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Τπεχζπλε Γήισζε: 

 

Βεβαηψλσ φηη είκαη ζπγγξαθέαο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη φηη 

θάζε βνήζεηα ηελ νπνία είρα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο, είλαη πιήξσο 

αλαγλσξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ζηελ πηπρηαθή εξγαζία. Δπίζεο, έρσ 

αλαθέξεη ηηο φπνηεο πεγέο απφ ηηο νπνίεο έθαλα ρξήζε δεδνκέλσλ, 

ηδεψλ ή ιέμεσλ, είηε απηέο αλαθέξνληαη αθξηβψο είηε παξαθξαζκέλεο. 

Δπίζεο, βεβαηψλσ φηη απηή ε πηπρηαθή εξγαζία πξνεηνηκάζηεθε απφ 

εκέλα πξνζσπηθά εηδηθά γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

ηνπ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. 

 

 

 

ΔΤΓΔΝΗΑ ΚΛΖΜΑΝΟΓΛΟΤ 
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ΠΕΡΙΛΗΦΗ 

Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά ζηελ δηεξεχλεζε θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο αλάκεζα 

ζηα δίδπκα αδέιθηα, κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο, ηηο θαηαζηάζεηο, ηα γεγνλφηα ηεο δηθήο 

ηνπο δσήο. ηφρνο, λα αλαδπζεί ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζρέζεο απηήο θαη ηα επίπεδα 

φπνπ απηή μερσξίδεη. Σν δείγκα πνπ πήξε κέξνο ζηε κειέηε απνηειείηαη απφ δχν 

δεχγε δίδπκσλ αδειθψλ θαη κηα πνιχηεθλε κεηέξα δίδπκσλ θαη κε παηδηψλ. ηα 

δεδνκέλα ηεο έξεπλαο έγηλε πνηνηηθή αλάιπζε θαη ζπιιέρζεθαλ κε ηε ρξήζε εκη – 

δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, ελψ ε επεμεξγαζία ηνπο έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο ζεκαηηθήο 

αλάιπζεο. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ : α) ε 

ζρέζε αλάκεζα ζηα δίδπκα αδέιθηα δηαθέξεη απφ απηή πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα 

ζηα ππφινηπα αδέιθηα, β) θαίλεηαη λα ππάξρεη ζε απηή ηε ζρέζε θάπνην είδνο « 

ηειεπάζεηαο », θάπνηα  ‘ ζχλδεζε ‘ κεηαμχ ησλ αδειθψλ, γ) ππάξρεη δπζθνιία 

δηαρείξηζεο φηαλ βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ζέκαηα απνρσξηζκνχ κεηαμχ ηνπο, δ) ε 

ζρέζε ησλ δηδχκσλ ζην ζρνιείν, πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξν ηε ζπλαλαζηξνθή ηνπο 

κε άιια παηδηά, θαη ιηγφηεξν ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία, ε) ε ζπκπεξηθνξά 

ζπκκαζεηψλ θαη δαζθάισλ δελ αθνινπζεί θάπνηνλ ‘ θαλφλα ‘, θαζψο εμαξηάηαη ηφζν 

απφ ην δεχγνο ησλ δηδχκσλ φζν θαη απφ ηνλ εθάζηνηε δάζθαιν θαη , ηέινο, ζη) ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ δηαθέξεη σο πξνο ηα δίδπκα παηδηά, κε βάζεη ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ θαζελφο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ην θχιν ηνπ.  
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ΕΙΑΓΧΓΗ 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Πξνπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ Αιεμάλδξεηνπ 

Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Θεζζαινλίθεο, κε ηνλ ηίηιν « Γίδπκα 

αδέιθηα : Ζ ηδηαίηεξε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζά ηνπο », κε επηβιέπνπζα 

θαζεγήηξηα ηελ θα Αλαζηαζία Φάιηε. Σν ζέκα ηεο κειέηεο, αθνξά ηε δπλακηθή ηεο 

ζρέζεο ησλ δίδπκσλ αδειθψλ, ηφζν ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, φζν θαη ζηα πιαίζηα 

ηνπ ζρνιείνπ. Σν γεγνλφο φηη δεχγε δηδχκσλ, γίλνληαη θαηά θαηξνχο επίθεληξν 

δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ, ηαηξηθψλ θαη κε, ππήξμε ν βαζηθφο ιφγνο γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο κειέηεο, θαζψο ε αλαθάιπςε ηνπ ηί ην μερσξηζηφ έρεη απηή ε ηδηαίηεξε 

νκάδα ηεο θνηλσλίαο παξαθίλεζε ην ελδηαθέξνλ κνπ. Ζ έξεπλα εζηηάδεη ηα βέιε ηεο 

ζηελ πνηφηεηα ηνπ δεζκνχ ησλ δηδχκσλ. Δζηηάδεηαη ζηηο απφςεηο ησλ δηδχκσλ, ζηηο 

εκπεηξίεο ηνπο, ζηα πνηθίια ζπκβάληα ηεο δσήο ηνπο θαη ζηα γεγνλφηα θαη ηα 

πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ δήζεη κε ην ‘ άιιν ηνπο κηζφ ‘. 

ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, δίλνληαη θάπνηνη δηεπθξηληζηηθνί νξηζκνί ( πώο 

νξίδνληαη ηα δίδπκα αδέιθηα, ηα είδε δηδύκσλ) δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά 

κνλνδπγσηηθψλ θαη δηδπγσηηθψλ δηδχκσλ, ηα ζηαηηζηηθά θαη ηα  δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

γηα ηηο γελλήζεηο δηδχκσλ αλά ηνλ θφζκν, θαζψο θαη ζπάληεο πεξηπηψζεηο δηδχκσλ, 

αιιά θαη αλ ππάξρνπλ ή φρη γπλαίθεο κε πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο γηα λα 

απνθηήζνπλ δίδπκα παηδηά. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, αλαθέξνληαη θάπνηεο, ίζσο άγλσζηεο ζην επξχ θνηλφ, 

πιεξνθνξίεο γηα ηα δίδπκα αδέιθηα, φπσο θάπνηεο αιήζεηεο αιιά θαη κχζνη πνπ 

‘ζηνηρεηψλνπλ’ έλα ηέηνην δεχγνο. Σν θεληξηθφ εξψηεκα - κχζν πνπ αησξείηαη φηαλ 

αλαθέξεηαη θάπνηνο ζε  δίδπκα αδέιθηα, απνηειεί ην φηη ραξαθηεξίδνληαη σο 

ηειεπαζεηηθά φληα. Αθφκε, δηεπθξηλίδεηαη ην αλ ηα αδέιθηα, είλαη παλνκνηφηππα ζε 

θάζε ζεκείν, φπσο απηφ ησλ απνηππσκάησλ ηνπο. Δπίζεο, αλαθαιχπηεηαη ην αλ 

ηζρχεη θαζνιηθά θαη ζε φιεο ηηο γελλήζεηο ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο ηαπηφρξνλεο 

γέλλεζεο αιιά θαη ην ηη δηαθνξά ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

κηαο κέιινπζαο κεηέξαο, νη πξνηηκήζεηο ηεο ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα. 

Πξνρσξψληαο ζην ηξίην θεθάιαην, δηεπθξηλίδεηαη πνηα είλαη ε « γιψζζα ησλ 

δηδχκσλ », δειαδή απηφ πνπ είλαη γλσζηφ σο ‘Twin Talk’. Γίλνληαη νη πηζαλέο αηηίεο 

απηήο ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο, ην αλ εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν ζε κνλνδπγσηηθνχο 
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δηδχκνπο ή ζε δηδπγσηηθνχο, ην πφηε άξρηζε λα κειεηάηαη σο θαηλφκελν αιιά θαη ην 

πφζν κπζηηθή είλαη ηειηθά απηή ε γιψζζα. 

Πεξλψληαο ζην ηέηαξην θεθάιαην, παξαηεξείηαη ε ζπζρέηηζε δίδπκσλ αδειθψλ 

θαη ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Αλαθέξεηαη ην αλ ππάξρεη ή φρη ζρεηηθφο θαλνληζκφο 

γηα ην πψο ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη ηα παηδηά ζην ζρνιείν (ζε θάζε βαζκίδα απηνχ) 

θαζψο θαη ηνλ βαζκφ ελεκεξφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ θαη δαζθάισλ. Δπηπξφζζεηα, 

παξαηίζεληαη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα έρεη γηα ηα παηδηά ε έληαμή ηνπο ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε αιιά θαη ηνλ αξκφδνληα ηξφπν πνπ είλαη ζσζηφ λα 

αληηκεησπίδνληαη  ηα αδέιθηα θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην ζρνιείν. Γηεπθξηλίδεηαη ν 

ζσζηφο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίνλ πξέπεη λα αξρίζεη ν ‘ ρσξηζκφο ‘ ηνπο, πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ ζρνιείνπ θαη, ηέινο, ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο άπνςεο ησλ παηδηψλ γηα 

δηαρσξηζκφ ηνπο ή κε, ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

ην πέκπην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηζηνξίεο δίδπκσλ αδειθψλ, ηα νπνία 

ρσξίζηεθαλ ζηε γέλλα. Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξία δχν θνξηηζηψλ απφ ηε Ν. 

Κνξέα ηα νπνία ρσξίζηεθαλ ζηε γέλλα, πηνζεηήζεθαλ απφ δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο 

θαη κέζσ ηπραίσλ γεγνλφησλ θαη κε ηε βνήζεηα ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, 

επαλελψζεθαλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ην παξάδεηγκα δχν αδειθψλ πνπ 

επίζεο πηνζεηήζεθαλ απφ δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο, θαη ελ αγλνία ηνπο, βξέζεθαλ ζην 

επίθεληξν κηαο καθξνρξφληαο κειέηεο δηδχκσλ. 

Σν έθην θεθάιαην παξνπζηάδεη ην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζαο κειέηεο θαζψο ηνπο 

ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. 

Σν έβδνκν θεθάιαην είλαη απηφ ηεο κεζνδνινγίαο, φπνπ πεξηιακβάλεηαη ε κέζνδνο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, ην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο. 

ην φγδνν θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο έξεπλαο, ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη ζρεηηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. 

Σν έλαην θεθάιαην αθνξά ηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 
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ην δέθαην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε 

έξεπλα. 

ην ελδέθαην, αλαθέξνληαη νη πξνηάζεηο γηα ηπρφλ κειινληηθέο έξεπλεο. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη έπεηηα ην παξάξηεκα 

ηεο έξεπλαο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 

 Δίδσκος – Καηεγορίες – στλόηεηα – Δεκογραθηθά ζηοητεία 

Χο ΓΙΓΤΜΟ, νξίδεηαη θαζέλα απφ ηα δχν παηδηά πνπ θπνθνξνχληαη καδί θαη 

γελληνχληαη θαηά ηελ ίδηα γέλλα, απφ ηελ ίδηα κεηέξα. Σα δίδπκα κπνξεί λα είλαη 

κνλνδπγσηηθά ( ΜΕ ) - παλνκνηφηππα, πνπ ζεκαίλεη όηη αλαπηύζζνληαη από έλα 

δπγσηό ( γνληκνπνηεκέλν σάξην ), ην νπνίν δηαρσξίδεηαη θαη ζρεκαηίδνληαη δύν 

μερσξηζηά έκβξπα, θαη δηδπγσηηθά ( ΓΕ ) – κε παλνκνηφηππα, πνπ ζεκαίλεη όηη 

αλαπηύζζνληαη από δύν δηαθνξεηηθά σάξηα, πνπ έρνπλ γνληκνπνηεζεί απφ δύν 

δηαθνξεηηθά ζπεξκαηνδσάξηα. Τπάξρνπλ πέληε θαηεγνξίεο δηδχκσλ: 1) ΓΕ 

δηαθνξεηηθνύ θύινπ (αγφξη – θνξίηζη ), 2) ΓΕ θνξίηζηα, 3) ΓΕ αγόξηα, 4) ΜΕ θνξίηζηα, 

θαη 5) ΜΕ αγόξηα. ( Twin Research Australia, 2017 ) 

Σα δηδπγσηηθά δίδπκα, φπσο αθξηβψο θαη νπνηαδήπνηε αδέιθηα, έρνπλ κηα κηθξή 

πηζαλόηεηα λα έρνπλ ηελ ίδηα εκθάληζε, θαζψο είλαη απιψο δπν αδέιθηα πνπ ηπραίλεη 

λα έρνπλ ηελ ίδηα ειηθία. Δίλαη γελεηηθά παξόκνηα, φπσο ηα θαλνληθά αδέιθηα, θαη 

κνηξάδνληαη ην 50% ηνπ DNA ηνπο. 

Σα κνλνδπγσηηθά δίδπκα, ζπλεζέζηεξα είλαη όκνηα ή παξόκνηα, θαη είλαη ζρεδόλ 

πάληα ηνπ ίδηνπ θχινπ. Δκθαληζηαθά, παξνπζηάδνπλ κεγάιεο νκνηόηεηεο, σζηφζν 

έρνπλ δηαθνξεηηθά δαθηπιηθά απνηππώκαηα. ( Dr Patwari 2008 ) πλήζσο, έρνπλ ην 

ίδην ύςνο, βάξνο θαη έρνπλ παξόκνην ρξώκα καιιηώλ. Μεγαιψλνληαο, αξρίδνπλ λα 

δηαθέξνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν, κε βάζε ηνλ εθάζηνηε ηξφπν δσήο πνπ έρνπλ 

επηιέμεη ή άιισλ εμσηεξηθψλ επηξξνψλ. ( Spector, 2014 ) Οη θνηλέο δηαθνξέο 

ζρεηίδνληαη κε ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηα ζεκάδηα, ηα κνηίβα ησλ καιιηώλ θαη ε 

αλάπηπμε δνληηώλ. Δθηφο απφ ηηο θπζηθέο δηαθνξέο, κπνξεί λα ππάξμνπλ αθφκε 

κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ζηηο πξνζσπηθόηεηέο ηνπο. Σα κνλνδπγσηηθά δίδπκα 

απνηεινχλ κφιηο ην 0,2% ηνπ πιεζπζκνύ. Ζ ζπρλόηεηα ησλ κνλνσγελψλ δηδχκσλ 

είλαη απόιπηα ζηαζεξή αλά ηνλ θόζκν, ζε φιεο αλεμαηξέησο ηηο κεηξηθέο ειηθίεο θαη 

θπιέο, θαη αλέξρεηαη ζε 3-5 αλά 1.000 γελλήζεηο. 

Τπάξρεη αθφκε κία θαηεγνξία δηδχκσλ, εμαηξεηηθά ζπάληα, πνπ απνηειεί ηα ‘ 

εκηδίδπκα ‘, φπνπ ηα δίδπκα έρνπλ θιεξνλνκήζεη αθξηβώο ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά από 

ηε κεηέξα ηνπο, αιιά δηαθνξεηηθά από ηνλ παηέξα ηνπο. ( McNamara, 2016 ) 
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Γελ ππάξρεη θάπνηνο ‘ θαλόλαο ‘ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν θάπνηα γπλαίθα λα έρεη 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο απφ θάπνηα άιιε γηα λα απνθηήζεη δίδπκα παηδηά (MΕ) ( 

Piontelli, 2002 ). Τπάξρνπλ πνιιέο νηθνγέλεηεο κε πνιιαπιά ζχλνια δηδχκσλ ζε 

επφκελεο γεληέο, αιιά ππάξρνπλ θαη εθείλεο φπνπ ηα δίδπκα κπνξεί λα παξαιείςνπλ 

κία ή δχν γεληέο. πλήζσο, δελ ππάξρεη θάπνηνο ιόγνο πίζσ από ηε ζπρλόηεηα κε 

ηελ νπνία γελληνύληαη δίδπκα παηδηά ζε κηα νηθνγέλεηα. Ζ ηδέα φηη ηα δίδπκα 

βξίζθνληαη ζην ‘ DNA ‘ ησλ νηθνγελεηψλ είλαη πεξηζζφηεξν κύζνο παξά 

πξαγκαηηθόηεηα. Γηα ηελ αθξίβεηα ε ζπρλόηεηα κπνξεί λα είλαη απιά κηα ζύκπησζε. ( 

Σwins Research Australia, 2017 ) 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη γπλαίθεο ειηθίαο 35-40 εηώλ, έρνπλ ηξεηο θνξέο 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα γελλήζνπλ κε ηαπηφζεκα δίδπκα ( δηδπγσηηθά ) απφ ηηο 

γπλαίθεο ειηθίαο 20-25 εηψλ. ( American College of Obstetrics and Gynecologists, 

2015 ) Δπίζεο, ζρεδφλ θάζε είδνο ηερληθήο ππνβνεζνύκελεο αλαπαξαγσγήο, ζα 

απμήζεη ηελ πηζαλόηεηα πνιιαπιήο θχεζεο. Γεδνκέλνπ φηη νη ζεξαπείεο γνληκφηεηαο, 

δηεγείξνπλ ηηο σνζήθεο, κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο ψξηκσλ 

σαξίσλ γηα γνληκνπνίεζε, νη σνζήθεο απειεπζεξψλνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα 

σάξηα, πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα γνληκνπνηεζνχλ θαη πεξηζζφηεξα απφ έλα, κε 

απνηέιεζκα ηελ πνιιαπιή θχεζε. ( Μαξθνδεκεηξάθε, Κηνπγηνπκηδάθεο, 2005 ) 

Σα πνζνζηά γελλήζεσλ γηα ηα κνλνδπγσηηθά δίδπκα είλαη ζπλεπή κεηαμχ φισλ 

ησλ θπιψλ (πεξίπνπ 4 γελλήζεηο αλά 1000), αιιά ε ζπρλόηεηα γηα ηα δηδπγσηηθά, 

πνηθίιιεη, (8 γελλήζεηο αλά 1000, κεηαμχ ησλ Καπθάζησλ, 16 αλά 1000 κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ αθξηθαληθήο θαηαγσγήο θαη 4 αλά 1000 ζηνπο Αζηάηεο). Μηα γελεηηθή 

πξνδηάζεζε ή έλα θιεξνλνκνύκελν ραξαθηεξηζηηθό γηα ηελ γέλλεζε ησλ δηδπγσηηθώλ 

δηδχκσλ ππάξρεη ζε κερηθές νηθνγέλεηεο, αιιά ε ζπλέπεηα ηεο γέλλεζεο ησλ 

κνλνδπγσηηθώλ, κεηαμχ φισλ ησλ πιεζπζκψλ ππνδειψλεη φηη απηή απνηειεί έλα 

ηπραίν γεγνλόο, πνπ δελ επεξεάδεηαη από γνλίδηα.  

Αζσλήζηζηες περηπηώζεης δηδύκφλ 

Μεηαμχ ησλ δηδπγσηηθψλ δηδχκσλ, ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, ηα σάξηα δε 

γνληκνπνηνχληαη ηελ ίδηα ψξα, θαη ε γνληκνπνίεζή ηνπο είλαη απνηέιεζκα δχν 

εξσηηθψλ πξάμεσλ, γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη, είηε φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα 

ηνπ ίδηνπ έκκελνπ θχθινπ είηε, αθόκα πην ζπάληα, φηη ε δεχηεξε ζπλέβε αξγφηεξα ζηε 

δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. Απηφ νδεγεί ζηελ απνδνρή ηεο ππαξθηήο πηζαλόηεηαο κία 
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κεηέξα λα θπνθνξεί δίδπκα κε δηαθνξεηηθό παηέξα (δειαδή εηεξνζαιή δίδσκα). Σν 

θαηλφκελν απηφ είλαη γλσζηφ σο εηεξνπαηξηθή ππεξγνληκνπνίεζε. χκθσλα κε 

κία κειέηε ηνπ 1992, ππνινγίδεηαη φηη ε ζπρλόηεηα ηεο εηεξνπαηξηθήο 

ππεξγνληκνπνίεζεο αλάκεζα ζηα δηδπγσηηθά δίδπκα ησλ νπνίσλ νη γνλείο είραλ 

εξσηηθέο ζρέζεηο ηελ πεξίνδν ηεο ζχιιεςήο ηνπο είλαη πεξίπνπ 2,4%. ( Σwins 

Research Australia, 2017 ) 

Σα δηδπγσηηθά δίδπκα κε γνλείο από δηαθνξεηηθέο θπιέο, κπνξεί, κεξηθέο θνξέο, 

λα παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά εζληθά θαη θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σέηνηα δίδπκα 

γελλήζεθαλ ζηε Γεξκαλία ην 2008 απφ ιεπθφ Γεξκαλφ παηέξα θαη καχξε κεηέξα απφ 

ηελ Γθάλα. 

Μεηαμχ ησλ κνλνδπγσηηθώλ δηδχκσλ, ζ' εμαηξεηηθά ζπάληεο πεξηπηώζεηο, ηα 

δίδπκα έρνπλ γελλεζεί κε δηαθνξεηηθό θύιν (έλα αξζεληθφ, έλα ζειπθφ). Ζ 

πηζαλόηεηα λα ζπκβεί θάηη ηέηνην είλαη ζρεδόλ κεδεληθή (δεδνκέλνπ φηη έρνπλ 

θαηαγξαθεί κφιηο 3 πεξηζηαηηθά παγθνζκίσο). ( Schmidt, Sobel, Nitowsky, Dar, Allen, 

1975 ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 

 Οη Άγλφζηες Πιεροθορίες Γηα Σα Δίδσκα Αδέιθηα 

Τπάξρνπλ δηάθνξα γεγνλόηα, αιήζεηεο αιιά θαη κύζνη, φζνλ αθνξά ηα δίδπκα 

αδέιθηα θαη ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ απηά.  πλήζσο, φηαλ θάπνηνο αθνχεη γηα δίδπκα 

αδέιθηα, απηφ πνπ ζα ζθεθηεί πξψηα είλαη ην αλ έρνπλ ή φρη ηελ « ηειεπάζεηα » 

κεηαμχ ηνπο. Δίλαη, σζηφζν, έλα ‘εξψηεκα’ πνπ δελ έρεη απαληεζεί, νύηε αξλεηηθά 

αιιά νύηε θαη ζεηηθά. Δίλαη επίζεο έλα εξψηεκα πνπ εμεηάδεηαη θαη ζηελ παξνχζα 

έξεπλα.  Καλείο δελ έρεη απνδείμεη κε βεβαηφηεηα φηη ηα δίδπκα κπνξνχλ ή δε 

κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ηειεπαζεηηθά κεηαμχ ηνπο, αιιά πνιιά δίδπκα 

ηζρπξίδνληαη φηη ληψζνπλ ηαξαρή ή άγρνο ηε ζηηγκή πνπ ν δίδπκνο αδεξθφο / δίδπκε 

αδεξθή ηνπο αληηκεησπίδεη θάπνην πξφβιεκα, αθφκα θαη ζηελ άιιε άθξε ηεο ίδηαο 

ρψξαο. Δίλαη, επίζεο, γλσζηφ φηη ηα δίδπκα ζπρλά αλαπηχζζνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο 

θώδηθεο επηθνηλσλίαο, ηνπο νπνίνπο κφλν απηά κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ. Τπάξρεη, 

ινηπφλ, ζίγνπξα θάηη μερσξηζηφ ζηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. 

Έρνπλ ηα δίδπκα ίδηα δαθηπιηθά απνηππώκαηα; Δίλαη κηα πξφηαζε πνπ δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  Σα δαθηπιηθά απνηππψκαηα δεκηνπξγνχληαη 

ζηε κήηξα θαη δηαθέξνπλ ζχκθσλα κε ηελ επαθή ηνπ εκβξχνπ κε ην ακληαθφ πγξφ, 

ηνλ νκθάιην ιψξν θαη νηηδήπνηε άιιν ππάξρεη εθεί κέζα. πλεπψο, ηα δαθηπιηθά 

απνηππψκαηα ηνπ θάζε αλζξώπνπ είλαη δηαθνξεηηθά, αθφκα θαη απηά αλάκεζα ζηα 

δίδπκα αδέιθηα. 

ε φ,ηη αθνξά ηηο άγλσζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα δίδπκα αδέιθηα, απηέο κπνξνχλ 

λα μεθηλήζνπλ πξηλ αθφκε απφ ηε γέλλεζή ηνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην γεγνλφο 

φηη ήδε από ηελ 14ε εβδνκάδα θύεζεο έρνπλ αξρίζεη λα "επηθνηλσλνύλ" κεηαμχ ηνπο. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ δεκνζίεπζε ην Ηλζηηηνχην Γεληθήο Γισζζνινγίαο, 

ην 40% ησλ δίδπκσλ κσξψλ αλαπηχζζνπλ ηε δηθή ηνπο γιψζζα γηα λα επηθνηλσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο. 

ρεηηθά κε ηηο κεηέξεο ησλ δηδχκσλ, ζχκθσλα κε κειέηε πνπ δεκνζηεχζεθε απφ 

ηελ Βαζηιηθή Αθαδεκία (The Royal Society), νη κεηέξεο δίδπκσλ παηδηψλ δνπλ 

πεξηζζφηεξα ρξφληα. Δπηπιένλ, εθφζνλ κηα γπλαίθα πξνζδνθεί λα απνθηήζεη δίδπκα 

παηδηά, απηφ πνπ έρεη λα θάλεη είλαη λα πξνζζέζεη ζηε δηαηξνθή ηεο πνιιά 

γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, θαζψο, φπσο αλαθέξεη  έξεπλα πνπ δεκνζηεχζεθε ζην 
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Πεξηνδηθφ Αλαπαξαγσγηθήο Ηαηξηθήο, ηα επίπεδα κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξσηεΐλεο, ε 

νπνία πηζηεχεηαη πσο ζρεηίδεηαη κε ηελ σνξξεμία, είλαη απμεκέλα θαηά 13 θνξέο ζε 

γπλαίθεο πνπ θαηαλαιψλνπλ γαιαθηνθνκηθά. ( Steinman, 2006 ) 

Έξεπλα ησλ Ακεξηθαληθψλ Κέληξσλ γηα ηνλ Έιεγρν θαη ηελ Πξφιεςε ησλ 

Αζζελεηψλ απνθάιπςε πσο ην πνζνζηό ησλ δίδπκσλ θπήζεσλ απμήζεθε θαηά 76% 

από ην 1980. Ζ αχμεζε απηή απνδίδεηαη ηφζν ζηελ άλνδν ηεο κέζεο ειηθίαο 

ηεθλνπνίεζεο ζηηο γπλαίθεο φζν θαη ζηελ αύμεζε ησλ εμσζσκαηηθώλ 

γνληκνπνηήζεσλ.  

πσο είλαη γλσζηφ, ηα δίδπκα ή πνιχδπκα αδέιθηα γελληνχληαη ηελ ίδηα ψξα ή 

έζησ κε κεξηθά ιεπηά δηαθνξά. Σν εληππσζηαθφ κε ηελ πνιιαπιή θχεζε θαη 

γέλλεζε είλαη φηη ηα έκβξπα κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο κέξεο γελέζιηα ή αθόκε λα 

έρνπλ γελλεζεί θαη δηαθνξεηηθέο ρξνληέο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, έλα απφ ηα 

έκβξπα ίζσο λα πξέπεη λα γελλεζεί πξφσξα αιιά ην άιιν ή ηα άιια πξέπεη λα 

παξακείλνπλ ζηε κήηξα ηεο κεηέξαο ηνπο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο κε ηαπηόρξνλεο 

γέλλεζεο είλαη ηα αδέιθηα λα έρνπλ δηαθνξά κεξηθψλ κεξψλ, εβδνκάδσλ ή αθφκε 

θαη κελψλ. Απηή ε θάπνηα δηαθνξά ιεπηψλ, γίλεηαη πην πεξίπινθε φηαλ ε γέλλεζε 

γίλεηαη ηα κεζάλπρηα θαη κάιηζηα ζε αιιαγή θάπνηαο ρξνληάο. Έηζη έρνπκε δίδπκα 

αδέιθηα ηα νπνία κπνξεί λα πεγαίλνπλ αθφκε θαη ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο ζην 

ζρνιείν. ( Μαξθνδεκεηξάθε, Κηνπγηνπκηδάθεο, 2005 ) 

Οη ζχγρξνλεο κειέηεο ηεο Piontelli (1992, 2002), κε ηε ρξήζε ησλ ππέξερσλ πάλσ 

ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ δηδχκσλ θαηά ηελ εγθπκνζύλε, έδεημαλ φηη ηα δίδπκα σο 

έκβξπα κπνξεί λα αλαπηχζζνπλ κεξηθά είδε ζπκπεξηθνξώλ θάπνηεο απφ ηηο 

νπνίεο δηαηεξνύλ θαη κεηά ηε γέλλεζε. Μία απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ δίδπκσλ 

εκβξχσλ είλαη ν αληαγσληζκόο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 

 Twin Talk 

Δίλαη ε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ δηδχκσλ ίδηα κε εθείλε ησλ κε δίδπκσλ παηδηψλ; Ζ 

ζπλήζεο απάληεζε είλαη φηη ππάξρεη κηα θαζπζηέξεζε έμη πεξίπνπ κελώλ ζηε γισζζηθή 

αλάπηπμε ησλ δηδχκσλ, θαη απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε «κπζηηθή γιώζζα» πνπ 

ζπρλά αλαπηχζζνπλ νξηζκέλνη, αιιά όρη όινη νη δίδπκνη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε 

γισζζηθή αλάπηπμε ησλ δηδχκσλ είλαη πεξηζζόηεξν πνιύπινθε. Ζ ζρεηηθή έξεπλα ησλ 

ηειεπηαίσλ 30 ρξφλσλ δείρλεη φηη:  

α) νη δίδπκνη ζπλήζσο δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηε γισζζηθή αλάπηπμε, 

β) ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ νη γισζζηθέο ηθαλόηεηεο ησλ δηδύκσλ είλαη πην 

αλεπηπγκέλεο από ηηο αληίζηνηρεο ησλ ζπλνκήιηθσλ, κε δίδπκσλ παηδηώλ ειηθίαο 7 

θαη 8 εηώλ, 

γ) νξηζκέλα δίδπκα βξέθε κπνξεί λα θαζπζηεξήζνπλ θαηά κεξηθνύο κήλεο ζηελ 

εθθνξά ησλ πξώησλ ιέμεσλ θαη ησλ πξώησλ πξνηάζεσλ ζπγθξηηηθά κε ηα κε δίδπκα 

βξέθε, 

δ) αλ θαηά ηα πξώηα ρξόληα παξαηεξεζεί γισζζηθή θαζπζηέξεζε, απηή κεηώλεηαη 

όζν πξνρσξά ε αλάπηπμε 

ε) ζήκεξα κπνξεί λα γίλεη δηαθνξηθή δηάγλσζε ησλ δηδύκσλ πνπ έρνπλ κία ζπλήζσο 

παξνδηθή θαη νινέλα κεηνύκελε ζην ρξόλν γισζζηθή θαζπζηέξεζε, από ηνπο 

δηδύκνπο πνπ πάζρνπλ από γισζζηθή δηαηαξαρή. ( Μαξθνδεκεηξάθε, 2005 ) 

Σν θαηλφκελν ηεο «κπζηηθήο γιώζζαο» ή «θξππηνθαληαζίαο», ή «ηδηόγισζζαο», ή 

«απηόλνκεο γιώζζαο», ή «γιώζζαο ησλ δηδύκσλ», άξρηζε λα κειεηάηαη ζπζηεκαηηθά 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950. Πξφθεηηαη γηα έλα ζρεηηθά ζπάλην θαηλόκελν πνπ 

παξαηεξείηαη πην ζπρλά ζε ΜΕ παξά ζε ΓΕ δηδχκνπο, θαηά ηα βξεθηθά θαη λεπηαθά 

ρξφληα. Οη παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ εκθάληζή ηνπ είλαη κηα απξνζδηφξηζηε, 

πξνο ην παξφλ, θιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε, απηφ θαζαπηφ ην θαηλφκελν ηεο δηδπκίαο θαη 

ε απνπζία ζνβαξήο θξνληίδαο θαη επηθνηλσλίαο. Απηή ε γιψζζα, δελ είλαη κία αιιά 

πνιιέο, θαζψο θάζε δεπγάξη δηδχκσλ αλαπηχζζεη ηε δηθή ηνπ. Γελ είλαη κπζηηθή, γηαηί 

δελ έρεη πξφζεζε απφθξπςεο ηνπ λνήκαηνο θαη γηαηί, θαηά 90%, νη ιέμεηο πξνέξρνληαη ( 
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κε νξηζκέλεο πεξηθνπέο θαη δηαζηξεβιψζεηο ) απφ ην γνλεηθφ  ιεμηιφγην. Δπίζεο, δελ 

είλαη παλνκνηόηππε γηα ηνπο δηδχκνπο, θαζψο ε κίκεζε ηνπ ελφο απφ ηνλ άιινλ δελ 

θαηαιήγεη ζε πιήξεο αληηγξαθηθφ απνηέιεζκα. ( Μαξθνδεκεηξάθε, 2005 ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 

 Σα  Δίδσκα  Αδέιθηα ηο τοιείο 

Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηα πξνζρνιηθά αιιά θαη ηα ζρνιηθά ρξφληα ησλ 

δηδχκσλ ζπαλίδνπλ. Πνιιά είλαη ηα θξάηε ηα νπνία δελ πξνβιέπνπλ φηη ζηα 

λεπηαγσγεία θαη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία θνηηνχλ δίδπκα παηδηά θαη, φηαλ έξρεηαη ε 

ζηηγκή θάπνησλ απνθάζεσλ (π.ρ. αλ ζα είλαη ηα δίδπκα ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή 

ηάμε, ζε ίδην ή ζε δηαθνξεηηθφ λεπηαγσγείν θαη δεκνηηθφ ζρνιείν), ηφηε γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα δηαθσλνχλ θαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο ηηο νπνίεο ζχληνκα 

αλαηξνχλ. ( ΜΑΡΚΟΓΖΜΖΣΡΑΚΖ, ΚΟΤΓΗΟΤΜΟΤΣΕΑΚΖ, ΚΟΚΚΗΝΑΚΖ, 2005 )  

Οη λεπηαγσγνί θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, επηβάιιεηαη λα είλαη πιεξνθνξεκέλνη γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα 

ζπλαληήζνπλ κε ηνπο δηδχκνπο θαη, από θνηλνύ κε ηνπο γνλείο, λα βνεζήζνπλ ηα 

παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηελ αηνκηθόηεηά ηνπο, ρσξίο φκσο λα ραζεί ε πνηφηεηα ηνπ 

δεζκνχ ηεο δηδπκίαο - κηα ζρέζε κνλαδηθή, πνπ δχζθνια γίλεηαη θαηαλνεηή απφ ηνπο 

κε δηδχκνπο. Οξζά πιεξνθνξεκέλνο εθπαηδεπηηθφο, δελ είλαη εθείλνο πνπ καζαίλεη 

κφλν ηα απνηειέζκαηα ησλ ιίγσλ θιηληθώλ θαη ςπρνπαηδαγσγηθώλ κειεηψλ, αιιά 

εθείλνο πνπ γλσξίδεη φηη είλαη λεπηαγσγφο ή δάζθαινο δχν παηδηψλ, πνπ εθηφο ησλ 

άιισλ θνηλψλ κε ηα άιια παηδηά, είλαη θαη δίδπκα.  

Ζ Preedy (1999)  ηνλίδεη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε πξνζρνιηθή αγσγή ησλ 

δηδχκσλ α) ζηελ αλάπηπμε ηεο γιώζζαο, β)  ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε άιια παηδηά, 

γ) ζηελ αίζζεζε ηεο αηνκηθόηεηαο, ρσξίο ππνλφκεπζε ηεο ζρέζεο ηεο δηδπκίαο, θαη δ) 

ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ην δεκνηηθό ζρνιείν. Σνλίδεη αθφκε, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

πξνζρνιηθήο αγσγήο πξέπεη λα θαηαιάβνπλ πφζν ιάζνο είλαη λα κεηαρεηξίδνληαη 

ηνπο δηδχκνπο σο « κία κνλάδα ». Ζ αληίιεςε ησλ δηδχκσλ σο « κνλάδαο », 

επεξεάδεη ηε κλήκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ ηξίησλ, ζε ζεκείν πνπ θαζίζηαηαη 

αδχλαηνλ πιένλ λα ηνπο απνθαιέζνπλ κε ην φλνκά ηνπο θαη λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ 

σο μερσξηζηέο νληφηεηεο. 

Με ηελ είζνδφ ηνπ  ζην ζρνιείν, ην δίδπκν παηδί πρέπεη λα ζεσξείηαη σο άηνκν, 

λα απνθαιείηαη κε ην όλνκά ηνπ θαη λα ηπγράλεη αηνκηθήο κεηαρείξηζεο. Ζ πξφνδφο 

ηνπ, πξέπεη λα ζπγθξίλεηαη ΟΥΙ κε εθείλε ηνπ δίδπκνπ αδεξθνχ ηνπ, αιιά κε εθείλε 

ηεο νκάδαο. ζν γηα ηνπο γνλείο, ζα πξέπεη λα ζπλαληνχλ δηαθνξεηηθέο εκέξεο ηνπο 
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εθπαηδεπηηθνχο γηα λα ζπδεηήζνπλ ηελ πξφνδν ηνπ θάζε δηδχκνπ. Αλ ε ζχγθξηζε 

κεηαμχ ησλ δηδχκσλ πάξεη ηε κνξθή θαηαλαγθαζκνχ, ηφηε ζπρλά θαη ηα δχν παηδηά 

ππνθέξνπλ. ε κειέηε ηεο Preedy (1999), βξέζεθε φηη νη δίδπκνη πνπ δξνπλ σο 

κνλάδα έρνπλ απαίηεζε λα ηνπο κεηαρεηξίδνληαη δίθαηα, θαη δίθαηα γηα ηνπο δηδχκνπο 

ζεκαίλεη «αθξηβώο ην ίδην». Οη δίδπκνη ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα λα παιέςνπλ κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ γελληνχληαη φηαλ ε δσή 

δελ είλαη «δίθαηε» καδί ηνπο, αιιά «δίθαηε» κφλν κε ηνλ αδεξθφ ηνπο. 

Καηά ηελ Preedy (1999) είλαη πνιύ αξγά λα πξσηνρσξίζνπλ νη δίδπκνη κε ηελ 

είζνδφ ηνπο ζην ζρνιείν. Σα δίδπκα παηδηά πνπ είραλ εκπεηξίεο απνρσξηζκνχ κεηαμχ 

ηνπο θαηά ηα πξνζρνιηθά ρξφληα πξνζαξκφδνληαη επθνιόηεξα ζην ρσξηζκφ ζε 

δηαθνξεηηθέο ζρνιηθέο ηάμεηο. Πξηλ ην ρσξηζκό ηα παηδηά ρξεηάδνληαη πξνεηνηκαζία - 

κηθξνύο απνρσξηζκνύο, επηζθέςεηο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

ζρνιηθνύ έηνπο, ρξήζε ηζηνξηώλ θαη παηρλίδηα ξόισλ κε θαληαζηηθνύο ή θαη 

πξαγκαηηθνύο ρσξηζκνύο, φπσο ,γηα παξάδεηγκα,  λα αξρίζνπλ λα θνηκνχληαη ζε 

μερσξηζηά δσκάηηα. 

Ζ επηζπκία ησλ δίδπκσλ παηδηψλ λα θνηηήζνπλ ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή ηάμε 

θαη λα έρνπλ ηνπο ίδηνπο ή/θαη δηαθνξεηηθνχο θίινπο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά 

σπόυε απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο. Πξφζθαηεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη δίδπκνη 

πξνηηκνχλ λα έρνπλ ηνπο ίδηνπο θίινπο θαη λα είλαη ζηελ ίδηα ηάμε, εθφζνλ φκσο απηφ 

δελ εκπνδίδεη ηελ πξφνδφ ηνπο θαη δελ ππνλνκεχεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ελφο ή 

ηνπ άιινπ. ( Μαξθνδεκεηξάθε & Κππξησηάθε, 2008 ) Πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί, 

φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή αλάγθε ησλ δηδχκσλ γηα ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ άιινπ ζην 

ζρνιείν ή ζην ζπίηη, ζην δηάβαζκα ή ζην παηρλίδη δελ αθπξψλεη απαξαίηεηα ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα είλαη θαη λα δείρλνπλ δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 

 Ιζηορίες Δηδύκφλ Αλά ηολ Κόζκο 

Αλά ηνλ θφζκν, αλ αλαηξέμεη θαλείο, ζα βξεη θαη ζα δηαβάζεη πνιιέο ηζηνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε δίδπκα αδέιθηα, πνπ είηε έρνπλ ρσξηζηεί ( ζπλήζσο θαηά ηελ γέλλα ) 

θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ νηθνγέλεηεο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ πιαλήηε, είηε ζα έξζεη 

αληηκέησπνο κε ηελ «6ε αίζζεζε» ησλ δίδπκσλ αδειθψλ αιιά θαη κε ηελ ηδηαίηεξε 

ζρέζε πνπ απηά αλαπηχζζνπλ κέζα ζηα ρξφληα. 

Έλα παξάδεηγκα απνρσξηζκνχ θαηά ηε γέλλα αθνξά θαη ηηο δίδπκεο αδειθέο, 

Samantha Futerman θαη Anaïs Bordier, νη νπνίεο ρσξίζηεθαλ κφιηο ήξζαλ ζηνλ 

θφζκν. ηαλ ε 25 εηψλ, πηνζεηεκέλε απφ ηε Νφηηα Κνξέα θαη εζνπνηφο, Samantha 

Futerman, άλνημε έλα κήλπκα ζην Facebook, απφ κία άγλσζηε κε ην φλνκα Anaïs 

Bordier, δελ κπνξνχζε λα θαληαζηεί φηη απηή ε « άγλσζηε » ζα ηεο άιιαδε ηε δσή 

γηα πάληα. Ζ Sam πηνζεηήζεθε απφ ηε Νφηεην Κνξέα φηαλ ήηαλ βξέθνο αιιά 

κεγάισζε ζην New Jersey κε ηνπο γνλείο ηεο θαη ηνπο δπν ηεο αδειθνχο. Πνηέ δελ 

θαληαδφηαλ φηη είρε αδειθή, φπσο άιισζηε νχηε ε ίδηα ε αδειθή ηεο, ε Anaïs – ε 

νπνία κεγάισζε ζην Παξίζη θαη είρε επίζεο πηνζεηεζεί απφ ηε Ν.Κνξέα – κέρξη πνπ 

είδε κηα εζνπνηφ, κε πξφζσπν ίδην κε ην δηθφ ηεο ζε έλα βίληεν ζην YouTube θαη 

απνθάζηζε λα επηθνηλσλήζεη καδί ηεο κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Ζ δηζηαθηηθή 

θαη ακθηιεγφκελε αληαιιαγή κελπκάησλ, κεηέηξεςε γξήγνξα ηε δπζπηζηία, ζε κηα 

κεγάιε έθπιεμε θαη γηα ηεο δχν θνπέιεο, νη νπνίεο ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη είραλ 

πνιιά πεξηζζφηεξα θνηλά απφ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη ηελ εκέξα ησλ γελεζιίσλ ηνπο.  

Ζ αλαθάιπςή ηνπο κπνξεί λα πεξηγξαθεί κφλν σο ην αδηαλφεην ηαμίδη κηαο δσήο - 

πνπ μεπεξλά γιψζζεο, επείξνπο, πνιηηηζκνχο θαη ηειηθά απνδεηθλχεη φηη θαλέλαο 

απφ απηνχο ηνπο θξαγκνχο δελ κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηνλ άζξαπζην δεζκφ κεηαμχ 

ησλ αδειθψλ. ( King’s College London, University of London, 2017) 

Έλα άιιν παξάδεηγκα δίδπκσλ αδειθψλ είλαη απηφ ηεο Amy θαη ηεο Beth, δεπγάξη 

παλνκνηόηππσλ δίδπκσλ θνξηηζηώλ ηα νπνία δφζεθαλ γηα πηνζεζία ζηε Νέα Τφξθε 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Σν ζπγθεθξηκέλν δεπγάξη, βξέζεθε ζην επίθεληξν 

κηαο έξεπλαο κε επηθεθαιή ηνλ Dr. Peter Neubauer, ςπρηάηξνπ ζην Psychoanalytic 

Institute ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο θαη δηεπζπληή ηνπ Archives Freud. 

Σαπηφρξνλα κε ηελ πηνζεζία, δεκηνπξγήζεθε έλα νιφθιεξν επηηειείν ςπρνιφγσλ, 

ςπρηάηξσλ, παηδηάηξσλ θαη άιισλ παξαηεξεηψλ, πνπ ζα θαηέγξαθαλ ιεπηνκεξεηαθά 
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ηελ πνξεία ηνπο, απφ ηε βξεθηθή σο ηελ εθεβηθή ηνπο ειηθία. Σφζν νη ζεηνί γνλείο 

φζν θαη ηα ίδηα ηα παηδηά, δελ ήμεξαλ φηη είραλ θάπνην δίδπκν αδειθάθη. Απηφ πνπ 

ήζειαλ λα εμεηάζνπλ ήηαλ ζε ηη βαζκφ ην δηαθνξεηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζα 

επεξέαδε ηηο πξνζσπηθφηεηεο, ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηελ επθπΐα ησλ δχν παηδηψλ, πνπ 

σο κνλνδπγσηηθά δίδπκα, είραλ ηελ ίδηα γελεηηθή πξνδηάζεζε. Καη ηα δχν βξέθε 

δφζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο ζηε Ν.Τφξθε, κε ξηδηθψο δηαθνξεηηθά 

νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα. Παξφιν πνπ ε εθάζηνηε ζπκπεξηθνξά, ηφζν ηεο κεηέξαο 

φζν θαη ηνπ παηέξα ηεο θάζε νηθνγέλεηαο δηέθεξαλ, κε ηνπο κελ λα είλαη πην 

ππνζηεξηθηηθνί θαη ηνπο δε πεξηζζφηεξν επηθξηηηθνί, ηα δπν θνξίηζηα είραλ ζρεδόλ 

ίδηεο ζπκπεξηθνξέο θαη ίδην ραξαθηήξα φζν κεγάισλαλ θαη παξνπζίαδαλ ηηο ίδηεο 

αληηδξάζεηο. 

Απηφ πνπ πίζηεπαλ νη ςπρνιφγνη, φηη ην πεξηβάιινλ είλαη απηφ πνπ ζα 

δηακνξθψζεη ηνπο ραξαθηήξεο, κφιηο είρε αλαηξαπεί. Οη δηαθνξεηηθέο νηθνγελεηαθέο 

ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο είραλ κεγαιψζεη ηα δίδπκα, δελ είραλ δηακνξθψζεη νπζηαζηηθέο 

δηαθνξέο ζην ραξαθηήξα ηνπο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο αιιά, αληίζεηα, ηα δίδπκα 

δνχζαλ «παράιιειες δφές», ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ ηνλ πεξίγπξφ ηνπο θαη ηα 

εξεζίζκαηα πνπ απηφο ηνπο κεηέδηδε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: 

 θεπηηθό θαη ζηότοη έρεσλας 

Σα δίδπκα αδέιθηα έρνπλ βξεζεί θαηά θαηξνχο ζην επίθεληξν δηαθφξσλ εξεπλψλ 

θαη κειεηψλ, πνπ θαηά θχξην ιφγσ αθνξνχζαλ ηελ ηαηξηθή επηζηήκε θαη απαληήζεηο 

πξνο απηή. Έλα παξάδεηγκα γηα ην πφζν ζεκαληηθφ κπνξεί λα απνδεηρζεί έλα δεχγνο 

δίδπκσλ αδειθψλ ζηελ ηαηξηθή, είλαη ην γεγνλφο φηη κειέηεο πνπ αθνξνχλ δίδπκα 

έρνπλ θαιύςεη ζρεδόλ θάζε πηπρή ηεο πγείαο θαη ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο ζηελ 

Απζηξαιία. Ζ πνηθηιία ησλ κειεηψλ είλαη εθπιεθηηθή θαη νη κειέηεο θαιχπηνπλ έλα 

κεγάιν θάζκα ηεο ηαηξηθήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην άζζκα, ηνλ απηηζκό, ην άγρνο, ηελ 

θαηάζιηςε, ηελ άλνηα, ηελ επηιεςία, ην δηαβήηε, δηάθνξεο θαξδηαθέο παζήζεηο, ην 

ηζηγάξν θαη ην αιθνόι, δηαηαξαρέο δηαηξνθήο, ηε κπσπία θαη ηελ ηύθισζε, ηελ 

ηθαλόηεηα αλάγλσζεο, ηε κεηάβαζε ζην ζρνιείν. ( Twins Research Australia, 2017 &  

Human Research Program: Twins Study | The Research, NASA, 2017 )  

Λίγεο είλαη νη κειέηεο πνπ έρνπλ εμεηάζεη ηε θηιία αλαθνξηθά κε ηα δίδπκα παηδηά. 

Μία απφ απηέο ηηο κειέηεο έρεη δηεξεπλήζεη ην ποηές είλαη νη ζσλέπεηες ηεο δηδπκίαο 

ζην ζεζκφ ηεο θηιίαο αιιά θαη ην πψο κπνξεί ε δηδπκία λα ηξνθνδνηήζεη ηε γλψζε 

γηα ηε θηιία ζε έλα πην γεληθφ πιαίζην. ( Thorpe, 2003 ) Ζ έξεπλα ππνζηεξίδεη ηελ 

αλάγθε λα κειεηεζνύλ νη δηαδηθαζίεο θαη νη κεραληζκνί ηεο θηιίαο πνπ δεκηνπξγείηαη 

κεηαμχ ησλ δηδχκσλ, θαζψο ηα επξήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα δηαθσηίζνπλ, φρη κφλν 

ηηο κειέηεο πεξί θηιίαο, αιιά θαη ηε ζπκπεξηθνξηθή γελεηηθή έξεπλα. 

Αθφκε, ε κειέηε ηεο νκάδαο OATS ( Older Australian Twins Study ) εξεπλά 

πνιινχο ζπκπεξηθνξηζηηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο αιιά θπξίσο δίλεη 

έκθαζε ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ δηδχκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπο ( όπσο ην ςπρνινγηθό ηξαύκα, ε απώιεηα γνλέα λσξίο ζηε δσή, 

κεηαγελέζηεξεο απώιεηεο θαη ζπκβάληα ηεο δσήο, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή δσή, ην 

αιθνόι θαη ε ρξήζε λαξθσηηθώλ αιιά θαη ε δηαηξνθή ). ( the OATS research team, 

2009 ) 

Οη πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ κέρξη ζήκεξα αθνξά πεξηζζφηεξν ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαηξηθή επηζηήκε θαη ηε κειέηε δηάθνξσλ καθξνρξφλησλ 

δεηεκάησλ. Ο ιόγνο πνπ ηα δίδπκα παηδηά ηνπνζεηνχληαη ηφζν ζην επίθεληξν ηεο 

επηζηήκεο νθείιεηαη ζηε δπλαηφηεηα απηνχ ηνπ είδνπο ζρέζεο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε 
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γεληθφηεξε θαηαλφεζε θαη γλψζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο ζηνλ άλζξσπν. 

πγθεθξηκέλα, ε κειέηε ησλ δηδχκσλ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθό ρόιο ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο αιιειεπίδραζες κεηαμχ γοληδίφλ θαη περηβαιιοληηθώλ 

παξαγφλησλ. Μειεηψληαο ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ θαη κέζα ζηα δίδπκα 

δεχγε, έρνπλ αλαθαιπθζεί θξίζηκα επξήκαηα γηα ζχλζεηεο αζζέλεηεο. Ζ έξεπλα κε ηα 

δίδπκα κπνξεί λα : 

 Δθηηκήζεη ηηο επηπηώζεηο ησλ γελεηηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ ζην 

γηαηί νη άλζξσπνη δηαθέξνπλ ζε ό,ηη αθνξά ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα 

 Μπνξεί λα εληνπίζεη πην εύθνια ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηώλ θαη ηεο πγείαο, 

ζπλδπάδνληαο κεηαβιεηέο όπσο ε ειηθία, ην θύιν θαη ην πεξηβάιινλ  

 Γηεπθνιύλεη  ηηο κειέηεο πνπ αθνξνύλ ην θύιν θαη ηηο αζζέλεηεο ζε δηαθνξεηηθά 

θύια 

 Παξέρεη έλα ηζρπξό κνληέιν γηα επηγελεηηθέο κειέηεο  

Χζηφζν, δελ ππάξρεη επάξθεηα ζε κειέηεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ 

δηδχκσλ, ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη γηα ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνλ θνηλσληθφ 

ηνπο πεξίγπξν. Γειαδή, ην θελφ ππάξρεη ζηε κειέηε ηεο δηδπκίαο απνθιεηζηηθά κέζα 

ζηε ζρέζε ησλ δίδπκσλ αδειθψλ, ζην πφζν ηδηαίηεξε απηή είλαη, ζηε γεληθφηεξε δσή 

θαη θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηρείξεζε λα πξνζεγγίζεη εξεπλεηηθά ηελ ζρέζε πνπ 

αλαπηχζζνπλ ηα δίδπκα αδέιθηα, κέζα απφ ηε δηθή ηνπο εκπεηξία θαη δσή αιιά θαη 

κέζα απφ ηελ νπηηθή ησλ γνλέσλ. Ο ζθοπός ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα 

δηεξεπλεζεί ην είδνο ηεο ζρέζεο πνπ ρηίδεηαη αλάκεζα ζηα δίδπκα αδέιθηα, κέζα απφ 

ηα ιεγφκελα ησλ ίδησλ. Δπηπξφζζεηα, επηρεηξήζεθε λα δηεπθξηληζηεί, ηί είλαη απηφ πνπ 

θάλεη ηα δίδπκα αδέιθηα μερσξηζηά, θαη θαηά ζπλέπεηα, θαη ηε ζρέζε ηνπο, ην αλ 

ππάξρεη εηδνπνηφο δηαθνξά αλάκεζα ζε απηή ηε ζρέζε, θαη ζηε ζρέζε ησλ κε 

δίδπκσλ αδειθψλ, θαζψο θαη ηηο δπζθνιίεο θαη επθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη έλα ηέηνην 

δεχγνο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ αιιά θαη ζηα δηάθνξα ειηθηαθά ζηάδηα. 

Χο βαζηθνί ζηφρνη νξίζηεθαλ ην λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν πθίζηαηαη ε χπαξμε ή 

φρη «6εο αίζζεζεο», δειαδή ηεο ιεγφκελεο «ηειεπάζεηαο» ζηα δίδπκα αδέιθηα. 

Αθφκε, έγηλε πξνζπάζεηα λα εμεηαζζεί ε ζρέζε ππφ ην πξίζκα ηνπ ζρνιείνπ θαη ην 

πψο απηφ επηδξά ζηε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπο. Δπίζεο, ζηφρνο ηεο έξεπλαο ππήξμε ην 

λα βξεζνχλ ηα δχζθνια θαη ηα εχθνια ζηάδηα θαη γεγνλφηα ζηε δσή ηνπ δηδχκνπ, 
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αιιά θαη, ηέινο, λα αλαδπζεί κέζσ ησλ ιεγφκελσλ ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ, ην αλ 

ππάξρεη θάπνην είδνο κεξνιεςίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ, ζε έλα απφ ηα δχν 

κέξε ηνπ δεχγνπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: 

 Μεζοδοιογία 

I. Μέζνδνο 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε πνηνηηθή κεζνδνινγία. Μηα παξαιιαγή 

ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ αλαθέξεη φηη αληηθείκελν έξεπλαο εδψ ζηελ νπζία είλαη ε 

ππνθεηκεληθή εξκελεία ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, ν ππνθεηκεληθόο ηξόπνο θαηαλόεζεο ηνπ 

θόζκνπ. ε απηφλ ηνλ ηχπν έξεπλαο έρνπκε λα θάλνπκε κε ηελ θαηαλφεζε (απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ εξεπλεηή) ηεο θαηαλφεζεο (ηνπ εξεπλψκελνπ πξνζψπνπ). Σν 

ππνθείκελν ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ εξεπλεηηθή απηή δηαδηθαζία, θαζψο απφ απηφ ζε 

κεγάιν βαζκφ εμαξηάηαη ε ξνή, ε θαηεχζπλζε θαη ηα φξηα ηεο ζπδήηεζεο θαη απηφ 

θαζνξίδεη ην ηειηθφ πεξηερφκελν ηεο εξκελείαο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ. ( Ίζαξε, 

Πνπξθόο, 2015 ) 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο νινθιεξψζεθαλ 3 εκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο, 

(κε ηα δεχγε ησλ δηδχκσλ λα απαληνχλ καδί), νη νπνίεο ζηεξίρζεθαλ θαη αθνξνχζαλ 

ηελ εκπεηξία ηφζν ησλ δηδύκσλ φζν θαη ηεο κεηέξαο, κε ηελ ίδηα ηελ δηδπκία θαη πψο 

απηή δηέπεη θαη επεξεάδεη ηε δσή ηνπο. Κεληξηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο, ήηαλ λα 

απνηππψζνπλ, κεηέξα θαη δίδπκα, ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζην πψο βηψλνπλ απηφλ ηνλ 

ηδηαίηεξν δεζκφ, αθφκε θαη κέζα απφ παξαδείγκαηα δηαθφξσλ πεξηζηαηηθψλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ επίηεπμε απηνχ 

ηνπ ζηφρν ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα. 

II. πκκεηέρνληεο 

Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ θαη ησλ ρψξσλ φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη κηα δεηγκαηνιεςία, 

δηαθέξεη απφ κία πνηνηηθή κειέηε, ζε κία άιιε. ( Creswell, 2011) ηελ παξνχζα 

έξεπλα ζπκκεηείραλ δπν δεχγε δίδπκσλ αδειθψλ θαζψο θαη κηα πνιχηεθλε κεηέξα 

δίδπκσλ θαη κε παηδηψλ, κε θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε δηδπκία. Σν ζπγθεθξηκέλν δείγκα 

δηαζέηεη έλα κεγάιν ειηθηαθφ εχξνο, θαζψο μεθηλά απφ ηελ ειηθία ησλ 6,5 ρξφλσλ, 

πεξλά απφ απηή ησλ 16 εηψλ θαη θηάλεη ζε απηή ησλ 39 εηψλ. Απνηειεί κηα ζθφπηκε 

δεηγκαηνιεςία, δειαδή ηα άηνκα επηιέρζεθαλ εθ πξνζέζεσο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζεί ην ζέκα ηεο κειέηεο. ε απηφ ην είδνο δεηγκαηνιεςίαο ρξεζηκνπνηείηαη 

έλα θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ εμαζθάιηζε «πινχηνπ 

πιεξνθνξηψλ». ( Patton 1990, ζει 169 ) 
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Σν δείγκα πεξηειάκβαλε άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ, θαζψο θαη ηα δχν δεχγε 

δηδχκσλ είλαη εηεξφθπια θαη ηα δίδπκα ηεο πνιχηεθλεο κεηέξαο είλαη θνξίηζηα. Σν 

πξψην ( εηεξφθπιν ) δεχγνο έρεη ηελ ειηθία ησλ 16 εηψλ θαη είλαη καζεηέο Λπθείνπ. 

Σν δεχηεξν δεχγνο, είλαη ελήιηθν θαη 39 εηψλ, κε ηε γπλαίθα λα είλαη ηδησηηθή 

ππάιιεινο κε παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε ( είλαη θαη ε κεηέξα ησλ 16 εηψλ δηδχκσλ 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο ) θαη ηνλ άληξα ( παηέξαο δχν παηδηψλ ) λα είλαη δεκφζηνο 

ππάιιεινο κε επίζεο παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε. Ζ κεηέξα ησλ δίδπκσλ θνξηηζηψλ ( 

θαη κεηέξα αθφκε ηξηψλ παηδηψλ ) είλαη 45 εηψλ θαη αζρνιείηαη κε ηα νηθηαθά ελψ ηα 

δίδπκα θνξίηζηα ηεο είλαη 6,5 εηψλ θαη πεγαίλνπλ ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν.  

ηελ πνηνηηθή έξεπλα δελ ππάξρνπλ αξηζκεηηθνί πεξηνξηζκνί θαη ζηαζεξνί θαλφλεο 

σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο (Ησζεθίδεο, 2008 - Patton, 2002). Σν δείγκα, 

σζηφζν, δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη πνζνηηθά κεγάιν. Αληηζέησο, απηφ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά, εάλ ν ζηφρνο ηνπ εξεπλεηή είλαη ε αλάδεημε ππνθεηκεληθψλ θαη 

μερσξηζηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ε ζε βάζνο θαηαλφεζε ησλ εκπεηξηψλ 

(Μαληδνύθαο, 2007). Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ζηελ παξνχζα κειέηε 

πξνζδηνξίζηεθε απφ ηνλ ηξφπν αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ( ζεκαηηθή αλάιπζε 

δεδνκέλσλ ) θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ απηή κπνξεί λα επηθέξεη ιφγσ ηνπ φγθνπ 

ηεο αλάιπζεο. Σν κηθξφ κέγεζνο ησλ δεηγκάησλ ππαγνξεχεηαη θαη απφ πξαθηηθνχο 

ιφγνπο, θαζψο ην θφζηνο θαη θπξίσο ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπιινγή θαη 

αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ζα θαζηζηνχζαλ εμαηξεηηθά δχζθνιν πξνο 

δηαρείξηζε έλα πνιχ κεγάιν δείγκα (Mason, 2009). 

III. Δξγαιείν πιινγήο Γεδνκέλσλ 

Αλάινγα κε ηνλ βαζκφ δφκεζεο ή ηππνπνίεζεο ηεο ζπλέληεπμεο απφ ηνπο 

εξεπλεηέο, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ εκη-δνκεκέλε θαη ηε κε δνκεκέλε πνηνηηθή 

ζπλέληεπμε. Σα δεδνκέλα ζηελ παξνχζα έξεπλα ζπιιέρζεθαλ κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εκη-δνκεκέλσλ ( εηο βάζνο ) ζπλεληεχμεσλ. Ο ιφγνο πνπ 

επηιέρζεθε απηφο ν ηχπνο ζπλέληεπμεο είλαη δηφηη ε  εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε 

απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, εξσηήζεσλ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ λένπο πνηνηηθνχο κειεηεηέο ψζηε λα έρνπλ έλαλ νδεγφ 

γηα ηα ζέκαηα πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη ζεκαληηθά λα θαιχςνπλ ζην πιαίζην ηεο 

ζπλέληεπμεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ζπλέληεπμεο παξνπζηάδεη επειημία: α) σο πξνο 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εξσηήζεσλ αλάινγα κε ηνλ εξσηώκελν, β) 
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σο πξνο ηελ εκβάζπλζε ζε θάπνηα ζέκαηα κε ζπκκεηέρνληεο πνπ θξίλνληαη 

θαηάιιεινη, γ) σο πξνο ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ηίζεληαη νη εξσηήζεηο θαη δ) σο πξνο 

ηελ πξόζζεζε ή αθαίξεζε εξσηήζεσλ ή ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε. ( Ίζαξε, Πνπξθόο, 

2015 ). Έηζη, ζρεδηάζηεθε έλαο νδεγφο εξσηήζεσλ κε βάζεη ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο 

θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, κε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν, ηε ζρέζε , ηε 

γεληθή ζπκπεξηθνξά ησλ δηδχκσλ. 

IV. Ζ Γηαδηθαζία πιινγήο Γεδνκέλσλ 

Οη ζπκκεηέρνληεο θαη ζπκκεηέρνπζεο απηήο ηεο έξεπλαο πξνζεγγίζηεθαλ απφ ηελ 

ίδηα ηελ εξεπλήηξηα, θαζψο ππήξρε πξνζσπηθή γλσξηκία, είηε κε ηνπο ίδηνπο ηνπ 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο είηε κε κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπο. Αθνχ ινηπφλ ελεκεξψζεθαλ 

νη ζπκκεηέρνληεο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ, ζπδεηήζεθε ε αθξηβήο ψξα θαη ν ηφπνο πνπ ζα ιάκβαλαλ ρψξα νη 

ζπλεληεχμεηο. Οη ηειηθνί ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο ήηαλ αθξηβψο απηνί πνπ 

εξσηήζεθαλ αξρηθά, δειαδή δελ ππήξραλ αληηξξήζεηο ή αξλήζεηο ζπκκεηνρήο. Ήηαλ 

επέιηθηνη, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ηφπν θαη ηελ ψξα, κε απνηέιεζκα φιεο νη ζπλεληεχμεηο 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηηο νηθείεο ηνπο. 

ηελ αξρή ηεο αηνκηθήο ζπλάληεζεο, νη ζπκκεηέρνληεο / νπζεο ελεκεξψζεθαλ 

πξνθνξηθά γηα ηελ έξεπλα, ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

καγλεηνθψλεζεο θαη απνκαγλεηνθψλεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Οη ζπλεληεχμεηο 

δηήξθεζαλ απφ 30 έσο 45 ιεπηά ε θαζεκία θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2017. Ζ θαηαγξαθή ηνπο έγηλε ζε ςεθηαθά αξρεία, ηα νπνία απνκαγλεηνθσλήζεθαλ 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο ηα αξρεία ήρνπ ζα δηαγξαθνχλ.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: 

 Αποηειέζκαηα 

Αθνχ αλαιχζεθαλ ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

ζρεκαηίζηεθαλ ηξία ππέξ -ζέκαηα κε θάπνηα επηκέξνπο ππφ - ζέκαηα. Αθνινχζσο 

παξαηίζεηαη ν πίλαθαο ησλ απνηειεζκάησλ. 

ΤΠΔΡ-ΘΔΜΑΣΑ ΤΠΟ-ΘΔΜΑΣΑ 

1)Ο δεζκόο αλάκεζα ζηα 

δίδπκα αδέιθηα 
 ρέζε 

 Γηαθνξέο 

 «Σειεπάζεηα» 

 Υσξηζκόο - Απνρσξηζκόο 

2)Ζ ζρέζε ησλ δηδύκσλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ 

 Μαδί ή ρσξηζηά 

 Ζ ζρέζε αλάκεζά ηνπο 

 Ζ ζπκπεξηθνξά 

ζπκκαζεηώλ & δαζθάισλ 

3)Σα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο  Οη δπζθνιίεο θαη νη ραξέο 

 Σα εύθνια θαη ηα δύζθνια 

ρξόληα 

 Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ 

γνλέσλ 

 

 

ηελ ζπλέρεηα αλαιχνληαη δηεμνδηθά ηα ππέξ-ζέκαηα θαη ηα ππφ - ζέκαηα, κε ηελ 

παξάζεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απνζπαζκάησλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο. 

1.Ο δεζκόο αλάκεζα ζηα δίδπκα αδέιθηα  

ην ζπγθεθξηκέλν ππέξ-ζέκα, πεξηγξάθεηαη, ηφζν απφ ηνπο γνλείο, φζν θαη απφ ηα 

ίδηα ηα αδέιθηα, ε μερσξηζηή ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζά ηνπο αιιά θαη νη δηαθνξέο 

ζηε ζρέζε ζπγθξηηηθά κε ηα άιια αδέιθηα. Αθφκε, δηαπηζηψλεηαη αλ ππάξρεη θαη ζε 

πνηφ βαζκφ ε ιεγφκελε «ηειεπάζεηα» κεηαμχ ηνπο αιιά θαη πψο ε ζρέζε ηνπο 
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επεξεάδεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζηνλ ρσξηζκφ-απνρσξηζκφ ηνπο. ηφρνο, λα 

αλαθαιπθζεί αλ θαη ζε πνηφ βαζκφ δηαθέξεη ε ζρέζε θαη ην δέζηκν ησλ δίδπκσλ 

αδειθψλ απφ απηή ησλ « απιψλ » αδειθψλ, ην αλ ε ζρέζε απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ 

θηιία ή απφ αληαγσληζκφ θαη λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη ζπκκεηέρνληεο, 

ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε 6εο αίζζεζεο, δειαδή «ηειεπάζεηαο». 

 

 Η ζρέζε 

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηα δίδπκα αδέιθηα ραξαθηεξηδφηαλ αλέθαζελ σο θάηη 

μερσξηζηφ, σο έλα δέζηκν κνλαδηθφ, ην νπνίν μερσξίδεη θαη δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί 

κε απηφ πνπ έρνπλ ηα άιια αδέιθηα. Αλακθίβνια, ππάξρεη ζηελή ζχλδεζε αλάκεζα 

ζηα δίδπκα. Γεδνκέλνπ φηη κνηξάδνληαη ηνλ ίδην ρψξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκβξπτθήο 

αλάπηπμεο, ζπλήζσο αλαπηχζζεηαη έλαο ζσκαηηθφο θαη ζπλαηζζεκαηηθφο δεζκφο 

κεηαμχ ηνπο απφ ηε ζηηγκή πνπ γελληνχληαη. Απηφο ν δεζκφο παξακέλεη ζε φιε ηε 

δσή ηνπο σο έλα μερσξηζηφ ζχκβνιν ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο σο δίδπκν δεπγάξη. (  

ΚΤΠΡΑΗΟΤ , 2016 ) Σφζν ηα δίδπκα αδέιθηα απηήο ηελ έξεπλαο, φζν θαη ε κεηέξα ησλ 

δίδπκσλ θνξηηζηψλ, έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ ηελ επηθξαηνχζα άπνςε, θαζψο 

κέζσ ησλ απαληήζεψλ ηνπο αλαθχεηαη ην πφζν ηειηθά κνλαδηθφ θαη δπλαηφ είλαη 

απηφ ην δέζηκν ζε απηφ ην είδνο ηεο ζρέζεο. 

 

Γηα παξάδεηγκα: 

« Ζ ζρέζε ηνπο δηαθέξεη πνιύ. Κάλνπλ ηα πάληα καδί. Δίλαη πνιύ δεκέλεο. Γελ έρνπλ 

ρσξηζηεί πνηέ, από δηθή ηνπο επηινγή. Ούηε θαλ έρνπλ θνηκεζεί ρσξηζηά.(..) Μπνξεί 

λα καιώλνπλ, ζε ζεκείν πνπ ιεο ζα πάζνπλ θάηη, αιιά έηζη θαη πάξεηο ηε κία καθξηά 

από ηελ άιιε, είλαη ζαλ λα ηηο ζθνηώλεηο. Δίλαη θάηη πνπ ην είραλ αλέθαζελ. Αθόκε θαη 

από πην κηθξέο.(..) Δίλαη θάηη πνπ δελ ην έρσ δήζεη κε ηα άιια κνπ παηδηά. Ήηαλ 

αλεμάξηεηνη. Κακία ζρέζε  κε απηό πνπ έρνπλ απηέο νη δπν. » ( Μεηέρα δίδσκφλ 

θορηηζηώλ – 6,5 εηώλ ) 

« Ζ ζρέζε καο δηαθέξεη, ζπγθξηηηθά κε ηελ ζρέζε ησλ ππόινηπσλ αδειθώλ. ε ζρέζε 

κε ό,ηη βιέπνπκε γύξσ καο δειαδή. Πάληα δηέθεξε. Αθόκε θαη νη γύξσ καο, καο 

έιεγαλ όηη είκαζηε δηαθνξεηηθνί, όηη έρνπκε έλα δέζηκν πνπ  κπνξεί θάπνηνο λα ην 

δηαθξίλεη θαη πνπ δηαθέξεη. Μπνξεί λα καιώλνπκε, αιιά όινη καιώλνπλ θαη ζεσξνύκε 
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όηη είλαη θαη πγηέο. Γελ θάλνπκε θάπνηα πξνζπάζεηα γηα λα είκαζηε έηζη. Φεξόκαζηε 

ζαλ θνιιεηνί θίινη. Καη απηό καο ιέλε όηη βγάδνπκε πξνο ηα έμσ. Γελ είκαζηε απιά 

αδέιθηα. Λέκε ηα πάληα. Δίκαζηε θίινη, θνιιεηνί. Οη άιινη είλαη απιά αδέιθηα. » ( 

Δίδσκα εηερόθσια αδέιθηα,16 εηώλ ) 

« Ζ ζρέζε καο ζεσξώ είλαη πην δέζηε από όηη απηή αλάκεζα ζηα άιια αδέιθηα, πην 

δεκέλε. Νηώζνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ έληνλα. Έρνπκε έλα δηαθνξεηηθό δέζηκν. Δληάμεη, 

ίζσο είλαη θαη ππεξβνιηθό αιιά ζεσξώ όηη έρνπκε ην πην γεξό δέζηκν πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα έρνπλ δπν  αδέιθηα. Δλλνείηαη πσο ζεσξώ όηη δηαθέξεη ε ζρέζε 

αλάκεζα ζηα δίδπκα αδέιθηα, από απηή αλάκεζα ζηα ππόινηπα. Ξεθάζαξα. Καη ην 

πηζηεύσ θαη ην βιέπσ θαη ην βηώλσ εδώ θαη ζαξάληα  πεξίπνπ ρξόληα. Δηδηθά ηώξα 

πνπ ηε ‘’ζπγθξίλσ’’ κε απηή πνπ έρνπλ αλαπηύμεη ηα δηθά κνπ παηδηά, πνπ δελ είλαη 

δίδπκα. » ( Δίδσκα εηερόθσια αδέιθηα,39 εηώλ ) 

Απφ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο θαη λα 

δηαπηζηψζεη φηη ην δέζηκν ζηα αδέιθηα δηαθέξεη. Δίλαη κηα ‘’ζεσξία’’ πνπ έξρεηαη λα 

επηβεβαησζεί. Χζηφζν, ηφζν ε κεηέξα ησλ δηδχκσλ θνξηηζηψλ φζν θαη ηα ίδηα ηα 

δίδπκα αδέιθηα, πεξηγξάθνπλ έλα αιιηώηηθν δέζηκν, φπνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη 

επαθξηβψο ηί είλαη απηφ πνπ θάλεη ηε ζρέζε δηαθνξεηηθή. Καη ζηηο ηξεηο ζπλεληεχμεηο, 

πεξηγξάθεηαη έλα γεξφ δέζηκν, κηα ‘’δέζηε’’, ππάξρεη ζπλαίζζεζε αλάκεζα ζηα 

αδέιθηα. Δίλαη κηα ζρέζε πνπ δελ ‘’επηβιήζεθε’’, αιιά επηιέρζεθε απφ ηα ίδηα ηα 

αδέιθηα. Μπνξεί λα δηαθέξνπλ, αιιά αιιεινζπκπιεξψλνληαη.  

 

Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, δηαθξίλνπκε δηαθνξέο 

ζηε ζρέζε πνπ αλαπηύζζνπλ κεγαιώλνληαο ηα δίδπκα αδέιθηα κεηαμύ ηνπο, θαη ζε 

απηή πνπ αλαπηύζζνπλ ηα κε δίδπκα αδέιθηα. Γηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξόπν 

επηθνηλσλίαο ( φπσο ην ιεγφκελν ‘twin talk’ ), ην δεζκφ ηνπο, ην δέζηκφ ηνπο. Έρνπλ 

έλαλ ηξφπν επηθνηλσλίαο αιιηψηηθν. Δίλαη δχν άλζξσπνη πνπ μεθηλνχλ λα 

κνηξάδνληαη ηε δσή ηνπο απφ ην πξψην ιεπηφ, δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο βάζεηο γηα κηα 

μερσξηζηή ζρέζε. Ζ «κπζηηθή γιώζζα» ησλ δηδχκσλ: Σν θαηλφκελν ηεο «κπζηηθήο 

γιψζζαο» ή « θξππηνθαληαζίαο » ή « ηδηόγισζζαο » ή « απηόλνκεο γιώζζαο» ή 

«γιώζζαο ησλ δηδύκσλ», πξφθεηηαη γηα έλα ζρεηηθά ζπάλην θαηλόκελν πνπ 

παξαηεξείηαη πην ζπρλά ζε κνλνδπγσηηθνχο δηδχκνπο, παξά ζε δηδπγσηηθνχο, θαηά 

ηα βξεθηθά θαη κεηαβξεθηθά ρξφληα. Ζ «κπζηηθή γιψζζα» δελ είλαη κία αιιά πνιιέο, 
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αθνύ θάζε δεπγάξη δηδύκσλ αλαπηύζζεη ηε δηθή ηνπ. ( ΜΑΡΚΟΓΖΜΖΣΡΑΚΖ - 

ΚΟΤΓIΟΤΜΟΤΣΕΑΚΖ - ΚΟΚΚΗΝΑΚΖ, 1992 ) .Πνιιά δίδπκα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο θαιχηεξα απφ φηη κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο γηαηί πεξλνχλ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο εκέξαο καδί: Μαζαίλνπλ πψο λα δηαβάδνπλ ην έλα ηηο ρεηξνλνκίεο θαη ηηο 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ άιινπ θαη πνιιέο θνξέο έρνπλ ηε δηθή ηνπο γιψζζα 

πνπ θαλέλαο άιινο δελ θαηαιαβαίλεη (ηδηαίηεξα ηα κνλσνγελή). (Γξ.ΓΚΟΛΣΗΟΤ, 

2016) 

 

Γηα παξάδεηγκα: 

«Δίλαη κηα ζρέζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη θαζαξά από θηιία. Καη ηα άιια κνπ παηδηά ήηαλ 

θνληά ην έλα κε ην άιιν,  αιιά όρη ζε απηό ην επίπεδν. Δίλαη πνιύ πην δεκέλεο από ηα 

άιια παηδηά. Ζ επηθνηλσλία ηνπο είλαη πνιύ πην απιή, δελ ηζαθώλνληαη ηόζν ζπρλά 

νύηε ηόζν εύθνια θαη απηό γηαηί θαηαιαβαίλεη αζηξαπηαία ε κία ηη ζέιεη ε άιιε θαη είλαη 

πξόζπκε λα ηεο ην δώζεη, ρσξίο πνιιά ιόγηα. Σα κεγαιύηεξά κνπ παηδηά είραλ 

κεγαιύηεξν εγσηζκό. Γελ κνηξάδνληαλ ηόζν εύθνια θαη δελ θαηαιάβαηλαλ ηηο 

‘αλάγθεο’ ηνπ άιινπ. Λόγσ ειηθίαο ζεσξώ.» (Μεηέρα δίδσκφλ θορηηζηώλ – 6,5 

εηώλ) 

«Απηό πνπ καο έιεγαλ όζνη καο δνύζαλ θαη καο δνπλ αθόκε είλαη ζαλ λα 

αιιεινζπκπιεξσλόκαζηε. Δπεηδή είκαζηε ζηελ ίδηα ειηθία, κπνξεί εύθνια λα 

θαηαιάβεη ν έλαο ηνλ άιινλ, γηαηί νπζηαζηηθά πεξλάκε από ηα ίδηα ζηάδηα θαη ηηο ίδηεο 

δπζθνιίεο. Γελ ρξεηάδεηαη λα ιέκε πνιιά. Τπάξρεη ακνηβαία αγάπε. Μνπ θαίλεηαη 

πνιύ απιό θαη εύθνιν λα κεγαιώλνπκε έηζη, ηαπηόρξνλα. Βέβαηα από ηελ άιιε 

πιεπξά, έρεηο λα δηαρεηξηζηείο ,πέξαλ ησλ δηθώλ ζνπ πξνβιεκάησλ θαη ηνπ άιινπ. 

Σνπιάρηζηνλ όκσο μέξεη ν θαζέλαο πώο αθξηβώο λνηώζεη ν άιινο.(..)Δίλαη κηα ζρέζε 

θνιιεηώλ θίισλ ,ε νπνία δελ ρξεηάζηεθε θαη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα γηα λα ρηηζηεί.» 

(Δίδσκα εηερόθσια αδέιθηα,16 εηώλ) 

«Γεληθά ηα δίδπκα αδέιθηα ,όπσο θαη εκείο, λνηώζνπλ έληνλα ην έλα ην άιιν. Δίλαη κηα 

δηαθνξεηηθή ζρέζε. Σα ππόινηπα αδέιθηα ζα ηα δεηο λα καιώλνπλ, λα θαβγαδίδνπλ 

,αθόκε θαη γηα ηνλ πην αζήκαλην ιόγν. Δκείο, όζν νπηνπηθό θαη απίζηεπην θη αλ 

αθνύγεηαη, δελ καιώζακε πνηέ. ε ό,ηη αθνξά εκάο ηνπο δπν ηνπιάρηζηνλ, θαη 

απνθιεηζηηθά ηε δηθή καο ζρέζε, δελ ήξζακε πνηέ ζε ξήμε. Οη ηόλνη ίζσο λα 

αλέβαηλαλ όηαλ ζπδεηνύζακε γηα θάπνην πξόβιεκα ηνπ άιινπ, αιιά ζαλ Σ θ Ρ δελ 
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καιώζακε .Μεγαιώζακε καδί, πεξάζακε από ηηο ίδηεο θαηαζηάζεηο θαη εηδηθά ηώξα 

δελ ρξεηάδεηαη θαλ λα πνύκε θάπνηα πξάγκαηα γηαηί θαη κόλν κηα καηηά αξθεί γηα 

θαηαιάβνπκε ηί ζέιεη, ηί λνηώζεη, ηί έρεη ν άιινο. ηαλ κεγαιώλεηο παξάιιεια κε 

θάπνηνλ, κπνξείηε λα αλαπηύμεηε έλαλ δηθό ζαο θώδηθα επηθνηλσλίαο. Πηζηεύσ όηη 

απηό είλαη θαη ην αλώηεξν επίπεδν ζε κηα ζρέζε, λα κπνξείο λα επηθνηλσλείο εύθνια 

θαη απιά, ρσξίο πνιιά κε ηνλ άιινλ.» (Δίδσκα εηερόθσια αδέιθηα,39 εηώλ) 

Απφ ηα απνζπάζκαηα κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε φηη ην λα κεγαιψλεηο 

παξάιιεια κε θάπνηνλ άιινλ, κε ηνλ αδειθφ ζνπ, κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά 

ην δέζηκν πνπ έρεηε. Σα δίδπκα ινηπφλ, επεηδή κνηξάδνληαη ηα πάληα, (θαηαζηάζεηο, 

ζπκπεξηθνξέο, ζηάδηα αλάπηπμεο θιπ ), είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ θαη έλα 

δηαθνξεηηθφ δέζηκν κεηαμχ ηνπο αιιά θαη έλαλ δηθφ ηνπο ηξφπν επηθνηλσλίαο, πνιχ 

πην απιφ απφ θάζε άιιν. Πεξλνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο ηνπο καδί, 

αλαπηχζζνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη παίξλνπλ ηα ίδηα εξεζίζκαηα. Απηφ πνπ ηνπο 

δηαθξίλεη πεξηζζφηεξν απφ ηα άιια παηδηά, είλαη ην δήηεκα ηνπ κνηξάζκαηνο. Σν 

δήηεκα ηνπ κνηξάζκαηνο ζηνπο δηδχκνπο είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ. Δίλαη θάηη πνπ 

ην θάλνπλ ζπλήζσο απζφξκεηα ήδε απφ ηε ζχιιεςή ηνπο θαζψο αλαπηχζζνληαη 

ζην ίδην ελδνκήηξην πεξηβάιινλ κε ηε δηαξθή θπζηθή παξνπζία ελφο δηδχκνπ θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο θχεζήο ηνπο. Ζ εκπεηξία ηνπ κνηξάζκαηνο ζπλερίδεηαη θαη 

κεηαγελλεηηθά, θαζψο κνηξάδνληαη απφ ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ γνληψλ 

ηνπο, έσο ηα παηρλίδηα θαη ην δσκάηηφ ηνπο. Απηφ δειαδή πνπ ηα κε δίδπκα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζην λεπηαγσγείν ζην πιαίζην ησλ 

θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, νη δίδπκνη απηήο ηεο 

ειηθίαο ην θάλνπλ ήδε απφ ηελ αξρή ηεο δσήο ηνπο. ( ΜΑΡΚΟΓΖΜΖΣΡΑΚΖ, 2011) Ίζσο 

λα είλαη θαη απηφ πνπ νξίδεη απηή ηε ζρέζε σο μερσξηζηή, πνπ θάλεη απηφ ην δέζηκν 

κνλαδηθφ. Τπάξρεη κηα a priori θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ άιινπ. 

 

 «Σειεπάζεηα» 

Σν δήηεκα ηεο 6εο αίζζεζεο, ηεο «ηειεπάζεηαο», ηνπ αλ ππάξρεη ή φρη δειαδή, 

κεηαμχ ησλ δίδπκσλ αδειθψλ, είλαη έλα ακθηιεγφκελν ζέκα ζην νπνίν ε 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δελ έρεη θαηαθέξεη αθφκε λα απαληήζεη κε ζηγνπξηά, παξά ηα 

πνιιά παξαδείγκαηα θαη πεξηζηαηηθά απηήο ηεο 6εο αίζζεζεο αλά ηνλ θφζκν, 

αλάκεζα ζε αδέιθηα πνπ είηε βξίζθνληαη ζε κεγάιε απφζηαζε θαη ‘λνηψζνπλ’ θάηη 
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είηε βηψλνπλ ςπρνζσκαηηθά ηνλ πφλν ηνπ αδειθνχ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

παξάδεηγκα δπν αδειθψλ, ηνπ Craig and Brenton Gurney. Απνηεινχλ δεπγάξη 

κνλνδπγσηηθώλ, παλνκνηόηππσλ δηδύκσλ πνπ κεγάισζαλ σο αρψξηζηα κηθξά 

αγνξάθηα θαη ζπλέρηζαλ λα είλαη θνληά θαη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο. Απηφο ν ζηελφο 

δεζκφο δνθηκάζηεθε φηαλ ν έλαο απφ ηνπο δχν ήξζε αληηκέησπνο κε κηα πνιχ 

ζπάληα κνξθή θαξθίλνπ. ηαλ ν Craig ήηαλ 43 εηψλ ππνβιήζεθε ζε κηα ζεξαπεία γηα 

έλα δηαθεθνκκέλν ρφξδσκα ην 2011, ( έλα ζπάλην είδνο θαξθίλνπ ησλ νζηψλ, πνπ 

δηακνξθψλεη έλαλ φγθν ζηε βάζε ηνπ θξαλίνπ ). Ο δίδπκφο ηνπ ν Brenton, ήηαλ 

δίπια ηνπ ζε θάζε ζηάδην. Σν πεξίεξγν είλαη φηη ζε απηή ηελ ηζηνξία απηφο πνπ 

αλεζπρνχζε  φηη έρεη θαξθίλν ζηνλ εγθέθαιν ήηαλ ν Brenton, θαζψο απηφο ήηαλ πνπ 

είρε πνιχ ζπρλνχο πνλνθεθάινπο. Ο Brenton απνθάζηζε λα ζπκκεηάζρεη ζε κηα 

εξεπλεηηθή κειέηε γηα δηδχκνπο πνπ πεξηειάκβαλε ηε δηεμαγσγή κηαο καγλεηηθήο 

ηνκνγξαθίαο ηνπ εγθεθάινπ θαη δήηεζε απφ ηνλ Craig λα πάεη καδί ηνπ σο ην δίδπκν 

δεπγάξη πνπ ρξεηαδφηαλ ε έξεπλα. Σα απνηειέζκαηα γηα ηνλ Brenton ήηαλ θαζαξά 

αιιά ,πξνο έθπιεμε, νδήγεζαλ ζηελ αλαθάιπςε ελφο φγθνπ ζηε βάζε ηνπ θξαλίνπ 

ηνπ Craig. χκθσλα κε ηνλ Brenton ε πξψηε ηνπ ζθέςε ήηαλ « Έπξεπε λα ήκνπλ 

εγψ », « Δγψ ήκνπλ απηφο πνπ είρε ηνπο πνλνθεθάινπο, εγψ ρξεηαδφκνπλ ηελ 

καγλεηηθή, φρη ν αδειθφο κνπ ». Αιιά νη πνλφθεθαινί ηνπ θαη ε απνθαζηζηηθφηεηά 

ηνπ γηα ηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία θαίλεηαη λα ήηαλ απηά πνπ έζσζαλ ηε δσή ηνπ 

αδειθνχ ηνπ. Ο Craig ππέζηε κηα δεθάσξε εγρείξεζε ζην ηδησηηθφ λνζνθνκείν 

Westmead ζην χδλευ γηα λα αθαηξέζεη έλαλ φγθν ζρεδφλ πέληε εθαηνζηψλ. « Ήηαλ 

κηα δχζθνιε πεξίνδνο γηα εκάο θαη ηελ νηθνγέλεηά καο θαζψο ήηαλ κηα δχζθνιε θαη 

επαίζζεηε επέκβαζε θαη ήκαζηαλ αβέβαηνη γηα ην αλ ζα επηβίσλε ν αδειθφο κνπ ».  

Σα αδέιθηα ήηαλ πάληα θνληά αιιά απηφ ην γεγνλφο θαη ε αζζέλεηα ηνπο έθεξε αθφκε 

πην θνληά. ( Twins Research Australia ) ηελ παξνχζα έξεπλα, απηή ε άιινπ ηχπνπ 

επαθή θαη ζχλδεζε κεηαμχ αδειθψλ, εληνπίδεηαη, θαη κάιηζηα ζε έληνλν βαζκφ, ζηα 

αδέιθηα κεγαιχηεξεο ειηθίαο αιιά δείγκαηά ηεο θαίλεηαη λα ππάξρνπλ αθφκε θαη ζηα 

δίδπκα θνξίηζηα κηθξφηεξεο ειηθίαο. (6,5 εηψλ) 

 

Γηα παξάδεηγκα: 

 « Αθόκε, δελ έρσ αληηιεθζεί θάπνην ηέηνην πεξηζηαηηθό ηειεπάζεηαο ή θάηη παξόκνην. 

Αλ ληώζεη θάηη ε κία γηα ηελ άιιε. Βέβαηα, δελ μέξσ θαηά πόζν κπνξεί λα ζεσξεζεί 
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σο «6ε αίζζεζε», αιιά όηαλ αξξσζηαίλνπλ, αξξσζηαίλνπλ καδί. ηαλ παζαίλεη θάηη ε 

κία κεηά από ιίγεο κέξεο ζα ην πάζεη θαη ε άιιε. Απηό, λαη, ην έρνπλ. Αιιά αθόκε δελ 

έρσ είηε ληώζεη είηε δεη θάηη έληνλα γηα λα πσ όηη όλησο ηζρύεη. Θα ζνπ πσ απιά όηη 

ζηελαρσξηνύληαη ε κία γηα ηελ άιιε. » ( Μεηέρα δίδσκφλ θορηηζηώλ, 6,5εηώλ ) 

« Γεληθά, ππάξρνπλ πάξα πνιιέο θνξέο πνπ έρνπκε αηζζαλζεί απηό πνπ ιέλε –

ηειεπάζεηα-.Θα ζνπ πσ έλα παξάδεηγκα, έλα από ηα πνιιά. Ήκνπλ έμσ,(Δ),θαη 

έλνησζα έλα ζθίμηκν, όηη θάηη ζα γίλεη ζε θάπνην πνιύ θνληηλό κνπ άλζξσπν. Γελ 

κπνξώ λα ην εμεγήζσ, ήηαλ ζαλ πξναίζζεκα. ηαλ γύξηζα ζπίηη, έκαζα όηη ν Α ήηαλ 

ζην λνζνθνκείν γηαηί είρε ζπάζεη ην πόδη ηνπ ζην πνδόζθαηξν. Δίλαη έλα ζπλαίζζεκα 

πνπ ην έρνπκε ληώζεη θαη νη δπν, αξθεηέο θνξέο θαη πάληα έβγαηλε αιεζηλό. » ( 

Εηερόθσια δίδσκα αδέιθηα, 16 εηώλ ) 

« Θα ζνπ πσ έλα πεξηζηαηηθό. 

Πρ1 

ηαλ ήκαζηαλ πην κηθξνί, βξηζθόκαζηαλ ζε δηαθνξεηηθά κέξε, δειαδή δελ ήκαζηαλ 

καδί. Ο  Σ είρε ζπάζεη ην ρέξη ηνπ. Δγώ όκσο δελ ην γλώξηδα. Πνλνύζε ην ρέξη κνπ 

αθξηβώο ζην ίδην ζεκείν, ρσξίο όκσο εγώ λα έρσ πάζεη θάηη. » 

Πρ2 

« Άιιε θνξά, είρα ρηππήζεη πάιη λνκίδσ, θάηη ηέηνην, ε Ρ όκσο δελ ην ήμεξε. Κάπνηα 

ζηηγκή κε παίξλεη ηειέθσλν, ρσξίο λα μέξεη θάηη, θαη κε ξσηάεη αλ ηελ ηάδε κέξα, ηελ 

ηάδε ώξα πεξίπνπ κνπ είρε ζπκβεί θάηη, αλ είρα πάζεη θάηη γηαηί είρε ληώζεη έλα 

παξάμελν πξναίζζεκα. » 

« Γεληθά, έρνπλ ζπκβεί πνιιά ηέηνηα πεξηζηαηηθά. ηηγκέο πνπ θάζε θνξά πνπ πνλάεη 

ν έλαο ,πνπ θάηη ζα ηνπ ζπκβεί, ζα ην ληώζεη θαη ν άιινο. Δίλαη ζαλ λα ηνπ θάλεη 

ζσκαηηθή ζπκπαξάζηαζε. Αθόκε θαη όηαλ εγώ γελλνύζα & είρα όιε ηελ αγσλία θαη 

ηελ αλεζπρία, ν Σ ήηαλ ζηε δνπιεηά θαη κέρξη λα γελλήζσ ,ήηαλ ιεο θαη ζα γελλνύζε 

θαη απηόο. Δίρε ην ίδην ζπλαίζζεκα. Έλνησζε αθόκε θαη ηνλ ίδην πόλν, αλ ζα 

κπνξνύζε λα εηπσζεί θάηη ηέηνην. » ( Δίδσκα εηερόθσια αδέιθηα, 39 εηώλ ) 

 

Οη εκπεηξίεο ησλ εξσηεζέλησλ είλαη απηέο πνπ έξρνληαη λα δηαθσηίζνπλ ηελ 

ύπαξμε ηεο «ηειεπάζεηαο» ζηε ζρέζε ησλ αδειθψλ. ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ 
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θνξηηζηψλ, θαίλνληαη θάπνηα ςήγκαηα απηήο ηεο αίζζεζεο, ηα νπνία φκσο ε κεηέξα 

ηνπο δελ ηα ραξαθηεξίδεη έηζη. Ζ πνηφηεηα  φκσο ησλ ιεγφκελψλ ηεο είλαη ίδηα κε 

απηή ησλ ππφινηπσλ αδειθψλ. ηα αδέιθηα κεγαιχηεξεο ειηθίαο ε ζχλδεζε είλαη 

αξθεηά έληνλε θαη ζε ςπρνζσκαηηθό βαζκφ, θαζψο βηψλνπλ αθφκε θαη ηνλ πφλν ν 

έλαο ηνπ άιινπ.  Αηζζάλνληαη έληνλα ν έλαο ηνλ άιινλ, λνηψζνπλ φηαλ θάηη δελ πάεη 

θαιά, είλαη ‘ζπλδεδεκέλνη’ κεηαμχ ηνπο. H νπζία θαη ην ζεκαληηθφηεξν ζε απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο ζρέζεο θαλεξψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη φρη απιά 

‘αηζζάλνληαη’ θάπνηα πξάγκαηα αιιά κπνξνχλ αθφκε λα βηψζνπλ θαη ηνλ αιεζηλφ 

πφλν ηνπ αδειθνχ ηνπο.  

 

 Υσξηζκόο – Απνρσξηζκόο 

Πψο αληηδξνχλ φκσο ηα δίδπκα αδέιθηα φηαλ βξίζθνληαη καθξηά ην έλα απφ ην 

άιιν; Αλ πάξνπκε ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ δηδχκσλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

ζρέζεο ηνπο, πνπ δηαθέξεη απφ θάζε άιιε, ηφηε θαη ην ζέκα ηνπ απνρσξηζκνχ ηνπο 

ζα απνηειεί θαη απηφ έλα ηδηαίηεξν δήηεκα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ, πνπ είηε δελ κπνξνχζαλ λα απνρσξηζηνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ είηε, φηαλ 

γίλνληαλ πξνζπάζεηεο ρσξηζκνχ, ππήξρε έληνλε αληίδξαζε θαη δπζαξέζθεηα. 

 

Γηα παξάδεηγκα: 

« Πξνζπαζνύζα λα ηηο ρσξίζσ γηαηί κνπ έιεγαλ όινη λα ηηο ‘δηαρσξίδσ’ γηα λα θάλνπλ 

δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, ¨Θα παίξλεηο ηε κία εζύ θαη ηελ άιιε ν κπακπάο ηνπο θαη ζα 

πεγαίλεηε ν έλαο δεμηά θαη ν άιινο αξηζηεξά¨. Σν απνηέιεζκα ήηαλ κεηά από πέληε -  

δέθα βήκαηα ,λα αθνύο & από ηηο δπν ¨ζέισ ηελ αδειθή κνπ¨. Καη θπζηθά θαηαιήγακε 

θαη πάιη όινη καδί γηαηί ηα παηδηά δελ πεξλνύζαλ θαιά θαη δελ κπνξνύζαλ 

ρσξηζηά.(..). Σα άιια κνπ παηδηά δελ ην είραλ απηό, δελ ελδηέθεξε δειαδή ηνλ έλα 

πνπ κπνξεί λα είλαη ν άιινο. Ήηαλ αλεμάξηεηα.(..) Υώξηα ε κία από ηελ άιιε έρνπλ 

κείλεη κόλν γηα κεξηθέο ώξεο. Γηα παξάδεηγκα, κηα κέξα ε κία δσγξάθηδε θαη ε άιιε 

είρε πάεη κε ηνλ κπακπά ηεο ζηνλ νδνληίαηξν. ζε ώξα έιεηπε , ε άιιε θνηηνύζε ην 

ξνιόη θαη ξσηνύζε πόζνπο θύθινπο πξέπεη λα θάλεη γηα λα γπξίζεη ε αδειθή ηεο. Σελ 

πεξίκελε κεο ηελ αλεζπρία. Καη ε άιιε  πάληα θάηη ζα ηεο έθεξλε όηαλ γπξλνύζε. » ( 

Μεηέρα δίδσκφλ θορηηζηώλ, 6,5εηώλ ) 
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« Γεληθά δελ έρνπκε κείλεη πνηέ ρσξηζηά γηα θάπνην κεγάιν δηάζηεκα. Αθόκε θαη ζηηο 

δηαθνπέο ,όηαλ πεγαίλακε γηα παξάδεηγκα ζην ρσξηό ,πάληα θξνληίδακε λα 

πεγαίλνπκε καδί, πνηέ ρσξηζηά ή ζε δηαθνξεηηθέο πεξηόδνπο.(..) Δπίζεο, κηα θνξά 

είρακε καιώζεη θαη ε Δ έθαλε γηα πιάθα πσο έθεπγε από ην ζπίηη. Δγώ είρα ηξειαζεί 

γηαηί πίζηεπα πσο ην έθαλε πξαγκαηηθά θαη βγήθα από ην ζπίηη ζαλ ηξειόο γηα λα ηελ 

βξσ. Αλέθαζελ ε επηινγή ήηαλ ην ‘καδί’. Φξνληίδακε λα είκαζηε καδί ,ην ζέιακε. Ίζσο 

ηώξα πνπ κεγαιώλνπκε πεξηζζόηεξν λα ςάρλνπκε γηα κεγαιύηεξε αλεμαξηεζία αιιά 

δελ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά, θαη πάιη. » ( Εηερόθσια δίδσκα αδέιθηα, 16 εηώλ ) 

« Ζ κόλε θνξά πνπ κείλακε ρσξηζηά ν έλαο από ηνλ άιινλ ήηαλ ν αδειθόο κνπ  είρε 

πάεη θαληάξνο. Σα ππόινηπα ρξόληα, κέρξη θαη ηώξα, είκαζηε καδί. Αθόκε θαη όηαλ 

παληξεύηεθα εγώ θαη ήκνπλ ηόηε ζε άιιν ζπίηη, είρακε θαζεκεξηλή επαθή, εξρόκνπλ 

θαζεκεξηλά ζην ζπίηη. ηαλ όκσο ν αδειθόο κνπ  ήηαλ ζην ζηξαηό, ήηαλ κηα ζρεηηθά 

δύζθνιε πεξίνδνο. Δίρακε ζπλεζίζεη λα είκαζηε καδί, λα κηιάκε, λα κελ ππάξρεη κέξα 

ζρεδόλ πνπ λα κελ επηθνηλσλήζνπκε έζησ γηα 5 ιεπηά. Καη μαθληθά ην λα βξεζνύκε 

δελ ήηαλ θαη ηόζν απιό. Ήηαλ έλα πεξίεξγν ζπλαίζζεκα. Ήηαλ ιεο θαη είρε ρσξηζηεί 

ην έλα ζώκα ζε δπν κέξε πνπ βξίζθνληαλ ζε δηαθνξεηηθέο πόιεηο. » ( Εηερόθσια 

δίδσκα αδέιθηα, 39 εηώλ ) 

 

πσο θαίλεηαη, ηα δίδπκα αδέιθηα δελ πξνηηκνύλ ηελ απόζηαζε. 

Μεγαιψλνληαο, έρνπλ ζπλεζίζεη λα είλαη καδί αιιά πεξλψληαο ηα ρξφληα, έρεη 

αξρίζεη πηα λα γίλεηαη ε επηινγή ηνπο. Ζ παξέα ηνπο, ν θίινο ηνπο είλαη ν αδειθφο 

ηνπο θαη είλαη δχζθνιν πηα λα ηνλ απνρσξηζηνχλ γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ιφγν. Δμαηηίαο 

ησλ δηάθνξσλ ειηθηαθψλ ζηαδίσλ πνπ ππάξρνπλ απφ ηα αδέιθηα ηεο έξεπλαο, 

κπνξνχκε λα πνχκε κε ζηγνπξηά φηη απηή ε αρψξηζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο δελ είλαη 

ζέκα επηβνιήο απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ. Ίζσο απηφ λα ίζρπε αλ ζπλέβαηλε κφλν 

ζηηο κηθξέο ειηθίεο θαη εμαιεηθφηαλ φζν πεξλνχζαλ ηα ρξφληα . κσο, ε ζπλερήο 

επαθή θαη ε αδπλακία απνρσξηζκνχ ηνπ ελφο απφ ηνπ άιινπ ζηελ πνξεία ηεο δσήο 

ηνπο, είλαη απηή πνπ απνδεηθλχεη φηη ηα δίδπκα αδέιθηα επηιέγνπλ ην ‘καδί’ , 

επηιέγνπλ ηνλ αδειθφ σο θνιιεηφ ηνπο, επηιέγνπλ κηα ζρέζε κε πξσηαγσληζηή ηνλ 

δίδπκφ ηνπο ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα απνρσξηζηνχλ γηα ιίγν κφλν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

2.Η ζρέζε ησλ δηδύκσλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ 
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ην ππέξ-ζέκα απηφ, εμεηάδεηαη ην αλ πξνηηκάηαη ηα δίδπκα αδέιθηα λα είλαη καδί 

ζην ζρνιείν θαη γηαηί, πψο είλαη ε ζρέζε αλάκεζά ηνπο ππφ ηελ ζθεπή ηνπ ζρνιείνπ 

αιιά θαη πνηά είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πεξηγχξνπ ηνπο, δειαδή ηφζν ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο φζν θαη ησλ δαζθάισλ ηνπο απέλαληη ηνπο. ηφρνο, λα ειεγρζεί αλ 

ηα δίδπκα αδέιθηα αληηκεησπίδνληαη σο κνλάδεο ή σο αδηαίξεην ζχλνιν αιιά θαη 

πψο αληηδξνχλ ηα ίδηα ζε έλα δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ απφ απηφ ηνπ ζπηηηνχ ηνπο. Σα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηα πξνζρνιηθά θαη ηα ζρνιηθά  ρξφληα ησλ δηδχκσλ 

ζπαλίδνπλ. Πνιιά θξάηε δελ πξνβιέπνπλ φηη ζηα λεπηαγσγεία θαη ζηα δεκνηηθά 

ζρνιεία θνηηνχλ δίδπκα παηδηά θαη, φηαλ έξρεηαη ε ζηηγκή θάπνησλ απνθάζεσλ (π.ρ. 

αλ ζα είλαη ηα δίδπκα ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή ηάμε, ζε ίδην ή ζε δηαθνξεηηθφ 

λεπηαγσγείν θαη δεκνηηθφ ζρνιείν), ηφηε νη  γνλείο θαη νη   εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα 

δηαθσλνχλ θαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο ηηο νπνίεο ζχληνκα αλαηξνχλ. ( 

ΜΑΡΚΟΓΖΜΖΣΡΑΚΖ - ΚΟΤΓIΟΤΜΟΤΣΕΑΚΖ - ΚΟΚΚΗΝΑΚΖ, 1992 ) 

 

 Η ζρέζε αλάκεζά ηνπο 

Απφ ηελ αξρή ηεο δσήο ηνπο, απφ ην πξψην θηφιαο ιεπηφ, ηα δίδπκα απνηεινχλ 

έλα αδηαρψξηζην ζχλνιν. Καη σο ζχλνιν αξρίδνπλ λα πνξεχνληαη ζηε δσή ηνπο. Οη 

γνλείο επηιέγνπλ ηα παηδηά ηνπο λα είλαη ζην ίδην ή ζε δηαθνξεηηθφ ζρνιείν; Πψο 

αξρίδνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ηε ζρέζε ηνπο φηαλ βγνπλ έμσ απφ ην ζπίηη θαη βξεζνχλ 

ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ; Θα πξνηηκήζνπλ λα ζπλερίζνπλ ην ‘καδί’ ή ζα ρσξίζνπλ 

γηα ιίγν ηνπο δξφκνπο ηνπο; 

 

Γηα παξάδεηγκα: 

« ην ζρνιείν ηηο έρσ βάιεη καδί. Γελ είρα βέβαηα θαη άιιε επηινγή, λα ηηο ρσξίζσ, 

αιιά θαη λα είρα πάιη ην ίδην ζα έθαλα. Καηά ηε γλώκε κνπ είλαη θαιύηεξν θαη γη’απηέο. 

Ννκίδσ ππό άιιεο ζπλζήθεο ζα είρακε πξόβιεκα, ζα έιεηπε ε κία ζηελ άιιε θιπ.(..) 

Παίδνπλ καδί αιιά ζε γεληθέο γξακκέο δηαηεξνύλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Γελ θάζνληαη 

πάληα καδί. ηελ αξρή ήηαλ ζην ίδην ζξαλίν, γηαηί έηζη ήζειαλ, αιιά κε ηνλ θαηξό 

ρσξίζηεθαλ. Γελ έρνπλ ζέκα λα είλαη ζηακαίεο. Θα αλαδεηήζεη ζίγνπξα ε κία ηελ 

παξέα ηεο άιιεο, αιιά ζα πεξάζνπλ θαη αξθεηό ρξόλν κε ηηο παξέεο ηνπο. ηαλ, γηα 

παξάδεηγκα, ζα έρεη θάπνην πξόβιεκα ε κία ζα ηξέμεη ζηελ άιιε, θαη ην αληίζεην. 
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Δίλαη ηόζν καδί όζν θαη ρσξηζηά. Απηά, όζνλ αθνξά ην δεκνηηθό. ηνλ παηδηθό 

ζηαζκό θαη ζην λεπηαγσγείν ήηαλ θαη πάιη καδί. Δθεί ην δύζθνιν ήηαλ ην λα 

απνρσξηζηνύλ εκέλα πην πνιύ. Αιιά πξνζαξκόζηεθαλ αξθεηά γξήγνξα. Δθεί ήηαλ 

πην ‘αρώξηζηεο’ από όηη ηώξα ζην δεκνηηθό. » ( Μεηέρα δίδσκφλ θορηηζηώλ, 6,5 

εηώλ ) 

« Ήκαζηαλ πάληα καδί ζην ζρνιείν. Από ην λεπηαγσγείν κέρξη θαη ζήκεξα ζην 

Λύθεην. Καη επεηδή καο είραλ βάιεη καδί θαη γηαηί ην ζέιακε. Ννκίδσ ζα ήηαλ δύζθνιν 

λα βξηζθόκαζηαλ ζε δηαθνξεηηθά ζρνιεία. ρη ηόζν γηα εκέλα, όζν γηα ηελ αδειθή 

κνπ. Ήηαλ πνιιή θνιιεκέλε πάλσ κνπ. Σόζν ζην λεπηαγσγείν, όζν θαη ζηηο αξρέο 

ηνπ Γεκνηηθνύ. Έλησζε αλαζθάιεηα αλ δελ ήκαζηαλ καδί θαη εγώ έλησζα άζρεκα πνπ 

ηελ έβιεπα έηζη. Πξνζπαζνύζα λα ηελ θαζεζπράζσ. Ήζειε λα είλαη κόλν καδί κνπ, 

είρε πάζεη θάηη ζαλ αγνξαθνβία. Καη λνκίδσ ην γεγνλόο όηη ηειηθά βξηζθόκαζηαλ ζην 

ίδην ζρνιείν ηε βνήζεζε λα ην μεπεξάζεη, γηαηί  είρε εκέλα πνπ κπνξνύζα λα ηελ 

θαηαιάβσ αξθεηά θαιά θαη λα βγνύκε καδί από απηή ηελ θαηάζηαζε.(..)Αλ θαη 

βξηζθόκαζηαλ ζε δηαθνξεηηθέο παξέεο,  θξνληίδακε λα έρεη επαθή ν έλαο κε ηνλ 

άιινλ. Ίζσο γηα αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά όηη όια είλαη θαιά. Αλ γίλεη θάηη, ε αδειθή κνπ 

είλαη απηή πνπ ζα ηξέμσ λα ην πσ, όπσο θαη ην αληίζεην. Δίλαη ν πην θνληηλόο κνπ 

άλζξσπνο εληόο θαη εθηόο ζρνιείνπ, ε θνιιεηή κνπ θαη έηζη παξακέλεη θαη ζην 

ζρνιείν απιώο δελ είκαζηε ηόζν ‘θνιιεηά’ όζν εθηόο απηνύ. » ( Εηερόθσια δίδσκα 

αδέιθηα, 16 εηώλ ) 

« Αλέθαζελ ήκαζηαλ καδί. Ήηαλ επηινγή ησλ γνληώλ καο αιιά νύηε ζε εκάο είρε 

πεξάζεη πνηέ ε ηδέα ηνπ λα βξηζθόκαζηε ρώξηα, έζησ θαη ζην ζρνιείν. Οπόηε θαη δηθή 

καο επηινγή λα ήηαλ ,πάιη ην ίδην ζρνιείν ζα επηιέγακε. Γελ καο άξεζε θαζόινπ ην λα 

είκαζηε ρσξηζηά. Σν αληίζεην αθξηβώο. Κάζε ρξόλν ππήξρε άγρνο κε ηπρόλ θαη καο 

βάινπλ ζε δηαθνξεηηθά ζρνιεία. ίγνπξα ήηαλ θαη ζπλήζεηα αιιά έγηλε επηινγή.(..) 

Αλήθακε ζε άιιεο παξέεο ν θαζέλαο αιιά πάληα ζην πξναύιην ν έλαο ‘έςαρλε’ ηνλ 

άιινλ ,έζησ λα ηνλ βιέπεη, όηη είλαη θαιά κε ηνπο θίινπο ηνπ. Γελ ρξεηαδόκαζηαλ 

πνιιά. Μηα καηηά αξθνύζε. Αλ ζπλέβαηλε θάηη, ηόηε ζα πήγαηλε ν έλαο ζηνλ άιινλ. » ( 

Εηερόθσια δίδσκα αδέιθηα, 39 εηώλ ) 

 

πσο δηαθαίλεηαη, νη γνλείο είλαη απηνί πνπ έρνπλ ηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν γηα ην 

αλ ηα δίδπκά ηνπο ζα εληαρζνχλ ζε ίδην ή ζε δηαθνξεηηθφ ζρνιείν. Χζηφζν, απηή ε 
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αξρηθή πξνεπηινγή ησλ γνλέσλ, γίλεηαη, ζην κέιινλ, θαη επηινγή ησλ ίδησλ ησλ 

παηδηψλ, θαζψο δελ ζα κπνξνχζαλ λα θαληαζηνχλ ην λα είλαη ζε δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα, φπσο θαίλεηαη απφ ηα ιεγφκελά ηνπο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ππάξρεη 

αθφκε θαη ν θφβνο κήπσο δηαρσξηζηνχλ, ελψ ζε άιιεο, ε παξνπζία ηνπ αδειθνχ 

είλαη απηή πνπ βνεζάεη λα μεπεξαζηεί θάπνηνο άιινο θφβνο. Σν πεξηβάιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ είλαη απηφ πνπ ζα ‘ρσξίζεη’ γηα ιίγν ηα αδέιθηα, ηα νπνία φκσο ζα 

αλαηξέμνπλ ην έλα ζην άιιν ζε θάπνηα δπζθνιία. Ζ ζρέζε ζα παξακείλεη ε ίδηα θαη 

ζα επηιεγνχλ νη εθάζηνηε παξέεο. Ζ επηζπκία ησλ δίδπκσλ παηδηψλ λα θνηηήζνπλ 

ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή ηάμε θαη λα έρνπλ ηνπο ίδηνπο ή/θαη δηαθνξεηηθνχο θίινπο 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο. Πξφζθαηεο 

έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη δίδπκνη πξνηηκνύλ λα έρνπλ ηνπο ίδηνπο θίινπο θαη λα 

είλαη ζηελ ίδηα ηάμε, εθφζνλ φκσο απηφ δελ εκπνδίδεη ηελ πξφνδφ ηνπο θαη δελ 

ππνλνκεχεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ ( ΜΑΡΚΟΓΖΜΖΣΡΑΚΖ,2009  ). 

Δπίζεο λα επηζεκαλζεί φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή αλάγθε ησλ δηδχκσλ γηα ηε θπζηθή 

παξνπζία ηνπ άιινπ ζην ζρνιείν ή ζην ζπίηη, ζην δηάβαζκα ή ζην παηρλίδη δελ 

αθπξψλεη απαξαίηεηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα είλαη θαη λα δείρλνπλ δηαθνξεηηθνί 

άλζξσπνη. ( ΜΑΡΚΟΓΖΜΖΣΡΑΚΖ , 2011 ) 

 

 Η ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκαζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ 

Σν πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ απνηειείηαη ηφζν απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ησλ δηδχκσλ 

φζν θαη απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο. Πψο δέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη απηφ ην πεξηβάιινλ 

ηα αδέιθηα; Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη θαηά πφζν ν πεξίγπξνο ησλ παηδηψλ ζα ηα 

δηαρεηξηζηεί σο μερσξηζηέο πξνζσπηθφηεηεο ή αλ ζα ηα ζεσξεί σο κηα αδηαίξεηε 

κνλάδα. 

 

Γηα παράδεηγκα: 

« Σν πξόβιεκα πνπ ππάξρεη ζην ζρνιείν είλαη όηη θαηά θύξην ιόγν ηηο κπεξδεύνπλ. 

Δηδηθά νη δάζθαινη. Με ηα άιια παηδηά είλαη πην εύθνιν γηαηί θαηάθεξαλ γξήγνξα λα 

ηηο δηαρσξίδνπλ. Ξέξνπλ πνηά είλαη πνηά.(..) Γελ είρα πνηέ ηελ εληύπσζε όηη 

αληηκεησπίδνληαη σο ζύλνιν θαη όρη μερσξηζηά. Ννκίδσ όηη πάληα ηηο θέξνληαλ ζαλ 

μερσξηζηέο πξνζσπηθόηεηεο. Ούηε νη ίδηεο κνπ έρνπλ πεη πνηέ θάηη ηέηνην. Δπεηδή 

δηαθέξνπλ ζαλ ραξαθηήξεο, ρξεηάδνληαη θαη άιιν ηξόπν αληηκεηώπηζεο, νπόηε ζεσξώ 
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είλαη θαη απηό θάηη πνπ βνήζεζε.(..) Ζ θαζεκία θάλεη παξέα κε δηαθνξεηηθά παηδηά. 

Τπάξρνπλ θαη θάπνηνη θνηλνί θίινη αιιά θαηά θύξην ιόγν νη παξέεο είλαη δηαθνξεηηθέο. 

ρη, ηηο θέξνληαλ πάληα σο κνλάδεο. » ( Μεηέρα δίδσκφλ θορηηζηώλ, 6,5 εηώλ ) 

« Παξόιν πνπ είκαζηε αγόξη – θνξίηζη, ζηηο αξρέο όινη καο αληηκεηώπηδαλ σο 

αδηαίξεην ζύλνιν, ήκαζηαλ ‘ηα αδέιθηα’ ή ‘ηα δίδπκα’. Σόζν νη δάζθαινί καο όζν θαη 

νη ζπκκαζεηέο καο. Υσξίο λα θάηζνπκε πνηέ ζην ίδην ζξαλίν. Από ηελ αξρή. ηνλ 

παηδηθό ζηαζκό απηό ήηαλ πην έληνλν. ην δεκνηηθό θαη κε ηα ρξόληα άξρηζε λα 

αιιάδεη θαη άξρηζαλ λα καο αληηκεησπίδνπλ σο δπν δηαθνξεηηθνύο αλζξώπνπο. » ( 

Εηερόθσια δίδσκα αδέιθηα, 16 εηώλ ) 

« Μαο αληηκεηώπηδαλ ζαλ κνλάδεο, πνηέ ζαλ δίδπκα. Καη ηνλ θαζέλα κε ηελ 

πξνζσπηθόηεηά ηνπ. Καη νη δάζθαινη θαη νη ζπκκαζεηέο καο. Ήκαζηαλ απιά ζαλ 

όινπο ηνπο άιινπο ,απιά ήκαζηαλ  αδέιθηα. Ο θαζέλαο είρε ηηο παξέεο ηνπ θαη ηνπο 

‘δηθνύο’ ηνπ ζπκκαζεηέο. Ζ κόλε ‘κεξνιεςία’ πνπ γηλόηαλ ήηαλ όηη πάληα γηλόκνπλ 

εππξόζδεθηνο ζηελ παξέα ηεο αδειθήο κνπ θαη ην αληίζεην. » ( Εηερόθσια δίδσκα 

αδέιθηα, 39 εηώλ ) 

 

Γελ ππάξρεη θάπνηα ‘λφξκα ‘ ζην πψο αληηκεησπίδνληαη ηα δίδπκα αδέιθηα ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαζψο ε εθάζηνηε ζπκπεξηθνξά ησλ γχξσ, ζπκκαζεηψλ θαη 

δαζθάισλ, επεξεάδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ δηθή ηνπο πξνζσπηθφηεηα θαη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ απέλαληί ηνπο. Δλψ ζηελ πεξίπησζε ησλ δίδπκσλ θνξηηζηψλ ίζσο 

ζα πεξίκελε θαλείο, θαη ιφγσ νκνηφηεηαο ( εμσηεξηθήο) θαη ιφγσ ηδίνπ θχινπ, λα 

ππάξρεη δπζθνιία ζε θάζε είδνπο δηαρσξηζκφ, δελ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην. Αληίζεηα, 

ζηελ πεξίπησζε ησλ αλήιηθσλ δηδχκσλ, 16 εηψλ, παξφιν πνπ πξφθεηηαη γηα 

δηαθνξεηηθά θχια, ε αληηκεηψπηζε ήηαλ αξρηθά σο ζχλνιν, θαη φρη κεκνλσκέλε, θάηη 

πνπ δελ ζπλέβε ζηα δίδπκα εηεξφθπια αδέιθηα 39 εηψλ πνπ ππήξρε αλέθαζελ 

εμαηνκηθεπκέλε αληηκεηψπηζε. Ίζσο απηή ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ λα 

νθείιεηαη ζην πψο νη ίδηνη ζπκπεξηθέξνληαη , ηφζν ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ, φζν θαη 

ζην εθάζηνηε θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Καη ζηα ηξία δεπγάξηα νη ραξαθηήξεο δηαθέξνπλ 

αιιά ν ηξφπνο πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηθέξνληαη λα είλαη απηφο πνπ ηειηθά επεξεάδεη 

θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ απέλαληί ηνπο. Σα δίδπκα αδέιθηα 16 εηψλ ήηαλ απηά πνπ 

αξρηθά ηα αληηκεησπίδνληαλ σο έλα. Ζ πξνζθφιιεζε ηεο δίδπκεο θνπέιαο ζηνλ 

αδειθφ ηεο κπνξεί λα απνηέιεζε θαη ηελ αηηία απηήο ηεο δπζθνιίαο δηαρσξηζκνχ.  
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3)Σα ζηάδηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο 

πσο θάζε παηδί ,έηζη θαη ηα δίδπκα, πεξλνχλ ηφζν απφ δχζθνιεο φζν θαη απφ 

εχθνιεο θαη επηπρηζκέλεο θαηαζηάζεηο. Άιια ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο είλαη πην εχθνια 

θαη άιια πην δχζβαηα. Σα ίδηα, φπσο θαη νη γνλείο ηνπο, έρνπλ λα έξζνπλ αληηκέησπνη 

κε θάζε ζηάδην ηεο δσήο ηνπο κε δηπιφ φκσο βαζκφ δπζθνιίαο . Οη γνλείο γηαηί έρνπλ 

απέλαληί ηνπο δπν παηδηά ζηελ αθξηβψο ίδηα ειηθία θαη ηα παηδηά δηφηη πέξαλ ησλ 

φπνησλ δηθψλ ηνπο ζεκάησλ, δελ κπνξνχλ κείλνπλ ακέηνρνη θαη κε ηα φζα λνηψζεη 

θαη πεξλά θαη ν αδειθφο ηνπο. 

 Οη δπζθνιίεο θαη νη ραξέο 

Υαξά ρσξίο δπζθνιία δελ ππάξρεη. Έηζη ινηπφλ θαη ζηε δσή ησλ γνλέσλ κε 

δίδπκα παηδηά θάζε ιεπθή ζειίδα έρεη θαη ηελ αληίζηνηρή ηεο καχξε. 

 

Γηα παράδεηγκα: 

« ηαλ έρεηο δίδπκα παηδηά όια είλαη επί δπν. Σα πάληα. Καη εγώ δελ είρα θαη θακία 

βνήζεηα από θάπνπ γηα λα πσ όηη ήηαλ θάπσο πην εύθνιν. Γηα κέλα ήηαλ απηή ε 

δπζθνιία. Έπεηηα, ζθεθηόκνπλ πώο ζα ηα αληηκεησπίζεηο ζε θάπνην πξόβιεκά ηνπο 

ζε ςπρνινγηθό επίπεδν. Πρ πώο ζα θόςσ θαη ζηηο δπν καδί ηελ πηπίια, πώο ζα ηηο 

πξνζεγγίζσ; Γελ ήζεια λα θάλσ θακία άγαξκπε θίλεζε ζε θαλέλα επίπεδν θαη ηνκέα 

γηαηί δελ ήμεξα ηη αληίθηππν ζα είρε απέλαληί ηνπο. πλερώο δηάβαδα, ξσηνύζα, 

ελεκεξσλόκνπλ, έςαρλα γηα λα είκαη πξνεηνηκαζκέλε γηα ηα πάληα, ή γηα όζα ην 

δπλαηόλ πεξηζζόηεξα. Γελ κπνξώ λα ζνπ βξσ θάπνηα άιιε δπζθνιία.(..) Χο 

κεγαιύηεξε επραξίζηεζε θαη ραξά, ζεσξώ, κε κεγάιε δηαθνξά, ην λα βιέπεη θαλείο 

δπν παηδηά λα κεγαιώλνπλ καδί, λα ιέλε καδί ην ‘καλνύια’. Να ιεο ‘ζέισ θηιάθη’ θαη 

λα ηξέρνπλ θαη νη δπν πάλσ ζνπ θαη λα καιώλνπλ πνηά ζα ζνπ πξσηνδώζεη. Δίλαη ην 

θαιύηεξν ζπλαίζζεκα πνπ κνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη. Γελ ππάξρεη κεγαιύηεξε επηπρία 

από απηό. » ( Μεηέρα δίδσκφλ θορηηζηώλ, 6,5εηώλ ) 

« Ννκίδσ όηη ε δηαθνξά ησλ θύισλ είλαη θαη ην δύζθνιν θαη ην εύθνιν, πεξηζζόηεξν 

από ό,ηη άιιν. Από ηε κία κεξηά αιιεινζπκπιεξσλόκαζηε. Θεσξώ όηη ζα ήηαλ 

δύζθνιν λα κεγαιώλνπκε  ν θαζέλαο κόλνο ηνπ  γηαηί ηώξα κνηξαδόκαζηε ηα ίδηα 

πξάγκαηα, πεξλάκε από ηα ίδηα ζηάδηα, θαηαιαβαίλεη ν έλαο ηνλ άιινλ. Τπάξρεη 

ακνηβαία αγάπε. Μνπ θαίλεηαη εύθνιν θαη απιό ην λα κεγαιώλνπκε ηαπηόρξνλα. Σν 



 
 

39 
 

δύζθνιν είλαη όηη πέξαλ ησλ δηθώλ ζνπ πξνβιεκάησλ, έρεηο λα δηαρεηξηζηείο θαη λα 

αληηκεησπίζεηο θαη ηνπ άιινπ. » ( Εηερόθσια δίδσκα αδέιθηα, 16 εηώλ ) 

« Γπζθνιία εγώ δελ  κπνξώ λα βξσ. Μία ραξά; Πνιιέο είλαη νη ραξέο. Έρεηο κηα 

αδειθή λα είλαη πάληα εθεί γηα εζέλα. Πάληα καδί ζνπ. Έρεη ν έλαο ηνλ άιινλ ζαλ έλα 

παληνηηλό θίιν πνπ ζα ηνλ ζπκβνπιεύεη θαη ζα ηνλ ζηεξίδεη. Κάζε ζηηγκή εθεί. Ζ 

κεγαιύηεξα ραξά, ήηαλ θαη είλαη ην όηη βξηζθόκαζηαλ πάληα εθεί ν έλαο ζηηο ραξέο ηνπ 

άιινπ. Γπζθνιία ζα έιεγα ππήξρε κόλν ζε αηνκηθό επίπεδν, πνηέ ελδηάκεζα ζηε 

ζρέζε καο. ηε ζρέζε ππήξρε κόλν αηέξκνλε ζηήξημε θαη βνήζεηα θάζε θνξά πνπ 

ρξεηαδόηαλ. » ( Εηερόθσια δίδσκα αδέιθηα, 39 εηώλ  ) 

 

Οη δπζθνιίεο θαη νη ραξέο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ πιεπξά πνπ ζα ξσηήζεηο. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο, θαη γεληθά ησλ γνλέσλ, ε δπζθνιία έγθεηηαη ζην πψο λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηηο δηπιέο αλάγθεο θαη ηνπο δηπινχο πξνβιεκαηηζκνχο. Αληίζηνηρα 

φκσο, δηπιαζηάδεηαη θαη ε ραξά θαη ε επραξίζηεζε ηνπ λα έρεηο δπν παηδηά λα 

κεγαιψλνπλ καδί θαη λα ζνπ πξνζθέξνπλ ηελ αγάπε ηνπο. ζνλ αθνξά ηελ πιεπξά 

ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ, ηα πξάγκαηα αθνξνχλ ηελ ίδηα ηε ζρέζε. Σα αλήιηθα αδέιθηα 

ζεσξνχλ ην γεγνλφο φηη κεγαιψλνπλ ηαπηφρξνλα ηφζν ζεηηθφ φζν θαη αξλεηηθφ γηαηί 

λαη κελ ππάξρεη αιιεινθαηαλφεζε αιιά ππάξρεη θαη δηπιφ βάξνο ζηα πξνβιήκαηα 

ηνπ άιινπ. ηελ πεξίπησζε φκσο ησλ ελήιηθσλ αδειθψλ, ηα πξάγκαηα γίλνληαη πην 

απιά, θαζψο ε ζρέζε ηνπο ραξαθηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηε ραξά ηνπ λα έρεη 

ν έλαο ηνλ άιινλ εθεί, ζε θάζε ηνκή ηεο δσήο ηνπ. 

 

 

 Σα εύθνια & ηα δύζθνια ρξόληα 

Καηά ηελ πνξεία ηνπο πξνο ηελ ελειηθίσζε ηα παηδηά πεξλνχλ απφ δηάθνξα 

ειηθηαθά ζηάδηα, θνηλά γηα φινπο, αιιά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη επίπεδν δπζθνιίαο 

αληηκεηψπηζεο. 

 

Γηα παράδεηγκα: 
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« Ζ ειηθία 2,5 – 3 εηώλ ζεσξώ όηη ήηαλ ε δπζθνιόηεξε. Πεξηζζόηεξν γηα ηηο αιιαγέο 

πνπ έπξεπε λα γίλνπλ παξά γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ κηθξώλ. Ήηαλ ε πεξίνδνο πνπ 

νη κηθξέο έπξεπε λα θαζαξίζνπλ, λα αξρίζνπλ ηνλ παηδηθό ζηαζκό θαη λα αιιάμνπλ 

θξεβάηη. Πέζαλε πνιιά καδί. Δίρακε παιηλδξόκεζε επεηδή έραζαλ ηελ αζθάιεηα ηνπ 

‘δηθνύ’ ηνπο θξεβαηηνύ θαη μεθίλεζαλ ηνλ παηδηθό. Έθιαηγαλ θαη νη δπν θαη δελ ήζειαλ 

θαζόινπ ζηελ αξρή. Παξόιν πνπ δελ ην πεξλνύζα πξώηε θνξά, κε είρε επεξεάζεη 

πνιύ. Ήηαλ πεξηζζόηεξν δύζθνιν γηα εκέλα. Δπίζεο, ε αξρή ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ 

ήηαλ πεξίεξγε. Καη πάιη γηα εκέλα. Δίρα άγρνο απιά επεηδή απηή ηε θνξά ζα ήηαλ 

δπν. Δίρα κπνύζνπια, αιιά ηώξα δελ ήμεξα πώο λα ην δηαρεηξηζηώ ζσζηά θαη λα 

θξαηήζσ θαη ηηο ηζνξξνπίεο.(..) Χο ηελ σξαία θαη ‘εύθνιε’ επνρή ζα νλνκάζσ απηή 

ηνπ λεπηαγσγείνπ. Ήηαλ ε πεξίνδνο πνπ είραλ ήδε κπεη ζην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ήηαλ πάξα πνιύ ραξνύκελεο. Οη ίδηεο ήηαλ επηπρηζκέλεο θαη γη΄απηό ην ιόγν εγώ 

κπνξνύζα λα είκαη ήξεκε θαη λα κελ άγρνκαη. » ( Μεηέρα δίδσκφλ θορηηζηώλ, 

6,5εηώλ ) 

« Ζ πεξίνδνο πνπ ζεσξώ όηη καο δπζθόιεςε θαη καο δπζθνιεύεη αθόκε είλαη απηή ηεο 

εθεβείαο. Τπάξρεη ζπλερώο ε ζύγθξνπζε. Δίκαζηε δηαθνξεηηθά θύια θαη απηό ην 

εληείλεη αθόκε πεξηζζόηεξν. Βέβαηα απηόο πνπ ππνρσξεί ζρεδόλ πάληα είκαη εγώ, ε 

αδειθή κνπ δύζθνια ζα ην θάλεη. Οη ηζαθσκνί είλαη πνπ θάλνπλ απηή ηελ πεξίνδν 

θάπσο πεξίεξγε.(..) Δύθνιε, ζα έιεγα ηελ πεξίνδν ηνπ παηδηθνύ ζηαζκνύ θαη ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. Σόηε πεξλνύζακε αθόκε πεξηζζόηεξν θαηξό καδί θαη ην ζρνιείν ην 

βιέπακε ζαλ κηα επθαηξία λα παίμνπκε πεξηζζόηεξν, λα ηξέμνπκε πεξηζζόηεξν. 

Ννκίδσ ήηαλ ε πην εύθνιε ειηθία. Από όηη κπνξώ λα θξίλσ κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. 

» ( Εηερόθσια δίδσκα αδέιθηα, 16 εηώλ ) 

« Ζ κεγαιύηεξε δπζθνιία ήηαλ ε εθεβεία. Ήηαλ ε πεξίνδνο πνπ έρεηο λα 

αληηκεησπίζεηο ηα πην πνιιά ζέκαηα, ζε θάζε ηνκέα. Πξνζπαζνύζακε θαη νη δπν λα 

είκαζηε θνληά ζηνλ άιινλ γηα λα βνεζήζνπκε λα μεπεξαζηνύλ θάπνηεο θαηαζηάζεηο 

αιιά ήηαλ δύζθνια ζε ζέκα ςπρνινγίαο.(..) Ζ πην εύθνιε ήηαλ ε δεθαεηία από ηα 25 

κέρξη ηα 35.Δγώ ήκνπλ πην μέγλνηαζηνο θαη ε αδειθή κνπ ήηαλ ραξνύκελε γηαηί είρε 

γίλεη κακά. Παξόιν πνπ πεξλνύζακε άιιεο θαηαζηάζεηο ν θαζέλαο, είρε ζπγρξνληζηεί 

ε ραξά καο. Δγώ θαη κόλν πνπ έβιεπα ηελ αδειθή κνπ ηόζν κα ηόζν ραξνύκελε, κνπ 

αξθνύζε θαη γηλόκνπλ ηαπηόρξνλα θαη εγώ ». ( Εηερόθσια δίδσκα αδέιθηα, 39 

εηώλ ) 
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Σν θάζε ‘δεπγάξη’ δηδχκσλ αιιά θαη ε κακά ησλ δίδπκσλ θνξηηζηψλ παξαζέηνπλ ηε 

δηθή ηνπο πξνζσπηθή εκπεηξία γηα ην πνηά, θαηά ηε γλψκε ηνπο, ήηαλ ε δπζθνιφηεξε 

θαη πνηά ε επθνιφηεξε πεξίνδνο ηεο δσήο ηνπο. Σα δίδπκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο (16 

εηψλ θαη 39 εηψλ) θξίλνπλ σο δπζθνιφηεξν ειηθηαθφ ζηάδην απηφ ηεο εθεβείαο. Αλ 

θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ δηδχκσλ θαηά ηελ εθεβεία είλαη ίδηα κε ηα αληίζηνηρα ησλ κε 

δηδχκσλ, πξέπεη επηπιένλ  λα αληηκεησπίζνπλ ηελ έθεβε πηα παξνπζία ηνπ δίδπκνπ 

αδεξθνχ ηνπο ζην ζπίηη, ζην γπκλάζην, ζην ιχθεην, ζηηο θνηλέο ή φρη παξέεο, παληνχ. 

Οπζηαζηηθά , απηφ πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ είλαη  νη πηέζεηο ηεο δηδπκίαο. ( 

ΜΑΡΚΟΓΖΜΖΣΡΑΚΖ - ΚΟΤΓIΟΤΜΟΤΣΕΑΚΖ - ΚΟΚΚΗΝΑΚΖ, 1992 ). Ζ κακά ησλ 

κηθξφηεξσλ θνξηηζηψλ, κηιψληαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ γνλέα, ραξαθηεξίδεη σο 

δπζθνιφηεξν ζηάδην απηφ ηεο κεηαβξεθηθήο πεξηφδνπ, ε νπνία ζεσξείηαη θαη σο 

πξψηε εθεβεία ιφγσ ησλ πνιιψλ αιιαγψλ ( αιιαγή θξεβαηηνύ – παηδηθόο ζηαζκόο – 

δηαθνπή πάλαο ) θαη ηεο ηάζεο ησλ παηδηψλ γηα αλεμαξηεζία. Χζηφζν, ην άγρνο ηεο 

κεηέξαο είλαη απηφ πνπ πξσηαγσληζηεί πεξηζζφηεξν ζηελ πεξίπησζε απηή, παξά ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ δηδχκσλ.  

Ζ ‘εχθνιε’ επνρή δηαθέξεη θαη πάιη. Γηα ηε κεηέξα ησλ θνξηηζηψλ, ε πεξίνδνο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ ήηαλ ε φκνξθε πεξίνδνο θαζψο ηα παηδηά ηεο ήηαλ ήξεκα θαη 

επηπρηζκέλα κε απνηέιεζκα λα κεηαδίδνπλ απηή ηελ εξεκία θαη ζηελ ίδηα. Σα αλήιηθα 

δίδπκα ηεο έξεπλαο ζεσξνχλ σο σξαία πεξίνδν ηφζν απηή ηνπ λεπηαγσγείνπ φζν θαη 

απηή ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ δηφηη είραλ άθζνλν ρξφλν λα παίμνπλ ειεχζεξα. ηα 

ελήιηθα δίδπκα, ε θαιή πεξίνδνο ήηαλ ε δεθαεηία απφ ηα 25 έσο ηα 35, φπνπ, 

παξφιν πνπ βξίζθνληαλ ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο, ( ν έλαο μέγλνηαζηνο, 

ε άιιε είρε θάλεη κφιηο ηελ νηθνγέλεηά ηεο ), ε ραξά ήηαλ παξάιιειε. ε θαζέλαλ,  νη 

ραξαθηεξηζκνί ‘δχζθνιε’ πεξίνδνο θαη ‘εχθνιε’ απνθηά δηαθνξεηηθή δηάζηαζε. Έλα 

δχζθνιν ζηάδην γηα έλα γνληφ κπνξεί λα κελ είλαη θαη ηφζν γηα ην παηδί ,θαη 

αληίζηνηρα, ην δχζθνιν ή εχθνιν ζηάδην γηα ην παηδί, κπνξεί απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

γνλέα λα θαληάδεη σο κηα κεγάιε δπζθνιία. 

 

 Η ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ 

Πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ θάζε παηδηνχ έρνπλ νη γνλείο ηνπ. Έηζη θαη ζε 

απηή ηελ έξεπλα εμεηάδεηαη ε ζηάζε πνπ θξαηνχλ νη γνλείο απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο 
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θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα δίδπκα. Ζ Kerkhoff-Gromada ( 2007 ) ππνζηεξίδεη φηη γηα ηελ 

κεηέξα ησλ δηδχκσλ ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο δεζκνχ κε ην βξέθνο ή ηα βξέθε είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ φ,ηη απηή γηα ηηο κεηέξεο κε δηδχκσλ. Καη απηφ γηαηί, φπσο ιέεη 

ραξαθηεξηζηηθά, « ν άλζξσπνο είλαη πιαζκέλνο απφ ηε θχζε ηνπ λα αλαπηχζζεη 

ζηελφ δεζκφ κε έλα πξφζσπν θάζε θνξά ».  ( KERKHOFF - GROMADA, 2007 ) 

Πεξηγξάθεη ηα εμήο είδε δεζκνχ θαηά ηε βξεθηθή ειηθία: α) δεζκφο κε ηνπο δηδχκνπο 

αλά κνλάδα, β) δεζκφο θαηά πξνηίκεζε θαη γ) ελαιιάμ δεζκφο. ( 

ΜΑΡΚΟΓΖΜΖΣΡΑΚΖ  , 2011 ) 

ηελ παρούζα έρεσλα, οη ερφηώκελοη/ες πήραλ ηης αθόιοσζες 

ζέζεης: 

« Γελ κπνξώ λα πσ όηη έρσ θάλεη θάπνηα δηάθξηζε αλάκεζά ηνπο. Σνπιάρηζηνλ δελ 

έρσ θάλεη θάηη ηέηνην ελ γλώζεη κνπ. ίγνπξα ζα κηιήζσ δηαθνξεηηθά ζηε κία θαη 

δηαθνξεηηθά ζηελ άιιε γηαηί έρνπλ δηαθνξεηηθνύο ραξαθηήξεο θαη ρξεηάδνληαη 

δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζε. Ζ κία είλαη πην εζσζηξεθήο θαη ε άιιε πην δσεξή. Δπίζεο 

όηαλ ζα δεηήζνπλ θάηη, πάιη ν ηξόπνο απάληεζεο ζα δηαθέξεη αιιά όρη ιόγσ 

δηάθξηζεο αιιά ιόγσ αηηήκαηνο ». ( Μεηέρα δίδσκφλ θορηηζηώλ, 6,5εηώλ ) 

« Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ γνληώλ καο ,λαη, δηέθεξε αιιά πνηέ δελ έλνησζε είηε ν έλαο είηε 

ν άιινο όηη γίλεηαη θάπνηα δηάθξηζε ή θάπνηα κεξνιεςία. Γηαθέξνπκε σο θύια θαη 

έρνπκε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ν θαζέλα καο θαη ν ηξόπνο ηνπο ήηαλ πάληα 

αλάινγνο. Γελ ππήξρε δηαρσξηζκόο ή δηαθνξά ζηελ αγάπε ηνπο απέλαληί καο. Μαο 

ζπκβνύιεπαλ πάληα γηα ην πώο ζα πξνζέρακε θαιύηεξα ν έλαο ηνλ άιινλ θαη 

θξόληηδαλ λα είλαη δίθαηνη. » ( Εηερόθσια δίδσκα αδέιθηα, 16 εηώλ ) 

« Θα έιεγα όηη ε ζπκπεξηθνξά κεηέξαο θαη παηέξα δηαθέξεη, αιιά ζε ό,ηη έρεη λα θάλεη 

κε ην ηί  ιέλε ζε εκάο, ην ηί ζπκβνπιέο κα έδηλαλ αλέθαζελ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαζελόο. Έθαλαλ θαη έδηλαλ ό,ηη κπνξνύζαλ. Ζ κακά ήηαλ απηή πνπ καο έιεγε λα 

πξνζέρνπκε θαη λα αγαπάκε ν έλαο ηνλ άιινλ θαη ν κπακπάο καο ήζειε πην 

ππεύζπλνπο. Αιιά πνηέ δελ έλνησζα λα καο δηαρσξίδνπλ ή λα δίλνπλ ζηνλ έλαλ ή 

ζηνλ άιινλ πεξηζζόηεξα ». ( Εηερόθσια δίδσκα αδέιθηα, 39 εηώλ ) 

 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο ήηαλ εμεηαζηεί, θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο, 

απηή ησλ γνλέσλ θαη απηή ησλ παηδηψλ, αλ πθίζηαηαη κεξνιεςία πξνο ηα δίδπκα 
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αδέιθηα. Ζ νηθνδφκεζε ζπλαηζζεκαηηθά πγηψλ ζρέζεσλ ηνπ θάζε γνληνχ, μερσξηζηά 

κε θαζέλα απφ ηα δίδπκα παηδηά ηνπ, είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε. Σα δεχγε ησλ 

εξσηεζέλησλ ήηαλ δηαθνξεηηθά αιιά ππήξμε πιήξεο ηαχηηζε ησλ απαληήζεψλ ηνπο. 

Γνλείο ( κεηέξα ) θαη παηδηά ζεσξνχλ φηη λαη κελ ίζσο ππάξρεη θάπνηα δηαθνξεηηθή 

αληηκεηψπηζε απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ, αιιά έρεη λα θάλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ παηδηνχ θαη ηελ εθάζηνηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Γελ πθίζηαηαη 

ζέκα κεξνιεπηηθήο αγάπεο θαη ζπκπάζεηαο. 

 Ζ δηδπκία είλαη απφ κφλε ηεο κηα ηδηαίηεξε ζρέζε θαη απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, 

φηαλ εμεηάδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε γνληθφηεηα. Ζ πξνζρνιηθή ειηθία είλαη επίζεο κηα 

πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ηα δίδπκα λήπηα αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηηο 

φπνηεο δηαθξίζεηο θαη ζπγθξίζεηο γίλνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα εθθξάδνληαη 

γη’ απηέο. Πνιινί είλαη νη γνλείο δηδχκσλ πνπ μερσξίδνπλ ηα παηδηά ηνπο αλάινγα κε 

ηε ζεηξά γέλλεζεο, θάηη ην νπνίν νη δίδπκνη βξίζθνπλ δχζθνιν αιιά θαη επίπνλν λα 

εμεγήζνπλ, θαζψο γη’ απηνχο δελ ππάξρεη ζεηξά γέλλεζεο αθνχ αληηιακβάλνληαη φηη 

γελλήζεθαλ ηελ ίδηα ψξα. Αθφκα θαη νη πην πξνζεθηηθνί γνλείο είλαη αλαπφθεπθην λα 

κελ θάλνπλ θάπνηα ζηηγκή δηαθξίζεηο.  

Πξέπεη λα πνχκε φηη ην λα πξνηηκνχλ νη γνλείο πεξηζζφηεξν ην έλα απφ ηα δίδπκα 

λήπηα δελ απνηειεί πξφβιεκα. Πξφβιεκα είλαη λα ην δείρλνπλ κε ηελ πξψηε επθαηξία 

ή λα ην αθήλνπλ λα ελλνεζεί θαη λα θπθινθνξεί πίζσ απφ ηηο πιάηεο ησλ παηδηψλ, ηα 

νπνία ζπρλά αθνχλ πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ νη γνλείο λνκίδνπλ. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε φηη δελ ππάξρνπλ έηνηκεο ζπληαγέο γηα ην πνχ θαη πφζν 

πξέπεη λα ζηξέθεηαη ην ελδηαθέξνλ θαη ε πξνζνρή ησλ γνληψλ. Οη παξάγνληεο πνπ 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξνζδηνξίδνπλ ην βάξνο κηαο ηέηνηαο επηινγήο είλαη νη ηδηαίηεξεο 

αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε δηδχκνπ, ε ηδηνζπγθξαζία ηνπο θαη νη δηαθνξεηηθέο 

πξνηηκήζεηο ηνπο. Ο ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα απνηειεί ην απαξαίηεην θξηηήξην 

γηα ηε ζηάζε πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ νη γνλείο, θαη φρη ε δηθή ηνπο επθνιία ή ε 

αλάγθε ηνπο γηα ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη απελνρνπνίεζε. Σν θιεηδί είλαη, 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Gottesman ( 2008, ζει 137 ), « λα 

αληαπνθξηλόκαζηε ζηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ θαη όρη λα δεκηνπξγνύκε εκείο απηέο ηηο 

δηαθνξέο ». Ο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη ν θάζε δίδπκνο κε ηνλ θάζε γνληφ ρσξηζηά ή 

θαη κε ηνπο δχν καδί κπνξεί λα ηνλψζεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη λα ηνλ θάλεη λα 

ληψζεη πεξηζζφηεξν αζθαιήο θαη ζίγνπξνο γηα ηελ αγάπε θαη ηελ πξνζνρή ηνπο. ε 

θάζε πεξίπησζε πάλησο, θαιφ είλαη νη δίδπκνη λα θαηαλνήζνπλ φηη δελ είλαη δπλαηφλ 
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λα έρνπλ πάληα ηελ ίδηα αληηκεηψπηζε θαη φηη είλαη αλαγθαίνο ν θαζνξηζκφο νξίσλ 

ζηε ζρέζε θαζελφο ηνπο κε ηνπο γνλείο φζν θαη ζε απηήλ κε ην δίδπκφ ηνπο. ( 

ΜΑΡΚΟΓΖΜΖΣΡΑΚΖ, 2011 ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: 

 σδήηεζε Αποηειεζκάηφλ 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ε ηδηαίηεξε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα 

ζηα δίδπκα αδέιθηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηρεηξήζεθε : α) λα αλαθαιπθζεί ην είδνο 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δηδχκσλ, θαη θαηά πφζν πθίζηαηαη ην θαηλφκελν ηεο « 

ηειεπάζεηαο » ζε απηή, β) ην πψο ιεηηνπξγεί απηή ζύλδεζή ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζρνιείνπ, φζνλ αθνξά ηα ίδηα αιιά θαη ηνλ πεξίγπξφ ηνπο θαη γ) ην πψο 

αληηκεηψπηζαλ ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο ηφζν ηα ίδηα φζν θαη νη γνλείο ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα, ζα ζπδεηεζνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε 

ην αληίζηνηρν βηβιηνγξαθηθφ ηνπο ππφβαζξν. 

Χο βαζηθφ εχξεκα, πνπ απνξξέεη απφ ην ζχλνιν ησλ ιεγνκέλσλ ησλ  

ζπκκεηερφλησλ θαη ηηο απαληήζεηο πνπ απηνί έδσζαλ, απνηειεί ην πφζν κνλαδηθή 

είλαη ηειηθά ε ζρέζε ησλ δηδχκσλ θαη πψο δηαθέξεη απφ απηή πνπ αλαπηχζζνπλ ηα 

άιια αδέιθηα. Απηή ε μερσξηζηή ζρέζε μεθηλά απφ ηε ζηηγκή ηεο ηαπηφρξνλεο αθφκε 

θύεζεο, ηεο ζπλχπαξμεο ησλ δπν παηδηψλ ζην πξψην ηνπο ζπίηη, ζηελ θνηιηά ηεο 

κεηέξαο ηνπο. Γηαθαίλεηαη φκσο θαη κέζα απφ ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν επηθνηλσλίαο 

πνπ αλαπηχζζνπλ, ην ιεγφκελν ‘twin talk’, φρη φινη, αιιά αξθεηά δεπγάξηα δίδπκσλ 

αδειθψλ. Δπίζεο, απηή ε κνλαδηθφηεηα ζηελ επηθνηλσλία πεξλά θαη ζε έλα άιιν 

επίπεδν, απηφ ηεο « ηειεπάζεηαο », ηεο ελζπλαίζζεζεο ηνπ άιινπ, ηεο ηθαλφηεηαο λα 

ληψζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ αθφκε θαη φηαλ ηνπο ρσξίδεη ε φπνηα απφζηαζε. 

 Γηάρπηε είλαη ε αληίιεςε φηη νη δίδπκνη ληψζνπλ ρακέλνη ρσξίο ην δίδπκφ ηνπο θαη 

δελ κπνξνχλ λα απαγθηζηξσζνχλ απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο δηδπκίαο αθφκε θαη ζηελ 

ελήιηθε δσή ηνπο. Ζ  Friedman (2008), νλνκάδεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά σο ην 

κπζηηθηζκό ηεο δηδπκίαο, ν νπνίνο δηαθαηείρε αλέθαζελ ηε δηδπκία.  Ζ ίδηα ζεσξεί φηη ν 

άλζξσπνο παξνπζηάδεη κηα έκθπηε έιμε πξνο ηελ ηδέα ηεο χπαξμεο ελφο φκνηνπ 

άιινπ, πνπ ππξνδνηεί ηελ επηζπκία ηνπ λα έρεη δίπια ηνπ γηα φιε ηνπ ηε δσή έλα 

νηθείν πξφζσπν ην νπνίν ηνλ θαηαλνεί απφιπηα. Έηζη δελ ληψζεη πνηέ εγθαηάιεηςε 

θαη κνλαμηά. Απηή ε επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ πξνβάιιεηαη ζηνπο δηδχκνπο, νη νπνίνη 

αληηκεησπίδνληαη σο εάλ λα έρνπλ κηα ηδαληθή ζρέζε. ηε κπζνινγία, ειιεληθή θαη 

μέλε, ε δηδπκία παξνπζηάδεηαη κέζα απφ έληνλνπο δεζκνχο αγάπεο ( π.ρ. 

Γηφζθνπξνη, Μνιίνλεο ), αιιά θαη κίζνπο ( π.ρ. Εήζνο θαη Ακθίσλαο ). ηελ 
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πξαγκαηηθφηεηα, νη δίδπκνη κπνξεί λα είλαη θίινη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο 

θαη κπνξεί λα ηθαλνπνηνχλ πνιιέο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ν έλαο γηα ηνλ άιιν. 

ε φ,ηη αθνξά ηε ‘ζχλδεζή’ ηνπο, παξά ηα πεξηζηαηηθά θαη ηηο δηάθνξεο δηεγήζεηο 

δηδχκσλ αλά ηνλ θφζκν , αιιά θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα , γηα ην γεγνλφο φηη βηψλνπλ 

ν έλαο ηνλ πφλν ηνπ άιινπ ή αηζζάλνληαη φηαλ θάηη θαθφ πξφθεηηαη λα ζπκβεί, ε 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δελ έρεη θαηαθέξεη λα επηβεβαηψζεη θάηη, δελ ππάξρεη αθφκε 

θάπνηα επηζηεκνληθή απφδεημε γηα ηελ « ηειεπάζεηα », φπνπ αθφκε θαη ν φξνο δελ 

γίλεηαη απνδεθηφο. ε φ,ηη αθνξά ηνπο νκνδπγσηηθνχο δηδχκνπο,  νη εξεπλεηέο 

εμεγνχλ πσο κνηξάδνληαη ην ίδην DNA επνκέλσο έρνπλ ηα ίδηα εγθεθαιηθά θύκαηα 

θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη  ζε θάπνην επίπεδν «πηάλνπλ» ηελ ίδηα ζπρλόηεηα! 

ηελ πξάμε ε έξεπλα δείρλεη πσο νη δίδπκνη δελ έρνπλ ηειεπαζεηηθέο ηδηφηεηεο 

πεξηζζφηεξεο απφ άιινπο. ( BAGLIVI TINGLOF , 2010 ) 

ε φ,ηη αθνξά ην ζέκα ηνπ ζρνιείνπ, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηα πξνζρνιηθά 

θαη ηα ζρνιηθά ρξφληα ησλ δηδχκσλ ζπαλίδνπλ. Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζην αλ ηα δίδπκα εληάζζνληαη ζε ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή ηάμε 

ή / θαη ζρνιείν θαη ηνπο εθάζηνηε θαλνληζκνχο πνπ αθνινπζνχλ ηα ίδηα ηα ζρνιεία. 

ε έξεπλα πνπ έγηλε ζηε Μ.Βξεηαλία ( Preedy , 1999 ), ζε 3.ΟΟΟ ζρνιεία ( 619.633 

καζεηέο, - 11.873 δίδπκνη - 40% ήηαλ ΜΕ θαη 60% ΓΕ ), κφλν ην 1% ησλ ζρνιείσλ 

είρε κηα πνιχ εχθακπηε ζέζε γηα ηνπο δηδχκνπο θαη ην 20% κηα ζρεηηθά εχθακπηε, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάζε πεξίπησζε δηδχκνπ ζεσξνχληαλ μερσξηζηή θαη αλάινγα 

απνθαζηδφηαλ απφ θνηλνχ κε ηνπο γνλείο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα ίδηα ηα δίδπκα 

αλ ζα εληάζζνληαλ ζε ίδηα ή δηαθνξεηηθή ηάμε , ζην ίδην ή ζε δηαθνξεηηθφ ζρνιείν. Σν 

21% έβαδε πάληα θαη ρσξίο δηάθξηζε θαη ζπδήηεζε ηα παηδηά ζηελ ίδηα ηάμε ελψ ζε 

άιια ( 20% ) ηα ρψξηδαλ πάληνηε. Μφλν ην 22% ησλ λεπηαγσγείσλ είρε θάπνηα 

θξηηήξηα γηα ην πψο έπξεπε λα αληηκεησπίδνληαη ηα δίδπκα αδέιθηα. 

Σα αδέιθηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ πάληνηε θαη ζην ίδην ζρνιείν θαη ζηε 

ίδηα ηάμε. Αξρηθά, απφ επηινγή ησλ γνλέσλ θαη κεηέπεηηα θαη ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ. 

Μάιηζηα ππήξρε αθφκε θαη άγρνο κήπσο νη γνλείο ηνπο ρσξίζνπλ ζε θάπνηα ηάμε ή 

ηνπο αιιάμνπλ ζρνιείν. Καλέλα δεχγνο δηδχκσλ δελ ζπκπεξηθεξφηαλ σο ζηακαίν  θαη 

θαζέλαο είρε ηηο δηθέο ηνπ παξέεο κε θάπνηνπο θνηλνχο θίινπο αιιά ζε θάπνην 

πηζαλφ πξφβιεκα ν θαζέλαο ζα αλέηξερε ζηνλ αδειθφ ηνπ. ηελ έξεπλα ηεο 

Μ.Βξεηαλίαο, ηα ζηαηηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηηο θηιίεο ησλ δηδχκσλ έδεημαλ φηη ην 44% 
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ηνπ δείγκαηνο είρε θνηλνχο θίινπο, ην 28% είρε θάπνηνπο θνηλνχο θαη θάπνηνπο 

ρσξηζηνχο θαη κφλν ην 8% είρε ν θαζέλαο ηνπο δηθνχο ηνπ θίινπο ελψ ην 20% έθαλαλ 

παξέα κφλν κεηαμχ ηνπο.  

ρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δαζθάισλ, ππήξμε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο 

ηελ αληηκεηψπηζε απέλαληη ζηα παηδηά. Σφζν απέλαληη ζηα δίδπκα θνξίηζηα , 6,5 εηψλ 

, φζν θαη ζηα ελήιηθα αδέιθηα , 39 εηψλ ,ε αληηκεηψπηζε ήηαλ κεκνλσκέλε, ην θάζε 

κέξνο ηνπ δεχγνπο αληηκεησπηδφηαλ σο κνλάδα. Αληίζεηα, ηα αδέιθηα 16 εηψλ ζηα 

πξψηα ρξφληα ηνπ ζρνιείνπ δελ έηπραλ ηεο ίδηαο αληηκεηψπηζεο. Αξρηθά 

αληηκεησπίδνληαλ σο έλα ζχλνιν θαη φρη σο μερσξηζηέο πξνζσπηθφηεηεο. Γη’ απηή ηε 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ δαζθάισλ ίζσο λα επζχλνληαη ηα ίδηα ηα 

αδέιθηα θαη ην πψο ηα ίδηα θέξνληαλ ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο, θαζψο ππήξρε 

κεγαιχηεξε πξνζθφιιεζε ηνπ ελφο ζηνλ άιινλ θαη ίζσο λα ήηαλ θαη ε αηηία ηεο 

ζχγρπζεο ησλ δαζθάισλ. 

Αλαθνξηθά κε ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο ησλ δηδχκσλ, νη απφςεηο γηα ηηο 

δπζθνιίεο θαη ηηο ραξέο, άιινηε ζπγθιίλνπλ θαη άιινηε δηαθνξνπνηνχληαη. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ζρεηίδεηαη θαη κε ην άηνκν ζην νπνίν ζα απεπζπλζεί θαλείο θαζψο 

άιιν ζηάδην ζα ραξαθηεξίζεη σο εχθνιν ή δχζθνιν έλαο γνληφο ( ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ε κεηέξα ησλ δίδπκσλ θνξηηζηώλ ), θαη άιιν ε πιεπξά ηνπ  ίδηνπ ηνπ 

παηδηνχ. Γεληθά , σο ‘δύζθνιε’ ραξαθηεξίδεηαη ε πεξίνδνο ηεο εθεβείαο. Σα 

δεδνκέλα ησλ εξεπλψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηδχκσλ θαηά ηελ εθεβεία είλαη ιίγα 

θαη απνζπαζκαηηθά. Οη δίδπκνη έθεβνη, φπσο θαη νη κε δίδπκνη, ρξεηάδεηαη λα 

αλεμαξηεηνπνηεζνύλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο, κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί αιιαγέο απφ 

ηε κεξηά φρη κφλν ησλ εθήβσλ αιιά θαη ησλ γνλέσλ. Σαπηφρξνλα, νη δίδπκνη θαηά ηελ 

εθεβεία ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ έλα βαζκφ απηνλνκίαο απφ ην δίδπκν αδεξθφ 

ηνπο. ην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν νη δίδπκνη αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο δπζθνιίεο κε 

ηνπο γνλείο ηνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη νη κε δίδπκνη έθεβνη. Δθεί πνπ 

παξαηεξνχληαη δπζθνιίεο είλαη ζην επίπεδν ηεο ζπκπεξηθνξηθήο απηνλνκίαο, δειαδή 

ζην επίπεδν ησλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε απηφ πνπ θάλεη ή πξέπεη λα θάλεη ν 

δίδπκνο. Σν πνηφο ή πνηνί παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο θαζνξίδεη θαη ην επίπεδν ηεο 

απηνλνκίαο ζην ζπκπεξηθνξηθφ επίπεδν. ηνπο ΓΕ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ζηηο απνθάζεηο, απ’ φηη ζηνπο ΜΕ. ( ΜΑΡΚΟΓΖΜΖΣΡΑΚΖ, 2005) πσο 

εχζηνρα ην εθθξάδεη ν  Hay (1999), « ην θνιύκπη ζηνλ σθεαλό είλαη πην εύθνιν όηαλ 

ην έλα θύκα αθνινπζεί ην άιιν παξά όηαλ πξέπεη λα παιέςεηο κε έλα γηγάληην θύκα ». 
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Σν «γηγάληην θύκα» αλαθέξεηαη, πξψηνλ, ζηηο ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο αιιαγέο 

ησλ έθεβσλ δηδχκσλ, δεχηεξνλ, ζηηο πηέζεηο ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ θαη, ηξίηνλ, ζηηο 

πηζαλέο πηέζεηο απφ ην  δίδπκν έθεβν αδεξθφ.  

Απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο ησλ δίδπκσλ θνξηηζηψλ, σο δχζθνιε πεξίνδνο 

ραξαθηεξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 2,5 – 3 εηώλ, εμαηηίαο ησλ πνιιψλ 

αιιαγψλ πνπ ζπλέπεζαλ ( αιιαγή θξεβαηηνχ, απαιιαγή ηεο πάλαο, έληαμε ζηνλ 

παηδηθφ ζηαζκφ ). Ο ραξαθηεξηζκφο απηήο πεξηφδνπ θαη σο ‘ πξώηεο εθεβείαο ‘, 

ίζσο ηειηθά λα κελ ηελ θάλεη λα δηαθέξεη θαη ηφζν, απφ ηελ δπζθνιία ηεο ‘ 

πξαγκαηηθήο ‘ εθεβείαο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ λα 

ηαπηίδνληαη. Ζ δπζθνιία απηνχ ηνπ ζηαδίνπ θέξεηαη λα έρεη πεξηζζφηεξν βάξνο γηα ηε 

κεηέξα, θαζψο ε ίδηα δελ ήμεξε κε πνηφλ ηξφπν ζα κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί φιεο 

απηέο ηηο αιιαγέο καδί, παξά γηα ηα ίδηα ηα παηδηά. 

ηελ εχθνιε πεξίνδν έξρεηαη λα ηαπηηζηεί ε απάληεζε ησλ αλήιηθσλ εηεξφθπισλ 

δηδχκσλ ( 16 εηψλ ) θαη απηή ηεο κεηέξαο ησλ δίδπκσλ θνξηηζηψλ ( 6,5 εηψλ ) αιιά 

λα δηαθνξνπνηεζεί κε απηή ησλ ελήιηθσλ δηδχκσλ. Γηα ηνπο αλήιηθνπο, ε σξαία 

πεξίνδνο ήηαλ απηή ηνπ λεπηαγσγείνπ θαζψο ήηαλ κηα μέγλνηαζηε επνρή φπνπ 

κπνξνχζαλ λα παίμνπλ ειεχζεξα κε ηα αδέιθηα ηνπο, ρσξίο άγρνο. Απφ ηελ πιεπξά 

ηεο κεηέξαο, ραξαθηεξίδεηαη σξαία δηφηη αληινχζε ηελ εξεκία θαη ηελ επηπρία ηελ 

νπνία εμέπεκπαλ ηα παηδηά ηεο, ηα νπνία κεηά ην πέξαζκα απφ ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, 

είραλ ζπλεζίζεη πιένλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ήηαλ πηα πην ήξεκεο θαη νη 

ίδηεο. 

Γηα ηα ελήιηθα αδέιθηα ε εχθνιε θαη φκνξθε πεξίνδνο απνκαθξχλεηαη απφ ηα 

ζρνιηθά ρξφληα θαη κεηαηνπίδεηαη ζηε δεθαεηία ησλ 25 κε 30 εηψλ. Γηαθνξεηηθέο 

θαηαζηάζεηο απφ ηηο δπν πιεπξέο ησλ αδειθψλ αιιά θνηλή  ραξά θαη παξάιιειε 

επηπρία. Ζ αλέκειε επνρή γηα ην αγφξη θαη ε αξρή ηεο δηθήο ηεο νηθνγέλεηαο γηα ην 

θνξίηζη. Σν δέζηκν φκσο ησλ αδειθψλ είλαη απηφ πνπ θάλεη ηνλ έλαλ, λα ραίξεηαη κε 

ηελ επηπρία ηεο δίδπκήο ηνπ. 

ε φ,ηη αθνξά ηνπο γνλείο θαη ηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο δηδχκνπο, 

θξίλεηαη κε κηα πξψηε καηηά σο κε κεξνιεπηηθή. Χζηφζν, ε ζπκπεξηθνξά κεηέξαο 

θαη παηέξα έρνπλ κηα εηδνπνηφ δηαθνξά, θαζψο ν παηέξαο ζέιεη ην αγφξη πην 

ζηνξγηθφ απέλαληη ζην θνξίηζη. Αθφκε, ν ηξφπνο πνπ ν γνληφο ζα θεξζεί ζηνλ θαζέλα 
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απφ ηα παηδηά ηνπ, εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά  θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ίδηνπ 

ηνπ παηδηνχ θαη ηνλ ιφγν πνπ βξίζθεηαη απέλαληί ηνπ. 

Ζ Friedman (2008) ππνζηεξίδεη φηη, ήδε απφ ηε ζηηγκή πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο 

γνλείο φηη ε κεηέξα θπνθνξεί δίδπκα, θαιφ είλαη λα απεπζχλνληαη ζε θαζέλα απφ 

απηά φρη ζαλ λα είλαη ην κηζφ κηαο κνλάδαο, αιιά σο ρσξηζηή νληφηεηα κε 

δηαθνξεηηθή ππφζηαζε. Καζψο ηα δίδπκα κεγαιψλνπλ, ε Kerkhoff-Gromada (2007) 

ππνζηεξίδεη φηη γηα ηε κεηέξα ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο δεζκνύ κε ην βξέθνο ή ηα 

βξέθε είλαη δηαθνξεηηθή απφ φ,ηη απηή γηα ηηο κεηέξεο κε δηδχκσλ. Αλαθνξηθά κε 

ηελ πξνζρνιηθή ειηθία ησλ δηδχκσλ, ραξαθηεξίδεηαη σο κηα πεξίνδνο θαηά ηελ 

νπνία ηα δίδπκα λήπηα αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηηο φπνηεο 

δηαθξίζεηο θαη ζπγθξίζεηο γίλνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα εθθξάδνληαη γη’ 

απηέο. ζν πξνζεθηηθφο θη αλ είλαη έλαο γνληφο, ε δηάθξηζε θάπνηα ζηηγκή δελ κπνξεί 

λα απνθεπρζεί. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη θαλείο πφζν 

μεθάζαξνη είλαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν έλαο δίδπκνο, πξνηηκάηαη ιηγφηεξν απφ 

ηνλ άιιν, ιφγνη πνπ ζπρλά θάλνπλ ηνπο γνλείο λα ληψζνπλ ελνρέο θαη ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα αλαθνπθηζηνχλ απφ απηέο λα θαηαιήγνπλ λα δίλνπλ 

πεξηζζφηεξεο παξνρέο θαη πξνλφκηα ζηνλ ιηγφηεξν πξνηηκεηέν δίδπκν. 

Πεξλψληαο ζηε ‘ δχζθνιε ‘ πεξίνδν ηεο εθεβείαο, είλαη αιήζεηα φηη νη γνλείο 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηαπηφρξνλα ηηο πξνθιήζεηο δχν εθήβσλ, θαζέλαο εθ 

ησλ νπνίσλ έρεη ηηο δηθέο ηνπ αλαδεηήζεηο, πεπνηζήζεηο θαη επηζπκίεο. Ζ δπζθνιία γηα 

ηνπο γνλείο ελ πξνθεηκέλσ, είλαη λα ηα δνπλ φια απηά ζηνλ θάζε δίδπκν, φρη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ άιιν, αιιά ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, θαη λα 

θαηαθέξνπλ λα βνεζήζνπλ ηνλ έθεβν, λα απηνλνκεζεί φρη κφλν απφ ηνπο ίδηνπο 

αιιά θαη απφ ηνλ δίδπκφ ηνπ ( ΜΑΡΚΟΓΖΜΖΣΡΑΚΖ θαη ζπλ., 2005 ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: 

 σκπεράζκαηα  

Μέζα απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, πξνέθπςαλ 

δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία ζηεξίρζεθαλ θαη ζηα ιεγφκελα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Χο βαζηθό θαη γεληθφ ζπκπέξαζκα ζπλνιηθά 

ηεο έξεπλαο, κπνξεί λα επηζεκαλζεί ην πφζν ηειηθά δηαθνξεηηθή είλαη ε ζρέζε 

αλάκεζα ζηα δίδπκα αδέιθηα, ην ηί δηαθνξά κπνξεί λα θάλεη ζηε ζρέζε δχν 

αλζξψπσλ ε ηαπηφρξνλε γέλλεζή ηνπο θαη, αθνινχζσο, ην κεγάισκά ηνπο. Παξφηη 

απηή ε ηδηαίηεξε ζρέζε είλαη ζρεδφλ δεδνκέλε γηα θάζε δεχγνο δηδχκσλ, θαλείο δελ 

είλαη ζε ζέζε ή κάιινλ δελ ςάρλεη λα βξεη ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά ηεο, απφ ηηο ζρέζεηο 

πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ππφινηπα αδέιθηα κεηαμχ ηνπο. Γηαθαίλεηαη, φηη είλαη κηα ζρέζε 

αδηάξξεθηε, θαζψο ζπλππάξρεη κε κηα αγάπε πνπ κεγαιψλεη φζν κεγαιψλνπλ θαη ηα 

ίδηα ηα αδέιθηα. Σν πφζν ζηελά ζπλδεδεκέλα είλαη απηά ηα παηδηά, μερσξίδεη απφ ην 

γεγνλφο φηη δηαηεξνχλ ηελ πνηφηεηα ηνπ δεζκνχ ηνπο, αθφκε θαη φηαλ έρνπλ 

κεγαιψζεη, αθφκε θη φηαλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηηο δηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο θαη νη 

ζπληζηψζεο ηεο δσήο ηνπο έρνπλ αιιάμεη.  

Δπηπξφζζεηα, φζν κε ηεθκεξησκέλε θη αλ δελ είλαη ε αίζζεζε ηεο « ηειεπάζεηαο 

», πνηφο ζα κπνξνχζε λα ακθηζβεηήζεη φηη είλαη έλα γεγνλφο κεηαμχ απηψλ ησλ 

παηδηψλ; Ίζσο βέβαηα λα νθείιεηε ζην ηφζν έληνλν δέζηκν πνπ έρνπλ θαη ζηελ 

επαθφινπζε θαη δηαξθή αλεζπρία κε ζπκβεί ην νηηδήπνηε ζηνλ αδειθφ ηνπο. Με ηνλ 

έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν, ε ελζπλαίζζεζε κπνξεί λα επηβεβαησζεί θαη λα δηαπηζησζεί 

ζε πνιιά δεχγε δηδχκσλ, φπσο θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο απηήο ηεο έξεπλαο. 

Μειεηψληαο, ηφζν ηε βηβιηνγξαθία, φζν θαη ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ, 

κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ έληαμε αιιά θαη ηε ζπκβίσζε ησλ 

δηδχκσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Γελ ππάξρεη θάπνηνο ζαθήο θαλνληζκφο ζχκθσλα 

κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά κπνξνχλ ή ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζην ζρνιείν. Με άιια 

ιφγηα, δελ νξίδεηαη αλ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ίδην ή ζε δηαθνξεηηθφ ζρνιείν, 

ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή ηάμε. Λφγσ απηνχ, επαθίεηαη ζηνπο γνλείο ε απφθαζε γηα 

ην αλ ζα ρσξίζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν ή αλ ζα ζπλερίζνπλ θαη ηεο ζρνιηθή 

ηνπο πνξεία καδί. ( από ηνλ παηδηθό ζηαζκό κέρξη θαη ην ιύθεην )  Σα δεχγε ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ ίδηα ηάμε θαη ζην ίδην ζρνιείν κεηά απφ 

απφθαζε ησλ γνλέσλ ηνπο. 
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ζνλ αθνξά ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν, δελ παξαηεξείηαη θάπνηα 

‘ ζηακαία ‘ θαηάζηαζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ απνηεινχζαλ έλα αρψξηζην δεχγνο, ην 

νπνίν λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα. Ο θαζέλαο είρε δεκηνπξγήζεη θαη ζπλαλαζηξεθφηαλ κε 

ηηο δηθέο ηνπ παξέεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ δηδχκσλ δεκηνπξγεί δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο θαη 

δηαθνξεηηθέο παξέεο απφ ην ‘ ηαίξη ‘ ηνπ, ελψ ππάξρεη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ 

απνθιεηζκέλν απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη αθνζησκέλν απνθιεηζηηθά ζηνλ αδειθφ 

ηνπ. ζν δεκέλα θη αλ είλαη ηα αδέιθηα κεηαμχ ηνπο, απηφ δελ ηνπο εκπνδίδεη απφ ηα 

απνθηνχλ ζρέζεηο θαη κε άιινπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, λα θάλεη ν θαζέλαο ηηο δηθέο ηνπ 

παξέεο αιιά θαη ιφγσ απηνχ, ν έλαο λα είλαη πην εππξφζδεθηνο λα ζπλαλαζηξαθεί 

κε ηνπο θίινπο ηνπ άιινπ. 

Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη επίθεληξν ηα δίδπκα αδέιθηα, φπνπ ε κφλε δηαθνξά πνπ 

έρνπλ απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, είλαη αθξηβψο απηή - φηη έηπραλ λα γελλεζνχλ 

ζρεδφλ ηαπηφρξνλα. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε ζηάδην δσήο, θάζε θαηάζηαζε, 

νπνηαδήπνηε δπζθνιία ή επθνιία, απαηηεί  ηφζν απφ ηνπο δηδχκνπο φζν θαη απφ ηνπο 

κε δηδχκνπο ηελ ίδηα πξνζπάζεηα γηα λα μεπεξαζηεί. Χζηφζν, ε δηδπκία απνηειεί 

πξφθιεζε. Καη απηφο ν παξάγνληαο είλαη πνπ θάλεη απηά ηα παηδηά, αιιά θαη ηνπο 

γνλείο ηνπο, λα αληηκεησπίδνπλ ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε ίζσο ιίγν δηαθνξεηηθά. ε 

πεξίπησζε δίδπκεο θχεζεο, θάζε δπζθνιία δείρλεη λα παίξλεη αθφκε κεγαιχηεξεο 

δηαζηάζεηο, ελψ αληίζηνηρα, δηπιέο δηαζηάζεηο κπνξεί λα πάξεη θαη ε ραξά. Γηπιή 

δπζθνιία γηα ηελ δηαρείξηζε δχν παηδηψλ ζηελ εθεβεία, ζηελ έληαμε ζην ζρνιείν, 

ζηελ είζνδν ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ θαη ζην λεπηαγσγείν. Ζ δηδπκία φκσο δίλεη ζηα 

παηδηά ηε δπλαηφηεηα θαη ηα εθφδηα πνπ νη άιινη ζπλνκήιηθνί ηνπο θαινχληαη λα 

θνπηάζνπλ γηα λα ηα απνθηήζνπλ. Γίλεη ην πξνλφκην  ηεο ζρεδφλ αθαξηαίαο 

απφθηεζεο ελφο εο αεί θαη αιεζηλνχ θίινπ, ηελ αξεηή ηνπ κνηξάζκαηνο, ην νπνίν 

μεθηλά απζφξκεηα απφ ηε γέλλεζή ηνπο θαη εθηείλεηαη απφ ην κνίξαζκα ησλ 

παηρληδηψλ θαη ηνπ δσκαηίνπ ηνπο, κέρξη ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ γνληψλ 

ηνπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: 

 Προηάζεης γηα κειιοληηθές έρεσλες 

Ζ κειέηε αθνξνχζε θαη είρε σο πεγή πιεξνθνξηψλ ηα δίδπκα αδέιθηα θαζψο θαη 

κηα πνιχηεθλε κεηέξα, δίδπκσλ θαη κε, παηδηψλ. Θα ήηαλ ρξήζηκν γηα ηπρφλ 

κειινληηθέο έξεπλεο, λα εκπινπηίζνπλ απηήλ ηελ ‘ νκάδα ‘ ζπκκεηερφλησλ κε δεχγε 

αδειθψλ ηα νπνία φκσο δελ απνηεινχλ δίδπκα, κε κεγάιε θαη κε κηθξφηεξε δηαθνξά 

ειηθίαο. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα εμεηαζζεί ε ζρέζε αλάκεζα ζε ηέηνηα δεχγε 

αδειθψλ, αιιά ζε δηάθνξνπο ζηαζκνχο δσήο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ζηνλ παηδηθφ 

ζηαζκφ θαη ζην λεπηαγσγείν, ζε δεκνηηθφ, γπκλάζην θαη ιχθεην, ζηελ εθεβεία θαη 

ζηελ ελειηθίσζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα γηλφηαλ κηα δηεμνδηθή εμέηαζε γηα ηηο 

δηαθνξέο αιιά θαη ηηο νκνηφηεηεο δίδπκσλ θαη κε αδειθψλ, πνχ ζπγθιίλνπλ νη 

ζρέζεηο θαη ζε πνηά επίπεδα δηαθνξνπνηνχληαη. 

Δπηπξφζζεηα, απηφ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ νη εξεπλεηέο πνπ έπνληαη, είλαη 

ην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξν ηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο, βάδνληαο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζην επίθεληξν ησλ εξεπλψλ θαη εθκαηεχνληαο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο 

θαη ζπκβάληα δσήο. Απφ εθεί, δειαδή, πνπ ην δίδπκν παηδί, ν δίδπκνο ελήιηθαο 

απνηειεί ην θέληξν επηζηεκνληθψλ θαη ηαηξηθψλ εξεπλψλ, ζα ήηαλ σθέιηκν λα 

εθθξάζεη ν ίδηνο ην πψο βηψλεη ηε δσή ηνπ, πψο θαη αλ έρεη επεξεάζεη ε δηδπκία απηή 

ηε δσή, πψο αληηκεησπίδεηαη απφ ηνλ πεξίγπξφ ηνπ ιφγσ ηεο δηδπκίαο. 

Αθφκε, ελδηαθέξνπζα ζα ήηαλ θαη ε νπηηθή εθπαηδεπηηθψλ θαη δαζθάισλ δηδχκσλ, 

γηα ην πψο βιέπνπλ θαη αληηκεησπίδνπλ απηά ηα παηδηά, γηα ην αλ αληηκεηψπηζαλ 

πηζαλέο δπζθνιίεο θαη πνηεο ήηαλ απηέο νη δπζθνιίεο φηαλ είραλ απέλαληη ηνπο ηα 

παηδηά. Αιιά, ε νπηηθή πνπ επίζεο ζα βνεζνχζε θαη ζα πξνζέζεηε ζηνηρεία γηα ηα 

δίδπκα αδέιθηα, είλαη θαη απηή ησλ θίισλ ηνπο, καθξνρξφλησλ θαη κε, ζηελψλ θαη φρη. 
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Παράρηεκα 

ΔΡΧΣΖΔΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

ΜΖΣΔΡΑ ΓΊΓΤΜΧΝ ΚΟΡΗΣΗΧΝ 

 Σί είλαη απηφ πνπ θαηά ηε γλψκε ζαο θάλεη ηα δίδπκα αδέιθηα μερσξηζηά; Σί 

είλαη απηφ πνπ θάλεη απηή ηε ζρέζε μερσξηζηή ; 

 

- Έρεηε πνηέ ληώζεη / δεη / θαηαιάβεη, θάπνην πεξηζηαηηθό πνπ λα ζαο έρεη 

θάλεη λα αλαξσηεζείηε αλ ηα δίδπκα αδέιθηα έρνπλ θάπνηα 6ε αίζζεζε, 

όπσο ε ιεγόκελε « ηειεπάζεηα » ; 

 

 Έρεη θάπνηα δηαθνξά ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηα δίδπκα 

αδέιθηα θαη απηή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα κε δίδπκα αδέιθηα ; 

 

- Ζ ζρέζε κεηαμύ δηδύκσλ ραξαθηεξίδεηαη από θηιία ή από αληαγσληζκό ; 

 

 ρνιείν : Μαδί ή Υσξηζηά ; Γηαηί ; 

Πνηά ε ζπκπεξηθνξά ησλ δηδχκσλ κεηαμχ ηνπο θαη πνηά απηή ησλ ππνινίπσλ, 

ζπκκαζεηψλ θαη δαζθάισλ, απέλαληί ηνπο ; 

 

- Σόζν ζην ζρνιείν, όζν θαη εθηόο απηνύ, κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο παξέεο θαη ηνπ 

ίδηνπο θίινπο ; 

 

 Πνηα ε κεγαιχηεξε δπζθνιία θαη πνηα ε κεγαιχηεξε επραξίζηεζε ησλ γνλέσλ 

πνπ κεγαιψλνπλ δίδπκα παηδηά ; 

 

 

 

 ΓΗΓΤΜΑ ΑΓΔΛΦΗΑ, 16 εηψλ _ ΓΗΓΤΜΑ ΑΓΔΛΦΗΑ, 39 εηψλ 

 Πψο είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηα δίδπκα αδέιθηα ; Πξφθεηηαη γηα ζρέζε 

αλάκεζα ζε δχν θνιιεηνχο θίινπο ή γηα κηα ζρέζε αληαγσληζκνχ ; ( ηφζν ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν, φζν θαη ζε ζέκα ζρνιείνπ ) 

 

 Σί είλαη απηφ πνπ θαηά ηε γλψκε ζαο θάλεη ηα δίδπκα αδέιθηα μερσξηζηά; Σί 

είλαη απηφ πνπ θάλεη απηή ηε ζρέζε μερσξηζηή ; 
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- Έρεηε πνηέ ληώζεη / δεη / θαηαιάβεη, θάπνην πεξηζηαηηθό πνπ λα ζαο έρεη 

θάλεη λα αλαξσηεζείηε αλ ηα δίδπκα αδέιθηα έρνπλ θάπνηα 6ε αίζζεζε, 

όπσο ε ιεγόκελε « ηειεπάζεηα » ; 

 

 Πνηα ε κεγαιχηεξε δπζθνιία θαη πνηα ε κεγαιχηεξε ραξά ηνπ λα έρεη θαλείο 

έλαλ αδειθφ / κηα αδειθή αθξηβψο ζηελ ίδηα ειηθία ; 

Έρεηε γελλεζεί θαη κεγαιώζεη ηαπηόρξνλα, 

- Έρεη ρξεηαζηεί πνηέ, λα κείλεηε καθξηά γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα ; Κη αλ 

λαη, πώο ην αληηκεησπίζαηε ; 

- Σα ελδηαθέξνληά ζαο, ζπκπίπηνπλ ή δηαθέξνπλ ; 

 

 Πνην ειηθηαθφ ζηάδην αληηκεησπίζαηε κε κεγαιχηεξε δπζθνιία θαη πνην κε 

κεγαιχηεξε επθνιία ; 

 

 Πψο ήηαλ θαη είλαη ε ζρέζε ζαο ζην ζρνιείν ;  

 

- Βξηζθόζαζηαλ πάληα ζην ίδην ή ζε δηαθνξεηηθό ζρνιείν ;  

- Πώο ζαο αληηκεηώπηδαλ νη γύξσ ζαο ; ( ζπκκαζεηέο θαη δάζθαινη ) 

 

 Με βάζεη ηε δηθή ζαο γλψκε, ε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ζαο, απέλαληί ζαο, 

ήηαλ πάληνηε ε ίδηα ή δηέθεξε ; Με πνηφλ ηξφπν ; 
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