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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

H εξγαζία απηή απνηειεί κηα αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζην δήηεκα ηεο γισζζηθήο 

αηηηνθξαηίαο, ηνπ δεηήκαηνο δειαδή αλ θαη θαηά πφζν επεξεάδεη ε γιψζζα ηε ζθέςε κε ηελ 

έλλνηα ησλ γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ. Αξρηθά θαηαγξάθνληαη νη απαξρέο 

ηεο αλαδήηεζεο απηνχ ηνπ εξσηήκαηνο ζε θηινζνθηθφ θαη αξγφηεξα ζε εξεπλεηηθφ θαη 

επηζηεκνληθφ ππφβαζξν. ε έλα επφκελν επίπεδν πξνζεγγίδνληαη ζπκπεξηθνξηθά, γλσζηηθά 

θαη απεηθνληζηηθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηα νπνία παξέρνπλ ζηνηρεία γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο 

γιψζζαο ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία. πγθεθξηκέλα, αλαδεηάηαη ε ζπλεηδεηή θαη αζπλείδεηε 

επηξξνή ηνπ γξακκαηηθνχ γέλνπο ζηε ζθέςε, ζην επίπεδν εθηίκεζεο θαη αληίιεςεο ηνπ 

γέλνπο- θχινπ θαη ησλ θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνζδίδνληαη ζε θαζέλα απφ ηα 

δχν. Δπίζεο κειεηάηαη ε επίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ αξηζκεηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ 

αληίιεςε ηεο έλλνηαο ησλ αξηζκψλ αιιά θαη ζηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ απαηηνχλ ηελ 

ρξήζε ηνπο. Αθφκε θαηαγξάθνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ 

ρψξνπ αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε γιψζζα γηα λα 

πξνζδηνξίζεη απηέο ηηο δχν παξακέηξνπο. Δπηπιένλ ζεκεηψλνληαη νη δηαθνξέο ζηελ αληίιεςε 

ησλ ρξσκάησλ αλαθνξηθά κε ην αλ ε θάζε γιψζζα δηαζέηεη μερσξηζηνχο φξνπο γηα λα 

εθθξάζεη ηελ θάζε απφρξσζε. Αθφκε θαη ε αληίιεςε, ε εθηίκεζε θαη ην βίσκα ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο απνδεηθλχεηαη φηη επεξεάδνληαη απφ ηελ ρξήζε φξσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

θάπνην ζπλαίζζεκα ελεξγνπνηψληαο θαη ηηο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζπλνδεχνπλ απηφ ην 

ζπλαίζζεκα. Δπηπξφζζεηα ηνλίδνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζε γλσζηηθέο 

δηεξγαζίεο ησλ ρξεζηψλ κηαο ηδηφκνξθεο γιψζζαο, ηεο λνεκαηηθήο. Σέινο, ε εξγαζία 

νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλαζθφπεζεο θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: γιψζζα, ζθέςε, γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, γισζζηθή αηηηνθξαηία 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ωο γιψζζα κπνξεί λα νξηζηεί έλα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηεί ζήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ λφεκα, θαη ζπλδπάδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

ηεο γξακκαηηθήο (Schacter, Gilbert, &Wegner, 2011).Yπάξρνπλ πεξίπνπ 7000 αλζξψπηλεο 

γιψζζεο θαη δηαθέξνπλ ηφζν σο πξνο ηε κνξθή ηνπο, φπσο ζηε ζχληαμε, φζν θαη σο πξνο ηηο 

έλλνηεο πνπ θσδηθνπνηνχληαη (Evans&Levinson, 2009). Η επίδξαζε απηψλ ησλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ ζηελ ζθέςε ηνπ νκηιεηή έρεη απαζρνιήζεη θαηά θαηξνχο θηινζφθνπο θαη 

επηζηήκνλεο νη νπνίνη δηράδνληαη ζε απηνχο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επίδξαζε ησλ γισζζηθψλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ ζηελ ζθέςε θαη ζε απηνχο πνπ ζεσξνχλ φηη ε ζθέςε πξνεγείηαη ηεο 

γιψζζαο, άξα φηη ε γιψζζα ιεηηνπξγεί ζαλ εξγαιείν γηα ηελ έθθξαζε πξνυπαξρνπζψλ 

ελλνηψλ. Με ηνλ φξν ζθέςε ζηα πιαίζηα κειέηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ πξνζεγγίδνληαη 

νη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ε κλήκε, ε αληίιεςε, ε θαηεγνξηνπνίεζε, ε νξγάλσζε θαη ε 

αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο (Schacter, Gilbert, & Wegner, 2011). 

     Η ζεσξία ηεο γισζζηθήο αηηηνθξαηίαο απνηειείηαη απφ ηελ πην απφιπηε ζέζε, ε νπνία 

ππνζηεξίδεη φηη ε γιψζζα ειέγρεη εμνινθιήξνπ ηε ζθέςε, θαη απφ ηελ ιηγφηεξν απφιπηε 

ζέζε, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε γιψζζα κπνξεί λα παξέρεη θάπνηεο λνεηηθέο θαηαζθεπέο ζε 

θάπνηνπο ηνκείο ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ αιιά ε ζρέζε δελ είλαη αηηηνθξαηηθή. Σα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα ζηεξίδνπλ ηελ ιηγφηεξν απφιπηε ζέζε (Ahearn, 2011). 

     Πξηλ ηνλ 19ν αηψλα ε γιψζζα ζεσξνχληαλ έλα εξγαιείν αλαθνξάο ζε  ππάξρνπζεο 

έλλνηεο. Ο Πιάησλαο ππνζηήξηδε φηη ν θφζκνο απνηειείηαη απφ αηψληεο ηδέεο θαη ε γιψζζα 

πξέπεη λα ηηο αληαλαθιά (McComiskey, 2002). χκθσλα κε ηνλ Ιεξφ Απγνπζηίλν ε γιψζζα 

θαιείηαη λα δψζεη νλφκαηα ζε ππάξρνπζεο έλλνηεο (Gumperz&Levinson, 1996).  

     Ο WilhelmvonHumbolt ππνζηήξημε φηη ε γιψζζα είλαη ην πιηθφ ηεο ζθέςεο θαη φηη νη 

ζθέςεηο παξάγνληαη ζαλ έλαο εζσηεξηθφο δηάινγνο δνκεκέλνο κε ηε γξακκαηηθή θαη ην 

ζπληαθηηθφ ηεο γιψζζαο ηνπ ζθεπηφκελνπ. χκθσλα κε ηνλ Humbolt ε πνηθηιία ησλ 

γισζζψλ δελ είλαη απιψο κηα πνηθηιία ζε θψδηθεο θαη ήρνπο αιιά κηα πνηθηιία ηξφπσλ κε 

ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ηδσζεί ν θφζκνο (Pütz&Verspoor, 2000). 

     Αληίζεηνο κε ηελ δηαδεδνκέλε άπνςε ηεο επνρήο φηη θάπνηεο γιψζζεο είλαη αλψηεξεο 

ζπγθξηηηθά κε άιιεο θαη φηη νη νκηιεηέο ησλ πξσηφγνλσλ γισζζψλ ζα έπξεπε λα 

εθπνιηηηζηνχλ κε ηελ εθκάζεζε αλψηεξσλ γισζζψλ, φπσο ησλ αγγιηθψλ, ήηαλ ν FranzBoas. 

Ο αλζξσπνιφγνο θαη εζλνγξάθνο Boas κεηά απφ έξεπλεο ππνζηήξημε φηη δελ ππάξρνπλ 



6 

 

πξσηφγνλεο γιψζζεο θαη φηη φιεο νη γιψζζεο σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθάζηνηε 

θνπιηνχξαο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ην ίδην πεξηερφκελν (Seuren, 1998). 

     Ο EdwardSapir, καζεηήο ηνπ Boas, ππνζηήξημε ηελ άπνςε φηη νη νκηιεηέο δηαθνξεηηθψλ 

γισζζψλ ζα πξνζιάκβαλαλ ηνλ θφζκν δηαθνξεηηθά. Γελ αζπάζηεθε ηελ απφιπηε ζέζε 

ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε γιψζζαο ζθέςεο θαζψο ζεσξνχζε φηη θαη άιινη παξάγνληεο ήηαλ 

εμίζνπ ζεκαληηθνί γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο δηαθνξεηηθήο νπηηθήο ηνπ θφζκνπ φπσο 

γεσγξαθηθνί, νηθνλνκηθνί θαζψο θαη παξάγνληεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (Sapir, 1921). 

     Δπεξεαζκέλνο απφ ηελ δνπιεηά ηνπ Sapir, ν Ρψζνο LevVygotsky απέδεημε πεηξακαηηθά 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε αλάπηπμε ησλ ελλνηψλ ζε παηδηά επεξεάδεηαη απφ θαηαζθεπέο ηεο 

γιψζζαο (Lucy&Wertsch, 1987). Με ην βηβιίν ηνπ “ThoughtandLanguage” ζηεξίδεη κε 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηελ επίδξαζε ηεο γιψζζαο ζηελ λφεζε (Vygotsky, 1934). 

OBenjaminLeeWhorf, ππνζηεξηθηήο ηεο ζεσξίαο ηεο γισζζηθήο επίδξαζεο ζηε ζθέςε, απφ 

πνιινχο ζεσξήζεθε εξαζηηέρλεο θαζψο δελ δηέζεηε θάπνην πηπρίν ζρεηηθφ κε ηελ 

γισζζνινγία (Darnel, 1990). Ωζηφζν αλαγλσξίζηεθε απφ εξεπλεηέο ηνπ ρψξνπ ,φπσο ν 

Boas θαη ν Sapir, ζηηο κειέηεο ηνπ γηα ην πσο ηα γξακκαηηθά ζπζηήκαηα γισζζψλ ησλ 

ηζαγελψλ ηεο Ακεξηθήο επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε (Lucy, 1992). 

     Δπεηδή ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ είραλ ηελ κνξθή αλεθδφησλ ζεσξήζεθε φηη 

δελ έθαλε μεθάζαξν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε γιψζζα επεξεάδεη ηελ ζθέςε. Έλα απφ ηα 

θιαζζηθά παξαδείγκαηα πνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα ηνλίζεη ηελ δηαθνξά ζηελ πξφζιεςε 

ηνπ θφζκνπ ήηαλ ν κεγάινο αξηζκφο ιέμεσλ γηα ην ρηφλη ζηελ γιψζζα Inuit ζηνηρείν ην νπνίν 

ζεσξήζεθε ακθηζβεηήζηκν (Pullum, 1991). Οη ηζρπξηζκνί ηνπ Whorf γηα ηελ δηαθνξεηηθή 

αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ ζαλ κηα ζπλερφκελε ξνή απφ ηνπο Hopi ακθηζβεηήζεθε αξγφηεξα απφ 

ηηο έξεπλεο ηνπ Malotki νη νπνίεο φκσο κε ηε ζεηξά ηνπο δέρζεθαλ θξηηηθή σο πξνο ην 

κνληέιν αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ κειέηε ηεο γξακκαηηθήο ηεο γιψζζαο ησλ 

Hopi (Dinwoodie, 2006). Μεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ εθδφζεθε ην βηβιίν Language, 

ThoughtandReality ζην νπνίν ζπγθεληξψζεθαλ ζεκαληηθά αλέθδνηα θείκελά ηνπ. 

     Ο ErricLenneberg απφ κηα άιιε νπηηθή ππνζηήξημε φηη νη γιψζζεο αλαπαξηζηνχλ ηα 

γεγνλφηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη εθθξάδνπλ ηδέεο κε πνηθίινπο ηξφπνπο, σζηφζν ην 

λφεκα ησλ εθθξάζεσλ θαη ε ζθέςε ηνπ νκηιεηή παξακέλνπλ ίδηα αλεμαξηήησο γιψζζαο 

(Lakoff, 1987). Άζθεζε θξηηηθή ζηνλ Whorff γηα ην γεγνλφο φηη δελ επέδεημε ηελ ζρέζε ελφο 

γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ κε έλα λνεηηθφ. Ο Lenneberg ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Brown 

πξαγκαηνπνίεζαλ κηα ζεηξά απφ πεηξάκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
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ηα ρξψκαηα θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ αληίιεςε ζηα νπνία ζα γίλεη αλαθνξά ζε επφκελν 

θεθάιαην  (D'Andrade, 1995). 

     Ο Lenneberg αλέπηπμε ηε ζεσξία ηεο δηεζλήο γξακκαηηθήο, ηελ νπνία είρε εηζάγεη ν 

Chomsky, ζχκθσλα κε ηελ νπνία φιεο νη γιψζζεο κνηξάδνληαη ηελ ίδηα δνκή θαη νη δηαθνξέο 

πνπ πξνζιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ γισζζψλ είλαη επηθαλεηαθά θαηλφκελα πνπ δελ 

επεξεάδνπλ ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ εγθεθάινπ. Η ζεσξία απηή θπξηάξρεζε ζηηο 

δεθαεηίεο ηνπ 1960 σο θαη ην 1980 (Gumperz&Levinson, 1996).  

     Απφ κηα άιιε νπηηθή απηή ηεο θηινζνθίαο, ν JacquesDerrida παξαηεξεί φηη ε γιψζζα 

απνηειείηαη απφ ιέμεηο, νη νπνίεο ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε ηα αληίζεηά ηνπο, φπσο θσο- 

ζθνηάδη, ελψ άιιεο ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε άιινπο φξνπο, φπσο παηέξαο\γηνο- κεηέξα\θφξε. 

Μειεηψληαο έλα θείκελν, αλ θάπνηνο ρσξίζεη ηηο θξπκκέλεο ηεξαξρίεο ζε γισζζηθνχο φξνπο, 

δεκηνπξγεί έλα θελφ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ ην νπνίν θαίλεηαη λα είλαη αληηθαηηθφ, λα 

«απνδνκεί» δειαδή ηνλ εαπηφ ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα ειεπζεξσζεί ε ζθέςε ηνπ 

αλαγλψζηε (Derrida, 1990). 

Ο MichelFoucault, γάιινο θηιφζνθνο, ππνζηήξημε φηη ν ιφγνο αζθεί κηα εμνπζία ζην 

ππνθείκελν ε νπνία ππάξρεη ζε φιεο ηηο δηα ηνπ ιφγνπ ζρέζεηο. ε θάζε επνρή ε «επηζηήκε» 

θσδηθνπνηεί ηηο γλψζεηο. Ο ιφγνο ζρεηίδεηαη κε απνθιεηζκνχο θαη απαγνξεχζεηο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ παξνπζία ηνπ. Η ηάμε ηνπ ιφγνπ πεξηνξίδεη, νξγαλψλεη θαη ειέγρεη ηελ 

ηππνινγία ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο ζε ηνκείο φπσο ν ζξεζθεπηηθφο, ν πνιηηηθφο θαη ν 

επηζηεκνληθφο (Foucault, 1970).  

     Σν πεδίν έρεη εκπινπηηζηεί κε λέεο γλψζεηο θαη λέα εκπεηξηθά δεδνκέλα απφ εξεπλεηέο 

φπσο ν Levinson, νη Berlin θαη Kay θαη ε Boroditsky. χκθσλα κε ηελ Lucy (1997) ε έξεπλα 

ζην πεδίν ηεο γισζζηθήο αηηηνθξαηίαο εζηηάδεη ζε ηέζζεξα ζεκεία αλάιπζεο. Σν πξψην 

ζεκείν αλάιπζεο απηφ ησλ θαηαζθεπψλ ηεο θάζε γιψζζαο εζηηάδεη ζηηο ηδηαίηεξεο 

θαηαζθεπέο ηεο θάζε γιψζζαο θαη ζην πσο ηπρφλ επεξεάδνπλ ηελ ζθέςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ νκηιεηή. Σν δεχηεξν ζεκείν αλάιπζεο εζηηάδεη ζε ηνκείο ηεο θάζε γιψζζαο, ηνπο 

νπνίνπο ζπγθξίλεη φπσο ην ρξψκα. Απηφ ην ζεκείν αλάιπζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ 

παξνχζα κειέηε. Σν ηξίην ζεκείν εζηηάδεη ζηελ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά κεηαμχ αηφκσλ 

απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη αλαδεηά ζπζρεηίζεηο κε ηελ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Σν ηειεπηαίν ζεκείν αλάιπζεο είλαη απηφ ηνπ ρξψκαηνο θαη ηεο νξνινγίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ην νπνίν απηνλνκήζεθε σο ζεκείν αλάιπζεο εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

εξεπλψλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 
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θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλαδήηεζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο γιψζζαο ζηελ ζθέςε ζε 

παξακέηξνπο φπσο ζηνλ ρξφλν θαη ζηνλ ρψξν, ζην ρξψκα, ζηνλ αξηζκφ, ζην γξακκαηηθφ 

γέλνο, ζην ζπλαίζζεκα θαη ζηελ λνεκαηηθή θαζψο θαη ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ 

κεζνιαβνχλ ζε απηέο ηηο επηδξάζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟ ΓΔΝΟ 

     Άιιε κηα δηάζηαζε ηεο γιψζζαο, ε νπνία έρεη βξεζεί φηη επεξεάδεη ηελ ζθέςε, είλαη απηή 

ηνπ γξακκαηηθνχ γέλνπο. χκθσλα  κε ηελ Boroditsky (2001) ε γιψζζα είλαη έλα πνιχ 

ηζρπξφ εξγαιείν γηα αθεξεκέλεο έλλνηεο φπσο ν ρξφλνο, ν ρψξνο θαη ην ρξψκα γηαηί 

καζαίλνληαη θπξίσο κε φξνπο ηεο γιψζζαο ελψ γηα άιιεο έλλνηεο ιηγφηεξν αθεξεκέλεο φπσο 

ην θχιν κπνξνχκε λα ηηο θαηαλνήζνπκε θαη απφ ηελ άκεζε εκπεηξία καο κε ηνλ θφζκν.  

     Κάπνηεο γιψζζεο ηνλίδνπλ ην γέλνο κφλν ζε ελλνηνινγηθφ επίπεδν φπσο ηα αγγιηθά θαη 

άιιεο πνπ θάζε νπζηαζηηθφ δηαζέηεη έλα γέλνο αλεμάξηεηα απφ ην αλ δηαζέηεη βηνινγηθφ 

θχιν ή φρη. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πνπ ην νπζηαζηηθφ δηαζέηεη βηνινγηθφ θχιν ν 

θαζνξηζκφο ηνπ γξακκαηηθνχ γέλνπο είλαη ζπλήζσο απζαίξεηνο θαζψο δελ είλαη απαξαίηεην 

φηη γξακκαηηθφ γέλνο ζα ζπκθσλεί κε ην βηνινγηθφ θχιν (Imai, Schalk, Saalbach, & Okada, 

2014). Σν γέλνο κπνξεί λα ππάξρεη ζαλ δηάθξηζε αξζεληθφ- ζειπθφ ή ζαλ αξζεληθφ, ζειπθφ 

θαη νπδέηεξν (Corbett, 1991). Σν ελδηαθέξνλ ηεο κειέηεο ηνπ εζηηάδεηαη ζην φηη αλ ιείπεη 

απφ ηε γιψζζα δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ άιια ιεθηηθά κνηίβα θαη ζην φηη ν νξηζκφο 

ηνπ ζηηο ιέμεηο είλαη απζαίξεηνο εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ νπδέηεξνπ γέλνπο. Δπίζεο 

αθφκα θαη κέζα ζην ρξφλν, ην γέλνο κηαο ιέμεο ζε κηα γιψζζα κπνξεί λα αιιάμεη φπσο ην 

γέλνο ηεο ιέμεο θνξίηζη ζηα πνισληθά ήηαλ ζειπθφ θαη ηψξα είλαη νπδέηεξν. 

     Έλα δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη αλ ην γέλνο κηαο ιέμεο είλαη απιά κηα ζχκβαζε ή αλ έρεη 

απνδνζεί ζε απηή ηε ιέμε εμαηηίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηα νπνία κπνξεί λα ζπλδένληαη 

κε έλα γέλνο ή αλ ππήξραλ θάπνηεο ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο επηξξνέο πνπ λα ζπλδένληαη κε 

ην γέλνο (Konishi, 1993). 

     Έρνπλ δηαηππσζεί δχν ππνζέζεηο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ γξακκαηηθνχ γέλνπο είηε φηη 

πεγάδεη απφ ηε ζπζρέηηζε ηνπ κε ηα αλζξψπηλα θχια είηε φηη νη ιέμεηο πνπ έρνπλ παξφκνηεο 

ζπληαθηηθέο θαη κνξθνινγηθέο ηδηφηεηεο έρνπλ ηελ ηάζε λα έρνπλ παξφκνην λφεκα θαη λα 

έρνπλ θαη ίδην γέλνο. Η ζπζρέηηζε ηνπ γξακκαηηθνχ γέλνπο ησλ νπζηαζηηθψλ θαη ησλ 

αλζξσπίλσλ θχισλ ίζσο λα δεκηνπξγεί ελλνηνινγηθέο ηδηφηεηεο γηα ηα νπζηαζηηθά κε ην 

αληίζηνηρν γέλνο αθφκα θαη φηαλ δελ ππάξρεη θάπνηα ζρεηηθή θπιεηηθή δηάθξηζε φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ αληηθεηκέλσλ (Vigliocco, Vinson, Paganelli, & Dworzynski, 2005). 

      ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζπκκεηέρνληεο γεξκαλφθσλνπο θαη ηζπαλφθσλνπο 

κειεηήζεθε απηή ε επίδξαζε. Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα ραξαθηεξίζνπλ κε επίζεηα 

ιέμεηο, νη νπνίεο είραλ δηαθνξεηηθφ γέλνο ζηα γεξκαληθά θαη ζηα ηζπαληθά. Παξαηεξήζεθε 

φηη ηα επίζεηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζρεηίδνληαλ κε αξζεληθά θαη ζειπθά ραξαθηεξηζηηθά 

αλάινγα κε ην αξζεληθφ θαη ζειπθφ γέλνο ηεο θάζε ιέμεο ζηελ εθάζηνηε γιψζζα. 
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πγθεθξηκέλα ε ιέμε θιεηδί ε νπνία ζηα γεξκαληθά είλαη αξζεληθνχ γέλνπο ραξαθηεξίζηεθε 

σο ζθιεξφ, βαξχ, κεηαιιηθφ, ρξήζηκν θαη νδνλησηφ ελψ ε ίδηα ιέμε ε νπνία ζηα ηζπαληθά 

είλαη ζειπθνχ γέλνπο ραξαθηεξίζηεθε σο ρξπζφ, πνιχπινθν, κηθξφ, αγαπεηφ, ιακπεξφ θαη 

κηθξνζθνπηθφ. Η ιέμε γέθπξα ζηα γεξκαληθά είλαη ζειπθνχ γέλνπο θαη ηεο πξνζδφζεθαλ νη 

ηδηφηεηεο φκνξθε, θνκςή, εχζξαπζηε, εηξεληθή, φκνξθε, ιεπηή ελψ ζηα ηζπαληθά είλαη 

αξζεληθνχ γέλνπο θαη ηεο πξνζδφζεθαλ νη ηδηφηεηεο κεγάιε, επηθίλδπλε, καθξηά, δπλαηή, 

ηζρπξή θαη παλχςειε. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο  ηα ρξεζηκνπνηνχκελα επίζεηα αθνξνχλ 

ηδηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην αξζεληθφ θαη ζειπθφ πξφηππν, νη νπνίεο είλαη ζε ζπκθσλία κε ην 

γέλνο ηεο ιέμεο ζηε θάζε γιψζζα. Σα ίδηα απνηειέζκαηα βξέζεθαλ φηαλ νη δνθηκαζίεο απηέο 

έγηλαλ κε κε γισζζηθφ πεξηερφκελν, βαζηζκέλν ζε εηθφλεο. Σα αγγιηθά είλαη κηα γιψζζα ε 

νπνία δελ δηαζέηεη δηαθνξνπνηήζεηο ζηε γξακκαηηθήο ηεο αλάινγα κε ηα γξακκαηηθά γέλε. 

Μεηά απφ κηα ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε κε δηαθνξνπνηήζεηο γξακκαηηθψλ γελψλ ζε 

ζπκκεηέρνληεο νκηιεηέο αγγιηθψλ παξνπζίαζαλ αλάινγα απνηειέζκαηα κε ηνπο 

γεξκαλφθσλνπο (Boroditsky, Schmidt, & Phillips, 2003). 

     Απηή ε επίδξαζε είλαη εκθαλήο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηέρλεο. Έλλνηεο φπσο ν ζάλαηνο, ε 

ακαξηία, ε λίθε θαη ν ρξφλνο φηαλ ηνπο δίλεηαη αλζξψπηλε κνξθή ζηελ ηέρλε, ην θχιν πνπ 

επηιέγεηαη γηα ηνλ αλζξσπνκνξθηζκφ απηφ είλαη αλάινγν ηνπ γξακκαηηθνχ γέλνπο θαη απηφ 

ηζρχεη ζην 85% ησλ αλαπαξαζηάζεσλ. Ο ζάλαηνο ζηα γεξκαληθά είλαη αξζεληθνχ γέλνπο θαη 

αλαπαξίζηαηαη ζπλήζσο σο άληξαο  ελψ ζηα ξσζηθά είλαη ζειπθνχ γέλνπο θαη απεηθνλίδεηαη 

σο γπλαίθα.  

     ε άιιε έξεπλα ζε νκηιεηέο γεξκαληθψλ θαη ξσζηθψλ ζηνπο νπνίνπο ζπκπαξνπζηάζηεθαλ 

νπζηαζηηθά θαη θχξηα νλφκαηα αλζξψπσλ θάλεθε φηη ήηαλ πην εχθνιν λα ζπκεζνχλ ηα δεχγε 

ηα νπνία ήηαλ ίδηνπ γέλνπο. Απηή ε επίδξαζε δηαηεξήζεθε αθφκα θαη φηαλ δνθηκάζηεθαλ 

ζηα αγγιηθά αλαδεηθλχνληαο φηη κφιηο εγθαζηδξπζεί ε αλαπαξάζηαζε ηνπ γέλνπο δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο ζηελ νπνία έγηλε ε ζχλδεζε γέλνπο- 

ιέμεο. 

     Παξά απηέο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ ιέμεσλ αλάινγα κε ην γέλνο 

ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο έρνπλ ζεκεησζεί θαη θάπνηεο νκνηφηεηεο. Όηαλ δεηήζεθε απφ 

αγγιφθσλνπο θαη ηζπαλνθψλνπο λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ εηθφλεο αλάινγα κε ην γέλνο ηνπο, ηα 

ηερλνπξγήκαηα ραξαθηεξίζηεθαλ σο αξζεληθά θαη ηα θπζηθά αληηθείκελα σο ζειπθά (Sera, 

Berge,& del Castillo- Pintado, 1994). 

     Μηα έξεπλα πνπ εμέηαδε ηελ επίδξαζε ηνπ γέλνπο ζην λφεκα ησλ ιέμεσλ ζε 

αγγιφθσλνπο, γεξκαλφθσλνπο θαη νκηιεηέο ηηαιηθψλ έδεημε ηελ επίδξαζε ηνπ γέλνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ιέμεσλ φπσο ηα δψα θαη φρη ζε άιιεο φπσο ηα ηερλνπξγήκαηα ζηα 
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ηηαιηθά αιιά φρη ζηα γεξκαληθά ίζσο ιφγσ ηνπ φηη ηα γεξκαληθά δηαζέηνπλ ηξία γξακκαηηθά 

γέλε ζε αληίζεζε κε ηα ηηαιηθά. Η επίδξαζε απηή ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί σο απνηέιεζκα 

γελίθεπζεο ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ γέλνπο ησλ νπζηαζηηθψλ θαη ηνπ θχινπ ησλ 

αλζξψπσλ. (Vigliocco, Vinson, Paganelli, & Dworzynski, 2005). 

     Μηα ππφζεζε πνπ πεγάδεη απφ ηελ επηξξνή ηνπ γξακκαηηθνχ γέλνπο ζηηο αλαπαξαζηάζεηο 

πνπ δεκηνπξγνχκε, είλαη φηη απνηειεί κηα κνξθή πξνζσπνπνίεζεο (MacKay, 1986; MacKay 

& Konishi, 1980). Μηα πνιχ πξψηκε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηε Ρσζία ην 1915  έδεημε φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο πξνζσπνπνίεζαλ ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο ζε γπλαίθεο ή άλδξεο αλάινγα κε 

ην γξακκαηηθφ ηνπο γέλνο θαη απηή ε δηεξγαζία ήηαλ ζε αζπλείδεην επίπεδν θαζψο δελ 

γλψξηδαλ γηαηί έθαλαλ απηέο ηηο επηινγέο (Jakobson, 1966). 

     ε άιιε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε νκηιεηέο ηηαιηθψλ παξνπζηάζηεθαλ ιέμεηο ρσξίο λφεκα 

κε ηηο αλάινγεο θαηαιήμεηο γηα λα έρνπλ ζειπθφ ή αξζεληθφ γέλνο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

αμηνιφγεζαλ ηηο ιέμεηο πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθαλ ζε δηαζηάζεηο φπσο αξζεληθφ- ζειπθφ, 

φκνξθν- άζρεκν, θαιφ- θαθφ, δπλαηφ- αδχλακν θαη κηθξφ- κεγάιν. Οη επηινγέο ησλ επηζέησλ 

γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηε ιέμε ήηαλ αλάινγεο ηνπ γξακκαηηθνχ γέλνπο θαη ηνπ 

ραξαθηεξηζκνχ ηνπ σο αξζεληθνχ ή ζειπθνχ (Ervin, 1962). 

Έλα παξφκνην πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε γεξκαλφθσλνπο θαη ηζπαλφθσλνπο, κε ηε 

δηαθνξά φηη αληί γηα θαηαιήμεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ άξζξα αλάινγα κε ην γέλνο πνπ 

επηιεγφηαλ απφ ηνλ εξεπλεηή ζε ιέμεηο ρσξίο λφεκα. Οη νκηιεηέο γεξκαληθψλ ραξαθηήξηζαλ 

ηηο ιέμεηο κε ην αξζεληθφ άξζξν σο κεγαιχηεξεο ζε δχλακε ζπγθξηηηθά κε ιέμεηο κε ζειπθφ 

άξζξν. ηνπο νκηιεηέο ηζπαληθψλ δελ θαηαγξάθεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο (Konishi, 1994). 

ηα πιαίζηα ελφο πεηξάκαηνο νη γεξκαλφθσλνη θαη ηζπαλφθσλνη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα 

θαηεγνξηνπνηήζνπλ ζε κηα θιίκαθα αξξελσπφηεηαο- ζειπθφηεηαο κε έκςπρα αληηθείκελα.Οη 

Γεξκαλφθσλνη θαηεγνξηνπνίεζαλ ην θεγγάξη ην νπνίν ζηα Γεξκαληθά είλαη αξζεληθφ σο 

πεξηζζφηεξν αξξελσπφ απφ ηνλ ήιην ν νπνίνο ζηα Γεξκαληθά είλαη ζειπθφ. Οη ηζπαλφθσλνη 

θαηεγνξηνπνίεζαλ ην θεγγάξη, ην νπνίν ζηα ηζπαληθά είλαη ζειπθφ, σο πεξηζζφηεξν 

ζειππξεπέο απφ ηνλ ήιην, ν νπνίνο ζηα ηζπαληθά είλαη αξζεληθφ (Konishi, 1993). 

     Οη Clarke, Losoff, McCracken, and Still (1981) δηεμήγαγαλ κηα κειέηε ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ηνπ γέλνπο ζε Άξαβεο θαη Άγγινπο. Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα θαηαηάμνπλ 

νξηζκέλα αληηθείκελα ζε κηα θιίκαθα αξξελσπφηεηαο- ζειπθφηεηαο. Οη επηινγέο ησλ 

νκηιεηψλ ηεο αξαβηθήο αλέδεημε φηη επεξεάζηεθαλ απφ ην γξακκαηηθφ γέλνο πνπ είραλ ηα 

αληηθείκελα απηά ζηε γιψζζα ηνπο. Έηζη αληηθείκελα φπσο άξσκα θαη θνιηέ, ηα νπνία είλαη 

αξζεληθνχ γέλνπο ζηα αξαβηθά, ραξαθηεξίζηεθαλ σο αληηθείκελα κεγαιχηεξεο 

αξξελσπφηεηαο.  
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     ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε ηζπαλφθσλνπο θαη αγγιφθσλνπο ζπκπαξνπζηάζηεθαλ εηθφλεο 

αληηθεηκέλσλ θαη ιέμεσλ κε αλδξηθέο ή γπλαηθείεο θσλέο. Οη ζπκκεηέρνληεο νκηιεηέο ησλ 

ηζπαληθψλ ζε αληίζεζε κε ηνπο αγγιφθσλνπο έηεηλαλ λα θάλνπλ θαηεγνξηνπνηήζεηο αλάινγα 

κε ην γέλνο ηνπ αληηθεηκέλνπ (Sera, Berge & del Castillo- Pintado, 1994). 

     ε έλα παξφκνην πείξακα κε ζπκκεηέρνληεο γεξκαλφθσλνπο θαη γαιιφθσλνπο, νη 

γαιιφθσλνη φπσο θαη νη ηζπαλφθσλνη  ηεο πξνεγνχκελεο έξεπλαο παξνπζίαζαλ παξφκνηα 

απνηειέζκαηα κε θαηεγνξηνπνηήζεηο αλάινγα κε ην γέλνο ίζσο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη θαη νη 

δχν απνηεινχλ ιαηηλνγελείο γιψζζεο ζε αληίζεζε κε ηνπο γεξκαλφθσλνπο πνπ, φπσο νη 

αγγιφθσλνη, δελ παξνπζίαζαλ ηέηνηεο επηδξάζεηο παξά ην γεγνλφο φηη ηα γεξκαληθά 

δηαζέηνπλ γξακκαηηθά γέλε (Sera, Elieff, Forbes, Burch, Rodriguez, & Dubois, 2002).  

     Σν γξακκαηηθφ γέλνο θαίλεηαη λα επεξεάδεη θαη ηελ θξίζε ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε 

ηελ νξζφηεηα ζπκπεξαζκάησλ. ε έξεπλα πνπ ζπκκεηείραλ γεξκαλφθσλνη θαη νκηιεηέο ησλ 

ηαπσληθψλ, ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ γξακκαηηθφ γέλνο, θάλεθε νη ζπκκεηέρνληεο λα δέρνληαη 

ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα, φηαλ ζε κηα πξφηαζε ην βηνινγηθφ θχιν ήηαλ ζχκθσλν κε ην 

γξακκαηηθφ γέλνο ηνπ δψνπ ζηφρνπ. Η ζπκθσλία αλάκεζα ζην θχιν θαη ην γξακκαηηθφ γέλνο 

επεξέαζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο αθφκα θαη φηαλ ην θχιν ηνπ δψνπ αλαθεξφηαλ μεθάζαξα. 

Απηή ε επίδξαζε παξαηεξήζεθε κφλν φηαλ ην ζρεηηθφ κε ην γέλνο άξζξν ζπλφδεπε ηε ιέμε 

(Imai, Schalk, Saalbach, & Okada, 2014). 

     Έξεπλα πάλσ ζε δίγισζζνπο, ηζπαληθψλ θαη αγγιηθψλ, θαη ζε νκηιεηέο κφλν αγγιηθψλ 

ζρεηηθά κε ηελ ελλνηνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηξηψλ εηθφλσλ ζηα αγγιηθά θαη ηαπηφρξνλε 

κέηξεζε κε EPR ησλ πξνθιεηηθψλ δπλακηθψλ ζρεηηθψλ κε ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ νπνίσλ ηελ 

ελεξγνπνίεζε απαηηνχζε ε δνθηκαζία αλέδεημε επίδξαζε ηνπ γξακκαηηθνχ γέλνπο θαη ζε 

αζπλείδεην επίπεδν. Οη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα απνθξηζνχλ κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ 

φηαλ ε ηξίηε εηθφλα αλήθε ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηηο άιιεο δχν εηθφλεο θαη έλα άιιν φηαλ 

δελ αλήθε. Υσξίο λα ην μέξνπλ ζηηο κηζέο εηθφλεο ην γέλνο ήηαλ ίδην κε ηηο άιιεο δχν εηθφλεο 

ζηα ηζπαληθά θαη ην δηαθνξεηηθφ ζηηο άιιεο κηζέο. Οη θαηαγξαθέο ηνπ EPR έδεημαλ φηη 

έηνηκα γηα εθππξζνθξφηεζε πξνθιεηηθά δπλακηθά ζε εηθφλεο κε ελλνηνινγηθή ζπλάθεηα 

αλαζηέιινληαλ απφ ην αλαζηαιηηθφ πξνθιεηηθφ δπλακηθφ Ν400, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηε 

ελλνηνινγηθή νινθιήξσζε ησλ ελλνηψλ ιφγσ ηεο αζπλέπεηαο ηνπ γέλνπο ζηνπο δίγισζζνπο 

(Kutas& Hillyard, 1980; 1984). Η αζπλέπεηα ηνπ γξακκαηηθνχ γέλνπο ζρεηίδεηαη κε Left 

Anterior Negativity (LAN) έλαλ δείθηε ηνπ EPR ηεο κνξθνζπλαπηηθήο επεμεξγαζίαο 

(Friederici,Pfeifer, & Hahne, 1993; Friederici & Jacobsen, 1999; Hahne & Friederici, 1999; 

Thierry, 2003). Απηφ ην εχξεκα ππνζηεξίδεη ηελ απζφξκεηε θαη αζπλείδεηε πξφζβαζε ηνπ 

γέλνπο αθφκε θαη ζε πιαίζην άιιεο γιψζζαο πνπ δελ απαηηεί πιεξνθνξίεο ηέηνηνπ είδνπο. 
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     Η κειέηε ηνπ γξακκαηηθνχ γέλνπο ζε παηδηά νκηιεηέο ησλ ηζπαληθψλ ή αγγιηθψλ ειηθίαο 

ηξηψλ σο ηεζζάξσλ ρξνλψλ κε δνθηκαζίεο θαηεγνξηνπνίεζεο εηθφλσλ ψζηε λα ηαηξηάδνπλ 

κεηαμχ ηνπο αλέδεημε φηη πεξίπνπ ηα κηζά ηζπαλφθσλα παηδηά θαηεγνξηνπνίεζαλ ηηο εηθφλεο 

κε βάζε ην γέλνο ζε αληίζεζε κε ηα αγγιφθσλα (Martinez & Shatz, 1996). 

Σν γξακκαηηθφ γέλνο είηε είλαη παξψλ ζηα δνκηθά ζηνηρεία κηαο γιψζζαο είηε φρη αζθεί 

κεγάιε επίδξαζε ζηνπο νκηιεηέο κηαο γιψζζαο ηφζν ζε ζπλεηδεηφ φζν θαη ζε αζπλείδεην 

επίπεδν. Σν γεγνλφο φηη αθφκε θαη έλλνηεο ιηγφηεξν αθεξεκέλεο κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ 

αθφκε θαη ζε επίπεδν κε αληηιεπηφ αλνίγεη έλα κεγάιν πεδίν γηα ηε δηεμνδηθφηεξε κειέηε 

ηνπ. 
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ΑΡΗΘΜΟ 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ην απφ πνπ πξνέξρνληαη ηα αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα. 

Κάπνηνη πηζηεχνπλ φηη νη απαξρέο ησλ αξηζκεηηθψλ ζπζηεκάησλ βαζίδνληαη ζηνλ 

ππνινγηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο γιψζζαο (Hurford, 1987). Άιινη ζεσξεηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη 

ε γιψζζα δελ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία αξηζκεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

φηη νη άλζξσπνη δηαζέηνπλ κηα εμειηθηηθή κε ιεθηηθή αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα λα 

επεμεξγάδνληαη θαηά πξνζέγγηζε αξηζκνχο ρσξίο ζχκβνια ή ηε γιψζζα πνπ παξέρεη κηα 

ελλνηνινγηθή ζεκειίσζε ηεο αξίζκεζεο (Dehaene, Dehaene-Lambertz, &Cohen, 1998; 

Feigenson,2004; Gallistel & Gelman, 1992). χκθσλα κε κηα ηξίηε ζεσξία ππάξρνπλ κε 

ιεθηηθνί αλαπαξαζηαηηθνί αξηζκνί αιιά ε αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα κεηαβάιιεηαη ξηδηθά ηε 

ζηηγκή πνπ ηα παηδηά απνθηνχλ έλα ζχζηεκα ζπκβφισλ (Bloom, 2000; Wiese, 2003). 

Αλ θαη δελ έρνπλ θαηαγξαθεί γιψζζεο ρσξίο αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα, σζηφζν, ζηηο δηάθνξεο 

γιψζζεο ηνπ θφζκνπ έρνπλ βξεζεί δηαθνξεηηθά αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα. 

Κάπνηεο θνπιηνχξεο ρξεζηκνπνηνχλ έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κεξψλ ηνπ ζψκαηνο, 20 ή 30, 

γηα κεηξηθφ ζχζηεκα (Menninger, 1969). Άιιεο θνπιηνχξεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα 

κέξε ηνπ ζψκαηνο (π.ρ., ηα δάρηπια) ζαλ ππνινγηζηηθή βάζε γηα ην ζχζηεκα κέηξεζεο, φπσο 

απηφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ  νη δπηηθέο θνπιηνχξεο βαζηζκέλν ζην δέθα. Γελ ιείπνπλ θαη 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο θάπνηεο θνπιηνχξεο βαζίδνπλ ην ζχζηεκα κέηξεζήο ηνπο ζε 

κηθξφηεξνπο αξηζκνχο, φπσο ζην δχν θαη ζην ηέζζεξα. ε θάπνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο ε 

ρξήζε κηθξψλ αξηζκεηηθψλ βάζεσλ γηα ζχζηεκα κέηξεζεο κπνξεί λα είλαη αηειείσηε, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηε γιψζζα Gumulgal ηεο Απζηξαιίαο, ζηελ νπνία ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα 

είλαη δπαδηθφ θαη απνηειείηαη απφ ην έλα, ην δχν, ην 2’1, ην 2’2, ην 2’2’1 θαη νχησ  θαζεμήο 

(Menninger, 1969). 

Η θπιή Pirahã ζηνλ Ακαδφλην δηαζέηεη έλα ζχζηεκα κέηξεζεο ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην 

έλα, ην δχν θαη ην πνιιά, ζην νπνίν πνζφηεηεο κεγαιχηεξεο ηνπ δχν αλαθέξνληαη σο πνιιέο. 

ε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ην έλα κπνξεί λα ζεκαίλεη ιίγα θαη ην πνιιά κηα κεγαιχηεξε 

πνζφηεηα. Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε έιιεηςε αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο πέξαλ ηνπ δχν 

επεξεάδεη ηελ αξηζκεηηθή γλσζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα κε ην λα έρνπλ ρακειφηεξε επίδνζε ζε 

πνζφηεηεο πέξαλ ηνπ δχν. Μπνξνχζαλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ηνπο αξηζκνχο έλα θαη δχν κε ηα 

δάρηπια αιιά θαζψο κεγάισλαλ ηα κεγέζε κέρξη θαη ην δέθα, ε ηθαλφηεηα απηή κεησλφηαλ 

(Gordon, 2004). 

Παξάιιεια επξήκαηα απφ πεηξάκαηα εξγαζηεξίνπ κε παηδηά πνπ δελ έρνπλ θαηαθηήζεη 

αθφκα ηε γιψζζα, κατκνχδεο, πνπιηά θαη ηξσθηηθά αιιά θαη κε  λεπξναπεηθνληζηηθέο 
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θαηαγξαθέο ηνπ εγθεθάινπ επηβεβαηψλνπλ ηα πξνεγνχκελα επξήκαηα. (Cordes, Gelman, 

Gallistel, & Whalen, 2001;  Dehaene, 1997; Dehaene, Spelke, Pinel, Stanescu, & Tsivkin, 

1999; Hauser, Tsao, Garcia, & Spelke, 2003; Lipton & Spelke, 2003; Platt, & Johnson, 1971; 

Whalen, Gallistel, & Gelman, 1999). ε ζπλζήθεο απνπζίαο γιψζζαο (ζε παηδηά 

πξνγισζζηθνχ ζηαδίνπ θαη δψα) παξνπζηάδεηαη αξηζκεηηθφ ζχζηεκα κέρξη ην ηξία. Πέξαλ 

ηνπ αξηζκνχ, νη ππνινγηζκνί γίλνληαη κε κία αζάθεηα πνπ απμάλεη γξακκηθά κε ην κέγεζνο 

ησλ αξηζκψλ νη νπνίνη εκπιέθνληαη (Νφκνο ηνπ Weber) (Pica, Lemer, Izard,& Dehaene, 

2004). 

ηε θνπιηνχξα Munduruku δελ ππάξρνπλ ιέμεηο γηα λα ζπκβνιίζνπλ ηνπο αξηζκνχο πέξαλ 

ηνπ πέληε.  Ο αξηζκφο πέληε αλαπαξίζηαηαη κε έλα ρέξη θαη ην δέθα κε δχν ρέξηα, ελψ αξηζκνί 

πέξαλ ηνπ δέθα αλαθέξνληαη σο πνιιά. Ωζηφζν, είλαη ηθαλνί λα ζπγθξίλνπλ αξηζκνχο πνπ 

είλαη πνιχ καθξηά ζηε θιίκαθα ησλ αξηζκψλ αιιά απνηπγράλνπλ ζε αθξηβείο αξηζκεηηθέο 

πξάμεηο κε αξηζκνχο κεγαιχηεξνπο ηνπ ηέζζεξα θαη ηνπ πέληε (Pica, Lemer, Izard,& 

Dehaene, 2004). 

ηα πιαίζηα ησλ δπηηθψλ θνπιηνπξψλ έρνπλ γίλεη κειέηεο πάλσ ζε δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ 

ηξφπν θσδηθνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ. ε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παηδηά πξψηεο 

δεκνηηθνχ απφ ηελ Απζηξία, ηελ Ιηαιία θαη ηελ Σζερία νη εξεπλεηέο εζηίαζαλ ζηελ 

αληηζηνίρηζε ησλ νλνκάησλ ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ζέζεο ηνπο ζηε ζεηξά σο 

ζχκβνια. Η γεξκαληθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Απζηξία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

αληηζηξνθή κνλάδσλ θαη δεθάδσλ ζε αξαβηθνχο αξηζκνχο δχν ςεθίσλ ζπγθξηηηθά κε 

ςεθηαθνχο αξηζκνχο, ε ηηαιηθή γιψζζα δελ παξνπζηάδεη θάπνηα αληίζηξνθή θαη ε ηζερηθή 

ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ ηα δχν. Οη νκηιεηέο ηεο γεξκαληθήο εκθάληζαλ κεησκέλε επίδνζε 

ζηε κεηαηξνπή ζηνπο αξηζκνχο, φπσο ηνπο θαηνλνκάδνπκε ζε ζχκβνια, θαη πην έληνλα ιάζε 

ηφζν ζηε ηαρχηεηα φζν θαη ζηελ αθξίβεηα (Zuber, Pixner, Moeller, & Nuerk, 2009) .  
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Μηα πηζαλή εμήγεζε είλαη φηη ε έιιεηςε αληηζηνίρηζεο νλφκαηνο θαη ζέζεο γξαθήο ζρεηίδεηαη 

κε  έλα πςειφηεξν επίπεδν δπζθνιίαο (Pixner, Moeller, Hermanova, Nuerk, & Kaufmann, 

2011). Δθηφο απφ ηελ επηξξνή ζηε ιεθηηθή επεμεξγαζία, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ επεμεξγαζία αξαβηθψλ αξηζκψλ, ε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο αξηζκψλ 

επεξεάδεη ηελ επίδνζε ζε κε ιεθηηθέο αξηζκεηηθέο δνθηκαζίεο φπσο ν ππνινγηζκφο ηεο ζέζεο 

ελφο δεδνκέλνπ αξηζκνχ ζηε λνεηή αξηζκεηηθή γξακκή (Helmreich, Zuber, Pixner, 

Kaufmann, Nuerk, & Moeller, 2011). Η επίδνζε ησλ γεξκαλφθσλσλ παηδηψλ ήηαλ ρεηξφηεξε 

απφ ηα παηδηά πνπ κηινχζαλ ηηαιηθά ζε δνθηκαζίεο κε ζρεηηθά κεγάιε δηαθχκαλζε  κεηαμχ 

ησλ ςεθίσλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίζηξνθή δεθάδσλ κνλάδσλ έρεη επηδξάζεηο ζε 

ζρεηηθά πην απνκαθξπζκέλνπο αξηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα ην 27 ήηαλ πην πηζαλφ λα δηαβαζηεί 

σο 72 απφ φηη ην 54 σο 45. Δηδηθφηεξα, νη εξεπλεηέο βξήθαλ φηη νη γεξκαλφθσλνη έδηλαλ 

ιηγφηεξν αθξηβείο απαληήζεηο γηα αληηθείκελα κε κεγαιχηεξε ςεθηαθή απφζηαζε (Pixner, 

Moeller, Hermanova, Nuerk, & Kaufmann, 2011). 

Η αθξηβήο αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα απαηηεί θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο, ελψ ν ππνινγηζκφο δελ 

ηελ νξίδεη σο απαξαίηεηε πξνππφζεζε (Dehaene, & Cohen, 1991; Dehaene, Spelke, Pinel, 

Stanescu, & Tsivkin, 1999; Lemer, Dehaene, Spelke, & Cohen, 2003; Spelke, & Tsivkin, 

2001; Whalen, Gallistel,  & Gelman, 1999). 

Οη αζηαηηθέο γιψζζεο (Ιαπσλία, Κνξέα, Κίλα) εκθαλίδνπλ αληηζηνηρία ζην αξηζκεηηθφ 

ζχζηεκα ζην ιεθηηθφ επίπεδν θαη ζην επίπεδν ζέζεο ησλ αξηζκψλ σο ζχκβνια. Γηα 

παξάδεηγκα ζηα ηαπσληθά ν αξηζκφο 86 (hacki- juu- roku) κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε νρηψ-  

δέθα- έμη θαη αληηζηνηρεί ζηελ ζέζε πνπ έρνπλ ζηελ αξηζκεηηθή γξακκή. Σα παηδηά απφ ηηο 

αζηαηηθέο ρψξεο έρνπλ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αμίαο  ίζσο γηαηί ε ηνπνζέηεζε 

ησλ αξηζκψλ θαη ε νλνκαζία ηνπο ηαπηίδνληαη (Μiura, Okamoto, Kim, Chang, Steere, & 

Fayol, 1994) . 

Αλ θαη ε έλλνηα ηνπ αξηζκνχ καο θαίλεηαη αξθεηά ζηαζεξή ψζηε λα ιακβάλεη δηαθνξεηηθέο 

εθδνρέο αλάινγα κε ηελ γιψζζα εληνχηνηο ηα δηάθνξα αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε θνπιηνχξα κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηφζν ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ησλ 

αξηζκψλ φζν θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηνχο. 
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ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΥΧΡΟ 

ΥΡΟΝΟ 

      Η θαηαλφεζε ησλ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ απφ ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν είλαη έλα δήηεκα 

πνπ έρεη δηεγείξεη ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ. πγθεθξηκέλα, πνιινί επηζηήκνλεο έρνπλ 

δηεξεπλήζεη αλ απηή ε δηαδηθαζία έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ εθάζηνηε γιψζζα πνπ θάλεη 

ρξήζε ν θάζε πνιηηηζκφο γηα λα δειψζεη ηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο 

ελλνηνινγηθήο κεηαθνξάο γηα ηελ θαηαλφεζε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ, φπσο ν ρξφλνο, θάλνπκε 

ρξήζε δνκηθψλ ελλνηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πεξηθεξηθέο θαη αηζζεηηθέο καο εκπεηξίεο 

φπσο ν ρψξνο (Boroditsky, 2000; Tversky, Kugelmass, &Winter, 1991). χκθσλα κε ηνλ 

Walsh (2003) ε ζπληνπνζέηεζε απηή, ρξφλνπ-ηφπνπ θαιχπηεη ηελ αλάγθε γηα ζπγρξνληζκφ 

ησλ θηλήζεσλ. Οη άλζξσπνη κηινχλ γηα ηνλ ρξφλν θάλνληαο ρξήζε γιψζζαο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηνλ ρψξν δελ μέξνπκε φκσο αλ ζθέθηνληαη κε ρσξηθέο αλαπαξαζηάζεηο αθφκα θαη φηαλ 

δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα (Casasanto & Boroditsky, 2007).H ζρέζε ρξφλνπ θαη ρψξνπ 

είλαη αζχκκεηξε γηαηί, ελψ θάλνπκε ρξήζε ρσξηθψλ πξνζδηνξηζκψλ γηα λα αλαθεξζνχκε 

ζηνλ ρξφλν, δελ ζπκβαίλεη ην αληίζεην (Lakoff&Johnson, 1980, 1999).ρεηηθά κε ηελ 

γισζζηθή θαηάθηεζε απφ ηα παηδηά θαίλεηαη φηη πξψηα θαηαθηνχληαη ρσξηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο θαη αξγφηεξα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιινπο ζθνπνχο φπσο ν 

ρξφλνο.(Bowerman, 1983; Clark, 1973). Έξεπλεο δείρλνπλ φηη θαηαζθεπάδνπκε απεπζείαο 

ρσξηθέο αλαπαξαζηάζεηο φηαλ επεμεξγαδφκαζηε θξάζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ρξφλν (Boroditsky, 

2000; 2001; Boroditsky & Ramscar, 2002; Núñez & Sweetser, 2006; Piaget, 1927; Torralbo , 

Santiago, & Lupiáñez, 2006; Tversky, Kugelmass , & Winter, 1991). 

      Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή  απηή ηε ζρέζε ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε θαη ηνλ ρξφλν. 

Τπάξρνπλ δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξφλνπ: ε  δεηθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην παξφλ ζαλ 

ζεκείν εθθίλεζεο γηα λα νξηζηεί ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ θαη εμαξηάηαη απφ ηελ νπηηθή 

θαη θίλεζε ηνπ παξαηεξεηή θαη κε δεηθηηθή θαηεγνξία, ζηελ νπνία ν ρξφλνο αθνινπζεί κηα 

ζπλέρεηα-θηλείηαη θαη ν ρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο δχν γεγνλφησλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ δηθή 

ηνπο ρξνληθή αθνινπζία θαη είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηελ νπηηθή ηνπ παξαηεξεηή (Comrie, 

1985; Fraisse, 1963; Friedman, 1990; McTaggart, 1908; ; Moore, 2006; Traugott, 1978; Zeh, 

1989). Έλα παξάδεηγκα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο είλαη φηαλ ιέκε φηη έρνπκε ην κέιινλ 

κπξνζηά καο θαη έλα παξάδεηγκα ηεο δεχηεξεο είλαη φηαλ ιέκε φηη ην θαινθαίξη αθνινπζεί 

ηελ άλνημε.Oη Gentner, Imai θαη Boroditsky (1999) επηβεβαίσζαλ φηη νη εθθξάζεηο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ρξφλν ζαλ λα θηλείηαη ην ππνθείκελν κε βάζε ηε ρξνληθή ζρέζε δχν 

γεγνλφησλ απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο αληηιεπηηθέο δηαδηθαζίεο, αθνχ απμήζεθε ν ρξφλνο πνπ 
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ρξεηάζηεθαλ ηα ππνθείκελα γηα λα απαληήζνπλ ζηηο δνθηκαζίεο, φηαλ ελαιιάζζνληαλ απηά 

ηα δχν ζρήκαηα. 

      Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηνπνγξαθηθή ελλνηνινγηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

ρξφλνπ γλσζηφ θαη σο STEARC θαηλφκελν (SpatialTemporalAssociationofResponseCodes), 

δελ είλαη ζαθείο (Jinxing &Zhenhong, 2015). Οη δπηηθνί πνιηηηζκνί ρξεζηκνπνηνχλ κηα 

γξακκηθή θαη εγσθεληξηθή θαηαζθεπή ηνπ ρξφλνπ κπξνζηά-πίζσ κε θαηεχζπλζε απφ ηα 

αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά γηα ηηο ρψξεο πνπ γξάθνπλ, κε απηφλ ηνλ ηξφπν (Chatterjee, 

2001).ηελ Ακεξηθή ν δεηθηηθφο ρξφλνο νξίδεηαη σο κπξνζηά-πίζσ θαη ν ρξφλνο πνπ 

αθνινπζεί κηα ζπλέρεηα σο αξηζηεξά-δεμηά (Emmorey, 2002).Οη Δβξαίνη αληηιακβάλνληαη 

ηνλ ρξφλν απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ίζσο ιφγν ηεο θαηεχζπλζεο γξαθήο ηεο γιψζζαο 

ηνπο (Fuhrman&Boroditsky, 2010).Έξεπλα ησλ (Bottini, Crepaldi, Casasanto, Crollen, 

&Collignon, 2015) δείρλεη φηη θαη νη ηπθινί αλαπαξηζηνχλ ηνλ ρξφλν κε ηε θαηεχζπλζε ηεο 

γξαθήο Braille, απφ ηα αξηζηεξά ζηα δεμηά.  

ε κηα ζπγθξηηηθή κειέηε αλάκεζα ζε Αγγιφθσλνπο θαη Μαλδαξίλνπο θάλεθε φηη θαη νη δπν 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νξηδφληηα θαηεχζπλζε κπξνζηά-πίζσ γηα ηελ αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ. 

Πέξαλ ηεο νξηδφληηαο θαηεχζπλζεο ηνπ ρξφλνπ νη Μαλδαξίλνη ρξεζηκνπνηνχλ θαη θάζεηνπο 

ρσξηθνχο πξνζδηνξηζκνχο ,ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηνχλ ιέμεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ «ην 

πάλσ» γηα λα αλαθεξζνχλ ζε γεγνλφηα πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ελψ ρξεζηκνπνηνχλ ιέμεηο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ «ην θάησ» γηα λα αλαθεξζνχλ ζε γεγνλφηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ 

(Boroditsky, Fuhrman, &McCormick, 2011). ηνλ νξηδφληην άμνλα αλαπαξάζηαζεο ηνπ 

ρξφλνπ ην κπξνζηά κπνξεί λα αλαπαξηζηά ηφζν ην παξειζφλ φζν θαη ην κέιινλ θαη ην ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ην πίζσ (Majid, Gaby,& Boroditsky, 2013).Απηή ε επειημία ζηελ έθθξαζε ηνπ 

ρξφλνπ απφ ηελ Μαλδαξηληθή ίζσο λα νθείιεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαη Ahens&Huang (2002) 

ζην γεγνλφο φηη ν ρξφλνο αλαπαξίζηαηαη λα πεξλά κπξνζηά απφ ην ππνθείκελν ελψ ζηα 

αγγιηθά ην ππνθείκελν βιέπεη ηνλ ρξφλν. ε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάκεζα ζε 

Άγγινπο, Μαλδαξίλνπο θαη δίγισζζνπο αγγιηθψλ θαη καλδαξηληθψλ θάλεθε φηη νη 

Μαλδαξίλνη ήηαλ πην απίζαλν λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ρξνληθέο εθθξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηελ θίλεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ απφ φηη νη Άγγινη θαη νη δίγισζζνη γλψζηεο απηψλ ησλ δχν 

γισζζψλ πνπ εμεηάδνληαλ ζηα αγγιηθά ήηαλ πην πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θίλεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ γηα λα νξίζνπλ ην ρξφλν ελψ νη δίγισζζνη πνπ εμεηάζηεθαλ ζηα καλδαξηληθά 

ήηαλ πην απίζαλν λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηελ πξννπηηθή (Majid, Gaby, &Boroditsky, 

2013).Γεληθά ππάξρνπλ ηξεηο απφςεηο σο πξνο ην πσο αληηιακβάλνληαη νη Κηλέδνη ην ρξφλν 

ζε ζρέζε κε ην εγψ. Σν εγψ κπνξεί λα θνηηά ην παξειζφλ (Alverson, 1994),κπνξεί λα θνηηά 

ην κέιινλ (Vu, 1998), κπνξεί λα θνηηά θαη ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ (Atheus&Huang, 
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2002). 

Οη Αymara ησλ Άλδεσλ κηα πξνβηνκεραληθή θνηλσλία ρσξίο παξάδνζε γξαθήο 

παξνπζηάδνπλ ηνλ ρξφλν απφ κπξνζηά πξνο ηα πίζσ δειαδή ην παξειζφλ βξίζθεηαη κπξνζηά 

απφ ην εγψ θαη ην κέιινλ πίζσ φζν αθνξά ηνλ δεηθηηθφ ρξφλν φκσο γηα ηνλ ρξφλν πνπ 

αθνινπζεί κηα πνξεία αθνινπζνχλ ηε γξακκηθή θαηεχζπλζε απφ ηα αξηζηεξά ζηα δεμηά 

(Núñez&Sweetser, 2005). 

χκθσλα κε ηνλ Moore (2000,2001,2004,2006) ηα επηξξήκαηα κπξνζηά πίζσ φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ρξφλν απνηεινχλ ππνθαηεγνξία ηνπ ρξφλνπ πνπ 

αθνινπζεί κηα πνξεία θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζία ζαλ ηνπνζεζία ζηελ νπνία δελ έρεη ζρέζε 

ε ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ. Η γεληθή ηάζε αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε απηψλ ησλ επηξξεκάησλ 

είλαη ην κπξνζηά λα ζεκαηνδνηεί ην λσξίηεξα, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

(Shinohara, 2000).Γελ ηζρχεη φκσο απηφ γηα φιεο ηηο γιψζζεο θαζψο ζηα ηαπσληθά θαη ζηα 

καξαζηθά , κηα γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Νηγεξία πνπ αλήθεη ζηηο αζηαηηθέο γιψζζεο, 

ην κπξνζηά ζεκαίλεη αξγφηεξα φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ ρξνληθνχο πξνζδηνξηζκνχο φπσο νη 

επνρέο. 

O ρξφλνο φκσο ζε αιινθεληξηθέο θνηλσλίεο νξίδεηαη κε θχξηεο πξνζέζεηο φπσο βνξάο\λφηνο 

θαη κε βάζε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ αλεθνξηθά\θαηεθνξηθά.Oη Vupno κηα θνηλφηεηα πνπ 

θαηνηθεί ζηα βνπλά ηνπ Papua-Nέα Γνπηλέα νξίδνπλ ηνλ ρξφλν φρη γξακκηθά αιιά κε βάζε 

ηε ζπγθεθξηκέλε γεσκεηξία ηεο γεο πνπ δνπλ. πγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ην δεηθηηθφ ρξφλν 

νξίδνπλ θαηεθνξηθά ην παξειζφλ, αλεθνξηθά ην κέιινλ θαη ην παξφλ ζπληνπνζεηείηαη κε ηνλ 

νκηιεηή (Núñez, Cooperrider, Doan, &Wassmann, 2012).Παξαηεξείηαη ινηπφλ κηα κεγάιε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο παξνχζαο ζηηγκήο ηνπ ηψξα κε ην θέληξν ηνπ ηφπνπ ηνπ ζπλνκηιεηή, 

δειαδή ην εδψ ηφζν ζε θνπιηνχξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κηα γξακκηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

ρξφλνπ φζν θαη ζε θνπιηνχξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ αλαθνξά ζην ρξφλν ηνπηθνχο 

πξνζδηνξηζκνχο κε βάζε ηνλ ηφπν φπσο αλεθνξηθά-θαηεθνξηθά (Núñez, Cooperrider, Doan, 

& Wassmann, 2012). χκθσλα κε ηνπο C. Sinha, V. Sinha, Zinken, & Sampaio(2011) ην ίδην 

ηζρχεη θαη ζε θνπιηνχξεο πνπ έρνπλ έιιεηςε ηνπηθψλ πξνζδηνξηζκψλ γηα ηνλ ρξφλν φπσο νη 

Amondawa ηνπ Ακαδνλίνπ θαη παξνπζηάδνπλ κηα βαζηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο ιέμεηο εδψ 

θαη ηψξα ζεκαζηνινγηθά. Η γιψζζα KuukThaayorre, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

Απζηξαιία, δελ πεξηιακβάλεη φξνπο φπσο αξηζηεξά θαη δεμηά αιιά ν ηφπνο νξίδεηαη κε ηνπο 

φξνπο αλαηνιηθά,δπηηθά,βφξεηα θαη λφηηα.Όηαλ ηνπο δεηήζεθε ζηα πιαίζηα πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο λα ηνπνζεηήζνπλ κε ρξνληθή ζεηξά θάπνηεο εηθφλεο πνπ ηνπο δφζεθαλ θαη 

απεηθφληδαλ ηκήκαηα κηαο ηζηνξίαο κε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή αθνινπζία ηα ηνπνζέηεζαλ απφ 

αλαηνιηθά πξνο δπηηθά αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζψκαηνο ηνπο (Boroditsky, 
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2009).  

ε έξεπλα ησλ Casasanto&Boroditsky (2008) γηα λα κειεηήζνπλ αλ νη ρσξηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ρξφλνπ ππάξρνπλ θαη ρσξίο ηε ρξήζε γιψζζαο βξήθαλ κηα αζχκκεηξε 

ζρέζε δηάξθεηαο θαη απφζηαζεο ζαλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ αληίζηνηρα 

κε ηελ απφζηαζε λα επεξεάδεη ηηο θξίζεηο γηα ηε δηάξθεηα αθφκα θαη φηαλ νη ρσξηθέο 

πιεξνθνξίεο ήηαλ άζρεηεο αιιά φρη ην αληίζεην, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ 

αζχκκεηξε ζρέζε ρξφλνπ ρψξνπ.Oη αγγιφθσλνη πξνζδηνξίδνπλ ηε δηάξθεηα κε φξνπο κήθνπο 

ελψ νη ηζπαλφθσλνη θαη νη ειιελφθσλνη κε φξνπο πνζφηεηαο.ηα πιαίζηα κηαο κειέηεο 

(Casasanto, Βoroditsky, Phillips, Greene, Goswami, Bocanegra-Thiel, etal. 2004) θάλεθε φηη 

νη αγγιφθσλνη ήηαλ πην πηζαλφ λα έρνπλ ιαλζαζκέλε θξίζε σο πξνο ηε δηάξθεηα εκθάληζεο 

κηαο γξακκήο ζηελ νζφλε πνπ παξνπζηάδνληαλ φηαλ ε γξακκή είρε κεγαιχηεξν κήθνο 

ππνινγίδνληαο φηη παξνπζηαδφηαλ γηα πεξηζζφηεξε ψξα.Αληίζηνηρα νη ειιελφθσλεο ήηαλ πην 

πηζαλφ λα έρνπλ ιαλζαζκέλε θξίζε ηεο δηάξθεηαο εκθάληζεο ελφο δνρείνπ ζηελ νζφλε φηαλ 

ην δνρείν ήηαλ πην γεκάην ππνινγίδνληαο φηη εκθαλίζηεθε κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα.Θα 

κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη απηή ε δηαθνξνπνίεζε πέξαλ ηεο γιψζζαο κπνξεί λα 

ζρεηίδεηαη κε θάπνηνλ άιιν παξάγνληα φπσο ε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα. (Boroditsky, 2009).Η 

απάληεζε φκσο έξρεηαη απφ κηα άιιε έξεπλα (Boroditsy, 2001) φπνπ αγγιφθσλνη δηδάρηεθαλ 

κεηαθνξέο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, φπσο νη 

ειιελφθσλνη, ή θαηαθφξπθεο κεηαθνξέο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ρξφλν φπσο νη ρξήζηεο 

ηεο γιψζζαο ησλ καλδαξηληθψλ, παξνπζηάδνληαο ηελ αλάινγε νκνηφηεηα ζηηο γλσζηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο φπσο εθείλεο ησλ ειιελφθσλσλ θαη ησλ νκηινχλησλ καλδαξηληθψλ ζε θάζε 

κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο αληίζηνηρα. 

Yπάξρνπλ θαη γιψζζεο φκσο πνπ δελ ζπζρεηίδνπλ ηνλ ρψξν κε ηνλ ρξφλν φπσο ε Yélî Dnye 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην λεζί Rossel.χκθσλα κε έξεπλα (Levinson & Majid, 2013) πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νκηινχληεο ηεο γιψζζαο θαη ζε νκηινχληεο ησλ νιιαλδηθψλ θάλεθε 

φηη νη πξψηνη δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηνπηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

θαηεχζπλζε γηα λα αλαθεξζνχλ ζε ρξνληθέο πξνηάζεηο.Οη εξεπλεηέο παξνπζίαζαλ ηελ 

ππφζεζε φηη θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε γιψζζα δελ δηαζέηεη εκεξνινγηαθά ζεκεία, φπσο εκέξεο 

θαη κήλεο, ίζσο απηφ λα έρεη θάπνηα ζρέζε κε ηελ έιιεηςε ρξήζεο ρσξηθψλ πξνζδηνξηζκψλ 

γηα αλαθνξά ζην ρξφλν θαη αληίζηξνθα ίζσο ηα εκεξνινγηαθά ζεκεία λα ζρεηίδνληαη κε 

θάπνην ηξφπν κε ηελ ρσξνρξνληθή ζπζρέηηζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζε δηάθνξεο γιψζζεο. 

      Σα επξήκαηα πνπ πξνεγήζεθαλ δελ νδεγνχλ απνθιεηζηηθά ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ είλαη κφλν ζέκα γιψζζαο, θαζψο ηα επξήκαηα είλαη πην ζχλζεηα, 

ππνζηεξίδνληαο θαη κηα πην βηνινγηθή ηάζε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ κε θαηεχζπλζε απφ 
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αξηζηεξά ζηα δεμηά.ε κηα κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα 

αληηδξάζνπλ βιέπνληαο πξνηάζεηο ζρεηηθέο κε ην παξειζφλ θαη ζρεηηθέο κε ην κέιινλ ζε κία 

ζπλζήθε κε ην δεμί ρέξη θαη ζε άιιε ζπλζήθε κε ην αξηζηεξφ (Ulrich & Maienborn, 2010).Η 

αληίδξαζε ήηαλ ζπληνκφηεξε φηαλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην αξηζηεξφ ρέξη γηα πξνηάζεηο ηνπ 

παξειζφληνο θαη ην δεμί γηα πξνηάζεηο ηνπ κέιινληνο. ε άιιε έξεπλα απνδείρζεθε φηη ηα 

ππνθείκελα δήισλαλ φηη άθνπζαλ πην δπλαηά απφ ηε δεμηά κεξηά φηαλ άθνπγαλ ιέμεηο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ην κέιινλ θαη αληίζηνηρα πην δπλαηά απφ ηελ αξηζηεξή φηαλ άθνπζαλ ιέμεηο 

πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην παξειζφλ αλ θαη ζηηο δχν ζπλζήθεο ε έληαζε ήηαλ ε ίδηα.Απηφ 

νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο ζηελ δηαηχπσζε ηεο ππφζεζεο φηη ίζσο ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο ζαλ 

ελλνηνινγηθέο θαηαζθεπέο λα έρνπλ θνηλή ηνπνζεζία ζηνλ εγθέθαιν. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη ηα ππνθείκελα ηηο έξεπλαο ήηαλ θνηηεηέο ζε παλεπηζηήκην ηεο Οιιαλδίαο θαη φρη απφ 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο (Lakens, Semin, &Garrido, 2010). 

 

ΑΠΔΙΚΟΝΙΣΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ  

     Δπνκέλσο ε ζπζρέηηζε ρψξνπ θαη ρξφλνπ ίζσο λα κελ είλαη κφλν απνηέιεζκα γιψζζαο 

αιιά θαη εγθεθάινπ.Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ν δεμηφο βξεγκαηηθφο θινηφο ζρεηίδεηαη κε ηε 

ρξνληθή θξίζε πνπ νθείιεηαη ζηε δηάξθεηα  νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ (Βueti, 

Bahrami, &Walsh, 2008).Δλεξγνπνίεζε ηνπ δεμηνχ εζσηεξηθνχ βξεγκαηηθνχ θινηνχ θαζψο 

επίζεο θαη ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ ζηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ (Rao,Mayer, &Harrington, 

2001).Ίζσο φκσο απηφ λα κελ βαζίδεηαη ζε κηα εγγελή θαηαβνιή ηνπ αλζξψπνπ αιιά κπνξεί 

λα είλαη απνηέιεζκα ηεο πιαζηηθφηεηαο ηνπ εγθεθάινπ.Αζζελείο κε ακέιεηα ηνπ αξηζηεξνχ 

εκηκνξίνπ ηνπ ζψκαηνο πνπ πξνθαιείηαη κεηά απφ βιάβε ζην εζσηεξηθφ βξεγκαηηθφ ινβφ 

ζηελ νπνία αγλννχλ εξεζίζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά αγλννχζαλ θαη ηελ 

“αξηζηεξή” πιεπξά ηνπ ρξφλνπ δειαδή ην παξειζφλ θαη ηνπνζεηνχζαλ γεγνλφηα ηνπ 

παξειζφληνο ζην κέιινλ, πην δεμηά ζηε γξακκή ηνπ ρξφλνπ, δηαδηθαζία αλάινγε κε απηή πνπ 

θάλνπλ κε ηηο ρσξηθέο δηαηάμεηο (Saj, Fuhrman, Vuilleumier, &Boroditsky, 2014).O 

Βξεγκαηηθφο θινηφο έρεη αλαγλσξηζζεί σο ε βάζε ηεο επεμεξγαζίαο ηεο γξακκηθήο δξάζεο 

ζηνλ ρψξν (Grea, Pisella, Rosetti, Desmurget, Tilikete, Grafton et al., 2002).OWalsh (2003) 

πξφηεηλε φηη νη πιεξνθνξίεο ηνπ ρξφλνπ,ρψξνπ,πνζφηεηαο εδξάδνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ 

βξεγκαηηθφ θινηφ γηαηί απνηειεί έλα γεληθφηεξν ζχζηεκα δξάζεο θαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζή 

ηεο ηνπ είλαη απαξαίηεηεο απηέο νη αηζζεηηθνθηλεηηθέο κεηαηξνπέο.Πιεξνθνξίεο φπσο ν 

αξηζκφο, ε πνζφηεηα θαη ε δηάξθεηα ίζσο παξνπζηάδνληαη ζπκβνιηθά σο λνεηηθά κεγέζε 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη κεηξήζηκα ή φρη (Gallistel&Gelman, 2000; Walsh, 2003a, 
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2003b). Απηή ε κε ιεθηηθή αλαπαξάζηαζε απνδεηθλχεηαη ζεκειηψδεο γηα ηελ πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή κεηαηξνπή φηαλ ηα παηδηά καζαίλνπλ λα ηα ζπζρεηίδνπλ ζηε γιψζζα (Nieder, 

2005). 

Mφλν νη πεξαηηέξσ έξεπλεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζην αλ ε φπνηα ρσξηθή 

αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ είλαη δνκηθή ή απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ηεο γιψζζαο πάλσ ζηνλ 

εγθέθαιν θαη κε πνηνλ ηξφπν επεξεάδεηαη απφ ηηο γισζζηθέο εθθξάζεηο. 

Ο ρξφλνο απνηειεί άιιε κηα έλλνηα ε νπνία θαζψο είλαη αθεξεκέλε γηα ηελ θαηαλφεζή ηεο 

θάλνπκε ρξήζε πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηηο αηζζήζεηοκαο, φπσο ν ρψξνο. 

Αθφκε θαη απηή ε ρσξηθή πξφζιεςε ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά αλάινγα κε 

γισζζηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε θνξά ηεο γξαθήο,ή αλάινγα κε ηηο εθθξάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλαθνξά ζε ηνπηθνχο πξνζδηνξηζκνχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

ΥΧΡΟ 

Άιιε κία παξάκεηξνο πνπ έρεη κειεηεζεί ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε ηεο γιψζζαο ζηελ 

αληίιεςε είλαη απηή ηνπ ρψξνπ. Ωο ζεκεία αλαθνξάο νξίδνληαη ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ππνινγίζνπλ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ηνπνζεζία ησλ 

αληηθεηκέλσλ ζε ζρέζε κε άιια αληηθείκελα. Οη ζπληεηαγκέλεο κπνξνχλ λα είλαη 

εγσθεληξηθέο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ νπηηθή ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα απηφ θαη ζεσξνχληαη 

θαη ζρεηηθέο, θαζψο κπνξεί λα αιιάμνπλ αλάινγα κε ηελ νπηηθή ηνπ ππνθεηκέλνπ, κπνξνχλ 

λα ζρεηίδνληαη κε ηε ζέζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κπνξεί λα είλαη απφιπηεο ζπληεηαγκέλεο 

φπσο ν βνξάο, ν λφηνο, ε αλαηνιή θαη ε δχζε. Οη γιψζζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

εθθξάζεηο γηα κία, γηα δχν ή θαη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζπληεηαγκέλσλ φκσο ε ζπρλφηεηα 

θαη ην εχξνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθέξνπλ (Levinson, 2003; Mishra, Dasen, & Niraula, 

2003; Pederson, 2003; Senft, 2001).Ο αλζξψπηλνο εγθέθαινο ππνζηεξίδεη εγσθεληηθνχο, 

ζρεηηθνχο κε ην αληηθείκελν θαη γεσθεληξηθνχο απφιπηνπο φξνπο (Burgess, Jeffery, & O’ 

Keefe, 1999). Οη αγγιφθσλνη ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν εγσθεληξηθνχο φζν θαη ζρεηηθνχο κε ην 

αληηθείκελν ηνπηθνχο φξνπο φκσο νη νκηινχληεο ηεο γιψζζαο Guugu Vimithirr ζηελ 

Απζηξαιία ρξεζηκνπνηνχλ κφλν απφιπηνπο ζπληεηαγκέλνπο φξνπο. Γεληθφηεξα νη Άγγινη, νη 

Ιάπσλεο θαη νη Οιιαλδνί ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ζρεηηθή νπηηθή ηνπ νκηιεηή  γηα λα νξίζνπλ ηνλ 

ηφπν ε νπνία αιιάδεη αλ ν νκηιεηήο αιιάμεη ζέζε. Οη αγγιφθσλνη ρξεζηκνπνηνχλ απφιπηνπο 

φξνπο φηαλ ζέινπλ λα αλαθεξζνχλ ζε θαηεπζχλζεηο αιιά φρη ζε κηθξή θιίκαθα (Haun, 

Rapold, Janzen, &Levinson, 2010).  Απφ ηελ άιιε νη νκηινχληεο ηεο γιψζζαο Arnente ηεο 

Απζηξαιίαο ρξεζηκνπνηνχλ φξνπο ζρεηηθνχο κε ηε ζέζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

αλαηνιή, ηε δχζε, ηνλ λφην θαη ηνλ βνξξά  ελψ ζηε γιψζζα Tzeltal ζην Μεμηθφ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπηθέο αλαθνξέο φπσο ςειά ή ρακειά ζην ιφθν (Levinson, 1994). ηηο 

γιψζζεο πνπ νξίδνπλ ηηο ζπληεηαγκέλεο κε απφιπηνπο φξνπο φπσο βφξεηα, λφηηα, αλαηνιηθά, 

δπηηθά αλήθνπλ  νη γιψζζεο Molepan ζηε Μπειίδ θαη Totonac ζην Μεμηθφ. εκαληηθφ 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη δελ κπνξεί λα ππάξμνπλ ζρεηηθέο ζπληεηαγκέλεο ρσξίο λα 

πξνυπάξρνπλ νη ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ζπληεηαγκέλεο (Levinson, 2003; Pederson, 2003). 

Οη ρεηξνλνκίεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ ηξνρηά κηαο θίλεζεο θαζψο θαη ρεηξνλνκίεο πνπ 

δείρλνπλ έλα ζεκείν κπνξεί λα απεηθνλίδνπλ πιεπξέο ηεο γισζζηθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ 

νκηιεηή (McNeill, 1992). Η αλάιπζε ρεηξνλνκηψλ ζε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο απνθαιχπηεη 

φηη νη ζπληεηαγκέλεο πνπ αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηηο ρεηξνλνκίεο ηαηξηάδνπλ κε ηνλ 

θπξίαξρν ηχπν ζπληεηαγκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε γιψζζα γηα ηα ζεκεία αλαθνξάο 

(Majid, Bowerman, Kita, Haun, &Levinson, 2004). 
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Οη νκηιεηέο γισζζψλ κε απφιπηνπο φξνπο γηα ηηο ζπληεηαγκέλεο φπσο ηεο γιψζζαο Guugu 

Vimithir θαη Tzeltal, ρξεζηκνπνηνχλ ρεηξνλνκίεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ απφιπηνπο φξνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα αληηθείκελν πνπ θηλείηαη δπηηθά αλαπαξίζηαηαη κε έλα ρέξη λα θηλείηαη πξνο 

ηε δχζε, πξνο ηα αξηζηεξά αλ ην ζψκα αληηθξχδεη ηνλ βνξξά ή επζεία αλ ην ζψκα αληηθξίδεη 

ηε δχζε (Kita& Ozyurek, 2003). 

Αληίζεηα νη νκηιεηέο γισζζψλ κε πην ζρεηηθνχο φξνπο γηα ηηο ζπληεηαγκέλεο φπσο ηα 

αγγιηθά, ηα ηαπσληθά θαη ηα ηνχξθηθα θσδηθνπνηνχλ κηα θίλεζε απφ ηα αξηζηεξά ζηα δεμηά 

ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ κε ην έλα ρέξη λα θηλείηαη πξνο ηα δεμηά, αλεμάξηεηα απφ ην πνηα 

θαηεχζπλζε θνηηάδνπλ ηελ ψξα πνπ κηινχλ.  

ηελ πεξίπησζε ησλ γισζζψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απφιπηνπο γισζζηθνχο φξνπο, φπσο ζηε 

γιψζζα Mopan, νη ρεηξνλνκίεο θσδηθνπνηνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα ε αιιαγή 

ηεο ηνπνζεζίαο σο απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο θίλεζεο παξνπζηάδεηαη απφ ηελ νπηηθή ηνπ 

θηλνχκελνπ κε ην ρέξη λα θεχγεη απφ ηνλ νκηιεηή βεινεηδψο (Kita,Danziger, & Stolz, 2001). 

Γηα λα κειεηεζεί ε αλάπηπμε απηψλ ησλ ηχπσλ ζπληεηαγκέλσλ παξάιιεια κε ηε θαηάθηεζε 

ηεο γιψζζαο νη εξεπλεηέο κειέηεζαλ παηδηά πνπ κάζαηλαλ γιψζζεο κε αλαθνξέο ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζπληεηαγκέλσλ. Παηδηά πνπ κάζαηλαλ Αγγιηθά, Ιηαιηθά θαη 

εξβνθξναηηθά δελ πξαγκαηνπνηνχζαλ γισζζηθέο ηνπηθέο ηνπνζεηήζεηο κε ηε ρξήζε ησλ 

φξσλ κπξνζηά\πίζσ κέρξη πξηλ απφ ηελ ειηθία πεξίπνπ ησλ πέληε ρξφλσλ θαη ε θαηάθηεζε 

ηνπηθψλ φξσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν εκθαληδφηαλ πεξίπνπ έλα ρξφλν πξηλ (Johnston, 

1988). Η ρξήζε φξσλ φπσο αξηζηεξά θαη δεμηά ζε ζρέζε κε έλα άιιν αληηθείκελν 

εκθαληδφηαλ ζηα 11 ή 12 ρξφληα (Piaget, 1928). ε παηδηά φκσο πνπ κάζαηλαλ κηα γιψζζα κε 

απφιπηνπο φξνπο αλαθνξάο ζε ζπληεηαγκέλεο ε θαηάθηεζε ηνπο ζπλέβαηλε ζε κηθξφηεξε 

ειηθία. Παηδηά πνπ κάζαηλαλ ηε γιψζζα Tzeltal έθαλαλ ρξήζε απφιπησλ φξσλ σο πξνο ηηο 

ζπληεηαγκέλεο απφ ηελ ειηθία ησλ δχν ρξφλσλ, ζηα ηξηζήκηζε ρξφληα έθαλαλ ρξήζε 

απφιπηνπ ιεμηινγίνπ κε έλαλ ζρεηηθφ ηξφπν θαη ζηα νρηψ ηνπο ρξφληα είραλ θαηαθηήζεη 

πιήξσο ηηο απφιπηεο γισζζηθέο ζπληεηαγκέλεο (Brown& Levinson, 2000). Απηή ε 

θαηάθηεζε ησλ απφιπησλ ηνπηθψλ φξσλ ζε κηθξή ειηθία παξαηεξείηαη θαη ζηα παηδηά πνπ 

καζαίλνπλ ηε γιψζζα Tzotzil (De Leon, 1994). ε παηδηά πνπ καζαίλνπλ ηε γιψζζα Balinese 

ζηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ ρξφλσλ εκθαλίδνληαη απφιπηνη φξνη ζε γισζζηθέο θαη κε 

γισζζηθέο δνθηκαζίεο  (Wassmann& Dasen, 1998). 

Άιιε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παηδηά πνπ πήγαηλαλ δεκνηηθφ είηε απφ ηελ 

Οιιαλδία είηε απφ ηε Νακίκπηα, ρψξα ηεο λνηίνπ Αθξηθήο, εζηίαζε ζηελ επίδνζή ηνπο ζε 

γισζζηθέο ρσξηθέο δνθηκαζίεο κλήκεο αλάινγα κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αλαθνξάο 

ζηνλ ρψξν αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε γιψζζα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζπζρέηηζε αλάκεζα 
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ζηα ρσξηθά κνηίβα πνπ παξνπζίαζαλ ζηηο δνθηκαζίεο θαη ζηα θπξίαξρα κνηίβα ζηα νπνία 

βαζηδφηαλ ε εθάζηνηε γιψζζα γηα ηα ηνπηθά ζεκεία αλαθνξάο θαη απηή ε ζπζρέηηζε ήηαλ 

ζηαζεξή παξά ηελ φπνηα αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο δνθηκαζίαο. Όηαλ ηνπο δεηήζεθε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα κε ζπλεζηζκέλν κνηίβν ρσξηθψλ ζεκείσλ αλαθνξάο εκθάληζαλ 

δπζθνιίεο λα αιιάμνπλ ηα ππάξρνληα κνηίβα θαη λα θάλνπλ ρξήζε λέσλ θαη απηφ πξνθάιεζε 

κείσζε ηεο επίδνζήο ηνπο. Απηή ε έξεπλα δείρλεη φηη ε δηαθνξά ζηα κνηίβα ρσξηθψλ 

ζεκείσλ αλαθνξάο δελ παξακέλεη κφλν ζηε γισζζηθή ρξήζε ηνπο αιιά πεξλά θαη ζε 

κλεκνληθέο ρσξηθέο δνθηκαζίεο θαη επεξεάδεη ηελ επίδνζή ηνπο ζε απηέο (Haun, Rapold, 

Janzen,& Levinson, 2010). 

Αλαδεηψληαο κηα εμήγεζε ζε απηή ηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα πιαίζηα πνιιψλ 

εξεπλψλ έρεη εμεηαζζεί ε ζπζρέηηζή ηεο κε άιιεο κεηαβιεηέο. Μηα απφ απηέο είλαη ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε εθάζηνηε γιψζζα. Μειεηήζεθε, ινηπφλ αλ ην αζηηθφ 

πεξηβάιινλ ζρεηίδεηαη κε πην ζρεηηθνχο ηνπηθνχο φξνπο ελψ ην αγξνηηθφ κε πην απφιπηνπο. 

Αλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ίζρπε απηή ε ζπζρέηηζε σζηφζν ππήξραλ θαη πεξηπηψζεηο 

φπσο ε γιψζζα Vukatk, ε νπνία αλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα αγξνηηθφ πεξηβάιινλ θαη 

πεξηιακβάλεη ζρεηηθνχο ηνπηθνχο φξνπο επηβεβαίσζε ηελ επίδξαζε ηεο γιψζζαο θαη φρη ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

Μηα άιιε κεηαβιεηή πνπ κειεηήζεθε ήηαλ απηή ηνπ αιθαβεηηζκνχ, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ αζηηθνπνίεζε θαη ηε ζπζρέηηζε ηεο κε πην ζρεηηθνχο ηνπηθνχο φξνπο. 

Όκσο νχηε εδψ βξέζεθε θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ αιθαβεηηζκνχ θαη θάπνηνπ 

πξνηηκψκελνπ ηχπνπ ζεκείσλ αλαθνξάο κε κφλε εμαίξεζε ηε γιψζζα Bellhore (Majid, 

Bowerman, Kita, Haun,& Levinson, 2004; Levinson, 2003).  

Δθηφο απφ απηέο ηηο κεηαβιεηέο, έρνπλ εμεηαζηεί θαη ηξίηεο κεηαβιεηέο φπσο ε επίδξαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηελ νπνία ππάξρεη ε θάζε γιψζζα, ηφζν ζηελ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο 

θάζε γιψζζαο, φζν θαη ζηελ αλάπηπμε κε γισζζηθψλ θαηεγνξηψλ. Δπίζεο έρεη κειεηεζεί ε 

επίδξαζε ηεο θίλεζεο θαζψο ίζσο νη δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο αλαθνξέο ζε ζπληεηαγκέλεο λα 

αληαλαθινχλ κηα δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ θίλεζε. Άιιε κηα κεηαβιεηή πνπ κειεηήζεθε είλαη 

νη θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο αλαπηχζζνληαη νη γιψζζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην θαηά πφζν είλαη 

αηνκηζηηθέο ή θνιιεθηηβηζηηθέο (Greenfield, Keller, Fuligni, &  Maynard, 2003), θαζψο ίζσο 

νη νκηιεηέο ησλ γισζζψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ζρεηηθνχο ηνπηθνχο φξνπο λα 

αλήθνπλ ζε αηνκηζηηθέο θνηλσλίεο αθνχ θάλνπλ ρξήζε ζπληεηαγκέλσλ βαζηζκέλσλ ζην 

άηνκν, ελψ νη νκηινχληεο γισζζψλ κε απφιπηνπο ζπληεηαγκέλνπο φξνπο λα  αλήθνπλ ζε 

θνιιεθηηβηζηηθέο θνηλσλίεο θαζψο θάλνπλ ρξήζε ζεκείσλ αλαθνξάο θνηλψλ γηα ηελ νκάδα, 

φπσο νη ζπληεηαγκέλεο. Αλ θαη νη ηξεηο απηέο κεηαβιεηέο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν 
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ιεηηνπξγεί κηα γιψζζα, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηε θίλεζε πνπ ίζσο λα παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί κε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη ηνπ θνιιεθηηβηζηηθνχ ή αηνκηζηηθνχ 

ηχπνπ ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία γίλεηαη ρξήζε ηεο εθάζηνηε γιψζζαο, επεξεάδνπλ ηνλ ηχπν 

ηνπηθψλ αλαθνξψλ πνπ πεξηιακβάλεη κηα γιψζζα σζηφζν δελ βξέζεθε απφιπηε ζπζρέηηζε 

αλάκεζά ηνπο (Majid, Bowerman, Kita, Haun &Levinson, 2004; Levinson, 2003). 

Με ηελ αλαδήηεζε γηα ηελ επίδξαζε άιισλ παξαγφλησλ εθηφο ηεο γιψζζαο ζα είλαη δπλαηφλ 

λα μεθαζαξηζηεί αλ νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί είλαη απνηέιεζκα γισζζηθήο 

επηξξνήο ή φρη. 
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ΥΡΧΜΑ 

Έρνπλ δηεμαρζεί πνιιέο κειέηεο ζε ζρέζε κε ην ρξψκα κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπλ αλ ε 

αληίιεςε ηνπ ρξψκαηνο επεξεάδεηαη απφ ηηο απζαίξεηεο γισζζηθέο ζπκβάζεηο ή αλ νη 

ρξσκαηηθνί φξνη πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο δηάθνξεο γιψζζεο επεξεάδνληαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνζιακβάλνπκε ηα ρξψκαηα. 

Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη ρξσκαηηθνί φξνη επεξεάδνληαη απφ ηελ πξφζιεςε ησλ ρξσκάησλ. 

Παξάιιεια θαίλεηαη φηη ηα νλφκαηα ησλ ρξσκάησλ ζηηο γιψζζεο απεηθνλίδνπλ δηεζλείο 

ηάζεηο αιιά θαη ζε θάπνην βαζκφ ηνπηθέο γισζζηθέο ζπκβάζεηο. Η θαηεγνξηθή πξφζιεςε, 

δειαδή ε γξεγνξφηεξε θαη πην αθξηβήο δηάθξηζε ηνπ εξεζίζκαηνο ζηα φξηα πνπ ζέηνληαη ζε 

απηφ απφ ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε θαηεγνξηθή 

πξφζιεςε ηνπ ρξψκαηνο, επεξεάδεηαη απφ ηε γιψζζα. Η επηξξνή απηή επηβεβαηψλεηαη θαη 

απφ ην γεγνλφο φηη ε θαηεγνξηθή πξφζιεςε εμαθαλίδεηαη φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα 

κηα ιεθηηθή παξεκβαηηθή δνθηκαζία. 

Οη Kay & Kempton (1984) ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ αλέδεημαλ φηη αγγιφθσλνη 

αληηιακβάλνληαλ ηα ρξψκαηα ζηα ιεμηθά φξηα ησλ ρξσκάησλ ηνπ κπιε θαη ηνπ πξάζηλνπ ελψ 

δελ παξαηεξήζεθε ην ίδην ζε νκηινχληεο ηε γιψζζαο Tarahumara ζην Μεμηθφ, νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ίδην φξν γηα απηά ηα δχν ρξψκαηα. Όηαλ ε ιεθηηθή επεμεξγαζία ησλ 

αγγιφθσλσλ δηαθφπεθε απφ ηαπηφρξνλε γισζζηθή δνθηκαζία, απηή ε δηαθνξά ηεο 

αληίιεςεο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο εμαθαλίζηεθε . Οη εξεπλεηέο πξφηεηλαλ φηη απηή ε 

δηαθνξνπνίεζε ζρεηηδφηαλ κε ηελ ρξήζε γισζζηθψλ θσδίθσλ απφ ηνπο Άγγινπο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ελψ απηή ε επηπιένλ πιεξνθνξία δελ ήηαλ δηαζέζηκε γηα ηνπο 

Tarahumara. 

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Roberson, Davidoff, Davies, & Shapiro  (2004) 

παξαηήξεζαλ φηη νη νκηιεηέο γιψζζαο ζηελ νπνία γίλεηαη ρξήζε ηνπ ίδηνπ ιεθηηθνχ φξνπ γηα 

δηαθνξεηηθά ρξψκαηα είλαη πην πηζαλφ λα ηα θξίλνπλ σο φκνηα θαη λα ζπγρένληαη ζηε κλήκε 

ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο νκηιεηέο γισζζψλ ζηηο νπνίεο ζεσξνχληαη θαη νξίδνληαη σο 

γισζζηθά δηαθνξεηηθά. Απηή ε ηδηφηεηα κε δηάθξηζεο δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ ζηα νπνία 

γίλεηαη αλαθνξά κε ηνλ ίδην γισζζηθφ φξν θαη αληίζηνηρα ε δηάθξηζε δηαθνξεηηθψλ 

ρξσκάησλ ζηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο αλαπηχζζεηαη απφ λσξίο ζηα 

παηδηά θαη ε εκθάληζε ηεο θαηαθηάηε καδί κε ηελ θαηάθηεζε ησλ ρξσκαηηθψλ φξσλ. 

Η ξσζηθή γιψζζα πεξηιακβάλεη δχν φξνπο γηα λα νξίζεη ην κπιε, έλαλ γηα ην αλνηρηφ κπιέ 

(goluboy) θαη έλα γηα ην ζθνχξν κπιε (siniy), ην νπνίν δελ παξαηεξείηαη ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα ζηελ νπνία ππάξρεη κφλν έλαο φξνο γηα ην κπιε. ε ζρεηηθή έξεπλα παξαηεξήζεθε 
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φηη νη νκηιεηέο ηεο ξσζηθήο γιψζζαο δηέθξηλαλ γξεγνξφηεξα ηα ρξψκαηα φηαλ αλήθαλ ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, φπσο “αλνηρηφ” θαη “ζθνχξν” ζε ζχγθξηζε κε φηαλ αλήθαλ ζηελ 

ίδηα θαηεγνξία. Απηφ ην εχξεκα πεξηνξίζηεθε φηαλ πξαγκαηνπνηήζεθε παξάιιεια κηα 

ιεθηηθή δνθηκαζία αιιά φρη φηαλ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ρσξηθή δνθηκαζία. Οη αγγιφθσλνη 

ήηαλ πην αξγνί ζε ζχγθξηζε κε ηνπο Ρψζνπο αιιά κπνξνχζαλ λα δηαθξίλνπλ ην αλνηρηφ θαη 

ην ζθνχξν κπιε θαη ην φξην πνπ έζεηαλ αλάκεζα ζε απηά ηα δχν ρξψκαηα ήηαλ ην ίδην κε 

απηφ πνπ έζεηαλ νη νκηιεηέο ησλ ξσζηθψλ. Σν ελδηαθέξνλ δήηεκα είλαη φηη φζνη κηινχλ ηε 

ξσζηθή γιψζζα δελ κπνξνχλ λα απνθχγνπλ λα θάλνπλ απηή ηε ρξσκαηηθή δηάθξηζε αθφκα 

θαη ζε κηα απιή αληηιεπηηθή δνθηκαζία ιφγσ ηεο ρξήζεο μερσξηζηψλ γισζζηθψλ φξσλ 

(Winawer, Witthoft, Frank, Wu, Wade, & Boroditsky, 2007). 

ΑΠΔΙΚΟΝΙΣΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ  

Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη νλνκαζίεο ησλ ρξσκάησλ επεξεάδνπλ ηελ θαηεγνξηθή πξφζιεςε 

ζην δεμί νπηηθφ πεδίν θπξίσο θαη ιηγφηεξν ζην αξηζηεξφ δεδνκέλνπ φηη ηα νπηηθά πεδία 

πξνβάιινπλ εηηεξφπιεπξα. (Regier & Kay, 2009). 

ε πείξακα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ν Gilbert θαη νη ζπλεξγάηεο (2006) κειέηεζαλ ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ κπιε θαη ηνπ πξάζηλνπ, ε νπνία είλαη παξνχζα ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

άιια φρη ζε φιεο ηηο γιψζζεο. ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη ήηαλ νκηιεηέο αγγιηθψλ, 

παξνπζηάζηεθε έλαο ζηαπξφο πεξηθπθισκέλνο απφ ρξσκαηηζηά ηεηξάγσλα ίδηνπ ρξψκαηνο 

εθηφο απφ έλα ηεηξάγσλν ζηφρνο ν νπνίνο είρε είηε ίδην ρξψκα κε ηα ππφινηπα είηε 

δηαθνξεηηθφ θαη βξηζθφηαλ ζηα αξηζηεξά ή ζηα δεμηά ηνπ θχθινπ. Οη ζπκκεηέρνληεο 

θιήζεθαλ λα αληαπνθξηζνχλ παηψληαο έλα θνπκπί κε ην δεμί ή αξηζηεξφ ρέξη αλάινγα κε ηελ 

πιεπξά πνπ παξνπζηαδφηαλ ην ηεηξάγσλν ζηφρνο. Σν ρξψκα ζηφρνο είρε είηε ην ίδην φλνκα 

κε ην ρξψκα ησλ ππφινηπσλ ηεηξαγψλσλ, π.ρ., πξάζηλν κε ηα ππφινηπα ηεηξάγσλα λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθή απφρξσζε ηνπ πξάζηλνπ ή δηαθνξεηηθφ φλνκα, π.ρ., πξάζηλν κε ηα ππφινηπα 

ηεηξάγσλα κπιε. Οη ζηφρνη πνπ αλήθαλ ζε δηαθνξεηηθέο ιεθηηθέο θαηεγνξίεο 

αλαγλσξίζηεθαλ γξεγνξφηεξα απφ ην δεμί νπηηθφ πεδίν απφ φηη νη ζηφρνη πνπ αλήθαλ ζηελ 

ίδηα ιεθηηθή θαηεγνξία. Όηαλ ην έξγν απηφ ζπλδπάζηεθε κε κηα ηαπηφρξνλε δηαδηθαζία πνπ 

απαηηνχζε γισζζηθέο πεγέο, ε επίδξαζε ηεο ηαρχηεξεο θαηεγνξηθήο πξφζιεςεο 

δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε δηαθνξεηηθνχο γισζζηθνχο φξνπο ζην δεμί 

νπηηθφ πεδίν αληηζηξάθεθε. Αιιά φηαλ ζπλδπάζηεθε κε κηα ηαπηφρξνλε κε ιεθηηθή 

παξεκβαηηθή δηαδηθαζία ίδηαο δπζθνιίαο κε ηελ πξνεγνχκελε ιεθηηθή ε επίδξαζε ηεο 

θαηεγνξηθήο πξφζιεςεο ζην δεμί νπηηθφ πεδίν δελ δηαθφπεθε. 

ε πείξακα πνπ ρξεζηκνπνίεζε αζζελείο κε δηραζκέλν εγθέθαιν ιφγν κε ζχλδεζεο ησλ 

εγθεθαιηθψλ εκηζθαηξίσλ απφ ην κεζνιφβην παξνπζίαζαλ θαηεγνξηθή αληίιεςε ηνπ 
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ρξψκαηνο ζην δεμί νπηηθφ πεδίν ρσξίο θαλέλα ίρλνο ρξήζεο ηνπ αξηζηεξνχ νπηηθνχ 

πεδίνπ.Όηαλ επαλαιήθζεθε ην ίδην πείξακα κε πγηείο αζζελείο βξέζεθε θαηεγνξηθή αληίιεςε 

θαη ζηα δχν νπηηθά πεδία αιιά πην έληνλα ζην δεμί θαη δηαθφπεθε φηαλ εληάρζεθε ιεθηηθή 

παξεκβαηηθή δνθηκαζία αιιά φρη απφ κε παξεκβαηηθή (Gilbert,Regier, Kay, & Ivry, 2008).  

Οη Roberson, Pak & Hanien δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα πάλσ ζε έλα ρξσκαηηθφ φξην πνπ ππάξρεη 

ζηα θνξεάηηθα αιιά φρη ζηα αγγιηθά.Σα νρηψ γξεγνξφηεξα ππνθείκελα έδεημαλ θαηεγνξηθή 

αληίιεςε ζην δεμί νπηηθφ πεδίν κφλν ελψ ηα νρηψ ππνθείκελα πνπ αληαπνθξίζεθαλ κε ηνλ 

πην αξγφ ξπζκφ έδεημαλ θαηεγνξηθή αληίιεςε θαη ζηα δχν νπηηθά πεδία.Οη εξεπλεηέο 

πξφηεηλαλ φηη ίζσο νη ηειεπηαίνη λα παξνπζίαζαλ απηή ηελ θαζπζηέξεζε γηαηί έγηλε ε 

κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο απφ ην έλα εκηζθαίξην ζην άιιν κέζσ ηνπ κεζνινβίνπ. 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη έξεπλεο κε άηνκα ζε 

πξνγισζζηθφ επίπεδν. Οη Franklin,Drivonikou, Bevis, Davies, Kay, & Regier (2008) 

κειέηεζαλ ζε παηδηά θαη ελήιηθεο ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί 

θίλεζε ηνπ καηηνχ ηνπο απφ ηνλ θεληξηθφ ζηαπξφ πξνο έλαλ ζηφρν θνπθίδα ηα νπνία είραλ 

ρξψκαηα ίδηαο θαηεγνξίαο ζε αληίζεζε κε ηνλ ρξφλν πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ θίλεζε απφ ηνλ 

ζηαπξφ ζην ζηφρν θνπθίδα φηαλ απηνί νη δχν ζηφρνη είραλ δηαθνξεηηθά ρξψκαηα.Ο ζηφρνο 

θαη ην ρξψκα ήηαλ είηε ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο π.ρ. δχν κπιε είηε αλήθαλ ζε δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο π.ρ. έλα πξάζηλν θαη έλα κπιε. Οη ελήιηθεο έρνληαο θαηαθηήζεη ηε γιψζζα 

επέδεημαλ λα θπξηαξρεί ην δεμί νπηηθφ πεδίν ζηελ ηαρχηεξε θαηεγνξηθή πξφζιεςε κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ πνπ αλαθέξνληαη κε δηαθνξεηηθνχο γισζζηθνχο φξνπο θαη ηα παηδηά 

πνπ δελ είραλ θηάζεη ζην ζεκείν ηεο γισζζηθήο θαηάθηεζεο έδεημαλ θαηεγνξηθή πξφζιεςε 

ζην αξηζηεξφ νπηηθφ πεδίν.  

ε άιιε έξεπλα κε λήπηα ειηθίαο δχν σο πέληε ρξνλψλ δηακνξθψζεθαλ δχν νκάδεο απηά πνπ 

είραλ θαηαθηήζεη ηα νλφκαηα ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ κπιε θαη απηά πνπ δελ ηα είραλ 

θαηαθηήζεη αθφκα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη απηά πνπ δελ ήμεξαλ ηα ρξψκαηα απηά 

παξνπζίαζαλ θαηεγνξηθή αληίιεςε ζην αξηζηεξφ νπηηθφ πεδίν ελψ απηά πνπ ηα ήμεξαλ 

παξνπζίαζαλ ίδηα απνηειέζκαηα κε ηνπο ελήιηθεο ηεο πξνεγνχκελεο έξεπλαο, δειαδή 

ηαρχηεξε πξφζιεςε απφ ην δεμί νπηηθφ πεδίν. 

Σν δήηεκα είλαη αλ απηή ε θαηεγνξηθή αληίιεςε απφ ην αξηζηεξφ νπηηθφ πεδίν άξα ην δεμί 

εκηζθαίξην πνπ ηελ παξνπζίαζαλ ηα λήπηα πνπ δελ είραλ πιήξε γισζζηθή θαηάθηεζε 

«ζβήλεηαη» κφιηο απηή νινθιεξσζεί ή θαηαπηέδεηαη πξνζσξηλά (Regier & Kay, 2009).  Οη 

έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε δηαγξαθή είλαη κφληκε θαζψο αζζελείο κε δηραζκέλν εγθέθαιν ζηνπο 

νπνίνπο ην ππνηηζέκελν θαλάιη πνπ ζα έπξεπε λα θαηαπηεζηεί έρεη πιερζεί δελ εκθαλίδνπλ 

θαηεγνξηθή πξφζιεςε απφ ην αξηζηεξφ νπηηθφ πεδίν\δεμί εκηζθαίξην (Gilbert et al., 2008; 
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Gilbert,Regier, Kay, &Ivrym, 2006). 

Πέξα φκσο απφ ζπκπεξηθνξηζηηθά πεηξάκαηα έρνπλ δηεμαρζεί θαη πεηξάκαηα κε ιεηηνπξγηθφ 

καγλεηηθφ ηνκνγξάθν θαη κε ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηα.Έλα νπηηθφ πείξακα (Liu, Li, 

Campos, Wang, Zhang, Qiu, etal., 2009)  κε ηε ρξήζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

αθνινχζεζαλ θαη ν Gilbert θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ εζηίαζε ζην N2pc πξνθιεηηθφ δπλακηθφ ην 

νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εζηίαζε ζε έλα κνλαδηθφ ζηφρν κεηαμχ απνζπαζηψλ. 

Βξέζεθε φηη απηφ ην πξνθιεηηθφ δπλακηθφ ήηαλ παξφλ ζην εηηεξφπιεπξν εκηζθαίξην ηφζν 

γηα ηνπο ζηφρνπο πνπ αλήθαλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία φζν θαη γηα απηνχο πνπ αλήθαλ ζε 

δηαθνξεηηθή. Μφλν φκσο ζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην ην πιάηνο απηνχ ηνπ δπλακηθνχ γηα ηνπο 

ζηφρνπο πνπ αλήθαλ ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία ππεξέβεθε απηφ ηνπ δπλακηθνχ απφ ζηφρνπο 

πνπ αλήθαλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία δείρλνληαο έηζη φηη ε γιψζζα επεξεάδεηαη απφ ηε 

θαηεγνξηθή αληίιεςε ησλ ρξσκάησλ. 

ε κηα άιιε έξεπλα (Ting Siok, Kay, Wang, Chan, Chen, Luke, et al., 2009) κε ηε ρξήζε 

ιεηηνπξγηθνχ καγλεηηθνχ ηνκνγξάθνπ ε δηάθξηζε ρξσκάησλ πνπ αλήθαλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ιεθηηθέο θαηεγνξίεο ζε αληίζεζε κε ηα ρξψκαηα πνπ αλήθαλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία πξνθάιεζε 

γξεγνξφηεξεο θαη εληνλφηεξεο αληηδξάζεηο ζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

γισζζηθέο πεξηνρέο εηδηθά φηαλ ηα ρξψκαηα παξνπζηάδνληαλ ζην δεμί νπηηθφ πεδίν.Βξήθαλ 

επίζεο φηη κφλν γηα απηά ηα ρξσκαηηθά εξεζίζκαηα δηαθνξεηηθψλ ιεθηηθψλ θαηεγνξηψλ ε 

ελεξγνπνίεζε ήηαλ ζεκαληηθά εληζρπκέλε  ζε νπηηθέο πεξηνρέο ππεχζπλεο γηα ηελ αληίιεςε 

ηνπ ρξψκαηνο. 

Δξεπλεηηθά δεδνκέλα (Tan, 2008) αλαδεηθλχνπλ κηα ηαρεία αληηιεπηηθή δηάθξηζε ησλ 

ρξσκάησλ ηα νπνία είλαη επθνιφηεξν λα επνλνκαζηνχλ ζπγθξηηηθά κε ρξψκαηα πνπ είλαη 

δπζθνιφηεξν λα επνλνκαζηνχλ. Οη πεξηνρέο ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ πνπ 

ελεξγνπνηήζεθαλ κεζνιαβνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο θαη παξνπζίαζαλ κηα αλεμάξηεηε 

ελεξγνπνίεζε φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο έιεγαλ ηα ρξψκαηα δπλαηά. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, άιινη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη φπνηεο ρξσκαηηθέο θαηεγνξίεο 

ζρεκαηίδνληαη γχξσ απφ ηα δηεζλή ρξψκαηα άζπξν, καχξν, πξάζηλν, θίηξηλν θαη κπιε 

(Berlin&Kay, 1969; Heider, 1972; Heider& Olivier, 1972). Απηή ε ηάζε θέξδηζε έδαθνο απφ 

ηα επξήκαηα φηη ε κλήκε είλαη πην εληζρπκέλε γηα ηα ρξψκαηα αθφκα θαη αλ ε γιψζζα πνπ 

κηινχλ νη ζπκκεηέρνληεο είρε έλα ζχζηεκα νλνκαζίαο ρξσκάησλ αξθεηά δηαθνξεηηθφ απφ ηα 

αγγιηθά (Heider, 1972; Heider, & Olivier, 1972).  

ΘΔΩΡΗΣΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΗ ΓΛΩΑ ΥΡΩΜΑΣΟ  

Οη Berlin & Kay (1968) δεκνζίεπζαλ κηα εξγαζία ζηελ νπνία κεηά απφ ρξήζε δεδνκέλσλ 
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απφ 20 δηαθνξεηηθέο γιψζζεο νη νπνίεο αλήθαλ ζε δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο νηθνγέλεηεο, 

αλαγλψξηδαλ 11 πηζαλέο ρξσκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ ελέπηπηαλ ζε θάπνηα θξηηήξηα. Σα 

θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νδήγεζαλ ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο ήηαλ ε ζεκαζία ηνπ 

ρξψκαηνο λα απνξξέεη απφ ηνλ φξν θαη φρη απφ αλαδηακφξθσζε άιινπ ρξσκαηηθνχ φξνπ 

π.ρ., πξάζηλν θαη φρη πξαζηλσπφ, λα κελ εκπεξηέρεηαη ζε άιιε ρξσκαηηθή θαηεγνξία, π.ρ., ην 

πνξθπξφ εκπεξηέρεηαη ζηε θαηεγνξία ηνπ θφθθηλνπ, λα κελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αληηθεηκέλνπ π.ρ., ην μαλζφ αλαθέξεηαη κφλν ζε καιιηά θαη λα είλαη 

έλαο γλσζηφο θαη θνηλψο ρξεζηκνπνηνχκελνο φξνο φπσο πνξηνθαιί αληί γηα ξνδαθηλί. Δπίζεο 

βξήθαλ φηη ζε ρψξεο κε ιηγφηεξεο απφ 11 ρξσκαηηθέο θαηεγνξίεο ηα ρξψκαηα αθνινπζνχζαλ 

έλα εηδηθφ εμειηθηηθφ κνηίβν ζχκθσλα κε ην νπνίν φιεο νη γιψζζεο πεξηείραλ άζπξν θαη 

καχξν, αλ κηα γιψζζα πεξηείρε ηξεηο ρξσκαηηθνχο φξνπο ν ηξίηνο ήηαλ ην θφθθηλν, αλ 

πξνζηίζνληαλ θαη ηέηαξηνο ηφηε ήηαλ έλαο φξνο ή γηα ην πξάζηλν ή γηα ην θίηξηλν αιιά αλ 

πξνζηίζνληαλ θαη πέκπηνο ηφηε πεξηιακβάλνληαλ θαη ην πξάζηλν θαη ην θίηξηλν, φηαλ 

πεξηιάκβαλαλ έμη φξνπο ηφηε ζπκπεξηιακβάλνληαλ ην κπιε θαη φηαλ πεξηιάκβαλαλ εθηά 

ήηαλ ην θαθέ θαη θαζψο πιεζίαδαλ ζηνλ φγδνν φξν θαη κέρξη ηνλ ελδέθαην πξνζηίζνληαλ 

φξνη φπσο ην κσβ, ην ξνδ, ην πνξηνθαιί ή ην γθξη. 

Μηα κειέηε φκσο πάλσ ζηε γιψζζα Berimno απφ ηνπο Roberson & Davidoff (2000) απέηπρε 

λα αλαδείμεη ηελ ελίζρπζε ηεο κλήκεο γηα απηά ηα θεληξηθά ρξψκαηα. 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο ζέζεο έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ηα ρξσκαηηθά φξηα αληαλαθινχλ 

ηε ζηαηηζηηθή ζπλεηζθνξά ησλ ρξσκάησλ ζηνλ θφζκν. Πάλσ ζε απηή ηε ζέζε δηεμάρζεθε κηα 

κειέηε (Yendrikhovskji, 2001) ζηελ νπνία παξάρζεθαλ ζπζηάδεο ρξσκάησλ κε βάζε εηθφλεο 

θπζηθψλ ζθελψλ νη νπνίεο ήηαλ παξφκνηεο κε απηέο πνπ παξαηεξνχληαλ ζηε γιψζζα ηνπ 

θφζκνπ. Δπεηδή ην θάζε κέξνο απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, ε θάζε νκάδα 

αλζξψπσλ αλάινγα κε ηε πεξηνρή πνπ δεη θαη ηα ρξψκαηα πνπ ζπλαληά θαζνξίδεη θαη 

δηαθνξεηηθά πξφηππα ρξψκαηα.  

Η δηακάρε αλάκεζα ζην αλ νη ρξσκαηηθέο θαηεγνξίεο αληαλαθινχλ ηνπο εμσγελείο 

παξάγνληεο φπσο ηα ρξψκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηε θχζε ή αλ ζρεηίδνληαη κε πην ζρεηηθέο 

αληηιεπηηθέο δνκέο ησλ αηφκσλ ίζσο λα είλαη ζπκβηβάζηκε κε ηαπηφρξνλε ζπλεηζθνξά θαη 

ησλ δπν παξαγφλησλ (Regier & Kay, 2009). 

Όπσο θάλεθε απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο νη γισζζηθέο θαηεγνξίεο επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε 

ζηελ απιή πξφζιεςε ρξψκαηνο θαη ε επίδξαζε απηή θαίλεηαη λα είλαη εληζρπκέλε ζην δεμί 

νπηηθφ πεδίν ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην ζην νπνίν εδξάδνληαη ζεκαληηθέο 

πεξηνρέο ηεο γιψζζαο. Η πξφζιεςε ησλ ρξσκάησλ επεξεάδεηαη απφ ηηο γισζζηθέο 

θαηεγνξίεο φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ρξσκαηηθή πξφζιεςε επεξεάδεηαη φηαλ 
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παξεκβάιινληαη ιεθηηθέο δηαδηθαζίεο.  

Έλα βαζηθφ εξψηεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα ειεγρζεί πεηξακαηηθά είλαη κε πνηνλ κεραληζκφ 

επεξεάδεη ε γιψζζα ηελ αληηιεπηηθή πξφζιεςε. Έρνπλ πξνηαζεί θάπνηεο εμεγήζεηο νη νπνίεο 

ζίγνπξα ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. Μία απφ απηέο είλαη φηη ε κεζνιάβεζε ηεο 

γιψζζαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κφληκσλ αιιαγψλ ζηηο ζπλαπηηθέο ζπλδέζεηο ζε πεξηνρέο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηα αξρηθά ζηάδηα επεμεξγαζίαο ησλ αηζζεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Απηή 

ε ζεσξία φκσο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί πνιχ βάζηκε δεδνκέλνπ φηη ε γισζζηθή κεζνιάβεζε 

ζηελ αηζζεηηθή πξφζιεςε δηαθφπηεηαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη παξάιιεια άιιεο ιεθηηθέο 

δνθηκαζίεο άξα απηέο νη ζπλαπηηθέο αιιαγέο δελ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη κφληκεο (Karni, 

1996). Μηα άιιε ζεσξία είλαη φηη νη εηδηθέο γισζζηθέο θαηεγνξηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

επεξεάδνπλ άκεζα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξσηνγελψλ αληηιεπηηθψλ πεξηνρψλ κέζσ 

αλαηξνθνδνηηθψλ ζπλδέζεσλ ή έλαο κεηαγελέζηεξνο θξηηηθφο κεραληζκφο ζπλδπάδεη 

πιεξνθνξίεο απφ απηά ηα δχν ξεχκαηα επεμεξγαζίαο (Winawer, Witthoft, Frank, Wu, Wade, 

& Boroditsky, 2007). 

Η επίδξαζε ηεο γιψζζαο ζηνλ ηνκέα ηεο αληίιεςεο ηνπ ρξψκαηνο έρεη επηβεβαησζεί κέλεη λα 

αλαδεηεζεί ε ζρέζε κε ηα αληηιεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ζην πσο επεξεάδνληαη απφ ηελ 

γισζζηθή θαηάθηεζε. 
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ΤΝΑΗΘΖΜΑ 

Η επίδξαζε ηεο γιψζζαο επεθηείλεηαη θαη ζηελ αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Η επίδξαζε 

ηεο γιψζζαο ζε απηή ηελ πηπρή ηνπ αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

αλζξψπηλεο γιψζζεο πεξηιακβάλνπλ αλαπαξαζηάζεηο θαη έρνπλ ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ ζε αληίζεζε κε άιινπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο πνπ ζηεξνχληαη 

απηφ ην ζηνηρείν φπσο νη ήρνη ησλ δψσλ (Perlovsky, 2009). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ην 

ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν θαη νη αλαπαξαζηάζεηο πνπ εδξάδνληαη ζηηο ιέμεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο επεξεάδνπλ θαη 

ην ίδην ην βίσκα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο. Η γιψζζα ρξεζηκεχεη ζαλ θφιια γηα ηνλ 

ζπλδπαζκφ ησλ ελλνηψλ κε ηηο ελζψκαηεο εκπεηξίεο θαη ζρεκαηίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζα γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ αηζζεηεξηαθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ην ζψκα θαη ηνλ θφζκν γηα 

λα δεκηνπξγήζεη ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο θαη αληηιήςεηο (Lindquist, Barrett, Bliss-

Moreau, & Russell, 2006). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θάπνηεο θαηεγνξίεο ζπλαηζζεκάησλ 

είλαη δηεζλείο βηνινγηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο εμειηθηηθά έρνπλ ζπλδεζεί κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θπζηνινγηθή απφθξηζε θαη έηζη φινη νη άλζξσπνη απφ ηε γέλλεζή ηνπο 

αλεμαηξέησο θπιήο δηαζέηνπλ 6 βαζηθά ζπλαηζζήκαηα (Barrett, Lindquist, &Gendron, 2007). 

Όκσο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο αλαθέξνπλ θαη κνλαδηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ην amae ησλ 

Ιαπψλσλ ην νπνίν νξίδεηαη σο αλάγθε λα είζαη ζε εμάξηεζε κε θάπνηνλ άιινλ θαη ην saudade 

ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηνπο Πνξηνγάινπο σο λνζηαιγία γηα θάπνηνλ ν νπνίνο είλαη απψλ. 

Αιιά θαη δηαθνξεηηθέο επνρέο εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ζην Μεζαίσλα 

φπνπ ήηαλ δηαδεδνκέλν ην ζπλαίζζεκα ζξεζθεπηηθήο απάζεηαο πνπ πεξηειάβαλε κειαγρνιία 

ζρεηηθά κε ηελ απνηπρία θάπνηνπ λα παξακείλεη πηζηφο ζηνλ ζεφ (Spackman & Parrot, 2001). 

Μειεηψληαο ηνπο ηατηηλνχο ν Levy (1973) παξαηήξεζε φηη δελ έρνπλ ιέμε λα πεξηγξάςνπλ 

ηελ απψιεηα θαη πεξηέγξαθαλ ην βίσκα απηνχ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο σο βαζηά ζιίςε. Ο ίδηνο 

νλφκαζε ηελ έιιεηςε ιέμεσλ γηα λα πεξηγξάςεηο θαη λα κεηαδψζεηο ιεθηηθέο θαη γλσζηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο σο “hypocognition” . 

χκθσλα κε ηελ δηαιεθηηθή ζεψξεζε ηεο γισζζνινγίαο ππάξρεη κηα θαζνιηθή θαη εγγελήο 

γιψζζα γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνληαη κε κε ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη 

δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο κεξηθέο δηαζηάζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

δεκηνπξγψληαο ειαθξψο δηαθνξεηηθά ζήκαηα γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία εμαπιψλνληαη 

κέζσ ηεο κάζεζεο (Leach, 1972). 
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Απφ ηελ άιιε κεξηά ε ζεσξία Δλλνηνινγηθήο δξάζεο (Conceptual Act Theory) ππνζηεξίδεη 

φηη ζηε πεξίπησζε ελφο ζπλαηζζήκαηνο νη πιεξνθνξίεο απφ ην ζψκα ελφο άιινπ 

ππνθεηκέλνπ ή άιισλ ππνθεηκέλσλ λνεκαηνδνηνχληαη ππφ ην θσο ηνπ παξφληνο πιαηζίνπ κε 

ηελ ρξήζε ελλνηνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ην ζπλαίζζεκα. πγθεθξηκέλα ην 

ζπλαίζζεκα πξνζιακβάλεηαη ζαλ ζχλζεηνο ζπλδπαζκφο βαζηθψλ ςπρνινγηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ δελ ππάξρνπλ κφλν ππφ ηελ παξνπζία ζπλαηζζήκαηνο φπσο νη νπηηθέο θαη αθνπζηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ δερφκαζηε απφ ηα άιια ππνθείκελα αιιά θαη απφ ηελ ελλνηνινγηθή γλψζε 

πνπ είλαη ζρεηηθή κε ην ζπλαίζζεκα (Barrett, 2006b, 2013; Clore and Ortony, 2008, 2013; 

Cunningham  Dunfield, & Stillman 2013; Lindquist, 2013;Russell, 2003).  

O ξφινο ηεο γιψζζαο είλαη ζην λα εληζρχεη ηελ θαηάθηεζε θαη ηε ρξήζε ηεο ελλνηνινγηθήο 

γλψζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα λνεκαηνδνηήζεη ηηο αηζζήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ζπλαίζζεκα. Η αλαπαξάζηαζε ηεο εζσηεξηθήο αίζζεζεο ηνπ ζψκαηνο φπσο πξνθχπηεη απφ 

ην ζπλαίζζεκα, νη εμσηεξηθέο αηζζεηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ 

άιισλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε κηα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε  θαη ε πξνππάξρνπζα 

ελλνηνινγηθή γλψζε ε νπνία πξνθχπηεη είηε απφ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο είηε θαηαθηηέηαη 

κέζα απφ πνιηηηζκηθέο δηαδηθαζίεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ λνεκαηνδφηεζε ησλ αηζζήζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην ζπλαίζζεκα ιακβάλνληαο ππφςηλ ην πιαίζην (Barrett, 2006a, 2009, 2012; 

Lindquist, 2013; Lindquist and Barrett, 2012a; Wilson-Mendenhall Barrett, Simmons, & 

Barsalou 2011). 

Mε ηελ θαηάθηεζε ηεο ελλνηνινγηθήο γλψζεο, δεκηνπξγείηαη έλαο θαθφο κέζσ ηνπ νπνίνπ 

ζρεκαηνπνηείηαη a priori κηα πιεξνθνξία δηακνξθψλνληαο ηηο πξνβιέςεηο ηνπ αηφκνπ 

ζρεηηθά κε ηηο αηζζεηηθέο πιεξνθνξίεο είηε πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αηφκνπ είηε απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πνπ ην απαξηίδνπλ άιια άηνκα, βνεζψληαο ηνλ 

εγθέθαιν λα θαηαλνήζεη ηελ ζεκαζία ησλ αηζζήζεσλ θαη λα δξάζεη αλάινγα (Barrett, 2006a, 

2009, 2014; Lindquist, 2013) 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Lindquist and Barrett, (2008) ππνθείκελα πνπ εθηέζεθαλ ζηε 

ιέμε «θφβνο» πξηλ αθνχζνπλ δπζάξεζηε κνπζηθή ήηαλ πην πηζαλφ λα εκπιαθνχλ ζε 

ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο απνηεινχλ ηππηθέο εθδειψζεηο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απηνχ ζε 

ζχγθξηζε κε ππνθείκελα πνπ είραλ εθηεζεί ζηε ιέμε «ζπκφο» ή ζε ζχγθξηζε κε ππνθείκελα 

πνπ δελ εθηέζεθαλ ζε ζπλαηζζεκαηηθέο ιέμεηο πξηλ αθνχζνπλ ηε δπζάξεζηε κνπζηθή. Έηζη ε 

έθζεζε θαη κφλν ζε ιέμεηο δηαθνξεηηθνχ ζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη ηθαλή γηα ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πξνο εθδειψζεηο ηππηθέο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ην νπνίν δήισλε ε ιέμε αθφκα θαη φηαλ ε έθζεζε ζε έλα δπζάξεζην 

ζπλαίζζεκα είλαη ε ίδηα. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ε επίδξαζε δηαθνξεηηθνχ πιαίζηνχ κε ηελ 
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κνξθή ηεο ιέμεο επεξέαζε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο παξά ην γεγνλφο φηη ην 

εξέζηζκα πνπ πξνθάιεζε ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε ήηαλ ην ίδην. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΩΝΔΚΦΡΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΑ  

Παξά ηελ ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ πιαηζίνπ απηφ παξαιείπεηαη ζε πνιιέο έξεπλεο 

θαζηζηψληαο ηα απνηειέζκαηα αξθεηά ειιεηκκαηηθά. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αιιά θαη ηεο πξφζεζεο ζρεηηθά κε 

ηε ζπκπεξηθνξά (Ekman & Oster, 1979). Ωζηφζν ε πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ πιαηζίνπ ζηελ αληίιεςε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ ρξεζηκνπνηνχλ κφλν θσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ 

ζηαηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο εζνπνηψλ νη νπνίεο ζπλήζσο είλαη αθξαίεο εθθάλζεηο 

ηνπ εθάζηνηε ζπλαηζζήκαηνο ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν ζαθήο ε δηάθξηζε (Goldstein, 2003). 

Η έιιεηςε ζπκπεξίιεςεο ηνπ πιαηζίνπ δελ κπνξεί παξά λα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ 

πξαγκαηηθή αληίιεςε θαη ην βίσκα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηα νπνία ην πιαίζην παίδεη 

θαηαιπηηθφ ξφιν. 

Η αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ είλαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο. Σα ππνθείκελα πξνζιακβάλνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

απφ ηνλ θφζκν φπσο ηελ παξαηεξνχκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ ππνθεηκέλνπ πνπ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε απνηειεί ηνλ πνκπφ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επηθνηλσλίαο ψζηε λα 

θαηαλνήζνπλ παξακέηξνπο φπσο ηελ εζσηεξηθή ηνπ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε. Απηή ε 

απνθσδηθνπνίεζε ζεσξείηαη απηφκαηε, έκθπηε (Buck, 1999; Izard, 1994), 

αληαλαθιαζηηθή(Ekman, 1993), δηαπνιηηηζκηθή (Ekman, 1994) θαη κέξνο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνζιακβάλνληαη σο θπζηθέο θαηεγνξίεο (Ekman, 1997; Ekman & 

Friesen, 1975; Izard, 1994; Tomkins, 1962). 

Οη ιέμεηο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζηεξεφηππα ζηε κλήκε γηα ηα 

αλαθεξφκελα ζπλαηζζήκαηα έηζη ψζηε ε κλήκε γηα κηα ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε λα 

θαζνδεγήζεη ηελ αληίιεςε ηεο κέζσ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ιέμεσλ αθνινπζψληαο ηε ξνή 

ηεο πιεξνθνξίαο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ  (FernándezDols, Carrera, Barchard, & Gacitua, 

2008). 

Υσξίο ηηο ιέμεηο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηα άηνκα δελ ζα αληηιακβάλνληαλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

σο θαηεγνξίεο. Θα κπνξνχζαλ λα αληηιεθζνχλ ηηο κηθξέο αιιαγέο ζηηο εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ αιιά δελ ζα ήμεξαλ πνηεο απφ απηέο έρνπλ λφεκα ζαλ πιεξνθνξίεο 

ζπλαηζζήκαηνο  (Fugate, Gouzoules, & Barrett, 2010; Roberson Davidoff, Davies, & Shapiro, 

2007).  Όηαλ ηα ππνθείκελα καζαίλνπλ λα αληηζηνηρνχλ εθθξάζεηο πξνζψπνπ κε απζαίξεηεο 
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ιεθηηθέο εηηθέηεο κπνξεί λα αληηιεθζνχλ θαηεγνξίεο ζπλαηζζεκάησλ (Fugate, Gouzoules, 

&Barrett, 2010). Ίζσο φκσο νη γιψζζεο λα κπνξνχλ λα επηβάινπλ θαηεγνξίεο ηηο νπνίεο ε 

θπζηνινγία καο λα κελ αλαγλσξίδεη απζφξκεηα. 

Η αληίιεςε ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ απαηηεί πιεξνθνξίεο θαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ 

δειαδή απφ ηηο ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο ζην λνπ ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη απφ θάησ πξνο ηα 

πάλσ δειαδή απφ πιεξνθνξίεο πξνεξρφκελεο απφ ην πεξηβάιινλ πξνο ην ππνθείκελν πνπ ηηο 

πξνζιακβάλεη (Aviezer, Hassin, Ryan, Grady, Susskind, Anderson, et al., 2008; Russell, 

1997). Σφζν ε αληίιεςε φζν θαη ε ελλνηνινγηθή αλαπαξάζηαζε θαη νη ζσκαηηθέο 

αληηδξάζεηο ζρεηηθά κε ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ζπλδένληαη κέζα απφ ην ελζψκαην 

ππνθείκελν ην νπνίν βηψλεη θάπνηεο ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο, ηηο επεμεξγάδεηαη θαη ηηο ζπλδέεη 

λνεηηθά κε πξνππάξρνπζεο αλαπαξαζηάζεηο.  

O πην άκεζνο ηξφπνο γηα ηελ πεηξακαηηθή απφδεημε ηεο ππφζεζεο φηη ε γιψζζα ιεηηνπξγεί 

ζαλ επίδξαζε πιαηζίνπ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή αληίιεςε έξρεηαη κέζα απφ κειέηεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ άκεζν ρεηξηζκφ ηεο γιψζζαο θαη ηελ επίδξαζε απηνχ ηνπ ρεηξηζκνχ ζηελ 

αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Σν λα θάλεηο ρξήζε ηεο γιψζζαο γηα κε ζπλαηζζεκαηηθφ 

ζθνπφ δηαθφπηεη ηελ ηθαλφηεηα λα θάλεηο νξζέο θξίζεηο γηα ην ζπλαίζζεκα ιακβάλνληαο 

ππφςηλ ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε γιψζζα γηαηί απνθφπηεηαη ε 

απαηηνχκελε γηα ηελ θξίζε απηή πξφζβαζε ζηε γιψζζα (Roberson & Davidoff, 2000).  

Πξνζσξηλφο πεξηνξηζκφο ζηε πξφζβαζε κηαο έλλνηαο πνπ θσδηθνπνηείηαη ζε κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή ιέμε νδεγεί ζηε κείσζε ηεο αμηφπηζηεο αληίιεςεο ελφο ζπλαηζζήκαηνο 

αθφκα θαη φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο δελ ρξεηάδνληαη λα δψζνπλ ιεθηηθέο ηακπέιεο γηα ηα 

πξφζσπα. ε έλα πείξακα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ κειέηε ηεο επίδξαζεο κε 

πξνζβαζηκφηεηαο ζηε γιψζζα ζηελ πξφζιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ηερληθή ηνπ ελλνηνινγηθνχ θνξεζκνχ. ηελ ηερληθή απηή κε ηελ ζπλερή επαλάιεςε κηαο 

ιέμεο εκπνδίδεηαη ε πξφζβαζε ζηελ έλλνηα απηήο ηεο ιέμεο κεηψλνληαο ηε ζρέζε ηεο ιέμεο 

απηήο κε άιιεο ζπγγελείο θαηεγνξηθά ιέμεηο (Balota & Black, 1997; Black, 2001), ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα θξίλεη γηα ιέμεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ ελλνηνινγηθή θαηεγνξία πνπ 

αλήθεη θαη ε επαλαιακβαλφκελε ιέμε (Smith, 1984; Smith & Klein, 1990) θαζψο θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ζηνηρείσλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ ιέμε απηή ελλνηνινγηθά (Lewis & Ellis, 

2000).  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη απηφο ν πεξηνξηζκφο ηεο πξφζβαζεο ζηε ιέμε επεξέαζε ηφζν 

ηελ ηαρχηεηα αληίιεςεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζε άιινπο αιιά θαη ηελ αθξίβεηα αθφκα θαη 

φηαλ δελ απαηηνχληαλ ε ρξήζε ηεο ιέμεο. Σα επξήκαηα απηά επηβεβαίσζαλ ηελ ππφζεζε 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε γιψζζα κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κε 
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ηελ επαλάιεςε κηαο ιέμεο λα επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ιέμε. Δπίζεο επηβεβαίσζαλ ηελ ππφζεζε ηεο εμαπισκέλεο 

ελεξγνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επίδξαζε απηή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ιέμεο 

εμαπιψλεηαη γεληθφηεξα ζηελ αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο έηζη ψζηε λα επεξεάδεη ηελ 

αληίιεςε θάζε ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο. Η ππφζεζε απηή βαζίδεηαη ζηε ζέζε φηη φιεο νη 

αλαπαξαζηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζπλδεδεκέλεο ελλνηνινγηθά θαη νη επηδξάζεηο ζε κηα 

ιέμε κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο πξφζβαζεο ζε απηή εμαπιψλεηαη ζε άιιεο ζρεηηδφκελεο 

έλλνηεο θαζηζηψληαο θαη απηέο κε πξνζβάζηκεο (Lindquist,Barrett, Bliss-Moreau, & Russell, 

2006). 

H ρξήζε ηεο ηερληθήο ηνπ ελλνηνινγηθνχ θνξεζκνχ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε έξεπλα γηα ηε 

δηάθξηζε εληφο ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ θαη κεηαμχ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ηερληθή απηή αθαίξεζε ην πιενλέθηεκα ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ 

ησλ θαηεγνξηψλ φπσο ιππεκέλσλ θαη ραξνχκελσλ εθθξάζεσλ ζε ζρέζε κε ηε δηάθξηζε 

εληφο κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηεγνξίαο (Roberson & Davidoff, 2000). 

ε κηα άιιε έξεπλα νη ζπκκεηέρνληεο είδαλ ζε ππνινγηζηή εηθφλεο κε πξφζσπα κε 

αλακεκεηγκέλεο εθθξάζεηο ζπκνχ θαη ραξάο ζηηο νπνίεο ππήξρε ε  αληίζηνηρε ηακπέια. ηε 

ζπλέρεηα είδαλ ζχληνκεο ηαηλίεο ζηηο νπνίεο ηα πξφζσπα ζηφρνη άιιαδαλ ζηαδηαθά απφ 

αθξαίν ζπκφ ζε αθξαία ραξά θαη ηνπο δεηήζεθε λα παγψζνπλ ηελ εηθφλα ζηελ έθθξαζε πνπ 

είραλ δεη πξηλ. Οη εθθξάζεηο πνπ είραλ ζπλδεζεί κε ηε ηακπέια «ζπκσκέλνο» θξίζεθαλ σο 

πεξηζζφηεξν ζπκσκέλεο απφ ηηο εθθξάζεηο πνπ εμέθξαδαλ ραξά θαη είραλ ηελ αληίζηνηρε 

ηακπέια (Halberstadt & Niedenthal, 2001). 

Άιιεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη παηδηά πην εχθνια θαηεγνξηνπνηνχλ σο φκνην έλα πξφζσπν κε 

κηα ιέμε πνπ αληηπξνζσπεχεη έλα ζπλαίζζεκα απφ φηη κε άιιν πξφζσπν ην νπνίν 

εκθαλίδεηαη λα βηψλεη ην ίδην ζπλαίζζεκα κε ην πξφζσπν ζηφρν. πγθεθξηκέλα έλα 

ζπλνθξπσκέλν πξφζσπν θξίζεθε σο πην φκνην κε ηελ ιέμε «ζπκφο» απφ φηη κε έλα άιιν 

ζπλνθξπσκέλν πξφζσπν (Russel & Widen, 2002). ε άιιε έξεπλα ε επίδνζε βειηησλφηαλ 

φζν νη ζπκκεηέρνληεο γλψξηδαλ γισζζηθά ζε πνηα θαηεγνξία αλήθε ε εηθνληδφκελε έθθξαζε 

(Widen & Russell, 2008; 2010) 

ε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δίγισζζνπο ηζπαλφθσλνπο θαη αγγιφθσλνπο ηα 

ίδηα άηνκα φηαλ κηινχζαλ ζηα ηζπαληθά θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ςπρνινγηθήο ζπλέληεπμεο  

επεδείθλπαλ πην έληνλν ζπλαίζζεκα ζε ζρέζε κε φηαλ κηινχζαλ ζηα αγγιηθά αλεμάξηεηα απφ 

ην πνηα απφ ηηο δχν ήηαλ ε πξψηε θαηαθηεζείζα γιψζζα (Guttfreund, 1990). Απηφ 

απνδεηθλχεη φηη ζηα ίδηα άηνκα ζηα νπνία ζεσξεηηθά ζα πεξηκέλακε ίδην επίπεδν 

ζπλαηζζήκαηνο ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε κφλν ε ρξήζε δηαθνξεηηθήο γιψζζαο επεξέαζε 
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θαη ηελ έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο δειψλνληαο ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν ηεο γιψζζαο 

ζηνζπλαίζζεκα. 

ΑΠΔΙΚΟΝΙΣΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ  

Έρεη παξαηεξεζεί κεησκέλε λεπξσληθή αληίδξαζε ζε νπηηθέο ζπλεηξκηθέο πεξηνρέο φπσο 

ζηελ αηξαθηνεηδή έιηθα θαη ζηελ άλσ θξνηαθηθή έιηθα κεηά απφ πνιιαπιέο πξνβνιέο 

πξνζψπσλ κε ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ηεο ίδηα θαηεγνξίαο (Thielscher & Pessoa, 2007). 

Απφ ηελ άιιε αλεμάξηεηα απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ε εθππξζνθξφηεζε ησλ 

λεπξψλσλ κεηψλεηαη φζν παξνπζηάδνληαη πξφζσπα πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηελ ίδηα 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηεγνξία ιεθηηθά. πλνθξπσκέλα πξφζσπα πνπ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο 

εθθξάζεηο θφβνπ ζπζρεηίζηεθαλ κε κεησκέλε αληίδξαζε αθνχ ην ππνθείκελν είρε δεη πνιιέο 

θνξέο εθθξάζεηο πνπ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο εθθξάζεηο απηνχ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αιιά 

φηαλ ζπλνθξπσκέλεο εθθξάζεηο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο ζπκφο κεηά ηελ πξνβνιή άιισλ 

θαηεγνξηνπνηεκέλσλ σο θφβνο ζπζρεηίζηεθαλ κε επηζηξνθή ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα 

απφθξηζεο ησλ λεπξψλσλ ησλ ίδησλ πεξηνρψλ (Fox, Moon, Iaria, & Barton, 2009).  

χκθσλα κε απηά ηα επξήκαηα νη αληηιεπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηηο 

πεξηνρέο απηέο δελ θαζνξίδεηαη κφλν απφ δνκηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ πξνζψπνπ, φπσο νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο νη νπνίεο παξέκεηλαλ νη ίδηεο (απφ θάησ πξνο ηα πάλσ) αιιά θαη 

απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηηο εθθξάζεηο 

πνπ απνηεινχλ ελδείμεηο ελφο ζπλαηζζήκαηνο  θαζνδεγψληαο κέζσ ηεο γιψζζαο ηελ 

αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο φηαλ ε γιψζζα έρεη επεξεάζεη ην ππνθείκελν σο πξνο ην ηη 

ζπλαίζζεκα δειψλεη ε εθάζηνηε έθθξαζε (απφ πάλσ πξνο ηα θάησ).  

ε άιιεο πεξηπηψζεηο έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε ηεο ελεξγνπνίεζεο πεξηνρψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ιεηηνπξγίεο βαζηζκέλεο ζηε γιψζζα  ζε δνθηκαζίεο ζπλαηζζεκαηηθήο αληίιεςεο φπσο o 

θνγρνκεησπηαίνο θινηφο θαη ν πξφζζηνο θξνηαθηθφο ινβφο (Lindquist, Wager, Kober, Bliss-

Moreau, & Barrett, 2012b).  

Άιιε κηα πεξηνρή ε νπνία έρεη ζπζρεηηζζεί κε ηελ πξφζιεςε ζπλαηζζήκαηνο είλαη ε θάησ 

κεησπηαία έιηθα ε νπνία εθηείλεηαη απφ ηε θαιππηξηθή κνίξα κέζσ ηεο ηξηγσληθήο θαη 

θνγρηθήο κνίξαο ζηελ θάησ κεησπηαία θπξηή πεξηνρή (Wager,Barrett, Bliss-Moreau, 

Lindquist, Duncan, Koberetal.,2008). Η θάησ κεησπηαία έιηθα εκπιέθεηαη ζε κηα ζεηξά απφ 

δηαδηθαζίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γιψζζαο θαη ηεο ζηνρνθαηεπζπλφκελεο αλάθιεζεο 

ελλνηνινγηθήο γλψζεο (Gitelman,Nobre, Sonty, Parrish, & Mesulam, 2005). Η δηαδηθαζία 

απφδνζεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηακπέιαο ζε πξφζσπα απμάλεη ηελ λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα 

ζηελ αξηζηεξή θάησ κεησπηαία έιηθα ελψ κεηψλεηαη ε αληίδξαζε ηεο ακπγδαιήο (Lieberman 
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Eisenberger, Crockett, Tom, Pfeifer, & Way, 2007). Απηή ε κείσζε ηεο αληίδξαζεο  ζα 

κπνξνχζε λα αληηθαηνπηξίδεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζεκαζίαο ησλ δνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ (Barrett, Lindquist, & Gendron, 2007). 

Έξεπλα ρξεζηκνπνίεζε δεδνκέλα απφ ειεθηξνκπνγξάθεκα  πξψηα θαηά ηε θσδηθνπνίεζε 

εθθξάζεσλ πξνζψπνπ κε αζαθή εθθξαδφκελν ζπλαίζζεκα ζε δηαθνξεηηθφ ιεθηηθφ πιαίζην 

είηε σο «ζπκφο» είηε σο «ραξά» θαη ζηε ζπλέρεηα ρσξίο ηα πιαίζηα θαη αξγφηεξα κε κέηξεζε 

ηεο κλήκεο ζρεηηθά κε απηά. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππφ ηελ απνπζία ησλ πιαηζίσλ ηα 

ππνθείκελα έθξηλαλ ηα πξφζσπα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην ραξνχκελν πιαίζην σο 

πεξηζζφηεξν ραξνχκελα απφ φηη απηά πνπ είραλ θσδηθνπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ ζπκνχ.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν θσδηθνπνηείηαη έλα αζαθέο 

ζπλαίζζεκα επεξεάδεη ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο έθθξαζεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηιακβαλφκαζηε ηελ έθθξαζε (Halberstadt, Winkielman, Niedenthal, & Dalle, 2009). 

Η λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ελφο νπδέηεξνπ πξνζψπνπ σο 

θνβηζκέλνπ ή αεδηαζκέλνπ είλαη παξφκνηα αλ θαη φρη παλνκνηφηππε κε ην κνηίβν 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην λα θνηηάο κηα αλαπαξάζηαζε θνβηζκέλνπ ε 

αεδηαζκέλνπ πξνζψπνπ (Thielscher& Pessoa, 2007). Έηζη κφλν ε επίδξαζε ηεο γιψζζαο 

είλαη ηθαλή λα επηδξάζεη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ελφο νπδέηεξνπ ζπλαηζζεκαηηθά πξφζσπνπ 

σο ζπλαηζζεκαηηθά εθθξαδφκελν ζε αξθεηά φκνην βαζκφ κε ην λα ππήξρε πξάγκαηη ε 

παξνπζία ελφο ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλνπ πξνζψπνπ. 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΗ ΓΛΩΑ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΟ  

Τπάξρνπλ δχν ππνζέζεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε γιψζζα επεξεάδεη ην πσο νη άλζξσπνη 

αληηιακβάλνληαη ην ζπλαίζζεκα.χκθσλα κε ηελ ππφζεζεο αηζζεηεξηαθήο δεηγκαηνιεςίαο ε 

γιψζζα επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη ζπιιέγνπλ θαη επεμεξγάδνληαη ηηο αηζζεηηθέο 

πιεξνθνξίεο απφ έλα πξφζσπν ην νπνίν έρεη κηα ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε. Απηή ε ππφζεζε 

βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ φηη νη ελλνηνινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζρεκαηνπνηνχλ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη αηζζήζεηο καο πξνζιακβάλνπλ ηα εξεζίζκαηα θαη ηηο πιεξνθνξίεο 

ηνπ &πεξηβάιινληνο (Sowden & Schyns, 2006). 

Απφ ηελ άιιε, ε ππφζεζε αηζζεηεξηαθήο παξέκβαζεο βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα πνπ 

ππνδεηθλχνπλ φηη νη ιέμεηο θαηαλννχληαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζσκαηναηζζεηηθνχ 

θινηνχ (Barsalou, 2008; Barsalou, Kyle Simmons, Barbey, & Wilson, 2003). Έηζη είλαη 

πηζαλφ νη ζπλαηζζεκαηηθέο ιέμεηο λα πξνθαινχλ ηνλ εξεζηζκφ ησλ κπψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία θαη ίζσο απηφο ν εξεζηζκφο λα επηδξά ζηελ 

πξφζιεςε ηεο εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίαο απφ έλα πξφζσπν ζηφρν πνπ εθθξάδεη θάπνην 
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ζπλαίζζεκα (Barrett, Lindquist, &Gendron, 2007). 

H γιψζζα κπνξεί λα βνεζάεη ηνπο ελήιηθεο λα ελζσκαηψλνπλ λέεο εκπεηξίεο ζε ππάξρνπζεο 

θαηεγνξίεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο πξνζψπνπ (Doyle & 

Lindquist, ππφ δεκνζίεπζε). Οη ζπκκεηέρνληεο είδαλ κηα ζεηξά απφ κε ζηεξενηππηθέο 

εθθξάζεηο πξνζψπνπ ζχκθσλεο κε ην πξφηππν ηνπ θφβνπ θαη ηνπ ζπκνχ. ε κηα ζπλζήθε νη 

ζπκκεηέρνληεο έκαζαλ λα ζπλδπάδνπλ απηέο ηηο εθθξάζεηο κε ζπλαηζζεκαηηθέο ιέμεηο φπσο  

«θφβνο» θαη «ζπκφο». ε κηα άιιε ζπλζήθε νη ζπκκεηέρνληεο κειέηεζαλ ηα πξφζσπα θαη 

έθαλαλ αληηιεπηηθέο θξίζεηο φπσο αλ ηα κάηηα είλαη θνληά ή καθξηά. ηελ πεηξακαηηθή 

ζπλζήθε νη ζπκκεηέρνληεο κειέηεζαλ ηα ππνθείκελα ζηφρνπο ηα νπνία είραλ εθθξάζεηο 

ηππηθέο γηα ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ ή ηνπ ζπκνχ θαη ηνπο δεηήζεθε λα ηηο 

θαηεγνξηνπνηήζνπλ σο πξνο απηά ηα ζπλαηζζήκαηα. ηε ηειηθή ζπλζήθε ηνπο δεηήζεθε λα 

απαληήζνπλ σο πξνο πνηα απφ ηηο εθθξάζεηο, ηηο ηππηθέο γηα ην ζπλαίζζεκα, ηηο κε ηππηθέο ή 

έλα ζπλδπαζκφ ησλ δχν  είραλ ηα ππνθείκελα ζηελ πεηξακαηηθή ζπλζήθε.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ελήιηθεο βνεζηνχληαη απφ ηε γιψζζα ζην λα απνθηήζνπλ 

θαη λα ελζσκαηψζνπλ λέεο αληηιεπηηθέο εκπεηξίεο ζε ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο γλψζεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη είραλ ζπλδπάζεη ηηο κε ζηεξενηππηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο 

κε ηελ αλάινγε ζπλαηζζεκαηηθή ιέμε ζηε πξψηε θάζε ήηαλ πην πηζαλφλ ζπκεζνχλ  φηη είραλ 

δεη έλα πξφζσπν απφ ηε θάζε ζηφρν λα έρεη κε ζηεξενηππηθέο εθθξάζεηο νη νπνίεο είραλ 

ζπλδπαζηεί κε ηελ αλάινγε ζπλαηζζεκαηηθή ιέμε. Έηζη θαίλεηαη φηη ε γιψζζα βνεζά ηνπο 

ελήιηθεο λα απνθηήζνπλ λέα γλψζε πνπ λα εληάζζεηαη ζε ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο θαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν λα ηηο ελεκεξψζνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (Lindquist, Barrett, 

Bliss-Moreau, & Russell, 2006).  

Ίζσο ε γιψζζα λα είλαη άιινο έλαο ηχπνο πιεξνθνξηψλ απφ ην κπαιφ ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα 

λα θξίλεη ην παξνπζηαδφκελν ζπλαίζζεκα (Gendron, Lindquist, & Barsalou, 2012). Αλ ε 

γιψζζα απνηειεί πεγή πιεξνθνξηψλ πιαηζίνπ αιιά εληνπηζκέλε εληφο ηνπ ππνθεηκέλνπ 

ζέηεη κηα βάζε γηα κειινληηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ην αλ ε γιψζζα επεξεάδεη άιιεο κνξθέο 

θνηλσληθήο αληίιεςεο φπσο αληηιήςεηο γηα ηα θχια ή ηηο θπιέο. Αλ ε ελλνηνινγηθή γλψζε 

ζρεκαηίδεη ηελ αληίιεςε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε γιψζζα ζρεκαηίδεη ηελ 

ελλνηνινγηθή αλάπηπμε ηφηε ε γιψζζα ίζσο λα παίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ζρεκαηηζκφ 

ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κέζσ ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ ιέμεσλ πνπ βνεζνχλ ζηελ 

αλαπαξάζηαζε θαη θαηαλφεζε απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Barrett, Lindquist, &Gendron, 

2007). 
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ΝΟΖΜΑΣΗΚΖ 

     Μηα δηαθνξεηηθή κνξθή γιψζζαο απνηειεί θαη ε λνεκαηηθή γιψζζα ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο θσθνχο. Η λνεκαηηθή είλαη κηα γιψζζα ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηελ 

επηθνηλσλία κέζσ ρεξηψλ θαη εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ γηα λα κεηαθέξεη θάπνην κήλπκα 

(Stokoe, Casterline, & Croneberg, 1965). Οη λνεκαηηθέο γιψζζεο είλαη δηαθνξεηηθέο αλάινγα 

κε ηελ νκηινχκελε γιψζζα ηεο θάζε ρψξαο αλ θαη ππάξρεη έλαο δηεζλήο θψδηθαο ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα δηεζλή ζπλέδξηα ησλ θσθψλ. Ωζηφζν δελ ππάξρεη θάπνηα 

νινθιεξσκέλε δηεζλήο λνεκαηηθή γιψζζα (Lewis, Simons,&Charles, 2013).  Οη γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ζηηο νπνίεο ζα αλαδεηεζεί ε επίδξαζε ηεο λνεκαηηθήο είλαη νπηηθνρσξηθή 

ηθαλφηεηα, ε ρσξηθή αλαπαξάζηαζε, ε θίλεζε ζηελ πεξηθέξεηα, ε λνεηηθή πεξηζηξνθή αιιά 

θαη ζηελ θαηαλφεζε ςεπδψλ πεπνηζήζεσλ. 

     Δμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο θχζεο ηεο γιψζζαο απηήο είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο θαη 

νη επηδξάζεηο ηεο ζηελ αλζξψπηλε ζθέςε. Γηα παξάδεηγκα έλα βαζηθφ ζηνηρείν φισλ ησλ 

νκηινχκελσλ γισζζψλ ην νπνίν δελ έρεη κειεηεζεί αξθεηά είλαη νη ρεηξνλνκίεο. Οη 

ρεηξνλνκίεο θαίλεηαη λα αιιειεπηδξνχλ απεπζείαο κε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ιφγνπ θαη λα 

επεξεάδνπλ ηελ γισζζηθή παξαγσγή θαη θαηαλφεζε. Μηαο θαη ε λνεκαηηθή γιψζζα 

βαζίδεηαη ζηηο ρεηξνλνκίεο ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη αλ θαηά θάπνην ηξφπν ε γλψζε θαη 

ρξήζε λνεκαηηθήο γιψζζαο επεξεάδεη ηηο ρεηξνλνκίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ παξαγφκελν ιφγν.  

     Πην ζπγθεθξηκέλα, δηεμήρζε κηα κειέηε ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο αθνχνληεο νκηιεηέο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο βηληενζθνπήζεθαλ λα ιέλε κηα ηζηνξία 

πξηλ θαη κεηά απφ έλα ρξφλν καζεκάησλ ηεο ακεξηθαληθήο λνεκαηηθήο γιψζζαο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ αθνινχζεζαλ ηελ ίδηα δηαδηθαζία κφλν πνπ δελ είραλ 

δερηεί καζήκαηα λνεκαηηθήο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη είραλ 

παξαθνινπζήζεη καζήκαηα λνεκαηηθήο παξνπζίαζαλ δηαθνξέο ζηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηχπν ησλ 

ρεηξνλνκηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο (Casey, Emmorey,& 

Larrabee, 2012).  

     Δπηπξφζζεηα, πξνθεηκέλνπ θάπνηνο νκηιεηήο λνεκαηηθήο λα αλαθεξζεί ζε θάπνην 

εξγαιείν θάλεη ρξήζε ησλ θηλήζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχζε ρξεζηκνπνηψληαο απηφ ην 

εξγαιείν. ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάκεζα ζε αθνχνληεο νκηιεηέο ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο θαη θσθνχο ρξήζηεο ηεο βξεηαληθήο λνεκαηηθήο θάλεθε απηφ ην ζηνηρείν λα 

επεξεάδεη ηε ρξήζε ησλ λνεηηθψλ εηθφλσλ θαη γηα άιιεο δνθηκαζίεο. πγθεθξηκέλα, 

δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θάλνπλ θξίζεηο ζρεηηθά κε ηελ νκνηφηεηα ηνπ λνήκαηνο 

ηξηψλ θαηεγνξηψλ ιέμεσλ εξγαιείσλ, θηλήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ 

θαη θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο.  
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Οη ρξήζηεο λνεκαηηθήο ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο λνεηηθέο εηθφλεο γηα ηηο θξίζεηο θαη έθξηλαλ σο 

πην φκνηα ηα εξγαιεία κε ηηο θηλήζεηο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη. Οη αγγιφθσλνη αληίζεηα 

έθξηλαλ πην φκνηεο ηηο ιέμεηο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ θαη 

θίλεζεο ηνπ ζψκαηνο. Όηαλ φκσο δεηήζεθε απφ ηνπο αγγιφθσλνπο λα θάλνπλ λνεηηθέο 

εηθφλεο ζρεηηθά κε δξάζε ή ζρεηηθέο κε ηε ρξήζε ελφο αληηθεηκέλνπ εκθάληζαλ ίδηα 

απνηειέζκαηα κε ηνπο ρξήζηεο λνεκαηηθήο. Απηή ε αιιαγή αλάκεζα ζηνλ ηχπν ηεο γιψζζαο 

νκηινχκελε- λνεκαηηθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν εκπιέθνληαη λνεηηθέο 

εηθφλεο (Vigliocco, Vinson, Woolfe, Dye, & Woll, 2005).  

     Νεπξναπεηθνληζηηθά δεδνκέλα ζηεξίδνπλ απηφ ην εχξεκα κε θαηαγξαθέο ελεξγνπνίεζεο 

ηνπ αλψηαηνπ βξεγκαηηθνχ ινβίνπ ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηηο λνεηηθέο εηθφλεο (Kosslyn, 

Ganis, & Thompson, 2001) ζε λεπξναπεηθνληζηηθέο κειέηεο ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο ζε 

ζπλζήθεο πνπ γίλεηαη ρξήζε γιψζζαο ζρεηηθή κε ην ρψξν ε νπνία δηαηεξεί ηελ ρσξηθή 

αλαπαξάζηαζε ζηηο ρεηξνλνκίεο (Emmorey, Damasio, McCullough, Grabowski, Ponto, 

Hichwa etal., 2002; MacSweeney, Woll, Campbell, Calvert, McGuire, David, et al., 2002). 

     Δλεξγνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο δελ θαηαγξάθεθε ζε ρξήζηεο κε λνεκαηηθψλ 

γισζζψλ θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο (Grabowski, Damasio, Tranel, Ponto, Hichwa, & 

Damasio, 2001; Emmoreyetal., 2002; MacSweeney et al., 2002). 

     Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο γιψζζεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηνπ ρξήζηεο ηνπο λα εζηηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν πξνο απηέο ηηο πιεπξέο ηνπ θφζκνπ πνπ θσδηθνπνηνχληαη ζηε γιψζζα ηνπο 

(Vigliocco, Vinson, Woolfe, Dye, & Woll, 2005). 

ε ζρέζε κε ηηο νπηηθνρσξηθέο ιεηηνπξγίεο, ε γλψζε λνεκαηηθήο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηνλ 

εληνπηζκφ ηεο θίλεζεο ζηελ πεξηθέξεηα. ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ελειίθεο 

θσθνχο κε γλψζε ηεο λνεκαηηθήο, ζε αθνχνληεο λνεκαηηζηέο θαη ζε θσθνχο κε γλψζηεο ηεο 

λνεκαηηθήο θάλεθε φηη νη θσθνί γλψζηεο λνεκαηηθήο ήηαλ θαιχηεξνη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

θηλήζεσλ ζηε πεξηθέξεηα. Σν εχξεκα απηφ εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη σο ρξήζηεο κηαο 

ηέηνηαο γιψζζαο είλαη αλαγθαζκέλνη λα θνηηνχλ ην πξφζσπν γηα εθθξάζεηο αιιά θαη ηηο 

θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ ζην ρψξν θαζψο θαη νη δχν απηέο παξάκεηξνη είλαη βαζηθέο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο λνεκαηηθήο θαη ηελ απφδνζε λνήκαηνο (Neville &Lawson, 1987). 

     Πξνβάδηζκα θαίλεηαη λα έρνπλ νη ρξήζηεο λνεκαηηθήο θαη ζηελ λνεηηθή πεξηζηξνθή 

ζρεκάησλ. Σν πξνβάδηζκα απηφ πηζαλφηαηα εδξάδεηαη ζην φηη αλαγθάδνληαη λα 

πεξηζηξέθνπλ ηα λνήκαηα πνπ βιέπνπλ απφ άιινπο ρξήζηεο ηεο λνεκαηηθή έηζη ψζηε λα ηα 

αληηιακβάλνληαη απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή (Emmorey, Kosslyn, & Bellugi, 1993). 

     Μηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε λνεκαηηθήο γιψζζαο είλαη ε λνεκαηηθή γιψζζα ηεο 

Νηθαξάγνπα. Πξηλ ην 1970 δελ ππήξρε απηή ε γιψζζα θαη ε θνηλφηεηα ησλ θσθψλ ήηαλ 
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πνιχ δχζθνιν λα επηθνηλσλήζεη. Σα ίδηα ηα θσθά παηδηά ηε δεκηνχξγεζαλ θαη έρεη 

δηαθνξνπνηεζεί απφ ηελ αξρηθή ηεο κνξθή γηα απηφ νη νκηιεηέο ηεο ρσξίδνληαη ζε πξψηεο 

(1970-1980) θαη δεχηεξεο γεληάο (1980 θαη έπεηηα).Σν γεγνλφο φηη ε ειηθία θαηάθηεζεο ηεο 

γιψζζαο γηα ηελ πξψηε γεληά ήηαλ αξθεηά θαζπζηεξεκέλε ζε ζρέζε κε ηε ζπλεζηζκέλε 

ειηθία θαηάθηεζεο γιψζζαο( άξα θαη νη λνεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο ήηαλ ψξηκεο θαη έκαζαλ 

ηελ γιψζζα φηαλ βξίζθνληαλ ζε παξφκνην ζηάδην), ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά πξνέξρνληαλ 

απφ ηελ ίδηα θνπιηνχξα  θαη ην γεγνλφο φηη ήηαλ κηα γιψζζα θαηαζθεπαζκέλε απφ ηα ίδηα ηα 

παηδηά θαζηζηά ηε γιψζζα απηή κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε γηα κειέηε ησλ 

επηδξάζεσλ ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία. 

     ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο απηήο ηεο ηδηφκνξθεο λνεκαηηθήο γιψζζαο ειέγρζεθε αλ νη 

νκηιεηέο ηεο είραλ επεξεαζηεί απφ ηελ θαζπζηεξεκέλε θαηάθηεζε ιέμεσλ γηα ηνπο αξηζκνχο 

δψληαο φκσο παξάιιεια ζε κηα θνηλσλία ζηελ νπνία γηλφηαλ ρξήζε αξηζκψλ θαη πνζνηήησλ 

(Flaherty & Senghas, 2011).  

Έξεπλεο δείρλνπλ φηη αθφκε θαη ηα παηδηά ειηθίαο ηξηψλ σο ηεζζάξσλ ρξνλψλ κπνξνχλ λα 

αζρνιεζνχλ κε ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε αξηζκνχο θαη πνζφηεηεο (Starkey & 

Cooper, 1980; Wynn, 1996; Xu & Spelke, 2000). Άιιεο έξεπλεο ηνλίδνπλ φηη πξηλ λα 

απνζεθεχζνπλ ηελ αθνινπζία ησλ αξηζκψλ ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ θαη λα 

ρεηξηζηνχλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο. Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ δελ ππάξρεη ζπκθσλία 

σο πξνο ηνλ ξφιν ηεο γιψζζαο ζηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο ηεο κέηξεζεο (Carey, 1998; 

Dehaene, 1997; Gelman & Gallistel, 2004; Wynn, 1990). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη κφλν ην γεγνλφο φηη δνχζαλ ζε κηα θνηλσλία πνπ 

γηλφηαλ ρξήζε ησλ αξηζκψλ δελ ήηαλ αξθεηφ γηα λα απνθηήζνπλ πιήξε αξηζκεηηθή 

ηθαλφηεηα. Δίλαη απαξαίηεηε ε θαηάθηεζε κηαο αθνινπζίαο ζπκβφισλ γηα ηνπο αξηζκνχο 

αθφκε. Αθφκε έλα αληηζπκβαηηθφ εηθνληθφ ζχζηεκα είλαη επαξθέο γηα λα βνεζήζεη ζηελ 

πνζνηηθνπνίεζε κε αθξίβεηα ησλ παξνπζηαδφκελσλ εξεζηζκάησλ. Σα επξήκαηα δείρλνπλ 

επίζεο φηη κέζα ζηα πιαίζηα ελφο πνιηηηζκνχ πνπ δηαζέηεη αξηζκνχο είλαη δπλαηή ε απφθηεζε 

ηθαλφηεηαο αθξηβνχο πνζνηηθνπνίεζεο ζηνηρείσλ ζηελ ελήιηθε δσή. Ωζηφζν ππήξραλ θαη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ θαηάθεξαλ λα πνζνηηθνπνηήζνπλ κεγάιεο νκάδεο εξεζηζκάησλ θάησ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο παξά ηελ απνπζία ηνπ ιεθηηθνχ θψδηθα γηα ηνπο αξηζκνχο. 

Όζνλ αθνξά ηηο νπηηθνρσξηθέο ηθαλφηεηεο ζε αληίζεζε κε άιιεο λνεκαηηθέο γιψζζεο απηή ε 

γιψζζα δελ δηέζεηε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο γηα ην αξηζηεξά θαη ην δεμηά ζηελ πξψηε ηεο 

κνξθή παξά κφλν ζηε δεχηεξε ζηελ νπνία ππήξραλ ζπγθεθξηκέλνη φξνη. Οη ζπκκεηέρνληεο 

πνπ αλήθαλ ζηελ πξψηε γεληά θαη δελ είραλ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο είραλ ρεηξφηεξε απφδνζε 

ζηηο δνθηκαζίεο ρσξηθήο επίγλσζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ήμεξαλ πσο λα 
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θσδηθνπνηήζνπλ κε ζπγθεθξηκέλεο ρεηξνλνκίεο απηνχο ηνπο φξνπο.  

Σα επξήκαηα είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα γηαηί ηα άηνκα πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ πξψηε 

γεληά ήηαλ κεγαιχηεξα ζε ειηθία θαη άξα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ γιψζζα γηα πεξηζζφηεξν 

ρξφλν. Έηζη ε θεληξηθή ηδέα πνπ αλαπηχζζεη απηή ε κειέηε είλαη κε ηελ εμέιημε ηεο 

αλζξψπηλεο γιψζζαο νη λνεηηθέο θαηαζθεπέο θαηαζηίζζεθαλ πεξηζζφηεξν ζπλπθαζκέλεο κε 

ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα γίλεη αλαθνξά ζηηο θαηαζθεπέο απηέο θαη νη λνεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο λνεηηθέο θαηαζθεπέο ζπλδέζεθαλ κε ηηο 

αληίζηνηρεο ιέμεηο πνπ αλαθέξνληαλ ζε απηέο (Pyers, Shusterman, Senghas, Emmorey, & 

Spelke, 2010).  

     Έλα άιιν δήηεκα ην νπνίν κειεηήζεθε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο γιψζζαο είλαη απηφ ηεο 

θαηαλφεζεο ςεπδψλ πεπνηζήζεσλ. Η αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζε ςεπδψλ πεπνηζήζεσλ έρεη 

άκεζε ζρέζε κε ηελ ειηθία. Σν δήηεκα είλαη αλ ζε απηή ηε ζρέζε κεζνιαβεί ε θαηάθηεζε 

ηεο γιψζζαο ή αλ είλαη αλεμάξηεηε απφ απηή. Ωο ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη 

άηνκα ηεο πξψηεο γεληάο πνπ θαηέθηεζαλ ηε γιψζζα αξγφηεξα ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία θαη 

άηνκα ηεο δεχηεξεο γεληάο.  

Οη ελήιηθεο πνπ αλήθαλ ζηελ πξψηε γεληά απέηπραλ ζηελ πιήξε θαηαλφεζε ησλ ςεπδψλ 

πεπνηζήζεσλ. Απηφ ην εχξεκα απνηειεί έλδεημε φηη ν ξφινο ηεο γιψζζαο γηα ηελ θαηαλφεζε 

ησλ ςεπδψλ πεπνηζήζεσλ δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ 25 ρξφληα θνηλσληθήο εκπεηξίαο. 

Η θαηαλφεζε ησλ ζηξεβιψλ πεπνηζήζεσλ δελ πξνεγήζεθε ηεο γιψζζαο αιιά αληίζεηα 

θαηαθηήζεθε είηε παξάιιεια κε ηε γιψζζα είηε χζηεξα απφ απηή. χκθσλα κε ηνπο 

εξεπλεηέο ε θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο χζηεξα απφ ηελ θνηλσληθή εκπεηξία ίζσο λα ζρεηίδεηαη 

κε κηα φςηκε ζεσξία ηνπ λνπ (Pyers &Senghas, 2009).  

Η λνεκαηηθή γιψζζα απνηειεί έλα πνιχ ηδηαίηεξε θαη ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε θαζψο 

δηαθέξεη αξθεηά απφ ηηο νκηινχκελεο γιψζζεο. Η κειέηε ησλ επηδξάζεψλ ηεο κπνξεί λα καο 

παξέρεη πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηελ ίδηα φζν θαη λα αλνίμεη θαη λέα πεδία ζηελ κειέηε ησλ 

επηδξάζεσλ ησλ νκηινχκελσλ γισζζψλ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα απνδεηθλχνπλ φηη ε ππφζεζε γισζζηθήο αηηηνθξαηίαο 

επηβεβαηψλεηαη. Η γιψζζα πξάγκαηη επεξεάδεη ηελ ζθέςε θαη ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο φρη 

φκσο κε έλα ληεηεξκηληζηηθφ θαη απφιπην ηξφπν αιιά κε έλα ζπζρεηηζηηθφ. Η αληίιεςε πάλσ 

ζε δεηήκαηα φπσο ν ρξφλνο, ν ρψξνο, ην ρξψκα, ν αξηζκφο επεξεάδεηαη απφ ην πψο 

εθθξάδνληαη ζηελ εθάζηνηε γιψζζα. Αιιά θαη ε έθθξαζε ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην 

γξακκαηηθφ γέλνο, ην ζπλαίζζεκα θαη ε ρξήζε ηεο λνεκαηηθήο είλαη ηθαλά λα επεξεάζνπλ ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ νκηιεηή. Σν γεγνλφο φηη ε γιψζζα ιεηηνπξγεί ζαλ ην ινγηζκηθφ ηεο λφεζεο 

ζεκαηνδνηεί φηη επεξεάδεη πνιιέο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο.  

Σν πεδίν ηεο έξεπλαο πάλσ ζην δήηεκα ηεο γισζζηθήο αηηηνθξαηίαο ζα κπνξνχζε λα 

εκπινπηηζηεί κε ην πεδίν ηεο αλάιπζεο ιφγνπ. Πέξα απφ ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο 

επεξεάδνληαη ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηνχλ θαη ηα βαζχηεξα λνήκαηα ηα νπνία 

θαηαζθεπάδνληαη θαη κε ηα νπνία ηξνθνδνηνχκαζηε κέζσ ηεο γιψζζαο. Ο ηνκέαο ηεο 

θεκηληζηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ ν νπνίνο εμεηάδεη ηελ κεηαβίβαζε ηνπ παηξηαξρηθνχ κνληέινπ 

ζα κπνξνχζε λα ηξνθνδνηεζεί εηο βάζνο απφ ηελ αλάιπζε ησλ επηξξνψλ ηνπ γξακκαηηθνχ 

γέλνπο. Οη ηνκείο αλάιπζεο ιφγνπ κε βάζε ην ζπγθείκελν ζα κπνξνχζαλ λα εμεηάζνπλ ζε 

έλα κεγαιχηεξν επίπεδν αλάιπζεο δεηήκαηα επηξξνήο ηεο ρξήζεο κηαο γιψζζαο ζηελ 

θνπιηνχξα ησλ αλζξψπσλ ζε έλα βαζχηεξν πνιηηηζηηθφ επίπεδν. Αιιά θαη ν ηνκέαο 

αλάιπζεο ηεο εμνπζίαο κπνξεί λα ιάβεη κεγάιε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα 

ηεο γισζζηθήο επίδξαζεο. 

Σν θάζε άηνκν δελ είλαη αλεπεξέαζην απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν κεγάισζε θαη δεη 

θαη επεξεάδεηαη απφ ην πνιηηηζκηθφ θεθηεκέλν ηεο θάζε θνπιηνχξαο ηνπ νπνίνπ κέξνο είλαη 

θαη ε γιψζζα. Ο εαπηφο είλαη κηα δεκηνπξγηθή έθθξαζε θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ θαη 

δηαπξνζσπηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη  επηξξνψλ. χκθσλα κε ηνλ Vygotsky (Wilson & Weinstein, 

1990) κέζσ ηεο γιψζζαο έλα παηδί ζπλεηδεηνπνηεί ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ππεξβεί ηελ άκεζε 

αηζζεηηθή εκπεηξία γηαηί νη έλλνηεο θιεξνδνηνχληαη απφ γεληά ζε γεληά κέζσ ηεο 

ιεθηηθνπνηεκέλεο ζθέςεο. Δλψ ε αηζζεηηθή πξφζιεςε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα 

αληηθείκελν, κηα ιέμε κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε κηα νκάδα αληηθεηκέλσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

κέζα απφ ηελ γιψζζα θαηαθηνχληαη λένη ηξφπνη γηα λα γλσξίζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ηνλ 

θφζκν γχξσ ζνπ.   

πκπιεξψλεη φηη ε ζθέςε δελ εθθξάδεηαη αιιά νινθιεξψλεηαη ζηνλ ιφγν. Κάζε ζθέςε 

πξνζπαζεί λα ελψζεη θαη λα εγθαζηδξχζεη κηα ζρέζε κεηαμχ ελφο πξάγκαηνο θαη ελφο άιινπ. 

Κάζε ιέμε νινθιεξψλεη θάπνηα πξάμε. Απηή ε ξνή ηεο ζθέςεο πξνζιακβάλεηαη ζαλ κηα 
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εζσηεξηθή θίλεζε, ζαλ κηα κεηάζεζε απφ ηε ζθέςε ζην ιφγν θαη απφ ηνλ ιφγν ζηε ζθέςε 

(Vygotsky, 1988). 

Καη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν νη ςπρνινγηθέο ζεξαπείεο κπνξνχλ λα εηζπξάμνπλ πνιιά απφ ηελ 

γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θάζε άηνκν ηφζν σο πξνζσπηθφο ιφγνο φζν θαη σο γιψζζα 

πνιηηηζκηθά κεηαβηβαζκέλε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπλζεηφηεηαο ηεο ζθέςεο ηνπ νκηιεηή. 

Θεξαπείεο φπσο ε ςπραλάιπζε θαη ε γλσζηαθή- ζπκπεξηθνξηζηηθή εζηηάδνπλ ζεκαληηθά 

ζηνλ ιφγν θαη ζηα κελχκαηα πνπ εκπεξηέρεη θαη κεηαβηβάδεη ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ζεξαπεπηή φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζεξαπεπφκελνπ. 

ην ίδην πιαίζην ε αλάιπζε ηνπ παξαιεξήκαηνο ησλ ζρηδνθξελψλ κπνξεί λα καο δψζεη 

πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζθέςε ησλ λνζνχλησλ. Η ζθέςε έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ ζθαίξα 

ηεο ζπλείδεζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη θίλεηξα, κηα ζθαίξα πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αλάγθεο 

καο, ηα ελδηαθέξνληά καο, ηα έλζηηθηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηά. Πίζσ απφ ηε ζθέςε βξίζθνληαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε βνχιεζε καο. Μφλν εδψ βξίζθνπκε ηελ απάληεζε ζην ηειηθφ «γηαηί», 

ζηελ αλάιπζε ηεο ζθέςεο. Μηα αιεζηλή θαη ζχλζεηε θαηαλφεζε ηεο ζθέςεο θάπνηνπ γίλεηαη 

δπλαηή κφλν φηαλ αλαθαιχπηνπκε ηελ βνχιεζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Καηαιαβαίλνληαο 

ηα ιφγηα ησλ άιισλ θαηαιαβαίλνπκε ηηο ζθέςεηο ηνπο. Αθφκε θαη απηφ είλαη αλνινθιήξσην 

ρσξίο λα θαηαλνήζνπκε ηα θίλεηξά ηνπο ή γηαηί εθθξάδνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο. Δίλαη αθξηβψο 

απηή ε αίζζεζε πνπ νινθιεξψλνπκε ηελ ςπρνινγηθή αλάιπζε κφλν φηαλ αλαθαιχπηνπκε ην 

πην κπζηηθφ εζσηεξηθφ πιαίζην ηεο ιεθηηθνπνηεκέλεο ζθέςεο. (Vygotsky, 1988).  

Σέινο, ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ επεξεάδνληαη 

απφ ηελ γιψζζα. Δξσηήκαηα φπσο πνηεο είλαη απηέο θαη κε πνην ηξφπν επεξεάδνληαη θαη ζε 

πνην βαζκφ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ εξεζίζκαηα γηα έλα λέν ηνκέα έξεπλαο αλάκεζα 

ζηνπο ήδε ππάξρνληεο ζην ζέκα ηεο γισζζηθήο αηηηνθξαηίαο.  

     Η γιψζζα απνηειεί έλαλ θψδηθα πνπ αθνξά ην άηνκν, ηελ θνηλσλία, ηνλ πνιηηηζκφ. Η 

ζπκπεξίιεςε λεπξναπεηθνληζηηθψλ, ςπρνινγηθψλ, θνηλσληνινγηθψλ θαη αλζξσπνινγηθψλ 

επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ ζηηο κεηέπεηηα έξεπλεο ζα νδεγήζεη ζε κηα πην νινθιεξσκέλε 

εηθφλα ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο γιψζζαο. Η γιψζζα δελ κεηαδίδεη απιψο έλα κήλπκα, ην 

δεκηνπξγεί, δελ εθθξάδεη απιψο ηνλ άλζξσπν, ηνλ ζπγθξνηεί, ηνλ κεηακνξθψλεη 

(Κηνπξηζάθεο, 1995). 
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