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Σηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ε θπζηθή απφζηαζε, κεηαμχ ησλ αηφκσλ (απφζηαζε 

ζηελήο δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο, πξνζσπηθή, θνηλσληθή, δεκφζηα απφζηαζε),  

θαζνξίδεηαη απφ ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (Hall, 1964, 

Sommer, 1969), φπνπ ε αιιειεπίδξαζε ειηθίαο θαη θχινπ είλαη ζεκαληηθφο 
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παξάγνληαο θαζνξηζκνχ ηεο, φπσο δείρλνπλ ηα κεγαιχηεξα, ζηελ ειηθία, αγφξηα, 

πνπ, αλεμάξηεηα απφ ην φηη φια ηα παηδηά δηαηεξνχλ κεγαιχηεξεο, γεληθά, 

δηαπξνζσπηθέο απνζηάζεηο, κεηαμχ ηνπο, επηιέγνπλ κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, απφ ηα 

κεγαιχηεξα θνξίηζηα, ρσξίο δηαθνξά αλάκεζα ζηα κηθξφηεξα παηδηά (Tennis & 

Dabbs, 1975). Άηνκα, γεληθψο, αγρψδε ζε θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, ησλ νπνίσλ ε 

απηνεθηίκεζε είλαη ρακειή, δηαηεξνχλ κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο (Karabenik & 

Meisels, 1972). Η δηαπξνζσπηθή απφζηαζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

επεξεάζεη άιινπο παξάγνληεο, αλάινγα κε ηελ απφζηαζε, πνπ, θάζε θνξά, δηαιέγνπλ 

ηα άηνκα: κηθξέο απνζηάζεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε βνήζεηα ηνπ άιινπ, αλ, 

εκθαλψο, εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα βνεζεζεί, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο, 

ζε ακνηβαηφηεηα θαη ζε ζχγθξνπζε (Gifford, 1987). Μεγαιχηεξεο απνζηάζεηο 

δηαηεξνχλ ηα άηνκα ζε ελ δπλάκεη απεηιεηηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο φηαλ ε ζεμνπαιηθή 

ηνπο έιμε ή ε θνηλσληθή ηνπο επηδεμηφηεηα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνπο άιινπο 

(Brady & Walker, 1978). Τα άηνκα θξαηνχλ κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, φηαλ δέρνληαη 

αξλεηηθή επαλαηξνθνδφηεζε,  γηα θάπνηα πξάμε ηνπο (Karabenik & Meisels, 1972, 

O’ Neal θαη ζπλ., 1984). 

 

Η ππθλφηεηα «απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά γλσξίζκαηα γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηεο θαηάζηαζεο ελφο πιεζπζκνχ» (Μπισλάο, 1989), αιιά είλαη έλλνηα πνιχπινθε 

(Sadalla θαη ζπλ., 1978). «Σπλήζσο εθθξάδεηαη σο αξηζκφο αηφκσλ αλά κνλάδα 

επηθάλεηαο ή φγθνπ γεληθά (απόλςτη πςκνότητα) ή σο αξηζκφο αηφκσλ αλά κνλάδα 

θαηάιιειεο γηα επηβίσζε επηθάλεηαο (οικολογική πςκνότητα). Σηελ πξψηε 

ιακβάλεηαη ππφςε φιε ε έθηαζε ηνπ ρψξνπ πνπ θαηέρεη έλαο πιεζπζκφο, 

αλεμάξηεηα απφ ην ηκήκα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα επηβηψζεη, ελψ ζηε δεχηεξε 

ππνινγίδεηαη κφλν ην ηκήκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν νξγαληζκφο. (…..). 

Υπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο οικολογικήρ ή σσετικήρ 

πςκνότηταρ είλαη θαιχηεξε ηδίσο φηαλ γίλεηαη ζχγθξηζε πιεζπζκψλ ή φηαλ 

πξνζδηνξίδεηαη ε ππθλφηεηα ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο» (Μπισλάο, 1989). 

Η ππθλφηεηα είλαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

αηφκσλ, πνπ βξίζθνληαη ζ’ απηφλ (McGrew, 1970). 

 

Η ρσξηθή απηή νπηηθή ηεο ππθλφηεηαο παξαβιέπεη ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, πνπ 

κεζνιαβνχλ, αλάκεζα ζηελ ππθλφηεηα θαη ζηηο ζπλέπεηέο ηεο ζηε ζπκπεξηθνξά, 

δειαδή ηελ ςπρνινγία, πνπ ππάξρεη ζηα άηνκα, πνπ θαηνηθνχλ ηνλ ίδην ρψξν, θαηά 

ηελ ππθλφηεηά ηνπο (Stokνls, 1972 a,b, 1978). Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ, πνπ δνπλ ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (ν αξηζκφο, πνπ ππνδειψλεη ην πνζφ ηνπ ρψξνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηνίθεζε, density), ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ρσξηθψλ, πξνζσπηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ, παξαγφλησλ, κεησλφκελνπ ηνπ βηνχκελνπ ρσξηθνχ πεξηνξηζκνχ 

(crowding) (Stokνls, 1972). Η άκεζε εκπεηξία ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ, απφ ηα άηνκα, 

ηα νδεγεί ζηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε, φηη ν ρψξνο, πνπ αληηιακβάλνληαη σο δηθφ 

ηνπο,  δελ είλαη επαξθήο (Rapoport, 1975). Όζν θαη αλ, θάπνηε, ε γξακκή δελ είλαη 

θαηαιεθηηθή (Stokols, 1972, Altman, 1975, Sundstrom, 1978b), ηα άηνκα 

θαηαιήγνπλ λα βηψλνπλ κηα ππνθεηκεληθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε κε αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα (McAndrew, 1993). 

 

Σίγνπξα, αλ βηψλεηαη κφλνλ ε ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

δηαζέζηκνπ ρψξνπ, ε εκπεηξία απηή δελ κπνξεί λα είλαη, ςπρνινγηθά, παξά κφλν 

αξλεηηθή, αλ, φκσο, ν ρψξνο ζεσξείηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη, απφ ην άηνκν,  

αληηθεηκεληθά, ε εκπεηξία ηνπ κπνξεί λα είλαη αθφκα θη επράξηζηε (Freedman, 1975). 



Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ, αλά ρσξηθή κνλάδα, κέζα ζε έλαλ εζσηεξηθφ ρψξν (π.ρ., ζε 

έλα δσκάηην), είλαη πην απεηιεηηθφο, απ’ απηφλ ζε κηα εμσηεξηθή γεσγξαθηθή πεξηνρή 

(π.ρ.,  ζε κηα γεηηνληά) (Carson, 1969, Carey, 1972, Galle θαη ζπλ., 1972, Zlutnick & 

Altman, 1972). Σε πξψηε άπνςε, θαίλεηαη, φηη ε ζεηηθή ή ε αξλεηηθή βίσζε 

εκπεηξίαο ηεο ππθλφηεηαο είλαη ζέκα εηδηθψλ ζπλζεθψλ, θάησ απφ ηηο νπνίεο ε 

ππθλφηεηα απηή πθίζηαηαη (Freedman, 1975). Σίγνπξα, πνιηηηζηηθέο θαη 

ελδνπνιηηηζηηθέο δηαθνξέο, ζηε ρξήζε θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ, εμεγνχλ ηα – 

θάζε θνξά – παξαδεθηά επίπεδα ππθλφηεηαο (Schmith, 1973, Lucas, 1964, Hall, 

1966). Η αίζζεζε ηεο ππθλφηεηαο πξέπεη λα είλαη, κάιινλ, κηα πνιχ πξνζσπηθή θαη 

ηδησηηθή ππφζεζε (Sommer, 1969), αθνχ, θαζψο νη πξνζσπηθφηεηεο ησλ αλζξψπσλ 

ζχγθεηληαη απφ ηφζν δηαθνξεηηθά ζηνηρεία, είλαη δπλαηφλ θάπνηνο λα έρεη ην αίζζεκα 

ηνπ ζπλσζηηζκνχ, αθφκε θαη ηειείσο κφλνο (Esser, 1972)! Η πςειή ππθλφηεηα 

(ππεξβνιηθφο αξηζκφο αηφκσλ, ζηνλ ίδην, δηαζέζηκν, ρψξν) ιηγνζηεχεη κε ηε κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ ή κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνχ ηνπ ρψξνπ (Holahan, 1982). 

Θεσξψληαο, φηη ε δπζθνξία πξνέξρεηαη απφ ηνλ ππεξβνιηθφ αξηζκφ άιισλ αηφκσλ, 

ηα θαηεγνξνχκε φηη παξεκβαίλνπλ ζηα αηζζήκαηά καο θαη δξνχκε αληαγσληζηηθά, αλ, 

φκσο, ζεσξνχκε φηη ε δπζθνξία απηή πξνέξρεηαη απφ ηνλ ππεξβνιηθά ιίγν ρψξν, 

ζεσξνχκε, ηφηε, απηφλ ππεχζπλν θαη ηείλνπκε λα ’ρνπκε ιηγφηεξν αξλεηηθά 

αηζζήκαηα πξνο ηνπο άιινπο (Stokols, 1978).  

 

Οη αξλεηηθέο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηεο ππθλφηεηαο κπνξνχλ λα κεηξηαζηνχλ, 

φηαλ ηα άηνκα έρνπλ ή απνθηνχλ ηελ αίζζεζε πξνζσπηθνχ ειέγρνπ, επί ηεο 

ππθλφηεηαο, αθνχ ε αίζζεζε ηεο ππθλφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ έιιεηςε ηθαλφηεηαο 

ειέγρνπ ηνπ επηπέδνπ ηεο ρσξηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο πιεξνθνξίαο, πνπ παίξλνπκε, 

ζε ζπλζήθεο πςειήο ππθλφηεηαο (Holahan, 1982). Κάπνηε, απηέο νη θπζηνινγηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο ή νη δηαπξνζσπηθέο επηπηψζεηο είλαη δπζδηάθξηηεο (Loo, 1977). Οη 

επηπηψζεηο, βέβαηα, εμαξηψληαη απφ ην πψο αληηιακβαλφκαζηε ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

(Γεκνπιάο, 1993), απφ ηελ αληίιεςε ηεο ππθλφηεηαο, απφ ην ίδην ην άηνκν (Loo, 

1977). Γελ αληηδξνχλ φια ηα άηνκα κε ηνλ ίδην ηξφπν, ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (Moos 

& Insel, 1974)! Η αίζζεζε ηεο ππθλφηεηαο είλαη κηα γλσζηηθνζπλαηζζεκαηηθή 

αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ ζε έλα ζχλνιν απφ θαηαζηάζεηο, πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

σο απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ λα πξνζαξκνζηεί ζε θνηλσληθά πεξηβάιινληα 

πεξηζζφηεξν πνιχπινθα, απφ απηέο (Chandler θαη ζπλ., 1978), θαη πην απαηηεηηθά, 

πξάγκα πνπ θέξλεη άγρνο ζην άηνκν (Κάληαο, 1989).  

 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά είλαη πνιινί θαη πνιχπινθνη. 

«Κάζε πεξηβάιινλ ή θαηάζηαζε πεξηθιείεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ παξάγνληεο πνπ 

κπνξεί λα ηνλ ειέγμεη θαλείο.» (Σπγθνιιίηνπ, 1993-4, 50). Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ηεο ππθλφηεηαο παξαηεξνχληαη, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, εθεί φπνπ ππάξρεη θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη εθεί φπνπ εκπιέθνληαη νη ελέξγεηεο ησλ αηφκσλ, φηαλ, ηδίσο, 

απηέο δελ είλαη ζπκβαηέο κεηαμχ ησλ, θπξηφηεξα φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ελφο 

απαηηεί θηλεηηθφηεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ άιισλ (Loo, 1977). Σίγνπξα, φινη 

είκαζηε εμνηθεησκέλνη κε ηελ αίζζεζε ηνπ ζπλσζηηζκνχ, πνπ είλαη κηα ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε ππφ ζπλζήθεο ππθλφηεηαο (Σπγθνιιίηνπ, 1993-4), ρσξίο, φκσο, λα είλαη, 

πάληα, ζαθείο θαη νη δηαζηάζεηο, πνπ παίξλεη απηή ε αίζζεζε, θαη νη ζπλζήθεο, πνπ 

ηελ πξνθαινχλ (Chandler θαη ζπλ., 1978). Η ππθλφηεηα είλαη κηα αληηιεπηηθή 

εκπεηξία ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ θαη ηεο νξγάλσζήο ηνπ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ, 

πνπ βξίζθνληαη κέζα ζ’ απηφλ, αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ 

ζπκβαίλνπλ κέζα ζ’ απηφλ, ελψ ε  αληίιεςε ηεο ππθλφηεηαο, ζηνλ ίδην ρψξν, 

δηαθέξεη, αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ νπνία έρνπλ, ζην ρψξν ηνπο, ηα άηνκα, 



πνπ ηνλ θαηέρνπλ (Σπγθνιιίηνπ, 1993-4), αδηάθνξν αλ πξφθεηηαη γηα αληαγσληζηηθφ 

ή ζπλεξγαηηθφ έξγν (Stokols θαη ζπλ., 1973). Τελ αληίδξαζε ησλ αηφκσλ, ζε 

ζπλζήθεο ππθλφηεηαο, επεξεάδεη ε δπλαηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο λα παξαρσξεί 

πξνζσπηθφ ρψξν, ζηα άηνκα, ν βαζκφο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ν βαζκφο δφκεζεο θαη αηνκηθφηεηαο θαη 

νκνηφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ν βαζκφο θπζηθήο ελφριεζεο, απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο (Σπγθνιιίηνπ, 1993-4). 

 

Οη ζπλέπεηεο ηεο ππθλφηεηαο, ζηα παηδηά, δελ είλαη απιέο, θαζψο εκπιέθνληαη κε 

πνιινχο παξάγνληεο, αιιά φιεο έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο επηζεηηθφηεηαο 

(Σπγθνιιίηνπ, 1993-4), ηδίσο αλ πξφθεηηαη γηα παηδηά κε πξνβιήκαηα (εγθεθαιηθή 

παξάιπζε) (ηα απηηζηηθά παηδηά πηάλνπλ ηα άθξα ηνπ ρψξνπ, ζε αληίζεζε κε ηα 

θπζηνινγηθά, πνπ πηάλνπλ ην θέληξν ηνπ), πνπ, φπσο θαη ηα θπζηνινγηθά, ζε 

ζπλζήθεο πςειήο θνηλσληθήο ππθλφηεηαο, γίλνληαη ηδηαίηεξα επηζεηηθά θαη 

θαηαζηξνθηθά (Hutt & Vaizey, 1966). Η ππθλφηεηα επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηζεηηθφηεηα (Hutt & Vaizey, 1966, Loo, 1972) θαη ηελ 

θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα (Smith, 1973), ησλ παηδηψλ. Η αχμεζε ηεο θνηλσληθήο 

ππθλφηεηαο απμάλεη ηελ επηζεηηθφηεηα, ελψ κεηψλεη ηελ θνηλσληθφηεηα ησλ παηδηψλ, 

γεληθά (Bates, 1970),  πάλησο κεηψλεη ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπο (Bates, 1970, Price, 

1971), φπσο ζηα παηδηά ησλ 4-5 εηψλ (Loo, 1972). Οη θνηλσληθνί παξάγνληεο 

θπξηαξρνχλ, έλαληη ησλ ρσξηθψλ,  ζηηο επηπηψζεηο ηεο ππθλφηεηαο ζηελ ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηψλ
.
 ηα παηδηά θαηαθέξλνπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηελ ρσξηθή δηαηνκηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηηο αιιαγέο ηεο ρσξηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο ππθλφηεηαο 

(McGrew, 1970). Η δηαίξεζε ηνπ ρψξνπ θαη ε πςειή ππθλφηεηα απνζαξξχλεη ηελ 

επηινγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ κεγάιε απηνζπγθέληξσζε θαη νδεγεί ζε 

αχμεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ελψ ε απμεκέλε ρσξηθή ππθλφηεηα ηε 

κεηψλεη, απμάλνληαο ηελ επηζεηηθφηεηά ηνπο (Rohe & Nuffer, 1977).  

 

Τα πνιχ κηθξά παηδηά, κεηαθεξφκελα απφ νκάδα ρακειήο ζε νκάδα πςειήο 

ππθλφηεηαο, παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, απ’ φ,ηη ζηελ 

αληίζηξνθε δηαδηθαζία (Loo, 1972), αιιά εχθνια πξνζαξκφδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ππθλφηεηεο (Loo, 1972, Fagot, 1977, Li, 1984), έηζη πνπ, θάπνηε, δελ θαίλεηαη ε 

πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζή ηνπο (παξάιιειν παηρλίδη, ζεηηθή θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, κε απαζρφιεζε, θπζηθή ή ιεθηηθή επηζεηηθφηεηα) σο απνηέιεζκα 

ησλ θπζηθψλ ζπλζεθψλ ππθλφηεηαο θαη, έηζη, νη πςειέο ππθλφηεηεο δελ 

ζπλεπάγνληαη, θαη’ αλάγθε, αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, αιιά δελ παχνπλ νη δηαθνξέο 

ζηελ ππθλφηεηα λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο (Fagot, 1977). Σηελ 

παηδηθή ειηθία,  ζπκβαίλνπλ θαη ηα εμήο : «Η ρσξηθή ππθλφηεηα έρεη δηαθνξεηηθέο 

ζπλέπεηεο απφ ηελ θνηλσληθή. Οη επηπηψζεηο ηεο ππθλφηεηαο πνηθίιινπλ αλάινγα κε 

ην πνηα ηκήκαηα ηνπ ρψξνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε θνξά θαη πνηεο επθαηξίεο γηα 

εκθάληζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πξνζθέξνληαη ή αθαηξνχληαη. Δπηπιένλ, ε ππθλφηεηα 

επεξεάδεη ηελ επηινγή πιαηζίνπ ή δξαζηεξηφηεηαο απφ κέξνπο ησλ παηδηψλ, πξάγκα 

πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο.» (Σπγθνιιίηνπ, 

1993-4, 57). Σίγνπξα, νη δηαθνξεηηθέο ππθλφηεηεο νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθή θνηλσληθή 

νξγάλσζε (Σπγθνιιίηνπ, 1992). Η πνιχ πςειή ρσξηθή ππθλφηεηα κεηψλεη ηελ ζεηηθή 

αιιειεπίδξαζε, απμάλνληαο ηελ αξλεηηθή αιιειεπίδξαζε, ζε ψξεο ζπγθέληξσζεο 

ησλ παηδηψλ (Li, 1984). Mε 75-25 ηεηξαγσληθά πφδηα, αλά παηδί, δελ ππάξρνπλ 

επηπηψζεηο, ζηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ απμάλεηαη, κε πεξηνξηζκφ απηνχ ηνπ 

ρψξνπ, θαζψο νη ζπλζήθεο πςειήο ππθλφηεηαο νδεγνχλ ηα παηδηά ζε έιιεηςε 

ειέγρνπ επί ηνπ πεξηβάιινληνο, κε (ζηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο, ηνπιάρηζηνλ, 



ειηθίαο) αξλεηηθέο επηπηψζεηο, ζηελ ζπκπεξηθνξά (Smith & Conolly, 1976), θαη – 

αιιά κφλν ειάρηζηε – επίδξαζε ζηε λνεηηθή ηνπο απφδνζε (Weinstein, 1979). Τν 

γλσζηηθφ αληηιεπηηθφ πξφβιεκα είλαη κεγαιχηεξν ζηα παηδηά (Chanlder θαη ζπλ., 

1978), ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα αθνκνίσζε θαη πξνζαξκνγή, ζηελ πνιππινθφηεηα 

ηνπ πεξηβάιινληνο (Piaget, 1936, Piaget & Inhelder, 1971), θαη ην αίζζεκα ηνπ 

ζπλσζηηζκνχ, επίζεο (Chandler θαη ζπλ., 1978, Σπγθνιιίηνπ, 1993-4). 

 

Οη ελήιηθεο, φκσο, θαίλεηαη λα έρνπλ κεγαιχηεξεο ηθαλφηεηεο πξνζαξκνγήο, ζε 

πνηθηιία ζπλζεθψλ, απ’ φ,ηη ηα παηδηά (Σπγθνιιίηνπ, 1993-4, 61). Ίζσο, ε ππθλφηεηα 

δελ είλαη, ηδηαίηεξα, επηβιαβήο, γηα ηνπο αλζξψπνπο (Freedman θαη ζπλ., 1971b), θαη, 

πάλησο, δελ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο, ζηελ εθηέιεζε έξγσλ, απφ ηνπο ελήιηθεο 

(Stokols θαη ζπλ., 1973). Όκσο, ε ππθλφηεηα επηδξά θαη ζηνπο ελήιηθεο, αιιά κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν, απ’ φ,ηη ζηα παηδηά (Loo, 1977). Σεκεηψλεηαη, φηη ηα άηνκα κε 

αλάγθεο γηα πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ ρψξν εθδειψλνπλ πεξηζζφηεξεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, ζε ζπλζήθεο πςειήο ππθλφηεηαο, απ’ φ,ηη άηνκα κε 

κηθξφηεξεο, ηέηνηεο, αλάγθεο, πνπ ζεκαίλεη, φηη, γεληθά, ζε φια ηα άηνκα, ν 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο, γηα ηελ αληίδξαζε ζηελ ππθλφηεηα, θαίλεηαη λα είλαη νη 

αηνκηθέο δηαθνξέο θαη φρη, απηή θαζαπηή, ε ππθλφηεηα (Dooly, 1974). Υπάξρεη, 

δειαδή, «δηαθνξά κνξθήο ππεξζπκπεξηθνξάο, αλάινγα κε ην θχιν» (Γεκνπιάο, 

1993, 37-9). Δίλαη θπζηθφ, νη άληξεο, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ ζχλζεζε ηεο 

νκάδαο (Marshall & Heslin, 1975), λα βξίζθνπλ ηηο ζπλζήθεο πςειήο ππθλφηεηαο 

πεξηζζφηεξν δπζάξεζηεο, απ’ φ,ηη νη γπλαίθεο (Freedman θαη ζπλ., 1972, Ross θαη 

ζπλ., 1973, Stokols θαη ζπλ., 1973). 

 

Όζν απμάλεη ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, ηφζν κεγαιψλεη ε πεξηβαιινληηθή 

πίεζε (αχμεζε αληαγσληζκνχ) (Μπισλάο, 1989). Η ζχγθξνπζε θαίλεηαη 

αλαπφθεπθηε (Jonas, 1984). Η δηαζπνξά ησλ αηφκσλ «ζπκβάιιεη ζηε ξχζκηζε ηεο 

πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο, απνζχξνληαο ην πιεζπζκηαθφ πεξίζζεπκα θαη 

κεηψλνληαο έηζη ηνλ θαηαζηξνθηθφ ελδνεηδηθφ αληαγσληζκφ, ελψ αληίζεηα βνεζά 

ζηελ ελδπλάκσζε ππνβαζκηζκέλσλ πιεζπζκψλ» (Μπισλάο, 1989). Απηφ είλαη κηα 

ιχζε (Holahan, 1982). «Τα άηνκα ησλ πιεζπζκψλ δηαηάζζνληαη ζην ρψξν 

αθνινπζψληαο ηξία πξφηππα θαηαλνκήο. Έηζη ε θαηαλνκή δηαθξίλεηαη ζε τςσαία, 

κανονική θαη σςναθποιστική. Η ηπραία θαηαλνκή είλαη ζπάληα ζηε θχζε θαη 

πξνυπνζέηεη νκνηφκνξθν πεξηβάιινλ θαη απνπζία ηάζεο ησλ νξγαληζκψλ γηα 

νκαδνπνίεζε. Η θαλνληθή θαηαλνκή είλαη δπλαηή, φηαλ ν αληαγσληζκφο γηα έλα 

ρψξν είλαη έληνλνο θαη γη’ απηφ ηα άηνκα ηνπνζεηνχληαη ζε θαλνληθέο απνζηάζεηο. 

Σηε ζπλαζξνηζηηθή θαηαλνκή, πνπ είλαη θαη ε πην ζπλεζηζκέλε ζηε θχζε, ηα άηνκα 

δηαηάζζνληαη θαηά νκάδεο είηε γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ επλντθέο ζπλζήθεο, είηε γηα λα 

αλαπαξαρζνχλ, είηε γηα λα πξνζηαηεπζνχλ πην απνηειεζκαηηθά.» (Μπισλάο, 1989). 

Απηά ζπκβαίλνπλ θαη ζηελ ηάμε. 
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