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αρχικές σκόρπιες σκέψεις δε θα έβρισκαν ποτέ το δρόμο μιας ειλικρινούς 

επιστημονικής έκφρασης και που χωρίς αυτόν δε θα είχα γνωρίσει ποτέ την 

ανάλυση της συμπεριφοράς και πιθανόν δε θα είχα αγαπήσει ποτέ τον 

επιστημονικό κλάδο της ψυχολογίας… 

 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη Μουστάκη που θυσιάζοντας τον προσωπικό του 

χρόνο και εξαντλώντας τη φαντασία, τις γνώσεις και τη δημιουργικότητά του οι 
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διαδικασίας κι ο βασικός «αιμοδότης» των ιδεών που θα με απασχολούν για τα 

επόμενα χρόνια… 

 

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην υπέροχη συνεργάτιδα και συμφοιτήτριά μου 

Dragana Milekic που με την υπομονή, τις σκέψεις, την εμπειρία και το χιούμορ της 

δεν άφησε ούτε στιγμή τη διαδικασία να σκαλώσει παρά τα όποια προβλήματα 

παρουσιάστηκαν σε ολόκληρη τη διαδικασία… 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ένα μεγάλο σύνολο πειραματικών δεδομένων κυρίως από το χώρο της Ανάλυσης της 

Συμπεριφοράς έχει μελετήσει τη λειτουργία της τιμωρίας, της αφαίρεσης δηλαδή ενός 

ευχάριστου ερεθίσματος ή της προσθήκης ενός δυσάρεστου στην αλληλεπίδραση ενός 

οργανισμού με το περιβάλλον του. Η εξέταση των δεδομένων αυτών είναι πολύπλοκη 

καθώς τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί είναι σε πολλές περιπτώσεις αντίρροπα και 

αλληλοσυγκρουόμενα. Ένας αξιοσημείωτος αριθμός ψυχολόγων κρίνει πως η τιμωρία είναι 

συμμετρικά αντίθετη της ενίσχυσης, της προσθήκης δηλαδή ενός ευχάριστου ερεθίσματος 

ή της αφαίρεσης ενός δυσάρεστου στην αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, κρίνοντας πως 

όπως η ενίσχυση αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης της συμπεριφοράς που την προξένησε 

έτσι κι η τιμωρία μειώνει τις πιθανότητες επανεμφάνισης της αντίστοιχης συμπεριφοράς 

που την προξένησε. Από την άλλη μεριά όμως βασικοί θεμελιωτές της Ανάλυσης της 

Συμπεριφοράς αποδεικνύουν πως ναι μεν εν γένει η ενίσχυση έχει αντίθετα αποτελέσματα 

από την τιμωρία, διαφωνούν όμως κάθετα με το συμμετρικό χαρακτήρα των διαφορών 

αυτών. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζουν πως με την ενίσχυση αυξάνεται η πιθανότητα 

εμφάνισης μιας συμπεριφοράς σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι μειώνεται η πιθανότητα 

επανεμφάνισης μιας τιμωρημένης συμπεριφοράς, που είτε είχε ενισχυθεί είτε συνεχίζει να 

ενισχύεται. Ταυτόχρονα υποστηρίζουν πως η τιμωρία είναι υπεύθυνη για την πρόκληση 

αντιδράσεων ασυμβίβαστων με την εκδήλωση της τιμωρημένης συμπεριφοράς ,κυρίως 

μέσα από την ενεργοποίηση του συμπαθητικού συστήματος που είναι συνδεδεμένο με το 

άγχος και τις φοβίες. Επίσης η τιμωρία οδηγεί στη δημιουργία εξαρτημένα –αρνητικών- 

συναισθηματικών αντανακλαστικών κατά την αλληλεπίδρασή του ατόμου με το περιβάλλον 

γενικότερα κι όχι μόνο κατά την τέλεση της τιμωρημένης δράσης και αυξάνει την 

πιθανότητα εμφάνισης συμπεριφορών που είναι ασυμβίβαστες με την τιμωρημένη πράξη, 

μια διαδικασία που έχει συνδεθεί έντονα με τον ψυχαναγκασμό. Αν δεχτούμε την πρώτη 

θέση τότε θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε την τιμωρία ως ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο στη 

θεραπεία διαταραχών και νόσων που αφορούν τη συμπεριφορά όσο και γενικότερα στη 

διαμόρφωση της συμπεριφοράς, ενώ δεχόμενοι τη δεύτερη άποψη θεωρούμε την τιμωρία 

ως παράγοντα που οδηγεί σε διαταραχές ή στην επιδείνωση νόσων, αλλά και στις μη 

παθολογικές καταστάσεις ως παράγοντα που όχι μόνο δε διαμορφώνει την επιθυμητή 

συμπεριφορά, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες και αρνητικές συνέπειες. 

 Στο συγκεκριμένο πείραμα έγινε προσπάθεια να εξεταστεί ποια από τις δυο προσεγγίσεις 

επαληθεύεται περισσότερο μελετώντας ταυτόχρονα τις επιδράσεις της ενίσχυσης και της 

τιμωρίας στη διαμόρφωση τακτικών, στην ποιότητα και την ποσότητα σκέψης και στη 

διαμόρφωση της «αυτοπεποίθησης». Πιο απτά, έχοντας στήσει ένα παιχνίδι στον 

υπολογιστή που θύμιζε παιχνίδι τζόγου με τράπουλα, τα υποκείμενα έπρεπε να επιλέξουν 

ένα από τα δώδεκα γυρισμένα ανάποδα φύλλα του ταμπλό με σκοπό να ανακαλύψουν το 

φύλλο που το χρώμα του θα τους έδινε έναν πόντο. Στην πραγματικότητα, από τα δώδεκα 

φύλλα τα τέσσερα  ήταν το χρώμα (μαύρο ή κόκκινο) που οδηγούσε στην αύξηση των 

πόντων, άλλα τέσσερα είχαν χρώμα (μαύρο ή κόκκινο κατά αντιστοιχία) που συμβόλιζαν 

την απώλεια ενός πόντου και τα άλλα τέσσερα ήταν λευκά φύλλα που σήμαιναν πως το 

υποκείμενο δε χάνει ούτε κερδίζει πόντο. Αφού το υποκείμενο επέλεγε το κρυμμένο φύλλο 

της αρεσκείας του, φανερωνόταν τόσο αυτό όσο και τα υπόλοιπα φύλλα. Το πιο σημαντικό 
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είναι ότι το φύλλο που θα του εμφανιζόταν ήταν προκαθορισμένο κατά το σχεδιασμό της 

πειραματικής διαδικασίας και ο πραγματικός σκοπός του παιχνιδιού δεν ήταν ούτε να 

κερδίσει το υποκείμενο περισσότερους πόντους ούτε να μελετήσουμε τις δυνατότητες του 

ατόμου να βρίσκει  λύσεις σε περίπλοκα προβλήματα, όπως είχαν πιστέψει τα υποκείμενα, 

αλλά να μελετηθούν συγκεκριμένες δράσεις των υποκειμένων αναλόγως με το αν έχαναν 

πόντο (τιμωρία), αν κέρδιζαν πόντο (ενίσχυση) ή  αν παρέμεναν στους πόντους τους. Οι 

παράγοντες που μετρήθηκαν ήταν:  πότε κι αν τα υποκείμενα έπαιξαν με βάση τακτικές που 

αφορούσαν το χρώμα του φύλλου που εμφανίστηκε σε μια συγκεκριμένη θέση, ο χρόνος 

που κράτησε το υποκείμενο τα φύλλα του ταμπλό ανοιχτά, ο χρόνος που τα φύλλα 

παρέμειναν κλειστά στο ταμπλό και η δύναμη που χρησιμοποίησε το υποκείμενο στο 

button ώστε να ανοίξει τα φύλλα σε κάθε προσπάθεια.  

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας έδειξαν: 

 Ότι τα υποκείμενα στις περιπτώσεις που νικούσαν ή βρίσκονταν αρκετά ψηλότερα 

από τους αρχικούς τους πόντους έπαιξαν περισσότερο με βάση την τακτική που 

είχαμε  προβλέψει, ενώ όταν έχαναν κατά δήλωση τους στο ερωτηματολόγιο το 

άφηναν στην τύχη. 

 Ότι ο χρόνος που τα υποκείμενα κατανάλωναν τόσο με τα φύλλα ανοιχτά όσο και 

με τα φύλλα κλειστά ήταν περισσότερος μετά από νίκη ή στα κέρδη . 

 Ότι η δύναμη που πατιόταν το button ήταν σαφώς μεγαλύτερη όταν το υποκείμενο 

κέρδιζε πόντους ή είχε κέρδη.  

 Επομένως κι ύστερα από τη μελέτη αντίστοιχων άρθρων και της βασικής θεωρίας 

συμπεράναμε πως όταν μια συμπεριφορά ενός οργανισμού ενισχύεται δεν αυξάνεται μόνο 

η πιθανότητα επανεμφάνισής της , αλλά και η δημιουργικότητα του ατόμου εκφραζόμενη 

με την παραγωγή συγκεκριμένων τακτικών, ο χρόνος παρατήρησης κι επεξεργασίας ενός 

δύσκολου προβλήματος αλλά και η σιγουριά –έλλειψη αντανακλαστικών φόβου και 

άγχους- στις δράσεις . Από την άλλη η τιμωρία οδηγεί τα υποκείμενα στο να χάσουν τη 

δημιουργικότητά τους , να μη σχεδιάζουν τακτικές, να αφήνουν τη διαδικασία στην τύχη, 

να μη μελετούν και να μην παρατηρούν περαιτέρω ένα πρόβλημα και να νιώθουν 

περισσότερο φόβο, αμφιβολία κι άγχος για τις δράσεις τους. Με λίγα λόγια, η ενίσχυση κι η 

τιμωρία έχουν αντίθετα αποτελέσματα, αλλά όχι συμμετρικά αντίθετα. Καθώς μαζί με την 

πιθανή μείωση της εμφάνισης μιας συμπεριφοράς μειώνεται η ποσότητα και η ποιότητα 

της σκέψης του ατόμου και αυξάνονται γενικευμένα τα συναισθήματα φόβου κι άγχους . 
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 Προσωκρατική φιλοσοφία  

 Αν και τόσο τα χαρακτηριστικά όσο κι η φύση του ανθρώπου είναι από τα βασικά 

ερωτήματα που απασχόλησαν, ενέπνευσαν και βασάνισαν πολλούς φιλοσόφους, 

επιστήμονες, καλλιτέχνες και απλούς ανθρώπους εδώ και δεκάδες αιώνες 

τουλάχιστον οι πρώτες απαντήσεις που αναζήτησε η ανθρωπότητα, μέσω κυρίως 

των προσωκρατικών φιλοσόφων, αφορούσαν θέματα πιο δομικά στον υπαρξιακό 

τομέα. Αναζητήθηκε με επιμονή η πραγματική ουσία του κόσμου, οι γενεσιουργές 

δυνάμεις του σύμπαντος  και η σωστή οπτική θέασης της πραγματικότητας, ήταν 

μια μίξη επιστήμης, μυθολογίας, θρησκείας και φιλοσοφίας που έθεσαν όμως τα 

όρια της ανθρώπινης σκέψης κι οπτικής μέχρι σήμερα. Για τη σύγχρονη 

μετανιτσεϊκή φιλοσοφία κάθε καινοτομία στη σκέψη είναι αδύνατη μετά τους 

προσωκρατικούς και κάθε νέα ιδέα είναι μονάχα μια αναπροσαρμογή των αρχαίων 

αυτών θέσεων. Δεν μπορεί να υπάρξει επιστημονική μελέτη ανεξαρτήτως κλάδου, 

φιλοσοφικό πόνημα, θρησκευτική ή πολιτική διακήρυξη ακόμα και καλλιτεχνική 

έκφραση χωρίς μια συνειδητή ή ασυνείδητη επιρροή της προσωκρατικής σκέψης. 

Περιδιαβαίνοντας λίγο στα μονοπάτια εκείνων των χρόνων βλέπουμε: 

 Τον Παρμενίδη να γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που προσπαθεί να καθορίσει 

το Είναι, ψάχνοντας τη βαθύτερη μη υλική υπόσταση των πραγμάτων, 

δημιουργώντας το πρώτο δυϊστικό μοντέλο γένεσης του κόσμου (μέρα και 
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νύχτα) που αντικατόπτριζε το διαχωρισμό του είναι από το μη είναι, της 

αλήθειας από τις αισθήσεις και πιστεύοντας πως ο κόσμος είναι σταθερός 

σαν ακίνητο τραπέζι και πως κάθε αλλαγή είναι επιφανειακή και χωρίς 

βαθύτερη ουσία. 

 Τον Θαλή να προσπαθεί να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα μόνο βάσει των 

φυσικών διαδικασιών, να πιστεύει πως το νερό είναι η αρχή των πάντων και 

η Γη είναι ένας κυκλικός δίσκος και να γίνεται ο πρώτος που μίλησε για τον 

ετερόφωτο χαρακτήρα της σελήνης, τις αρχές των παράλληλων ευθειών που 

τέμνονται και..την αξία της αυτογνωσίας 

 Τον Ηράκλειτο να διακηρύσσει πως ο κόσμος δεν είναι δυνατόν να έχει αρχή 

και πως υπήρχε από πάντα, πως η φωτιά είναι η αρχή των πάντων και η 

κίνηση είναι αυτή που μορφοποιεί και κρατάει ζωντανό τον κόσμο, γι’ αυτό  

και τίποτα δεν παραμένει ίδιο –κανείς δεν μπορεί να περάσει δυο φορές το 

ίδιο σημείο του ποταμού- και τέλος ότι πατέρας των πάντων είναι ο 

«πόλεμος», η διαμάχη δηλαδή των αντίθετων εννοιών, που γεννούν τις 

καινούργιες ιδέες διατηρώντας έτσι ενεργητικά την κοσμική αρμονία και τη 

συμπαντική ισορροπία. 

 Τον Εμπεδοκλή να βλέπει τον κόσμο σε διαρκή κυκλική πορεία, να 

σταματάει τους προηγούμενους διαξιφισμούς πιστεύοντας πως ο κόσμος 

χτίστηκε με βάση 4 -κι όχι 1- βασικά στοιχεία (φως, νερό , αέρας, πυρ), τα 

ριζώματα, και πως οι δυο βασικές διαδικασίες που μορφοποιούν την 

πραγματικότητα είναι το  Νείκος (η διαμάχη, η διάλυση, το χάος) και η 

Φιλότητα (η ένωση, η αρμονία, η συγχώνευση). Το σύμπαν του Εμπεδοκλή 

κινείται διαρκώς και γι’ αυτό γίνεται ο μεγαλύτερος ιδεολογικός αντίπαλος 

του Παρμενίδη.  Τέλος, ο Εμπεδοκλής πιστεύεις πως τα αντικείμενα 

εκπέμπουν απορροές που επιτρέπουν στις αισθήσεις μας να τα αντιληφθούν 

και εξήγησε πρώτος τις εκλείψεις. 

 Τον Αναξίμανδρο να μιλάει για το άπειρο που γέννησε τη Γη, να πιστεύει 

πως η Γη είναι κυλινδρική κι ότι εμείς ζούμε στην εσωτερική της επιφάνεια. 

Επίσης τον παρατηρούμε να βάζει τις βάσεις για την εξέλιξη των ειδών 

πολλούς αιώνες πριν το Δαρβίνο, να θεωρεί πως οι βροχές προέρχονται από 

τους ατμούς της γης και πως οι αστραπές προέρχονται από τον αέρα που 

σκίζει τα σύννεφα. 

 

 Το ότι η φιλοσοφία κι η ανθρώπινη σκέψη χωρίζεται σε προσωκρατικούς και 

μετασωκρατικούς δε δείχνει μόνο την τεράστια συμβολή του Σωκράτη στη σκέψη 

αλλά και τη σημασία που έχει δώσει η ανθρωπότητα στην μελέτη και στην εξήγηση 

του ανθρώπου και της κοινωνίας του, καθώς ο αθηναίος φιλόσοφος είναι αυτός 

που κατέβασε πρώτος τη σκέψη από τα άστρα στη γη, από το σύμπαν και την 

πραγματικότητα στη συμπεριφορά, τη σκέψη και τις σχέσεις του ανθρώπου. Από 
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την πρώτη στιγμή που η φιλοσοφία κοίταξε τον κόσμο εξήγησε τη φύση του 

ανθρώπου βάσει τριών στοιχείων, τη ψυχή, τη λογική και την καλλιέργεια. Οι 

περισσότερες σχολές στην επιστήμη και στη φιλοσοφία μέχρι σήμερα όταν 

προσπαθούν να αναμειχθούν με αυτό το θέμα θα απευθυνθούν σε αυτά τα 

στοιχεία είτε απομονωμένα είτε με τη μορφή μίξης. Ας δούμε πώς ξεκίνησαν αυτά: 

 

1. Ψυχή (Πλάτωνας) 

Κατά τον Πλάτωνα τόσο η γέννηση της συμπεριφοράς όσο κι ο έλεγχος της πηγάζει 

από τη ψυχή, το αθάνατο μέρος που είναι χωρισμένο σε 3 μέρη, το καθένα 

επιφορτισμένο και με ένα διαφορετικό κομμάτι της ανθρώπινης συμπεριφοράς: 

Λογιστικό:  λογική σκέψη 

Θυμοειδές: συναισθήματα, δύναμη, θέληση 

Επιθυμητικόν:  τα πάθη και τα συναισθήματα 

Η ψυχή είναι αόρατη, φτιαγμένη από το Θεό συνδέεται με το άπειρο και το χαώδες 

του σύμπαντος και η κοινωνία κι οι ανθρώπινες σχέσεις πρέπει να δομηθούν βάσει 

των αρχών της καθώς το σώμα της είναι ο υπηρέτης της, γι’ αυτό άλλωστε για τις 

ασθένειες της ψυχής ευθύνεται το σώμα και γι’ αυτό οι ψυχικές ασθένειες είναι 

σαφώς σοβαρότερες από τις σωματικές. 

 

2. Λογική (Αριστοτέλης) 

Η ψυχή στον Αριστοτέλη παίρνει άλλη δομή από αυτή που πρότεινε ο Πλάτωνας 

μέσα από το στόμα του Σωκράτη. Είναι αυτόνομη, είναι θνητή, βασίζεται στο σώμα 

και πεθαίνει μαζί με αυτό, επίσης συνδέεται άμεσα με τη λήψη αποφάσεων και την 

ενεργητικότητα του νου. Η συμπεριφορά του ανθρώπου είναι εγκλωβισμένη στη 

ψυχή κι αυτή τον οδηγεί στην αρμονία. Το ανώτερο μέρος αυτής της ψυχής είναι ο 

νους, ένα εργαλείο που το κατέχει μόνο ο άνθρωπος και τον διαχωρίζει από τα άλλα 

είδη, αλλά ακόμα και στον κάθε άνθρωπο το κύριο μέρος της ψυχής είναι το μέρος 

που εγγράφονται όλες οι νοητικές λειτουργίες , που δε φθείρονται, είναι 

ανεξάρτητες από το σώμα, αυτόματες, άμορφες και χωρίζουν το νου σε δυο είδη: 

Παθητικός:  μιμείται, αναπαράγει και μεταφέρει τις υπάρχουσες έννοιες 

Ενεργητικός: δημιουργεί τις δικές του έννοιες, ανεξαρτήτως πραγματικότητας 
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       3.  Καλλιέργεια  (Πρωταγόρας) 

 Οι θέσεις του Πρωταγόρα για την καλλιέργεια εδράζουν στις γενικότερες θέσεις 

των σοφιστών πως δεν υπάρχει μια αναμφισβήτητη αλήθεια και πως γενικά η 

αλήθεια των πραγμάτων είτε δεν υπάρχει είτε και να υπάρχει είναι αδύνατον για 

τον άνθρωπο να την προσεγγίσει. Η ψυχή του Πρωταγόρα λοιπόν συνδέεται πλήρως 

με τις αισθήσεις κι είναι ανεξάρτητη με τη λογική -που έτσι κι αλλιώς δεν έχει 

κανένα αλάθητο όπως στον Αριστοτέλη- και η βελτίωσή της είναι εφικτή μόνο μέσα 

από τον καλλιέργεια (πχ τα μαθήματά του). Γενικά πιστεύει πως η συμπεριφορά δεν 

είναι κάτι ακίνητο και σταθερό, αλλά σμιλεύεται  γι’ αυτό άλλωστε φέρνει ως 

παράδειγμα στο ομώνυμο βιβλίο του Πλάτωνα τα σωφρονιστικά συστήματα σε 

κάθε κοινωνία. Τέλος, δεν πιστεύει στην ύπαρξη ταλέντου και θεϊκών χαρισμάτων, 

καθώς οι τέχνες όπως κι η αρετή είναι προϊόντα μάθησης. Τέλος, δίνει μεγάλη βάση 

στην αξία της τιμωρίας στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς. 

Η ψυχολογία πριν την ψυχολογία 

Μετά την ιδεολογική κυριαρχία του Διαφωτισμού τα όρια μεταξύ φιλοσοφίας και 

επιστήμης αρχίζουν να χαράζονται και στο πέρασμα των αιώνων να γίνονται όλο και 

πιο ευδιάκριτα. Ο επιστημονικός κλάδος που ανέλαβε να μελετήσει τη φύση του 

ανθρώπου είναι η ψυχολογία, η οποία παρά τη σημασίας της για την ανθρωπότητα 

είναι αρκετά νεόκοπη, μετράει λίγο παραπάνω από έναν αιώνα ζωής, και όπως 

συμβαίνει με καθετί καινούργιο ακόμη αγωνίζεται για την ανεξαρτησία της τόσο 

από άλλους κλάδους του πνευματικού κόσμου (θρησκεία, φιλοσοφία, τέχνη, κτλ) 

όσο κι από άλλους επιστημονικούς κλάδους (ιατρική, κοινωνιολογία, κτλ). Ρίχνοντας 

μια ματιά στο «γενεαλογικό δέντρο» της ανά τους αιώνες βλέπουμε: 

17ος αιώνας 

 Ο Descartes χωρίζει τη συμπεριφορά σε ακούσια κι εκούσια: 

Ακούσια:  συμπεριλαμβάνονται οι αντανακλαστικές κινήσεις. Συγκεκριμένα, ο 

εγκέφαλος δίνει εντολή που απελευθερώνει μια ουσία που δίνει με τη σειρά της την 

εντολή για την τέλεση αυτών των κινήσεων (πχ τίναγμα του ποδιού με χτύπημα 

στον επιγονατιδικού τένοντα, κλείσιμο των ματιών όταν τα πλησιάζει ένα αιχμηρό 

αντικείμενο, κτλ) 

Εκούσια: η βούληση της υπερφυσικής ψυχής είναι η αιτία όλων των άλλων 

συμπεριφορών πέρα από τις αντανακλαστικές που προκαλούνται από κάποιο 

συγκεκριμένο ερέθισμα (πχ. να φτιάξουμε καφέ, να γράψουμε τη συγκεκριμένη 

πτυχιακή εργασία) 
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18ος αιώνας 

O Whytt συστηματοποιεί τη μέτρηση των αντανακλαστικών (λανθάνουσα περίοδος, 

μέγεθος αντίδρασης) 

19ος αιώνας 

Ο Wund ιδρύει το πρώτο ψυχολογικό εργαστήριο στη Γερμανία, ιδρύοντας 

παράλληλα τον επιστημονικό κλάδο της ψυχολογίας βασιζόμενος κυρίως στην 

πειραματική ενδοσκόπηση. Η προσέγγισή του ονομάζεται Δομιστική. 

Ο James στο πανεπιστήμιο του Harvard επηρεασμένος από τις δαρβινικές απόψεις 

εισάγει το Λειτουργισμό που αναζητά τα αίτια της ανθρώπινης συμπεριφοράς στη 

λειτουργικότητα και προσαρμοστικότητα του ατόμου. 

Ο Thorndike πάλι στο Harvard προτείνει την ύπαρξη δυο νόμων μάθησης, της 

εξάρτησης και του αποτελέσματος, θεωρώντας πως μόνο οι συμπεριφορές με 

ευχάριστα αποτελέσματα δεν ξεχνιούνται.  

20ος αιώνας 

Ο Sherrington κάνει μια από τις ευρύτερες αναλύσεις για τη λειτουργία των 

αντανακλαστικών, θέτοντας τις εξής αρχές: 

 

i. Υπάρχει αναλογία μεγέθους ερεθίσματος και μεγέθους αντίδρασης. 

ii. Η περίοδος μετά την αντίδραση ονομάζεται ανερέθιστη καθώς 

χαρακτηρίζεται από αδυναμία αντίδρασης σε οποιοδήποτε νέο ερεθισμό. 

iii. Υπάρχει ένα κατώφλι έντασης ερεθίσματος, μια συγκεκριμένη ποσότητα 

έντασης που απαιτείται για να προκληθεί αντίδραση. 

iv. Το άθροισμα πολλών ερεθισμάτων μικρής έντασης που χορηγούνται 

ταυτόχρονα ισούται με ένα ερέθισμα μεγάλης έντασης. 

v. Το μέγεθος της αντίδρασης μειώνεται με την επαναλαμβανόμενη πρόκλησή 

της. 

Ο Pavlov με το διάσημο πείραμα του με το σκύλο απέδειξε πως με τη συσχέτιση 

ερεθισμάτων (παρουσία πειραματιστή και εμφάνιση φαγητού) μπορεί να 

προκληθούν οι αντανακλαστικές αντιδράσεις του προκλητικού ερεθίσματος από 

ένα άσχετο ερέθισμα (η έκκριση σίελου δηλαδή από το σκύλο επιτυγχάνονταν όχι  

μόνο με την εμφάνιση του φαγητού πλέον αλλά και με την παρουσία του 

πειραματιστή). 

Ο μαθητής του Pavlov, G.V. Anrep απόδειξε αργότερα πως η επιμονή στη συσχέτιση 

του προκλητικού με το άσχετο ερέθισμα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση 
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της λανθάνουσας περιόδου μεταξύ του άσχετου αυτού ερεθίσματος και της 

έκκρισης σιέλου από το σκύλο (αντίδραση). 

 

Μετά την αναδρομή στις πρώτες δομές που -όχι εντελώς καθορισμένες και 

ανεξάρτητες από άλλους κλάδους- έθεσαν τις πρώτες βάσεις της ψυχολογίας, ας 

μελετήσουμε τις βασικές σχολές αυτού του κλάδου σήμερα με γνώμονα τα 3 βασικά 

στοιχεία (ψυχή, λογική, καλλιέργεια) που απαντούν στο ερώτημα της προέλευση 

της φύσης του ανθρώπου.  

 

1. ΨΥΧΗ 

Α. ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

 

Sigmund Freud, «πατέρας» της ψυχοδυναμικής προσέγγισης 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: 

Αρχή της ψυχικής αιτιοκρατίας: κάθε συμπεριφορά εξαρτάται από γεγονότα που 

προϋπήρχαν στο ψυχικό κόσμο των ανθρώπων. 

Ασυνείδητο: κάθε εξωτερική συμπεριφορά βασίζεται σε διεργασίες μιας ψυχικής 

δεξαμενής, το ασυνείδητο.  

Οι ενορμήσεις: βρίσκονται στα σύνορα μεταξύ ψυχής και σώματος και ορίζουν τόσο 

τις εξωτερικευμένες όσο και τις εσωτερικές συμπεριφορές του ανθρώπου 
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 Ενόρμηση προς τη ζωή ή τον έρωτα: η εσωτερική τάση που οδηγεί στη 

γέννηση, στη δημιουργία, στη φαντασία, στην εξέλιξη της προσωπικότητας 

και στη διατήρηση του ζην και του ευ ζην. 

 Ενόρμηση προς το θάνατο:  η εσωτερική τάση για (αυτό) καταστροφή, για το 

μαζοχισμό, το σαδισμό, κτλ. Ο Freud για την ενόρμηση αυτή μίλησε 

λιγότερο, αλλά στο τέλος της ζωής του θεώρησε πως παίζει τον κυρίαρχο 

ρόλο. 

 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

Ο ψυχικός μηχανισμός είναι η δομή της μεταφυσικής, αόρατης κι άφθαρτης 

δεξαμενής που καθορίζει την ανθρώπινη συμπεριφορά, τις σκέψεις και τα 

συναισθήματα και εκεί κινούνται οι ενορμήσεις και οι ενέργειες τους. Η δομή αυτή 

απαρτίζεται: 

Αυτό (ID): Η πρωταρχική ουσία αυτού του μηχανισμού, άγρια κι ατίθαση, 

καθορίζεται από την αρχή της Ηδονής, είναι εντελώς αδόμητη και θέλει να υποτάξει 

την ύπαρξη. 

Εγώ (Ego): Ο δίαυλος μεταξύ του Id και του Superego, μεταξύ σώματος και ψυχής, 

φιλοξενεί και διαχειρίζεται τους μηχανισμούς άμυνας, τις διανοητικές λειτουργίες, 

την αντίληψη και διατηρεί την ειρήνη στη συνύπαρξη των ακραίων δυνάμεων της 

ψυχής. 

Υπερεγώ (Superego): Είναι το σύνολο των εξωτερικών και εξωτερικευμένων 

δράσεων του ανθρώπου, των κοινωνικών επιταγών, υποχρεώσεων κι 

απαγορεύσεων και ταυτίζεται συχνά με το γονεϊκό πρότυπο στην παιδική ηλικία. 

Ο Freud θεωρούσε πως κάθε συμπεριφορά από την πιο σύνθετη μέχρι την πιο 

καθημερινή κι απλή είναι η συνισταμένη  ή ακόμα καλύτερα μια παροδική ανακωχή 

μεταξύ των 3 αυτών δομών της ψυχής. Κατά αντιστοιχία, οι διαταραχές της 

συμπεριφοράς είναι μια αδυναμία αυτών των 3 δυνάμεων να συμβιβαστούν με τη 

μεγαλύτερη ευθύνη να τη φέρει το Ego που έχει και τον ρόλο του διαμεσολαβητή. 

Ακριβώς επειδή ο ρόλος του Ego είναι τόσο δύσκολος κι ευαίσθητος έχει την ανάγκη 

δραστικών εργαλείων ώστε να μπορεί να επιτελέσει το σκοπό του. Τα πιο συνήθη 

και αποτελεσματικά όπλα στη φαρέτρα του Ego είναι οι μηχανισμοί άμυνας που 

ρυθμίζουν τις ενορμήσεις του Id, ώστε να γίνονται αποδεχτές από το Superego και 

να καθίσταται δυνατή η πραγμάτωση κι η εξωτερίκευσή τους: 
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 Απώθηση: απομάκρυνση από τη συνείδηση δυσάρεστων κι ενοχικών 

αναπαραστάσεων. 

 Προβολή: απόδοση σε άλλο άτομο ενορμήσεων και συναισθημάτων που 

πηγάζουν από εμάς. 

 Άρνηση: διεργασία που οδηγεί στην άρνηση μέρους ή ακόμη κι ολόκληρης 

της πραγματικότητας. 

 Παλινδρόμηση: καθήλωση ή επιστροφή σε προηγούμενο στάδιο της 

ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, όταν η πραγματικότητα είναι ανεπιθύμητη. 

 Εκλογίκευση: λογικοφανείς εξηγήσεις ανεπιθύμητων ενορμήσεων και 

συναισθημάτων. 

 Ακύρωση: η εγκατάσταση μιας σκέψης ή συμπεριφοράς που «ακυρώνει» 

μια δυσάρεστη πραγματικότητα. 

 Μόνωση: η διαδικασία απομόνωσης των συναισθημάτων που απαγορεύει 

την εξωτερίκευσή τους ώστε να μη διαταραχθεί η ψυχική ισορροπία. 

Για τον Sigmund Freud τόσο στην ανάπτυξη της συμπεριφοράς όσο και των 

διαταραχών αυτής μεγάλο ρόλο παίζει η παιδική ηλικία και πιο συγκεκριμένα τα 

πρώτα στάδια ανάπτυξης, της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης όπως την ονόμαζε, ας 

ρίξουμε μια ματιά στα στάδια αυτά: 

Το στοματικό στάδιο: Το στάδιο αυτό εμφανίζεται στο πρώτο έτος από τη γέννηση 

του παιδιού και στη φάση αυτή το παιδί είναι πιο δεκτικό και παθητικό από ποτέ. 

Είναι εντελώς εξαρτημένο από το στόμα του γιατί είναι η πηγή της τροφής του 

(θηλασμός) αλλά και το εργαλείο αναγνώρισης και εξερεύνησης του κόσμου. 

Δείγματα από αυτό το στάδιο υπάρχουν καθ’ όλη τη ζωή μας (πχ φιλί στο στόμα, 

εξάρτηση από το τσιγάρο, μάσημα τσίχλας). 

Πρωκτικό στάδιο:  Λαμβάνει χώρα στο 2ο και στο 3ο έτος από τη γέννηση και τότε ο 

πρωκτός γίνεται το κέντρο της ικανοποίησης και της έντασης. Η παθητικότητα του 

προηγούμενου σταδίου δίνει τη θέση της στην αυτονομία και στον αρνητισμό. Η 

ερωτογενής ζώνη του πρωκτού μέσα από τον έλεγχο των σφιγκτήρων γίνεται σημείο 

σύγκρουσης της ευχαρίστησης της εκκένωσης με την απαίτηση του εξωτερικού 

κόσμου για κατακράτηση και την ευχαρίστηση που προκαλεί αυτή η μορφή 

κομφορμισμού. Στη φάση αυτή για πρώτη φορά στοιχειοθετείται η σύγκρουση 

μεταξύ του ατόμου και της κοινωνίας, του θέλω και του πρέπει. Υπολείμματα αυτής 

της συμπεριφοράς στη συνέχεια του βίου είναι το πόσο σπάταλος ή τσιγκούνης 

είναι κάποιος ή επίσης η λήψη και η προσφορά βραβείων αποτελώντας σύμβολο 

ελέγχου και δύναμης του δούναι και λαβείν όπως κατά αντιστοιχία η εκκένωση 

προκαλεί την ευχάριστο συναίσθημα της επιβολής του θέλω απέναντι στο πρέπει, 

του ατόμου απέναντι στην κοινωνία, του εσωτερικού έναντι του εξωτερικού.  



16 
 

Φαλλικό στάδιο: Το στάδιο αυτό διαρκεί από το 3ο ως το 7ο έτος του ανθρώπου και 

είναι το στάδιο που το παιδί ανακαλύπτει όχι μόνο το φύλο του αλλά και τη 

διαφοροποίηση από το άλλο φύλο. Είναι επίσης το στάδιο που ξεκινάει η ώριμη 

μορφή αγάπης προς τους γονείς με τρόπο όμως διαφορετικό ανάλογα με το φύλο 

του παιδιού. Το αγόρι νιώθει τον πατέρα του ως αντίζηλο της μητρικής αγάπη σε 

σημείο που να φαντασιώνεται να τον σκοτώνει και να παντρεύεται τη μάνα του, το 

περίφημο Οιδιπόδειο σύμπλεγμα, που εξαιτίας αυτού νιώθει το άγχος του 

ευνουχισμού, ότι θα χάσει δηλαδή το πέος του ως τιμωρία για τις σκέψεις του. 

Αντίστοιχες σκέψεις και συναισθήματα για τους γονείς της έχει και το κορίτσι, το -

λιγότερο γνωστό- σύμπλεγμα της Ηλέκτρας, με τη διαφορά πως το κορίτσι νιώθει 

επιπλέον μίσος για τη μητέρα της που τη θεωρεί υπεύθυνη για την έλλειψη πέους. 

Το τέλος της διαδικασίας αυτής σηματοδοτείται με τη λύση που βρίσκει το παιδί να 

ταυτίζεται με το γονιό του ίδιου φύλου «κερδίζοντας» έτσι συμβολικά τον 

«ποθητό» γονιό, μια συμβιβαστική κατάσταση ανάμεσα στην αγάπη για το γονιό 

του αντίθετου φύλου και τις ενοχές για αυτή. 

Στάδιο λανθάνουσας σεξουαλικότητας: Καλύπτει το 7ο ως το 11ο έτος και είναι η 

φάση που το άτομο διευρύνει το περιβάλλον του πέρα από τους γονείς κι έρχεται 

σε επαφή με τις κοινωνικές επιταγές και το Υπερεγώ. 

Γεννητικό στάδιο:  Συσχετίζεται με την εφηβεία και είναι η φάση που για πρώτη 

φορά το άτομο νιώθει την ανάγκη να εκφράσει προς ξένους την αγάπη του κάτι που 

συχνά επαναφέρει συγκρούσεις οιδιπόδειες, εξ ου και οι εντάσεις στην ηλικία αυτή. 

 

Όπως είπαμε και νωρίτερα τα στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης έχουν 

συνδεθεί έντονα με τις διαταραχές της συμπεριφοράς, κάτι που συμβαίνει λόγω 

των καθηλώσεων, των επιστροφών δηλαδή σε κάποιο από τα στάδια της 

ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης κατά την ενήλικη ζωή με έναν συμβολικό τρόπο όταν 

η πραγματικότητα παύει να είναι ευχάριστη. 

 Καθήλωση στο στοματικό στάδιο οδηγεί σε ναρκισσιστικές τάσεις, υπερβολική 

ενασχόληση δηλαδή με τον εαυτό και μείωση της αλληλεπίδρασης με το υπερεγώ 

όπως αναπτύχθηκε κανονικά στα επόμενα στάδια, σύμπτωμα που θυμίζει και 

μπορεί να οδηγήσει στην κατάθλιψη και γενικά μπορεί να συνδεθεί με υπερβολικές 

απαιτήσεις από τους άλλους είτε με επιθετικό είτε με πιο εξευγενισμένο τρόπο. 

Καθήλωση στο πρωκτικό στάδιο σημαίνει μια υπερβολική αγάπη στην τάξη και στην 

καθαριότητα και είναι συνδεδεμένη με πολλές νευρώσεις κυρίως όμως με τον 

ψυχαναγκασμό. 
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Καθήλωση στο φαλλικό στάδιο για τον άντρα σημαίνει συνήθως μια υπερβολικά 

εγωκεντρική συμπεριφορά και μανία επίδειξης, ενώ τις γυναίκες μπορεί να τις 

οδηγήσει στην υστερία, συχνή «διαταραχή» για την εποχή του Freud. 

Είναι αλήθεια πως οι ρηξικέλευθες θέσεις του Freud επηρεάστηκαν αλλά κι 

επηρέασαν την τέχνη, τη φιλοσοφία, την ιατρική και τη βιολογία γι’ αυτό κι 

επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους, μαθητές του αλλά και καλλιτέχνες 

ασχολήθηκαν πολύ με τις απόψεις του είτε ενστερνιζόμενοι τες είτε κάνοντας 

ηχηρές ή λεπτές διαφοροποιήσεις, μερικοί από τους επαναπροσδιορισμούς των 

φροϋδικών επιχειρημάτων είναι: 

i. Carl Jung: ο αγαπημένος μαθητής του Freud αποσπάστηκε κατά πολύ από τις 

θεωρητικές τοποθετήσεις του μέντορά του κάνοντας σκληρή κριτική στην 

έλλειψη του κοινωνικού παράγοντα από αυτές. Έτσι στις μεταρρυθμίσεις 

που ο ίδιος πρότεινε χωρίζει το ασυνείδητο σε κοινωνικό κι ατομικό. 

ii. Κορνήλιος Καστοριάδης: ο Έλληνας στοχαστής και ψυχαναλυτής συνδέει τη 

ψυχική δομή με την πολιτική σκέψη. 

iii. Jacques Lacan: ο στρουκτουραλιστής φιλόσοφος χωρίζει τη ψυχική δομή 

πέραν των παραδοσιακών κατηγοριών που χει προτείνει ο Freud και 

προτείνει τη διάκριση σε φαντασιακό, συμβολικό και φανταστικό επίπεδο. 

 

Β. ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Carl Rogers, ο ιδρυτής της προσωποκεντρικής προσέγγισης 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1. Τονίζεται η προσωπικότητα του ασθενή και η σχέση του με το θεραπευτή 

μπαίνει σε πρώτο πλάνο. 

2. Υπάρχει μια ισχυρή εσωτερική πολυσύνθετη δομή (νόηση, συναίσθημα, 

ψυχισμός) που εκφράζει την τάση του οργανισμού ως σύνολο για 

πραγμάτωση. 
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Αν και παρουσιάζει κάποια προφανή κοινά με τη ψυχοδυναμική προσέγγιση 

δείχνει να βάζει στο κάδρο της μελέτης και το περιβάλλον είτε με τη θετική 

αναγνώριση, η ανάγκη για αποδοχή δηλαδή, είτε με τους όρους αξίας, δηλαδή 

τους όρους που καθορίζουν τη συμπεριφορά του ατόμου και επιβάλλονται από 

τους σημαντικούς άλλους (πχ γονείς). Επίσης υπογραμμίζεται η σχέση 

περιβάλλοντος και νευρικού συστήματος και παραθέτεται η άποψη πως το 

νευρικό σύστημα δεν ενεργοποιείται αυτόματα αλλά μόνο ως συνέπεια 

περιβαλλοντικών αλλαγών.  

Γενικά, αυτή η προσέγγιση δεν είναι τόσο μια γενική θεωρία που προσπαθεί να 

εξηγήσει τα αίτια της συμπεριφοράς και να ανακαλύψει τις βασικές δομές της 

ανθρώπινης φύσης. Στην πραγματικότητα είναι μια προσέγγιση σαφώς 

προσδιορισμένη για την αλληλεπίδραση ψυχολόγου ή ψυχίατρου με το 

θεραπευόμενο με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του δεύτερου σε πλαίσια 

σεβασμού της προσωπικότητας και της ιδιαιτερότητας του. Παρ’ όλα αυτά 

ανήκει στις προσεγγίσεις που ερμηνεύουν, προβλέπουν και τροποποιούν τη 

συμπεριφορά με κεντρικό άξονα την πίστη στην ύπαρξη μιας πνευματικής 

δομής καθώς ιδιάζοντα ρόλο στην προσέγγιση παίζει μια εσωτερική και 

μεταφυσική ενέργεια που εδράζεται στο ανθρώπινο σώμα και: 

 Ορίζει την ύπαρξη 

 Ορίζει τη συμπεριφορά 

 Είναι πανανθρώπινη 

 Οδηγεί στη θεραπεία 

 Λειτουργεί αυτόματα 

 Δεν υποτάσσεται στην ανθρώπινη βούληση 
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2. ΛΟΓΙΚΗ 

 
Noam Chomsky, ο φιλόσοφος και ερευνητής 

 που έφερε τη γνωστική ψυχολογία  

στο επίκεντρο του επιστημονικού χάρτη 

 

Α. γνωστική ψυχολογία 

Ορισμός: H πειραματική διερεύνηση των νοητικών διεργασιών της αντίληψης, της 

προσοχής, της μνήμης, της σκέψης,  της γλώσσας και της μάθησης.  

Ιστορία-background: η ανάπτυξη των υπολογιστών και των υπολογιστικών 

προγραμμάτων, οι ιδέες νέων επιστημόνων (Chomsky) και τα αδιέξοδα των άλλων 

προσεγγίσεων της ψυχολογίας, της ψυχανάλυσης και κυρίως του παραδοσιακού 

συμπεριφορισμού, έκαναν τη γνωστική ψυχολογία την πιο αποδεκτή και 

αναγνωρισμένη προσέγγιση μέχρι πολύ πρόσφατα. 

 Είναι δύσκολο να επιχειρηθεί μια συνοπτική ανάλυση των θεωριών αυτής της 

προσέγγισης καθώς όπως λέγεται στους κόλπους της δεν υπάρχει γνωστικός 

ψυχολόγος που να σέβεται τον εαυτό του και να μην έχει δημιουργήσει έναν δικό 

του όρο για την εξήγηση της συμπεριφοράς. Παρ’ όλη την έλλειψη μιας εντελώς 

συνεκτικής και δομημένης θεωρίας θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστεί η 

προσέγγιση που μελέτησε τη σκέψη περισσότερο και πιο αναλυτικά από κάθε 

επιστημονική ή φιλοσοφική σχολή στην ιστορία της ανθρωπότητας: 

Βασικές αρχές 

1. Ο άνθρωπος είναι ένας αυτόνομος οργανισμός που επιδρά στο περιβάλλον. 

2. Η επικοινωνία του ανθρώπου βασίζεται στο νου, ένα σύστημα συμβολικής 

επεξεργασίας. 
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3. Τα συμβολικά στοιχεία που διαθέτει το γνωστικό σύστημα οδηγούν στη 

σύνδεση με τον εξωτερικό κόσμο μέσα από τη μεταστροφή τους σε άλλα 

σύμβολα. 

4. Ο στόχος της ψυχολογίας είναι να ανακαλύψει και να ορίσει τις διεργασίες 

και τις αναπαραστάσεις των συμβόλων. 

5. Η ολοκλήρωση των γνωστικών διεργασιών απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα 

και εκτελείται γραμμικά. 

6. Ο νους περιορίζεται δομικά από τη νευρολογική και βιολογική υποδομή του 

οργανισμού. 

 Ένα βασικό εργαλείο σχεδόν κάθε λειτουργίας του γνωστικού μηχανισμού είναι 

οι αναπαραστάσεις, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο οι πληροφορίες για τον 

κόσμο αντιπροσωπεύονται νοητικά στο γνωστικό σύστημα από άλλες 

πληροφορίες, κωδικοποιημένες μέσω συμβόλων. Οι αναπαραστάσεις 

διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

i. Εξωτερικές: εξωτερικά ερεθίσματα που  λειτουργούν ως ένα 

σχεδιάγραμμα στο νου, τέτοιες είναι παραδείγματος χάριν οι ταμπέλες, 

οι λέξεις, οι πίνακες, κτλ και διακρίνονται με τη σειρά τους σε λεκτικές 

και εικονικές. 

ii. Εσωτερικές ή Νοητικές: νοητικές εικόνες που συνδέονται με κάποιο 

ιδιαίτερο αισθητηριακό χαρακτηριστικό. Χωρίζονται εξίσου σε λεκτικές 

και εικονικές. 

iii. Αναλογικές: νοερές εικόνες που όχι μόνο προκαλούνται από 

αισθητηριακή διέγερση αλλά και λειτουργούν ως δημιουργικό προϊόν 

του νου και της φαντασίας. 

iv. Προτασιακές: συμβολικές αναπαραστάσεις που έρχονται σε 

αντιπαράθεση με τις αναλογικές, καθώς είναι εντελώς αφηρημένες κι 

ανεξάρτητες από τη φύση ενός συγκεκριμένου αισθητηριακού 

χαρακτηριστικού, γι’ αυτό χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατανόηση 

γλωσσικών δεξιοτήτων. 

v. Νευρωνικά δίκτυα: αναπαραστάσεις πληροφοριών χωρίς όμως καθόλου 

τη χρήση συμβόλων, αλλά μόνο μονάδων επεξεργασίας πληροφοριών 

που θυμίζουν νευρώνες. 

Οι αναπαραστάσεις είναι σημαντικό να τονισθεί πως δεν είναι μόνο ένα χρήσιμο 

εργαλείο της αναπτυξιακής, πειραματικής και κλινικής ψυχολογίας αλλά και της 

κοινωνικής βάσει των οποίων εξηγεί έννοιες και φαινόμενα όπως οι 

προκαταλήψεις, ο ρατσισμός και τα στερεότυπα. 
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 Από τον ορισμό που δόθηκε για το τι είναι γνωστική ψυχολογία γίνεται αντιληπτό 

πως η εξήγηση, η πρόβλεψη κι η κατανόηση της συμπεριφοράς εξαρτάται από το 

νου: 

Αλληλεπίδραση με περιβάλλον  εκδήλωση συμπεριφοράς  (Συμπεριφορισμός) 

Αλληλεπίδραση με περιβάλλον    Νους    εκδήλωση συμπεριφοράς (Γνωστική 

ψυχολογία) 

 Με το πέρας των δεκαετιών και παρά την έλλειψη απόλυτης συνοχής στους 

κόλπους της γνωστικής ψυχολογίας, υπάρχει μια καθολική συμφωνία για τις 

βασικές λειτουργίες του νου, οι οποίες εν τέλει είναι σε θέση να εξηγήσουν 

επαρκώς όλο το φάσμα της συμπεριφοράς και να εμβαθύνουν πλήρως στη φύση 

του homo sapiens. Οι διεργασίες αυτές είναι: 

Α.  ΜΑΘΗΣΗ 

 Μάθηση είναι μια σχετικά μόνιμη αλλαγή της συμπεριφοράς που βασίζεται στην 

εμπειρία και παίζει κεντρικό ρόλο στις περισσότερες πτυχές της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. Σε αντίθεση με όσα πιστεύεται ότι θεωρεί ο Skinner στη διαδικασία 

διερεύνησης της μάθησης είναι αναγκαίο να προστεθεί κι η συνιστώσα της 

νοητικής, μη παρατηρήσημης συμπεριφοράς σε ένα πλαίσιο που όπως όρισε κι ο 

Chomsky  περιλαμβάνει τόσο το βιολογικό πλαίσιο όσο και τους γενετικούς 

περιορισμούς.  

Β.  ΜΝΗΜΗ 

 Μνήμη είναι αυτή η λειτουργία του νου που συγκρατεί τις εμπειρίες, κάτι που 

αποτελεί βασικό μοχλό για τη μάθηση. Οι γνωστικοί ψυχολόγοι χώρισαν πρώτοι τη 

μνήμη σε βραχύχρονη και μακρόχρονη: 

Βραχύχρονη μνήμη: είναι η προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών.  Στη μνήμη αυτή 

γίνεται η αρχική κωδικοποίηση των δεδομένων και είναι ο θεμέλιος λίθος για την 

απόκτηση νέων γνώσεων, για τη βελτίωση των ικανοτήτων μάθησης και τη λύση 

πολύπλοκων μαθηματικών προβλημάτων. 

Μακρόχρονη μνήμη: είναι μια τεράστια λεκάνη αποθηκευμένων πληροφοριών κι 

εμπειριών από το παρελθόν, κωδικοποιημένες σε μορφή συμβόλων. Οι διαδικασίες 

που απαιτούνται για αυτή τη μορφή μνήμης είναι σαφώς επίπονες καθώς η 

αποθήκευση χρειάζεται τεράστια χρονικά διαστήματα και τεράστιους 

αποθηκευτικούς χώρους. Το μέγεθος κι οι δυνατότητες της μακρόχρονης μνήμης 

είναι η αιτία να χωρίζεται σε επεισοδιακή, σημασιολογική και διαδικαστική που 

αφορούν γεγονότα, γνώσεις και διαδικασίες κατά αντιστοιχία. 
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Γ.  ΣΚΕΨΗ 

 Σκέψη είναι ένα γενικό σύστημα επεξεργασίας συμβόλων με κάποιους δομικούς 

περιορισμούς που οφείλονται στο νευρολογικό υπόστρωμα. Η σκέψη δομείται σε 2 

μοντέλα: 

Σχήματα: νοητικές δομές που περιγράφουν τη δομή καθημερινών δραστηριοτήτων 

(πχ τη διαδικασία επίσκεψης σε μουσείο). 

Σημασιολογικά δίκτυα: η νοητική οργάνωση των εννοιών σε υπερκείμενες και 

υποκείμενες έννοιες (πχ το «ζώο» είναι υπερκείμενη έννοια της έννοιας «καναρίνι» 

που είναι υποκείμενη της έννοιας «πτηνό»). 

 Τέλος, η σκέψη δομείται με την αμφίσημη έννοια των νοητικών μοντέλων. Κάποιοι 

ερευνητές πιστεύουν πως αυτά είναι αποθηκευμένα στη μακρόχρονη μνήμη, ενώ 

άλλοι θεωρούν πως δεν είναι καν αποθηκευμένα αλλά σχηματίζονται τις στιγμές 

που τα χρειάζεται το άτομο λειτουργώντας ως μεταβατικές αναπαραστάσεις. Όπως 

και να έχει το έργο τους είναι η αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων και ο 

σχηματισμός ιδεολογικών πλαισίων. Παραδείγματα νοητικών μοντέλων είναι οι 

σκέψεις μας για το σχήμα της γης και της αλληλεπίδρασης της γης με τη σελήνη. 

Δ.  ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Προσοχή είναι η νοητική διεργασία που οδηγεί στην παρατήρηση και περαιτέρω 

επεξεργασία ερεθισμάτων που έχουν χαρακτηριστικά έκπληξης, πρωτοτυπίας κι 

έντασης.  Από τις διάφορες μορφές προσοχής, αυτή που έχει αναλυθεί και 

μελετηθεί περισσότερο είναι η επικεντρωμένη, η νοητική διεργασία δηλαδή στην 

παρουσία πολλών ερεθισμάτων ώστε να γίνει επιλογή ενός ή μερικών από αυτά. 

Η θεωρία του Broadbent για την επικεντρωμένη προσοχή: 

 Όταν δυο ερεθίσματα παρουσιάζονται μαζί εισέρχονται ταυτόχρονα στο αντίστοιχο 

αισθητηριακό σύστημα. Ανάλογα των φυσικών τους χαρακτηριστικών το ένα 

παραμένει στο αισθητηριακό σύστημα, ενώ το άλλο περνάει στο φίλτρο επιλογής 

για περαιτέρω επεξεργασία. 

 

Η θεωρία των Johnston and Heinz (1979) για την επικεντρωμένη προσοχή: 

 Όσο πιο πολλά είναι τα στάδια επεξεργασίας πριν την επιλογή της πληροφορίας, 

τόσο πιο πολύ δυναμικό απορροφούν απ’ την συνολική δυνατότητα επεξεργασίας 

που διαθέτουμε. Εξαιτίας αυτού η επιλογή της πληροφορίας γίνεται στα πρώτα 

στάδια της επεξεργασίας, αναλόγως πάντα βέβαια και με τις αξιώσεις του έργου 

προς εκτέλεση. Εκεί εδράζει λοιπόν κι η επικεντρωμένη προσοχή. 
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Ε.  ΓΛΩΣΣΑ 

 Η γλώσσα είναι το συμβολικό σύστημα επικοινωνίας που είναι άμεσα συνδεδεμένο 

με τη σκέψη μας, σύμφωνα με τις θεωρητικές προτάσεις του Noam Chomsky στις 

αρχές της δεκαετίας του 1960. Οι ψυχογλωσσικές έρευνες έχουν δείξει άλλωστε 

πως τόσο η κατανόηση όσο κι η παραγωγή λόγου συνδέονται άρρηκτα με τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις και τις πληροφορίες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η 

διαδικασία απόκτησης των γλωσσικών δεξιοτήτων είναι προκαθορισμένη γενετικά 

και το περιβάλλον περιορίζεται αργότερα σε ένα ρυθμιστικό ρόλο. 

Αντιθέσεις Chomsky - συμπεριφορισμού στα θέματα της γλώσσας: 

 Η απόκτηση των γλωσσικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων είναι προϊόν 

γενετικής ρύθμισης κι όχι προσαρμογής στο περιβάλλον. 

 Ο ρόλος του περιβάλλοντος περιορίζεται κυρίως στον τρόπο που θα μιλούν 

οι έχοντες τις γλωσσικές δεξιότητες στους υποψήφιους για να την 

αποκτήσουν. Παραδείγματος χάριν, πρώτα να γίνονται αναφορές σε απτές 

έννοιες κι αφού αφομοιωθούν αυτές τότε να γίνονται αναφορές και σε 

αφηρημένες. 

ΣΤ.  ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

 Τέλος, η αντίληψη είναι η διαδικασία με την οποία οι πληροφορίες που έρχονται 

από το περιβάλλον ερμηνεύονται για να σχηματίσουν αντικείμενα, γεγονότα, ήχους, 

εικόνες, κτλ. 

  Με την αντίληψη έχει ασχοληθεί περισσότερο ένα παρακλάδι της γνωστικής 

ψυχολογίας, η Θεωρία Gestalt. Οι βασικές αρχές της γενικά στη ψυχοθεραπεία 

είναι: 

a. Πρέπει να συντελεστεί η μετάβαση από την εξάρτηση από το περιβάλλον 

στην αυτοϋποστήριξη . 

 

b. Η συσχέτιση και η ερμηνεία της τωρινής συμπεριφοράς βάσει παλαιών 

βιωμάτων οδηγεί σε στρεβλώσεις και παρερμηνείες που αποδομούν τελικά 

το τωρινό βίωμα.  

 

c. Αυτό που έχει σημασία είναι η επίγνωση της συμπεριφοράς και των 

εμπειριών στο εδώ και τώρα. 

 Γενικότερα όμως η θεωρία Gestalt έθεσε τις βασικές αρχές της αντίληψης μέσα από 

την εικόνα, ανακαλύπτοντας δηλαδή τις δομές του πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται 

ένα οπτικό ερέθισμα. Συγκεκριμένα, ομαδοποίησε και γενίκευσε τις γενετικά 
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ρυθμισμένες διαδικασίες αντίληψης των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος. Μερικές 

από τις διαδικασίες αυτές: 

 Σχέση μορφής – φόντου: η αντίληψη εξαρτάται από την ικανότητα να 

αναγνωρίζουμε το κάθε αντικείμενο σαν μια ολότητα (μορφή) και να 

διαφοροποιείται αυτή από ό,τι το περιβάλλει. (να ξεχωρίζουμε δηλαδή μια 

αλεπού από το δάσος) 

 Ομαδοποίηση: η εγγύτητα, η ομοιότητα, η συνέχεια, ο εγκλεισμός, η αφή, η 

απλότητα, η κοινή τύχη και η κοινή περιοχή είναι οι βασικές έννοιες 

οργάνωσης των ερεθισμάτων σε έναν κόσμο σχημάτων και προτύπων (πχ 

διεργασίες του νου όπως η συμπλήρωση ατελών περιγραμμάτων, η 

ομαδοποίηση στοιχείων με ίδιες διαστάσεις, με ίδιο σχήμα, με ίδιο υλικό, με 

ίδιο προορισμό ή με ίδια τοποθέτηση). 
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Β. Νευροεπιστήμες 

 

Camillo Golgi, ένας από τους  

Βασικούς θεωρητικούς των  

Σύγχρονων νευροεπιστημών  

 

  Η κυρίαρχη σχολή στο χώρο της ψυχολογίας σήμερα είναι αναμφισβήτητα η 

νευροψυχολογία που ακολουθεί την παράδοση πως η λογική εδράζει στον 

εγκέφαλο, οπότε διατείνεται πως η καλύτερη γνώση της λειτουργίας του μπορεί να 

οδηγήσει σε σωστότερη αιτιολόγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Για τη 

νευροψυχολογία η νόηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύνολο λειτουργιών που 

εκτελούνται από τον εγκέφαλο, ενώ σε κάθε ψυχική διαταραχή η αιτία βρίσκεται 

στις δυσλειτουργίες του εγκεφάλου. 

  Τα βασικά σημεία του κεντρικού νευρικού συστήματος που συνδέονται με τη 

συμπεριφορά είναι: ο νωτιαίος μυελός, η προμήκης μυελός, η γέφυρα, η 

παρεγκεφαλίδα, ο μέσος εγκέφαλος, ο διάμεσος εγκέφαλος και φυσικά τα δυο 

εγκεφαλικά ημισφαίρια. Ας δούμε τώρα πώς αιτιολογεί ο κλάδος αυτός βασικές 

δομές της ανθρώπινης συμπεριφοράς: 

Α.  ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

 Το νευρικό σύστημα είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη πληροφοριών εντός κι 

εκτός σώματος που καθορίζουν τη λειτουργία της αντίληψης. Η αντίληψη των 

ερεθισμάτων γίνεται κατανοητή μέσα από τη μελέτη 4 βασικών αξόνων: 

Είδος ερεθίσματος  

 Τα ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος, όποια μορφή και να έχουν 

μεταφέρονται μέσα από μια τουλάχιστον μορφή ενέργειας –φωτεινή, μηχανική, 
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θερμική, χημική- στο νευρικό σύστημα όπου μετασχηματίζονται στις 5 διαφορετικές 

ποιότητες αισθήσεων. 

Ένταση ερεθίσματος 

 Όσο πιο μεγάλη είναι η ένταση του ερεθίσματος τόσο περισσότερη ενέργεια θα 

παράγει. Για να ενεργοποιηθεί, όμως, το νευρικό σύστημα χρειάζεται η ισχύς του 

ερεθίσματος να ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο έντασης, την ουδό 

πυροδότησης, ένα σημείο ευαισθητοποίησης του οργανισμού, ευμετάβλητο και 

προσαρμοσμένο στην εμπειρία. 

Διάρκεια ερεθίσματος  

 Η διάρκεια της αίσθησης ενός ερεθίσματος εξαρτάται από την ισχύ και τη χρονική 

παραμονή του. Έχει αποδειχτεί πως συνήθως όσο αυξάνεται ο χρόνος παρουσίας 

ενός ερεθίσματος τόσο ελαττώνεται η ένταση της αίσθησής του, φαινόμενο που 

είναι γνωστό ως προσαρμογή. Μάλιστα, αν η διάρκεια του ερεθίσματος είναι 

ιδιαιτέρως μεγάλη μπορεί να μην μπορεί να ξεπεράσει πλέον την ουδό 

πυροδότησης και να μη γίνεται πλέον αντιληπτό από το άτομο.  

Ειδική πηγή 

Η ειδική πηγή μπορεί να βρίσκεται εντός ή εκτός σώματος κι επιτρέπει στις 

αισθήσεις να γίνονται αντιληπτές από τον οργανισμό. Για να εντοπισθεί η πηγή 

είναι απαραίτητο πρώτα να γίνει η διαφοροποίηση των ερεθισμάτων που 

βρίσκονται κοντά. Αυτή η διαφοροποίηση εφαρμόζεται ποσοτικά με τη μέτρηση της 

ελάχιστης απόστασης μεταξύ 2 ερεθισμάτων (ουδός δυο σημείων). 

 

Β. ΓΛΩΣΣΑ 

 Οι γλωσσικές δεξιότητες συσχετίζονται δευτερευόντως με το περιβάλλον και τις 

κοινωνικές δομές κι αλληλεπιδράσεις και κυρίως με τον εγκέφαλο, σχεδόν 

αποκλειστικά με το αριστερό του ημισφαίριο κι ανήκουν μοναχά στο ανθρώπινο 

είδος όπως σωστά είχε προβλέψει επιφέροντας επανάσταση ο Noam Chomsky στο 

βιβλίο του Syntactic Structures. Η εξερεύνηση των γλωσσικών δεξιοτήτων έχει 

επιτευχθεί μέσα από την ενδελεχή μελέτη των γλωσσικών διαταραχών και κυρίως 

των αφασιών Broca, Wernicke κι αγωγής, της αλεξίας, της αγραφίας και των 

διάφορων τύπων δυσλεξίας. Ας δούμε τώρα πιο συγκεκριμένα ποια μέρη του 

εγκεφάλου συμμετέχουν και πώς στην παραγωγή και την κατανόηση του λόγου:  

Προφορικός λόγος 

Α. πρώιμη ακουστική επεξεργασία   πρωτοταγής ακουστικός φλοιός 

Β. κωδίκευση φώνησης και ακουστικών πληροφοριών   κροταφοβρεγματικός 

φλοιός 
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Γραπτός λόγος 

Α. πρώιμη οπτική επεξεργασία   ταινωτικός φλοιός 

Β. οπτική κωδίκευση κι επεξεργασία οπτικών πληροφοριών   εξωταινωτικός 

φλοιός 

Γραπτός και προφορικός λόγος  

Α. σημασιακός συσχετισμός   πρόσθιος κάτω μετωπιαίος φλοιός 

Β. κινητικός προγραμματισμός κι επεξεργασία εντολών  προκινητική περιοχή 

Γ. κινητικές εντολές   κινητικός φλοιός 

 

Γ. ΜΝΗΜΗ- ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ  

 Οι περισσότεροι νευροψυχολόγοι συμφωνούν στη διάκριση της μνήμης σε 

βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη, αλλά επιμένουν πως μια ακόμα διάκριση 

είναι αναγκαία, αυτή μεταξύ της ρητής και της άρρητης μνήμης. Η πρώτη 

αναφέρεται σε συγκεκριμένα γεγονότα και καταστάσεις που μπορούν να 

στοιχειοθετηθούν εύκολα με μια σειρά από ερωτήσεις, ενώ η δεύτερη αναφέρεται 

σε μη συγκεκριμένα γεγονότα που μπορούν να ελεγχθούν με έναν πιο άναρχο κι 

έμμεσο τρόπο. Για την άρρητη μνήμη ο Thompson είχε τονίσει πως εξαρτάται και 

καθορίζεται από τη λειτουργία της παρεγκεφαλίδας του έξω εμβολοειδούς πυρήνα, 

ενώ σε ένα μεγάλο σύνολο δοκιμασιών σε ανθρώπους και αρουραίους έχει 

αποδειχτεί –αν κι ακόμη υπάρχουν διαφωνίες- πως η ρητή μνήμη είναι 

συνδεδεμένη με τον ιππόκαμπο.  

 Από εκεί και πέρα όσον αφορά τη μνήμη και τη φθορά της ένα μεγάλο σύνολο 

ερευνών έχει γίνει ώστε να εξευρεθούν τα πραγματικά αίτια τους χωρίς ακόμα να 

υπάρχουν εντελώς ξεκάθαρα και αδιαπραγμάτευτα αποτελέσματα, παρά ταύτα σε 

πιθήκους έχει αποδειχτεί πως βλάβη στην κύριο αύλακα μπορεί να προκαλέσει 

απώλειες μνήμης, όπως επίσης βλάβη στον προμετωπιαίο φλοιό δημιουργεί 

προβλήματα μνήμης και πιο συγκεκριμένα δημιουργεί εμμονή, την άμετρη τάση 

επανάληψης μια μαθημένης δράσης ακόμα και όταν αυτή κάνει τη ζωή του ατόμου 

δυσλειτουργική ή αργή.  

 Τέλος, ότι έχει να κάνει με τη νοημοσύνη δεν έχει αποδειχτεί και δε θεωρείται 

αξιόπιστη από τους περισσότερους νευροψυχολόγους η άποψη πως υπάρχει μια 

ενιαία κι αδιαίρετη νοημοσύνη και συνηγορούν πως αυτή η ιδέα μάλλον πρόκειται 

για κοινωνική κατασκευή. Παρ’ όλα αυτά, σίγουρα απαιτείται ένα συγκεκριμένο 

φυσιολογικό υπόβαθρο που να εκτελεί τις εξειδικευμένες εγκεφαλικές λειτουργίες 

που θεωρούνται συνιστώσες της νοημοσύνης. 
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Δ. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

 Όχι μόνο οι νοητικές λειτουργίες αλλά και τα συναισθήματα καθορίζονται, 

περιορίζονται και μορφοποιούνται από τη δομή του εγκεφάλου και τις εγκεφαλικές 

λειτουργίες με τον εξής τρόπο: 

 Ο υποθάλαμος αν και αποτελεί λιγότερο από το 1% του συνόλου του 

εγκεφάλου ρυθμίζει τη θερμοκρασία, τον καρδιακό ρυθμό, την πίεση του 

αίματος και την απόκλιση από την ομοιόσταση, παράγοντες που συνδέονται 

άμεσα με έντονα συναισθήματα όπως το άγχος και ο φόβος. 

 Το αυτόνομο νευρικό σύστημα είναι το «εκτελεστικό όργανο» που ελέγχει 

την εφίδρωση και την ξηρότητα του σώματος αλλά και τη σύσπαση του 

στομάχου, την ταχεία αναπνοή, την ταχυκαρδία και την τάση των μυών, που 

συνδέονται με την αμηχανία, το άγχος, το φόβο ακόμη και ερωτικά 

συναισθήματα. 

 Ο κεντρικός αμυγδαλικός πυρήνας στέλνει ίνες στην έξω περιοχή του 

υποθαλάμου και σε περιοχές του εγκεφάλου που ορίζουν τις αυτόνομες 

αποκρίσεις σε ερεθίσματα με συναισθηματική φόρτιση. 

 Η έξω περιοχή του υποθαλάμου ενεργοποιεί το συμπαθητικό σύστημα που 

προκαλεί ταχυκαρδία, ωχρότητα, μυδρίαση και αύξηση της πίεσης του 

αίματος. 

 Ο παραβραχίονας πυρήνας είναι υπεύθυνος για την αύξηση τόσο του 

ρυθμού της αναπνοής όσο και της εμφάνισης της αναπνευστικής δυσφορίας. 

 Ο οπίσθιος δικτυωτός πυρήνας της γέφυρας αυξάνει την ταχύτητα των 

αντανακλαστικών αντιδράσεων που οδηγούν σε εντονότερο ξάφνιασμα. 

  Η κεντρική φαιά ουσία διακόπτει απότομα τη συμπεριφορά οδηγώντας στο 

«πάγωμα», διαδικασία που προετοιμάζει το άτομο για σύγκρουση. 

 Ο κινητικός πυρήνας τρίδυμου και προσωπικού νεύρου ελέγχει τις κινήσεις 

της γνάθου και κρατάει ανοιχτό το στόμα στις περιπτώσεις φόβου κι 

έκπληξης. 

 Κι ο ραχιαίος έξω καλυπτρικός πυρήνας τέλος ενεργοποιεί την ορμόνη 

ντοπαμίνη που αυξάνει την ετοιμότητα του οργανισμού. 

 

Ε. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

 Αν και δεν υπάρχουν ακόμα σαφή και αξιόπιστα στοιχεία πιστεύεται πως γονίδια 

ευθύνονται για την εμφάνιση της κατάθλιψης. Ένδειξη της παραπάνω θέσης είναι 

πως από όσους νοσούν από την ασθένεια Borna, οι περισσότεροι θα εμφανίσουν 

συμπτώματα κατάθλιψης στη ζωή τους. Σημαντικό εμπόδιο στο να ενστερνιστεί η 

επιστημονική κοινότητα την παραπάνω θέση είναι η δυσαναλογία στην εμφάνιση 
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της κατάθλιψης ανά εποχή και κοινωνία, κάτι που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο και 

εξωγενείς –κυρίως κοινωνικοί- παράγοντες να παίζουν ρόλο στην εκδήλωσή της. 

Γενικότερα ως αιτιοπαθογένεια της κατάθλιψης θεωρούνται τα αλλεργικά 

επεισόδια, οι στρεσσογόνες εμπειρίες και οι ορμονικές αλλαγές, ενώ στους τρόπους 

αντιμετώπισης συμπεριλαμβάνονται φάρμακα όπως τρικυκλικά, αναστολείς της 

ΜΑΟ κι αντικαταθλιπτικά δεύτερης γενιάς. 

ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ 

  Η σχιζοφρένεια προκαλείται από την αποδιοργάνωση των νευρώνων του 

εγκεφαλικού φλοιού, του θαλάμου και του ιππόκαμπου. Η μελέτη των διδύμων 

δίνει σοβαρότατες ενδείξεις –όπως και η σταθερότητα των ποσοστών της στο 

χρόνο- ότι έχει γενετική βάση και η αντιμετώπισή της γίνεται μέσω νευροληπτικών 

χαπιών και αναστολή της ντοπαμίνης. 

ΑΥΤΙΣΜΟΣ 

 Αν και παραμένει άγνωστη η αιτιοπαθογένειά της διαταραχής αυτής 

πιθανολογείται πως η υπέρμετρη ενδορφινική δραστηριότητα κατά την πρώιμη 

ανάπτυξη του εγκεφάλου –εξαιτίας γενετικών λόγων- παίζει καθοριστικό ρόλο.  
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3. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  

  

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ 

 

B.F. Skinner, ψυχολόγος, φιλόσοφος,  

ερευνητής, λογοτέχνης κι ιδρυτής  

του νεοσυμπεριφορισμού. 

 

Τι είναι ο συμπεριφορισμός; 

Το ρεύμα της ψυχολογίας, σύμφωνα με το οποίο τα αίτια της συμπεριφορά των 

οργανισμών βρίσκονται στη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αλληλεπίδραση 

με το περιβάλλον. 

Φιλοσοφικό background 

Δυο από τις ρηξικέλευθες θέσεις που εισήγαγε ο συμπεριφορισμός κατά της 

κλασικής σκέψης του δυτικού κόσμου είναι σίγουρα η προσπάθεια αποκλεισμού 

από την έρευνα και την εξήγηση φαινομένων της ουσιαστικοποίησης και η 

δυσπιστία στην ωφελιμότητα και την συνέπεια του ρεαλισμού.  

 Ως προς την ουσιαστικοποίηση, ο βιολόγος Ernst Mayr καθόρισε πρώτος την έννοια 

αυτή λέγοντας πως είναι οι κατηγορίες των φαινομένων που αντανακλούν κάποιες 

καθολικές και σταθερές ιδιότητες κι οι οποίες καθορίζουν το κάθε παράδειγμα της 

κατηγορίας (πχ όλοι οι λαγοί έχουν μεγάλα αυτιά, η κόκκινη αλεπού έχει φουντωτή 

ουρά και μεγάλα ποσά μελανίνης, κτλ). Στην περιγραφή φαινομένων αυτή η 

μέθοδος φαντάζει ικανοποιητική, στην εξήγηση και στην πρόβλεψή τους όμως 

δείχνει να περιορίζεται σημαντικά. Πιο απτά, λέμε ότι τα παιδιά που βρίσκονται στο 

φάσμα του αυτισμού συχνά αυτοτραυματίζονται ή ότι ο συγκεκριμένος άντρας είναι 

βίαιος επειδή συχνά ασκεί βία. Όσο κι αν αυτός ο τρόπος σκέψης είναι λογικοφανής 

και πρακτικός για την καθημερινή τριβή πάσχει τόσο από έλλειψη ωφελιμιστικής 

αξίας όσο και από λογική αξιοπιστία, καθώς αν αναλύσουμε περισσότερο τις 



31 
 

παραπάνω προτάσεις είναι σα να λέμε πως ο άντρας είναι βίαιος επειδή ασκεί 

συχνά βία και στην ερώτηση γιατί ασκεί συχνά βία η απάντηση είναι επειδή 

ακριβώς είναι βίαιος. Κατ’ αντιστοιχία το παιδί αυτοτραυματίζεται γιατί είναι 

αυτιστικό κι είναι αυτιστικό γιατί αυτοτραυματίζεται. Είναι ξεκάθαρο πως μιλούμε 

για ένα φαύλο κύκλο με περιγραφική αποκλειστικά αξία που δεν μπορεί να δώσει 

καμία απάντηση σε περίπτωση που θέλουμε να κατανοήσουμε, να τροποποιήσουμε 

ή να προβλέψουμε μια συμπεριφορά και δεν μπορεί παρά να καλύψει ελάχιστα 

βήματα στην ιδεολογική αλυσίδα της αναζήτησης μιας επαρκούς απάντησης για τα 

φαινόμενα. Η ανάλυση της συμπεριφοράς επομένως δεν αρκείται σε αυτές τις 

κυκλικές εξηγήσεις κι αναζητά την απάντηση στο γιατί ο άντρας είναι βίαιος με τους 

άλλους, το αυτιστικό παιδί βίαιο με τον εαυτό του, οι πολίτες της τάδε χώρας πιο 

συντηρητικοί, ο σκύλος πιστός ή τα φύλλα του βασιλικού γερμένα προς τον ήλιο 

βάσει μιας βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης σχέσης του ατόμου, της ομάδας, 

του είδους, κτλ με το εξωτερικό κι εσωτερικό τους περιβάλλον.    

 Δεύτερον, είναι κοινή παραδοχή πως η επιστήμη είναι το πνευματικό μέσο για να 

ανακαλύψει ο άνθρωπος την αλήθεια. Η ιδέα αυτή βασισμένη άμεσα στις ιδέες του 

Διαφωτισμού και στην καντιανή φιλοσοφία κι έμμεσα στις αρχές του 

νεοπλατωνισμού, της χριστιανικής φιλοσοφίας και των διδαχών του Σωκράτη 

διακηρύττει πως υπάρχει μια αλήθεια και ο άνθρωπος μπορεί να την ανακαλύψει. 

Το φιλοσοφικό ρεύμα αυτό, ευρύτερα γνωστό ως ρεαλισμός, συνηγορεί με τους 

ιδεολογικούς προγόνους του πως υπάρχουν γενικές κατηγορίες που έχουν 

αναλλοίωτα και σταθερά χαρακτηριστικά είτε εμείς έχουμε έρθει σε επαφή με αυτά 

είτε όχι. Πχ η βαρύτητα υπήρχε από πάντα και θα υπάρχει για πάντα ανεξαρτήτως 

των γνώσεων των ανθρώπων. Έτσι κάθε σώμα που βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη 

απόσταση από το κέντρο της γης θα έλκεται από αυτό για πάντα όπως ελκόταν από 

αυτό από πάντα, ασχέτως από τη γνώμη των ανθρώπων. Στη βάση αυτή σήμερα 

στηρίζονται πολλά επιστημονικά κινήματα και κλάδοι της έρευνας, μεταξύ αυτών 

και η γνωστική ψυχολογία. Ο συμπεριφορισμός από την άλλη απομακρύνεται από 

αυτή την ιδέα και ακολουθεί τη σοφιστική ρήση πως «δεν υπάρχει αλήθεια, αλλά 

ακόμα και να υπάρχει δεν μπορεί να μας επηρεάσει». Με λίγα λόγια, η αντίληψη 

για μια καθολική αλήθεια είναι μια ματαιοπονία για τις ανθρώπινες δυνατότητες, 

καθώς μπορεί η φύση να λειτουργεί με αρχές εντελώς ακατανόητες για τον 

ανθρώπινο νου ή να μην διακατέχεται καν από αρχές και όλα αυτά τα φαινόμενα 

(πχ βαρύτητα) να είναι συμπτώσεις, μικρές και προσωρινές γραμμικότητες  ενός 

χαώδους συστήματος, μια ανθρώπινη φαντασίωση κανονικότητας σε ένα 

πολύπλοκο κι ακαθόριστο περιβάλλον -μια τάση που έχει αποδειχτεί πως ο 

άνθρωπος την έχει ή την μαθαίνει από τα πρώτα χρόνια της ζωής του- ή ακόμη ένας 

συνδυασμός των παραπάνω υποθέσεων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως κάθε 

πνευματικός κλάδος για να έρθει στο φως χρειάζεται να αποτυπώσει ένα 

τουλάχιστον δόγμα κι ένα εγχειρίδιο ορθής πίστης. Γι’ αυτό το λόγο το κίνημα του 

πραγματισμού, που λανθασμένα συχνά ταυτίζεται με το ρεαλισμό, αναζητά όχι το 
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σωστό και την αλήθεια αλλά το χρήσιμο και το ωφέλιμο, να αναζητείται δηλαδή η 

περισσότερο κατανοητή σε σχέση με άλλα φαινόμενα αιτία, ώστε να είναι δυνατή η 

μεταφορά χρήσιμων πληροφοριών μεταξύ των ανθρώπων και των γενεών με τον 

πλέον ουσιαστικό και οικονομικό τρόπο. Με λίγα λόγια δε χρειάζεται να παραδεχτώ 

πως η βαρύτητα είναι κάτι που υπήρχε και θα υπάρχει αιωνίως, αλλά μου φτάνει να 

θεωρήσω πως η άποψη ότι όλα τα σώματα έλκονται από το κέντρο της γης με 

κάποια δύναμη προσωρινά μου δίνει κάποιες λύσεις (κατασκευή αεροπλάνου κι 

εκπλήρωση του ονείρου του ανθρώπου να «πετάξει») και που μεταφέροντας την 

σαν ιδέα σε επόμενες γενιές μπορεί να την εξελίξουν χωρίς φόβο μήπως 

διαταραχθεί η καθαρότητα μιας σταθερής κι αναλλοίωτης αλήθειας (πχ με τη γενική 

θεωρία της σχετικότητας η βαρύτητα δείχνει να καταρρέει είτε στα πρώτα στάδια 

του σύμπαντος είτε στο βάθος μιας μαύρης τρύπας). Αυτές οι ιδέες είναι η 

ιδεολογική σκέπη του σχετικά νεόκοπου φιλοσοφικού και επιστημονικού ρεύματος 

του συμπεριφορισμού. 

Πού δεν αποδίδει τη συμπεριφορά ο συμπεριφορισμός; 

 Ένα από τα αίτια να επιστρατεύσουμε τις ουσιαστικοποιήσεις για να περιγράψουμε 

-νομίζοντας πως εξηγούμε- τα φαινόμενα και τις καταστάσεις είναι πως αποδίδουμε 

τις συμπεριφορές σε παράγοντες συγγενικούς με τα αίτια της διαμόρφωσης τους 

είτε εξαιτίας επιπόλαιης κα επιφανειακής αυτοπαρατήρησης είτε εξαιτίας της 

επιρροής κοινωνικών στερεοτύπων και παγιωμένων δομών είτε εξαιτίας των 

φιλοσοφικών ρευμάτων που έχουν επικρατήσει στη Δύση. Ας δούμε πιο 

συγκεκριμένα πού συνήθως αναζητάμε τα αίτια της συμπεριφοράς, πώς ξεκινάνε 

έτσι αλυσίδες ουσιαστικοποιήσεων και γιατί ο συμπεριφορισμός διατείνεται 

εναντίον αυτών των θέσεων.  

Α. ΝΟΥΣ  

  Δεν αρκούνται μόνο οι ερασιτέχνες ψυχολόγοι στην καθημερινή τριβή να εξηγούν 

την ανθρώπινη συμπεριφορά σχεδόν κατά αποκλειστικότητα με βάση τη σκέψη. 

Πάνω σε αυτή τη θεώρηση έχουν χτίσει τις θεωρητικές τους θέσεις δυο από τις πιο 

σημαντικές σχολές ψυχολογίας, η γνωστική και η Gestalt, ενώ είναι σίγουρο πως 

ψυχολόγοι κι άλλων κατευθύνσεων –πχ κοινωνικοί ή αναπτυξιακοί- εξηγούν μέρος 

ή ολόκληρη τη συμπεριφορά μέσα από το νου. Πράγματι, πολλές συμπεριφορές 

μας διαδέχονται τη σκέψη, χωρίς όμως η συχνή ύπαρξη χρονικής συσχέτισης κι 

ακολουθίας να αποδεικνύει την ύπαρξη αιτιότητας. Το γεγονός πως δηλαδή τα 

χελιδόνια φεύγουν την περίοδο που πέφτουν τα φύλλα από τα δέντρα, δεν 

αποτελεί σοβαρή ένδειξη πως το ένα είναι αιτία του άλλου παρά δίνει τροφή 

αναζήτησης κοινού τόπου προέλευσης των 2 αυτών διαφορετικών φαινομένων. 

Όσο πρωτοφανές, λοιπόν, και να ακούγεται στη σύγχρονη ψυχολογική κοινότητα 

που θέτει το νου σε μια σφαίρα ανάμεσα στο βιολογικό και το μεταφυσικό η σκέψη 

κατά το συμπεριφορισμό θεωρείται μια ακόμα συμπεριφορά και υπόκειται στους 

ίδιους κανόνες με τις υπόλοιπες συμπεριφορές. Παραδείγματος χάριν κάποιος που 



33 
 

ασχολείται με το ψάρεμα είναι τόσο πιο πιθανό να αγοράσει δόλωμα, να 

επιδιορθώσει τη βάρκα του και να συζητήσει με φίλους του για το τεράστιο ψάρι 

που έπιασε από κάποιον που βρίσκει το ψάρεμα βαρετή συνήθεια. Το ίδιο πιο 

πιθανό λοιπόν είναι ο πρώτος να σκεφτεί για δολώματα, για βάρκες και για μεγάλα 

ψάρια κι ο δεύτερος όχι. Λαμβάνοντας τώρα υπ’ όψιν πως η σκέψη για το σύγχρονο 

συμπεριφορισμό είναι μια συμπεριφορά είναι αδύνατο να εξηγήσουμε μια 

συμπεριφορά επειδή ακολούθησε μια άλλη, καθώς είναι σα να λέμε πως το 

αγοράκι έσπασε το τζάμι μόνο και μόνο επειδή πλησίασε το παράθυρο. Έτσι το 

σημαντικό δεν είναι να εξηγήσουμε μια συμπεριφορά μέσα από μια άλλη αλλά να 

αναζητήσουμε τους κοινούς τόπους 2 επιφανειακά διαφορετικών συμπεριφορών. 

Για τους ίδιους λόγους, λοιπόν, που δίνουμε χειροφίλημα σε μια κυρία, που 

φοράμε τις αθλητικές μας φόρμες, που γεμίζουμε ένα ποτήρι με νερό για τους 

ίδιους λόγους σε επίπεδο κανόνων κι αρχών σκεφτόμαστε ότι πρέπει να είμαστε 

ευγενικοί με τη συγκεκριμένη κυρία, ότι έχουμε καιρό να παίξουμε μπάσκετ κι ότι 

διψάμε πολύ.  Παρ’ όλα αυτά τόσο επειδή ο B.F. Skinner θεωρεί πως η σκέψη είναι 

συμπεριφορά και δεν είναι ωφέλιμο να εξηγήσουμε τις άλλες συμπεριφορές με 

βάση τη μνήμη, την αντίληψη, τη φαντασία και τη σκέψη όσο κι από το γεγονός πως 

ο πρώιμος συμπεριφορισμός στεκόταν απόμακρος και αδιάφορος για τη σκέψη, 

καθώς δεν ήταν δυνατόν να παρατηρηθεί και να καταγραφεί, στους κόλπους της 

ψυχολογίας επικρατεί η θέση πως ο συμπεριφορισμός προσεγγίζει τη σκέψη ως 

«μαύρο κουτί», ότι δηλαδή  αδυνατεί να εξηγήσει τις δραστηριότητες του μυαλού 

και περιορίζεται στο να μελετά συμπεριφορές οργανισμών που «δεν έχουν νου ή 

που έχουν νοητικά προβλήματα», δηλαδή ζώα, μωρά, άτομα με νοητική υστέρηση 

και αυτισμό, κτλ. 

 Παρ’ όλα αυτά κι εξαιτίας της αποτελεσματικότητας της συμπεριφοριστικής 

θεραπείας τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια συμφιλίωσης των 

γνωστικών προσεγγίσεων της ψυχολογίας με το συμπεριφορισμό, κράμα που 

ονομάζεται γνωστικός συμπεριφορισμός όπου στη διάγνωση χρησιμοποιούνται 

γνωστικοί όροι κι επικλήσεις στο νου, ενώ στη θεραπεία συμπεριφοριστικές αρχές  

και αλλαγές στο περιβάλλον και στις αλληλεπιδράσεις με τον οργανισμό 

 

Β. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Όπως έχουμε δει παραπάνω η πιο σύγχρονη κατεύθυνση της ψυχολογίας θέλει ως 

αίτια της συμπεριφοράς τη δραστηριότητα του εγκεφάλου και του νευρικού 

συστήματος. Ως αποτέλεσμα αυτής της τάσης είναι σήμερα να υπάρχει σημαντική 

γνώση των μηχανισμών του εγκεφάλου που συσχετίζονται με τη συμπεριφορά και 

να έχουν έρθει στο φως σημαντικές ανακαλύψεις της δραστηριότητας του νευρικού 

συστήματος πριν, μετά όσο και κατά την τέλεση μιας συμπεριφοράς. Επίσης σήμερα 

υπάρχει ένας οργασμός ανακαλύψεων νέων φαρμάκων που είναι κατάλληλα 

θεραπευτικά μέσα μιας τεράστιας γκάμας διαταραχών της συμπεριφοράς, από 
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εγκεφαλικά και τραυματισμούς στο κεφάλι μέχρι σχιζοφρένεια και κατάθλιψη. 

Χωρίς να επιδιώκεται κάποια υποτίμηση των επιτυχιών των νευροεπιστημών,  

ενστάσεις  υψώνονται πάνω στην καθολική τους επικράτηση στο χώρο της 

συμπεριφοράς: 

1. Χωρίς κανείς να αμφισβητεί την αξιοπιστία των ευρημάτων της 

νευροψυχολογίας, τίθεται το ερώτημα από πού προκύπτει η βεβαιότητα 

πως η εγκεφαλική δραστηριότητα είναι η αιτία της συμπεριφοράς κι όχι το 

αποτέλεσμα των παραγόντων που προκάλεσαν τη συμπεριφορά κι η 

ανατομική απεικόνισή της, κάτι που είναι απολύτως απαραίτητο έτσι κι 

αλλιώς για να λάβει χώρα. Παραδείγματος χάριν σε μια έρευνα που έγινε σε 

«βιβλιοφάγους» αποδείχτηκε πως αυτοί εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες 

ντοπαμίνης στην παρουσία ενός ενδιαφέροντος βιβλίου. Για να 

θεωρούσαμε πως πράγματι η εγκεφαλική τους δραστηριότητα τους 

ανάγκασε να γίνουν φίλοι του βιβλίου θα έπρεπε να αποδειχτεί πως στη 

βρεφική ή νηπιακή τους ηλικία συνέβαινε μια αντίστοιχη ορμονική 

δραστηριότητα ακόμα κι αν αγνοούσαν παντελώς την ύπαρξη βιβλίων. 

Ταυτόχρονα, η ίδια δραστηριότητα που συμβαίνει στους βιβλιοφάγους στη 

θέαση ενός υπέροχου βιβλίου συμβαίνει στους ποδοσφαιρόφιλους στην 

εμφάνιση της αγαπημένης τους ομάδας στο γήπεδο ή στην τηλεόραση ή 

στους μουσικόφιλους σε ένα κομμάτι του Σοπέν, του Τσαϊκόφσκι ή του 

Χατζιδάκι. Άρα μήπως πιο χρήσιμο είναι να αναζητήσουμε τα κοινά αίτια 

που οδήγησαν στις φαινομενικά διαφορετικές συμπεριφορές και 

ουσιαστικά κοινές εγκεφαλικές δραστηριότητες; Μήπως οι νέες 

αποκαλύψεις των νευροεπιστημών είναι μια πρόκληση που περισσότερο 

δημιουργεί νέες απορίες παρά δίνει απαντήσεις; 

2. Η τάση να κάνουμε πιο «βιολογική» την ανθρώπινη συμπεριφορά –λες και 

είναι δυνατόν να μην υπάγεται σε βιολογικούς κανόνες- οδηγεί στο να 

χρησιμοποιούνται τα φάρμακα ως μονόδρομος και μοναδική θεραπεία για 

κάθε απόκλιση της συμπεριφοράς κάτι που μπορεί να έχει ως συνέπεια: 

 Τη δημιουργία ποικίλων προβλημάτων στην ανθρώπινη 

συμπεριφορά, καθώς η λειτουργία του νευρικού συστήματος 

είναι σαφώς πιο πολύπλοκη από τη δράση των φαρμάκων. 

 Την ανάπτυξη εθισμού στους χρήστες φαρμάκων, δημιουργώντας 

μακροπρόθεσμα προβλήματα και αδυναμίες που υπερκαλύπτουν 

τα βραχυπρόθεσμα ευεργετικά αποτελέσματα των χαπιών. 

 Ακόμη κι αν στο μέλλον ξεπεραστούν τα δυο παραπάνω 

προβλήματα είναι σίγουρο πως οι επιστήμονες που ασχολούνται 

με τη συμπεριφορά και τη διαμόρφωσή της δε θα μπορούσαν να 

συμφωνήσουν με την παγίωση μιας τακτικής του τύπου επειδή 

πονάει το χέρι μου, το κόβω και παύει να με πονά, καθώς ακόμη 

και στις περιπτώσεις πλήρους επίτευξης της τροποποίησης της 
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συμπεριφοράς ή εξάλειψη της διαταραχής –κάτι που ακόμη 

φαντάζει υπέρμετρα δύσκολο- το άτομο δε θα βελτιώσει τη ζωή 

του μετά από αυτή τη δύσκολη κατάσταση, δε θα μάθει να δίνει 

λύσεις στα προβλήματά του,  ευνουχίζεται, δεν αναπροσαρμόζει 

τις σχέσεις του με ανθρώπους, με τις ιδέες και τα πράγματα και 

δε βελτιώνει παράλληλες όψεις της συμπεριφοράς του. Είναι σα 

να φτάνει στον προορισμό χάνοντας τη μαγεία και τα δώρα του 

ταξιδιού. Έτσι το άτομο γίνεται ακόμα πιο ευάλωτο  στα 

ψυχοφάρμακα καταλήγοντας να χρειάζεται να καταναλώσει 

μεγαλύτερες ποσότητες και ποικιλίες φαρμάκων για την 

αντιμετώπιση από των πιο μεγάλων μέχρι των πιο απλών 

προβλημάτων κι αναταραχών της ζωής του. Έτσι ο οργανισμός 

αυτός θα χρίζει συνεχώς ανάγκης «μηχανικής υποστήριξης», κάτι 

που σχεδόν θυμίζει εξάρτηση με ναρκωτικά ή αλκοόλ. Όλα αυτά 

φυσικά και δεν υπονομεύουν ή υποτιμούν το ρόλο των 

φαρμάκων ως ισχυρού συμμάχου σε επίπονες κι αδιέξοδες 

καταστάσεις που ίσως δίχως τη βοήθειά τους καμία άλλη 

θεραπεία δεν είναι εφικτή, απλώς υπογραμμίζεται το πώς το 

ιδεολογικό κενό της θεωρίας για την απόδοση της συμπεριφοράς 

στον εγκέφαλο μπορεί να επιφέρει επικίνδυνα αποτελέσματα στο 

φάσμα της συμπεριφοράς παθολογικής ή μη.    

 

 

Γ. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

 Είναι δεδομένο πια τόσο από ερασιτέχνες όσο από επαγγελματίες ψυχολόγους να 

αποδίδονται ως αιτίες για ανθρώπινες συμπεριφορές , που είναι συνήθως 

«ακραίες, επικίνδυνες, άσκοπες και ανούσιες», τυχόν διαταραχές ή δυσλειτουργίες. 

Πχ το παιδί αυτοτραυματίζεται επειδή είναι αυτιστικό, ο νεαρός δεν τρώει επειδή 

πάσχει από κατάθλιψη και η έφηβη αμέσως αποβάλλει το φαγητό της γιατί πάσχει 

από νευρική ανορεξία. Είναι σαφές και δεδομένο πως κάποιες συμπεριφορές 

συναντιούνται πιο συχνά σε κάποιες διαταραχές, αλλά όπως έγινε κατανοητό και 

προηγουμένως μια τέτοια εξήγηση είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα 

ουσιαστικοποίησης όπου η περιγραφή ταυτίζεται με την εξήγηση                                           

(αυτοτραυματίζεται   είναι αυτιστικός  αυτοτραυματίζεται). Ακόλουθη 

συνέπεια της ουσιαστικοποίησης είναι να καθίσταται αδύνατη η εξήγηση του γιατί 

κάποια αυτιστικά παιδιά δεν αυτοτραυματίζονται ή αυτοτραυματίζονται 

περισσότερο από το μέσο όρο ή τραυματίζουν και τους γύρω τους, γιατί κάποιοι 

καταθλιπτικοί τρώνε υπερβολικές ποσότητες ή δεν έχουν σημαντικές αποκλίσεις 

στο διατροφικό τους πρόγραμμα ή τέλος γιατί κάποια κορίτσια που πάσχουν από 

νευρική ανορεξία μπορεί να μην αποβάλουν κάποια συγκεκριμένα είδη διατροφής. 
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Άρα σίγουρα το πρώτο βήμα μιας αποτελεσματικής θεραπείας, μιας έγκυρης 

διάγνωσης ή μιας μεγάλης ερευνητικής ανακάλυψης να είναι η παρατήρηση και η 

σημείωση των συχνών ή σπάνιων χαρακτηριστικών ενός φαινομένου ή μιας 

αλληλεπίδρασης φαινομένων, παρ’ όλα αυτά αυτό θα έπρεπε να είναι πάντα το 

πρώτο κι όχι το τελευταίο βήμα.   

 

Δ. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

Κατά αναλογία με τις σκέψεις έτσι και με τα συναισθήματα επειδή προηγούνται σε 

κάποιες περιπτώσεις συμπεριφορών θεωρούνται από πολλούς ψυχολόγους ως 

αίτιο της συμπεριφοράς μας (πχ πρώτα νευριάζω και μετά κορνάρω μανιασμένα 

στον μπροστινό μου οδηγό ή πρώτα αγχώνομαι και μετά διαβάζω για τις εξετάσεις, 

άρα κόρναρα επειδή νευρίασα και διάβασα επειδή αγχώθηκα). 

 Παρά ταύτα μπορεί πρώτα να γίνει μια συμπεριφορά και μετά να επέλθει το 

συναίσθημα, δηλαδή πρώτα μπορεί ένα παιδί να μιλήσει άσχημα στη μητέρα του 

και μετά να νιώσει ενοχή και ντροπή. Επίσης, είναι δυνατόν τα ίδια πλαίσια να 

οδήγησαν σε αυτές τις ποικιλίες συμπεριφοράς: 

 

Νευριάζω                                          

                                                              Παράνομη προσπέραση από άλλο οδηγό  

Κορνάρω μανιασμένα            

 

Ή μπορεί ακόμα να υπάρχει και σκέψη στο πλαίσιο αυτό: 

 

Νευριάζω 

Σκέφτομαι ότι θα τρακάρω                 παράνομη προσπέραση από άλλο οδηγό 

Κορνάρω μανιασμένα 

 

 Επομένως είναι πιθανόν συναισθήματα (που είναι κι αυτά συμπεριφορές και 

διακατέχονται από τις αρχές τους), σκέψεις και παρατηρήσιμες συμπεριφορές να 

εμπλέκονται σε μια αλυσίδα συμπεριφορών και πλαισίων, παρ’ όλα αυτά είναι 

ανώφελο να αναζητούμε να εξηγήσουμε συμπεριφορές μέσα από άλλες 

συμπεριφορές και είναι χρήσιμο να αναζητήσουμε το κοινό αίτιο της ταυτόχρονης 

παρουσίας τους. Άλλωστε κάθε φορά που ο οδηγός νευριάζει στο αυτοκίνητο δεν 

κορνάρει ή κάθε φορά που κορνάρει δε σημαίνει πως έχει νευριάσει ή σκέφτεται 
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πως θα τρακάρει, μπορεί παραδείγματος χάριν να χαιρετά με αυτόν τον τρόπο τον 

απέναντι οδηγό.  

Ε. Ψυχή, Ενορμήσεις, Ένστικτα, Ασυνείδητο, Μοίρα 

  Ο λόγος που ο συμπεριφορισμός απορρίπτει σαν αιτίες παραγωγής και 

μορφοποίησης της συμπεριφοράς όλα τα παραπάνω δεν είναι ότι θέλει να κρατήσει 

ψηλά το επιστημονικό του φρόνημα, να υπογραμμίσει το θετικό και νατουραλιστικό 

χαρακτήρα του και να απορρίψει δογματικά καθετί που φαντάζει μεταφυσικό, αλλά 

η επιμονή του για ωφελιμιστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τη φύση 

του ανθρώπου.  

 Ακόμη κι αν είναι αλήθεια πως η συμπεριφορά μας εξαρτάται από ένα ατίθασο Id , 

μια περίπλοκη ψυχή, μια δύστροπη θέληση, μια άκαμπτη ενόρμηση, ένα ένστικτο 

με τελολογικό χαρακτήρα ή μια καρμική προδιαγεγραμμένη από το θεό ή τους 

θεούς πορεία είναι σχεδόν αδύνατο όλες αυτές οι μη ορατές, μη προσβάσιμες και 

ακατανόητες πολλές φορές έννοιες να τροποποιηθούν ώστε να ωφελήσουν τον 

άνθρωπο και την επιστήμη. Οπότε έστω κι όλα ή κάτι από τα παραπάνω να ισχύουν 

τους συμπεριφοριστές τους αρκεί έστω κι έμμεσα , έστω και μη συμπλέοντας με μια 

βαθιά κι αναλλοίωτη αλήθεια να τιθασεύσουν και να προβλέψουν όσο είναι 

δυνατόν το περιβάλλον, τη συμπεριφορά και την αλληλεπίδρασή τους. 

Έχοντας δει που ΔΕΝ αποδίδει τη συμπεριφορά ο συμπεριφορισμός ας δούμε τώρα 

που την αποδίδει, εξετάζοντας αρχικά τις 4 βασικές του αρχές: 

1. Να μη δεχόμαστε περισσότερες αιτίες για τα φυσικά φαινόμενα από αυτές 

που είναι αρκετές για να τα εξηγήσουν. 

2. Σε όμοια φυσικά αποτελέσματα πρέπει, όσο αυτό είναι δυνατόν, να 

αποδίδουμε τις ίδιες αιτίες. 

3. Οι ιδιότητες που βρέθηκε ότι ανήκουν στα φυσικά σώματα στο πλαίσιο των 

πειραμάτων μας πρέπει να θεωρηθεί ότι αληθεύουν για όλα τα φυσικά 

σώματα. 

4. Στην πειραματική φιλοσοφία πρέπει να θεωρήσουμε ακριβείς ή σχεδόν 

ακριβείς τις αρχές που προέρχονται από τη γενική επαγωγή, παρά την 

ύπαρξη οποιασδήποτε αντίθετης υπόθεσης, μέχρι τη συσσώρευση 

αποδείξεων που μπορούν να κάνουν τις αρχές πιο ακριβείς ή πιο ικανές να 

δοκιμαστούν. 
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 ΔΟΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΥ 

 

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΙΚΑ 

 Αντανακλαστικό είναι ένα κομμάτι της συμπεριφοράς, η αντίδραση, που ακολουθεί 

ένα ερέθισμα κι εξαναγκάζεται ή προκαλείται από αυτό αυτόματα κι ακούσια, όπως 

το να κλείσουμε τα μάτια όταν τα πλησιάζει ένα αιχμηρό αντικείμενο, το φτέρνισμα 

ή η αυτόματη απομάκρυνση του χεριού από ένα αναμμένο καλοριφέρ. 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 

 Τα πιο γνωστά αντανακλαστικά που σχεδόν ταυτίζονται με την ευρύτερη έννοια 

των αντανακλαστικών είναι σίγουρα τα ανεξάρτητα, αυτά δηλαδή που δεν 

προκαλούνται από κάποια εκμάθηση αλλά είναι δομημένα γονιδιακά στο σώμα 

μας, όπως η ναυτία που προκαλείται με την απότομη αλλαγή της κινητικής μας 

κατάστασης ή τα δάκρυα που εμφανίζονται όταν καθαρίζουμε κρεμμύδια.  

Τις βασικές αρχές για αυτά τα αντανακλαστικά έχουν παρουσιαστεί από τον Whytt: 

 Το μέγεθος της αντίδρασης είναι τόσο μεγάλο όσο και το μέγεθος της 

έντασης του ερεθίσματος. 

 Μετά την αντίδραση υπάρχει μια περίοδος που περαιτέρω ερεθισμός 

δεν προκαλεί αντίδραση, η ανερέθιστη περίοδος. 

 Η ένταση του ερεθίσματος πρέπει να ξεπεράσει μια συγκεκριμένη τιμή 

για να προκαλέσει αντίδραση. 

 Η αύξηση της παρουσίας ή η επαναλαμβανόμενη παρουσία ενός 

αδύναμου ερεθίσματος μπορεί να έχεις τις ίδιες συνέπειες με την 

αύξηση της έντασης του. 

 Η επαναλαμβανόμενη πρόκληση μιας αντίδρασης μπορεί να προκαλεί 

μείωση του μεγέθους της αντίδρασης κι η επιστροφή στην αρχική τιμή 

απαιτεί παντελή έλλειψη πρόκλησης. 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 

 Τα αντανακλαστικά δηλαδή που η ανάπτυξή τους εξαρτάται από την 

αλληλεπίδραση σώματος και περιβάλλοντος, διαδικασία γνωστή ως εκμάθηση. 

 Η ανακάλυψή τους οφείλεται στον Ivan Pavlov και στο διάσημο πείραμα με το 

σκύλο, όπου σε ένα πείραμα άσχετο από τη μελέτη της συμπεριφοράς –αφορούσε 

πεπτικά αντανακλαστικά- στο εργαστήριο του, γνωστό ως «πύργος της σιωπής» 

λόγω της ειδικής του δόμησης ώστε να περιορίζονται όλες οι εξωγενείς μεταβλητές, 

εντοπίστηκε πως η επανειλημμένη εμφάνιση του φαγητού με την παρουσία του 
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γενετιστή, οδήγησε το σκύλο να έχει τις ίδιες αντιδράσεις (έκκριση σίελου) στην 

εμφάνιση του φαγητού και στην εμφάνιση του Pavlov. Τα αντανακλαστικά αυτά 

ονομάστηκαν εξαρτημένα καθώς η εμφάνισή τους πάντα εξαρτάται από έναν άλλο 

παράγοντα. 

 

 

 Σε ένα άλλοι πασίγνωστο πείραμα που αφορά τα εξαρτημένα αντανακλαστικά ο 

John Watson συνέδεσε ένα ανεξάρτητο αντανακλαστικό (δυνατός θόρυβος) που 

προκαλεί αυτόματα το φόβο και γενικά δυσάρεστα συναισθήματα με ένα ουδέτερο 

ερέθισμα, ένα μικρό λευκό αρουραίο, που δεν προκαλεί κανένα συναίσθημα κι 

αντίδραση σε ένα υγιές βρέφος 11 μηνών. Το αποτέλεσμα ήταν με την αδιάλειπτη 

παρουσία του αρουραίου αμέσως μετά το θόρυβο το παιδί να κλαίει γοερά με την 

εμφάνιση του αρουραίου και σύντομα χωρίς καν την παρουσία του δυνατού 

θορύβου. Τέλος , παρατηρήθηκε γενίκευση του φόβου αυτού καθώς ο μικρός Albert 

άρχιζε να φοβάται οποιοδήποτε αντικείμενο είχε λευκό χρώματα (πχ τη λευκή 

γενειάδα του Αϊ- Βασίλη). Ο Watson ονόμασε την αντίδραση εξαρτημένη και το 

ερέθισμα που προηγουμένως ήταν ουδέτερο και τώρα προκαλούσε την εξαρτημένη 

αντίδραση ως εξαρτημένα προκλητικό ερέθισμα (ΕΕΠ). Η διαδικασία μετατροπής του 

ουδέτερου ερεθίσματος σε εξαρτημένα προκλητικό ονομάζεται κλασική διαδικασία 

απόκτησης εξαρτημένων αντανακλαστικών. 

Στις επόμενες έρευνες έγινε ενδελεχής συσχέτιση εξαρτημένων αντανακλαστικών 

με το χρόνο και αποδείχτηκε πως υπάρχουν 4 βασικά είδη συσχέτισης: 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

 Η εμφάνιση του ουδέτερου ερεθίσματος ακολουθεί το ανεξάρτητα προκλητικό 

ερέθισμα με ελάχιστη διαφορά, όπως στο πείραμα του Watson, αποτελώντας τον 
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πιο αξιόπιστο συνδυασμό συσχέτισης για την απόκτηση ενός ισχυρού εξαρτημένου 

αντανακλαστικού. 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

 Και σε αυτή την περίπτωση το ουδέτερο ερέθισμα ακολουθεί χρονικά το 

ανεξάρτητα προκλητικό ερέθισμα, όμως με σημαντική χρονική καθυστέρηση, κάτι 

που οδηγεί σε πιο χαλαρή ισχύ του ΕΕΠ. Μάλιστα όσο πιο μεγάλη είναι η 

καθυστέρηση, τόσο πιο ανίσχυρο είναι το ΕΕΠ. 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ 

 Η εμφάνιση του ουδέτερου ερεθίσματος ταυτίζεται χρονικά με το ανεξάρτητα 

προκλητικό ερέθισμα, οπότε εμφανίζεται μηδενική ή εντελώς ανίσχυρη συσχέτιση 

άρα κι ανίσχυρο ΕΕΠ. 

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ 

Είναι η μόνη περίπτωση που το ουδέτερο ερέθισμα ακολουθεί το ανεξάρτητα 

προκλητικό ερέθισμα δημιουργώντας το πλέον αδύναμο ΕΕΠ. Στην πραγματικότητα 

αυτή η συσχέτιση σπάνια δημιουργεί εξαρτημένα αντανακλαστικά. 

ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ 

 Όπως και στην περίπτωση του μικρού Albert, τα άτομα αντιδρούν ομοίως με το ΕΕΠ 

με όλα τα ερεθίσματα που έχουν κοινά στοιχεία με αυτό (λευκός αρουραίος         

λευκή γενειάδα αγίου Βασιλείου) , επομένως το φαινόμενο που μια εξαρτημένη 

αντίδραση προκαλείται από ένα ερέθισμα όμοιο με το εξαρτημένο προκλητικό 

ερέθισμα ονομάζεται γενίκευση του εξαρτημένου αντανακλαστικού. 

 Στην πραγματικότητα, στα πλαίσια της ανάλυσης της συμπεριφοράς ο μεγάλος 

τομέας των συναισθημάτων συνδέεται σχεδόν αποκλειστικά με τις αντιδράσεις 

καθώς όλα τα συναισθήματα προκαλούνται στον άνθρωπο αυτόματα κι ακούσια. 

Ακόμα και στην περίπτωση της ενσυναίσθησης μπορούμε να συγκινηθούμε με μια 

ρομαντική σκηνή στο σινεμά, να απογοητευτούμε με μια αποτυχία ενός φίλου μας 

ή να χαρούμε έντονα με τη χαρά του συντρόφου μας ακριβώς επειδή πολλά από τα 

στοιχεία της δικής τους κατάστασης μοιάζουν λίγο ή πολύ με δικές μας 

προηγούμενες εμπειρίες που προκάλεσαν αντίστοιχα συναισθήματα.  

 

ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ 

 Η απόκτηση των εξαρτημένων αντανακλαστικών έχει αποδειχτεί πως δεν είναι 

μόνιμη και αναλλοίωτη. Με τη συστηματική παρουσία του προκλητικού 

ερεθίσματος χωρίς την παρουσία του ανεξάρτητα προκλητικού ερεθίσματος η 

εξαρτημένη αντίδραση μπορεί να εξαλειφθεί εντελώς. Η αντίστροφη διαδικασία 

λοιπόν της απόκτησης εξαρτημένων αντανακλαστικών που οδηγεί στα συμμετρικώς 

αντίθετα αποτελέσματα, την εξάλειψη της εξαρτημένης αντίδρασης του ουδέτερου 
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ερεθίσματος, ονομάζεται διαδικασία απόσβεσης αντανακλαστικών ή διαδικασία 

χωρισμού προκλητικών ερεθισμάτων. Επειδή μάλιστα κι ο φόβος, το άγχος, η ενοχή 

είναι συχνά αντανακλαστικές αντιδράσεις ΕΕΠ όπως  του ύψους (υψοφοβία), των 

κλειστών χώρων (κλειστοφοβία) ή εντόμων και ζώων (αραχνοφοβία) η 

συμπεριφορική θεραπεία εξάλειψης αυτών των αντιδράσεων είναι η συστηματική 

ψηφιακή και πραγματική παρουσίαση των φοβικών ερεθισμάτων χωρίς την 

παρουσία των ανεξάρτητων προκλητικών ερεθισμάτων (φωνές, τσιμπήματα, 

πανικός, αποκρουστικές εικόνες, κτλ). Μάλιστα σήμερα αυτές οι θεραπείες (η 

συστηματική απευαισθητοποίηση, η εκτεταμένη έκθεση, κτλ) θεωρούνται οι πλέον 

ικανές για την εξάλειψη φοβιών παγκοσμίως. 

 

ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

 Το ότι ένα αντανακλαστικό μπορεί μέσα από τη συστηματική παύση εμφάνισης του 

με το ανεξάρτητο αντανακλαστικό που το δημιούργησε να μην είναι πια εξαρτημένα 

προκλητικό δε σημαίνει ότι για να αποκτήσει την παλιά του ισχύ χρειάζεται ο ίδιος 

χρόνος που χρειάστηκε για την πρώτη συσχέτιση. Αντίθετα, η συσχέτιση μετά από 

ένα μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας της μπορεί να προκαλέσει αμέσως ή 

σχεδόν αμέσως την προηγούμενη εξαρτημένη αντίδραση, φαινόμενο που 

ονομάστηκε από τον Pavlov ως αυθόρμητη ανάκτηση αντανακλαστικών. 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ 

 Θα μπορούσε όμως μόνο η διαδικασία απόκτησης αντανακλαστικών να εξηγήσει 

την πολυπλοκότητα και την ποικιλία των αλληλεπιδράσεων του ανθρώπου με το 

περιβάλλον του; 

 Στο ερώτημα αυτό απαντούν τα εξαρτημένα αντανακλαστικά δεύτερης τάξης. 

Συγκεκριμένα, όπως ένα ουδέτερο ερέθισμα μπορεί να προκαλέσει τις ίδιες 

αντιδράσεις με ένα ανεξάρτητα προκλητικό ερέθισμα μέσα από τη συσχέτιση του 

με αυτό , έτσι κι ένα ΕΕΠ μπορεί αν συσχετιστεί με ένα ουδέτερο ερέθισμα να το 

μετατρέψει κι αυτό σε εξαρτημένα προκλητικό ερέθισμα κι επειδή η μετατροπή 

έγινε από ένα πρώην ουδέτερο ερέθισμα που έγινε προκλητικό κι όχι από κάποιο 

ανεξάρτητο ερέθισμα, το ερέθισμα αυτό θα ονομαστεί εξαρτημένο αντανακλαστικό 

δεύτερης τάξης. Αν αυτό με τη σειρά του μετατρέψει ένα ουδέτερο ερέθισμα σε 

προκλητικό, τότε το τελευταίο θα γίνει εξαρτημένο αντανακλαστικό τρίτης τάξης. 

Δηλαδή στην περίπτωση του Albert ο θόρυβος μετέτρεψε το λευκό αρουραίο σε ΕΕΠ 

πρώτης τάξης καθώς του προκαλούσε τις ίδιες αντιδράσεις (φόβο, κλάμα) με αυτόν, 

αν τώρα συσχετιστεί ο λευκός αρουραίος με μια κόκκινη μπάλα τότε πιθανόν και η 

μπάλα –και γενικευμένα το κόκκινο χρώμα- να του προκαλεί αντίστοιχες 

αντιδράσεις ως ΕΕΠ δεύτερης τάξης. Από εκεί και πέρα πρέπει να σημειωθεί πως 
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όσο μεγαλύτερης τάξης είναι το αντανακλαστικό τόσο λιγότερη ισχύ έχουν οι 

αντιδράσεις που προκαλεί.  

Ακόμη: 

 Η εμφάνιση του ουδέτερου ερεθίσματος χωρίς πάντα να ακολουθείται από 

ένα προκλητικό απαιτεί περισσότερες συσχετίσεις των 2 ερεθισμάτων για να 

προκληθεί η αντίδραση, το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως αναστολή 

δημιουργίας ενός αντανακλαστικού. 

 Η πορεία απόκτησης ενός αντανακλαστικού εξαρτάται επίσης τόσο από την 

ένταση όσο κι από το είδος της ενέργειας των ουδέτερων και των 

προκλητικών ερεθισμάτων. Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη η ένταση τόσο 

πιο γρήγορα ένα ουδέτερο ερέθισμα μετατρέπεται σε ΕΕΠ , ένα τσίμπημα 

φιδιού δηλαδή θα προκαλέσει πολύ περισσότερο τις αντανακλαστικές 

αντιδράσεις του τρόμου από το να δει ένα θρίλερ που πρωταγωνιστεί ένα 

πελώριο φίδι στην τηλεόραση. Ως προς το είδος τώρα είναι αλήθεια πως 

έρευνες έχουν αποδείξει πως τα οπτικά ερεθίσματα είναι πιο 

αποτελεσματικά από τα ηχητικά στη δημιουργία αντανακλαστικών. Τέλος, η 

επίδραση του πιο έντονου ερεθίσματος που παρουσιάζεται ταυτόχρονα με 

ένα λιγότερο έντονο μειώνει την πιθανότητα δημιουργίας αντανακλαστικών 

από το δεύτερο, φαινόμενο που ονομάζεται Επισκίαση. 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Ο Descartes χώριζε τη συμπεριφορά σε ακούσια κι εκούσια, όπου οι ακούσιες ήταν 

οι αντανακλαστικές συμπεριφορές και οι εκούσιες αυτές που υπάκουαν στους 

κανόνες της θέλησης της ψυχής.  

Ο Watson από την άλλη πιστεύει πως η συμπεριφορά βασίζεται πάντα στο σχήμα   

ερέθισμα  αντίδραση και πίστευε πως για όλες τις συμπεριφορές μας, ακόμη και 

τις πιο πολύπλοκες που κανένα προκλητικό ερέθισμα δε δείχνει να είναι παρόν, 

υπάρχει κάποιο μικρό, αφανές, σχεδόν αόρατο προκλητικό «ερεθισματάκι» που 

καθορίζει τη συμπεριφορά. Ο σύγχρονος συμπεριφορισμός όμως δεν αποδέχεται 

αυτή την εκδοχή, όσο κι αν λανθασμένα ευρέως θεωρείται πως το κάνει, καθώς μια 

τέτοια θέση χωρίς καμία αποδεικτική ισχύ καταλήγει να θυμίζει ουσιαστικοποίηση 

και μεταφυσική εξήγηση όπως ο τετραπέρατος νους ή η ατίθαση ψυχή.  

 Στο αδιέξοδο αυτό εμφανίζεται ο B.F Skinner, ο πατέρας του νεοσυμπεριφορισμού 

που έθεσε το δεύτερο θεμέλιο λίθο μετά τα αντανακλαστικά στη δομή του 

συμπεριφορισμού όπως τον ξέρουμε σήμερα, τη συντελεστική συμπεριφορά. Η 

συντελεστική συμπεριφορά, λοιπόν, δεν είναι αντίδραση αλλά δράση, δεν 

προκαλείται από κάποια αλλαγή στο περιβάλλον, αλλά μετατρέπει τη δομή του 

περιβάλλοντος. Πχ η εμφάνιση του φαγητού στο σκύλο του Pavlov επέφερε 
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αυτόματα την έκκριση σιέλου, το τρέξιμο όμως ενός σκύλου που αλλάζει δωμάτια 

για να βρει το φαγητό του (αλλαγή περιβαλλοντικής του δομής) ώστε να βρει το 

φαγητό του είναι δράση.  Επίσης, στις αντιδράσεις η συμπεριφορά είναι 

στερεότυπη και έχει μικρό αν όχι ελάχιστο βαθμό διαφοροποίησης (τίναγμα 

ποδιού, κλείσιμο ματιών, έκκριση σιέλου), στις δράσεις όμως συναντάμε 

συντελεστικές τάξεις, ένα σύνολο δηλαδή διαφορετικών και μοναδικών δράσεων 

που επιφέρουν μια συγκεκριμένη αλλαγή στο περιβάλλον, πχ ο ποιητής που γράφει 

ένα ποίημα μπορεί να γράψει με στυλό ή μολύβι, μπορεί να κάνει διαλείμματα ή να 

το γράψει μονοκόμματα ή να μην το τελειώσει ποτέ όπως ο Δ. Σολωμός, μπορεί να 

γράψει πολλούς ή ελάχιστους στίχους, όσο όμως και να διαφοροποιούνται όλες 

αυτές οι δράσεις τελικώς γράφεται το ποίημα, έχουν δηλαδή πάντα κοινό 

αποτέλεσμα, την ίδια αλλαγή στο περιβάλλον, είναι συμπεριφορές λειτουργικά 

ισότιμες.  Ακόμα, ενώ οι αντιδράσεις πάντα κι ανεξαιρέτως επιφέρουν ή δεν 

επιφέρουν μια συμπεριφορά (πχ πάντα θα τραβάμε γρήγορα το χέρι μας αν το 

πλησιάσουμε στη φωτιά) οι δράσεις εκφράζουν την πιθανότητα  εμφάνισης μιας 

συμπεριφοράς, που αν οι συνθήκες στο περιβάλλον είναι θετικές είναι πολλές, αν 

όχι, λίγες. Συν τοις άλλοις, οι αντιδράσεις επικεντρώνονται στο παρόν και σε ένα 

συγκεκριμένο ερέθισμα που έλαβε χώρα, οι δράσεις από την άλλη αναφέρονται στο 

παρελθόν και συγκεκριμένα στο ποια ήταν η αλληλεπίδραση του οργανισμού με το 

περιβάλλον στο παρελθόν ώστε να εκφραστεί στο παρόν η πιθανότητα εκδήλωσης 

αυτής της δράσης.  Τέλος, οι δράσεις δεν εδράζουν στο μέλλον κι όπως κάθε φυσικό 

φαινόμενο δεν έχουν τα αίτια τους στο μέλλον και σε γεγονότα που δεν έχουν γίνει 

ακόμα κι ίσως δε γίνουν ποτέ, άρα η φράση «διαβάζω για να μπω στο 

πανεπιστήμιο» σε επιστημονικό επίπεδο δεν έχει βάση καθώς δε γίνεται να 

διαβάζω στο παρόν επειδή θα εισαχθώ σε μια σχολή, κάτι δηλαδή που ανήκει στο 

μέλλον και κάτι που μπορεί και να μην πραγματοποιηθεί ποτέ, αντιθέτως μόνο 

δράσεις στο παρόν και στο παρελθόν μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά 

μας, άρα το ότι είχαμε περάσει άλλες εξετάσεις, είχαμε βελτιώσει τους βαθμούς 

μας, είχαμε τερματίσει τις ενοχές μας ή την γκρίνια των γονιών μας διαβάζοντας 

ίσως είναι πιο ωφέλιμος λόγος εξήγησης για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Οι 

θεωρίες περί κινήτρων και προθέσεων μπορεί να μοιάζουν λογικές ή να 

συναντιόνται συνεχώς στον καθημερινό λόγο και σκέψη, αλλά δεν μπορούν να 

δώσουν ωφέλιμες απαντήσεις και να συμβάλουν σε τυχόν τροποποιήσεις ή 

προβλέψεις όταν αυτό είναι επιθυμητό και αναγκαίο. Αν δηλαδή ο μαθητής δε 

διαβάζει γιατί δε θα μπει στο πανεπιστήμιο, πώς μπορεί να αλλάξει το μελλοντικό 

γεγονός ώστε να διαβάσει περισσότερο;  
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ΤΑ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

1. Θετική ενίσχυση                                               2. Αρνητική ενίσχυση   

Η διαδικασία κατά την οποία μια δράση         Η διαδικασία κατά την οποία κάποια     

εμφανίζεται πιο συχνά επειδή έχει παρά        δράση επανεμφανίζεται επειδή                                       

γει ένα ερέθισμα που προηγουμένως              τερματίζει κάποιο ερέθισμα που ήδη  

δεν υπήρχε.                                                            υπάρχει. 

 

3. Θετική τιμωρία                                                  4. Αρνητική τιμωρία 

Η παραγωγή ενός αρνητικού ενισχυτή            Η αφαίρεση ενός θετικού ενισχυτή 

ως συνέπεια δράσης, που έχει ως απο-           ως συνέπεια δράσης που ‘χει ως  

τέλεσμα τη μείωση της πιθανότητας                αποτέλεσμα τη μείωση της πιθα- 

επανεμφάνισης της δράσης.                              νοτητας επανεμφάνισης της δράσης.  

  

 

Παραδείγματα 

 

Θετική ενίσχυση 

1. Να συνεχίζω να διαβάζω έντονα στις εξεταστικές περιόδους, γιατί διαβάζοντας 

πολύ πήρα καλού βαθμούς στις προηγούμενες εξεταστικές. 

2. Να ξαναζητήσω από τη μητέρα μου να μου φτιάξει το αγαπημένο μου φαγητό, 

γιατί κάθε φορά που της το ζητάω μου το φτιάχνει. 

3. Να μιλήσω τρυφερά σε μια κοπέλα που φλερτάρω γιατί τέτοια λόγια στο 

παρελθόν επέφεραν ερωτικές επιτυχίες.  

 

 

Αρνητική ενίσχυση 

1. Να αλλάξω κανάλι στην τηλεόραση τη στιγμή προβολής ενός υπερβολικά βίαιου 

προγράμματος. 

2. Να αλλάξω κουβέντα όταν οι φίλοι μου θίγουν ένα θέμα που με στεναχωρεί. 

3. Να ανοίξω το βιβλίο της Ιστορίας για να πάψει η μητέρα μου να μου φωνάζει. 
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Θετική τιμωρία 

1. Να στρίψω λάθος στον κεντρικό δρόμο και να βρεθώ σε αδιέξοδο. 

2. Να με προσβάλει μια κοπέλα επειδή τη φλέρταρα πολύ διαχυτικά. 

3. Να με χτυπήσει το ρεύμα προσπαθώντας να φτιάξω τη χαλασμένη πρίζα. 

 

Αρνητική τιμωρία 

1. Να πατήσω ένα κουμπί στον υπολογιστή και να χάσω την εργασία μου. 

2. Να μου χυθεί κατά λάθος το πιάτο με το αγαπημένο μου φαγητό. 

3. Να αποβληθώ από το γήπεδο της αγαπημένης μου ομάδας στο πιο κρίσιμο 

σημείο ενός αγώνα γιατί είχα ανάρμοστη συμπεριφορά. 

  

Αυτό που τέλος πρέπει να σημειωθεί είναι πως σε κάθε περίπτωση αυτό που 

ενισχύεται ή τιμωρείται δεν είναι οι άνθρωποι, αλλά οι συμπεριφορές τους, για 

αυτό κι επηρεάζεται η περίπτωση επανεμφάνισής τους.  

 

ΕΞΑΛΕΙΨΗ/ ΕΚΡΗΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 Δυο διαδικασίες που καθορίζουν τη συντελεστική συμπεριφορά είναι η εξάλειψη 

της ενίσχυσης κι η έκρηξη δράσεων.  

 Η εξάλειψη της ενίσχυσης είναι η διαδικασία κατά την οποία η ενίσχυση μιας 

συντελεστικής τάξης διακόπτεται, οπότε η πιθανότητα επανεμφάνισης της 

μειώνεται. Είναι γεγονός πως σε πρώτη φάση μοιάζει με τιμωρία αλλά και στην 

καθημερινή τριβή και στην πολύπλοκη διαδικασία της έρευνας και της θεραπείας τα 

όρια των δυο αυτών εννοιών δεν είναι πάντα ευδιάκριτα, παρά ταύτα υπάρχουν 

δυο θεμελιώδεις διαφορές που δημιουργούν αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ τους: 

1. Η εξάλειψη της ενίσχυσης ούτε επιφέρει κάποιο αρνητικό ερέθισμα ούτε 

τερματίζει κάποιο θετικό, απλώς στην εξάλειψη η συμπεριφορά που ήταν 

ενισχυτική παύει να είναι καθώς δεν επιφέρει πλέον ενίσχυση. 

2. Η εξάλειψη της ενίσχυσης έχει τελείως διαφορετικές συνέπειες στη 

συμπεριφορά του οργανισμού. Όπως θα δούμε στη συνέχεια –άλλωστε αυτή 

είναι η βασική παράμετρος του πειράματος που θα παρουσιασθεί- η 

τιμωρία δημιουργεί αντανακλαστικά  και μορφοποιεί τη συμπεριφορά με 

μοναδικό τρόπο. Ίσως οι συνέπειες στη συμπεριφορά μπορούν να μας 

διαβεβαιώσουν πότε χρησιμοποιήθηκε εξάλειψη της ενίσχυσης και πότε 

τιμωρία στις περιπτώσεις που οι διαφορές τους δεν είναι τόσο εμφανείς. 
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Ένα παράδειγμα εξάλειψης της ενίσχυσης είναι στις περιπτώσεις της διακοπής του 

ρεύματος που ο διακόπτεις παύει να ανάβει το φως. Στο ίδιο παράδειγμα, τιμωρία 

είναι κάθε φορά που πατάμε το διακόπτη να μας χτυπά ηλεκτρικό ρεύμα ή να 

σβήνουμε το φως του δωματίου που είμαστε αντί να ανάβουμε το φως του 

διπλανού μας δωματίου. 

  Συνέπεια της εξάλειψης της ενίσχυσης είναι η έκρηξη δράσεων, η απότομη αύξηση 

της συχνότητας και της μεταβλητότητας μιας συντελεστικής τάξης δράσεων δηλαδή 

που παρατηρείται όταν οι δράσεις παύουν να παράγουν ενίσχυση. Παραδείγματος 

χάριν σε περίπτωση που τα κλειδιά μας για πρώτη φορά δεν ξεκλειδώνουν την 

εξώπορτα θα προσπαθήσουμε με άλλο κλειδί, με διαφορετικούς τρόπους 

ξεκλειδώματος, θα τηλεφωνήσουμε στο συγκάτοικό μας ή σε κλειδαρά, θα 

βρίσουμε, κτλ.  

 Στην αντίπερα όχθη της εξάλειψης της ενίσχυσης είναι η αναβίωση δράσεων, η 

διαδικασία δηλαδή κατά την οποία μια συντελεστική τάξη δράσεων ενισχύθηκε ένα 

διάστημα και στη συνέχεια έγινε εξάλειψη της ενίσχυσης και ενίσχυση μιας 

διαφορετικής συντελεστικής τάξης. Κάποτε η ενίσχυση και της άλλης  συντελεστικής 

τάξης παύει, οπότε παρατηρείται μια αύξηση της ποσότητας και της 

μεταβλητότητας της συμπεριφοράς, αλλά και μια αύξηση της συχνότητας της 

πρώτης συντελεστικής τάξης δράσεων. Για παράδειγμα, ένα παιδί πείθει τους 

γονείς του να του αγοράζουν τα αγαπημένα του παιχνίδια με κλάματα κι άγριες 

φωνές. Αργότερα όμως οι γονείς του παύουν να πείθονται από αυτόν τον τρόπο και 

δείχνουν ιδιαίτερη αντοχή στις ακραίες αυτές αντιδράσεις, ενώ αγοράζουν τα 

παιχνίδια όταν το παιδί τα ζητά στα πλαίσια του διαλόγου και των κανόνων 

ευγένειας, οπότε το παιδί παύει να γκρινιάζει όταν επιθυμεί να του αγοράσουν 

κάτι. Σύντομα όμως, λόγω της οικονομικής κρίσης οι γονείς δεν μπορούν να 

αγοράσουν πια στο παιδί τα ακριβά παιχνίδια που επιθυμεί ακόμα κι αν αυτό 

χρησιμοποιεί διάλογο και λογικά επιχειρήματα. Τότε είναι πιθανόν το παιδί να 

εμφανίσει άλλες συμπεριφορές για να διεκδικήσει τα κεκτημένα που βρίσκονται σε 

κίνδυνο, μεταξύ αυτών το πιο σίγουρο είναι να επιστρατεύσει ξανά τις φωνές, τα 

κλάματα και τις αγριότητες. Αν και με την επανεμφάνιση αυτών των δράσεων δεν 

υπάρξει ενίσχυση, αγορά του παιχνιδιού στη συγκεκριμένη περίπτωση, τότε είναι 

λιγότερο πιθανό να ξαναεμφανιστεί αυτή η συντελεστική τάξη δράσεων. 

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

 Συμπτωματική ενίσχυση είναι η διαδικασία κατά την οποία το ενισχυτικό ερέθισμα 

ενισχύει συμπτωματικά όχι τη συμπεριφορά που το παρήγαγε, όπως συμβαίνει 

συνήθως, αλλά μια άλλη συμπεριφορά που τυχαίως συνηπήρχε στο πλαίσιο επειδή 

ακριβώς η επίδραση της ενίσχυσης έρχεται με καθυστέρηση. Επί παραδείγματι, 

ένας μαθητής έχει γράψει εξετάσεις και περιμένοντας τις επόμενες μέρες τα 
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αποτελέσματα κάνει την προσευχή του, αν τα αποτελέσματα βγουν θετικά είναι 

πιθανό να ενισχύθηκε περισσότερο η συμπεριφορά του να προσεύχεται παρά του 

να διαβάζει ποιοτικά, καθώς η ενίσχυση του ποιοτικού διαβάσματος ήρθε με 

καθυστέρηση, οπότε στις επόμενες εξετάσεις να είναι πιο σίγουρο πως θα 

προσευχηθεί ο συγκεκριμένος μαθητής πριν τις εξετάσεις παρά ότι θα διαβάσει 

σωστά και πολύ. 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ 

 

 

 Όλο το παρόν ερευνητικό πλαίσιο θα περιστραφεί γύρω από το ερώτημα αν η 

τιμωρία είναι συμμετρικά αντίθετη της ενίσχυσης ή όχι, πριν παρατεθούν τα άρθρα 

και τα στοιχεία της έρευνας που διεξήχθη, καλό θα ήταν να δούμε τις θέσεις του B. 

F. Skinner για τα μοναδικά χαρακτηριστικά της τιμωρίας, που την καθιστούν μια 

ιδιαίτερη περίπτωση αντίθετη, αλλά όχι συμμετρικά της ενίσχυσης. 

 

 1. Η παρουσίαση των αρνητικών ερεθισμάτων, των ΕΕ-ή η αποκοπή των θετικών 

ενισχυτών ΕΕ+ προκαλούν αντιδράσεις ασυμβίβαστες με την εκδήλωση των 

τιμωρημένων δράσεων. 

Πιο συγκεκριμένα τόσο η θετική όσο κι η αρνητική τιμωρία προκαλούν διέγερση του 

συμπαθητικού τομέα του αυτόματου νευρικού συστήματος κάτι που σημαίνει 

αύξηση της εφίδρωσης, επιτάχυνσης της αναπνοής μέχρι και ταχυκαρδία και πόνο 

στην καρδιά.  Η συγκεκριμένη ενεργοποίηση του συμπαθητικού συστήματος 

συνδέεται σε ένα βαθμό με τις δράσεις μας, ώστε να είναι ασυμβίβαστη η 
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συνύπαρξή τους. Πράγματι η σωματική υπερδιέγερση που δημιουργείται από την 

παρουσία των αρνητικών ενισχυτών μειώνει την πιθανότητα εκδήλωσης μιας 

συντελεστικής τάξης δράσεων που έχει τιμωρηθεί. Έτσι, το άτομο που επειδή 

έκλεψε ξυλοφορτώθηκε, φυλακίστηκε και λοιδορήθηκε, σε όλες τις επόμενες φορές 

που θα του δοθεί η ευκαιρία να κλέψει με ερεθίσματα που πριν την τιμωρία ήταν 

ενισχυτικά και τώρα αρνητικά, όπως το βλέμμα του καταστηματάρχη να είναι 

αλλού,  η κάμερα του καταστήματος να είναι χαλασμένη ή να απουσιάζει, η 

παρουσία ενός ακριβού αντικειμένου στα ράφια, κτλ το συμπαθητικό του σύστημα 

θα ενεργοποιηθεί έντονα μειώνοντας τις πιθανότητες να εκδηλωθεί η τιμωρημένη 

συμπεριφορά του να κλέψει. 

2. Η δημιουργία εξαρτημένα συναισθηματικών αντανακλαστικών. 

 Από τη στιγμή που μια συμπεριφορά τιμωρείται αρνητικά ή θετικά είναι σίγουρο 

πως θα δημιουργήσει αντανακλαστικά φόβου, άγχους ή ενοχής ανεξαρτήτως του αν 

το άτομο θα επαναλάβει ή όχι τη συμπεριφορά που τιμωρήθηκε. Φτάνει μόνο οι 

συνθήκες να μοιάζουν στο πλαίσιο που η τιμωρία έλαβε χώρα και θα επέλθει η 

ενεργοποίηση του συμπαθητικού τομέα που είδαμε προηγουμένως ότι είναι 

υπεύθυνη για την δημιουργία αντανακλαστικών φόβου, άγχους, ενοχής κι 

εγρήγορσης. Κι όπως το συμπαθητικό σύστημα μπορεί να ενεργοποιηθεί με την 

παρουσία ενός χαλασμένου κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης έτσι και τα 

συναισθηματικά αντανακλαστικά μπορούν να ενεργοποιηθούν και στη σκέψη του 

τιμωρημένου ληστή ότι είναι καλή ευκαιρία για ληστεία, στην κίνησή του να 

απλώσει τη χέρι να πάρει το ακριβό αντικείμενο από το ράφι και στην «πονηρή» 

ματιά του για να εντοπίσει το βλέμμα του καταστηματάρχη, εμποδίζοντας εξίσου 

την τέλεση της συμπεριφοράς. Επειδή όμως είναι πιθανόν για ένα μεγάλο διάστημα 

το άτομο να μην είχε τιμωρηθεί καθόλου –αντιθέτως να ενισχυόταν εντόνως- 

διαπράττοντας ληστείες ή σκεφτόμενος ληστείες, ένας τεράστιος αριθμός 

εξωτερικών κι εσωτερικών ερεθισμάτων μπορεί να του δημιουργούν τη σκέψη ή την 

τάση για κλοπή, επομένως, ένας μεγάλος αριθμός από περιβάλλοντα οδηγούν σε 

εγρήγορση του συμπαθητικού τομέα και την ανάπτυξη αντανακλαστικών αρνητικών 

συναισθημάτων κάνοντας τη ζωή του ανυπόφορη ακόμη και στην περίπτωση που 

δεν ξανακλέψει ποτέ. 

 

3.  Η διαμόρφωση της φυγής από τα εξαρτημένα αρνητικά προκλητικά ερεθίσματα. 

  Εφόσον, λοιπόν, ένα σύνολο συμπεριφορών έχουν τιμωρηθεί αρνητικά ή θετικά κι 

αυτά έχουν ως συνέπειά τους την πρόκληση αντανακλαστικών φόβου, όλες οι 

ενέργειες που τερματίζουν αυτό το φόβο ή την πιθανότητα εμφάνισης του θα 

ενισχυθούν αρνητικά οπότε θα υπάρξουν μεγάλες πιθανότητες επανεκδήλωσής 

τους.  
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 Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση του κλέφτη το να μείνει μακριά από το 

εμπορικό κέντρο θα ενισχυθεί αρνητικά αφού τερματίζει την πιθανότητα να 

εκδηλώσει τις συμπεριφορές που θα ενεργοποιήσουν το φόβο. Αυτό μπορεί όμως 

να τον αποσυνδέσει από μικρές ή μεγάλες χαρές της ζωής, πχ βόλτα με φίλους ή με 

την οικογένειά του στα καταστήματα, τέλεση χρήσιμων αγορών για την 

καθημερινότητα του, ενώ ταυτόχρονα επειδή είναι αποδεδειγμένη η ύπαρξη 

γενίκευσης μπορεί να ενισχυθεί αρνητικά η μη συναναστροφή του με κόσμο ή η μη 

εμφάνισή του σε μέρη πολύβουα και με κόσμο. Κι αν το παράδειγμα του κλέφτη 

δεν ακούγεται τόσο πειστικό για ηθικούς λόγους ας σκεφτούμε το παράδειγμα ενός 

μικρού παιδιού που τιμωρήθηκε από τους γονείς του επειδή ζωγράφισε τους 

τοίχους του σπιτιού είτε με την αφαίρεση του αγαπημένου του παιχνιδιού είτε με 

άγριες φωνές, κλάματα και άσκηση σωματικής βίας και που μετά από αυτή τη γερή 

δόση τιμωρίας μειώνεται η πιθανότητα όχι μόνο να ξαναζωγραφίσει τους τοίχους, 

αλλά και γενικά να ζωγραφίσει ή να κάνει κάτι δημιουργικό και καλλιτεχνικό , 

καθώς θα έχει γίνει συσχέτιση του φόβου και των ενοχών με τη δημιουργικότητα.  

4. Όταν μια συμπεριφορά τερματίζεται με την τιμωρία πράγματι έχει λιγότερες 

πιθανότητες επανεμφάνισης αλλά η εναλλακτική συμπεριφορά που την τερμάτισε 

δεν είναι σίγουρο πως έχει αυξήσει τις πιθανότητές της να ξαναεμφανιστεί στο 

μέλλον. 

 Πχ όταν μια μητέρα αρχίζει να απειλεί το παιδί της που παίζει ποδόσφαιρο αντί να 

διαβάζει πράγματι η συμπεριφορά του να παίζει με τη μπάλα μπορεί να μειωθεί και 

γενικά κάθε φορά που πάει να παίξει με τους φίλους του μπορεί να νιώθει ενοχές 

και αντανακλαστικά φόβου ή το να λέει δικαιολογίες για να μην πάει να παίξει μαζί 

τους να έχει ενισχυθεί αρνητικά, αλλά η συμπεριφορά να διαβάζει σίγουρα δεν θα 

έχει ενισχυθεί θετικά και πιθανότατα να μην έχει ενισχυθεί ούτε καν αρνητικά αφού 

μπορεί να υπήρξε καθυστέρηση στην εμφάνιση της δράσης να διαβάσει με την 

εξάλειψη των φωνών και των απειλών. Οπότε η μητέρα πράγματι μείωσε τις 

πιθανότητες να παίζει το παιδί της ποδόσφαιρο αλλά δεν αύξησε στο ελάχιστο την 

πιθανότητα να το δει να διαβάζει τα μαθήματα του από εδώ και πέρα. 

5. Η τιμωρία δεν μειώνει οπωσδήποτε την πιθανότητα εκδήλωσης δράσεων. 

 Για να χρειαστεί να τιμωρηθεί μια δράση σημαίνει πως πρώτα χρειάστηκε να έχει 

ένα δικό της ιστορικό ενίσχυσης. Παραδείγματος χάριν, στο παιδί του παραπάνω 

παραδείγματος είχε ενισχυθεί έντονα η δράση του να παίζει ποδόσφαιρο και 

μπορεί να ενισχυόταν και ταυτόχρονα τη στιγμή που τιμωρούνταν θετικά με τις 

φωνές της μητέρας του. Επομένως, ακριβώς αυτό το βαθύ ιστορικό ενίσχυσης 

μπορεί να μη μειώσει όσο αρκετά υπολογίζαμε την πιθανότητα να ξαναεκτελέσει το 

παιδί την τιμωρημένη δράση, δηλαδή μπορεί να δούμε το παιδί να ξαναβγεί να 

παίξει ποδόσφαιρο παρά τις φωνές της μητέρας του. Ειδικά μάλιστα στην 

περίπτωση που η ενισχυτική δράση μιας πράξης είναι εντονότερη από την τιμωρία 

που επιφέρει μάλλον οι πιθανότητες είναι υπέρ του να ξαναεμφανιστεί η δράση 
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αυτή σύντομα παρά να εξαλειφθεί τελείως. Άλλωστε σχεδόν κάθε δράση μας 

περιλαμβάνει τόσο ενισχυτικό όσο και τιμωρητικό χαρακτήρα. Στη μια περίπτωση 

το να κάνουμε την αγαπημένη μας γυμναστική άσκηση μπορεί να είναι εντελώς 

ενισχυτική διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα έχει και «μικρές τιμωρίες» (πόνο σε 

κάποια σημεία του σώματος, πνευματική και σωματική κούραση) ενώ στην άλλη 

περίπτωση το να τρώμε ένα μη γευστικό φαγητό μπορεί να είναι μια ξεκάθαρα 

τιμωρητική διαδικασία παρ’ όλα αυτά έχει κι ενισχυτικά στοιχεία (κορεσμός πείνας). 

Τέλος είναι γεγονός πως επειδή η τιμωρία προσπαθεί να εξαλείψει μια έντονα 

ενισχυμένη πράξη μπορεί τελικά αντί να εξαφανίσει μια συμπεριφορά να 

δημιουργήσει τα κατάλληλα διακριτικά πλαίσια και τις νέες εξειδικευμένες δράσεις 

ώστε και η ενισχυμένη συμπεριφορά να συνεχίσει να λαμβάνει χώρα και να μην 

συσχετίζεται με την τιμωρία. Πχ το παιδί να πει ψέματα στη μητέρα του ότι πάει 

στην ενισχυτική διδασκαλία και να πάει για ποδόσφαιρο. Γι’ αυτό το λόγο τα 

σωφρονιστικά συστήματα ανά τον κόσμο όσο σκληρές τιμωρίες κι αν έχουν 

επιβάλει πιο συχνά παράγουν βιρτουόζους εγκληματίες παρά νομοταγείς πολίτες.  

 

ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 Μια από τις βασικές δομές που καθορίζουν τη συμπεριφορά μας είναι τα σήματα 

ασφαλείας, τα ερεθίσματα (εξωτερικά ή εσωτερικά) δηλαδή που παράγονται κατά 

την εκδήλωση μη τιμωρητικών δράσεων , τα όποια αποκτούν εξαρτημένα θετικά 

ενισχυτική δύναμη λόγω της διαφορικής απουσίας τους κατά τις συνέπειες των 

τιμωρημένων μορφών, δηλαδή κατά την παρουσία αρνητικών ενισχυτών ή κατά τον 

τερματισμό θετικών ενισχυτών. Ως εξαρτημένα προκλητικά ερεθίσματα τα σήματα 

ασφαλείας προκαλούν εξαρτημένες αντιδράσεις παρόμοιες με αυτές που 

προκαλούνται ανεξάρτητα από τον τερματισμό αρνητικών ενισχυτών ή την 

ανάκτηση θετικών ενισχυτών, όπως η ανακούφιση, η ασφάλεια κι η ηρεμία. 

Παραδείγματος χάριν, σε περίπτωση που διαβάζουμε ένα δυσνόητα κι αδιάφορο 

βιβλίο για την επερχόμενη εξεταστική μια έντονα τιμωρητική διαδικασία τόσο γιατί 

προκαλεί συναισθήματα ατονίας όσο κι επειδή εντείνει το άγχος αφού δημιουργεί 

μεγάλη ανασφάλεια για τα ενδεχόμενα αποτελέσματα της μελέτης το να ανοίξουμε 

τα e-mail μας στον υπολογιστή που εν γένει είναι μια ουδέτερη διαδικασία ξαφνικά 

αποκτά ενισχυτικό χαρακτήρα καθώς το να μεταφερθούμε στον υπολογιστή, να 

ανοίξουμε το site και να περιηγηθούμε στις ηλεκτρονικές μας επιστολές είναι 

δράσεις που βοηθούν στο να αποφύγουμε τις αρνητικές συνέπειες μιας 

τιμωρητικής διαδικασίας, οπότε ξαφνικά αποκτούν ενισχυτικό χαρακτήρα και 

αυξάνεται η πιθανότητά τους να ξαναεμφανισθούν. Είναι αλήθεια άλλωστε πως πιο 

πολλές φορές θα ανοίξουμε το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο σε περιπτώσεις 

βαρετού διαβάσματος παρά σε μια μέρα γεμάτη από ενδιαφέρουσες 

δραστηριότητες και ευχάριστες συζητήσεις με φίλους ή συγγενείς.  
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ΑΝΤΙΛΗΨΗ/ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

Αυτές οι δυο έννοιες στα πλαίσια του συμπεριφορισμού δεν εξηγούνται με 

πολύπλοκες νοητικές εργασίες κάτι που έτσι κι αλλιώς θα αποτελούσε 

ουσιαστικοποίηση ούτε περιορίζεται σε περιγραφές του νευρικού συστήματος και 

των λειτουργιών του εγκεφάλου. Αντιθέτως στο συμπεριφορισμό η εξήγηση της 

οποιασδήποτε συμπεριφοράς έχει να κάνει με την παροντική και μακροπρόθεσμη 

αλληλεπίδραση των οργανισμών με το περιβάλλον τους. Βασικές έννοιες πάνω στις 

οποίες γίνεται η μελέτη όρων όπως η αντίληψη και η νοημοσύνη είναι το πλαίσιο, η 

γενίκευση και η διάκριση ερεθισμάτων.  

ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Η εκδήλωση της συμπεριφοράς μας δε λαμβάνει χώρα σε συνθήκες «κενού αέρος» 

όπως συναντάμε συχνά στα πειράματα φυσικής, αλλά εκδηλώνεται σε 

συγκεκριμένα πλαίσια. Οπότε είναι πιο πιθανό μια συμπεριφορά που έχει ενισχυθεί 

σε ένα πλαίσιο να εκδηλωθεί ξανά στο πλαίσιο αυτό παρά σε ένα εντελώς 

διαφορετικό πλαίσιο που η συγκεκριμένη συντελεστική τάξη δράσεων δεν 

ενισχύθηκε ποτέ ή έχει τιμωρηθεί. Παραδείγματος χάριν η φράση «θέλω μια κρύα 

σοκολάτα» θα ενισχυθεί στο πλαίσιο της καφετερίας και θα επιφέρει το δροσερό 

ρόφημα, οπότε είναι πιθανόν να ξαναεμφανιστεί σε αντίστοιχο πλαίσιο, ενώ η ίδια 

δράση (φράση) σε ένα χασάπικο όχι μόνο δεν θα είναι ενισχυτική (εξάλειψη της 

ενίσχυσης) καθώς καμία κρύα σοκολάτα δε θα επιφέρει, αλλά ταυτόχρονα 

ενδέχεται να είναι και τιμωρητική (γέλια, κοροϊδία, χλευασμός), οπότε μειώνεται η 

πιθανότητα να ξαναεκδηλωθεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο.  

ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ 

 Όπως είδαμε να συμβαίνει με τα εξαρτημένα αντανακλαστικά έτσι και στη 

συντελεστική συμπεριφορά οι δράσεις που εμφανίζονται πιο συχνά σε ένα πλαίσιο 

λόγω ενίσχυσης σε αυτό είναι πιθανόν να εκδηλωθούν πιο συχνά σε πλαίσια που 

μοιάζουν με αυτό. Στο παράδειγμά μας η φράση «θέλω μια κρύα σοκολάτα» 

ενισχύθηκε σε ένα πλαίσιο που υπάρχουν πολλές καρέκλες, σερβίρονται καφέδες, 

υπάρχουν σερβιτόροι, έχει μενού που συμπεριλαμβάνει τις λέξεις «κρύα 

σοκολάτα». Επομένως, είναι πιο πιθανό η δράση αυτή να ξαναεμφανιστεί σε ένα 

αντίστοιχο πλαίσιο ακόμη κι αν υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις (αντί για 

σερβιτόροι το μαγαζί είναι self service, αντί για καρέκλες να υπάρχουν σκαμπό, αντί 

για κρύα σοκολάτα ο κατάλογος γράφει απλώς σοκολάτα) παρά σε ένα περιβάλλον 

που υπάρχουν ωμά κρέατα, μπαλτάδες, τσιγκέλια και τεράστια ψυγεία.  

 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ 

 Το φαινόμενο κατά το οποίο η πιθανότητα εμφάνισης μιας συμπεριφοράς είναι 

μεγαλύτερη κατά την παρουσία ενός ερεθίσματος παρά κατά την παρουσία ενός 



52 
 

άλλου ερεθίσματος, ακόμη κι αν αυτό είναι παρόμοιο, ονομάζεται διάκριση 

ερεθισμάτων. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που του αρέσει να είναι 

καλοντυμένος σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (πχ κοσμικά πάρτι) το αγαπημένο του 

κουστούμι το συνδυάζει με ένα ακριβό παντελόνι γνωστής μάρκας επειδή στο 

παρελθόν έχει ενισχυθεί φορώντας αυτό το παντελόνι (πχ με φιλοφρονήσεις, 

περισσότερο φλερτ, κτλ)οπότε θα το προτιμήσει από ένα αντίστοιχο παντελόνι 

φτηνότερο κι όχι γνωστής μάρκας που δεν τον έχει ενισχύσει με κολακείες και 

περισσότερο θαυμασμό ή ερωτικό παιχνίδι (εξάλειψη της ενίσχυσης) αλλά μπορεί 

κιόλας το παντελόνι αυτό να ήταν το ερέθισμα που έδωσε την αφορμή για 

υποτιμητικά ή αρνητικά σχόλια κι απομόνωση (τιμωρία).  Έτσι παρά το γεγονός πως 

τα δυο παντελόνια μπορεί να έχουν το ίδιο χρώμα, το ίδιο σχέδιο ή και την ίδια 

υφή, η διαφορά στη μάρκα επειδή οδήγησε πότε σε ενίσχυση και πότε σε τιμωρία ή 

εξάλειψη της ενίσχυσης θα οδηγήσει το άτομο στο να επιλέγει πάντα το παντελόνι 

της γνωστής μάρκας όταν προσκαλείται στο συγκεκριμένο πλαίσιο.  

 Ας δούμε τώρα πως η διάκριση και η γενίκευση ερεθισμάτων στα διάφορα πλαίσια 

καθορίζει την αντίληψη: 

 Με διάκριση ενός τύπου μαθηματικού προβλήματος από άλλους και με 

γενίκευση κανόνων μαθηματικών που είναι ήδη γνωστοί βρίσκεται η λύση 

ενός δύσκολου μαθηματικού προβλήματος. 

 Όσες αλλαγές και να κάνουν οι συγγενείς ή φίλοι μας στο σώμα, στα ρούχα 

ή στα μαλλιά τους συνεχίζουμε να τους αναγνωρίζουμε με διάκριση 

ερεθισμάτων που προέρχονται από αυτούς και γενίκευση των ερεθισμάτων 

αυτών στα νέα πλαίσια. Παραδείγματος χάριν, αντιλαμβανόμαστε τον 

αδερφό μας παρά το ότι έχει αλλάξει αφού έβαλε γύψο στο χέρι και στο 

πόδι του γιατί διακρίνουμε τα ερεθίσματα που προέρχονται από αυτόν (το 

χρώμα των ματιών του, το στυλ των μαλλιών του, την αγαπημένη του 

μπλούζα) από αντίστοιχα ερεθίσματα (τα μάτια, τα μαλλιά και τις μπλούζες 

των υπολοίπων) και γενικεύουμε τα ερεθίσματα αυτά στο νέο πλαίσιο (τις 

γάζες και τους γύψους).  

 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑ 

 Διακριτικό ερέθισμα είναι εκείνο το ερέθισμα που αλλάζει την πιθανότητα 

εμφάνισης μιας δράσης λόγω των προηγούμενων επακόλουθων των δράσεων 

αυτών κατά την παρουσία του ερεθίσματος αυτού στο παρελθόν. Ακόμη κι αν 

υπάρχουν σε ένα parking 5 αυτοκίνητα ίδιας μάρκας, μοντέλου και χρώματος 

μπορούμε να διακρίνουμε το δικό μας μέσα από τις πινακίδες του (διακριτικό 

ερέθισμα) ή από τη θέση που το παρκάραμε (άλλο διακριτικό ερέθισμα). Κατά 

αντιστοιχία ακόμη κι αν τρακάρουμε κι αλλάξει πλήρως η όψη του αυτοκινήτου μας 
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θα είμαστε σε θέση να το αναγνωρίσουμε λόγω του αυτοκόλλητου που είχαμε 

κολλήσει στο πίσω παρμπρίζ (διακριτικό ερέθισμα). 

Διαφορά προκλητικού και διακριτικού ερεθίσματος 

 Η βασική διαφορά μεταξύ προκλητικών και διακριτικών ερεθισμάτων είναι πως τα 

πρώτα προκαλούν μια δράση, ενώ τα δεύτερα την προξενούν. Αυτό σημαίνει πως 

στην παρουσία ενός προκλητικού ερεθίσματος η εκδήλωση μιας συμπεριφοράς 

είναι αντανακλαστική, άρα σίγουρη κι αυτόματη, ενώ στην παρουσία ενός 

διακριτικού ερεθίσματος θα αυξηθούν οι πιθανότητες εμφάνισης μιας δράσης, όχι 

όμως με μια αυτόματη κι αναπότρεπτη διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, ένας δυνατός 

θόρυβος ή ένα γιγάντιο φίδι θα προκαλέσει οπωσδήποτε φόβο, αντιθέτως αν δω 

έναν άνθρωπο που έχει όλα τα διακριτικά ερεθίσματα (μαλλιά, μάτια, ύψος, 

σωματότυπος, χαμόγελο, προσφώνηση του ονόματός μου) του φίλου μου του 

Νίκου αυξάνεται η πιθανότητα να φωνάξω «Νίκο» και μειώνει την πιθανότητα να 

φωνάξω «Θανάση» ή… «Σοφία», αλλά και πάλι μπορεί να μη φωνάξω το όνομά του, 

καθώς μπορεί απλώς να του χαμογελάσω, να φωνάξω «φίλε» ή αν έχω παρεξηγηθεί 

μαζί του να τον αποφύγω.  

ΕD και EΔ 

Τα ερεθίσματα λοιπόν κατά την παρουσία των οποίων αυξάνεται η πιθανότητα 

εμφάνισης  μιας συντελεστικής τάξης δράσεων, επειδή κατά το παρελθόν μόνο 

κατά την παρουσία τους ενισχύθηκε αυτή η τάξη δράσεων συμβολίζονται ΕD, ενώ τα 

ερεθίσματα που δεν έχουν ενισχύσει με την παρουσία τους μια συγκεκριμένη 

μορφή δράσης, ενώ στην απουσία τους υπήρχε ενίσχυση αυτής συμβολίζονται EΔ. Η 

σχέση μεταξύ των ΕD και των EΔ είναι εύκαμπτη καθώς μπορεί εύκολα να 

αντιστραφεί με μια αλλαγή των συνεπειών τους. Αν παραδείγματος χάριν σε μια 

διασταύρωση δεξιά πηγαίνεις για το σπίτι σου κι αριστερά για τη δουλεία σου, το 

πρωί που θα κατευθύνεσαι για το χώρο εργασίας σου η ταμπέλα που έχει τη 

σήμανση «προς τα αριστερά» θα είναι ΕD για να στρίψεις το αμάξι σου, ενώ η 

σήμανση που θα γράφει «προς τα δεξιά» θα είναι EΔ για την ίδια πράξη. Το 

απόγευμα, όμως, γυρίζοντας για το σπίτι η ταμπέλα «προς τα δεξιά» γίνεται ΕD για 

να στρίψεις το αυτοκίνητό σου, ενώ η ταμπέλα «προς τα αριστερά» θα λειτουργεί 

ως EΔ  για αυτή τη δράση. 

ΧΤΙΣΙΜΟ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

 Κατά τη φιλοσοφική κι επιστημονική προσέγγιση της ανάλυσης της συμπεριφοράς 

ο άνθρωπος δε γεννιέται έχοντας de facto αντιληπτικές ικανότητες, αλλά έχοντας 

δυνατότητες αντίληψης που εκδηλώνονται ως ικανότητα μέσα από την 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Το νευρικό σύστημα δηλαδή όσο και τα 

χαρακτηριστικά του εγκεφάλου καθιστούν δυνατή την αντίληψη, τη διάκριση 

δηλαδή και τη γενίκευση ερεθισμάτων, αλλά δεν καθορίζουν το ποιες διακρίσεις και 

γενικεύσεις θα γίνουν, κάτι που επηρεάζεται μόνο από την αλληλεπίδραση με το 
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εξωτερικό κι εσωτερικό περιβάλλον. Παραδείγματος χάριν, ένα παιδί που αγνοεί τη 

διάκριση μεταξύ μικρού και μεγάλου για να αποκτήσει αυτή την αντιληπτική 

ικανότητα θα πρέπει η διαφορά στον όγκο των αντικειμένων να αποτελεί διακριτικό 

ερέθισμα, ώστε τα μεγαλύτερα σε όγκο αντικείμενα να είναι ΕD για τη διατύπωση 

της λέξης «μεγάλος» και  EΔ για τη λέξη «μικρός», αφού δε θα επιφέρει 

χειροκρότημα, επιβράβευση ή το να επιτύχει τη συνεννόηση (να πάρει δηλαδή το 

αντικείμενο που θέλει). Κατά αντιστοιχία για τα μικρότερα σε όγκο αντικείμενα 

μόνο η λέξη «μικρός» θα είναι ΕD για να το πάρει και για να το επικροτήσουν οι 

γύρω του, ενώ αντίστοιχα η λέξη μεγάλος θα είναι EΔ και δε θα έχει καμία θετική 

συνέπεια (εξάλειψη της ενίσχυσης) ή θα  έχει κι αρνητικές συνέπειες, όπως το 

απογοητευμένο πρόσωπο των γονιών και οι φωνές αγανάκτησης από τους γύρω 

του (τιμωρία). Η διάκριση προφανώς δε θα περιοριστεί για τα αντικείμενα που είναι 

μπροστά του και βάσει των οποίων έγινε η παραπάνω διάκριση, αλλά θα γενικευτεί 

και σε περίπτωση μάλιστα που συνεχίσει κατά αντιστοιχία η διαφορά συνεπειών 

στα επόμενα πλαίσια, τότε η γενίκευση αυτή θα επεκταθεί και θα γενικευτεί ακόμη 

περισσότερο (από 2 ανθρωπάκια Playmobil σε 2 κτίρια της γειτονίας και σε 3 

γεωμετρικά σχήματα αργότερα σε ένα κρίσιμο τεστ γεωμετρίας). Ακριβώς σε αυτή 

τη διαδικασία βασίζονται τα συνηθισμένα λεξιλογικά λάθη των μικρών παιδιών –ή 

των μεταναστών που μαθαίνουν μια νέα γλώσσα- όπως έναν άνθρωπο με μεγάλο 

όγκο και βάρος να τον πουν μεγάλο –κάτι που σε άλλες γλώσσες είναι σωστό- στα 

ελληνικά όμως ο όρος αυτός αναφέρεται πιο συχνά στην ηλικία ή στο κύρος παρά 

στο βάρος. Ακριβώς λοιπόν σε αυτό το σημείο αντιτίθεται του Piaget ο 

συμπεριφορισμός που θεωρεί πως στα 12 έτη, σαν η ηλικία να είναι η αιτία της 

ωρίμανσης και η ωρίμανση η αίτια της διάκρισης, το άτομο αποκτά ενεργητική 

νόηση και η σκέψη κι η αντίληψη του  γίνονται πιο ποιοτικές. Πάνω σε αυτή τη θέση 

στηρίχτηκε και το διάσημο πείραμά του με τα σπίρτα. 

Τα σπίρτα του Piaget 

 Ο ερευνητής τοποθέτησε 5 σπίρτα στη σειρά και 6 σπίρτα σε τριγωνική διάταξη, 

ώστε να καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο, και ρωτούσε παιδιά πριν τη συμπλήρωση 

των 12 χρόνων ποια είναι περισσότερα. Η πλειοψηφία των παιδιών αυτής της 

ηλικίας πράγματι έδινε τη λάθος απάντηση. Κατά τον Piaget αυτό που λείπει στα 

παιδιά των λανθασμένων απαντήσεων είναι η ωρίμανση ,η ποσότητα του χρόνου 

δηλαδή που εμποδίζει την εγρήγορση στη σκέψη και τη βελτίωση της ποιότητάς 

της. Είναι όμως αυτό που λείπει; Μόνο περιμένοντας να περάσουν τα χρόνια 

είμαστε σίγουροι πως τα παιδιά θα μάθουν να κάνουν τις απαραίτητες διακρίσεις; 

Η απάντηση κατά το συμπεριφορισμό είναι αρνητική, αυτό που λείπει πρώτα από 

όλα είναι οι περισσότερες διακρίσεις, πιθανόν τα παιδιά να έχουν συνδέσει τις 

μεγάλες ποσότητες (το περισσότερο) με το μεγαλύτερο μήκος (ψηλότερο κτίριο, 

ψηλότερος ή χοντρότερος άνθρωπος) αυτό λοιπόν που χρειάζονται είναι 

περισσότερες διακρίσεις, περισσότερα  ΕDκαι EΔ , ώστε να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους 
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κι άλλους παράγοντες (ποσότητες αντικειμένων), κάτι που μπορεί να μαθευτεί 

ανεξαρτήτως ηλικίας . Είναι λοιπόν λάθος ο Piaget; Στην πραγματικότητα όχι, όπως 

κι ο Freud ο Ελβετός φιλόσοφος είναι ένας εξαιρετικός παρατηρητής 

συμπεριφορών. Πράγματι, συνήθως τα παιδιά στα 12 αναπτύσσουν περισσότερες 

ικανότητες ίσως κι επειδή υπάρχει ανάπτυξη του νευρικού συστήματος ή του 

ανάλογου εγκεφαλικού τομέα, αλλά σίγουρα κι επειδή υπάρχει αλλαγή των 

αλληλεπιδράσεων με το περιβάλλον (στις περισσότερες χώρες στα 12 τα παιδιά 

αρχίζουν να διδάσκονται αφηρημένες έννοιες τόσο στα θετικά όσο και στα 

θεωρητικά μαθήματα, συμμετέχουν πιο ενεργά στις οικογενειακές εργασίες και 

αρχίζουν να έχουν για πρώτη φορά λόγο στις οικογενειακές συζητήσεις καθώς 

θεωρούνται σιγά σιγά έφηβοι κι όχι παιδιά). Επομένως μπορεί οι αυξημένες 

αλλαγές που παρατηρούνται εν γένει κι όχι μόνο στη νόηση στα 12 και στην έναρξη 

της εφηβείας να συσχετίζονται με αλλαγές στο νευρικό κι εγκεφαλικό σύστημα, γι’ 

αυτό άλλωστε η ηλικία αυτή σχεδόν παγκόσμια αποτελεί ορόσημο μετάβασης από 

την παιδική στην εφηβική ηλικία, αλλά η ταχύτητα, η γενίκευση, η ποιότητα και η 

ποσότητα των επιτυχιών της αντίληψης και της νοημοσύνης εξαρτώνται σχεδόν 

αποκλειστικά από τις διακρίσεις που επιτυγχάνονται μέσα από την αλληλεπίδραση 

με το περιβάλλον. 

 

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 Επειδή στο περιβάλλον που αλληλεπιδρούμε τα  ED που θα μας οδηγήσουν σε μια 

δράση δεν είναι πάντα διαθέσιμα χρειάζεται να τα παράγουμε μέσα από άλλες 

δράσεις, που τα είχαν παράγει κατά το παρελθόν, τις προδρομικές δράσεις όπως τις 

ονόμασε ο B.F. Skinner. Η νοικοκυρά παραδείγματος χάριν ανάβει το φούρνο όταν 

επιζητά την εικόνα του νερού να κοχλάζει που αποτελεί ED για να ρίξει σε αυτό τα 

μακαρόνια. 

 Είναι γεγονός πως οι προδρομικές δράσεις έχουν συνδεθεί με την πιο πολύπλοκη κι 

ανώτερη σκέψη κι είναι η ολοκληρωμένη συμπεριφοριστική απάντηση στο πώς ο 

άνθρωπος μπορεί να εκτελεί αφηρημένες και πολύπλοκες πράξεις. Για παράδειγμα, 

ο καλός λύτης μαθηματικών προβλημάτων προσπαθεί με διάφορες δράσεις 

(μαθηματικές πράξεις, απλοποιήσεις, αλλαγή θέσεων στους αριθμούς και στους 

αγνώστους της εξίσωσης) να φέρει το πρόβλημα σε μια μορφή που να τον βοηθήσει 

να βρει την απαραίτητη λύση, να γίνει δηλαδή η εικόνα της εξίσωσης ή του 

προβλήματος ένα ED  για τη λύση του. Έτσι, μια διάκριση στην οποία η λειτουργία 

ενός αντικειμένου ή γεγονότος ως διακριτικού ερεθίσματος εξαρτάται από την 

παρουσία ή την απουσία ενός δεύτερου διακριτικού ερεθίσματος ονομάζεται 

συντελεστική διάκριση υπό όρους και το ερέθισμα που ορίζει τη λειτουργία ενός 

άλλου  ED ή EΔ ονομάζεται καθοδηγητικά διακριτικό ερέθισμα και συμβολίζεται:     

ΕD (K). 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΤΙΜΩΡΙΑΣ 

 ΟΡΙΣΜΟΣ: Η σύνοψη της συστηματικής σχέσης μεταξύ της εμφάνισης δράσεων και 

της παραγωγής ενισχυτικών συνεπειών σε μια ορισμένη χρονική περίοδο.  

Πράγματι λοιπόν σε πολλές περιπτώσεις στη ζωή μας η ενίσχυση ή η τιμωρία δεν 

είναι κατανεμημένες τυχαία κι άναρχα αλλά τοποθετημένες με μια συνέπεια, με μια 

ακολουθία αρχών και με μια γραμμικότητα στο χρόνο. Παραδείγματος χάριν, το 

μισθό τον παίρνει ο υπάλληλος κάθε 15 ή 30 μέρες ανεξαρτήτως αν αυτόν τον μήνα 

ήταν περισσότερο ή λιγότερο παραγωγικός, αυτός που συμπληρώνει περισσότερα 

δελτία τζόκερ έχει πιο πολλές πιθανότητες να νικήσει από αυτόν που δεν έχει 

συμπληρώσει ποτέ ή που συμπληρώνει ελάχιστες φορές κι ο λογαριασμός της ΔΕΗ 

που μας καλεί να πληρώσουμε ένα ποσό έρχεται μια φορά στους 2 μήνες. Τα 

προγράμματα ενίσχυσης –ή και τιμωρίας- που μπορεί να καταγράψει κανείς είναι 

απεριόριστα όπως η ανθρώπινη φαντασία και δημιουργικότητα, ας δούμε όμως 

μερικά συνηθισμένα, προγράμματα που είναι βασισμένα κατά αναλογία ή κατά 

χρονικά διαστήματα: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 

Τα προγράμματα αναλογίας ορίζονται ως η μακροπρόθεσμη σχέση συμπεριφοράς 

περιβάλλοντος στην οποία η ενίσχυση βασίζεται στο ποσό των δράσεων μιας 

συντελεστικής τάξης που εκδηλώνεται. Για να παραχθεί δηλαδή το ενισχυτικό ή το 

τιμωρητικό ερέθισμα απαιτείται ένας κατάλληλος αριθμός δράσεων. 

Παράδειγμα  

 Για να ανοίξει κανείς τον υπολογιστή χρειάζεται ένας αριθμός δράσεων, να 

συνδέσεις το λαπ τοπ με την πρίζα, να πατήσεις το κουμπί της έναρξης (αναλογία 

«κατάλληλων δράσεων-ενίσχυση δράσεων 2:1), για να φάει κάποιος ένα ροδάκινο 

χρειάζεται εξίσου ένας αριθμός δράσεων, να το πάρει από τη φρουτιέρα, να το 

πλύνει, να το καθαρίσει και να το τοποθετήσει στο στόμα του (αναλογία 

«κατάλληλων δράσεων-ενίσχυση δράσεων 4:1) . Ακόμη και για τις περιπτώσεις 

τιμωρίας χρειάζεται ένας αριθμός συμπεριφορών για να επέλθει, πχ να πω τη 

φράση «θέλω να χωρίσουμε» στην κοπέλα που έχουμε σχέση για να επέλθουν 

φωνές, κλάματα, ενοχές , τσακωμοί (με αναλογία «κατάλληλων δράσεων- τιμωρία 

δράσεων 1: 1)  

 Τα προγράμματα αναλογίας μπορούν να χωριστούν σε δυο μεγάλες κατηγορίες, τα 

αμετάβλητης αναλογίας (ΑΑ) και τα μεταβλητής αναλογίας (ΜΑ): 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 

 Είναι η μακροπρόθεσμη σχέση συμπεριφοράς- περιβάλλοντος στην οποία η 

ενίσχυση ή τιμωρία βασίζεται στο ποσό των εκδηλωμένων δράσεων μιας 

συντελεστικής τάξης, το οποίο είναι προκαθορισμένο και κάθε φορά το ίδιο. Έτσι 

για να ανεβεί κανείς το κάστρο του Παλαμηδίου θα πρέπει να ανέβει 999 σκαλιά ή 
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για να πάρει ένας ποδοσφαιριστής κόκκινη κάρτα θα χρειαστεί  να κάνει δυο 

σκληρά μαρκαρίσματα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 

 Η μακροπρόθεσμη σχέση συμπεριφοράς- περιβάλλοντος στην οποία η ενίσχυση ή 

η τιμωρία βασίζεται στο ποσό των εκδηλωμένων δράσεων μιας συντελεστικής 

τάξης, όπου το ποσό αυτό όμως μεταβάλλεται από τον έναν ενισχυτή στον άλλον ή 

από τη μια τιμωρία στην άλλη. Για να προσληφθεί κάποιος σε μια δουλειά θα 

χρειαστεί έναν αριθμό συνεντεύξεων που δεν έχει προσδιοριστεί από πριν, αν θέλει 

να αλλάξει στο μέλλον ξανά εργασιακό περιβάλλον πάλι θα χρειαστεί έναν αριθμό 

συνεντεύξεων πιθανόν διαφορετικό από την τελευταία φορά, αλλά εξίσου 

ακαθόριστο και μη προκαθορισμένο. Αναλόγως, σε περίπτωση που ένας 

ηλεκτρολόγος χρησιμοποίει μη ειδικό κατσαβίδι για να ελέγξει αν μια παροχή έχει 

ρεύμα, δεν είναι προκαθορισμένο ούτε στις πόσες προσπάθειες θα τιμωρηθεί (θα 

πάθει ηλεκτροπληξία) ούτε πόσες προσπάθειες θα χρειαστούν για να 

«ξαναχτυπηθεί» από το ρεύμα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

 Τα προγράμματα αυτά ορίζονται ως η μακροπρόθεσμη σχέση συμπεριφοράς- 

περιβάλλοντος στην οποία η ενίσχυση ή η τιμωρία βασίζεται στην εκδήλωση μιας 

μόνο δράσης της συντελεστικής τάξης μετά την πάροδο ενός συγκεκριμένου 

χρονικού διαστήματος. Οι δράσεις που εκδηλώνονται πριν από τη λήξη αυτού του 

διαστήματος δεν συμβάλλουν στην παραγωγή του ενισχυτικού ή τιμωρητικού 

ερεθίσματος. Με απλά λόγια η ενίσχυση ή η τιμωρία έρχεται με το περάς του 

χρόνου και φτάνει μια δράση για να την επιφέρει, όλες οι άλλες δράσεις πριν το 

συγκεκριμένο χρονικό σημείο είναι δίχως αποτέλεσμα.   

Παράδειγμα  

 Το να πάω στο ταμείο να ζητήσω τον μισθό μου θα ενισχυθεί σα δράση μια φορά 

στις 15 ή 30 μέρες, όσες φορές και να πάω πριν από εκείνο το χρονικό διάστημα δεν 

πρόκειται να πληρωθώ. Από την άλλη το να διαβάσω την ανακοίνωση στο site της 

σχολής για το πότε ξεκινάει η εξεταστική, κάτι τιμωρητικό σε ένα βαθμό, καθώς θα 

με γεμίσει άγχος κι ανασφάλεια, θα επέλθει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, 

όταν γίνει η ανάρτηση, κάθε προηγούμενη επίσκεψή μου στο site δε θα έχει 

αποτέλεσμα.  

 Τα προγράμματα αυτά χωρίζονται με τη σειρά τους σε προγράμματα αμετάβλητου 

χρονικού διαστήματος (ΑΧΔ) και σε προγράμματα μεταβλητού χρονικού 

διαστήματος (ΜΧΔ): 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 Η μακροπρόθεσμη σχέση συμπεριφοράς – περιβάλλοντος στην οποία η ενίσχυση ή 

η τιμωρία βασίζεται στην εκδήλωση μιας μόνο δράσης της συντελεστικής τάξης 
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μετά την πάροδο ενός αμετάβλητου χρονικού διαστήματος. Οι δράσεις που 

εκδηλώνονται πριν από τη λήξη αυτού του διαστήματος δεν συμβάλουν στην 

παραγωγή του ενισχυτικού ή τιμωρητικού ερεθίσματος. Για παράδειγμα η 

αγαπημένη ενός νεαρού θα έρθει κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (πχ στις 8 το 

απόγευμα) στο σπίτι του, οπότε μόνο όταν κοιτάξει στις 8 το απόγευμα στο δρόμο 

από το μπαλκόνι θα ενισχυθεί η δράση του, όλες οι προηγούμενες δράσεις να 

κοιτάξει στο δρόμο δε θα ενισχυθούν. Το να έρθει η επιστολή, από την άλλη, από 

την εφορία με το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο κράτος γίνεται μια φορά το 

χρόνο, ας πούμε στις 22 Δεκεμβρίου, οπότε μόνο μια φορά το χρόνο, μόνο τη 

συγκεκριμένη ημερομηνία, η δράση μας να κοιτάξουμε το ταχυδρομικό κουτί θα 

τιμωρηθεί με την εμφάνιση του φακέλου από την εφορία, όσες φορές και να 

έχουμε κοιτάξει πριν δε θα έχουμε τιμωρηθεί. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 Η μακροπρόθεσμη σχέση συμπεριφοράς – περιβάλλοντος στην οποία η ενίσχυση 

βασίζεται στην εκδήλωση μιας μόνο δράσης της συντελεστικής τάξης μετά την 

πάροδο ενός μεταβλητού χρονικού διαστήματος. Οι δράσεις που εκδηλώνονται 

πριν από τη λήξη αυτού του διαστήματος δεν συμβάλουν στην παραγωγή του 

ενισχυτικού ερεθίσματος. Για παράδειγμα, η δράση του να μπεις στο καφενείο της 

γειτονίας σου και να συναντήσεις εκεί έναν καλό σου γείτονα, μια συνάντηση που 

δεν ήταν προκαθορισμένη και ούτε είναι γνωστό ποια από τις επόμενες φορές που 

θα εισέλθεις  στον χώρο του καφενείου θα ξανασυναντήσεις αυτό το γείτονα. Από 

την άλλη αν ένα παιδί παίζει ποδόσφαιρο στην αλάνα της γειτονιάς αντί να διαβάζει 

στο σπίτι δεν ξέρει πότε η μητέρα του θα περάσει από εκεί και θα αρχίσει τις φωνές 

ούτε γνωρίζει ποια από τις επόμενες φορές που η δράση του θα είναι να παίζει 

ποδόσφαιρο αντί να μελετάει θα τιμωρηθεί ξανά από τις άγριες φωνές της μητέρας 

του. 

ΠΑΥΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η παύση κατόπιν ενίσχυσης είναι η περίοδος διακοπής της εκδήλωσης δράσεων 

που εμφανίζεται ύστερα από την παραγωγή του ενισχυτικού ερεθίσματος σε ένα 

πρόγραμμα ενίσχυσης. Συνήθως η παύση αυτή εμφανίζεται σε προγράμματα 

σταθερής αναλογίας όπου το υποκείμενο έχει ενισχυθεί σταθερά ύστερα από ένα 

συγκεκριμένο αριθμό προσπαθειών οι οποίες αφού μόλις ενισχύθηκε έχουν 

εκμηδενιστεί, οπότε επειδή είναι ακόμη στην αρχής της αλυσίδας που θα του δώσει 

ξανά το ενισχυτικό ερέθισμα, η πρώτη δράση είναι λιγότερο ενισχυτική, έτσι 

επιφέρεται καθυστέρηση και μείωση των πιθανοτήτων να εμφανιστεί άμεσα. Πχ 

στα ελληνικά νησιά που το φλερτ το καλοκαίρι είναι συχνό φαινόμενο, ένας 

όμορφος νεαρός θα χρειαστεί ένα σύνολο δράσεων για να αποσπάσει την προσοχή, 

το φιλί και την ερωτική απόκριση μια κοπέλας (να της μιλήσει, να αστειευτεί, να 
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χορέψει μαζί της, να την κεράσει το ποτό της, κτλ), αφού ολοκληρωθεί επιτυχημένα 

το φλερτ με μια κοπέλα θα χρειαστεί μια περίοδος παύσης για να κάνεις τις ίδιες ή 

παρόμοιες δράσεις για να προσελκύσει την επόμενη κοπέλα που θα του τραβήξει 

την προσοχή.  

ΠΑΡΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 Οποιοδήποτε γεγονός αυξάνει ή μειώνει προσωρινά την ικανότητα μιας συνέπειας 

νε λειτουργεί ως ενισχυτική ονομάζεται παρωθητική διαδικασία. Οι θεμελιωτικές 

διαδικασίες είναι αυτές που προσωρινά θεμελιώνουν ή αυξάνουν την ενισχυτική 

δύναμη ενός ερεθίσματος, ενώ οι εκμηδενιστικές είναι αυτές που προσωρινά 

μειώνουν ή μηδενίζουν την ενισχυτική δύναμη ενός ερεθίσματος ή γεγονότος. Ο 

κορεσμός είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εκμηδενιστικής διαδικασίας, ενώ η 

στέρηση θεμελιωτικής. Πχ έχοντας μείνει νηστικός για πολλές ώρες μια 

καλοψημένη μπριζόλα λειτουργεί περισσότερο ως ενισχυτικό ερέθισμα από ότι 

συνήθως (στέρηση). Από τη στιγμή όμως που θα έχουμε καταβροχθίσει δυο 

μεγάλες μπριζόλες, μια σαλάτα και αρκετές πατάτες τηγανιτές η εμφάνιση μιας 

τρίτης μπριζόλας θα έχει χάσει εντελώς την ενισχυτική της δύναμη (κορεσμός), η 

οποία πιθανόν να αναγεννηθεί καθώς ξεπερνάμε το «φούσκωμα»… 

 

 Έχοντας πλέον δει περιληπτικά τόσο το φιλοσοφικό και λογοτεχνικό υπόβαθρο 

γύρω από την υπαρξιακή υπόσταση του ανθρώπου κι έχοντας συνοψίσει κάπως πιο 

αναλυτικά τους βασικούς κλάδους της ψυχολογίας και τις θέσεις τους για το τι είναι 

κι από τι διαμορφώνεται η φύση του ανθρώπου, μπορούμε πλέον να περάσουμε 

στην παρουσίαση της πειραματικής μελέτης που είναι και το βασικό θέμα αυτής της 

εργασίας και το πώς μετατράπηκε από κάποιες σκόρπιες σκέψεις και γενικά 

ερωτήματα σε συγκεκριμένες δομές, ενδιαφέροντα αποτελέσματα και πολλές 

περισσότερο και λιγότερο βέβαιες υποθέσεις. 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 

 Η αρχική σκέψη-απορία του πειράματος ήταν ποια θα μπορούσαν να είναι τα 

χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς σε ένα σύνθετο περιβάλλον που περιλαμβάνει 

ταυτόχρονα τιμωρίες κι ενισχύσεις, που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα και 

που όπως και με τις δυνάμεις στη φυσική, η συμπεριφορά γίνεται μια συνισταμένη 

με τις ενισχύσεις, τις τιμωρίες, τις εξαλείψεις του και τα σήματα ασφαλείας είναι οι 

συνιστώσες. Είναι αλήθεια πως στην πλειοψηφία των πειραμάτων γίνεται μια 

σκληρή προσπάθεια μελέτης μιας μόνο από τις παραπάνω συνιστώσες 

απομονωμένα, κάτι που ενισχύει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αλλά 

αποξενώνει την ερευνητική προσπάθεια από την πραγματική ζωή που η 

συμπεριφορά μας είναι πολύ πιο πολύπλοκη και επηρεάζεται από αναρίθμητους 

παράγοντες που πολλές φορές είναι κι αντίρροποι. Για παράδειγμα όταν θα βγούμε 

έξω με τους φίλους μας άλλες βραδιές μπορεί να περάσουμε υπέροχα κι άλλες 

άσχημα ή ακόμη την ίδια νύχτα μπορεί να ζήσουμε όμορφες στιγμές με καλό 

χιούμορ κι ενδιαφέρουσες κουβέντες αλλά και έντονα τιμωρητικές εμπειρίες, όπως 

απόρριψη από μια κοπέλα που μας είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον, ανακάτεμα 

λόγω μεγάλης κατανάλωσης αλκοόλ, κτλ. Σε αυτές τις πιο πολύπλοκες περιπτώσεις 

πώς σχηματίζεται η συμπεριφορά; Από τι εξαρτάται η συχνότητα και τα 

χαρακτηριστικά της; Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την πιθανότητα επανεμφάνισης 

ή εξάλειψής της; 

Μια δεύτερη σκέψη είχε να κάνει με το γεγονός πως σήμερα στον κόσμο της 

ψυχολογίας είναι σχεδόν αναπάντητο το ερώτημα ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

τιμωρίας και –εξαιρουμένης της ανάλυσης της συμπεριφοράς- σχεδόν όλες 

προσεγγίσεις της την απορρίπτουν για ηθικούς λόγους στις περισσότερες των 

περιπτώσεων στις θεωρητικές αναλύσεις και την εφαρμόζουν σε αρκετές θεραπείες 

ή πειραματικές προσπάθειες για πρακτικούς λόγους, διατηρώντας όμως σε κάθε 

περίπτωση μια απόμακρη ματιά από τη φύση της και τις συνέπειες της, καθώς έτσι 

θεωρούν πως διαφυλάττουν τη δεοντολογία τους. Η ιδεολογική διαφωνία μου με 

αυτή τη θέση ήταν μια από τις αφετηρίες αυτής της προσπάθειας, καθώς η τιμωρία 

και οι συνέπειες της ακόμη κι αν ιδεολογικά ή ηθικά θα με έβρισκαν πλήρως 

αντίθετο πρέπει για επιστημονικούς λόγους να μελετηθούν τόσο για να ξέρουμε αν 

πράγματι και πώς είναι βλαβερές για τον άνθρωπο, αλλά και για να είμαστε σε θέση 

τόσο να προτείνουμε εναλλακτικές μεθόδους μορφοποίησης της συμπεριφοράς, 

άσχετους από την τιμωρία, αν αυτή είναι βλαβερή κι αναποτελεσματική και 

δευτερευόντως να μπορούμε να βρίσκουμε «θεραπευτικές» προσεγγίσεις για 

άτομα που η συμπεριφορά τους έχει τιμωρηθεί πολύ και βάναυσα. Η αποχή από τη 

μελέτη και την κατανόηση της τιμωρίας δικαιώνει όλους όσους διαμορφώνουν τις 

συμπεριφορές των άλλων (καθηγητές, πολιτικοί, υπεύθυνοι προσωπικού, 

διαφημιστές, ψυχολόγοι, αλλά κι ο καθένας μας στις διαπροσωπικές ή 

επαγγελματικές του σχέσεις) με την τιμωρία και διαιωνίζει αυτή τη μέθοδο. 
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Επομένως, η συνύπαρξη της τιμωρίας με την ενίσχυση σε ένα πολύπλοκο πλαίσιο 

μας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε τη φύση της τιμωρίας και τη σχέση της  με 

την ενίσχυση επαναπροσδιορίζοντας ερωτήματα όπως: η τιμωρία κι η ενίσχυση 

είναι αντίρροπες διαδικασίες; Είναι συμμετρικές; Συμπορεύονται; 

Αλληλεπικαλύπτονται; 

Αφού στοιχειοθετήθηκαν κάπως τα γενικά ερωτήματα που «γέννησαν» την ανάγκη 

πραγματοποίησης αυτής της πειραματικής προσπάθειας το επόμενο ερώτημα ήταν 

ποιον από τους κλάδους της ψυχολογίας, ποια φιλοσοφική κι επιστημονική 

προσέγγιση πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή 

αξιοπιστία των μεθόδων, των αποτελεσμάτων και των υποθέσεων που θα 

διατυπωθούν. Η επιλογή της χρήσης των κανόνων και των θεωρητικών θέσεων της 

ανάλυσης της συμπεριφοράς ως εργαλείο οικοδόμησης και ανάλυσης της 

παρακάτω έρευνας είναι μια επιλογή που σίγουρα θα έβρισκε αντίθετη τη 

μεγαλύτερη μερίδα των συναδέλφων μου ανά τον κόσμο και θα ξεσήκωνε κύματα 

αποριών, αντιθέσεων ακόμη και απαξιωτικών σχολίων. Γιατί λοιπόν να επιλεχθεί η 

ανάλυση της συμπεριφοράς που ακόμα και για τον σπουδαίο νεοέλληνα διανοητή 

Δημήτρη Λιαντίνη είναι εγκλωβισμένη στη μελέτη του μαθησιακού φάσματος 

καθώς γενικεύει αυθαίρετα την τροποποίηση της συμπεριφοράς των ζώων στη 

συμπεριφορά του ανθρώπου;  Γιατί να εμπιστευτούμε τον κλάδο της ψυχολογίας 

που αγνοεί το γεγονός κατά τον Λάκωνα φιλόσοφο και μελετητή πως ναι μεν το 

περιστέρι μπορεί να ραμφίσει στην εντολή «ράμφιζε» αλλά δεν μπορεί να δώσει 

ποτέ το ίδιο παρόμοια εντολή; Γιατί να επιμένουμε σε αυτή την αναχρονιστική 

προσέγγιση που δέχεται μόνο ότι είναι δυνατό να παρατηρηθεί και να μπει σε 

«θετικιστικά» καλούπια; Γιατί να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε τόσο 

πολύπλοκα ερωτήματα με μια ανάλυση που δεν μπόρεσε να εξηγήσει την ανάπτυξη 

της γλώσσας και είναι ανίκανη να δώσει πειστικές απαντήσεις για συμπεριφορές 

που δεν αφορούν ζώα ή άτομα με νοητικά προβλήματα; Τι αναζητούμε στα 

συντρίμμια που άφησε η νέα θέαση της ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσα από τα 

μάτια του Chomsky; Τέλος, τι νόημα έχει ένας σύγχρονος ψυχολόγος να 

ενστερνίζεται τις θέσεις μιας ψυχολογίας που αποκλείει τα συναισθήματα και τη 

σκέψη και ρυθμίζει τη συμπεριφορά σαν ο άνθρωπος να είναι ρομπότ;  

 Η πιο εύκολη αλλά κι επιφανειακή απάντηση που θα μπορούσε να δώσει κανείς σε 

όλα αυτά τα ερωτήματα είναι πως τόσο σε παλιότερες όσο και στις πιο πρόσφατες 

έρευνες για όλες τις διαταραχές της συμπεριφοράς οι συμπεριφοριστικές θεραπείες 

έχουν δείξει πως είναι οι πλέον αποτελεσματικές κάτι που άλλωστε συμβαδίζει και 

με το βαθιά ωφελιμιστικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης. Δεν είναι 

τυχαίο άλλωστε πως παρά τις επιτυχίες και την κυριαρχία της γνωστικής 

ψυχολογίας για αρκετές δεκαετίες σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους που 

συσχετίζονταν με τη συμπεριφορά η αποτυχία της στις θεραπείες και στην κλινική 

πρακτική ανάγκασε ένα σημαντικό μέρος των γνωστικών ψυχολόγων να εφεύρουν 
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τον «γνωστικό συμπεριφορισμό», που δίνει εξήγηση στις διαταραχές βάσει των 

αρχών της γνωστικής ψυχολογίας, αλλά θεραπεία σε αυτές με βάση τον 

συμπεριφορισμό. Ακόμη κι έτσι όμως και παρά τη «νόθευση» με τις αρχές της 

γνωστικής ψυχολογίας πάλι αυτές οι θεραπείες θεωρούνται οι πλέον 

αποτελεσματικές –όχι όσο οι καθαρά συμπεριφορικές- στο χώρο της κλινικής 

ψυχολογίας και ανεξαρτήτως διαταραχής και ιδιαιτερότητας του ατόμου. 

 Παρ’ όλα αυτά μένοντας μόνο σε αυτό η απάντηση δεν είναι ολοκληρωμένη. 

Πρέπει να ειπωθεί πως σε μεγάλο βαθμό όλη αυτή η κριτική που γίνεται στο 

συμπεριφορισμό αφορά τις πρώτες εκδοχές του (τον Pavlov, τον Watson) ή 

ψυχολογικές αναλύσεις που δεν έχουν άμεση σχέση με το συμπεριφορισμό σήμερα 

( Thorndike, Bandura) και δεν λαμβάνει καθόλου υπ’ όψιν της τη συμπεριφοριστική 

ανάλυση ολοκληρωμένα όπως την έθεσε ο B.F. Skinner, ο πατέρας του 

νεοσυμπεριφορισμού. Για αυτόν ακριβώς το λόγο οι κριτικές κατά του 

συμπεριφορισμού αλλοιώνουν την αλήθεια και μεταφράζουν το γεγονός πως οι 

θιασώτες της σκιννερικής οπτικής δεν αποδίδουν τη συμπεριφορά στη σκέψη και τα 

συναισθήματα στο ότι ο συμπεριφορισμός αγνοεί, απαξιώνει ή αναιρεί αυτές της 

λειτουργίες (θεωρία του «μαύρου κουτιού»). Ακόμη και στην περίπτωση του 

Chomsky που θεωρείται πως είναι ο άνθρωπος που κλείδωσε το συμπεριφορισμό 

στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, οι θιασώτες αυτής της ακραίας θέσης ξεχνούν πως 

δεν υπάρχει σύγχρονος συμπεριφοριστής που ακριβώς επειδή αναζητά τη 

διαφύλαξη της θετικής καταβολής της επιστήμης του και την απόρριψη 

μεταφυσικών εννοιών στην εξήγηση της συμπεριφοράς (πχ νους, ψυχή, 

προσωπικότητα) λαμβάνει πάντα σοβαρά υπ’ όψιν του τις δυνατότητες και τους 

περιορισμούς του νευρικού συστήματος και του εγκεφάλου (εκεί εδράζει η 

ξεχωριστή ανθρώπινη ικανότητα της ομιλίας) αλλά ταυτόχρονα δε ξεχνά να 

μελετήσει την αλληλεπίδραση αυτών των στοιχείων με το περιβάλλον τους. (γιατί 

μιλάμε στην Αθήνα ελληνικά κι όχι πολωνικά)  

 Επίσης, είναι εμφανές διαβάζοντας παραπάνω για τη συντελεστική συμπεριφορά 

πως δεν μπορεί κάποιος να κατηγορήσει το συμπεριφορισμό πως δεν εξηγεί 

πολύπλοκες και σύνθετες συμπεριφορές και πως αρκείται όπως ο Pavlov κι ο 

Watson να υπεραναλύει τα αντανακλαστικά, όταν με καθαρά συμπεριφοριστικούς 

όρους κι αρχές της συντελεστικής συμπεριφοράς αναλύσαμε παραπάνω πώς μια 

μαθηματική διάνοια μπορεί να λύσει μαθηματικούς γρίφους και πώς ένας ποιητής 

δημιουργεί ένα σπάνιας ομορφιάς ποίημα. 

Ένας ακόμη λόγος που επιλέχτηκε η ανάλυση της συμπεριφοράς ως οδηγός για τον 

σχεδιασμό και την ανάλυση της πειραματικής προσπάθειας είναι πως βασίζεται εξ 

ολοκλήρου –όσο καμία άλλη ψυχολογική προσέγγιση- στους επιστημονικούς 

κανόνες και αρχές κι ειδικά σε ότι έχει να κάνει με την εκπόνηση πειραμάτων. Αυτό 

θα πει πως είτε οι περισσότερες ψυχολογικές έρευνες σήμερα παραμένουν 

περιγραφικές (πχ έρευνες συμπεραίνουν πως κάποιος που έχει πιο συνδυαστική 
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σκέψη λύνει καλύτερα τα προβλήματα μαθηματικών με δυο άγνωστους όρους, 

όμως δεν εξηγεί πουθενά από πού προέρχεται αυτή η ικανότητα της σκέψης, γιατί 

κάποιοι την έχουν και γιατί άλλοι όχι) είτε αποδίδουν συμπεριφορές σε 

ουσιαστικοποιημένες έννοιες (πχ έλυσε το πρόβλημα γιατί είχε περισσότερη 

αυτοπεποίθηση, χωρίς να εξηγεί πώς αποκτάται, από τι εξαρτάται και πώς 

μορφοποιείται αυτή η έννοια). Αντιθέτως, η ανάλυση της συμπεριφοράς προσπαθεί 

να μη συγχέει το πείραμα με την περιγραφική έρευνα και να αναζητά όσο το 

δυνατόν αξιόπιστες συνδέσεις μεταξύ εξαρτημένων κι ανεξάρτητων μεταβλητών και 

τον περιορισμό των παρασιτικών. Στα παραδείγματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

η ανάλυση της συμπεριφοράς αναζητά με αλλαγές στο περιβάλλον ποιες είναι οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές που αυξάνουν την συνδυαστική σκέψη και την 

αυτοπεποίθηση, που δεδομένα συνδέονται με τη λύση μαθηματικών προβλημάτων, 

καθώς προφανώς το να έχεις συνδυαστική σκέψη σημαίνει να λύνεις συνδυαστικά 

προβλήματα εξ ορισμού και η λύση πολύπλοκων μαθηματικών γρίφων οδηγεί 

σχεδόν πάλι εξ ορισμού στη βελτίωση της αυτοπεποίθησης. 

  Τέλος, η ανάλυση της συμπεριφοράς είναι η μόνη κατεύθυνση στη ψυχολογία που 

όχι μόνο δεν έχει διστάσει να μελετήσει την τιμωρία και τα χαρακτηριστικά της, 

αλλά είναι και η μόνη που την έχει απορρίψει με επιστημονικά κριτήρια από τις 

θεραπευτικές μεθόδους που προτείνει. Ταυτόχρονα είναι η μόνη ψυχολογική 

προσέγγιση που δεν αντιλαμβάνεται τις διεργασίες της σκέψεις και τα 

συναισθήματα (έννοιες που αφορούν απόλυτα την εργασία μας) ως πηγές της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς που ανήκουν στις σφαίρες του δόγματος και της 

μεταφυσικής –άρα δεν θέλουν περισσότερη ανάλυση κι εξήγηση- και αναλύει 

διεξοδικά τα αίτια πρόκλησης, προξένησης και διαμόρφωσής τους.  

  

 Η επόμενη φάση μορφοποίησης της πειραματικής προσπάθειας αφορούσε την 

αναζήτηση άρθρων και βιβλιογραφίας που θα μπορούσαν να διαφωτίσουν κάπως 

τα αρχικά ερωτήματα, να συγκεκριμενοποιήσουν τις απορίες και να προσθέσουν 

καινούργιο ενδιαφέρον για υποθέσεις που θεωρούνται παγιωμένες και πλήρως 

επαληθευμένες. Άρθρα που αφορούσαν έρευνες της ψυχολογίας, περιγραφικές 

μελέτες της συμπεριφοράς από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, προτάσεις 

θεραπευτικών μεθόδων ακόμη και φιλοσοφικές τοποθετήσεις επιστρατεύτηκαν για 

να «χτιστεί» αξιόπιστα το σύνολο των εξαρτημένων μεταβλητών που θα 

διερευνηθούν, το σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών που θα πρέπει να έχουν 

πραγματική συσχέτιση με τις εξαρτημένες και το σύνολο των παρασιτικών 

μεταβλητών που θα πρέπει να παραμεριστούν για την ποιοτικότερη προσέγγιση της 

πολύπλοκης αναζήτησής μας.  

 Ξεκινώντας τη μελέτη άρθρων μια βασική ιδεολογική κόντρα, άξια περαιτέρω 

ανάλυσης σημειώθηκε εξ αρχής. Από τη μια η σκιννερική άποψη διατείνεται πως η 

τιμωρία έχει κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά και συνέπειες τέτοιες που όχι μόνο 
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τη διαφοροποιούν από την ενίσχυση, αλλά απορρίπτουν κάθε πιθανότητα 

συμμετρικής αντιστοιχίας μεταξύ ενίσχυσης και τιμωρίας. Με λίγα λόγια η 

συσχέτιση των δυο αυτών εννοιών δεν είναι τόσο απλή ώστε με την ενίσχυση 

απλώς να αυξάνεται η πιθανότητα επανεμφάνισης μιας συμπεριφοράς και με την 

τιμωρία να μειώνεται αυτή η πιθανότητα. Ακριβώς αυτή η ποιοτική αντίθεση τους 

καθιστά την ενίσχυση κατάλληλη μέθοδο στη διαμόρφωση μιας συμπεριφοράς για 

εκπαιδευτικούς, θεραπευτικούς, κτλ λόγους, ενώ την τιμωρία τόσο ακατάλληλη, 

ώστε να πρέπει να αντικατασταθεί πλήρως από την εξάλειψη της ενίσχυσης στις 

περιπτώσεις που θέλουμε μια συμπεριφορά να πάψει να υφίσταται. Διαβάζοντας 

όμως μερικές έρευνες κι άρθρα της ανάλυσης της συμπεριφοράς –που είναι η μόνη 

που έχει ασχοληθεί έτσι κι αλλιώς με την τιμωρία- βλέπουμε να διατυμπανίζεται: 

 

 Πως όχι μόνο η τιμωρία έχει αντίστοιχα αποτελέσματα με την ενίσχυση, 

αλλά σε κάποιες περιπτώσεις (πχ αυτοτραυματισμούς) η τιμωρία είναι 

αποτελεσματικότερη, ανακαλύπτοντας μάλιστα πως σε μικρά προγράμματα 

ΜΧΔ  (μια τιμωρία ανά 120 δευτερόλεπτα περίπου) η τιμωρία γίνεται η 

πλέον αποτελεσματική μέθοδος. 

 

 Πως η τιμωρία μπορεί –αν όχι πρέπει- να επιβληθεί στις θεραπείες καθώς 

στο πείραμα των Rolider, Cumming και Van Houten ο στόχος της απόκτησης 

βλεμματικής επαφής παιδιών με αναπτυξιακές δυσκολίες με τους ερευνητές 

επιτεύχθηκε σε δυο διαφορετικές συνθήκες (ερευνητής μπροστά/ 

ερευνητής πίσω από το παιδί) μόνο με τη χορήγηση τιμωρίας κατά τη 

διαδικασία εκμάθησης της συμπεριφοράς φτάνοντας η εμφάνιση της 

επιθυμητής συμπεριφοράς στο 100% στο ένα υποκείμενο όταν η τιμωρία 

αντικατέστησε κάθε άλλη μέθοδο τροποποίησης της συμπεριφοράς (διδαχή 

κι επεξήγησής της). Αξίζει να σημειωθεί, όμως, πως στη συγκεκριμένη 

έρευνα δεν δοκιμάστηκε ποτέ η ενίσχυση ή η εξάλειψη της τιμωρίας ως 

μέθοδος. 

 

 Πως η παρουσία μιας ποικιλίας τιμωρητικών ενισχυτών (λεκτικών, δυνατοί 

ήχοι, το απότομο τέλος μιας ευχάριστης διαδικασίας) μειώνει την εμφάνιση 

της μη επιθυμητής συμπεριφοράς πιο αποτελεσματικά από ότι η παρουσία 

ενός είδους ή απλώς ενός αρνητικού ενισχυτή. 

 

 Πως η μείωση της συμπεριφοράς ενός τυφλού άντρα με νοητική υστέρηση 

να τραβάει τα μαλλιά του ως μορφή αυτοτραυματισμού επιτεύχθηκε σε ένα 

ιστορικό πείραμα του 1975 -που θυμίζει περισσότερο σκηνές από την ταινία 

του Stanley Kubrick Clockwork Orange ( Κουρδιστό Πορτοκάλι) του 1971- με 

τη χορήγηση από τους θεραπευτές από 30 λεπτά ως 7 ώρες τη μέρα για 3 
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χρόνια ηλεκτροσόκ. Πείραμα που θυμίζοντας περισσότερο ναζιστικά 

βασανιστήρια αργότερα έδωσε τροφή στους ιδεολογικά πολέμιους του 

συμπεριφορισμού να ταυτίζουν την ανάλυση της συμπεριφοράς με τη βία 

και τα βασανιστήρια, κάτι που ιδεολογικά, επιστημονικά και ηθικά όχι μόνο 

δε συνάδει αλλά είναι και στο αντίθετο άκρο με το νεοσυμπεριφορισμό. 

               

 

 Πως μόνο μέσα από την τιμωρία άτομα που δεν έχουν διαταραχές μπορούν 

να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους, συγκεκριμένα να κόψουν το 

κάπνισμα, αρκεί κάθε φορά που ανοίγουν την ταμπακιέρα τους να τους 

χορηγείται ηλεκτρικό σοκ. Στο συγκεκριμένο πείραμα των Powell κι Arzin 

πράγματι παρατηρήθηκε μείωση της μη επιθυμητής συμπεριφοράς, αλλά 

αυτή αυξήθηκε πάλι στα ίδια πλαίσια με παύση χορήγησης της τιμωρίας. 

Στο ίδιο πείραμα αποδείχτηκε πως το προειδοποιητικό σήμα (εδώ ένας 

ήχος) επηρεάζει τη μείωση της μη επιθυμητής συμπεριφοράς, καθώς όσο 

περισσότερο διαρκούσε τόσο λιγότερο πιθανόν ήταν το άτομο να ανοίξει 

την ταμπακιέρα του. 

 

Από την άλλη βλέπουμε πως σε συνδυαστικές έρευνες που εμπεριείχαν τη 

συνύπαρξη ενίσχυσης και τιμωρίας πάλι δε γίνεται πάντα σαφής η μη 

συμμετρική φύση τους, αντιθέτως σε ορισμένες περιπτώσεις υποστηρίζεται πως 

η ταυτόχρονη παρουσία τους κρίνεται ωφελιμότερη στη διαμόρφωση της 

συμπεριφοράς, ότι πιστεύει δηλαδή ο B.F. Skinner για την συνύπαρξη και τη 

διάκριση ενίσχυσης και εξάλειψης της ενίσχυσης, συγκεκριμένα: 

 Σε ένα πείραμα κέρδους/ απώλειας του 2009 τα άτομα θα κέρδιζαν έναν 

πόντο αν μάντευαν γρήγορα και σωστά το αν είναι περισσότερα τα κίτρινα ή 

τα μπλε πρόσωπα ενός αγαπημένου ήρωα κόμιξ και θα έχαναν έναν πόντο ή 

δε θα έπαιρναν πόντο –ανάλογα με τη συνθήκη- αν δεν μάντευαν σωστά. Ο 

αριθμός των προσώπων που θα εμφανιζόταν στο ταμπλό ήταν 

συγκεκριμένος και μεγάλος (100), αλλά ταυτόχρονα πολλές ήταν κι οι 
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αναλογίες της συνύπαρξης των δυο ερεθισμάτων, των μπλε και κίτρινων 

προσώπων (πχ 56-44, 57-43). Η πιο δύσκολη αναλογία που δόθηκε ήταν 52-

48. Αυτό που αποδείχτηκε είναι πως στη συνθήκη που συμπεριελάμβανε 

ενίσχυση και τιμωρία τα άτομα έδειχναν περισσότερη «ευαισθησία» στο να 

διακρίνουν τα πρόσωπα ποιανού χρώματος είναι περισσότερα, ακόμη και 

στην περίπτωση της δύσκολης αναλογίας. Επομένως η συνύπαρξη 

ενίσχυσης και τιμωρίας βελτιώνει την αντίληψη και τη νοημοσύνη του 

ανθρώπου καθώς τον κάνει ικανότερο να διακρίνει περισσότερα ΕΔ και ΕD. 

 

 Σε ένα άλλο πείραμα του 2008 το υποκείμενο έπρεπε να «κλικάρει» πάνω 

σε έναν από τους 2 κινούμενους στόχους που εμφανίζονταν στην οθόνη του 

υπολογιστή, κάτι που θα μπορούσε να του δώσει ή να του αφαιρέσει 

χρήματα. Στην έρευνα αυτή τα αποτελέσματα είναι πιο κοντά στις απόψεις 

του νεοσυμπεριφορισμού καθώς υπογραμμίζεται η μη συμμετρική 

συσχέτιση ενίσχυσης και τιμωρίας, καθώς η ταυτόχρονη εμφάνισή τους 

μείωσε τη δυναμική της ενίσχυσης, συγκρίνοντας τουλάχιστον τη συνθήκη 

ύπαρξης μόνο ενίσχυσης με τη συνθήκη συνύπαρξης ενίσχυσης και 

τιμωρίας. 

 

 

 Σε ένα παλιότερο πείραμα είχε αποδειχτεί πως σε ζώα (περιστέρια 

συγκεκριμένα) ή ταυτόχρονη παρουσία ενίσχυσης και τιμωρίας σε 2 

ερεθίσματα (ενίσχυση στο ένα, τιμωρία στο άλλο) μπορούσε να αυξήσει την 

πιθανότητα εμφάνισης της συμπεριφοράς –ράμφισμα- που προκαλούσε το 

θετικό ερέθισμα σε σχέση με την απλή ενίσχυση του ενός ερεθίσματος, 

χωρίς την τιμωρία του άλλου. Μάλιστα, όταν έπαυε να τιμωρείται το ένα 

ερέθισμα μειωνόταν η συχνότητα ραμφίσματος που προκαλούσε το θετικό 

ερέθισμα. 

 

Όπως έχουμε ήδη πει τα αποτελέσματα των περισσότερων ερευνών που 

παραθέσαμε έρχονται σε αντίθεση με τη θεωρία του σκιννερικού συμπεριφορισμού 

για τα χαρακτηριστικά της τιμωρίας και συγκεκριμένα: 

 Ότι η τιμωρία δεν μειώνει οπωσδήποτε τη συχνότητα εμφάνισης μιας 

συμπεριφοράς. 

 Ότι οι συνέπειες της τιμωρίας είναι διαμετρικά αντίθετες κι όχι συμμετρικά 

αντίστοιχες από αυτές της ενίσχυσης. 

 Ότι η ταυτόχρονη παρουσία ενίσχυσης και τιμωρίας μειώνει παρά αυξάνει 

τις θετικές συνέπειες της ενίσχυσης στη συμπεριφορά. 

 Επομένως, το να αποδείξουμε ποιος από τους δυο πόλους αυτής της επιστημονικής 

αντιπαράθεσης είναι καλύτερα τεκμηριωμένος έγινε ο βασικός στόχος της έρευνας 
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μας και ο θεμέλιος λίθος της δόμησής της. Έτσι το βασικό ερώτημα του πειράματος 

που διενεργήθηκε ήταν το εξής: 

Είναι η τιμωρία συμμετρικά αντίθετη της ενίσχυσης ή έχει τελικά διαφορετικές 

συνέπειες από αυτή; 

Για να δοθεί μια αξιόπιστη απάντηση στο παραπάνω ερώτημα θέσαμε 4 βασικούς 

άξονες ανάλυσής, 4 υποερωτήματα που αν απαντηθούν θα δώσουν στοιχεία 

ενισχυτικά για τη λύση αυτού του ισχυρού γόρδιου δεσμού της επιστημονικής 

κοινότητας: 

1. Πώς κι αν επηρεάζει η ενίσχυση κι η τιμωρία τη δημιουργία τακτικών, άρα 

εμμέσως και τη δημιουργική σκέψη και τη δυνατότητα λύσης προβλημάτων. 

2. Πώς κι αν επηρεάζει η ενίσχυση κι η τιμωρία το χρόνο κατανάλωσης σκέψης 

τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 

3. Πόσο κι αν μπορεί να επηρεαστεί η «αυτοπεποίθηση» με βάση αν η δράση 

έχει ενισχυθεί ή τιμωρηθεί. 

4. Μπορεί η ενίσχυση και η τιμωρία να επηρεάσουν τις εξηγήσεις του ατόμου 

για τη συμπεριφορά του; (απόδοση σε εσωτερικά ή εξωτερικά αίτια) 

 Ας δούμε τι ανέδειξε η προ-μελέτη μας στη βιβλιογραφία για τον καθένα από τους 

παραπάνω άξονες πριν προχωρήσουμε στο σχεδιασμό της έρευνας: 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 

 Αν και το ερευνητικό πεδίο στο πότε, πώς και γιατί οι άνθρωποι παράγουν πιο 

συχνά τακτικές είναι μικρό, καθώς οι περισσότερες έρευνες είναι περιγραφικές και 

μελετούν τη συμπεριφορά των ατόμων που έχουν ήδη την ικανότητα να παράγουν 

τακτικές έναντι αυτών που δεν την έχουν χωρίς να εξηγούν τα αίτια της 

διαφοροποίησής αυτής, κάποια αποτελέσματα που ανακαλύφθηκαν είναι τα εξής: 

 Σε έρευνες που έχουν γίνει αναφορικά με τη δημιουργία εργασιακών 

πλάνων έχει αποδειχτεί πως η παραγωγή κι η σταθερότητα των τακτικών 

συνδέεται αρνητικά: 

 Με την αμφισημία στους ρόλους 

 Με τα συμπτώματα στρες 

 Με τη σύγκρουση ρόλων 

 Με ρόλους που απαιτούν καινοτομία και παραπάνω προσπάθεια  

                Και συνδέεται θετικά: 

 Με την ευχαρίστηση στη δουλειά 

 Με την καλοδομημένη οργάνωση της εργασίας 

 Με τη σαφή διάκριση των ρόλων. 

 Το να ακολουθήσουμε γενικούς κανόνες και αφηρημένες οδηγίες είναι πιο 

δύσκολο και μπερδεμένο, καθώς έχουμε μάθει να συμμορφωνόμαστε σε 

συγκεκριμένα πλαίσια κι όρους. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η παραγωγή 
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περισσότερων και ποιοτικότερων τακτικών μπορεί να επιτευχθεί με 

απλοποίηση των όρων και με συγκεκριμένα παραδείγματα κι εντολές. 

 

«ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΚΕΨΗΣ» Ή ΠΟΤΕ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  

  Γενικά αυτό που πιστεύεται είναι πως η σκέψης είναι ο πυρήνας της ευφυΐας και η 

προώθησή της είναι βασικό οικοδόμημα της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους. Στα 

επιστημονικά πονήματα γύρω από αυτή, η σκέψη χωρίστηκε σε 6 επίπεδα: τον 

σκοπό, τη διαδικασία, τα δεδομένα σκέψης, την ποιότητα, την αυτορρύθμιση και 

τους λοιπούς μη καθορισμένους παράγοντες.  

 Για τη ανάπτυξη της ποσότητας της σκέψης και ειδικά της κριτικής σκέψεις συχνά 

έχουν κάνει αναφορές οι οπαδοί της πιαζετιανής θεωρίας και έθεσαν του εξής 

όρους που θα μπορούσαν να κάνουν τον άνθρωπο και συγκεκριμένα τους μαθητές 

στην εκπαιδευτική διαδικασία να σκέφτονται παραπάνω και πιο κριτικά: 

 Η διαδικασία της απόκτησης νέων γνώσεων να πάψει να θυμίζει σχολείο και 

μάθημα. 

 Το περιβάλλον του σχολείου να διανθιστεί με περισσότερες συζητήσεις. 

 Αύξηση των προβλημάτων προς λύση και μείωση της διδασκαλίας. 

 Πολλές γραπτές εργασίες. 

 Εξατομικευμένη διδασκαλία. 

 Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του καθηγητή, ώστε να βελτιωθούν οι 

αλληλεπιδράσεις του με τους μαθητές. 

 Αν και η παραπάνω τοποθέτηση ανήκει σε οπαδούς του Piaget οπότε κι αυτόματα 

στους κόλπους της γνωστικής και της εξελικτικής ψυχολογίας οι προτάσεις που 

αναφέρονται δεν αφορούν τις γνωστικές αιτιάσεις για την πηγή προέλευσης της 

συμπεριφοράς (τη σκέψη), αλλά το πεδίο εκδήλωσής της που είναι το περιβάλλον 

και οι αλληλεπιδράσεις. 

Από εκεί και πέρα είναι σχεδόν παραδεδεγμένο από τους πιο πολλούς ψυχολόγους 

πως η σκέψης δεν είναι κάτι σταθερό και αμετάβλητο και μέσα από τις κατάλληλες 

διεργασίες μπορεί να αλλάξει τα βασικά της χαρακτηριστικά, παρ’ όλα αυτά οι 

έρευνες για το ποιες είναι αυτές οι κατάλληλες διαδικασίες σπανίζουν στα 

επιστημονικά περιοδικά. Παρά ταύτα μια έρευνα που βασίστηκε στις αρχές της 

γνωστικής ψυχολογίας αποδείχτηκε πολύ χρήσιμη για το σχεδιασμό και την 

ανάλυση της παρούσας πειραματικής προσπάθειας. Συγκεκριμένα,  ο G. Claxton 

αποδεικνύει -προκαλώντας μεγάλη έκπληξη στο χώρο της ψυχολογίας και δη της 

γνωστικής- πως η επιταχυνόμενη σκέψη συνδέεται με την ασαφή σκέψη και τη 

σκέψη σε ύπνωση, ενώ η αργή σκέψη είναι προάγγελος της σοφίας, της βαθύτερης 

ανάλυσης και του σχεδιασμού τακτικών, καταρρίπτοντας το μύθο που θέλει τον 

ευφυή λύτη και το σοφό αναλυτή να σκέφτεται περισσότερο γιατί δημιουργεί 

περισσότερες σκέψεις σε λιγότερο χρόνο. 
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ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 

 Μελετώντας κανείς τη βιβλιογραφία που αφορά την αυτοπεποίθηση δεν μπορεί 

παρά να μη σταθεί στο διάσημο πείραμα της γνωστικής ψυχολογίας περί 

μαθημένης ανικανότητας. Σύμφωνα με αυτό σε δυο ομάδες από σκύλους 

χωρισμένους με τυχαίο τρόπο: 

1η ΜΕΡΑ                                                    

1η ομάδα 

Τους χορηγούνταν ηλεκτρική ενέργεια που μπορούσαν να σταματήσουν με το 

πάτημα ενός κουμπιού. 

2η ομάδα 

Τους χορηγούνταν επίσης ηλεκτρικά σοκ που οτιδήποτε και να έκαναν δε θα 

απαλλάσσονταν από αυτό. 

3η ομάδα 

Δεν τους χορηγήθηκε καθόλου το ηλεκτρικό σοκ. 

2η ΜΕΡΑ 

Τη μέρα αυτή όλα τα σκυλιά τοποθετήθηκαν σε μια πλατφόρμα που στο ένα της 

μισό χορηγούνταν ηλεκτρική ενέργεια, ενώ στο άλλο μισό όχι, τα δυο μισά της 

πλατφόρμας χωρίζονταν με ένα χαμηλό εμπόδιο: 

1η ομάδα 

Πηδούσαν το εμπόδιο που χώριζε την πλατφόρμα και περνούσαν στο ασφαλές 

κομμάτι που απουσίαζε το ηλεκτρικό σοκ. 

2η ομάδα  

Δεν προσπάθησαν καν να πηδήξουν στην απέναντι πλευρά παρά τα συνεχόμενα 

ηλεκτροσόκ  που δέχονταν. 
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3η ομάδα  

Τα 2/3 των υποκειμένων αυτής της ομάδα βρήκαν το «κόλπο σωτηρίας» και 

πηδούσαν στο ασφαλές μέρος της πλατφόρμας. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Γνωστικοί ψυχολόγοι: 

 Η έλλειψη πίστης κι αυτοπεποίθησης των σκύλων της δεύτερης ομάδας δεν τους 

έδωσε τη δυνατότητα να απαλλαχθούν από το ηλεκτρικό σοκ. 

Συμπεριφοριστές: 

 Η «αυτοπεποίθηση» των σκύλων προέρχεται από το ιστορικό των υποκειμένων,  

αυτά που το ιστορικό τους ήταν τέτοιο ώστε η αρνητική ενίσχυση να είναι ωφέλιμη 

τη δεύτερη μέρα θα γενικεύσουν τη συμπεριφορά τους, την αναζήτηση δηλαδή της 

αρνητικής ενίσχυσης, δείχνοντας περισσότερη «αυτοπεποίθηση», ενώ στα 

υποκείμενα που έγινε εξάλειψη της αρνητικής ενίσχυσης την πρώτη μέρα η 

εξάλειψη θα γενικευτεί και τη δεύτερη μέρα και τα υποκείμενα θα παρουσιάζουν 

λιγότερη «αυτοπεποίθηση» και πίστη στον εαυτό και στις δράσεις τους. Και στις 

δυο περιπτώσεις πάντως η δημιουργία και η μορφοποίηση της αυτοπεποίθησης 

εξαρτάται μάλλον από εξωτερικούς παράγοντες παρά βρίσκεται «μέσα μας».  

Ας ρίξουμε όμως μια ματιά και σε άλλες έρευνες που αφορούν την αυτοπεποίθηση: 

 

 Σε ένα σύνολο ερευνών έχει αποδειχτεί πως οι καλές επιδόσεις ενισχύουν 

την αυτοπεποίθηση κι όχι το αντίθετο. Πιο συγκεκριμένα, τόσο σε σχολικές 

επιδόσεις παιδιών όσο και σε επαγγελματικές επιδόσεις ενηλίκων οι 

προσπάθειες βελτίωσης της πίστης στον εαυτό χωρίς προσπάθεια βελτίωση 

στις επιδόσεις τους οδήγησε στο να είναι αντιπαραγωγικοί. Αντίστοιχα 

αποτελέσματα έχουν βρεθεί και για τις κοινωνικές- διαπροσωπικές σχέσεις 

που οι επιτυχίες σε αυτές βελτιώνουν την αυτοπεποίθηση, ενώ η αύξηση της 

αυτοπεποίθησης με λεκτικούς επαίνους και θεωρητικά επιχειρήματα χωρίς 

πρακτική συσχέτιση οδηγεί σε αποτυχίες. 

 

 Σε άλλες έρευνες έχει αποδειχτεί η διάκριση της αυτοπεποίθησης των 

ατόμων με βάση τον τομέα. Σε μια έρευνα παραδείγματος χάριν που έγινε 

στον Καναδά από τους Wan-Ping, K.L Dion και K.K. Dion οι ντόπιοι που είχαν 

αυτοπεποίθηση στις γλωσσικές τους ικανότητες έδειχναν να γενικεύουν την 

πίστη τους στις ικανότητές τους σε άλλους αντίστοιχους παράγοντες όπως οι 

δυνατότητες προσαρμογής σε σχέση με διάφορες μειονότητες της περιοχής. 

Από την άλλη όμως λόγω της πυκνής οργάνωσης των μειονοτήτων στις 

κοινότητες τους πχ China Τown τα μέλη των κοινοτήτων έδειχναν σαφώς 

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε θέματα που αφορούσαν την εθνική τους 
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ταυτότητα, τις συνήθειες του λαού τους και τη συμμετοχή στα ήθη και στα 

έθιμα από ότι οι καναδοί στα αντίστοιχα δικά τους. 

 

 

 Γενικά πάντως στις πρόσφατες προσπάθειες ανάλυσης την έννοιας 

αυτοπεποίθησης και στους παράγοντες που την καθορίζουν κυρίαρχο ρόλο 

φαίνεται να παίζουν:  

 

 Οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας που μπορεί να έχει 

δημιουργήσει ασταθές ψυχολογικό περιβάλλον. 

 Η αλληλεπίδραση με ανθρώπους ψηλότερης ή 

χαμηλότερης αυτοπεποίθησης. 

 Η εξάρτηση της αυτοπεποίθησης από το πλαίσιο που 

λαμβάνει χώρα. 

 

 Τέλος, αυτό που είναι σημαντικό να ειπωθεί καθώς είναι κομβικό για την 

παρακάτω πειραματική μελέτη είναι πως υπάρχουν απόψεις πως η υψηλή 

αυτοπεποίθηση είναι η αιτία βίαιων κι επιθετικών συμπεριφορών καθώς ο 

εγωισμός του ανθρώπου που πιστεύει περισσότερο στον εαυτό του 

πληγώνεται ευκολότερα. Επίσης, υπάρχει θετική συσχέτιση  του 

ναρκισσισμού με τη συχνή εκδήλωση υψηλής νευρικής εκτόνωσης, κάτι που 

οδήγησε αρκετούς ψυχολόγους να κρίνουν πως τελικά ο ναρκισσισμός κι όχι 

η αυτοπεποίθηση είναι αυτός που οδηγεί σε πιο επιθετικές συμπεριφορές, 

αν και τα όρια των δυο εννοιών είναι δυσδιάκριτα. 

 

ΑΥΤΟΑΠΟΔΟΣΗ/ ΕΤΕΡΟΑΠΟΔΟΣΗ 

  Με τις έννοιες αυτές έχει ασχοληθεί παραπάνω η κοινωνική ψυχολογία παρ’ όλα 

αυτά συνδέονται άμεσα και με τη δική μας έρευνα. Η βασική θεωρία γύρω από 

αυτές της έννοιες αναφέρει πως επειδή ο άνθρωπος είναι ο πρωταγωνιστής της 

ζωής και των δράσεων του  συνηθίζει να επεξηγεί τη συμπεριφορά του με 

εσωτερικά αίτια (αυτοαπόδοση) κι  επειδή είναι παρατηρητής της συμπεριφοράς 

των άλλων εξηγεί τις δράσεις τους με τη βοήθεια εξωτερικών αιτίων 

(ετεροαπόδοση). Δεν είναι όμως τόσο απλό το ζήτημα και γι’ αυτό έχουν 

διατυπωθεί κι ακριβώς αντίθετες θέσεις, ακριβώς δηλαδή επειδή το άτομο γνωρίζει 

την ποικιλία των διακυμάνσεων της συμπεριφοράς του του είναι δύσκολο να την 

αποδώσει σε προδιαθέσεις, αντιθέτως η έλλειψη επαρκών πληροφοριών για τον 

δράστη των άλλων συμπεριφορών οδηγείται σε εξηγήσεις που αφορούν 

περισσότερο το εξωτερικό περιβάλλον. Τέλος, έχει παρατηρηθεί πως συνήθως τα 

υποκείμενα αποδίδουν τις θετικές συμπεριφορές τους σε εσωτερικά αίτια και 

προδιαθέσεις και τις αρνητικές σε εξωτερικά. Για παράδειγμα, κάποιος αν πετύχει 
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στις εξετάσεις αποδίδει την επιτυχία του στον υψηλό δείκτη νοημοσύνης του, ενώ 

αν αποτύχει στην ατυχία και στη δυσκολία των θεμάτων. Αντιθέτως στην απόδοση 

των συμπεριφορών των άλλων, όταν είναι θετικές συνήθως τις αποδίδουμε σε 

εξωτερικούς παράγοντες (πχ τύχη) κι όταν είναι αρνητικές σε εσωτερικά αίτια (πχ 

δεν προσπάθησε, ήταν δύσκολος στόχος για τις ικανότητες του). Παρ’ όλα αυτά στη 

δική μας ερευνητική προσπάθεια θέλουμε να δούμε όχι μόνο το πότε το ίδιο το 

άτομο σε μια συγκεκριμένη διαδικασία αλλάζει τον τρόπο που αποδίδει τη 

συμπεριφορά του (νίκη/ ήττα) αλλά να εξηγήσουμε και το γιατί, ποιες συνθήκες 

δηλαδή οδηγούν τα άτομα στην αυτοαπόδοση και ποιες στην ετεροαπόδοση. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 

 Για την ερευνητική μας διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν 8 υποκείμενα από 19-27 

ετών, όλοι φοιτητές (6 προπτυχιακοί, 2 μεταπτυχιακοί) κι οποίοι με τη συναίνεσή 

τους συμμετείχαν σε όλη τη διάρκεια του πειράματος είτε 1 είτε 2 μέρες ανάλογα 

με τον πειραματικό σχεδιασμό (5 υποκείμενα συμμετείχαν 2 ημέρες κι 3 

υποκείμενα 1 ημέρα). 

ΑΙΘΟΥΣΑ 

 Το πείραμα διεξήχθη στις 2 αίθουσες του εργαστηρίου της ανάλυσης της 

συμπεριφοράς του Παντείου Πανεπιστημίου, χώροι ειδικά διαμορφωμένοι ώστε το 

υποκείμενο να έχει την καλύτερη δυνατή αλληλεπίδραση με τη διαδικασία και να 

παραμείνει ανεπηρέαστο από εξωτερικούς παράγοντες κι εξωγενείς μεταβλητές. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

  Σε όλα τα υποκείμενα η παρουσία των μελών της πειραματικής ομάδας ήταν 

υποχρεωτική. Παρ’ όλα αυτά, αφότου εξηγούνταν οι κανόνες της διαδικασίας στα 

υποκείμενα απομακρυνόταν διακριτικά σε ένα διάδρομο αναμονής ή στην αυλή του 

πανεπιστημίου κοντά όμως στο χώρο διεξαγωγής του πειράματος, ώστε να μην 

επηρεάζονται τα υποκείμενα από την παρουσία μας, αλλά ταυτόχρονα να είναι 

δυνατή κι η άμεση πρόσβαση στον πειραματικό χώρο για εξήγηση τυχόν αποριών 

και λύση προβλημάτων, κάτι που στα περισσότερα υποκείμενα χρειάστηκε.  

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 Εκτός από την παρουσία ενός σταθερού ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω του 

οποίου έλαβε χώρα όλη η διαδικασία πολύτιμη ήταν και η βοήθεια ενός button, 

ειδικά σχεδιασμένου από τον προγραμματιστή του εργαστηρίου της ανάλυσης της 

συμπεριφοράς, δίπλα από το ποντίκι του υπολογιστή , ώστε να μετράει τη δύναμη 

των χτυπημάτων των υποκειμένων καθ’ όλη τη διαδικασία. Ως εργαλείο 

χρησιμοποιήθηκε επίσης κι ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου κι 

έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο κάτω από τις ερωτήσεις για να μπορούν τα 

υποκείμενα να απαντήσουν ελεύθερα, ενώ υπήρξαν στο συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο και 4 ερωτήσεις κλειστού τύπου που η απάντηση δινόταν με βάση 

την κλίμακα Likert. Παρ’ όλα αυτά επειδή οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις έχουν 

γενικά προβλήματα στη στατιστική τους ανάλυση και η δομή του πειράματος 

προσέφερε έτσι κι αλλιώς επαρκή στοιχεία για να απαντηθούν οι βασικές μας 

ερωτήσεις επιλέχθηκε οι ερωτήσεις αυτές να λειτουργήσουν επικουρικά στη μελέτη 

μας, ώστε να γίνει περισσότερος έλεγχος της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων και 

των επιδόσεων των ατόμων στη διαδικασία που υποβλήθηκαν.  Η κλίμακα Likert 

χρησιμοποιήθηκε εξίσου για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και για να μελετηθεί 

περαιτέρω τόσο η δράση των ουδέτερων φύλλων (ερώτηση 5), της αλληλεπίδρασής 



74 
 

των υποκειμένων με τα τυχερά παιχνίδια (ερώτηση 1)  όσο και για το κατά πόσο τα 

υποκείμενα είχαν υποψιαστεί πως η διαδικασία ήταν στημένη από πριν ή 

βασισμένη σε τυχαίους παράγοντες (ερώτηση 10). 

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΑΒΑ 

 Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος είναι μια 

παραλλαγή της μεθόδου ΑΒΑ, όπου Α: φάση μη επιρροής της ανεξάρτητης 

μεταβλητής, φάση Β: η φάση της ανατροπής, χορήγηση της ανεξάρτητης 

μεταβλητής, φάση Α: επιστροφή στην μη επιρροή της ανεξάρτητης και σύγκριση 

των εξαρτημένων μεταβλητών στις φάσεις Α και Β. Στην δική μας περίπτωση πάντως 

δεν υπήρξε δεδομένα η εναλλάξ εναλλαγή ΑΒ και μετά ΒΑ, αλλά υπήρχαν 

συνεχόμενες εναλλαγές στις φάσεις Α και Β σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς, 

όπου Α:πρόγραμμα που επιφέρει κέρδη στο υποκείμενο και Β: πρόγραμμα που 

επιφέρει ζημία. 

ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ 8 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ; 

 Μια απορία που πολλοί θα έθεταν είναι γιατί ενώ στις πιο πολλές περιπτώσεις 

πειραματικών ερευνών στην ιατρική, στη ψυχολογία, κτλ οι πειραματιστές 

αυξάνουν την ποσότητα των υποκειμένων προκειμένου να βελτιώσουν τα 

αποτελέσματα των ερευνών τους, εμείς περιοριστήκαμε στις δράσεις μόλις 8 

υποκειμένων. Στο ερώτημα αυτό εμείς θα απαντούσε ρωτώντας επίσης από πού 

προκύπτει πως ο καλύτερος τρόπος εξασφάλισης της αξιοπιστίας των 

αποτελεσμάτων μιας έρευνας είναι δεδομένα η αύξηση των υποκειμένων και μόνο. 

Πρώτα από όλα η επιλογή πληθυσμών και δη μεγάλων όταν γίνεται με τυχαίο 

χαρακτήρα –όπως σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις- εγκυμονεί προβλήματα 

αναξιόπιστης κατανομής. Ακόμη και με μια πιο προσεκτική κατανομή του 

πληθυσμού με το κριτήριο χ2 ή το κριτήριο Wilcoxon, είναι σίγουρο πως κάθε φορά 

που θα επαναλαμβάνεται το πείραμα θα υπάρχει μια μικρή ή μεγάλη απόκλιση από 

τον προηγούμενο μέσο όρο των αποτελεσμάτων λόγω συστημικών και ενδογενών 

κολλημάτων. Η αυθαίρετη παραδοχή στις περιπτώσεις μικρών αποκλίσεων πως η 

αξιοπιστία είναι αναντίρρητη κρίνεται αβάσιμη καθώς δεν απαντά τα ερωτήματα 

από πότε οι λεπτομέρειες είναι άνευ ερευνητικής σημασίας κι από πότε μπορούν να 

βγουν αξιόπιστα συμπεράσματα με συνεχόμενες παραλείψεις και χοντροκομμένες 

γενικεύσεις. Τέλος ποιος μπορεί να αγνοήσει ότι τόσο το κόστος μιας τέτοιας 

έρευνας είναι μεγάλο κι η εφαρμογή της συναντά αναρίθμητα πρακτικά κολλήματα. 

Από την άλλη πλευρά  μόνο μέσα από την εκτεταμένη ατομική ανάλυση μπορούν να 

σημειωθούν και να περιοριστούν οι ατομικές διαφορές, ενώ ταυτόχρονα μπορούμε 

να αντιληφθούμε τις λεπτομέρειες που είναι κομβικές για την εξαγωγή 

συνεπέστερων συμπερασμάτων. Ας το δούμε όμως αυτό με ένα παράδειγμα, αν σε 

ένα πείραμα που αναζητούσε τους παράγοντες που μπορούν να μειώσουν το 

κάπνισμα έπρεπε να μελετηθεί το αν η χορήγηση φυλλαδίου ενημέρωσης με τις 
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βλαβερές συνέπειες του τσιγάρου επιδρά καταλυτικά στη μείωση του έχοντας υπ’ 

όψιν μας ένα γενικό μέσο όρο μιας ομάδας τυχαίας κατανομής. Τόσο αυτός που 

κάπνιζε 15 τσιγάρα τη μέρα όσο κι αυτός που κάπνιζε 45 εντάσσονται σε έναν μέσο 

όρο 30 τσιγάρων την ημέρα που φυσικά δεν ανταποκρίνεται στην ξεχωριστή τους 

πραγματικότητα και δε σημειώνονται οι ποιοτικές διαφορές ανάμεσά τους. Σε 

περίπτωση που η χορήγηση του φυλλαδίου ρίξει το μέσο όρο στα 25 τσιγάρα την 

ημέρα πάλι θα είναι αδύνατο να σημειωθούν οι διαφορές αυτές που έφεραν αυτή 

την ανατροπή, καθώς είναι τελείως διαφορετικό η αλλαγή να επήλθε επειδή αυτός 

που κάπνιζε 15 τσιγάρα έπεσε στα 5, ενώ ο άλλος να συνεχίζει να καπνίζει 45 (τότε 

πχ μπορεί να ειπωθεί πως το μήνυμα ήταν αποτελεσματικό στους μη φανατικούς 

χρήστες), άλλο επειδή ο ένα το έκοψε εντελώς κι ο άλλος το έφτασε στα 50 (τότε 

μπορεί να ειπωθεί πως για τους «χαλαρούς» καπνιστές το μήνυμα είναι ευεργετικό, 

αλλά έχει αντίθετα αποτελέσματα στους φανατικούς οπαδούς του τσιγάρου) κι 

άλλο επειδή αυτός που κάπνιζε 15 τσιγάρα έφτασε να καπνίζει 25 κι αυτός που 

κάπνιζε 45 τσιγάρα τη μέρα καπνίζει μετά την ενημέρωση 25 εξίσου (τότε μπορούμε 

να πούμε πως το μήνυμα είχε σημαντική επίδραση στους «σκληροπυρηνικούς 

καπνιστές, αλλά είχε τα αντίθετα αποτελέσματα για τους «χαλαρούς»). Η 

απόκρυψη σημαντικών αλλαγών και η περιορισμένη οπτική φαινομένων είναι κάτι 

που προφανώς δε συμβαδίζει με την εκτεταμένη ατομική ανάλυση που μπορεί να 

βρεθεί τόσο η ροπή όσο και τα επίπεδα της αλλαγής ανά άτομο, να γίνει η 

απαραίτητη σημείωση κι εξέταση των μεγάλων ή μικρών ατομικών διαφορών και 

φυσικά να γίνουν οι απαραίτητες εξατομικευμένες παρεμβάσεις που μπορούν να 

επαληθεύσουν ή να εξαλείψουν την κάθε διαφορά. Για παράδειγμα, στην 

περίπτωση του πειράματος για την μείωση του καπνίσματος μπορεί η φράση 

«λιγότερες πιθανότητες για καρκίνο» να ήταν ευεργετική για μερικά υποκείμενα κι 

όχι για άλλα κάτι που είναι άσχετο με το πόσο κάπνιζαν και κάτι που δεν μπορεί να 

αποδοθεί μέσα από τις χοντροκομμένες γενικεύσεις μέσων όρων. Από την άλλη για 

τα άλλα άτομα μπορεί η φράση «πιο αθλητικό, υγιές και γυμνασμένο σώμα» που 

απουσίαζε από το φυλλάδιο να μπορούσε να λειτουργήσει αντίστοιχα ευεργετικά. 

Οπότε ενώ σε όλα τα υποκείμενα ο μηχανισμός μείωσης του καπνίσματος είναι να 

συνδυάσουν την κατάσταση μη κάπνισμα με ευχάριστες καταστάσεις (δυνατό 

σώμα) κι εξάλειψη δυσάρεστων πιθανοτήτων (καρκίνος στον πνεύμονα) 

προσαρμοσμένες στην ατομική ιδιαιτερότητα, κάτι που θα βρισκόταν εύκολα κι 

αμέσως σε εκτεταμένη ατομική ανάλυση,  οι ερευνητές κάνουν αυθαίρετες 

συνδέσεις που αφορούν το πόσο κάπνιζαν πριν διαβάσουν το φυλλάδιο, την ηλικία, 

το φύλο κι άλλες ουσιαστικοποιήσεις φωτίζοντας τις διαφορές ανάμεσα στα 

υποκείμενα και ξεχνώντας τα κοινά στοιχεία μεταξύ τους, τις φυσικές αρχές δηλαδή 

που ορίζουν τη συμπεριφορά. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Τα υποκείμενα εισέρχονταν στα εργαστήρια ανάλυσης της συμπεριφοράς του 

Πάντειου πανεπιστημίου και κατευθύνονταν στο ειδικά διαμορφωμένο κι 

απομονωμένο κομμάτι του όπου τους περίμενε ένας σταθερός ηλεκτρονικός 

υπολογιστής με της οδηγίες του «παιχνιδιού», της πειραματικής διαδικασίας 

δηλαδή που θα συμμετείχαν. Συγκεκριμένα, τους ενημέρωνε πως θα τους 

παρουσιάζονταν 12 φύλλα κλειστά στην οθόνη του υπολογιστή και τα άτομα θα 

είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα εξ αυτών μετακινώντας τον κέρσορα με το 

ποντίκι του υπολογιστή. Στη συνέχεια, για να ανοίξει το φύλλο της επιλογής τους θα 

έπρεπε να πατήσουν το button, μια εξειδικευμένη μαύρη συσκευή με ένα κόκκινο 

κουμπί στο κεντρικό της σημείο, που βρισκόταν ακριβώς δίπλα από το ποντίκι. Με 

αυτόν τον τρόπο θα έβλεπαν το χρώμα και τον αριθμό του φύλλου που είχαν 

επιλέξει, θα ενημερώνονταν αν είχαν κερδίσει ή αν είχαν χάσει πόντο αλλά και θα 

είχαν τη δυνατότητα να δουν το χρώμα και τον αριθμό των υπόλοιπων 11 φύλλων 

που δεν είχαν επιλεχθεί. Να σημειωθεί ακόμη πως τα υποκείμενα είχαν ενημερωθεί 

πως από το χρώμα κι όχι από τον αριθμό του φύλλου εξαρτιόταν το αν θα πάρουν ή 

αν θα χάσουν 1 πόντο (τα μισά υποκείμενα έχαναν 1 πόντο στα κόκκινα φύλλα και 

κέρδιζαν έναν πόντο στα μαύρα και για τα υπόλοιπα μισά ίσχυε το αντίθετο). Από 

τα 12 ανοιχτά φύλλα που θα εμφανίζονταν πάντα τα 4 θα ήταν κόκκινα, τα 4 μαύρα 

και τα 4 άσπρα ανεξαρτήτως με ποιο χρώμα νικούσε και με ποιο έχανε το 

υποκείμενο. Τα λευκά φύλλα ήταν τα ουδέτερα φύλλα, καθώς συμβόλιζαν πως με 

την παρουσία τους ότι το υποκείμενο ούτε έχανε ούτε κέρδιζε πόντο. Για να 

ξανακλείσουν τα φύλλα το υποκείμενο θα έπρεπε με το ποντίκι να απομακρύνει τον 

κέρσορα από το ανοιχτό φύλλο που είχε προηγουμένως επιλέξει, έχοντας έτσι την 

ευκαιρία να κρατάει ανοιχτά τα φύλλα για όσο διάστημα επιθυμεί. Κάτω από τα 

φύλλα υπήρχε μια ένδειξη των πόντων που είχε το υποκείμενο και μια στοίβα από 

κέρματα που αντικατόπτριζαν ψηφιακά τους πόντους του υποκειμένου. Η 

διαδικασία όλη ήταν χωρισμένη σε γύρους, που η ποσότητα τους όσο και η 

ποσότητα των προσπαθειών που απαιτούσαν δεν ήταν κοινή για τα υποκείμενα και 

ήταν προσχεδιασμένη από τον πειραματικό σχεδιασμό, στα μέσα των γύρων αυτών 

μια ένδειξη ενημέρωνε τα υποκείμενα ότι είναι στη μέση της φάσης και στο τέλος 

των γύρων εμφανιζόταν η ερώτηση σχετικά με το αν θέλουν να συνεχίσουν το 

παιχνίδι ή να τα παρατήσουν, χωρίς πίεση χρόνου για την απάντηση, ώστε να έχουν 

τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν αυτό το διάστημα ως διάλειμμα από τη 

διαδικασία. Τέλος, με τη λήξη του παιχνιδιού, δηλαδή όλων των γύρων, μια ένδειξη 

έβγαινε στην οθόνη που ευχαριστούσε τα υποκείμενα για τη συμμετοχή τους εκ 

μέρους του εργαστηρίου της ανάλυσης της συμπεριφοράς.  

 Από εκεί και πέρα, έχοντας ολοκληρώσει τη μελέτη της βιβλιογραφίας οι πρώτες 

ασχημάτιστες απορίες και οι σκόρπιες ιδέες έχουν μετατραπεί σε συγκεκριμένες 
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μεταβλητές και συνεκτικές δομές που μπορούν να οδηγήσουν σε όσο το δυνατόν 

πιο αξιόπιστες υποθέσεις και συμπεράσματα: 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 Οι δυο βασικές ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν: 

 Η χορήγηση ή η αφαίρεση πόντου –ή η παραμονή στους πόντους- μετά από 

κάθε επιλογή φύλου από το υποκείμενο. 

 Το αν το υποκείμενο είχε κέρδος ή ζημία σε σχέση με το αρχικό ποσό που 

διέθετε. 

Παράλληλα, παρατέθηκαν κι οι εξής ανεξάρτητες μεταβλητές: 

 Το αν τα υποκείμενα συμμετείχαν 1 ή 2 μέρες στην πειραματική διαδικασία. 

 Το φύλο των συμμετεχόντων 

 Το χρώμα του φύλλου –μαύρο ή κόκκινο- που προσέδιδε ή αφαιρούσε ένα 

πόντο. 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 Πότε το υποκείμενο έπαιζε με βάση τη θέση του προηγούμενου φύλλου, αν 

επέλεγε δηλαδή φύλλο σε θέση που αμέσως προηγουμένως υπήρχε φύλλο 

συγκεκριμένου χρώματος. 

 Ο χρόνος που σπατάλησε το υποκείμενο έχοντας ανοιχτά τα φύλλα. 

 Ο χρόνος που σπατάλησε το υποκείμενο έχοντας κλειστά τα φύλλα. 

 Η δύναμη που έβαζε το υποκείμενο όταν πατούσε το button σε κάθε 

προσπάθεια. 

 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 Η προϋπάρχουσα αλληλεπίδραση του ατόμου με παιχνίδια παρόμοια με την 

συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία (πχ παιχνίδια τζόγου), κάτι που 

μετρήθηκε με ειδική ερώτηση σε ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε σε 

καθένα από τα υποκείμενα. Η  επίδραση της παραπάνω μεταβλητής παρ’ 

όλα αυτά, θεωρήθηκε πως μετριαζόταν σε σημαντικό βαθμό λόγω της 

αλληλεπίδρασης με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. 

 Είναι σχεδόν σίγουρο πως κάποιες από τις δράσεις των υποκειμένων στα 

διάφορα σημεία του παιχνιδιού είχαν επηρεαστεί τόσο από τον αρχικό 

ενθουσιασμό και την προσμονή συμμετοχής στο πείραμα και τη θέληση να 

μας εντυπωσιάσουν αλλά και από την κούραση μετά από αρκετές 

προσπάθειες. Πιο αναλυτικά, η επίδραση των παρωθητικών διαδικασιών 

του κορεσμού και της στέρησης μπορεί να επέδρασαν καταλυτικά στη 

συμπεριφορά των υποκειμένων. Ένας τρόπος ελέγχου αυτής της εξωγενούς 
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μεταβλητής είναι με την τοποθέτηση ερώτησης στο τέλος κάθε γύρου για το 

αν τα υποκείμενα θέλουν να συνεχίσουν τη διαδικασία, ερώτηση που εκτός 

του ότι έδινε δυνατότητα απόδρασης στα υποκείμενα έδινε ταυτόχρονα και 

τον κατάλληλο χρόνο για να ξεκουραστούν.  

 Τέλος υπήρχε πάντα ο κίνδυνος να επηρεαστεί το υποκείμενο από 

εξωτερικά ερεθίσματα. Για να περιοριστεί αυτή η πιθανότητα τα υποκείμενα 

ήταν τοποθετημένα σε απομονωμένο χώρο, ειδικά διαμορφωμένο στο 

εργαστήριο, η πειραματική ομάδα παρέμεινε μακριά από τα υποκείμενα σε 

διάδρομο αναμονής ή στην αυλή του πανεπιστημίου, ώστε να μην 

αποσπάται η προσοχή των υποκειμένων αλλά όχι τόσο μακριά ώστε να μην 

μπορεί να παρέμβει σε περίπτωση ερώτησης, παρεξήγησης ή οποιασδήποτε 

αστοχίας. Τέλος, για να μην επηρεαστούν τα υποκείμενα από τα από την 

επίδραση της ζέστης, καθώς ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας έλαβε χώρα 

το καλοκαίρι, είχε προβλεφθεί η τοποθέτηση μικρού αθόρυβου ανεμιστήρα. 

 

 Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως όλη η έκβαση της διαδικασίας ήταν προκαθορισμένη 

από την ερευνητική ομάδα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια μεγάλη ποικιλία 

συνθηκών Α και Β, ώστε να είμαστε περισσότερο σίγουροι πως η ενίσχυση/κέρδος 

κι η τιμωρία/ ζημία καθόριζαν τη συμπεριφορά κι όχι η σειρά εμφάνισής τους στα 

υποκείμενα. Έτσι, ενώ τα υποκείμενα πίστευαν πως ο στόχος είναι να μαζέψουν 

όσο είναι δυνατόν περισσότερους πόντους κι αυτό που μελετούσαμε ήταν η ροπή 

στον τζόγο –κάποιος είπε και ότι θέλαμε να δώσουμε μάθημα αποτροπής από 

αυτόν- κι η εύρεση σωστών τακτικών και επιτυχημένων συνδυαστικών σκέψεων, 

αυτά που εμείς μελετούσαμε –κάτι που δεν ανακάλυψε κανείς- ήταν: 

 

1. ΠΟΤΕ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΑΙΖΑΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΤΗΝ 

ΤΗΡΟΥΣΑΝ 

 Είχε υποτεθεί πως μερικές από τις τακτικές που σίγουρα θα αναπτύσσονταν 

θα βασίζονταν στο προηγούμενο φύλλο και τη θέση του. Έτσι και μη 

μπορώντας να υποθέσουμε –ακόμη και να καταγράψουμε- κάθε πιθανή 

τακτική όλων των υποκειμένων με τη βοήθεια του προγραμματιστή 

καταγραφόταν αν το υποκείμενο επέλεγε το σημείο που προηγουμένως είχε 

εμφανιστεί θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο φύλλο. Η βασική υπόθεση λοιπόν 

που είχε γίνει είναι πως ανεξαρτήτως πού θα έπαιζε το υποκείμενο –δηλαδή 

μετά από θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο φύλλο- στις περιπτώσεις που μόλις 

είχε κερδίσει ή που θα είχε αυξήσει το κέρδος του ή έστω θα είχε περιορίσει 

τη ζημία, θα μειωνόταν η διασπορά των χτυπημάτων καθώς θα αυξανόταν η 

πιθανότητα το άτομο να έφτιαχνε τακτική που να στηριζόταν πως επειδή 

έπαιξε στο σημείο που προηγουμένως είχε εμφανιστεί το μαύρο, το κόκκινο 

ή το λευκό φύλλο πήρε τον πόντο, αύξησε το κέρδος ή μείωσε τη ζημία. 
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Αντίθετα, είχε γίνει η υπόθεση πως η ήττα, η ενίσχυση της ζημίας και –

πιθανόν- η μείωση του κέρδους να οδηγούσε τα υποκείμενα στην 

απομάκρυνση από κάθε συγκεκριμένη τακτική και να άφηνε το παιχνίδι στην 

τύχη, κάτι που για να επιβεβαιωθεί είχε επιστρατευτεί και η βοήθεια από το 

ερωτηματολόγιο και τις ανοιχτές ερωτήσεις 4 και 7. 

 

 

2. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΣΠΑΤΑΛΟΥΣΕ ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ 

ΦΥΛΛΑ 

Ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή ειδικά σχεδιασμένο από τον από τον 

προγραμματιστή του εργαστηρίου μετρούσε το χρόνο (συνολικά, ανά γύρο 

και ανά προσπάθεια) που το υποκείμενο χρησιμοποιούσε έχοντας τα φύλλα 

ανοιχτά. Υποθέτοντας πως –κι έχοντας υπ’ όψιν μας το πείραμα του Claxton 

που είδαμε νωρίτερα- όσος πιο πολύ ήταν ο χρόνος που σπαταλούσε το 

υποκείμενο , τόσες περισσότερες είναι οι πιθανότητες  να κοιτούσε τον 

πίνακα, να σκεφτόταν πιθανούς συνδυασμούς, να σχεδίαζε, να απέρριπτε ή 

να επαλήθευε τακτικές. Αυτό που λοιπόν εμείς εξετάζαμε είναι αν τα 

υποκείμενα σπαταλούσαν πιο πολύ χρόνο μετά από νίκη, στις φάσεις 

κέρδους ή έστω μείωσης της ζημίας, όταν έχαναν πόντους και στις φάσεις 

μεγάλης ζημίας ή αν δεν υπήρχαν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις 2 

καταστάσεις.  

 

3. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΣΠΑΤΑΛΟΥΣΕ ΝΑ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΦΥΛΛΑ 

Κατά αντιστοιχία με το προηγούμενο το πρόγραμμα στον υπολογιστή 

μετρούσε και το χρόνο που «σπαταλούσε» το υποκείμενο (ανά προσπάθεια 

και ανά γύρο αλλά και συνολικά στο παιχνίδι) από τη στιγμή που έκλειναν τα 

φύλλα με την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας μέχρι τη στιγμή που θα 

γινόταν η επιλογή του επόμενου φύλλου και θα άνοιγαν όλα τα φύλλα του 

πίνακα. Κατά αναλογία και βασισμένοι στην ίδια βιβλιογραφία υποθέσαμε 

πως αν σπατάλησε το υποκείμενο περισσότερο χρόνο να κοιτάζει τα κλειστά 

φύλλα μετά από ενισχυτικό, τιμωρητικό ή ουδέτερο ερέθισμα θα μπορούσε 

κιόλας να γίνει σύνδεση της ενίσχυσης ή της τιμωρίας με την περισσότερη ή 

τη λιγότερη σκέψη, την επανεξέταση του προβλήματος και τη δημιουργική 

σκέψη ή την παράδοση στην τύχη. Τέλος, παρ’ όλες τις σαφείς και 

προφανείς ομοιότητες της συνθήκης αυτής με την προηγούμενη αναλογία 

είναι σαφές πως αυτό που αξίζει να μελετηθεί και να εξηγηθεί είναι τυχόν 

διαφορές που μπορούν να δημιουργηθούν από τη λεπτή διαφορά ανοιχτών/ 

κλειστών φύλλων. 
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4. ΔΥΝΑΜΗ 

Τέλος, έχοντας κατά νου πως η αυτοπεποίθηση έχει συνδεθεί με πιο 

επιθετικές συμπεριφορές σε ένα μεγάλο σύνολο πειραμάτων αλλά και 

γνωρίζοντας από τη βιβλιογραφία πως η τιμωρία μπορεί να δημιουργήσει 

αντανακλαστικά φόβου, άρα και πιο αποδυναμωμένες και «ανασφαλείς» 

συμπεριφορές, έγινε η υπόθεση πως βάζοντας έναν μετρητή δύναμης στο 

button που χρησιμοποιούσαν τα υποκείμενα για να επιλέξουν ποιο φύλλο 

θέλουν να ανοιχτεί θα μπορούσαμε καταλήξουμε όσο το δυνατόν πιο 

αξιόπιστα κι έγκυρα σε ποια συνθήκη τα υποκείμενα θα έδειχναν 

μεγαλύτερα ποσοστά ενδείξεων αυτοπεποίθησης. Συμπληρώνοντας, 

επαληθεύοντας ή απορρίπτοντας έτσι τα προηγούμενα πειράματα και 

δίνοντας κάποιες σαφείς απαντήσεις στα διλήμματα που προέκυψαν 

μελετώντας τη βιβλιογραφία.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ας δούμε τώρα αναλυτικά τις επιδόσεις των 8 υποκειμένων που για λόγους 

δεοντολογίας δε θα αναφερθούν ολόκληρα τα ονόματά τους, παρά το αρχικό 

γράμμα του ονόματος και του επιθέτου τους, όπως έχει αναφερθεί οι διαστάσεις 

που θα μελετηθούν είναι 4, τι χρώμα ήταν προηγούμενο φύλλο της θέσης που 

επιλέχθηκε να ανοιχτεί, η παύση εμφάνισης (πόσο δηλαδή κράτησε ανοιχτά τα 

φύλλα), παύση κρυφών (πόσο κράτησε κλειστά τα φύλλα) και η δύναμη  :  
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Α.Μ.  

Ξεκίνησε: 25 κέρματα  

Τελείωσε με: 25 κέρματα  

Κέρδος: 0  

Δράσεις:328 

Ποσότητα ενισχυτών 

Πόσα ήταν τα θετικά, τα αρνητικά και τα ουδέτερα ερεθίσματα συνολικά και σε 

κάθε γύρο: 

Γενικός Ενισχυτές %

E+ 110 33

E- 109 33

Κενό 110 33

Σύνολο 329 100

Φάση 1 Ενισχυτές % Φάση 2 Ενισχυτές %

E+ 10 20 E+ 10 22

E- 20 40 E- 20 44

Κενό 20 40 Κενό 15 33

Σύνολο 50 100 Σύνολο 45 100

Φάση 3 Ενισχυτές % Φάση 4 Ενισχυτές %

E+ 35 50 E+ 20 40

E- 15 21 E- 10 20

Κενό 20 29 Κενό 20 40

Σύνολο 70 100 Σύνολο 50 100

Φάση 5 Ενισχυτές % Φάση 6 Ενισχυτές %

E+ 20 44 E+ 15 22

E- 10 22 E- 34 49

Κενό 15 33 Κενό 20 29

Σύνολο 45 100 Σύνολο 69 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Επιλογή μετά 

Γενικός Επιλογή %

E+ 67 20

E- 154 47

Κενό 107 33

Σύνολο 328 100

Φάση 1 Επιλογή % Φάση 2 Επιλογή %

E+ 11 22 E+ 13 29

E- 12 24 E- 6 13

Κενό 26 53 Κενό 26 58

Σύνολο 49 100 Σύνολο 45 100

Φάση 3 Επιλογή % Φάση 4 Επιλογή %

E+ 29 41 E+ 4 8

E- 16 23 E- 34 68

Κενό 25 36 Κενό 12 24

Σύνολο 70 100 Σύνολο 50 100

Φάση 5 Επιλογή % Φάση 6 Επιλογή %

E+ 4 9 E+ 6 9

E- 34 76 E- 52 75

Κενό 7 16 Κενό 11 16

Σύνολο 45 100 Σύνολο 69 100  

Παύση Εμφάνισης 

(σε δευτερόλεπτα) 

Γενικός M.O.

E+ 03,11

E- 02,18

Κενό 03,06

Σύνολο 02,78

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 02,27 E+ 07,01

E- 01,58 E- 02,56

Κενό 01,48 Κενό 07,12

Σύνολο 01,78 Σύνολο 05,56

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 02,21 E+ 02,83

E- 00,79 E- 01,31

Κενό 01,30 Κενό 02,85

Σύνολο 01,43 Σύνολο 02,33

Φάση 5 M.O. Φάση 6 M.O.

E+ 02,48 E+ 04,42

E- 02,88 E- 02,96

Κενό 03,35 Κενό 03,32

Σύνολο 02,90 Σύνολο 03,57  
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Παύση Κρυφών 

(σε δευτερόλεπτα) 

Γενικός M.O.

E+ 02,71

E- 03,44

Κενό 02,41

Σύνολο 02,85

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 08,12 E+ 06,14

E- 05,89 E- 06,67

Κενό 04,56 Κενό 03,83

Σύνολο 06,19 Σύνολο 05,55

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 02,25 E+ 01,73

E- 02,16 E- 01,77

Κενό 02,22 Κενό 01,50

Σύνολο 02,21 Σύνολο 01,67

Φάση 5 M.O. Φάση 6 M.O.

E+ 01,26 E+ 01,13

E- 01,62 E- 01,70

Κενό 01,16 Κενό 01,22

Σύνολο 01,35 Σύνολο 01,35  

Δύναμη  

(μετρημένο στην ηλεκτρική ενέργεια που κατανάλωσε το button ανάλογα με τη 

δύναμη του κλικαρίσματος) 

Γενικός DC

E+ 2271

E- 2541

Κενό 2557

Σύνολο 2456

Φάση 1 DC Φάση 2 DC

E+ 3611 E+ 2666

E- 3412 E- 2318

Κενό 3178 Κενό 2730

Σύνολο 3400 Σύνολο 2571

Φάση 3 DC Φάση 4 DC

E+ 2014 E+ 1861

E- 1868 E- 1771

Κενό 2210 Κενό 1968

Σύνολο 2031 Σύνολο 1867

Φάση 5 DC Φάση 6 DC

E+ 1867 E+ 2797

E- 2240 E- 2773

Κενό 2423 Κενό 2843

Σύνολο 2177 Σύνολο 2804  
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Α.Π. 

Αρχικά κέρματα: 20 

Τελικά κέρματα: 30 

Κέρδος: 10 

Δράσεις 538 

1η ημέρα 

Ποσότητα ενισχυτών 

Γενικός Ενισχυτές %

E+ 114 38

E- 80 27

Κενό 105 35

Σύνολο 299 100

Φάση 1 Ενισχυτές % Φάση 2 Ενισχυτές %

E+ 11 27 E+ 9 20

E- 10 24 E- 25 57

Κενό 20 49 Κενό 10 23

Σύνολο 41 100 Σύνολο 44 100

Φάση 3 Ενισχυτές % Φάση 4 Ενισχυτές %

E+ 10 25 E+ 30 50

E- 10 25 E- 10 17

Κενό 20 50 Κενό 20 33

Σύνολο 40 100 Σύνολο 60 100

Φάση 5 Ενισχυτές % Φάση 6 Ενισχυτές %

E+ 40 67 E+ 14 26

E- 10 17 E- 15 28

Κενό 10 17 Κενό 25 46

Σύνολο 60 100 Σύνολο 54 100  
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Επιλογή μετά 

Γενικός Επιλογή %

E+ 128 43

E- 88 30

Κενό 82 28

Σύνολο 298 100

Φάση 1 Επιλογή % Φάση 2 Επιλογή %

E+ 17 43 E+ 23 52

E- 13 33 E- 11 25

Κενό 10 25 Κενό 10 23

Σύνολο 40 100 Σύνολο 44 100

Φάση 3 Επιλογή % Φάση 4 Επιλογή %

E+ 13 33 E+ 26 43

E- 11 28 E- 19 32

Κενό 16 40 Κενό 15 25

Σύνολο 40 100 Σύνολο 60 100

Φάση 5 Επιλογή % Φάση 6 Επιλογή %

E+ 29 48 E+ 20 37

E- 14 23 E- 20 37

Κενό 17 28 Κενό 14 26

Σύνολο 60 100 Σύνολο 54 100  

 

Παύση εμφάνισης 

Γενικός M.O.

E+ 00,48

E- 00,22

Κενό 00,40

Σύνολο 00,37

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 00,58 E+ 00,37

E- 00,29 E- 00,19

Κενό 00,84 Κενό 00,24

Σύνολο 00,57 Σύνολο 00,27

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 00,54 E+ 00,61

E- 00,27 E- 00,29

Κενό 00,31 Κενό 00,33

Σύνολο 00,37 Σύνολο 00,41

Φάση 5 M.O. Φάση 6 M.O.

E+ 00,38 E+ 00,47

E- 00,27 E- 00,15

Κενό 00,25 Κενό 00,32

Σύνολο 00,30 Σύνολο 00,31  
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Παύση κρυφών 

Γενικός M.O.

E+ 01,21

E- 00,75

Κενό 01,02

Σύνολο 00,99

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 01,61 E+ 01,38

E- 01,05 E- 00,80

Κενό 01,37 Κενό 01,23

Σύνολο 01,34 Σύνολο 01,14

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 00,89 E+ 01,14

E- 00,71 E- 00,66

Κενό 00,81 Κενό 00,97

Σύνολο 00,80 Σύνολο 00,92

Φάση 5 M.O. Φάση 6 M.O.

E+ 01,38 E+ 00,69

E- 00,70 E- 00,59

Κενό 00,91 Κενό 00,89

Σύνολο 01,00 Σύνολο 00,72  

 

Δύναμη 

Γενικός DC

E+ 1783

E- 1599

Κενό 1796

Σύνολο 1726

Φάση 1 DC Φάση 2 DC

E+ 2848 E+ 1940

E- 2642 E- 1387

Κενό 2544 Κενό 1794

Σύνολο 2678 Σύνολο 1707

Φάση 3 DC Φάση 4 DC

E+ 1091 E+ 1933

E- 2131 E- 1319

Κενό 1717 Κενό 1641

Σύνολο 1647 Σύνολο 1631

Φάση 5 DC Φάση 6 DC

E+ 1681 E+ 1311

E- 1372 E- 1239

Κενό 1697 Κενό 1427

Σύνολο 1584 Σύνολο 1326  
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2η ημέρα 

Ποσότητα ενισχυτών 

Γενικός Ενισχυτές %

E+ 69 29

E- 90 38

Κενό 80 33

Σύνολο 239 100

Φάση 1 Ενισχυτές % Φάση 2 Ενισχυτές %

E+ 10 25 E+ 10 20

E- 10 25 E- 30 60

Κενό 20 50 Κενό 10 20

Σύνολο 40 100 Σύνολο 50 100

Φάση 3 Ενισχυτές % Φάση 4 Ενισχυτές %

E+ 10 25 E+ 10 17

E- 10 25 E- 30 50

Κενό 20 50 Κενό 20 33

Σύνολο 40 100 Σύνολο 60 100

Φάση 5 Ενισχυτές %

E+ 29 59

E- 10 20

Κενό 10 20

Σύνολο 49 100  

Επιλογή μετά 

Γενικός Επιλογή %

E+ 83 35

E- 64 27

Κενό 91 38

Σύνολο 238 100

Φάση 1 Επιλογή % Φάση 2 Επιλογή %

E+ 11 28 E+ 19 38

E- 14 36 E- 15 30

Κενό 14 36 Κενό 16 32

Σύνολο 39 100 Σύνολο 50 100

Φάση 3 Επιλογή % Φάση 4 Επιλογή %

E+ 14 35 E+ 17 28

E- 8 20 E- 18 30

Κενό 18 45 Κενό 25 42

Σύνολο 40 100 Σύνολο 60 100

Φάση 5 Επιλογή %

E+ 22 45

E- 9 18

Κενό 18 37

Σύνολο 49 100  
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Παύση εμφάνισης 

Γενικός M.O.

E+ 0,49

E- 0,25

Κενό 0,49

Σύνολο 0,41

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 0,38 E+ 0,87

E- 0,21 E- 0,28

Κενό 0,29 Κενό 0,51

Σύνολο 0,30 Σύνολο 0,55

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 0,84 E+ 0,48

E- 0,29 E- 0,24

Κενό 0,61 Κενό 0,69

Σύνολο 0,58 Σύνολο 0,47

Φάση 5 M.O.

E+ 0,28

E- 0,20

Κενό 0,20

Σύνολο 0,23  

Παύση Κρυφών 

Γενικός M.O.

E+ 01,03

E- 00,64

Κενό 00,92

Σύνολο 00,86

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 01,00 E+ 01,08

E- 00,81 E- 00,69

Κενό 00,96 Κενό 00,99

Σύνολο 00,93 Σύνολο 00,92

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 00,98 E+ 01,21

E- 00,77 E- 00,53

Κενό 00,95 Κενό 00,78

Σύνολο 00,90 Σύνολο 00,84

Φάση 5 M.O.

E+ 00,97

E- 00,55

Κενό 00,94

Σύνολο 00,82  
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Δύναμη 

Γενικός DC

E+ 1866

E- 1662

Κενό 1834

Σύνολο 1787

Φάση 1 DC Φάση 2 DC

E+ 2431 E+ 2149

E- 2748 E- 2101

Κενό 2260 Κενό 2079

Σύνολο 2480 Σύνολο 2109

Φάση 3 DC Φάση 4 DC

E+ 2432 E+ 1446

E- 1551 E- 1129

Κενό 1875 Κενό 1360

Σύνολο 1953 Σύνολο 1312

Φάση 5 DC

E+ 1522

E- 970

Κενό 1600

Σύνολο 1364  

 

 

 

 

 

 

Γ.Ρ. 

Αρχικά κέρματα: 20 

Τελικά κέρματα: 25 

Κέρδος: 5 

Δράσεις: 565 
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1η ημέρα 

Ποσότητα ενισχυτών 

Γενικός Ενισχυτές %

E+ 100 31

E- 115 35

Κενό 110 34

Σύνολο 325 100

Φάση 1 Ενισχυτές % Φάση 2 Ενισχυτές %

E+ 10 25 E+ 30 55

E- 10 25 E- 10 18

Κενό 20 50 Κενό 15 27

Σύνολο 40 100 Σύνολο 55 100

Φάση 3 Ενισχυτές % Φάση 4 Ενισχυτές %

E+ 10 25 E+ 10 18

E- 10 25 E- 30 55

Κενό 20 50 Κενό 15 27

Σύνολο 40 100 Σύνολο 55 100

Φάση 5 Ενισχυτές % Φάση 6 Ενισχυτές %

E+ 20 24 E+ 20 40

E- 35 41 E- 20 40

Κενό 30 35 Κενό 10 20

Σύνολο 85 100 Σύνολο 50 100  

 

 

Επιλογή μετά 

Γενικός Επιλογή %

E+ 134 41

E- 90 28

Κενό 100 31

Σύνολο 324 100

Φάση 1 Επιλογή % Φάση 2 Επιλογή %

E+ 21 54 E+ 24 44

E- 5 13 E- 14 25

Κενό 13 33 Κενό 17 31

Σύνολο 39 100 Σύνολο 55 100

Φάση 3 Επιλογή % Φάση 4 Επιλογή %

E+ 10 25 E+ 27 49

E- 12 30 E- 12 22

Κενό 18 45 Κενό 16 29

Σύνολο 40 100 Σύνολο 55 100

Φάση 5 Επιλογή % Φάση 6 Επιλογή %

E+ 37 44 E+ 15 30

E- 27 32 E- 20 40

Κενό 21 25 Κενό 15 30

Σύνολο 85 100 Σύνολο 50 100  
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Παύση εμφάνισης 

Γενικός M.O.

E+ 01,49

E- 01,10

Κενό 01,58

Σύνολο 01,39

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 09,49 E+ 00,62

E- 05,86 E- 00,91

Κενό 06,21 Κενό 00,46

Σύνολο 07,19 Σύνολο 00,66

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 01,01 E+ 00,83

E- 00,77 E- 00,72

Κενό 00,84 Κενό 00,77

Σύνολο 00,87 Σύνολο 00,77

Φάση 5 M.O. Φάση 6 M.O.

E+ 00,44 E+ 00,42

E- 00,68 E- 00,30

Κενό 00,43 Κενό 00,16

Σύνολο 00,52 Σύνολο 00,29  

 

Παύση Κρυφών 

Γενικός M.O.

E+ 01,07

E- 00,93

Κενό 00,88

Σύνολο 00,96

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 03,53 E+ 00,88

E- 02,76 E- 00,91

Κενό 01,54 Κενό 00,70

Σύνολο 02,61 Σύνολο 00,83

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 01,06 E+ 00,84

E- 01,08 E- 00,83

Κενό 01,10 Κενό 00,71

Σύνολο 01,08 Σύνολο 00,79

Φάση 5 M.O. Φάση 6 M.O.

E+ 00,68 E+ 00,61

E- 00,63 E- 00,65

Κενό 00,58 Κενό 00,58

Σύνολο 00,63 Σύνολο 00,61  
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Δύναμη 

Γενικός DC

E+ 2165

E- 2268

Κενό 2291

Σύνολο 2241

Φάση 1 DC Φάση 2 DC

E+ 3029 E+ 1702

E- 2982 E- 1872

Κενό 2814 Κενό 1957

Σύνολο 2942 Σύνολο 1844

Φάση 3 DC Φάση 4 DC

E+ 2756 E+ 2759

E- 2735 E- 2480

Κενό 2803 Κενό 2420

Σύνολο 2765 Σύνολο 2553

Φάση 5 DC Φάση 6 DC

E+ 2334 E+ 1664

E- 1901 E- 2197

Κενό 1844 Κενό 1875

Σύνολο 2027 Σύνολο 1912  

 

2η ημέρα 

Ποσότητα ενισχυτών 

Γενικός Ενισχυτές %

E+ 100 42

E- 79 33

Κενό 60 25

Σύνολο 239 100

Φάση 1 Ενισχυτές % Φάση 2 Ενισχυτές %

E+ 10 25 E+ 30 60

E- 10 25 E- 10 20

Κενό 20 50 Κενό 10 20

Σύνολο 40 100 Σύνολο 50 100

Φάση 3 Ενισχυτές % Φάση 4 Ενισχυτές %

E+ 30 60 E+ 20 40

E- 10 20 E- 20 40

Κενό 10 20 Κενό 10 20

Σύνολο 50 100 Σύνολο 50 100

Φάση 5 Ενισχυτές %

E+ 10 20

E- 29 59

Κενό 10 20

Σύνολο 49 100  
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Επιλογή μετά 

Γενικός Επιλογή %

E+ 74 31

E- 76 32

Κενό 88 37

Σύνολο 238 100

Φάση 1 Επιλογή % Φάση 2 Επιλογή %

E+ 10 26 E+ 14 28

E- 20 51 E- 13 26

Κενό 9 23 Κενό 23 46

Σύνολο 39 100 Σύνολο 50 100

Φάση 3 Επιλογή % Φάση 4 Επιλογή %

E+ 22 44 E+ 10 20

E- 13 26 E- 12 24

Κενό 15 30 Κενό 28 56

Σύνολο 50 100 Σύνολο 50 100

Φάση 5 Επιλογή %

E+ 18 37

E- 18 37

Κενό 13 27

Σύνολο 49 100  

 

Παύση εμφάνισης 

Γενικός M.O.

E+ 01,45

E- 00,87

Κενό 00,94

Σύνολο 01,09

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 01,21 E+ 01,32

E- 00,85 E- 00,67

Κενό 00,56 Κενό 00,70

Σύνολο 00,87 Σύνολο 00,90

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 01,45 E+ 01,76

E- 00,69 E- 00,88

Κενό 01,25 Κενό 01,36

Σύνολο 01,13 Σύνολο 01,34

Φάση 5 M.O.

E+ 01,45

E- 01,01

Κενό 01,19

Σύνολο 01,22  
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Παύση κρυφών 

Γενικός M.O.

E+ 01,06

E- 00,91

Κενό 00,91

Σύνολο 00,96

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 00,85 E+ 01,23

E- 00,82 E- 01,09

Κενό 00,75 Κενό 00,83

Σύνολο 00,81 Σύνολο 01,05

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 01,15 E+ 00,94

E- 01,16 E- 00,94

Κενό 01,17 Κενό 01,01

Σύνολο 01,16 Σύνολο 00,97

Φάση 5 M.O.

E+ 00,71

E- 00,76

Κενό 00,94

Σύνολο 00,80  

Δύναμη 

Γενικός DC

E+ 2786

E- 2379

Κενό 2722

Σύνολο 2629

Φάση 1 DC Φάση 2 DC

E+ 2490 E+ 3257

E- 2782 E- 3050

Κενό 3077 Κενό 2795

Σύνολο 2783 Σύνολο 3034

Φάση 3 DC Φάση 4 DC

E+ 3031 E+ 2228

E- 3067 E- 2192

Κενό 3007 Κενό 2384

Σύνολο 3035 Σύνολο 2268

Φάση 5 DC

E+ 2045

E- 1900

Κενό 1990

Σύνολο 1979  
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Γ.Κ. 

Αρχικά κέρματα: 45 

Τελικά κέρματα: 45 

Κέρδος: 0 

Δράσεις: 634 

(λόγω ενός τεχνικού προβλήματος τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας 

χωρίστηκαν σε δυο μέρη) 

1η ημέρα (α μέρος) 

Ποσότητα ενισχυτών 

Γενικός Ενισχυτές %

E+ 50 23

E- 89 41

Κενό 80 37

Σύνολο 219 100

Φάση 1 Ενισχυτές % Φάση 2 Ενισχυτές %

E+ 10 25 E+ 10 20

E- 10 25 E- 30 60

Κενό 20 50 Κενό 10 20

Σύνολο 40 100 Σύνολο 50 100

Φάση 3 Ενισχυτές % Φάση 4 Ενισχυτές %

E+ 10 25 E+ 20 22

E- 10 25 E- 39 44

Κενό 20 50 Κενό 30 34

Σύνολο 40 100 Σύνολο 89 100  

Έπαιξε μετά 

Γενικός Επιλογή %

E+ 63 29

E- 125 57

Κενό 30 14

Σύνολο 218 100

Φάση 1 Επιλογή % Φάση 2 Επιλογή %

E+ 8 21 E+ 16 32

E- 31 79 E- 28 56

Κενό 0 0 Κενό 6 12

Σύνολο 39 100 Σύνολο 50 100

Φάση 3 Επιλογή % Φάση 4 Επιλογή %

E+ 15 38 E+ 24 27

E- 19 48 E- 47 53

Κενό 6 15 Κενό 18 20

Σύνολο 40 100 Σύνολο 89 100  
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Παύση εμφάνισης 

Γενικός M.O.

E+ 01,53

E- 00,94

Κενό 01,53

Σύνολο 01,33

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 02,33 E+ 00,82

E- 01,52 E- 00,64

Κενό 02,13 Κενό 00,98

Σύνολο 01,99 Σύνολο 00,81

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 01,51 E+ 01,50

E- 00,88 E- 01,03

Κενό 01,04 Κενό 01,65

Σύνολο 01,14 Σύνολο 01,39  

Παύση κρυφών 

Γενικός M.O.

E+ 01,74

E- 01,75

Κενό 01,92

Σύνολο 01,80

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 02,41 E+ 01,42

E- 02,13 E- 01,57

Κενό 01,99 Κενό 01,90

Σύνολο 02,18 Σύνολο 01,63

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 01,87 E+ 01,50

E- 01,34 E- 01,90

Κενό 01,61 Κενό 02,09

Σύνολο 01,60 Σύνολο 01,83  

Δύναμη 

Γενικός DC

E+ 1634

E- 1612

Κενό 1897

Σύνολο 1714

Φάση 1 DC Φάση 2 DC

E+ 2456 E+ 2250

E- 2760 E- 1865

Κενό 2691 Κενό 2241

Σύνολο 2636 Σύνολο 2119

Φάση 3 DC Φάση 4 DC

E+ 1086 E+ 1190

E- 1125 E- 1248

Κενό 1315 Κενό 1640

Σύνολο 1176 Σύνολο 1359  
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1η ημέρα (β μέρος) 

 

Ποσότητα ενισχυτών 

Γενικός Ενισχυτές %

E+ 70 52

E- 29 22

Κενό 35 26

Σύνολο 134 100

Φάση 1 Ενισχυτές % Φάση 2 Ενισχυτές %

E+ 10 33 E+ 30 55

E- 10 33 E- 10 18

Κενό 10 33 Κενό 15 27

Σύνολο 30 100 Σύνολο 55 100

Φάση 3 Ενισχυτές %

E+ 30 61

E- 9 18

Κενό 10 20

Σύνολο 49 100  

 

Έπαιξε μετά 

Γενικός Επιλογή %

E+ 6 5

E- 41 31

Κενό 86 65

Σύνολο 133 100

Φάση 1 Επιλογή % Φάση 2 Επιλογή %

E+ 4 14 E+ 1 2

E- 9 31 E- 17 31

Κενό 16 55 Κενό 37 67

Σύνολο 29 100 Σύνολο 55 100

Φάση 3 Επιλογή %

E+ 1 2

E- 15 31

Κενό 33 67

Σύνολο 49 100  
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Παύση εμφάνισης 

Γενικός M.O.

E+ 07,09

E- 04,52

Κενό 06,94

Σύνολο 06,18

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 08,32 E+ 07,40

E- 03,69 E- 05,31

Κενό 09,05 Κενό 06,57

Σύνολο 07,02 Σύνολο 06,43

Φάση 3 M.O.

E+ 06,36

E- 04,56

Κενό 05,39

Σύνολο 05,44  

 

 

Παύση κρυφών 

Γενικός M.O.

E+ 01,43

E- 01,36

Κενό 01,31

Σύνολο 01,37

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 01,87 E+ 01,56

E- 01,50 E- 01,35

Κενό 01,69 Κενό 01,23

Σύνολο 01,68 Σύνολο 01,38

Φάση 3 M.O.

E+ 01,16

E- 01,21

Κενό 01,06

Σύνολο 01,15  
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Δύναμη 

Γενικός M.O.

E+ 01,43

E- 01,36

Κενό 01,31

Σύνολο 01,37

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 01,87 E+ 01,56

E- 01,50 E- 01,35

Κενό 01,69 Κενό 01,23

Σύνολο 01,68 Σύνολο 01,38

Φάση 3 M.O.

E+ 01,16

E- 01,21

Κενό 01,06

Σύνολο 01,15  

 

2η ημέρα 

 

Ποσότητα ενισχυτών 

Γενικός Ενισχυτές %

E+ 100 35

E- 99 35

Κενό 85 30

Σύνολο 284 100

Φάση 1 Ενισχυτές % Φάση 2 Ενισχυτές %

E+ 40 47 E+ 10 25

E- 20 24 E- 10 25

Κενό 25 29 Κενό 20 50

Σύνολο 85 100 Σύνολο 40 100

Φάση 3 Ενισχυτές % Φάση 4 Ενισχυτές %

E+ 30 50 E+ 10 25

E- 20 33 E- 10 25

Κενό 10 17 Κενό 20 50

Σύνολο 60 100 Σύνολο 40 100

Φάση 5 Ενισχυτές %

E+ 10 17

E- 39 66

Κενό 10 17

Σύνολο 59 100  
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Έπαιξε μετά 

Γενικός Επιλογή %

E+ 71 25

E- 108 38

Κενό 104 37

Σύνολο 283 100

Φάση 1 Επιλογή % Φάση 2 Επιλογή %

E+ 34 40 E+ 4 10

E- 32 38 E- 25 63

Κενό 18 21 Κενό 11 28

Σύνολο 84 100 Σύνολο 40 100

Φάση 3 Επιλογή % Φάση 4 Επιλογή %

E+ 12 20 E+ 5 13

E- 22 37 E- 18 45

Κενό 26 43 Κενό 17 43

Σύνολο 60 100 Σύνολο 40 100

Φάση 5 Επιλογή %

E+ 16 27

E- 11 19

Κενό 32 54

Σύνολο 59 100  

 

Παύση εμφάνισης 

Γενικός M.O.

E+ 00,84

E- 00,49

Κενό 00,69

Σύνολο 00,67

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 00,69 E+ 01,09

E- 00,36 E- 00,44

Κενό 00,56 Κενό 00,65

Σύνολο 00,54 Σύνολο 00,73

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 00,89 E+ 00,85

E- 00,56 E- 00,35

Κενό 00,82 Κενό 00,76

Σύνολο 00,76 Σύνολο 00,66

Φάση 5 M.O.

E+ 00,97

E- 00,57

Κενό 00,82

Σύνολο 00,79  
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Παύση κρυφών 

Γενικός M.O.

E+ 01,35

E- 01,28

Κενό 01,30

Σύνολο 01,31

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 01,39 E+ 01,10

E- 01,41 E- 00,96

Κενό 01,51 Κενό 00,94

Σύνολο 01,44 Σύνολο 01,00

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 01,28 E+ 01,57

E- 01,17 E- 00,95

Κενό 01,20 Κενό 01,38

Σύνολο 01,22 Σύνολο 01,30

Φάση 5 M.O.

E+ 01,40

E- 01,45

Κενό 01,44

Σύνολο 01,43  

 

Δύναμη 

Γενικός DC

E+ 1855

E- 1689

Κενό 1959

Σύνολο 1834

Φάση 1 DC Φάση 2 DC

E+ 1785 E+ 1690

E- 1342 E- 2039

Κενό 1619 Κενό 1804

Σύνολο 1582 Σύνολο 1844

Φάση 3 DC Φάση 4 DC

E+ 1790 E+ 1823

E- 1884 E- 1538

Κενό 2015 Κενό 2156

Σύνολο 1896 Σύνολο 1839

Φάση 5 DC

E+ 2525

E- 1717

Κενό 2666

Σύνολο 2303  
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Ε.Κ. 

Αρχικά κέρματα: 20 

Τελικά κέρματα: 55 

Κέρδος: 35 

Δράσεις: 325 

Ποσότητα ενισχυτών 

Γενικός Ενισχυτές %

E+ 124 38

E- 90 28

Κενό 110 34

Σύνολο 324 100

Φάση 1 Ενισχυτές % Φάση 2 Ενισχυτές %

E+ 35 54 E+ 20 33

E- 10 15 E- 20 33

Κενό 20 31 Κενό 20 33

Σύνολο 65 100 Σύνολο 60 100

Φάση 3 Ενισχυτές % Φάση 4 Ενισχυτές %

E+ 40 53 E+ 11 35

E- 10 13 E- 10 32

Κενό 25 33 Κενό 10 32

Σύνολο 75 100 Σύνολο 31 100

Φάση 5 Ενισχυτές % Φάση 6 Ενισχυτές %

E+ 9 18 E+ 9 20

E- 20 41 E- 20 45

Κενό 20 41 Κενό 15 34

Σύνολο 49 100 Σύνολο 44 100  

Έπαιξε μετά 

Γενικός Επιλογή %

E+ 112 35

E- 104 32

Κενό 107 33

Σύνολο 323 100

Φάση 1 Επιλογή % Φάση 2 Επιλογή %

E+ 17 27 E+ 19 32

E- 27 42 E- 15 25

Κενό 20 31 Κενό 26 43

Σύνολο 64 100 Σύνολο 60 100

Φάση 3 Επιλογή % Φάση 4 Επιλογή %

E+ 30 40 E+ 8 26

E- 24 32 E- 10 32

Κενό 21 28 Κενό 13 42

Σύνολο 75 100 Σύνολο 31 100

Φάση 5 Επιλογή % Φάση 6 Επιλογή %

E+ 22 45 E+ 16 36

E- 12 24 E- 16 36

Κενό 15 31 Κενό 12 27

Σύνολο 49 100 Σύνολο 44 100  
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Παύση εμφάνισης 

Γενικός M.O.

E+ 00,44

E- 00,28

Κενό 00,33

Σύνολο 00,35

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 00,52 E+ 00,35

E- 00,45 E- 00,27

Κενό 00,42 Κενό 00,28

Σύνολο 00,46 Σύνολο 00,30

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 00,57 E+ 00,14

E- 00,26 E- 00,29

Κενό 00,32 Κενό 00,17

Σύνολο 00,38 Σύνολο 00,20

Φάση 5 M.O. Φάση 6 M.O.

E+ 00,30 E+ 00,26

E- 00,30 E- 00,21

Κενό 00,26 Κενό 00,52

Σύνολο 00,28 Σύνολο 00,33  

 

Παύση κρυφών 

Γενικός M.O.

E+ 0,88

E- 0,85

Κενό 0,79

Σύνολο 0,84

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 0,88 E+ 0,89

E- 1,07 E- 0,86

Κενό 0,75 Κενό 0,80

Σύνολο 0,90 Σύνολο 0,85

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 0,84 E+ 1,09

E- 0,76 E- 0,91

Κενό 0,75 Κενό 0,72

Σύνολο 0,78 Σύνολο 0,91

Φάση 5 M.O. Φάση 6 M.O.

E+ 0,75 E+ 0,92

E- 0,79 E- 0,81

Κενό 0,77 Κενό 0,95

Σύνολο 0,77 Σύνολο 0,89  
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Δύναμη  

Γενικός DC

E+ 2777

E- 2669

Κενό 2544

Σύνολο 2664

Φάση 1 DC Φάση 2 DC

E+ 3157 E+ 2713

E- 3436 E- 2823

Κενό 2815 Κενό 2667

Σύνολο 3136 Σύνολο 2734

Φάση 3 DC Φάση 4 DC

E+ 2672 E+ 2760

E- 2374 E- 2569

Κενό 2275 Κενό 2845

Σύνολο 2440 Σύνολο 2725

Φάση 5 DC Φάση 6 DC

E+ 2353 E+ 2360

E- 2387 E- 2612

Κενό 2595 Κενό 2200

Σύνολο 2445 Σύνολο 2390  
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Μ.Κ. 

Αρχικά κέρματα: 25 

Τελικά κέρματα: 45 

Κέρδος: 20 

Δράσεις: 993 

1η ημέρα 

Ποσότητα ενισχυτών 

Γενικός Ενισχυτές %

E+ 224 33

E- 235 34

Κενό 230 33

Σύνολο 689 100

Φάση 1 Ενισχυτές % Φάση 2 Ενισχυτές %

E+ 35 50 E+ 10 20

E- 15 21 E- 20 40

Κενό 20 29 Κενό 20 40

Σύνολο 70 100 Σύνολο 50 100

Φάση 3 Ενισχυτές % Φάση 4 Ενισχυτές %

E+ 10 22 E+ 10 25

E- 20 44 E- 10 25

Κενό 15 33 Κενό 20 50

Σύνολο 45 100 Σύνολο 40 100

Φάση 5 Ενισχυτές % Φάση 6 Ενισχυτές %

E+ 10 20 E+ 10 25

E- 30 60 E- 10 25

Κενό 10 20 Κενό 20 50

Σύνολο 50 100 Σύνολο 40 100

Φάση 7 Ενισχυτές % Φάση 8 Ενισχυτές %

E+ 30 60 E+ 40 47

E- 10 20 E- 20 24

Κενό 10 20 Κενό 25 29

Σύνολο 50 100 Σύνολο 85 100

Φάση 9 Ενισχυτές % Φάση 10 Ενισχυτές %

E+ 20 33 E+ 20 24

E- 20 33 E- 40 47

Κενό 20 33 Κενό 25 29

Σύνολο 60 100 Σύνολο 85 100

Φάση 11 Ενισχυτές % Φάση 12 Ενισχυτές %

E+ 10 15 E+ 19 39

E- 30 46 E- 10 20

Κενό 25 38 Κενό 20 41  
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Έπαιξε μετά 

Γενικός Επιλογή %

E+ 246 36

E- 204 30

Κενό 238 35

Σύνολο 688 100

Φάση 1 Επιλογή % Φάση 2 Επιλογή %

E+ 22 32 E+ 22 44

E- 23 33 E- 14 28

Κενό 24 35 Κενό 14 28

Σύνολο 69 100 Σύνολο 50 100

Φάση 3 Επιλογή % Φάση 4 Επιλογή %

E+ 14 31 E+ 13 33

E- 13 29 E- 16 40

Κενό 18 40 Κενό 11 28

Σύνολο 45 100 Σύνολο 40 100

Φάση 5 Επιλογή % Φάση 6 Επιλογή %

E+ 19 38 E+ 16 40

E- 11 22 E- 12 30

Κενό 20 40 Κενό 12 30

Σύνολο 50 100 Σύνολο 40 100

Φάση 7 Επιλογή % Φάση 8 Επιλογή %

E+ 9 18 E+ 27 32

E- 12 24 E- 22 26

Κενό 29 58 Κενό 36 42

Σύνολο 50 100 Σύνολο 85 100

Φάση 9 Επιλογή % Φάση 10 Επιλογή %

E+ 22 37 E+ 34 40

E- 24 40 E- 23 27

Κενό 14 23 Κενό 28 33

Σύνολο 60 100 Σύνολο 85 100

Φάση 11 Επιλογή % Φάση 12 Επιλογή %

E+ 31 48 E+ 17 35

E- 21 32 E- 13 27

Κενό 13 20 Κενό 19 39

Σύνολο 65 100 Σύνολο 49 100  
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Παύση εμφάνισης 

Γενικός M.O.

E+ 01,25

E- 01,08

Κενό 01,17

Σύνολο 01,17

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 01,69 E+ 01,15

E- 01,99 E- 01,56

Κενό 01,46 Κενό 01,15

Σύνολο 01,71 Σύνολο 01,29

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 00,66 E+ 00,65

E- 01,02 E- 01,43

Κενό 01,08 Κενό 00,74

Σύνολο 00,92 Σύνολο 00,94

Φάση 5 M.O. Φάση 6 M.O.

E+ 00,53 E+ 00,56

E- 00,53 E- 00,65

Κενό 00,52 Κενό 00,70

Σύνολο 00,53 Σύνολο 00,63

Φάση 7 M.O. Φάση 8 M.O.

E+ 00,99 E+ 01,66

E- 00,75 E- 01,36

Κενό 01,07 Κενό 01,78

Σύνολο 00,94 Σύνολο 01,60

Φάση 9 M.O. Φάση 10 M.O.

E+ 01,66 E+ 01,14

E- 00,88 E- 01,38

Κενό 01,55 Κενό 01,14

Σύνολο 01,36 Σύνολο 01,22

Φάση 11 M.O. Φάση 12 M.O.

E+ 00,43 E+ 01,52

E- 00,61 E- 00,91

Κενό 00,79 Κενό 01,63

Σύνολο 00,61 Σύνολο 01,35  
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Παύση κρυφών 

Γενικός M.O.

E+ 02,68

E- 02,45

Κενό 02,58

Σύνολο 02,57

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 02,27 E+ 02,03

E- 02,17 E- 01,98

Κενό 01,65 Κενό 02,43

Σύνολο 02,03 Σύνολο 02,14

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 01,82 E+ 01,94

E- 01,92 E- 02,12

Κενό 01,59 Κενό 02,53

Σύνολο 01,78 Σύνολο 02,19

Φάση 5 M.O. Φάση 6 M.O.

E+ 02,98 E+ 01,96

E- 02,77 E- 01,78

Κενό 01,94 Κενό 01,83

Σύνολο 02,56 Σύνολο 01,86

Φάση 7 M.O. Φάση 8 M.O.

E+ 03,48 E+ 02,99

E- 03,08 E- 03,25

Κενό 04,92 Κενό 03,27

Σύνολο 03,83 Σύνολο 03,17

Φάση 9 M.O. Φάση 10 M.O.

E+ 03,30 E+ 02,14

E- 02,79 E- 02,32

Κενό 03,24 Κενό 02,37

Σύνολο 03,11 Σύνολο 02,28

Φάση 11 M.O. Φάση 12 M.O.

E+ 02,19 E+ 03,08

E- 02,08 E- 03,59

Κενό 02,86 Κενό 02,72

Σύνολο 02,38 Σύνολο 03,13  
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Δύναμη 

Γενικός DC

E+ 1751

E- 1582

Κενό 1679

Σύνολο 1671

Φάση 1 DC Φάση 2 DC

E+ 2273 E+ 1558

E- 2041 E- 1369

Κενό 2622 Κενό 1683

Σύνολο 2312 Σύνολο 1537

Φάση 3 DC Φάση 4 DC

E+ 1541 E+ 1341

E- 1491 E- 1247

Κενό 1655 Κενό 1175

Σύνολο 1562 Σύνολο 1254

Φάση 5 DC Φάση 6 DC

E+ 926 E+ 1987

E- 1050 E- 1280

Κενό 1021 Κενό 1683

Σύνολο 999 Σύνολο 1650

Φάση 7 DC Φάση 8 DC

E+ 1480 E+ 1697

E- 1880 E- 1737

Κενό 1571 Κενό 1828

Σύνολο 1644 Σύνολο 1754

Φάση 9 DC Φάση 10 DC

E+ 1780 E+ 942

E- 1664 E- 1303

Κενό 1413 Κενό 892

Σύνολο 1619 Σύνολο 1046

Φάση 11 DC Φάση 12 DC

E+ 1891 E+ 2811

E- 2314 E- 1890

Κενό 2007 Κενό 2286

Σύνολο 2071 Σύνολο 2329  

 

 

 



111 
 

2η ημέρα 

Ποσότητα ενισχυτών 

Γενικός Ενισχυτές %

E+ 110 36

E- 80 26

Κενό 114 38

Σύνολο 304 100

Φάση 1 Ενισχυτές % Φάση 2 Ενισχυτές %

E+ 10 25 E+ 30 50

E- 10 25 E- 10 17

Κενό 20 50 Κενό 20 33

Σύνολο 40 100 Σύνολο 60 100

Φάση 3 Ενισχυτές % Φάση 4 Ενισχυτές %

E+ 10 25 E+ 10 18

E- 10 25 E- 25 45

Κενό 20 50 Κενό 20 36

Σύνολο 40 100 Σύνολο 55 100

Φάση 5 Ενισχυτές % Φάση 6 Ενισχυτές %

E+ 40 67 E+ 10 20

E- 10 17 E- 15 31

Κενό 10 17 Κενό 24 49

Σύνολο 60 100 Σύνολο 49 100  

Έπαιξε μετά 

Γενικός Επιλογή %

E+ 99 33

E- 115 38

Κενό 89 29

Σύνολο 303 100

Φάση 1 Επιλογή % Φάση 2 Επιλογή %

E+ 16 41 E+ 23 38

E- 11 28 E- 16 27

Κενό 12 31 Κενό 21 35

Σύνολο 39 100 Σύνολο 60 100

Φάση 3 Επιλογή % Φάση 4 Επιλογή %

E+ 13 33 E+ 15 27

E- 22 55 E- 21 38

Κενό 5 13 Κενό 19 35

Σύνολο 40 100 Σύνολο 55 100

Φάση 5 Επιλογή % Φάση 6 Επιλογή %

E+ 18 30 E+ 14 29

E- 24 40 E- 21 43

Κενό 18 30 Κενό 14 29

Σύνολο 60 100 Σύνολο 49 100  
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Παύση εμφάνισης 

Γενικός M.O.

E+ 00,95

E- 01,01

Κενό 01,04

Σύνολο 01,00

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 01,65 E+ 01,05

E- 01,39 E- 01,37

Κενό 01,11 Κενό 01,18

Σύνολο 01,38 Σύνολο 01,20

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 00,83 E+ 01,13

E- 01,29 E- 01,10

Κενό 00,76 Κενό 01,68

Σύνολο 00,96 Σύνολο 01,30

Φάση 5 M.O. Φάση 6 M.O.

E+ 00,81 E+ 00,50

E- 00,71 E- 00,38

Κενό 01,17 Κενό 00,53

Σύνολο 00,90 Σύνολο 00,47  

Παύση κρυφών 

Γενικός M.O.

E+ 01,82

E- 01,92

Κενό 01,90

Σύνολο 01,88

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 02,35 E+ 02,18

E- 01,74 E- 01,95

Κενό 01,51 Κενό 02,15

Σύνολο 01,86 Σύνολο 02,09

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 01,62 E+ 02,37

E- 01,60 E- 01,56

Κενό 01,50 Κενό 01,48

Σύνολο 01,57 Σύνολο 01,81

Φάση 5 M.O. Φάση 6 M.O.

E+ 01,28 E+ 02,01

E- 03,75 E- 01,62

Κενό 02,34 Κενό 02,51

Σύνολο 02,46 Σύνολο 02,05  
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Δύναμη 

Γενικός DC

E+ 2278

E- 2262

Κενό 2331

Σύνολο 2290

Φάση 1 DC Φάση 2 DC

E+ 2773 E+ 2310

E- 2916 E- 2478

Κενό 3155 Κενό 1921

Σύνολο 2948 Σύνολο 2236

Φάση 3 DC Φάση 4 DC

E+ 2005 E+ 2041

E- 2027 E- 1895

Κενό 2421 Κενό 1870

Σύνολο 2151 Σύνολο 1935

Φάση 5 DC Φάση 6 DC

E+ 2203 E+ 2500

E- 2343 E- 2396

Κενό 1865 Κενό 2490

Σύνολο 2137 Σύνολο 2462  
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Μ.Ν. 

Αρχικά κέρματα: 30 

Τελικά κέρματα: 45 

Κέρδος: 15 

Δράσεις: 635 

 

1η ημέρα 

Ποσότητα ενισχυτών 

Γενικός Ενισχυτές %

E+ 139 38

E- 100 27

Κενό 125 34

Σύνολο 364 100

Φάση 1 Ενισχυτές % Φάση 2 Ενισχυτές %

E+ 15 38 E+ 15 43

E- 10 25 E- 10 29

Κενό 15 38 Κενό 10 29

Σύνολο 40 100 Σύνολο 35 100

Φάση 3 Ενισχυτές % Φάση 4 Ενισχυτές %

E+ 10 25 E+ 10 29

E- 15 38 E- 15 43

Κενό 15 38 Κενό 10 29

Σύνολο 40 100 Σύνολο 35 100

Φάση 5 Ενισχυτές % Φάση 6 Ενισχυτές %

E+ 40 44 E+ 30 46

E- 20 22 E- 10 15

Κενό 30 33 Κενό 25 38

Σύνολο 90 100 Σύνολο 65 100

Φάση 7 Ενισχυτές %

E+ 19 32

E- 20 34

Κενό 20 34

Σύνολο 59 100  
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Έπαιξε μετά 

Γενικός Επιλογή %

E+ 29 8

E- 23 6

Κενό 311 86

Σύνολο 363 100

Φάση 1 Επιλογή % Φάση 2 Επιλογή %

E+ 2 5 E+ 1 3

E- 3 8 E- 2 6

Κενό 34 87 Κενό 32 91

Σύνολο 39 100 Σύνολο 35 100

Φάση 3 Επιλογή % Φάση 4 Επιλογή %

E+ 4 10 E+ 5 14

E- 1 3 E- 1 3

Κενό 35 88 Κενό 29 83

Σύνολο 40 100 Σύνολο 35 100

Φάση 5 Επιλογή % Φάση 6 Επιλογή %

E+ 9 10 E+ 3 5

E- 5 6 E- 8 12

Κενό 76 84 Κενό 54 83

Σύνολο 90 100 Σύνολο 65 100

Φάση 7 Επιλογή %

E+ 5 8

E- 3 5

Κενό 51 86

Σύνολο 59 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

Παύση εμφάνισης 

Γενικός M.O.

E+ 01,86

E- 00,89

Κενό 01,51

Σύνολο 01,42

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 03,20 E+ 00,82

E- 02,70 E- 01,03

Κενό 02,07 Κενό 00,78

Σύνολο 02,66 Σύνολο 00,88

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 00,64 E+ 01,86

E- 00,62 E- 00,72

Κενό 00,65 Κενό 01,75

Σύνολο 00,64 Σύνολο 01,45

Φάση 5 M.O. Φάση 6 M.O.

E+ 02,05 E+ 02,09

E- 00,80 E- 00,64

Κενό 01,78 Κενό 01,70

Σύνολο 01,54 Σύνολο 01,48

Φάση 7 M.O.

E+ 01,53

E- 00,44

Κενό 01,30

Σύνολο 01,09  

Παύση κρυφών 

Γενικός M.O.

E+ 01,01

E- 01,10

Κενό 00,99

Σύνολο 01,03

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 01,18 E+ 00,98

E- 01,43 E- 01,13

Κενό 01,21 Κενό 00,96

Σύνολο 01,27 Σύνολο 01,02

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 00,91 E+ 00,91

E- 01,09 E- 01,25

Κενό 01,06 Κενό 00,87

Σύνολο 01,02 Σύνολο 01,01

Φάση 5 M.O. Φάση 6 M.O.

E+ 01,04 E+ 00,99

E- 01,23 E- 00,89

Κενό 00,97 Κενό 00,99

Σύνολο 01,08 Σύνολο 00,96

Φάση 7 M.O.

E+ 00,97

E- 00,80

Κενό 00,90  
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Δύναμη 

Γενικός DC

E+ 2579

E- 2204

Κενό 2323

Σύνολο 2369

Φάση 1 DC Φάση 2 DC

E+ 3393 E+ 3184

E- 3228 E- 2516

Κενό 3328 Κενό 3074

Σύνολο 3317 Σύνολο 2925

Φάση 3 DC Φάση 4 DC

E+ 2375 E+ 1573

E- 1942 E- 1629

Κενό 1985 Κενό 1922

Σύνολο 2101 Σύνολο 1708

Φάση 5 DC Φάση 6 DC

E+ 2438 E+ 2597

E- 2295 E- 2622

Κενό 1898 Κενό 2360

Σύνολο 2210 Σύνολο 2526

Φάση 7 DC

E+ 2364

E- 1864

Κενό 2239

Σύνολο 2155  

2η ημέρα 

Ποσότητα ενισχυτών 

Γενικός Ενισχυτές %

E+ 80 30

E- 104 39

Κενό 85 32

Σύνολο 269 100

Φάση 1 Ενισχυτές % Φάση 2 Ενισχυτές %

E+ 20 21 E+ 10 25

E- 50 53 E- 10 25

Κενό 25 26 Κενό 20 50

Σύνολο 95 100 Σύνολο 40 100

Φάση 3 Ενισχυτές % Φάση 4 Ενισχυτές %

E+ 30 60 E+ 10 25

E- 10 20 E- 10 25

Κενό 10 20 Κενό 20 50

Σύνολο 50 100 Σύνολο 40 100

Φάση 5 Ενισχυτές %

E+ 10 23

E- 24 55

Κενό 10 23

Σύνολο 44 100  
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Έπαιξε μετά 

Γενικός Επιλογή %

E+ 45 17

E- 18 7

Κενό 205 76

Σύνολο 268 100

Φάση 1 Επιλογή % Φάση 2 Επιλογή %

E+ 15 16 E+ 3 8

E- 4 4 E- 1 3

Κενό 75 80 Κενό 36 90

Σύνολο 94 100 Σύνολο 40 100

Φάση 3 Επιλογή % Φάση 4 Επιλογή %

E+ 8 16 E+ 6 15

E- 5 10 E- 5 13

Κενό 37 74 Κενό 29 73

Σύνολο 50 100 Σύνολο 40 100

Φάση 5 Επιλογή %

E+ 13 30

E- 3 7

Κενό 28 64

Σύνολο 44 100  

Παύση εμφάνισης 

Γενικός M.O.

E+ 00,66

E- 00,50

Κενό 00,68

Σύνολο 00,62

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 00,69 E+ 01,23

E- 00,70 E- 00,65

Κενό 00,91 Κενό 00,82

Σύνολο 00,77 Σύνολο 00,90

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 00,42 E+ 00,58

E- 00,28 E- 00,22

Κενό 00,40 Κενό 00,40

Σύνολο 00,37 Σύνολο 00,40

Φάση 5 M.O.

E+ 00,85

E- 00,24

Κενό 00,67

Σύνολο 00,59  
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Παύση κρυφών 

Γενικός M.O.

E+ 00,64

E- 00,72

Κενό 00,69

Σύνολο 00,69

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 00,66 E+ 00,60

E- 00,79 E- 00,74

Κενό 00,70 Κενό 00,65

Σύνολο 00,72 Σύνολο 00,66

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 00,70 E+ 00,57

E- 00,59 E- 00,70

Κενό 00,78 Κενό 00,68

Σύνολο 00,69 Σύνολο 00,65

Φάση 5 M.O.

E+ 00,56

E- 00,63

Κενό 00,69

Σύνολο 00,63  

 

Δύναμη 

Γενικός DC

E+ 1709

E- 1793

Κενό 1703

Σύνολο 1735

Φάση 1 DC Φάση 2 DC

E+ 2190 E+ 975

E- 2059 E- 1402

Κενό 1909 Κενό 1425

Σύνολο 2053 Σύνολο 1267

Φάση 3 DC Φάση 4 DC

E+ 1618 E+ 1461

E- 1247 E- 1563

Κενό 1879 Κενό 1510

Σύνολο 1582 Σύνολο 1511

Φάση 5 DC

E+ 2000

E- 1725

Κενό 1951

Σύνολο 1892  
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Σ.Μ. 

Αρχικά κέρματα: 25 

Τελικά κέρματα: 15 

Ζημία: 10 

Δράσεις: 415 

Ποσότητα ενισχυτών 

Γενικός Ενισχυτές %

E+ 134 32

E- 145 35

Κενό 135 33

Σύνολο 414 100

Φάση 1 Ενισχυτές % Φάση 2 Ενισχυτές %

E+ 40 44 E+ 20 33

E- 20 22 E- 20 33

Κενό 30 33 Κενό 20 33

Σύνολο 90 100 Σύνολο 60 100

Φάση 3 Ενισχυτές % Φάση 4 Ενισχυτές %

E+ 20 24 E+ 15 21

E- 40 47 E- 35 50

Κενό 25 29 Κενό 20 29

Σύνολο 85 100 Σύνολο 70 100

Φάση 5 Ενισχυτές % Φάση 6 Ενισχυτές %

E+ 20 33 E+ 19 39

E- 20 33 E- 10 20

Κενό 20 33 Κενό 20 41

Σύνολο 60 100 Σύνολο 49 100  
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Έπαιξε μετά 

Γενικός Επιλογή %

E+ 117 28

E- 117 28

Κενό 179 43

Σύνολο 413 100

Φάση 1 Επιλογή % Φάση 2 Επιλογή %

E+ 23 26 E+ 8 13

E- 46 52 E- 22 37

Κενό 20 22 Κενό 30 50

Σύνολο 89 100 Σύνολο 60 100

Φάση 3 Επιλογή % Φάση 4 Επιλογή %

E+ 10 12 E+ 26 37

E- 26 31 E- 6 9

Κενό 49 58 Κενό 38 54

Σύνολο 85 100 Σύνολο 70 100

Φάση 5 Επιλογή % Φάση 6 Επιλογή %

E+ 33 55 E+ 17 35

E- 8 13 E- 9 18

Κενό 19 32 Κενό 23 47

Σύνολο 60 100 Σύνολο 49 100  

Παύση εμφάνισης 

Γενικός M.O.

E+ 03,63

E- 03,80

Κενό 03,65

Σύνολο 03,69

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 04,90 E+ 04,31

E- 02,68 E- 02,45

Κενό 05,14 Κενό 04,40

Σύνολο 04,24 Σύνολο 03,72

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 03,80 E+ 04,46

E- 03,78 E- 07,75

Κενό 03,60 Κενό 05,61

Σύνολο 03,73 Σύνολο 05,94

Φάση 5 M.O. Φάση 6 M.O.

E+ 02,25 E+ 00,87

E- 00,84 E- 00,81

Κενό 01,26 Κενό 01,14

Σύνολο 01,45 Σύνολο 00,94  
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Παύση κρυφών 

Γενικός M.O.

E+ 1,34

E- 1,08

Κενό 1,00

Σύνολο 1,14

Φάση 1 M.O. Φάση 2 M.O.

E+ 2,64 E+ 0,77

E- 1,88 E- 1,00

Κενό 1,57 Κενό 0,97

Σύνολο 2,03 Σύνολο 0,91

Φάση 3 M.O. Φάση 4 M.O.

E+ 0,72 E+ 0,82

E- 1,04 E- 0,99

Κενό 0,72 Κενό 1,03

Σύνολο 0,83 Σύνολο 0,94

Φάση 5 M.O. Φάση 6 M.O.

E+ 0,95 E+ 0,71

E- 0,74 E- 0,78

Κενό 0,79 Κενό 0,73

Σύνολο 0,83 Σύνολο 0,74  

 

 

 

Δύναμη 

Γενικός DC

E+ 1758

E- 1593

Κενό 1603

Σύνολο 1652

Φάση 1 DC Φάση 2 DC

E+ 1489 E+ 2115

E- 1267 E- 1418

Κενό 1788 Κενό 1393

Σύνολο 1514 Σύνολο 1642

Φάση 3 DC Φάση 4 DC

E+ 1616 E+ 2187

E- 1792 E- 1558

Κενό 1498 Κενό 1731

Σύνολο 1635 Σύνολο 1825

Φάση 5 DC Φάση 6 DC

E+ 1632 E+ 1892

E- 1760 E- 1597

Κενό 1703 Κενό 1442

Σύνολο 1698 Σύνολο 1644  
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Ανάλυση αποτελεσμάτων και Συζήτηση 

 Η μελέτη και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων θα γίνει σε 2 επίπεδα πρώτα ανά 

άτομα και ύστερα συνοπτικά: 

1. Α.Μ. 

 Έπαιξε μετά:  

Φάσεις 1-2: οι δυο φάσεις πρώτες φάσεις είναι φάσεις ισχυρής τιμωρίας, αυτό που 

βλέπουμε είναι ότι με βάση το προηγούμενο φύλλο καμία στρατηγική δεν φαίνεται 

να έχει δημιουργηθεί ή σταθεροποιηθεί και μάλλον η συμπεριφορά χαρακτηρίζεται 

από τυχαιότητα. 

Φάση 3: είναι το πρώτο πρόγραμμα ισχυρής ενίσχυσης που έρχεται σε επαφή το 

υποκείμενο παρ’ όλα αυτά βλέπουμε ξανά ανατροπή συσχετισμών σε σχέση με τις 

προηγούμενες δυο φάσεις αν και σε μια λιγότερο άνιση κατανομή στις 3 επιλογές. 

Φάση 4-5: η παραμονή σε ενισχυτικά προγράμματα οδήγησε σε μια εκκωφαντική 

αύξηση της επιλογής φύλλου που αμέσως πριν είχε εμφανιστεί φύλλο που 

λειτουργούσε ως αρνητικός ενισχυτής. Πιο συγκεκριμένα ενώ στις 3 πρώτες φάσεις 
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μετά από Ε- παίζει σε ποσοστά από 13% ως 24% στις φάσεις 4-5 το ποσοστό φτάνει 

κατά μέσο όρο το 71,5%.  

Φάση 6: αν και σε αυτή τη φάση περιλαμβάνεται πρόγραμμα ισχυρής τιμωρίας το 

υποκείμενο επιμένει χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στη διατήρηση της στρατηγικής 

που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε « επιλογή φύλλου σε θέση που προηγουμένως 

έκρυβε αρνητικό ερέθισμα» (μετά από Ε- έπαιζε κατά 75% στη φάση 5 και πάλι κατά 

75% στον τιμωρητικό έκτο γύρο).  Σημαντικό είναι εξίσου πως όχι μόνο τα 

αποτελέσματα των Ε- μένουν αναλλοίωτα αλλά και των ουδέτερων και θετικών 

ερεθισμάτων δεν δείχνουν να επηρεάζονται στον 6ο γύρο παρά τις αλλαγές τόσο 

στην ποσότητα και τη διάρκεια του προγράμματος (75 δράσεις απαιτούσε ο γύρος 

αυτός έναντι 40 που απαιτούσε ο αμέσως προηγούμενος γύρος) και την αλλαγή 

στην απόδοση του προγράμματος αφού μετά από 3 ενισχυτικούς γύρους, η φάση 

αυτή ήταν η πρώτη έντονα τιμωρητική. Το γεγονός πως δεν επέστρεψε το 

υποκείμενο στον τελευταίο γύρο στις τυχαίες επιλογές των 2 πρώτων γύρων δείχνει 

πως η στρατηγική είχε παγιωθεί και θα χρειαζόταν πιθανόν περισσότερη τιμωρία 

για να μετατραπεί, μη ξεχνάμε άλλωστε πως και παρά την ισχυρή τιμωρία το 

υποκείμενο βρισκόταν σχεδόν για όλη τη διάρκεια του γύρω πάνω από τα κέρματά 

του.  

 Επομένως,  η ισχυρή διάκριση μεταξύ αποτελεσμάτων ενίσχυσης και τιμωρίας στη 

δημιουργία τακτικής σε αυτό το υποκείμενο είναι εμφανέστατη, καθώς βλέπουμε 

στην αρχή όπου δεχόταν συνεχείς τιμωρίες να μην εμφανίζει σταθερές στρατηγικές, 

ενώ από τον τρίτο γύρο που αρχίζει η ενίσχυση να διαμορφώνει σιγά σιγά 

στρατηγική που μένει αναλλοίωτη ακόμη και στη φάση εμφάνισης της τιμωρίας. 

Προς επίρρωση των παραπάνω βλέπουμε πως το ίδιο το υποκείμενο έχει 

αντιληφθεί την στάση του και το πότε διαμορφώνει στρατηγική και παραδέχεται 

στο ερωτηματολόγιο πως στην αρχή έχει αφήσει το παιχνίδι στην τύχη, ενώ από τη 

μέση και μετά χρησιμοποιεί τη μέθοδο που τη βρίσκει αποτελεσματική, παρά το ότι 

αυτή η μέθοδος δεν την οδήγησε σε αύξηση των αρχικών κερμάτων. Τέλος θεωρεί 

πως ο σκοπός του παιχνιδιού είναι η μέτρηση της απομνημόνευσης, άρα η χρήση 

των στρατηγικών γίνεται χωρίς την παραμικρή υποψία του στησίματος του 

παιχνιδιού από εμάς. (ερωτήσεις 2,3,4,6,7). 

Παύση εμφάνισης 

 Πράγματι μετά από ενισχυτικά ερεθίσματα δείχνει να σκέφτεται γενικά 

περισσότερο όπως και πράγματι στις φάσεις  με την ισχυρή τιμωρία φαίνεται να 

κοιτάζει –και πιθανότατα να σκέφτεται- παραπάνω από ότι στα ενισχυτικά 

προγράμματα. (3,63  μέσος όρος δευτερολέπτων έναντι 1,74). Ο πρώτος λόγος για 

να εξηγήσουμε όχι τόσο τη φορά αλλά το μέγεθος της διαφοράς αυτής  είναι επειδή 

εν γένει το υποκείμενο σημειώνει μια ακραία τιμή στο συνολικό χρόνο που 

καταναλώνει στο δεύτερο γύρο (5,6 δ.) που εκδηλώνει τις περισσότερες δυσκολίες 

και απορίες για το σκοπό και τους στόχους της διαδικασίας αλλά και τάση φυγής 
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από αυτή (κινδυνεύει να μείνει με 0 κέρματα).  Το πιο σημαντικό όμως είναι να 

σημειώσουμε πως το υποκείμενο φαίνεται μεν να σκέφτεται και να κοιτάζει 

περισσότερο στους τιμωρητικούς γύρους αλλά σαφέστατα αυτό γίνεται μετά από 

Ε+. Ακόμη πιο χρήσιμο είναι να δούμε πως μετά από θετικά ερεθίσματα σε 

τιμωρητικούς γύρους σκέφτεται περισσότερο από ότι μετά από θετικά ερεθίσματα 

σε κερδοφόρους γύρους. Συγκεκριμένα, στους τιμωρητικούς γύρους ο χρόνος που 

σπαταλά ύστερα από Ε+ είναι 4,6 δ. την ώρα που στους ενισχυτικούς γύρους είναι 

2,5 δ και στο μέσο όρο 3,11, στον γύρο με την ακραία τιμή μάλιστα το υποκείμενο 

κοιτούσε μετά από  Ε+  για 7 δευτερόλεπτα. Η σημασία αυτών των αποτελεσμάτων 

γίνεται μεγαλύτερη γιατί μια τέτοια τάση δεν παρατηρείται ύστερα από Ε-. 

Συγκεκριμένα, στους ζημιογόνους γύρους τα Ε-είναι 2,4 δ, στους κερδοφόρους 1,7 

δ. και στο μέσο όρο 2,2 δ. Επομένως γίνεται ξεκάθαρο πως ναι μεν το συγκεκριμένο 

υποκείμενο φαίνεται να σκέφτεται περισσότερο ,μάλιστα πολύ περισσότερο, στους 

τιμωρητικούς γύρους, όμως αυτό συμβαίνει επειδή αυξάνεται υπερβολικά η σκέψη 

μετά από Ε+. Αντίθετα στους ενισχυτικούς γύρους τα  Ε- όχι μόνο δε δίνουν τροφή 

για περισσότερη σκέψη αλλά και οδηγούν σε τιμές κατώτερες τόσο από τα θετικά 

και ουδέτερα ερεθίσματα όσο και από το δικό τους μέσο όρο σε ολόκληρη τη 

διαδικασία. Μάλιστα, τη χαμηλότερη τιμή σε όλη την προσπάθεια αυτού του 

υποκειμένου τη βλέπουμε ύστερα από  Ε- σε ενισχυτικό γύρο, 0,8 δ. στον 3ο γύρο 

συγκεκριμένα. Κάτι άλλο που είναι χρήσιμο να σημειωθεί γιατί τονίζει πως τα  Ε+ 

ανέβασαν τους μέσους όρους στα ζημιογόνα προγράμματα είναι πως σε αυτά το 

υποκείμενο σκέφτεται πάντα μετά από θετικά ερεθίσματα περισσότερο από το 

μέσο όρο σκέψης του γύρου, ενώ μετά από αρνητικά ερεθίσματα πάντα κάτω από 

το μέσο όρο αυτό: 

Ε+ Μ.Ο. Ε- 

2,3 1,8 1,6 

7,0 5,6 2,6 

4,4 3,6 3,0 

 

Στους κερδοφόρους γύρους από την άλλη φυσικά έχουμε την ίδια τάση –δείχνοντας 

πως σε κάθε περίπτωση τα Ε+ οδηγούν σε περισσότερη σκέψη-, αλλά όχι με τόσο 

μεγάλες διαφορές και αποκλίσεις, συγκεκριμένα: 
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Ε+ Μ.Ο. Ε- 

2,2 1,4 0,8 

2,8 2,3 1,3 

2,5 2,9 2,9 

 

 Οι σχετικά μεγάλες τιμές των θετικών ερεθισμάτων στους τιμωρητικούς γύρους, 

μεγαλύτερες από ότι στους ενισχυτικούς και οι πολύ μικρές τιμές των αρνητικών 

ερεθισμάτων στους ενισχυτικούς γύρους μας οδηγεί στα εξής συμπεράσματα: 

 Στους ζημιογόνους γύρους αυξάνεται η ενισχυτική δράση των ενισχυτικών 

ερεθισμάτων. 

 Στους ενισχυτικούς γύρους αυξάνεται η τιμωρητική δράση των αρνητικών 

ενισχυτών. 

Από εκεί και πέρα στη παύση εμφάνισης τα ουδέτερα ερεθίσματα φαίνεται πως 

λειτουργούν ως σήματα ασφάλειας, καθώς στα έντονα τιμωρητικά προγράμματα η 

εμφάνισή τους είναι πολύ ευχάριστη καθώς αν μη τι άλλο η παρουσία τους 

σημαίνει ταυτόχρονα και την απουσία των Ε- που έτσι κι αλλιώς κεραυνοβολούν το 

υποκείμενο σε όλο το γύρο, γι’ αυτό βλέπουμε: 

Μέσος όρος ουδέτερων 
ερεθισμάτων στους 
ζημιογόνους γύρους 

Γενικός μέσος όρος 
ουδέτερων ερεθισμάτων 

Μέσος όρος ουδέτερων 
ερεθισμάτων στους 
κερδοφόρους γύρους 

4,0 3,1 2,5 

 

 

Παύση κρυφών 

 Στην παύση κρυφών σημειώνεται μια αξιοπρόσεκτη ανατροπή τόσο σε σχέση με τις 

αρχικές μας προβλέψεις όσο και σε σχέσεις με τις επιδόσεις των άλλων 

υποκειμένων. Πράγματι, λοιπόν τα Ε- φαίνεται να δίνουν λίγο παραπάνω τροφή για 

σκέψη με κλειστά τα χαρτιά από ότι τα Ε+. Σε πρώτη φάση αυτό που αξίζει να 

αποτυπωθεί είναι πως με τα φύλλα κλειστά η τιμωρητική επίδραση των  Ε- είναι 

σαφώς μικρότερη από ότι με τα φύλλα ανοιχτά, κάτι που σημαίνει και σαφώς 

μικρότερη ανάπτυξη των αντανακλαστικών φόβου. Το δεύτερο όμως που αξίζει να 

σημειωθεί κι έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία είναι πως πριν τη διαμόρφωση τακτικής 

του υποκείμενο φαίνεται να σπαταλά περισσότερο χρόνο –επομένως και να 

σκέφτεται παραπάνω- στα ενισχυτικά από ότι στα τιμωρητικά ερεθίσματα, κάτι που 

ανατρέπεται στους γύρους που χρησιμοποιείται η τακτική, ας δούμε: 
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 Πριν την 
εφαρμογή της 
τακτικής 

Μέσος όρος Μετά την 
εφαρμογή της 
τακτικής 

Ε+ 5,5 2,7 1,4 

Ε- 4,9 3,4 1,7 

Ο 3,6 2,4 1,3 

 

 Είναι σαφές πως ο χρόνος που σπαταλά πριν την εύρεση τακτικής είναι πολύ 

μεγαλύτερος από ότι μετά, κάτι που επιβεβαιώνει την υπόθεσή μας πως 

μετρώντας το χρόνο που σπαταλούν τα υποκείμενα με ανοιχτά ή κλειστά τα 

φύλλα αυξάνουμε την πιθανότητα να μετράμε ταυτόχρονο και την ποσότητα 

σκέψης που καταβάλουν. 

 Αν και οι τιμές όλων των ερεθισμάτων έχουν μειωθεί σημαντικά, τα Ε- 

φαίνεται να αντιστέκονται κάπως περισσότερο κάτι που δικαιολογεί 

ξεκάθαρα το συνολικό μέσο όρο (και στους 3 γύρους που εφαρμόζεται η 

τακτική τα Ε- έχουν πάντα την υψηλότερη τιμή σε σχέση με τα άλλα 

ερεθίσματα). Αυτό συνδέεται με το είδος της τακτικής. Δεν πρέπει να 

ξεχνάμε πως το υποκείμενο έπαιζε σχεδόν πάντα σε θέση που 

προηγουμένως είχε εμφανιστεί αρνητικός ενισχυτής, επομένως η εμφάνιση 

σε κάποια προσπάθεια της λειτουργούσε ταυτόχρονα ως: 

  Ε-:μειώνει τους πόντους 

  Ε+ :επιφέρει αύξηση πιθανοτήτων για την εμφάνιση θετικού 

ενισχυτή στην επόμενη δράση. 

 

 

Δύναμη χτυπημάτων 

Τα ουδέτερα ερεθίσματα φαίνεται πως οδηγούν το υποκείμενο να χτυπήσει με 

περισσότερη δύναμη το button στους 5 από τους 6 γύρους αλλά και στο γενικό 

μέσο όρο, ενώ και στα 5/6 των φάσεων τα ουδέτερα ερεθίσματα ακολουθούνται 

από χτυπήματα σαφώς δυνατότερα από το ΜΟ των χτυπημάτων. Από εκεί και πέρα 

η υψηλή τιμή στους αρνητικούς ενισχυτές εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τις 

δηλώσεις του υποκειμένου πως τα Ε- , στην προκειμένη περίπτωση τα κόκκινα 

φύλλα, είχαν ενισχυτική δύναμη γι αυτή επειδή κατά τη γνώμη του επέφεραν 

αργότερα είτε θετικό ενισχυτή είτε ουδέτερο ερέθισμα.  

 Επίσης γίνεται σύνδεση των απαντήσεων του υποκειμένου στο ερωτηματολόγιο 

όπου τα ουδέτερα ερεθίσματα βαθμολογούνται με 5/7 σε κλίμακα Likert και 7/7 τα 
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θετικά ερεθίσματα, με το γεγονός ότι στους 4 από τους 6 γύρους το υποκείμενο 

χτυπάει το κουμπί με περισσότερη δύναμη μετά την εμφάνιση ουδέτερων ή 

θετικών ερεθισμάτων.  

Ακόμη δεν είναι τυχαίο πως πριν από το σχηματισμό τακτικής τα υποκείμενα 

δείχνουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μέσα από ισχυρότερα χτυπήματα στην 

παρουσία θετικών και ουδέτερων ερεθισμάτων, κάτι που αντιστρέφεται μετά την 

επιλογή τακτικής: 

 

 Δύναμη πριν την 
εφαρμογή 
τακτικής 

Μέσος όρος 
δύναμης 

Δύναμη κατά την 
εφαρμογή της 
τακτικής 

Ε+ 2764 2271 2175 

Ε- 2533 2541 2262 

Ο 2706 2557 2411 

 

 Επομένως, βλέπουμε πως τα αρνητικά ερεθίσματα λόγω τακτικής είχαν 

στους 3 τελευταίους γύρους ενισχυτική επίδραση λόγω τακτικής, ενισχυτική 

επίδραση τέτοια μάλιστα που ξεπέρασαν ακόμα και τα  Ε+. 

 Βλέπουμε ακόμη πως επειδή οι 2 πρώτοι γύροι ήταν αρκούντος ζημιογόνοι, 

τα ουδέτερα ερεθίσματα λειτουργώντας ως σήματα ασφάλειας απέκτησαν 

εξέχουσα ενισχυτική δομή και οδηγούσαν σε πιο δυνατά χτυπήματα, άρα 

και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Κάτι που αποδεικνύεται και από τη 

σταδιακή πτώση τους στα ενισχυτικά προγράμματα. 
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Βλέπουμε λοιπόν πως οι 2 πρώτες φάσεις που είναι έντονα τιμωρητικές ρίχνουν τη 

δύναμη των χτυπημάτων από το 3800 στο 2571 με την πτώση να συνεχίζεται στις 

φάση 3 –με σαφώς λιγότερο έντονο τρόπο- παρά τον ενισχυτικό της χαρακτήρα, 

καθώς το υποκείμενο έχει ζημία και φτάνει στα φτάνει μάλιστα στα κατώτατα 

κέρματα (4). Στη φάση 4 παρουσιάζεται μια μικρή πτώση στην ένταση των 

χτυπημάτων παρά την εμφάνιση κέρδους και στη φάση 5 όπου το υποκείμενο 

φτάνει στα ανώτερα κέρδη του τα χτυπήματα για πρώτη φορά γίνονται εντονότερα 

από τον προηγούμενο γύρο. Τέλος, η φάση 6 μπορεί να είναι τιμωρητική παρ’ όλα 

αυτά, σχεδόν σε ολόκληρο το γύρο το υποκείμενο βρίσκεται σαφώς πάνω από τα 

αρχικά του κέρματα και πιστεύει στην αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του, 

κάτι που δικαιολογεί τόσο την άνοδο που δε σταματά όσο και το ότι τα χτυπήματα 

στο γύρο αυτό είναι τα δεύτερα δυνατότερα σε ολόκληρη τη διαδικασία.  

2.  Α.Π. 

Έπαιξε μετά 

Αν και το υποκείμενο αυτό υποστήριξε στα ερωτηματολόγια πως δε χρησιμοποίησε 

κάποια τακτική (ερ. 6 και 7) βλέπουμε πως: 

 Στο 40% των περιπτώσεων και τις 2 μέρες έπαιξε μετά από θετικό 

ενισχυτή, μετά από αρνητικό ενισχυτή όμως έπαιξε μόνο το 28%. 

 Ούτε σε έναν από τους έντεκα συνολικά γύρους δεν επέλεξε να παίξει 

περισσότερες φορές σε θέση που προηγουμένως είχε εμφανιστεί 

αρνητικός ενισχυτής. 

 5/6 γύρους την πρώτη ημέρα τις περισσότερες φορές έπαιξε σε θέση 

που είχε εμφανιστεί θετικός ενισχυτής και 4/6 φορές τη δεύτερη μέρα 

έπαιζε τις πιο πολλές φορές σε θέση που είχε εμφανιστεί ουδέτερο 

ερέθισμα. 

Με λίγα λόγια αν όχι ολοκληρωμένες τακτικές, ψήγματα τακτικών εμφανίστηκαν και 

τις δυο μέρες, αυτό που αξίζει τώρα είναι να μελετήσουμε τι το πώς και το γιατί 

εμφανίστηκαν, άλλαξαν και εμφανίστηκαν οι τακτικές που χρησιμοποιήθηκαν: 

Την πρώτη ημέρα στον αναγνωριστικό πρώτο γύρο αν και εμφανίζεται μια 

ισορροπία στα 3 είδη ερεθισμάτων, υπάρχει μια μικρή υπεροχή στην επιλογή 

θέσεων που προηγουμένως είχαν εμφανιστεί θετικοί ενισχυτές. Στη δεύτερη φάση 

οι θέσεις που είχαν εμφανιστεί  Ε+ προτιμούνται με μεγαλύτερη επιμονή και 

τιμωρούνται ισχυρά, οπότε στην ουδέτερη τρίτη φάση για πρώτη φορά γίνεται 

ανατροπή και προτιμούνται θέσεις που είχαν εμφανιστεί προηγουμένως ουδέτερα 

ερεθίσματα. Στην τέταρτη φάση έχουμε επαναφορά στα ενισχυτικά προγράμματα 

και αύξηση της επιλογής θέσεων που είχαν εμφανιστεί αμέσως πριν θετικοί 

ενισχυτές, μια επιλογή που γίνεται ακόμη πιο συχνά στην επόμενη φάση που είναι 

εξίσου ενισχυτική. Στην τελευταία και ελαφρώς τιμωρητική φάση το υποκείμενο 

δείχνει να συνεχίζει να παίζει συχνά σε θέση πρώην ενισχυτική, όμως για πρώτη 
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φορά και ελέω τιμωρίας προφανώς αρχίζει να παίζει με την ίδια συχνότητα σε 

θέσεις που πριν έκρυβαν τιμωρητικούς ενισχυτές.  Η δεύτερη ημέρα συμμετοχής 

ξεκινά με μια ισορροπία στον πρώτο γύρο ανάμεσα στα 3 ερεθίσματα η οποία όμως 

ανατρέπεται στο 2ο  γύρο όπου η επιλογή θέσεων που προηγουμένως είχαν 

παρουσιάσει  Ε+  φαίνεται να προτιμάται συχνότερα, αλλά και να τιμωρείται καθώς 

το πλαίσιο του δεύτερου γύρου έχει επιλεχθεί να είναι ισχυρά τιμωρητικό. Έτσι στον 

επόμενο γύρο που είναι ουδέτερος επιλέγονται πιο συχνά θέσεις που μόλις είχαν 

φανερώσει ουδέτερα ερεθίσματα, η σύνδεση αυτής της επιλογής με την μη τιμωρία 

την κάνει να λειτουργεί σαν σήμα ασφάλειας και να εμφανίζεται για πρώτη φορά σε 

όλη τη διαδικασία σε τόσο υψηλά ποσοστά στον 4ο γύρο, που επειδή όμως είναι 

έντονα τιμωρητικός, οδηγεί το υποκείμενο στην τελευταία φάση να επιλέγει ξανά 

πιο συχνά θέσεις που προηγουμένως έκρυβαν  Ε+. Επομένως βλέπουμε: 

 Και στις 4 περιπτώσεις –ανεξαρτήτως μέρας- που το υποκείμενο τιμωρήθηκε 

αλλάζει στον επόμενο γύρο η βασική του επιλογή στις θέσεις που θα παίξει, 

άρα και η τακτική του. 

 Και στις 3 περιπτώσεις που υπήρξε ενίσχυση, στον επόμενο γύρο επιλέχτηκε 

η ίδια τακτική, με την εμφάνιση μάλιστα των  2 συνεχόμενων ενισχύσεων η 

σταθερότητα στην τακτική φάνηκε πιο ισχυρή από ποτέ. 

 Οι πολλές εναλλαγές τιμωρητικών κι ενισχυτικών φάσεων πιθανότατα να 

απέτρεψαν το άτομο να δημιουργήσει μια σταθερή τακτική όπως 

παραδέχεται και το ίδιο στο ερωτηματολόγιο. 

 Η επιλογή που γίνεται στις ουδέτερες φάσεις που ακολουθούν τιμωρητικές 

εμφανίζονται 3 στις φορές και στην επόμενη φάση κάτι που δείχνει πως η 

επιλογή αυτή ενισχύθηκε ως σήμα ασφάλειας. 

Παύση εμφάνισης 

 Αν και το συγκεκριμένο υποκείμενο μπορεί να θεωρηθεί δικαίως το πιο «βιαστικό», 

καθώς κάνει τους μικρότερους χρόνους τόσο στην παύση εμφάνισης όσο και στην 

παύση κρυφών, τα αποτελέσματά του και η φορά τους συμβαδίζει σχεδόν απόλυτα 

τόσο με τα αποτελέσματα των άλλων υποκειμένων όσο και των υποθέσεων μας:  

 Σε απόλυτους αριθμούς το υποκείμενο αυτό μετά από θετικούς ενισχυτές σκέφτηκε 

5,8 δευτερόλεπτα, μετά από ουδέτερα ερεθίσματα σκέφτηκε 4,59 δευτερόλεπτα και 

μετά από αρνητικούς ενισχυτές μόλις 2,58 δευτερόλεπτα. Δεν μπορεί να είναι 

τυχαίο λοιπόν πως το υποκείμενο κρατά τα φύλλα ανοιχτά περισσότερο από το 

διπλάσιο χρόνο μετά από ενίσχυση παρά μετά από τιμωρία στο σύνολο της 

διαδικασίας, όπως δεν είναι τυχαίο πως 8 στις 11 φάσεις σκέφτηκε περισσότερο 

μετά από ενισχυτικό ερέθισμα. Επίσης, σε κανένα γύρο δε σκέφτηκε περισσότερο 

μετά από αρνητικό ερέθισμα, ενώ στις τιμωρητικές φάσεις βλέπουμε να αυξάνεται 

ο χρόνος κοιτάγματος όταν γινόταν επιλογή ουδέτερου ερεθίσματος που προφανώς 

λειτουργούσαν ως σήματα ασφάλειας σε έναν καταιγισμό τιμωριών. Μάλιστα είναι 
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άξιο παρατήρησης πως στα μισά τιμωρητικά προγράμματα το υποκείμενο 

παρατηρεί –και σκέφτεται πιθανόν- περισσότερο μετά από ουδέτερα ερεθίσματα, 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα που παρουσιάζει μετά από ποιο ερέθισμα 

σκεφτόταν το υποκείμενο περισσότερο αναλόγως με το είδος του γύρου: 

 Ενισχυτικοί 
γύροι 

Ουδέτεροι 
γύροι 

Τιμωρητικοί 
γύροι 

Ε+ 3/3 3/4 2/4 

Ε- 0/3 0/4 0/4 

Ο 0/3 1/4 2/4 

 

Από εκεί και πέρα, μελετώντας συνολικά τα αποτελέσματα του υποκειμένου 

βλέπουμε πως στα ενισχυτικά προγράμματα παρατηρεί λιγότερο τον πίνακα από ότι 

στα τιμωρητικά και στα ουδέτερα. Συγκεκριμένα, πιο πολύ παρατηρεί τον πίνακα 

στα ουδέτερα προγράμματα (0,46 δ) κάτι που εξηγείται και επειδή πάντα το πρώτο 

–άρα κι αναγνωριστικό- πρόγραμμα της ημέρας ήταν ουδέτερο κι επειδή στις άλλες 

2 φορές το ουδέτερο πρόγραμμα ακολούθησε τιμωρητικά προγράμματα. Στη 

δεύτερη θέση είναι τα τιμωρητικά προγράμματα (0,4 δ) και στην τελευταία τα 

ενισχυτικά (0,31 δ). Για να  λύσουμε αυτό το αίνιγμα, το γιατί δηλαδή στα 

τιμωρητικά προγράμματα δείχνει να σκέφτεται πιο πολύ, εξετάσαμε και 

διαφορετικές συνιστώσες και είδαμε πως αυτό οφείλεται εν πολλοίς στην ιδιαίτερη 

αύξηση της ενισχυτικής δράσης των ουδέτερων ερεθισμάτων που λειτουργούν ως 

σήματα ασφάλειας και πως η διαφορά αυτή είναι κάπως πλασματική γιατί όταν το 

υποκείμενο  βρίσκεται πάνω από τα λεφτά του (κέρδος) ανεξαρτήτως 

προγράμματος σκέφτεται 0,4 δ, ενώ όταν βρίσκεται κάτω από τα λεφτά του (ζημία) 

σκέφτεται 0,33 δ. 

Παύση κρυφών 

Αν και το υποκείμενο όπως προείπαμε είναι βιαστικό, βλέπουμε:  

 10/11 γύρους καταναλώνει περισσότερο χρόνο με τα φύλλα κλειστά μετά 

από ενισχυτικό ερέθισμα. 

 11/11 περιπτώσεις ο χρόνος που «σπαταλά» με κλειστά τα φύλλα μετά από 

Ε+ είναι περισσότερος από το μέσο όρο του γύρου. 

 Στο μέσο όρο των δυο ημερών μετά από: Ε+:1,12 δ, Ο: 0,97 δ, Ε-:0,70 δ 

 Ο χρόνος που καταναλώνει με τα φύλλα να είναι κλειστά είναι πάντα κάτω 

από το μέσο όρο του γύρου αν προηγουμένως έχει εμφανιστεί αρνητικός 

ενισχυτής. 

 Άρα τα αποτελέσματα συμβαδίζουν με τα αποτελέσματα των άλλων 

υποκειμένων ότι μετά από θετικό ενισχυτή κρατιούνται για πιο πολύ ώρα 

κλειστά τα φύλλα κάτι που αυξάνει την πιθανότητα το υποκείμενο να 
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σκέφτηκε περισσότερες τακτικές, να οργάνωσε και να αναδιοργάνωσε τη 

σκέψη του, να έγινε πιο «λογικός» και να άφηνε λιγότερο στην τύχη το 

παιχνίδι.  

Από εκεί και πέρα ανά γύρο φαίνεται να σκέφτεται περισσότερο στους ουδέτερους 

0,99 παρά στους ενισχυτικούς 0,92 και στους τιμωρητικούς 0,9. Επίσης φαίνεται σε 

απόλυτους αριθμούς στη ζημία σκέφτεται ελάχιστα παραπάνω από ότι στο κέρδος 

με τα φύλλα κλειστά (Κ: 0,89 δ, Ζ:0,92 δ). Παρ’ όλα αυτά, και στους 3 γύρους που 

υπήρξε ζημία υπήρξε και σαφής πτώση του χρόνου που «σπαταλούσε» το 

υποκείμενο με κλειστά τα φύλλα σε σχέση με την προηγούμενη προσπάθεια, 

αντιθέτως με την εμφάνιση κέρδους υπήρχε και σαφής αύξηση του χρόνου που 

παρέμεναν κλειστά τα φύλλα από την κατάσταση ζημίας και στις φάσεις 

συνεχόμενου κέρδους κυριαρχούσε μια σταθερότητα στην κατανάλωση χρόνου. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως στη μέρα κέρδους η παύση κρυφών διαρκούσε 0,99 

δ, ενώ στη μέρα ζημίας 0,86 δ.  

Δύναμη 

 Όπως συμβαίνει και στα άλλα υποκείμενα τα δυνατότερα χτυπήματα ακολουθούν 

ενισχυτικά ή ουδέτερα ερεθίσματα και συγκεκριμένα: 

 

Είδος ερεθίσματος  Φορές που οδήγησε σε πιο 
δυνατά χτυπήματα ανά γύρο 

Ε+ 6/11 

Ε- 2/11 

Ο 3/11 

  

 

Ακόμα: 

 9/11 φορές η απόλυτη διαφορά χτυπημάτων μεταξύ ενισχυτικών και 

ουδέτερων ερεθισμάτων είναι πιο μικρή από την απόλυτη διαφορά αυτών 

των δυο από τα αρνητικά ερεθίσματα. 

 4/11 η διαφορά μεταξύ ενισχυτικών και ουδέτερων ερεθισμάτων είναι 

ασήμαντη (16-85) ανεξαρτήτως με το ποιο ερέθισμα οδηγεί σε πιο έντονα 

χτυπήματα στο γύρο. 

 7/11 περιπτώσεις τα αρνητικά ερεθίσματα οδήγησαν στα λιγότερο δυνατά 

χτυπήματα. 

 Όσο πιο πολύ αυξάνεται η ζημία τόσο πιο αδύναμα χτυπήματα έχουμε: 

Κ:1773 Ζ:1621 
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3.  Γ.Ρ. 

Έπαιξε μετά  

 Όπως λέει το ίδιο το υποκείμενο, το προηγούμενο φύλλο και η θέση του δεν 

επηρέασαν την τακτική του, η οποία κυρίως επηρεάστηκε από μια κυκλική επιλογή 

των μαύρων χαρτιών (ερ. 3, 6 και 8). Και πράγματι μελετώντας τα αποτελέσματα δε 

βλέπουμε –σε αντίθεση με άλλα υποκείμενα- σημαντικές διαφορές στην επιλογή 

θέσης βάσει προηγούμενου φύλλου τόσο στα ενισχυτικά όσο και στα τιμωρητικά 

προγράμματα. Παρ’ όλα αυτά, ίσως στην πρώτη φάση να επιχειρήθηκε κάποια 

διαστήματα η τακτική της μελέτης του προηγούμενου φύλλου στον καθορισμό 

τακτικής, καθώς βλέπουμε: 

 1η ημέρα 2η ημέρα 

Ε+ 41,3% 31% 

Ε- 30% 32% 

Ο 27,7% 37% 

 

Έτσι ενώ τη πρώτη μέρα βλέπουμε αξιοσημείωτες αποστάσεις ειδικά των θετικών 

ερεθισμάτων από τα ουδέτερα στη δεύτερη βλέπουμε αποστάσεις που θα 

μπορούσαν να αποδοθούν στην τύχη. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο πως την πρώτη μέρα 

τερματίζει στα 5 κέρματα έχοντας ξεκινήσει από τα 20, οπότε πιθανόν γι’ αυτό να 

παράτησε την υπό σχεδιασμό τακτική και να ακολούθησε αυτή που έγραψε στο 

ερωτηματολόγιο που ενισχύθηκε συμπτωματικά πιθανότατα τη δεύτερη μέρα που 

από τα 5 κέρματα στα 30. 

Παύση εμφάνισης  

 Όπως συμβαίνει και στα άλλα υποκείμενα οι θετικές ενισχύσεις οδηγούν σε 

περισσότερη ώρα τα φύλλα ανοιχτά, συγκεκριμένα: 

 9/11 γύρους κρατά τα φύλλα ανοιχτά περισσότερο μετά από θετικούς 

ενισχυτές, 7/11 γύρους στη δεύτερη θέση σε αυτή την κατηγορία βρίσκονται 

τα ουδέτερα ερεθίσματα, ενώ τα αρνητικά ερεθίσματα οδηγούν στο 

λιγότερο χρόνο σκέψης 7/11 φορές. 

 Στην τιμωρητική πρώτη μέρα που το υποκείμενο πέφτει από τα 20 στα 5 

κέρματα και βγάζοντας την ακραία τιμή του –ουδέτερου- πρώτου γύρου 

βλέπουμε πως σκέφτεται με τα φύλλα ανοιχτά: 0,62 δ, ενώ την ενισχυτική 

μέρα σκέφτεται: 1,09 δ. 

 

 Στη δεύτερη μέρα όσο πιο πολύ ενισχύεται το υποκείμενο τόσο πιο πολύ 

δείχνει να σκέφτεται: 
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Είδος 
προγράμματος 

Ο Ε Ε Ο Τ 

Τιμή 0,87 0,9 1,13 1,34 1,22 

 Τέλος, βλέπουμε στην τιμωρητική πρώτη μέρα τα ουδέτερα ερεθίσματα να 

λειτουργούν ως σήμα ασφάλειας και να φτάνουν μεγαλύτερες τιμές: 1,58 

έναντι 0,94. 

Παύση κρυφών 

  Και τις 2 ημέρες τα ενισχυτικά ερεθίσματα είναι πρώτα στην κατάταξη αυτής της 

κατηγορίας, όπως συμβαίνει και στα πιο πολλά υποκείμενα, συγκεκριμένα 7/11 

φορές είναι πρώτα τα Ε+ (2 φορές σε ισοβαθμία με τα Ε-), ενώ τα ουδέτερα 

ερεθίσματα είναι πρώτα τις άλλες 4/11 φορές. Ακόμα βλέπουμε πως: 

 Την πρώτη μέρα όσο πιο τιμωρητικό γίνεται το πρόγραμμα τόσο λιγότερο 

έχει κλειστά τα φύλλα, το αντίθετο συμβαίνει την δεύτερη κερδοφόρα μέρα: 

Είδος 
προγράμματος 

Ο Ε Ο Τ Τ Ε 

Τιμή 2,6 0,8 1,1 0,8 0,6 0,6 

 Ενώ τη δεύτερη μέρα 

Είδος 
προγράμματος 

Ο Ε Ε Ο Τ 

Τιμή 0,9 0,9 1,1 1,3 1,2 

 

 Στις 10 μεγαλύτερες τιμές που σημειώθηκαν οι 5 άνηκαν σε ενισχυτικό και 

οι 5 σε ουδέτερο  πλαίσιο.  

 Από τις 5 μικρότερες τιμές της ενίσχυσης σε αυτή την κατηγορία, οι 3 

έλαβαν χώρα σε τιμωρητικό πλαίσιο. 

Δύναμη 

Όπως είχαμε υποθέσει τα ενισχυτικά και τα ουδέτερα ερεθίσματα 9/11 γύρους 

οδήγησαν στα πιο δυνατά χτυπήματα. Από εκεί και πέρα: 

 Στη ζημιογόνα μέρη η δύναμη που ασκεί είναι 2241, ενώ στην κερδοφόρα 

2628. 

 Ας δούμε λοιπόν πως αυξομειώθηκε η αυτοπεποίθηση βάσει 

προγράμματος: 

κέρματα 20 40 40 20 5 5 5 25 45 45 25 

δύναμη 2941 1843 2764 2553 2026 1912 2783 3034 3035 2268 1978 

Αξίζει να σημειωθεί πως στο τέλος της 6ης προσπάθειας σηματοδοτεί και το 

τέλος της πρώτης μέρας, οπότε και η 7η προσπάθεια σηματοδοτεί και την 
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έναρξη της επόμενη μέρας, γι’ αυτό και η ξαφνική άνοδος στη δύναμη (1912 

σε 2783) ενώ το υποκείμενο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα κερμάτων. 

 Δεν είναι επίσης τυχαίο πως στα τιμωρητικά προγράμματα τα ουδέτερα 

ερεθίσματα βρίσκονται στην πρώτη θέση στην ένταση των χτυπημάτων, ενώ 

στα ενισχυτικά υποχωρούν στη δεύτερη θέση. Σημάδι πως λειτουργούν ως 

σήματα ασφάλειας. 

 Είναι αξιοπρόσεκτο πως στα ενισχυτικά προγράμματα αυξάνεται η ένταση 

όλων των χτυπημάτων ανεξαρτήτως αν είχε προηγουμένως εμφανιστεί 

θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο ερέθισμα. 

4.  Γ.Κ. 

Έπαιξε μετά 

 Σίγουρα το υποκείμενο αυτό είναι το πιο υποψιασμένο από όλα (ερ. 3, 4, 6, 8, 10), 

παρ’ όλα αυτά είναι και το υποκείμενο που παραδέχεται πως χρησιμοποίησε κατά 

διαστήματα τακτικές (ερ. 7), τι δείχνουν λοιπόν τα νούμερα πως έγινε;  

 Στις 4 πρώτες φάσεις η φορά είναι συγκεκριμένη, το υποκείμενο έπαιζε πρώτα 

μετά από αρνητικά ερεθίσματα ύστερα μετά από θετικούς ενισχυτές και τέλος 

ύστερα από τα λευκά ουδέτερα φύλλα. Στις 3 τελευταίες φάσεις της πρώτης μέρας 

όμως η φορά είναι πάλι σταθερή με τη διαφορά πως πρώτα είναι τα ουδέτερα 

φύλλα μετά τα αρνητικά και τέλος τα θετικά. Στις 3 τελευταίες προσπάθειες που 

είναι ενισχυτικές και κερδοφόρες εξηγείται η σταθερότητα, στις 4 πρώτες όμως που 

είναι ζημιογόνες πώς εξηγείται; Η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός πως τα 

τιμωρητικά με τα ουδέτερα προγράμματα εμφανίζονται εναλλάξ. Έτσι, ενώ ξεκινά 

με την τακτική να επιλέγει φύλλο σε θέση που πριν υπήρχε αρνητικό ερέθισμα 

(κατά 80%), η τακτική αυτή γενικά ούτε ενισχύεται ούτε τιμωρείται, η επόμενη 

φάση είναι ισχυρά τιμωρητική και παρατηρείται σαφής μείωση της επιλογής 

φύλλων που πριν έκρυβαν αρνητικό ερέθισμα (56%), ταυτόχρονα διπλασιάζεται η 

επιλογή θέσεων που προηγουμένως έκρυβαν φύλλα που ήταν θετικά και για πρώτη 

φορά γίνεται η επιλογή θέσεων που προηγουμένως είχαν φανερώσει ουδέτερα 

φύλλα. Μετά την ισχυρή τιμωρία στην 3η φάση η βασική επιλογή μειώνεται από 

56% σε 48%, τόσο η μικρή υποχώρηση όσο και η επιμονή της ίδιας τακτικής –με 

άνοδο μάλιστα στο 53%- και στην 4η φάση εξηγούνται με το γεγονός πως η επιλογή 

να παίζει μετά από αρνητικά ερεθίσματα λειτούργησε σα σήμα ασφάλειας.  Στην 4η 

φάση πάντως παρατηρείται μια σαφέστατη άνοδο των ουδέτερων ερεθισμάτων 

που ξεκίνησαν από το 0% και έφτασαν στο 20%. Μετά και την τελευταία τιμωρία και 

την πτώση από τα 45 κέρματα στα 5 η τακτική αλλάζει κι έτσι στη φάση 5 τα 

ουδέτερα που σιγά σιγά αύξαναν την ενισχυτική τους δράση για παίξιμο στην ίδια 

θέση που εμφανίστηκαν και φτάνουν από το 20% στο 55%. Στην επόμενη φάση, που 

είναι φάση ισχυρής ενίσχυσης , δεύτερης συνεχόμενης, το 55% γίνεται 67% και η 

επιλογή σε θέση που πριν είχε εμφανιστεί θετικός ενισχυτής εμφανίζεται μόλις μια 

φορά. Τα αποτελέσματα μένουν ακριβώς ίδια και στον τελευταίο εξίσου ενισχυτικό 
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γύρο. Τη δεύτερη μέρα το υποκείμενο δείχνει να είναι εντελώς υποψιασμένο 

κυρίως από το γεγονός πως παρέμεινε στα κέρματά του παρά τις όποιες ενδιάμεσες 

διακυμάνσεις. Αυτό γίνεται εμφανές από τις απαντήσεις του στο ερωτηματολόγιο –

όχι τυχαίως- στο τέλος της δεύτερης μέρας (ερ 10). Εξαιτίας αυτού εξηγούνται τόσο 

οι απαντήσεις του πως δε χρησιμοποίησε καμία τακτική (ερ 3 και ερ 4), πως σε κάθε 

φάση έπαιζε μετά από άλλο ερέθισμα και ότι παρά την ισχυρή ενίσχυση στη φάση 1 

η πρώτη επιλογή –θετικός ενισχυτής – καταποντίζεται από το 40% στο 10%. 

Παύση εμφάνισης 

Είναι γεγονός πως ανεξαρτήτως μέρας, αλλαγών στις τακτικές και της πίστης του 

πως το παιχνίδι είναι στημένο από εμάς το υποκείμενο κοιτάζει περισσότερο το 

ταμπλό μετά από θετικούς ενισχυτές και λιγότερο μετά από τιμωρητικούς. 

Συγκεκριμένα, 4/7 γύρους την πρώτη μέρα και 5/5 γύρους τη δεύτερη μέρα 

καταναλώνει τον περισσότερο χρόνο να κοιτάζει τον πίνακα μετά από ενισχυτικά 

φύλλα, ενώ στη ζημία σκέφτεται για 1,42 δ και στο κέρδος για 3,56 δ. Είναι 

χαρακτηριστικό πως στους 4 πρώτους γύρους της ήττας καταναλώνει να κοιτάζει 

τον πίνακα 1,33 δ ενώ στους 3 τελευταίους κερδοφόρους γύρους  6,18 δ! Ακόμη 

όμως και τη δεύτερη φορά που το θεωρεί στημένο 4/5 φάσεις «σπαταλά» διπλάσιο 

χρόνο ύστερα από θετικούς παρά από αρνητικούς ενισχυτές. Άξιο αναφοράς δε 

είναι και το γεγονός πως στις 2 από τις 3 φορές που άλλαξε η φορά και τα ουδέτερα 

ερεθίσματα οδηγούσαν σε περισσότερο χρόνο κοιτάγματος των ανοιχτών φύλλων 

του ταμπλό ήταν σε φάσεις ισχυρής τιμωρίας επιβεβαιώνοντας ακόμη μια φορά σε 

ένα ακόμη υποκείμενο τη λειτουργία τους ως σήματα ασφαλείας ύστερα από τη 

χορήγηση πολλών τιμωριών. Τέλος παρατηρείται την δεύτερη μέρα μια απίστευτη 

μείωση του μέσου όρου κοιτάγματος από 3,8 δ σε 0,7 κυρίως εξαιτίας της πίστης 

για στήσιμο του παιχνιδιού, στοιχείο που αποτελεί απόδειξη πως τα υποκείμενα 

όταν είχαν ανοιχτά τα χαρτιά αύξαναν και τη δραστηριότητα των νοητικών τους 

διεργασιών επιβεβαιώνοντας την αρχική μας υπόθεση ακόμη μια φορά. 

Παύση κρυφών 

Και την πρώτη –άρα και πιο αξιόπιστη μέρα- αλλά και τη δεύτερη βλέπουμε πως 

διαπιστώνεται ξανά όπως σε κάθε υποκείμενο πως μετά από θετικά κι ουδέτερα 

ερεθίσματα τα φύλλα παραμένουν περισσότερη ώρα κλειστά στο ταμπλό, παρ’ όλα 

αυτά οι διαφορές είναι μικρότερες σε σχέση με άλλα υποκείμενα, ενώ επίσης και 

στο κέρδος- ζημία δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτες διαφορές, παρ’ όλα 

αυτά: 

 Τα αποτελέσματα σίγουρα έχουν επηρεαστεί από τη δεύτερη μέρα που 

γενικά σκέφτεται λιγότερο και που λόγω πίστης πως το παιχνίδι είναι 

στημένο οι διαφορές ανάμεσα στα 3 ερεθίσματα είναι μηδαμινές.  Επειδή οι 

διαφορές είναι μικρές και δεν μπορούσαν να δώσουν εντελώς αξιόπιστα 

αποτελέσματα, θεωρήσαμε πως το υποκείμενο έχει την τάση να 
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καταναλώνει πιο πολύ χρόνο μετά από θετικούς ενισχυτές και ουδέτερα 

ερεθίσματα, καθώς 10 στις 12 φάσεις ένα από τα δυο ερεθίσματα οδηγούσε 

για περισσότερη ώρα τα φύλλα κλειστά. (7 φάσεις ο θετικός ενισχυτής και 3 

το ουδέτερο ερέθισμα) 

 Το πιο σημαντικό όμως είναι πως σε όλες τις φάσεις ισχυρής τιμωρίας και 

στα 2/3 των γύρων μέτριας τιμωρίας τα ουδέτερα ερεθίσματα φτάνουν στην 

κορυφή των επιλογών του υποκειμένου λειτουργώντας για μια ακόμη φορά 

ως σήματα ασφαλείας, μια ανάσα δηλαδή ανάμεσα σε τόση τιμωρία, που 

πιθανόν κιόλας έχοντας κοινές συνέπειες με την ενίσχυση να οδήγησε 

πράγματι και σε περισσότερη σκέψη. Για του λόγου το αληθές στην αρχή, 

στη ζημία και πριν θεωρήσει το παιχνίδι στημένο σκέφτεται σχεδόν για 2 

δευτερόλεπτα από ουδέτερο ερέθισμα, ενώ στους κερδοφόρους γύρους 

πέφτει στο 1,3 δευτερόλεπτα, όπου και παραμένει όταν υποψιάζεται το 

«στήσιμο». 

Δύναμη 

 Είναι γεγονός πως οι αποκλίσεις κι αυτού του υποκειμένου μεταξύ θετικών κι 

ουδέτερων ερεθισμάτων είναι σαφώς πολύ μικρότερες από ότι οι αποκλίσεις τους 

με τα αρνητικά ερεθίσματα. Συγκεκριμένα: 

Ο: 1905     107     Ε+: 1798   160/267  Ε-:1638 

 Αξιοσημείωτο είναι πως οι διαφορές είναι παρόμοιες είτε πίστευε πως το 

παιχνίδι ήταν στημένο είτε όχι, βάζοντας κάπως έτσι τη δύναμη –άρα και την 

αυτοπεποίθηση στη «σφαίρα του ασυνείδητου», της συμπεριφοράς δηλαδή 

που συμβαίνει χωρίς να γίνεται πάντα αντιληπτή από το υποκείμενο. 

  Δεν είναι τυχαίο πως ενώ συνήθως τα ενισχυτικά ερεθίσματα οδηγούν σε 

πιο δυνατά χτυπήματα, στο συγκεκριμένο υποκείμενο τα ουδέτερα έχουν τη 

μερίδα του λέοντος. Αυτό ξεκινάει την πρώτη ημέρα κι επειδή οι 4 πρώτες 

φάσεις ήταν έντονα ζημιογόνες τα ουδέτερα ερεθίσματα λειτουργούσαν σα 

σήμα ασφάλειας τόσο ώστε να ενισχύουν την αυτοπεποίθηση. Δεν είναι 

τυχαίο άλλωστε πως στις πρώτες 4 προσπάθειες τα ουδέτερα ερεθίσματα  

οδηγούν σε χτυπήματα σαφώς παραπάνω από τα θετικά (263), ενώ στις 3 

κερδοφόρες προσπάθειες έστω και για λίγο προηγούνται τα θετικά 

ερεθίσματα (39), ενώ την επόμενη μέρα της «αναξιοπιστίας» η διαφορά 

είναι μόλις λιγότερο πάλι από το μισό των πρώτων 4 προσπαθειών (104) 

 Σημαντικό είναι επίσης πως και στο σύνολο τα χτυπήματα γίνονται πιο 

αδύναμα στην ήττα και πιο δυνατά στη νίκη 

πρόγραμμα Ο Τ Ο Τ 

δύναμη 2635 2118 1175 1359 
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πρόγραμμα Τ Ο Ε Ε 

δύναμη 1359 1555 1871 1718 

 

 Όσο πιο μεγάλα είναι τα προγράμματα τόσο πιο πολύ αυξάνονται οι 

διαφορές ανάμεσα στα Ο και τα Ε- . Στη φάση 4 της πρώτης μέρας (90 

δράσεις) η διαφορών των ουδέτερων ερεθισμάτων από τα αρνητικά είναι 

391, στη φάση 6 της ίδιας μέρας (55 δράσεις) η διαφορά είναι 657 και στη 

φάση 5 της τελευταίας μέρας (60 δράσεις) η διαφορά φτάνει το 949. Από 

την άλλη πιο δυνατά χτυπήματα δείχνουν να ακολουθούν τα αρνητικά 

ερεθίσματα στα 2 μικρότερα μόνο προγράμματα των 40 δράσεων. 

 Τέλος, στη φάση 5, που είναι κι η τελευταία, της δεύτερης μέρας συμβαίνει 

το παράδοξο να ανεβαίνει απότομα η ένταση των χτυπημάτων παρά το 

έντονα τιμωρητικό πρόγραμμα (464), όμως αυτό συμβαίνει κυρίως με την 

έντονη αύξηση των χτυπημάτων ύστερα από ενισχυτικά (702) κι ουδέτερα 

ερεθίσματα (510) που λειτουργούν ως σήματα ασφαλείας στην επιστροφή 

στα αρχικά κέρματα από το κέρδος στην τελευταία στροφή. 

 

5. Ε.Κ. 

Έπαιξε μετά  

 Σίγουρα το υποκείμενο αυτό ανήκει σε αυτά που δε χρησιμοποίησαν καθόλου την 

τακτική επιλογής με βάση το προηγούμενο φύλλο κάτι που γίνεται σαφές τόσο από 

τις δηλώσεις του ίδιου (ερ 3, 4, 6, 7) όσο και από τα αποτελέσματά του, 

συγκεκριμένα: 

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται πόσες φορές επιλέχθηκαν από το 

υποκείμενα τα ουδέτερα, τα θετικά και τα αρνητικά ερεθίσματα ως πρώτη, δεύτερη 

ή τρίτη επιλογή για να παίξουν μετά: 

 1η θέση 2η θέση 3η θέση 

Ε+ 2 2 2 

Ε- 2 2 2 

Ο 2 2 2 

 

 Και δεν είναι μόνο απόλυτη η κατανομή στις επιλογές αλλά και στα ποσοστά, 

καθώς 34,7% φορές έπαιξε μετά από θετικό ενισχυτή, 33,1% μετά από ουδέτερο 

ερέθισμα και 32,2% μετά από αρνητικό, αποδεικνύοντας πως είναι το υποκείμενο 

που ίσως ούτε για ένα μικρό διάστημα δεν έπαιξε με βάση το προηγούμενο φύλλο. 

Παρ’ όλα αυτά είναι βέβαιο πως όχι μόνο χρησιμοποίησε –άλλες- τακτικές, αλλά 
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όταν νικούσε παραδέχεται πως επέμεινε σε αυτές κι όταν έχανε προσπαθούσε να 

βρει άλλες. (ερ 7) 

Παύση εμφάνισης 

 Το υποκείμενο βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με τα άλλα υποκείμενα στο 

γεγονός πως κρατά περισσότερη ώρα τα φύλα ανοιχτά μετά από νίκη, κάτι που 

φαίνεται ως εξής: 

1. τα  Ε+ έχουν τη μερίδα του λέοντος σε σχέση με τα Ο (+0,11) και τα  Ε- (+0,16) 

2. επειδή τα νούμερα είναι αρκετά μικρά για σταθερά συμπεράσματα , ας ρίξουμε 

μια ματιά στις θέσεις που καταλαμβάνουν τα 3 ερεθίσματα στις επιλογές του 

υποκειμένου στους 6 γύρους:  

 1η θέση 2η θέση 3η θέση 

Ε+ 4 1 1 

Ε- 1 2 3 

Ο 1 3 2 

 

3. για ακόμη μεγαλύτερη επιβεβαίωση ας εξετάσουμε το πόσες φορές το κάθε 

ερέθισμα οδηγούσε σε σκέψη περισσότερη ή λιγότερη από το μέσο όρο σκέψης του 

γύρου: 

 ΜΟ ΜΟ 

Ε+ 4 2 

Ε- 2 4 

Ο 2 4 

Ας δούμε τώρα στο σύνολο πότε το υποκείμενο σκεφτόταν πιο πολύ: 

 

πρόγραμμα ΜΟ χρόνου 

Ε 0,42 

Τ 0,30 

Ο 0,25 

 

 Στα ενισχυτικά προγράμματα βλέπουμε πως είχε για περισσότερη ώρα ανοιχτά τα 

χαρτιά από ότι στα ουδέτερα και στα τιμωρητικά και δεν είναι τυχαίο πως οι 2 

ανώτερες τιμές που φτάνει το υποκείμενο συμπεριλαμβάνονται σε ενισχυτικά 

προγράμματα. 
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 Βλέπουμε πως ο μέσος όρος στην άνοδο είναι 0,38δ και της πτώσης 0,30δ και 

πιθανόν η διαφορά να ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν το υποκείμενο έχανε κι άλλα 

κέρματα και για πρώτη φορά είχε ζημία. Κάτι που είναι επίσης άξιο παρατήρησης 

είναι πως η μετατροπή του προγράμματος από ενισχυτικό σε ουδέτερο έριχνε 

κατακόρυφη την τιμή του χρόνου που τα φύλλα ήταν ανοιχτά (- 0,16 την πρώτη 

φορά και  -0,18 τη δεύτερη). 

 

Παύση κρυφών 

Αντιθέτως από το τι το υποκείμενο παρατηρεί η νίκη το οδηγεί σε λίγη παραπάνω 

σκέψη, αλλά οι αποκλίσεις δεν είναι τόσο μεγάλες και βλέπουμε: 

 Έστω με μικρές έως ελάχιστες διαφορές συμβαίνει ότι και στα άλλα 

υποκείμενα, δηλαδή στις 4 φάσεις νίκης υπάρχει περισσότερη σκέψη από 

ότι στα 2 στάδια καθόδου (Νίκη:0,86, Ήττα:0,83). Επίσης, να υπογραμμιστεί 

ότι οι 2 σημαντικότεροι χρόνοι ανεξαρτήτως ερεθίσματος σημειώθηκαν κατά 

την άνοδο (1,07 και 1,09) και ο  κατώτατος μέσος όρος χρόνου σημειώθηκε 

στον πρώτο ζημιογόνο γύρο (0,75). Ίσως οι διαφορές να ήταν κι άλλο πιο 

εμφανείς σε περίπτωση που το υποκείμενο είχε ζημία. 

 Στην 6η φάση των 2 συνεχόμενων ηττών τα ουδέτερα ερεθίσματα φτάνουν 

στην κορυφή στον πίνακα της παύσης κρυφών , ενώ τα ενισχυτικά 

ερεθίσματα οδηγούν στη δεύτερη μεγαλύτερη τιμή τους στην επιλογή αυτή. 

Το πώς τα ουδέτερα ερεθίσματα λειτουργούν ως σήμα ασφάλειας φαίνεται 

μελετώντας την πορεία τους στη διαδικασία. Αρχικά, στις 4 πρώτες φάσεις 

της νίκης τα ουδέτερα ερεθίσματα είναι στην τελευταία θέση πάντα κάτω 
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από το μέσο όρο, ενώ στις 2 τελευταίες φάσεις της καθόδου είναι πάντα ίσα 

ή παραπάνω από το μέσο όρο και πάντα στις 2 πρώτες θέσεις της κατάταξης. 

 Εκτός από την πρώτη αναγνωριστική φάση στις άλλες 4/5 φάσεις τα 

ενισχυτικά ερεθίσματα βρίσκονται στην κορυφή ανεξαρτήτως 

προγράμματος.  

 Εκτός από άνοδο των ουδέτερων ερεθισμάτων στις τιμωρητικές φάσεις 

παρατηρούμε και μια σαφή μείωση των αρνητικών ερεθισμάτων: 

Ε- στην άνοδο 0,90 

Ε- στην πτώση 0,79 

Ο στην άνοδο 0,75 

Ο στην πτώση 0,86 

Ε+ στην άνοδο 0,92 

Ε+ στην πτώση 0,82 

 

Δύναμη 

  Όπως υποθέταμε όχι μόνο τα ενισχυτικά ερεθίσματα οδηγούν σε δυνατότερα 

χτυπήματα αυτοπεποίθησης αλλά και στην άνοδο των πόντων χτυπάει το κουμπί 

σαφώς πιο δυνατά από ότι στην κάθοδο (2759 έναντι 2418). Ταυτόχρονα σαφής 

είναι η διαφορά μεταξύ των ενισχυτικών και ουδετέρων προγραμμάτων και των 

τιμωρητικών:  

πρόγραμμα DC 

E 2788 

O 2730 

T 2418 

 

Μάλιστα, παρ’ όλο που στους 5 από τους 6 γύρους τα χτυπήματα μετά από 

θετικούς ενισχυτές είναι εντονότερα από το μέσο όρο χτυπημάτων του γύρου, το 

υποκείμενο πίστευε πως χτυπούσε δυνατότερα ύστερα από αρνητικούς ενισχυτές, 

κάτι που συνέβη μόνο σε 3 από τους 6 γύρους.  Τέλος, τα χτυπήματα έγιναν πιο 

αδύναμα στην πτώση ανεξαρτήτως ερεθίσματος, αλλά στα ουδέτερα ερεθίσματα η 

πτώση ήταν μικρότερη (243) τόσο από τους θετικούς (468) όσο κι από τους 

αρνητικούς (301) ενισχυτές, κάτι που επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά τη 

λειτουργία τους ως σήμα ασφάλειας. 
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6.  Μ. Κ. 

Έπαιξε μετά 

 Το υποκείμενο παραδέχεται ότι το προηγούμενο φύλλο περιέπλεκε τις τακτικές του 

(ερ 6) κάτι που φαίνεται να συσχετίζεται με τη συχνή εναλλαγή φάσεων, δεν είναι 

τυχαίο άλλωστε πως μόνο 3 στις 17 περιπτώσεις εναλλαγής γύρου εμφανίστηκε 2 

συνεχόμενες φορές το ίδιο πρόγραμμα. Κατ’ αντιστοιχία και το υποκείμενο σε 

ολόκληρη την πρώτη μέρα (12 γύροι) δεν επέλεξε να παίξει με τον ίδιο καθολικά  

τρόπο (ίδια θέση στην κατάταξη και για τα 3 ερεθίσματα) ούτε για το μικρό 

διάστημα των 2 συνεχόμενων γύρων, ενώ μόνο σε 2 περιπτώσεις –η μια 

εμφανίστηκε στο πιο ενισχυτικό σημείο της ημέρας- έπαιξε για δυο συνεχόμενους 

γύρους περισσότερο στη θέση που προηγουμένως είχε εμφανιστεί το ίδιο 

ερέθισμα, την πρώτη το ουδέτερο και τη δεύτερη το θετικό. Πέραν όμως του 

γεγονότος της συνεχόμενης εναλλαγής των προγραμμάτων εξίσου σημαντικός ήταν 

και ο παράγοντας ότι η πρώτη μέρα ήταν έντονα ζημιογόνα, καθώς το υποκείμενο 

πέφτει από τα 25 στα 15 κέρματα και για ένα διάστημα έφτασε ακόμα και τα 3 

κέρματα. Η επόμενη μέρα είναι τελείως διαφορετική, από τα 15 κέρματα φτάνει 

στα 45, ενώ για ένα διάστημα αγγίζει και τα 50 κέρματα. Τη μέρα αυτή λοιπόν, 

παίζει για 4 συνεχομένους γύρους περισσότερο ύστερα από αρνητικό ερέθισμα, 

ενώ 2/5 περιπτώσεις η φορά επιλογής είναι ακριβώς ίδια για 2 συνεχόμενους 

γύρους (1 2, 56).  Από εκεί και πέρα βλέπουμε: 

o Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ της πρώτης επιλογής από τις άλλες δυο 

γίνονται στα ενισχυτικά προγράμματα, όπως και σε ενισχυτικά προγράμματα 

εμφανίζονται οι 2 μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ πρώτης και δεύτερης 

επιλογής (17 κι 11 χτυπήματα αντίστοιχα). 

o Από την άλλη οι μικρότερες αποκλίσεις ανάμεσα στις 3 επιλογές είναι στα 

τιμωρητικά προγράμματα. 

o Στα ουδέτερα προγράμματα σημειώνεται μια μικρή απόκλιση μεταξύ 

πρώτης και δεύτερης επιλογής, μικρότερη από τα ενισχυτικά προγράμματα, 

αλλά αξιοσημείωτη απόσταση μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης επιλογής, 

μεγαλύτερα από τα ενισχυτικά προγράμματα. 

o Μια ενδιαφέρουσα κατηγορία είναι τα προγράμματα με ελάχιστη ενίσχυση 

που περιλαμβάνουν ίσα –αρκετά μεγαλύτερα από την ενίσχυση- ποσά 

ουδέτερων και τιμωρητικών προγραμμάτων (γύρος 11 την πρώτη μέρα, 

γύροι 4-6 τη δεύτερη μέρα). Σε αυτά τα προγράμματα βλέπουμε οι 

διακυμάνσεις να θυμίζουν ενίσχυση, μάλιστα η απόσταση μεταξύ της πρώτη 

και της τρίτης επιλογής είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλο πρόγραμμα, κάτι 

που δείχνει πως στα τιμωρητικά προγράμματα η ύπαρξη μεγάλης ποσότητας 

ουδέτερων ερεθισμάτων αυξάνει περαιτέρω την ενισχυτική τους δράση ως 

σήματα ασφάλειας μειώνοντας την τιμωρητική ισχύ του συνόλου του 

προγράμματος, κάτι που παραδέχεται και το υποκείμενο (ερ.5) 
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o Στα ενισχυτικά προγράμματα η απόσταση της τρίτης από τη δεύτερη επιλογή 

είναι μικρότερη από ποτέ, κάτι που υπογραμμίζει τη συνοχή και τη 

σταθερότητα της πρώτης επιλογής. 

o Στο τιμωρητικότερο πλαίσιο (2ος -5ος γύρος της πρώτης μέρας) ούτε μια 

φορά η πρώτη επιλογή δεν είναι ίδια και οι αποστάσεις μεταξύ των 2 

πρώτων επιλογών συγκλίνουν (από 8  4  3  1 χτυπήματα αντίστοιχα). 

o Και τέλος σχεδόν 5/7 περιπτώσεις τιμωρίας η προηγούμενη πρώτη επιλογή 

έπεσε τελευταία. 

Παύση εμφάνισης 

Ο χρόνος που σπαταλά με τα φύλλα ανοιχτά είναι περισσότερος μετά από θετικά κι 

ουδέτερα ερεθίσματα από ότι μετά από τιμωρητικά. Συγκεκριμένα, 1,29 δ μετά από 

ουδέτερα ερεθίσματα, 1,28 δ μετά από θετικά και 1,21 δ μετά από αρνητικά. 

Επίσης, παρατηρούμε: 

 Στην τιμωρητική μέρα 6/12 γύρους είναι πρώτη επιλογή τα ουδέτερα 

ερεθίσματα, λειτουργώντας ως σήματα ασφάλειας. 

 Η ζημιογόνα μέρα οδηγεί σε υψηλότερες τιμές τόσο των θετικών όσο και 

των ουδέτερων ερεθισμάτων, ενώ τα τιμωρητικά ερεθίσματα μένουν σχεδόν 

αμετάβλητα τις 2 ημέρες. 

 Και στις 2 μέρες όταν είχε κέρδος ή κατευθυνόταν πάνω από τα αρχικά της 

νομίσματα έδειχνε το υποκείμενο να σκέφτεται περισσότερο κρατώντας για 

περισσότερη ώρα ανοιχτά τα φύλλα (Κ: 1,32 δ Ζ: 1,02 δ). 

 Οι 3 μεγαλύτερες τιμές που σημειώνονται στο σύνολο λαμβάνουν χώρα όταν 

το υποκείμενο βρίσκεται πάνω από τα αρχικά του νομίσματα και οι 3 

κατώτερες βρίσκονται όταν το υποκείμενο έχει ζημία. 

 Την πρώτη μέρα ξεκινώντας με κέρδη σκέφτεται για 1,71 δ, οι 5 επόμενοι 

γύροι περιλαμβάνουν 3 ισχυρά τιμωρητικά προγράμματα και 2 ουδέτερα, 

οπότε και σημαντικές ζημίες, έτσι το υποκείμενο καταλήγει να έχει μέσο όρο 

σκέψης σε αυτούς τους γύρους 0,86 με τους 2 τελευταίους γύρους να 

σκέφτεται για 0,53 (στον τιμωρητικό) και 0,63 (στον ουδέτερο) αντίστοιχα. 

Με την επανεμφάνιση των ενισχύσεων το υποκείμενο φτάνει να σκέφτεται 

για 1,60 δ, στην τιμωρία πέφτει αμέσως πάλι στο 0,61 και στον τελευταίο 

ενισχυτικό γύρο φτάνει στο 1,35 αμέσως. Τη δεύτερη μέρα στις ενισχύσεις 

πάλι σκέφτεται για 1,05 δ και στις τιμωρίες για 0,88 δ. 

 

Παύση κρυφών  

Δεν είναι μόνο πως μετά από ενίσχυση και ουδέτερα ερεθίσματα κρατά κλειστά τα 

φύλλα για 2,25δ και 2,24 δ αντίστοιχα έναντι 2,18δ στα αρνητικά ερεθίσματα γιατί 

η διαφορά είναι σχετικά μικρή για απόλυτα συμπεράσματα είναι και ότι:  
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Ερέθισμα 1η θέση 2η θέση  3η θέση 

Ε+ 8 6 4 

Ο 7 3 8 

Ε- 3 9 6 

 

15/18 φορές την πρώτη θέση δηλαδή κατέχουν ενισχυτικά ή ουδέτερα ερεθίσματα, 

ενώ τα ενισχυτικά ερεθίσματα είναι στην τελευταία θέση μόνο 4 από τις 18 φορές. 

Ακόμη: 

 Στην ενισχυτική δεύτερη μέρα τα ενισχυτικά ερεθίσματα είναι πρώτα για 

τους 4 πρώτους γύρους, μια συνοχή που δεν παρουσιάζεται σε κανένα άλλο 

σημείο της διαδικασίας. 

 6/7 περιπτώσεις που είναι πρώτα τα ουδέτερα ερεθίσματα είναι σε 

τιμωρητικές φάσεις. 

 Τα αποτελέσματα αλλοιώνονται πολύ υπέρ των αρνητικών ερεθισμάτων 

λόγω της ακραίας τιμής στη 5η φάση της δεύτερης ημέρας, μια τιμή που από 

τη στιγμή που δεν εμφανίστηκε ποτέ πριν και ποτέ μετά πιθανόν να 

αντικατοπτρίζει μια συγκεκριμένη παροδική τακτική και που χωρίς αυτή τα 

αρνητικά ερεθίσματα θα οδηγούσαν σε σκέψη 1,69 δ αντί για 1,92 δ εκείνη 

τη μέρα και 2,07 δ αντί για 2,45 δ στο σύνολο. 

 Οι 4 ανώτερες τιμές του υποκειμένου στο σύνολο λαμβάνουν χώρα όχι μόνο 

σε ενισχυτικά, αλλά σε συνεχόμενα ενισχυτικά προγράμματα, στην 

κορύφωση δηλαδή των κερδών και της μείωσης της ζημίας 

 Τέλος, η ισχυρότερη τιμή στο σύνολο εμφανίζεται στο πρώτο ενισχυτικό 

πρόγραμμα μετά από τις συνεχόμενες τιμωρίες. 

Δύναμη 

Αντίστοιχα και στη δύναμη όχι μόνο τα ενισχυτικά κι ουδέτερα ερεθίσματα οδηγούν 

σε πιο έντονα χτυπήματα 2014 και 2004 αντίστοιχα από τα αρνητικά ερεθίσματα 

1927, αλλά και: 

 11/18 περιπτώσεις τα ενισχυτικά ερεθίσματα οδηγούν σε χτυπήματα 

δυνατότερα από το μέσο όρο του γύρου. 

 Και τις 2 μέρες τα αρνητικά ερεθίσματα οδηγούν σε λιγότερο έντονα 

χτυπήματα και 10/18 περιπτώσεις οδηγούν σε χτυπήματα κάτω από το μέσο 

όρο του γύρου. 

 6/8 τιμωρητικά προγράμματα τα ουδέτερα ερεθίσματα βρίσκονται στις 2 

πρώτες θέσεις. 

 Στα τιμωρητικά προγράμματα η δύναμη είναι 1670, ενώ στα ενισχυτικά 2290 

  Την πρώτη μέρα με τις 3 τιμωρίες και το ένα ουδέτερο πρόγραμμα η 

δύναμη πέφτει από το 2311 στο 999, στην επιστροφή στις 2 συνεχόμενες 
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ενισχύσεις φτάνει στο 1753, με την εμφάνισή της τιμωρίας φτάνει αμέσως 

1045 για να επιστρέψει στο 2329 στην πρώτη ενίσχυση. 

 Στα προγράμματα που στην τιμωρία υπάρχουν πολλά σήματα ασφάλειας τα 

χτυπήματα είναι σαφώς δυνατότερα από αυτά που απουσιάζουν πολλά 

ουδέτερα ερεθίσματα ( 2155 έναντι 1292). 

 Τα ουδέτερα ερεθίσματα οδηγούσαν σε πιο δυνατά χτυπήματα σε 

τιμωρητικά από ότι σε ενισχυτικά πλαίσια. 

 Κι ενώ οι συνεχόμενες ενισχύσεις οδηγούν σε διατήρηση της έντασης των 

χτυπημάτων αυτοπεποίθησης, συνεχόμενες τιμωρίες οδηγούν σε 

κατακόρυφη πτώση των τιμών. 

7.  Μ.Ν. 

Έπαιξε μετά 

 Το υποκείμενο ξεκινάει δοκιμάζοντας συγκεκριμένη τακτική (ερ 3), την οποία όμως 

δεν έχει αντιληφθεί ή δεν παραδέχεται (ερ 6, 7, 8), καθώς το υποκείμενο πίστευε 

πως το λευκό φύλλο δεν επηρεάζει τη συμπεριφορά του, την ώρα που μετά το 

λευκό φύλλο παίζει σε ποσοστά 83%-91% την πρώτη μέρα και σε ποσοστά 63%-90% 

τη δεύτερη μέρα, ποσοστά σαφώς μεγαλύτερα από κάθε επιλογή όλων των 

υποκειμένων. Πράγματι λοιπόν το υποκείμενο από την πρώτη μέρα στην πρώτη 

φάση ξεκινάει να παίζει σε θέσεις που μόλις είχε εμφανιστεί το λευκό φύλλο και για 

δυο συνεχόμενους γύρους ενισχύεται έντονα αυτή η επιλογή, οπότε φαίνεται να 

μοιάζει και η «σωστή». Καθ’ όλη την πρώτη μέρα τα προγράμματα ενίσχυσης είναι 

πολλά και πλούσια, τα τιμωρητικά είναι μόλις 2 κι από αυτά το ένα γεμάτο με 

ουδέτερα φύλλα και το υποκείμενο φτάνει από τα 30 στα 72 κέρματα. Έτσι η 

επιλογή θέσης μετά από ουδέτερο ερέθισμα κυμάνθηκε σε μέσο όρο περίπου 86% 

που θα ήταν σαφώς παραπάνω αν δε μεσολαβούσαν τα 2 τιμωρητικά προγράμματα 

στον 3ο και 4ο γύρο  που έριξαν τα ποσοστά της επιλογής αυτό από το 91% στο 83% 

και τα οποία έδειξαν κάπως να αποκαθίστανται στον τελευταίο γύρο και μετά από 

πολλές ενισχύσεις (86%).  Η δεύτερη μέρα είναι τελείως διαφορετική μιας και η 

τιμωρία έχει τα πρωτεία, καθώς εμφανίζεται σε 3 από τους 5 γύρους με πλούσια 

προγράμματα, ενώ ενισχυτικός κι ουδέτερος γύρος εμφανίζονται μόνο μια φορά 

καθ’ όλη τη μέρα και το υποκείμενο πέφτει από τα 70 κέρματα της προηγούμενης 

μέρας στα 45. Ο μέσος όρος του 86% της προηγούμενης μέρας πέφτει στο 76%, ενώ 

στους τελευταίους 2 γύρους μόνο φτάνει στο 67,5%.  Η έλλειψη ζημίας δεν επιφέρει 

αντιστροφή στα αποτελέσματα πάντως σε καμία φάση και μέρα, ενώ η τακτική 

δείχνει να έχει ενισχυθεί αρκετά την πρώτη μέρα ώστε τη βλέπουμε να 

ξαναχρησιμοποιείται αμέσως από τον πρώτο γύρο 27 ημέρες μετά και μάλιστα σε 

ποσοστό 80%. Ας δούμε τώρα τις διακυμάνσεις της επιλογής θέσεων που 

προηγουμένως είχαν εμφανιστεί ουδέτερα ερεθίσματα τις 2 ημέρες και ανάλογα το 

πρόγραμμα που λάμβανε χώρα: 
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1 ημέρα Ποσοστά πρόγραμμα  1 ημέρα Ποσοστά πρόγραμμα 

Φάση 1 87% Ε  Φάση 1 80% Τ 

Φάση 2 91% Ε  Φάση 2 90% Ο 

Φάση 3 87% Τ-Ο  Φάση 3 74% Ε 

Φάση 4 83% Τ  Φάση 4 72% Τ 

Φάση 5 84% Ε  Φάση 5 63% Τ 

Φάση 6 83% Ε     

Φάση 7 86% Ο     

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως το υποκείμενο πιθανόν να χρησιμοποίησε άλλες 

τακτικές και γι’ αυτό ενδέχεται να μην «συνειδητοποίησε» τα τόσο υψηλά της 

ποσοστά στη συγκεκριμένη επιλογή ή επίσης δεν αποκλείεται να είχε ενισχυθεί μεν 

τόσο ισχυρά αυτή η επιλογή παρ’ όλα αυτά να λαμβάνει χώρα «ασυνείδητα» από το 

υποκείμενο, χωρίς δηλαδή να σημειώνεται από το ίδιο.  

Παύση εμφάνισης 

 Το πιο «σκεπτόμενο» υποκείμενο, αυτό που κατά δήλωση του παιδεύτηκε 

περισσότερο να λύσει το «μαθηματικό γρίφο που του είχαμε βάλει», ακολουθεί την 

πορεία των άλλων υποκειμένων ανεξαρτήτως αν αυτά είχαν άλλες τακτικές και 

άλλες ιδέες για την παρούσα διαδικασία. Συγκεκριμένα βλέπουμε: 

 Μετά από ενισχυτικά ερεθίσματα κατά μέσο όρο τις 2 μέρες κρατούσε 

ανοιχτά τα φύλλα για 1,26 δ, μετά από ουδέτερα 1,01 δ και μετά από 

τιμωρητικά περίπου 0,7 δ. 

 10/12 γύρους κρατάει ανοιχτά τα φύλλα της περισσότερο ύστερα από 

ενισχυτικό ερέθισμα. 

 9/12 γύρους κρατάει ανοιχτά τα φύλλα λιγότερο μετά από αρνητικό 

ερέθισμα. 

 Τη δεύτερη μέρα, τη μέρα της τιμωρίας, τα ουδέτερα ερεθίσματα είναι αυτά 

που οδηγούν σε περισσότερη ώρα τα φύλλα ανοιχτά (0,68 δ έναντι 0,66 δ τα 

θετικά ερεθίσματα), την ίδια ώρα που τα ουδέτερα ερεθίσματα την πρώτη 

μέρα, την κερδοφόρα, υπολείπονταν αρκετά των ενισχυτικών (1,86 δ έναντι 

1,51 δ) δείχνοντας πως τη δεύτερη μέρα λειτούργησαν ως σήμα ασφάλειας.  

 Αξιοσημείωτη είναι η απόσταση των ενισχυτικών από τα αρνητικά 

ερεθίσματα την πρώτη μέρα που αγγίζει το 1 δευτερόλεπτο (1,89 έναντι 0,89 

δ). 

 Την ενισχυτική μέρα σκεφτόταν συνολικά κατά μέσο όρο 1,42 δ το γύρο και 

την τιμωρητική μέρα 0,62 δ στο σύνολο. 
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 Την πρώτη μέρα η κατώτατη τιμή στο σύνολο είναι στον 3ο γύρο που είναι 

τιμωρητικός (0,64 δ) ενώ στην τιμωρητική μέρα στο σύνολο η ανώτερη τιμή 

είναι 0,9 δ σε ουδέτερο γύρο. 

 Στις 2 συνεχόμενες τιμωρίες ο πίνακας μένει ανοιχτός κατά μέσο όρο για 0,5 

δ, όταν ο μέσος όρος της μέρας είναι 0,62 δ και συνολικά 1,02 δ. 

Παύση κρυφών 

Στην παύση κρυφών έχουμε μια ανατροπή, μια ανατροπή ανάλογη με αυτή που 

είδαμε και στο άλλο υποκείμενο (Α.Μ.) που έπαιξε σε μεγάλο βαθμό βάσει του 

προηγούμενου φύλλου, και στις δυο μέρες τα φύλλα μένουν κλειστά 

περισσότερη ώρα μετά από αρνητικό ενισχυτή. Συγκεκριμένα μετά από 

αρνητικά ερεθίσματα κρατά ανοιχτό τον πίνακα για 0,93 δ, μετά από ουδέτερα 

0,83 και μετά από θετικά 0,81 δ. Παρ’ ότι οι διαφορές είναι μικρές τα 

αποτελέσματα θεωρούνται αξιόπιστα καθώς στους 8 από τους 12 γύρους οι 

αρνητικοί ενισχυτές έχουν την μερίδα του λέοντος, και 3/3 την πρώτη μέρα και 

2/3 τη δεύτερη από τις κορυφαίες τιμές ακολούθησαν αρνητικούς ενισχυτές. Το 

πρώτο που πρέπει να σημειωθεί κι εδώ είναι το γεγονότος πως κι εδώ 

επιβεβαιώνεται κάτι που έχει επιβεβαιωθεί καθολικά στα υποκείμενα, ότι 

δηλαδή με κλειστά τα φύλλα τα αντανακλαστικά φόβου είναι μικρότερα και οι 

διαφορές μεταξύ αρνητικών ενισχυτών είναι μικρότερες, ανύπαρκτες ή και 

αντίστροφες σε σχέση με τα άλλα 2 ερεθίσματα . Εξίσου σημαντικό επίσης είναι 

πως στα ενισχυτικά πλαίσια τα αρνητικά ερεθίσματα οδηγούν σε κλειστά φύλλα 

για 1,05  δ, στα ουδέτερα πλαίσια 0,77 δ, ενώ στα τιμωρητικά 0,89. Επομένως 

θα μπορούσε κανείς να πει πως ακριβώς επειδή το υποκείμενο από τον πρώτο 

και δεύτερο γύρο της πρώτης ημέρας έχει καθορίσει τακτική που δεν άλλαξε σε 

κανένα διάστημα της διαδικασίας, ίσως στα ενισχυτικά πλαίσια που η τακτική 

αυτή ενισχυόταν περαιτέρω και ήταν αποτελεσματική οποιοδήποτε ερέθισμα 

οδηγούσε σε τιμωρία, αφού πρώτα το έκλεινε γρήγορα γιατί δημιουργούσε 

αρνητικά αντανακλαστικά ύστερα οδηγούσε σε περισσότερη σκέψη ,μια μορφή 

έκρηξης δράσεων, με σκοπό να βρεθεί τι πήγε λάθος και να διορθωθεί ώστε να 

επανέλθει άμεσα η ενίσχυση. Λαμβάνοντας τώρα υπ’ όψιν μας πως στα 

ενισχυτικά προγράμματα αυτή η συμπεριφορά ενισχύθηκε συμπτωματικά 

επαρκώς καθώς είναι πολύ πιθανό μια τιμωρία να ακολούθησε μια σειρά 

ενισχύσεων λόγω του δικού μας προγραμματισμού αύξησε τις πιθανότητες της 

να ξαναεμφανιστεί και να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, την επόμενη φορά 

δηλαδή που μια «βροχή» ενισχύσεων θα ακολουθήσει μια «σταγόνα» τιμωρίας 

το υποκείμενο να φρενάρει λίγο το ρυθμό του και να επαναπροσδιορίσει τι πήγε 

λάθος. Στα τιμωρητικά και ουδέτερα προγράμματα από την άλλη που μια 

τιμωρία πιθανότατα –ειδικά στα τιμωρητικά προγράμματα- να είναι απλώς η 

αρχή πολλών επόμενων τιμωρία, μια τέτοια συμπεριφορά και να εμφανιστεί 

παροδικά σύντομα θα χαθεί και θα αλλάξει εντελώς τα χαρακτηριστικά της. Για 
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του λόγου το αληθές, την ενισχυτική πρώτη μέρα η διαφορά των αρνητικών 

ερεθισμάτων είναι 0,17 δ από τα ουδέτερα και 0,15 δ από τα ενισχυτικά 

ερεθίσματα, ενώ την τιμωρητική δεύτερη μέρα η διαφορά είναι 0,03 δ από τα 

ουδέτερα και 0,08δ από τα ενισχυτικά ερεθίσματα. Σα να μην έφτανε αυτό, στα 

2 πρώτα προγράμματα που είναι ενισχυτικά και δεν έχει προηγηθεί τιμωρία το 

υποκείμενο καταναλώνει 1,28 δ με κλειστά τα φύλλα, στο επόμενο ενισχυτικό 

πρόγραμμα που έχουν προηγηθεί δυο ισχυρά τιμωρητικά το υποκείμενο 

καταναλώνει 1,06 δ, κάπως πεσμένη δηλαδή η τιμή αλλά εξίσου σε υψηλά 

πλαίσια. Από την άλλη στις 2 συνεχόμενες τιμωρίες ύστερα από δυο ενισχύσεις 

το υποκείμενο καταναλώνει 1,17 δ σχετικά υψηλή τιμή αλλά πεσμένη σε σχέση 

με τις 2 πρώτες ενισχύσεις, ενώ την επόμενη μέρα στις συνεχόμενες τιμωρίες 

που έχει προηγηθεί μια ενίσχυση η τιμή φτάνει στο 0,67 δ, αποκαλύπτοντας 

έτσι τη χρεοκοπία αυτής της τακτικής σε ένα μη ενισχυτικό εν γένει πλαίσιο. 

Ίσως μάλιστα αν το υποκείμενο είχε και ζημία να συμβάδιζε εν τέλει με τα 

αποτελέσματα των υπόλοιπων υποκειμένων που σπαταλούν πιο πολύ χρόνο με 

κλειστά τα φύλλα ύστερα από ενισχυτικά ερεθίσματα.  

 Από εκεί και πέρα, ενώ στην ενισχυτική μέρα που τα κέρδη κορυφώθηκαν 

κρατάει στο σύνολο κλειστά τα φύλλα για 1,02 δ, τη μέρα που τα κέρδη 

μειώνονται σημαντικά η τιμή φτάνει στο 0,69, πτώση δηλαδή που αγγίζει το 1/3 

της αρχικής τιμής. Δεν είναι μόνο το γεγονός πως στη ζημία σε σχέση με το 

κέρδος σκέφτεται αρκετά λιγότερο, αλλά και πως η σκέψη υποχωρεί και για τα 3 

ερεθίσματα, με τη διαφορά πως για τα αρνητικά ερεθίσματα η πτώση της τιμής 

φτάνει τα 0,41 δ, τα 0,34 δ για τα ενισχυτικά ερεθίσματα και μόνο τα 0,27 δ για 

τα ουδέτερα ερεθίσματα που δείχνουν να λειτουργούν ως σήματα ασφάλειας. 

Δεν είναι τυχαίο πως την ενισχυτική μέρα τα ουδέτερα ήταν στην κορυφή των 

επιλογών του υποκειμένου μόνο 2/7 και τη μια σε ισοβαθμία, ενώ τη δεύτερη 

μέρα ήταν στην πρώτη θέση σχεδόν στους μισούς γύρους 2/5 φορές δηλαδή. 

Τέλος, προς επίρρωση του παραπάνω αξίζει να σημειωθεί πως στα 2 από τα 5 

τιμωρητικά προγράμματα τα ουδέτερα ήταν η πρώτη επιλογή και σε 2 από τα 5 

δεύτερη επιλογή.  

 

Δύναμη 

 Για ακόμη μια φορά βλέπουμε πως τα ενισχυτικά ερεθίσματα οδηγούν σε πιο 

έντονα χτυπήματα από ότι τα αρνητικά όπως επίσης για ακόμη μια φορά 

βλέπουμε τα ουδέτερα ερεθίσματα να βρίσκονται σε 1 από τις 2 πρώτες θέσεις 

της συγκεκριμένης επιλογής. Δεν είναι μόνο πως στο μέσο όρο των 2 ημερών τα  

Ε+  είναι 2143, τα ουδέτερα 2012 και τα  Ε-  1998 είναι και πως τα ενισχυτικά 

ερεθίσματα βρίσκονται στην κορυφή 7/12 γύρους ενώ τα αρνητικά βρίσκονται 

με την ίδια συχνότητα στην τελευταία θέση.  Επίσης βλέπουμε την ενισχυτική 

μέρα στο σύνολο τα χτυπήματα να φτάνουν στο 2368, ενώ την τιμωρητική στα 
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1734. Επίσης, ανεξαρτήτως γύρου κι ερεθίσματος την πρώτη μέρα της πλούσιας 

κερδοφορίας μόνο μια φορά το υποκείμενο είχε σε ένα ερέθισμα μέσο όρο 

γύρου κάτω από 2000, ενώ τη δεύτερη μέρα μόνο μια φορά και για ένα μόνο 

ερέθισμα ο μέσος όρος χτυπημάτων του γύρου ξεπέρασα το 2000. Τέλος, ενώ 

στην ενισχυτική μέρα οι αποκλίσεις μεταξύ των ερεθισμάτων δείχνουν να είναι 

σαφέστατες, τη δεύτερη μέρα οι αποκλίσεις είναι μικρές και διατηρούν έναν 

αλλοπρόσαλλο χαρακτήρα: 

1η ημέρα  2η ημέρα  

Ερέθισμα που 
προηγείται 

Διαφορά από τα 
άλλα ερεθίσματα 

Ερέθισμα που 
προηγείται 

Διαφορά από τα 
άλλα ερεθίσματα 

Ε+ - Ε- - 

 Ο: + 375  Ε+:+85 

- Ε-: +256  Ο: +91 

  

8.  Σ.Μ. 

Έπαιξε μετά 

Αν και το υποκείμενο παραδέχεται πως χρησιμοποίησε άλλες τακτικές άσχετες από 

το χρώμα του προηγούμενου φύλλου της θέσης που επέλεξε, βλέπουμε πως από το 

δεύτερο γύρο και μετά μόνο σε ένα γύρο τα ουδέτερα δεν είναι στην πρώτη θέση 

των επιλογών του υποκειμένου. Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε πως παράλληλα με 

τις τακτικές που χρησιμοποίησε η συμπτωματική ενίσχυση οδήγησε το υποκείμενο 

σε μια μάλλον –ασυνείδητη, χωρίς να σημειωθεί σε πλαίσιο αυτοπαρατήρησης 

δηλαδή-  επιλογή θέσεων που πριν είχε εμφανιστεί ουδέτερο ερέθισμα. Όπως και 

να χει πάντως το ίδιο το υποκείμενο παραδέχεται πως όταν νικούσε έπαιζε με βάση 

τις δικές του συνειδητές ή ασυνείδητες τακτικές κι όταν έχανε το άφηνε στην τύχη.  

Βλέποντας λίγο την πορεία των επιλογών του υποκειμένου διαπιστώνουμε πως 

στον πρώτο γύρο η επιλογή βάσει του προηγούμενου φύλλου μάλλον δεν επικρατεί 

καθώς η βασική επιλογή δεν ξανασυναντιέται ποτέ παρά την ενίσχυσή της. Στο 

δεύτερο γύρο εμφανίζεται για πρώτη φορά η επιλογή θέσεων που πριν 

εμφανίστηκε ουδέτερο ερέθισμα κατά 50%, στον επόμενο γύρο και παρά τον 

τιμωρητικό χαρακτήρα του προγράμματος κι ίσως επειδή το υποκείμενο εμφανίζει 

ακόμα κέρδος η επιλογή αυτή φτάνει στο 58%, στο επόμενο όμως τιμωρητικό 

πρόγραμμα το 58% υποχωρεί στο 54%. Ο επόμενος γύρος αν και ουδέτερος το 

υποκείμενο φτάνει στα κατώτατα κέρματα (4) έτσι η επιλογή που κυριαρχούσε 

στους προηγούμενους γύρους παραδίδει την πρωτοκαθεδρία της στα θετικά 

ερεθίσματα και υποχωρεί στο 32%. Ο τελευταίος γύρος είναι ενισχυτικός, η ζημία 

δείχνει να μειώνεται και η επιλογή θέσεων που το προηγούμενο φύλλο ήταν 

ουδέτερο εκτοξεύεται ξανά στο 47%. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως η επιλογή των 
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θετικών ερεθισμάτων είναι αποτέλεσμα της τιμωρίας με την έννοια πως όσο ήταν 

στο κέρδος η επιλογή αυτή έφτανε την τιμή 17%, ενώ στη ζημία και την αλλαγή της 

τακτικής ξεπερνά το 42%. Η επιλογή φαίνεται να καθιερώνεται καθώς από τους 3 

γύρους της ζημίας ο ένας είναι ουδέτερος κι ο άλλος ενισχυτικός, κάτι που 

σηματοδοτεί το τέλος της πτώσης και την αρχή μια διαφαινόμενης αποκατάστασης 

της ζημίας.  Αντίστοιχα, τα αρνητικά ερεθίσματα στα κέρδη φτάνουν στο 40% και 

όταν καθιερώνεται η πτώση με την έλευση της ζημίας πέφτει στο 13%. Σίγουρα, 

τέλος, από τη στιγμή που το ίδιο το υποκείμενο παραδέχεται πως χρησιμοποίησε 

άλλες μεθόδους αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι και τα πλέον αξιόπιστα για 

αδιαπραγμάτευτες γενικεύσεις και τελικά συμπεράσματα, είναι όμως ενδεικτικά 

της αλλαγής της «ασυνείδητης» τάσης του υποκειμένου ύστερα από τιμωρία ή 

ενίσχυση.  

Παύση εμφάνισης 

Το συγκεκριμένο είναι το μόνο υποκείμενο που δείχνει να σκέφτεται περισσότερο 

ύστερα από αρνητικά ερεθίσματα παρά ύστερα από θετικούς ενισχυτές και 

ουδέτερα φύλλα με τα φύλλα ανοιχτά. Πράγματι, βλέπουμε πως στο σύνολο το 

υποκείμενο σκέφτεται κατά μέσο όρο 3,8 δ μετά από τιμωρία 3,65 δ μετά από 

ουδέτερο και 3,63 μετά από ενισχυτικό ερέθισμα. Είναι όμως έτσι τα πράγματα; 

Μια βαθύτερη επισκόπηση αμφισβητεί αυτό το πρώτο επιφανειακό συμπέρασμα. 

Πρώτα από όλα από τους 6 γύρους μόνο σε έναν δείχνει να κρατά τα φύλλα του 

ανοιχτά παραπάνω μετά από τιμωρία, στο γύρο που σημείωσε την ακραία τιμή το 

αρνητικό ερέθισμα και αλλοίωσε τα αποτελέσματα του συνόλου. Έτσι ενώ ο μέσος 

όρος που κρατά τα φύλλα του ανοιχτά μετά από τιμωρία είναι 2,11 δ, στο 

συγκεκριμένο γύρο φτάνει τα 7,75 δ. Πιθανότατα, οι συνεχείς τιμωρίες, και η πτώση 

–για πρώτη φορά- στο γύρο αυτό από τα αρχικά κέρματα οδήγησε σε μια έκρηξη 

δράσεων σε μερικές οι σε όλες τις τιμωρίες του γύρου, παρά ταύτα μια τέτοια 

συμπεριφορά είναι βραχύβια και σύντομα εξαφανίζεται τελείως, ενδεικτικό είναι 

πως μετά από αυτή την έκρηξη το υποκείμενο σπαταλά 0,83 δ κατά μέσο όρο. 

Άλλωστε χωρίς αυτή την ακραία τιμή και αυτό το γύρο τα αποτελέσματα της 

εμφάνισης θα ήταν: 

Ερέθισμα τιμή 

Ε+ 3,23 

Ο 3,11 

Ε- 2,13 

 

Οι αποστάσεις είναι τέτοιες που μας οδηγούν με ασφάλεια να πούμε πως το υποκείμενο 

παρά τη μια ακραία τιμή του ακολουθεί την τάση και των άλλων υποκειμένων να κρατούν 

τα φύλλα πιο πολύ ανοιχτά ύστερα από νίκη, ακόμη βλέπουμε: 
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 Σε σχέση με τη θέση επιλογής: 

 

Ερέθισμα 1η θέση 2η θέση 3η θέση 

Ε+ 2 3 1 

Ο 3 2 1 

Ε- 1 1 4 

 Σε σχέση με το μέσο όρο: 

 

 ΜΟ ΜΟ 

Ε+ 4 2 

Ο 3 3 

Ε- 2 4 

 Το συνολικό κοίταγμα των ανοιχτών φύλλων ύστερα από νίκη φτάνει στο 

3,89 δ, ενώ στη ζημία 2,77 δ, παρά το γεγονός ότι στη ζημία βρίσκεται κι ο 

γύρος των ακραίων τιμών. Η κατακόρυφη πτώση στη ζημία καταγράφεται 

και διαπιστώνεται καλύτερα διαγραμματικά: 

 

 

 

 Μάλιστα, χωρίς να υπολογίζουμε την ακραία τιμή του 4ου γύρου η διαφορά 

κέρδους και ζημίας όσο και η τάση να το αφήνει στην τύχη όταν χάνει είναι 

ακόμη πιο ευκρινή: Κ:3,89 δ /Ζ:1,2 δ 
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Παύση εμφάνισης 

 Όπως συμβαίνει και στα περισσότερα υποκείμενα και η Σ.Μ. κρατάει κλειστά τα 

φύλλα περισσότερη ώρα μετά από θετικούς ενισχυτές, ενώ ταυτόχρονα τα αρνητικά 

ερεθίσματα στη συγκεκριμένη κατηγορία λόγω του ότι τα φύλλα είναι κλειστά 

έχουν μειωμένη την ένταση των φοβικών αντανακλαστικών και έτσι μειώνεται η 

ψαλίδα τους από τα άλλα ερεθίσματα, αν όχι τα ξεπερνούν σε ορισμένες 

περιπτώσεις, τα αποτελέσματα συγκεκριμένα είναι: 

Ερέθισμα τιμή 

Ε+ 1,34 

Ε- 1,08 

Ο 1,00 

 

Πέρα από τις διαφορές ανά ερέθισμα βλέπουμε πως και στο κέρδος το υποκείμενο 

κρατά κλειστά τα φύλλα του για 1,25 δ έναντι 0,83 δ που τα κοιτά στη ζημία. 

Πράγματι, η αρχική φιλοδοξία του υποκειμένου για να βρει το κόλπο (φάση 1: 

2,03δ, φάση 2: 0,91δ) έχει δώσει τη θέση της στην απογοήτευση από την έλλειψη 

κέρδους και τη ζημία και η σκέψη με τη σειρά της έχει παραδώσει τα σκήπτρα στην 

τύχη (φάση 5: 0,83δ, φάση 6 0,74δ). Επίσης: 

 Ο καλύτερος συνδυασμός για την αύξηση της τιμής είναι αυτός την 

ενίσχυσης με το κέρδος (2,03 δ κι ο γενικός μέσος όρος 1,14δ). Ο χειρότερος 

αυτός της ζημίας με την μικρή ενίσχυση (0,74δ) 

 Δεν παρατηρείται στο συγκεκριμένο υποκείμενο ιδιαίτερη αύξηση της 

δράσης των ουδέτερων ερεθισμάτων στα τιμωρητικά προγράμματα ή στη 

ζημία. 

Δύναμη 

Καμία διαφορά με τα άλλα υποκείμενα, αφού τα ενισχυτικά ερεθίσματα οδηγούν 

σε εντονότερα χτυπήματα, τα ουδέτερα ακολουθούν και τα αρνητικά είναι στην 

τελευταία θέση.  

Ερέθισμα 1η θέση 2η θέση 3η θέση 

Ε+ 3 1 1 

Ο 1 2 3 

Ε- 2 2 2 

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως τα ενισχυτικά ερεθίσματα φαίνεται να απέχουν 

πιο πολύ από τα ουδέτερα από ότι συνήθως, κάτι που γίνεται σαφές και από την 

απόσταση κάθε ερεθίσματος από το μέσο όρο: 



153 
 

Ερέθισμα Απόσταση από το 
ΜΟ 

Ε+ +971 

Ε- -567 

Ο -405 

 

Η βασική ανατροπή που συμβαίνει με αυτό το υποκείμενο είναι πως στη ζημία 

δείχνει να χτυπάει δυνατότερα το κουμπί από ότι στο κέρδος (Ζ:5167 Κ:4790) κι η 

δεύτερη ανατροπή είναι πως για το συγκεκριμένο υποκείμενο γενικά κι όχι μόνο 

όσον αφορά τη δύναμη δε λειτουργούν καθόλου ως σήματα ασφάλειας.  

Πράγματι ως προς τη ζημία ναι μεν όλα τα ερεθίσματα οδήγησαν σε δυνατότερα 

χτυπήματα, αυτά όμως που αυξήθηκαν παραπάνω, αν και από πριν είχαν τη μερίδα 

του λέοντος είναι τα ενισχυτικά. 

Ερέθισμα κέρδος ζημία Διαφορά 

Ε+ 1740 1904 +164 

Ε- 1492 1639 +147 

Ο 1559 1625 +66 

 

Σίγουρα για ακόμη μια φορά τα αποτελέσματα δείχνουν να έχουν επηρεαστεί  από 

την ακραία τιμή της φάσης 4 (1825, 174 παραπάνω από το γενικό μέσο όρο), μιας 

φάση που και στα άλλα αποτελέσματα φαίνεται φιλοξενεί μια έκρηξη δράσεων του 

υποκειμένου λόγω αδυναμίας του να σταματήσει την πτώση κερμάτων. Παρ’ όλα 

αυτά στη φάση αυτή οι δυο τιμές που οδηγούν σε την έκρηξη είναι αυτές των 

θετικών κι ουδέτερων ερεθισμάτων κι όχι των αρνητικών. Πράγματι, ενώ τα 

κερδοφόρα φύλλα στη φάση αυτή οδηγούν σε χτυπήματα +430 από το δικό τους 

μέσο όρο, τα ουδέτερα +128 από το μέσο όρο, τα αρνητικά δείχνουν να υποχωρούν 

-35 από το δικό τους μέσο όρο. Ακόμη πάντως και εξαιρώντας την ακραία φάση 

πάλι στη Ζημία τα χτυπήματα είναι εντονότερα (Ζ:1671 Κ:1597) αλλά η διαφορά 

τους λιγότερο αξιοσημείωτη. Μια εξήγηση αυτής της ανατροπής θα μπορούσε να 

είναι επίσης η αντίστροφη πορεία των προγραμμάτων, δηλαδή στο κέρδος 

λαμβάνουν χώρα τιμωρητικά προγράμματα (φάση 3) και πτώση κερμάτων, ενώ στη 

ζημία βλέπουμε τόσο παύση της πτώσης και της απώλειας κερμάτων (φάση 5) όσο 

και εμφάνιση ξανά ενισχυτικών προγραμμάτων και μείωση ζημίας (φάση 6), 

επομένως περισσότερα αποτελέσματα και περισσότεροι συνδυασμοί θα μας ήταν 

ιδιαιτέρως χρήσιμοι για να καταλάβουμε πιο αξιόπιστα αν πράγματι έλαβε χώρα η 

ανατροπή .  Με τα  υπάρχοντα στοιχεία πάντως βλέπουμε πως η ενίσχυση οδηγεί σε 

δυνατότερα χτυπήματα 



154 
 

 είτε είναι ενισχυτικό το πρόγραμμα: 

Ερέθισμα Δύναμη 

Ε+ 1690 

Ε- 1432 

Ο 1615 

Είτε είναι τιμωρητικό: 

Ερέθισμα Δύναμη 

Ε+ 1902 

Ε- 1675 

Ο 1614 

Είτε είναι ουδέτερο: 

Ερέθισμα Δύναμη 

Ε+ 1874 

Ε- 1589 

Ο 1548 

 

 

June 28, 1956: Chemical engineer Edward Liston, right, of Stanford Research Institute checks on five subjects in a 

smog chamber breathing reconstituted smog and noting reactions on pads. The testing was being conducted at 

SRI labs in South Pasadena. This photo by staff photographer J. Carrick accompanied a June 29,1956, Los Angeles. 
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Έπαιξε μετά  

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα των υποκειμένων σε αυτή την κατηγορία βλέπουμε 

πως θα μπορούσαν να χωριστούν  σε 3 κατηγορίες: 

 

Υποκείμενα που χρησιμοποίησαν καθολικά αυτή την τακτική 

Υποκείμενο Διάρκεια 
συμμετοχής 

Ποσοστό 
επιλογής 

Έπαιζε μετά 
από  

Γύροι 
εμφάνισης 
της τακτικής 

Συνολικές 
δράσεις 

Μ.Ν. 2 ημέρες 81,2% Ο 12/12 635 

Σ.Μ. 1 ημέρα 43,4% Ο 4/6 415 

Α.Μ. 1 ημέρα 47% Ε- 3/6 328 

 

 Το γεγονός πως άλλα υποκείμενα έπαιξαν μετά από ουδέτερο ερέθισμα κι 

άλλα μετά από αρνητικό αποδεικνύει πως η εφαρμογή αυτής της τακτικής 

δεν είναι παρά προϊόν συμπτωματικής ενίσχυσης. 

 Πιθανόν το ότι τα 2/3 των υποκειμένων έπαιξαν μια ημέρα να έπαιξε 

σημαντικό ρόλο για τη σταθερότητα τους στα αποτελέσματα, πιθανή αύξηση 

των προγραμμάτων θα σήμαινε και μεγαλύτερη ποικιλία στην 

αλληλεπίδραση, οπότε και περισσότερες πιθανότητες αποσταθεροποίησης 

της τακτικής.  

 Στα 2/3 των υποκειμένων η στρατηγική δεν εμφανίστηκε αμέσως αλλά στις 

φάσεις 2 και 4 αντίστοιχα. Από τη στιγμή που έγινε η επιλογή της τακτικής τα 

ποσοστά τους έφτασαν κατά μέσο όρο το 68% και το 75,3%. Το 1 στα 3 

υποκείμενα χρησιμοποίησε αυτή την τακτική καθ’ όλη τη διαδικασία. 

 Τα 2/3 των υποκειμένων άρχισε να χρησιμοποιεί την τακτική ύστερα από 

ενίσχυση, ενώ το 1/3 ύστερα από ουδέτερη φάση. 

Υποκείμενα που χρησιμοποίησαν μερικώς για μια ημέρα την τακτική 

Υποκείμενο Επιλογή 1ης 
μέρας 

Ποσοστό 
επιλογής 

Γύροι εμφάνισης 
της πρώτης 

επιλογής 

Γ.Ρ. Ε+ 41,3% 4/6 

Γ.Κ. Ε- 47,4% 4/7 

Α.Π. Ε+ 42,6% 5/6 
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Επιλογή 2ης 

ημέρας 
Ποσοστό 
επιλογής 

Γύροι εμφάνισης 
της πρώτης 

επιλογής 

δράσεις 

Ο 36,9% 2/5 538 

Ε- 38,1% 2/5 565 

Ο 38,2% 3/5 634 

 

 Αν υπολογίσουμε πως σε μια εντελώς ισόποση κατανομή των 3 επιλογών το 

κάθε ερέθισμα θα είχε ποσοστά 33,33%, βλέπουμε τη διαφοροποίηση της 

πρώτης επιλογής των υποκειμένων τις 2 ημέρες από το ποσοστό αυτό: 

υποκείμενο 1η ημέρα 2η ημέρα 

Γ.Ρ. +7,97 +3,57 

Γ.Κ. +14,07 +4,57 

Α.Π. +9,33 +4,9 

Μέσος όρος +10,45 +4,41 

Το +10,45% κατά μέσο όρο απόσταση από το 33,33% σε συνδυασμό με την 

κυριαρχία της πρώτης επιλογής στους 13 από τους 19 γύρους στο σύνολο 

των υποκειμένων μας δίνει τη δυνατότητα να πιστεύουμε βάσιμα πως το 

προηγούμενο φύλλο τους επηρέασε μερικώς  την πρώτη μέρα, αντιθέτως η 

αλλαγή της πρώτης επιλογής στα 2 από τα 3 υποκείμενα, η απόσταση από το 

33,33% που είναι μόλις +4,41% και η εμφάνιση της πρώτης επιλογής μόνο 

στους 7απο τους 15 γύρους μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως τη δεύτερη 

μέρα η στρατηγική αυτή χρησιμοποιήθηκε από ελάχιστα έως καθόλου. 

 Δεν είναι μόνο ότι στα 2/3 των υποκειμένων η επιλογή τη δεύτερη μέρα 

άλλαξε εντελώς, αλλά και ότι στο 1/3 που δεν άλλαξε η απόσταση της 

πρώτης επιλογής από τη δεύτερη ήταν μόνο 1,4% 

 Στο 1/3 των υποκειμένων η κατάταξη παρέμεινε ίδια και τις 2 ημέρες, αυτό 

που άλλαξε ήταν η αποστάσεις μεταξύ τους, ενώ στα υπόλοιπα 2 

υποκείμενα άλλαξε εντελώς και η κατάταξη των επιλογών την τελευταία 

μέρα. 
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Υποκείμενα που δε χρησιμοποίησαν ποτέ την τακτική  

Υποκείμενο Επιλογή 1ης 
μέρας 

Ποσοστό 
επιλογής 

Γύροι εμφάνισης 
της πρώτης 

επιλογής 

Μ.Κ. Ε+ 35,5% 4/12 

Ε.Κ. Ε+ 34,6% 2/6 

 

Επιλογή 2ης 

ημέρας 
Ποσοστό 
επιλογής 

Γύροι εμφάνισης 
της πρώτης 

επιλογής 

δράσεις 

Ε- 37,9% 4/6 993 

- - - 325 

 

 Δεν είναι μόνο πως οι αποστάσεις από το 33,33% κυμαίνονται από 1,3% σε 

4,6%, αλλά και ότι την πρώτη μέρα στο 1ο υποκείμενο η πρωτοπόρος 

επιλογή αλλάζει 9/11 γύρους και για το δεύτερο υποκείμενο αλλάζει 5/5 

γύρους. 

 Μπορεί λόγω ενισχυτικών προγραμμάτων το πρώτο υποκείμενο να παίζει 4 

γύρους με ίδια βασική επιλογή, όμως στο σύνολο της μέρας η πρώτη 

επιλογή από τη δεύτερη και την τρίτη απέχει μόλις 16 και 26 χτυπήματα 

αντίστοιχα (από τα 305 στο σύνολο). 

Συνειδητοποίηση της τακτικής 

 Μόνο τα 2/8 υποκείμενα παραδέχονται πως κάποια στιγμή στο παιχνίδι 

χρησιμοποίησαν αυτή την τακτική. 

 Άλλες τακτικές που ακούστηκαν ήταν: μια ακολουθία συσχετιζόμενη με την 

κυκλική πορεία των χαρτιών, επιμονή στην ίδια θέση ανεξαρτήτως φύλλου, 

συσχετίσεις με αριθμούς και αριθμητικές πράξεις, κτλ 

 3/8 υποκείμενα παραδέχονται πως του επηρέασε θετικά το προηγούμενο 

φύλλο, 3/8 πως δεν τους επηρέασε και 2/8 πως τους επηρέασε αρνητικά. 

 Το υποκείμενο με τα υψηλότερα ποσοστά χρησιμοποίησης της τακτικής 

(81,2%, 12/12 γύρους σε 635 δράσεις) αναφέρει πως το προηγούμενο φύλλο 

δεν επηρέασε καθόλου τη στρατηγική. Τέτοιες δηλώσεις επιβεβαιώνουν την 

«ασυνείδητη» συμπεριφορά που προκύπτει από την ενισχυτική δράση του 

προηγούμενου φύλλου. Παραδείγματος χάριν, μπορεί το υποκείμενο να 

αναζητούσε ακολουθίες που είχαν να κάνουν με τη διάταξη των φύλλων ή το 

άθροισμα των αριθμών, παρ’ όλα αυτά επειδή είχε ενισχυθεί έντονα στο να 

παίζει μετά από ουδέτερα ερεθίσματα, χωρίς να γίνεται αντιληπτό από το 
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ίδιο, να επέλεγε από την περιοχή που είχε στοχεύσει βάσει κάποιας άλλης 

στρατηγικής τη θέση που πριν είχε εμφανιστεί ουδέτερο ερέθισμα. 

 Πάντως από τα 2/3 των υποκειμένων που έπαιξαν σταθερά βάσει 

στρατηγικής παραδέχονται πως τους επηρέασε θετικά το προηγούμενο 

φύλλο και πως η στρατηγική τους βασίστηκε στο χρώμα του. 

 Από τα υποκείμενα που χρησιμοποίησαν μερικώς και για μια μέρα αυτή την 

τακτική το 1/3 παραδέχεται πως το προηγούμενο φύλλο τον επηρέασε 

αρνητικά και 2/3 πως δεν τα επηρέασε καθόλου. Επίσης, τα 2/3 

παραδέχονται πως χρησιμοποίησαν διαφορετική τακτική, ενώ το 1/3 

πιστεύει πως δε χρησιμοποίησε καθόλου τακτικές. 

 Από τα 2 υποκείμενα που δε χρησιμοποίησαν καθόλου τη τακτική τα 2/2 

παραδέχονται πως έπαιξαν με άλλη τακτική και το 1/2 θεωρεί πως το 

προηγούμενο φύλλο το επηρέασε θετικά και το άλλο 1/2 πως το επηρέασε 

αρνητικά. 

 Άξιο αναφοράς είναι πάντως πως τα υποκείμενα συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο την αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους. 

Από τα υποκείμενα που ήρθαν δεύτερη μέρα μόνο το 1/5 είχε 

χρησιμοποιήσει αυτή την τακτική τη μέρα αυτή, ενώ τα 4/5 εξ’ αυτών 

έπαιξαν βάσει του προηγούμενου φύλλου την πρώτη μέρα συμμετοχής. 

Παρ’ όλα αυτά 0/5 από τα υποκείμενα που έπαιξαν 2 μέρες δεν 

παραδέχτηκαν πως χρησιμοποίησαν το προηγούμενο φύλλο στην τακτική 

τους. Τα αποτελέσματα είναι σαφώς πιο αξιόπιστα για τα υποκείμενα που 

έπαιξαν μια μέρα και συμπλήρωσαν αμέσως μετά το ερωτηματολόγιο, 

καθώς τόσο στα 2 υποκείμενα που χρησιμοποίησαν τακτική όσο και σε αυτό 

που δεν χρησιμοποίησε οι δηλώσεις τους δείχνουν να συμβαδίσουν με τα 

αποτελέσματά τους.  Η απόκλιση που υπάρχει πιστεύεται πως έχει να κάνει 

με το γεγονός πως  τη δεύτερη μέρα πολλά από τα υποκείμενα λόγω 

μεγαλύτερης ποικιλίας στην αλληλεπίδραση πιθανόν άρχισαν να 

χρησιμοποιούν διαφορετικές τακτικές, να το άφηναν στη τύχη, να 

απογοητεύτηκαν που δε βρήκαν το «κόλπο», να θεώρησαν πως είναι 

στημένο, κτλ (κάτι που φαίνεται και στις καταγραφές τόσο των 

αποτελεσμάτων όσο και των δηλώσεων τους) οπότε να μη σημείωσαν την 

τακτική που επέλεξαν την πρώτη φορά ίσως επειδή του πρόδωσε, επειδή τη 

βρήκαν μη αποτελεσματική, επειδή είχαν ανακαλύψει αργότερα κάποιο 

άλλο κόλπο, επειδή το παιχνίδι ήταν στημένο και θα μείωναν την εικόνα 

τους, αν απαντούσαν σοβαρά (Γ.Κ.).  Δεν είναι τυχαίο πως στην ερώτηση αν 

το παιχνίδι δεν επηρεάζεται από την τύχη και τις επιλογές τους –άρα αν 

επηρεάζεται από κάποιο στήσιμο του ερευνητή- τα υποκείμενα που 

συμμετείχαν τη μια μέρα το πίστευαν 3.3/7 στην κλίμακα Likert, ενώ τα 

υποκείμενα που ήρθαν 2 μέρες το πίστευαν 4.4/7. Μάλιστα τα 2 από τα 3 



159 
 

υποκείμενα που χρησιμοποίησαν μερικώς την τακτική την πρώτη μέρα και 

καθόλου τη δεύτερη στην ερώτηση αυτή απάντησαν 6.5/7.  

Ας δούμε τώρα στο σύνολο των υποκειμένων τι συνέβαινε στον επόμενο γύρο 

αναλόγως με το πρόγραμμα που είχαν αλληλεπιδράσει: 

Ενισχυτικό πρόγραμμα 

Επόμενο πρόγραμμα Ποσοστό ίδιας πρώτης 
επιλογής 

Ε 75% 

Τ 57% 

Ο 22% 

Μέσος όρος 50% 

 

Τιμωρητικό πρόγραμμα       

Επόμενο πρόγραμμα Ποσοστό ίδιας πρώτης 
επιλογής 

Ε 16% 

Τ 54% 

Ο 28% 

Μέσος όρος 37% 

 

Ουδέτερο πρόγραμμα 

Επόμενο πρόγραμμα Ποσοστό ίδιας πρώτης 
επιλογής 

Ε 33% 

Τ 54% 

Μέσος όρος 45% 

 

 Είναι σαφές πως με διαφορά ο συνδυασμός 2 συνεχόμενων ενισχύσεων 

είναι ο καλύτερος συνδυασμός για να διατηρηθεί μια τακτική. 

 Ενισχυτικά πρώτα και δευτερευόντως τα ουδέτερα προγράμματα 

συμβάλλουν περισσότερο στη διατήρηση της τακτικής από τα τιμωρητικά 

ανεξαρτήτως προγράμματος που ακολουθεί. 

 Η μικρότερη συσχέτιση είναι να ακολουθήσει την τιμωρία ένα ενισχυτικό 

πρόγραμμα, καθώς πιθανότατα μια νέα συμπτωματική ενίσχυση αλλάζει την 



160 
 

τακτική, μειώνει δηλαδή την πιθανότητα εκδήλωσης της παλιάς 

συμπεριφοράς που ενισχύθηκε εξίσου συμπτωματικά. 

 Αξίζει να σημειωθεί πως μεγάλο ποσοστό σημειώνεται μεν στις δυο 

συνεχόμενες τιμωρίες, αλλά συνήθως οι τιμωρίες και δη οι συνεχόμενες 

είχαν προγραμματιστεί να εμφανίζονται στα μεγάλα κέρδη, ώστε τα 

υποκείμενα να μην ξεφύγουν πολύ από τα αρχικά τους κέρματα. Ακριβώς η 

ίδια εξήγηση δίνεται και στο γιατί το ποσοστό παραμονής στην ίδια τακτική 

είναι 54% στη Ζημία και στο 41% στο κέρδος. Όταν το υποκείμενο ήταν 

σαφώς πάνω από κέρματά του συνήθως μπαίνει σε προγράμματα τιμωρίας 

και όταν είναι κάτω από αυτά συνήθως μπαίνει σε ενισχυτικά προγράμματα. 

Έτσι βλέπουμε πως όταν έχουμε άνοδο κερμάτων ανεξαρτήτως ζημίας και 

κέρδους η σταθερότητα στην τακτική είναι στο 57% και όταν έχουμε πτώση 

είναι στο 52%.  

Τέλος, η πιο ενδιαφέρουσα ανατροπή είναι τα ποσοστά σταθερότητας στην 

τακτική με βάση το συνδυασμό  κέρδους/ζημίας και την αύξησης/μείωσης 

κερμάτων: 

Κέρδος+ αύξηση Κέρδος+ μείωση Ζημία+ αύξηση Ζημία+ μείωση 

56% 33% 33% 85% 

Αφαιρώντας βέβαια τα υποκείμενα που αποδείχτηκε πως έπαιζαν εντελώς τυχαία ή 

με άλλη τακτική βλέπουμε: 

Κέρδος+ αύξηση Κέρδος+ μείωση Ζημία+ αύξηση Ζημία+ μείωση 

78% 67% 50% 85% 

Σίγουρα τα υποκείμενα που δε χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη τακτική είχαν 

αλλοιώσει τα αποτελέσματα, παρ’ όλα αυτά και στους δυο πίνακες φαίνεται στη 

ζημία και στη μείωση να έχουν σταθερότερη τακτική.  

Μια πιθανή εξήγηση είναι πως πριν τη ζημία και πριν τη μείωση κερμάτων είχαν 

προηγηθεί ισχυρά ενισχυτικά προγράμματα, τόσο ισχυρά που δεν άλλαξαν τα 

αποτελέσματα για του λόγου το αληθές πριν τη ζημία και τη μείωση κερμάτων στο 

σύνολο των υποκειμένων είχαν προηγηθεί: 

Ε 5 

Τ 5 

Ο 9 

 

Έχουν προηγηθεί δηλαδή 14/19 μη τιμωρητικά προγράμματα που πιθανόν να έχουν 

παγιώσει την επιλογή, η οποία μπορεί μεν να μένει ίδια αλλά με σαφώς μικρότερο 
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ποσοστό, εκτός μόνο από την περίπτωση που συνοδεύουν τους πολλούς 

αρνητικούς ενισχυτές εξίσου πολλά σήματα ασφάλειας.  

 Κάνοντας όμως μια πιο συστηματική μελέτη βλέπουμε πως στις 6 περιπτώσεις που 

δυο συνεχόμενα τιμωρητικά προγράμματα διατήρησαν την πρώτη επιλογή: 

o Στη 1/6 περιπτώσεις είναι οι δυο πρώτοι γύροι και η τακτική όπως 

παραδέχεται το υποκείμενο και δείχνουν τα νούμερα ξεκινά από τον τρίτο 

γύρο. 

o Σε άλλες δυο περιπτώσεις το υποκείμενο παίζει πάντα μετά από ουδέτερο 

ερέθισμα ανεξαρτήτως του τι έχει προηγηθεί πριν,  τακτική που δομήθηκε 

με συνεχόμενες ενισχύσεις στους πρώτους γύρους. 

o Σε άλλη περίπτωση και στους προηγουμένους γύρους η πρώτη επιλογή ήταν 

η ίδια και μάλιστα σε μεγαλύτερα ποσοστά. 

o Στην περίπτωση του υποκειμένου Μ.Κ. η επιλογή μετά από θετικούς 

ενισχυτές μπορεί να εμφανίστηκε μετά από δυο τιμωρίες, αλλά όχι μόνο στη 

δεύτερη τιμωρία είχε μειωμένα ποσοστά, αλλά και δεν ξαναεμφανίστηκε 

εκείνη τη μέρα. 

o Και τέλος στην περίπτωση του Γ.Ρ. η επιλογή μετά από θετικό ενισχυτή είχε 

εμφανιστεί 2/3 προηγούμενους γύρους. 

Ακόμη πιο κατατοπιστική είναι η διασπορά της εμφάνισης αυτού του ανατρεπτικού 

φαινομένου: 

Γύροι  Ποσοστό εμφάνισης 

1-2 25 % 

2-3 0 % 

3-4 54 % 

4-5 90 % 

10-11 87,5 % 

Είναι ξεκάθαρο πως όσο περνάμε τα μέσα των γύρων τόσο πιο πιθανό είναι να 

εμφανιστεί το φαινόμενο 

Άλλωστε κοιτάζοντας και συνολικά τα ποσοστά των ατόμων βλέπουμε πως: 

Ερέθισμα Στις 2 τιμωρίες Εκείνη τη μέρα συνολικά 

Ο 49 % 48 % 45 % 

Ε+ 31 % 27 % 27 % 

Ε- 20 % 26 % 28 % 

Βλέπουμε ότι οι διαφορές είναι μικρές στο σύνολο των ατόμων και ανεπαίσθητες 

εκείνη τη μέρα, άρα πώς μπορούμε να πούμε πως οι συνεχόμενες τιμωρίες 

διατήρησαν τη συμπεριφορά τους; 
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Τέλος ας συγκρίνουμε τις αλλαγές που σημειώθηκαν στο άτομο πριν και μετά την 

εμφάνιση του εκάστοτε συνεχόμενου προγράμματος: 

2 τιμωρίες   

Πριν  Στις 2 φάσεις Μετά  

Ο 47 % Ο 48 % Ο 47 % 

Ε+ 27 % Ε+ 31 % Ε+ 22 % 

Ε- 27 % Ε- 20 % Ε- 31 % 

 

2 ενισχύσεις 

Πριν  Στις 2 φάσεις Μετά  

Ε+ 35 % Ε+ 44 % Ο 34 % 

Ο 35 % Ε- 29 % Ε- 33 % 

Ε- 30 % Ο 27 % Ε+ 32 % 

 

2 ουδέτερα  

Πριν  Στις 2 φάσεις Μετά  

Ο 66 % Ο 64 % Ο 50 % 

Ε- 21 % Ε+ 21 % Ε- 30 % 

Ε+ 15 % Ε- 15 % Ε+ 20 % 

  

Έτσι, γίνεται ξεκάθαρο πως το πρόγραμμα των δυο ενισχύσεων είναι αυτό που 

ανατρέπει περισσότερο την πορεία του ατόμου στη μέρα, ακολουθεί το πρόγραμμα 

των ουδετέρων που προκαλεί μικρές ανακατατάξεις και τέλος το αρνητικό 

πρόγραμμα που παθητικά διατηρεί ποσοστά που είχαν ενισχυθεί και δομηθεί σε 

προηγούμενες προσπάθειες.  

Επομένως ένα πρόγραμμα 2 τιμωριών αν εμφανιστεί στην αρχή της προσπάθειας 

μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπές και δύσκολα θα διατηρηθεί η ίδια τακτική, ενώ 

αν εμφανιστεί αργότερα στο παιχνίδι που έχουν ενισχυθεί συγκεκριμένες 

συμπεριφορές θα διατηρήσει τα ποσοστά περίπου ίδια με έναν τρόπο συντηρητικό 

κι αντιπαραγωγικό, σαν το άτομο να παύει πλέον να προσπαθεί, να σκέφτεται 

καινοτόμα και να επιζητά την εύρεση του σωστού «κόλπου», σχεδόν όπως το σκυλί 

στο πείραμα της «μαθημένης ανικανότητας». 
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Παύση εμφάνισης  

Αν και είναι λίγο αδόκιμο, επειδή είναι ενδεικτικό ας δούμε το μέσο όρο που 

προκύπτει από το μέσο όρο των υποκείμενων συνολικά στην παύση κρυφών: 

Ερέθισμα Τιμή 

Ε+ 1,83 

Ε- 1,42 

Ο 1,76 

Μ.Ο. 1,65 

 

 Βλέπουμε πως και στο σύνολο των υποκειμένων τα ενισχυτικά ερεθίσματα 

οδηγούν σε μεγαλύτερες τιμές στην παύση εμφάνισης από ότι τα άλλα δυο 

ερεθίσματα, ενώ ταυτόχρονα διαπιστώνουμε πως τόσο οι θετικοί ενισχυτές 

όσο και τα ουδέτερα φύλλα είναι πάνω από το μέσο όρο, ενώ οι αρνητικοί 

ενισχυτές είναι οι μόνοι κάτω από το συνολικό μέσο όρο. 

 7/8 υποκείμενα οι αρνητικοί ενισχυτές έχουν τιμές χαμηλότερες τόσο από τα 

άλλα δυο ερεθίσματα όσο και από τον ατομικό μέσο όρο. 

 Τα ουδέτερα ερεθίσματα έχουν σαφώς μικρότερη απόκλιση από τα 

ενισχυτικά σε σχέση με τα αρνητικά ερεθίσματα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε 

πως 7/8 φορές τα ενισχυτικά και 6/8 φορές τα ουδέτερα φύλλα ξεπερνούν 

τον ατομικό μέσο, κάτι που όπως είδαμε πριν συνέβη μόλις 1/8 φορές στα 

αρνητικά φύλλα. 

  Η σταθερότητα των αποτελεσμάτων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 

και στα 8 υποκείμενα και στις 13 φάσεις που έλαβαν συνολικά χώρα 

ανεξαρτήτως ζημίας ή κέρδους ενισχύουν την αξιοπιστία των ευρημάτων και 

επιτρέπουν τη γενίκευσή τους με μεγαλύτερη ασφάλεια:  

Ερέθισμα 1η θέση 2η θέση 3η θέση 

Ε+ 9 2 2 

Ο 3 10 0 

Ε- 1 1 11 

 2/3 όπου τα ουδέτερα ερεθίσματα βρίσκονται στην πρώτη θέση είναι σε 

τιμωρητικά προγράμματα, σημαντική ένδειξη πως την ενισχυτική τους ισχύ 

την αντλούσαν από τη λειτουργία τους ως σήματα ασφάλειας. 
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 Ακόμη, στις 4 μεγαλύτερες τιμές τα αποτελέσματα είναι: 

Ερέθισμα Τιμή 

Ε+ 2,75 

Ο 2,71 

Ε- 2,25 

 

Ενώ στις 4 μικρότερες: 

Ερέθισμα Τιμή 

Ε+ 0,92 

Ο 0,81 

Ε- 0,60 

 Πράγματι βλέπουμε πως όσο πιο πολύ χρόνο καταναλώνει το υποκείμενο με 

τα φύλλα ανοιχτά τόσο πιο πολύ μικραίνει η απόκλιση μεταξύ θετικών και 

ουδέτερων ερεθισμάτων και τόσο πιο πολύ μεγαλώνει η απόσταση των δυο 

αυτών ερεθισμάτων από τα αρνητικά, κάτι που ενισχύει περαιτέρω την 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

 Ελέγχοντας 2 ακόμη μεταβλητές βλέπουμε πως ως προς το αν συμμετείχαν 2 

ημέρες: 

1 ημέρα 2 ημέρες 

Ε+ 2,39 Ε+ 1,49 

Ο 2,35 Ε- 1,41 

Ε- 2,09 Ο 1,03 

Σύνολο 2,27 Σύνολο 1,29 

 

Μπορεί λοιπόν να σημειώνεται διαφορά στο συνολικό χρόνο που 

καταναλώνεται με τα φύλλα ανοιχτά ανάμεσα στα υποκείμενα που έπαιξαν 

μια ημέρα από τα υποκείμενα που έπαιξαν 2 ημέρες, κάτι που εξηγείται εν 

μέρει κι από αυτό που είδαμε πριν πως δηλαδή τη δεύτερη μέρα τα πιο 

πολλά υποκείμενα βασίζονταν πιο πολύ στην τύχη κι ένιωθαν περισσότερο 

προδομένα από τις τακτικές τους, παρ’ όλα αυτά οι διαφορές κι οι 

αποκλίσεις είναι σχεδόν ταυτόσημες.  Τα ενισχυτικά ερεθίσματα στα 

υποκείμενα που έπαιξαν μια ημέρα απέχουν 0,04 δ από τα ουδέτερα και 0,3 

δ από τα αρνητικά ερεθίσματα, ενώ τα υποκείμενα των δυο ημερών 

απέχουν 0,08 δ από τα ουδέτερα και 0,46 δ από τα αρνητικά.  
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 Τέλος στη μεταβλητή «φύλο συμμετεχόντων» βλέπουμε: 

Αγόρια κορίτσια 

Ε+ 1,77 Ε+ 1,91 

Ο 1,59 Ε- 1,87 

Ε- 1,07 Ο 1,63 

Σύνολο 1,45 Σύνολο 1,78 

Τόσο οι διαφορές στο σύνολο χρόνου που καταναλώνεται με τα φύλλα 

ανοιχτά όσο και οι διαφορές ανάμεσα στους χρόνους ύστερα από κάθε 

ερέθισμα είναι τόσο ελάχιστες, ώστε να αφήνουν τη γενική κατάταξη 

εντελώς αναλλοίωτη.  Και στις δυο περιπτώσεις βλέπουμε τα ουδέτερα 

ερεθίσματα να πλησιάζουν τα ενισχυτικά και τα αρνητικά ερεθίσματα να 

απέχουν πολύ τόσο από το μέσο όρο όσο και από τα άλλα 2 ερεθίσματα.  Οι 

δυο μόνο διαφορές που διαπιστώνονται έχουν να κάνουν με το γεγονός πως 

οι γυναίκες σκέφτονται 0,33 δ παραπάνω στο σύνολο από τους άντρες και 

πως απέχει 0,36 δ λιγότερο ο χρόνος που καταναλώνουν μετά από τιμωρία 

από αυτόν που καταναλώνουν μετά από ενίσχυση. Στο σύνολο λοιπόν ο 

παράγοντας φύλλο δεν δείχνει να επηρεάζει την ποσότητα και τον τρόπο 

κατανάλωσης σκέψης.   

 Τέλος αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως γενικά στο κέρδος τα 

υποκείμενα καταναλώνουν πιο πολύ χρόνο με τα φύλλα ανοιχτά από ότι στη 

ζημία, με τις διαφορές όμως να μην είναι τόσο τεράστιες γιατί στις 

περιπτώσεις ζημίας αυξάνονται κατακόρυφα οι τιμές των ουδέτερων κι 

ενισχυτικών ερεθισμάτων. 

Παύση κρυφών 

 Ας δούμε ξανά το μέσο όρο όλων των μέσων όρων των υποκειμένων, για να 

σχηματίσουμε μια πρώτη κατατοπιστική εικόνα: 

Ερέθισμα Τιμή 

Ε+ 1,41 

Ε- 1,35 

Ο 1,31 

Μ.Ο. 1,35 

 

Όπως και στην παύση εμφάνισης η μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει χώρα στα ενισχυτικά 

ερεθίσματα, η απόσταση όμως αυτής της τιμής από τις άλλες δεν είναι από μόνη 

της τόσο ικανοποιητική για γενικεύσεις, οπότε πρέπει να λάβουμε ακόμη υπ’ όψιν: 
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 Τα ενισχυτικά ερεθίσματα είναι τα μόνα που ξεπερνούν το γενικό μέσο όρο. 

 Τις ατομικές αναλύσεις των υποκειμένων. 

 Τη γενική κατάταξη των ερεθισμάτων στις 13 φάσεις: 

 

Ερέθισμα 1η θέση 2η θέση 3η θέση 

Ε+ 8 3 2 

Ο 1 7 5 

Ε- 4 3 8 

 

Βλέπουμε πως τα ποσά είναι σχεδόν αναλλοίωτα με τον πίνακα της παύσης  

εμφάνισης για τε ενισχυτικά ερεθίσματα, έχοντας τη μερίδα του λέοντος 

8/13 γύρους, όσους ακριβώς τα αρνητικά ερεθίσματα είναι ουραγοί στις 

επιλογές. Η μόνη σημαντική ανατροπή που βλέπουμε από τον αντίστοιχο 

πίνακα της παύσης εμφάνισης είναι η σαφής κυριαρχία των τιμωρητικών 

ερεθισμάτων έναντι των ουδετέρων στην πρώτη θέση. Παρ’ όλα αυτά, 

μελετώντας τη συχνότητα εμφάνισης αρνητικών και ουδετέρων 

ερεθισμάτων στις 2 πρώτες θέσεις, βλέπουμε μια υπεροχή των ουδετέρων  

(8/13 έναντι 7/13) λόγω της πολύ συχνής παρουσίας των ουδέτερων στη 

δεύτερη θέση, όπως και στον προηγούμενο αντίστοιχο πίνακα. 

 

 Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως για 9/13 γύρους τα ενισχυτικά ερεθίσματα 

έχουν τιμή ανώτερη του μέσου όρους της φάσης, αναλογία που είναι 6/13 

για τα ουδέτερα ερεθίσματα και μόλις 4/13 για τα αρνητικά. 

Παρ’ όλη την υπεροχή ξανά των θετικών ερεθισμάτων, κάτι που σημαίνει πως στις 

περιπτώσεις ενίσχυσης το υποκείμενο κρατούσε τα φύλλα για σαφώς περισσότερο 

χρόνο κλειστά, βλέπουμε πως υπάρχει μια ισχυροποίηση των ουδέτερων 

ερεθισμάτων σε σχέση με την παύση εμφάνισης όχι μόνο επειδή είναι 7/13 γύρους 

στις 2 πρώτες θέσεις και 4/13 στην πρώτη θέση (αντίστοιχα αποτελέσματα ήταν 

2/13 και 1/13 στην παύση εμφάνισης) αλλά κι επειδή στο μέσο όρο χρόνου που 

καταναλώθηκε με τα φύλλα κλειστά τα αρνητικά ερεθίσματα κατέχουν τη δεύτερη 

θέση έχοντας σαφώς τη μικρότερη μείωση στο χρόνο από τα άλλα 2 ερεθίσματα (Ε+ 

: -0,42δ, Ο: - 0,45δ, ΜΟ: - 0,30δ, ενώ τα   Ε-: - 0,08δ). Είναι σαφές πως λόγω 

έλλειψης της ίδιας ενισχυτικής δύναμης των ερεθισμάτων  όταν είναι κρυμμένα και 

ομοιόμορφα από όταν είναι διαφορετικά και διάσπαρτα σε πολλές θέσεις στην 

πρώτη περίπτωση (παύση κρυφών) οι τιμές που πρέπει να περιμένει κανείς είναι 

σαφώς χαμηλότερες. Αυτό πράγματι ισχύει για όλα τα ερεθίσματα εκτός από τα 

αρνητικά, που η μείωση είναι σχεδόν 5 και 6 φορές μικρότερη από τα άλλα δυο. 

Αυτό πιθανότατα συμβαίνει επειδή μετά από τιμωρία η εμφάνιση του ταμπλό 

οδηγεί στη δημιουργία αντανακλαστικών φόβου, οπότε το άμεσο κλείσιμο του 
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αποτελεί σήμα ασφάλειας που βοηθά στην απόδραση από αυτή τη δύσκολη 

κατάσταση, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες εμφάνισης μεγάλων ποσών σκέψης. Το 

γεγονός πως τα χαρτιά είναι κλειστά, το σήμα ασφάλειας έχει παραχθεί αμέσως 

πριν με το κλείσιμο του ταμπλό και πλέον είναι έτοιμος να ανοίξει ξανά ο πίνακας 

με μοιρασμένες πιθανότητες να είναι ενισχυτικός, ουδέτερος ή τιμωρητικός οδηγεί 

σε περισσότερο χρόνο με τα χαρτιά κλειστά, άρα περισσότερη πιθανότητα για 

σκέψη, όχι όμως και τώρα περισσότερη σκέψη από το αν προηγουμένως έχει 

εμφανιστεί ενίσχυση. 

Στις 4 μεγαλύτερες τιμές Στις 4 μικρότερες τιμές 

Ε+ 2,2 Ε+ 0,9 

Ο 2,1 Ε- 0,81 

Ε- 2,3 Ο 0,77 

Αν και τα ποσά δείχνουν κάπως μοιρασμένα, υπάρχει μια μικρή ανατροπή καθώς 

φαίνεται πως στις 4 μεγαλύτερες τιμές τα υποκείμενα να καταναλώνουν κάπως 

περισσότερο χρόνο -0,1 δ κατά μέσο όρο- μετά από τιμωρία από ότι μετά από 

ενίσχυση. Η ανατροπή αυτή φαίνεται να μη λαμβάνει χώρα στις 4 μικρότερες τιμές 

όπου η ενίσχυση έχει την κορυφαία τιμή και η τιμωρία την μικρότερη. Επειδή μια 

ακραία τιμή δείχνει να παίζει κύριο ρόλο (3,47 δ του υποκειμένου Α.Μ), στον 

πίνακα κατάταξης των υποκειμένων των 4 μεγαλύτερων τιμών βλέπουμε: 

  

Ερέθισμα 1η θέση 2η θέση 3η θέση 

Ε+ 3 2 1 

Ο 1 3 2 

Ε- 2 1 3 

Επομένως μπορεί λόγω μιας ακραίας τιμής τα αρνητικά ερεθίσματα να φαίνεται 

πως οδηγούν σε περισσότερη σκέψη με τα φύλλα κλειστά, παρά ταύτα, 3/6 γύρους 

πρώτα είναι τα ενισχυτικά ερεθίσματα και 5/6 γύρους είναι στις δυο πρώτες θέσεις, 

ενώ τα αρνητικά ερεθίσματα είναι 3/6 γύρους στην τελευταία θέση και 3/6 γύρους 

στις 2 πρώτες. 

 

1 ημέρα 2 ημέρες 

Ε+ 1,63 Ε+ 1,35 

Ο 1,39 Ε- 1,28 

Ε- 1,76 Ο 1,22 

Σύνολο 1,57 Σύνολο 1,28 
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Εντοπίζεται πως τα υποκείμενα που είχαν πιο πλούσια αποτελέσματα (10 έναντι 3 

φάσεις) μπορεί μεν να σημείωσαν χαμηλότερες τιμές –ίσως λόγω κούρασης, 

αδυναμίας απόδοσης των τακτικών τους- από τα υποκείμενα που είχαν 

αποτελέσματα μιας μονάχα μέρας, παρ’ όλα αυτά οι τιμές τους ήταν πιο αξιόπιστες 

γιατί ελέγχθηκαν σε πιο ευρύ χρονικό πλαίσιο. Τα πιο φερέγγυα λοιπόν 

αποτελέσματα δείχνουν μια τάση των υποκειμένων να σκέφτονται πιο πολύ μετά 

από ενισχυτές, αμέσως μετά από ουδέτερα ερεθίσματα και τέλος, χαμηλότερα από 

το μέσο όρο μετά από αρνητικούς ενισχυτές.  

Όσον αφορά τη μεταβλητή του φύλου, βλέπουμε: 

Αγόρια κορίτσια 

Ε+ 1,21 Ε+ 1,58 

Ο 1,11 Ε- 1,63 

Ε- 1,01 Ο 1,47 

Σύνολο 1,11 Σύνολο 1,55 

Πριν βιαστούμε να υπογραμμίσουμε τις ανατροπές και τις διαφορές, ότι δηλαδή οι 

γυναίκες σκέφτονται πιο πολύ και ότι η τιμωρία τους οδηγεί σε περισσότερη σκέψη, 

πρέπει να αναλογιστούμε την ύπαρξη μιας παρασιτικής μεταβλητής που 

απαγορεύει μια τέτοια γενίκευση. Τα 3/5 των γυναικών έπαιξαν μια μέρα, ενώ ούτε 

ένας από τους άντρες δεν έπαιξε μια μέρα. Βλέπουμε λοιπόν: 

 Χρόνος 1ης μέρας Χρόνος 2ης μέρας 

Αγόρια 1,18 1,04 

Κορίτσια 1,80 1,29 

Σύνολο 1,43 1,14 

Επομένως λοιπόν διαπιστώνουμε πως τη δεύτερη μέρα όχι μόνο οι τιμές είναι 

χαμηλότερες αλλά και πως για τα 2 φύλα η σύγκλιση των τιμών γίνεται μεγαλύτερη. 

Η διαφορά λοιπόν που βλέπουμε στο χρόνο σκέψης δεν έχει να κάνει τόσο με το 

φύλο όσο με το αν τα υποκείμενα συμμετείχαν 1 ή 2 ημέρες στη διαδικασία. Τέλος 

είναι διαπιστωμένο πως τα υποκείμενα που έπαιξαν 2 ημέρες έχουν πιο αξιόπιστα 

και εν γένει πλούσια αποτελέσματα, άρα η σύγκριση αποτελεσμάτων αγοριών και 

κοριτσιών στο επίπεδο της τιμωρίας κρίνεται ως ανώφελη και ανούσια. 
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ΔΥΝΑΜΗ 

Ερέθισμα Τιμή 

Ε+ 2076 

Ο 2068 

Ε- 1958 

Μ.Ο. 2036 

 

Και σε απόλυτους αριθμούς: 

Ερέθισμα Τιμή 

Ε+ 29060 

Ο 28948 

Ε- 27416 

 

Κι αν τα νούμερα δεν είναι αρκούντος πειστικά για να κατανοήσουμε τη διαφορά 

στα χτυπήματα που επιφέρουν τα ενισχυτικά και ουδέτερα ερεθίσματα από τα 

τιμωρητικά, βλέπουμε: 

Ερέθισμα 1η θέση 2η θέση 3η θέση 

Ε+ 7 5 2 

Ο 6 6 2 

Ε- 1 3 10 

 

Σε σχέση με τον μέσο όρο του εκάστοτε γύρου: 

 ΜΟ ΜΟ 

Ε+ 9 5 

Ο 10 4 

Ε- 4 10 

Βλέπουμε λοιπόν πως σε κάθε περίπτωση και στο σύνολο  

Από εκεί και πέρα: 

Στις 4 μεγαλύτερες τιμές Στις 4 μικρότερες τιμές 

Ε+ 2603 Ε+ 1732 

Ο 2537 Ο 1744 

Ε- 2448 Ε- 1597 
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Αν και παρατηρείται μια μικρή ανατροπή στην κορυφή της διάταξης ανάμεσα στους 

δυο πίνακες είναι ξεκάθαρο πως η απόσταση μεταξύ θετικών ενισχυτών και 

ουδέτερων ερεθισμάτων είναι μικρή, ενώ τα τιμωρητικά ακολουθούν με σαφώς 

μεγαλύτερη απόσταση. 

Μελετώντας τα αποτελέσματα των υποκειμένων ανάλογα με το αν συμμετείχαν μια 

ή δυο ημέρες, βλέπουμε: 

 

1 ημέρα 2 ημέρες 

Ε+ 2269 Ε+ 2023 

Ε- 2268 Ο 2022 

Ο 2235 Ε- 1874 

Σύνολο 2257 Σύνολο 1976 

 

 Οι 11 γύροι των 2 ημερών απέναντι στις 3 φάσεις της μια μέρας προσφέρουν 

σίγουρα ποιοτικότερα και πιο σαφή αποτελέσματα και επηρεάζονται 

λιγότερο από ακραίες τιμές και ατομικές διαφοροποιήσεις. Δεν είναι τυχαίο 

λοιπόν πως τα υποκείμενα που συμμετείχαν 2 μέρες έχουν αποτελέσματα 

που συνταυτίζονται με τα συνολικά τελικά αποτελέσματα που αφορούσαν 

τη δύναμη, ενώ τα υποκείμενα της μιας ημέρας ναι μεν έχουν έστω με 

ανεπαίσθητη διαφορά τα ενισχυτικά ερεθίσματα στην πρώτη θέση, αλλά 

είναι τα μόνα που δείχνουν μια τάση των αρνητικών ερεθισμάτων να 

ακολουθήσουν τα θετικά και τα ουδέτερα. 

 Οι αρκετά μικρότερες τιμές των υποκειμένων που έπαιξαν 2 ημέρες 

εξηγείται κι από το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα υποκείμενα τη δεύτερη μέρα 

κουράστηκαν, προδόθηκαν από την τακτική τους, ένιωσαν να αδυνατούν να 

βρουν το κόλπο, κτλ. 

Ως προς τη μεταβλητή του φύλου: 

Αγόρια κορίτσια 

Ε+ 1991 Ε+ 2160 

Ο 2030 Ο 2106 

Ε- 1825 Ε- 2092 

Σύνολο 1953 Σύνολο 2120 

Παρά τις λεπτές διαφορές στην κορυφή της κατάταξης, ανεξαρτήτως φύλου 

βλέπουμε τα θετικά και τα ουδέτερα χωρίς σημαντικές αποκλίσεις να βρίσκονται 

στις 2 πρώτες θέσεις και τα αρνητικά ερεθίσματα να ακολουθούν από αξιοσημείωτη 

απόσταση. 



171 
 

 Τόσο οι διαφορές στο συνολικό χρόνο όσο –λιγότερο- οι διαφορές στην απόσταση 

των αρνητικών ερεθισμάτων οφείλονται στην παρασιτική μεταβλητή που 

εντοπίστηκε κι αναλύθηκε στον προηγούμενο παράγοντα, στο γεγονός δηλαδή πως 

τα αρσενικά υποκείμενα καθολικά συμμετείχαν 2 ημέρες στη διαδικασία έχοντας 

επομένως επαρκέστερα και πληρέστερα ποσοστά, ενώ πάνω από τα μισά θηλυκά 

υποκείμενα (3/5) συμμετείχαν στο πείραμα μόνο για μια ημέρα. 

 

ΖΗΜΙΑ/ ΚΕΡΔΟΣ 

7/8 υποκείμενα οδηγούνται σε εντονότερα χτυπήματα όταν βρίσκονται πάνω από 

τα αρχικά βασικά τους κέρματα, ενώ όπως ήταν αναμενόμενο στη ζημία τα μόνο 

ερεθίσματα που οι τιμές τους όχι μόνο δεν υποχωρούν, αλλά αυξάνονται κιόλας 

είναι τα ουδέτερα, γεγονός που τα κάνει να ανταγωνίζονται τα ενισχυτικά 

ερεθίσματα στο γενικό σύνολο της συγκεκριμένης κατηγορίας. Τα αρνητικά 

ερεθίσματα από την άλλη εκτός από ένα υποκείμενο δείχνουν να υποχωρούν 

σημαντικότατα και περισσότερο από τα υπόλοιπα ερεθίσματα σε όλες τις φάσεις 

ζημίας. 

 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 Έχοντας ολοκληρώσει λοιπόν την εξέταση και των ατομικών αποτελεσμάτων και 

των συνολικών επιδόσεων των υποκειμένων μπορούμε να υποθέσουμε με σχετική 

ασφάλεια πως στο μεγάλο ερώτημα που επιβιώνει εδώ και δεκαετίες στον 

ευρύτερο χώρο της ανάλυσης της συμπεριφοράς αν η τιμωρία είναι συμμετρικά 

αντίθετη από την ενίσχυση ή όχι η απάντηση είναι ξεκάθαρα αρνητική. Για την 

ακρίβεια υπάρχει συμμετρία, αλλά δεν περιορίζεται στο ότι η ενίσχυση αυξάνει την 

πιθανότητα εμφάνισης μιας συμπεριφοράς και η τιμωρία την μειώνει. Αντιθέτως, η 

ενίσχυση οδηγεί τα υποκείμενα στο να σκεφτούν και να σχεδιάσουν τακτικές, στο 

να καταναλώσουν περισσότερη ώρα μελετώντας κι εξετάζοντας μια κατάσταση, στο 

να γίνουν πιο δημιουργικοί, να παρατηρούν περισσότερο τις δυνάμεις και τις 

ικανότητες τους και στο να αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους. Από την άλλη η 

τιμωρία κάνει τα υποκείμενα αρχικά να ανατρέπουν την όποια τακτική 

χρησιμοποιούσαν και μετά από μια σχετική έκρηξη δράσεων να οδηγούνται στην 

απάθεια, στην ετεροαπόδοση και στη μοιρολατρία, στην έλλειψη σκέψης, 

δημιουργικότητας, φαντασίας, ευχαρίστησης για τη διαδικασία και στην παντελή 

απουσία αυτοπεποίθησης. Δεν θεωρείται τυχαίο πως ακόμη και στον προφορικό 

τους λόγο την ώρα που το πείραμα λάμβανε χώρα τα υποκείμενα παρακαλούσαν να 

τελειώσει η διαδικασία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην ήττα, έψαχναν πιο συχνά 

τρόπους να αποσπάσουν την προσοχή της ερευνητικής ομάδας, έδειχναν αμήχανοι, 

σκέφτονταν περισσότερο να πατήσουν το κουμπί της αποχώρησης και ήταν 

λιγότερο πρόθυμοι να συμμετέχουν στο πείραμα και δεύτερη μέρα. Επομένως, 
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γίνεται κατανοητό ότι στην πράξη στην καθημερινή τριβή της εκπαίδευσης, των 

προσωπικών κι επαγγελματικών σχέσεων και της θεραπείας όλοι μπορούμε να 

αντιληφθούμε την ενισχυτική δράση της εφαρμογής τιμωρίας καθώς με την 

ανάπτυξη φοβικών αντανακλαστικών φαίνεται να τερματίζεται πιο άμεσα και πιο 

δυναμικά μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει πάντα 

να έχουμε κατά νου και τις συνέπειες αυτής της «εύκολης λύσης». Πέρα από το 

γεγονός ότι επειδή στο παρελθόν αυτή η συμπεριφορά έχει ενισχυθεί έντονα είναι 

πιθανό να εμφανιστεί με άλλη μορφή, πιο καλυμμένη και προφυλαγμένη στο 

μέλλον είναι και το γεγονός πως το άτομο που η συμπεριφορά του θα τιμωρηθεί 

ακόμη και να μην επαναλάβει την τιμωρημένη πράξη θα γίνει σίγουρα λιγότερο 

δημιουργικό, χωρίς πίστη στον εαυτό του, χωρίς αγάπη για τις διαδικασίες που θα 

μετέχει και χωρίς να αναζητάει επαναπροσδιορισμούς της πραγματικότητας και των 

δεδομένων της όπως τα σκυλιά στο πείραμα της μαθημένης ανικανότητας. Άρα 

λοιπόν κάθε φορά που ένας καθηγητής θα τιμωρήσει το μαθητή που δεν προσέχει 

στο μάθημα, που ένας γονιός θα απειλήσει το παιδί του για να τον βοηθήσει στις 

εργασίες του σπιτιού ή ένα δικαστήριο θα «τιμωρεί» με κοινωνική εργασία έναν 

παραβάτη του νόμου είναι αρκετά πιθανό πως μια τροποποίηση της συμπεριφοράς 

προς το επιθυμητό θα εμφανιστεί άμεσα –οπότε οι τιμωρίες θα συνεχίζουν να 

δικαιώνονται- αλλά στο σύντομο μέλλον η όλη προσπάθεια αναδόμηση της 

συμπεριφοράς είναι σίγουρο πως θα πέσει στο κενό έχοντας μάλιστα κι 

ανυπολόγιστες συνέπειες για τη ζωή των ατόμων που τιμωρήθηκε η συμπεριφορά 

τους. Έτσι το παιδί θα προσέξει στο μάθημα, αλλά δε θα το αγαπήσει νιώθοντας 

ίσως και ανόητος που δεν μπορεί να καταλάβει τη σημασία του ή τις έννοιες που 

διαπραγματεύεται, ο γιος μπορεί να σηκώσει τον βαρύ καναπέ, αλλά στην επόμενη 

μετακόμιση θα ψάξει τρόπο να μην τον δει ο πατέρας του, ενώ ταυτόχρονα ένα 

μεγάλο μέρος της αλληλεπίδρασής τους θα έχει «χρωματιστεί» από συναισθήματα 

φόβου κι άγχους, ενώ ο παραβάτης του νόμου θα μισήσει ακόμη πιο πολύ την 

εργασία και βοηθώντας ανήμπορους και δυστυχισμένος στην κοινωνική εργασία θα 

ετοιμάζει καλύτερα σχέδια παραβίασης των νόμων χωρίς να τον συλλάβουν ξανά 

και να τον καταδικάσουν σε «νόμιμη εργασία».  

Από εκεί και πέρα η πειραματική αυτή διαδικασία θα μπορούσε να αποτελέσει 

μόνο ένα απλό ερέθισμα για περισσότερη διεργασία κι επανεξέταση των συνεπειών 

της τιμωρίας όχι μόνο στο προφανές πρώτο επίπεδο, αν μειώνει ή όχι δηλαδή τη 

συμπεριφορά άμεσα, αλλά και σε ένα επίπεδο συνολικό για τη ζωή των ανθρώπων 

και την διαμόρφωση των αρχών της συμπεριφοράς των οργανισμών κι όχι με μια 

ηθική προσέγγιση, αλλά με μια ωφελιμιστική διάθεση βασισμένη σε καθαρά 

επιστημονικά τεκμήρια και πρακτικές. 

 Έτσι λοιπόν συνεχίζοντας την έρευνά μας πάνω σε αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό 

επιστημονικό ζήτημα θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζαμε: 
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1. Τις δράσεις και τις αντιδράσεις των υποκειμένων αν ανάμεσα στους 

προγραμματισμένους από πριν γύρους να είναι θετικοί, αρνητικοί ή ουδέτεροι, 

υπήρχε πράγματι ένα «κόλπο», μια τακτική δηλαδή που για ένα διάστημα 

οδηγούσε σε παραπάνω κέρδη. Ενδιαφέρον θα είχε ακόμη και η κατανομή 

αυτών των σταδίων σε διαφορετικά σημεία του παιχνιδιού βλέποντας ποιος θα 

είναι ο αντίκτυπος στη συμπεριφορά των υποκειμένων αν το «κόλπο» είναι στην 

αρχή, στη μέση ή στο τέλος, εξελίσσοντας έτσι το πείραμα της μαθημένης 

ανικανότητας που μελετήσαμε προηγουμένως. Μάλιστα σε μια παραπάνω 

εξέλιξη αυτής της προσπάθειας θα μπορούσε την πρώτη μέρα να υπάρχει μόνο 

«στήσιμο» και τη δεύτερη μέρα να υπάρχουν μόνο «κόλπα» και καθόλου 

«στήσιμο» τα οποία όμως θα εναλλάσσονταν ανά γύρο. Έτσι, θα γινόταν ακόμη 

πιο προφανές πόσο μακροπρόθεσμο είναι το κόστος της τιμωρίας στην 

καινοτόμα συμπεριφορά, στις νοητικές διεργασίες και στη δημιουργικότητα 

2. Επειδή, αν και κατηγορείται ο συμπεριφορισμός για το ότι βλέπει το νου σα 

«μαύρο κουτί», ολόκληρο το πείραμα βασίζεται πάνω στη σκέψη και στα 

συναισθήματα (αυτοπεποίθηση, αντανακλαστικά φόβου, δισταγμός), είναι 

πιθανό αν όχι αναγκαίο σε μια επόμενη επανεξέτασή του να γίνεται κι ένας 

έλεγχος της λειτουργίας του νευρικού συστήματος των υποκειμένων κατά τη 

διαδικασία, ώστε να αποτυπώνεται και το ανατομικό στίγμα της ενίσχυσης και 

της τιμωρίας –αλλά και των σημάτων ασφάλειας- στον οργανισμό. 

3. Η πειραματική διαδικασία αυτή θα μπορούσε επίσης να εξελιχθεί έτσι ώστε να 

προσαρμοστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα –πχ στην εκπαίδευση, στα 

σωφρονιστικά συστήματα, στον εργασιακό χώρο, κτλ- για να γίνει ακόμη πιο 

ασφαλής γενίκευση των συμπερασμάτων της, αλλά και να αποτελέσει ένα 

πρότυπο αναπροσαρμογής των συστημάτων αυτών που συνεχίζουν να 

βασίζονται στην τιμωρία μέσα από την εξέταση και τη θέαση της ωφελιμότητας 

ενός αντίθετου προτύπου. 

4. Για να γίνει ακόμη πιο κατανοητή η όχι πάντα ευδιάκριτη διαφορά μεταξύ 

τιμωρίας κι εξάλειψης της ενίσχυσης θα μπορούσαν να συγκριθούν οι ίδιοι 

παράγοντες που εξετάστηκαν στο παραπάνω πείραμα αλλά σε αποτελέσματα 

υποκειμένων που ενισχύονται και τιμωρούνται (κερδίζουν/ χάνουν πόντους) με 

αποτελέσματα υποκειμένων που ενισχύονται ή όχι (κερδίζουν πόντο/ ουδέτερο 

φύλλο). 

5. Για πληρέστερο έλεγχο της ανατροπής που αφορούσε την παραμονή στην 

τακτική παρά τη ζημία και τις συνεχόμενες τιμωρίες θα ήταν χρήσιμη η εξέταση 

αποτελεσμάτων σε διαδικασίες που θα είχαν πιο πολλά συνεχόμενα τιμωρητικά 

κι ενισχυτικά προγράμματα. 
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6. Για πλήρη επιβεβαίωση πως το φύλο δεν είναι ανεξάρτητη μεταβλητή των 

εξαρτημένων που τέθηκαν στο πείραμα θα ήταν χρήσιμο σε επόμενη διεξαγωγή 

παρόμοιου πειράματος τα υποκείμενα να έχουν κατανεμηθεί ισόποσα τις 2 

ημέρες. 

7. Είναι δεδομένη πως με την αύξηση της έντασης της ενίσχυσης και της τιμωρίας 

θα είχαμε ακόμη πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Πράγματι, αν αντί τα 

υποκείμενα να διαπραγματεύονται ψηφιακές μάρκες διεκδικούσαν την αύξηση 

κέρδους ή την αποφυγή ζημίας σε κάποιο πραγματικό ποσό συμμετοχής που θα 

είχαν καταθέσει στην αρχή του παιχνιδιού, πιθανόν να είχαμε μεγαλύτερες 

αποκλίσεις, διαφορετικές τιμές, πιο σταθερές ή πιο ανατρεπτικές κατατάξεις και 

ίσως και επιπλέον δεδομένα. 

8. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα μπορούσε σε μια επόμενη αντίστοιχη έρευνα να 

γίνει καταμέτρηση και άλλων παραγόντων, όπως της ευχαρίστησης ή της 

δυσαρέσκειας τους από τη διαδικασία, την προθυμία τους να μεταβούν σε ένα 

αντίστοιχο παιχνίδι είτε ως ένα επόμενο μέρος της διαδικασίας είτε ως ένα 

καινούργιο πείραμα, να μελετηθεί η καινοτομία του υποκειμένου μέσα από την 

καταμέτρηση των τακτικών που χρησιμοποίησε, η βελτίωση της κατανόησης του 

με την τοποθέτηση διαφορετικών κανόνων κι αλλαγών ανά γύρο και η γενίκευση 

των δράσεων και των αντιδράσεων με την καταγραφή των συμπεριφορών του σε 

ένα αντίστοιχο παιχνίδι ψηφιακό ή επιτραπέζιο. 

 

Είπαν…. 

Όταν κέρδιζα έμενα στην τακτική που με οδήγησε εκεί και όταν έχανα πάλι 

δοκίμαζα διαφορετικές τακτικές (Ε.Κ.) 

Χρησιμοποιούσα μια συγκεκριμένη τακτική κάθε φορά για να ανοίξω τα χαρτιά κι 

όχι στην τύχη. (Μ.Ν.) 

Στην αρχή το άφησα στην τύχη και από τη μέση μέχρι το τέλος χρησιμοποίησα μια 

μέθοδο. (Α.Μ.) 

Μετά από συνεχόμενες αποτυχίες άλλαζα τακτική (Α.Π.) 

Εν τέλει λόγω έλλειψης αυτοσυγκέντρωσης, το υπόλοιπο δεύτερο τεστ πήγε στην 

τύχη. (Μ.Κ.) 

Από τη λήξη του πρώτου γύρου κι έπειτα διαπίστωσα τη μη δυνατότητα ανάπτυξη 

τακτικής. (Γ.Κ.) 

Στην αρχή χρησιμοποίησα όσο πιο πολύ μπορούσα κάποια μέθοδο, στη μέση προς 

το τέλος στην τύχη, και στο τέλος πάλι κάποια μέθοδο. (Σ.Μ.) 

Όταν ανέβαινε ο αριθμός των κερμάτων μου έψαχνα πιο έντονα για μοτίβα, ενώ 

όταν άρχισε να πέφτει το άφησα στην τύχη. (Γ.Ρ.) 
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Είπαν ακόμη… 

Η τιμωρία (του αδίκου) δεν αποκαθιστά πλήρως το δίκαιο (όπως θα ήταν σωστό), 

διότι αδικήθηκε προηγουμένως (ο τιμωρός)   (Θουκυδίδης)  

Η τιμωρία είναι το τελευταίο και το λιγότερο αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια 

του νομοθέτη για την πρόληψη του εγκλήματος. (John Ruskin) 

Οι περιστάσεις μας ορίζουν. Μας σπρώχνουν προς τον ένα δρόμο ή προς τον άλλον, 

και μετά μας τιμωρούν γι’ αυτό. (Ivan Turgenev) 

Ένας άνθρωπος που έχει τιμωρηθεί, δεν θα είναι στο εξής λιγότερο επιρρεπής προς 

μια δεδομένη συμπεριφορά. Στην καλύτερη περίπτωση, μαθαίνει πώς να αποφεύγει 

την τιμωρία. (B. F. Skinner) 

Τα αποτελέσματα που έχει η τιμωρία στους ανθρώπους και στα ζώα είναι η αύξηση 

του φόβου, η όξυνση της πονηριάς, ο έλεγχος των επιθυμιών. Η τιμωρία δαμάζει τον 

άνθρωπο, αλλά δεν τον κάνει καλύτερο (Friedrich Nietzsche) 
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