σύντροφο την ώρα που θεωρεί ότι τον απατά, πε-
ριορισμούς στο σύντροφο, ανταπόδοση μέσα από
ερωτική δραστηριότητα με άλλα άτομα, τιμωρία
του συντρόφου με λεκτική ή/και σωματική επιθε-
τικότητα ή/και τιμωρία του ερωτικού αντίζηλου,
μέχρι και φόνο σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις
(Daly & Wilson, 1988; Mullen, 1995). Η αποφυγή
των συνθηκών που μπορεί να προκαλέσουν ζή-
λεια επίσης είναι μια συμπεριφορά που συνηθίζε-
ται. Πίσω από αυτές τις συμπεριφορές βρίσκεται
η απόγνωση του ατόμου να βεβαιώσει τον εαυτό
του ότι δεν υπάρχει καμία απειλή για το ίδιο στη
σχέση, αλλά με την εφαρμογή των συμπεριφορών
αυτών, δεν κατορθώνει να λάβει επιβεβαίωση μα-
κροπρόθεσμα (Dryden, 1998).

Οι συνέπειες των παράλογων πεποιθήσεων
αυτών κατ’ επέκταση οδηγούν το άτομο να σκέ-
φτεται με τρόπους που δεν είναι εποικοδομητικοί
και καταλήγουν σε έλλειψη εμπιστοσύνης και κα-
χυποψία, διαστρεβλώσεις στην ερμηνεία των συ-
μπεριφορών του συντρόφου, αρνητικές σκέψεις
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Πίνακας 1
Παραδείγματα δυσλειτουργικών πεποιθήσεων στην περίπτωση 

της ερωτικής ζήλειας (Dryden, 1998)

Άκαμπτες πεποιθήσεις: Αποτελούν τον πυρήνα
ενός μεγάλου εύρους συναισθηματικών προβλη-
μάτων. Τείνουν να είναι δογματικές απόψεις νόμι-
μων και υγιών ολοκληρωτικών προτιμήσεων.

O/η σύντροφός μου πρέπει να ενδιαφέρεται μόνο
για εμένα. 

Ο/η σύντροφός μου μπορεί να βρίσκει άλλους
ανθρώπους ελκυστικούς, αλλά πρέπει να με
βρίσκει πιο ελκυστικό/η από οποιονδήποτε άλλο. 

Πρέπει να είμαι το μοναδικό άτομο το οποίο έχει
ερωτευθεί ο/η σύντροφός μου. 

Πεποιθήσεις Kαταστροφοποίησης: Ακραίες εκτι-
μήσεις σύμφωνα με τις οποίες το άτομο ζει ό,τι
χειρότερο μπορεί να του συμβεί και πηγάζουν
από τις άκαμπτες πεποιθήσεις, σύμφωνα με τον
Albert Ellis.

Ο/η σύντροφός μου πρέπει να ενδιαφέρεται μόνο
για μένα και θα ήταν τρομερό αν ενδιαφερόταν
για κάποιον άλλο. 

Ο/η σύντροφός μου πρέπει να βρίσκει εμένα πιο
ελκυστικό από οποιονδήποτε άλλο και θα ήταν
τρομερό αν έβρισκε κάποιον άλλο πιο ελκυστικό
από εμένα.

Πρέπει να είμαι το μοναδικό άτομο το οποίο έχει
ερωτευθεί και θα είναι καταστροφικό αν δεν είμαι.

Πεποιθήσεις χαμηλής ανοχής: Υποδεικνύουν ότι
ένα άτομο είναι ανίκανο να αντέξει ή ανεχθεί ένα
συγκεκριμένο γεγονός.

Ο/η σύντροφός μου πρέπει να ενδιαφέρεται μόνο
για μένα και δε θα το άντεχα αν δε συνέβαινε.

Ο/η σύντροφός μου μπορεί να βρίσκει άλλους αν-
θρώπους ελκυστικούς, αλλά δε θα το άντεχα αν
έβρισκε κάποιον άλλο πιο ελκυστικό από εμένα. 

Πρέπει να είμαι το μοναδικό άτομο το οποίο έχει
ερωτευθεί ο/η σύντροφός μου και αν είχε ερω-
τευθεί στο παρελθόν δε θα το ανεχόμουν.

Πεποιθήσεις υποτίμησης: Περιλαμβάνουν την
αρνητική αξιολόγηση του εαυτού και των άλλων.

Ο/η σύντροφός μου πρέπει να ενδιαφέρεται μόνο
για μένα και αν δε συμβαίνει σημαίνει ότι δεν αξίζω.

Ο/η σύντροφός μου μπορεί να βρίσκει άλλα άτο-
μα ελκυστικά αλλά αν θεωρεί κάποιον άλλο πιο
ελκυστικό από εμένα, αυτό αποδεικνύει ότι αξίζω
λιγότερο απ’ αυτό το άτομο.

Αν δεν είμαι το μοναδικό άτομο που έχει ερωτευ-
θεί ο σύντροφός μου, αυτό αποδεικνύει ότι δεν εί-
μαι τόσο αξιαγάπητος/η όσο το άλλο άτομο.
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Πίνακας 2
Συναισθήματα στην παθολογική ερωτική ζήλεια (Dryden, 1998).

Άγχος Όταν κάποιος βιώνει παθολογική ζήλεια το πιο πιθανό είναι να είναι αγχωμένος την περισσότε-
ρη ώρα. Είναι σε μια διαρκή εγρήγορση για σημάδια ότι ο σύντροφός του μπορεί να ενδιαφέ-
ρεται για κάποιον άλλο ή ότι κάποιος άλλος ενδιαφέρεται για το σύντροφό του και έτσι κατα-
λήγει να θεωρεί ως απειλητικές και τις πιο αθώες επαφές μεταξύ του συντρόφου του και ατό-
μων του άλλου φύλου. Έτσι είναι δύσκολο να χαλαρώσει όταν βρίσκεται με το σύντροφό του σε
συντροφιά με μέλη του αντίθετου φύλου, γιατί συνέχεια αναλύει ποιος είπε τι και σε ποιόν, και
τι εννοούσε μ’ αυτό. Είναι επίσης δύσκολο να ηρεμήσει όταν δεν βρίσκεται στην παρέα του συ-
ντρόφου, γιατί διαρκώς αναρωτιέται με ποιόν μιλάει και τι συζητούν. Όταν η παθολογική ζή-
λεια γίνεται πραγματικό πρόβλημα για το άτομο (και κατ’ επέκταση και για το σύντροφό του) δεν
μπορεί να ηρεμήσει ούτε όταν βρίσκεται μόνο με το σύντροφό του. Το άγχος, ως τμήμα της
παθολογικής ζήλειας, προκαλείται από μια απειλή (πραγματική ή αντιλαμβανόμενη) προς κάτι
σημαντικό για το άτομο, μια δογματική επιμονή ότι η απειλή αυτή δεν πρέπει να υπάρχει, και την
ιδέα ότι θα ήταν τρομερό αν η απειλή αυτή γινόταν πραγματικότητα.

Θυμός O θυμός θεωρείται ένα υγιές συναίσθημα όταν προσπαθεί κάποιος να διαχειριστεί καταστάσεις
που του είναι δυσάρεστες με τρόπο που να δείχνουν σεβασμό για το άλλο άτομο. Στον
παθολογικό θυμό όμως προσπαθεί κάποιος να επιβάλλει την επιθυμία του με τρόπο που να
καταδικάζει το άλλο άτομο. Τα άτομα που βιώνουν παθολογική ζήλεια έχουν συνήθως κανόνες
σύμφωνα με τους οποίους οι άλλοι, και ιδίως οι σύντροφοί τους, πρέπει να ζουν, και η απαίτηση
οι άλλοι να ζουν μ’ αυτούς τους κανόνες είναι ο πυρήνας του παθολογικού θυμού στην
συγκεκριμένη περίπτωση. Ο παθολογικός θυμός ως τμήμα της παθολογικής ζήλειας επιβάλλει
έναν κανόνα διαγωγής τον οποίο πρέπει ν’ ακολουθεί ο σύντροφος. Αυτός ο κανόνας είτε
περιγράφει συμπεριφορά (υποδεικνύει τη συμπεριφορά που αναμένεται ο σύντροφος ν’
ακολουθήσει) είτε απαγορεύει συμπεριφορά (υποδεικνύει τη συμπεριφορά την οποία πρέπει ν
αποφύγει ο σύντροφος). Το άτομο που επιβάλλει αυτόν τον κανόνα διαγωγής φέρει δογματική
επιμονή ότι ο σύντροφος πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθεί αυτό τον κανόνα, και εκφράζει
κάποιας μορφής καταδικαστική συμπεριφορά όταν ο σύντροφος δεν τηρήσει τον κανόνα.

Πόνος Όταν ο πόνος είναι χαρακτηριστικό της παθολογικής ζήλειας τότε το άτομο πιστεύει ότι ο σύ-
ντροφός του τον έχει προδώσει και θεωρεί ότι δεν έχει κάνει τίποτα για ν’ αξίζει την άδικη αντι-
μετώπιση αυτή. Ο πόνος συχνά οδηγεί σε θλίψη. Τα συναισθήματα πόνου που αποτελούν μέρος
της παθολογικής ζήλειας οφείλονται στην πεποίθηση ότι θα χάσει κάποιος το σύντροφό του εξαι-
τίας κάποιου άλλου, στην πεποίθηση ότι αυτό δεν πρέπει να συμβεί παρόλο που ένα μέρος του
ατόμου αναγνωρίζει ότι αυτό είναι αναπόφευκτο, στην πεποίθηση ότι το άτομο δεν αξίζει, μια
ιδέα που πείθει το άτομο ότι θα χάσει το σύντροφό του και όποιους άλλους συντρόφους έχει
στο μέλλον, και η οποία ενισχύεται αν τελικά όντως χάσει το σύντροφό του.

Ντροπή Το άτομο δίνει έμφαση στο τι η κάθε απειλή στη σχέση του αποκαλύπτει για το ίδιο το άτομο
στους άλλους, με αποτέλεσμα να θεωρεί κάποιος τον εαυτό του ως κατώτερο, ελαττωματικό
ή εκτεθειμένο. Παρουσιάζεται υπεραπασχόληση με την ιδέα ότι ο σύντροφός του  θα τον γε-
λοιοποιήσει στα μάτια των άλλων, πράγμα το οποίο ενισχύει στο άτομο την πεποίθηση ότι εί-
ναι άχρηστο. Η ντροπή ως μέρος της παθολογικής ζήλειας οφείλεται στην πεποίθηση ότι η συ-
μπεριφορά του συντρόφου προς ένα άτομο του αντίθετου φύλου, αποτελεί απειλή στη σχέση
και πως αν το προσέξουν οι άλλοι τότε και εκείνοι θα πιστέψουν ότι η συμπεριφορά αυτή γε-
λοιοποιεί το άτομο. Οι άλλοι δεν πρέπει να σκέφτονται υποτιμητικά για το άτομο και αν οι άλ-
λοι πιστεύουν ότι το άτομο γελοιοποιήθηκε τότε αυτό αποδεικνύει το γεγονός .



για τον εαυτό και αντιμετώπιση των ατόμων του
ίδιου αντίθετου φύλου ως ανταγωνιστές. 

Αντίθετα, στην υγιή ζήλεια το άτομο έχει τεκ-
μηριωμένα στοιχεία ότι ένα άλλο άτομο θα το αντι-
καταστήσει στη προτίμηση του συντρόφου του και
ότι ο σύντροφος θα το εγκαταλείψει γι’ αυτό το
άτομο, ή έχει τεκμηριωμένα στοιχεία ότι ο σύ-
ντροφος θεωρεί ένα άλλο άτομο πιο ελκυστικό
από το ίδιο και ενώ δε θεωρεί ότι θα το εγκατα-
λείψει με αυτό το άτομο, θεωρεί ότι θα το αντικα-
ταστήσει ως το πιο σημαντικό άτομο στη ζωή του.
Δηλαδή, το άτομο που ζηλεύει, νιώθει ότι απειλεί-
ται ο ρόλος του ως το πιο σημαντικό άτομο στη
ζωή του ερωτικού του συντρόφου, και κάθε εμφα-
νές ενδιαφέρον που δείχνει ο σύντροφος για το
τρίτο άτομο ενισχύει αυτή την αίσθηση της απει-
λής. Ενώ όμως η μοναδικότητα είναι σημαντική και
στην υγιή ερωτική ζήλεια, το άτομο δε θεωρεί
απαραίτητα ότι ο σύντροφός του θα το εγκατα-
λείψει για το τρίτο άτομο. Στο άτομο με υγιή ερω-
τική ζήλεια είναι σημαντικό άτομα ομόφυλά του να
μη δείχνουν σοβαρό ενδιαφέρον προς το σύντρο-
φό του και νιώθει απειλή από κάθε τέτοιο σοβα-
ρό ενδιαφέρον. Εδώ όμως η έμφαση δίνεται στο
άλλο άτομο και όχι στο σύντροφο (Dryden, 1998).

7. Εξελικτική θεωρία για την ερωτική ζήλεια
και διαφυλικές διαφορές 

Η έρευνα για την ερωτική ζήλεια έχει ξεκινήσει
από τη δεκαετία του ’40, όταν μια ομάδα ερευνη-
τών με εξέχων τον Alfred Kinsey παρατήρησαν ότι
οι άντρες τείνουν να ανησυχούν περισσότερο για
τη σεξουαλική πτυχή της πιθανής απιστίας του
συντρόφου τους, ενώ οι γυναίκες ανησυχούν πε-
ρισσότερο για την απώλεια της προσοχής, της
συναισθηματικής επένδυσης και της αγάπης από
το σύντροφό τους (Kinsey, Pomeroy & Martin,
1948). Πιο πρόσφατα, ερευνητές έχουν επιχειρή-
σει να εξηγήσουν την εξελικτική προέλευση των
διαφυλικών διαφορών αυτών (Daly et al.. 1982;
Daly &Wilson, 1983) ώστε να αιτιολογηθεί το γε-
γονός ότι οι γυναίκες και οι άντρες δείχνουν να
έχουν ευαισθησία σε διαφορετικά ερεθίσματα σε-
ξουαλικής ή συναισθηματικής απιστίας.

Σε αντίθεση με άλλες θεωρίες που προηγή-
θηκαν, όπως τη θεωρία της γονεϊκής επένδυσης,
τη φεμινιστική θεωρία και την ανάπτυξη των κοι-
νωνικογνωστικών θεωριών, την τελευταία δεκαε-
τία η έρευνα για την ερωτική ζήλεια κατευθύνεται
σχεδόν αποκλειστικά από τη θεωρία της εξέλιξης
των ειδών (Buss, 1989; 2000). Σύμφωνα με τη θε-
ωρία της εξέλιξης, που χαρακτηρίζεται κοινωνι-
κοβιολογική, οι άνδρες ανέπτυξαν τη σεξουαλική
ζήλεια ως μηχανισμό εξασφάλισης της πατρότη-
τας, και οι γυναίκες ανέπτυξαν άγχος για τη συ-
ναισθηματική απιστία των συντρόφων τους, κα-
θώς, αν ο σύντροφός τους αγαπήσει μια άλλη γυ-
ναίκα και κατευθύνει εκεί τους πόρους του, απει-
λείται η επιβίωση του παιδιού τους και η γενεα-
λογική συνέχεια. Έτσι, ο Buss (1989) επιχειρημα-
τολόγησε ότι το κίνητρο για την ερωτική ζήλεια
διαφέρει μεταξύ αντρών και γυναικών εξαιτίας
των διαφορετικών προσαρμοστικών προκλήσεων
που είχαν να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια
της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους και ενυπάρ-
χει στο ανθρώπινο είδος ως γονιδιακή πληροφο-
ρία. 

Η θεωρία μελετήθηκε σε σειρά ερευνών στις
οποίες άτομα ρωτήθηκαν τι θα τους αναστάτωνε
περισσότερο, η συναισθηματική ή η σεξουαλική
απιστία του ερωτικού συντρόφου και επανειλημ-
μένα έχει προκύψει το εύρημα ότι οι άντρες είναι
πιο πιθανό να ενοχληθούν από τη σεξουαλική απι-
στία ενώ οι γυναίκες από τη συναισθηματική
(Buss et al., 1992; Pietrzak et al., 2002; Wiederman
& Allgeier, 1993; Wiederman & Kendall, 1999;
Voracek et al., 2000).

H έρευνα φαίνεται να επιβεβαιώνει πως η αν-
δρική ζήλεια είναι πιο πιθανό να ενεργοποιηθεί
από απειλές σεξουαλικής απιστίας, ενώ η γυναι-
κεία ζήλεια είναι πιο πιθανό να ενεργοποιηθεί από
απειλές συναισθηματικής απιστίας (Buunk et
al.,1996; Buss et al., 1992; Wiederman & Allgeier,
1993). Οι διαφυλικές διαφορές έχουν παρατηρη-
θεί σε δείγματα των ΗΠΑ (Buunk et al., 1996; Buss
et al., 1992;), Ολλανδίας, Γερμανίας, Κορέας, Ια-
πωνίας (Buunk et al., 1996) και Σουηδίας
(Wiederman & Kendall, 1999), αλλά και σε άλλες
χώρες (Buss, 1989; Schmitt, 2003). O Buss (1994)
ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα ερευνών που έγι-
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ναν σε μια σειρά λαών και πληθυσμών, υποθέτει
ότι αυτή η διαφυλική διαφορά στους παράγοντες
που προκαλούν την ερωτική ζήλεια είναι καθολικό
φαινόμενο. 

Τα στοιχεία που υποστηρίζουν το συμπέρα-
σμα αυτό προκύπτουν κυρίως από τριών ειδών
μελέτες: 1. Μελέτες υποχρεωτικής επιλογής
(Forced-choice studies) στις οποίες άντρες και
γυναίκες ρωτούνται σε ποια συνθήκη, σεξουαλι-
κής ή συναισθηματικής απιστίας θα ταράζονταν
περισσότερο (Buss et al., 1992; Buunk et al., 1996;
Wiederman & Allgeier, 1993; Wiederman &
Kendall, 1999; Voracek et al., 2000), 2. Μελέτες
που χρησιμοποιούν συνεχείς κλίμακες μέτρησης
(Continuous rating scale studies) οι οποίες ζητούν
από άντρες και γυναίκες να αναφέρουν τις συναι-
σθηματικές τους αντιδράσεις ως ανταπόκριση
στις δύο αυτές συνθήκες (deWeerth & Kalma,
1993; Geary et al., 1995; Shackelford et al., 2000),
και 3.Μελέτες βιολογικών αποκρίσεων (Physiolo -
gical response studies) στις οποίες ένας αριθμός
σωματικών/βιολογικών παραμέτρων σε άντρες και
γυναίκες παρατηρούνται ενώ φαντάζονται τα δύο
σενάρια που προκαλούν ζήλεια (Βuss et al., 1992;
Harris 2000; Pietrzak et al.. 2002). Οι μελέτες αυ-
τές αφορούν και παραμέτρους που θεωρείται ότι
αντανακλούν τις αμυντικές ή/και επιθετικές απο-
κρίσεις των ατόμων και περιλαμβάνουν α) καρ-
διακούς σφυγμούς β) ηλεκτροδερμική δραστη-
ριότητα γ) ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα
του επισπαστήρος μυός (ο μυς που μας κάνει να
συνοφρυωνόμαστε), δ) συστολική και αρτηριακή
πίεση. 

Στην συνέχεια θα περιγραφούν οι μέθοδοι
που έχουν εφαρμοσθεί στην έρευνα: Οι Buss και
συν. (1992) ρώτησαν φοιτητές να φανταστούν
τους ερωτικούς συντρόφους τους να «δοκιμάζουν
διαφορετικές ερωτικές στάσεις με ένα άλλο άτο-
μο» και επίσης να τους φανταστούν «να ερωτεύο-
νται ένα άλλο άτομο». Η πλειοψηφία των αντρών
(60%) διάλεξε το σεξουαλικό σενάριο ως πιο επώ-
δυνο ενώ η πλειοψηφία των γυναικών (83%) επέ-
λεξε το συναισθηματικό σενάριο ως πιο επώδυνο.
Οι Buss και συν. (1992) διενέργησαν μια μελέτη
επανελέγχου στην οποία αυτές οι διαφορές φύ-
λου επαληθεύτηκαν με μετρήσεις σωματικών εν-

δείξεων αντί γι’ αυτοαναφορές. Οι διαφορές που
έχουν εντοπιστεί μέσω αυτoαναφορών έχουν επα-
ληθευτεί περαιτέρω σε δείγματα φοιτητών με τη
χρήση παρόμοιων σεναρίων και με ποικιλία δια-
τυπώσεων (Wiederman & Allgeier, 1993).

Σε μια διαπολιτισμική σύγκριση οι Buunk και
συν. (1996) παρουσίασαν τα δύο σενάρια που θε-
ώρησε ο Βuss (1992) ότι αναμένεται να προκαλέ-
σουν ζήλεια, σε δείγματα στις ΗΠΑ, Γερμανία, Ολ-
λανδία. Σε όλες τις περιπτώσεις ο ανδρικός πλη-
θυσμός είχε την τάση να επιλέγει πιο συχνά από
τον γυναικείο το σενάριο της σεξουαλικής απι-
στίας ως αυτό που προκαλεί το μεγαλύτερο άγ-
χος. Η διαφυλική διαφορά αυτή ήταν μεγαλύτερη
στις ΗΠΑ και πιο ήπια στις άλλες χώρες. Τα ευ-
ρήματα της συγκεκριμένης διαπολιτισμικής σύ-
γκρισης θεωρήθηκαν ενισχυτικά των θέσεων της
εξελικτικής θεωρίας, καθώς η Ολλανδία είναι γνω-
στή ως πιο ισότιμη και φιλελεύθερη από τις ΗΠΑ
όσον αφορά τις σεξουαλικές συμπεριφορές (πχ
αποδοχή του εξωσυζυγικού σεξ) και τους κώδικες
σεξουαλικής συμπεριφοράς για τους άντρες σε
σχέση με τις γυναίκες. 

Οι Buunk και συν. (1996) ερμήνευσαν αυτή τη
διαπολιτισμική συνέπεια στα αποτελέσματα για
τις διαφυλικές διαφορές ως ένδειξη για την ύπαρ-
ξη διμορφικού ψυχολογικού μηχανισμού, σε σχέ-
ση με την ευαισθησία σε συγκεκριμένα ερεθίσμα-
τα που είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν ζήλεια.
Οι διαπολιτισμικές διαφορές σε σχέση με το μέ-
γεθος της διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων θε-
ωρήθηκαν ως απόδειξη ότι ο ψυχολογικός μηχα-
νισμός αυτός είναι ευαίσθητος σε πολιτισμικές
νόρμες και αξίες που έχουν να κάνουν με την ισό-
τητα και τη σεξουαλική συμπεριφορά για τα δύο
φύλα.

Έρευνα των Wiederman και Allgeier (1993)
έδειξε ότι όταν ο σύντροφος περνά πολύ χρόνο
μόνος με άτομο του άλλου φύλου, οι άντρες είναι
πιο πιθανό από τις γυναίκες να ανησυχήσουν ότι
μπορεί να υπάρξει σεξουαλική επαφή, ενώ οι γυ-
ναίκες είναι πιο πιθανό από τους άντρες να ανη-
συχήσουν ότι ο σύντροφός τους μπορεί να ερω-
τευθεί. Στην ίδια έρευνα τα ποσοστά έδειξαν ότι
63.7% των αντρών θα αναστατώνονταν περισσό-
τερο αν ο σύντροφος τους διέπραττε σεξουαλι-
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κή απιστία ενώ 59.2% των γυναικών θα αναστα-
τώνονταν περισσότερο από τη συναισθηματική
απιστία. 

Και στην έρευνα των Wiederman και Kendall
(1999) υποστηρίζεται η θεωρία της εξέλιξης των
ειδών που περιλαμβάνει διμορφικό σεξουαλικό
μηχανισμό για τα ερεθίσματα που προκαλούν ζή-
λεια. Οι άντρες ήταν λιγότερο πιθανό να θεωρούν
τις γυναίκες ως ικανές να εμπλακούν σε σεξου-
αλική σχέση χωρίς αγάπη απ’ ότι οι γυναίκες
τους άντρες. Βρήκαν επίσης ότι οι πεποιθήσεις
για το αν το άλλο φύλο ήταν ικανό για ικανοποι-
ητικές σεξουαλικές σχέσεις χωρίς αγάπη, δε σχε-
τίζονταν με το σενάριο επιλογής. Η αιτιολόγηση
του ευρήματος αυτού αξιολογήθηκε ως διφο-
ρούμενη από τους ερευνητές που άσκησαν κριτι-
κή στη θεωρία. 

8. Κριτική στην έρευνα για την ύπαρξη 
εξελικτικού διμορφικού μηχανισμού 

στην ερωτική ζήλεια

Οι Harris και Christenfeld (1996a) άσκησαν
κριτική στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των
Buunk και συνεργατών. Υποστήριξαν πως ό,τι
φαίνεται ως διαφυλικές διαφορές, μπορεί να
οφείλεται στην ευρέως αποδεκτή πεποίθηση ότι
οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό από τους
άντρες να έχουν σεξουαλική επαφή με ένα τρίτο
άτομο χωρίς συναισθηματική εμπλοκή. Επομέ-
νως, θεωρείται ότι οι άντρες είναι πιο πιθανό να
έχουν σεξουαλικές επαφές εκτός σχέσης χωρίς
να βιώνουν κάποια συναισθηματική εμπλοκή, ενώ
για τις γυναίκες δεν είναι το ίδιο εύκολος ο δια-
χωρισμός μεταξύ σεξουαλικής και συναισθηματι-
κής εμπλοκής με ένα τρίτο άτομο. Η ερμηνεία αυ-
τή υποστηρίζουν ότι εξηγεί τις διαφυλικές διαφο-
ρές που παρατηρούνται στις αιτίες που προκα-
λούν την ερωτική ζήλεια. 

Απo την οπτική γωνία αυτή, οι γυναίκες θα
επηρεάζονταν περισσότερο αρνητικά από τη συ-
ναισθηματική απιστία του συντρόφου τους (δηλ.
για τους άντρες η συναισθηματική εμπλοκή υπο-
δεικνύει και σεξουαλική εμπλοκή, ενώ η σεξουα-
λική εμπλοκή από μόνη της δεν υποδεικνύει συ-

ναισθηματική εμπλοκή). Οι άντρες αντίθετα, θα
ήταν πιο ανήσυχοι με τη σεξουαλική απιστία του
συντρόφου τους γιατί υποδεικνύει και σεξουαλι-
κή και συναισθηματική εμπλοκή με το τρίτο άτο-
μο. Οι Harris και Christenfeld (1996a) ονόμασαν
την αιτιολόγηση του φαινομένου «υπόθεση δύο
σε ένα» («two-for-one hypothesis), όπως αντίστοι-
χα οι De Steno και Salovey (1996) υπόθεση «δι-
πλού χτυπήματος» (double-shot hypothesis), κα-
θώς οι άνθρωποι τείνουν να επιλέγουν ως χειρό-
τερο σενάριο απιστίας, εκείνο που προβλέπουν
ότι θα περιλαμβάνει και τη συναισθηματική και τη
σεξουαλική απιστία ταυτόχρονα. Υποστηρίζοντας
την υπόθεσή τους, οι Harris και Christenfeld
(1996a) δημοσίευσαν πληροφορίες που προέρ-
χονται από έρευνες με συμμετέχοντες φοιτητές
των ΗΠΑ, οι οποίες υποδεικνύουν ότι η διαφυλική
διαφορά εντοπίζεται στις πεποιθήσεις για συναι-
σθηματική εμπλοκή. Επιπλέον, πρόσεξαν και ση-
μείωσαν (Harris & Christenfeld, 1996b) ότι σε όλα
τα δείγματα των Bunk και συν. (1996) η πλειοψη-
φία και των αντρών και των γυναικών επέλεξαν το
σενάριο της συναισθηματικής εμπλοκής ως το πιο
δυσάρεστο, προκαλώντας έτσι προβληματισμό
σχετικά με τη σημασία των επιπτώσεων της σε-
ξουαλικής απιστίας ακόμα και για τους άνδρες.

Η Harris (2000) επιπλέον συνεχίζει να αμφι-
σβητεί τη σχέση που υποθετικά υπάρχει μεταξύ
του κοινώς αποδεκτού συμπεράσματος με τα
στοιχεία που χρησιμοποιούνται για να το υποστη-
ρίξουν. Αναφέρει ότι στις μελέτες υποχρεωτικής
επιλογής, ενώ παρουσιάζεται διαφορά μεταξύ
αντρών και γυναικών στα ποσοστά, οι διάφορες
μελέτες αναφέρουν διαφορετικές αναλογίες των
ποσοστών αυτών. Για παράδειγμα, ενώ μία από-
λυτη πλειοψηφία γυναικών αναφέρουν ότι θα τα-
ράζονταν περισσότερο από τη συναισθηματική
απιστία με ποσοστά που ξεκινούν από το 62% και
φτάνουν μέχρι το 86% (Buss και συν., 1992), μό-
νο μια χαμηλή πλειοψηφία αντρών αναφέρουν ότι
θα ταράζονταν περισσότερο από τη σεξουαλική
απιστία με ποσοστά που ποικίλλουν ξεκινώντας
από το 47% (Harris & Christenfeld, 1996a) και
φθάνοντας μέχρι το 60% (Buss και συν., 1992). 

Η Harris αναφέρει ότι οι διαφυλικές διαφορές
που υπονοούνται από τις μελέτες υποχρεωτικής
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επιλογής δεν επιβεβαιώνονται και ότι τα αποτελέ-
σματά τους αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικές
προσδοκίες και πεποιθήσεις που έχουν διαμορ-
φώσει και όχι τις πραγματικές αντιδράσεις των
ατόμων όταν έρχονται αντιμέτωποι με την πραγ-
ματική απιστία. Αναφέρει πως στην ανασκόπηση
άλλων μελετών εντοπίζονται αποτελέσματα που
έρχονται σε αντίθεση με τις προβλέψεις της θε-
ωρίας για την ύπαρξη των διαφυλικών διαφορών.
Για παράδειγμα, οι Daly και συνεργάτες (1982)
αναφέρουν ότι μία πραγματική ή υποθετική απι-
στία ενεργοποιεί έναν μηχανισμό επιθετικότητας
προς το σύντροφο κυρίως στον ανδρικό πληθυ-
σμό. Όμως η Harris σημειώνει ότι αυτό το συμπέ-
ρασμα έχει βασιστεί σε μελέτες που εξετάζουν
την κακοποίηση με αποκλειστικά γυναικείο δείγμα
και σε αντίθεση με αυτό παραθέτει τα ευρήματα
των deWeerth και Kalma (1993) και Paul και
Galloway (1994) σύμφωνα με τα οποία περισσό-
τερες γυναίκες απ’ ότι άντρες αναφέρουν ότι θα
επιτίθεντο λεκτικά ή σωματικά ενάντια σε μία αντί-
ζηλο ή στο σύντροφό τους ως αντίδραση στη σε-
ξουαλική απιστία. 

Υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν έρευνες που
δεν συμφωνούν με τις θέσεις της θεωρίας του δι-
μορφικού μηχανισμού, αναφέρεται σε δύο άλλες
μελέτες σύμφωνα με τις οποίες οι αξιολογήσεις
γυναικών και αντρών φοιτητών που έχουν βιώσει
σεξουαλική απιστία δε διέφεραν στην αναφορά
τους για το πόσο καταστροφικό ήταν το γεγονός
στην ερωτική τους σχέση (Hansen, 1987) ή στο
βαθμό εστιασμού στις σεξουαλικές και συναισθη-
ματικές πτυχές της απιστίας (Harris, 2000). 

Αντίστοιχα, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα
των Buss και συνεργατών (1992) για τις βιολογι-
κές μετρήσεις, η Harris (2000) αναφέρει ότι μόνο
μία από τις τρεις μετρήσεις, αυτή της ηλεκτρο-
δερμικής δραστηριότητας, έδειξε κάποια σημα-
ντική διαφορά μεταξύ της γυναικείας και ανδρι-
κής αντίδρασης, και συμπληρώνει πως στις γυ-
ναίκες δεν καταγράφηκε μεγάλη αντιδραστικότη-
τα του αυτόνομου νευρικού συστήματος κατά τη
διάρκεια φαντασίωσης κανενός από τα δύο σενά-
ρια απιστίας. Ενώ οι ανδρικές αντιδράσεις (καρ-
διακοί σφυγμοί και συστολική και αρτηριακή πίε-
ση) αυξήθηκαν εμφανώς στην φαντασίωση της

σεξουαλικής απιστίας, η γυναικεία βιολογική αντί-
δραση στο σενάριο συναισθηματικής απιστίας
δεν ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή του σε-
ναρίου σεξουαλικής απιστίας. Με αυτά τα στοι-
χεία η Harris αμφισβητεί το συμπέρασμα ότι η αν-
δρική και η γυναικεία ζήλεια αποτελούν ένα δια-
φυλικά διαφορετικό σύστημα αντίδρασης. 

Η Harris (2003) συνεχίζει την κριτική με την
αναφορά ότι τα ποσοστά των αποτελεσμάτων
στις μελέτες επιλογής σεναρίου, βρέθηκαν να εί-
ναι πιο αυξημένα με τον αποκλεισμό του πληθυ-
σμού των ομοφυλοφίλων. Η σεξουαλική προτίμη-
ση αναγνωρίστηκε ως μία παράμετρος που επη-
ρεάζει το τελικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε στη μετα-
ανάλυση των αποτελεσμάτων βρέθηκε να παίζει
ένα σημαντικό ρόλο και οδήγησε τους ερευνητές
να αποκλείσουν τον ομοφυλόφιλο πληθυσμό από
την έρευνα, προκαλώντας αμφισβήτηση για την
ύπαρξη μόνο ενός διμορφικού μηχανισμού στη
ζήλεια. Στο ίδιο άρθρο παραθέτει μια μεγάλη σει-
ρά ερευνητικών αποτελεσμάτων που ακυρώνουν
το γενικά αποδεκτό συμπέρασμα του διμορφικού
εσωτερικού μηχανισμού, αναφερόμενη σε μετρή-
σεις του δείγματος επί κλιμάκων αυτοαναφοράς,
σε ψυχοβιολογικές μελέτες και σε έρευνες που
αναφέρονται σε πραγματικά γεγονότα, όπως σε
φόνους ή σε περιπτώσεις κακοποίησης συντρό-
φων από ερωτική ζήλεια. Σε αυτό το άρθρο υπο-
στηρίζει ανοιχτά ένα κοινωνιογνωστικό μοντέλο
για το φαινόμενο της ερωτικής ζήλειας, όπως έχει
παρουσιασθεί από πολλούς ερευνητές (Parrott,
1991; White & Mullen, 1989; White, 1981; Mathes,
1991; Hupka, 1981) που έχουν στηρίξει την εφαρ-
μογή της θεωρίας του Lazarus για συναίσθημα
στο φαινόμενο της ερωτικής ζήλειας. Ο Lazarus
ορίζει τα συναισθήματα σύμφωνα με την πυρηνι-
κή θεματολογία με την οποία συνδέονται, δηλαδή
ως διαισθητικές σύντομες αντιδράσεις βασισμέ-
νες σε «πυρηνικές αξιολογήσεις». Με αυτό τον
τρόπο μπορεί να προσδιορίσει τη λειτουργία και
τις συνθήκες που ενεργοποιούν το συναίσθημα
(πχ. ο θυμός συνδέεται με την εκτίμηση ότι δέχο-
μαι μία υποτιμητική επίθεση εναντίων μου και αυ-
τών που μου ανήκουν, ο φόβος συνδέεται με την
εκτίμηση ότι αντιμετωπίζω μία άμεση, συγκεκρι-
μένη και αφόρητη σωματική απειλή κ.ο.κ).
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Στα ευρήματα έρευνας του Voracek (2001) σε
αυστριακό δείγμα, βρέθηκε ότι η κύρια συνιστα-
μένη που επηρέαζε το αποτέλεσμα για την ερω-
τική απιστία, δεν ήταν το φύλο αλλά η οικογενει-
ακή κατάσταση των ερωτηθέντων. Σε αντίθεση με
προηγούμενη έρευνα στην Αυστρία (Voracek και
συν., 2000), στην οποία το δείγμα αποτελούνταν
από πανεπιστημιακούς φοιτητές, η έρευνα του
Voracek (2001) έδειξε ότι: Οι έγγαμοι ερωτηθέ-
ντες, ανεξαρτήτως φύλου, είχαν την τάση να εκ-
δηλώνουν μεγαλύτερα ποσοστά ανησυχίας, που
αγγίζουν το 75%, για το σενάριο της συναισθη-
ματικής απιστίας έναντι της σεξουαλικής. Τα ίδια
ποσοστά εμφανίζονται περίπου και για τις υπό-
λοιπες κατηγορίες ερωτηθέντων, με εξαίρεση την
ομάδα των άγαμων ανδρών που βρίσκονταν σε
σταθερή δέσμευση, και οι οποίοι έδειξαν μεγαλύ-
τερη ανησυχία στο σενάριο της σεξουαλικής απι-
στίας. Ο συγγραφέας σχολιάζει πως αυτό το εύ-
ρημα είναι δυνατό να ερμηνευθεί μέσα από κοι-
νωνικογνωστικές θεωρίες αλλά και μέσα από τη
θεωρία της εξέλιξης των ειδών, η οποία προβλέ-
πει ότι η ανδρική ερωτική ζήλεια ποικίλλει ανάλο-
γα με την αναπαραγωγική δυνατότητα της συ-
ντρόφου. Επιπλέον, ο συγγραφέας ασκεί κριτική
για τα δείγματα των προηγούμενων ερευνών, κα-
θώς αποτελούνται κυρίως από φοιτητές πανεπι-
στημίων, δεν κατηγοριοποιούνται με βάση την κα-
τάσταση της οικογενειακής και ερωτικής τους ζω-
ής και κατά συνέπεια, δεν μπορούν με επιτυχία να
γενικευθούν τα αποτελέσματα στο σύνολο του
πληθυσμού. 

Πολλοί άλλοι ερευνητές αμφισβητούν την ερ-
μηνεία των αποτελεσμάτων των ερευνών για την
ερωτική ζήλεια με βάση τη θεωρία της εξέλιξης
των ειδών. Οι Hupka και Bank (1996) αναφέρουν
ότι οι υποστηρικτές της θεωρίας αυτής ερμηνεύ-
ουν τα αποτελέσματα μέσα από το πρίσμα της
βιολογικής αντίδρασης, που έχει αναπτυχθεί στα
δύο φύλα μέσω γονιδιακών πληροφοριών κατά τη
διάρκεια της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους. Σε
αντίθεση όμως με την ερμηνεία αυτή, οι Hupka
και Βank (1996) υποστηρίζουν ότι τα ίδια αποτε-
λέσματα μπορούν να ερμηνευθούν μέσα από το
πρίσμα ενός μοντέλου κοινωνικής μάθησης, σύμ-
φωνα με το οποίο η ζήλεια δεν είναι παρά μία μα-

θημένη συμπεριφορά που ακολουθεί τις νόρμες
κάθε κοινωνικής δομής. 

Επιπλέον αναφέρεται, από τους ίδιους τους
ερευνητές που μελετούν τη ζήλεια ως έναν εσω-
τερικό διμορφικό μηχανισμό, ότι η μελλοντική
έρευνα πρέπει να δώσει έμφαση στην εκτίμηση
των αντιδράσεων που διαφέρουν στον πληθυσμό
αντρών και γυναικών. Είναι πιθανό τα άτομα που
διαφέρουν από τη στατιστική πλειοψηφία του φύ-
λου τους, να χρησιμοποιούν διαφορετικές στρα-
τηγικές ζευγαρώματος (Ellis, 1998) ή να έχουν
διαφορετικές πεποιθήσεις σε σχέση με την αξία
τους ως σύντροφοι ή ως ανταγωνιστές (Buss,
1988). Οι περισσότεροι ερευνητές συγκλίνουν
στο συμπέρασμα ότι η θεώρηση της ερωτικής ζή-
λειας ως ένας ανεξάρτητος εσωτερικός μηχανι-
σμός βιολογικά προκαθορισμένος μέσα από μια
δαρβινική θεώρηση της εξέλιξης, δεν μπορεί να
σταθεί από μόνη της, καθώς τα δεδομένα που
προκύπτουν ερευνητικά δεν είναι επαρκή για την
εξαγωγή ενός τέτοιου συμπεράσματος. 

Μπορεί διαφορετικοί ερευνητές να ερμηνεύ-
ουν με διαφορετική συλλογιστική τα αποτελέ-
σματα των μελετών για τις διαφυλικές διαφορές
στη ζήλεια, όμως καταδεικνύουν μία παράμετρο
που χρειάζεται να λάβει υπόψιν του ο θεραπευτής
που καλείται να βοηθήσει στην επίλυση ενός τέ-
τοιου προβλήματος. Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε
ποιες είναι οι θεωρίες για τις διαφυλικές διαφο-
ρές στην ερωτική ζήλεια, αλλά από μόνες τους
δεν προϋποθέτουν την ύπαρξη αντίστοιχων πε-
ποιθήσεων στα άτομα που βιώνουν παθολογική
ερωτική ζήλεια. Στον πληθυσμό που υποφέρει
από νοσηρή ζήλεια, υπάρχει ένα σημαντικός αριθ-
μός ατόμων που μπορεί να τους ταιριάζει η ερ-
μηνεία του διμορφικού μηχανισμού, κάτι που
οφείλει ο θεραπευτής να διερευνήσει μέσω της
εξέτασης των πεποιθήσεων και κινήτρων που το
άτομο φέρει. Η ερμηνεία των πεποιθήσεων μέσα
από το πρίσμα του βιολογικού μηχανισμού μπορεί
να δράσει μέσω φυσιολογικοποίησης και αποκα-
ταστροφοποίησης του συναισθήματος της ζήλει-
ας, δηλαδή μέσω τεχνικών που κατευνάζουν το
εντεινόμενο άγχος που βιώνει το άτομο που υπο-
φέρει. Προκειμένου να κατανοήσουμε τον ασθε-
νή, χρειάζεται να μελετήσουμε την προσωπικότη-
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τα, το ιστορικό δεσμού, το ιστορικό ερωτικών
σχέσεων και να εντοπίσουμε τις πεποιθήσεις του,
αλλά για να το κάνουμε αυτό χρειάζεται να υπο-
θέσουμε ότι υπάρχουν πεποιθήσεις που πηγάζουν
από τον βιολογικό μας ρόλο στις ερωτικές σχέ-
σεις και τον ρόλο που παίζει το συναίσθημα της
ζήλειας ως μηχανισμός προστασίας της σχέσης.

9. Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία 
της Παθολογικής Ερωτικής Ζήλειας

Η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία βα-
σίζεται στη θέση ότι τα ανθρώπινα συναισθήμα-
τα και οι συμπεριφορές εκπορεύονται κατά κύριο
λόγο από γνωστικές διεργασίες, οι οποίες όταν εί-
ναι δυσλειτουργικές, είναι δυνατό να τροποποιη-
θούν ώστε να επιτευχθεί μία διαφορετική συναι-
σθηματική και συμπεριφορική εμπειρία. Γύρω από
την πιο πάνω θέση αναπτύχθηκαν μία σειρά από
θεωρίες οι οποίες έχουν ως κοινό τους χαρακτη-
ριστικό τον κεντρικό ρόλο που δίνουν στις δυ-
σπροσαρμοστικές γνωσίες και γνωστικές διεργα-
σίες, η τροποποίηση των οποίων μέσω ειδικών τε-
χνικών οδηγεί στην αντίστοιχη τροποποίηση των
δυσλειτουργικών συμπεριφορών. Με αυτό τον
τρόπο διακόπτεται ο παθολογικός φαύλος κύ-
κλος, επιτυγχάνεται η τροποποίηση της συμπερι-
φοράς και το άτομο μπορεί να βιώσει μία διαφο-
ρετική εμπειρία του εαυτού του, η οποία αν επα-
ναληφθεί θεμελιώνει προυποθέσεις θεραπείας.

Βάσει της θεωρίας του Beck (1983), οι γνω-
σίες επηρεάζονται από μία δομή επεξεργασίας
των πληροφοριών που μας καθιστά ικανούς να
κατηγοριοποιούμε τις εισερχόμενες πληροφορίες
και να προβλέπουμε γεγονότα. Η γνωσιακή δομή
αυτή, γνωστή και ως σχήμα, εκτός από την συν-
δρομή της στην κατανόηση των νέων πληροφο-
ριών, επηρεάζει σημαντικά την αντίληψη και
εμπειρία του εαυτού και του κόσμου καθώς και τις
προσδοκίες για το μέλλον με ένα συγκεκριμένο
τρόπο. Τα διαφορετικά σχήματα επηρεάζουν και
ρυθμίζουν την προσωπικότητα του ατόμου. 

Ο γνωσιακός θεραπευτής κατ’ επέκταση ενδια-
φέρεται για τη συσχέτιση πεποιθήσεων και εμπει-
ριών του ατόμου ώστε να μπορέσει να συνθέσει τον

ορισμό του προβλήματος υπό διερεύνηση. Για τη
διαδικασία αυτή η παράδοση της γνωσιακής συ-
μπεριφοριστικής θεραπείας επιζητά την τεκμηρίω-
ση των συμπερασμάτων μέσω της έρευνας. Έτσι,
για παράδειγμα, εντάχθηκαν ήδη στη γνωσιακή συ-
μπεριφοριστική θεωρία της προσωπικότητας, θε-
ωρίες που προέρχονται από κλάδους της ψυχολο-
γίας εκτός της Κλινικής, όπως η θεωρία του δε-
σμού (Bowlby, 1973; 1980; 1988), η θεωρία των αι-
τιοπροσδιοριστικών γνωσιών (Abramson, Seligman,
& Teasdale, 1978) και άλλες θεωρίες. 

Αντίστοιχα, στην προσπάθεια να εμπλουτί-
σουμε τις γνώσεις για θέματα που συσχετίζονται
με την αντιμετώπιση της παθολογικής ζήλειας, εί-
ναι χρήσιμο να εντάξουμε τα ευρήματα της Εξε-
λικτικής θεωρίας της ζήλειας στη διατύπωση πε-
ρίπτωσης. Η διατύπωση περίπτωσης (case formu -
lation), είναι μία περιγραφή του προβλήματος που
στόχο έχει να γίνουν σαφείς και αντιληπτοί α) οι
προδιαθεσικοί παράγοντες, β) οι παράγοντες που
ενεργοποιούν το πρόβλημα, γ) οι παράγοντες που
το συντηρούν, και η οποία αποτελεί τη βάση ώστε
να ξεκινήσει η διαδικασία τροποποίησης της σκέ-
ψης (Leahy & Tirch, 2008).

Παρόλο που υπάρχουν περιγραφές για θερα-
πευτικά μοντέλα, (Cobb και συν., 1979; Margolin,
1981; Munro, 1984; Bishay και συν., 1989; Tarrier
και συν., 1990, Kingham & Gordon, 2004; Παπα-
κώστας, 2004; Leahy και Tirch, 2008) το κύριο μέ-
ρος της βιβλιογραφίας για τη θεραπεία της ερω-
τικής ζήλειας αποτελείται από βιβλιογραφικές
ανασκοπήσεις και μελέτες φαρμακοθεραπείας
ενώ οι ερευνητικές εφαρμογές θεραπευτικών
προσεγγίσεων σε ατομικό επίπεδο ή σε επίπεδο
θεραπείας ζεύγους είναι περιορισμένες. 

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η ερωτική ζήλεια μπο-
ρεί να αποτελεί σύμπτωμα άλλων ψυχιατρικών νό-
σων με έντονα οργανική αιτιολογία (πχ αλκοολι-
σμός, σχιζοφρένεια) καθώς και σύμπτωμα διατα-
ραχής προσωπικότητας, οι μελέτες στην εφαρμο-
γή θεραπευτικών προσεγγίσεων έχουν διαμορφώ-
σει θεραπευτικά μοντέλα. Ακολουθώντας μια συ-
μπεριφοριστική προσέγγιση, οι Cobb και Marks
(1979) σύγκριναν τη νοσηρή ζήλεια με την ιδεοψυ-
χαναγκαστική νεύρωση, παρατηρώντας ότι ένα πο-
σοστό των πασχόντων παρουσίαζαν τις σκέψεις ζή-
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λειας με μορφή ιδεοληψιών και εφάρμοζαν συμπε-
ριφορές ελέγχου για την απιστία των συντρόφων
τους με μορφή ψυχαναγκαστικών τελετουργιών. Σε
ένα τέτοιο δείγμα τεσσάρων ατόμων εφάρμοσαν
θεραπευτικές τεχνικές βασισμένες στη θεωρία του
Beck (1976) για τη θεραπεία ιδεοψυχαναγκαστικής
διαταραχής και παρατήρησαν σημαντική βελτίωση
και απόλυτη επιτυχία σε ένα τουλάχιστον άτομο. 

Αντίστοιχα οι Bishay και συνεργάτες (1989)
εφάρμοσαν ένα γνωσιακό θεραπευτικό πρόγραμ-
μα σε δεκατρία άτομα με νοσηρή ζήλεια, εξαιρώ-
ντας άτομα με οργανική παθολογία. Το πρόγραμ-
μα βασίστηκε στον εντοπισμό των γνωσιακών δια-
στρεβλώσεων και την αναζήτηση εναλλακτικών
ερμηνειών, και χρησιμοποίησε τεχνικές όπως τα
παιχνίδια ρόλων. Όταν οι θεραπευόμενοι κατά-
φερναν να φτάσουν σε μία λογική ερμηνεία, λάμ-
βαναν την οδηγία να επαναλαμβάνουν την διατύ-
πωση αυτή αρκετές φορές την ημέρα, ιδιαίτερα
όταν παρουσίαζαν σκέψεις ζήλειας. Με αυτό τον
τρόπο στόχος ήταν να μάθουν να ελέγχουν τις
συναισθηματικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις
οι οποίες σχετίζονται με τις σκέψεις ζήλειας,
απορρίπτοντας αυτές ως παράλογες. 

Ο de Silva (1997) αναφέρεται αναλυτικά στις
παραμέτρους που πρέπει να λάβει ο θεραπευτής
υπόψιν του, καθώς και σε αξιολογητικά εργαλεία
που υπάρχουν διαθέσιμα και τον τρόπο που διε-
ξάγεται η διαδικασία, όταν ένα ζευγάρι ή ένα άτο-
μο απευθυνθεί για θεραπεία εξαιτίας της ερωτι-
κής ζήλειας. Αναφέρει ότι προκειμένου να αξιο-
λογηθεί και να οριστεί το πρόβλημα, χρειάζεται
να μπορούν επαρκώς να περιγραφούν τα υποκει-
μενικά συναισθήματα, σκέψεις και συμπεριφορές
που σχετίζονται με τη ζήλεια, οι πεποιθήσεις που
υποστηρίζουν, ενεργοποιούν και διατηρούν την
ερωτική ζήλεια, ο βαθμός στον οποίο υποφέρουν
το άτομο που ζηλεύει καθώς και ο/η σύντροφός
του, οι συνέπειες της ζήλειας, όπως η επίδραση
στην ερωτική ζωή, ο πιθανός αποκλεισμός του
«θύματος» της ζήλειας του συντρόφου στο σπίτι,
η παρουσία βίας ή απειλής βίας, οι αντιδράσεις
του συντρόφου, η συνολική ποιότητα της σχέσης,
η σεξουαλική ζωή, η προσωπική ιστορία του κάθε
συντρόφου. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι
να διαμορφωθεί η διατύπωση περίπτωσης.

Οι Leahy και Tirch (2008) έχουν διαμορφώσει
ένα απαρτιωτικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό μο-
ντέλο της ερωτικής ζήλειας, βασισμένοι στην υπό-
θεση ότι η ερωτική ζήλεια είναι η έκφραση μίας
ανησυχίας που σταδιακά γίνεται πιο έντονη και
πιο φορτισμένη με θυμό. Έχουν προσπαθήσει να
απαρτιώσουν την παραδοσιακή γνωσιακή θεωρία
της αντίδρασης στην απειλή όπως εξηγείται μέσα
από το μοντέλο του άγχους (πχ. Beck, Emery, &
Greenberg, 1985), με μετα-γνωσιακά και μετασυ-
ναισθηματικά μοντέλα (Leahy, 2001a; Wells,
1997), με θεραπεία αποδοχής και δέσμευσης
(Hayes, Strosahl & Wilson, 2003) και με προσεγ-
γίσεις βασισμένες σε πλήρη νοητική επένδυση
(mindfulness) (Segal, Williams & Teasdale, 2002).
Ως συνέπεια της προσπάθειας αυτής έχουν δια-
μορφώσει μία γνωσιακή διατύπωση του φαινομέ-
νου της παθολογικής ερωτικής ζήλειας (βλ. σχή-
μα 1) βάσει της οποίας η εξέλιξη του ανθρώπινου
είδους οδηγήθηκε στη διαμόρφωση της ζήλειας
που λειτουργεί ως ένας προστατευτικός μηχανι-
σμός, ο οποίος είναι μεν καθολικός αλλά προ-
σαρμοστικός μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες
(ύπαρξη αντικειμενικών στοιχείων ότι η σχέση
απειλείται). Στο άρθρο τους δίνουν μία πλήρη πε-
ριγραφή του μοντέλου που ανέπτυξαν και την
εφαρμογή του στη θεραπεία ενός ατόμου που
έπασχε από νοσηρή ζήλεια. 

Η σημαντική καινοτομία που επιτυγχάνουν σε
αντίθεση με την παραδοσιακή θεραπεία της ερω-
τικής ζήλειας, είναι η φυσιολογικοποίηση του συ-
ναισθήματος μέσω της προσθήκης της έννοιας
του βιολογικού μηχανισμού στη διατύπωση περί-
πτωσης που παρουσιάζουν στον θεραπευόμενό
τους. Χρησιμοποιούν λοιπόν οι μελετητές τα ευ-
ρήματα για τις διαφυλικές διαφορές προκειμένου
να αποκαταστροφοποιήσουν και να φυσιολογικο-
ποιήσουν τα συναισθήματα της ζήλειας μέσα από
τη θεώρησή τους ως ένα βιολογικό μηχανισμό,
που η έκφρασή του δύναται να διαφέρει μεταξύ
των δύο φύλων εξαιτίας των διαφορετικών ρόλων
που συνήθως έχουν, με κοινό στόχο την προστα-
σία μιας σημαντικής ερωτικής σχέσης. Αυτή η τε-
χνική υποστηρίζουν ότι δύναται να φέρει πολύ κα-
λύτερα αποτελέσματα από τα παλιότερα μοντέλα
που εστιάζουν στην εξάλειψη των συναισθημά-
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των. Με αφορμή αυτή τη συζήτηση προχωρούν
στη συλλογή πληροφοριών γύρω από πιθανούς
παράγοντες που επηρεάζουν το ιστορικό των σχέ-
σεών του, όπως το οικογενειακό ιστορικό του
ατόμου, τις πολιτισμικές αξίες που συνδέει με τη
σεξουαλικότητα και το ρόλο του φύλου του, και
πιθανές ρομαντικές εξιδανικεύσεις που φέρει. 

Το κύριο μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας
αποτελείται από την έναρξη αμφισβήτησης και
τροποποίησης γνωσιών, τον εμπειρικό έλεγχο των
πεποιθήσεων και την αναζήτηση εναλλακτικών
εξηγήσεων. Τα νέα συναισθήματα και συμπερι-
φορές που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα των
τροποποιημένων γνωσιών (γνωσιακή αναδόμηση).
Στο τελευταίο στάδιο της θεραπευτικής διαδικα-
σίας, ο θεραπευόμενος εκτίθεται σε στρατηγικές
οι οποίες εξασφαλίζουν τη διατήρηση του θερα-
πευτικού αποτελέσματος και μετά τη λήξη της θε-
ραπείας. 

Ο θεραπευόμενος παρουσίαζε, εκτός άλλων
προβλημάτων, έντονες σκέψεις ζήλειας προς τη
σύντροφό του, με τη μορφή ιδεοληπτικού ψυχα-
ναγκασμού. Οι θεραπευτές, βασισμένοι στη θεω-
ρία της εξέλιξης, παρακίνησαν το θεραπευόμενο
να ορίσει τη ζήλεια αντί για μια παθολογική ή προ-
βληματική αντίδραση, ως μια ανθρώπινη και έγκυ-
ρη ανθρώπινη τάση η οποία μπορεί να γίνει δια-
χειρίσιμη και ανεκτή, και η οποία δε χρειάζεται να
καθοδηγεί τη συμπεριφορά. Ως στόχος ορίστηκε
αντί για την εξαφάνιση των συναισθημάτων της
ζήλειας, η καλλιέργεια της ικανότητας να εντοπί-
ζει, να αντέχει και να ρυθμίζει την αντίδραση της
ζήλειας. Έτσι, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελί-
ξεις της έρευνας γύρω από την ερωτική ζήλεια, οι
θεραπευτές προτείνουν ως υγιή θεραπευτικό στό-
χο τη διδασκαλία της διάκρισης μεταξύ «παρα-
γωγικών» και «μη παραγωγικών» προβλέψεων βα-
σισμένων στη ζήλεια, η οποία να μπορεί να απο-
τελέσει τη βάση για την εφαρμογή ευέλικτων αντι-
δράσεων.

Η εξέλιξη των θεωριών για την ερωτική ζήλεια
βοηθά να κατανοήσουμε τις πιθανές αιτίες του
φαινομένου, και η συμβολή των νεώτερων ερευ-
νών από τον χώρο της Εξελικτικής Ψυχολογίας εί-
ναι μεγάλη. Αυτό δεν επαρκεί όμως για την κατα-
σκευή μίας προσέγγισης για τη θεραπεία της πα-

θολογικής ερωτικής ζήλειας. Περιορισμοί φαίνε-
ται να παρουσιάζονται στα περισσότερα θεωρη-
τικά μοντέλα για την ερωτική ζήλεια (Leahy &
Tirch, 2008). Στόχος μιας σύγχρονης θεραπευτι-
κής προσέγγισης που θα ενσωματώνει απαρτιω-
τικά τα νεώτερα ερευνητικά δεδομένα θα πρέπει
να είναι οι θεραπευόμενοι να αποδέχονται και να
αντέχουν τα άβολα συναισθήματα και την αβε-
βαιότητα που είναι αναπόφευκτα στις ερωτικές
σχέσεις και παράλληλα οι θεραπευτές να μπο-
ρούν να αναγνωρίζουν ότι αυτά τα συναισθήμα-
τα έχουν λόγο ύπαρξης και ότι σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις, η ζήλεια μπορεί είναι η κατάλληλη συ-
ναισθηματική αντίδραση. 
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Romantic jealousy is a commonly experienced complex of feelings, which in its
pathological expression leads to personal misery, problematic relations and
problems for the partner of the person experiencing it. Research in romantic

jealousy has began since the ‘40s, when Alfred Kinsey noted that men tend to be more preoccupied with
the sexual aspect of a partner’s sexual infidelity, whereas women tend to worry most about lost attention,
sentimental investment and love from their partner. More recently researchers have attempted to explain
the sexual difference in jealousy as an innate module, through the evolution theory and have attracted the
attention of the scientific community, as well as much criticism. Supporters of sociocognitive theories attempt
to place jealousy as an innate module in their theory. Cognitive behavioural therapies have started including
jealousy as such a module in their case conceptualization of pathological jealousy. 

Keywords: Romantic sexual jealousy, Sexual differences, Evolutionary theory cognitive behavioural therapy.

1. Address: Institute of Behavioural Research and Τherapy, Adult's Therapy Unit, Gladstonos Str. 10, 10677,
Athens, Tel./Fax: +30 2103840129  and National and Kapodistrian University of Athens,
Department of Psychology, Counselling Centre for Students. Panepistimiopolis, 157 84 Athens,
Greece, Tel.: +30 10727 7553/4. Fax:+30 10727 7553. E-Mail: kefthim@psych.uoa.gr

2. Address: Institute of Behavioural Research and Τherapy, Adult's Therapy Unit, Gladstonos Str. 10, 10677,
Athens. Tel./Fax:+30 2103840129

ABSTRACT



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


