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Δηζαγσγή 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη ε αλζξώπηλε κλήκε απνηειεί κία ηδηαίηεξε 

επηηειηθή γλσζηηθή ιεηηνπξγία πνπ είλαη εληππσζηαθή θαη ζε κεγάιν βαζκό 

εμαξηάηαη από ηε ιεηηνπξγία ελόο πνιύπινθνπ λνεηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Υαξαθηεξίδεηαη, κάιηζηα, από ηξία ζηάδηα: ηελ θσδηθνπνίεζε, πνπ ιεηηνπξγεί ζε 

πξώηε θάζε πξνθεηκέλνπ νη πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηβάιινληνο λα εηζαρζνύλ ζηελ 

κλήκε κε θάπνην ηξόπν, ηελ απνζήθεπζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε δηαηήξεζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ γηα έλα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, θαη ηελ αλάζπξζε ησλ 

απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηώλ, πνπ ζπρλά κνηάδεη γξήγνξε θαη εύθνιε ζαλ λα είλαη 

απηόκαηε. Ιδηαίηεξα, ε αλάζπξζε πεξηιακβάλεη δύν μερσξηζηέο δηαδηθαζίεο: ηελ 

αλαγλώξηζε θάπνησλ εξεζηζκάησλ πνπ ππνβνεζνύλ ην άηνκν, πξνζθέξνληάο ηνπ 

ελδείμεηο πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιέζεη κόλν ηηο πιεξνθνξίεο εθείλεο πνπ ηνπ είλαη 

απαξαίηεηεο θαη ηελ αλάθιεζε πνπ αλαζύξεη από ηε κλήκε ρσξίο ηδηαίηεξε βνήζεηα 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (Βνζληάδνπ, 2001).  

Μνινλόηη ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο κλήκεο άξρηζε ζηελ 

ςπρνινγία ζρεηηθά λσξίο, νη πξώηεο ζπγθξνηεκέλεο ζεσξίεο εθθξάζηεθαλ ζηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη δηαθώηηζαλ ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ζρεηηθά κε ηα 

δύν δηαθνξεηηθά είδε κλήκεο – ηελ βξαρύρξνλε θαη ηε καθξόρξνλε κλήκε- (ζεσξία 

ησλ δύν ιεηηνπξγηώλ) (Atkinson&Shiffrin, 1968), αιιά θαη ζρεηηθά κε ην γεγνλόο όηη 

νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθξαηνύληαη θαιύηεξα ζηε κλήκε είλαη εθείλεο πνπ έρνπλ 

ππνζηεί βαζύηεξε επεμεξγαζία (ζεσξία ησλ επηπέδσλ επεμεξγαζίαο) 

(Craik&Kockhart, 1974). Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί απηό ιεηηνπξγνύλ νη 

αηζζεηήξηνη θαηαγξαθείο, μερσξηζηνί γηα θάζε κηα από ηηο πέληε αηζζήζεηο, νη νπνίνη 

έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα απνζεθεύνπλ κηα νινθιεξσκέλε αλαπαξάζηαζε ηνπ 

αηζζεηήξηνπ εξεζίζκαηνο κε κεγάιε πνζόηεηα πιεξνθνξηώλ αλαγλσξίδνληαο θάζε 

θνξά ην εξέζηζκα πνπ δηαηεξήζεθε θαη αξρίδνληαο ηελ επεμεξγαζία ηνπ (Best, 1992; 

Ellis&Hunt, 1989). Μάιηζηα, κέζσ ηεο αληίιεςεο, νη πξώηεο απνζεθεπκέλεο 

πιεξνθνξίεο ηεο αηζζεηεξηαθήο κλήκεο κεηαθέξνληαη ζηε βξαρύρξνλε κλήκε, αθνύ 

έρνπλ γίλεη αληηθείκελν πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο (Βνζληάδνπ, 2001).  
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ηελ θαζεκεξηλή δσή πνιιέο θνξέο νη άλζξσπνη παξαηεξνύλ όηη όηαλ 

βξίζθνληαη ζε κία θαθή ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε όινο ν θόζκνο κνηάδεη ζαλ λα 

θηλείηαη ελαληίνλ ηνπο, ελώ θαίλεηαη λα ηνπο ζπκβαίλνπλ πεξηζζόηεξα αξλεηηθά 

πξάγκαηα. Αθόκα θαη νη αλακλήζεηο ηνπο, σο πξνο παξειζνληηθά θαη πεξαζκέλα 

πιένλ γεγνλόηα ηεο δσήο ηνπο, κνηάδνπλ πην αξλεηηθέο από ην ζπλεζηζκέλν θαηά ηηο 

εκέξεο πνπ ε δηάζεζή ηνπο δελ είλαη θαιή. Αλ θαη πξόθεηηαη γηα έλα θαηλόκελν πνπ 

έρνπλ βηώζεη νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη, σζηόζν ιίγνη έρνπλ αλαξσηεζεί πνηα ζρέζε 

ππάξρεη αλάκεζα ζηε δηάζεζε θαη ζηελ ηθαλόηεηα ησλ αλζξώπσλ λα ζπκνύληαη. 

Χζηόζν, ε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα πνπ έρεη αζρνιεζεί κε ην ζέκα, ππνζηεξίδεη όηη 

ηα θαηλόκελα απηά πνιύ πηζαλόλ λα έρνπλ θάπνηα λεπξνινγηθή βάζε (Erketal., 

2003).  

Πξάγκαηη, ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξόληα έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά νη 

έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο δηάζεζεο θαη ησλ δηαηαξαρώλ απηήο κε 

ηελ κλήκε.  Ήδε, από ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα είραλ εκθαληζηεί νη πξώηεο 

κειέηεο πνπ εηζεγνύληαλ ην ζηελό δεζκό κεηαμύ ηεο δηάζεζεο ηνπ αηόκνπ θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο ζπζρεηίζεσλ κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε (Bousfield, 1950). 

Αλαιπηηθόηεξα, νη πξώηεο απηέο αλαθνξέο, πνπ ρξνλνινγνύληαη, ήδε, από ην 1917, 

πεξηιάκβαλαλ παξαηεξήζεηο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο δσήο, 

ε ζπγθεθξηκέλε δηάζεζε ελόο αλζξώπνπ έρεη έληνλε επίδξαζε ηόζν ζηνπο ηξόπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο επεμεξγάδεηαη ην πεξηβάιινλ, όζν θαη ζηηο αλακλήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε 

ην παξειζόλ, όπσο θαη ζηα ζηνηρεία πνπ επηιέγεη λα θσδηθνπνηήζεη αλαθνξηθά κε έλα 

παξνληηθό επεηζόδην (Lewis&Critchley, 2003).  

πγθεθξηκέλα, έρνπλ εληνπηζηεί δύν επηδξάζεηο ηεο δηάζεζεο ζηε κλήκε: ε 

ζπκβαηόηεηαηεο δηάζεζεο (moodcongruence) θαη ε εμάξηεζε ηεο δηάζεζεο 

(mooddependence) (Ellis&Ashbrook, 1991; Blaney, 1986). Σν πξώην είλαη έλα 

θαηλόκελν θαηά ην νπνίν ην ζπλαηζζεκαηηθό πιηθό αλαθαιείηαη κε κεγαιύηεξε 

αθξίβεηα ζε δηάζεζε πνπ ηαηξηάδεη κε ην ζπλαηζζεκαηηθό πεξηερόκελν ησλ 

αλακλήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ελζύκεζε όισλ ησλ αξλεηηθώλ γεγνλόησλ ηνπ 

παξειζόληνο όηαλ ην άηνκν βξίζθεηαη ζε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε, είλαη έλα 

παξάδεηγκα ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε αλαινγία ηεο δηάζεζεο. Από ηελ 

άιιε πιεπξά, ε εμάξηεζε ηεο δηάζεζεο απνηειεί ηελ δηεπθόιπλζε ηεο κλήκεο όηαλ ε 

δηάζεζε θαηά ηελ αλάθηεζε ηαηξηάδεη κε ηε δηάζεζε θαηά ηελ θσδηθνπνίεζε. Με πην 

απιά ιόγηα, νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα ζπκνύληαη πην εύθνια έλα γεγνλόο ζην νπνίν ε 
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δηάζεζή ηνπο έκνηαδε κε ηελ ησξηλή ηνπο δηάζεζε. ηελ εμάξηεζε ηεο δηάζεζεο ην 

αλαθαινύκελν ζηε κλήκε πιηθό ζπλήζσο έρεη έλα νπδέηεξν ζπλαηζζεκαηηθό ζζέλνο 

(Lewis&Critchley, 2003). 

Οη κειέηεο γηα ηε ζπζρέηηζε κεηαμύ δηάζεζεο θαη κλήκεο έρνπλ ιάβεη 

δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο κειεηώληαο άιιεο θνξέο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ θαη 

ηνλ ηξόπνπ πνπ απηή αιιάδεη αλάινγα κε ηε δηάζεζε θαη άιιεο θνξέο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο θαη ηνλ ηξόπν πνπ απηέο επηδξνύλ ζε ζπκπεξηθνξέο θαη 

ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κλήκε. Οη ζπρλόηεξεο πεξηπηώζεηο ηεο δεύηεξεο 

θαηεγνξίαο είλαη απηέο πνπ εμεηάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμύ θαηάζιηςεο ή δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο θαη κλήκεο (Kring, Davison, Neale&Johnson, 2010). εκεηώλνληαη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο δηάζεζεο ζε όιεο ηηο κλεκνληθέο πηπρέο κε επηδξάζεηο ηόζν 

ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ όζν θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Boulanger, 

Lejeune&Blairy, 2013).  

Μάιηζηα, παξαηεξείηαη όηη όζν πεξηζζόηεξν ηα αληίζηνηρα ζπκπηώκαηα ησλ 

δηαηαξαρώλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ακβιύλνληαη, ηόζν πεξηζζόηεξν επεξεάδνληαη νη 

κλεκνληθέο ηθαλόηεηεο ησλ αηόκσλ κε κεγάιεο αιιαγέο ζηελ δεισηηθή θαη ζηελ 

δηαδηθαζηηθή κλήκε πνπ εκθαλίδνληαη λα ιεηηνπξγνύλ κε ρακειόηεξεο απνδόζεηο ζε 

ζρέζε κε αλζξώπσλ πνπ είλαη πγηείο (Wilfredetal., 1999).  

Αθόκα, όζνλ αθνξά ζηελ απηνβηνγξαθηθή κλήκε, παξαηεξείηαη όηη ηα άηνκα 

κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο έρνπλ ηελ ηάζε λα αλαθαινύλ γεληθεπκέλεο 

αλακλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο εθδειώλνληαο, σζηόζν, αδπλακία λα ζπκεζνύλ ην ρώξν 

ή ην ρξόλν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα γεγνλόηα (Kimetal., 2014; Κnochel-

Oerteletal., 2012). Οη ιεπηνκέξεηεο ελόο γεγνλόηνο εκθαλίδνληαη αδύλακεο ζηε 

κλήκε, ελώ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο παξαηεξνύληαη θαη ζε άιια είδε ηεο 

κλήκεο όπσο είλαη ε ζεκαζηνινγηθή πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε ηεο δνκήο θαη ηεο 

ζεκαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ, όπσο θαη ε κλήκε εξγαζίαο κε πξνβιήκαηα ζηελ 

δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ απόθξηζε 

(Changetal., 2011; Cremaschietal., 2013). 

Παξάιιεια, επηζεκαίλεηαη βηβιηνγξαθηθά όηη νη κειέηεο γηα ηε ζπζρέηηζε 

κεηαμύ δηάζεζεο θαη κλήκεο έρνπλ παξαδνζηαθά πεξηνξηζηεί ζηνλ ζπκπεξηθνξηθό 

ηνκέα, κε ειάρηζηα πξάγκαηα λα είλαη γλσζηά γηα ηελ λεπξσληθή δηαδηθαζία πνπ 

βξίζθεηαη πίζσ από ηελ αληίζηνηρε επίδξαζε. Παξόια απηά, πξόζθαηεο 
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λεπξναπεηθνληζηηθέο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ (emotionalcontext) ζηελ θσδηθνπνίεζε θαη ζηελ αλάθιεζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ έρνπλ δώζεη αξθεηέο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα εηδηθόηεξεο 

εγθεθαιηθέο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

(Erketal., 2003). Όζνλ αθνξά ζηε γλσζηηθή δηαδηθαζία έρεη πξνηαζεί κία 

«ζεκαζηνινγηθή-δηθηπαθή πξνζέγγηζε» (semantic-networkapproach), ε νπνία απνηειεί 

θαη έλα δεκνθηιέο ςπρνινγηθό κνληέιν γηα ηελ εξκελεία ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ηεο 

δηάζεζεο θαη ησλ γλσζηαθώλ δηαδηθαζηώλ (cognitiveprocesses) (Bower, 2003).  

ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε, ζπγθεθξηκέλνη κλεκνληθνί θόκβνη 

ζπλελώλνπλ πνιιέο ζρεηηθέο πιεπξέο ελόο ζπλαηζζήκαηνο, όπσο γηα παξάδεηγκα, 

απηόλνκεο αληηδξάζεηο, εθθξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη πεξηγξαθέο θαηαζηάζεσλ πνπ 

είλαη πηζαλόλ λα πξνθαιέζνπλ ην ζπλαίζζεκα. Η δηέγεξζε ζε νπνηαδήπνηε από απηέο 

ηηο ζπλδέζεηο δηαδίδεηαη ζηνλ θόκβν θαη, θαηόπηλ, ζην ππόινηπν ζπλδεδεκέλν δίθηπν. 

Άιισζηε, αξθεηέο λεπξνςπρνινγηθέο κειέηεο απνθαιύπηνπλ δίθηπα ζύλδεζεο 

κεηαμύ ηνπ θαηώηεξνπ θξνηαθηθνύ θινηνύ (inferiortemporalcortex –IT), ν νπνίνο 

απνζεθεύεη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ νπηηθώλ εξεζηζκάησλ θαη ηεο ακπγδαιήο 

(amygdale), ηεο νπνίαο ε ελεξγνπνίεζε θαζξεθηίδεη θάζε θνξά ηε δηαθνξεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε ηνπ αηόκνπ (Rolls&Stringer, 2000).  

Οη παξαηεξήζεηο απηέο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθεθαιηθώλ 

λεπξσληθώλ δηθηύσλ δηαθσηίδνπλ θαιύηεξα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ζρεηηθά κε ηε 

ζύλδεζε ηεο αλζξώπηλεο κλήκεο κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε. Δύθνια, έηζη, 

κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηή ε λεπξσληθή νξγάλσζε ζα 

κπνξνύζε λα νδεγήζεη ηα άηνκα, είηε ζηελ ζπκβαηόηεηα ηεο δηάζεζεο είηε θαη ζηελ 

εμάξηεζε ηεο δηάζεζεο αλάινγα θάζε θνξά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο.  

Παιαηόηεξεο κειέηεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ζρεηηθέο κε ηηο δηαβαζκίζεηο 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ επηδξάζεσλ ζηελ αληίιεςε θαη ζηε κλήκε, ππνζηεξίδνπλ, 

επίζεο, όηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο επηιεθηηθήο 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηξόπν δηαδξαζηηθό, ε νπνία, κε ηε 

ζεηξά ηεο, ζπκβάιιεη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο έληαζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζεζεο 

ηνπ αηόκνπ (Matthews&MacLeod, 1994). Αιιά θαη λεόηεξεο κειέηεο ζπδεηνύλ θαη 

επηβεβαηώλνπλ κε ηα πεηξάκαηά ηνπο ην γλσζηό σο «θαηλόκελν ζπκβαηόηεηαο 

κλήκεο - δηάζεζεο» (mood-congruentmemoryeffect) ππνζηεξίδνληαο όηη βξίζθεη 
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εθαξκνγέο θαη θαηά ηε θπζηθή δηάζεζε ησλ αηόκσλ. Σν απνηέιεζκα είλαη όηη ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή ηα άηνκα πνπ είλαη ραξνύκελα ζπκνύληαη θαιύηεξα ηηο 

επράξηζηεο από ηηο δπζάξεζηεο πιεξνθνξίεο, ελώ ηα άηνκα πνπ είλαη ιππεκέλα 

αλαθαινύλ επθνιόηεξα ηηο ζιηβεξέο από ηηο επράξηζηεο πιεξνθνξίεο (Mayer, 

McCormick&Strong, 1995). 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ε γιώζζα απνηειεί έλα πνιύπινθν ζπκβνιηθό 

ζύζηεκα, ην νπνίν αληηπξνζσπεύεη ηόζν ηα αληηθείκελα θαη γεγνλόηα ηνπ εμσηεξηθνύ 

θόζκνπ όζν θαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ηδέεο ησλ νκηιεηώλ (Βνζληάδνπ, 2001). Οη 

άλζξσπνη ηελ ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα πιεξνθνξεζνύλ γηα πξόζσπα θαη πξάγκαηα 

αλεμάξηεηα από ηόπν θαη ρξόλν, γηα λα αληαιιάμνπλ αθεξεκέλεο ζθέςεηο ή λα 

κεηαδώζνπλ γλώζεηο κέζα από ηε ρξήζε θαλόλσλ, ρσξίο, σζηόζν, λα έρνπλ θάζε 

θνξά ελζπλείδεηε γλώζε ησλ θαλόλσλ απηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. Σα επίπεδα ηεο 

γιώζζαο είλαη θάζε θνξά δηαθνξεηηθά. Ξερσξίδνπλ ην θσλνινγηθό (θσλήκαηα), ην 

κνξθνινγηθό (κνξθήκαηα), ην ζπληαθηηθό (ζύληαμε), ζεκαζηνινγηθό (ζεκαζίεο 

ιέμεσλ/πξνηάζεσλ), αιιά θαη ην πξαγκαηνινγηθό επίπεδν ηεο γιώζζαο, εθ ησλ 

νπνίσλ ην ηειεπηαίν αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο αλζξώπηλεο επηθνηλσλίαο 

θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ιόγνπ θάζε νκηιεηή ζην αληίζηνηρν εμσγισζζηθό 

πεξηβάιινλ (Βνζληάδνπ, 2001).  

Οη πξώηεο ζπζηεκαηηθέο ςπρνινγηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηε γιώζζα θαη ηε 

ζρέζε απηήο κε ηε κλήκε πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη 

απνθάιπςαλ όηη είλαη πεξηζζόηεξν εύθνιν λα αλαθιεζνύλ πξνηάζεηο ηεο γιώζζαο 

πνπ ππαθνύνπλ ζε βαζηθνύο ζπληαθηηθνύο θαη ζεκαζηνινγηθνύο θαλόλεο από εθείλεο 

πνπ είλαη ζπληαθηηθά θαη ζεκαζηνινγηθά αλώκαιεο (Miller&Isaard, 1963; 

Marks&Miller, 1964). Γεληθόηεξα, ε ςπρνινγηθή έξεπλα γηα ηελ παξαγσγή, 

θαηαλόεζε θαη αλάπηπμε ηεο γιώζζαο παξείρε ζηνπο γισζζνιόγνπο έλα κνληέιν 

εξκελείαο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαλόεζεο θαη παξαγσγήο πξνηάζεσλ από ηνλ άλζξσπν, 

ελώ νη ςπρνγισζζηθέο έξεπλεο έδεημαλ όηη ε θαηαλόεζε θαη παξαγσγή ηνπ ιόγνπ δελ 

επεξεάδνληαη κόλν από εζσηεξηθνύο θαλόλεο πνπ αθνξνύλ ζηε γισζζηθή 

πνιππινθόηεηα, αιιά θαη από ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε πνιιέο 

θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο επηδξάζεηο γηα ηε γισζζηθή αλάπηπμε θαη παξαγσγή 

(Βνζληάδνπ, 2001).  
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Πξάγκαηη, ε γιώζζα αλαδεηθλύεηαη ζε έλα πνιύ δπλακηθό όρεκα γηα ηελ 

έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηόκνπ, ην νπνίν, παξάιιεια αζθεί ζεκαληηθή 

επίδξαζε θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ ζπλνκηιεηώλ. Αθόκα θαη νη 

κεκνλσκέλεο ιέμεηο, απνκνλσκέλεο ε κία από ηελ άιιε, έρεη δηαπηζησζεί εξεπλεηηθά 

όηη κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο όπσο 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλδένληαη ζε κεγάιν βαζκό κε ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ιέμεηο, 

κνινλόηη νη ίδηεο νη ιέμεηο απηέο δελ αλαθέξνληαη απεπζείαο ζε ζπλαηζζήκαηα 

(Vinson, Ponari&Vigliocco, 2013). Δπηπιένλ, ην ζπλαηζζεκαηηθό πεξηερόκελν ησλ 

ιέμεσλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ απηόκαηε ιεμηθή επεμεξγαζία απιώλ 

ιέμεσλ, όπσο έρεη δηαπηζησζεί από έξεπλεο ζε ιέμεηο άζεκεο ή, αληίζεηα κε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία (Koustaetal., 2011, Larsenetal., 2008). πκπιεξσκαηηθά, ε κε 

ιεθηηθή γιώζζα θαη επηθνηλσλία εκθαλίδεη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο θαη επεξεάδεηαη 

ηδηαίηεξα εθθξάδνληαο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο ζηα άηνκα κε δηάθνξεο ςπρηθέο ή 

αγρσηηθέο δηαηαξαρέο, αιιά θαη κε δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο ή ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο ηδηαίηεξα όηαλ εκθαλίδεηαη εμαζζέλεζε ηνπ ζπλεηδεηνύ ειέγρνπ 

(Παπαδάθε – Μηραειίδε, 1998). 

 

Μνινλόηη, σζηόζν, όιεο νη ζρεηηθέο έξεπλεο πξνζθέξνπλ ζηνηρεία γηα ηε 

ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα ζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιέμεσλ ζηελ 

επεμεξγαζία ηνπο, νη αθξηβείο κεραληζκνί πνπ εκπιέθνληαη ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο 

παξακέλνπλ αδηεπθξίληζηνη ζε κεγάιν βαζκό (Vinson, Ponari&Vigliocco, 2013). 

Παξόια απηά, αλαγλσξίδεηαη όηη ε εζσηεξηθή εκπεηξία δηαθνξεηηθώλ 

ζπλαηζζεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε νπνία ζπρλά ππνβνεζείηαη θαη από ην πεξηβάιινλ 

(γηα παξάδεηγκα, εθθξάζεηο πξνζώπνπ ή ζηάζεηο ζώκαηνο θιπ.) δεκηνπξγνύλ 

ζπλαηζζεκαηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία νη επηζηήκνλεο ζεσξνύλ όηη εκπιέθνληαη 

ζεκαληηθά ζηνπο ηξόπνπο γισζζηθήο θαηαλόεζεο θαη επεμεξγαζίαο αθόκα θαη 

αθεξεκέλσλ ελλνηώλ (Havas & Matheson, 2013, Moseley et al., 2012). 

 

Γηα ηελ αθξίβεηα, ε επίδξαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ 

γισζζηθή έθθξαζε θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ, έρεη αλαδεηρζεί ζε έλα 

δεκνθηιέο εξεπλεηηθό πεδίν ζην ρώξν ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο. ε πνιιέο 

πεηξακαηηθέο έξεπλεο αθνινπζείηαη ε ζπλήζεο δηαδηθαζία επέκβαζεο ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ έηζη ώζηε λα αλαιπζνύλ νη επηδξάζεηο 

ηεο ζε όιεο ηηο γλσζηαθέο δηαδηθαζίεο (cognitiveprocesses) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
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ηεο αληίιεςεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ, ηεο κλήκεο όπσο θαη ηεο 

γισζζηθήο θαηαλόεζεο θαη έθθξαζεο (Perrig&Perrig, 1988). Αλαγλσξίδεηαη, 

σζηόζν, ε αλάγθε πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο ηεο ζύλδεζεο κεηαμύ απηώλ ησλ 

κεηαβιεηώλ, θαζώο ζηηο πεηξακαηηθέο κειέηεο ελππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο ηα 

ππνθείκελα λα «κηκνύληαη» κία δηάζεζε πνπ ηνπο ππνβάιιεηαη θαη, αλάινγα, λα 

επηθεληξώλνληαη ζε πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ είλαη αληηζηνηρνύλ πξνο 

απηή ηνπο ηε δηάζεζε κε απνηέιεζκα ην πιηθό απηό λα ζπγθεληξώλεη πεξηζζόηεξν 

ηελ πξνζνρή ηνπο (επηιεθηηθή κλήκε), αιιά θαη λα γίλεηαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό 

αληηθείκελν επεμεξγαζίαο (Perrig&Perrig, 1988).  

  

Η παξνύζα εξγαζία επηρεηξεί λα κειεηήζεη αλαιπηηθά ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

γιώζζαο θαη ηεο κλήκεο. Ιδηαίηεξν αληηθείκελν κειέηεο απνηειεί ν ηξόπνο κε ηνλ 

νπνίν ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ επεξεάδεη ηηο αλσηέξσ γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο. Έκθαζε απνδίδεηαη ζηηο δηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη, θπξίσο, 

ζηελ θαηάζιηςε θαη ηνλ ηξόπν πνπ ηα ζπκπηώκαηα απηήο απνθαιύπηνπλ ηηο 

ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηελ δπλαηόηεηα ησλ αηόκσλ λα απνζεθεύνπλ, λα αλαθαινύλ 

ή λα επεμεξγάδνληαη γισζζηθά πιεξνθνξίεο θαη λα εθθξάδνπλ απηέο ζπγθξηηηθά κε 

πγηή άηνκα. 

 Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο αλσηέξσ κειέηεο, ε εξγαζία δηαθξίλεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα θεθάιαηα. πγθεθξηκέλα, ζην πξώην θεθάιαην επηρεηξείηαη ε 

απνζαθήληζε βαζηθώλ όξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εξεπλεηηθό ζέκα όπσο είλαη ε 

γιώζζα, ε κλήκε, ην ζπλαίζζεκα, ε έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο όπσο 

θαη νη δηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο/θαηάζιηςε.  

ην δεύηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ηππηθή γλσζηηθή αλάπηπμε θαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο ζηνλ άλζξσπν. Αθνινύζσο, ζην ηξίην θεθάιαην αλαιύεηαη ε 

έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο κέζα από ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή 

επηζθόπεζε θαη παξνπζηάδνληαη αληίζηνηρεο κειέηεο πνπ δηεξεπλνύλ ηηο επηδξάζεηο 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ ζηνπο αζζελείο κε έκθαζε θπξίσο, ζε κλεκνληθέο 

θαη γισζζηθέο επηδξάζεηο. 

 ηε ζπλέρεηα, ζην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη πην εμεηδηθεπκέλα ε 

επίδξαζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ πεξηερνκέλνπ ηνπ ιόγνπ ζηε γισζζηθή επεμεξγαζία, 

ελώ ζην πέκπην θεθάιαην αλαιύεηαη δηεμνδηθά ε έλλνηα θαη ηα είδε ηεο κλήκεο.   
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Δηδηθόηεξα, ζην έθην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ζπλαηζζήκαηνο θαη κλήκεο, ελώ ζην έβδνκν θεθάιαην 

γίλνληαη εθηεηακέλεο αλαθνξέο ζε εηδηθόηεξεο πεξηνρέο ηεο κλήκεο θαη ηνλ ηξόπν νπ 

απηέο πξνζβάιινληαη από ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο.  

ην όγδνν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην επηδηώθεηαη κία θξηηηθή ζύλζεζε ησλ 

πεγώλ ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ αηόκσλ ζηε 

γιώζζα θαη ζηε κλήκε ηνπο. Σέινο, ε εξγαζία νινθιεξώλεηαη κε ηελ εμαγσγή 

ζρεηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ γηα κειινληηθή ρξήζε. 
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Κεθάιαην Πξώην 

Απνζαθήληζε βαζηθώλ όξσλ 

1.1.Γιώζζα: έλλνηα θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα 

Ο όξνο «γιώζζα» αλαθέξεηαη ζηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο ηνπ ιόγνπ κέζα από 

έλα ζύζηεκα ζπκβόισλ ην νπνίν είλαη θνηλσληθά απνδεθηό. Μάιηζηα, ε γιώζζα, σο 

ζπκβνιηθό ζύζηεκα, εκθαλίδεηαη ζπλήζσο κε δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο είηε κέζσ ηνπ 

θαζεκεξηλνύ, πξνθνξηθνύ, είηε κέζσ ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ (Υξεζηίδεο, 2005). ε 

γεληθέο γξακκέο πξόθεηηαη γηα έλα από ηα πην πνιύπινθα νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα 

δηαθνξνπνηεκέλσλ ζεκάησλ, ελώ ζπλδέεηαη ζεκαληηθά κε ηελ ζπκβνιηθή ζθέςε, ηελ 

λνεηηθή επθακςία θαη πιαζηηθόηεηα, ηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηώλ θαη ησλ 

κλεκνληθώλ αλαπαξαζηάζεσλ, αιιά θαη ηελ εμέιημε ηεο ζθέςεο από ηνπο ηππηθνύο 

ζπιινγηζκνύο ζε πςειόηεξα επίπεδα ελλνηνινγηθήο αθαίξεζεο (Παξαζθεπόπνπινο, 

1997).  

Σα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο γιώζζαο αθνξνύλ ζπλήζσο ζηελ γξακκαηηθή, 

δειαδή ζηε ζύληαμε (syntax), είηε ζηε κνξθνινγία (morphology) ηεο γιώζζαο, 

δειαδή ηα κνξθήκαηα κε ηα νπνία εθθέξεηαη ν ιόγνο. Αθνξνύλ, επίζεο, θαη ζηελ 

πξαγκαηνινγία (semantics) ηεο γιώζζαο , δειαδή, ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ κέζα ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθό πιαίζην (Υξεζηίδεο, 2005). Όπσο πξναλαθέξζεθε, 

ην άηνκν κε ηε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ ηεο γιώζζαο θαηαθέξλεη λα 

απνηππώζεη όρη κόλν ηα εμσηεξηθά αληηθείκελα θαη γεγνλόηα, αιιά θαη ηηο ηδέεο, ηηο 

ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Αληίζηνηρα, ζηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο 

πξαγκαηνινγίαο ηεο γιώζζαο, ηα αμηνπνηεί πξνζαξκόδνληαο ην ιόγν ηνπ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηόκνπ πνπ επηθνηλσλεί, αιιά θαη ηνπ επξύηεξνπ εμσγισζζηθνύ 

πεξηβάιινληνο (Βνζληάδνπ, 2001).  

1.2.Γιώζζα θαη ζθέςε 

Ο δηακεζνιαβεηηθόο ξόινο ηεο γιώζζαο ζην ζρεκαηηζκό λνεηηθώλ ελλνηώλ 

έρεη θαηαθαλεί ζε πιείζηεο ςπρνινγηθέο κειέηεο, όπσο θαη ην γεγνλόο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο γιώζζαο σο θαζνδεγεηή ηεο ζπκπεξηθνξάο. Με ηε ιεηηνπξγία ηεο 

γιώζζαο σο δηάκεζν (verbalmediation), ην άηνκν κπνξεί λα παξεκβάιεη απηήλ 

κεηαμύ ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο, αιιά θαη λα ζθέπηεηαη κε ιεθηηθά ζύκβνια, όπσο 
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θαη λα επηθαιείηαη γισζζηθά ζηεξίγκαηα γηα ηελ επίιπζε θαζεκεξηλώλ πξνβιεκάησλ 

(Slavin, 2007).  

ύκθσλα κε ην Γηεζλέο Γηαγλσζηηθό Δγρεηξίδην ηεο Ακεξηθαληθήο 

Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο (APA, 2013), εηδηθόηεξα πξνβιήκαηα ζηα δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ηεο γιώζζαο είλαη δπλαηόλ λα εκθαλίδνληαη είηε ιόγσ δηαηαξαγκέλεο 

γισζζηθήο θαηαλόεζεο (languagecomprehension), είηε ιόγσ δηαηαξαγκέλεο 

γισζζηθήο παξαγσγήο-έθθξαζεο (languageproduction), είηε θαη ζε ζπλδπαζκό ησλ 

δύν παξαπάλσ δπζθνιηώλ.  Δίλαη απνδεθηό γεληθόηεξα όηη ηα γισζζηθά ειιείκκαηα 

(languageimpairments) αθνξνύλ γεληθόηεξεο δηαηαξαρέο ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

γισζζηθώλ πιεξνθνξηώλ, ελώ ε ζύλδεζή ηνπο, από ηελ παηδηθή ειηθία θαη κεηέπεηηα, 

κε παξάγνληεο βηνινγηθήο θύζεσο, αιιά θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθνύο θαη 

νηθνγελεηαθνύο είλαη αξθεηά πςειή (Mash&Barkley, 2006).  

1.3.Μλήκε: έλλνηα θαη είδε ηεο κλήκεο 

 Αληίζηνηρα, ε έλλνηα ηεο κλήκεο (memory) αλαθέξεηαη ηόζν ζηελ λνεηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο δηαηήξεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ, όζν θαη ζην απνζεθεπηηθό ζύζηεκα 

πνπ ζπγθξαηεί ηηο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη ζηηο ίδηεο ηηο απνθηεζείζεο πιεξνθνξίεο 

πνπ ηειηθά παξακέλνπλ ζηε κλήκε (Flanagan, 2001). Πξόθεηηαη γηα κία ιεηηνπξγία 

κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηνλ άλζξσπν, δηόηη όρη κόλν ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο 

ιεηηνπξγίεο όπσο  ε αληίιεςε γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ εκπεηξηώλ, αιιά θαη ζπκβάιιεη 

νπζηαζηηθά ζηε κάζεζε, ζηε ζπλείδεζε θαη ζηελ αίζζεζε ηνπ εαπηνύ (Βνζληάδνπ, 

2001).  

 Με ηε ζεηξά ηεο ε «καθξόρξνλε κλήκε» (long-termmemory) αλαθέξεηαη ζην 

ηκήκα ηεο κλήκεο πνπ απνζεθεύεη πιεξνθνξίεο δηάξθεηαο από κεξηθά ιεπηά έσο θαη 

πνιιέο δεθαεηίεο θαη ππνδηαηξείηαη ζε θαηεγνξίεο. Από απηέο, ε «απηνβηνγξαθηθή 

κλήκε» (autobiographicalmemory) ρξεζηκεύεη γηα ηελ αλάκλεζε πιεξνθνξηώλ 

ζρεηηθά κε ηνλ εαπηό, ελώ πεξηγξάθεηαη σο κία γλσζηηθή ιεηηνπξγία πνπ 

πεξηιακβάλεη ζεκαζηνινγηθά θαη επεηζνδηαθά παξειζνληηθά γεγνλόηα ηεο δσήο ηνπ 

αλζξώπνπ. Αλάινγα, κηα άιιε θαηεγνξία ηεο καθξόρξνλεο κλήκεο είλαη θαη ε 

«επεηζνδηαθή κλήκε» (episodicmemory), ε νπνία απνζεθεύεη πιεξνθνξίεο αλάινγα 

κε ηα ζπκβάληα, επεηζόδηα πνπ έρνπλ δηαδξακαηηζηεί, αιιά θαη ε «ζεκαζηνινγηθή 

κλήκε» (semanticmemory) γηα ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηώλ ρξήζηκσλ ή 

ελδηαθεξόλησλ. Μία αθόκα έλλνηα – ππνθαηεγνξία ηεο καθξόρξνλεο κλήκεο είλαη 
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θαη ε «δηαδηθαζηηθή κλήκε» (proceduralmemory), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ 

απνζήθεπζε θαη αλάθιεζε απηνκαηνπνηεκέλσλ δηεξγαζηώλ. Αληίζεηα, ε «δεισηηθή 

κλήκε» (declarativememory) αλαθέξεηαη σο ιεηηνπξγία, ζε γεγνλόηα πνπ ην άηνκν 

ζπλεηδεηά ζπκάηαη θαη ζηα νπνία ζπλεηδεηά έρεη πξόζβαζε. Χζηόζν, θνηλό ζηνηρείν 

ζε όιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο είλαη ε καθξόρξνλε απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηώλ 

είηε νη αλακλήζεηο είλαη πξνζσπηθέο, είηε είλαη θσδηθνπνηεκέλεο (Flanagan, 2001).  

 Αληίζηνηρα, σο «βξαρύρξνλε κλήκε» (short-termmemory) νξίδεηαη ην 

απνζεθεπηηθό εθείλν ηκήκα ηεο κλήκεο πνπ έρεη δηάξθεηα δσήο από 30 δεπηεξόιεπηα 

έσο θαη ιίγα ιεπηά. Λεηηνπξγεί κε έλαλ δηκεξή κεραληζκό ελόο επεμεξγαζηή 

πιεξνθνξηώλ θαη κηαο απνζήθεο δεδνκέλσλ. Σέινο, ε «αηζζεηεξηαθή κλήκε» 

(aestheticmemory) αλαθέξεηαη ζην κλεκνληθό εθείλν ηκήκα πνπ έρεη ηε κηθξόηεξε 

δηάξθεηα, αθνύ ηα δεδνκέλα πνπ απνζεθεύεη εηζπξάηηνληαη από ηηο αηζζήζεηο θαη 

δηαξθνύλ γηα νξηζκέλα θιάζκαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Καζώο νη πιεξνθνξίεο 

εηζέξρνληαη από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ κέζσ ησλ αηζζήζεσλ θαη εληνπίδνληαη από 

ηελ αληίιεςε ηνπ αηόκνπ ώζηε λα γίλνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, ππνζηεξίδεηαη 

όηη ε αηζζεηεξηαθή κλήκε απνηειεί ηνλ πξνζάιακν ηεο εηζόδνπ ησλ πιεξνθνξηώλ 

ζηε βξαρύρξνλε κλήκε (Βνζληάδνπ, 2001).  

Σν λνεηηθό ζύζηεκα από ην νπνίν εμαξηάηαη ε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο είλαη 

εμαηξεηηθά πνιύπινθν θαη βαζίδεηαη ζε ηξία δηαθνξεηηθά ζηάδηα: ηελ θσδηθνπνίεζε, 

ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αλάζπξζε. Η θσδηθνπνίεζε ησλ αηζζεηήξησλ πιεξνθνξηώλ 

δηεπθνιύλεηαη κέζα από δηάθνξνπο κλεκνληθνύο θώδηθεο πνπ απνηεινύλ λνεηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ θπζηθώλ εξεζηζκάησλ θαη κπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα, 

νπηηθνί, παξηζηάλνληαο ηα εξεζίζκαηα σο εηθόλεο ή αθνπζηηθνί, παξηζηάλνληαο ηηο 

πιεξνθνξίεο σο αθνινπζίεο ήρσλ. Χζηόζν, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ηειηθή 

θσδηθνπνίεζε είλαη απαξαίηεην λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη νη ζεκαζηνινγηθνί θώδηθεο 

αληίζηνηρα, νη νπνίνη ζα εμάγνπλ έλα λόεκα από θάζε εηζεξρόκελε κέζσ ηεο 

αληίιεςεο πιεξνθνξία θαη ζα ην αλαπαξαζηήζνπλ θαηάιιεια (Eysenck&Keane, 

1995).   

Αληίζηνηρα, ζην ζηάδην ηεο απνζήθεπζεο ζηε κλήκε, νη πιεξνθνξίεο πνπ 

έρνπλ θσδηθνπνηεζεί δηαηεξνύληαη γηα έλα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ελώ ζην ηξίην 

ζηάδην, ε αλάζπξζή ηνπο ζπκβαίλεη όηαλ πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζηε 

κλήκε κε θάπνηα αθνξκή επαλαθέξνληαη ζηε ζπλείδεζε (Βνζληάδνπ, 2001). 
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Μάιηζηα, ελώ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ε αλάζπξζε ησλ πιεξνθνξηώλ κνηάδεη λα 

γίλεηαη απηόκαηα θαη κε ζρεηηθή επθνιία, ζε άιιεο πεξηπηώζεηο γηα ηελ αλάζπξζε 

ησλ πιεξνθνξηώλ πξέπεη λα πξνεγεζεί ε πξνζεθηηθή αλαγλώξηζε ζηνηρείσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ δείρλνπλ ίρλε γηα ηηο πιεξνθνξίεο θαη, αθνινύζσο, ε αλάθιεζε 

ησλ πιεξνθνξηώλ αλάινγα κε ηα αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία πνπ δίλνληαη ώζηε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε νινθιεξσκέλε αλάζπξζή ηνπο από ηελ καθξνπξόζεζκε κλήκε 

(Cassels&Green, 1999). 

ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ, ηελ νπνία κειεηά 

αλαιπηηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα ν θιάδνο ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο, ε αλζξώπηλε 

ζπκπεξηθνξά δελ είλαη δπλαηόλ λα εξκελεπηεί απνθιεηζηηθά κέζσ αληηδξάζεσλ ζε 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα αιιά ζπλεπηθνπξηθά κέζα από εζσηεξηθέο λνεηηθέο δηεξγαζίεο 

(Βνζληάδνπ, 2001).  

Δηδηθόηεξα, γίλεηαη απνδεθηό όηη δηακεζνιαβεί έλα ζηάδην ζεκαληηθήο 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ εηζέξρνληαη από ην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν θαη 

ζπκβάιινπλ κία ζεηξά από ζπζηήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληίιεςεο, ηεο 

πξνζνρήο, ηεο γιώζζαο θαη ηεο κλήκεο. Αλαγλσξίδεηαη, επηπιένλ, όηη ν αλζξώπηλνο 

λνπο δελ επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο κε ηξόπν γξακκηθό, όπνπ δειαδή από ηελ 

αληίιεςε θαη ηελ πξνζνρή, νη πιεξνθνξίεο απνζεθεύνληαλ ζηελ βξαρππξόζεζκε 

κλήκε θαη κεηαθέξνληαλ ζηε κλήκε καθξάο δηαξθείαο. Αληίζεηα, νη δηαδηθαζίεο πνπ 

ιεηηνπξγεί ζθέςε θαη κλήκε θαίλεηαη λα είλαη παξάιιειεο θαη λα αιιειεπηδξνύλ, 

ελώ ζε απηέο ζεκαληηθό ξόιν δηαδξακαηίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξεζίζκαηνο, 

αιιά θαη πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ αηόκσλ ((Eysenck&Keane, 

1995).   

 

 

1.4.πλαίζζεκα: έλλνηα θαη δηαθξίζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ  

Αλαθνξηθά ηώξα κε ηνλ όξν «ζπλαίζζεκα», απηόο πξνζδηνξίδεηαη σο «κία 

ζπγθηλεζηαθή θαηάζηαζε κε ζαθείο ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ θηλεηνπνηνύλ ηε δξάζε, 

δείρλνπλ ζηνπο άιινπο πώο ληώζνπκε θαη ξπζκίδνπλ ηηο ζπλαιιαγέο καο καδί ηνπο» 

(Cole&Cole, 2001, ζ. 243). Πξόθεηηαη γηα ηνλ γεληθόηεξν ζπγθηλεζηαθό ηόλν ή ην 
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αίζζεκα πνπ ελεξγνπνηνύλ νη άλζξσπνη όηαλ ζέινπλ λα αληηδξάζνπλ ζηηο ζπλζήθεο 

ηεο δσήο ηνπο (Cole&Cole, 2001).  

Ήδε, από ηελ βξεθηθή, αθόκα, ειηθία θαη ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο ηεο δσήο 

εκθαλίδνληαη ζην άηνκν ηα «πξσηνγελή ζπλαηζζήκαηα», δειαδή βαζηθά 

ζπλαηζζήκαηα όπσο είλαη ε ραξά, ν ζπκόο, ν θόβνο, ε ιύπε, ε έθπιεμε θαη ε αεδία, 

ηα νπνία γξήγνξα, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εμέιημεο, εκπινπηίδνληαη θαη 

κεηνλνκάδνληαη ζηελ εμειηθηηθή ςπρνινγία ζε «δεπηεξνγελή ζπλαηζζήκαηα». Σέηνηα 

ζπλαηζζήκαηα ραξαθηεξίδνληαη από πην ζύλζεηεο αηνκηθέο ζπγθηλήζεηο θαη 

πξνζδηνξίδνληαη από ηηο ζρέζεηο ηνπ αηόκνπ κε ηνλ πεξηβάιινληα θόζκν θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ππεξεθάλεηα, ηελ ληξνπή, ηνλ θζόλν θαη ηελ ελνρή (Cole&Cole, 

2001, Slavin, 2007).  

Μάιηζηα, ζπρλά νη ςπρνιόγνη ραξαθηεξίδνπλ ηα δεπηεξνγελή ζπλαηζζήκαηα 

σο πεξηζζόηεξν «ελζπλείδεηα» (self-consciousemotions), αθνύ κέζα από απηά 

εμππεξεηείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο απηνεηθόλαο ηνπ αηόκνπ πνπ θαηαλνεί πιένλ ηηο 

ζπγθηλεζηαθέο ηνπ θαηαζηάζεηο, ηνλ ηξόπν πνπ απηέο ζρεηίδνληαη κε ηνπο άιινπο θαη 

επεξεάδνπλ ην ζπλαίζζεκά ηνπ, δειαδή, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ απηνεηθόλα 

(Lewis, 1993). πλνιηθά, δελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη πνιύ 

ζεκαληηθά γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ θνηλσληθνύ θόζκνπ από ην άηνκν ζε θάζε ειηθία, 

ελώ ε ζπγθίλεζε, ε νπνία αμηνινγείηαη από ηνλ LevVygotsky σο ε πξώηε γιώζζα 

ηεο αλζξώπηλεο έθθξαζεο, παξαηεξείηαη λα είλαη παξνύζα κε εθπιεθηηθό ηξόπν ζε 

θάζε θξίζηκε ζηηγκή ηεο αλζξώπηλεο δσήο (Vygotsky, 1987, 1993).  

 Αληίζηνηρα, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, δηαθνξεηηθή ζε θάζε πεξίνδν ή 

ζηηγκή ηεο δσήο, αλαθέξεηαη ζην απνηέιεζκα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπγθηλήζεσλ 

θαη ε θαηαλόεζή ηεο από ην άηνκν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ λα 

αληηιακβάλεηαη ηνλ ηξόπν πνπ βηνινγηθά βαζηζκέλεο δνκέο αιιειεπηδξνύλ κε ην 

πεξηβάιινλ θαη ζηαδηαθά δηακνξθώλνπλ ηε δηαπξνζσπηθή ηνπ επηθνηλσλία, ηελ 

θνπιηνύξα θαη, ηειηθά, ηελ αηνκηθή πξνζσπηθόηεηα (Oatley&Jenkins, 2004, ζ. 276).  

1.5.Γηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη επίδξαζε ζηηο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο 

 Καηαιεθηηθά, κε ηνλ όξν «ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο» ή «δηαηαξαρέο ηεο 

δηάζεζεο» ελλνείηαη κία νκάδα δηαηαξαρώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από θαηαζιηπηηθή ή 
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επθνξηθή δηάζεζε ή θαη ελαιιαγή απηώλ. Πξόθεηηαη, αληίζηνηρα γηα ηηο 

θαηαζιηπηηθέο ή καληνθαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο ζηηο νπνίεο ππάξρεη θαη ε έληνλε 

δηαζεζηθή ελαιιαγή. Πξόθεηηαη γηα ηελ επνλνκαδόκελε «δηπνιηθή δηαηαξαρή», ε 

νπνία απνηειεί κία ςπρηθή αζζέλεηα κε δύν βαζηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο ελαιιαγέο, ηελ 

καλία θαη ηελ θαηάζιηςε. Έηζη, νη αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή κπνξεί λα 

βηώλνπλ επεηζόδηα καλίαο, ππνκαλίαο ή κεηθηά επεηζόδηα καλίαο θαη θαηάζιηςεο κε 

βαζηθό ζύκπησκα ηε ζιίςε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηάησζε θαη εκθάληζε εμίζνπ 

ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο από λεαξή ειηθία (Παπαδεκεηξίνπ, Ληάππαο & Λύθνπξαο, 

2013). 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ηα βαζηθά ζπκπηώκαηα ηεο θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο 

είλαη ε έθθξαζε ιύπεο, έιιεηςεο επραξίζηεζεο (αλεδνλία) γηα δξαζηεξηόηεηεο από 

ηηο νπνίεο ην άηνκν παιαηόηεξα αληινύζε ηθαλνπνίεζε έσο θαη απειπηζία, έιιεηςε 

ειπίδαο θαη αλεκπόξηα, κία γεληθόηεξε θαηάζηαζε αβνεζεζίαο (helplessness) θαη 

εθδειώζεηο θόπσζεο. Αληίζηνηρα, καλία νλνκάδεηαη ε αληίζεηε ηεο θαηάζιηςεο 

δηάζεζε, όπνπ εκθαλίδεηαη ππεξβνιηθή επθνξία, ελζνπζηαζκόο θαη ππεξαηζηνδνμία 

καδί κε ππεξδξαζηεξηόηεηα θαη ππεξθηλεηηθόηεηα ηνπ αηόκνπ. ηηο πεξηπηώζεηο 

απηέο ην άηνκν δείρλεη θπξηεπκέλν από ςεπδαηζζήζεηο γηα ηνλ εαπηό ηνπ ζε ζεκείν 

παξαιεξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (νιδάηνο & Λύθνπξαο, 2007). 

Αλάινγα κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε θπξηαξρία ηεο κίαο ή ηεο άιιεο 

δηάζεζεο ή ε ζπλύπαξμε θαη ελαιιαγή απηώλ, ε βαξύηεηα, ε αηηηνινγία, ε ρξνληθή 

εμέιημε θαη ην πιαίζην εκθάληζεο ηεο δηαηαξαρήο γίλεηαη θαη ε ηαμηλόκεζή ηεο ζε 

είδε. Σα γεληθόηεξα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία θαηαδεηθλύνπλ όηη έλαο ζηνπο πέληε 

αλζξώπνπο είλαη δπλαηόλ ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ λα αληηκεησπίζεη κία κνξθή 

θαηάζιηςεο κε ηηο γπλαίθεο λα εκθαλίδνπλ απηήλ ζε πνζνζηό δηπιάζην ησλ αλδξώλ 

όπσο θαη άηνκα ειηθηώλ άλσ ησλ 65 εηώλ όπνπ ε εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο 

απμάλεηαη ηνπιάρηζηνλ θαηά ηέζζεξηο θνξέο ζπγθξηηηθά κε άιιεο ειηθίεο 

(Παπαδεκεηξίνπ, Ληάππαο & Λύθνπξαο, 2013).  

Δλδηαθέξνλ γηα ηελ παξνύζα κειέηε παξνπζηάδεη θαη ε αηηηνινγηθή απόδνζε 

ησλ δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο ζε βηνινγηθνύο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

ιεηηνπξγία ησλ λεπξνκεηαβηβαζηώλ θαη αληίζηνηρε κείσζε απηώλ ζηα θαηαζιηπηηθά 

επεηζόδηα ή αύμεζε ηεο εκθάληζήο ηνπο ζηα καληαθά επεηζόδηα. Αθόκα, ε 

αιιειεπίδξαζε γνληδίσλ κε ην πεξηβάιινλ όπσο γηα παξάδεηγκα αιιειόκνξθν 
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γνληδίνπ ηνπ κεηαθνξέα ηεο ζεξνηνλίλεο, αιιά θαη ε πηζαλή ύπαξμε «λεπξσληθώλ 

κλεκώλ» (θαηλόκελν αλαδαύιηζεο – Kindling) πνπ ζπλδέεη ηελ επίδξαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε ηε βηνινγηθή ιεηηνπξγία.  Δπηπιένλ, ε αύμεζε ησλ κειεηώλ ησλ 

ηειεπηαίσλ εηώλ πνπ ζπλδένπλ ηηο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο κε κείσζε ηεο απόδνζεο 

ζε γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο όπσο είλαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, αιιά θαη αξλεηηθέο 

επηπηώζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο κλήκεο όπσο είλαη ε απηνβηνγξαθηθή κλήκε 

(Boulanger, Lejeune&Blairy, 2009), ε δεισηηθή θαη δηαδηθαζηηθή κλήκε 

(Wilfredetal., 1999) αιιά θαη ε ζεκαζηνινγηθή κλήκε (Changetal., 2011) θαη ε 

κλήκε εξγαζίαο (Monksetal., 2004). 
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Κεθάιαην Γεύηεξν 

Γλσζηηθή αλάπηπμε θαη γιώζζα 

2.1. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

Ήδε, από ην δεύηεξν κηζό ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα, ε ζύλδεζε κεηαμύ 

γισζζηθήο εμέιημεο θαη γλσζηηθήο αλάπηπμεο απαζρνινύζε ζεσξεηηθνύο ηεο 

γισζζνινγίαο όπσο ν NoamChomsky (1957), ν νπνίνο ππνζηήξηδε ηελ ύπαξμε κηαο 

εζσηεξηθήο, έκθπηεο δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ γισζζηθνύ κεραληζκνύ ζηελ 

βειηίσζε ηεο νπνίαο ζπκβάιιεη ε θαηάθηεζε ηεο σξηκόηεηαο. Γηα ηνπο γελεηηζηέο 

ηεο ζρνιήο ηνπ Chomsky, ε δνκή ηνπ γισζζηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη εγγελήο θαη 

ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο (Chomsky, 1969), ελώ νη κεηαγελέζηεξνη 

γλσζηηθνί ςπρνιόγνη αλαγλσξίδνπλ ηελ επίδξαζε ηεο ζθέςεο ζηε γιώζζα 

ζεσξώληαο πεξηζζόηεξν ηε γιώζζα σο έλα εξγαιείν ηεο ζθέςεο (Piaget, 1983).  

Πξόθεηηαη γηα ηνπο νπαδνύο ηνπ «επνηθνδνκηζκνύ» (constructivism) ζύκθσλα 

κε ηνπο νπνίνπο ε ζθέςε νηθνδνκείηαη ζηνλ άλζξσπν πεξλώληαο κέζα από ζηάδηα 

δηακόξθσζεο ζηαζεξώλ γλσζηηθώλ ζρεκάησλ (schemata) πνπ αθνξνύλ γλσζίεο, 

δειαδή, ζπγθεθξηκέλεο εζσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ λνεηηθνύ θόζκνπ. Μέζα από 

ηηο αδηάθνπεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο αθνκνίσζεο (assimilation) θαη ηεο 

ζπκκόξθσζεο (accommodation) ν αλζξώπηλνο λνπο θαηεγνξηνπνηεί ζε εζσηεξηθέο 

ζηαζεξέο δνκέο όιεο ηηο εμσηεξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θαηαθέξλνπλ λα θηάζνπλ ζηε 

καθξνπξόζεζκε κλήκε απνδίδνληαο ζε απηέο ζπγθεθξηκέλν λόεκα. Η γλσζηηθή 

ιεηηνπξγία εμειίζζεηαη κέζα από αλαπηπμηαθά ζηάδηα θαη εθηείλεηαη από ηελ 

αηζζεζηνθηλεηηθή πεξίνδν ηεο βξεθηθήο ειηθίαο κε ηελ θπξηαξρία ησλ αηζζήζεσλ θαη 

ηελ εγσθεληξηθή αληίιεςε ηνπ θόζκνπ, ζηελ πξνζπιινγηζηηθή πεξίνδν ηεο λεπηαθήο 

ειηθίαο θαη από εθεί ζηελ ηππηθή αθαηξεηηθή ζθέςε ηεο παηδηθήο ειηθίαο έσο θαη ηελ 

αθαηξεηηθή ζθέςε ησλ ελειίθσλ (Slavin, 2007).  

Η ηππηθή αθαηξεηηθή ζθέςε, εηδηθόηεξα, ζε πγηείο ελήιηθεο, δηαθξίλεηαη από 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά όπσο είλαη ε ζπζηεκαηηθή ζθέςε, ε εμέηαζε κε ηξόπν 

ινγηθό πξνβιεκάησλ θαη ζρέζεσλ ζην πεξηβάιινλ, ε ηθαλόηεηα γηα απνηειεζκαηηθή 

ζθέςε πέξα από ην ζπγθεθξηκέλν ζε έλα επίπεδν ππνζεηηθν-ζπιινγηζηηθό, όπσο θαη 

νη δηεπξπκέλεο θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο κε θξηηηθή ζθέςε ηνπ αηόκνπ θαη εμέηαζε ησλ 

πξνζέζεσλ ησλ άιισλ (Παξαζθεπόπνπινο, 1997).  
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Δπηπιένλ, ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ Piaget (1983) ζηε γλσζηηθή ζεσξία 

αλαγλσξίδεηαη όζνλ αθνξά ζηελ αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε πνπ ππνζηήξηδε αλάκεζα 

ζηε ζθέςε θαη ζηε γιώζζα, κηα άπνςε πνπ επηθξαηεί κέρξη ζήκεξα ζην ζύγρξνλν 

ρώξν ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαγλσξίδεηαη όηη κεηαμύ 

ζθέςεο – λόεζεο (cognition) θαη πεξηβάιινληνο (environmentalstimuli) ππάξρεη ε 

αλάγθε ελόο δηακεζνιαβεηή, ηνλ ξόιν ηνπ νπνίνπ δηαδξακαηίδεη ε γιώζζα. Η 

ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο ζηε ζεώξεζε απηή έρεη ξόιν δηηηό, αθνύ, αθελόο κελ 

επηηξέπεη ζην άηνκν λα εθθξάζεη ηελ αηνκηθόηεηά ηνπ παξάγνληαο ιόγν θαη 

«ιεθηηθνπνηώληαο» ηα δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηώλεη, αθεηέξνπ δε, επηηξέπεη θαη 

ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα λα επεκβαίλεη θαη λα δηακνξθώλεη ηε ζθέςε ηνπ 

αηόκνπ (Cole&Cole, 2001).  

Να ζεκεησζεί όηη θαη άιιεο ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο όπσο απηή ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζκνύ κε ηνλ Skinner (1957) απνδέρηεθαλ από λσξίο ηε ζρέζε ζθέςεο 

θαη γιώζζαο ζεσξώληαο, σζηόζν, ηε γιώζζα πεξηζζόηεξν σο έλα απνηέιεζκα 

ζπλερνύο άζθεζεο, επαλάιεςεο, κίκεζεο θαη θνηλσληθήο ελίζρπζεο. Οη δύν 

ηειεπηαίεο κεηαβιεηέο, δειαδή, ε κίκεζε (imitation) θαη ε θνηλσληθή ελίζρπζε 

(socialreinforcement) ηνλίδνληαη θαη ζηελ θνηλσληθή ζεώξεζε ηεο γισζζηθήο 

αλάπηπμεο, όπνπ ε γιώζζα αληηκεησπίδεηαη πεξηζζόηεξν σο απνηέιεζκα 

κνληεινπνίεζεο (modeling) ησλ πξνηύπσλ ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ σζνύλ ην άηνκν 

ζε ζπγθεθξηκέλεο ιεθηηθέο θαη κε ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Bandura, 1986).  

Μία ηειεπηαία ςπρνινγηθή ζεώξεζε, ν θνηλσληθόο επνηθνδνκηζκόο 

(socialconstructivism) κε βαζηθό εηζεγεηή ηνλ L. Vygotsky (1934/1987) αλαγλσξίδεη 

ηε γιώζζα σο έλα επίηεπγκα ηνπνζεηεκέλν ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπ 

δηάζηαζε. Μάιηζηα, ε γιώζζα δελ είλαη κόλν ην εξγαιείν ηεο ζθέςεο όπσο πξέζβεπε 

ν επνηθνδνκηζκόο, αιιά πεξηζζόηεξν εθείλε πνπ κνξθνπνηεί ηε ζθέςε. Η ζεκαληηθή 

ζπκβνιή ηνπ Vygotsky ζηε ζεώξεζε ζθέςεο θαη γιώζζαο ππήξμε ε πεπνίζεζή ηνπ 

γηα ην πξνβάδηζκα ηεο γιώζζαο έλαληη ηεο ζθέςεο. Η γιώζζα ζεσξείηαη ηθαλή λα 

θαζνξίδεη ηε ζθέςε θαη λα ζπληνλίδεη ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ζηνλ άλζξσπν, νη 

νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζε όια ηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ (Vygotsky, 1993).  
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2.2. Φπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο γιώζζαο: ζπζρέηηζε γιώζζαο θαη 

ζθέςεο 

Με ηελ πεπνίζεζε απηή, ν θιάδνο ηεο ςπρνγισζζνινγίαο αθηεξώζεθε εδώ 

θαη δεθαεηίεο ζηε κειέηε όισλ ησλ ςπρνινγηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηεο γιώζζαο 

αλαδεηθλύνληαο ηε ζύλδεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο δηάζεζεο κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο γιώζζαο ζε δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο απαηηήζεηο. Έηζη, ε κνξθή 

(θσλνινγία, κνξθνινγία θαη ζύληαμε), ην πεξηερόκελν (ζεκαζηνινγία) θαη ε ρξήζε 

(πξαγκαηνινγία) ηεο γιώζζαο απνηεινύλ γηα ηνπο ςπρνγισζζνιόγνπο ηξία 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο γιώζζαο πνπ ζπλελώλνληαη θαη εμππεξεηνύλ ηελ θνηλσληθή 

ηεο ρξήζε, όπσο θαη ηελ αληίζηνηρε νξγάλσζε ηεο ζθέςεο ζην άηνκν 

(Bloom&Lahey, 1978, Υξεζηίδεο, 2005). 

Από ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο όηη ε γισζζηθή επεμεξγαζία 

(languageprocessing) δηεπξύλεηαη ή πεξηνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ πνξεία ηεο ζθέςεο, 

δειαδή, γλσζηηθή αλάπηπμε θαη γιώζζα είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλεο ζε όιεο ηηο 

αλζξώπηλεο εθθξάζεηο. Παξάιιεια, θάπνπ ζην ελδηάκεζν δηαπιέθνληαη θαη ηα 

αλζξώπηλα ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία «ρξσκαηίδνπλ» ηηο ιέμεηο θαη, κε ηε ζεηξά ηνπο, 

επεξεάδνπλ ηε γισζζηθή επεμεξγαζία θαη έθθξαζε (Slavin, 2007). Όπσο ζα 

ζπδεηεζεί θαη ζε επόκελν θεθάιαην, ππάξρεη ζαθήο επίδξαζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη άλζξσπνη ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα 

κε ηελ γεληθόηεξε ιεμηθή επεμεξγαζία (Kousta, Vigliocco, Vinson&Andrews, 2011). 

Μάιηζηα, αθόκα θαη  κεκνλσκέλεο ιέμεηο απνκνλσκέλεο ε κία από ηελ άιιε 

κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο κνινλόηη ν δηακεζνιαβώλ 

κεραληζκόο πνπ ελέρεηαη ζηελ απηόκαηε ιεμηθή επεμεξγαζία δελ έρεη απνζαθεληζηεί 

(Vinson, Ponari&Vigliocco, 2014). 

Δηδηθόηεξα, ην ζπλαηζζεκαηηθό πεξηερόκελν ησλ ιέμεσλ δηαπιέθεηαη κε 

θάπνηα κε ζπλαηζζεκαηηθά ίρλε όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ηεο ιέμεο ή ηεο νηθεηόηεηαο ηνπ αηόκνπ κε απηήλ θαη όια καδί 

έρνπλ δπλακηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ ίδηα ηε ιεμηθή επεμεξγαζία. Έηζη, απνθαιύπηεηαη 

όηη νη ιέμεηο κε ζπλαηζζεκαηηθό πεξηερόκελν, είηε απηό είλαη ζεηηθό είηε αξλεηηθό, 

γίλνληαη πην εύθνια αληηθείκελν επεμεξγαζίαο από ηηο νπδέηεξεο ζπλαηζζεκαηηθά 

ιέμεηο (Kousta, Vinson&Vigliocco, 2009, Koustaetal., 2011). Σν απνηέιεζκα απηό 

δελ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε ιέμεηο πνπ ην πεξηερόκελό ηνπο αλαθέξεηαη ζε 
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ζπλαηζζήκαηα. Αληίζεηα, αθόκα θαη ιέμεηο πνπ απέθηεζαλ κία ζπγθεθξηκέλε 

ζεκαζία κέζα από ηε βίσζε κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο ηνπ αηόκνπ είλαη ηθαλέο 

λα δεκηνπξγνύλ ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλδέζεηο ζην άηνκν θαη λα δεπθνιύλνπλ ηελ 

ιεμηθή επεμεξγαζία (Vinson, Ponari&Vigliocco, 2014).  

 

Άιισζηε, από παιαηόηεξα ππνζηεξίδεηαη ζε ζρεηηθά πεηξάκαηα όηη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε δηακεζνιαβεί ζηελ νπηηθή αλαγλώξηζε ησλ ιέμεσλ θαη 

αληίζηνηρα επεξεάδεη ηόζν ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ιέμεσλ όζν θαη ηελ 

νλνκαζία  ηνπο (απνκλεκόλεπζε θαη αλάθιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ) νη νπνίεο 

εκπεξηέρνληαη ζε ιίζηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα άηνκα «ληπκέλεο» κε θάπνην 

ζπλαηζζεκαηηθό ρξώκα γηα παξάδεηγκα, ραξνύκελεο ιέμεηο, ιππεκέλεο ιέμεηο, ιέμεηο 

αγάπεο, ιέμεηο ζπκνύ θιπ. (Niedenthaland, Halberstadt&Setterlund, 1997).  
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Κεθάιαην Σξίην 

Ζ έλλνηα θαη ηα είδε ηεο κλήκεο 

3.1. Έλλνηα θαη ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο 

πλήζσο σο κλήκε εθιακβάλεηαη ν ρώξνο ηνπ αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ ζηνλ 

νπνίν κε ηξόπν ζπλεηδεηό απνζεθεύνληαη ή θαη αλαζύξνληαη πιεξνθνξίεο (Kendal, 

2000). Έηζη, κέζσ ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ ηνπ αλζξώπνπ θαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αληίιεςεο, νη πιεξνθνξίεο πξνζιακβάλνληαη θαη, ζηε ζπλέρεηα, 

αλαγλσξίδνληαη, θσδηθνπνηνύληαη θαη αλάινγα, θσδηθνπνηεκέλεο κεηαθέξνληαη κέζσ 

ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ, θαη θαηεγνξηνπνηνύληαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ 

ρξεηαζηνύλ. πλεπώο, ε κνξθή πνπ ιακβάλεη ην εξέζηζκα ώζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηό 

από ηε κλήκε (θσδηθνπνίεζε) είλαη ην πξώην αλαγθαίν δεηνύκελν ζε κηα δηαδηθαζία 

κλήκεο. Γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ εηζεξρόκελνπ εξεζίζκαηνο ν εγθέθαινο επηρεηξεί 

ηελ αλάιπζε θαη ζύγθξηζε απηνύ κε ήδε απνζεθεπκέλα ζηελ καθξόρξνλε κλήκε, κηα 

δηαδηθαζία πνπ απαηηεί θάπνην ρξόλν κνινλόηη, ζπλήζσο, είλαη γξήγνξε (Βνζληάδνπ, 

2001). 

ηε ζπλέρεηα, ε απνζήθεπζε είλαη έλα δεύηεξν ζηάδην θαηά ην νπνίν ε κνξθή 

απηή, πνπ παξάρζεθε, απνηππώλεηαη γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα ζηελ πξνζσξηλή 

κλήκε ώζηε λα κπνξέζεη λα αλαζπξζεί όηαλ απαηηεζεί. Γλσξίδνπκε, επίζεο, ζήκεξα 

όηη άιιεο πιεξνθνξίεο απνζεθεύνληαη γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηελ 

καθξνπξόζεζκε κλήκε, ελώ, άιιεο γηα κηθξόηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηε 

βξαρππξόζεζκε κλήκε θαη από εθεί ράλνληαη, «ζβήλνπλ». Πξάγκαηη, ζηνπο 

αηζζεηήξηνπο θαηαγξαθείο δηαηεξνύληαη θάπνηεο κλήκεο θεπγαιέεο, κε ζθνπό λα 

επηηξέςνπλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αλαγλώξηζεο ηνπ εξεζίζκαηνο (Ellis&Hunt, 

1989). Χζηόζν, ζε γεληθέο γξακκέο νη αηζζεηήξηεο κλήκεο εμαζζελνύλ γξήγνξα θαη 

απηό είλαη έλα αλακελόκελν πξνζαξκνζηηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ κλεκνληθνύ 

ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ πιεζώξα ησλ εξεζηζκώλ πνπ δέρεηαη. 

Δπηθνπξηθά πξνο απηή ηε ιεηηνπξγία ελεξγεί θαη ε επηιεθηηθή πξνζνρή πξνθεηκέλνπ 

λα ειέγρνληαη θαη λα επηιέγνληαη πξνο εζηηαζκέλεο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα γίλνπλ αληηθείκελν πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο (Βνζληάδνπ, 2001).  

Δπηπιένλ, έλα επόκελν ζηάδην απνηειεί ε αλάθηεζε κηαο πιεξνθνξίαο πνπ 

έρεη απνζεθεπηεί θαη ε επηζηξνθή ηεο ζηε ζπλείδεζε. Η αλάθηεζε ή αλάθιεζε ηεο 
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απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη, θπξίσο, ζε απάληεζε θάπνηνπ ζήκαηνο ή 

εμσηεξηθνύ εξεζίζκαηνο. Όπσο έρεη απνθαιπθζεί, ππάξρνπλ δηάθνξα κνληέια 

νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηώλ ζηε καθξόρξνλε κλήκε, ελώ ε θσδηθνπνίεζε 

πιεξνθνξηώλ ζε απηήλ πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ ελεξγέο είλαη άιινηε ην 

απνηέιεζκα κίαο απηόκαηεο δηαδηθαζίαο θαη άιινηε απνηέιεζκα επίπνλεο 

πξνζπάζεηαο κε ηελ επηδίσμε λα αγλνεζνύλ από κία πιεξνθνξία νη επηθαλεηαθέο ηεο 

ιεπηνκέξεηεο θαη λα θσδηθνπνηεζεί ε γεληθή θαη ππνλννύκελε ζεκαζία ησλ 

πιεξνθνξηώλ έηζη ώζηε λα δηαηεξεζεί. 

ε γεληθέο γξακκέο, ε ηθαλόηεηα ηεο αλζξώπηλεο κλήκεο είλαη εληππσζηαθή 

θαη ε ιεηηνπξγία ηεο αλαδεηθλύεηαη αλακθηζβήηεηα κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηνλ 

άλζξσπν. Όπσο αλαθέξεηαη θαη από ηελ Βνζληάδνπ (2001, ζ. 181) «ρσξίο ηε κλήκε 

δελ κπνξεί όρη κόλν λα ππάξμεη κάζεζε, αιιά νύηε ζπλείδεζε θαη αίζζεζε ηνπ 

εαπηνύ». Δπηπιένλ, σο λνεηηθό ζύζηεκα, ε ιεηηνπξγία ηεο αλζξώπηλεο κλήκεο είλαη 

εμαηξεηηθά πνιύπινθε γηα λα γίλεη θαηαλνεηή, σζηόζν, ε θσδηθνπνίεζε, ε 

απνζήθεπζε θαη ε αλάζπξζε είλαη ηα ηξία γεληθόηεξα απνδεθηά ζηάδηα ηεο 

αλζξώπηλεο κλήκεο (Βνζληάδνπ, 2001).  

3.2. Γηαθξίζεηο ηεο κλήκεο 

Μία δηάθξηζε ηεο κλήκεο είλαη απηή πνπ ηελ μερσξίδεη ζε έθδειε (explicit) ή 

δεισηηθή (declarative) θαη ζε άδειε (implicit) ή κε δεισηηθή (non-declarative). Πην 

αλαιπηηθά, ε έθδειε κλήκε πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα απηνβηνγξαθηθά γεγνλόηα 

θαη «ζπλεηδεηέο» εκπεηξίεο θαη εκπιέθεηαη αθόκα θαη ζηε ζρεκαηνπνίεζε ηνπ 

εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο (Moscovitch&McAndrews, 2002). Γηαθξίλεηαη δε, ζε 

επεηζνδηαθή (episodic) κλήκε, ζε ζεκαζηνινγηθή (semantic) κλήκε πνπ αλαθέξεηαη 

ζε ζεκαληηθά πξνζσπηθά δεδνκέλα (Milner, Squire&Kandel, 1998).  

Αληίζεηα, ε άδειε κλήκε εθδειώλεηαη κέζα από κλεκνληθέο ηθαλόηεηεο πνπ 

ζπρλά είλαη απξόζηηεο ζηε ζπλείδεζε. Ο ραξαθηήξαο ηεο είλαη απηόκαηνο θαη 

αληαλαθιαζηηθόο θαη ν ζρεκαηηζκόο ηεο δελ εμαξηάηαη από γλσζηηθέο δηεξγαζίεο. 

πλδέεηαη κε ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ εηδηθνύ αηζζεηεξηαθνύ θαη ηνπ εηδηθνύ θηλεηηθνύ 

ζπζηήκαηνο θαη πεξηιακβάλεη αιιαγέο ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

δεμηόηεηεο ή κε ηελ ηθαλόηεηα εληνπηζκνύ ή ηαπηνπνίεζεο αληηθεηκέλσλ (Milner, 

Squire&Kandel, 1998). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ε άδειε κλήκε αλαζύξεη 

πιεξνθνξίεο πνπ έρεη θσδηθνπνηήζεη θαη απνζεθεύζεη κέζσ ζπλεηξκηθώλ 
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αληηδξάζεσλ ή κε-ζπλεηξκηθώλ αληηδξάζεσλ, σο απνηέιεζκα ηεο επαλεηιεκκέλεο 

έθζεζεο ζε κία κνλαδηθή κνξθή εξεζίζκαηνο, ελώ ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνύ όπσο 

εζηζκόο, επαηζζεηνπνίεζε θαη απνεπαηζζεηνπνίεζε βαζίδνληαη ζε απηήλ 

ιεηηνπξγώληαο ζηε βάζε εληζρπηώλ (Stanton&Cerruti, 2003).  

 

3.3. Σα είδε ηεο κλήκεο 

Μία άιιε δηάθξηζε πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ, όζνλ αθνξά ζηα είδε ηεο 

κλήκεο, είλαη εθείλε πνπ εμεηάδεη ηε κλήκε σο βξαρππξόζεζκε ή καθξνπξόζεζκε  ή 

αιιηώο, βξαρύρξνλε θαη καθξόρξνλε κλήκε θαη, ζηε ζπλέρεηα, δηεξεπλά είδε ηεο 

κλήκεο πνπ αλήθνπλ ζε θάζε κία από ηηο δύν θαηεγνξίεο. πλήζσο, ηα δηάθνξα είδε 

κλήκεο, αθνξνύλ ζηελ καθξόρξνλε κλήκε. Έηζη, όζνλ αθνξά ζηα είδε ηεο 

καθξόρξνλεο κλήκεο, ε νπνία θπξίσο ελδηαθέξεη όηαλ κειεηάηαη ε κλεκνληθή 

δηεξγαζία, ε ςπρνινγηθή αλάιπζε έρεη δείμεη όηη ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία είδε 

απηήο: α) ε επεηζνδηαθή κλήκε, β) ε ζεκαζηνινγηθή κλήκε θαη γ) ε δηαδηθαζηηθή 

κλήκε. Σε δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ησλ ηξηώλ εηδώλ κλήκεο πνπ ελεξγνπνηνύληαη θάζε 

θνξά ηελ δεκηνπξγεί ε θύζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο πνπ ζα γίλεη 

αληηθείκελν επεμεξγαζίαο. 

3.3.1. Δπεηζνδηαθή κλήκε 

Γηα παξάδεηγκα, ε επεηζνδηαθή κλήκε ζπλδέεηαη κε αλάκλεζε εηθόλσλ ή 

ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλόησλ πνπ ζπλέβεζαλ ζην άηνκν ελώ ήηαλ παξόλ ζε κία 

θαηάζηαζε π.ρ. έλα ζπκβάλ από ηηο θαινθαηξηλέο ηνπ δηαθνπέο. Αληίζηνηρα, ε 

δεισηηθή κλήκε (declarativememory) αλαινγεί ζηελ κλήκε πνπ νλνκάδνπκε 

«ζύκεζε» θαη ζρεηίδεηαη κε θαηαζηάζεηο, πξόζσπα θαη εηθόλεο πνπ κπνξνύκε λα 

ζπκεζνύκε από ην παξειζόλ ελώ βαζηθή εγθεθαιηθή πεξηνρή γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

είλαη ν ηππόθακπνο. 

3.3.2. εκαζηνινγηθή κλήκε 

Αληίζηνηρα, ε ζεκαζηνινγηθή κλήκε πεξηιακβάλεη ηε γεληθεπκέλε γλώζε ηνπ 

θόζκνπ, ηελ αλάιπζε ζεκαζηώλ θαη πεξηερνκέλσλ αλεμάξηεηα από γεγνλόηα ηεο 

δσήο ηνπ αηόκνπ, γηα παξάδεηγκα, ε γλώζε κηαο ηζηνξηθήο πιεξνθνξίαο ή άιιεο 

γλώζεηο πνπ ην άηνκν απνθηά κέζα από ηελ πξνζσπηθή κειέηε θαη ηελ εθπαίδεπζε, 
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γλώζεηο εγθπθινπαηδηθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ βνεζνύλ ζηελ θαηαλόεζε ηνπ θόζκνπ. 

Σέινο, ε δηαδηθαζηηθή κλήκε (proceduralmemory) ή δηαθεξπθηηθή όπσο αιιηώο 

αλαθέξεηαη, αθνξά ζηελ εθκάζεζε ζπκπεξηθνξώλ θαη δεμηνηήησλ, ζηνλ ηξόπν πνπ 

ην άηνκν ππάξρεη, αληηδξά θαη θέξεηαη έηζη ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη πξάγκαηα 

κε ιεηηνπξγηθό ηξόπν , γηα παξάδεηγκα, ε εύξεζε κηαο ιέμεο ζην ιεμηθό ή ελόο 

γεσγξαθηθνύ ζεκείνπ ζηνλ ράξηε. Βαζηθέο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο δηαδηθαζηηθήο κλήκεο είλαη ηα βαζηθά γάγγιηα θαη ε παξεγθεθαιίδα. 

3.3.3. Δξγαζηαθή κλήκε ή κλήκε εξγαζίαο 

ήκεξα, ε επηθξαηέζηεξε ζεσξία γηα ηε κλήκε είλαη εθείλε ηεο κλήκεο 

εξγαζίαο ησλ Baddeley&Hitch (1974), νη νπνίνη ζεώξεζαλ ηε βξαρππξόζεζκε κλήκε 

σο θάηη πνιύ πεξηζζόηεξν από ηελ απιή απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηώλ, σο ηκήκα 

ελόο επξύηεξνπ ζπζηήκαηνο, ηεο κλήκεο εξγαζίαο, ηνπ νπνίνπ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

ιεηηνπξγνύλ καδί ζε εκη-αλεμάξηεηε βάζε. Πξάγκαηη, ε βξαρύρξνλε κλήκε 

ζεσξείηαη κέξνο ηεο ελεξγνύο κλήκεο αιιά βαζηθά δηαρσξίδεηαη από απηήλ γηαηί 

αθνξά ηελ ζπγθξάηεζε αληηιεπηηθώλ δεδνκέλσλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ιεηηνπξγία 

πεξηνρώλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αηζζήζεηο ρσξίο ηελ εκπινθή ηεο 

πεξηνρήο ηνπ ηππόθακπνπ όπσο ζηελ ελεξγή κλήκε (Βνζληάδνπ, 2001). 

Αλαιπηηθόηεξα, ν όξνο «κλήκε εξγαζίαο» (workingmemory), ή εξγαδόκελε ή 

ελεξγόο κλήκε, αλαθέξεηαη ζε έλα πεξίπινθν ζύλνιν βηνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ γξακκηθή δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο 

ρξεζηκνπνηνύκελε από ηνπο νξγαληζκνύο γηα λα θαηεπζύλεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη 

λα βξίζθεηαη ζε επηηπρεκέλε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ (Baddeley, 1992). 

Δίλαη νπζηαζηηθά ε κεγάιε θαηεγνξία κλήκεο θη αθνξά ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ. Βαζηθή εγθεθαιηθή πεξηνρή γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαίλεηαη 

λα είλαη εθείλν ην αλαηνκηθό ζύζηεκα ηνπ εγθεθάινπ πνπ έρεη σο βάζεηο ηηο 

πξνθηλεηηθέο θαη πξνκεησπηαίεο έιηθεο. 

 Ο ξόινο ηεο εξγαζηαθήο κλήκεο είλαη νπζηαζηηθόο γηα πνιιέο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο όπσο είλαη ε ρσξηθή επεμεξγαζία, ε εθινγίθεπζε, ν ζρεδηαζκόο – 

πξνγξακκαηηζκόο, αιιά θαη ε γισζζηθή θαηαλόεζε. πλεπώο, νη ειιεηκκαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο κλήκεο εξγαζίαο έρνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηε γλσζηηθή 

δηαδηθαζία ζην ζύλνιό ηεο. Οπσζδήπνηε, νη ζπγθεθξηκέλεο λεπξνβηνινγηθέο 

δηεξγαζίεο ηεο κλήκεο εξγαζίαο δελ έρνπλ πιήξσο αληρλεπηεί, ελώ ηα απνηειέζκαηα 
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κειεηώλ πνπ βαζίδνληαη ζε λεπξναπεηθνλίζεηο ππνζηεξίδνπλ ηελ ύπαξμε ηξηώλ 

δηαθνξεηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ αιιειεπηδξνύλ κε ηξόπν δπλακηθό ζηε δηακόξθσζε ηεο 

κλήκεο εξγαζίαο –νπηηθνρσξηθή ηθαλόηεηα, ιεθηηθή πιεξνθνξία θαη θεληξηθή 

επηηειηθή ιεηηνπξγία ειέγρνπ ησλ εηζεξρόκελσλ πιεξνθνξηώλ – (Baddeley, 1986) κε 

ηε ζπλδξνκή ηεο ελεξγνπνίεζεο εγθεθαιηθώλ πεξηνρώλ όπσο είλαη ν πξνκεησπηαίνο 

ινβόο (D’Esposito, Postle&Ballard, 1999) ή ν πιεπξηθόο θινηόο (Jonides, 

Schumacher&Smith, 1998).  

 

3.3.4. Απηνβηνγξαθηθή κλήκε  

Αθόκα, ε απηνβηνγξαθηθή κλήκε (autobiographicmemory) απνηειεί κία 

παξνδηθή αιιά ζηαζεξή πλεπκαηηθή θαηαζθεπή ζε έλα «ζύζηεκα απηό-κλήκεο» 

(self-memorysystem) (Conway&Pleydell-Pearce, 2000). Η απηνβηνγξαθηθή κλήκε 

είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ ρσξνρξνληθή αλάθηεζε ησλ γεγνλόησλ ηεο δσήο πνπ ην 

άηνκν έρεη πξνεγνύκελα βηώζεη όπσο επίζεο θαη γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο θαληαζίαο, 

ηεο αθήγεζεο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κε ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθήο ηζηνξίαο ηνπ θάζε 

αλζξώπνπ (Greenberg&Rubin, 2003). Με ηνλ ηξόπν απηό ε απηνβηνγξαθηθή κλήκε 

ζπκβάιιεη ζην λα απνθηήζεη θαλείο ηελ αίζζεζε ηνπ εαπηνύ (Conway, 2005; 

Williamsetal., 2007). Παξάιιεια, ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κέζα ζε 

έλα θνηλσληθό πιαίζην θαη ζηελ επηιεθηηθή ιεηηνπξγία όπσο είλαη ν ζρεδηαζκόο 

(Arieetal., 2009, Raesetal., 2005).  

 

 3.3.5. Μλήκε αλαιακπήο  

Η κλήκε αλαιακπήο (flashbulbmemory) απνηειεί κία πςειά ιεπηνκεξή, 

εμαηξεηηθά δσληαλή, ζρεδόλ θσηνγξαθηθή κλήκε πνπ απεηθνλίδεη κία ζπγθεθξηκέλε 

ζηηγκή ή θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην άηνκν δνθίκαζε ζπλαηζζήκαηα έθπιεμεο 

θαη, θαηά ζπλέπεηα, έκαζε θάπνηα λέα, πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ πξνθάιεζαλ 

ζπλαηζζεκαηηθή ππεξδηέγεξζε (emotionalarousal) (Robinson-Riegler, 2012).  Ο ίδηνο 

, άιισζηε, ν όξνο «κλήκε αλαιακπήο», ππνδειώλεη ηελ έθπιεμε θαη ην ζηνηρείν ηνπ 

αηθληδηαζκνύ κέζα από κία αθαζόξηζηε αλαιακπή, ηνλ ιεπηνκεξή δηαθσηηζκό κίαο 

θαηάζηαζεο κε ηε κνξθή θσηνγξαθηθήο απεηθόληζεο. Χζηόζν, νη κλήκεο αλαιακπήο 

δελ είλαη νινθιεξσκέλεο. ηνηρεία ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο απνδεηθλύνπλ όηη κνινλόηη 

ηα άηνκα εκθαλίδνπλ πςειό βαζκό απηνπεπνίζεζεο ζρεηηθά κε ηελ νξζόηεηα θαη ηελ 

γλεζηόηεηα ησλ αλακλήζεώλ ηνπο, σζηόζν, αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο απηώλ ησλ 
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αλακλήζεσλ κπνξνύλ λα μεραζηνύλ (Talarico&Rubin, 2003).  ε γεληθέο γξακκέο, νη 

κλήκεο αλαιακπήο απνηεινύλ κία κνξθή ηεο απηνβηνγξαθηθήο κλήκεο. Χζηόζν, 

ζύκθσλα κε νξηζκέλνπο εξεπλεηέο ππάξρεη ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ζα πξέπεη απηέο λα 

δηαθξίλνληαη από άιιεο κνξθέο απηνβηνγξαθηθήο κλήκεο επεηδή, θπξίσο, βαζίδνληαη 

ζε ζηνηρεία πξνζσπηθήο ζεκαζίαο, όπσο είλαη ε έθπιεμε θαη ην ζπλαίζζεκα 

(Weaver, 1993). Άιινη εξεπλεηέο, επίζεο, πηζηεύνπλ όηη νη θαλνληθέο αλακλήζεηο ησλ 

αηόκσλ κπνξνύλ, επίζεο, λα είλαη αθξηβείο θαη λα δηαξθνύλ γηα κεγάιν ρξνληθό 

δηάζηεκα, εθόζνλ είλαη δηαθξηηέο ζε πςειό βαζκό θαη έρνπλ πξνζσπηθή ζεκαζία γηα 

ην άηνκν ή ραξαθηεξίδνληαη από επαλάιεςε. πλνιηθά, νη κλήκεο αλαιακπήο έρνπλ 

έμη ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνλ ηόπν, ηελ 

εμειηζζόκελε ελέξγεηα, ηνλ πιεξνθνξηνδόηε, ηελ αηνκηθή επίδξαζε ηνπ 

πεξηζηαηηθνύ, ηελ επίδξαζε-απνηειεζκα ηνπ πεξηζηαηηθνύ ζηνπο άιινπο θαη ηα 

γεγνλόηα πνπ αθνινύζεζαλ (Brown&Kulik, 1977).  
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Κεθάιαην Σέηαξην 

πλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ζρεηηθέο δηαηαξαρέο ζηα άηνκα 

4.1. Πξνζδηνξηζκόο ηεο έλλνηαο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο  

Με ηνλ όξν «ζπλαίζζεκα» (emotion) λνείηαη κία ζύλζεηε ππνθεηκεληθή εκπεηξία κε 

ζπλεηδεηή δηεξγαζία πνπ ζπλδπάδεη ηελ λνεηηθή θαηάζηαζε κε ηηο ςπρνζσκαηηθέο 

εθθξάζεηο θαη ηηο βηνινγηθέο αληηδξάζεηο ζηα άηνκα (Σεγόπνπινο, 1997). πλεπώο, 

δελ πξόθεηηαη γηα κία απιή αίζζεζε αιιά γηα ηελ βαζύηεξε ζπλάληεζε επηδξάζεσλ 

ζην ζώκα θαη ζηελ ςπρή ηνπ αηόκνπ, νη νπνίεο ζπλήζσο είλαη θαη παξαηεξήζηκεο 

από ην πεξηβάιινλ ηνπ, εθθξάδνληαη, δειαδή, ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο (Flanagan, 

2001).  

Αλαγλσξίδεηαη όηη θάζε απόπεηξα νξηζκνύ ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη 

δύζθνιε, αθνύ πξόθεηηαη γηα ςπρηθή θαηάζηαζε επκεηάβιεηε, αλάινγα κε ηηο 

εθάζηνηε εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. Οξηζµέλνη εξεπλεηέο ζεσξνύλ σο ζπλαηζζήµαηα ην 

ελδηαθέξνλ, ηε ραξά, ηελ έθπιεμε, ηε ιύπε, ην ζπµό, ηελ ληξνπή άιινη, όµσο, 

αλαθέξνληαη ζε µηθηέο ςπρηθέο θαηαζηάζεηο όπσο ε αγάπε πνπ πεξηιαµβάλεη ηελ 

ραξά θαη ηελ απνδνρή, ηελ θηιία πνπ εµπεξηέρεη ηελ αµνηβαηόηεηα ραξάο θαη 

απνδνρήο (Καθαβνύιεο, 1997).  

4.2. Ζ θύζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

Η θύζε ησλ ζπλαηζζεµάησλ εµπεξηέρεη πέληε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Πξώηνλ, ηα εξεζίζµαηα πνπ ηα πξνθαινύλ (εμσηεξηθέο εηθόλεο, παξαζηάζεηο) 

δεύηεξνλ, ηηο αληηδξάζεηο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήµαηνο ηξίηνλ, ηηο µεηαβνιέο ζηηο 

θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζµνύ (παιµόο, πίεζε ηνπ αίµαηνο) ηέηαξηνλ, ηηο 

εμσηεξηθέο αιιαγέο ηνπ πξόζσπνπ (θσλή, ζπµπεξηθνξά) θαη πέµπηνλ, ηηο εµπεηξίεο 

ηνπ αηόµνπ σο απνηέιεζµα ηεο βίσζεο απηώλ ησλ ζπλαηζζεµάησλ. ύµθσλα µε ηνλ 

Goleman (1995) ηα βαζηθά ζπλαηζζήµαηα είλαη ηεο ραξάο, ηεο ιύπεο, ηνπ ζπµνύ, ηεο 

έθπιεμεο, ηνπ θόβνπ θαη ηεο αεδίαο. Τπάξρεη, όµσο, θαη ε νηθνγέλεηα ησλ 

ζπλαηζζεµάησλ, όπσο είλαη γηα παξάδεηγµα ην ζπλαίζζεµα ηεο αγάπεο, κέζα ζην 

νπνίν ζπλππάξρνπλ ε απνδνρή, ε αθνζίσζε, ε ηξπθεξόηεηα, ελώ ην ζπλαίζζεκα ηνπ 

ζπκνύ, κέζα ζην νπνίν ζπλππάξρνπλ ν εθλεπξηζµόο, ε νξγή ε ερζξόηεηα.  
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Οη εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ, ε θσλή θαη ε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο,  είλαη δίνδνη 

κε ιεθηηθήο έθθξαζεο δηαθνξεηηθώλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ θάζε θνξά, ελώ 

ε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο από ηε κία ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ άιιε 

πξνθαιείηαη από ηα ζπλαηζζήκαηα , ηα νπνία, σζηόζν ειέγρνληαη δύζθνια θαη κε 

ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα (Παπαδάθε - Μηραειίδε, 1998).  Η ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε κε ηε ζεηξά ηεο, εθθξάδεη ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη έλα άηνκν αλάινγα κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηώλεη θαη ηα νπνία 

ζπλζέηνπλ ηελ δηθή ηνπ κνλαδηθή ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία. Η δεκηνπξγία ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο απηήο εκπεηξίαο πξνέξρεηαη από ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ γλσζηηθνύ 

θαη ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ κέξνπο ηνπ αηόκνπ, πξόθεηηαη, δειαδή, γηα κία ζπλ-

θαηαζθεπή όπνπ ζπρλά ην έλα κέξνο παίξλεη ην πξνβάδηζκα από ην άιιν.  

4.3. Λεηηνπξγία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ άλζξσπν 

Πξάγκαηη, ηα ζπλαηζζήκαηα ξπζκίδνπλ ηόζν ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ 

πξνο ηνλ εαπηό ηνπ, δειαδή ηελ εζσηεξηθή ηνπ ηζνξξνπία ή , αιιηώο, ηελ 

ελδνπξνζσπηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά όζν θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κε ηνλ εμσηεξηθό 

θόζκν, δειαδή, ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηα άιια πξόζσπα ή, αιιηώο, ηε δηαπξνζσπηθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά  (intrapersonal θαη interpersonal behaviour). Δίλαη , άιισζηε, γεγνλόο 

όηη ηα ζπλαηζζήκαηα ιακβάλνπλ λόεκα κέζα από ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ 

αηόκσλ θαη ε επεμεξγαζία ηνπο δηακνξθώλεη πξνζδνθίεο γηα κειινληηθέο 

δηαπξνζσπηθέο επαθέο ξπζκίδνληαο, ηειηθά, ζπκπεξηθνξέο (Goleman, 1995). 

Αθόκα, ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνλ 

εμσηεξηθό θόζκν είλαη απνδεδεηγκέλν όηη ηα ζπλαηζζήκαηα επηδξνύλ ζηελ αληίιεςε 

θαη νδεγνύλ ζε αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά κέζα από ηελ ππνθεηµεληθή αληίδξαζε ζε 

έλα ζεµαληηθό γεγνλόο πνπ εθδειώλεηαη µέζσ θπζηνινγηθώλ, εµπεηξηθώλ θαη 

ζπµπεξηθνξηθώλ αιιαγώλ. ύκθσλα κε ηνλ Goleman (1995), πξόθεηηαη γηα έλαλ 

παλάξραην θιεξνδνηεκέλν θώδηθα κε αξρέγνλν βηνινγηθό ππόζηξσµα, ελώ ε 

παγθνζκηόηεηά ηνπο είλαη θαζνιηθή θαη ζπληζηά ην βαζηθόηεξν από ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  Δηδηθόηεξα ε ζπζρέηηζε κεηαμύ δηαλνεηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο δσήο απνηέιεζε εξεπλεηηθά έλα ζέκα κάιινλ παξακειεκέλν θαηά 

ην παξειζόλ, ηνπ νπνίνπ κόιηο ηα ηειεπηαία ρξόληα αλαγλσξίζηεθε ε θαζνξηζηηθή 

ζεκαζία ηνπ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζσπηθόηεηα ησλ αηόκσλ. 
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Η λνεκνζύλε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ή, αιιηώο, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 

(emotionalintelligence), ε ηθαλόηεηα , δειαδή, λα δηαηζζάλεηαη θαη λα θαηαλνεί ην 

άηνκν κε επηηπρία ηόζν ηα πξνζσπηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα όζν θαη ησλ γύξσ ηνπ ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο θαη λα αληηδξά κε επηηπρία θαη επειημία αζθώληαο ζηνπο 

άιινπο ζπλαηζζεκαηηθή επηξξνή, αιιά θαη απηνέιεγρν ζηελ ίδηα ηνπ ηελ ππόζηαζε 

απνδεηθλύεηαη κία ζεκαληηθόηαηε δηεξγαζία γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο απηνξξύζκηζεο 

ηνπ αηόκνπ όπσο θαη δηαθόξσλ άιισλ επηηεπγκάησλ – ζηόρσλ ζηε δσή ηνπ 

(Goleman, 2008). πλεπώο, ππάξρεη ζπλύπαξμε ζθέςεο θαη ζπλαηζζήκαηνο , δειαδή, 

ινγηθνύ θαη ζπγθηλεζηαθνύ λνπ, ελώ, παξάιιεια, αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαληηθή 

ζπκβνιή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ ινγηθή ζθέςε θαη ζηελ ιήςε ινγηθώλ 

απνθάζεσλ.  

 ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζέζε, ε πιεζώξα ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ 

εθθξάζεσλ θαη βησκάησλ ηνπ αηόκνπ, δειαδή ησλ ζπγθηλήζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

αιιαγώλ ζηε δηάζεζή ηνπ  δηαδξακαηίδνπλ, αληίζηνηρα, ζεκαληηθό ξόιν ζηνλ ηξόπν 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ, ελώ ε ηζνξξνπία αξλεηηθώλ θαη ζεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ είλαη εθείλε πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ςπρηθή επεμία αιιά θαη ηελ 

δηαλνεηηθή πγεία νδεγώληαο ζε απνθάζεηο πνπ, σζηόζν, δελ είλαη κνλόπιεπξεο 

ζπγθηλεζηαθά (Goleman, 2008).  

Σα ζπλαηζζήµαηα ινηπόλ βξίζθνληαη ζε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο µε ηελ 

αληίιεςε θαη επηδξνύλ ζ’ απηή µε ηνπο εμήο ηξόπνπο ζύµθσλα µε ηνλ Hoffman 

(1993):  

α. ελεξγνπνηνύλ ή εµπνδίδνπλ ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ, µπνξνύλ αθόµε λα 

επηβάιινπλ θαη µηα επηιεθηηθόηεηα ζηελ επεμεξγαζία.  

β. νξγαλώλνπλ ηελ αλάθιεζε πιεξνθνξηώλ γηα παξειζνύζεο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο 

ζπλδένληαη µε ηα ζπγθεθξηµέλα ζπλαηζζήµαηα,  

γ. ζπµβάιινπλ ζηε δηαµόξθσζε ζπλαηζζεµαηηθά θνξηηζµέλσλ θαηεγνξηώλ θαη 

ζρεµάησλ 

4.4. Γηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε 

Αληίζηνηρα, νη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο (mooddisorders) αλαθέξνληαη ζε όιεο 

εθείλεο ηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο παξαηεξείηαη κεηαβνιή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 
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θαηάζηαζεο ηνπ αηόκνπ, ζε ζεκείν λα επεξεάδεηαη ε όιε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ε 

αληίιεςή ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ θόζκν, ηνπο αλζξώπνπο θαη ηε δσή (Γηαλλνπνύινπ, 

1996). Νεόηεξεο κειέηεο ζπλδένπλ ηηο δηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κε ηελ 

δηάθξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε αξλεηηθά, άξα , κε απνδεθηά ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ 

πξέπεη λα εθθξάδνληαη θαη ζε ζεηηθά, άξα, απνδεθηά ζπλαηζζήκαηα πνπ είλαη 

δπλαηόλ λα εθθξάδνληαη, γεγνλόο πνπ θαηαπηέδεη ην άηνκν θαη πξνθαιεί ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή ζε αληίδξαζε απηήο ηεο καθξνρξόληαο εζσηεξηθήο 

έληαζεο (Campbell-Sills&Brown, 2006).  

 

4.4.1. Ζ Μείδνλα Καηαζιηπηηθή Γηαηαξαρή 

Η πην γλσζηή από ηηο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο είλαη ε θαηάζιηςε ή κείδνλα 

θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή (MajorDepressiveDisorder – MDD), ε νπνία ζεσξείηαη κηα 

κνλνπνιηθή δηαηαξαρή. Η δηαθνξνπνίεζε ησλ παζνινγηθώλ απηώλ πεξηζηαηηθώλ από 

ηα θνηλά ζπλαηζζήκαηα ιύπεο θαη απόηνκεο ζπλαηζζεκαηηθήο κεηαβνιήο πνπ όια ηα 

άηνκα ζπκβαίλεη λα βηώλνπλ ζηε δσή ηνπο, πθίζηαηαη ζηελ δηάξθεηα ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθώλ εθδειώζεσλ. πλεπώο, όηαλ νη εηδηθνί αλαθέξνληαη ζε 

παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ έκθαζε θπξίσο ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

κεηαβνιήο, δειαδή ην πξόβιεκα αξρηθά δηαθξίλεηαη από ηελ παξαηεηακέλε 

“θαθνδηαζεζία” θαη δπζζπκία ή έμαξζε πνπ ζπλήζσο ζπλνδεύνληαη από θνηλσληθή 

θαη επαγγεικαηηθή παξαίηεζε.  

ύκθσλα κε ην Γηαγλσζηηθό Δγρεηξίδην ησλ Φπρηθώλ Γηαηαξαρώλ 

(DiagnosticStatisticManual – DSM) ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο 

(AmericanPsychiatricAssociation-APA), ε θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή δηαθξίλεηαη από 

απώιεηα ελδηαθέξνληνο ή ηθαλνπνίεζεο γηα ηε δσή θαη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο γηα 

πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ δύν ζπλερόκελσλ εβδνκάδσλ θαη κε εκθάληζε ηνπιάρηζηνλ 

πέληε από ηα παξαθάησ ζπκπηώκαηα πνπ πξνθαινύλ θιηληθά ζεκαληηθή κεηνλεμία ζε 

θνηλσληθνύο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αηόκνπ, ζηελ εξγαζία ηνπ θαη ζε άιιεο ζεκαληηθέο 

πεξηνρέο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. Μάιηζηα, ζηα θξηηήξηα δηάγλσζεο ηεο 

Μείδνλνο Καηαζιηπηηθήο Γηαηαξαρήο ζπκπεξηιακβάλνληαη (APA, 2000:356): 

1. Καηαζιηπηηθή δηάζεζε γηα ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εκέξαο 

2. Μεησκέλν ελδηαθέξνλ ή ηθαλνπνίεζε/επραξίζηε γηα όιεο ή ηηο πεξηζζόηεξεο 

δξαζηεξηόηεηεο 
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3. εκαληηθή απώιεηα βάξνπο ή πξόζθηεζε βάξνπο, αληίζεηα, ρσξίο ηελ 

ζέιεζε ηνπ αηόκνπ 

4. Αϋπλία ή αληίζεηα, ππεξβνιηθή ππλειία 

5. Έληαζε ςπρηθή ή, αληίζεηα, ςπρνζσκαηηθή θαζπζηέξεζε ε νπνία 

παξαηεξείηαη από ην πεξηβάιινλ 

6. Κνύξαζε θαη απώιεηα ελέξγεηαο 

7. πλαηζζήκαηα έιιεηςεο θάζε αμίαο (απαμίαο/ worthlessness) ή ππεξβνιηθή 

ελνρή 

8. Μεησκέλε ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα ζθέθηεηαη ή λα ζπγθεληξώλεηαη ή 

έιιεηςε απνθαζηζηηθόηεηαο 

9. πρλά εκθαληδόκελεο ζθέςεηο ζαλάηνπ 

ύκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνύο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο 

(Π.Ο.Τ.) πεξηζζόηεξνη από 350 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζε όιν ηνλ θόζκν πάζρνπλ 

από θαηάζιηςε θαη ν αξηζκόο απηόο ζπλερώο απμάλεηαη (Γηαλλνπνύινπ, 1996). ηηο 

Η.Π.Α. ε κείδσλ θαηάζιηςε θαίλεηαη λα είλαη ε πξώηε ζε ζπρλόηεηα λόζνο, ελώ 

αθνινπζεί ε ζρηδνθξέλεηα. ηε ρώξα καο ν αξηζκόο απηόο ππνινγίδεηαη ζε 540.000 

άηνκα, θάζε ρξνληθή ζηηγκή, ελώ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό (75% πεξίπνπ) παξακέλεη 

αδηάγλσζην. Αλαθνξηθά κε ηελ ζπκπησκαηνινγία, ζηνλ βηνινγηθό ηνκέα ζπρλά 

παξαηεξνύληαη ζπκπηώκαηα όπσο αϋπλία, αδπλακία ζπγθέληξσζεο, κεηαβνιέο ζηελ 

όξεμε γηα ιήςε ηξνθήο θαζώο θαη πηώζε ηεο libido, αθόκα θαη παξαπησκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά (APA, 2000). Η θαηάζιηςε είλαη, αξθεηά ζπρλά, κηα πνιύ δπζάξεζηε 

βησκαηηθή εκπεηξία γηα ηνλ πάζρνληα, ε νπνία πνιιέο θνξέο ηνλ θάλεη λα βιέπεη ηνλ 

ζάλαην ζαλ ιύηξσζε. Γηα ην ιόγν απηό είλαη πνιύ ζπρλέο νη απηνθηνληθέο ηάζεηο 

ζηελ κείδνλα θαηάζιηςε (Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, 1999). Αλαθέξεηαη όηη 

90% ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ έρνπλ εκθαλίζεη απόπεηξεο απηνθηνλίαο ππνθέξνπλ από 

θάπνην είδνο ςπρνπαζνινγηθήο δηαηαξαρήο κε ζπλεζέζηεξε θαηεγνξία ηηο δηαηαξαρέο 

ζπλαηζζήκαηνο (θαηαζιηπηηθή, δηπνιηθή θιπ) κε ή ρσξίο ζπλνζεξόηεηα. Αληίζηνηρα, 

θάζε παξάγνληαο πνπ ζπκβάιεη ζηελ ύπαξμε ηεο δηαηαξαρήο ζεσξείηαη 

επηβαξπληηθόο θαη γηα ηελ απόπεηξα απηνθηνλίαο, κία ζρέζε πνπ απμάλεη ηε ζύλδεζε 

κεηαμύ ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ θαη απηνθηνληθώλ ηάζεσλ (Guthrie&Lewis, 

2005).  

Οη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο πξνζβάιινπλ, όπσο έρεη βξεζεί εξεπλεηηθά, 

ηδηαίηεξα ηηο παξαγσγηθέο ειηθίεο όπσο θαη ην γπλαηθείν θύιν, ελώ είλαη θαη 
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απμεηηθή σο πξνο ηελ εκθάληζή ηεο ζηηο κεγαιύηεξεο ειηθίεο (Alloyetal., 1996; 

Copelandetal., 1999).  

4.4.2. Ζ Γηπνιηθή Γηαηαξαρή θαη άιιεο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο 

Δπηπιένλ, νη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο (ή ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο) 

πεξηιακβάλνπλ ζαλ νξνινγία θαη ηηο δηπνιηθέο δηαηαξαρέο, όπσο γηα παξάδεηγκα ηε 

καληνθαηάζιηςε ή, αιιηώο, δηπνιηθή δηαηαξαρή (BipolarDisorder). ηελ δηπνιηθή 

δηαηαξαρή ην θπξίαξρν ζύκπησκα πνπ παξαηεξείηαη είλαη ε εκθάληζε καλίαο κε 

γξήγνξε (θαζεκεξηλή) ελαιιαγή ζε ύθεζε θαη θαηάζιηςε. Απηό είλαη θπξίαξρν 

θαηλόκελν ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή ηύπνπ Ι.  

Αληίζηνηρα, ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ηύπνπ ΙΙ, ηα 

θαηλόκελα είλαη επηόηεξα θαη ην θπξίαξρν ζύκπησκα πνπ παξαηεξείηαη είλαη ε 

επαλαιακβαλόκελε θαηάζιηςε πνπ ζπλνδεύεηαη από ππνκαληαθά επεηζόδηα 

(κεησκέλεο έληαζεο καληαθά επεηζόδηα ζηα νπνία ηα ζπκπηώκαηα δελ είλαη ηόζν 

ζνβαξά ώζηε λα πξνθαιέζνπλ θνηλσληθή ή επαγγεικαηηθή ζνβαξή δπζιεηηνπξγία ή 

αλάγθε γηα εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν, σζηόζν είλαη εκθαλή θαη παξαηεξήζηκα).  

 

Σέινο, ζην δηεζλέο δηαγλσζηηθό εγρεηξίδην αλαθέξεηαη θαη κία ηειεπηαία 

θαηεγνξία ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, κε ην όλνκα «Κπθινζπκηθή Γηαηαξαρή» 

(DyclothymicDisorder), κία ρξόληα θαηάζηαζε θπθιηθήο εκθάληζεο αλάκεζα ζηελ 

ππνκαλία θαη ζε θαηαζιηπηηθά επεηζόδηα , ε νπνία θαη απνηειεί δηαγλσζηηθή ζηαζεξά 

γηα ηελ δηάγλσζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (APA, 2000: 388-392).  

Πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ηα καληαθά επεηζόδηα ραξαθηεξίδνληαη από κία 

δηαθξηηή πεξίνδν κε νκαιήο θαη επίκνλα εκθαληδόκελεο επεξέζηζηεο δηάζεζεο πνπ 

δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα ή έρεη ζπλερή δηάξθεηα, νπόηε ζηελ πεξίπησζε 

απηή επηβάιιεηαη ε εηζαγσγή ηνπ αζζελνύο ζην λνζνθνκείν. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο 

ηεο πεξηόδνπ ηεο δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο ηξία ή πεξηζζόηεξα από ηα αθόινπζα 

ζπκπηώκαηα ρξεηάδεηαη λα εκθαλίδνληαη κε επηκνλή (ή θαη ηέζζεξα, εάλ ε δηάζεζε 

είλαη απιώο επεξέζηζηε) θαη λα είλαη παξόληα ζε έλαλ ζεκαληηθό βαζκό ώζηε λα 

δηαγλσζηεί ην άηνκν κε δηπνιηθή δηαηαξαρή (APA, 2000, ζ. 362): 

(1) Ιδηαίηεξα απμεκέλε απηνπεπνίζεζε ή κεγαινπξέπεηα 

(2) Μεησκέλε αλάγθε γηα ύπλν (π.ρ. ληώζεη ην άηνκν όηη μεθνπξάζηεθε 

κεηά από κόλν ηξεηο ώξεο ύπλνπ) 
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(3) Πεξηζζόηεξν νκηιεηηθόο/ή από ό,ηη ζπλήζσο ή πίεζε ώζηε λα 

εμαθνινπζεί λα κηιάεη 

(4) πλερόκελεο ηδέεο ή ππνθεηκεληθή εκπεηξία ηνπ αηόκνπ όηη νη ζθέςεηο 

ηνπ ηξέρνπλ 

(5) Γηαζπαζηηθόηεηα (γηα παξάδεηγκα ε πξνζνρή πνιύ εύθνια απνζπάηαη 

ζε κε ζεκαληηθά ή άζρεηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα) 

(6) Αύμεζε ησλ ζηνρεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ (είηε θνηλσληθά, είηε ζηελ 

εξγαζία ή ζην ζρνιείν είηε θαη ζεμνπαιηθά) ή ςπρνζσκαηηθή έμαξζε 

(7) Αθξαία εκπινθή ζε δξαζηεξηόηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο νη 

νπνίεο παξνπζηάδνπλ πςειό ξίζθν γηα επίπνλεο ζπλέπεηεο (γηα 

παξάδεηγκα, ζεμνπαιηθέο παξεθηξνπέο, αλόεηεο επηρεηξεκαηηθέο 

επελδύζεηο ή εκπινθή ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε 

παξαβαηηθόηεηα).  

4.4.3. Αηηηαθνί παξάγνληεο ησλ δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο 

Γεληθόηεξα, ε αηηηνγέλεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ είλαη κάιινλ 

πνιππαξαγνληηθή κε ζπκπεξίιεςε παξαγόλησλ από ην γνληδηαθό πεξηβάιινλ, 

δειαδή γελεηηθώλ θαη θιεξνλνκηθώλ, αιιά θαη ςπρνδπλακηθώλ, θνηλσληθώλ θαη 

λεπξνβηνινγηθώλ (Hubprich, 1998). Αληίζηνηρα, νη εξκελεπηηθέο ςπρνινγηθέο 

ζεσξίεο πνπ πξνζπαζνύλ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ θαηάζιηςε θαη, γεληθόηεξα, ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, αλαθέξνληαη ζηελ ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη ζηελ 

ηάζε ησλ αηόκσλ απηώλ γηα έληνλε απηνθξηηηθή, αθόκα θαη δηνρέηεπζε ζπκνύ πξνο 

ηνλ εαπηό ηνπο σο ηα πην θνηλά γλσξίζκαηα ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ 

(Guthrie&Lewis, 2005).  

Έιιεηςε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ζηνκαηηθνύ ζηαδίνπ θαηά ηνλ Freud κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ κεηέπεηηα κειαγρνιία, ελώ αηηηάζεηο απνδίδνληαη θαη ζηε ζρέζε 

κεηέξαο-παηδηνύ, ε νπνία θαηά ηε βξεθηθή θαη, αξγόηεξα, ηε λεπηαθή ειηθία δείρλεη 

λα αλαπηύζζεηαη κε ραξαθηεξηζηηθά αζηαζνύο ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζθόιιεζεο. Η 

βίσζε ηεο ζρέζεο γηα ην παηδί ζηηο ειηθίεο απηέο, όηαλ δελ παξέρεη ζηγνπξηά θαη 

αζθάιεηα, κνηάδεη κε έλαλ επίπνλν απνρσξηζκό θαη κε απόξξηςε από ηελ πιεπξά ηεο 

κεηέξαο ηνπ, κία νδύλε πνπ επαλέξρεηαη μαλά θαη μαλά κεηέπεηηα ζηελ ελήιηθε δσή. 

Αληίζηνηρα, νη λεπξνβηνινγηθέο αηηηάζεηο αλαθέξνληαη ζε δηαηαξαρέο ζε 

νπζίεο πνπ κεηαβηβάδνπλ εξεζίζκαηα ζηα λεπξηθά θύηηαξα ηνπ εγθεθάινπ 
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(λεπξνδηαβηβαζηέο) όπσο είλαη ε ζεξνηνλίλε, ληνπακίλε θιπ. κνινλόηη νη πην 

ζύγρξνλεο κειέηεο δελ δείρλνπλ πάληα εκθαλή δπζιεηηνπξγία ζηνπο 

λεπξνδηαβηβαζηέο αζζελώλ κε δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο, νη νπνίνη δελ θαίλνληαη λα 

εκθαλίδνπλ αλεπάξθεηεο ζηνπο λεπξνδηαβηβαζηέο ηνπο αιιά νύηε θαη 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αληηθαηαζιηπηηθέο ζεξαπείεο ηνπο, ζηνηρείν πνπ δείρλεη όηη νη 

εξκελεπηηθέο ζεσξήζεηο γηα ηνπο κνλνπνιηθνύο θαη δηπνιηθνύο αζζελείο ρξεηάδεηαη 

λα γίλνπλ πεξηζζόηεξν ζπλδπαζηηθέο (MacKinnonetal., 1997).  

Δληζρπηηθά, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνύλ θαη ζεσξίεο ηηο γλσζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο κειεηνύλ ην κεραληζκό δεκηνπξγίαο ηεο θαηάζιηςεο 

ζύκθσλα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ θαη ηζρπξίδνληαη όηη ην άηνκν κπνξεί λα 

εκθαλίζεη ηελ θαηάζιηςε σο αληαπόθξηζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη, ηδηαίηεξα, θαηά 

ηηο ρξνληθέο εθείλεο πεξηόδνπο πνπ ην θξαηνύλ ζε απνκόλσζε ή δέρεηαη εμσηεξηθά 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Ξεθηλώληαο από ηελ παηδηθή ειηθία, πηζαλόλ ε κε 

αληαπόθξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο αλάγθεο ηνπ αηόκνπ «καζαίλνπλ» ην παηδί λα 

γίλεηαη απαηζηόδνμν πηζηεύνληαο όηη ην πεξηβάιινλ δελ κπνξεί λα ηνπ πξνζθέξεη 

ηίπνηα, ελώ θαη ε θαηαπίεζε ηνπ ζπκνύ από ην παηδί όηαλ γλσξίδεη όηη ε αληίδξαζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζε απηόλ ζα είλαη αξλεηηθή, απνηειεί άιιε κία παξάκεηξν, ε 

νπνία, ζύκθσλα κε ηνπο γλσζηηθνύο ςπρνιόγνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ην πάζρoλ 

άηνκν ζε ζπγθξάηεζε θαη θαηαπίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαη αθόκα κεγαιύηεξε 

απνκόλσζε από ην θνηλσληθό ζύλνιν (Kaplan, Sadock&Grebb, 2000).  

4.4.4. Δξκελεπηηθά κνληέια θαη ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ρεηηθά κε ηα παξαπάλσ εξκελεπηηθά κνληέια πξνθύπηνπλ θαη νη αληίζηνηρεο 

ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ. Μία ηάζε ζρεηηθή κε 

ηηο γλσζηηθέο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ θαη, 

θπξίσο ηεο θαηάζιηςεο, είλαη εθείλε πνπ αλαδεηθλύεηαη κέζα από ηηο ζύγρξνλεο 

κειέηεο ησλ δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο, νη νπνίεο θαη ζπλδένληαη κε επηζηεκνληθέο 

έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξύζκηζε (emotionregulation). Η 

ζπλαηζζεκαηηθή ξύζκηζε αλαθέξεηαη ζε ζπλεηδεηέο θαη κε ζπλεηδεηέο δηεξγαζίεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ ύπαξμε, ηελ έληαζε, ηε δηάξθεηα θαη ηελ έθθξαζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο (Gross, 2002). Παξά ηελ απμαλόκελε βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ξύζκηζε θαη ηε ζρέζε απηήο κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, ην 

δήηεκα δελ ζεσξείηαη αθόκα όηη έρεη επηζηεκνληθά εξεπλεζεί επαξθώο ζε ζρέζε κε 

άηνκα πνπ θέξνπλ ηζηνξηθό ςπρνπαζνινγίαο. Πξάγκαηη, νη αγρώδεηο δηαηαξαρέο θαη 
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νη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο ραξαθηεξίδνληαη αθξηβώο από αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

πνπ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε αθξαία θαη επίκνλα. Μάιηζηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή ξύζκηζε 

έρεη έξζεη ζην επίθεληξν ελόο λένπ θύκαηνο ησλ ζπκπεξηθνξηθώλ ζεξαπεηώλ γηα ηηο 

αγρώδεηο δηαηαξαρέο θαη ηελ θαηάζιηςε (Sills&Brown, 2006).  

Δίλαη αμηνζεκείσην, επίζεο, όηη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή απηνξξύζκηζε έρνπλ εκθαληζηεί κε ζθνπό λα πεξηνξίζνπλ ηα 

ππνθεηκεληθά, θπζηνινγηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά ζηνηρεία ησλ αξλεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ.  

Γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο γλσζηηθήο αλαπιαηζίσζεο (cognitivereappraisal) 

θαη ηεο θαηάπλημεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (suppression) γίλνληαη πξνζπάζεηεο κείσζεο 

ηεο ζπκπεξηθνξηθήο έθθξαζεο αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ζηα άηνκα, ελώ ε 

γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε έρεη βξεζεί λα κεηώλεη θαη ηηο αγρώδεηο δηαηαξαρέο (Gross, 

1998). Σν πεδίν, σζηόζν, ζπλερίδεη λα εξεπλάηαη επηζηεκνληθά, αθνύ θάπνηεο 

ζηξαηεγηθέο ζπλαηζζεκαηηθήο ξύζκηζεο έρνπλ βξεζεί σο «πγηέζηεξεο» έλαληη 

θάπνησλ άιισλ (John&Gross, 2004).  
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Κεθάιαην Πέκπην 

Δπίδξαζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζηε γισζζηθή 

επεμεξγαζία 

5.1.  Έλλνηα θαη ζηάδηα ηεο γισζζηθήο επεμεξγαζίαο 

Δίλαη γεληθόηεξα απνδεθηό όηη ηα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά 

ηνπο πεξηζζόηεξνπο γλσζηηθνύο ηνκείο όπσο θαη ηελ εθδήισζε ηεο αλζξώπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο. πγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην απηό εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηνπ 

ζπλαηζζεκαηηθνύ πεξηερνκέλνπ ηεο γιώζζαο ζηελ γισζζηθή επεμεξγαζία. Με ηνλ 

όξν «γισζζηθή επεμεξγαζία»(languageprocessing) ελλννύληαη δηαθνξεηηθέο 

δηαδηθαζίεο γλσζηηθνύ ηύπνπ νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ θαηαλόεζε θαη 

ηελ παξαγσγή ηνπ ιόγνπ. Χο επηζηεκνληθό πεδίν, ε γισζζηθή επεμεξγαζία απνηειεί 

έλαλ ηδηαίηεξν θιάδν ηεο ςπρνγισζζνινγίαο, πνπ, όπσο θαλεξώλεη θαη ν όξνο, 

ζπλδέεη ηηο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αηόκνπ κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκό ηεο 

γιώζζαο. Δηδηθόηεξα, ε γισζζηθή επεμεξγαζία επηδηώθεη ηελ κειέηε αλώηεξσλ 

δηεξγαζηώλ ηεο γιώζζαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θύζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

γισζζηθνύ επεμεξγαζηή (Aitchison, 1998).  

 πλνιηθά, ε γισζζηθή επεμεξγαζία αθνξά ηόζν ζηελ γισζζηθή παξαγσγή 

(έθθξαζε) όζν θαη ζηε γισζζηθή θαηαλόεζε. Ιδηαίηεξα, ε ηθαλόηεηα ηεο γισζζηθήο 

παξαγσγήο είλαη δπζθνιόηεξν λα κειεηεζεί πεηξακαηηθά, αθνύ ην θύξην αληηθείκελό 

ηεο είλαη ε εμέηαζε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα θαηά ηελ παξαγσγή 

ιόγνπ. ύκθσλα κε αληίζηνηρεο κειέηεο νη δηαδηθαζίεο απηέο δηαθξίλνληαη ζε ηξία 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα (Mitchell, 2004): 

Α) αλαπαξάζηαζε ηνπ κελύκαηνο πνπ ην άηνκν ζέιεη λα κεηαθέξεη 

(conceptualization) όπνπ ην άηνκν θαζνξίδεη λνεηηθά απηό πνπ ζέιεη λα εθθξάζεη θαη 

ζηε ζπλέρεηα, επηιέγεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο από ηε κλήκε θαη ην πεξηβάιινλ 

ηνπ ώζηε λα εθθηλήζεη ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία 

Β) ζρεκαηνπνίεζε (formulation), όπνπ ην κήλπκα, αθνύ έρεη πιένλ 

απνζαθεληζηεί σο πξνο ην πεξηερόκελό ηνπ από ην άηνκν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλαπαξάζηαζεο, θσδηθνπνηείηαη πιένλ γισζζηθά κέζσ ηεο αλάθιεζεο ησλ 

θαηάιιεισλ ιέμεσλ από ην λνεηηθό ιεμηθό, παίξλεη δειαδή, κία κνξθή, κία θόξκα. 

Παξάιιεια, θαηά ην ζηάδην απηό γίλεηαη θαη ν ζπληαθηηθόο ζρεδηαζκόο όπσο θαη ε 

θσλνινγηθή θσδηθνπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ ην άηνκν ζα παξάγεη γισζζηθά  
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Γ) άξζξσζε (articulation) όπνπ ην κήλπκα πιένλ αξζξώλεηαη θαη ν ηειηθόο 

ιόγνο ηνπ αηόκνπ παξάγεηαη πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπ κεηαδίδνληαο έλα κήλπκα πξνο 

ηνπο δέθηεο απηνύ κε επηηπρία. 

 Η κειέηε ησλ γισζζηθώλ ιαζώλ (speecherrors) όπσο θαη ησλ παύζεσλ θαηά 

ηελ απζόξκεηε παξαγσγή ιόγνπ έρεη πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο δηαπηζηώζεηο γηα ηηο 

παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, ελώ ηαπηόρξνλα, έρεη βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ απνζαθήληζή 

ηνπο (Mitchell, 2004).  

 5.2. Έλλνηα θαη ζηάδηα ηεο γισζζηθήο θαηαλόεζεο 

Αληίζηνηρα, ε γισζζηθή θαηαλόεζε δηαθξίλεηαη ζηα αθόινπζα εμειηθηηθά 

ζηάδηα ώζηε λα πνύκε όηη έλα άηνκν θαηαλόεζε κε αθξίβεηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

έιαβε γισζζηθά από ην πεξηβάιινλ ηνπ: 

Α) Αληίιεςε ιόγνπ: θαηά ηελ νπνία γίλνληαη αληηιεπηνί αξρηθά, θαη ζηε 

ζπλέρεηα, αλαγλσξίδνληαη νη γισζζηθνί θζόγγνη όπσο θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηάηκεζεο ηνπ ζπλερνύο ιόγνπ 

Β) Λεμηθή επεμεξγαζία: θαηά ηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνύληαη όινη εθείλνη νη 

κεραληζκνί κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη (i) ε αλαγλώξηζε ησλ ιέμεσλ, (ii) ε πξόζβαζε 

ζηηο ιεμηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ ην άηνκν δηαζέηεη ζην λνεηηθό ηνπ ιεμηθό 

πξνθεηκέλνπ ε ιέμε λα εληαρζεί ζε κία ήδε ππάξρνπζα θαηεγνξία θαη λα 

αλαγλσξηζηεί, (iii) ε επεμεξγαζία ησλ κνξθνινγηθά ζύλζεησλ ιέμεσλ όπσο θαη (iv) ε 

θαηαλόεζε ακθίζεκσλ ιέμεσλ, δειαδή, ιέμεσλ κε δηπιή ζεκαζία 

Γ) Σπληαθηηθή επεμεξγαζία (parsing): θαηά ηελ νπνία ιακβάλνπλ ρώξα όινη 

εθείλνη νη κεραληζκνί κέζσ ησλ νπνίσλ ην άηνκν επηηπγράλεη ηελ ζπληαθηηθή 

αλάιπζε ησλ πξνηάζεσλ, μεθαζαξίδνληαο ακθηζεκίεο ζηε δνκή ηνπ ιόγνπ όπσο θαη 

δηαθξίλνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ ιόγνπ ζηα νπνία κπνξεί λα ζηεξηρηεί ώζηε λα 

θαηαιήμεη ζε θάπνηα εξκελεία. πλεπώο, θαηά ην ζηάδην απηό ιακβάλνπλ ρώξα όιεο 

εθείλεο νη ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ε θαηαλόεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη 

ην άηνκν ζρεηίδεηαη κε ηνλ ιόγν πνπ πξνζιακβάλεη ζε επίπεδν ζπληαθηηθήο 

επεμεξγαζίαο θαη γξακκαηηθήο 

Γ) Καηαλόεζε θεηκέλσλ (readingcomprehension): όπνπ επηηπγράλεηαη, πιένλ, 

από ην άηνκν κία επξύηεξε αλαπαξάζηαζε ελόο θεηκέλνπ πνπ δηαβάδεη θαη είλαη ζε 

ζέζε λα ελζσκαηώλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη από ην θείκελν, είηε 

ζεκαζηνινγηθέο είηε πξαγκαηνινγηθέο όπσο θαη λα ζπλδέεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο κε 
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παιαηόηεξεο, πξνϋπάξρνπζεο πιεξνθνξίεο κε ηε ζπλδξνκή ηεο κλήκεο, πνπ 

ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα ζηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ. 

 Οη παξαπάλσ δηεξγαζίεο απνηεινύλ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ελόο κεραληζκνύ 

πνπ ππάγεηαη ζηελ γεληθόηεξε θαηαλόεζε ηεο θνηλσληθήο γιώζζαο. Η θνηλσληθή 

γιώζζα πξνέξρεηαη θαη εληζρύεηαη από ηηο δηαξθείο αλαηξνθνδνηήζεηο ηνπ 

εμσηεξηθνύ, θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο κε απνηέιεζκα νη ιεηηνπξγίεο ηόζν ηεο 

απνθσδηθνπνίεζεο ησλ εμσηεξηθώλ γισζζηθώλ εξεζηζκάησλ όζν θαη ηεο εθηέιεζεο 

εληνιώλ ή ηεο αθνινπζίαο  νδεγηώλ ηνπ πεξηβάιινληνο λα ιακβάλνπλ ρώξα από ην 

άηνκν κε ηξόπν θπζηθό θαη πνιύ πην εύθνιν από ηελ γισζζηθή παξαγσγή (Mitchell, 

2004).  

Μάιηζηα, όζνλ αθνξά ζπλνιηθά ζηελ γισζζηθή επεμεξγαζία, ην ηκήκα ηεο 

γισζζηθήο θαηαλόεζεο έρεη λα παξνπζηάζεη πεξηζζόηεξεο γισζζηθέο κειέηεο θαη 

είλαη εκπεηξηθά πεξηζζόηεξν εθηεηακέλν ζπγθξηηηθά κε ηηο κειέηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

γισζζηθήο παξαγσγήο.  

5.3. ρέζε κεηαμύ γισζζηθήο επεμεξγαζίαο θαη ζπλαηζζεκαηηθά 

θνξηηζκέλσλ ιέμεσλ 

Η ζρέζε αλάκεζα ζην ζπλαίζζεκα θαη ζηε ινγηθή επεμεξγαζία έρεη 

απνηειέζεη ηδηαίηεξν ζέκα έξεπλαο ζηελ λεπξνεπηζηήκε θαζώο, όπσο έρεη θαλεί, ην 

ζπλαίζζεκα θαη, θαηά ζπλέπεηα, νη ιέμεηο πνπ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο, 

επεξεάδνπλ ηελ γισζζηθή επεμεξγαζία κε ηξεηο ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο (Liu, 

Hu&Peng, 2009): 

Α. κε ηελ επίδξαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πιεξνθνξίαο ζην γισζζηθό 

εξέζηζκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλσλ ιέμεσλ, 

πξνηάζεσλ θαη δηαιόγσλ 

Β. κε ηελ επίδξαζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζηε γισζζηθή 

επεμεξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εζσηεξηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο 

ηνπ αηόκνπ (γηα παξάδεηγκα, θαηάζιηςε, άγρνο, ραξά θαη άιινη ηύπνη δηάζεζεο), 

αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνύ ζπλαηζζεκαηηθνύ ππόβαζξνπ (γηα παξάδεηγκα, 

ζπλαηζζεκαηηθόο ηόλνο, ζπλαηζζεκαηηθό πεξηερόκελν, ζπλαηζζεκαηηθή εηθόλα ή 

ζπλαηζζεκαηηθή κνπζηθή θ.ι.π.) 
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Γ. κε ηελ επίδξαζε εζσηεξηθεπκέλσλ κνηίβσλ ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο 

(γηα παξάδεηγκα, ζηάζε ζώκαηνο ή εθθξάζεηο πξνζώπνπ) ζηελ γισζζηθή 

επεμεξγαζία.  

Από ηελ άιιε πιεπξά, πάιη, ε γιώζζα, κε ηε ζεηξά ηεο, επεξεάδεη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία κέζσ ησλ ηξηώλ αθόινπζσλ παξαγόλησλ (Liu, 

Hu&Peng, 2009): 

Α. κε ηελ επίδξαζε ηνπ ζεκαζηνινγηθνύ λνήκαηνο ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

αληίιεςε 

Β. κε ηελ επίδξαζε ησλ γισζζηθώλ – ιεθηηθώλ νδεγηώλ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

πξόζθηεζε θαη  

Γ. κε ηνλ ξόιν ηεο γιώζζαο ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξύζκηζε 

(emotionregulation). 

Πην αλαιπηηθά ζα κπνξνύζαλ λα πεξηγξαθνύλ νξηζκέλα ζρεηηθά εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα, ρξήζηκα θαη γηα ηελ παξνύζα κειέηε, ηα νπνία ζπλδένπλ ζηνηρεία ηεο 

γισζζηθήο επεμεξγαζίαο ησλ αηόκσλ, θπξίσο ηεο γισζζηθήο ηνπο θαηαλόεζεο, κε 

ζπλαηζζήκαηα ή ηελ πξόθιεζε ζπλαηζζεκαηηθώλ κεηαβνιώλ θαη θαηαζηάζεσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη ε επίδξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηελ αλαγλώξηζε ιέμεσλ 

θαηά ηε γισζζηθή επεμεξγαζία. Σα πνξίζκαηα απηά έρνπλ πξνθύςεη από έξεπλεο 

ζρεηηθέο κε ηελ απηόκαηε επαγξύπλεζε (automaticvigilance) πνπ πξνθαιείηαη από 

ηελ πεηξακαηηθή ζύλδεζε ιέμεσλ κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Χζηόζν, ε αθξηβήο 

θύζε απηήο ηεο ζρέζεο δελ έρεη αθόκα απνθαιπθζεί κε πιήξε ζαθήλεηα.  

 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ κειέηε ησλ Kupermanetal. (2014) κειεηνύληαη νη 

επηδξάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηέγεξζεο ζηελ αλαγλώξηζε ιέμεσλ, ελώ  

ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξεο από δώδεθα ρηιηάδεο ιέμεηο δηαθνξεηηθνύ 

ιεμηινγηθνύ θαη ζεκαζηνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ. Απνθαιύπηεηαη όηη νη «αξλεηηθέο» 

ιέμεηο, δειαδή, ιέμεηο θνξηηζκέλεο κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα αλαγλσξίδνληαη πην 

αξγά από ηηο «ζεηηθέο» ιέμεηο πνπ πξνθαινύλ ζπλαηζζήκαηα εξεκίαο θαη γαιήλεο 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. ε θάζε πεξίπησζε αλάινγεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε 

όηη ε ελζσκάησζε ζπλαηζζεκαηηθώλ παξαγόλησλ όπσο ην ζζέλνο (valence) ζε ιέμεηο 

κπνξεί λα βειηηώζεη αηζζεηά ηελ απόδνζε δηαθνξεηηθώλ κνληέισλ ιεμηινγηθήο 

αλαγλώξηζεο, αθνύ ηα ζπλαηζζήκαηα, εθηόο ησλ άιισλ, επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε 
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δηέγεξζεο ηνπ αηόκνπ, αιιά θαη ηελ ηαρύηεηα ηηο αληαπόθξηζήο ηνπ ζε γισζζηθά 

εξεζίζκαηα.  

 

 Καηά αλάινγν ηξόπν, ε έξεπλα ησλ Siakaluketal. (2016) θαηαδεηθλύεη ηηο 

επηδξάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο ζε ιεμηινγηθέο απνθάζεηο. πγθεθξηκέλα 

ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία αλαθέξεηαη ζηελ επθνιία κε ηελ νπνία νη ιέμεηο 

πξνθαινύλ θάπνηα ζπλαηζζεκαηηθή πιεξνθνξία, όπσο θαη ηελ επίδξαζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηόζν ζε ζεκαζηνινγηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ ιέμεσλ, όζν θαη 

ζηελ νλνκαζία ιέμεσλ, γηα παξάδεηγκα ζηελ ζεκαζηνινγηθή επεμεξγαζία 

ζπγθεθξηκέλσλ θαη αθεξεκέλσλ νπζηαζηηθώλ (Newcombeetal., 2012, Moffatetal., 

2015). Η κειέηε θξίλεηαη ζεκαληηθή δηόηη δελ ππάξρνπλ αξθεηέο εμεηδηθεπκέλεο 

έξεπλεο γηα ηελ επίδξαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο ζηελ ιεμηινγηθή απόθαζε, 

ελώ ππνζηεξίδεη όηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο, δειαδή, πιεξνθνξίεο πνπ 

κεηαδίδνληαη κέζα από ηα ζπλαηζζήκαηα, είλαη δπλαηόλ λα εδξεύνπλ ζηελ ίδηα ηελ 

ζσκαηηθή εκπεηξία ηνπ αηόκνπ ζηνλ θόζκν θαη, ζπλεπώο, κία κεγαιύηεξε 

αληηπξνζώπεπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο ζηε γιώζζα ζα κπνξνύζε λα 

πξνζθέξεη εξεζίζκαηα κέζσ ησλ ιέμεσλ γηα κία ηαρύηεξε αληαπόθξηζε θαη 

ζεκαζηνινγηθή αλαγλώξηζε (Viglioccoetal., 2009).  

 Ήδε, παιαηόηεξεο έξεπλεο αθόκα θαη ζε παηδηά εκθαλίδνπλ κία ζύλδεζε 

αλάκεζα ζηηο δηαηαξαρέο ηνπ ιόγνπ θαη ζε ππνςία γηα ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο όπσο 

θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε εκθαλείο επηπηώζεηο θαη ζηελ εθδήισζε έληνλνπ 

ςπρνθνηλσληθνύ άγρνπο (Baker&Cantwell, 1987). Αλαιύζεηο αθόκα θαη ζε καζεηέο 

ηνπ λεπηαγσγείνπ κε εκθάληζε δηαηαξαρώλ ιόγνπ θαη γισζζηθώλ ειιεηκκάησλ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ ζύλδεζε απηώλ αθόκα θαη κε ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, ελώ 

ζπζηήλνπλ, εθηόο από ηε ζπλέρηζε ησλ εξεπλώλ γηα ηελ αθξηβέζηεξε αλίρλεπζε 

απηήο ηεο ζύλδεζεο, ηελ εληζρπκέλε ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζηηο νπνίεο παξαπέκπνληαη ηα παηδηά απηά κε ζθνπό ηελ 

θαιύηεξε αμηνιόγεζε ζπκπεξηθνξηθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ, ηδηαίηεξα 

αλάκεζα ζηα θνξίηζηα (Beitchmanetal., 1986).  

ε λεόηεξεο έξεπλεο απνδεηθλύεηαη όηη έλα πςειό πνζνζηό παηδηώλ (40%) 

πνπ απαζρνινύλ ηηο παηδηαηξηθέο ππεξεζίεο ζηελ Ακεξηθή εκθαλίδνληαο δηαηαξαρέο 

ιόγνπ θαη επηθνηλσλίαο πάζρνπλ ηδηαίηεξα από δπζθνιίεο γισζζηθήο θαηαλόεζεο θαη 
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έθθξαζεο, παξά ηελ αμηνιόγεζε ηεο κε ιεθηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο, ε νπνία 

θπκαίλεηαη ζηα επίπεδα ηνπ θαλνληθνύ. Μάιηζηα, ηα παηδηά απηά δελ εκπίπηνπλ ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνύ ή ζε θάπνηα άιιε αηηίαζε πνπ λα δηθαηνινγεί ηηο δπζθνιίεο ηνπο 

ζηε γισζζηθή επεμεξγαζία, γεγνλόο πνπ σζεί ηνπο επηζηήκνλεο λα πηζηεύνπλ όηη 

πνιιά γισζζηθά ειιείκκαηα πνπ επηκέλνπλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο 

είλαη πην πηζαλό λα ζπλδένληαη κε επίκνλα ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα ( Vernesetal., 

2008, Cohen, 2001).  

Η αλίρλεπζε ηεο ελήιηθεο δσήο ζε άηνκα πνπ από ηα παηδηθά ηνπο ρξόληα 

παξνπζίαζαλ δηαηαξαρέο ζηε γισζζηθή επεμεξγαζία, δείρλνπλ αληίζηνηρα όηη 

ππάξρεη ζύλδεζε αλάκεζα ζε αλαπηπμηαθέο γισζζηθέο δηαηαξαρέο πνπ 

παξνπζηάδνληαη από ηελ παηδηθή αθόκα ειηθία θαη ζε πξνβιήκαηα ζηελ ελήιηθε δσή 

όζνλ αθνξά ζηε ζεσξία ηνπ λνπ, όπσο θαη δηαηαξαρέο ζηελ ιεθηηθή βξαρππξόζεζκε 

κλήκε θαζώο θαη ζηελ θσλνινγηθή επεμεξγαζία. Αθόκα, δπζθνιίεο εκθαλίδνπλ νη 

ελήιηθεο απηνί ζε επίπεδν θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο κε ζπρλή απνκόλσζε θαη 

ιηγόηεξεο ηθαλόηεηεο γηα επίηεπμε θηιηθώλ ή άιισλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ 

ζπγθξηηηθά κε ζπλνκειίθνπο ηνπο ζε νκάδα ειέγρνπ. Παξάιιεια, ηα άηνκα κε 

επίκνλεο δπζθνιίεο ζηε γισζζηθή επεμεξγαζία θάλεθαλ λα παξνπζηάδνπλ 

κεγαιύηεξν θίλδπλν ςπρηαηξηθώλ δηαηαξαρώλ ζηελ ελήιηθε δσή (Clegg, 2004).  

ηε κειέηε ηεο Gallagher (1999) εκθαλίδνληαη δηαζπλδέζεηο κεηαμύ ηεο 

γισζζηθήο επεμεξγαζίαο, ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο όπσο θαη ησλ δηαηαξαρώλ 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζε παηδηά, ζηηο νπνίεο, πηζαλόλ, δελ απνδίδεηαη αξθεηή βαξύηεηα 

ζηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο, ελώ ε εξεπλήηξηα ππνζηεξίδεη ηνλ 

ζεκαληηθό ξόιν ηεο γιώζζαο ζηελ ξύζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο όπσο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή δηάδξαζε. Πξάγκαηη, ήπηεο γλσζηηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο, όπσο γηα παξάδεηγκα αδπλακίεο ζρεηηθέο κε ηελ αληίιεςε ηνπ 

ρξόλνπ, έρνπλ βξεζεί λα εκθαλίδνληαη θαη ζε ελήιηθεο αζζελείο κε δηαηαξαρή ηεο 

θαηάζιηςεο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ηέηνηνπ ηύπνπ 

γλσζηηθέο δπζιεηηνπξγίεο νξηζκέλεο θνξέο θαίλεηαη λα επηκέλνπλ ζηνπο αζζελείο 

αθόκα θαη όηαλ ηα επίπεδα ηεο θαηάζιηςεο έρνπλ κεησζεί, ελώ πξνηείλνπλ ηελ 

θαιύηεξε αμηνιόγεζε ησλ δηαθνξεηηθώλ γλσζηηθώλ δπζθνιηώλ πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηε θαηάζιηςε, κέξνο ησλ νπνίσλ ζα κπνξνύζε λα ζρεηίδεηαη θαη κε γισζζηθέο 

δπζθνιίεο, δηόηη κία ηέηνηα αμηνιόγεζε ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε αθξηβέζηεξε 
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θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηύπσλ θαηάζιηςεο θαη ηεο ζρεηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ηνπο 

(Neuetal., 2001).  

Καηαιεθηηθά σο πξνο ηελ ππνελόηεηα απηή, εθείλν πνπ ρξεηάδεηαη λα 

ηνληζηεί είλαη όηη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ζπλαηζζήκαηνο θαη γισζζηθήο 

επεμεξγαζίαο ζην άηνκν είλαη έληνλε θαη ακθίδξνκε, ελώ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Απαηηνύληαη, σζηόζν, λεόηεξα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα, ηα νπνία θαη αλακέλεηαη λα δηαθσηίζνπλ θαιύηεξα ηελ γλσζηηθή θαη 

λεπξνινγηθή βάζε πνπ βξίζθεηαη θάησ από απηήλ ηελ αιιειεπίδξαζε 

ζπλαηζζήκαηνο θαη γισζζηθήο επεμεξγαζίαο, ελώ απαξαίηεην, επίζεο, είλαη ε έξεπλα 

λα ζπλδπαζηεί κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θιηληθή πξάμε ζηνλ ηνκέα απηό (Liu, 

Hu&Peng, 2009). 
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Κεθάιαην Έθην 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ζπλαηζζήκαηνο θαη 

κλήκεο 

6.1. Μειέηε θαη αλάιπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ  

Καηά ηελ θνηλσληθή αληίιεςε ην ζπλαίζζεκα δηαρσξίδεηαη από ηε ινγηθή θαη 

ηδηαίηεξα, ηνλ νξζνινγηζκό, από ηελ νξγαλσκέλε θαη δνκεκέλε ζθέςε. Η θνηλή 

αληίιεςε ζπλεζίδεη λα ζεσξεί όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε νδεγεί ζε 

παξνξκεηηζκό θαη βηαζηηθέο απνθάζεηο θαη ζπλεπώο, όηη ππάξρεη κία δηάθξηζε 

κεηαμύ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο γλσζηηθήο θαηάζηαζεο, αθνύ ε ζπγθηλεζηαθή 

εγξήγνξζε δελ εμππεξεηεί ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο ζηηο αλζξώπηλεο ελέξγεηεο θαη 

δξάζεηο. Πξάγκαηη, παξαδνζηαθά, νη ζθέςεηο δηαθξίλνληαη από ηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

από ηα θίλεηξα, ελώ θαη ηα ηξία ζπλαπνηεινύλ ηηο βαζηθέο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

αλζξώπνπ. Δλδηαθέξνλ, σζηόζν, παξνπζηάδεη γηα ηελ έξεπλα, ν βαζκόο πνπ ε 

δηάθξηζε απηή  κεηαμύ ζπλαηζζήκαηνο θαη ζθέςεο είλαη έγθπξε ή, εάλ, αληίζεηα, 

ππάξρεη κία δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο θαη πνηα είλαη απηή (Kandel, 2003). 

 Η κειέηε θαη αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, σο 

ζπγθηλεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηόκνπ, απνθαιύπηεη όηη απηό είλαη ην απνηέιεζκα 

ηεο αιιειεπίδξαζεο δηαθνξεηηθώλ ζηνηρείσλ όπσο είλαη ην ππνθεηκεληθό 

αίζζεκα/εκπεηξία ηνπ αηόκνπ, αιιά θαη νη αληίζηνηρεο ζσκαηηθέο αιιαγέο πνπ ην 

ζπλνδεύνπλ θαζώο θάζε ζπλαίζζεκα παξνπζηάδεη θαη κία βηνινγηθή βάζε γεγνλόο 

πνπ θαίλεηαη από θιαζηθέο έξεπλεο ζην ρώξν ηεο βηνςπρνινγίαο όπσο απηή ησλ 

James&Lange ζηηο αξρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα (Flanagan, 2001).  ήκεξα, είλαη 

γλσζηό όηη όια ηα δηεγεξηηθά ζπλαηζζήκαηα ζπλνδεύνληαη από κία γεληθεπκέλε 

δηέγεξζε ηνπ απηόλνκνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, ε νπνία θαη πξνεηνηκάδεη ην ζώκα 

γηα ηελ αλάιεςε έληνλεο δξάζεο. Πξόθεηηαη γηα ηε γλσζηή ζηελ ςπρνινγία 

«αληίδξαζε ηεο κάρεο ή θπγήο» (fightorflightresponse) (Flanagan, 2001).  
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6.2. πλαίζζεκα θαη ζπκπεξηθνξά 

Παξάιιεια, ζε θάζε ζπλαίζζεκα αιιειεπηδξά κε ηα πξνεγνύκελα θαη ην 

ζηνηρείν ηεο ζπκπεξηθνξάο. Η ζπκπεξηθνξά κε ηε ζεηξά ηεο, πεξηγξάθεη όιεο ηηο 

ηάζεηο πξνο δξάζε, ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ, ηηο ζηάζεηο ηνπ ζώκαηνο, ηηο 

ρεηξνλνκίεο θιπ. πνπ εκθαλίδεη έλα άηνκν όηαλ βξίζθεηαη ππό ηελ επίδξαζε ελόο 

ζπλαηζζήκαηνο. Καζίζηαηαη πξνθαλέο όηη έλα ζπλαίζζεκα κπνξεί θάζε θνξά λα 

πξνθαιεί κία ηδηαίηεξε ζπκπεξηθνξά, σζηόζν, κία ζπκπεξηθνξά δελ ζεκαίλεη πάληα 

όηη πξνθαιεί θαη έλα ζπλαίζζεκα, δειαδή, ε νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά από κόλε ηεο 

δελ νξίδεη πάληα κία ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία. Σέινο, νη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρώξα θαζώο ην άηνκν ζπλαηζζάλεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζε απηέο θαη 

ηεο κλήκεο, απνηεινύλ έλα επηπξόζζεην ζηνηρείν πνπ αιιειεπηδξά κε ηα 

πξναλαθεξόκελα θαζώο ην άηνκν βηώλεη κία ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε. Έηζη, ν 

ηξόπνο θαη ν βαζκόο πνπ ην θαζέλα από ηα παξαπάλσ ζπζηαηηθά ζπκβάιιεη ζηελ 

έληαζε θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θάζε ζπλαηζζήκαηνο είλαη ζηνηρείν ππό 

δηεξεύλεζε ζηελ ςπρνινγηθή κειέηε.  

6.3. Γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία 

Δηδηθόηεξα γηα ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε βίσζε 

κίαο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο αλαθέξεηαη από ηνπο Schachter θαη Singer (1962) 

όηη ε πεξηθεξεηαθή δηέγεξζε όπσο πξνθύπηεη από ην απηόλνκν λεπξηθό ζύζηεκα, 

αιιά θαη ε επαλαηξνθνδόηεζε πνπ πξνθαιεί νξίδεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ έληαζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο. Χζηόζν, ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απηνύ, δειαδή, ν 

δηαθνξεηηθόο ηξόπνο πνπ ζα ην βηώζεη θάζε άηνκν, εμαξηάηαη από ηηο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, δειαδή, από ηνλ ηξόπν πνπ ην άηνκν ζα αηηηνινγήζεη, αξρηθά, απηή ηε 

βηνζσκαηηθή ηνπ δηέγεξζε θαη ζηε ζπλέρεηα, ζα ηελ εξκελεύζεη ζε ζρέζε κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ (Σδαλνπιίλνπ, 2008).  

πλεπώο, ε γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε, σο ζηξαηεγηθή ηεο γλσζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, κπνξεί λα ππνζηεξίμεη έλα άηνκν ώζηε λα δηαθνξνπνηήζεη ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν εξκελεύεη θάζε δηέγεξζή ηνπ θαη, ζπλεπώο, ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν βηώλεη 

έλα ζπλαίζζεκα ή θαη λα αιιάμεη ηειείσο ην ζπλαίζζεκά ηνπ απηό απέλαληη ζηελ 

ίδηα δηέγεξζε. Έηζη, ε γλσζηηθή εθηίκεζε νδεγεί ζηελ αληηκεηώπηζε, αιιάδεη ηε 

ζρέζε ηνπ αηόκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, ελώ ε γλσζηηθή ιεηηνπξγία ππνβνεζά ην 

άηνκν λα απνδώζεη έλα δηαθνξεηηθό θάζε θνξά πξνζσπηθό λόεκα ζε κία 
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ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία. Με ηνλ ηξόπν απηό, ε γλσζηηθή εθηίκεζε κεηαηξέπεηαη ζε 

πξσηαξρηθό θαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ έθιπζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, αιιά θαη ζε πξνϋπόζεζε ώζηε ην άηνκν λα βηώζεη ηειηθά κία 

ζπλαηζζεκαηηθή ζπγθίλεζε (Βνζληάδνπ, 2001).  

6.4. ύλδεζε κλήκεο κε ηα ζπλαηζζήκαηα: ζπγθηλεζηαθή κλήκε 

Οη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε κλήκε πξνζδηνξίδνπλ ην λόεκά ηεο πεξηζζόηεξν σο 

κία δηαδηθαζία παξά σο νληόηεηα. Η δηαδηθαζία απηή, όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη 

παξαπάλσ ζπκβάιιεη ζηελ απόθηεζε ηεο γλώζεο γηα ηνλ θόζκν πνπ πεξηβάιιεη ην 

άηνκν θαη πξνζδηνξίδεηαη από ηα ζηάδηα ηεο πξόζιεςεο, ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο 

αλάκλεζεο.  

Καηά ζπλέπεηα, ν ξόινο ηεο κλήκεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη εθηόο ηεο 

ζπλείδεζεο, αθνύ ην άηνκν δελ ζπκάηαη θαη αλαθαιεί πάληα ηηο ζθέςεηο ηνπ κε 

ζπλεηδεηό ηξόπν, όπσο πξνζδηνξίζηεθε θαη ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην κε αλαθνξέο 

ζηελ άδειε κλήκε. Πξάγκαηη, ειεθηξηθνί εξεζηζκνί πξνθαινύλ ηελ εκπεηξηθή 

απόθξηζε, ηελ αλαδξνκή θαη ελεξγνπνίεζε ηεο κλήκεο κε δηέγεξζε ησλ θξνηαθηθώλ 

ινβώλ ηνπ εγθεθάινπ. Δπηπιένλ, ε ζπγθηλεζηαθή κλήκε (emotionalmemory) ζε 

αληίζεζε κε ηελ έθδειε ή άδειε κλήκε, έρεη πξνζδηνξηζηεί σο κία ηδηαίηεξε θαη 

μερσξηζηή κλεκνληθή θαηεγνξία. Πξνθαλώο αλαθέξεηαη ζηελ ζύλδεζε ηεο 

ζπγθίλεζεο (ζπγθηλεζηαθή θαηάζηαζε – ζπλαίζζεκα) κε ηελ κλήκε. Θεσξείηαη, 

κάιηζηα, σο έλα μερσξηζηό κλεκνληθό ζύζηεκα πνπ εκπιέθεηαη ζε δηεξγαζίεο θάζε 

θαηεγνξίαο κλήκεο, δειαδή, ηόζν ηεο έθδειεο θαη ησλ εηδώλ απηήο όζν θαη ηεο 

άδειεο κλήκεο.  

Αλάινγα, κία κλεκνληθή ιεηηνπξγία ζεσξείηαη όηη εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία 

ηεο ζπγθηλεζηαθήο κλήκεο κε πξνζδηνξηζκνύο από ην πεξηερόκελό ηεο. πλεπώο, εάλ 

ην πεξηερόκελό ηεο ζεκαηνδνηεί κία ζπγθίλεζε (emotionalvalence), ηόηε ν 

νξγαληζκόο ηίζεηαη ζε θαηάζηαζε δηέγεξζεο (arousal). ηελ πεξίπησζε απηή 

αλαθέξεηαη όηη ε κλήκε είλαη ζπγθηλεζηαθήο κνξθήο. Μάιηζηα, ην ζπγθηλεζηαθό 

θνξηίν θαη ν βαζκόο δηέγεξζεο έρνπλ κειεηεζεί επξύηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο έθδειεο 

κλήκεο θαη ησλ εηδώλ απηήο, εηδηθόηεξα ζην πιαίζην ηεο κλήκεο επεηζνδίσλ 

(episodicmemory). Δπηπιένλ, θάπνηεο κνξθέο άδειεο κλήκεο πνπ βαζίδνληαη ζε 

εμαξηεκέλε κάζεζε (conditioning), όπσο γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί ε 

κάζεζε ηνπ θόβνπ απέλαληη ζε θάηη ζεσξνύληαη αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο 
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αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ κλήκεο θαη ζπλαηζζήκαηνο θαη, ηδηαίηεξα, ηεο άδειεο θαη 

ζπγθηλεζηαθήο κλήκεο πνπ αιιειεπηδξνύλ ώζηε λα πξνθαιέζνπλ ην αληίζηνηρν 

ζπλαίζζεκα. Οη πεξηπηώζεηο απηέο νξίδνληαη από λεπξσληθέο δηαδηθαζίεο. Γελ 

απνθιείεηαη, σζηόζν, λα αλαπαξηζηνύλ θαη κία αμία, ηελ εθηίκεζε κίαο θαηάζηαζεο 

γηα ηνλ θόζκν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ αηόκνπ θαη, αλάινγα, λα σζνύλ ην άηνκν λα 

απνθξίλεηαη πξνο απηό (Kandel, 2003).  

πκπεξαζκαηηθά, εάλ νη ζπγθηλήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηηο 

πξνζδηνξίδνπλ ζεσξεζνύλ ζπλεηδεηέο εκπεηξίεο, ηόηε ππάξρεη θαη ην ζηνηρείν ηεο 

γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο απηώλ. Έηζη, από ηε κία πιεπξά ζηηο ζπγθηλήζεηο απηέο 

εκπιέθνληαη δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηνλ θινηό ησλ εγθεθαιηθώλ 

εκηζθαηξίσλ. Από ηελ άιιε πιεπξά, ην απηόλνκν λεπξηθό ζύζηεκα απνθξίλεηαη ζηηο 

ζπγθηλήζεηο απηέο κε ελεξγνπνίεζε ππνθινηηθώλ δνκώλ όπσο είλαη ε ακπγδαιή, ν 

ππνζάιακνο θαη ην εγθεθαιηθό ζηέιερνο (Σδαλνπιίλνπ, 2008). Παξάιιεια, ν 

νξγαληζκόο πξνρσξά ζηελ γλσζηηθή επεμεξγαζία απηώλ ησλ αληηδξάζεσλ θαζώο 

ηκήκαηα κλήκεο αλαζύξνληαη ζηνλ εγθέθαιν. Με ηνλ ηξόπν απηό θαίλεηαη αλάγιπθα 

ε δηαδηθαζία δηαξθνύο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο κλήκεο 

γεληθόηεξα, όπσο θαη ησλ εηδώλ απηήο, εηδηθόηεξα.  
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Κεθάιαην Έβδνκν 

Δίδε ηεο κλήκεο θαη ζρεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

7.1. Δπίδξαζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

κλεκνληθέο ιεηηνπξγίεο 

Η ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο είλαη κία ζεκαληηθή, σζηόζν, κε επαξθώο 

δηεξεπλεκέλε πεξηνρή ηεο λεπξνςπρνινγίαο, εηδηθόηεξα ζε όηη αθνξά ζηα άηνκα κε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή, αιιά θαη άιιεο λεπξνςπρνινγηθέο θαη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. 

Χζηόζν, κία ζεηξά κειεηώλ ζε αζζελείο κε εζηίαζε εθείλνπο πνπ ππνθέξνπλ ηόζν 

από δηπνιηθή δηαηαξαρή όζν θαη από κείδνλα θαηάζιηςε, έρνπλ εληνπίζεη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο πνπ εκθαλίδνπλ πςειό βαζκό ζπζρέηηζεο κε 

δπζιεηηνπξγίεο ζε ζπγθεθξηκέλα είδε ηεο κλήκεο. 

7.1.1. Γπζιεηηνπξγίεο ηεο δεισηηθήο κλήκεο 

Πην αλαιπηηθά, πξνεγνύκελεο κειέηεο έσο θαη ζήκεξα έρνπλ δηαπηζηώζεη 

γλσζηηθά ειιείκκαηα ζε εξγαζίεο ηεο δεισηηθήο κλήκεο ζε αζζελείο κε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή, ηδηαίηεξα όηαλ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε επζπκίαο. Αθόκα, κεησκέλε 

ιεθηηθή δεισηηθή κλήκε έρεη πξνηαζεί σοέλαο δείθηεο γλώξηζκα γηα ελήιηθεο 

δηπνιηθή δηαηαξαρή . Παξόκνηεο έξεπλεο ζε παηδηά, δηαπηζηώλνπλ όηη νη βιάβεο ζηε 

δεισηηθή κλήκε ζε λεαληθά δείγκαηα είλαη παξόκνηεο κε εθείλεο πνπ παξαηεξνύληαη 

ζηελ ελήιηθε κνξθή ηεο αζζέλεηαο (Glahnetal., 2005).  

7.1.2. Γπζιεηηνπξγίεο ηεο εξγαζηαθήο κλήκεο 

Δπηπξόζζεηα, όπσο έρεη θαηαδεηρζεί από δηαθνξεηηθέο κειέηεο, 

δπζιεηηνπξγίεο ζηελ εξγαζηαθή κλήκε ππνγξακκίδνπλ κε ηξόπν αηηηαθό ηα γλσζηηθά 

ειιείκκαηα ζε θαηαζηάζεηο όπσο είλαη ε ζρηδνθξέλεηα (Kim, Glahn&Nuechterlein, 

2004), ε δηπνιηθή θαηάζιηςε (Merriam, Thase&Haas, 1999) θαη ε αζζέλεηα ηνπ 

Parkinson (Lewis, Cools&Robbins, 2003). Έρνπλ εληνπηζηεί ζπγθεθξηκέλεο 

αλσκαιίεο ζηελ αληαπόθξηζε ηνπ εγθεθάινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θσδηθνπνίεζεο 

ζηελ ιεθηηθή εξγαζηαθή κλήκε (verbalworkingmemory) αλάκεζα ζε επθνξηθνύο 

αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή, ελώ επίζεο, δπζθνιίεο εληνπίδνληαη θαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο πξνζνρήο. Δηδηθόηεξα, ε κείσζε ηεο ελεξγνπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

κεζνδηαζηεκάησλ ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ εηζεξρόκελσλ πιεξνθνξηώλ επηβεβαηώλεη 
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ηελ ύπαξμε ειιεηκκάησλ ηεο εξγαζηαθήο κλήκεο ζε αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή, 

ελώ ην θαηλόκελν είλαη ηζρπξόηεξν θαηά ηηο πεξηόδνπο ηεο επθνξίαο ζηνπο αζζελείο 

απηνύο (McKenna, Sutherland, Legenkaya&Eyler, 2013).  

 

Γπζιεηηνπξγίεο ζηελ εξγαζηαθή κλήκε ησλ αζζελώλ κε δηπνιηθή δηαηαξαρή 

δηαπηζηώλνληαη θαη από ηνπο Lagopoulos, Ivanovski&Malhi (2007) πνιιέο από ηηο 

νπνίεο δελ απνθαζίζηαληαη θαη κεηά από ηελ αλάξξσζε ησλ αζζελώλ απηώλ. 

Μειεηώληαο ηελ ιεηηνπξγία ηεο θσδηθνπνίεζεο, ηεο αληαπόθξηζεο θαη ηεο 

θαζπζηέξεζεο αληαπόθξηζεο, νη κειεηεηέο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα 

θιηληθά ειιείκκαηα πνπ βξέζεθαλ ζηε κλήκε εξγαζίαο ησλ αζζελώλ απηώλ κπνξεί 

λα αληηθαηνπηξίδνπλ δπζιεηηνπξγίεο ζηνλ επξύηεξν εκπξόζζην κεησπηαίν ινβό, 

εύξεκα ζεκαληηθό γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο παζνθπζηνινγίαο ηεο δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο (Lagopoulos, Ivanovski&Malhi, 2007).  

 

Οη Cremaschietal. (2013) ηνλίδνπλ όηη ε δηπνιηθή δηαηαξαρή είλαη κία ρξόληα 

δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο πνπ ζπρλόηαηα ζπλδέεηαη κε πςειά επίπεδα απηνθηνλίαο 

αλάκεζα ζε αζζελείο κε ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. ηηο δηθέο ηνπο έξεπλεο 

επηβεβαηώλνληαη επξήκαηα παιαηόηεξσλ εξεπλώλ ζρεηηθά κε ηηο δπζιεηηνπξγίεο ηεο 

εξγαζηαθήο κλήκεο πνπ είλαη θαη νη ζπρλόηεξεο ζηνπο δηπνιηθνύο αζζελείο. Οη 

δπζιεηηνπξγίεο απηέο παξνπζηάδνπλ δηάξθεηα θαη επίκνλε εκθάληζε πέξα από ηηο 

δηάθνξεο θάζεηο ηεο δηαηαξαρήο θαη γηα ην ιόγν απηό θαηεγνξηνπνηνύληαη σο 

ελδνθαηλνηππηθνί δείθηεο γηα ηελ πξόβιεςε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. Οη εξεπλεηέο 

πηζηνπνηνύλ κέζα από ηελ ηερληθή ησλ λεπξναπεηθνλίζεσλ κία έιιεηςε ζύλδεζεο ζε 

δίθηπα ηνπ πξνκεησπηαίνπ ινβνύ, ηα νπνία παξαδνζηαθά ζπλδένληαη κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο εξγαζηαθήο κλήκεο, όπσο θαη ζε άιιεο πξνκεησπηαίεο πεξηνρέο, αιιά 

θαη ζηνλ βξεγκαηηθό θινηό όπσο θαη ζηνλ θξνηαθηθό θινηό (Cremaschietal., 2013). 

Καζώο νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή ηύπνπ Ι, 

πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ εμέηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εξγαζηαθήο κλήκεο θαη ε 

ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξνθύςνπλ θαη ζε αζζελείο ηύπνπ ΙΙ, ελώ 

ζεσξείηαη πηζαλό ηα απνηειέζκαηα παξόκνησλ εξεπλώλ λα βνεζήζνπλ, επίζεο, ζε 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο δηαηαξαρήο (γηα παξάδεηγκα, γλσζηηθή 

αλαπιαηζίσζε), εθόζνλ γίλεη θαηαλνεηό θαη από ηα ίδηα ηα άηνκα όηη νη 

ςπρνθνηλσληθέο δπζιεηηνπξγίεο πνπ εκθαλίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επζπκηθήο 
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θάζεο νθείινληαη ζε έλα ζεκαληηθό κέξνο ζε βιάβεο ηεο εξγαζηαθήο κλήκεο 

(Cremaschietal., 2013). 

 

7.1.3. Γπζιεηηνπξγίεο ηεο ζεκαζηνινγηθήο κλήκεο 

Αλάινγεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζεκαζηνινγηθήο κλήκεο θαη 

ηεο νξγάλσζεο απηήο εληνπίδνληαη κεηαμύ αζζελώλ κε δηπνιηθή δηαηαξαρή ηύπνπ Ι 

θαη ΙΙ. Μάιηζηα, νη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη νη δηαθνξέο απηέο ζρεηίδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκό κε ηα βηνινγηθά θαη θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελώλ απηώλ πνπ 

είλαη δηαθνξνπνηεκέλα αληίζηνηρα, από ηνλ έλα ηύπν ηεο δηαηαξαρήο ζηνλ άιιν 

(Changetal., 2011).  

 

7.1.4. Γπζιεηηνπξγίεο ηεο δηαδηθαζηηθήο κλήκεο 

Μειέηεο ησλ Wilfredetal. (1999) γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δεισηηθήο θαη 

δηαδηθαζηηθήο κλήκεο ζε αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή επίζεο, αλαθέξνπλ 

δπζιεηηνπξγίεο ζηνλ πξνκεησπηαίν ινβό γηα ηνπο αζζελείο απηνύο θαη ηδηαίηεξα 

ρακειή απόδνζε ζε δηάθνξεο εξγαζίεο πνπ πξνϋπνζέηνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

δεισηηθήο κλήκεο, όρη όκσο ζηνλ ίδην βαζκό ζε εξγαζίεο πνπ πξνϋπνζέηνπλ ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζηηθήο. Δηδηθόηεξα, νη αζζελείο ζπζηεκαηηθά κάζαηλαλ 

ιηγόηεξεο ιέμεηο από κία δνζκέλε ιίζηα ιέμεσλ ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, ελώ 

έθαλαλ πεξηζζόηεξεο ιαλζαζκέλεο ηαπηνπνηήζεηο ησλ ιέμεσλ. Οη εξγαζίεο απηέο 

απαηηνύζαλ πξνθαλώο ελεξγνπνίεζε ηεο δεισηηθήο ιεθηηθήο κλήκεο. Αληίζεηα, όηαλ 

επξόθεηην γηα δηαδηθαζηηθή (θηλεηηθή) κάζεζε, ε απόδνζε ησλ αζζελώλ κε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή δελ δηέθεξε από ηνπο ππόινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θαζώο 

κπνξνύζαλ λα καζαίλνπλ ην ίδην θαιά θάπνηεο θηλήζεηο ή θηλεηηθέο ελέξγεηεο κέζα 

από ηηο επαλαιακβαλόκελεο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο (Wilfredetal., 1999). 

 

7.1.5. Γπζιεηηνπξγίεο ηεο επεηζνδηαθήο κλήκεο 

Αλαθνξέο εξεπλώλ εληνπίδνληαη, επίζεο, ζε βιάβεο ηεο επεηζνδηαθήο κλήκεο 

αλαθνξηθά κε ηελ θσδηθνπνίεζε θαη θαηαγξαθή γεγνλόησλ ζε αζζελείο κε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή. Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Kingetal. (2013), κνινλόηη ε κλήκε γηα ηα 

πξαγκαηηθά γεγνλόηα ηεο δσήο ή, αιιηώο, απηνβηνγξαθηθή κλήκε έρεη εθηελώο 

κειεηεζεί ζηελ κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, δελ έρεη ιάβεη ηόζε βαξύηεηα ζηελ 

δηπνιηθή δηαηαξαρή. Έηζη, θαίλεηαη όηη ζε αζζελείο κε κείδνλα θαηαζιηπηηθή 

δηαηαξαρή εκθαλίδεηαη κία ππεξγελίθεπζε (overgeneralization) όζνλ αθνξά ζηελ 
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απηνβηνγξαθηθή ηνπο κλήκε, ε νπνία δηαηεξήζεθε θαη κεηά από ηελ αλάξξσζή ηνπο 

από ηελ θαηάζιηςε (Mackingeretal., 2000) θαη κάιηζηα, απνηέιεζε πξόβιεςε γηα ηε 

δηαηήξεζε θαηαζιηπηηθνύ επεηζνδίνπ (Brittlebanketal., 1993).  

 

7.1.6. Γπζιεηηνπξγίεο ηεο απηνβηνγξαθηθήο κλήκεο 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ζπγθξηλόκελνη κε πγηέο δείγκα ή κε νκάδα αζζελώλ κε 

κνλνπνιηθή θαηάζιηςε, νη αζζελείο κε δηπνιηθή θαηάζιηςε παξνπζίαδαλ κεγαιύηεξε 

ππεξγελίθεπζε ηεο απηνβηνγξαθηθήο κλήκεο (Mansell&Lam, 2004; Scottetal., 2000). 

Απηό επηβεβαηώλεηαη θαη ζε λεόηεξεο έξεπλεο ησλ Kingetal. (2013) όπνπ 

παξαηεξείηαη γεληθόηεξα ηθαλόηεηα αλάθιεζεο γεγνλόησλ όρη όκσο κε αθξηβείο 

ιεπηνκέξεηεο ρξόλνπ θαη ρώξνπ όπνπ ην γεγνλόο έιαβε ρώξα. Παξόκνηα 

απνηειέζκαηα ζην παξειζόλ, όηαλ επηβεβαηώζεθαλ, ώζεζαλ ηνπο εξεπλεηέο λα 

πξνηείλνπλ όηη νη αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή ρξεζηκνπνηνύλ ην κεραληζκό ηεο 

«καληαθήο άκπλαο» ώζηε λα εκπνδίζνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο γύξσ από ηηο 

ζηξεζζνγόλεο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο ηνπο (Mansell&Lam, 2004).  

 

Μεηαγελέζηεξεο κειέηεο ησλ Oertel-Knocheletal. (2012) επηβεβαίσζαλ ηελ 

ππεξγεληθεπκέλε αλάθιεζε πιεξνθνξηώλ από ηελ απηνβηνγξαθηθή κλήκε ζε 

δηπνιηθνύο αζζελείο θαη κία κεγαιύηεξε επίδξαζε ησλ αλαθαινύκελσλ πξνζσπηθώλ 

γεγνλόησλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Η δηαζύλδεζε 

απηή κεηαμύ ηεο έληαζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ηεο επίδξαζεο ησλ αλαθαινύκελσλ 

γεγνλόησλ δσήο, ηεο ζπρλόηεηαο αλάθηεζεο ηεο απηνβηνγξαθηθήο κλήκεο, αιιά θαη 

ηεο ζνβαξόηεηαο ηνπ ζπκπηώκαηνο κπνξεί λα δίλνπλ κία έλδεημε γηα ηνλ ιεηηνπξγηθό 

ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη εηζβνιέο απηέο από ηελ κλήκε ζηελ ςπρνπαζνινγία θαη 

ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα απηώλ ησλ αηόκσλ. πγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ησλ 

αζζελώλ απηώλ εκθαλίδνπλ κηα κεησκέλε απνελεξγνπνίεζε, ε νπνία, ελδερνκέλσο 

λα επηηξέπεη απηέο ηηο εηζβνιέο από ηελ απηνβηνγξαθηθή κλήκε γηαηί παξαηείλνπλ κία 

θάπσο ιεζαξγηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελώλ ζε αληίζεζε κε ηελ γλσζηηθή 

ελεξγνπνίεζε πνπ παξαηεξείηαη όηαλ θαλείο αζρνιείηαη κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία (Oertel-Knocheletal., 2012). 

 

ήκεξα, αλαγλσξίδεηαη όηη ε ππεξγελίθεπζε ηεο απηνβηνγξαθηθήο κλήκεο 

είλαη δπλαηόλ λα παίδεη θάπνην ξόιν ζηελ δηαηήξεζε νξηζκέλσλ ζπλαηζζεκαηηθώλ 

ζπκπησκάησλ ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο εηδηθόηεξα ζε όηη αθνξά ζηηο αξλεηηθέο 
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αλακλήζεηο (Kimetal., 2014). Οη ίδηνη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε 

απηνβηνγξαθηθή κλήκε θαη ε ππεξγελίθεπζε απηήο επίζεο, ζπλδένληαη πηζαλόηαηα κε 

ηα  εηδηθόηεξα λεπξνθπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελώλ κε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή (Kimetal., 2014).  
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Κεθάιαην Όγδνν 

Κξηηηθή ζύλζεζε πεγώλ ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ γιώζζα θαη ζηε κλήκε 

8.1. Αιιειεπίδξαζε κλήκεο, γιώζζαο θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ 

Από ηελ θξηηηθή ζύλζεζε όισλ ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ πξνθύπηεη 

εκθαλώο ε ύπαξμε αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ηεο κλήκεο, ηεο γιώζζαο θαη ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ, ηδηαίηεξα ηεο κνλνπνιηθήο θαη δηπνιηθήο θαηάζιηςεο. 

Πην αλαιπηηθά, πξνθύπηεη ε ύπαξμε ελόο λεπξσληθνύ δηθηύνπ ζηνλ αλζξώπηλν 

νξγαληζκό, ην νπνίν θαη θαζνξίδεη ηνλ βαζκό ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ζηελ κλήκε, αιιά θαη ζηελ γιώζζα. Έηζη, ν 

θαηώηεξνο θξνηαθηθόο θινηόο είλαη ππεύζπλνο γηα ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ νπηηθώλ 

εξεζηζκάησλ ζηνλ εγθέθαιν, ελώ ε ακπγδαιή θαη ε ελεξγνπνίεζε απηήο, αληίζηνηρα, 

αληηθαηνπηξίδεη ην επίπεδν ηεο δηάζεζεο ζην άηνκν.  

Δηδηθόηεξα, ηα δύν αλσηέξσ δίθηπα ελώλνληαη κέζα από πξνβνιέο κε 

θαηεύζπλζε πξνο ηα εκπξόο πνπ αθνξνύλ ηελ κεηάβαζε ησλ πιεξνθνξηώλ από ηελ 

κλήκε ζηελ ακπγδαιή θαη κέζα από πξνβνιέο κε θαηεύζπλζε πξνο ηα πίζσ πνπ 

αθνξνύλ ηελ κεηάβαζε ησλ πιεξνθνξηώλ από ηελ ακπγδαιή πξνο ηε κλήκε. 

Μάιηζηα, εληνπίδεηαη όηη κία ζπγθεθξηκέλε ζπγθηλεζηαθή θαηάζηαζε ζηελ ακπγδαιή 

είλαη δύζθνιν λα κεηαβιεζεί αθόκα θη όηαλ εκθαλίδνληαη ίρλε αλάθηεζεο 

πιεξνθνξηώλ από ηε κλήκε, νη νπνίεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, παξαιιειίδνληαη κε κία 

δηαθνξεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε (Rolls&Stringer, 2000). Πξόθεηηαη γηα 

ζεκαληηθά εξεπλεηηθά επξήκαηα πνπ βνεζνύλ λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζπζρέηηζε 

κεηαμύ δνκώλ πνπ είλαη ζεκαληηθέο ηόζν γηα ηε δηακόξθσζε ηεο δηάζεζεο θαη ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο όζν θαη γηα ηε δηακόξθσζε ηεο κλήκεο, αιιά θαη ν ξόινο πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ άιιεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο ζηελ απνζήθεπζε αληηθεηκέλσλ θαη 

πξνζώπσλ όπσο θαη ησλ αλακλήζεσλ, γηα παξάδεηγκα ε πεξηνρή ηνπ ηππόθακπνπ 

(Rolls&Stringer, 2000).  
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8.2. Γηαηαξάμεηο ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ κλήκεο ιόγσ ζπλαηζζεκαηηθώλ 

δηαηαξαρώλ 

Αλαθνξηθά κε ηα είδε κλήκεο θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

παξαηεξείηαη όηη ε δεισηηθή θαη δηαδηθαζηηθή κλήκε εκθαλίδνπλ ηηο κεγαιύηεξεο 

δηαηαξαθηηθέο κεηαβνιέο ζηα άηνκα κε δηπνιηθή δηαηαξαρή, αθνύ ηα άηνκα 

εκθαλίδνπλ ρακειέο επηδόζεηο ζε αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ 

παξαηεξνύληαη ζηα βαζηθά γάγγιηα θαη ζηελ παξεγθεθαιίδα είλαη εθείλεο πνπ 

πξνθαινύλ ηα ζπκπηώκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο δηαδηθαζηηθήο κλήκεο, δειαδή, ηεο 

απόθηεζεο θαη δηαηήξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξώπνπ, ελώ νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ ηππόθακπνπ ζε ζρέζε κε πγηή άηνκα είλαη εθείλεο 

πνπ πξνθαινύλ ηα ζπκπηώκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο δεισηηθήο κλήκεο, δειαδή, ηεο 

ζπλεηδεηήο ελζύκεζεο πξαγκάησλ, πξνζώπσλ ή γεγνλόησλ από ην παξειζόλ ηνπ 

αηόκνπ (Πόζνο & Οηθνλόκνπ, 2010).  

Δπηπιένλ, ζπγθεθξηκέλεο βιάβεο ζε δνκέο ηνπ θξνηαθηθνύ ινβνύ, αιιά θαη 

ζε ππνθινηώδεηο πεξηνρέο νδεγνύλ ζε ππνεπίδνζε ζε αληίζηνηρα ηεζη – δνθηκαζίεο 

ησλ αζζελώλ κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, ελώ ε ιήςε θαξκάθσλ θαη εηδηθόηεξα 

ππεξβνιηθήο θνξηηδόιεο επηδεηλώλεη ηελ θαηάζηαζε ησλ δύν κλεκνληθώλ επηπέδσλ 

ζε ζπλαηζζεκαηηθά δηαηαξαγκέλνπο θαη, εηδηθόηεξα, ζε δηπνιηθνύο αζζελείο 

(Wilfredetal., 1999). 

Παξάιιεια, θαη ζε επίπεδν απηνβηνγξαθηθήο κλήκεο νη πάζρνληεο 

εκθαλίδνπλ γεληθεπκέλεο αλακλήζεηο θαη δελ κπνξνύλ λα αλαθαιέζνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ρσξνρξνληθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλνδεύνπλ έλα γεγνλόο. Απηό 

ζπκβαίλεη δηόηη ε απηνβηνγξαθηθή κλήκε είλαη κία θαηαζθεπή λνεηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

πνπ απνηειείηαη από αθεξεκέλεο θαη γεληθέο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, σζηόζν, 

ρξεηάδεηαη ηελ επεηζνδηαθή κλήκε πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο θαη λα ηηο ηαμηλνκήζεη αλάινγα κε ηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν πνπ 

ζπλέβεζαλ (Boulangeretal., 2013).  

Αλαιπηηθόηεξα, ε απηνβηνγξαθηθή κλήκε είλαη κία ζηαζεξή λνεηηθή 

θαηαζθεπή κε ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ από ηελ πξνεγνύκελε 

δσή ηνπ αηόκνπ, όπσο θαη ηελ ελζσκάησζε απηώλ ζε εηθόλεο, ζε ιεθηηθά κελύκαηα 

θαη ζε κνξθέο γισζζηθήο έθθξαζεο όπσο είλαη ε αθήγεζε, αιιά θαη ζε 

ζπλαηζζήκαηα. πλεπώο, ε όιε εηθόλα ηνπ εαπηνύ θαη ε αηνκηθή ηαπηόηεηα 
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πιήηηνληαη ζεκαληηθά εάλ πξνζβιεζεί ε απηνβηνγξαθηθή κλήκε θαη ε ζρεηηθή κε 

απηήλ επεηζνδηαθή κλήκε. Έηζη, ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα ζρεδηάζεη ην κέιινλ ηνπ, 

λα ιεηηνπξγήζεη θνηλσληθά θαη λα βειηησζεί, λα επηιύζεη ηα θαζεκεξηλά ηνπ 

πξνβιήκαηα ή λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλέρεηα ηεο δσήο ηνπ (Conway, 2005).  

ηνπο αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή ε απηνβηνγξαθηθή κλήκε εκθαλίδεηαη 

πεξηζζόηεξν γεληθεπκέλε από άιιεο νκάδεο κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη ην 

γεγνλόο απηό επηδεηλώλεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηα ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο ζπκπηώκαηα, 

ηδηαίηεξα όηαλ πξόθεηηαη γηα αξλεηηθέο αλακλήζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα (Kimetal., 

2014). Αληίζεηα, όζνλ αθνξά ζηηο ζεηηθέο αλακλήζεηο δελ εκθαλίδεηαη θακία 

δηαθνξνπνίεζε, αθνύ ε απηνβηνγξαθηθή κλήκε έρεη βξεζεί λα δηαηεξείηαη ζε 

θαιύηεξν επίπεδν αλαπαξάζηαζεο όηαλ είλαη ζεηηθή (Conway&Pleydell-Pearce, 

2000). Χζηόζν, ππάξρνπλ άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ ιεθηηθή κλήκε, ζηελ 

νπηηθή κλήκε θαη ζηελ επθξάδεηα (Oertel-Knocheletal., 2012).  

Αθόκα θαη γηα ηε κνλνπνιηθή δηαηαξαρή, ε εμαζζέληζε ηεο απηνβηνγξαθηθήο 

θαη ηεο επεηζνδηαθήο κλήκεο πξνθαιεί δηαηαξαρέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, αιιά θαη 

άιιεο δηαηαξαρέο ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη θαη 

ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ηεο άλνηαο ηύπνπ Alzheimer αιιά θαη ηεο 

θαηάζιηςεο (Boulangeretal., 2013). Πιήηηεηαη, επίζεο, ζεκαληηθά ε ζεκαζηνινγηθή 

κλήκε, από ηελ νπνία εμαξηάηαη ε ηθαλόηεηα ηεο αλάκλεζεο πξαγκαηηθώλ 

γεγνλόησλ, αλεμάξηεηα από ρσξνρξνληθέο ιεπηνκέξεηεο, αιιά θαη ε ιεθηηθή κλήκε 

ηνπ αηόκνπ (Pinel, 2009).  

Αλαιπηηθόηεξα, ε ζεκαζηνινγηθή κλήκε εκθαλίδεη ηα ζεκαληηθόηεξα 

ειιείκκαηα σο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ηε δνκή ηεο γεγνλόο πνπ απνδίδεηαη από ηνπο 

εξεπλεηέο ζε κεγάιν βαζκό ζηηο ηδηαίηεξα θιηληθά θαη βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. Δηδηθόηεξα, εκθαλίδνληαη αζπλήζηζηεο ζθέςεηο, 

ςεπδαηζζήζεηο ή πξνβιήκαηα νκηιίαο θαη επηθνηλσλίαο. Οη δηαπξνζσπηθέο δπζθνιίεο 

ησλ αζζελώλ κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη, θπξίσο, δηπνιηθή δηαηαξαρή, 

επνκέλσο, ζπλδένληαη κε ηα ειιείκκαηα ζηελ ζεκαζηνινγηθή επρέξεηα (Changetal., 

2011). Μάιηζηα, ε ιήςε θαξκάθσλ θαίλεηαη λα αλαζηέιιεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηηο 

ήδε δπζιεηηνπξγηθέο λεπξνςπρνινγηθέο απνδόζεηο (Changetal., 2011).  

Σέινο, ε κλήκε εξγαζίαο ή εξγαδόκελε κλήκε, παξνπζηάδεη ζεκαληηθή 

ελεξγνπνίεζε ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, ελώ νη πιεξνθνξίεο αξγνύλ 
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λα θσδηθνπνηεζνύλ θαη θαζπζηεξεί ε απόθξηζε ηνπ αηόκνπ ζε απηέο. Δηδηθόηεξα, ε 

κλήκε εξγαζίαο αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε θαη ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

ην άηνκν απνζεθεύεη, ε νπνία θαη ην βνεζά λα αιιειεπηδξά κε επηηπρία κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζε δηαθνξεηηθά θάζε θνξά πιαίζηα (Cremaschietal., 2013).  

Γηα ην ιόγν απηό ε κλήκε εξγαζίαο κειεηάηαη κε ελδηαθέξνλ, ελώ 

απνθαιύπηεηαη όηη νπζηαζηηθά πξόθεηηαη όρη γηα έλα απιό είδνο κλήκεο αιιά γηα έλα 

πνιπδνκηθό κνληέιν ηεο βξαρύρξνλεο κλήκεο κε θσλνινγηθό θαη νπηηθνρσξηθό 

ξπζκηζηή, αιιά θαη επεηζνδηαθό θύθισκα (Πόζνο & Οηθνλόκνπ, 2010). Έηζη, ζε 

αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή εκθαλίδνληαη δηαθνξνπνηεκέλεο ελεξγνπνηήζεηο ζε 

ζρέζε κε πγηή άηνκα όζνλ αθνξά ζηελ πξόζζηα θαη αλώηεξε θξνηαθηθή έιηθα, αιιά 

θαη ζηνλ πξόζζην θεληξηθό ινβό όπσο θαη ηνλ θαηώηεξν βξεγκαηηθό ινβό όπσο θαη 

ζηε γισζζηθή έιηθα (Monksetal., 2004).  

 

 

8.3. Δπίδξαζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ ζε βαζηθέο εγθεθαιηθέο 

ιεηηνπξγίεο 

πκπεξαζκαηηθά, πνιιά είδε ηεο κλήκεο επεξεάδνληαη αξλεηηθά θαηά ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη εηδηθόηεξα, θαηά ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή, ελώ 

αξλεηηθά επεξεάδνληαη, επίζεο, θαη πνιιέο βαζηθέο εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο. Όπσο 

θαίλεηαη από ραξαθηεξηζηηθέο λεπξναπεηθνλίζεηο, ηα άηνκα κε δηαηαξαρέο 

επεξεάδνληαη ζηελ γισζζηθή ηθαλόηεηα θαη ζηελ θαηάζηαζε απόθξηζεο ζε 

εξεζίζκαηα ζε ζρέζε κε πγηή άηνκα, ελώ εκθαλίδνπλ, επίζεο, εμαζζελεκέλε 

κεησπηθή ελεξγνπνίεζε  (Lagopoulosetal., 2007).  

Γεληθόηεξα, ε ζρέζε ζπλαηζζήκαηνο, κλήκεο θαη άιισλ γλσζηηθώλ 

ιεηηνπξγηώλ έρεη κειεηεζεί εξεπλεηηθά ζε βάζνο ρξόλνπ κε εθθίλεζε από ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1960, όηαλ νη εξεπλεηέο ζε πεηξακαηηθό πεξηβάιινλ επηδίσθαλ λα 

κειεηνύλ ηηο κλεκνληθέο θαη άιιεο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ησλ ππνθεηκέλσλ, αθνύ 

πξνεγνπκέλσο, θξόληηδαλ λα επεξεάζνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε κέζσ 

ηεο πξόθιεζεο δηαθνξεηηθώλ δηαζέζεσλ γηα παξάδεηγκα, θαηάζιηςεο, επθνξίαο ή 

ζπλαηζζεκαηηθήο νπδεηεξόηεηαο (Velten, 1968). ήκεξα, γίλεηαη απνδεθηό ην 

γεγνλόο όηη κία ζπγθεθξηκέλε δηάζεζε ή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε δελ 
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πεξηιακβάλεη κόλν ηελ ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε θαη ηε βίσζε κίαο ππνθεηκεληθήο 

εκπεηξίαο, αιιά θαη έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό πεξηερόκελν όπσο θαη κία γεληθή 

βηνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνύ (Mayer, Salovey, Gomberg-Kaufman and 

Blainey, 1991). 

 

Αλαιπηηθόηεξα, νη κειέηεο ηνπ Bower (1981, 1987, 1992) ζπλέβαιαλ 

ζεκαληηθά ζηελ έξεπλα ηεο ζρέζεο κεηαμύ ζπλαηζζήκαηνο θαη γλσζηηθώλ 

ιεηηνπξγηώλ δειώλνληαο κε έκθαζε ηελ επίδξαζε πνπ πθίζηαληαη όια ηα είδε ηεο 

κλήκεο από ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο αιιά θαη άιιεο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο 

ηνπ εγθεθάινπ. Οη δηαπηζηώζεηο απηέο πξνθάιεζαλ λέεο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαη νδήγεζαλ ζηελ δεκηνπξγία ελόο ζεκαληηθνύ ζώκαηνο πιεξνθνξηώλ όπσο θαη ζηε 

δηαηύπσζε ζεσξηώλ γηα ηελ αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε κεηαμύ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

γλσζηηθώλ επεμεξγαζηώλ.  

 

Ιδηαίηεξα ε γισζζηθή επεμεξγαζία (languageprocessing) έρεη εξεπλεηηθά 

θαλεί όηη δηεπξύλεηαη ή πεξηνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ πνξεία ηεο ζθέςεο, δειαδή, 

γλσζηηθή αλάπηπμε θαη γιώζζα είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλεο ζε όιεο ηηο αλζξώπηλεο 

εθθξάζεηο (Slavin, 2007). Δπηπξόζζεηα, γίλεηαη θαλεξό όηη πέξα από ηε γισζζηθή 

θαη ε κε γισζζηθή ή αιιηώο, κε ιεθηηθή ή παξαγισζζηθή έθθξαζε επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά ζε αζζελείο κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ή δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο, 

αιιά θαη κε άιινπ είδνπο δηαηαξαρέο, όπσο αγρώδεηο, ςπρηθέο ή απηηζηηθέο 

δηαηαξαρέο, πνπ ζπλνδεύνληαη αληίζηνηρα από πξνβιήκαηα κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο 

(Παπαδάθε - Μηραειίδε, 1998). Όπσο αλαθέξεηαη από ηελ ζπγγξαθέα, πξόθεηηαη γηα 

κία «ζησπειή γιώζζα» έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ηε γιώζζα 

ηνπ ζώκαηνο θαη ηα κε ιεθηηθά ζηνηρεία ηνπ ιόγνπ, αιιά θαη κελύκαηα πνπ 

εθπέκπνληαη από ην πξνζσπηθό πεξηβάιινλ απνηειώληαο ηελ πιένλ αξρέγνλε θαη 

ηζρπξή κνξθή επηθνηλσλίαο εηδηθόηεξα ζε θαηαζηάζεηο ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο 

όπνπ θαη ε εμαζζέλεζε ηνπ ζπλεηδεηνύ ειέγρνπ γίλεηαη αηζζεηή (Παπαδάθε - 

Μηραειίδε, 1998).  

 

Μεηαγελέζηεξεο έξεπλεο επίζεο, απνθαιύπηνπλ όηη κεηαβιεηέο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θύζεσο επηδξνύλ ζηελ ζύλδεζε κεηαμύ ζπλαηζζήκαηνο θαη 

επηιεθηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ κε ηξόπν αιιειεπηδξαζηηθό θαη, 

ζπλεπώο, κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο έληαζεο ηεο δηάζεζεο 
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(Matthews&MacLeod, 1994).  Οη δηαπηζηώζεηο απηέο άλνημαλ κία λέα νδό γλσζηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, αιιά θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ 

γεληθόηεξα (Matthews&MacLeod, 1994).  

 

8.4. Μείδνλα Καηαζιηπηηθή δηαηαξαρή θαη ζρεηηθέο γλσζηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο 

Δηδηθόηεξα, ε κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή πεξηιακβάλεη ηελ εθδήισζε 

κίαο έληνλεο ςπρνθηλεηηθήο επηβξάδπλζεο θαη γεληθόηεξεο ιεηηνπξγηθήο έθπησζεο 

εκθαλνύο θαη ζηνλ γλσζηηθό ηνκέα ηεο γιώζζαο, ηεο έθθξαζεο θαη ηεο λνεηηθήο 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ, ελώ ζρεηηθέο είλαη θαη νη δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ζπλνδεπηηθά κε ηε γεληθόηεξε δπζζπκία πνπ δηαθαηέρεη ην άηνκν 

θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, λνζεξή, επαλαιακβαλόκελε επεμεξγαζία θάπνησλ 

γεγνλόησλ απώιεηαο πνπ έρεη βηώζεη όπσο θαη ζπλαηζζήκαηα ελνρήο θαη ζπρλνύο 

απηνθηνληθνύο ηδεαζκνύο ή ζθέςεηο ζρεηηθέο κε ην ζάλαην (Παπαδεκεηξίνπ, Ληάπαο 

& Λύθνπξαο, 2013).  

 

Αληίζηνηρα, ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή ηα θαηλόκελα δπζζπκίαο είλαη έληνλα θαη 

γξήγνξα ελαιιαζζόκελα κε καληαθέο θάζεηο, ελώ ε παξνπζία ή κε θαηαζιηπηηθώλ 

επεηζνδίσλ δελ θαίλεηαη λα ηξνπνπνηεί δξαζηηθά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

λόζνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηζρπξή θνηλσληθή έθπησζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο ηνπ αηόκνπ, όπσο θαη γλσζηηθή έθπησζε, δειαδή, εκθάληζε πξνβιεκάησλ 

ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ζε άιιεο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο (νιδάηνο, 

2007). 

 

Πξνθαλώο, ε εηθόλα ηνπ αηόκνπ γηα ηνλ εαπηό ηνπο ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ 

αλσηέξσ ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ είλαη αλεπαξθήο, κε ζηαζεξή θαη αλίζρπξε, 

ελώ ε αλάθιεζε ζηε κλήκε αξλεηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ε αλαβίσζε απηώλ δελ 

απνθιείεηαη λα αλαθπθιώλεη ηελ επεμεξγαζία αξλεηηθώλ ζθέςεσλ θαη λα 

επηδεηλώλεη, εθ λένπ, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη βηνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ. 

ύκθσλα κε ηελ γλσζηαθή ςπρνινγηθή ζεσξία, ε θαηάζιηςε ελλνείηαη σο ην 

απνηέιεζκα παζνινγηθώλ γλσζίσλ (γλσζία: γλσζηηθό ζρήκα) πνπ αθνξνύλ ηνλ 

εαπηό, ν νπνίνο αληηκεησπίδεηαη κε αλαμηόηεηα, ηνλ θόζκν πνπ αληηκεησπίδεηαη σο 

ερζξηθόο, αιιά θαη ηνπ κέιινληνο πνπ αληηκεησπίδεηαη ρσξίο ειπίδα. Γηα ην ιόγν 

απηό θαη νη γλσζηαθέο ςπρνινγηθέο ςπρνζεξαπείεο ζηνρεύνπλ ζηελ κεηαβνιή ησλ 
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παζνινγηθώλ πεπνηζήζεσλ πνπ αθνξνύλ ηνλ εαπηό, ηνλ θόζκν θαη ην κέιινλ θαη 

ζπλνδεύνπλ ηελ θαηάζιηςε (Παπαδεκεηξίνπ, Ληάπαο & Λύθνπξαο, 2013). 

 

Παξάιιεια, ζηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία ε θαηάζιηςε εξκελεύεηαη σο ζηξνθή 

πξνο ηνλ εαπηό ζπλαηζζεκάησλ πνπ δελ κπνξνύλ λα εθθξαζηνύλ αιιηώο θαη 

δηαθξίλνληαη από επηζεηηθόηεηα πξνο έλα ρακέλν αληηθείκελν αγάπεο πνπ είλαη 

επελδπκέλν από ην άηνκν κε ακθηζπκηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ελδνβεβιεκέλν 

(νιδάηνο, 2007).  

 

Όπσο αλαδεηθλύεηαη από κειέηεο ησλ Castroetal. (1998) γηα ηε ζρέζε κεηαμύ 

δηάζεζεο, αλάθιεζεο γεγνλόησλ από ηε κλήκε θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο απηώλ, 

θαίλεηαη όηη νη άλζξσπνη πνπ δελ αηζζάλνληαη ηζρπξνί κπνξνύλ λα επεξεαζηνύλ 

ζεκαληηθά σο πξνο ηε δηαρείξηζε ζπλαηζζεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ. Αλάινγεο 

απόπεηξεο έρνπλ γίλεη πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπηνύλ αληίζηνηρεο αλζξώπηλεο 

αληηδξάζεηο κέζα από δηάθνξεο αηηηνινγηθέο έλλνηεο γηα παξάδεηγκα, ε αληίδξαζε ηεο 

θαηαζηνιήο, δειαδή, ηεο θαηαπίεζεο ζπλαηζζεκάησλ πξνο ηα κέζα, πξνο ην 

εζσηεξηθό ηνπ αηόκνπ , ηδηαίηεξα όηαλ απηά είλαη αξλεηηθά θαη επηζεηηθά ή ε 

αληίδξαζε ηεο απνθπγήο, δειαδή, ηεο απνκάθξπλζεο από ηε βίσζε ζπλαηζζεκάησλ, 

ηδηαίηεξα όηαλ απηά είλαη αξλεηηθά θαη πάιη θαη ζηξέθνληαη είηε πξνο ηνλ εαπηό είηε 

πξνο έλα αγαπεκέλν πξόζσπν πνπ έρεη ραζεί. Κνηλή ζπληζηακέλε, σζηόζν, όισλ ησλ 

παξαπάλσ αληηδξάζεσλ είλαη ε απνπζία εκπεηξίαο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο 

από ην άηνκν ζε πεξηπηώζεηο όπνπ απηό απαηηείηαη (Castroetal., 1998).  

 

Καηά ζπλέπεηα, γίλεηαη εκθαλέο όηη ε έιιεηςε ζπλαηζζήκαηνο ή εθδήισζεο 

απηνύ είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ζε δηαδηθαζίεο πνπ ην άηνκν επηρεηξεί λα 

δηαρεηξηζηεί δύζθνιεο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπ πξνθαινύλ έληνλν άγρνο. Οη εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ όηη ε δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο ζιηβεξώλ θαηαζηάζεσλ από θαλνληθά 

ππνθείκελα ρσξίο λα επεξεάδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά από απηέο πηζαλόλ λα 

ππνδειώλεη όηη θάηη αλάινγν ζα κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί θαη ζε αζζελείο κε 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαζώο ζα ζπλέβαιε ζην λα αμηνινγήζνπλ ην 

ζπλαηζζεκαηηθό αληίθηππν κίαο θαηάζηαζεο αλεμάξηεηα από ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπο εκπεηξία (Castroetal., 1998).  
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πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο 

 Η πξνζσπηθόηεηα κπνξεί λα ελλνεζεί σο κία νξγάλσζε δηαθνξεηηθώλ 

ςπρνινγηθώλ ζπζηεκάησλ όπσο είλαη αλάκεζα ζε άιια ε δηάζεζε, ε κλήκε, ε θξίζε 

θαη ε θηλεηνπνίεζε. Μνινλόηη ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη θαηά έλα κέξνο δηαθξηηά ην 

έλα από ην άιιν, ζρεηίδνληαη επίζεο, κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο. Η γλώζε ησλ 

ηξόπσλ κε ηνπο νπνίνπο ε ζπζρέηηζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

ώζηε λα γίλνπλ πξνβιέςεηο από ην έλα ζύζηεκα ηεο πξνζσπηθόηεηαο ζην άιιν. Γηα 

παξάδεηγκα, ε γλώζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζεζεο ελόο αηόκνπ 

επηηξέπεη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο γηα ηηο αληίζηνηρεο γλσζηηθέο ηνπ αμηνινγήζεηο θαη 

θξίζεηο (Fiske&Taylor, 1991).  

Γελ ηζρύεη σζηόζν ην ίδην κε ηηο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηε κλεκνληθή 

ιεηηνπξγία. Γηα ην ιόγν απηό ε ςπρνινγηθή έξεπλα, έρνληαο απνδείμεη όηη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε επεξεάδεη ζπγθεθξηκέλα είδε κλήκεο επηδηώθεη κε 

ελδηαθέξνλ λα πξνβιέςεη ηξόπνπο πνπ ε θαζεκεξηλή δηάζεζε επεκβαίλεη ζηηο 

αιιαγέο ησλ κλεκνληθώλ ζπζηεκάησλ, όπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε αλάθιεζε 

παιαηόηεξσλ εκπεηξηώλ, επεξεάδνληαο έηζη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο.  

πκπεξαζκαηηθά, ηκήκα ηεο θαηαλόεζεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο απνηειεί θαη ε 

γλώζε ησλ κλεκνληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ πθίζηαληαη κεηαβνιέο εμαηηίαο ηεο 

δηάζεζεο αιιά θαη άιισλ επηδξάζεσλ (Mayer, McCormick&Strong, 1995). Καηά ηελ 

εξεπλεηηθή απηή δηαδηθαζία βξέζεθε όηη ππάξρνπλ δύν επηδξάζεηο ηεο δηάζεζεο ζηε 

κλήκε: ε ζπκβαηόηεηαηεο δηάζεζεο (moodcongruence) θαη ε εμάξηεζε ηεο δηάζεζεο 

(mooddependence) (Ellis&Ashbrook, 1991; Blaney, 1986) κε ηελ πξώηε λα 

πεξηγξάθεη έλα θαηλόκελν θαηά ην νπνίν ην ζπλαηζζεκαηηθό πιηθό αλαθαιείηαη κε 

κεγαιύηεξε αθξίβεηα ζε δηάζεζε πνπ ηαηξηάδεη κε ην ζπλαηζζεκαηηθό πεξηερόκελν 

ησλ αλακλήζεσλ.  

Αληίζεηα, ε δεύηεξε, νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ηελ δηεπθόιπλζε ηεο κλήκεο 

όηαλ ε δηάζεζε θαηά ηελ αλάθηεζε ηαηξηάδεη κε ηε δηάζεζε θαηά ηελ θσδηθνπνίεζε. 

Έηζη, ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο εμάξηεζεο ηεο δηάζεζεο, νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα 

ζπκνύληαη πην εύθνια έλα γεγνλόο ζην νπνίν ε δηάζεζή ηνπο έκνηαδε κε ηελ ησξηλή 

ηνπο δηάζεζε θαη, απηό πξαθηηθά εξκελεύεηαη κε έλα νπδέηεξν ζπλαηζζεκαηηθό 

ζζέλνο γηα ην αλαθαινύκελν ζηε κλήκε πιηθό, ην νπνίν αλάινγα κε ηελ ησξηλή 
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δηάζεζε ηνπ αηόκνπ «ρξσκαηίδεηαη» θαη απνθηά αλάινγν ζπλαηζζεκαηηθό θνξηίν 

(Lewis&Critchley, 2003). 

Οη Mayer, McCormick&Strong (1995) επηζεκαίλνπλ όηη νη άλζξσπνη πνπ 

βξίζθνληαη ζε ραξνύκελε δηάζεζε ηείλνπλ λα ζπκνύληαη θαιύηεξα ηηο ραξνύκελεο 

παξά ηηο δπζάξεζηεο αλακλήζεηο ή ηνπιάρηζηνλ, ζπκνύληαη απηά ηα δηαθνξεηηθά 

ζηνηρεία εμίζνπ. Αθόκα, θιηληθέο κειέηεο πνπ επηρεηξνύλ λα πξνθαιέζνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο δηαζέζεηο ζηα ππνθείκελα επηβεβαηώλνπλ ηηο ζεσξίεο γηα ηε 

ζπκβαηόηεηα ηεο δηάζεζεο, όρη κόλν ζε αζζελή άηνκα, ηα νπνία ηείλνπλ ιόγσ ηεο 

θαηαζιηπηηθήο ηνπο δηάζεζεο λα αλαθαινύλ πην εύθνια αξλεηηθέο αλακλήζεηο θαη 

ζηνηρεία απνηπρίαο ζηε δσή ηνπο, αιιά θαη ζε πγηή πιεζπζκό πνπ επηδεηθλύεη ηε 

δπλαηόηεηα λα καζαίλεη θαη λα αλαθαιεί πην εύθνια πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλεο κε ζεηηθέο ζθέςεηο θαη εκπεηξίεο όπσο γηα παξάδεηγκα βηώκαηα 

επηηπρίαο.  

Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη όηη ε ζπκβαηόηεηα ηεο δηάζεζεο πξνθαιεί θαη 

ζπκβαηόηεηα ηεο θξίζεο (mood-congruentjudgement) κε ηελ έλλνηα όηη άηνκα πνπ 

βξίζθνληαη ζε επράξηζηε δηάζεζε εθηηκνύλ όηη ηα ζεηηθά γεγνλόηα είλαη πην πηζαλόλ 

λα ζπκβνύλ ζηε δσή ηνπο ζε ζρέζε κε ηα αξλεηηθά θαη αληίζηνηρα, ζεσξνύλ θάπνηα 

ζεηηθά παξαδείγκαηα σο πεξηζζόηεξν αληηπξνζσπεπηηθά από ηα αξλεηηθά, ελώ ηέινο, 

εθηηκνύλ πεξηζζόηεξν ηηο ζεηηθέο ζθέςεηο σο πεξηέρνπζεο πεξηζζόηεξεο εηθόλεο από 

ηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο (Mayer, McCormick&Strong, 1995).  

Καηά ζπλέπεηα, ππνζηεξίδεηαη εθηελώο όηη ε δηάζεζε ησλ αλζξώπσλ θαη ε 

κλήκε ηνπο ζπλερώο επεξεάδνπλ θαη ζπκπιεξώλνπλ ε κία ηελ άιιε θαηά ηελ 

εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ελώ κέζα από ηε δηαδηθαζία απηή γίλεηαη αληηιεπηή 

θαη ε νηθνδόκεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ε νπνία ππόθεηηαη όρη κόλν ζε 

εμσηεξηθέο επηδξάζεηο αιιά θαη ειέγρεηαη από ηνλ ζπλεηδεηό εαπηό ηνπ θάζε αηόκνπ, 

δειαδή, κέζα από ηε ιεηηνπξγία εζσηεξηθώλ ζπζηεκάησλ.  

Ιδηαίηεξα, ε ιεηηνπξγία ηεο ζπγθηλεζηαθήο κλήκεο, δειαδή ηεο αλάκλεζεο 

ελόο βησκέλνπ ζπλαηζζήκαηνο εκθαλίδεη ελδηαθέξνλ θαη, ηαπηόρξνλα, κεζνδνινγηθέο 

αδπλακίεο θαζώο εξεπλεηηθά επηδηώθεηαη λα δηαπηζησζεί θαηά πόζν νη άλζξσπνη 

αλαθαινύλ αθξηβείο κλήκεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ έρνπλ βηώζεη ζην παξειζόλ 

(Levine&Pizarro, 2004). Χο πξνο ηε δηάζηαζε απηή, απνδεηθλύεηαη όηη θαζώο ε 

επεηζνδηαθή κλήκε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ γίλεηαη όιν θαη ιηγόηεξν πξνζβάζηκε, 
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ηα άηνκα ηείλνπλ λα βαζίδνληαη ζηελ ζεκαζηνινγηθή κλήκε γηα λα αλαθαιέζνπλ 

ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσζαλ θαηά ην παξειζόλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε αλάκλεζε 

παιαηόηεξσλ ζπλαηζζεκάησλ δελ είλαη πάληα αθξηβήο, αιιά ππόθεηηαη ζηελ 

επίδξαζε ηεο γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ γεγνλόησλ θαη ζε κεηαγελέζηεξεο γλώκεο, 

απόςεηο θιπ. (Levine&Pizarro, 2004).  

Μία επηπιένλ ελδηαθέξνπζα δηάζηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ δηάζεζεο θαη 

κλήκεο αθνξά ζην βαζκό πνπ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη δηαζέζεηο ησλ αηόκσλ 

επεξεάδνληαη από ηελ ζπκπεξηθνξηθή ηνπο αληίδξαζε ζε απηά, άιινηε κε ηε κνξθή 

ηεο έθθξαζεο θαη άιινηε κε ηε κνξθή ηεο θαηάπλημεο θάπνησλ ζπλαηζζεκάησλ. Με 

άιια ιόγηα ην εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζηελ κειέηε ηνπ βαζκνύ πνπ ε 

ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε επεξεάδεη ηηο αλακλήζεηο ησλ αηόκσλ ζρεηηθά κε θάπνηα 

ζεκαληηθά γεγνλόηα ηεο δσήο ηνπο. Χο πξνο ηε δηάζηαζε απηή δηαπηζηώλεηαη όηη 

απόθξπθα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ ηελ ηθαλόηεηα εθηέιεζεο ζπλεζηζκέλσλ 

γλσζηηθώλ εξγαζηώλ κεηαμύ ησλ  νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε δηακόξθσζε ησλ 

αλακλήζεσλ, αιιά θαη όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή ξύζκηζε (emotionalregulation) απνηειεί 

κία ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα ε νπνία έρεη γλσζηηθέο ζπλέπεηεο, δειαδή, θαηαθέξλεη λα 

επηδξά ζηε γλσζηηθή επεμεξγαζία ησλ αηόκσλ (Seidner, 1991; Richards&Gross, 

1999).  

Δηδηθόηεξα, ε ηθαλόηεηα γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο θαη ε κλεκνληθή επίδνζε ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη πξνθνξηθά εκθαλίδνληαη ζε ρακειόηεξα επίπεδα 

ζε άηνκα πνπ θαηαπηέδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε απνηέιεζκα λα δηαπηζηώλεηαη 

όηη ε απόθξπςε θαη ε θαηαπίεζε ζπλαηζζεκάησλ δεκηνπξγεί ζηαζεξά δπζιεηηνπξγίεο 

ζηε γλσζηηθή επεμεξγαζία, ζηε κλήκε θαη ζηε γιώζζα. Όπσο θαίλεηαη εξεπλεηηθά, 

ηα άηνκα κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη, ηδηαίηεξα, κε κείδνλα θαηαζιηπηηθή 

δηαηαξαρή ή θαη δηπνιηθή δηαηαξαρή αλήθνπλ ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία. Η 

θαηάζιηςε απνηειεί κία πνιύ γξήγνξα εμαπισκέλε ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή όπσο 

θαη έλα από ηα πην πηεζηηθά δεηήκαηα δεκόζηαο πγείαο γηα δηάθνξεο ρώξεο ηνπ 

θόζκνπ, ελώ ζπλδέεηαη ζεκαληηθά κε βιάβεο ζεκαληηθώλ γηα ηελ δσή ησλ αλζξώπσλ 

ιεηηνπξγηώλ, θησρή πγεία θαη ζλεζηκόηεηα (Insel&Charney, 2005).  

Πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο ζπκκεηέρνληεο ζε δηαθνξεηηθέο έξεπλεο πνπ 

επηδηώθνπλ λα απνηηκήζνπλ ηελ επηδεκηνινγηθή εμάπισζε ηεο θαηάζιηςεο δειώλνπλ 

όηη ζθέθηνληαη ηελ απηνθηνλία ή όηη ζέινπλ λα πεζάλνπλ, ελώ ζεκαληηθή είλαη ε 
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εμάπισζή ηεο ζηηο κεγαιύηεξεο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνύ όπσο θαη ζε λεώηεξα 

άηνκα, ειηθίαο από 18 έσο θαη 29 εηώλ (Hasinetal., 2005).  Μάιηζηα, ην ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηεο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο απμάλεηαη θαζώο δηαπηζηώλεηαη 

όηη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο νη ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο δελ είλαη επαξθείο, ελώ 

ζπρλά ε θαηάζιηςε εκθαλίδεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε άιινπ ηύπνπ δηαηαξαρέο 

όπσο είλαη νη αγρσηηθέο δηαηαξαρέο (anxietydisorders) (Hirschfield, 2001). Χο 

απνηέιεζκα απηώλ ησλ δηαπηζηώζεσλ, αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαληηθόηεηα ηνπ 

εληνπηζκνύ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ από ηελ κία ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή ζηελ άιιε, 

έηζη ώζηε απηέο λα κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ πεξηζζόηεξν επηηπρεκέλα κέζα από ηηο 

ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο θαξκνθνζεξαπείαο ζε ζπλδπαζκό κε ςπρνθνηλσληθέο 

δηαδηθαζίεο  (Hasinetal., 2005). 

Πην αλαιπηηθά, ζε ζρέζε κε ηνπο ηνκείο ιεηηνπξγίαο ησλ γλσζηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ θαη εηδηθόηεξα ηεο κλήκεο, δηαπηζηώλεηαη εξεπλεηηθά όηη ηα άηνκα κε 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη, εηδηθόηεξα, ηα άηνκα πνπ ππνθέξνπλ από κείδνλα 

θαηάζιηςε κνηάδνπλ λα επηβεβαηώλνπλ ηα ζεσξία ηεο ζπκβαηόηεηαο ηεο δηάζεζεο κε 

απνηέιεζκα λα αλαθαινύλ ζπρλόηεξα αξλεηηθά γεγνλόηα από ην παξειζόλ, ελώ ε 

θαηάζιηςε ζπρλά ζπλδέεηαη κε γεληθόηεξε θησρή κλεκνληθή ηθαλόηεηα (Hertel, 

2004).  

Δπηκέξνπο κειέηεο γηα ζπγθεθξηκέλα είδε κλήκεο θαη ηνλ ηξόπν πνπ απηά 

επεξεάδνληαη από ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο επηθεληξώλνληαη κε ελδηαθέξνλ 

ζηελ απηνβηνγξαθηθή, θπξίσο, κλήκε, αθνύ απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάκλεζε 

πξνζσπηθά βησκέλσλ γεγνλόησλ από ην παξειζόλ. Πξόθεηηαη γηα κία κλεκνληθή 

ηθαλόηεηα θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλζξώπηλε ιεηηνπξγία, γηα ηελ ζπλαίζζεζε 

ηνπ εαπηνύ, γηα ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα κέλεη πξνζαλαηνιηζκέλν κέζα ζηνλ 

θόζκν, αιιά θαη λα ζπλεηζθέξεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά ζε απηόλ 

(Conway&Pleydell-Pearce, 2000; Nelson&Fivush, 2004).  

Μνινλόηη πνιιέο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο απηνβηνγξαθηθήο κλήκεο 

έρνπλ ελδειερώο κειεηεζεί, όπσο γηα παξάδεηγκα ε θύζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο, νη 

θνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα πξώηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηεο, ν ξόινο 

ηεο ζηελ νξγάλσζε ηνπ εαπηνύ, ν ηξόπνο πνπ ηα γεγνλόηα θσδηθνπνηνύληαη, 

αλαζύξνληαη, αιιά θαη μερληνύληαη από απηήλ, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζύλδεζή 

ηεο κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο παξνπζηάδεη ε δηάζηαζε εθείλε ηεο 
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απηνβηνγξαθηθήο κλήκεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ςπρνπαζνινγία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, 

δειαδή, ε ππεξγελίθεπζε. Απηή αλαθέξεηαη ζηελ ηδηόηεηα ησλ αηόκσλ κε δηαηαξαρέο 

ζην ζπλαίζζεκα θαη, ηδηαίηεξα, κε θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή λα ζπκνύληαη γεληθέο 

πιεξνθνξίεο από γεγνλόηα ηεο δσήο ηνπο ρσξίο αθξηβή ρσξνρξνληθό πξνζδηνξηζκό.  

Αλαιπηηθόηεξα, δηάθνξα εξεπλεηηθά κνληέια αλαθνξηθά κε ηελ 

απηνβηνγξαθηθή κλήκε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε 

κλεκνληθή αλαδήηεζε επεξεάδεηαη ζεκαληηθά από ηελ ιεηηνπξγηθή απνθπγή πνπ 

ζπκβαίλεη θαζώο ην πιηθό ηεο επεηζνδηαθήο κλήκεο απεηιεί λα πξνθαιέζεη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηάησζε θαζώο θαη από δπζιεηηνπξγίεο ζηελ εθηειεζηηθή 

ηθαλόηεηα θαη ζηνλ έιεγρν πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα παξακέλεη 

εζηηαζκέλν θαηά ηελ δηαδηθαζία αλάθιεζεο ηεο πιεξνθνξίαο εμαηηίαο ηεο 

απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο (Williamsetal., 2007).  

 Όπσο έρεη βξεζεί ζεκαληηθέο γλσζηαθέο ζεξαπείεο όπσο απηή ηεο 

επηθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο (mindfulness – basedcognitivetherapy) είλαη δπλαηόλ λα 

κεηώζνπλ ηα θαηλόκελα ηεο ππεξγελίθεπζεο ηεο απηνβηνγξαθηθήο κλήκεο πνπ 

βηώλνπλ αζζελείο πνπ έρνπλ βηώζεη θαηαζιηπηηθά επεηζόδηα ζην παξειζόλ. Η 

δηαδηθαζία απηή κεηώλεη θαη ηελ αληίζηνηρε απνθπγή ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ, 

αλακλήζεσλ, ιέμεσλ ή πξνβιεκάησλ θαη άιισλ θαηαζηάζεσλ από ην παξειζόλ πνπ 

ν θαηαζιηπηηθόο αζζελήο ρξεζηκνπνηεί σο ηερληθή γεληθόηεξα, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεύγεη ηηο αξλεηηθέο αλακλήζεηο (Williamsetal., 2007).  

 Παξάιιεια, κειέηεο βιαβώλ ηεο εξγαζηαθήο κλήκεο ζε δηπνιηθνύο αζζελείο 

βεβαηώλνπλ αλσκαιίεο αλαθνξηθά κε ηελ αληαπόθξηζε ηνπ εγθεθάινπ θαηά ηε 

δηάξθεηα θσδηθνπνίεζεο εξεζηζκάησλ / ζεκάησλ ζηελ ιεθηηθή εξγαζηαθή κλήκε 

(verbalworkingmemory) θάηη πνπ πξνθαιεί έλαλ δηαρσξηζκό αλάκεζα ζηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ – αληηιεπηηθώλ εξεζηζκάησλ, ε νπνία βαζίδεηαη 

ζηελ ιεηηνπξγία ηεο πξνζνρήο, από ηε δηαηήξεζε ηεο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίαο ζηελ 

θαλνληθή εξγαζηαθή κλήκε. Απηή ε πηώζε ηεο ελεξγνπνίεζεο θαη ε εμαζζέληζε ηεο 

αληαπόθξηζεο ηνπ εγθεθάινπ πνπ παξαηεξείηαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ πξνκεησπηαίνπ 

θινηνύ, ζηνλ ζάιακν, αιιά θαη ζε νπίζζηεο νπηηθέο πεξηνρέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαζηεκάησλ ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ ζηνπο αζζελείο κε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο δηαηαξαρήο κε βηνινγηθή 

βάζε (McKenna, Sutherland, Legenkaya&Eyler, 2013).  
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Δπηβεβαηώλεηαη, θαηά ζπλέπεηα, από ηα παξαπάλσ όηη ε ηθαλόηεηα 

εμεηδίθεπζεο ηεο κλήκεο επεξεάδεηαη θαη, κε ηε ζεηξά ηεο, επεξεάδεη έλαλ κεγάιν 

αξηζκό ςπρνινγηθώλ κεηαβιεηώλ, ελώ είλαη ηκήκα κηαο αηηηαθήο αιιεινπρίαο πνπ 

δηεπθνιύλεη ή, αληίζεηα, αιινηώλεη ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο ςπρνινγηθήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ αηόκσλ όπσο είλαη ε ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ή ε ηθαλόηεηα ηνπ 

αηόκνπ λα θαληαζηεί ην κέιινλ (Williamsetal., 2007).  

Οη ζύγρξνλεο εξεπλεηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο πξνηάζεηο ζην ρώξν ηεο 

ςπρνζεξαπείαο ππνζηεξίδνπλ όηη νη παξαπάλσ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο κπνξνύλ λα 

ηξνπνπνηεζνύλ κέζα από ηε ζπζηεκαηηθή αληηκεηώπηζε θαη, όηαλ απηό επηηεπρζεί, ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαηάζιηςεο θαη απειπηζίαο ησλ αηόκσλ κε ζπλαηζζεκαηηθέο 

δπζθνιίεο θαίλεηαη λα κεηώλνληαη νπζηαζηηθά (Williamsetal., 2007). Πξάγκαηη, ε 

ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ απέρεη ζεκαληηθά από 

εθείλε ησλ δεθαεηηώλ ηνπ 1950 θαη 1960, όηαλ νη ζεξαπείεο γηα ηηο δηαηαξαρέο ηεο 

δηάζεζεο θαη ηηο αγρώδεηο δηαηαξαρέο πξνέξρνληαλ θπξίσο από ηελ βαζηθή 

ςπρνινγηθή επηζηήκε. Αληίζεηα, ε πξόνδνο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο αλαθνξηθά κε 

ηελ κάζεζε, ηελ γλσζηηθή επεμεξγαζία, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη ξύζκηζε 

θαη, γεληθόηεξα, ε πξόνδνο ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο επέηξεςε ηελ δηεύξπλζε ηεο 

ζεξαπείαο πνπ έσο ηόηε πεξηνξηδόηαλ ζε απζηεξά ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο όπσο 

απηή ηεο ζπζηεκαηηθήο απνεπαηζζεηνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα 

παξάδεηγκα, ζηηο θνβίεο, αιιά δελ απέδηδε ζε κεγάιν πνζνζηό αζζελώλ κε 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο.  

ηηο κέξεο καο πξόνδνο ηεο βηνςπρνινγίαο αλαδεηθλύεη εηδηθόηεξεο 

εγθεθαιηθέο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

(Erketal., 2003), ελώ ε «ζεκαζηνινγηθή-δηθηπαθή πξνζέγγηζε» (semantic-

networkapproach) απνηειεί θαη έλα δεκνθηιέο ςπρνινγηθό κνληέιν γηα ηελ εξκελεία 

ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ηεο δηάζεζεο θαη ησλ γλσζηαθώλ δηαδηθαζηώλ 

(cognitiveprocesses) (Bower, 2003). ύκθσλα κε απηήλ, ζπγθεθξηκέλνη κλεκνληθνί 

θόκβνη ζπλελώλνπλ πνιιέο ζρεηηθέο πιεπξέο ελόο ζπλαηζζήκαηνο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα, απηόλνκεο αληηδξάζεηο, εθθξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη πεξηγξαθέο 

θαηαζηάζεσλ πνπ είλαη πηζαλόλ λα πξνθαιέζνπλ ην ζπλαίζζεκα. Η δηέγεξζε ζε 

νπνηαδήπνηε από απηέο ηηο ζπλδέζεηο δηαδίδεηαη ζηνλ θόκβν θαη, θαηόπηλ, ζην 

ππόινηπν ζπλδεδεκέλν δίθηπν θαζξεθηίδνληαο θάζε θνξά ηε δηαθνξεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε ηνπ αηόκνπ (Rolls&Stringer, 2000).  
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Οη παξαηεξήζεηο απηέο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθεθαιηθώλ 

λεπξσληθώλ δηθηύσλ δηαθσηίδνπλ θαιύηεξα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ζρεηηθά κε ηε 

ζύλδεζε ηεο αλζξώπηλεο κλήκεο κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε. Δύθνια, έηζη, 

κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηή ε λεπξσληθή νξγάλσζε ζα 

κπνξνύζε λα νδεγήζεη ηα άηνκα, είηε ζηελ ζπκβαηόηεηα ηεο δηάζεζεο είηε θαη ζηελ 

εμάξηεζε ηεο δηάζεζεο αλάινγα θάζε θνξά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

Οη λεώηεξεο πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ 

δηαηαξαρώλ αλαγλσξίδνπλ ηελ αιιεινζύλδεζε κεηαμύ κλήκεο, γιώζζαο θαη 

ζπλαηζζήκαηνο θαη ελζσκαηώλνπλ ην ηξίπηπρν απηό ζηελ ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε. 

Αλαγλσξίδνληαο ηα νθέιε κίαο ζπλελσκέλεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαζνξίδνληαη ηα βαζηθά ζεξαπεπηηθά ζπζηαηηθά ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ, ηα νπνία θαη πεξηιακβάλνπλ (Barlow, Allen&Choate, 

2004):  

α. ηελ αιιαγή ησλ πξνεγνύκελσλ γλσζηηθώλ επαλεθηηκήζεσλ  

β. ηελ παξεκπόδηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο απνθπγήο θαη  

γ. ηελ δηεπθόιπλζε ηάζεσλ γηα δξάζε θαη γηα εκπινθή ηνπ αηόκνπ ζε 

ελέξγεηεο πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο από ην άηνκν κε ην δπζξπζκηδόκελν 

ζπλαίζζεκα.  

Μηα ηέηνηα ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ζεσξείηαη όηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

βάζε πξνζέγγηζεο ζε θάζε είδνο ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο,  θαη λα κεηώζεη 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ θαη, ηδηαίηεξα ηεο θαηάζιηςεο, 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ππεξεθηίκεζε από ηνλ αζζελή ηεο πηζαλόηεηαο πξόθιεζεο 

ελόο αξλεηηθνύ γεγνλόηνο (ππεξεθηίκεζε πηζαλνηήησλ) θαη ηελ ππεξβνιή ζηελ 

έθζεζε ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ελόο αλάινγνπ γεγνλόηνο, εάλ ζπλέβαηλε 

(θαηαζηξνθνινγία). Πάλσ ζηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηεο δηαηαξαρήο, άιισζηε, 

επεξεάδεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ηεο κλεκνληθήο ηθαλόηεηαο θαη επηβάιιεηαη ζηελ 

απηνβηνγξαθηθή κλήκε λα ιεηηνπξγεί ππεξγεληθεπκέλα, απνθεύγνληαο ηελ αλάθιεζε 

ρσξνρξνληθώλ ιεπηνκεξεηώλ πνπ ην άηνκν θνβάηαη όηη ζα ηνπ αλαζύξνπλ ηζρπξά 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη.  

Όπσο έρεη επηζεκαλζεί θαη παξαπάλσ, δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

ζηνρεύνπλ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή απηνξξύζκηζε έρνπλ εκθαληζηεί κε ζθνπό λα 
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πεξηνξίζνπλ ηα ππνθεηκεληθά, θπζηνινγηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά ζηνηρεία ησλ 

αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο γλσζηηθήο αλαπιαηζίσζεο 

(cognitivereappraisal) θαη ηεο θαηάπλημεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (suppression) γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο κείσζεο ηεο ζπκπεξηθνξηθήο έθθξαζεο αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ζηα 

άηνκα, ελώ ε γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε έρεη βξεζεί λα κεηώλεη θαη ηηο αγρώδεηο 

δηαηαξαρέο (Gross, 1998). Πξνηείλεηαη, σζηόζν, πεξαηηέξσ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ζηξαηεγηθώλ ζπλαηζζεκαηηθήο ξύζκηζεο, αθνύ θάπνηεο από 

απηέο έρνπλ βξεζεί σο «πγηέζηεξεο» έλαληη θάπνησλ άιισλ (John&Gross, 2004).  

 

Αλάινγα, κία ζπλελσηηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

επεμεξγαζία γλσζηηθώλ εθηηκήζεσλ, ζπλαηζζεκάησλ, αλακλήζεσλ θαη έθθξαζεο 

απηώλ απαηηείηαη, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, λα ιακβάλεη ρώξα ζε έλα πεξηβάιινλ 

πνπ επηηξέπεη ηελ πξόθιεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο (ζπλαηζζεκαηηθή 

έθζεζε) κέζα από θαηαζηαζηαθά, εζσηεξηθά θαη ζσκαηηθά (εζσδεθηηθά ζπλζήκαηα), 

αιιά θαη κέζα από ζηαζεξέο αζθήζεηο επαγσγήο ηεο δηάζεζεο 

(moodinductionexercises) πνπ κπνξνύλ, σζηόζν, λα δηαθνξνπνηνύληαη από αζζελή 

ζε αζζελή (Barlow, Allen&Choate, 2004).  

Δπηπιένλ, ε επίδξαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ γισζζηθή 

έθθξαζε θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ απνδεηθλύεηαη θιηληθά ζε κειέηεο πνπ 

επηρεηξνύλ ηελ επηηεδεπκέλε επέκβαζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

δηάζεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ κέζα από ζπλαηζζεκαηηθά ρξσκαηηζκέλεο ιέμεηο. ηε 

ζπλέρεηα, αλαιύνληαη νη επηδξάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θόξηηζεο ζε όιεο ηηο 

γλσζηαθέο δηαδηθαζίεο (cognitiveprocesses) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληίιεςεο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ, ηεο κλήκεο όπσο θαη ηεο γισζζηθήο θαηαλόεζεο 

θαη έθθξαζεο (Perrig&Perrig, 1988). Χζηόζν, ζηηο θιηληθέο κειέηεο ελππάξρεη ν 

θίλδπλνο ηεο ηερλεηήο αληαπόθξηζεο ησλ εξεπλεηηθώλ ππνθεηκέλσλ ζε κία επηζπκεηή 

από ηνλ εξεπλεηή θαηάζηαζε. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη δπλαηόλ ηα ππνθείκελα λα 

«κηκνύληαη» κία δηάζεζε πνπ ηνπο ππνβάιιεηαη θαη, αλάινγα, λα θαηεπζύλνπλ ηελ 

επηιεθηηθή ηνπο κλήκε θαη πξνζνρή (Perrig&Perrig, 1988). Γηα ηνπο παξαπάλσ 

ιόγνπο πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ κειέηε θαη έξεπλα ηεο επίδξαζεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ζηε γιώζζα. 
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πκπεξαζκαηηθά, ε επίδξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζε βηνινγηθέο ελώζεηο, ζε 

εξκελεπηηθέο δηαδηθαζίεο, ζε επθάληαζηεο αλαθαηαζθεπέο, αιιά θαη ζηελ αληίιεςε 

θαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ αληηιεπηηθώλ εξεζηζκάησλ όπσο θαη ζηελ επηιεθηηθή 

κάζεζε, αλαγλσξίδεηαη ζε όινπο ηνπο ζύγρξνλνπο θιάδνπο ηεο ςπρνινγίαο. Αθόκα 

θαη ε ζύγρξνλε γλσζηηθή ςπρνινγία κειεηά ην ξόιν ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο 

δηάζεζεο ζηε γλσζηηθή επεμεξγαζία, κνινλόηη ζην παξειζόλ έρεη θαηεγνξεζεί γηα 

ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο θηλεηνπνίεζεο θαηά 

ηελ κειέηε ηεο πξνζνρήο, ηεο ζθέςεο ή ηεο κλεκνληθήο ηθαλόηεηαο (Gordon, 1981).  

Χζηόζν, εθείλν πνπ δηαπηζηώλεηαη κε ελδηαθέξνλ είλαη ε ζεκαζία ησλ ίδησλ 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ επηδξάζεσλ, όπσο απηέο πξνθύπηνπλ από ηε βίσζε ησλ 

δηαθνξεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ζηα άηνκα, όπνηαο κνξθήο ή έληαζεο είλαη απηά. Οη 

ζπλαηζζεκαηηθέο απηέο επηδξάζεηο (emotionalaffect) κπνξνύλ ζήκεξα λα γίλνληαη 

θαιύηεξα θαηαλνεηέο, λα αμηνινγνύληαη ή λα απνηεινύλ αληηθείκελν πεηξακαηηθήο 

επεμεξγαζίαο κέζα από έλλνηεο ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο όπσο είλαη ε ηδέα ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθώλ θόκβσλ, νη νπνίνη ηνπνζεηνύληαη ζε έλα ζπλεηξκηθό δίθηπν, αιιά 

θαη ε εμάπισζε ηεο ελεξγνπνίεζεο απηώλ ησλ θόκβσλ ζε όιν ην αλζξώπηλν δίθηπν. 

Πάλσ ζε απηή ηελ απνδνρή δηεπξύλνληαη νη εξεπλεηηθέο κειέηεο γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζε γιώζζαο, κλήκεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ αηόκσλ κε 

ειπηδνθόξεο πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ αλαθνξηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε 

δηαθνξεηηθώλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ όπσο ε δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη ε 

κείδνλα θαηάζιηςε. 
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