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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 Ζ κλήκε είλαη έλα ηεξάζηην θεθάιαην ζηελ ςπρνινγία, ην νπνίν έρεη 

κειεηεζεί θαη αλαιπζεί αλά θαηξνχο απφ έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ εξεπλεηψλ. ηελ 

παξνχζα πηπρηαθή πεξηγξάθεηαη ε κλήκε δηεμνδηθά, κέζα απφ ηηο πεξηζζφηεξεο 

επηθξαηνχζεο ζεσξίεο ησλ θαηξψλ καο, θαη ηα «παξαθιάδηα» ηεο, ηα νπνία αλ θαη 

αλήθνπλ ζηε κλήκε αμίδεη λα γίλεη μερσξηζηή αλαθνξά. Δπίζεο, αλαιχνληαη 

ζπλνπηηθά θαη ην λεπξσληθφ ππφζηξσκα ηεο κλήκεο, αιιά θαη ηα αίηηα ηεο ιήζεο σο 

έλα βαζκφ. 

 Δπηπξφζζεηα, πνιιέο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη ηελ επηξξνή ησλ νζκψλ ζηελ 

κλήκε. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε ςπρνινγία ρξίζηεθε σο επηζηήκε, αιιά θαη παιαηφηεξα 

αθφκε, πνιινί εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηηο δχν θπξίαξρεο αηζζήζεηο (φξαζε θαη 

αθνή) παξά κε ηελ φζθξεζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα, φκσο, ε πξνζνρή ηνπο έρεη 

ζηξαθεί ζηηο μερσξηζηέο δπλαηφηεηεο ηνπ νζθξεηηθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη ηελ άκεζε 

ζχλδεζή ηνπ κε ηηο κλεκνληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ. Οπζηαζηηθά, νη νζκέο είλαη 

νη πην ηζρπξέο ελδείμεηο γηα ηελ αλάζπξζε ησλ πην παιηψλ ρξνληθά κλεκψλ, αιιά θαη 

απηνβηνγξαθηθψλ κλεκψλ. 

 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, νη επηζηήκνλεο νδεγήζεθαλ ζην λα ζπλδπάζνπλ 

ηηο νζκέο κε ην πιαίζην. Σα απνηειέζκαηα απφ απηφ ην «πάληξεκα» ήηαλ παξαπάλσ 

απφ γφληκα, θαζψο πιένλ ππάξρεη ζρεηηθή ζπκθσλία φηη ε κάζεζε ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ αθήλεη ίρλε ζηνλ αλζξψπηλν λνπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε 

αλάζπξζε λα ππνβνεζάηε απφ ην ίδην πιαίζην, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί. 

Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηηο νζκέο, ην άηνκν θαηαθέξλεη λα ζπκεζεί ηηο ζηηγκέο πνπ 

έδεζε κέζσ ηεο εζσηεξηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, δειαδή ηα εθάζηνηε ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 

 Υάξε ζην ζπλδπαζκφ ησλ δχν παξαπάλσ ζηνηρείσλ, ζην ηέινο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο γίλεηαη κηα πξφηαζε γηα ην πψο ζα κπνξνχζε έλαο ηχπνο 

νζκήο, γηα παξάδεηγκα κηα αξλεηηθή κπξσδηά, λα έρεη κεγαιχηεξε επίδξαζε ζε έλα 

θαηάινγν ιέμεσλ, ν νπνίνο έρεη ζηφρν ηελ ςεπδή αλάθιεζε κηαο αξλεηηθήο ιέμεο. 

Φπζηθά, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ζεηηθήο νζκήο, δειαδή φηη ζα 

επεξεάζεη ηελ ςεπδή αλάθιεζε ηεο ζεηηθήο ιέμεο – ζηφρνπ, ε νπνία ππνλνείηαη απφ 

ηελ ιίζηα ιέμεσλ θαη δελ βξίζθεηαη ζηηο πξνο απνκλεκφλεπζε ιέμεηο.  
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ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΣΖ ΜΝΖΜΖ 

 

Ζ κλήκε είλαη κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αλζξψπνπ, 

ράξε ζηελ νπνία κπνξεί λα αληαπεμέξρεηαη ζηα πην απιά θαη θαζεκεξηλά ηνπ 

εκπφδηα, γηα παξάδεηγκα ηζνξξνπία ζην πνδήιαην, ή ζηα κεγαιχηεξα θαηνξζψκαηά 

ηνπ. Όηη ζπλζέηεη έλαλ άλζξσπν, δειαδή ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, είλαη νη ζθέςεηο ηνπ θαη 

ε αλάκλεζε ησλ επηινγψλ ηνπ. Θα κπνξνχζακε λα παξνκνηάζνπκε ηελ κλήκε ζαλ ηα 

καγλεηηθά πεδία πνπ ζπγθξαηνχλ ηνλ γαιαμία ζε κηα θαζνξηζκέλε πνξεία θαη ρσξίο 

απηά ζα δηαζπαδφηαλ ζε άζθνπα κέξε ρακέλα ζην δηάζηεκα. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ε 

ζπλείδεζή καο ζα δηαζπαδφηαλ θαη ζα γηλφηαλ ζξαχζκαηα, ζαλ λα δνχζακε ζπλέρεηα 

ρακέλνη κέζα ζην ρξφλν, ρσξίο αλακλήζεηο. 

Πψο φκσο ζπγθξαηνχληαη νη αλακλήζεηο θαη ν άλζξσπνο εθηειεί αθφκα θαη 

ηηο πην απιέο εληνιέο; Ζ πνιχπινθε απηή δηαδηθαζία ρσξίδεηαη ζε ηξία επηκέξνπο 

ζηάδηα: ηελ θσδηθνπνίεζε (encoding), ηελ απνζήθεπζε (storage) θαη ηελ αλάζπξζε 

(retrieval). ην πξψην ζηάδην, ηεο θσδηθνπνίεζεο, ν άλζξσπνο κεηαηξέπεη έλα 

εξέζηζκα ηνπ γχξσ πεξηβάιινληφο ηνπ (ή κηα ζθέςε), κέζσ ησλ αηζζήζεψλ ηνπ, ζε 

έλα είδνο θψδηθα ή αλαπαξάζηαζε πνπ είλαη απνδεθηφ απφ ηνλ εγθέθαιφ ηνπ θαη 

αθήλνπλ ην «απνηχπσκά» ηνπο ζηελ κλήκε, φπσο γηα παξάδεηγκα ην άθνπζκα ελφο 

νλφκαηνο. ην δεχηεξν ζηάδην, ηεο απνζήθεπζεο, ην άηνκν ζπγθξαηεί ηελ 

πιεξνθνξία ή ηνλ θψδηθα γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα 

φηαλ ηνπ ρξεηαζηνχλ, δειαδή ηα δηαηεξεί. Σέινο, ζην ηξίην ζηάδην, ηεο αλάζπξζεο, ν 

άλζξσπνο αλαθηά ηελ πιεξνθνξία πνπ είρε απνζεθεχζεη, φπσο γηα παξάδεηγκα, λα 

ζπκεζεί ην φλνκα πνπ άθνπζε (Hilgard, Atkinson, Atkinson, Smith, Bem & 

Hoeksema, 2003a). 

Δπηπξφζζεηα, ε κλήκε ρσξίδεηαη ζε δχν κεγάια ζηάδηα: ηελ βξαρχρξνλε θαη 

ηελ καθξφρξνλε κλήκε. Οπζηαζηηθά, ε βξαρύρξνλε κλήκε ζπγθξαηεί πιεξνθνξίεο ή 

γεγνλφηα ελεξγά γηα κεξηθά δεπηεξφιεπηα, ψζηε ην άηνκν λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη 

ζε φηη θάλεη άκεζα θαη νη εξεπλεηέο έρνπλ θαηαιήμεη φηη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο απνηειείηαη απφ 7±2 πιεξνθνξίεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε καθξόρξνλε 

κλήκε ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην άηνκν ρξεηάδεηαη λα δηαηεξήζεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα 

κεγάιε δηάξθεηα, δειαδή απφ ιεπηά κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, θαη ε επηθξαηνχζα 
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άπνςε είλαη φηη απηφ ην είδνο κλήκεο έρεη απεξηφξηζηε ρσξεηηθφηεηα (Μπακπιέθνπ, 

2011). 

ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία νη ςπρνιφγνη έρνπλ δηαρσξίζεη ηε κλήκε ζε 

πνιιά δηαθνξεηηθά είδε, ελψ παιαηφηεξα επηθξαηνχζε ε άπνςε φηη ην ίδην ζχζηεκα 

κλήκεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε είδνπο κλεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο (Hilgard et al., 

2003a). Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη έρνπκε δπν είδε κλήκεο, πνπ ρσξίδνληαη ζε 

βξαρχρξνλε θαη καθξφρξνλε, ε βξαρχρξνλε ρσξίζηεθε ζε δχν ππνθαηεγνξίεο, πνπ 

νλνκάδνληαη κλήκε εξγαζίαο (Baddeley & Logie, 1992) θαη αηζζεηεξηαθή κλήκε, 

ελψ ε καθξφρξνλε ζε έθδειε θαη άδειε κλήκε (Μπαπιέθνπ, 2011). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κλήκε εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν (on-

line) επεμεξγαζίαο γεγνλφησλ, ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη αλαθσδηθνπνίεζε 

ελλνηψλ, ζηελ ζπγθξάηεζε πιεξνθνξηψλ ηφζν εξγαζηεξηαθνχ επηπέδνπ φζν θαη 

θαζεκεξηλψλ γλψζεσλ, ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

νξγαληζκνχ κε ην πεξηβάιινλ θαη ζηελ ιχζε πνιιψλ πξνβιεκάησλ (Baddeley & 

Logie, 1992). Δπίζεο, ε αηζζεηεξηαθή κλήκε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ 

λα ζπγθξαηεί κηα εηθφλα ζην λνπ ηνπ γηα κεξηθά δεπηεξφιεπηα, κε κεγάιε 

ιεπηνκέξεηα, κέζσ ησλ αηζζήζεψλ ηνπ, εθφζνλ ην εξέζηζκα ππάξρεη ή έρεη 

εμαθαληζζεί γηα πνιχ ιίγα δεπηεξφιεπηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε αηζζεηεξηαθή 

κλήκε παίδεη κηθξφηεξν ξφιν ζηε ζθέςε θαη ζηε ζπλεηδεηή αλάκλεζε ζε ζρέζε κε 

ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα κλήκεο (Hilgard et al., 2003a). 

Απφ ηελ κεξηά ηεο, ε καθξφρξνλε κλήκε ρσξίδεηαη ζε έθδειε θαη άδειε. 

Έξεπλεο ζε αζζελείο κε ακλεζία έδεημαλ φηη παξφηη νη αζζελείο δελ είραλ θάπνηα 

ζπλεηδεηή θαηαρψξεζε γηα ην γεγνλφο πνπ ηνπο είρε ζπκβεί, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

κέζα απφ ηηο θηλήζεηο ηνπο θαη ηηο πεξηγξαθέο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο έδεηρλε φηη 

ην ζψκα-λνπο ηνπο ζπκάηαη. Οη Graf θαη Schacter (1986) αλαθέξνπλ φηη ε έθδειε 

κλήκε απνθαιχπηεηαη φηαλ ε επίδνζε ζε έλα έξγν απαηηεί ζπλεηδεηή αλάκλεζε 

πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ, ελψ ε άδειε κλήκε φηαλ ε επίδνζε ζε έλα έξγν είλαη 

επθνιφηεξε έζησ θαη αλ ππάξρεη απνπζία ζπλεηδεηψλ αλακλήζεσλ (Eysenck, 2006). 

πκπιεξσκαηηθά, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε έθδειε κλήκε αλαθέξεηαη ζην είδνο ηεο 

κλήκεο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ αλάζπξζε ή αλαγλψξηζε, ελψ ε άδειε ζην είδνο ηεο 

κλήκεο πνπ εκθαλίδεηαη σο βειηίσζε ζε θάπνηα αληηιεπηηθή, θηλεηηθή ή γλσζηηθή 

δνθηκαζία (Hilgard et al., 2003). 

Όπσο είλαη θπζηθφ, ε δηάζπαζε ηεο κλήκεο ζπλερίζηεθε θαη νη Schacter, 

Wagner θαη Buckner (2000)  ππνζηήξημαλ φηη ππάξρνπλ ηέζζεξα καθξφρξνλα 
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κλεκνληθά ζπζηήκαηα, δειαδή ε επεηζνδηαθή κλήκε, ε ζεκαζηνινγηθή κλήκε, ην 

ζχζηεκα αληηιεπηηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη ε δηαδηθαζηηθή κλήκε. Ο δηαρσξηζκφο 

πξνκελχεη φηη ε έθδειε κλήκε ρσξίδεηαη ζε επεηζνδηαθή θαη ζεκαζηνινγηθή, ελψ ε 

άδειε ζε αληηιεπηηθή αλαπαξάζηαζε θαη δηαδηθαζηηθή κλήκε (Eysenck, 2006). Ζ 

κλήκε επεηζνδίσλ αθνξά ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, πνπ κπνξεί λα είλαη εθνχζηα 

ή αθνχζηα θαη είλαη ζπγθεθξηκέλε φπσο ηα απηνβηνγξαθηθά γεγνλφηα ηεο δσήο. Ζ 

ζεκαζηνινγηθή κλήκε αθνξά ηε ζπλεηδεηή γλψζε γηα ηνλ θφζκν θαη είλαη γεληθή-

ζπλνιηθή. Σελ παξαπάλσ δηάθξηζε ηελ έθαλε ν Tulving (1972), ελψ ηελ άδειε 

κλήκε αλέιπζαλ δηεμνδηθά νη Schacter θαη ζπλ. (2000). Σν ζχζηεκα ηεο αληηιεπηηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπιιάβεη ην άηνκν ηε κνξθή θαη ηε δνκή 

ιέμεσλ θαη αληηθεηκέλσλ κέζσ ηεο αληηιεπηηθήο πξνεξγαζίαο, θαηά ηελ νπνία έλα 

άηνκν αλαγλσξίδεη γξεγνξφηεξα έλα αιινησκέλν εξέζηζκα, εάλ πξνεγνπκέλσο ην 

έρεη επεμεξγαζηεί κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο. Απφ ηελ άιιε, ε δηαδηθαζηηθή κλήκε 

αλαθέξεηαη ζηε κάζεζε θηλεηηθψλ θαη γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (π.ρ. πνδήιαην) θαη 

εκπιέθεηαη επίζεο ζηελ πξνεξγαζία (Eysenck, 2006). 

Δλ ηέιεη, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ θαη νη κειέηεο γηα ην λεπξσληθφ ππφζηξσκα 

ηεο κλήκεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη –εηξσληθά– απφ πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε ακλεζία 

είηε Korsakoff είηε Alzheimer. Σα εξεπλεηηθά επξήκαηα ησλ Miyashita (2004), 

Pasternak θαη Greenlee (2005) θαη Weinberger (2004) δείρλνπλ φηη ε κλήκε δελ 

απνζεθεχεηαη απνθιεηζηηθά ζε έλα κέξνο ηνπ εγθεθάινπ, αιιά δηαρέεηαη ζηηο 

εγθεθαιηθέο δνκέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ αξρηθή δεκηνπξγία ηεο. πλνπηηθά, νη 

θχξηεο πεξηνρέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ κλήκε είλαη ν ηππφθακπνο θαη ν ξηληθφο 

θινηφο, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηε ρσξηθή κλήκε θαη ζηε κλήκε αληηθείκελσλ, ν έζσ 

ξαρηαίνο ππξήλαο, φπνπ βιάβε ζε απηή ηε δνκή νδεγεί ζην ζχλδξνκν Korsakoff, θαη 

ν βαζηθφο πξφζζηνο εγθέθαινο, φπνπ βιάβε ζε απηή ηε δνκή νδεγεί ζηε λφζν 

Alzheimer (Pinel, 2009a). 
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1.1. Αλάδξνκεο αλακλήζεηο 

 

Ζ κλήκε είλαη απφ ηα κεγαιχηεξα θεθάιαηα ζηα νπνία νη εξεπλεηέο έρνπλ 

εζηηάζεη θαη αθηεξψζεη πάξα πνιχ ρξφλν. Έλα απφ ηα παξαθιάδηα, πνπ έρεη 

«θαιιηεξγεζεί» πεξηζζφηεξν απφ φηη άιια θαη ππάξρεη ζρεηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

επηζηεκφλσλ, είλαη νη αλάδξνκεο αλακλήζεηο. Μηα αλάδξνκε αλάκλεζε είλαη «κηα 

δσληαλή θαη ζρεηηθά κφληκε θαηαγξαθή ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο καζαίλεη 

θαλείο έλα ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλν, ζεκαληηθφ ζπκβάλ» (Hilgard et al., 2003, p., 

540).  

Σν παξαπάλσ θαηλφκελν, πνπ νλνκάζηεθε «θιαο» (flashbulb) απφ ηνπο 

Brown θαη Kulik (1977), πξνκελχεη έλαλ εηδηθφ κεραληζκφ ηεο κλήκεο, ν νπνίνο 

κνηάδεη λα θαηαγξάθεη φια ηα δεπηεξφιεπηα πνπ πεξλάεη ην άηνκν εθείλε ηε ζηηγκή, 

ζαλ κηα θσηνγξαθία. Αθφκε, ππνζηήξημαλ φηη απηφο ν εηδηθφο κεραληζκφο, φηαλ 

ελεξγνπνηείηαη απφ έλα ζπκβάλ πνπ ππεξβαίλεη ηα αηνκηθά επίπεδα έθπιεμεο θαη 

ζπλερφκελεο αθνινπζίαο ησλ γεγνλφησλ, δεκηνπξγεί έλα κφληκν αξρείν ησλ 

πεξηερνκέλσλ ηεο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ πεξίνδν πνπ πεξηβάιιεη ηε 

ζπγθινληζηηθή εκπεηξία. Τπέξ ηνπ παξαπάλσ κεραληζκνχ ηάρηεθε θαη ν Pillemer 

(1984) κε δεδνκέλα πνπ πεξηζπλέιιεμε απφ αλζξψπνπο πνπ άθνπζαλ γηα ηε 

δνινθνλία ηνπ πξνέδξνπ Reagan, ελψ θαηά ηάρηεθε ν Neisser (1982) σο πξνο ηελ 

αθξίβεηα (accuracy) ησλ «θιαο» αλακλήζεσλ. Δπηπιένλ, νη Rubin θαη Kozin (1984) 

έζεζαλ ην εξψηεκα θαηά πφζν ηα ραξαθηεξίζηεθα ησλ flashbulb αλακλήζεσλ ηηο 

θαηαρσξνχλ ζε μερσξηζηή θαηεγνξία απφ ηηο ππφινηπεο απηνβηνγξαθηθέο κλήκεο. 

Οη McCloskey, Wible θαη Cohen (1988) ππνζηεξίδνπλ φηη έλαο εηδηθφο 

κεραληζκφο είλαη δχζθνιν λα ζηαζεί ιφγσ ησλ αληηθαηηθψλ δεδνκέλσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δειψλνπλ φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ιεπηνκεξήο ζρεκαηηζκέλε ππφζεζε 

ελφο εηδηθνχ κεραληζκνχ πνπ λα έρεη εθηεζεί, δειαδή κηα θνηλή βάζε γηα λα 

μεθηλήζνπλ απφ θάπνπ. Αληηζέησο, πξνηείλνπλ φηη νη «θιαο» αλακλήζεηο πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη σο θπζηνινγηθά πξντφληα ηεο απηνβηνγξαθηθήο κλήκεο θαη, επνκέλσο, 

σο θαηλφκελα πνπ κπνξνχλ λα ξίμνπλ πεξηζζφηεξν θσο ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 

κλήκε. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλά ηνπο θαλέξσζαλ φηη νη αλακλήζεηο 

«θιαο» φρη κφλν μεζσξηάδνπλ ζε επζηνρία, ζηνλ ρξφλν, ζηελ πιεξφηεηα αιιά αθφκε 
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θαη ζηελ «δσεξφηεηα» (vividness) κε ηελ νπνία ηα άηνκα πεξηγξάθνπλ ηελ αλάκλεζή 

ηνπο, πνπ ζε άιιεο έξεπλεο ήηαλ έλαο θνηλφο παξνλνκαζηήο (Colgrove, 1899· Neisser 

& Harsch, 1992· Rubin & Kozin, 1984· Talarico & Rubin, 2003). 

Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαηαζηξνθέο ηνπ αηψλα πνπ δηαλχνπκε ήηαλ ε 

ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζηνπο δίδπκνπο πχξγνπο ηεο Ακεξηθήο. ηηο 12 επηεκβξίνπ 

ηνπ έηνπο 2001, δειαδή κηα κέξα κεηά ηελ επίζεζε, νη εξεπλεηέο Talarico θαη Rubin 

(2003) μεθίλεζαλ ηελ έξεπλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν πνπ ζπγθιφληζε ηνλ 

θφζκν ζε παγθφζκην επίπεδν. πλέθξηλαλ, ινηπφλ, ηελ θαηαζηξνθή ησλ δηδχκσλ 

πχξγσλ κε κηα άιιε «ζπλεζηζκέλε» κέξα, κε δηαθνξά κέρξη ηξηψλ εκεξψλ απφ ην 

ζπκβάλ, δειαδή κε θάπνηα απφ ηηο κέξεο κεηαμχ 8-9-10 επηεκβξίνπ. Σν ελδηαθέξνλ 

ηνπο επηθεληξψζεθε ζηελ αλάζπξζε, ζηελ δσεξφηεηα, ζηελ επζηνρία θαη πην 

ηδηαίηεξα ζην ζπλαίζζεκα ησλ θιαο αλακλήζεσλ. Σα απνηειέζκαηά ηνπο έδεημαλ κηα 

παξάιιειε κείσζε ζηε ζπλνρή αλάκεζα ζηελ «θαζεκεξηλή» αλάκλεζε θαη ηελ 

αλάκλεζε θιαο, θαζψο θαη ηελ κείσζε ησλ θηιεχζπιαρλσλ (visceral)  

ζπλαηζζεκάησλ», ηα νπνία απείραλ απφ ηελ ζπλνρή επίζεο. Παξαδφμσο, φκσο, ήηαλ 

ηα κφλα πνπ βνήζεζαλ ζηελ επζηνρία ζηηο αλακλήζεηο «θιαο», θαζψο, επίζεο, ήηαλ 

νη κφλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ δσεξφηεηα θαη ζηγνπξηά. 

Δπηπξφζζεηα, ηζρπξέο ελδείμεηο φηη νη αλάδξνκεο αλακλήζεηο ππάξρνπλ θαη 

απνηεινχλ μερσξηζηφ θνκκάηη ηεο κλήκεο δίλνπλ νη παξαθάησ έξεπλεο. Αξρηθά, νη 

Conway, Anderson, Larsen, Donnelly, McDaniel, McClelland, Rawles θαη Logie 

(1994) έθαλαλ κηα κεγάιε ζε δεηγκαηνιεςία έξεπλα, ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο 

Βξεηαλνί (θπξίσο) θαη κε Βξεηαλνί, ήηαλ δειαδή πνιπεζληθή (multinational), γηα ηελ 

παξαίηεζε ηεο Thacher. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη Βξεηαλνί, αλ θαη είρε 

πεξάζεη έλαο ρξφλνο ζρεδφλ, θαηέδεημαλ εγξήγνξζε, επζηνρία θαη ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο κε Βξεηαλνχο, νη νπνίνη μερλνχζαλ 

θαη έθαλαλ πνιιά ιάζε ζηελ αλάθιεζε ησλ γεγνλφησλ. Σν παξαπάλσ θαλέξσζε φηη 

νη αλάδξνκεο αλακλήζεηο θηηάρλνληαη ζηνλ θαζέλα αλάινγα κε ην πφζν ηνλ 

επεξεάδεη ην «εθπιεθηηθφ» (surprising) γεγνλφο θαη ην κέηξν ηεο δένπζαο πξνζνρήο 

ζην λέν. Γεχηεξνλ, νη Cahill, Babinsky, Markowitsch θαη McGaugh (1996) κέζα απφ 

κειέηεο ζάξσζεο ηνπ εγθεθάινπ, απέδεημαλ φηη ε ακπγδαιή ελέρεηαη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή κλήκε, ε νπνία παξνπζίαδε κεγαιχηεξε ελεξγνπνίεζε φηαλ ν 

ζπκκεηέρσλ αλαθαινχζε θαιχηεξα ζπλαηζζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη αλάδξνκεο αλακλήζεηο. 
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Δλ θαηαθιείδη, νη αλάδξνκεο αλακλήζεηο είλαη δσληαλέο αλαπαξαζηάζεηο 

γεγνλφησλ πνπ καο ζεκαδεχνπλ ηε ζηηγκή πνπ ηηο ζπιιακβάλνπκε. Παξαθάησ, φκσο, 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο απσζεκέλεο κλήκεο, φπνπ είλαη θαηά κηα έλλνηα κηα παξφκνηα 

δηαδηθαζία, αιιά κε αληίζεηα απνηειέζκαηα. 

1.2 Απσζεκέλεο αλακλήζεηο 

 

Έλα παξαθιάδη ηεο κλήκεο πνπ έρεη πξνβιεκαηίζεη έληνλα ηνπο εξεπλεηέο γηα 

πάλσ απφ έλαλ αηψλα είλαη νη απσζεκέλεο αλακλήζεηο. Ζ απψζεζε άλζεζε ζαλ φξνο 

ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, απφ ηνλ παηέξα ηεο ςπραλάιπζεο Freud (1924/1952). 

Οπζηαζηηθά, κε ηελ απψζεζε, κηα ζθέςε, ηδέα ή επηζπκία απνκαθξχλνληαη απφ ηε 

ζπλείδεζε θαη παξαπέκπεηαη ζην αζπλείδεην. Παξφηη νη ππνζηεξηθηέο ηνπ Freud 

ζεσξνχλ ηελ απψζεζε σο ζεκέιην ιίζν ηεο ςπραλάιπζεο (Bower, 1990), πνιινί 

γλσζηηθνί ςπρνιφγνη θαη εξεπλεηέο δηαθσλνχλ κε ηα επξήκαηά ηνπο, ελψ ππάξρεη θαη 

κηα κεξίδα ςπρνιφγσλ ε νπνία έρεη πξνρσξήζεη ηηο έξεπλεο ζε κεγάιν βαζκφ. 

Σν πην ζεκαληηθφ γεγνλφο, φζνλ αθνξά ηελ απψζεζε, είλαη φηη ην άηνκν δελ 

έρεη ζπλεηδεηή επίγλσζε φηη νη ζηηγκέο πνπ δεη θαηαρσξνχληαη εκπξφζεηα ζην 

αζπλείδεηφ ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχγεη λα «δήζεη» ζην λνπ ηνπ θαη λα 

θαηαλνήζεη ηη ζπκβαίλεη θαηά ηελ αγρσηηθή ή αγσληψδεο εκπεηξία ηνπ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε (Μπακπιέθνπ, 2011). χκθσλα κε ηνλ Freud 

(1924/1952), ε απψζεζε είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο κεραληζκνχο άκπλαο θαη 

ε αλάκλεζε κπνξεί λα αλαθηεζεί κέζσ ησλ νλείξσλ, ηελ χπλσζε θαη ησλ ειεχζεξσλ 

ζπλεηξκψλ θαηά ηελ ςπρνζεξαπεία.  

Οη κεραληζκνί άκπλαο είλαη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην άηνκν, 

άιινηε ζπλεηδεηά θαη άιινηε αζπλείδεηα, κε ζθνπφ λα αιιάμεη ή θαη λα απνξξίςεη 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία είλαη ζπλήζσο νδπλεξή ή αγρψδεο. Οη θπξηφηεξνη 

κεραληζκνί είλαη ε απψζεζε, ε άξλεζε, ε πξνβνιή, ε αληηζηαζκηζηηθή 

ζπκπησκαηνινγία θαη ε εμηδαλίθεπζε. πγθεθξηκέλα, φκσο, ε απψζεζε έρεη 

κειεηεζεί πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιιν ςπραλαιπηηθφ φξν, ζεσξείηαη φηη 

εκπιέθεηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο κεραληζκνχο άκπλαο θαη απαηηεί κηα ζηαζεξή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα λα θξαηάεη εθηφο ηεο ζπλείδεζεο ηηο ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο (Pervin & John, 1999). 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη απσζεκέλεο κλήκεο δελ αθνξνχλ ππνζέζεηο θφλνπ, 

αιιά ηξαπκαηηθέο ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο (Rieker & Carmen, 1986· Schuker, 1979· 

Williams, 1987) θπξίσο ζηελ παηδηθή ειηθία, νη νπνίεο έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο 
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ζπλείδεζεο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο. Όπσο είλαη θπζηθφ, ε πνηφηεηα ησλ 

απσζεκέλσλ αλακλήζεσλ πνπ βγαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα δηαθέξνπλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ. Κάπνηεο θνξέο είλαη πεξηγξαθηθφηαηεο θαη δσεξέο, ελψ άιιεο πνιχ ζνιέο θαη 

εληνχηνηο μεζσξηαζκέλεο. Δπηπιένλ, νη αλαθεξφκελεο ειηθίεο δηαθέξνπλ, θαζψο 

θπκαίλνληαη απφ ηελ παηδηθή κέρξη θαη ηελ χζηεξε ελήιηθε δσή, κε ην ηειεπηαίν λα 

είλαη ζπαληφηεξν, θαη ην πεξηερφκελν ηνπο ρσξίδεηαη απφ βηαζκφ κέρξη θαη 

ηειεηνπξγίεο γηα αθάληαζηα γεγνλφηα (Loftus, 1993). 

Μηα απφ ηηο έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ κεραληζκφ ηεο απψζεζεο είλαη 

ηνπ Morokoff (1985), ζχκθσλα κε ηελ νπνία δπν νκάδεο γπλαηθψλ ρσξίζηεθαλ 

αλάινγα κε ηελ ζεμνπαιηθή ελνρή πνπ έλνησζαλ θαη ηνπο δεηήζεθε λα αλαθέξνπλ 

ηελ εξσηηθή δηέγεξζε πνπ αηζζάλζεθαλ, αθνχ είραλ παξαθνινπζήζεη κηα εξσηηθή 

ηαηλία. Παξάιιεια κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηαηλίαο ν εξεπλεηήο θαηέγξαθε ηηο 

ζσκαηηθέο ηνπο αληηδξάζεηο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη γπλαίθεο πνπ ήηαλ ζηελ 

νκάδα πςεινχ βαζκνχ ζεμνπαιηθήο ελνρήο, αλέθεξαλ φηη είραλ κηθξφηεξε δηέγεξζε 

ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ρακειήο ελνρήο. Δπνκέλσο, ππνδειψλεηαη φηη νη γπλαίθεο κε 

πςειέο ελνρέο απψζεζαλ ην γεγνλφο φηη ην ζψκα ηνπο είρε δηεγεξζεί. 

Αθφκε κηα έξεπλα, ηνπ Weinberger (1990), ε νπνία εληζρχεη ηνλ φξν ηεο 

απψζεζεο, ππνζηεξίδεη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο άκπλαο ζε θάπνηα άηνκα 

κπνξεί λα απνδίδεηαη σο ραξαθηεξηζηηθφ. πγθεθξηκέλα ηα πξναλαθεξζέληα άηνκα 

απνθεχγνπλ λα βηψζνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη νη αληηδξάζεηο ηνπο ζηα 

εξεζίζκαηα είλαη αξθεηά ζηεξενηππηθέο. πλήζσο απηφο ν ηχπνο αλζξψπνπ δελ είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα αιιάμεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, έρεη ζηαζεξή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη αληηκεησπίδεη ηηο θαηαζηάζεηο κε εξεκία, ην νπνίν ηνπ βγαίλεη αξγφηεξα ζε θαθφ, 

ιφγσ ηνπ φηη εκθαλίδεη πεξηζζφηεξεο ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη αζζέλεηεο. 

Ο αληίινγνο, φζνλ αθνξά ηελ απψζεζε, ππνζηεξίδεη φηη νη κειέηεο 

πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ έξζεη ζην θσο ραξαθηεξίδνληαη απφ «ηκπξεζηνληζκφ» θαη 

έιιεηςε θιηληθήο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο (Holmes, 1990).  Μεηά ηελ εμέηαζε 

εξεπλψλ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε κηα θιίκαθα 60 ρξφλσλ, αλαθάιπςε φηη δελ 

βξήθε θαλέλα ζηνηρείν εξγαζηεξηαθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ απψζεζε, θαη πξφηεηλε 

φηη νπνηαδήπνηε ρξήζε ηεο έλλνηαο ζα έπξεπε λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ κηα 

πξνεηδνπνίεζε: «Πξνζνρή. Ζ έλλνηα ηεο απψζεζεο δελ έρεη επηθπξσζεί κέζσ 

πεηξακαηηθήο έξεπλαο θαη ε ρξήζε ηεο κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλε γηα ηελ αθξηβή 

εξκελεία ηεο θιηληθήο ζπκπεξηθνξάο» (ζ.97). 
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Δπηπξφζζεηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί ε έξεπλα ησλ Loftus θαη Herzog (1991), 

ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ηα δπν ηξίηα  ησλ ςπρνζεξαπεπηψλ, πνπ άθνπζαλ έζησ κηα 

απσζεκέλε αλάκλεζε απφ ηνπο πειάηεο ηνπο, δειψλνπλ φηη θαηά θαλφλα ηνπο 

πηζηεχνπλ, θπξίσο ιφγσ ηεο θνηλήο ζπκπησκαηνινγίαο θαη ηεο δηθαηνινγίαο φηη δελ 

είλαη δνπιεηά ηνπο λα θξίλνπλ ηελ απζεληηθφηεηα ησλ ιφγσλ ησλ πειαηψλ ηνπο 

(Loftus, 1993). 

πλνςίδνληαο, νη απσζεκέλεο αλακλήζεηο είλαη έλαο ηνκέαο κε 

ακθηιεγφκελεο αλαθαιχςεηο θαη ζρεηηθά πνισκέλεο πιεπξέο ππνζηήξημεο. Ο βαζηθφο 

αληίινγνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη κπνξνχλ 

λα θάλνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πηζηέςνπλ γεγνλφηα γηα ηε δσή ηνπο, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ ηα έρνπλ δήζεη πνηέ, δειαδή νη ιεγφκελεο ςεπδείο κλήκεο. 
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1.3 Φεπδήο αλάθιεζε 

 

 Όηαλ νη απσζεκέλεο κλήκεο άξρηζαλ λα γίλνληαη ζπρλφ θαηλφκελν, ε έγλνηα 

πνιιψλ εξεπλεηψλ δελ ήηαλ εάλ νη ζπγθεθξηκέλεο κλήκεο ήηαλ αιεζηλέο ή πιαζηέο, 

αιιά πφζν εχζηνρεο ήηαλ ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δλ ζπλερεία, 

πξνζπάζεζαλ λα δηαπηζηψζνπλ εάλ κπνξνχζαλ νη ίδηνη λα αιινηψζνπλ ηελ κλήκε 

ελφο αηφκνπ, αθφκα θαη αλ αθνξά ηηο απηνβηνγξαθηθέο ηνπ κλήκεο, ρσξίο ηελ 

επίγλσζή ηνπ θπζηθά. ε πεξίπησζε επηηπρίαο ηεο παξαπάλσ ππφζεζεο, ηφηε ηα 

απνηειέζκαηα έκειιαλ λα αιιάμνπλ γηα πάληα ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδνληαη νη 

απηφπηεο κάξηπξεο ελφο γεγνλφηνο, θαζψο θαη ηελ εηθφλα καο γηα ηελ αιήζεηα 

γεληθφηεξα. 

 Απφ ηηο πξψηεο εξεπλήηξηεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα ησλ ςεπδψλ 

αλακλήζεσλ είλαη ε Elizabeth Loftus. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεζε λα αιιάμεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν πηζηεχνπκε φηη αλαθαιείηαη κηα αλάκλεζε. ηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα έγηλε ζαθέο φηη ην άηνκν ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε έλα εξέζηζκα, ην 

θσδηθνπνηεί θαη ην απνζεθεχεη (αλ ρξεηαζηεί) ζηελ καθξφρξνλε κλήκε, ψζηε φηαλ 

ρξεηαζηεί ηελ πιεξνθνξία λα ην αλαθαιέζεη, ζαλ κηα δηαδηθαζία αλάπιαζεο ηεο 

αξρηθήο ηνπ εκπεηξίαο. Ωζηφζν, ην κνληέιν πνπ πξφηεηλε ε Loftus ήηαλ φηη φηαλ 

γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάθιεζεο ελφο γεγνλφηνο ηφηε δελ απνδίδεηαη κε απφιπηε 

αθξίβεηα, δειαδή ζαλ λα εμηζηνξνχκε κηα ηαηλία, αιιά ε κλήκε έρεη 

αλαθαηαζθεπαζηεί, κέζσ άιισλ εκπεηξηψλ, πνιιαπιψλ εμηζηνξήζεσλ ή ην πέξαζκα 

ηνπ ρξφλνπ (Hock, 2009). 

 Μηα απφ ηηο πιένλ θιαζζηθέο κειέηεο ησλ Loftus θαη Palmer (1974), 

θαηάθεξε λα εληζρχζεη ηελ παξαπάλσ ππφζεζε, δειαδή φηη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο 

κπνξνχλ λα αλαθαηαζθεπάζνπλ ηελ αξρηθή εκπεηξία εάλ ηεζνχλ κε ηνλ θαηάιιειν 

ηξφπν. ηελ έξεπλα ηνπο, ινηπφλ, νη ζπκκεηέρνληεο παξαθνινχζεζαλ κηα ηαηλία 

κηθξνχ κήθνπο, ζηελ νπνία γηλφηαλ έλα απηνθηλεηηθφ αηχρεκα, θαη έπξεπε λα 

ππνινγίζνπλ ηελ ηαρχηεηα ησλ απηνθηλήησλ. Αλ θαη ν ζθνπφο ηεο εξψηεζεο 

παξέκελε ίδηνο, ε αιιαγή ηνπ θεληξηθνχ ξήκαηνο, γηα παξάδεηγκα αλ «αθνχκπεζαλ» 

ή «ζπγθξνχζηεθαλ» ηα απηνθίλεηα, απέθεξε θαη δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο ζρεηηθά κε 
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ηελ ππνινγηδφκελε ηαρχηεηα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ 

ηελ εξψηεζε κε ην πην «ηζρπξφ» ξήκα, ππέζεηαλ φηη ηα απηνθίλεηα έηξεραλ κε 

κεγαιχηεξε ηαρχηεηα απφ ηελ θαλνληθή, δειαδή ν ππνινγηζκφο ηεο ηαρχηεηαο 

θαζνξηδφηαλ απφ ηελ ελαιιαγή ηνπ εθάζηνηε ξήκαηνο θαη φρη απφ ηελ αλάκλεζε ηεο 

ηαηλίαο. 

 Γηα λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν ζπκπαγή ηα επξήκαηα ηεο Loftus, επαλέιαβε αλά 

θαηξνχο ην ζπγθεθξηκέλν πείξακά, αιιά κε κηθξέο κεηαηξνπέο. Δθηφο απφ ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ηαρχηεηαο, ξσηνχζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο εάλ παξαηεξνχζαλ 

ζπαζκέλα γπαιηά ζηνλ ηξνραίν. Ζ δηαθνξά, φκσο, ήηαλ ζην άξζξν απηή ηε θνξά 

παξά ζην ξήκα, δειαδή νη εξσηήζεηο δηακνξθψλνληαλ θάπσο έηζη: «Δίδαηε έλα 

ζπαζκέλν πξνβνιέα;» ή «Δίδαηε ην ζπαζκέλν πξνβνιέα». Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

φηη ε εξψηεζε κε ην άξζξν, παξά κε ηελ αφξηζηε αλησλπκία, απέθεξε πεξηζζφηεξεο 

θαηαθαηηθέο απαληήζεηο, ιφγσ ηνπ φηη νη ζπκκεηέρνληεο έπαηξλαλ σο δεδνκέλε ηελ 

παξνπζία ζπαζκέλνπ πξνβνιέα (Hock, 2009). 

 Δθηφο απφ ηηο έξεπλεο πνπ δείρλνπλ φηη νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα 

«μεγειαζηνχλ», ψζηε λα ζπκπιεξψζνπλ ζηηο αλακλήζεηο ηνπο κηα ςεπδή 

πιεξνθνξία, έγηλαλ θαη κειέηεο ζηηο νπνίεο νιφθιεξεο ηζηνξίεο εμαπαηνχλ 

αλζξψπνπο, ψζηε λα λνκίδνπλ φηη έρνπλ δήζεη νξηζκέλα γεγνλφηα. Ζ έξεπλα ησλ 

Loftus θαη Pickrell (1995) πξνζπάζεζε λα αιιάμεη ηηο απηνβηνγξαθηθέο κλήκεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξεπλεηέο ηνπο έδσζαλ λα δηαβάζνπλ κηα 

αθήγεζε πνπ είρε γξάςεη θάπνην κεγαιχηεξν ειηθηαθά κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ε 

νπνία ηνπο παξνπζίαδε λα έρνπλ ραζεί κέζα ζε έλα εκπνξηθφ θέληξν. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ην 25% ησλ ζπκκεηερφλησλ φρη κφλν πίζηεςε 

ηελ ηζηνξία, αιιά αλαθάιεζε θαη εκπινχηηζε κε παξαπάλσ ζηνηρεία ηελ 

θαηαζθεπαζκέλε αθήγεζε. 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, αληαγσληζηέο ηεο ζεσξίαο «εκθχηεπζεο» αλακλήζεσλ 

ππνζηεξίδνπλ φηη δελ είλαη εχθνιν λα θάλνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πηζηέςνπλ φηη 

ηνπο ππνβάιινπλ. πγθεθξηκέλα, ε εξεπλήηξηα Pezdek Kathy απνδέρεηαη φηη κέζσ 

δηαθφξσλ ηερληθψλ ππνβνιήο κπνξεί έλα άηνκν λα πηζηέςεη έλα αιεζνθαλέο 

γεγνλφο, θπξίσο ιφγσ ηεο επζξαπζηφηεηαο ησλ παηδηθψλ αλακλήζεσλ ή ηελ 

δεθηηθφηεηα ηνπ θαζελφο (Pezdek & Banks, 1996). ηηο έξεπλεο πνπ δηεμήγαγε, φκσο, 

βξήθε φηη ε ππνβνιή απίζαλσλ ζελαξίσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αηκνκημία, είρε απφ 

κηθξή σο κεδεληθή επηηπρία, ελψ γηα γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ ζηνλ θαζέλα 

απφ εκάο ή ηνπιάρηζηνλ κπνξεί λα έρνπλ ζπδεηεζεί ζηελ νηθνγέλεηα, φπσο γηα 
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παξάδεηγκα λα ραζείο σο παηδί ζην εκπνξηθφ θέληξν, είραλ κεγάιε απνδνρή. Ζ ηδία 

ππνζηεξίδεη φηη είλαη δηαθνξεηηθφ λα πξνζπαζείο λα πξνθαιέζεηο ςεπδείο κλήκεο γηα 

ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη δηαθνξεηηθφ ην άηνκν λα αλαθαιεί κνλαρφ ηνπ 

ηέηνηνπ είδνπο απσζεκέλσλ αλακλήζεσλ, θπξίσο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε δεχηεξε 

πεξίπησζε νθείιεηαη ζε ςπρνγελή ακλεζία ( Pezdek, Finger & Hodge, 1997). 

 Δλ ηέιεη, ε πιάζηηγγα γέξλεη ππέξ ησλ ςεπδψλ κλεκψλ, ησλ νπνίσλ ηα 

επξήκαηα είλαη πξσηνπνξηαθά, φρη κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο, αιιά θαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο. Πάλσ ζηα ζεκέιηα πνπ έβαιε ε Loftus θαη νη ππφινηπνη 

εξεπλεηέο ηεο επνρήο ησλ ςεπδψλ αλακλήζεσλ, βαζίζηεθαλ νη λένη κειεηεηέο πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν, κε θαηλνχξηα εληππσζηαθά 

απνηειέζκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Πξόζθαηα επξήκαηα ζηελ ςεπδή αλάθιεζε 

 

Σν θαηλφκελν ησλ ςεπδν-αλακλήζεσλ γλσξίδεη κεγάιε έμαξζε ζηηο κέξεο 

καο θαη πνιιέο έξεπλεο έρνπλ ζηεξηρηεί ζηα επξήκαηα ηνπ Freud θαη ηεο Loftus. 

Άιισζηε, ζα ήηαλ αθχζηθν έλα ηφζν πεξίεξγν θαη ελδηαθέξνλ θαηλφκελν, φπσο απηφ 

ηεο εκθχηεπζεο κλεκψλ, λα κελ έκπαηλε ζην «κηθξνζθφπην» ησλ εξεπλεηψλ. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νξηζκέλεο έξεπλεο πνπ θαζηζηνχλ ην ηνπίν ησλ ςεπδν-

αλακλήζεσλ πην ζαθέο θαη βξίζθνληαη πην θνληά ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. 

Οη Strange, Wade θαη Hayne (2008) δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα, κε ζθνπφ λα 

κειεηήζνπλ αλ νη ςεπδείο κλήκεο ππνβάιινληαη πην εχθνια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παηδηθήο ακλεζίαο, ζε ειηθία δειαδή 0~4, ή κεηά απφ απηφ ην θαηλφκελν, ζε ειηθίεο 

9~11. Υψξηζαλ, ινηπφλ, ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε δχν νκάδεο, φπνπ ηνπο παξνπζίαζαλ 

έμη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, κε ηελ πέκπηε ζπλζήθε λα αλαθέξεηαη ζηελ ςεπδν-

ηζηνξία. Ύζηεξα δήηεζαλ απφ ηελ πξψηε νκάδα, ε νπνία έιαβε ηζηνξίεο γηα ηελ 

ειηθηαθή πεξίνδν ησλ 2 εηψλ, λα αμηνινγήζεη ηελ θάζε αλάκλεζε μερσξηζηά θαη λα 

ηελ πεξηγξάςεη κε φζεο πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κπνξνχζε. Αληίζηνηρα γηα ηελ 

δεχηεξε νκάδα ρξεζηκνπνηήζεθε ε ίδηα δηαδηθαζία, κε ηελ κφλε δηαθνξά φηη νη 

ηζηνξίεο πνπ ηνπο δηεγήζεθαλ αλήθαλ ζην ειηθηαθφ θάζκα ησλ 10 εηψλ. ηα κηζά 

ησλ δχν νκάδσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη θσηνγξαθίεο εθηφο απφ ηζηνξίεο, φπνπ ζηελ 

πέκπηε θαη ςεπδή ζπλζήθε είραλ παξαπνηήζεη ηηο θσηνγξαθίεο ψζηε λα θαίλνληαη νη 

ζπκκεηέρνληεο παξέα κε ηνπο θεδεκφλεο ηνπο κέζα ζε έλα αεξφζηαην. 

 Αξρηθά λα ζεκεησζεί φηη νη εξεπλεηέο παξαθάιεζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

ζθεθηνχλ ηηο ηζηνξίεο πνπ ηνπο είπαλ, θαζψο ζα ηνπο θαινχζαλ μαλά γηα λα ηνπο 

ξσηήζνπλ εάλ ζπκήζεθαλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, αιιά θαη λα κελ ζπδεηήζνπλ 

γηα απηφ ην ζέκα κε ηνπο θίινπο θαη ηνπο γνλείο ηνπ, ιφγσ ηνπ φηη ήηαλ ηα άηνκα πνπ 

παξέδσζαλ ηηο αιεζηλέο αλακλήζεηο ζηνπο εξεπλεηέο. Όζνλ αθνξά ηα επξήκαηα ηεο 
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παξαπάλσ έξεπλαο, ε νκάδα πνπ άλεθε ζην ειηθηαθφ θάζκα ησλ 2 εηψλ είλαη πην 

πηζαλφ λα δεκηνπξγήζεη ςεπδείο αλακλήζεηο ή εηθφλεο απφ φηη ε νκάδα ησλ 10 εηψλ. 

Δπηπξφζζεηα, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ νη ςεπδείο ζπλζήθεο, ηφηε δελ 

ππάξρεη θάπνηα ειηθηαθή δηαθνξά ζην πνζνζηφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηεγνχληαη νη 

ζπκκεηέρνληεο. Δπίζεο, δελ ππήξραλ ειηθηαθέο δηαθνξέο ζηελ πξνζσπηθή εξκελεία 

ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα, αιιά νχηε θαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ςεπδψλ ζπλζεθψλ. Δλ 

νιίγνηο, βξέζεθε φηη ε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή πεξίνδνο, παξφηη δελ απνζεθεχεη 

πνιιέο αλακλήζεηο, γίλεηαη λα ππνβιεζεί επθνιφηεξα ζε ςεπδείο ζπλζήθεο (Strange 

θαη ζπλεξγάηεο, 2008). 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ πάλσ ζηηο ςεπδείο αλακλήζεηο έρεη επηθεληξσζεί 

ζηελ παηδηθή ειηθία (βιέπε Bernstein, Laney, Morris & Loftus, 2005· Loftus & 

Pickrell, 1995), ελψ ε έξεπλα ησλ Laney θαη Takarangi (2013) πξνζπάζεζε λα 

«θπηέςεη» ςεπδείο αλακλήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ εθεβηθή ειηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνζπάζεζαλ λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ψζηε λα πηζηέςνπλ φηη ζηελ εθεβεία ηνπο ήηαλ ππαίηηνη ή ζχκαηα 

κηαο επηζεηηθήο πξάμεο, ρσξίο λα ππάξρεη ςεπδήο εμνκνιφγεζε (false confession). Οη 

ζπλζήθεο ηνπο ρσξίδνληαλ ζε ηξείο βίαηεο πξάμεηο, δειαδή φηη δέρηεθαλ κηα γξνζηά 

ζην πξφζσπν, ε νπνία ήηαλ ε ζπλζήθε ηνπ ζχκαηνο, φηη έξημαλ κηα γξνζηά ζε 

θάπνηνλ ζην πξφζσπν θαη φηη δηέδσζαλ θαθφβνπια ζρφιηα, νη νπνίεο ήηαλ νη 

ζπλζήθεο ηνπ ζχηε. Δπηπιένλ, ππέζεζαλ φηη ηα άηνκα κε πεξηζζφηεξε ξνπή πξνο ηηο 

επηζεηηθέο πξάμεηο, ζα ήηαλ νη ίδηνη πνπ ζα ππνβάιινληαλ πην εχθνια, θάηη ην νπνίν 

επαιεζεχηεθε απφ ηα απνηειέζκαηα. Οπζηαζηηθά, έλα πνζνζηφ 40% ζρεκάηηζε 

ςεπδείο αλακλήζεηο φηη ζπκκεηείραλ ζε βίαηεο πξάμεηο ζηελ εθεβεία ηνπο, ρσξίο λα 

ππάξρεη ν θφβνο ηεο ςεπδνχο νκνινγίαο, φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζηα δηθαζηήξηα. 

Σέινο, νη εξεπλήηξηεο πξνβιέπνπλ φηη είλαη πνιχ πηζαλφ ηα άηνκα λα ζρεκάηηζαλ 

επηζεηηθέο αλακλήζεηο επεηδή νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πεξλνχλ κηα εθεβεία γεκάηε 

ηαξαρέο θαη βία. 

Αθφκε κηα έξεπλα πνπ επηθεληξψζεθε ζηελ παηδηθή ειηθία θαη πσο επεξεάδεη 

ηελ ελήιηθε δσή ηνπ αηφκνπ, δηεθπεξαίσζαλ νη Laney, Morris, Bernstein, Wakefield 

θαη Loftus (2008). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζέιεζαλ λα κειεηήζνπλ εάλ κπνξνχλ λα 

«θπηέςνπλ» ζεηηθέο κλήκεο ζην άηνκν, πνπ αθνξνχλ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία αιιά 

επεξεάδνπλ ηελ ελήιηθε δσή ηνπ, παξά θάηη αδηάθνξν ή κηα αξλεηηθή εκπεηξία. 

Οπζηαζηηθά, κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε φηη εθφζνλ θάπνηνο αληηπαζεί έλα 

ζπγθεθξηκέλν θαγεηφ ηφηε ην απνθεχγεη, ππέζεζαλ φηη κηα ςεπδήο ζεηηθή πεπνίζεζε 
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γηα έλα άιιν θαγεηφ ίζσο λα έθαλε ην άηνκν λα ην απνδεηά. Δάλ ε ππφζεζε 

επηβεβαησζεί ίζσο αλνίμεη θαηλνχξηνπο δξφκνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θιηληθψλ 

δηαηαξαρψλ, φπσο νη θνβίεο, ε αγρψδεο δηαηαξαρή θ.α.. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα  128 ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζε κηα ζεηξά απφ 

εξσηεκαηνιφγηα κε ζέκα «δηαηξνθηθέο πξνηηκήζεηο θαη πξνζσπηθφηεηα», κε δήζελ 

ζθνπφ έλαο ππνινγηζηήο λα ζθηαγξαθήζεη ην πξνθίι ηνπο σο πξνο ην θαγεηφ. Μηα 

εβδνκάδα κεηά ηελ παξάδνζε ησλ απαληήζεσλ θαη ησλ «ςεχηηθσλ» ππνινγηζκψλ, νη 

εξεπλεηέο αλαθνίλσζαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη φηαλ ήηαλ κηθξνί ζε ειηθία ηνπο 

άξεζαλ ηα ζπαξάγγηα. Αλ θαη ζηελ αξρή είραλ απαληήζεη φηη σο παηδηά δελ έβξηζθαλ 

ηα ζπαξάγγηα ειθπζηηθά, εληνχηνηο κφιηο ην 48% δήισζαλ, κεηά ηελ παξαπνίεζε 

ησλ δεδνκέλσλ, φηη ζα ηα έηξσγαλ κε επραξίζηεζε, ζα ηα είραλ παξαγγείιεη ζε έλα 

εζηηαηφξην θαη φηη ζα πιήξσλαλ πεξηζζφηεξν γηα λα ηα απνθηήζνπλ, απφ φηη ε νκάδα 

ειέγρνπ πνπ δελ είδε θαζφινπ ζπαξάγγηα. 

Δπηπξφζζεηα, νη εξεπλεηέο απνθάζηζαλ λα δηεμάγνπλ έλα δεχηεξν πείξακα, 

φπνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ έδεημαλ φηη ηα άηνκα πνπ πίζηεςαλ ηελ ηζηνξία κε ηα 

ζπαξάγγηα ήηαλ πην πηζαλφ λα ηα βαζκνινγήζνπλ ζεηηθφηεξα θαη ιηγφηεξν 

αεδηαζηηθά απφ φηη ε νκάδα πνπ δελ είδε θαζφινπ ζπαξάγγηα. Δλ ηέιεη, απηφ πνπ 

αμίδεη λα ηνληζζεί είλαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ήηαλ πνιχ πην πινχζηα θαη 

δνκεκέλε απφ φηη πξναλαθεξζέληεο έξεπλεο θαη φηη ε επηηπρία βξίζθεηαη ζην γεγνλφο 

φηη θαηάθεξαλ λα ππνβάινπλ κηα ςεπδή πεπνίζεζε κε ζεηηθφ πεξηερφκελν, ελψ νη 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πξνζπαζνχλ λα ππνβάινπλ θπξίσο νπδέηεξα πεξηζηαηηθά. 

πλνςίδνληαο, φζν πεξλάεη ν θαηξφο ζα βγαίλνπλ πεξηζζφηεξα επξήκαηα γηα 

ηηο ςεπδείο αλακλήζεηο θαη λέεο αλαθαιχςεηο πάλσ ζηε κλήκε γεληθφηεξα. Δμάιινπ, 

ε κλήκε είλαη απφ ηνπο ηνκείο πνπ ελδηαθέξεη ηνπο αλζξψπνπο θαη ζίγνπξα ζα 

ζπλερίζνπλ λα πξνζπαζνχλ λα ηε βειηηψζνπλ. Παξαθάησ ζα γίλνπλ αλαθνξέο ζε 

έξεπλεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηε κλήκε κε άιια θαηλφκελα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ 

θαη δίλνπλ αμηνπεξίεξγεο θαηλνηνκίεο. 
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ΟΦΡΖΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΟΜΔ 

 

Ζ αθνή θαη ε φξαζε έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο «αλψηεξεο αηζζήζεηο» ιφγσ ηνπ 

πινχηνπ θαη ηεο νξγάλσζήο ηνπο. Όκσο, ε φζθξεζε (ζπρλά ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

γεχζε) είλαη κηα απφ ηηο πην πξσηφγνλεο θαη ζεκαληηθέο αηζζήζεηο (Hilgard et al., 

2003a). Ζ φζθξεζε θαη ε γεχζε, ινηπφλ, έρνπλ ζηφρν λα αληρλεχνπλ ην πεξηερφκελν 

ηνπ πεξηβάιινληνο γχξσ καο γηα ρεκηθέο ελδείμεηο, γηα απηφ νλνκάδνληαη θαη ρεκηθέο 

αηζζήζεηο. Αθφκε, νη ρεκηθέο ελδείμεηο πξνζδέλνληαη ζηνπο ππνδνρείο ησλ ξηληθψλ 

δηφδσλ θαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ην νζθξεηηθφ καο ζχζηεκα απνθξίλεηαη ζην 

πεξηβάιινλ (Pinel, 2009a). 

Ο Doty (2001) δηαρψξηζε ην νζθξεηηθφ ζχζηεκα ζε πέληε εηδηθεπκέλα 

λεπξηθά ζπζηήκαηα, φζνλ αθνξά ηα πεξηζζφηεξα ζειαζηηθά ηεο ζηεξηάο, ηα νπνία 

έρνπλ δπν ξνπζνχληα (δεμί - αξηζηεξφ). Σν πξψην νλνκάδεηαη επηθνπξηθφ νζθξεηηθφ 

ζχζηεκα [cranial nerve (CN I)], ην δεχηεξν πληνξξηληθφ ή πξφζζην νζθξεηηθφ 

ζχζηεκα (vomeronasal), ην νπνίν ίζσο παίδεη ξφιν ζηελ αλαπαξαγσγηθή θαη 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (Kolb & Whishaw, 2009b) ην ηξίην ηξηδπκηθφ 

ζσκαηναηζζεηηθφ ζχζηεκα [trigeminal somatosensory system (CV V)], ην ηέηαξην 

δηαθξαγκαηηθφ φξγαλν ηνπ Masera (septal organ of Masera) θαη ην πέκπην ηεξκαηηθφ 

λεχξν [nervus terminalis (CV O)]. Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη ην CN I ζπκβάιιεη ζηηο 

αηζζεηηθέο νζκέο, φπσο είλαη ην ηξηαληάθπιιν, ε ζνθνιάηα θηι, θαη είλαη ππεχζπλν 

γηα ηε γεχζε ησλ θαγεηψλ θαη πνηψλ, θαζψο θαη δηαθφξσλ άιισλ θαιαίζζεησλ 

κπξσδηψλ. Δπηπιένλ, είλαη ην ίδην απηφ ζχζηεκα πνπ καο πξνεηδνπνηεί γηα ην 

ραιαζκέλν θαγεηφ ή επηθίλδπλα ρεκηθά. Σέινο, ηo CV V κεζηηεχεη ηηο 

ζσκαηναηζζεηηθέο  αηζζήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα θαγνχξεο,  θαςίκαηα θηι, θαζψο 

είηε πξφθεηηαη γηα ρεκηθά είηε κε ρεκηθά εξεζίζκαηα επηθέξεη αλαθιαζηηθέο 
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αληηδξάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ έθθξηζε βιέλλαο (κχμαο) ή ηελ ζπγθξάηεζε 

ηεο εηζπλνήο, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή θάθσζεο είηε ζηελ αλαπλεπζηηθή είηε ζηελ 

πλεπκνληθή νδφ. 

Πνιιά έληνκα θαη άιια δψα εθθξίλνπλ νζκεξέο νπζίεο πνπ νλνκάδνληαη 

θεξνκφλεο. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα βηνρεκηθέο νπζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ρεκηθά 

ζήκαηα θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ελφο άιινπ δψνπ, θπξίσο ίδηνπ 

είδνπο (Kolb & Whishaw, 2009b). Γπν πνιχ ελδηαθέξνπζεο κειέηεο, παξαθάησ, 

παξνπζηάδνπλ ηε δχλακε ησλ θεξνκνλψλ, αιιά θαη ηελ μερσξηζηή ηθαλφηεηα ηνπ 

νζθξεηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. ηηο κειέηεο πνπ έθαλε ν Ακεξηθαλφο βηνιφγνο Wilson 

(1963) πάλσ ζε κπξκήγθηα, αλαθάιπςε φηη φηαλ έλα κπξκήγθη πεζάλεη, εθθξίλεη 

νξηζκέλεο νπζίεο, νη νπνίεο πξνεηδνπνηνχλ ηα ππφινηπα φηη έρεη αξρίζεη ε 

απνζχλζεζε θαη πξέπεη λα ην βγάινπλ απφ ηε θσιηά. Ο Wilson, ινηπφλ, εκπφηηζε έλα 

δσληαλφ κπξκήγθη κε ηηο ρεκηθέο νπζίεο ηεο απνζχλζεζεο θαη είδε φηη ηα άιια 

κπξκήγθηα ην έβγαδαλ απφ ηε θσιηά, κέρξη λα ραζνχλ απφ πάλσ ηνπ νη 

ζπγθεθξηκέλεο εθθξίζεηο. Αθφκε, ζε κειέηεο πνπ έγηλαλ ζε αλζξψπνπο απφ ηνπο 

Stern θαη McClintock (1998), βξέζεθε φηη φηαλ γπλαίθεο κε έκκελε ξχζε 

ζπγθαηνηθνχλ καδί, ν θχθινο ηνπο αξρίδεη λα ζπγρξνλίδεηαη, θάηη ην νπνίν 

νλνκάζηεθε θαηλφκελν Whitten. 

πκπιεξσκαηηθά, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη φηαλ ηα ηκήκαηα ησλ ππνδνρέσλ, 

ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε ξηληθή θνηιφηεηα, έξζνπλ ζε επαθή κε ηα πηεηηθά κφξηα (ή 

αιιηψο ρεκηθέο νπζίεο) δεκηνπξγείηαη κηα ειεθηξηθή ψζε, ε νπνία νλνκάδεηαη 

κνξθνκεηαηξνπή. Ζ ψζε, ινηπφλ, κεηαθέξεηαη ζηνλ νζθξεηηθφ βνιβφ, ν νπνίνο 

ζπλδέεηαη φρη κφλν κε ηνλ νζθξεηηθφ θινηφ αιιά θαη κε κηα πεξηνρή πνπ είλαη 

ππεχζπλε γηα ην ζρεκαηηζκφ καθξφρξνλσλ αλακλήζεσλ. Σν παξαπάλσ δεκηνπξγεί 

ηε λχμε φηη κηα κπξσδηά είλαη αξθεηή γηα λα αλαθαιέζεη ην άηνκν κηα παιηά 

αλάκλεζε (Hilgard et al., 2003a). 

Δθφζνλ αλαιχζεθε δηεμνδηθά ην νζθξεηηθφ ζχζηεκα, πξέπεη λα απαληεζνχλ 

ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ έληαζε ησλ κπξσδηψλ θαη πσο ν αλζξψπηλνο 

νξγαληζκφο ηα δηαθξίλεη θαη ηα θαηαηάζζεη. Ζ επαηζζεζία, ινηπφλ, ηνπ αηφκνπ ζηελ 

έληαζε κηαο κπξσδηάο εμαξηάηαη απφ ην πφζα κφξηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νπζίαο 

βξίζθνληαη ζηνλ αέξα, θαζψο νη απφιπηνη νπδνί κπνξεί λα μεθηλάλε αθφκα θαη απφ 

έλα κέξνο ηεο κπξσδηάο αλά 50 δηζεθαηνκκχξηα κέξε αέξνο. ίγνπξα φκσο νη 

άλζξσπνη είλαη ιηγφηεξν επαίζζεηνη ζηε κπξσδηά απφ φηη άιια είδε, παξφηη είλαη ζε 

ζέζε λα αηζζαλζνχλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ νζκψλ (Hilgard et al., 
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2003a). Δπηπξφζζεηα, πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηάθξηζε (discrimination) ησλ νζκψλ (Dulay, 

Gesteland, Shear, Ritchey & Frank, 2008). Ο Tulving (1986) ππνζηεξίδεη φηη ε 

δηάθξηζε ησλ νζκψλ ζπγθαηαιέγεηαη σο κηα δηεξγαζία ηεο ζεκαζηνινγηθήο κλήκεο, 

ιφγσ ηνπ φηη απαηηείηαη ε νξγάλσζε ησλ αηνκηθψλ ζθέςεσλ θαη γλψζεσλ γηα ηελ 

αλαγλψξηζή ηνπο. Πξάγκαηη, κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο θαλεξψλνπλ πςειή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηελ ζεκαζηνινγηθή γλψζε, ηελ επθξάδεηα ιφγνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα λα 

αλαγλσξίδνπκε νζκέο (Larsson, Finkel & Pedersen, 2000). 

Οη ηππηθέο δηαδηθαζίεο δηάθξηζεο απαηηνχλ κεγάιε ελεξγνπνίεζε ησλ 

επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ, θαηά ηηο νπνίεο ην άηνκν δεκηνπξγεί λνεηηθά κηα παξνδηθή 

παξνπζίαζε ηεο ζηνρεπκέλεο νζκήο, κε ζθνπφ λα ηελ μερσξίζεη απφ ηνπο 

αληηπεξηζπαζκνχο (distractors). Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο δηάθξηζεο 

πεξηιακβάλνπλ δηαθξίζεηο ζηελ πνηφηεηα ησλ νζκψλ παξά ζηελ έληαζε (Hedner, 

Larsson, Arnold, Zucco & Hummel, 2010). Αθφκε, ν δηαρσξηζκφο σο πξνο ηεο 

πνηφηεηα κηαο κπξσδηάο είλαη γλσζηηθά βαξχηεξν γεγνλφο (παξφκνηα/δηαθνξεηηθή) 

απφ φηη ν δηαρσξηζκφο ηεο έληαζεο (δπλαηφηεξε/ειαθξχηεξε), σο πξνο ην φηη 

ελεξγνπνηεί κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θινηνχ (Savic, Gulyas, Larsson & Roland 2000).  

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ην θαηψθιη (νπδφ) ησλ νζκψλ, ε έξεπλα ησλ Hedner θαη 

ζπλ. (2010) έδεημε φηη δελ ππάξρεη ηφζε κεγάιε ελεξγνπνίεζε ηνπ γλσζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο φπσο ζηελ αλαγλψξηζε θαη δηάθξηζε ησλ κπξσδηψλ. Μεξηθά 

απνηειέζκαηά ηνπο έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ ηα πήγαλ θαιά ζε εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο (π.ρ. Digit Span Backward ηεζη) είραλ θαη θαιχηεξε επίδνζε ζηηο 

δηαδηθαζίεο δηαρσξηζκνχ – αλαγλψξηζεο. Απηφ απνδεηθλχεη φηη ε θαιή εθπαίδεπζε 

ηεο ζεκαζηνινγηθήο κλήκεο ζπλάδεη κε θαιχηεξε αλαγλψξηζε θαη δηαρσξηζκφ ηεο 

νζθξεηηθήο πιεξνθνξίαο. Όπσο είλαη θπζηθφ, φκσο, φζν απμάλεηαη ε ειηθία ηφζν 

κεηψλνληαη νη επηδφζεηο ζηελ νζθξεηηθή ιεηηνπξγία (Doty et al., 1984) θαζψο θαη φηη 

νη γπλαίθεο είλαη θαιχηεξεο ζηελ δηάθξηζε δηαθνξεηηθψλ νζκψλ απφ ηνπο άλδξεο 

(Cain, 1988). 

Όζνλ αθνξά ην θαηψθιη (threshold), κέζα απφ γλσζηηθέο δνθηκαζίεο, θάλεθε 

φηη δηνηθείηαη απφ ρακειφηεξεο αληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο ζε ζρέζε κε ηηο πςειά 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ δηαρσξηζκφ θαη ηε δηάθξηζε νζκψλ 

(Hedner et al., 2010). Δπηπιένλ, ην θαηψθιη ησλ νζκψλ θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε 

ζπζρέηηζε κε ην κέγεζνο ηνπ νζθξεηηθνχ βνιβνχ, κηα δνκή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πεξηθεξηθή αηζζεηηθή πιεξνθνξία (Haehner, Rodewald, Gerbel & Hummel, 2008). 
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Σέινο, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πξνηίκεζε ηνπ ρεξηνχ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ νζθξεηηθή ιεηηνπξγία (Hummel, Mohammadian & Kobal, 1998) φπσο 

θαη νη δηάθνξεο εγθεθαιηθέο θαθψζεηο (Jones-Gotman & Zatorre, 1988), θπξίσο σο 

πξνο ηελ ρεηξνηέξεπζε ζηε δηάθξηζε θαη αλαγλψξηζε νζκψλ παξά ζην θαηψθιη. 

 

 

 

 

 

 

2.1. Οζκέο θαη ζπλαίζζεκα 

 

Ζ έλλνηα ηνπ «ζπλαηζζήκαηνο» έρεη κειεηεζεί απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ςπρνιφγνπο, απφ εμειηθηηθήο ζθνπηάο κέρξη θαη βηνινγηθήο, θαη αθφκε ππάξρνπλ 

πνιιά θελά πνπ πξέπεη λα θαιχςεη ε ζχγρξνλε επηζηήκε. Οη αιιαγέο ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ είλαη αλαξίζκεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο, φρη 

κφλν εμαηηίαο κηθξψλ αθνξκψλ αιιά  θαη απφ αζπλείδεηεο ελνριήζεηο. Όπσο είλαη 

θπζηθφ, ην πεξηβάιινλ θαηέρεη ην κεγαιχηεξν ξφιν ζηελ ππξνδφηεζε ελφο 

ζπλαηζζήκαηνο θαη νη νζκέο πνπ δηαρένληαη κέζα ηνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

ζπλαηζζήκαηα, αθφκα θαη λα ηα ρεηξαγσγήζνπλ. 

Σα πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα πξνθαινχλ αλακλήζεηο, φκσο νη αλακλήζεηο πνπ 

«μππλνχλ» απφ νζκέο μερσξίδνπλ απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή δπλακηθφηεηα (emotional 

potency) πνπ ηηο δηαθαηέρεη (Laird, 1935). Ζ παξαπάλσ δηαθνξά, πηζαλψο, έγθεηηαη 

ζηηο κνλαδηθέο λεπξηθέο δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηηο νζθξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ 

θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπκπιέγκαηνο ακπγδαιήο/ηππφθακπνπ ηνπ 

κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο. Μφλν δπν ζπλάςεηο δηαρσξίδνπλ ην νζθξεηηθφ λεχξν απφ 

ηελ ακπγδαιή, πνπ είλαη ην θχξην κέζν γηα ηελ έθθξαζε θαη ηελ εκπεηξία ελφο 

ζπλαηζζήκαηνο (Aggleton & Mishkin, 1986)  θαη ηελ αλζξψπηλε ζπλαηζζεκαηηθή 

κλήκε (Cahill θαη ζπλεξγάηεο, 1996). Δπίζεο, κφλν ηξείο ζπλάςεηο δηαρσξίδνπλ ην 

νζθξεηηθφ λεχξν απφ ηνλ ηππφθακπν, πνπ εκπιέθεηαη ζηελ επηινγή θαη κεηάδνζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε κλήκε εξγαζίαο, ζηε βξαρχρξνλε θαη καθξφρξνλε κλήκε θαη 

θάπνηεο δεισηηθέο κλεκνληθέο ιεηηνπξγίεο (Eichenbaum, 1996· Schwerdtfeger, Buhl 

& Gemroth, 1990· Staubli, Ivy & Lynch, 1986)  
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Απφ ηελ εκπνξηθή ρξήζε ησλ αξσκάησλ, πνπ γίλεηαη γηα λα ρεηξηζηνχλ ηελ 

επηινγή ησλ αγνξαζηψλ, κέρξη θαη ηελ πεηξακαηηθή ρξήζε ησλ νζκψλ γηα λα 

επεξεάζνπλ ηελ γλσζηηθή απφδνζε ζε δνθηκαζίεο, έξεπλεο ππνδεηθλχνπλ φηη νη 

πεξηβάιινληεο κπξσδηέο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αιιάδνπλ ηε δηάζεζε (Richardson & 

Zucco, 1989). Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ρνξήγεζε νξηζκέλσλ επράξηζησλ νζκψλ ζε 

ζπκκεηέρνληεο ,έδεημε φηη δελ ππάξρεη ζρεδφλ θακία ζεκαληηθή επηξξνή πάλσ ζε 

αιηξνπηζηηθέο, ξηςνθίλδπλεο ή αηζηφδνμεο δνθηκαζίεο (Ludvigson & Rottman, 1989· 

Knasko, 1992), βιάπηεη ηελ αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα (Ludvingson & Rottman, 1989), 

επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ζρεκαηηζκνχ αλαγξακκαηηζκψλ θαη απμάλεη ηελ πξνζπκία 

γηα βνήζεηα (Baron & Bronfen, 1994). 

Απηέο απνδείμεηο φηη νη νζκέο ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν κε ην ζπλαίζζεκα 

δίλνπλ νη παξαθάησ έξεπλεο. Οη Herz θαη Cupchik (1995) αληηζηνίρηζαλ 16 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλνπο πίλαθεο δσγξαθηθήο, σο αληηθείκελα πνπ πξέπεη λα 

κείλνπλ ζηε κλήκε, κε νρηψ νζκέο θαη νρηψ νλφκαηα, πνπ έρξηδαλ σο ζπλεηξκηθέο 

ελδείμεηο, ζε κηα ηπραία δηαδηθαζία κάζεζεο Ζ αλάθιεζε ησλ πηλάθσλ θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή κλήκε δνθηκάζηεθαλ κεηά απφ 48 ψξεο ράξε ζηηο ελδείμεηο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη κλήκεο πνπ πεγάδνπλ απφ νζθξεηηθά εξεζίζκαηα ήηαλ 

πην ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο απφ φηη ζηα ιεθηηθά εξεζίζκαηα, φκσο ην πνζνζηφ  

επζηνρίαο ηεο αλάθιεζεο ήηαλ ίδην θαη ζηηο δπν ζπλζήθεο. ε άιιε έξεπλα ε Herz 

(1996) έδσζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ελδείμεηο, δειαδή νζθξεηηθέο, απηηθέο ή νπηηθέο 

(γηα παξάδεηγκα ε νζκή ελφο κχινπ, ε αίζζεζε ελφο κχινπ θαη νπηηθή εηθφλα ελφο 

κχινπ) θαη δήηεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ηηο ζπλδέζνπλ κε αλακλήζεηο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ θαη πάιη φηη νη νζθξεηηθέο ελδείμεηο ήηαλ νη πην θνξηηζκέλεο 

ζπλαηζζεκαηηθά, ρσξίο λα ππάξρεη δηαθνξά ζην πνζνζηφ επηηπρεκέλεο αλάθιεζεο 

αλάκεζα ζηηο ελδείμεηο γεληθά. Δπνκέλσο, ζε ζπλδπαζκφ απηά ηα δχν εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα θαλεξψλνπλ φηη νη νζκέο είλαη πεξηζζφηεξν θνξηηζκέλεο 

ζπλαηζζεκαηηθά απφ ηηο ππφινηπεο αηζζήζεηο, φκσο δελ δηαθέξνπλ σο πξνο ην 

πνζνζηφ ησλ αλακλήζεσλ πνπ αλαζχξνπλ. 

Δπηπξφζζεηα, εξεπλεηέο ζπλέθξηλαλ ηηο νζκέο κε άιια αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα γηα λα βξνπλ δηαθνξέο ζηελ απηνβηνγξαθηθή κλήκε θαη παξαηήξεζαλ φηη 

νη κλήκεο πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ νζκή θξίλνληαη πην επράξηζηεο, αλ θαη 

αλαθαινχληαη ζε ιηγφηεξν πνζνζηφ απφ φηη νη κλήκεο πνπ ζρεηίδνληαη κε άιιεο 

αηζζήζεηο (Rubin, Groth & Goldsmith, 1984). Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα έξρεηαη λα 

ηζρπξνπνηήζεη ε λεπξναπεηθνληζηηθή κειέηε ησλ κλεκψλ απφ νζθξεηηθά εξεζίζκαηα 
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απφ ηνπο Herz, Eliassen, Beland θαη Souza (2004), ε νπνία θαλέξσζε φηη νη 

ζπγθεθξηκέλεο κλήκεο ελεξγνπνηνχλ κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λεπξσληθνχ 

ππνζηξψκαηνο απφ φηη νη ηα νπηηθά εξεζίζκαηα θαη άζρεηεο νζκέο. Σέινο, ηα 

δεδνκέλα ηνπο πξνηείλνπλ φηη ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην είλαη ην θπξίαξρν θαηά ηελ 

αλάθιεζε επεηζνδηθψλ κλεκψλ απφ νζθξεηηθά εξεζίζκαηα, αλ θαη ζέιεζαλ λα 

κείλνπλ επηθπιαθηηθνί σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε ιφγσ κηθξνχ αξηζκνχ 

δείγκαηνο. 

πλνςίδνληαο, φια ηα δεδνκέλα ζπλεγνξνχλ ζην φηη ηα νζθξεηηθά 

εξεζίζκαηα πξνθαινχλ επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ άιια 

εξεζίζκαηα, φπσο είλαη ηα νπηηθά ή ηα αθνπζηηθά, φκσο απαληψληαη ζε κηθξφηεξε 

ζπρλφηεηα. Δπίζεο, νη κλήκεο πνπ πξνθαινχληαη απφ νζκέο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ακπγδαιή θαη ηνλ ηππφθακπν, φπνπ ε πξψηε ελεξγνπνηείηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ έθθξαζε θαη ηε βίσζε ζπλαηζζεκάησλ. ηνλ ηππφθακπν, 

εληνχηνηο, «θαηνηθνχλ» πνιιέο κλήκεο θαη παξαθάησ ζα γίλεη ζαθέο ην ηη ζπκβαίλεη 

φηαλ δεπγαξψλεη ην ζπλαίζζεκα κε ηηο νζκέο. 
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2.2. Οζκέο θαη αλάθιεζε 

 

Δθφζνλ νη νζκέο είλαη ηφζν ηζρπξέο ελδείμεηο θαη ζπλαηζζεκαηηθά 

εκπινπηηζκέλεο, πνιινί εξεπλεηέο ζέιεζαλ λα κειεηήζνπλ ηελ επίδνζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε αζθήζεηο κλήκεο. Έλα απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα είλαη λα βξεζεί 

εάλ θάπνηα είδε νζκψλ, ηα νπνία κπνξεί λα επεξεάδνπλ θαη ηε δηάζεζε ηνπ αηφκνπ, 

βνεζάλε ζηελ «απνζηεηξσκέλε» αλάθιεζε, δειαδή κλήκεο πνπ θηηάρλνληαη ζην 

εξγαζηήξην θαη φρη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, εθηφο απφ ην λα αλαζχξνπλ ηηο 

παιαηφηεξεο πξνζσπηθέο κλήκεο, δειαδή ηηο απηνβηνγξαθηθέο. 

ηε κειέηε ησλ Cann θαη Ross (1989) νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα κάζνπλ, ζε 

ηπραία ζεηξά, θάπνηεο θσηνγξαθίεο, ελψ ζην ρψξν δηαρεφηαλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

κπξσδηά. ηε ζπλέρεηα έπξεπε λα πεξάζνπλ απφ ηε θάζε αλαγλψξηζεο ησλ 

θσηνγξαθηψλ, είηε παξνπζία ηεο ίδηαο κπξσδηάο είηε δηαθνξεηηθήο ζην ρψξν. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο έθαλαλ ιηγφηεξα ιάζε φηαλ ε νζκή ηεο 

αξρηθήο κάζεζεο ηαίξηαδε κε ηελ νζκή ηεο θάζεο αλαγλψξηζεο, παξά φηαλ 

βξηζθφηαλ ζε δηαθσλία. Οη εξεπλεηέο, ινηπφλ, ζπκπέξαλαλ φηη ε δηαρένπζα νζκή 

ζπλδέζεθε κε ην εξέζηζκα πξνο απνκλεκφλεπζε, δειαδή ηε θσηνγξαθία, θαη φηη ε 

αλάθιεζε ππνβνεζήζεθε πεξηζζφηεξν απφ ηελ ίδηα νζκή, αληί ηεο δηαθνξεηηθήο ή 

θαζφινπ νζκήο. Ζ θξηηηθή πνπ απέζπαζαλ, φκσο, γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο 

ηνπο ρσξίζηεθε ζε δχν ηζρπξά επηρεηξήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο 

πηζαλψο δεκηνχξγεζαλ θξπθά ζεκαζηνινγηθνχο ζπλεηξκνχο κε ηηο νζκέο, φπνπ ζηε 

ζπλέρεηα ππεξέηεζαλ σο ελδείμεηο αλάθηεζεο ζηελ ζπλζήθε ίδηαο νζκήο [ππφζεζε 

ζεκαζηνινγηθήο δηακεζνιάβεζεο (semantic mediation hypothesis)]. Δπίζεο, είλαη 
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πνιχ πηζαλφ φηη εθφζνλ νη ζπκκεηέρνληεο έκαζαλ ηα εξεζίζκαηα ζηελ παξνπζία κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο νζκήο θαη πξνζπάζεζαλ λα ηα ζπκεζνχλ κε ηελ παξνπζία κηαο άιιεο, 

ελψ είραλ ζπλαληήζεη ζηελ άιιε ζπλζήθε ήδε δχν θνξέο ηελ ίδηα νζκή, λα είραλ 

ρεηξφηεξε επίδνζε εμαηηίαο ηεο πξσηφγλσξεο κπξσδηάο [ππφζεζε εμνηθείσζεο 

(familiarity hypothesis)] (Schab, 1990). 

Με γλψκνλα ηηο παξαπάλσ πξνθείκελεο, ν Schab (1990) ζέιεζε λα κειεηήζεη 

φηη κε ηελ παξνπζία κηαο ζπγθεθξηκέλεο νζκήο, πνπ αλαδχεηαη ηφζν θαηά ηελ 

θσδηθνπνίεζε φζν θαη θαηά ηελ αλάθηεζε κηαο ιίζηαο ιέμεσλ, ζα είρε σο 

απνηέιεζκα λα εληζρχζεη ηελ αλάθιεζε απηψλ ησλ ιέμεσλ. Δπηπιένλ, αλ θαη ε 

ππφζεζε ηεο εηδηθεπκέλεο θσδηθνπνίεζεο (encoding specificity hypothesis) 

πξνβιέπεη φηη ε απφδνζε ηεο κλήκεο ζα είλαη θαιχηεξε φηαλ ε νζκή ζα είλαη 

παξνχζα ηφζν ζηελ κάζεζε φζν θαη ζηελ αλάθηεζε, απηφ δελ απνθιείεη ηελ 

πηζαλφηεηα φηη κηα νζκή πνπ είλαη παξνχζα κφλν ζηε κάζεζε ή κφλν ζηε δνθηκή ζα 

βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηεο κλήκεο. Γηα παξάδεηγκα, ίζσο ην φηη θάπνηνο καζαίλεη 

ή/θαη αλαθαιεί ζε έλα εξγαζηήξην, ην νπνίν αλαδχεη κηα έληνλε ζπγθεθξηκέλε 

κπξσδηά, λα είλαη κηα πεξίεξγε θαη απξφζκελε θαηάζηαζε (κπνξεί θαη 

ελδηαθέξνπζα) ζε ζχγθξηζε κε κηα άνζκε ζπλζήθε, ψζηε ε απφδνζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ λα δηεπθνιχλεηαη γηα ιφγνπο θαηλνηνκίαο ή κεγάινπ ελδηαθέξνληνο 

γηα ην έξγν. 

ηελ έξεπλά ηνπ, ινηπφλ, ρψξηζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ηέζζεξηο ζπλζήθεο, 

κε ίδην αξηζκφ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε φιεο, θαη ηνπο έβαιε α) λα απνκλεκνλεχζνπλ 

ιέμεηο ελ παξνπζία ηεο δηαρεφκελεο νζκήο (ε κπξσδηά ήηαλ ζνθνιάηα γηα ηηο 

ζπλζήθεο κε νζκή), β) λα απνκλεκνλεχζνπλ ιέμεηο ρσξίο λα ππάξρεη νζκή, γ) λα 

αλαθαιέζνπλ ηηο ιέμεηο ελ παξνπζία ηεο νζκήο θαη δ) λα αλαθαιέζνπλ ηηο ιέμεηο 

ρσξίο λα ππάξρεη νζκή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ μεθάζαξε 

νδεγία φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθιεζεο έπξεπε λα θαληάδνληαη ηε κπξσδηά ηεο 

ζνθνιάηαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ 

ηξίηε ζπλζήθε, φπνπ ππάξρεη ε ζνθνιάηα, αλαθάιεζαλ πεξηζζφηεξα αληψλπκα απφ 

ηνπο ππφινηπνπο. Δπηπιένλ, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη δηαθνξά, κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

πνπ εηζέπλεπζαλ κηα θνξά ηελ νζκή θαη ηεο νκάδαο πνπ βξηζθφηαλ ζην άνζκν 

πεξηβάιινλ, ζην πνζνζηφ ηεο επηηπρεκέλεο αλάθιεζεο. Σέινο, ηα άηνκα πνπ δελ 

ήηαλ ζηελ ζπλζήθε κε ηε κπξσδηά ζνθνιάηαο, δήισζαλ φηη ην λα θαληάδνληαη φηη 

ππάξρεη ε ζνθνιάηα ήηαλ θάπσο ελνριεηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθιεζεο. 
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Δπνκέλσο, πεξηζζφηεξν ηνπο απνζπνχζε απηή ε δηαδηθαζία παξά ηνπο βνεζνχζε 

ζηελ αλάθιεζε. 

Ζ Herz (1997) ζέιεζε λα επηβεβαηψζεη θαη λα επεθηείλεη ηελ έξεπλα ηνπ 

Schab πξνζζέηνληαο θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηνπο ζπκκεηέρνληέο ηεο, εθηφο 

απφ νζκέο θαη δηαδηθαζία αλάθιεζεο. ην πξψην πείξακα ππέζεζε φηη αλ πξνθαιέζεη 

θάπνηνπ είδνπο αλεζπρία κε ηαπηφρξνλε παξνπζία θάπνηαο έληνλεο νζκήο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κάζεζεο, ηφηε ζα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ίδηαο νζκήο σο 

αλαθιεηηθή έλδεημε. Υψξηζε, ινηπφλ, ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ηέζζεξηο ζπλζήθεο κε 

ηπραίν ηξφπν, εθηφο απφ ηελ ηζνξξνπία πνπ θξάηεζε ζην κνίξαζκα ησλ θχισλ ζε 

θάζε ζπλζήθε, ηνπο έδσζε λα απνζηεζίζνπλ ηηο ίδηεο ιέμεηο, κχξηδαλ ηελ ίδηα νζκή, 

ήηαλ ζηνλ ίδην εξγαζηεξηαθφ ρψξν, ζπκπιήξσζαλ ηα ίδηα εξσηεκαηνιφγηα, αιιά ε 

κφλε ζεκαληηθή δηαθνξά ήηαλ ε δηαθνξεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ηνπο 

πξνθαινχζε. Γηα λα πεηχρεη δηαθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ν πεηξακαηηζηήο είπε ςέκαηα ζηελ πξψηε νκάδα φηη ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζα αλαγθαζηεί λα δψζεη κηα νκηιία κπξνζηά ζε θφζκν, φπνπ ζα 

θξαηάεη ζεκεηψζεηο γηα ηελ επίδνζή ηνπ θαη ζα ηνπ θάλεη παξαηεξήζεηο ζην ηέινο, κε 

ζθνπφ λα αλεζπρήζνπλ.  Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηε δεχηεξε νκάδα δελ είπε ηίπνηα θαη 

ηνπο άθεζε λα ραιαξψζνπλ ζην εξγαζηήξην, έρνληαο πεξηνδηθά ζηε δηάζεζή ηνπο θαη 

ρσξίο λα ηνπο απαζρνιεί θάηη, κε ζθνπφ λα είλαη ήξεκνη ζπλαηζζεκαηηθά. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε νζκή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο ήηαλ ηα θχιια 

βηνιέηαο, ηα νπνία δελ ηνπο ήηαλ πνιχ νηθεία θαη αλαδχνπλ έλα απαιφ δπζάξεζην 

άξσκα. 

Σα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθά, δηφηη, ελψ θάλεθε φηη νη 

νκάδεο πνπ κχξηδαλ θαη ηαπηφρξνλα απνζηήζηδαλ ηα πήγαλ θαιχηεξα, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε (θαη ην θχιν επίζεο) δελ επεξέαζε ζρεδφλ θαζφινπ ηελ 

αλάθιεζε. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν ε Herz εθηέιεζε θαη δεχηεξν πείξακα, ζην νπνίν 

ηξνπνπνίεζε ηηο κεηαβιεηέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

έςαμε λα βξεη άηνκα πνπ έδηλαλ εμεηάζεηο ζε θάπνην κάζεκα κέζα ζηελ επφκελε 

ψξα, αληί λα δεκηνπξγήζεη ηε ζπλζήθε ηνπ άγρνπο ε ίδηα, θαη άηνκα ηα νπνία είραλ 

ηειεηψζεη απφ θάπνηα εμέηαζε θαη ήηαλ απαιιαγκέλα απφ ην άγρνο. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη άιιαμε επίζεο θαη ην εξγαζηεξηαθφ πεξηβάιινλ θαη ράιαζε ηελ 

θπιεηηθή ηζνξξνπία ζηηο ζπλζήθεο, ιφγσ ηνπ φηη δελ είρε βξεζεί θάπνηα ζεκαληηθή  

ζηαηηζηηθή δηαθνξά ηελ πξψηε θνξά. Αιιάδνληαο ηηο ζπλζήθεο, ινηπφλ, άιιαμαλ θαη 

ηα απνηειέζκαηα. Με ιίγα ιφγηα, βξήθε φηη φηαλ έλα άηνκν είλαη αξλεηηθά 
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ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλν θαη κπξίδεη κηα φρη θαη ηφζν επράξηζηε νζκή, ηφηε είλαη 

πνιχ πηζαλφ ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε λα απμήζεη ηελ επηξξνή ηεο νζκήο 

ζηελ αλάθιεζε θαη ην άηνκν λα ζπκεζεί πεξηζζφηεξα γεγνλφηα. Ζ ίδηα, φκσο, ηφληζε 

φηη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ δελ ζηεξίδνληαλ ζε γεξά ζεκέιηα (γηα ην δεχηεξν πείξακα) 

θαη ζα ήηαλ ζνθφ λα επαλεμεηαζηεί ε ππφζεζε ζην κέιινλ. 

Δλ ηέιεη, νη νζκέο είλαη πνιχ ηζρπξέο κλεκνληθέο ελδείμεηο θαη νη 

πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη ε αίζζεζε πνπ μππλάεη ηηο 

παιαηφηεξεο κλήκεο. Παξφια απηά, ππάξρνπλ αξθεηέο θξηηηθέο πνπ 

θαηαθεξαπλψλνπλ ηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ιφγσ ηνπ φηη ν ρεηξηζκφο 

ησλ νζκψλ θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηνπο αλζξψπνπο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ππνθεηκεληθά.  Παξαθάησ, φκσο, ζα γίλεη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο νζκέο πνπ 

έρνπλ παξφκνηα επηξξνή ζην κεγαιχηεξν κέξνο ελφο δείγκαηνο. 

 

 

2.3. Σα είδε νζκώλ θαη ε επηξξνή ηνπο 

 

Έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κπξσδηέο σο κεηαβιεηέο, είηε 

γηα λα ρεηξαγσγήζνπλ ηελ δηάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ είηε γηα λα αθππλίζνπλ 

θξπκκέλεο αλακλήζεηο. Δπίζεο, ππάξρνπλ νξηζκέλεο κπξσδηέο πνπ θαζηζηνχλ ηνπο 

αλζξψπνπο λα θάλνπλ κηα δξαζηεξηφηεηα θαιχηεξα απφ φηη άιιεο. Παξαθάησ 

αλαιχνληαη δηεμνδηθά νξηζκέλεο κειέηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε θάζε κπξσδηά 

εμππεξεηεί έλα ζθνπφ. 

 Αξρηθά, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νξηζκέλεο κπξσδηέο απμάλνπλ ή κεηψλνπλ 

ηελ πξνζνρή. ηελ έξεπλα ησλ Warm, Dember θαη Parasuraman (1991) νη 

ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα αληαπνθξηζνχλ φηαλ δπν παξάιιειεο γξακκέο ήηαλ ζε 

απφζηαζε 10 mm απφ κηα ηειεία (ν ζηφρνο) ζε κηα ζεηξά απφ γξακκέο, νη νπνίεο 

ήηαλ είηε 10 mm είηε 12 mm απφ ην ζηφρν, ηελ ψξα πνπ εηζέπλεαλ γηα 30 

δεπηεξφιεπηα ζπκηάκαηα (κέζσ κάζθαο) κέληαο ή κηγθέ (Lily of the valley) ή θαζαξφ 

αέξα θάζε πέληε ιεπηά. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα πνζνζηά ησλ ζσζηψλ 

πξνβιέςεσλ ήηαλ απμεκέλα ζηηο ζπλζήθεο φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο είραλ λα κπξίζνπλ 

θάηη, παξά ζηε ζπλζήθε κε ηνλ θαζαξφ αέξα. Αθφκε, ε έξεπλα ησλ Lorig, Huffman, 

DeMartino θαη DeMarco (1991) έδεημε φηη θαηά ηελ έθζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

νζκή ηνπ γαιαμνιίδε, ππάξρεη κηα ζρεηηθή κείσζε ζηελ νπηηθή απφδνζε θαη κηα 

αχμεζε ζηνλ ιαλζάλνληα ρξφλν απφθξηζεο ηνπο. Αλ θαη απηά ηα απνηειέζκαηα 
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κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηελ επαθή ηνπο κε κηα άγλσζηε θαη θαηλνχξηα νζκή. Σν 

παξαπάλσ ππνδεηθλχεη φηη ε επίδξαζε κηαο νζκήο ζηελ επαγξχπλεζε εμαξηάηαη απφ 

ηνλ ηχπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, θαζψο θαη ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε. 

Ο Martin (1998) βξήθε, κέζσ ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο, φηη ε έθζεζε ζε 

επράξηζηεο ραιαξσηηθέο πεξηβάιινληεο νζκέο ζπζρεηίδεηαη κε κηα ζεκαληηθή κείσζε 

ησλ ζήηα θπκάησλ ζηνλ εγθέθαιν, δειαδή ε ζπρλφηεηα πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

πξνζνρή (Barcelo, Gale & Hall, 1995). Δπνκέλσο, νη επράξηζηεο ραιαξσηηθέο νζκέο 

πνπ δηαρένληαη κέζα ζην πεξηβάιινλ, έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα καο 

απνπξνζαλαηνιίδνπλ ή λα καο «θνηκίδνπλ». Οξηζκέλνη έρνπλ ππνζέζεη φηη νη 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ζπκβαίλνπλ επεηδή ηα κφξηα ηεο κπξσδηάο «κπαίλνπλ» ζηε 

κεκβξάλε ησλ θπηηάξσλ θαη αζθνχλ ηε δξάζε ηνπο κέζσ ησλ πξσηετληθψλ 

ππνδνρέσλ ή ησλ θεξφκελσλ ηφλησλ (carrier ions) (Buchbauer, Jirovetz, Jáger, Plank & 

Dietrich, 1992). Απφ ηελ άιιε κεξηά, έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηελ επηξξνή επράξηζησλ 

θαη δπζάξεζησλ νζκψλ ζηελ θινητθή θαη ππν-θινητθή απφθξηζε (βιέπε Zald & 

Pardo, 1997· Sobel θαη ζπλεξγάηεο, 1998)  ζπκπεξαίλνπλ φηη ε ελεξγνπνίεζε πνπ 

επάγεηαη απφ ηελ νζκή είλαη κελ αλνκνηνγελήο, αιιά είλαη πην πηζαλφ λα 

αληηθαηνπηξίδεη λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πεξηνρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επεμεξγαζία, ηελ εηζπλνή θαη ην ζπλαίζζεκα ησλ νζκψλ παξά κε άιιεο δηεξγαζίεο, 

φπσο ε απνξξφθεζε. 

Όπσο αλαθέξζεθε αξθεηέο θνξέο, ζε πνιιέο κειέηεο πξνζπαζνχλ λα 

ρεηξαγσγήζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ψζηε λα επηιέμνπλ ην νηηδήπνηε λνκίδνληαο φηη 

είλαη ε δηθή ηνπο βνχιεζε. Ζ κπξσδηά ππάξρεη ζρεδφλ ζε φια ηα πξντφληα, απφ 

νηθηαθά θαζαξηζηηθά, φπσο ρισξίλε, κέρξη αξψκαηα πνπ δαιίδνπλ. Πνιινί 

επηρεηξεκαηίεο δηαρένπλ ζην ρψξν ηνπο κπξσδηέο σο εξεζίζκαηα (Donovan & 

Rossiter, 1982), παξά σο έλδεημε ζπκθσλίαο ηεο νζκήο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνο 

πψιεζε. Αξθεηά ζπρλά βέβαηα, ε νζκή ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην αληηθείκελν πψιεζεο, 

φπσο ε κπξσδηά θξεζθν-ςεκέλνπ ςσκηνχ, ρσξίο φκσο λα έρνπλ ςήζεη ςσκί ζην 

θαηάζηεκα ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Όπσο θαη λα έρεη, νη επηρεηξεκαηίεο έρνπλ γίλεη 

επίκνλνη ζηελ ηδέα φηη νη θαηαλαισηέο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ επράξηζηεο 

κπξσδηέο, πνπ θαηαθιχδνπλ ην θαηάζηεκα, ρσξίο λα είλαη ζχκθσλεο κε ην 

αληηθείκελν πψιεζεο (Miller, 1993). 

Μηα πξφρεηξε εμήγεζε γηα ηελ παξαπάλσ ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη φηη 

εθφζνλ νη νζκέο επεξεάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα (φπσο θάλεθε θαη απφ πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα), ηφηε νη πσιεηέο θηηάρλνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο κηα επράξηζηε δηάζεζε, κε 
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ζθνπφ λα ςσλίδνπλ θαη λα μνδεχνπλ πεξηζζφηεξν. Ζ αθαδεκατθέο έξεπλεο, φκσο, 

είλαη πην ζπγθξαηεκέλεο ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Γηα παξάδεηγκα, αλ θαη νη κειέηεο 

έξρνληαη λα ζπκθσλήζνπλ φηη κηα επράξηζηε νζκή απμάλεη ην ρξφλν πνπ ην άηνκν 

πεξηπιαληέηαη ζην θαηάζηεκα (Teerling, Nixdorf & Koster, 1992), δελ απμάλεη θαη 

ηνλ αξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αγνξάδνληαη, αιιά νχηε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ρξεκάησλ πνπ μνδεχνληαη (Knasko, 1989). Σν παξαπάλσ δελ απνθιείεη εληειψο ην 

ζπιινγηζκφ φηη νη κπξσδηέο ζε έλα θαηάζηεκα δελ παίδνπλ θαλέλα ξφιν. ηελ 

πεξαηηέξσ κειέηε πνπ έθαλε ε Knasko (1993), βξήθε φηη ε νζκή πνπ έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ην αληηθείκελν πψιεζεο κπνξεί λα επεξεάζεη θάπνηεο γλσζηηθέο 

αληηιήςεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη νη επράξηζηεο νζκέο, νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ην αληηθείκελν πψιεζεο θαη ζα ήηαλ αλακελφκελν λα 

βξίζθνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα, ζρεηίδνληαη κε πςειφηεξα επίπεδα 

αληηιεπηηθήο κάζεζεο. 

Μηα έξεπλα πνπ αμίδεη λα εζηηαζηεί εηο βάζνο είλαη ησλ Mitchell, Kahn θαη 

Knasko (1995), φπνπ ε πξνζνρή ζηξάθεθε ζηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη φηαλ παίξλνπκε κηα απφθαζε λα αγνξάζνπκε. θνπφο ηεο 

έξεπλαο, φκσο, δελ είλαη λα εμαθξηβψζνπλ εάλ ν θαηαλαισηήο ζα αγνξάζεη, αιιά ηη 

ζα αγνξάζεη. ην πξψην πείξακα εμεηάδνπλ ηελ επηξξνή ηεο νζκήο ζε κηα κφλν 

απφθαζε, δεδνκέλνπ φηη ν θαηαλαισηήο έρεη απνθαζίζεη λα αγνξάζεη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κειεηνχλ πσο ε ζπκθσλία (ή κε ζπκθσλία) ηεο δηαρένληνο κπξσδηάο 

επεξεάδεη: α) ηε κάξθα πνπ επηιέγεηαη, β) ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία ιήςεο ηεο 

απφθαζεο θαη γ) ηελ κλήκε. Σα απνηειέζκαηα θαλέξσζαλ φηη φηαλ ε νζκή ήηαλ ζε 

ζπκθσλία κε ην αληηθείκελν πψιεζεο, ηφηε νη θαηαλαισηέο αθηέξσλαλ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν ζην λα επεμεξγαζηνχλ ηα δεδνκέλα, απφ φηαλ ήηαλ ζε δηαθσλία. Αθφκε, ζηελ 

πξψηε ζπλζήθε ηα άηνκα θνηηνχζαλ ηα αληηθείκελα πεξηζζφηεξν νιηζηηθά θαη έδηλαλ 

βάζε ζε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ, παξά λα ςάμνπλ λα βξνπλ ηηο 

θπξηφηεξεο δηαθνξέο. Με βάζε ην παξαπάλσ, βαζίδνληαλ πεξηζζφηεξν ζηα δηθά ηνπο 

ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζθέςεηο γηα ην πξντφλ, απφ φηη ηα άηνκα πνπ 

βξίζθνληαλ ζηε δεχηεξε ζπλζήθε. 

ην δεχηεξν πείξακα εμεηάζαλε ηηο επηδξάζεηο ηεο νζκήο ζε πνιιαπιέο 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε κηα ζεηξά, κεηξψληαο ηηο αιιαγέο ζηηο α) κεηνρέο ηνπ 

θάζε αληηθεηκέλνπ ζηελ ηειηθή απφθαζε, θαζψο θαη β) ην βαζκφ ηεο αιιαγήο ησλ 

απνθάζεσλ πνπ επέδεημαλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαλ 

ζηε πξψηε ζπλζήθε, δειαδή φηη ε νζκή ήηαλ ζε ζπκθσλία κε ην αληηθείκελν, δελ 
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ζπκπεξηέιαβαλ πεξηζζφηεξα αληηθείκελα ζηελ ηειηθή ηνπο απφθαζε ζε ζρέζε κε ηα 

άηνκα ηεο δεχηεξεο ζπλζήθεο. Παξφια απηά, ηαιαληεχνληαλ πεξηζζφηεξν κεηαμχ 

ησλ παξφλησλ αληηθεηκέλσλ θαη κεγηζηνπνηνχζαλ ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ 

αληηθεηκέλσλ πην ζπρλά. Αθφκε, ηα άηνκα ηεο πξψηεο ζπλζήθεο ήηαλ ιηγφηεξν 

πνισκέλα ζε ζρέζε κε ηε ιήςε απφθαζήο ηνπο θαη δηαρψξηδαλ ηηο επηινγέο ηνπο πην 

ηζνξξνπεκέλα κεηαμχ ησλ ελαιιαγψλ ηνπο. Δλ ηέιεη, ηα δπν πεηξάκαηα πνπ 

δηεμήγαγαλ παξέρνπλ ζπγθιίλνπζα ππνζηήξημε κεηαμχ ησλ ζηαηηθψλ θαη δπλακηθψλ 

απνθάζεσλ, φηη ε ζπκθσλία ηεο νζκήο κε ην αληηθείκελν πψιεζεο επεξεάδεη ηε 

ιήςε απφθαζεο ηνπ θαηαλαισηή. 

Δλ θαηαθιείδη, ε ζεηηθφηεηα ή ε αξλεηηθφηεηα κηαο νζκήο είλαη πξνζσπηθή 

ππφζεζε θαη εμαξηάηαη απφ ην παξειζφλ θάζε αλζξψπνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, 

ππάξρνπλ θαη νζκέο πνπ ζε κεγάιν βαζκφ δεκηνπξγνχλ παξφκνηα ζπλαηζζήκαηα 

ζηνπο αλζξψπνπο θαη αμίδεη λα ζπλερηζηνχλ νη έξεπλεο.  

 

 

ΜΝΖΜΖ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΟΜΔ 

 

3.1. Θεσξία εμάξηεζεο από ηηο ελδείμεηο θαη κλήκε εμαξηώκελε από ην πιαίζην 

 

Σν πεξηβάιινλ απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή πεγή εξεζηζκάησλ γηα φια ηα 

φληα πάλσ ζηε Γε. Έρνπλ γίλεη έξεπλεο πνπ απνδεηθλχνπλ πφζν ρξήζηκν είλαη ην 

πιαίζην (ή κηα λχμε απφ απηφ) γηα λα ζπκεζεί θάπνηνο πνιιά πεξηζζφηεξα, απφ φηη 

αλ πξνζπαζνχζε ρσξίο απηφ, θαη πφζν ξφιν παίδεη ή πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο 

(ήζπρν ή ζνξπβψδεο) φζνλ αθνξά ηελ θαιχηεξε κάζεζε, ζηελ νπνία εκπιέθνληαη ε 

θσδηθνπνίεζε, ε απνζήθεπζε θαη ε αλάθιεζε. 

Ζ ζεκαζία ησλ ελδείμεσλ ζηε κάζεζε αλαδείρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

έξεπλα ησλ Tulving θαη Thomson (1973), νη νπνίνη κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ 

πιαηζίνπ ζηε κλήκε θαη ζπκπέξαλαλ φηη ηα ππάξρνληα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

θαηά ηελ θσδηθνπνίεζε κηαο πιεξνθνξίαο, απνηεινχλ ζεκαληηθή έλδεημε γηα 

νπνηαδήπνηε αλάζπξζή ηεο ζην κέιινλ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηελ αλαγλψξηζε 

ησλ ιέμεσλ νδεγνχκαζηε ζε κηα γεληθή αξρή φηη ε θσδηθνπνίεζε θαζνξίδεη ην ίρλνο 

θαη ην ίρλνο θαζνξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο έλδεημεο πνπ βνεζάεη ηελ 
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αλάθιεζε. Σν ίρλνο είλαη απιά ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζπλζεθψλ πνπ απαηηνχλ 

θσδηθνπνίεζε θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάθιεζεο θαη γηα απηφ 

ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ. Με άιια ιφγηα, ηα εξεζίζκαηα θαη ην πεξηβάιινλ 

ζπλδπάδνληαη θαηά θάπνην ηξφπν κε ηελ θαηλνχξηα πιεξνθνξία ψζηε δεκηνπξγείηαη 

παξαιιειηζκφο ησλ δχν. Να ζεκεησζεί, επίζεο, φηη ηα εξεζίζκαηα κπνξεί λα είλαη 

αηζζεηεξηαθά (παξνπζία κνπζηθήο, θάπνηαο κπξσδηάο, κηα εηθφλα θ.α.) αιιά κπνξεί 

λα αθνξνχλ θαη δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα (κνπζείν, δσνινγηθφο θήπνο, ζρνιείν 

θ.α.). 

Μηα έξεπλα πνπ έξρεηαη λα εληζρχζεη ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ θαη λα 

ζεκειηψζεη ηελ εμάξηεζε αλάκεζα ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ κλήκε είλαη ησλ Godden 

θαη Baddeley (1975). Οη εξεπλεηέο, ινηπφλ, πνπ εμέηαζαλ πσο ην πιαίζην επεξεάδεη 

ηελ αλάζπξζε, ρψξηζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (δχηεο) ζε δχν νκάδεο, φπνπ ε νκάδα α 

έκαζε έλαλ θαηάινγν ιέμεσλ ελψ βξηζθφηαλ ζηελ παξαιία, ελψ ε νκάδα β έκαζε ηνλ 

ίδην θαηάινγν θάησ απφ ην λεξφ. ηε ζπλέρεηα, νη νκάδεο ρσξίζηεθαλ ζηελ κέζε θαη 

νη δχηεο πξνζπάζεζαλ λα αλαθαιέζνπλ ηηο ιέμεηο είηε ζην πεξηβάιινλ πνπ είρε γίλεη 

ε κάζεζε είηε ζε δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ. Σα απνηειέζκαηα κηινχλ απφ κφλα ηνπο, 

θαζψο ηελ θαιχηεξε επίδνζε είραλ φζνη δχηεο αλαθαινχζαλ ηε ιίζηα ζην 

πεξηβάιινλ φπνπ  έγηλε ε εθκάζεζή ηεο, δειαδή κάζεζε ζηε ζηεξηά – αλάθιεζε ζηε 

ζηεξηά θαη κάζεζε ζην λεξφ – αλάθιεζε ζην λεξφ. 

Μηα ελδηαθέξνπζα κειέηε ηνπ Eich (1980) θέξεηαη λα έδεημε φηη αθφκα θαη ε 

εζσηεξηθή καο θαηάζηαζε έρεη κεγάιε ζεκαζία φηαλ θσδηθνπνηνχκε πιεξνθνξίεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ρψξηζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε δχν νκάδεο, φπνπ ε πξψηε νκάδα 

έκαζε έλα θαηάινγν ιέμεσλ ππφ ηελ επήξεηα καξηρνπάλαο θαη ε δεχηεξε ρσξίο ηε 

ρνξήγεζε ηεο νπζίαο. Αθνχ εμεηάζηεθαλ νη νκάδεο θαη ζηα δχν πεξηβάιινληα 

ελαιιάμ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ηα πήγαλ θαιχηεξα ζηηο 

ζπλζήθεο, ζηηο νπνίεο ε εζσηεξηθή ηνπο θαηάζηαζε ήηαλ ίδηα κε ηελ θαηάζηαζε ηεο 

αλάθιεζεο. Οπζηαζηηθά, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ κηα αιινησκέλε 

θαηάζηαζε ρξεζηκεχνπλ σο λχμεηο γηα ηελ αλάζπξζε πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 

θσδηθνπνηεζεί ελψ ην άηνκν βξηζθφηαλ ζηελ θαηάζηαζε απηή. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, δελ εληζρχνπλ φιεο νη κειέηεο ηελ ππφζεζε φηη ε κλήκε 

ζπλδέεηαη κε ην πιαίζην. Μηα πξφζθαηε έξεπλα ζε θνηηεηέο ηαηξηθήο, νη νπνίνη 

πξνζπάζεζαλ λα αλαθαιέζνπλ ιίζηεο ιέμεσλ είηε ζε θξεβάηηα λνζνθνκείνπ κε ηελ 

παξνπζία αζζελψλ είηε ζηελ αίζνπζα, έδεημε φηη δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν αλαθαιέζεηο είηε ζην ίδην είηε ζε δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ 
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(Koens, Cate & Custers, 2003). Δπνκέλσο, αθφκα θαη ζε απηφ ην ηνκέα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηψλ είλαη αληηθξνπφκελα θαη ζε άιιεο έξεπλεο ηα 

απνηειέζκαηα είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθά (Smith & Vela, 2001) ή αθφκα θαη 

κπεξδεκέλα (Smith, Glenberg & Bjork, 1978· Smith, 1994). 

Παξφιν πνπ ζε θάπνηεο έξεπλεο θαίλεηαη φηη είλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθή ε 

αλάθιεζε κηαο πιεξνθνξίαο ζην πεξηβάιινλ φπνπ έγηλε ε εθκάζεζή ηεο, ζε θάπνηεο 

άιιεο θαίλεηαη φηη δελ είλαη ην πεξηβάιινλ πνπ επζχλεηαη αιιά ίζσο θάπνηεο ηζρπξέο 

ελδείμεηο. Σν παξαπάλσ θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη νζκέο είλαη νη πην ηζρπξέο 

ελδείμεηο γηα ηελ αλζξψπηλε κλήκε, αθφκα θαη απφ ηελ εηθφλα ή ηνπο ήρνπο, θαη ην 

θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη Proust. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Φαηλόκελν Proust 

 

Όπσο θάλεθε θαη απφ ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη ελδείμεηο θαη ην πιαίζην, 

απνηεινχλ αιιειέλδεηνη θξίθνη ηεο κάζεζεο θαη ηεο κλήκεο ζε κηα αιπζίδα 

αλακλήζεσλ. Σα εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλεη θαη θσδηθνπνηεί ή απνθσδηθνπνηεί ν 

εγθέθαιφο καο, ζπλήζσο, αλάγνληαη ζε αηζζεηεξηαθφ ή αληηιεπηηθφ επίπεδν, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν θηλνχκαζηε θαη αιιειεπηδξνχκε ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ 

καο. Αθφκε, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη νη κπξσδηέο μππλνχλ πνιχ έληνλεο 

απηνβηνγξαθηθέο κλήκεο (Conway, 1992) θαη φηη απηφ ην θαηλφκελν νλνκάζηεθε 

Proust, ιφγσ ηνπ αλζξψπνπ πνπ ην αλαθάιπςε (Proust Marcel). 

Δίλαη ήδε πνιχ γλσζηφ φηη νη νζκέο είλαη έλαο ηχπνο έλδεημεο, εηδηθήο 

αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί αζπλήζηζηνπο κεραληζκνχο 

αλάθηεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ηππνπνηεκέλνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο 

εηθφλεο (Chu & Downes, 2000). Μηα πνιχ ελδηαθέξνπζα έξεπλα πνπ εληζρχεη ηνλ 

παξαπάλσ ζπιινγηζκφ είλαη ησλ Herz θαη Cupchik (1992), νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηψληαο νζκέο, πνπ ήμεξαλ απφ πξηλ φηη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο 

απηνβηνγξαθηθέο κλήκεο ησλ ππνθεηκέλσλ, βξήθαλ φηη είραλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
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αλάθιεζεο απφ φηη εάλ έδεηρλαλ ηα νλφκαηα ησλ νζκψλ, αθφκε θαη εάλ ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε νη ζπκκεηέρνληεο δελ κπνξνχζαλ λα θαηνλνκάζνπλ ηελ νζκή. Δπηπιένλ, 

ζηελ κειέηε ησλ Chu θαη Downes (2000), ε νπνία ήηαλ απφ ηηο πξψηεο ζην είδνο ηεο, 

ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη κλήκεο πνπ μππλάλε κέζσ νζκψλ είλαη νη 

παιαηφηεξεο ειηθηαθά δπλαηέο, δειαδή κεηά ηελ βξεθηθή ακλεζία (infantile 

amnesia). 

Ζ κλήκε νζκψλ αλαθέξεηαη ηφζν ζηε κλήκε πνπ έρνπκε γηα θάπνηεο νζκέο 

φζν θαη ζηε κλήκε πνπ ζπλδπάδεηαη ή πξνθαιείηαη απφ θάπνηα νζκή. Γηα ηελ πξψηε 

πεξίπησζε  (κλήκε νζκψλ) έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ 

εζσηεξηθή νκηιία (verbal mediation), ηεο νπνίαο ν ξφινο είλαη «ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

ιακβάλεη ρψξα ε γισζζηθή θαη ε ζεκαζηνινγηθή επεμεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νζθξεηηθήο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, θαη ε ζεκαζία ηεο ζηα πςειφηεξα 

ζπζηήκαηα ηεο νζθξεηηθήο αληίιεςεο» (φπσο αλαθέξεηαη ζην Herz & Engen, 1996, 

ζει. 301). χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, ηα επξήκαηα γηα ηελ εζσηεξηθή νκηιία είλαη 

αληηθξνπφκελα θαζψο θάπνηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ν γισζζηθφο θψδηθαο είλαη 

απαξαίηεηνο γηα ηε κλήκε νζκψλ ζπγθξηηηθά κε ηελ νπηηθή θαη ηε ιεθηηθή κλήκε. 

 Δπίζεο, ε νζκή είλαη κηα αλζξψπηλε αίζζεζε πνπ έρεη θάπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζπγθξηηηθά κε άιιεο αηζζήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, αλ θαλείο εξσηεζεί ηη 

είδε, κπνξεί κε επθνιία λα απαληήζεη θαη λα πεξηγξάςεη κε ιέμεηο θαη ηδηαίηεξε 

ιεπηνκέξεηα φζα είδε. Αλ βέβαηα «θνιιήζεη» ν ιφγνο ηνπ θαη ν εξσηψκελνο 

πξνζπαζεί λα πξνθέξεη θάπνηα ιέμε αιιά δελ ηα θαηαθέξλεη, ελψ γλσξίδεη φηη ηελ 

έρεη ζην λνπ ηνπ, ηφηε απηφ νλνκάδεηαη tip-of-the-tongue ( Brown & McNeill, 1966). 

ε αληίζηνηρε πεξίπησζε νη Lawless θαη Engen (1977) εμέδσζαλ ηε θξάζε tip-of-the-

nose, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ην άηνκν πνπ κπξίδεη ηελ νζκή γλσξίδεη πνηα είλαη αιιά 

δελ κπνξεί λα ηελ θαηνλνκάζεη. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή είκαζηε αθφκα αλεπαξθείο 

ζην λα θαηνλνκάδνπκε κπξσδηέο θαη λα ηηο «εηηθνπνηνχκε» (labeling), θαζψο είλαη 

γεγνλφο φηη δελ αγγίδνπκε νχηε 50% επηηπρίαο ζε παζίγλσζηεο νζκέο (Cain, 1979), 

ελψ νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο κπνξνχλ κφλν λα θξίλνπλ κηα κπξσδηά σο επράξηζηε ή 

δπζάξεζηε (Herz & Engen, 1996). 

Αθφκε, κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα έξεπλα ησλ Aggleton θαη Waskett (1999), ζε 

έλα πείξακα πεδίνπ, έδεημε πψο επηδξνχλ νη νζκέο ζηελ αλάκλεζε ησλ εθζεκάησλ 

ηνπ κνπζείνπ Jorvik, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ απφ κφλνη ηνπο 

επηζθεθηεί ην κνπζείν 6 κε 7 ρξφληα πξηλ. Σα απνηειέζκαηα θαλέξσζαλ φηη απηνί 

πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν αθνξνχζε ηα εθζέκαηα ηνπ 
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κνπζείνπ, παξνπζία νζκψλ ίδησλ κε απηψλ ηνπ κνπζείνπ, είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο 

ζπγθξηηηθά κε απηνχο πνπ είραλ νπδέηεξεο ή θαζφινπ κπξσδηέο. Σν εθπιεθηηθφ, 

φκσο, είλαη φηη φηαλ έδσζαλ γηα δεχηεξε θνξά ην εξσηεκαηνιφγην ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη είραλ δηαθνξεηηθέο κπξσδηέο αξρηθά, κε ρνξήγεζε ησλ 

ίδησλ νζκψλ ηνπ κνπζείνπ, ε απφηνκε αχμεζε ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ έθηαζε ην 

επίπεδν ησλ αηφκσλ πνπ είραλ εμαξρήο κπξίζεη απηέο ηηο νζκέο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη 

ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζην κνπζείν Jorvik ζπλδχαζαλ ηα εθζέκαηα 

κε ηηο αληίζηνηρεο νζκέο πνπ δηαρένληαλ εθεί θαη ε αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ έγηλε 

επθνιφηεξα ράξε ζηελ παξνπζία ησλ ίδησλ νζκψλ. 

Δλ ηέιεη, ν Proust ήηαλ ν άλζξσπνο απφ ηνλ νπνίν μεθίλεζε ν ρείκαξξνο 

εξεπλψλ γηα ην πψο ζπλδένληαη νη κλήκεο θαη νη κπξσδηέο. Απηή ε αζηακάηεηε ξνή, 

ινηπφλ, κεγαιψλεη ζπλερψο, απφ ηνλ φγθν ησλ δεδνκέλσλ θαη ηηο θαηλνχξηεο έξεπλεο 

πνπ βιέπνπλ ην θσο. Παξαθάησ γίλεηαη ιφγνο γηα κηα κειέηε πνπ «δεπγαξψλεη» δχν 

ππάξρνπζεο έξεπλεο, κε ζθνπφ λα αλαθαιχςεη αλ νη νζκέο επεξεάδνπλ θαη ηηο 

ςεπδείο κλήκεο εθηφο απφ φια ηα άιια πνπ αλαθέξζεθαλ ήδε. 

 

 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 
 

Αξρηθά, δηεμήρζε κηα πηινηηθή έξεπλα γηα λα θαζνξηζηεί πνηα νζκή ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε θαηεγνξία. Οη θαηεγνξίεο ησλ νζκψλ ρσξίζηεθαλ ζε α) 

ζεηηθή, β) νπδέηεξε θαη γ) αξλεηηθή. ηελ νπδέηεξε θαηεγνξία, απφ πξνεπηινγή, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην αιαηφλεξν.  

Γηα λα θαζνξηζηεί ε ζεηηθή νζκή δφζεθε κηα επηαβάζκηα θιίκαθα Likert ζε 

δέθα (10) άηνκα, ηα νπνία δελ πήξαλ κέξνο ζην πξαγκαηηθφ πείξακα, φπνπ ην έλα (1) 

ζήκαηλε απφιπηα αξλεηηθή, ην ηέζζεξα (4) νπδέηεξε θαη ην επηά (7) απφιπηα ζεηηθή. 

Οη νζκέο πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζε κνξθή ειαίσλ, ήηαλ: α) ε 

βαλίιηα, β) ην πνξηνθάιη, γ) ην κήιν, δ) ν επθάιππηνο, ε) ην έιαην θαη ζη) ε θαλέιια. 

Ζ βαλίιηα ςεθίζηεθε σο ε πην ζεηηθή νζκή θαη ην πνξηνθάιη σο ε δεχηεξε πην ζεηηθή 

νζκή. Δλ ηέιεη, ην πνξηνθάιη ρξεζηκνπνηήζεθε σο ε θχξηα ζεηηθή νζκή, ιφγσ ηνπ φηη 

φηαλ ε βαλίιηα αλαθαηεχεηαη κε λεξφ αλαδίδεη κηα αζαθή κπξσδηά. Ζ δνζνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην νπδέηεξν δηάιπκα ήηαλ 200 cc λεξφ θαη δχν θνπηαιηέο αιάηη 

ηνπ γιπθνχ θαη γηα ην ζεηηθφ δηάιπκα 200 cc λεξφ θαη πέληε ζηαγφλεο έιαην 
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πνξηνθαιηνχ. Να ζεκεησζεί φηη θάζε κέξα, κία ψξα πξηλ μεθηλήζεη ην πείξακα, ηα 

δηαιχκαηα θηηάρλνληαλ εθ λένπ, εθηφο ηεο αξλεηηθήο νζκήο. 

Ζ παξαπάλσ κεζνδνινγία ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηελ επηινγή ηεο 

αξλεηηθήο νζκήο, ζε δέθα (10) δηαθνξεηηθά άηνκα, κε ηηο ππνςήθηεο λα είλαη νη εμήο: 

α) ην μχδη, β) ην παηαηφδνπκν (δνπκί απφ παηάηεο κε αιινίσζε ηξηψλ κελψλ), γ) ην 

θνπλνππηδφδνπκν (βξαζκέλν λεξφ απφ καγείξεκα θνπλνππηδηνχ κίαο εβδνκάδαο) θαη 

δ) ζάπηα απγά (δχν ρηππεκέλα σκά απγά κε αιινίσζε ηξηψλ κελψλ). Ζ νζκή ησλ 

ζάπησλ απγψλ ςεθίζηεθε σο ε πην αξλεηηθή θαη ην παηαηφδνπκν σο ε δεχηεξε πην 

αξλεηηθή. Δλ ηέιεη, επηιέρζεθε ε νζκή ηνπ παηαηφδνπκνπ ιφγσ ηνπ φηη ε πξψηε 

νζκή ήηαλ πνιχ έληνλε θαη έπξεπε λα απνθεπρζνχλ πηζαλέο εκέζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, θαζψο θαη φηη ην εξγαζηήξην ήζειε ιηγφηεξε ψξα γηα λα 

αεξηζηεί/απνθαηαζηαζεί.   

Ωο επί ην πιείζηνλ νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ θνηηεηέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ςπρνινγίαο, 

νη νπνίνη είραλ σο θίλεηξν γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο κηζή κνλάδα ζην κάζεκα ηεο 

γλσζηηθήο ςπρνινγίαο ΗΗΗ. Σν δείγκα αλήιζε ζηνπο 81 ζπκκεηέρνληεο, δειαδή 66 

γπλαίθεο θαη 15 άλδξεο, θαη ρσξίζηεθαλ ηζάξηζκα γηα θάζε νζκή, δειαδή 27 άηνκα 

κχξηζαλ ηελ νπδέηεξε κπξσδηά, 27 ηελ ζεηηθή θαη 27 ηελ αξλεηηθή. εκείν αλαθνξάο 

ήηαλ ηα 18 θαη κέγηζηε ηηκή ηα 29 έηε (κ.ν. 20,23 έηε). 

Απφ ηηο 24 ιίζηεο πνπ έθηηαμε ε νκάδα ηνπ Roediger III (Roediger III, 

McDermott, 1995) ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηξείο πνπ είραλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

επηηπρίαο ζηελ αλάθιεζε ησλ ιέμεσλ-ζηφρσλ: α) θαξέθια [chair (νπδέηεξε)], β) 

γιπθφο [sweet (ζεηηθή)] θαη γ) βειφλα [needle (αξλεηηθή). Γηα θάζε ιέμε-ζηφρν 

έθηηαμαλ 15 ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη ζεκαζηνινγηθά ή ζπλεηξκηθά, γηα παξάδεηγκα ζηε 

ιέμε καπέκλα αληηζηνηρνχλ νη ιέμεηο ηπαπέζι, κάθομαι, πόδια, έδπα, καναπέρ, γπαθείο, 

ανάκλινηπο, ζοθάρ, ξύλο, μαξιλάπι, πεπιζηπέθυ, ζκαμνί, κάθιζμα, κοςνιζηή και 

παγκάκι. Οη ππφινηπεο ιίζηεο παξαζέηνληαη ζην παξάξηεκα θαη φπσο είλαη θπζηθφ, ε 

κεηάθξαζε θαη ε απφδνζε ησλ ιέμεσλ έγηλε κε ηξφπν πνπ λα ηαηξηάδεη ζηα ειιεληθά 

δεδνκέλα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε έληαμε ησλ ιηζηψλ ζηηο θαηεγνξίεο νπδέηεξε, 

ζεηηθή θαη αξλεηηθή, έγηλε βάζε ηνπ λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ-ζηφρσλ θαη φρη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά ησλ ιέμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιέμε-ζηφρν, δειαδή ν 

γιπθφο είλαη κελ ζεηηθή ιέμε, αιιά ν πηθξφο πνπ εκπεξηέρεηαη ζηε ιίζηα δελ είλαη. 

Πεηξακαηηθόο ζρεδηαζκόο: Ζ ππφζεζε ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ φηη ην είδνο 

νζκήο, δειαδή ζεηηθήο, αξλεηηθήο θαη νπδέηεξεο, επεξεάδεη ηελ αλάθιεζε 
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αληίζηνηρσλ θνξηηζκέλσλ ιέμεσλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη ζεκαζηνινγηθά κε ηηο ιέμεηο 

πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ εθάζηνηε ιίζηα, αιιά δελ ρνξεγνχληαη. Με άιια ιφγηα, ην 

είδνο νζκήο ζα επεξεάζεη ηελ αλάθιεζε ηεο αληίζηνηρεο ιέμεο-ζηφρνπ πνπ 

ππνβάιιεηαη κέζα απφ ζπλεηξκηθά ζρεηηθέο ιέμεηο. Σν πείξακα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

δχν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε ηξία επίπεδα ε θαζεκία, 

δειαδή ηξείο κπξσδηέο θαη ηξείο ιίζηεο ιέμεσλ, γίλεηαη κεηαμχ θαη εληφο νκάδσλ θαη 

νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο είλαη ην πνζνζηφ ηεο ζσζηήο αλάθιεζεο θαη ησλ ιέμεσλ-

ζηφρσλ. Ζ ζεηξά ηεο παξνπζίαζεο ησλ ιηζηψλ γηλφηαλ ελαιιάμ, γηα 

αληηζηαζκηζηηθνχο παξάγνληεο, θαη ε ζεηξά ησλ ιέμεσλ ήηαλ θάζε θνξά ηπραία, κε 

δηαθνξά δχν δεπηεξνιέπησλ κεηαμχ ηνπο. Οη πξνυπνζέζεηο γηα λα ιάβεη κέξνο 

νπνηνζδήπνηε ζην πείξακα ήηαλ νη εμήο: α) λα κελ έρεη βάιεη άξσκα ή δπλαηφ 

απνζκεηηθφ, β) λα κελ έρεη θαπλίζεη κία ψξα πξηλ, γ) λα κελ έρεη θάεη κηα ψξα πξηλ, 

δ) λα έρεη φξαζε 20/20 ή δηνξζσκέλε θαη ε) λα κελ είλαη ζπλαρσκέλνο ή 

κπνπθσκέλνο. Σέινο, ην πείξακα δηεμήρζε ζε ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ, θαζαξφ 

πεξηβάιινλ (θπξίσο απφ άιιεο νζκέο), πνιχ θαιφ εμαεξηζκφ, γηα λα κελ ππάξρεη 

επίδξαζε ηεο κηαο νζκήο ζηελ άιιε θαη νη ζπκκεηέρνληεο δηάβαδαλ ηηο ιέμεηο απφ ηνλ 

ππνινγηζηή. 

Ζ δηαδηθαζία: Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα πάξνπλ κέξνο ζην πείξακα 

αθνχ είραλ δηαβάζεη θαη πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο. Οη νδεγίεο πνπ ηνπο δφζεθαλ 

ήηαλ φηη ζα κπξίζνπλ έλα δηάιπκα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δηαβάζνπλ κηα ιίζηα ιέμεσλ. 

Δθφζνλ ιχζνπλ έλα καζεκαηηθφ πξφβιεκα, ζα κπξίζνπλ πάιη ην ίδην δηάιπκα θαη ζα 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο έλα ιεπηφ γηα λα γξάςνπλ ζε κηα θφιια Α4 φζεο ιέμεηο 

ζπκνχληαη. Κάζε ζπκκεηέρνληαο πεξλνχζε απηή ηε δνθηκαζία ηξείο θνξέο, ψζηε λα 

δεη θαη ηηο ηξείο ιίζηεο, κπξίδνληαο φκσο θάζε θνξά ηελ ίδηα κπξσδηά. Οπζηαζηηθά 

κχξηδε έμη θφξεο ην ίδην δηάιπκα, ηξείο θνξέο πξηλ ηελ παξνπζίαζε ησλ ιηζηψλ 

(έιπλε ην πξφβιεκα) θαη ηξείο θνξέο πξηλ ηελ αλάθιεζε ησλ ιέμεσλ. Σν πείξακα 

δηαξθνχζε ζπλνιηθά επηά ιεπηά θαη ην δσκάηην αεξηδφηαλ γηα πέληε ιεπηά πξηλ κπεη 

ν επφκελνο ζπκκεηέρσλ. 

Μεηά ην πέξαο ηνπ πεηξάκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ αλ θαηάιαβαλ 

πνηνο ήηαλ ν ζθνπφο ηνπ πεηξάκαηνο. Καλείο δελ είρε θαηαιάβεη απφιπηα, κε ηηο 

θπξηφηεξεο απαληήζεηο λα είλαη: «έλα ηεζη κλήκεο θαη νη κπξσδηέο ζε 

απνπξνζαλαηνιίδνπλ» θαη κφλν κηα ζπζρέηηζε ηηο θαηεγνξίεο ησλ νζκψλ κε ην είδνο 

ησλ ιηζηψλ, αιιά δελ αληηιήθζεθε ηνλ απψηεξν ζθνπφ. Σέινο, ππήξραλ άηνκα πνπ 

απφ κφλα ηνπο έιεγαλ φηη δελ ήηαλ ζίγνπξα γηα θάπνηεο ιέμεηο πνπ έγξαθαλ, αιιά δελ 
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είραλ ακθηβνιίεο κφλν γηα ηηο ιέμεηο-ζηφρνπο. Μεηά ην πείξακα νη ζπκκεηέρνληεο 

ελεκεξψζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πεηξάκαηνο θαη ην είδνο ηεο κπξσδηάο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Σν πνζνζηφ ησλ θξίζηκσλ ιέμεσλ-ζηφρσλ πνπ αλαθιήζεθε ήηαλ 39%, ην 

νπνίν είλαη ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ, εάλ ιάβνπκε ππφςε φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξείο 

ηζρπξέο ιίζηεο γηα ηελ ςεπδή αλάθιεζε. ην ζρήκα 1.1. παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά 

αλάθιεζεο αλαιπηηθά:  
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ρήκα 1.1. πλνιηθφ πνζνζηφ αλάθιεζεο ιέμεσλ-ζηφρσλ, αλεμαξηήησο νκάδαο θαη είδνπο νζκήο. 

 

 

Όπσο βιέπνπκε θαη απφ ην δηάγξακκα ε ζηφρνο-ιέμε «θαξέθια» αλαθιήζεθε 

εζθαικέλα ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηηο άιιεο δχν, δειαδή 48%, φπνπ ε ιέμε 

γιπθφο 38% θαη ε ιέμε βειφλα 29%. Σα παξαπάλσ δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη 

αλεμαξηήησο νζκήο, δειαδή εδψ θαίλεηαη απιψο πφζεο θνξέο έγξαςαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ηελ θάζε ιέμε ζπλνιηθά ζην πείξακα. Σν κφλν πνπ αμίδεη λα 

παξαηεξήζνπκε είλαη φηη ε ιέμε «θαξέθια» θαηαγξάθεθε ζρεδφλ απφ ηνπο κηζνχο 

ζπκκεηέρνληεο θαη απηφ ζεκαίλεη φηη ε νπδέηεξε ιίζηα είρε ηε κεγαιχηεξε ππνβνιή, 

δηαζέηνληαο πνιχ θαιέο ζπλεηξκηθά θνληηλέο ιέμεηο.  

ην επφκελν γξάθεκα (ρήκα 1.2.) παξαηεξνχκε ηελ επίδξαζε πνπ είραλ νη 

κπξσδηέο, δειαδή ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή καο, ζηελ αλάθιεζε ησλ ιέμεσλ-ζηφρσλ. 

Παξαηεξνχκε φηη ε ιέμε «θαξέθια», εθηφο απφ φηη έρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

αλάθιεζεο, αλαθιήζεθε πεξηζζφηεξεο θνξέο, κε απφιπηε ηηκή 15, ζηελ ζεηηθή νζκή 

θαη ζηελ αξλεηηθή νζκή, ελψ ζηελ νπδέηεξε νζκή κφιηο 9 (απφιπηε ηηκή). 
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ρήκα 1.2. Αξηζκφο αλάθιεζεο ιέμεσλ - ζηφρσλ γηα θάζε νκάδα μερσξηζηά. 

 

Γηα ην παξαπάλσ ζρεδηαζκφ ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηπαξαγνληηθή αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 1.1 έδσζε ηηο εμήο 

ηηκέο F: α) F(2,4)= 4,76, p>0,05 θαη β) F(2,4)= 1,88, p>0,26, φπνπ θακία απφ ηηο δχν 

δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (αλ θαη νη δηαθνξέο ζηελ αλάθιεζε αλάκεζα ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ιίζηεο πξνζέγγηζε ηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα). Δπνκέλσο ε 

επίδξαζε ησλ νζκψλ είλαη ίδηα θαη ζηηο ηξείο ιίζηεο ιέμεσλ. 

      

       SUMMARY Count Sum Average Variance 
  Γλυκός 3 31 10,333333 2,333333 

  Βελόνα 3 24 8 1 
  Καρζκλα 3 39 13 12 
  

       Ουδζτερη Οσμή 3 26 8,6666667 2,333333 
  Θετική Οσμή 3 35 11,666667 12,33333 
  Αρνητική Οσμή 3 33 11 12 
  

       

       ANOVA 
      Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Rows 37,55555556 2 18,777778 4,760563 0,087517 6,94427 
Columns 14,88888889 2 7,4444444 1,887324 0,264703 6,94427 
Error 15,77777778 4 3,9444444 

   

       Total 68,22222222 8         
Πίλαθαο 1.1. Γηπαξαγνληηθή αλάιπζε δηαθχκαλζεο αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ γηα ηελ επίδξαζε ησλ νζκψλ ζηηο ιέμεηο-ζηφρνπο. 
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Σν επφκελν ζηαηηζηηθφ θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην ρ² 

αλεμαξηεζίαο, ην νπνίν θαλεξψλεη ην επίπεδν ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη θαη αλ νη ζπρλφηεηεο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ ηπραία ή είλαη ζπζηεκαηηθέο. ηνπο πίλαθεο 1.2. θαη 1.3 παξνπζηάδνληαη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο:  

 

Odours that used * False target words Crosstabulation 

 

False target words 

Total negative false positive false neutral false 

Odours 

that used 

neutral odour Count 7 10 9 26 

Expected Count 6,6 8,6 10,8 26,0 

% of Total 7,4% 10,6% 9,6% 27,7% 

Residual ,4 1,4 -1,8  

positive odour Count 8 12 15 35 

Expected Count 8,9 11,5 14,5 35,0 

% of Total 8,5% 12,8% 16,0% 37,2% 

Residual -,9 ,5 ,5  

negative odour Count 9 9 15 33 

Expected Count 8,4 10,9 13,7 33,0 

% of Total 9,6% 9,6% 16,0% 35,1% 

Residual ,6 -1,9 1,3  

Total Count 24 31 39 94 

Expected Count 24,0 31,0 39,0 94,0 

% of Total 25,5% 33,0% 41,5% 100,0% 

Πίλαθαο 1.2. Πίλαθαο δηπιήο εηζφδνπ γηα ηηο δχν κεηαβιεηέο 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,175
a
 4 ,882 

Likelihood Ratio 1,199 4 ,878 

Linear-by-Linear Association ,218 1 ,640 

N of Valid Cases 94   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 6,64. 

 
Πίλαθαο 1.3. Αλάιπζε ρ² γηα δχν πνηνηηθέο κεηαβιεηέο 
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Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα καο δίλνπλ ην  ρ²(4)= 1,175, ns, δειαδή 

ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ, ην νπνίν ζεκαίλεη  φηη εθφζνλ ην απνηέιεζκα είλαη 

κηθξφηεξν απφ απηή ηελ ηηκή (1,175<9,49), ηφηε  δερφκαζηε ηε κεδεληθή ππφζεζε. 

πγθεθξηκέλα, δερφκαζηε φηη νη δχν κεηαβιεηέο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, 

δειαδή φηη ην πιήζνο ησλ αλαθαινχκελσλ ιέμεσλ-ζηφρσλ ζα είλαη ίζν θαη γηα ηηο 

ηξείο νζκέο. 

Ζ ηειεπηαία αλάιπζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε δηπαξαγνληηθή αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο κεηθηνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο (πίλαθεο 1.4.-1.7.):  

Descriptive Statistics 

 
Odours that used Mean Std. Deviation N 

Positive list accuracy neutral odour 7,6667 1,86052 27 

positive odour 7,1111 1,84669 27 

negative odour 7,6296 2,18646 27 

Total 7,4691 1,96269 81 

Negative list accuracy neutral odour 6,2593 1,48305 27 

positive odour 5,7037 1,68283 27 

negative odour 5,4444 1,62512 27 

Total 5,8025 1,61570 81 

Neutral list accuracy neutral odour 7,8889 2,11830 27 

positive odour 7,1111 1,71718 27 

negative odour 7,2963 2,01561 27 

Total 7,4321 1,96175 81 

Πίλαθαο 1.4. Πίλαθαο κέζσλ φξσλ, ηππηθψλ απνθιίζεσλ θαη ην πιήζνο ησλ αηφκσλ γηα θάζε ζπλζήθε 

ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

 

 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

 F df1 df2 Sig. 

Positive list accuracy ,357 2 78 ,701 

Negative list accuracy 1,123 2 78 ,331 

Neutral list accuracy ,443 2 78 ,644 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is 

equal across groups. 

a. Design: Intercept + Odours  

 Within Subjects Design: ListType 

Πίλαθαο 1.5. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ηξηψλ ζπλζεθψλ 

ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ. 
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Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:   performance   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

ListType Sphericity Assumed 146,741 2 73,370 34,475 ,000 ,307 

Greenhouse-Geisser 146,741 1,867 78,610 34,475 ,000 ,307 

Huynh-Feldt 146,741 1,960 74,877 34,475 ,000 ,307 

Lower-bound 146,741 1,000 146,741 34,475 ,000 ,307 

ListType * 

Odours 

Sphericity Assumed 5,926 4 1,481 ,696 ,596 ,018 

Greenhouse-Geisser 5,926 3,733 1,587 ,696 ,586 ,018 

Huynh-Feldt 5,926 3,919 1,512 ,696 ,593 ,018 

Lower-bound 5,926 2,000 2,963 ,696 ,502 ,018 

Error(ListTy

pe) 

Sphericity Assumed 332,000 156 2,128    

Greenhouse-Geisser 332,000 145,602 2,280    

Huynh-Feldt 332,000 152,860 2,172    

Lower-bound 332,000 78,000 4,256    

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Measure:   performance   

Transformed Variable:   Average   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Intercept 11573,370 1 11573,370 1923,112 ,000 ,961 

Odours 17,556 2 8,778 1,459 ,239 ,036 

Error 469,407 78 6,018    

Πίλαθεο 1.6. Ο αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο ηεο δηαθχκαλζεο. 

 

Pairwise Comparisons 

Measure:   performance   

(I) ListType (J) ListType 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.
b
 

95% Confidence Interval for 

Difference
b
 

Lower Bound Upper Bound 

1 2 1,667
*
 ,220 ,000 1,129 2,204 

3 ,037 ,257 1,000 -,593 ,667 

2 1 -1,667
*
 ,220 ,000 -2,204 -1,129 

3 -1,630
*
 ,208 ,000 -2,138 -1,122 

3 1 -,037 ,257 1,000 -,667 ,593 

2 1,630
*
 ,208 ,000 1,122 2,138 
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Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 

Πίλαθαο 1.7. Ο πίλαθαο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εθ ησλ πζηέξσλ πνιιαπιψλ 

ζπγθξίζεσλ (δηφξζσζε Bonferroni). 

 

Οπζηαζηηθά, ζηνλ πίλαθα 1.4. παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη, ε ηππηθή 

απφθιηζε θαη ην πιήζνο ησλ αηφκσλ γηα θάζε ζπλζήθε ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ. Οη ηηκέο ησλ δχν πεξηγξαθηθψλ δεηθηψλ αληηζηνηρνχλ ζε εθηηκήζεηο 

θφπσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

ηνλ πίλαθα 1.5. παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο 

νκνηνγέλεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ Levene. Έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ηξείο έιεγρνη, έλαο γηα θαζεκία απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ. Δθφζνλ ην απνηέιεζκα είλαη 

ζηαηηζηηθψο κε ζεκαληηθφ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ζα δερζνχκε φηη ε πξνυπφζεζε 

ηεο ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ πιεξνχηαη. 

Δπίζεο, νη πίλαθεο 1.6. πεξηιακβάλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ θπξίνπ κέξνπο 

ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο. Ζ θχξηα επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ παξνπζηάδεηαη ρσξηζηά ζηνλ πίλαθα κε ην φλνκα «Tests of 

Between-Subjects Effects. Σα απνηειέζκαηα, ινηπφλ, είλαη ηα εμήο: ε αιιειεπίδξαζε 

ησλ κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή [FlistTypexodours(4,156)= 0,70, p= 

0,595 ε²p = 0,02], ελψ ε θχξηα επίδξαζε ηνπ παξάγνληα ListType είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή [FlistType(2,156)= 34,4, p<0,001, ε²p= 0,31], ηέινο, απηή ηνπ παξάγνληα 

Odours ήηαλ ζηαηηζηηθψο κε ζεκαληηθή [Fodours(2,78)= 1,46, p= 0,24, ε²p=0,036] 

ζηελ επίδνζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο δνθηκαζίεο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθαλ. 

Δθφζνλ ε θχξηα επίδξαζε ηνπ παξάγνληα ListType είλαη ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή (Πίλαθαο 1.7.), ζα έπξεπε λα γίλνπλ πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο. Παξφια απηά, 

ιφγσ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ πξνεγεζεί θαη αλαιπζεί θάηη ηέηνην δελ 

ρξεηάδεηαη θαη δελ ζα πξνζέθεξε ηίπνηα ζηελ έξεπλα. 
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ΤΕΖΣΖΖ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο δείρλνπλ φηη ε επίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ νζκψλ ζηελ ςεπδή αλάθιεζε ησλ ιέμεσλ-ζηφρσλ δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. Ζ δηαρείξηζε ηεο κεηαβιεηήο ησλ ιέμεσλ είλαη κηα εχθνιε ππφζεζε, φηαλ 

κηιάκε γηα απιή αλάθιεζε θαη φρη γηα ππνβνιή αλχπαξθησλ ιέμεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε θνηλή δπζθνιία πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

κεηαβιεηή ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε αλεμάξηεηε, είλαη φηη δελ είλαη εχθνιν λα 

θαζνξηζηεί ηη είλαη ζεηηθφ, αξλεηηθφ θαη νπδέηεξν. Οπζηαζηηθά, νχηε ν Deese (1960) 

αιιά νχηε θαη νη Roediger III θαη McDermott (1995) είραλ πξνζπαζήζεη λα ρσξίζνπλ 

θάπνηα ιίζηα ζε ζεηηθή, αξλεηηθή θαη νπδέηεξε. Ζ εμήγεζε είλαη φηη πξψηα πξψηα νη 

ιίζηεο δελ πεξηέρνπλ απνιχησο ζεηηθέο ή απνιχησο αξλεηηθέο ιέμεηο (π.ρ. ζηε ιίζηα 

γιπθφο εκπεξηέρεηαη ε ιέμε πηθξφο), φπσο επίζεο φηη θάζε άηνκν έρεη ζπλδέζεη ηελ 

θάζε ιέμε δηαθνξεηηθά, δειαδή, ε ιέμε έδξα κπνξεί ζε έλα θνηηεηή λα κελ είλαη 

νπδέηεξε, ιφγσ ηνπ φηη κπνξεί λα ηελ έρεη ζπλδέζεη κε έλαλ απζηεξφ θαζεγεηή. 

Οη ιίζηεο, ινηπφλ, έπξεπε λα θηηαρηνχλ δηαθνξεηηθά γηα λα έρνπλ κεγαιχηεξε 

επίδξαζε ζηα άηνκα θαη φρη λα γίλεη κηα απιή κεηαθνξά ζηε κεηξηθή γιψζζα ηνπ 

ζπκκεηέρνληα. Δπίζεο, ζα έπξεπε λα πξνυπάξμεη ηνπ πεηξάκαηνο κηα πηινηηθή έξεπλα 

γηα ην είδνο ηεο ιίζηαο, γηα λα είλαη ζίγνπξνο ν εξεπλεηήο φηη αληαπνθξίλεηαη ζηα 

θξηηήξηά ηνπ. Μηα ιχζε γηα λα γίλεη πην ζίγνπξν ην γεγνλφο φηη ε ιίζηα ζα 

πξνθαιέζεη πςειά πνζνζηά ςεπδνχο αλάθιεζεο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα θιίκαθα 

Likert, ε νπνία ζα ξσηάεη πφζν ζρεηηθή είλαη ε ιέμε πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ιίζηα, κε 

ηε ιέμε-ζηφρν. Με απηφ ηνλ ηξφπν, κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ιέμεηο πξνο κάζεζε, φκσο 

ζα είλαη πην ζίγνπξν φηη θάζε ιέμε ζηε ιίζηα ζηνρεχεη ζπλεηξκηθά ζηε ιέμε-ζηφρν. 

Τπάξρεη βέβαηα θαη ε πηζαλφηεηα ν δηαρσξηζκφο ησλ ιηζηψλ λα κελ γίλεηαη 

εμνινθιήξνπ ζηα ηξία είδε, δειαδή ζεηηθή, αξλεηηθή θαη νπδέηεξε, γηαηί δελ γίλεηαη 

λα εμαιείςνπκε ηα ππνθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ην είδνο πνπ ηελ έρεη θσδηθνπνηήζεη 

ήδε ην άηνκν.  

Δπηπιένλ, φπσο θαη κε παξφκνηα πεηξάκαηα (Cann θαη Ross, 1989  Herz,  

1997) νη κεηξήζεηο δελ έδεημαλ θάηη ζεκαληηθφ αξρηθά, φκσο εάλ γηλφηαλ έλα δεχηεξν 

πείξακα κε πην μεθάζαξεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ηζνδχλακεο, ηφηε ηα 

απνηειέζκαηα πηζαλψο λα άιιαδαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ρεηξηζκφο ησλ νζκψλ σο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη πνηέ δελ κπνξείο λα απνθιείζεηο ηελ 
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ππνθεηκεληθφηεηα εληειψο. Οπζηαζηηθά, θάζε άλζξσπνο έρεη θσδηθνπνηήζεη θάζε 

νζκή δηαθνξεηηθά ζην λνπ ηνπ. Δπνκέλσο, είλαη πνιχ δχζθνιν φρη κφλν λα βξεζεί 

κηα κπξσδηά πνπ ζα κεηαηξέπεη ηε δηάζεζε, αιιά θαη λα απνθιείεη ηηο 

απηνβηνγξαθηθέο κλήκεο. 

Δπηπξφζζεηα, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη απφ θάπνηεο κπξσδηέο θαη κφλν ζηε 

ζθέςε ηνπο ην άηνκν απνπξνζαλαηνιίδεηαη (Schab, 1990). Θα κπνξνχζε λα 

ηζρπξηζηεί θάπνηνο φηη ε αξλεηηθή νζκή ζα πξνθαιέζεη αξλεηηθή δηάζεζε, ιφγσ ηνπ 

φηη θαλείο δελ αξέζθεηαη ζε κηα άζρεκε κπξσδηά. Παξφια απηά, ε αξλεηηθή νζκή 

δεκηνπξγεί θαη κεγάιν απνπξνζαλαηνιηζκφ, κε απνηέιεζκα ην άηνκν λα ράλεηαη ζηε 

δνθηκαζία θαη εηδηθά ζε κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί γλσζηηθφ έιεγρν θαη θαιή κλήκε. 

Δπνκέλσο, εθηφο απφ ηα πξφβιεκα φηη ε ζεηηθή κπξσδηά δελ είλαη γηα φινπο ζεηηθή, 

ππάξρεη θαη ην πξφβιεκα φηη ε αξλεηηθή κπξσδηά απνζπάεη πνιχ εχθνια ηνλ 

ζπκκεηέρνληα απφ ηε δηαδηθαζία. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φκσο, φηη ηα πνζνζηά ησλ ςεπδψλ αλαθιήζεσλ ήηαλ 

πςειά, φπσο θαη ησλ Roediger III θαη McDermott (1995). πγθεθξηκέλα, ζην 

ζπγθεθξηκέλν πείξακα έρνπκε δηαιέμεη ηηο ιίζηεο κε ηελ πην ηζρπξή ςεπδή αλάθιεζε 

θαη είλαη ην κφλν πνπ επαιεζεχεηαη, αλεμάξηεηα απφ ηελ κπξσδηά. Δπίζεο, παξφηη 

δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ιέμε «θαξέθια» ζε 

νπνηαδήπνηε νζκή ζεκείσλε ηα πςειφηεξα απνηειέζκαηα (εθηφο ηεο νπδέηεξεο 

νζκήο, φπνπ δελ ππήξρε νζκή νπζηαζηηθά). Σν παξαπάλσ κπνξεί λα εμεγείηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ε ιίζηα ηεο «θαξέθιαο» δελ ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ νπδέηεξε θαηεγνξία, 

ιφγσ απηνχ πνπ αλαθέξζεθε ήδε, φηη θάπνηνη θνηηεηέο κπνξεί λα βιέπνπλ ηε ιίζηα 

ζεηηθά, επεηδή ηνπο αξέζεη ην παλεπηζηήκην, ελψ άιινη αξλεηηθά γηα ηνλ αληίζεην 

ιφγν. Όπσο θαη λα έρεη, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα γηλφηαλ έλα emotional stroop γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ιίζηα, ψζηε λα θαλνχλ νη δηαθνξέο. 

Αθφκε, κηα ζπλζήθε πνπ δελ έγηλε ζην ζπγθεθξηκέλν πείξακα είλαη ην ζηάδην 

ηεο αλαγλψξηζεο. Οπζηαζηηθά, ε ζπλζήθε ηεο αλαγλψξηζεο δελ ζπκπεξηιήθζεθε 

ζηελ έξεπλα γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλαγλψξηζε είλαη ην ζηάδην 

φπνπ ν ζπκκεηέρνληαο παξαδέρεηαη φηη είδε ηελ ιέμε-ζηφρν κέζα ζηε ιίζηα θαη έηζη 

νινθιεξψλεηαη ρσξίο ακθηβνιία φηη ε ςεπδήο κλήκε. Παξφια απηά, επεηδή ε 

ζπλζήθε ηεο αλαγλψξηζεο είρε γίλεη ήδε ζηελ έξεπλα ηνπ Roediger ΗΗΗ, κε πνιχ 

πςειέο βαζκνινγίεο, θαη ηα πνζνζηά ςεπδνχο αλάθιεζεο ήηαλ ίδηα κε ηα δηθά ηνπ, 

ζεσξήζεθε φηη θαη απηή ε ζπλζήθε ζα είρε παξφκνηα απνηειέζκαηα θαη δελ ππήξρε 

ιφγνο λα πξνρσξήζνπκε θαη ζε απηφ ην ζηάδην.  
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Δλ ηέιεη, φινη νη αλαθεξζέληεο ιφγνη κπνξεί λα είλαη ν ιφγνο πνπ νη 

πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο πνπ κειεηάλε ςεπδείο κλήκεο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο γηα λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα, αιιά θσηνγξαθίεο ή πιαζηέο 

ηζηνξίεο (Strange, Wade θαη Hayne 2008  Loftus, 1993). Δίλαη αιήζεηα φηη νη 

ηζηνξίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ άηνκα εκπηζηνζχλεο ηνπ ζπκκεηέρνληα, 

δεκηνπξγνχλ πην έληνλεο θαη αδηάζεηζηεο ςεπδείο κλήκεο. Πάλσ ζε απηφ, ινηπφλ, ζα 

κπνξνχζε λα βαζηζηεί κηα άιιε κειέηε πνπ λα αθνξά ηηο νζκέο, δειαδή φηη ην είδνο 

ηεο νζκήο ζην εξγαζηεξηαθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ην πνζνζηφ αμηνπηζηίαο ηνπ 

αληίζηνηρνπ είδνπο ησλ ςεπδψλ ηζηνξηψλ.  
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