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Πξφινγνο 

 

 Ζ εξγαζία απηή επηρεηξεί λα αλαδείμεη κε εκπεηξηθφ ηξφπν ηε ζχλδεζε κεηαμχ 

δχν θαηλνκέλσλ, πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη μερσξηζηά, κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ηελ 

ςπρνινγηθή ζθέςε θαη έξεπλα. Σν πξψην είλαη ε Σαχηηζε θέςεο – Πξάμεο 

(Thought – Action Fusion), έλλνηα πνπ πεξηγξάθεη ην εηδηθφ βάξνο πνπ απνθηά γηα 

θάπνηα άηνκα ε δηεξγαζία ηεο ζθέςεο. Γη απηά ηα άηνκα, νη ζθέςεηο γίλνληαη 

αληηιεπηέο ζα λα έρνπλ ζπλέπεηεο πνπ εθηείλνληαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ ζψκαηνο, είηε 

επεξεάδνληαο ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ή/ θαη κεηαβάιινληαο ηελ εζηθή αμηνιφγεζε ησλ 

αηφκσλ. Σν δεχηεξν είλαη ν κεραληζκφο ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο (adventitious 

reinforcement), πνπ απνθαιχπηεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηπραία, αλεμάξηεηα 

γεγνλφηα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο αλζξψπηλεο δξάζεηο θαη πίζηεηο. Ζ ρξνληθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ζπκπεξηθνξάο θαη αλεμάξηεησλ κε απηή γεγνλφησλ θαίλεηαη φηη, 

ππφ θάπνηεο ζπλζήθεο, απνβαίλεη θαζνξηζηηθή ζηνλ ηξφπν πνπ δξνπλ θαη ζθέθηνληαη 

νη άλζξσπνη. 

 Ζ Φπρνινγία έρεη εμεηάζεη κε απνθιίλνληεο ηξφπνπο ηα δχν απηά θαηλφκελα. 

Ζ ΣΠ έρεη αλαιπζεί ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ζπζρεηηζηηθέο έξεπλεο, πνπ αλέδεημαλ 

ηε ζπλχπαξμή ηεο κε άιιεο κεηαβιεηέο, φπσο ε ηδενςπραλαγθαζηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη είλαη ζρεδφλ ακηγψο γλσζηηθή. Ζ επηζηεκνληθή 

ελαζρφιεζε κε ην αληηθείκελν απαξηζκεί κφιηο 2 δεθαεηίεο, κε πνιχ έληνλν φκσο 

ελδηαθέξνλ θαη ππθλέο εμειίμεηο. Αληίζεηα, ε ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε έρεη 

ζπνξαδηθά κφλν εμεηαζηεί απφ ηνπο εξεπλεηέο. Απφ ηφηε πνπ ε πεηξακαηηθή αλάιπζε 

εληφπηζε ηηο επηδξάζεηο ηεο έρνπλ πεξάζεη πεξηζζφηεξα απφ 60 ρξφληα. ‟ απηφ ην 

δηάζηεκα νη ςπρνιφγνη έρνπλ πξνζεγγίζεη θπξίσο πεηξακαηηθά ην θαηλφκελν, 

αθνινπζψληαο ζπλήζσο ηελ πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

 Ζ απφζηαζε απηή γεθπξψλεηαη αλ αλαινγηζηνχκε φηη ε ΣΠ εκθαλίδεη 

ηδηαίηεξε παξαδνμφηεηα ζηα ζπκπηψκαηά ηεο, πνπ κνηάδνπλ λα παξαθάκπηνπλ ηνπο 

ινγηθνχο λφκνπο αηηίαο – απνηειέζκαηνο. Ζ εθ πξψηεο φςεο αλεμήγεηε ζπλάθεηα 

ζθέςεσλ – ζπλεπεηψλ κπνξεί λα γίλεη επθνιφηεξα θαηαλνεηή ζην πιαίζην κηαο 

δηεξγαζίαο πνπ δελ απαηηεί αηηηψδεηο ζρέζεηο. Ζ ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε, βαζηδφκελε 

ζηε δηάζηαζε ηεο ζπγρξνληθφηεηαο, θαιχπηεη απηφ αθξηβψο ην εξκελεπηηθφ θελφ. 

Σαπηφρξνλα, ε πεηξακαηηθή παξάδνζε κπνξεί κε σθέιηκν ηξφπν λα πξνσζήζεη ηελ 

έξεπλα ηεο ΣΠ πέξα απφ ηνπο αληηθεηκεληθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζπζρεηηζηηθψλ κειεηψλ, απαληψληαο ζηα «πψο» θαη ηα «γηαηί» ηεο αλάπηπμεο θαη 

δηαηήξεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Υξεζηκνπνηψληαο έλα θηιφδνμν θαη πξσηφηππν πεηξακαηηθφ ππφδεηγκα, 

εμεηάζακε ην εάλ κπνξεί ε έθζεζε πγηψλ αηφκσλ ζε ζπκπησκαηηθά γεγνλφηα λα 

πξνμελήζεη ηελ εκθάληζε ζπκπεξηθνξψλ, πνπ πξνζνκνηάδνπλ ζηελ ΣΠ.  Μηα πξψηε 

απάληεζε είλαη ζεηηθή, σζηφζν ε λενεκθαληδφκελε πεηξακαηηθή ζχδεπμε ησλ δχν 

θαηλνκέλσλ αθήλεη πνιχ αλεμεξεχλεην ρψξν, δεκηνπξγψληαο ίζσο πεξηζζφηεξα 
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εξσηήκαηα απ‟ φζα απαληά. Απηφ ην πεδίν έξεπλαο δείρλεη λα έρεη πνιχ κέιινλ· 

πέξα απφ ηελ σθειηκφηεηα ζηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ησλ δχν θαηλνκέλσλ, ε 

ζπλεμέηαζε δεδνκέλσλ απφ ηε γλσζηηθή θαη ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε 

αθνινπζεί κηα ελνπνηεηηθή ηάζε ζηελ ςπρνινγηθή έξεπλα. Διπίδνπκε φηη ε 

πξνζπάζεηα απηή ζα ζπλερηζηεί θαη ζα απνδψζεη θη άιινπο θαξπνχο· αθήλεηαη ζηνλ 

αλαγλψζηε λα θξίλεη θαηά πφζν απηή ε πξψηε πεηξακαηηθή «ζχκπησζε» ησλ δχν 

θαηλνκέλσλ ήηαλ επηηπρήο. 
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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα πεηξακαηηθήο δηεξεχλεζεο  ηεο 

επίδξαζεο ηνπ κεραληζκνχ ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο πάλσ ζην πεξηερφκελν 

ιεθηηθψλ δξάζεσλ, ζην πιαίζην ηεο θαηαλφεζεο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δηαηήξεζεο 

ζηνηρείσλ δηαηαξαρήο ηεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο είλαη ε ηαχηηζε ζθέςεο – πξάμεο 

(ΣΠ). 

ην πξψην κέξνο πεξηγξάθεηαη ε ΣΠ, αλαιχνληαη ηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία 

θαη παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο ηεο κε άιια θαηλφκελα ηεο ςπρνπαζνινγίαο, φπσο 

ε ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή θαη ε θαηάζιηςε. Οπζηαζηηθά, ε ΣΠ είλαη: α) ε 

ηδέα φηη ε ζθέςε γηα θάπνην ελδερφκελν κεηαβάιιεη αθ εαπηήο ηελ πηζαλφηεηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί· β) ε αίζζεζε φηη κηα αλήζηθε ζθέςε είλαη ζρεδφλ εμίζνπ θαθή κε 

ηελ αληίζηνηρε πξάμε. Ζ ηαχηηζε ζθέςεο – πηζαλφηεηαο (TAF likelihood) δείρλεη λα 

έρεη, ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, κεγαιχηεξε ζρέζε κε ηελ ηδενςπραλαγθαζηηθή 

δηαηαξαρή, ελψ ε ηαχηηζε ζθέςεο – εζηθήο (TAF moral) ζπζρεηίδεηαη εξεπλεηηθά κε 

ηελ θαηάζιηςε. Αληηπαξαβάιινληαη ζρεηηθέο έλλνηεο φπσο ε καγηθή ζθέςε, ε 

απμεκέλε αίζζεζε ππεπζπλφηεηαο θαη ν έιεγρνο. Δπίζεο, εμεηάδνληαη νη κέζνδνη 

πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζπζρεηηζηηθέο, θαζψο θαη ην 

γεληθφηεξν επηζηεκνινγηθφ πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη ε έλλνηα ηεο ΣΠ. 

ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ν κεραληζκφο ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο (Δ), 

φπσο έρεη απεηθνληζηεί ζε πεηξακαηηθέο έξεπλεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1940 έσο ηηο 

κέξεο καο. Ζ Δ είλαη ε αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο εθδήισζεο κηαο ζπκπεξηθνξάο, σο 

απνηέιεζκα ηεο ρξνληθήο, αιιά φρη αηηηψδνπο, ζπλάθεηαο πνπ έρεη κε ηελ έιεπζε 

ελφο εληζρπηή. Ζ δηαθνξά ηεο κε ηελ “θιαζηθή” ελίζρπζε είλαη φηη ν εληζρπηήο είλαη 

αλεμάξηεηνο ηεο δξάζεο, δελ απνηειεί δειαδή ζπλέπεηά ηεο. Σα πνξίζκαηα απηψλ 

ησλ εξεπλψλ εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΣΠ. Πξνηείλεηαη ε εξκελεία ηεο 

ζπκπησκαηηθήο αξλεηηθήο ελίζρπζεο εζσηεξηθψλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ (ζθέςεσλ) σο 

εμήγεζε γηα ηελ ραξαθηεξηζηηθή παξαδνμφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Ο κεραληζκφο πνπ ππνζηεξίδεηαη, ζεσξεί ηηο δπζάξεζηεο ζθέςεηο – πεπνηζήζεηο ηεο 

ΣΠ σο εζσηεξηθέο ιεθηηθέο δξάζεηο, νη νπνίεο εληζρχνληαη ζπκπησκαηηθά απφ ηηο 

ζπλέπεηεο άιισλ ηαπηφρξνλσλ δξάζεσλ (λνεηηθψλ ή θηλεηηθψλ), θαη ζπγθεθξηκέλα 

απφ ηελ απνθπγή ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ελδερνκέλσλ πνπ θνβάηαη ην άηνκν. 

Καηά ζπλέπεηα, νη ζθέςεηο απηέο απμάλνληαη ζε ζπρλφηεηα, δηαησλίδνληαο ην θαχιν 
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θχθιν εκκνλψλ – θαηαλαγθαζκψλ πνπ ζπλαληάηαη ηδίσο ζηελ ηδενςπραλαγθαζηηθή 

δηαηαξαρή. 

ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε βαζηκφηεηα ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο. Δπηιέρζεθε ε 

κέζνδνο ηεο εθηεηακέλεο αηνκηθήο πεηξακαηηθήο αλάιπζεο ζε κε θιηληθφ δείγκα 10 

αηφκσλ. Αξρηθά ηνπο ρνξεγήζεθαλ 7 θιίκαθεο αλίρλεπζεο ζηνηρείσλ 

ςπρνπαζνινγίαο, ζπγθεθξηκέλα: κεηξήζεηο ηδενςπραλαγθαζκνχ, ηαχηηζεο ζθέςεο - 

πξάμεο, ηειεηνκαλίαο, παξνξκεηηθφηεηαο, ηζηνξηθνχ ηηκσξίαο, ζηνηρείσλ θαηάζιηςεο, 

ζηνηρείσλ ςχρσζεο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχζε ην πεηξακαηηθφ θνκκάηη. Σν πείξακα 

δηεμήρζε ζε 2 θάζεηο, κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα νινθιεξψλνπλ κία βαζηθή ζπλεδξία 

πνπ πεξηείρε κφλν ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε (ΑΑΑ) θαη κία ζπλεδξία αλαηξνπήο πνπ 

πεξηείρε θαη εμάιεηςε ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο (ΑΒΑ). Σν πεηξακαηηθφ πιαίζην 

απνηεινχληαλ απφ έλα παηρλίδη ζπιινγήο θεξκάησλ θαη απνθπγήο βνκβψλ ζε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Έλα κηθξφθσλν έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηα ππνθείκελα λα 

απνθεχγνπλ ηηο βφκβεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή ηνπο. Ζ ελίζρπζε ησλ ιεθηηθψλ 

δξάζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ επνκέλσο αξλεηηθή, έρνληαο σο ζπλέπεηα ηελ 

αζθάιεηα απφ βφκβεο, πνπ θαλνληθά θφζηηδαλ ζε θέξκαηα. Ήηαλ επίζεο 

ζπκπησκαηηθή, θαζψο ην θξηηήξην αξλεηηθήο ελίζρπζεο ησλ δξάζεσλ ήηαλ 

κνξθνινγηθφ, βαζηζκέλν ζηηο ερεηηθέο – ηνληθέο ηδηφηεηεο ηεο νκηιίαο θαη φρη ζην 

πεξηερφκελν (δειαδή ηε ζεκαζία ηεο). Βαζηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε ήηαλ φηη ε 

ελίζρπζε κνξθψλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ έρεη, ζπκπησκαηηθά, επηπηψζεηο θαη ζην 

πεξηερφκελν ησλ δξάζεσλ εμαηηίαο ηεο ρξνληθήο ηαχηηζεο κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ 

ηεο ίδηαο δξάζεο. 

ην ηξίην κέξνο αλαιχνληαη εθηελψο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Ζ 

αξλεηηθή ελίζρπζε κνξθψλ δξάζεσλ πξνθαινχζε πξάγκαηη ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε 

ζην πεξηερφκελν, δειαδή ζηε κεηαβιεηφηεηα (πνηθηιία) ησλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ θαη 

ζην βαζκφ επαλάιεςεο ησλ ίδησλ ιέμεσλ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο έηεηλαλ λα 

επαλαιακβάλνπλ θπξίσο ιέμεηο πνπ παξήγαλ αζθάιεηα απφ ηηο βφκβεο. Ζ ελαιιαγή 

απφ ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε ζε εμάιεηςε ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο νδήγεζε 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο ζε αχμεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαη ηεο 

πξσηνηππίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ιεθηηθψλ ηνπο δξάζεσλ θαη ζε αληίζηνηρε κείσζε 

ηνπ βαζκνχ επαλάιεςεο. Παξάιιεια, ππήξμαλ ζηηγκηφηππα ζπκπησκαηηθήο 

ελίζρπζεο άιισλ παξακέηξσλ ηεο ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο ιεθηηθψλ 

ζπληειεζηηθψλ αιπζίδσλ,  ιεθηηθψλ θαλφλσλ, επξχηεξσλ ιεθηηθψλ θαηεγνξηψλ, 

αθφκα θαη μέλσλ γισζζψλ. Σα απνηειέζκαηα ζρνιηάδνληαη ζην ηειεπηαίν κέξνο απφ 

ηε ζθνπηά ηεο αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Παξέρνπλ θάπνηεο πεηξακαηηθέο 

ελδείμεηο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο πάλσ ζηε 

ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά, δείρλνληαο πψο είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζνχλ ζηεξεφηππεο, 

άθακπηεο ιεθηηθέο δξάζεηο θαη αλαθξηβείο ιεθηηθνί θαλφλεο, ζε άηνκα πνπ δελ 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θάπνηαο ςπρνπαζνινγηθήο δηαηαξαρήο, αιιά θαη πψο είλαη 

δπλαηφλ λα θακθζνχλ, σο απνηέιεζκα ηεο ελαιιαγήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο. 
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Α. Δηζαγσγή - Αλαζθφπεζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη εξκελεπηηθέο πξνηάζεηο 

  

ηελ ελφηεηα απηή ζα εμεηαζηνχλ ρσξηζηά ηα θαηλφκελα ηεο Σαχηηζεο 

θέςεο – Πξάμεο θαη ηεο πκπησκαηηθήο Δλίζρπζεο. Παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο 

έξεπλεο πνπ πξνζέγγηζαλ ηα θαηλφκελα θαη νη βαζηθέο ζεσξήζεηο γχξσ απφ απηά. 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο θάπνηεο πξνηάζεηο γεληθνχ ραξαθηήξα γχξσ απφ ηε θχζε 

θαη ηελ εξκελεία απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ, κε ζθνπφ λα δηαθαλνχλ ηα θνηλά ηνπο 

ζεκεία θαη ην θνηλφ επηζηεκνινγηθφ πιαίζην φπνπ εληάζζνληαη. ην ηέινο ηεο 

ελφηεηαο επηρεηξείηαη ε δηάξζξσζή ηνπο ζε έλα εληαίν ζεσξεηηθφ πιαίζην, 

αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηεο αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο εθηίζεληαη ηα 

επηρεηξήκαηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία δνκήζεθε ε έξεπλά καο. 

 

Α.1. Η  ηαύηηζε  ζθέςεο  –  πξάμεο 

 

Α.1.1.  Γεληθέο  πιεξνθνξίεο  θαη  ζρέζε  κε  άιια  ςπρνινγηθά  θαηλόκελα 

 

 Ζ  ηαχηηζε  ζθέςεο  –  πξάμεο  (ΣΠ)  είλαη  έλα  ςπρνινγηθφ  θαηλφκελν  

πνπ  ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απαζρνιήζεη αξθεηά ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. 

Πξφθεηηαη, φπσο πεξηγξάθεη θαη ε νλνκαζία, γηα κηα ηδηφηππε ηαχηηζε, ηζνδπλακία, 

πνπ βηψλνπλ θάπνηα άηνκα, κεηαμχ ησλ ζπλεπεηψλ ησλ ζθέςεψλ ηνπο θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ ησλ γεγνλφησλ ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα, απιά νη 

ζθέςεηο απηψλ ησλ αηφκσλ γηα θάπνηα ελδερφκελα ηνπο πξνθαινχλ δπζαλάινγα 

έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, ζρεδφλ φπσο ζα ζπλέβαηλε αλ απηά ηα 

ελδερφκελα φλησο πξαγκαηνπνηνχληαλ. Σαπηφρξνλα, αηζζάλνληαη φηη νη ζθέςεηο ηνπο 

«πξνζειθχνπλ» ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ελδερνκέλσλ απηψλ. Σν επηζηεκνληθφ 

ελδηαθέξνλ έρεη ζηξαθεί πξσηίζησο ζηα πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ΣΠ, 

φηαλ ζθέςεηο γηα δπζάξεζηα ελδερφκελα πξνθαινχλ αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο θφβνπ ή/ θαη ελνρήο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ ησλ εξεπλψλ 

αθνινπζνχλ ηε ζπζρεηηζηηθή κέζνδν, πξνζπαζψληαο λα εληνπίζνπλ ζπλάθεηεο 

κεηαμχ ηεο ηαχηηζεο ζθέςεο – πξάμεο (thought – action fusion ή TAF ζηα Αγγιηθά) 

θαη άιισλ θαηλνκέλσλ ραξαθηεξηδφκελσλ σο «ςπρνπαζνινγηθψλ», φπσο ε 

ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, ε θαηάζιηςε θ.ά..  Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ 

αζρνιεζεί κε ηε δνκηθή αλάιπζε ηεο ΣΠ (ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ε αλάιπζε 

ησλ Rassin, Murris et al., 2000 θαη ησλ Marino, Lunt et al., 2008), εμεηάδνληαο ηα 

επηκέξνπο γλσζηηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε απηή. Έλαο κηθξφο 

αξηζκφο κειεηψλ ρξεζηκνπνίεζαλ θάπνηα εμεηδηθεπκέλα πεηξακαηηθά ππνδείγκαηα, 

δείρλνληαο φηη ε ΣΠ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζην γεληθφ πιεζπζκφ. Ζ παξνχζα 
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εξγαζία ζηνρεχεη λα εμεηάζεη, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνζέγγηζε ηεο πεηξακαηηθήο 

αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ην ξφιν πνπ κπνξεί λα επηηειεί ν κεραληζκφο ηεο 

ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο ζηελ πξνέιεπζε θαη δηαηήξεζε ηεο ΣΠ. 

 Μηα πξψηε σθέιηκε δηάθξηζε, πνπ ηείλεη λα επηβεβαηψλεηαη ζηελ πιεηνςεθία 

ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ, είλαη απηή ηεο ηαχηηζεο ζθέςεο πηζαλφηεηαο – 

πξαγκαηηθφηεηαο (TAF Likelihood) θαη ηεο εζηθήο ηαχηηζεο ζθέςεο – πξάμεο (TAF 

Moral). Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηελ ηάζε ηνπ αηφκνπ λα πηζηεχεη φηη ε ζθέςε γηα θάηη 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη απφ κφλε ηεο αιιαγέο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, απμάλνληαο 

ηελ πηζαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ην πεξηερφκελν ηεο ζθέςεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ 

ζθεθηψ φηη θάπνηνο ζπγγελήο κνπ ζα πάζεη ηξνραίν αηχρεκα, ε πηζαλφηεηα λα ηνπ 

ζπκβεί απηφ απμάλεηαη. Ζ εζηθή ηαχηηζε απνηειεί έλα θαηλφκελν «εμίζσζεο» ηεο 

εζηθήο ζεκαζίαο κηαο ζθέςεο κε ηελ εζηθή ζεκαζία ηεο αληίζηνηρεο πξάμεο. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ζθεθηψ κηα ζθελή φπνπ επηηίζεκαη ζε έλα πξφζσπν, είλαη ζρεδφλ 

εμίζνπ «θαθφ», απφ εζηθήο άπνςεο, κε ηελ ίδηα ηε δηάπξαμε ηεο επίζεζεο. 

 Πεξαηηέξσ δηαθξίζεηο έρνπλ ππνζηεξηρζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο σο πξνο ην 

εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηελ ΣΠ. Ζ ηαχηηζε πηζαλφηεηαο αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ζε ηαχηηζε 

πηζαλφηεηαο ζθέςεο – πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηνπο άιινπο (TAF Likelihood Other – 

TAFLO) θαη ζε ηαχηηζε πηζαλφηεηαο ζθέςεο – πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηνλ εαπηφ (TAF 

Likelihood Self – TAFLS, Rachman, 2004). Άιιε κηα εμεηδίθεπζε απνηειεί ε 

ηαχηηζε πηζαλφηεηαο απνθπγήο βιάβεο (TAF Likelihood Harm Prevention) θαη ε 

ζεηηθή ηαχηηζε πηζαλφηεηαο ζθέςεο – πξαγκαηηθφηεηαο (TAF Likelihood Positive), 

πνπ ζε θάπνηα άξζξα έρεη δηαθξηζεί θη απηή, αλάινγα κε ην «δέθηε» ηεο απμεκέλεο 

πηζαλφηεηαο, ζε ζεηηθή ηαχηηζε πηζαλφηεηαο γηα ηνπο άιινπο (TAFL Positive Other) 

θαη γηα ηνλ εαπηφ (TAFL Positive Self) (Amir et al., 2001, Muris et al., 2001). Ζ 

σθειηκφηεηα ησλ ππνδηαηξέζεσλ απηψλ έρεη εμεηαζηεί εξεπλεηηθά κε ζπζρεηηζηηθέο 

κεζφδνπο, πνπ φκσο δελ έρνπλ θαηαιήμεη ζε ζηαζεξά ζπκπεξάζκαηα.  

Ζ έλλνηα ηεο ΣΠ πξσηνεκθαλίζηεθε ζην πιαίζην γλσζηηθψλ κειεηψλ πνπ 

αζρνινχληαλ κε ηελ ηδηαίηεξε, εθθεληξηθή ζπκπεξηθνξά πνπ ραξαθηεξίδεη ηα άηνκα 

πνπ πιεξνχλ ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο. Ζ 

ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή πεξηιακβάλεη δχν θχξηεο ζπληζηψζεο: α) ηηο 

ηδενιεςίεο ή εκκνλέο, δειαδή επίκνλεο, επαλαιακβαλφκελεο ηδέεο, αληίζεηεο ζηε 

ζέιεζε ηνπ αηφκνπ, ζρεηηθά κε εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ άζρεκα ζπλαηζζήκαηα 

θφβνπ, απνζηξνθήο, ελνρήο·  β) ηνπο θαηαλαγθαζκνχο, δειαδή ζηεξεφηππεο, 

επαλαιακβαλφκελεο, θαηλνκεληθά άζθνπεο δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ λα αλαθνπθίζνπλ 

θαη λα απνκαθξχλνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζθέςε πνπ απεχρεηαη ην 

άηνκν. Σφζν νη ηδενιεςίεο φζν θαη νη θαηαλαγθαζκνί είλαη ππεξβνιηθνί ζην 

πεξηερφκελφ ηνπο, αιιά δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην έληνλν άγρνο. Οη ηδενιεςίεο 

εκπεξηέρνπλ ζθέςεηο θφβνπ γηα θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ θάπνηα πηζαλφηεηα λα 

ζπκβνχλ, σζηφζν ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο δελ πξνθαινχλ ζπρλά αλεζπρία. 

Γηα παξάδεηγκα, ζθέςεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ελδερφκελν κφιπλζεο, 

ππξθαγηάο ή θαηαζηξνθήο απφ ακέιεηα, βηψλνληαη απφ φινπο ζρεδφλ ηνπο 
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αλζξψπνπο. ηα πιαίζηα ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο, φκσο, απηνί νη θφβνη 

απνθηνχλ ραξαθηήξα εκκνλήο, ιφγσ ηεο κεγάιεο έληαζεο θαη ζπρλφηεηαο κε ηελ 

νπνία εθδειψλνληαη. Οη θαηαλαγθαζκνί, απφ ηελ άιιε, ζπρλά πξνμελνχληαη απφ 

απηέο ηηο ζθέςεηο θαη απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζπλήζσο φκσο κε ινγηθά κε ξεαιηζηηθφ ή ζαθψο ππεξβνιηθφ 

ηξφπν (APA 2004, DSM IV – TR). Γηα παξάδεηγκα, πξνθεηκέλνπ λα εθκεδεληζηεί ε 

πηζαλφηεηα θάπνηαο αθνχζηαο θαηαζηξνθήο ζην ζπίηη, θάπνην άηνκν πνπ πιεξνί ηα 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο δηαηαξαρήο κπνξεί λα ειέγρεη επαλαιακβαλφκελα, γηα 

πνιιή ψξα, ηνπο ειεθηξηθνχο δηαθφπηεο, ηα ζεκεία εηζφδνπ (πφξηεο, παξάζπξα), ηηο 

εζηίεο ηηο θνπδίλαο θιπ.. 

Οη ζπλεζέζηεξεο θαηαλαγθαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ην 

πιχζηκν, ηελ ηαθηνπνίεζε, ηελ αξίζκεζε, ηνλ έιεγρν, ηελ ακθηζβήηεζε. Τπάξρνπλ 

θαη πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή πνπ δελ εθδειψλνπλ 

θαηαλαγθαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, νη ιεγφκελνη «pure O», απφ ην «purely obsessional», 

δειαδή «θαζαξά εκκνληθφο» . Ζ ΣΠ απνηειεί ζηελ νπζία κηα πίζηε, κηα 

επαλαιακβαλφκελε ηδέα πάλσ ζηε ζεκαζία ηεο ζθέςεο, θαη κπνξεί λα γίλεη 

αληηιεπηή σο ηδενιεςία. Όπσο νη ηδενιεςίεο, κπνξεί λα πξνμελήζεη ηελ εθδήισζε 

πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ ην άηνκν πηζηεχεη φηη απνηξέπνπλ ην εθάζηνηε αξλεηηθφ 

ελδερφκελν πνπ θνβάηαη. Αλ πξνζπαζήζεη λα αληηζηαζεί ζηνπο θαηαλαγθαζκνχο, 

θαηαθιχδεηαη απφ έληνλν θφβν φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δπζάξεζηε ζθέςε θαη 

ελνρή φηη ζα είλαη ην ίδην ην άηνκν ππεχζπλν. 

Ζ ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ΣΠ θαη ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο έρεη 

ηεθκεξησζεί ηφζν ζεσξεηηθά, φζν θαη εξεπλεηηθά, κέζσ γλσζηηθψλ ζπζρεηηζηηθψλ 

εξεπλψλ. Σα άηνκα πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο 

ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο εθθξάδνπλ κεγαιχηεξε ζπκθσλία κε ηηο πξνηάζεηο ηεο 

θιίκαθαο ΣΠ, απ‟ φ, ηη άιια άηνκα. Ζ ζπζρέηηζε ζηηο βαζκνινγίεο κεηαμχ ησλ 

θιηκάθσλ ηεο ΣΠ θαη ηεο θιίκαθαο ηδενςπραλαγθαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο MOCI  

(Hodgson & Rachman, 1977) εκθαλίδνπλ κηθξή κε κέηξηα ζπζρέηηζε ηεο ηάμεο ηνπ 

0,2 – 0,4 (Gwilliam et al., 2004, Rassin & Koster, 2003, Rassin, Merkelbach et al., 

2001, Rassin et al., 2000, Smari & Holmsteinsson, 2001, Yorulmaz et al., 2004). 

Αλάινγε ζπζρέηηζε εκθαλίδεηαη θαη κε ηελ θιίκαθα Padua (Sanavio, 1988), θαη 

Padua – revised (Van Oppen, Hoekstra, & Emmelkamp, 1995), πνπ επίζεο κεηξνχλ 

ηδενςπραλαγθαζηηθέο ηάζεηο (Einstein & Menzies, 2004b, Gwilliam et al., 2004, 

Rassin, Merkelbach et al., 2001, φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνπο Berle & Starcevic, 

2004). 

Οη αλαιχζεηο θάλνπλ ιφγν γηα θαχιν θχθιν εκκνλψλ θαη θαηαλαγθαζκψλ 

πνπ επηβαξχλεηαη απφ ηελ χπαξμε ηεο ΣΠ (Rachman & Shafran, 2004). Γηα 

παξάδεηγκα, ε επαθή κε έλα αληηθείκελν δεκφζηαο ρξήζεο, π.ρ. ηεο βξχζεο ζε κηα 

ηνπαιέηα δεκφζηνπ ρψξνπ, κπνξεί λα πξνμελήζεη ηε ζθέςε ηεο κφιπλζεο απφ απηφ. 

Αθνινχζσο, κέζσ ηεο ηαχηηζε πηζαλφηεηαο ζθέςεο – πξαγκαηηθφηεηαο, ε ζθέςε ηεο 

κφιπλζεο βηψλεηαη ζαλ λα απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα κηα πξαγκαηηθή κφιπλζε. 

Έληνλα ζπλαηζζήκαηα άγρνπο πξνθαινχληαη απφ απηήλ ηελ αιιεινπρία ζθέςεσλ, 
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ελψ ην άηνκν κπνξεί λα βηψζεη θαη ηχςεηο γηα ηελ ίδηα ηνπ ηε ζθέςε (εζηθή ηαχηηζε). 

Πξνθεηκέλνπ λα εμνπδεηεξψζεη ηηο αξλεηηθέο πηζαλφηεηεο θαη ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, ην άηνκν κπνξεί λα πξνβεί ζηελ εθδήισζε θαηαλαγθαζηηθψλ 

πξάμεσλ, φπσο ην επίκνλν, παξαηεηακέλν πιχζηκν ησλ ρεξηψλ. Σν άγγηγκα θαη 

θιείζηκν ηεο «κνιπζκέλεο» βξχζεο ελδέρεηαη λα πξνμελήζεη ηελ εθδήισζε φινπ ηνπ 

θχθινπ εκκνλήο – ΣΠ –θαηαλαγθαζκνχ απφ ηελ αξρή. 

Δλψ ε ΣΠ εκθαλίδεηαη λα ζπλδέεηαη ζηαζεξά κε ηελ ηδενςπραλαγθαζηηθή 

δηαηαξαρή, εληνχηνηο δελ είλαη απνθιεηζηηθφ ζηνηρείν ηεο. Πιήζνο εξεπλψλ έρνπλ 

δείμεη φηη ζρεηίδεηαη, ιηγφηεξν έληνλα, κε πνιιέο δηαηαξαρέο, φπσο ηε δηαηαξαρή 

παληθνχ, ηε γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή (Stevens & Zucker, 2002, Coles, Mennin 

et al., 2001), ηελ θαηάζιηςε (Muris et al., 2001, Abramowitz et al., 2003, Peri & 

Kabakci, 2007), αθφκα θαη ηε λεπξηθή αλνξεμία (Shafran, Teachman, Kerry & 

Rachman, 1999, Radomsky, de Silva et al., 2002). Αλεπηηπρψο έρεη επηρεηξεζεί λα 

ζπλδεζεί κε ζνβαξφηεξεο θαηαζηάζεηο, φπσο ε ζρηδνηππία θαη ε ζρηδνθξέλεηα (Berle, 

Einstein et al., 2006). Ζ ζχγρξνλε εξεπλεηηθή ηάζε ζεσξεί ηελ ΣΠ σο βαζηθφ 

ζηνηρείν πνπ ελππάξρεη ζε πνιιέο «ςπρνπαζνινγηθέο» δηαηαξαρέο. Ο βαζηθφο 

κεραληζκφο πίζσ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο είλαη ε απφδνζε ππεξβνιηθήο ζεκαζίαο ζε 

δπζάξεζηεο ζθέςεηο, νδεγψληαο ζε επηδείλσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

αηφκνπ. ηελ θαηάζιηςε, γηα παξάδεηγκα, θάπνηα ζθέςε ζρεηηθά κε ηελ αληθαλφηεηα 

ηνπ αηφκνπ κπνξεί λα παξεξκελεπζεί σο πξαγκαηηθή, πξνθαιψληαο αληηδξάζεηο 

ελνρήο θαη απειπηζίαο. ηελ πεξίπησζε ηεο λεπξηθήο αλνξεμίαο, έρεη δεηρζεί φηη θαη 

κφλν ε ζθέςε γηα θαηαλάισζε ηνπ «απαγνξεπκέλνπ» θαγεηνχ πξνθαιεί έληνλεο 

ηχςεηο θαη ζθέςεηο απηνκνκθήο, πξνμελψληαο ζπρλά θαη ηηο αληίζηνηρεο 

«επαλνξζσηηθέο» ζπκπεξηθνξέο, φπσο απνρή απφ ηελ ηξνθή, ππεξβνιηθή άζθεζε ε 

έκεην. Γηαθνξεηηθά νλφκαηα έρνπλ θαηά θαηξνχο δνζεί ζην κεραληζκφ απηφ, αλάινγα 

κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο ζπκπεξηθνξέο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδεηαη: ηαχηηζε ζθέςεο – 

πξάμεο ζηελ ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, ηαχηηζε ζπλαηζζήκαηνο – αληηθεηκέλνπ 

(Object – Affect Fusion – OAF, Kellett & Knight, 2003) ζηελ πεξίπησζε ηεο 

θαηαλαγθαζηηθήο ζπιινγήο άρξεζησλ αληηθεηκέλσλ (hoarding), ηαχηηζε ζθέςεο – 

αληηθεηκέλνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ αληηθείκελα ζεσξνχληαη «κνιπζκέλα» κε 

θαθνηπρία ιφγσ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ηνπο (Thought – Object Fusion - TOF 

[Gwilliam, Wells θαη Cartwright - Hatton, 2004] ), ηαχηηζε ζθέςεο – ζρήκαηνο 

(Thought – Shape Fusion – TSF) ζηελ πεξίπησζε ηεο λεπξηθήο αλνξεμίαο (Shafran et 

al., 1999). 

Οη γλσζηηθέο κειέηεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ έρνπλ αλαιχζεη ηελ ΣΠ 

ππφ πνιιά δηαθνξεηηθά πξίζκαηα. Κάπνηεο αλαιχζεηο επηζεκαίλνπλ ηε ζρέζε ηεο κε 

ηελ «απμεκέλε ππεπζπλφηεηα» πνπ αηζζάλνληαη θάπνηνη άλζξσπνη (O‟ Leary et al., 

2009, Marino – Carper et al., 2010). Άιινη εξεπλεηέο έρνπλ επηπιένλ ηνλίζεη ην ξφιν 

ησλ αληηδξάζεσλ ελνρήο απέλαληη ζηηο αλεπηζχκεηεο ζθέςεηο (Rachman, 1993). 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη απνδνζεί επίζεο ζηε ζρέζε ηεο ΣΠ κε ην «κεραληζκφ 

άκπλαο» ηεο απψζεζεο (Rassin, Diepstraten et al., 2001, Smari & Holmsteinsson, 

2001). Οη δπζάξεζηεο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ζπρλά «απσζνχληαη» κέζσ ηεο 
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ζπλεηδεηήο κε – ζθέςεο γηα απηά ή κέζσ λνεηηθψλ ηερληθψλ εμνπδεηέξσζεο φπσο 

λνεηηθή αξηζκεηηθή ή ζθέςε πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Όπσο έρεη δεηρζεί ζε 

θάπνηεο πεηξακαηηθέο κειέηεο, ε απψζεζε φρη απιά δε βνεζάεη ζηελ χθεζε ησλ 

ηδενςπραλαγθαζηηθψλ ζπκπησκάησλ, αιιά αληίζεηα ηελ επηβαξχλεη, θαζψο νη 

«απσζεκέλεο» ζθέςεηο επηζηξέθνπλ ζε ζχληνκν ρξφλν κε κεγαιχηεξε ηζρχ 

(“rebound effect” ή “white bear effect”, Wegner et al., 1987). 

Ζ ΣΠ πξνζιακβάλεηαη απφ θάπνηνπο εξεπλεηέο σο έλα είδνο «καγηθήο 

ζθέςεο», δειαδή κε ινγηθήο ζχλδεζεο αλάκεζα ζε γεγνλφηα ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ 

αηηηψδε ζρέζε. Γηα παξάδεηγκα, ε πίζηε φηη ε απνθπγή ησλ θελψλ κεηαμχ ησλ 

πιαθψλ ηνπ πεδνδξνκίνπ απνκαθξχλεη ηελ θαθνηπρία, δε δηαζέηεη ινγηθφ έξεηζκα, 

σζηφζν ε παξαβίαζε απηνχ ηνπ «θαλφλα» επηθέξεη ζεκαληηθφ άγρνο ζε θάπνηα 

άηνκα. Πνιιά πξφζθαηα άξζξα επηζεκαίλνπλ ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε πνπ εκθαλίδνπλ 

άηνκα κε ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή ζηε βαζκνινγία ηνπο ζε θιίκαθεο 

κέηξεζεο «Μαγηθήο θέςεο» θαη ΣΠ (Rees et al. 2010, Einstein & Menzies 

2004a,b). 

πζρεηηζηηθέο έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηε ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ επηκέξνπο 

ζπζηαηηθψλ ηεο ΣΠ θαη ςπρνπαζνινγηθψλ δηαηαξαρψλ ππνζηεξίδνπλ φηη ε έληαζε 

ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο ζπλδέεηαη ζεκαληηθά 

πεξηζζφηεξν κε ηελ ηαχηηζε πηζαλφηεηαο, παξά κε ηελ εζηθή ηαχηηζε. Απφ ηελ άιιε, 

ε εζηθή ηαχηηζε, αιιά φρη ε ηαχηηζε πηζαλφηεηαο, εκθαλίδεη έληνλε ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κε ηα επίπεδα ηεο θαηάζιηςεο θαη ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο (Rassin & Koster, 2002, 

Siev et al, 2010). Χο πξνο ηε ζξεζθεπηηθφηεηα, έρεη βξεζεί φηη ζξεζθεχκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ έληνλεο κεηαθπζηθέο πίζηεηο γηα ην πεξηερφκελν θαη ηε ζεκαζία ηεο 

ζθέςεο, φπσο ε ξσκαηνθαζνιηθή παξάδνζε, ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν κε 

ηελ εζηθή ηαχηηζε ζε ζρέζε κε άιιεο ζξεζθείεο ή κε ηνλ αζετζκφ (Yorulmaz et al., 

2009, Abramowitz et al., 2010). Σα επξήκαηα απηά ππνδεηθλχνπλ φηη ζξεζθεπηηθέο 

αληηιήςεηο πεξί «παληεπφπηε Θενχ», πνπ βιέπεη θαη αμηνινγεί φρη κφλν δξάζεηο, 

αιιά θαη ζθέςεηο, παίδνπλ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο εζηθήο ΣΠ. 

 Οη δχν βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο ΣΠ, πηζαλνινγηθή θαη εζηθή, εκθαλίδνπλ 

κεηαμχ ηνπο ζηαζεξά κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε (r = 0,44 γηα ηνπο Shafran et al., 1996 

θαη r = 0,32 γηα ηνπο Rassin et al., 2001). Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ηα δχν ζηνηρεία 

αιιειεπηδξνχλ θαη αιιεινηξνθνδνηνχληαη, θαζψο ε πίζηε ζηελ αηηηφηεηα ησλ 

αξλεηηθψλ ζθέςεσλ είλαη εχινγν λα πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα ελνρήο ζην «δξάζηε» 

κηαο ηέηνηαο ζθέςεο γηα ην θαθφ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη. Οη έληνλεο ηχςεηο κε 

ηε ζεηξά ηνπο κπνξεί λα πξνμελήζνπλ αληίζεηεο θαηεχζπλζεο δξάζεηο πξφιεςεο, 

εληζρχνληαο ηελ πξνζιακβαλφκελε ζρέζε κεηαμχ ζθέςεο θαη πξάμεο. Ζ δηαπινθή 

απηή ππνζηεξίδεη ηελ έληαμε ησλ δχν απηψλ δηαζηάζεσλ ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο 

έλλνηαο (ηεο ΣΠ), φκσο ν κέηξηνο βαζκφο ζπλεκθάληζήο ηνπο θαη ε ζπζρέηηζε ηεο 

θαζεκηάο κε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία θαη παξακέηξνπο ππνδεηθλχεη φηη ππάξρνπλ 

δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο ηνπο. 
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Α.1.2.  Μέζνδνη  έξεπλαο ηεο ΣΠ 

 

 Σν πξψην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κέηξεζε ηεο ΣΠ,  ην 

Thought – Action Fusion Scale, δεκηνπξγήζεθε ην 1996 απφ ηνπο Shafran, Rachman 

& Thordarson. Πεξηείρε 19 πξνηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ΣΠ, βαζκνινγνχκελεο απφ ην 

0 – 4, κε ηηο νπνίεο ην άηνκν θαιείηαη λα δειψζεη ην βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπ. Οη 12 

πξνηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε δηάζηαζε ηεο εζηθήο ηαχηηζεο, κε πξνηάζεηο φπσο «Σν 

λα ζθεθηψ ην θαθφ ελφο αηφκνπ, είλαη ζρεδφλ ην ίδην κε ην λα ηνπ θάλσ θαθφ» θαη νη 

7 ζηελ ηαχηηζε πηζαλφηεηαο (κε πξνηάζεηο ηνπ ηχπνπ «Δάλ ζθεθηψ φηη έλαο θίινο ή 

ζπγγελήο ζα αξξσζηήζεη, ε πηζαλφηεηα λα ηνπ ζπκβεί θάηη ηέηνην απμάλεηαη»). Καηά 

θαηξνχο δηάθνξνη εξεπλεηέο έρνπλ πξνζζαθαηξέζεη πξνηάζεηο ζ‟ απηή ηελ θιίκαθα, 

πξνζπαζψληαο λα εμεηδηθεχζνπλ ηε ζρέζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο ΣΠ (π.ρ. ηε 

«ζεηηθή» ΣΠ) κε άιια ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαηαξαρέο. Ζ ζπλεζέζηεξε 

θιίκαθα, ην TAF- S, δηαζέηεη αξθεηά θαιέο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο (εζσηεξηθή 

ζπλάθεηα = 0,85 ζχκθσλα κε ηνπο Rachman et al., 1996). Χζηφζν πάζρεη απφ 

άπνςεο ρξνληθήο ζηαζεξφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεψλ ηεο, κε ηελ 

απφθιηζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ ίδηνπ αηφκνπ κέζα ζε δηάζηεκα 3 κελψλ λα 

δηαθπκαίλεηαη ζεκαληηθά. ηελ έξεπλα ησλ Rassin, Merckelbach et al. (2001), ν 

δείθηεο επαλαιεπηηθήο κέηξεζεο ήηαλ 0,52 , αξθεηά ρακειφο.  

Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

ΣΠ αθνινπζνχλ ηε ζπζρεηηζηηθή νκαδηθή κέζνδν. Δηδηθφηεξα, άηνκα πνπ είηε 

εληάζζνληαη ζε θάπνηα ςπρνδηαγλσζηηθή θαηεγνξία, είηε αλήθνπλ ζην γεληθφ 

πιεζπζκφ, θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ην TAF-S ή θάπνηα παξαιιαγή ηνπ θαη θιίκαθεο κέηξεζεο άιισλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Οη κέζνη φξνη ησλ βαζκνινγηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε θαζεκία 

απφ ηηο θιίκαθεο ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ εθαξκνγή ζηαηηζηηθψλ 

ηερληθψλ αλαδεηθλχνληαη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ θιηκάθσλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή έρεη 

ππνδείμεη δεθάδεο ζρέζεηο ζπκκεηαβνιήο κεηαμχ ηεο ΣΠ θαη άιισλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, «ςπρνπαζνινγηθψλ» θαη κε, ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αηφκσλ, 

θάπνηεο θνξέο κε αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα. Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα απηήο ηεο 

κεζφδνπ είλαη φηη δελ επηηξέπεη ηελ εμέηαζε ηεο αηηηψδνπο επίδξαζεο κεηαμχ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (ηαιίθαο, 2009). Γλσξίδνπκε, ιφγνπ ράξε, φηη ε ηαχηηζε 

πηζαλφηεηαο ζρεηίδεηαη έληνλα κε ηελ ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, ελψ ε εζηθή 

ηαχηηζε ιηγφηεξν, αιιά νη ζρεηηθέο έξεπλεο κφλν ππνζέζεηο κπνξνχλ λα παξάζρνπλ 

σο πξνο ην γηαηί παξαηεξνχληαη απηέο νη ζπζρεηίζεηο. Όπσο έρεη επηζεκαλζεί απφ 

εξεπλεηέο ηνπ θαηλνκέλνπ, ππάξρεη αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε πεηξακαηηθή αλάιπζε 

ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο ΣΠ. 

Διάρηζηεο έξεπλεο, πνπ εμέηαδαλ ηε δπλαηφηεηα βίσζεο ΣΠ απφ ην γεληθφ, 

«πγηή», πιεζπζκφ, ρξεζηκνπνίεζαλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πεηξακαηηθά ππνδείγκαηα 

ζε ζπλδπαζκφ κε εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο. Γηα παξάδεηγκα, νη Rassin, 

Merckelbach et al. (1999) πιεξνθνξνχζαλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλάο ηνπο φηη ηνπο 
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έρνπλ ζπλδέζεη κε έλα κεράλεκα αλάγλσζεο ηεο ζθέςεο κέζσ ελφο (ςεχηηθνπ) 

ειεθηξνδίνπ. Κάζε θνξά πνπ ζα ζθέθηνληαλ ηελ νπδέηεξε ιέμε «κήιν», ζα 

ρνξεγνχληαλ έλα ήπην ειεθηξνζφθ ζε θάπνην άιιν άηνκν. ε ζρέζε κε κηα νκάδα 

ειέγρνπ, απηά ηα άηνκα απάληεζαλ ζηε ζπλέρεηα φηη ζθέθηεθαλ πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ηελ «απαγνξεπκέλε» ιέμε θαη φηη αηζζάλζεθαλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν άγρνο. Σα 

απνηειέζκαηα απηήο έξεπλαο ππνδεηθλχνπλ φηη ε ΣΠ δελ απνηειεί απνθιεηζηηθά 

ςπρνπαζνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, θαζψο είλαη δπλαηφλ λα βησζεί, ππφ θάπνηεο 

ζπλζήθεο, απφ άηνκα πνπ δελ πιεξνχλ ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα θάπνηαο δηαηαξαρήο. 

ε άιιε πεξίπησζε (Rachman, Shafran et al., 1996),oη ζπκκεηέρνληεο, κε 

πςειά επίπεδα ΣΠ, βξίζθνληαλ κφλνη ηνπο ζε έλα δσκάηην θαη θαινχληαλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ κηα πξφηαζε πνπ πξνμελνχζε ηελ εθδήισζε δξάζεσλ ζθέςεο 

ηαχηηζεο πηζαλφηεηαο ζθέςεο – πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ νδεγία ήηαλ λα ζθεθηνχλ 

θάπνην αγαπεκέλν ζπγγεληθφ ή θηιηθφ ηνπο πξφζσπν θαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην φλνκά 

ηνπ ζην θελφ ηεο αθφινπζεο πξφηαζεο: 

Διπίδσ ν _______________ λα πάζεη ηξνραίν αηχρεκα. 

  

ηε ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσλαλ εξσηεκαηνιφγηα φπνπ 

αλέθεξαλ φηη βίσζαλ ζεκαληηθά επίπεδα άγρνπο θαη ελνρψλ σο απνηέιεζκα ηεο 

παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, εληζρχνληαο πεξαηηέξσ ηελ ηδέα φηη ε ΣΠ απνηειεί 

πεξηζζφηεξν κηα λνεηηθή θαηάζηαζε πνπ ειέγρεηαη απφ πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο, 

παξά έλα ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ (Berle & Starcevic, 2004). Απηή ε εκη-

πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε αθνινπζήζεθε θαη απφ ηνπο Van den Hout et al. ζε θνηηεηέο 

(2001, 2002), κε παξφκνηα απνηειέζκαηα. 

 

 

Α.1.3.  Δπηζηεκνινγηθό  Πιαίζην ηεο ΣΠ 

 

Απφ επηζηεκνινγηθήο πιεπξάο, ε ΣΠ είλαη κηα θαηλνχξηα νλνκαζία γηα έλα ήδε 

γλσζηφ θαηλφκελν. Δίραλ πξνεγεζεί παξφκνηεο έλλνηεο, ζρεηηθέο κε ηε καγηθή 

ζθέςε, απφ αλζξσπνιφγνπο θαη θιαζηθνχο ςπραλαιπηέο. Ο ππξήλαο ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο ηαχηηζεο πηζαλφηεηαο ζθέςεο - πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ε ηδέα φηη ε ζθέςε ησλ 

αλζξψπσλ έρεη ζπλέπεηεο πνπ επεθηείλνληαη κε άκεζν ηξφπν ζηελ εμσηεξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα ππήξραλ ζηα γξαπηά 

ηνπ Bleuler, θαη ζηε ζπλέρεηα θαη ηνπ Freud, αλαθνξέο ζηελ «παληνδπλακία ηεο 

ζθέςεο» θάπνησλ αηφκσλ κε λεχξσζε εκκνλψλ (φξνο πνπ ζηηο κέξεο καο έρεη 

αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ «ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή»). Ζ «παληνδπλακία» 

έγθεηην ζηελ ηάζε ησλ αηφκσλ απηψλ λα ππεξηηκνχλ ή λα ππνηηκνχλ ζε έληνλν 

βαζκφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο δπλαηφηεηα επίδξαζεο ζην πεξηβάιινλ. ρεηηθφο είλαη 
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θαη ν φξνο ηεο «καγηθήο ζθέςεο», σο κηα ιαλζαζκέλε ή αλαθξηβήο αηηηψδεο ζχλδεζε 

κεηαμχ γεγνλφησλ πνπ δε ζπλδένληαη κε εκπεηξηθά ειέγμηκν θαη ινγηθφ ηξφπν 

(Einstein, 2004). Απφ απηή ηελ άπνςε, ε πηζαλνινγηθή ΣΠ εληάζζεηαη ζην πιαίζην 

κηαο δηαζηξεβισκέλεο αληίιεςεο πεξί αηηηφηεηαο θαη γη απηφ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο 

«γλσζηηθφ ζθάικα» θαη «γλσζηηθή παξακφξθσζε» (Rachman & Shafran, 1999). 

Καηά ηε κειέηε ηεο ΣΠ, ε ςπρνινγία έρεη αθξνζηγψο επηζεκάλεη ηελ επίδξαζε ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ ρξφλνπ ζην θαηλφκελν. Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ηζρπξέο ζπκπηψζεηο, 

πνπ, θαηλνκεληθά, παξαβηάδνπλ ην λφκν ησλ πηζαλνηήησλ, επλννχλ ηελ αλάπηπμε 

αληηιήςεσλ ηχπνπ ΣΠ (Berle et Starcevic, 2004). χκθσλα κε ηνλ εκπεηξηζηή 

θηιφζνθν David Hume (1740), ε ρξνληθή ζπλάθεηα απνηειεί κία απφ ηηο ηξεηο 

βαζηθέο κεηαβιεηέο γηα ηελ αληίιεςε ηεο αηηηφηεηαο απφ ηνπο αλζξψπνπο, 

ζπκίδνληαο ηελ θιαζηθή ιαηηληθή θξάζε θαη ηαπηφρξνλα αβέβαην, επαγσγηθνχ ηχπνπ 

ζπκπέξαζκα: «Post hoc, ergo propter hoc» (κεηά απφ απηφ, άξα εμαηηίαο απηνχ). 

ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, έλλνηεο φπσο ε «έδξα ειέγρνπ» θαη 

ην «Θεκειηψδεο θάικα Απφδνζεο (Θ..Α.)» εκθαλίδνπλ θάπνηεο βαζηθέο 

νκνηφηεηεο κε ηελ ΣΠ. Ζ έδξα ειέγρνπ αλαθέξεηαη ζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

«πξνζσπηθφηεηαο», βάζεη ηνπ νπνίνπ νη άλζξσπνη θαηαηάζζνληαη ζε άηνκα κε 

«εζσηεξηθή» ή «εμσηεξηθή» έδξα. Σα πξψηα ηείλνπλ λα ππεξηηκνχλ ηελ επίδξαζε 

ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δξάζεσλ θαη λα ππνηηκνχλ ηε ζεκαζία ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ πάλσ ζηε δηακφξθσζε ησλ γεγνλφησλ, ελψ γηα ηα δεχηεξα ηζρχεη ην 

αληίζηξνθν (Rotter, 1954). Σν Θ..Α. αλαθέξεηαη ζηελ ιαλζαζκέλε αηηηαθή απφδνζε 

ελφο γεγνλφηνο ζηα θίλεηξα ηνπ αηφκνπ κε ηαπηφρξνλε παξάβιεςε ησλ ζπγθπξηαθψλ 

παξακέηξσλ (Ross, 1977). Άιιε ζπλαθήο έλλνηα, ε «ςπρνινγηνπνίεζε» αλαθέξεηαη 

ζηελ ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα απνδίδνπλ ηα ιφγηα θαη ηηο πξάμεηο ησλ άιισλ 

αλζξψπσλ ζηελ ππνηηζέκελα «ζηαζεξή» πξνζσπηθφηεηά ηνπο (Παπαζηάκνπ, 1989).  

Έξεπλεο πάλσ ζηηο απνδφζεηο πνπ θάλνπλ νη άλζξσπνη, ζρεηηθά κε ην πνηα ζεσξνχλ 

ηελ πεγή ησλ γεγνλφησλ ζηε δσή ηνπο, έρνπλ επαλεηιεκκέλα δείμεη φηη ηείλνπκε λα 

εξκελεχνπκε ηηο επηηπρίεο καο κε φξνπο πξνζσπηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηηο απνηπρίεο 

καο κε φξνπο ζπγθπξηψλ (Leyens, 1992). Δπηπιένλ, έξεπλεο πάλσ ζηελ «Πίζηε ζην 

Γίθαην Κφζκν (ΠΓΚ)» επηζεκαίλνπλ φηη νη άλζξσπνη ζπρλά παξαβιέπνπλ ηηο 

μεθάζαξεο αδηθίεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θφζκν καο, εθινγηθεχνληάο ηηο, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαηεξήζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ην αίζζεκα ειέγρνπ πάλσ ζην ηη κπνξεί λα ζπκβεί 

ζηε δσή ηνπο (Παπιφπνπινο, 2010). Καη ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε, πηνζεηνχληαη 

αλαθξηβείο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζρέζε θαη ηελ ηάμε ησλ γεγνλφησλ, γηα λα 

απνθεπρζνχλ ζπλεηδεηνπνηήζεηο θαη αηζζήκαηα αδηθίαο, αλεπάξθεηαο θαη έιιεηςεο 

ειέγρνπ. 

Έλλνηα - θιεηδί, θνηλή πίζσ απφ απηά ηα θαηλφκελα θαη ηελ ΣΠ είλαη ν 

έιεγρνο, είηε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, είηε ηεο εξκελείαο πνπ δίλεη ην άηνκν ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ο έιεγρνο απνηειεί εμ νξηζκνχ κηα επηζπκεηή θαηάζηαζε γηα ηνπο 

αλζξψπνπο, αθνχ ζπρλφηεξα παίξλνπκε φ, ηη ζέινπκε έρνληαο ηνλ έιεγρν κηαο 

θαηάζηαζεο, παξά ηπραία. Δμάιινπ, ε ζχγρξνλε δσή, δνκεκέλε γχξσ απφ ηελ 

επηδίσμε πξνγξακκαηηζκνχ, πξνβιεςηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο, πξνβάιιεη ηνλ 
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έιεγρν ηνπ αλζξψπνπ ζην πεξηβάιινλ σο θπζηνινγηθφ θαη αλαγθαίν ζηνηρείν, 

ζέηνληαο ηαπηφρξνλα ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ππεξβνιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

ειέγρνπ ή ςεπδαηζζήζεσλ ειέγρνπ, φπσο απηέο πνπ ζπλαληψληαη ζηελ 

ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή θαη ηελ ΣΠ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ΣΠ, ε πξνζνρή ησλ αηφκσλ ζηξέθεηαη ζηνλ έιεγρν ησλ 

ζθέςεψλ ηνπο, ζηηο νπνίεο δίλνπλ ππεξβνιηθή ζεκαζία. Οη ζθέςεηο βηψλνληαη σο 

ηθαλέο λα επεξεάζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, άξα ν έιεγρφο ηνπο γίλεηαη ηδηαίηεξα 

επηζπκεηφο. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ θίλδπλν πξαγκαηνπνίεζεο κηαο 

απσζεηηθήο ζθέςεο θαζηζηνχλ ηνλ έιεγρν ηεο ζθέςεο αλαγθαίν. Ο έιεγρνο κπνξεί 

λα ζπληειεζηεί είηε λνεηηθά, κε απψζεζε, εμνπδεηέξσζε, λνεηηθή αξηζκεηηθή θιπ., 

είηε κε έθδειεο πξνιεπηηθέο δξάζεηο – θαηαλαγθαζκνχο. Ζ αλάγθε ειέγρνπ θαη ε 

απφδνζε ππεξβνιηθήο ζεκαζίαο ζηηο ζθέςεηο έρνπλ ζεσξεζεί εμάιινπ απφ ηα 

νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο, κε ηελ νπνία 

ζρεηίδεηαη έληνλα ε ΣΠ θαη ηδηαίηεξα ε πηζαλνινγηθή. 

 Ζ πηζαλνινγηθή ΣΠ έρεη πξνζεγγηζηεί θαη κε ςεπδνεπηζηεκνληθφ ηξφπν. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ γξαθηεί βηβιία θαη ληνθπκαληαίξ (π.ρ. «The Secret», 2006) 

πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ ππνηηζέκελν «λφκν ηεο έιμεο» (law of attraction) θαη 

επηρεηξνχλ λα πείζνπλ γηα ηελ νξζφηεηα απηήο ηεο πίζηεο. Ο «λφκνο» απηφο είλαη κηα 

άιιε νλνκαζία γηα ηελ πίζηε ηεο ηαχηηζεο πηζαλφηεηαο θαη νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ 

«απφδεημε» ηεο ηζρχνο ηεο. Ο κεραληζκφο πνπ επηθαινχληαη απηά ηα έξγα 

ζπλνςίδεηαη ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή εθπνκπή ησλ ζθέςεσλ, ε νπνία αιιειεπηδξά κε 

ην χκπαλ θαη δηακνξθψλεη θαηαζηάζεηο θαη πηζαλφηεηεο, έηζη ψζηε ε ζθέςε λα 

επηζηξέςεη πξαγκαηνπνηεκέλε ζην άηνκν. Ζ ηδέα απηή, αλ θαη ειθπζηηθή ζε άηνκα κε 

κεηαθπζηθέο αλεζπρίεο, ζηεξείηαη εκπεηξηθήο ηεθκεξίσζεο θαη ζπκίδεη έληνλα 

κεζαησληθέο, ζξεζθεπηηθνχ – ηχπνπ δεηζηδαηκνλίεο. Δίλαη αληηεπηζηεκνληθή βάζεη 

ησλ θξηηεξίσλ ηνπ θηινζφθνπ Karl Popper, γηαηί είλαη κε δηαςεχζηκε, ηνπιάρηζηνλ 

κε ηα ζεκεξηλά ηερλνινγηθά δεδνκέλα. Σαπηφρξνλα, πξνσζεί ηελ αδξάλεηα ηνπ 

αηφκνπ, ππνλνψληαο φηη νη δξάζεηο δελ έρνπλ θαη ηφζε ζεκαζία, εθ „φζνλ νη ζθέςεηο 

κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ηηο ίδηεο ζπλέπεηεο. Ζ ιατθή απήρεζε πνπ ζπλάληεζαλ απηέο 

νη παξνπζηάζεηο πξνθαιεί έθπιεμε, αλ αλαινγηζηνχκε φηη ζηηο κέξεο καο ππνηίζεηαη 

φηη έρεη επηθξαηήζεη ε νξζνινγηθή ζθέςε θαη ζηάζε δσήο. Σαπηφρξνλα γίλεηαη 

θαλεξφ φηη ε ΣΠ δελ απνηειεί κηα θαηάζηαζε νξηνζεηεκέλε ζηα πιαίζηα θάπνηαο 

«ςπρνπαζνινγίαο», αιιά ελέρεη κηα θπζηνινγηθή δηάζηαζε θαη αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα πηζηέςνπλ φηη ην ηπραίν είλαη ειεγρφκελν. «Καινκειέηα θη 

έξρεηαη», φπσο επηζεκαίλεη κηα δηαδεδνκέλε ειιεληθή παξνηκία. 

 Με παξφκνηνπο ηξφπνπο, νη πεξηζζφηεξεο ζξεζθείεο πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ 

φηη ε ηπραηφηεηα είλαη πξντφλ θάπνηαο ζετθήο βνχιεζεο. Δξκελεχνληαο σο ζθφπηκε 

(«ζέιεκα Θενχ») ηελ θάζε ηπραία θαηάζηαζε, νη ζξεζθεπφκελνη άλζξσπνη 

εθινγηθεχνπλ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ δε κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ινγηθά. Οη 

«ακαξησιέο» ζθέςεηο ηζνδπλακνχλ κε «ακαξησιέο» πξάμεηο ζηα κάηηα ηνπ 

«παληεπφπηε» Θενχ θαη ησλ δηάθνξσλ εθπξνζψπσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπζηεκαηηθά ζηε 

δηάξθεηα ηεο Ηζηνξίαο επηρεηξνχλ ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν. Ζ εζηθή ζχλδεζε ηεο ζθέςεο 
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κε ηελ πξάμε εμππεξεηεί ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν κέζσ δχν κεραληζκψλ πνπ έρνπλ 

αλαιπζεί δηεμνδηθά απφ ηελ επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο: απηψλ ηεο δεκηνπξγίαο εμαξηεκέλσλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ αληαλαθιαζηηθψλ θαη ηεο ζπληειεζηηθήο γελίθεπζεο παξφκνησλ 

εξεζηζκάησλ (Μέιινλ, 2007). 

 πγθεθξηκέλα, ε εθαξκνγή ηηκσξίαο απιά ζηελ έθθξαζε «ακαξησιψλ» 

ζθέςεσλ, ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο εθδήισζεο ησλ αληίζηνηρσλ 

πξάμεσλ, θαζψο, ζην βαζκφ πνπ κνηάδνπλ ηα εξεζίζκαηα ηεο ζθέςεο κε απηά ηεο 

πξάμεο, ζα ηείλνπλ λα πξνθαινχλ αληηδξάζεηο ελνρήο θαη θφβνπ, αλαζηέιινληαο ηελ 

εθδήισζε πην «πξνρσξεκέλσλ» πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο «ακαξηίαο» δξάζεσλ. Σν 

άηνκν πνπ έρεη επαηζζεηνπνηεζεί κέζσ ηεο θνηλσληθήο θαηήρεζεο λα δέρεηαη 

κεηαθπζηθέο αληηιήςεηο θαη λα αηζζάλεηαη ηχςεηο γηα ηηο «αλήζηθεο» ζθέςεηο ηνπ, 

είλαη απίζαλν λα δηαπξάμεη ηελ αληίζηνηρε «αλήζηθε» πξάμε, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ status quo. Σα επηρεηξήκαηα απηά δηαθσηίδνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηε 

ζρέζε κεηαμχ εζηθήο ηαχηηζεο θαη ζξεζθεπηηθφηεηαο. 

 Ζ αληίιεςε ειέγρνπ πάλσ ζηελ ηπραηφηεηα είλαη ε θνηλή παξάκεηξνο πνπ 

ζπλδέεη ηελ ΣΠ, ηελ ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, ηα δηάθνξα «ζθάικαηα 

αηηηαθήο απφδνζεο» θαη ηηο δεηζηδαηκνλίεο – πξνιήςεηο (superstitions ζηα Αγγιηθά) 

κεηαμχ ηνπο. ηελ επφκελε ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε ζην κεραληζκφ πνπ έρεη 

απνδεηρζεί πεηξακαηηθά φηη δηαηεξεί θαη εληείλεη ηηο πξνιεπηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

ηηο ςεπδαηζζήζεηο ειέγρνπ, απηφλ ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο. 
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Α.2.  πκπησκαηηθή  Δλίζρπζε 

 

Α.2.1  Πεηξακαηηθέο  απνδείμεηο  ηεο  γεληθόηεηαο  ηνπ  θαηλνκέλνπ 

 

Χο  ελίζρπζε  νξίδεηαη  ε  αχμεζε  ηεο  ζπρλφηεηαο  κε  ηελ  νπνία  

εθδειψλεηαη  κηα δξάζε, σο απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο ηεο δξάζεο απηήο κε θάπνηα 

επηζπκεηή γηα ην άηνκν αιιαγή ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο έρεη 

αζρνιεζεί θπξίσο κε ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε αιιαγή απηή είλαη ζπλέπεηα ηεο ίδηαο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ, θαη θάπνηνη απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ θαηά θαηξνχο 

έρνπλ πξνηαζεί γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ελίζρπζεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ αηηηψδε 

ζρέζε κεηαμχ ζπκπεξηθνξάο θαη επηζπκεηήο ζπλέπεηαο σο αλαγθαίν ζπζηαηηθφ.  

Όηαλ ε ζπλέπεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε παξαγσγή ελφο επράξηζηνπ εξεζίζκαηνο, 

ε ελίζρπζε ραξαθηεξίδεηαη ζεηηθή. Όηαλ ε ζπλέπεηα είλαη ε απνκάθξπλζε ή ν 

ηεξκαηηζκφο ελφο δπζάξεζηνπ εξεζίζκαηνο, ε ελίζρπζε ραξαθηεξίδεηαη σο αξλεηηθή 

(Μέιινλ, 2007). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο εθδήισζεο ηεο 

επηηπρνχο ζπκπεξηθνξάο ζην κέιινλ νθείιεηαη ζηε ζρέζε αηηίαο – απνηειέζκαηνο 

πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο δξάζεο θαη ηεο επηζπκεηήο γηα ην άηνκν ζπλέπεηάο ηεο ζην 

πεξηβάιινλ. 

ηελ πεξίπησζε, σζηφζν, πνπ ηα απηφκαηα εξεζίζκαηα κηαο δξάζεο 

ζπκπέζνπλ ρξνληθά κε ηελ έιεπζε ελφο εληζρπηή, ρσξίο ε δξάζε λα απνηειεί αηηία 

ηεο έιεπζήο ηνπ, ελδέρεηαη ε ζπρλφηεηα εθδήισζεο ηεο δξάζεο θαη πάιη λα απμεζεί. 

Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε (adventitious ή response – 

independent reinforcement). «Δλίζρπζε» γηαηί ε πηζαλφηεηα εθδήισζεο ηεο δξάζεο 

ζην κέιινλ απμάλεηαη, «ζπκπησκαηηθή» εμαηηίαο ηεο ρσξνρξνληθήο ζχκπησζεο 

δξάζεο θαη εληζρπηή θαη ηεο έιιεηςεο αηηηψδνπο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο. Παξ‟ φηη 

απνπζηάδεη ην ζηνηρείν ηεο αηηηφηεηαο, ε ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε απνηειεί έλα γεληθφ 

κεραληζκφ αιιειεπίδξαζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο καο κε ην πεξηβάιινλ, ηνπ νπνίνπ νη 

επηδξάζεηο ζπρλά ππνηηκψληαη. 

Σν θαηλφκελν απηφ αλαιχζεθε γηα πξψηε θνξά πεηξακαηηθά απφ ηνλ B.F. 

Skinner ζην θιαζηθφ άξζξν ηνπ, ην 1948, “Superstition in the pigeon”. Δθάξκνζε ζε 

8 πεξηζηέξηα έλα πξφγξακκα ελίζρπζεο Ακεηάβιεηνπ Ρνινγηνχ (ΑΡ), παξέρνληάο 

ηνπο κηα ζηαζεξή πνζφηεηα ηξνθήο, αλά 15 δεπηεξφιεπηα. Ζ ρνξήγεζε ηξνθήο ήηαλ 

εληειψο αλεμάξηεηε απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πνπιηψλ. χληνκα, σζηφζν, ηα 

πεξηζηέξηα άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαη επίκνλεο κνξθέο 

ζπκπεξηθνξάο, δηαθνξεηηθέο ην θαζέλα, πνπ θαηλνκεληθά ήηαλ άζθνπεο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα απφ ηα πεξηζηέξηα εθδήισλε ζπζηεκαηηθά αξηζηεξφζηξνθεο 

πεξηθνξέο γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο Skinner παξαηήξεζε φηη αξρηθά ηα πεξηζηέξηα 

εθδήισλαλ δηάθνξεο δξάζεηο. Όπνηα απφ απηέο ηχραηλε λα πξνεγείηαη ρξνληθά ηεο 

έιεπζεο ηνπ εληζρπηηθνχ θαγεηνχ, έηεηλε λα επαλεκθαληζηεί. Αλ ηχραηλε κεηά ηελ 

επαλάιεςή ηεο λα αθνινπζήζεη θη άιιε παξνρή ηξνθήο, ε πηζαλφηεηα εθδήισζήο 
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ηεο απμαλφηαλ αθφκα πεξηζζφηεξν, θαζηζηψληαο έηζη πηζαλφηεξν, φηαλ εθδεισζεί, 

λα ζπκπέζεη πάιη ρξνληθά κε ηε ρνξήγεζε θαγεηνχ θ.ν.θ.. Αλάινγα κεησλφηαλ ε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο άιισλ, αζπκβίβαζησλ κε απηή ηε κνξθή δξάζεο, 

ζπκπεξηθνξψλ, νδεγψληαο ζην απνηέιεζκα 6/8 πεξηζηέξηα λα ζπκπεξηθέξνληαη κε 

ηδηφξξπζκνπο, εθθεληξηθνχο ηξφπνπο πνπ νπζηαζηηθά δελ ηνπο πξνζέθεξαλ ηίπνηα. 

Μηα κεηαβιεηή πνπ θάλεθε λα επεξεάδεη ηελ εληζρπηηθή επίδξαζε ηεο 

ζπκπησκαηηθφηεηαο ζηε ζπκπεξηθνξά ήηαλ ε ζπρλφηεηα ελίζρπζεο. Ο Skinner 

επηρεηξεκαηνιφγεζε ππέξ ηεο άπνςεο φηη ε ζπρλή ελίζρπζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

ζεκειίσζε κηαο ζπκπησκαηηθά εληζρπφκελεο ζπκπεξηθνξάο, γηα δχν ιφγνπο. 

Πξψηνλ, φζν πην θνληά ρξνληθά ζηελ πξνεγνχκελε ζχκπησζε δξάζεο - εληζρπηή 

είλαη ην άηνκν, ηφζν πηζαλφηεξε ε εκθάληζε ηεο ίδηαο ζπκπεξηθνξάο. Αλ εληζρπζεί 

πάιη ζχληνκα, είλαη πνιχ πηζαλή ε εθ λένπ ζχδεπμε. Γεχηεξνλ, αλ, αληίζηξνθα, δελ 

έξζεη ζχληνκα ν επφκελνο εληζρπηήο, ε πξφζθαηα εθδεισκέλε δξάζε ζα 

επαλαιεθζεί ρσξίο ηα απηφκαηα εξεζίζκαηά ηεο λα ζπζρεηηζηνχλ μαλά κε ην 

εληζρπηηθφ εξέζηζκα. Ζ δηαδηθαζία εμάιεηςεο ηεο (ζπκπησκαηηθήο) ελίζρπζεο ζα 

κεηψζεη ζην ειάρηζην ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζήο ηεο, άξα, φηαλ ηειηθά έξζεη ν 

εληζρπηήο, ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε κπνξεί πιένλ λα κελ εθδειψλεηαη θαζφινπ. Ζ 

ζεκαζία απηήο ηεο κεηαβιεηήο γηα ηνπο αλζξψπνπο ππνζηεξίρζεθε θαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Alloy & Abramson (1979) πάλσ ζηελ εθηίκεζε ησλ 

αηηησδψλ ζρέζεσλ, φπνπ πςειφηεξε ζπρλφηεηα ζπκπησκαηηθήο ζεηηθήο ελίζρπζεο 

αχμαλε ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε/ ςεπδαίζζεζε αθξίβεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ πάλσ 

ζηηο ζπλαξηήζεηο ελίζρπζεο ηνπ πεξηβάιινληνο («illusion of control» - φπσο 

αλαθέξεηαη ζηε Matute, 1995). 

Χζηφζν, φηαλ ζεκειησλφηαλ κηα ζπκπησκαηηθά εληζρπκέλε ζπκπεξηθνξά ζηα 

πεξηζηέξηα ηνπ Skinner, ε εθάζηνηε δξάζε άξρηδε λα επεξεάδεηαη ιηγφηεξν απφ ηε 

ζπρλφηεηα ελίζρπζεο. Σν πινχζην ηζηνξηθφ ζπζρέηηζεο ησλ απηφκαησλ εξεζηζκάησλ 

ηεο δξάζεο κε ηα εληζρπηηθά εξεζίζκαηα ηνπ θαγεηνχ εμαθνινπζνχζε λα αζθεί 

δηαθξηηηθφ έιεγρν ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ πνπιηψλ, πξνμελψληαο ζπρλά ηελ εθδήισζε 

ησλ εληζρπκέλσλ δξάζεσλ, αθφκα θαη ζε ζρεηηθά καθξηέο πεξηφδνπο ρσξίο ελίζρπζε, 

φπσο ην 1 ιεπηφ (4 θνξέο ιηγφηεξε ελίζρπζε ζε ζρέζε κε πξηλ). ε αξθεηά απφ ηα 

πεξηζηέξηα, ρξεηάζηεθαλ πάλσ απφ 10 000 δξάζεηο ρσξίο ελίζρπζε, πξνθεηκέλνπ ε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο λα δηαηεξεζεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 15 – 10 ιεπηψλ 

θνληά ζην 0. Όηαλ, κεηά απφ απηφ, μαλάξρηδε ε αλά 15 sec ρνξήγεζε ηξνθήο, 

ζχληνκα ν ξπζκφο εθδήισζεο ηεο δξάζεο επαλεξρφηαλ ζηα πξνεγνχκελα επίπεδα, 

ηαρχηεξα θαη κε πξννδεπηηθά απμαλφκελε ηάζε. 

Ο Skinner παξαηήξεζε επίζεο πσο ζπρλά, κεηά ηελ εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο, 

κηα άιιε δξάζε ηχραηλε λα πξνεγεζεί ηεο ελίζρπζεο, νδεγψληαο ην πεξηζηέξη ζε έλαλ 

θαηλνχξην θχθιν ζπκπεξηθνξάο – ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο. Σν εχξεκα απηφ 

εκθαλίζηεθε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε αλζξψπνπο (βιέπε 

Απνηειέζκαηα). Σν γεγνλφο φηη δηαθνξεηηθά είδε δξάζεσλ κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ 

κε ζπκπησκαηηθφ ηξφπν δείρλεη φηη ν κεραληζκφο απηφο είλαη κηα γεληθή θπζηθή αξρή 

κε εθηεηακέλεο ζπλέπεηεο. Όπσο ηα πεξηζηέξηα ηνπ Skinner αλέπηπμαλ ην θαζέλα έλα 
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δηαθνξεηηθφ κνηίβν δξάζεσλ, πνπ θπξηαξρνχζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, έηζη θαη ζην 

παξφλ πείξακα ην θάζε άηνκν είρε ηηο δηθέο ηνπ πξνηηκψκελεο ιέμεηο πνπ 

επαλαιάκβαλε. Βαζηθή ζέζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη φηη ν κεραληζκφο ηεο 

ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

εμήγεζε ζηνηρείσλ θαη ηεο ςπρνπαζνινγίαο, φπσο νη ηδηνζπγθξαζηαθέο θαη 

θαηλνκεληθά άζθνπεο, πεξηηηέο δξάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αηφκσλ πνπ πιεξνχλ ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο, 

ή ε παζεηηθφηεηα θαη απφζπξζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κε 

θαηάζιηςε. 

Έλα δεχηεξν είδνο «πξνιεπηηθήο» ζπκπεξηθνξάο παξαηεξήζεθε απφ ηνπο 

Skinner & Morse ην 1957, επίζεο ζε πεξηζηέξηα, θαη νλνκάζηεθε «αληηιεπηηθή 

πξφιεςε» (sensory superstition). Με ιίγα ιφγηα, έλα θσηεηλφ εξέζηζκα απέθηεζε ηε 

δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία λα πξνμελεί δξάζεηο ξακθίζκαηνο, ελψ ε παξνρή ηξνθήο ήηαλ 

αλεμάξηεηε απφ απηφ. Απηφ ζπλέβε ζε θάπνηα πεξηζηέξηα γηα ηα νπνία έηπρε ην 

θσηεηλφ εξέζηζκα λα ζπλππάξρεη κε έλα δεχηεξν, πνπ φλησο ζεκαηνδνηνχζε ηελ 

επθαηξία ιήςεο ηξνθήο κε δξάζεηο ξακθίζκαηνο ζε έλα θνπκπί. Απηή ε 

«ζπκπησκαηηθή» δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία ηνπ άζρεηνπ κε ηελ ελίζρπζε εξεζίζκαηνο, 

πνπ δελ αλαπηχρζεθε ζηα ππφινηπα πεξηζηέξηα,  ζεσξήζεθε σο έλα αθφκα δείγκα 

ησλ επηδξάζεσλ ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο ζηνπο νξγαληζκνχο. 

ε έλα αθφκα πείξακα κε πεξηζηέξηα ηνπ 1966, νη Herrnstein & Morse 

αληηθαηέζηεζαλ έλα πξφγξακκα ζεηηθήο ελίζρπζεο Ακεηάβιεηνπ Υξνληθνχ 

Γηαζηήκαηνο (ΑΥΓ) 11‟‟ κε έλα πξφγξακκα ζπκπησκαηηθήο ζεηηθήο ελίζρπζεο ΑΡ 

11.  21 εκέξεο κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε, ηα πεξηζηέξηα ζπλέρηδαλ λα ξακθίδνπλ αλά 

πεξίπνπ 2 δεπηεξφιεπηα, παξά ην γεγνλφο φηη πιένλ ην εληζρπηηθφ θαγεηφ εξρφηαλ 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ζ ζηαζεξφηεηα ζηε ζπρλφηεηα θαη ηελ 

θαηαλνκή ησλ εληζρπηψλ ππνηέζεθε φηη εκπφδηζε ηα πεξηζηέξηα λα δηαθξίλνπλ ηελ 

αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο. Σέινο, ν Zeiler (1968), ζπγθξίλνληαο 

πξνγξάκκαηα Ακεηάβιεηνπ θαη Μεηαβιεηνχ Ρνινγηνχ 5‟‟, εληφπηζε δηαηήξεζε ηεο 

πξνεγνχκελα εληζρπκέλεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο νπνίαο ν ξπζκφο εθδήισζεο 

δηαθπκαηλφηαλ αλάινγα κε ηε ρξνληθή ζπλάθεηα δξάζεο θαη εληζρπηή, 

επηβεβαηψλνληαο, γηα αθφκα κηα θνξά, ηηο αξρηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ Skinner. 

Χο πξνο ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, νη Catania & Cutts (1963) έδεημαλ πψο 

κηα δξάζε, πνπ εθηειείηαη παξάιιεια κε κηα δεχηεξε, κπνξεί λα εληζρπζεί 

ζπκπησκαηηθά απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο δεχηεξεο δξάζεο. Σέηνηνπ είδνπο «ζπγρξνληθέο 

πξνιήςεηο» (concurrent superstitions) είραλ δεκηνπξγήζεη ήδε ζε πεξηζηέξηα 

(Catania, 1962). πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο 2 θνπκπηά, 

εθ ησλ νπνίσλ ην έλα παξήγε ελίζρπζε (πφληνπο ζε έλα κεηξεηή) κε έλα πξφγξακκα 

Μεηαβιεηνχ Υξνληθνχ Γηαζηήκαηνο (ΜΥΓ) 30‟‟, ελψ ην άιιν δελ παξήγε ηίπνηα.  

Σα πεξηζζφηεξα ππνθείκελα πίεδαλ ελαιιάμ θαη ηα δχν θνπκπηά κε παξφκνηα 

ζπρλφηεηα. Πξνθεηκέλνπ λα δηαθξίλνπλ ηε δηαθνξά ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ παηήκαηνο 

ηνπ θάζε θνπκπηνχ, θαη λα κεηψζνπλ ηε ζπρλφηεηα ηεο αληίζηνηρεο δξάζεο, 

ρξεηάζηεθε λα ηηκσξεζεί αξλεηηθά ε ρξήζε ηνπ δεχηεξνπ θνπκπηνχ, κέζσ κηαο 
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θαζπζηέξεζεο ζηελ ελίζρπζε (COD: Change-Over Delay) πνπ δηαξθνχζε 

ηνπιάρηζηνλ 3 sec κεηά ην ηειεπηαίν πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ «εμάιεηςεο». 

ηε ζπλέρεηα, νη Weisberg & Kennedy (1969) ζχγθξηλαλ ηηο επηδξάζεηο ηεο 

ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο θαη ηεο εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο ζε παηδηά, πξνθεηκέλνπ 

λα επηβεβαηψζνπλ φηη ν κεραληζκφο ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Υξεζηκνπνηψληαο θαγεηφ σο εληζρπηηθφ 

εξέζηζκα (Δ
ΑΔ+

), εμέζεζαλ πξψηα ηα παηδηά ζε κηα πξαγκαηηθή ζπλάξηεζε ελίζρπζεο, 

φπνπ ην πάηεκα ελφο κνρινχ παξείρε ηε δπλαηφηεηα ιήςεο ηεο ηξνθήο. Αθνχ 

ζεκειηψζεθε ε ζεηηθά εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο ηνπ παηήκαηνο, ην 

πξφγξακκα ελίζρπζεο κεηαβαιιφηαλ ζε ζπκπησκαηηθφ. Σα παηδηά ιάκβαλαλ ίζε 

πνζφηεηα ηξνθήο θαη κε ηελ ίδηα θαηαλνκή κε ηελ πξνεγνχκελε θάζε, αιιά απηή ηε 

θνξά ρσξίο λα απαηηείηαη ε πίεζε ηνπ κνρινχ. ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά βίσλαλ κηα 

θαηάζηαζε εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο, φπνπ θακία δξάζε δελ επέθεξε ηελ εληζρπηηθή 

ηξνθή. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ν ξπζκφο εθδήισζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ 

παηήκαηνο κεησλφηαλ, κελ, κε ην πέξαζκα απφ ζεηηθή ελίζρπζε ζε ζπκπησκαηηθή 

ζεηηθή ελίζρπζε, αιιά γηα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά παξέκελε ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο 

απφ απηφλ πνπ παξαηεξνχληαλ ζηε δηαδηθαζία εμάιεηςεο. ε έλα δεχηεξν, ζρεδφλ 

φκνην πείξακα ησλ ίδησλ εξεπλεηψλ, ε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζπκπησκαηηθήο 

ζεηηθήο ελίζρπζεο δηαηήξεζε κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ, 

εχξεκα πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα πεηξάκαηα ηνπ Skinner ζε πεξηζηέξηα. 

Σέινο, ε Ono (1987), θαηάθεξε λα πξνμελήζεη πξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά ζε 

20 θνηηεηέο, κέζσ ηεο εμήο νδεγίαο: «Ο πεηξακαηηζηήο δελ απαηηεί λα θάλεηε θάηη 

ζπγθεθξηκέλν. Αλ φκσο θάλεηε θάηη, ίζσο θαηαθέξεηε λα καδέςεηε πφληνπο. 

Πξνζπαζήζηε λα ζπγθεληξψζεηε φζνπο πεξηζζφηεξνπο κπνξείηε». ην δσκάηην 

ππήξραλ 3 κνρινί θαη 3 δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο ιάκπεο, ρσξίο θακία ζρέζε κε ην 

θέξδνο ζεηηθά εληζρπηηθψλ βαζκψλ, νη νπνίνη έξρνληαλ κε πξνγξάκκαηα Μεηαβιεηνχ 

θαη Ακεηάβιεηνπ Ρνινγηνχ, αλά 30 ή 60 sec.. 3/ 20 ππνθείκελα εκθάληζαλ 

πξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά, κε ηζρπξέο πξνηηκήζεηο γηα θάπνην κνριφ ή θάπνην θσο, 

ελψ ηα ππφινηπα άηνκα κνίξαζαλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κε κηθξέο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ, δξψληαο, παξ‟ φια απηά, ζαλ νη δξάζεηο ηνπο λα 

ήηαλ πξάγκαηη ζπληειεζηηθέο ζηελ απφθηεζε εληζρπηψλ. 

Όιεο νη παξαπάλσ έξεπλεο ρξεζηκνπνίεζαλ ζεηηθνχο εληζρπηέο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηξνθή ή ειεθηξνληθνχο πφληνπο. Χζηφζν, είλαη γλσζηφ φηη ηα 

θαηλφκελα ηεο ςπρνπαζνινγίαο ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε δηαδηθαζίεο ηηκσξίαο θαη 

αθνινχζσο αξλεηηθήο ελίζρπζεο (Μέιινλ, 2007, Aeschlemann et al., 2003), παξά κε 

ζεηηθή ελίζρπζε. ε κηα έξεπλα ηνπ Migler (1963), πνπ επαλαιήθζεθε απφ ηνπο 

Keehn & Chaudrey (1964), αξνπξαίνη πνπ δέρνληαλ ζηαζεξά ζνθ, ηα νπνία 

ρνξεγνχληαλ θαη ηεξκαηίδνληαλ αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ζπλέρηδαλ λα 

πηέδνπλ έλα κνριφ, αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζνθ, εμαηηίαο ηεο πξνεγνχκελεο 

εκπεηξίαο ηνπο, φηαλ νη πηέζεηο εληζρχνληαλ αξλεηηθά. Ζ αληίζηαζε ζηελ εμάιεηςε 

ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο ηεο δξάζεο ηεο πίεζεο ηνπ κνρινχ πνπ παξαηεξήζεθε, 

δείρλεη πψο ην ηζηνξηθφ ελίζρπζεο επεξεάδεη δξακαηηθά ηε ζπκπεξηθνξά, αθφκα θαη 
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φηαλ νη ζπλέπεηέο ηεο αιιάδνπλ. ε κηα πξφζθαηε έξεπλα (Γεζχπξε & Μέιινλ, 

2011), κε αλζξψπηλν δείγκα, νη ζπκκεηέρνληεο επέκελαλ ζηελ πίεζε ελφο πεληάι, πνπ 

είρε εληζρπζεί αξλεηηθά, αθφκα θαη φηαλ παξήγε κφλν έλα νπδέηεξν εξέζηζκα, 

εμαηηίαο ηεο πξνεγνχκελεο ζπζρέηηζήο ηνπ κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο απεηιήο απψιεηαο 

πφλησλ. Σα απνηειέζκαηα ζπλέβαιαλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο «επηκνλήο» πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηηο θαηαλαγθαζηηθέο δξάζεηο ησλ αηφκσλ κε ηδενςπραλαγθαζηηθή 

δηαηαξαρή, αθφκα θαη φηαλ νη δξάζεηο απηέο δε θαίλνληαη λα εληζρχνληαη. 

ηνλ ρψξν ηεο θαηάζιηςεο, ν Seligman, εκπλεπζηήο ηεο ζεσξίαο ηεο 

«καζεκέλεο αβνεζεζίαο», ππέζεηε φηη ηα άηνκα κε θαηάζιηςε εκθαλίδνπλ παζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά εμαηηίαο ηεο πίζηεο ηνπο φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθή. ε έλα πείξακα ηνπ 1976 (Maier & Seligman), ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

ηξηαδηθφ ζρεδηαζκφ πνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζε αληίζηνηρα πεηξάκαηα κε ζθπιηά, 

εμέζεζε δχν νκάδεο αλζξψπσλ ζηνπο ίδηνπο αξλεηηθνχο εληζρπηέο, ελψ ππήξρε θαη 

κία νκάδα ειέγρνπ. Καη ζηηο δχν πεηξακαηηθέο νκάδεο δηλφηαλ ε νδεγία ηνπ 

ηεξκαηηζκνχ ελφο αξλεηηθά εληζρπηηθνχ ήρνπ (Δ
ΔΔ-

) κε ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ 

ζηνλ ππνινγηζηή. Γηα ηελ πξψηε νκάδα ε δξάζε εληζρπφηαλ αξλεηηθά, ελψ γηα ηε 

δεχηεξε νκάδα ν ήρνο ηεξκαηηδφηαλ φηαλ ην αληίζηνηρν κέινο ηεο πξψηεο νκάδαο 

εθδήισλε ηε δξάζε. Σαπηφρξνλα, ηα ππνθείκελα αλαηξνθνδνηνχληαλ γηα ην 

απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηνπο: έλα πξάζηλν θσο ηα πιεξνθνξνχζε φηη θαηάθεξαλ λα 

ηεξκαηίζνπλ ηνλ ήρν (νκάδα 1), ελψ έλαο ήρνο ηα εηδνπνηνχζε φηη απέηπραλ (νκάδα 

2). Ζ κείσζε δξάζεσλ πνπ παξαηεξήζεθε ζηα ππνθείκελα ηεο νκάδαο 2 απνδφζεθε 

ζηελ πίζηε ηνπο πσο φ, ηη θαη λα έθαλαλ, δελ ζα είρε απνηέιεζκα. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φλησο νη δξάζεηο ηνπο δελ είραλ απνηέιεζκα θαη ηα 

ππνθείκελα ην πίζηεπαλ γηαηί εηδνπνηνχληαλ γηα ηελ απνηπρία ηνπο. Όπσο έδεημε ε 

Matute (1994), εάλ ηα άηνκα δελ ήηαλ ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο ηνπο, δελ ζα παξαηηνχληαλ απφ ηελ πξνζπάζεηα λα 

ζηακαηήζνπλ ηνλ αξλεηηθά εληζρπηηθφ ήρν. Δθαξκφδνληαο έλαλ παξαπιήζην 

πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ κε απηφλ ησλ Seligman & Maier, δεκηνχξγεζε 2 νκάδεο, εθ 

ησλ νπνίσλ ε κία εθηηζφηαλ ζε κηα θαηάζηαζε ζπκπησκαηηθήο αξλεηηθήο ελίζρπζεο, 

φπνπ ν ήρνο ηεξκαηηδφηαλ κφλνο ηνπ, ρσξίο φκσο αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ επηηπρία/ 

απνηπρία ηεο δξάζεο πνπ εθδήισλαλ ηα άηνκα πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ ήρνπ. Μία 

δεχηεξε νκάδα δέρηεθε ίδηα πνζφηεηα Δ
ΔΔ-

 γηα ίδηα δηάξθεηα, φκσο ζε απηά ηα άηνκα, 

φπσο θαη ζηα άηνκα ηεο δεχηεξεο νκάδαο ζην πείξακα ηνπ Seligman παξαπάλσ, 

δηλφηαλ αλαηξνθνδφηεζε απνηπρίαο κφιηο ηεξκαηηδφηαλ ν εληζρπηήο. 

Σα άηνκα ηεο πξψηεο νκάδαο, ζπλέρηζαλ λα εθδειψλνπλ πςεινχο ξπζκνχο 

δξάζεσλ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο, εκθαλίδνληαο «πξνιεπηηθή» 

(superstitious) ζπκπεξηθνξά, ελψ ηα άηνκα ηεο δεχηεξεο νκάδαο ζχληνκα 

εγθαηέιεηπαλ ηελ πξνζπάζεηα ηεξκαηηζκνχ ηνπ ήρνπ, εκθαλίδνληαο ζρεδφλ θαζφινπ 

ζπκπεξηθνξά. Ζ δηαθνξά απηή απνδίδεηαη ζηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

«αλαηξνθνδφηεζε», πνπ, φπσο θάλεθε, εκπφδηδε ηε ζπκπησκαηηθή αξλεηηθή 

ελίζρπζε γηα ηα άηνκα πνπ εηδνπνηνχληαλ γηα ηελ απνηπρία ηνπο. Ζ αλαηξνθνδφηεζε 

ιεηηνπξγνχζε κάιινλ σο «ζπκπησκαηηθφο ηηκσξεηήο» (adventitious punisher), αθνχ 
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εξρφηαλ αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππνθεηκέλσλ. Σν γεγνλφο φκσο φηη 

αθνινπζνχζε ζπζηεκαηηθά ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ αξλεηηθή 

ελίζρπζε, νδήγεζε ζε κείσζε ησλ δξάζεψλ ηνπο, απνηειψληαο ΔΓ γηα ηελ εθδήισζή 

ηνπο (βιέπε ζρεηηθά θαη Boren, 1965, γηα ην ξφιν ησλ ΔΓ ζηε κείσζε ησλ 

πξνιεπηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε πηζήθνπο). Σν ζηνηρείν απηφ ππνδεηθλχεη ηελ 

επίδξαζε ηεο ζπκπησκαηηθήο ηηκσξίαο θαη ηεο εμάιεηςεο ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο 

ζηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα άηνκα κε θαηάζιηςε, 

θαζηζηψληαο έλλνηεο φπσο ε «καζεκέλε αβνεζεζία» απιψο πεξηγξαθηθέο. 

ε αθφινπζε έξεπλα (1995), ε Matute επηρείξεζε λα δηεπθξηλίζεη ην ξφιν ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ππνγξάκκηζε ν Skinner, δειαδή ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο θαηαλνκήο 

ησλ εληζρπηψλ. Σν ππφδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνίεζε πεξηιάκβαλε αλζξψπνπο θαη 

αξλεηηθή ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε, πξνζζέηνληαο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο πξνέιεπζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο αλζξψπηλεο ςπρνπαζνινγίαο. 

Γεκηνχξγεζε 6 νκάδεο ππνθεηκέλσλ, απφ ηε δηαζηαχξσζε 2 αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ. Ζ πξψηε κεηαβιεηή ήηαλ ε ζπρλφηεηα ηεο αξλεηηθήο ζπκπησκαηηθήο 

ελίζρπζεο, πνπ αθνινπζνχζε ην 25 ή ην 75% ησλ δξάζεσλ ησλ αηφκσλ. Μηα νκάδα 

ειέγρνπ δελ εληζρπφηαλ πνηέ αξλεηηθά. Ζ δεχηεξε ήηαλ ε θαηαλνκή ηεο ελίζρπζεο, 

πνπ είηε κνηξαδφηαλ νκνηφκνξθα ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο, είηε απμαλφηαλ 

πξννδεπηηθά, δίλνληαο ηελ αίζζεζε ηαρχηεξεο εθδήισζεο θαη εθκάζεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δξάζεο. Οη κεηξήζεηο ηεο αθνξνχζαλ ζηελ εκθάληζε πξνιεπηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο (άζθνπεο θαη ηδηνζπγθξαζηαθέο πηέζεηο θνπκπηψλ) θαη ηελ 

ππνθεηκεληθή ςεπδαίζζεζε ειέγρνπ (“illusion of control”) πάλσ ζην πξφγξακκα 

ελίζρπζεο, πνπ αλέπηπζζε ν θάζε ζπκκεηέρσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

βέιηηζηε ζπλζήθε γηα ηελ εκθάληζε ζπκπησκαηηθά αξλεηηθά εληζρπκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο ήηαλ ε δηαζηαχξσζε ππθλήο ρξνληθά ελίζρπζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

πξννδεπηηθά απμαλφκελε θαηαλνκή. 

ε δεχηεξν πείξακα ηεο ίδηαο έξεπλαο, ε Matute επαλέιαβε αθξηβψο ην 

ππφδεηγκα ησλ Seligman & Maier, κε ηε κφλε δηαθνξά ηεο απνπζίαο 

αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηα ππνθείκελα γηα ηα νπνία ε αξλεηηθή ελίζρπζε ήηαλ 

ζπκπησκαηηθή. 8/ 10 άηνκα απηήο ηεο νκάδαο αλέπηπμαλ πξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά, 

ζε πιήξε αληίζεζε κε ηα δεδνκέλα ηνπ Seligman, απνδεηθλχνληαο έηζη ηε ζεκαζία 

ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, πνπ δηαθνξνπνηνχζε ηηο κεηέπεηηα δξάζεηο, πξνμελψληαο ηελ 

αλάπηπμε ζηνηρείσλ «ηδενςπραλαγθαζηηθήο» ή «θαηαζιηπηηθήο» ζπκπεξηθνξάο. ε 

έλα ηξίην πείξακα ηεο ίδηαο, ζπλδπάζηεθαλ ηα ππνδείγκαηα ησλ εξεπλψλ (1) θαη (2), 

κε φκνηα απνηειέζκαηα. Σν ζπκπέξαζκά ηεο ήηαλ φηη ε ζπρλφηεηα ηεο αξλεηηθήο 

ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο έπαηδε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε 

πξνιεπηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη αληηιήςεσλ, δηθαηψλνληαο ηηο απφςεηο ηνπ Skinner.  

Ζ κεηαβιεηή «θαηαλνκή εληζρπηψλ» είρε, ζπλνιηθά, κηθξή επίδξαζε. 

Ζ ζεηξά ησλ πεηξακάησλ ηεο Matute νινθιεξψζεθε κε έλα επαλαζηαηηθφ 

πείξακα, πνπ ζπλέβαιε πάξα πνιχ ζηελ θαηαλφεζε ησλ αληηθάζεσλ κεηαμχ ηεο 

ζεσξίαο ηνπ Seligman, αθ ελφο, θαη ηεο ζεσξίαο ηνπ Skinner, αθ εηέξνπ. ε έλα 

πεηξακαηηθφ ζρέδην 2*2, εμέζεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε αλεμέιεγθηε, ζπκπησκαηηθή 
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ελίζρπζε ηνπ 75% ησλ δξάζεψλ ηνπο. ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηλφηαλ ε νδεγία, είηε λα 

ηεξκαηίζνπλ έλαλ ήπην αξλεηηθά εληζρπηηθφ ήρν (Δ
ΔΔ-

), ή λα εθηηκήζνπλ εάλ είλαη 

δπλαηφο ν ηεξκαηηζκφο ηνπ. Οη άιιεο δχν νκάδεο δελ εθηίζνληαλ ζε αξλεηηθή 

ελίζρπζε, αιιά ηνπο αλαηίζεην ε επαλάιεςε ελφο νπδέηεξνπ ήρνπ, δερφκελνη πάιη 

νδεγίεο παξαγσγήο επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο («λαηνπξαιηζηηθή» ζπλζήθε) ή 

νδεγίεο αλαγλψξηζεο ηεο ζπλάξηεζεο ελίζρπζεο («αλαιπηηθή» ζπλζήθε). Οη 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ήηαλ α) ε πηζαλφηεηα εθδήισζεο δξάζεο παξνπζία ηνπ 

αξλεηηθά εληζρπηηθνχ ή νπδέηεξνπ ΔD θαη β) ε ππνθεηκεληθή ςεπδαίζζεζε ειέγρνπ 

πνπ αλέπηπζζαλ ηα ππνθείκελα ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο. 

Σα απνηειέζκαηα δηθαίσζαλ ηηο ππνζέζεηο ηεο Matute. Χο πξνο ηελ 

πηζαλφηεηα εθδήισζεο ζπκπεξηθνξάο, ηα άηνκα πνπ δέρηεθαλ νδεγίεο απφθηεζεο 

ελίζρπζεο έδξαζαλ ζην 90% πεξίπνπ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εκθαλίζηεθε ην Δ
ΔΔ-

 θαη 

ζην 85% ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ην ΔD ήηαλ ν νπδέηεξνο ήρνο. ε πιήξε αληίζεζε, ηα 

άηνκα κε νδεγία αληίιεςεο ηεο ζπλάξηεζεο ελίζρπζεο έδξαζαλ ζην 60 θαη 40% ησλ 

πεξηπηψζεσλ, αληίζηνηρα. Πην ζεακαηηθή ήηαλ ε δηαθνξά ζηε κέηξεζε ηεο 

ςεπδαίζζεζεο ειέγρνπ. Οη νκάδεο κε ηελ πξψηε νδεγία βαζκνιφγεζαλ ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα ειέγρνπλ ηε ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε κε 58%, είηε ήηαλ αξλεηηθή 

είηε ζεηηθή, ελψ ηα άηνκα κε ηε δεχηεξε νδεγία απνθάζηζαλ φηη δελ είραλ ζρεδφλ 

θαζφινπ έιεγρν (4%) ζηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ, ελψ απηνί ζηε 

ζπλζήθε ηνπ νπδέηεξνπ εξεζίζκαηνο – ΔD έθξηλαλ φηη ε δξάζε ηνπο απνκάθξπλε ηελ 

πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ην επηδησθφκελν γεγνλφο, αμηνινγψληαο σο αξλεηηθφ ηνλ 

έιεγρφ ηνπο (κ.φ. = -2%)! 

ε γεληθέο γξακκέο, ηα άηνκα κε νδεγία απφθηεζεο ελίζρπζεο ήηαλ πην 

ελεξγεηηθά θαη κε ηζρπξή ςεπδαίζζεζε ειέγρνπ, ελψ ηα άηνκα κε νδεγία εθηίκεζεο 

ηεο ζρέζεο ζπκπεξηθνξάο – ζπλέπεηαο πην παζεηηθά, αιιά ρσξίο ςεπδαηζζήζεηο. 

Όπσο επηζεκαίλεη θαη ε ζπγγξαθέαο, είλαη αμηνζεκείσηε ε επίδξαζε ησλ νδεγηψλ 

ζηε ζπκπεξηθνξά, θαζψο θαη ε αληηζηνηρία ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ νκάδσλ κε ηελ 

«άζθνπε», πξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ηδενςπραλαγθαζκνχ θαη ηελ 

«παξαηηεκέλε», αιιά ίζσο πην ξεαιηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θαηάζιηςεο (γηα θάπνηεο 

πην ζχγρξνλεο αλαιχζεηο ζην “depressive realism” βιέπε Blanco, Matute & Vadillo, 

2009, 2012). Μεηά θαη απφ απηή ηελ έξεπλα, γίλεηαη θαλεξφ φηη 2 ζεκαληηθέο 

κεηαβιεηέο ππεηζέξρνληαη ζηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ππνδεηγκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ ηδενςπραλαγθαζκφ θαη ηελ θαηάζιηςε. Χο 

πξνο ηε δεκηνπξγία, ζεκαληηθφ ξφιν θαίλεηαη φηη παίδεη ε ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε 

ιεθηηθψλ θαλφλσλ, φπσο νη νδεγίεο, θαζψο θαη ε γεληθεπκέλε ηάζε ηήξεζήο ηνπο. Χο 

πξνο ηε δηαηήξεζε, είλαη αλαγθαία ε ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε ησλ αληίζηνηρσλ 

έθδεισλ δξάζεσλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζπλάξηεζε ελίζρπζεο πνπ πεξηγξάθεη ν 

θαλφλαο. 

Ο ξφινο ηνπ είδνπο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο (αξλεηηθή – ζεηηθή) δε θάλεθε 

λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ παξαπάλσ έξεπλα (Matute, 1996), φκσο κηα 

ζεκαληηθή επηθχιαμε παξέκελε. Ζ παξαγσγή ελφο εξεζίζκαηνο ζηηο κηζέο ζπλζήθεο 

απνηειεί δηαδηθαζία ζεηηθήο ελίζρπζεο, φκσο νη θαζεαπηφ ηδηφηεηεο ηνπ 
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ζπγθεθξηκέλνπ εξεζίζκαηνο (έλαο νπδέηεξνο ήρνο) δε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

ηδηαίηεξα εληζρπηηθέο. Έηζη, ην 2003 νη Aeschlemann et al. πξνρψξεζαλ ζηε 

δεκηνπξγία ελφο εμεηδηθεπκέλνπ πεηξακαηηθνχ ππνδείγκαηνο, κε ζηφρν λα ζπγθξίλνπλ 

ηηο επηδξάζεηο ηεο ζεηηθήο κε απηέο ηηο αξλεηηθήο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο ζηελ 

αλάπηπμε πξνιεπηηθψλ αληηιήςεσλ. πγθεθξηκέλα, νη κηζνί ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλά ηνπο θαινχληαλ λα παξάγνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηε ιέμε “GOOD” ζηελ 

νζφλε ελφο ππνινγηζηή, ρξεζηκνπνηψληαο έμη πιήθηξα, ελψ νη άιινη κηζνί έπξεπε λα 

ηεξκαηίζνπλ θαη λα απνθχγνπλ ηελ εκθάληζε ηεο ιέμεο “BAD”. Φπζηθά, ην 

πξφγξακκα ζεηηθήο/ αξλεηηθήο ελίζρπζεο ήηαλ αλεμάξηεην απφ ηηο δξάζεηο ησλ 

ππνθεηκέλσλ, ζπγθεθξηκέλα ΑΡ 6 δεπηεξνιέπησλ γηα ηνπο κηζνχο θαη ΑΡ 6 ιεπηψλ 

γηα ηνπο άιινπο κηζνχο. Γεκηνπξγήζεθαλ έηζη 2*2 πεηξακαηηθέο νκάδεο. Δμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ήηαλ απνθιεηζηηθά κηα κέηξεζε απηναλαθνξάο, απνηεινχκελε απφ ηελ 

ππνθεηκεληθή αληίιεςε ειέγρνπ θαη ηε ζηγνπξηά γηα ηε κέζνδν ειέγρνπ ησλ 

εξεζηζκάησλ πνπ είρε «αλαθαιχςεη» ν  θάζε ζπκκεηέρσλ. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη κφλν ε ζπλζήθε φρη ζπρλήο (ΑΡ 6 ιεπηψλ) 

αξλεηηθήο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο πξνμέλεζε ηζρπξή αληίιεςε ειέγρνπ, κε κέζν 

φξν απηνβαζκνιφγεζεο 5/7. ηηο ππφινηπεο 3 ζπλζήθεο νη ζπκκεηέρνληεο 

βαζκνιφγεζαλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ειέγρνπλ ηα εληζρπηηθά εξεζίζκαηα ζεκαληηθά 

ρακειφηεξα, κε πεξίπνπ 2/7. Παξφκνηα βαζκνιφγεζαλ θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

εκπηζηνζχλε ζηε κέζνδν ειέγρνπ πνπ βξήθαλ, κε εθείλνπο ζηε ζπλζήθε 

ζπκπησκαηηθήο αξλεηηθήο ελίζρπζεο λα «πέθηνπλ» ζην 3/7. Σα απνηειέζκαηα 

θάλεθαλ λα επηβεβαίσζαλ ηελ ππφζεζε ησλ Aeschlemann et al., φηη, δειαδή, νη 

θαηαζηάζεηο ζπάληαο ζπκπησκαηηθήο αξλεηηθήο ελίζρπζεο παξέρνπλ έλα πην «γφληκν 

έδαθνο» γηα ηελ αλάπηπμε πξνιεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ. Σν ζθεπηηθφ ηνπο ήηαλ φηη, 

αληίζεηα κε ηε ζεηηθή ελίζρπζε θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Skinner, ζηελ πεξίπησζε 

ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο, ε πηζαλφηεηα εθδήισζεο κηαο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

ππνηίζεηαη απνηξέπεη ηελ εκθάληζε ελφο αξλεηηθνχ εληζρπηή (απνθπγή) εληζρχεηαη 

φζν ζπαληφηεξα απηφο εκθαλίδεηαη. αλ παξάδεηγκα έθεξαλ ηε ιήςε βηηακηλψλ, 

δξάζε πνπ εληζρχεηαη αξλεηηθά θαη ίζσο θαη ζπκπησκαηηθά απφ ηελ έηζη θη αιιηψο 

ζπάληα εκθάληζε κηαο αξξψζηηαο. 

ε έλα δεχηεξν πείξακα ησλ ίδησλ, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα παξαιιαγή ηνπ 

παξαπάλσ ππνδείγκαηνο. Ζ ζπρλφηεηα ησλ εληζρπηψλ άιιαμε ζε Μεηαβιεηφ Ρνιφη 

15‟‟ γηα ηε κία ζπλζήθε, ελψ ζηελ άιιε δελ εκθαλίδνληαλ θαζφινπ εληζρπηέο (νχηε 

ζεηηθνί, νχηε αξλεηηθνί). Δπίζεο, άιιαμαλ θαη νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο. Απηή ηε 

θνξά ε δξάζε – ζηφρνο πεξηνξίζηεθε ζε 1 πιήθηξν, θάηη πνπ επέηξεςε ηε κέηξεζε 

ηεο ζπρλφηεηαο εθδήισζεο ηεο «πξνιεπηηθήο» δξάζεο. Δπηπιένλ ε εξψηεζε 

απηναλαθνξάο ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ειέγρνπ έγηλε 

δηρνηνκηθή (λαη/ φρη), ελψ παξέκεηλε 7βάζκηα ε αμηνιφγεζε ηεο ζηγνπξηάο. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζε ζχγθξηζε κε ηε ζπλζήθε ΑΡ 6‟‟ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ πεηξάκαηνο, ε ζπλζήθε ΜΡ 15‟‟ πξνμέλεζε παξφκνηα εθηίκεζε 

ζηγνπξηάο ζηελ θαηάζηαζε ζεηηθήο ελίζρπζεο, αιιά ζρεδφλ δηπιάζηα εθηίκεζε ζηελ 

θαηάζηαζε αξλεηηθήο ελίζρπζεο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζηελ κείσζε ηεο 
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ζπρλφηεηαο ησλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνζέζεηο ησλ Aeschlemann 

et al., είηε ζηε κεηάβαζε ζε Μεηαβιεηφ απφ Ακεηάβιεην πξφγξακκα, πνπ φπσο 

γλσξίδνπκε, δηαζέηεη κεγαιχηεξε εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (Μέιινλ, 2007). 

ηε ζπλζήθε φπνπ θαλέλαο εληζρπηήο δελ εκθαλίζηεθε, ε ζηγνπξηά «ζθαξθάισζε» 

ζην 5/7 ζηελ θαηάζηαζε νδεγίαο αξλεηηθήο ελίζρπζεο, πςειφηεξε φισλ ησλ 

ζπλζεθψλ, ελψ ζηελ θαηάζηαζε ζεηηθήο ελίζρπζεο «θαηξαθχιεζε» ζην 1/7, 

ρακειφηεξε φισλ ησλ ζπλζεθψλ. Ζ κέηξεζε ησλ δξάζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

έδσζε αλάκηθηα απνηειέζκαηα: πεξηζζφηεξεο δξάζεηο εκθαλίζηεθαλ ζηε «ζεηηθή» 

ζπλζήθε ΜΡ 15‟‟, αθνινπζνχζε ε αληίζηνηρε «αξλεηηθή» ζπλζήθε, χζηεξα ε 

«ζεηηθή» ρσξίο εξέζηζκα θαη ηέινο ε «αξλεηηθή» ρσξίο εξέζηζκα. Σα απνηειέζκαηα 

απηά δχζθνια εξκελεχνληαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο ζπλαξηήζεηο ελίζρπζεο. 

Δλδερνκέλσο λα νθείινληαη ζηελ παξάβιεςε ηνπ γεγνλφηνο φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζε 

θάζε ζπλζήθε ελζαξξχλνληαλ λα εθδειψζνπλ θαη δξάζεηο απνθπγήο εθηφο απφ 

ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο ελίζρπζεο (βιέπε νδεγίεο παξαπάλσ). Χζηφζν, απφ απηή ηελ 

έξεπλα πξνθχπηεη ην πνιχηηκν ζπκπέξαζκα φηη ηα πξνγξάκκαηα αξλεηηθήο 

ελίζρπζεο είλαη γεληθά απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ θαιιηέξγεηα πξνιεπηηθψλ 

αληηιήςεσλ. Δπίζεο γηα άιιε κηα θνξά βιέπνπκε ηελ θαηαιπηηθή επίδξαζε ησλ 

νδεγηψλ σο θαζνδεγεηηθά δηαθξηηηθψλ εξεζηζκάησλ (ΔD(K) – Μέιινλ, 2007) - 

ιεθηηθψλ θαλφλσλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ηέηνηνπ είδνπο 

πεηξάκαηα. 

Δληνπίδνληαο ηα παξαπάλσ κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα, νη Bloom et al. (2007) 

επηρείξεζαλ λα επαλαιάβνπλ ην ππφδεηγκα ηνπ πεηξάκαηνο 1 ησλ Aeschlemann et al., 

πξνζζέηνληαο επηπιένλ 4 ζπλζήθεο «θαζαξήο» ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο ελίζρπζεο. Οη 

ππφινηπεο παξάκεηξνη έκεηλαλ ζηαζεξέο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ: 1) κεγαιχηεξε 

αληίιεςε ειέγρνπ ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλδχαδαλ ελίζρπζε θαη απνθπγή, ζε ζρέζε 

κε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ πεξηείραλ κφλν ελίζρπζε· 2) ε αξλεηηθή ελίζρπζε 

πξνμελνχζε κεγαιχηεξε αληίιεςε ειέγρνπ απ‟ φ, ηη ε ζεηηθή ελίζρπζε· 3)ε κέγηζηε 

εθηίκεζε ειέγρνπ θαη ζηγνπξηάο ζεκεηψζεθε ζηε ζπλζήθε ηαπηφρξνλεο απνθπγήο 

θαη ζπάληαο αξλεηηθήο ελίζρπζεο· 4) ε ρακειφηεξε εθηίκεζε ειέγρνπ ζεκεηψζεθε 

ζηε ζπλζήθε ζπάληαο αξλεηηθήο ελίζρπζεο (ιφγσ παξαηεηακέλεο εκθάληζεο ηνπ Δ
ΔΔ-

 

θαη, άξα, εμάιεηςεο ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο). Σα απνηειέζκαηα επηδέρνληαη 

πνιιαπιέο αλαιχζεηο εμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ζπλαξηήζεσλ ελίζρπζεο πνπ 

πεξηείραλ νη ζπλζήθεο. Δίλαη μεθάζαξε, σζηφζν, ε επίδξαζε ηεο ζπκπησκαηηθήο 

απνθπγήο θαη γεληθά ηεο ζπκπησκαηηθήο αξλεηηθήο ελίζρπζεο ζηε δεκηνπξγία 

πξνιεπηηθψλ ιεθηηθψλ θαλφλσλ, φπσο απεηθνλίδεηαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ κειέηεο.  

Μηα αθφκα έξεπλα έδεημε ην ξφιν ηνπ κεραληζκνχ ηεο ζπκπησκαηηθήο 

ελίζρπζεο ζηε δεκηνπξγία πξνιεπηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, απηή ηε θνξά ζην ρψξν ηεο 

αληίιεςεο. Ο Mellon (2009) ελίζρπζε ζπκπησκαηηθά ηελ ηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

λα δηαθξίλνπλ σο θσηεηλφηεξν ην έλα απφ δχν φκνηα εξεζίζκαηα. Σα ππνθείκελα 

θαινχληαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα παηρλίδη «νπηηθήο κάζεζεο θαη ζπλαηζζήκαηνο», 

φπνπ θαινχληαλ λα δηαιέγνπλ θάζε θνξά ην θσηεηλφηεξν απφ δχν εξεζίζκαηα, δεμηά 

θαη αξηζηεξά ζηελ νζφλε ελφο ππνινγηζηή. Απηφ πνπ δελ γλψξηδαλ ήηαλ φηη ην 40% 
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ησλ δεπγαξηψλ ήηαλ ίζεο θσηεηλφηεηαο. Ζ επηινγή ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ εξεζίζκαηνο 

είρε πξνγξακκαηηζκέλε ζπλέπεηα, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο ηνπ: ελίζρπζε ή ηηκσξία 

(έλδεημε «ζσζηήο» ή «ιάζνο» επηινγήο). Σν 1/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ φκνησλ δεπγαξηψλ 

επέθεξε κφλν ελίζρπζε ζηελ επηινγή θάπνηνπ απφ ηα ίζεο θσηεηλφηεηαο εξεζίζκαηα, 

ην 1/3 επέθεξε πφηε ελίζρπζε θαη πφηε ηηκσξία, ελψ ην ππφινηπν 1/3 πεξηείρε κφλν 

ηηκσξία. Σα πξνγξάκκαηα ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο ή/θαη ηηκσξίαο παξνπζηάδνληαλ 

κε δηαθνξεηηθή ζεηξά γηα θαζεκία απφ ηηο 4 πεηξακαηηθέο νκάδεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ. Βξέζεθε φηη νη ζπλέπεηεο ηεο δξάζεο επηινγήο ηνπ δεμηνχ ή 

αξηζηεξνχ, κεηαμχ ησλ ίζεο θσηεηλφηεηαο εξεζίζκαηα, θαζφξηδαλ ηελ αληίιεςε ηεο 

θσηεηλφηεηαο ησλ επφκελσλ ηζνδχλακσλ δεπγαξηψλ. ην 1/3 πνπ πεξηείρε κφλν 

ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε, ήηαλ μεθάζαξε ε πξνηίκεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ 

πιεπξά πνπ είρε ζπρλφηεξα εληζρπζεί ζπκπησκαηηθά. Ζ εξκελεία πνπ δφζεθε γη απηφ 

ην αμηνπξφζεθην θαηλφκελν «αληηιεπηηθήο πξνθαηάιεςεο» ήηαλ φηη ε ζπκπεξηθνξά 

ηεο αληίιεςεο ηεο θσηεηλφηεηαο εληζρχζεθε ζπκπησκαηηθά απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

ηαπηφρξνλεο θηλεηηθή δξάζεο επηινγήο ηνπ ελφο απφ ηα ίζεο θσηεηλφηεηαο 

εξεζίζκαηα. Πξνο επίξξσζε ηεο εξκελείαο απηήο, ζρεδφλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο, ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ηε ζπλεδξία, δελ αλέθεξαλ λα παξαηήξεζαλ δεπγάξηα 

εξεζηζκάησλ πνπ λα ήηαλ αδχλαηνλ λα δηαθξηζνχλ, νχηε θάπνηα πξνζσπηθή ηνπο 

πξνηίκεζε πξνο ηε κία ή ηελ άιιε πιεπξά. Ζ επέθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ζπκπησκαηηθφηεηαο θαη ζηελ αληηιεπηηθή ζπκπεξηθνξά απνηειεί κηα αθφκα έλδεημε 

ηεο γεληθφηεηαο ηνπ κεραληζκνχ θαη αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ 

πεηξακαηηθή έξεπλα ζηηο επηδξάζεηο ηνπ ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη εηδηθά ζηε 

δηακφξθσζε θαη δηαηήξεζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

«ςπρνπαζνινγηθέο». 

 

 

Α.2.2.  Η  αλάιπζε  ηεο  ζπκπεξηθνξάο  ζηηο Πξνιήςεηο, ηελ  

Ιδενςπραλαγθαζηηθή  Γηαηαξαρή  θαη  ηελ  Σαύηηζε  θέςεο  –  Πξάμεο :  κηα  

εξκελεπηηθή  πξόηαζε 

 

Πξάγκαηη, ν κεραληζκφο ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμήγεζε ζπρλψλ αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο νη 

πξνιήςεηο , νη δεηζηδαηκνλίεο, ηα ηειεηνπξγηθά. Σέηνηα είδε ζπκπεξηθνξψλ 

εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζε πιαίζηα φπνπ νη πηζαλφηεηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο κηαο ή 

ηεο άιιεο έθβαζεο είλαη αβέβαηεο θαη ην δηαθχβεπκα ζρεηηθά κεγάιν. Τπάξρνπλ 

πνιιέο πεξηπηψζεηο θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη πέξα απφ ηνλ επηζπκεηφ 

αλζξψπηλν έιεγρν. Ο θαηξφο, ε αζζέλεηα, ε ηχρε, ε δσή, ν ζάλαηνο, νη ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, είλαη θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαηλφκελα πάλσ ζηα 

νπνία ν άλζξσπνο δελ αζθεί (αθφκα, ηνπιάρηζηνλ) φζν έιεγρν ζα ήζειε. Απηή ε 

«ζηέξεζε» ειέγρνπ πνπ φινη βηψλνπκε ζε θάπνηεο θαηαζηάζεηο, αλ ζπλδπαζηεί κε 
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κηα ηπραία ζπλχπαξμε κηαο ζπκπεξηθνξάο καο κε ην πξνζδνθψκελν γεγνλφο, 

δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο  γηα κηα ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε, αθφκα θαη αλ ε δξάζε 

καο δελ έρεη, απφ πιεπξάο αηηηφηεηαο, θακία ζρέζε κε ην απνηέιεζκα πνπ ππνηίζεηαη 

φηη παξάγεη. Ο ρνξφο ηεο βξνρήο, νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

«ππνρνλδξίαζε», ηα ηειεηνπξγηθά θαιήο ηχρεο θαη ηα γνχξηα, νη πξνζεπρέο, ε 

«ιεπθή» θαη «καχξε» καγεία, ε αζηξνινγία, φια ζπληζηνχλ θαηλφκελα 

ζπκπεξηθνξψλ πξνζπάζεηαο ειέγρνπ αλεμέιεγθησλ θαηαζηάζεσλ, πνπ κφλν θαηά 

ζχκπησζε κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ. 

Αο ππνζέζνπκε, γηα παξάδεηγκα, φηη κηα θπξία πεγαίλεη ζηελ εθθιεζία θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο θξίζηκεο εγρείξεζεο ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Πξνζεχρεηαη ζηε ζεφηεηα πνπ 

πηζηεχεη λα βνεζήζεη ηνλ άξξσζην άληξα ηεο θαη κάιηζηα θάλεη θαη «ηάκα», 

πξνζθέξεη, δειαδή, σο ζπζία ζηε ζεφηεηα έλα απφ ηα θνζκήκαηά ηεο. Ζ εγρείξεζε 

ηνπ ζπδχγνπ βαίλεη θαιψο θαη απηφο αλαξξψλεη ζχληνκα. Πηζαλφηαηα ν ζχδπγνο 

βνεζήζεθε πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλζξψπηλε επηζηήκε ηεο ηαηξηθήο, παξά απφ 

ηε ζετθή παξέκβαζε. Πηζαλφηαηα, επίζεο, ην ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα ηεο θπξίαο ηνπ 

παξαδείγκαηφο καο λα έρεη απμεζεί. Βέβαηα, έλα ινγηθφ επηρείξεκα ζα ήηαλ φηη ε 

θπξία απηή είρε έηζη θη αιιηψο πςειφ ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα, γηα λα απνηαζεί ζηα 

ζεία ηελ θξίζηκε ζηηγκή. ηε δεκηνπξγία ησλ κεηαθπζηθψλ πίζηεσλ ε νηθνγέλεηα θαη 

ε θνηλσληθή θαηήρεζε, ελ γέλεη, ελδερνκέλσο λα παίδνπλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν απφ 

ηηο ζπκπηψζεηο. Γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο, σζηφζν, είλαη απαξαίηεηεο θαη θάπνηεο 

«επηβεβαηψζεηο», φπσο ζε κηα δχζθνιε ζηηγκή αλάγθεο. Γηα λα γίλεη θαιχηεξα 

θαηαλνεηφο ν ξφινο ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο, κπνξνχκε λα αλαινγηζηνχκε ηελ 

αληίζηξνθε επίδξαζε, απηή ηεο ζπκπησκαηηθήο ηηκσξίαο· ηη ζα ζπλέβαηλε, αλ ηειηθά 

ν ζχδπγνο δελ «ζσδφηαλ» απφ ηε ζεφηεηα θαη απεβίσλε; Θα ζπλέρηδε ε ρήξα, πιένλ, 

θπξία ηεο κηθξήο ηζηνξίαο καο λα πξνζεχρεηαη ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο, λα παξέρεη 

«ηάκαηα», ή αθφκα θαη λα πηζηεχεη ζηε ζεφηεηα…; 

Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα, πνπ ελδερνκέλσο λα αληαπνθξίλεηαη κε ηε κία ή 

ηελ άιιε ηνπ εθδνρή ζε θπξίεο θαη θχξηνπο πνπ ν θαζέλαο καο γλσξίδεη, ππελζπκίδεη 

κε βησκαηηθφ ηξφπν κηα αξρή πνπ φινη γλσξίδνπκε, αιιά ζπρλά παξαβιέπνπκε (π.ρ. 

Catania, 2005): ηελ επίδξαζε ηεο ηπραηφηεηαο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ έκβησλ 

νξγαληζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλζξψπνπ. ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε, 

παξνπζία ελφο πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο (Δ
ΔΔ-

), ηεο απεηιήο ζαλάηνπ, ε θπξία 

πξνζεπρήζεθε θαη έθαλε ζπζία (Γ), θάηη πνπ παξήγε απηφκαηα εξεζίζκαηα (Δ0) φπσο 

ην άξσκα ηνπ ιηβαληνχ θαη ζθέςεηο αλαθνχθηζεο (Δ
ΔΔ+

). Λίγν αξγφηεξα, ε απεηιή 

ζαλάηνπ ηεξκαηίζηεθε θαη έληνλα ζπλαηζζήκαηα ραξάο πιεκκχξεζαλ ηελ ελ ιφγσ 

θπξία· βίσζε, δειαδή, κηα θαηάζηαζε ζπκπησκαηηθήο αξλεηηθήο ελίζρπζεο ηεο 

δξάζεο ηεο πξνζεπρήο θαη ηεο ζπζίαο. 

 Δπηιέμακε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά γηαηί ηαηξηάδεη κε ηα θνηλσληθά 

αλακελφκελα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο γηα κηα γπλαίθα ζηε ζέζε ηεο θπξίαο. Αλ γηα ην 

άηνκν απηφ δελ είρε θακία εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ε ηήξεζε κεηαθπζηθψλ 

ιεθηηθψλ θαλφλσλ, ζα κπνξνχζε λα εθδειψζεη κηα άιιε δξάζε αλακέλνληαο ηελ 

έθβαζε ηεο εγρείξεζεο. Μπνξεί λα πήγαηλε κηα βφιηα ζην θνληηλφ πάξθν θαη λα 
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δηάβαδε κηα εθεκεξίδα πνπ βξήθε πάλσ ζην παγθάθη. Ση πηζαλφηεηεο έρεη ζην κέιινλ 

λα θάλεη ην ίδην, αλ επηθξαηήζεη ην αηζηφδνμν (αλάξξσζε ηνπ ζπδχγνπ) ή ην 

απαηζηφδνμν (ζάλαηνο ζπδχγνπ) ζελάξην; Καλείο δε κπνξεί λα πξνγλψζεη κειινληηθά 

γεγνλφηα κε ζηγνπξηά, ε πεηξακαηηθή αλάιπζε, φκσο, έρεη δείμεη φηη νη ζεηηθνί θαη 

αξλεηηθνί εληζρπηέο, αθφκα θη αλ είλαη ηφζν αζήκαληνη φζν πφληνη ζε ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή, κεηαβάιινπλ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

πξνεγήζεθε απηψλ, είηε έρνπλ πξαγκαηηθή ζρέζε κε απηήλ, είηε φρη. Ζ δηαδηθαζία 

ηεο ζπζρέηηζεο εξεζηζκάησλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο εμαξηεκέλσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αληαλαθιαζηηθψλ, πνπ εκπεξηέρεηαη ζην θαηλφκελν ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο 

(φπσο θαη ζε φια ηα θαηλφκελα ηεο αιιειεπίδξαζεο ζπκπεξηθνξάο - πεξηβάιινληνο), 

δελ θάλεη δηαθξίζεηο κεηαμχ ηππηθά ινγηθψλ θαη «παξάινγσλ» ζπλδέζεσλ· ελψλεη 

ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο κε βησκαηηθφ ηξφπν. 

 Έηζη, ην άηνκν πνπ πιεξνί ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο 

ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο, ελδέρεηαη λα ζθέθηεηαη φηη είλαη κνιπζκέλα ηα 

ρέξηα ηνπ εμαηηίαο ηεο ρεηξαςίαο πνπ κφιηο αληάιιαμε, ηε ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ζε 

κηα ακήραλε θνηλσληθή πεξίζηαζε. Ζ ζθέςε απηή πξνμελεί ηε δξάζε ηεο 

απνρψξεζεο γηα ηελ ηνπαιέηα, γεγνλφο πνπ ηεξκαηίδεη ηνλ πξαγκαηηθφ αξλεηηθφ 

εληζρπηή (ηνπο άιινπο αλζξψπνπο). Ζ αλαθνχθηζε απηή ζπλδπάδεηαη ρσξνρξνληθά 

κε ηελ «αλαθνχθηζε» απφ ηελ απνκάθξπλζε ηεο πηζαλφηεηαο κφιπλζεο. Έηζη ηα 

απηφκαηα εξεζίζκαηα ηνπ πιπζίκαηνο ησλ ρεξηψλ απνθηνχλ ζεηηθά εληζρπηηθή 

δχλακε, κεηαηξέπνληαη ζε «ζήκαηα αζθάιεηαο» (“safety signals” – Dinsmoor, 2001, 

Μέιινλ, 2007). Ζ έλαξμε ηεο ζπληειεζηηθήο αιπζίδαο είλαη, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, έλα εμαξηεκέλα αξλεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα – πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα 

(Δ
ΔΔ-

), φπσο κηα ρεηξαςία, πνπ «πξνεηδνπνηεί» φηη αθνινπζεί κηα θνηλσληθή εκπινθή, 

φπσο απηέο πνπ έρνπλ ελδερνκέλσο ηηκσξεζεί ζην παξειζφλ, έλα εξέζηζκα κε 

αλεμάξηεηε αξλεηηθά εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (Δ
ΑΔ-

). Πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ε επαλάιεςε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ην άηνκν εθδειψλεη θάπνηα 

δξάζε πνπ ηεξκαηίδεη ηα Δ
ΔΔ-

 θαη πξνζθέξεη αζθάιεηα απφ ην ηηκσξεηηθφ 

πεξηβάιινλ. Σα απηφκαηα εξεζίζκαηα απηψλ ησλ δξάζεσλ ζηαδηαθά απνθηνχλ 

ζεηηθά εληζρπηηθέο ηδηφηεηεο, απμάλνληαο ηελ πηζαλφηεηα εθδεισζνχλ θαη λα 

εληζρπζνχλ μαλά, ζπκπησκαηηθά θαη κε. 

Χζηφζν, ε ζεηηθή απηή εληζρπηηθή δχλακε είλαη θαη «ζπκπησκαηηθή», κε ηελ 

έλλνηα φηη νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα παξήγε ηελ επηζπκεηή απνκφλσζε ζα 

εληζρπφηαλ· δελ έρεη ζεκαζία αλ ζα ήηαλ κηα νπνηαδήπνηε άιιε δηθαηνινγία 

απνρψξεζεο, κηα πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ αξλεηηθψλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ, 

αθφκα θαη κηα αληεπίζεζε ζε πεξίπησζε θνηλσληθήο ηηκσξίαο. Σν αλ απηή ε δξάζε 

ζα είλαη λνεηηθή αξηζκεηηθή, ηαθηνπνίεζε, έιεγρνο ή πιχζηκν εμαξηάηαη απφ ηηο 

αξρηθέο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηφ πνπ εληζρχεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε κνξθή ηεο δξάζεο: ε απνκάθξπλζε απφ ηα Δ
ΔΔ-

 θαη ζπλεπψο 

απφ ηα Δ
ΑΔ-

. Σν αθξηβέο πεξηερφκελν ησλ δξάζεσλ είλαη, εληφο ησλ νξίσλ 

ζπκβαηφηεηαο κε ηελ θαηάιιειε κνξθή, ζπκπησκαηηθφ. Ζ ηήξεζε ιεθηηθψλ 

θαλφλσλ, φπσο θαη ε κίκεζε πξνηχπνπ, πηζαλφηαηα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
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έλαξμε ηεο εδξαίσζεο ηεο εληζρπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θαηαλαγθαζκψλ, 

φκσο ε ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε ζπκβάιιεη ζηε δηαηψληζή ηνπο. 

Οη εκκνλέο ή ηδενιεςίεο κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ σο άθακπηνη θαη 

αλαθξηβείο ιεθηηθνί θαλφλεο πνπ δηαηεξνχληαη επίζεο κέζσ ζπκπησκαηηθήο, 

αξλεηηθήο θπξίσο, ελίζρπζεο. Ζ ζθέςε «Αλ δε κεηξήζσ φια ηα αληηθείκελα ηνπ 

γξαθείνπ, θάηη θαθφ ζα ζπκβεί» κάιινλ δελ είλαη θαη πνιχ βάζηκε. Αλ ηα κεηξήζσ, 

φκσο, θαη δε ζπκβεί ηίπνηα θαθφ, ε εκκνλή κνπ επηβεβαηψζεθε, εληζρχζεθε 

ζπκπησκαηηθά αξλεηηθά απφ ηε κε πξαγκαηνπνίεζε ηίπνηα θαθνχ· αλ δελ ηα 

κεηξήζσ θαη κεζαχξην ρηππήζσ ζηε γσλία ηνπ γξαθείνπ, ε πξφβιεςή κνπ πάιη 

«επηβεβαηψλεηαη». Οη πηζαλφηεηεο είλαη κε ην κέξνο ησλ εκκνλψλ. Ζ αλάγθε γηα 

έιεγρν θαη ην έληνλν άγρνο πνπ ζπλήζσο ηηο ζπλνδεχεη «ραιαξψλεη» ηελ αληίιεςε 

θαη εμαγσγή αηηησδψλ ζπκπεξαζκάησλ· εθ φζνλ πξφθεηηαη γηα πξνηάζεηο 

κεηαθπζηθνχ παξά ινγηθνχ ραξαθηήξα, εληζρχνληαη ζπκπησκαηηθά εχθνια θαη 

θάκπηνληαη δχζθνια. 

ε αληίζεζε κε ηηο γλψζεηο, πνπ κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ σο ιεθηηθά 

θαζνδεγεηηθά δηαθξηηηθά εξεζίζκαηα (ΔD(K)) πνπ πεξηγξάθνπλ κε πςειή αθξίβεηα 

ηελ ηζρχνπζα ζπλάξηεζε ελίζρπζεο ζπκπεξηθνξάο – πεξηβάιινληνο, νη εκκνλέο, 

φπσο θαη νη πξνιήςεηο θαη γεληθά νη πίζηεηο απνηεινχλ ιεθηηθνχο θαλφλεο κε 

ακθηζβεηνχκελε θαη κε ηεθκεξησκέλε αθξίβεηα. Ζ ζρέζε ζπκπεξηθνξάο – 

πεξηβάιινληνο πνπ πεξηγξάθνπλ είλαη ζπρλά ππεξβνιηθή ή παξάινγε. Σν ίδην ηζρχεη 

γηα ηηο πεπνηζήζεηο πνπ απνηεινχλ ηελ Σαχηηζε θέςεο – Πξάμεο, δειαδή ηελ 

πηζαλνινγηθή πίζηε – ΔD(K): « Αλ ζθεθηψ θάηη, έρεη πεξηζζφηεξε πηζαλφηεηα λα 

ζπκβεί», θαζψο θαη ηελ εζηθή πίζηε – ΔD(K): «Αλ ζθεθηψ θάηη θαθφ, ζεκαίλεη φηη 

είκαη θαθφο άλζξσπνο». 

Γεδνκέλνπ φηη νη ζθέςεηο απηέο ζπλήζσο απνηεινχλ αξλεηηθνχο εληζρπηέο γηα 

ην άηνκν, πψο κπνξεί λα εμεγείηαη ε ζπρλή εθδήισζή ηνπο; Πξνηείλνπκε φηη ηζρχεη 

θάηη αληίζηνηρν κε ην παξάδεηγκα ησλ εκκνλψλ. Σν άηνκν παξάγεη, κέζσ ησλ 

δξάζεσλ ζθέςεο, πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα (Δ
ΔΔ-

), ηα νπνία πξνμελνχλ ηελ εθδήισζε 

άιισλ δξάζεσλ (θαηαλαγθαζκψλ, απψζεζεο, λνεηηθήο εμνπδεηέξσζεο), ψζηε λα 

ηεξκαηηζηνχλ ηα Δ
ΔΔ-

 θαη καδί ην ελδερφκελν πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ηζρπξφηεξνπ 

Δ
ΑΔ-

. Γηα παξάδεηγκα, ε ελεξγνπνίεζε ηνπ E(D)K: «Ό, ηη ζθέθηνκαη, γίλεηαη», ζηελ 

πεξίπησζε ελφο αηφκνπ πνπ ζθέθηεηαη ζηηγκηαία ηελ πηζαλφηεηα λα πάζεη θάπνην 

αγαπεκέλν ηνπ πξφζσπν ηξνραίν αηχρεκα, παξάγεη αξλεηηθνχο εληζρπηέο θαη 

δπζάξεζηεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. Αθνινχζσο, ε εθδήισζε κηαο 

πξνιεπηηθήο (π.ρ. κέηξεκα αληηθεηκέλσλ) ή «ινγηθήο» δξάζεο (π.ρ. ηειεθψλεκα ζην 

πξφζσπν θαη παξφηξπλζε αζθαινχο νδήγεζεο) εμππεξεηεί ζηελ αλαθνχθηζε ηνπ 

αηφκνπ θαη ζηε δηαβεβαίσζή ηνπ φηη ην Δ
ΑΔ-

 πνπ θνβάηαη (π.ρ. ηξνραίν) είηε δε ζα 

ζπκβεί, είηε, θαη λα ζπκβεί, απηφ έθαλε φ, ηη «πεξλνχζε απφ ην ρέξη ηνπ». Οη αξρηθέο 

ζθέςεηο, δειαδή, ελδερνκέλσο λα δηαηεξνχληαη γηαηί ζπλήζσο ζηελ παξνπζία ηνπο ην 

απεηιεηηθφ ελδερφκελν δελ πξαγκαηνπνηείηαη. ην πιαίζην έληνλνπ άγρνπο, σζηφζν, 

πνπ βηψλεη ην άηνκν, νχηε ε απψζεζε, νχηε ε «ινγηθή» απφξξηςε ησλ θφβσλ ηνπ, 

νχηε ζπκπεξηθνξηθά πεηξάκαηα (π.ρ. αληίζηαζε ζηνλ θαηαλαγθαζκφ θαη αλακνλή 
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«ζπλέπεηαο») είλαη εχθνιν λα εθδεισζνχλ. Σν άηνκν δελ αληέρεη απφ κφλν ηνπ λα 

«παίμεη κε ηηο πηζαλφηεηεο». Δδψ κπνξεί λα βνεζήζεη ε ζεξαπεία ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ζηνπο αλζξψπνπο κε εκκνλέο ή/ θαη ΣΠ. 

Σέινο, σο πξνο ηελ πξνέιεπζε ηεο ΣΠ, είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπλεξγνχλ 

αξθεηνί κεραληζκνί. 1) Ζ γεληθεπκέλε ηάζε ηήξεζεο ιεθηηθψλ θαλφλσλ, αθξηβψλ θαη 

αλαθξηβψλ, είλαη κηα ηάζε πνπ γεληθά εληζρχεηαη ζηελ θνηλσλία, ελψ ε κε ηήξεζή 

ηνπο ηηκσξείηαη· 2) ζπγθεθξηκέλνη, κεηαθπζηθνί ή αλαθξηβείο ιεθηηθνί θαλφλεο ζπρλά 

κεηαδίδνληαη ζηα άηνκα («εζσηεξίθεπζε») απφ θνληηλά νηθνγελεηαθά πξφζσπα θαη 

άιινπο θνηλσληθνχο θνξείο ειέγρνπ, φπσο ε ζξεζθεία. Ο ηξφπνο εδξαίσζήο ηνπο 

είλαη πάιη κέζσ ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο ελίζρπζεο (θαη ηηκσξίαο, πνπ ξπζκίδεη ηελ 

αξλεηηθή ελίζρπζε ησλ αζπκβίβαζησλ κε ηελ ηηκσξεκέλε κνξθψλ δξάζεσλ)· 3) Ζ 

ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε θαη ηδηαίηεξα ε αξλεηηθή, φπσο έρεη δεηρζεί πεηξακαηηθά, 

κπνξεί εχθνια, κε ιίγεο ηπραίεο ζπδεχμεηο, λα εληζρχζεη ηελ ηάζε ηήξεζεο θαη ην 

πεξηερφκελν αλαθξηβψλ θαλφλσλ, νδεγψληαο ζηε δηαηψληζε ηνπ ειέγρνπ πνπ αζθνχλ 

ζηε ζπκπεξηθνξά καο.  

Δηδηθφηεξα, ε αλάιπζε ηεο εζηθήο ΣΠ δείρλεη φηη πξφθεηηαη γηα 

ζξεζθεπηηθνχ ηχπνπ θαλφλεο πεξί εζηθφηεηαο θαη εμαξηεκέλα ζπλαηζζεκαηηθά 

αληαλαθιαζηηθά ελνρήο. Οη θαλφλεο πξνέξρνληαη κέζσ θνηλσληθήο ελίζρπζεο, 

ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο, ελψ ηα αληαλαθιαζηηθά ελνρήο κέζσ ηεο θνηλσληθήο  

ηηκσξίαο ηεο ξεηήο έθθξαζεο ησλ αληίζηνηρσλ «θαθψλ» ζθέςεσλ θαη ηεο εθδήισζεο 

ησλ αληίζηνηρσλ «θαθψλ» πξάμεσλ. Δίλαη ε αθξαία έθθαλζε κηαο απζηεξήο 

θνηλσληθήο εζηθήο, πνπ πξνέξρεηαη απφ έλα ειεγθηηθφ θαη ηηκσξεηηθφ θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ απνζχλδεζε ησλ απηνπαξαγφκελσλ εξεζηζκάησλ ηεο ζθέςεο, πνπ απφ 

κφλα ηνπο είλαη αθίλδπλα, απφ ηα εξεζίζκαηα ηεο θνηλσληθήο, γήηλεο, θαη ηεο «κεηά 

ζάλαηνλ», κεηαθπζηθήο ηηκσξίαο είλαη αλαγθαία γηα κηα απνηειεζκαηηθή 

ςπρνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. 

Όζν γηα ηελ πην «παξάινγε» πηζαλνινγηθή ΣΠ, πέξαλ ησλ φζσλ 

αλαθέξζεθαλ, πξέπεη λα ηνληζηεί ε θπζηνινγηθή ηεο δηάζηαζε. ηηο πςεινχ επηπέδνπ 

νξγάλσζεο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ν έιεγρνο, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε πξφβιεςε 

απνηεινχλ ζήκαηα αζθάιεηαο έλαληη ηεο αβεβαηφηεηαο (θαη ηνπ θηλδχλνπ πνπ απηή 

ζπλεπάγεηαη) θαη εληζρχνληαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά. Όινη βηψλνπκε θαζεκεξηλά 

θαηαζηάζεηο φπνπ ηα εξεζίζκαηα ηεο ζθέςεο καο αθνινπζνχληαη ζχληνκα απφ ηα 

αληίζηνηρα εξεζίζκαηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, θάηη πνπ φρη απιψο είλαη θπζηνινγηθφ, 

αιιά θαη επηζπκεηφ. 

Γηα ην άηνκν πνπ εθηίζεηαη ζε «ζεκαληηθέο ζπκπηψζεηο» (meaningful 

coincidences), φπσο εδψ θαη δεθαεηίεο παξαηήξεζε ν Jung (1920 / 1952), ν αθξηβήο 

ιεθηηθφο θαλφλαο «Ζ ζθέςε ζπρλά αθνινπζείηαη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο» 

κπνξεί εχθνια λα κεηαβιεζεί ζηελ αλαθξηβή κνξθή «Ζ ζθέςε πξνθαιεί ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα». Κιείλνπκε ηελ ελφηεηα απηή κε έλα ηειεπηαίν παξάδεηγκα. Σν 

έθεβν παηδί πνπ, φρη απαξαίηεηα «ζπλεηδεηά», αηζζάλεηαη κηα απμεκέλε αδηαζεζία 

ηεο πξνιεπηηθήο κεηέξαο ηνπ, ελδέρεηαη λα εθδειψζεη ζθέςεηο πνπ αθνξνχλ ζην 
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ζάλαηφ ηεο. Αλ ηχρεη, ιίγεο εβδνκάδεο κεηά, ε κεηέξα ηνπ λα ράζεη ηε δσή ηεο απφ 

μαθληθή αζζέλεηα, ε ηχρε κνηάδεη λα «δνθηκάδεη» ηε ινγηθή ηνπ· ε αληίιεςε ηεο 

αηηηφηεηαο ζθέςεο θαη πξαγκαηηθφηεηαο εληζρχεηαη ζπκπησκαηηθά απφ ηε ζηελή 

ρξνληθή θαη λνεκαηηθή ζπλάθεηά ηνπο θαη απφ ηα (φπνηνπ βαζκνχ) αληηζηαζκηζηηθά 

εξεζίζκαηα πξνεηνηκαζίαο – εζηζκνχ απέλαληη ζην ηειηθφ Δ
ΑΔ-

. ηελ αξρή ηεο 

ζπληειεζηηθήο αιπζίδαο βξίζθνληαλ ηα Δ
ΔΔ-

 αδηαζεζίαο, πνπ πξνμέλεζαλ θαη ηε 

δπζνίσλε πξφβιεςε θαη πξννηψληζαλ ηελ άζρεκε εμέιημε. Ζ πξφβιεςε απηή 

θαζεαπηή φκσο, δε ζπλδέεηαη κε άκεζν ηξφπν κε ηελ εμέιημε, κνηξάδνληαη κφλν ην 

αξρηθφ Δ
ΔΔ-

. ην βαζκφ σζηφζν πνπ ηα αξρηθά πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα δε γίλνληαη, 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν (π.ρ. «απψζεζε»), ηδηαίηεξα αληηιεπηά, ε ζρέζε κεηαμχ Δ
ΔΔ-

 

θαη ζθέςεο, αθ ελφο, θαη Δ
ΔΔ-

 θαη ζαλάηνπ, αθ εηέξνπ, ζπζθνηίδεηαη· έηζη ε 

πηζαλνινγηθή ΣΠ, ε πίζηε ζηελ αηηηφηεηα ηεο ζθέςεο, κέλεη λα θαληάδεη σο έλα 

«ινγηθφ ζελάξην». Ο ξφινο ηεο ςπρνζεξαπείαο έγθεηηαη ηφηε αθξηβψο ζηελ αλάδεημε 

ησλ θπζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηφζν ηε ζθέςε, φζν θαη 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ψζηε λα «αηνλήζεη» ε ελδηάκεζε «κεηαθπζηθή» ζρέζε. 

 

 

Α.2.3.  πκπησκαηηθή Δλίζρπζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ Δπαλαιακβαλόκελσλ 

Λεθηηθώλ Γξάζεσλ 

 

Παξ‟ φ, ηη εχινγε θαη ζχκθσλε κε απνδεδεηγκέλνπο κεραληζκνχο ξχζκηζεο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε παξαπάλσ αλάιπζε παξακέλεη κηα εξκελεπηηθή πξφηαζε, ηεο 

νπνίαο ε εγθπξφηεηα κέλεη λα δνθηκαζηεί πεηξακαηηθά. Ζ βαζηθή καο ζέζε είλαη φηη 

νη κνξθέο δξάζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξάζεσλ ζθέςεο, φπσο απηέο ζηελ ΣΠ, εληζρχνληαη 

αξλεηηθά απφ ηελ απνθπγή θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ. Σα αθξηβή 

πεξηερφκελα ησλ ίδησλ δξάζεσλ πξνμελνχληαη απφ αλαθξηβείο ιεθηηθνχο θαλφλεο 

ΔD(K) θαη δηαηεξνχληαη κέζσ ζπκπησκαηηθήο αξλεηηθήο ελίζρπζεο, εμαηηίαο ηεο 

ρσξνρξνληθήο ζπζρέηηζήο ησλ απηφκαησλ εξεζηζκάησλ ηνπο κε ηα αληίζηνηρα 

εξεζίζκαηα ησλ παξάιιεισλ θαη ηαπηφρξνλσλ επηηπρεκέλσλ κνξθψλ. Γεδνκέλνπ φηη 

νη ζθέςεηο – πίζηεηο είλαη εζσηεξηθέο ιεθηηθέο δξάζεηο (θαλνληθά απξνζπέιαζηεο 

ζηελ πεηξακαηηθή αλάιπζε), ρξεηάδεηαη λα βξνχκε θάπνην έθδειν, ζπκπεξηθνξηθφ 

αληίζηνηρν, ψζηε λα ειέγμνπκε ηε βαζηκφηεηα απηήο ηεο ζεψξεζεο. 

Οη ιεθηηθέο δξάζεηο κπνξεί λα είλαη είηε εζσηεξηθέο (ζθέςεηο) είηε εμσηεξηθέο 

(ιφγνο: νκηιία θαη γξαθή). ην πείξακά καο απνθαζίζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ 

νκηιία σο ηε κεηαβιεηή πνπ αλαπαξηζηά θαιχηεξα ηε ξνή ησλ θπζηνινγηθά αζέαησλ 

ζθέςεσλ. ηεξηδφκελνη ζηηο θνηλέο ηδηφηεηεο ζθέςεο θαη ιέμεο, δερφκαζηε ηελ 

ππφζεζε ηεο νκνηνκνξθίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, έλα θπζηθφ θαηλφκελν 

θαζνξίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φηαλ είλαη δπλαηή ε παξαηήξεζή ηνπ θαη φηαλ δελ 



32 
 

είλαη (Μέιινλ, 2007). Έηζη, ε εμαξηεκέλε καο κεηαβιεηή επηιέρζεθε λα είλαη ν 

ιφγνο ησλ ππνθεηκέλσλ καο. 

ε ζπλέπεηα κε ηελ πξναλαθεξζείζα ζεψξεζε, έπξεπε κε θάπνην ηξφπν λα 

δηαρσξίζνπκε ηε κνξθή απφ ην πεξηερφκελν ησλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ. Έηζη, επηιέμακε 

λα εληζρχνπκε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ ζα ηθαλνπνηνχζαλ θάπνην 

πξναπνθαζηζκέλν κνξθνινγηθφ θξηηήξην, φπσο αθξηβψο νη θαηαλαγθαζκνί είλαη 

κνξθέο δξάζεσλ πνπ εληζρχνληαη. ηελ πεξίπησζε ησλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ ηεο 

νκηιίαο, έλα πξφζθνξν κνξθνινγηθφ θξηηήξην, ζρεηηθά αλεμάξηεην απφ ην εθάζηνηε 

πεξηερφκελν, είλαη ε δηάξθεηα ηεο ιέμεο θαη ν ηνληζκφο ηεο. Απφ απηφ ην ζπλδπαζκφ 

παξακέηξσλ πξνθχπηνπλ πνιχ ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο νκηιίαο, αιιά ζεσξεηηθά 

άπεηξα πεξηερφκελα. Ζ ελίζρπζε πνπ επηιέμακε είλαη αξλεηηθή, ζε ζπκθσλία κε ηε 

βηβιηνγξαθία πνπ ηε ζπλδέεη κε θαηλφκελα πξνιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο (βιέπε 

παξαπάλσ), θαη ζπγθεθξηκέλα ε απφθηεζε πξνζσξηλήο αζθάιεηαο απφ ην 

ελδερφκελν απψιεηαο πφλησλ ζε έλα ειεθηξνληθφ παηρλίδη. 

Ζ βαζηθή καο ππφζεζε είλαη φηη ε αξλεηηθή ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ 

δξάζεσλ, πνπ ηθαλνπνηνχλ ην ερεηηθφ θξηηήξην πνπ ζέζακε, ζα έρεη σο παξάπιεπξν 

απνηέιεζκα ηε ζπκπησκαηηθή αξλεηηθή ελίζρπζε ηεο παξακέηξνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ δξάζεσλ. Δλψ, δειαδή, ην πεξηερφκελν δελ ζα παίδεη θαλέλα ξφιν ζηελ 

εμαζθάιηζε αξλεηηθήο ελίζρπζεο, ζπκπησκαηηθά, ιφγσ ηεο εληαίαο θαη ηαπηφρξνλεο 

εθδήισζεο κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ ζηελ νκηιία, ζα εληζρπζεί θαη απηφ. Έηζη 

αλακέλνπκε ηα πεξηερφκελα πνπ ηπραίλεη λα ζπλνδεχνπλ ηηο επηηπρείο κνξθέο 

ιεθηηθψλ δξάζεσλ λα απμάλνληαη ζε ζπρλφηεηα, ζα λα ήηαλ απηά ζπληειεζηηθά ζηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ Δ
ΔΔ-

. Έηζη, ε βαζηθή καο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή εμεηδηθεχεηαη θαη 

είλαη ην πεξηερφκελν ησλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Με απιά ιφγηα, ε 

κεηαβιεηφηεηα – πνηθηιία ησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ν βαζκφο επαλάιεςεο. 

Όπσο ζεσξνχκε φηη ην αθξηβέο πεξηερφκελν ησλ εκκνλψλ θαη ησλ θαηαλαγθαζκψλ 

εληζρχεηαη ζπκπησκαηηθά αξλεηηθά απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο αληίζηνηρεο κνξθήο 

δξάζεο, νδεγψληαο ζε ζηεξεφηππεο, επίκνλεο εθδειψζεηο, έηζη ππνζέηνπκε φηη ηα 

ππνθείκελά καο ζα ηείλνπλ λα επαλαιακβάλνπλ ηηο επηηπρείο ιέμεηο, αγλνψληαο φηη ε 

κνξθή θαη φρη ην πεξηερφκελν είλαη ε θαζνξηζηηθή παξάκεηξνο. 

Ζ κέζνδνο πνπ ζα αθνινπζήζνπκε είλαη ε εθηεηακέλε αηνκηθή πεηξακαηηθή 

αλάιπζε, πεξηιακβάλνληαο κία βαζηθή ζπλεδξία θαη κία ζπλεδξία αλαηξνπήο γηα ην 

θάζε ζπκκεηέρνληα. Ζ επηινγή απηή πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα ηεο εμαθξίβσζεο ηεο 

επίδξαζεο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (ζπκπησκαηηθή αξλεηηθή ελίζρπζε) ζηε 

δηαθχκαλζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (πεξηερφκελν ιεθηηθψλ δξάζεσλ), κέζσ 

ηεο ελαιιαγήο κεηαμχ ελφο πξνγξάκκαηνο αξλεηηθήο ελίζρπζεο (βαζηθή θάζε) θαη 

ελφο πξνγξάκκαηνο εμάιεηςεο ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο (θάζε αλαηξνπήο). 

Αλακέλνπκε, ζπγθεθξηκέλα, φηη ηα άηνκα ζα ηείλνπλ λα επαλαιακβάλνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηα πεξηερφκελα πνπ ζα ηνπο απνθέξνπλ ελίζρπζε. Ζ εμάιεηςε ηεο 

ελίζρπζεο ζα επηθέξεη κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα ζην πεξηερφκελν ησλ ιεθηηθψλ 

δξάζεσλ ησλ αηφκσλ (επαγσγή δξάζεσλ) θαη ηαπηφρξνλα ζα κεηψζεη ην βαζκφ 

επαλάιεςεο ησλ πξφηεξα ζπκπησκαηηθά εληζρπκέλσλ πεξηερνκέλσλ. Αλ νη 
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ππνζέζεηο καο επηβεβαησζνχλ, ζα είκαζηε έλα βήκα πην θνληά ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

πνιχπινθεο ζρέζεο κεηαμχ πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνδεηγκάησλ 

ζπκπεξηθνξψλ απνθαινχκελσλ σο «ςπρνπαζνινγηθέο», φπσο ε ηδενςπραλαγθαζηηθή 

δηαηαξαρή θαη ε ΣΠ. Σν δείγκα καο ζα πξνέιζεη απφ ηνλ «πγηή» πιεζπζκφ, κε 

ζθνπφ λα δείμνπκε φηη νη κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη απηέο πνπ ζπληεινχλ 

ζηελ αλάπηπμε «παζνινγηθψλ» ζπκπεξηθνξψλ, ζε αληίζεζε κε βηνινγηθέο, γλσζηηθέο 

θαη ςπραλαιπηηθέο ζεσξήζεηο πνπ ηνπνζεηνχλ ηελ αηηία ηέηνησλ θαηλνκέλσλ ζηε 

δνκή ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο ζθέςεο ή ηνπ αζπλεηδήηνπ, αληίζηνηρα (Μέιινλ, 

2007). 
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B. Μέζνδνο 

 

B.1. Γείγκα  -  Χαξαθηεξηζηηθά  θαη  πξνπεηξακαηηθέο  κεηαβιεηέο 

Οη  ζπκκεηέρνληεο  ηεο  έξεπλάο  καο  πξνήιζαλ  απφ  ζπκπησκαηηθή 

δεηγκαηνιεςία. Ήηαλ 10 λέα άηνκα, ειηθίαο 18 – 31 εηψλ (Μέζνο Όξνο = 25,2 έηε). 

Όινη ήηαλ απφθνηηνη Β‟ βάζκηαο εθπαίδεπζεο, εξγαδφκελνη ή θνηηεηέο, ελψ 2 άηνκα 

(ε Μαξηαιέλα θαη ν Μαλψιεο) ήηαλ απφθνηηνη Γ‟ βάζκηαο εθπαίδεπζεο. Πξηλ 

εηζέιζνπλ ζηνλ πεηξακαηηθφ ζάιακν, ηνπο ρνξεγήζεθαλ 7 δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο 

κέηξεζεο ζηνηρείσλ ςπρνπαζνινγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο γεληθφηεξα. Αλαιπηηθά, ηα 

εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο πνπ ζπκπιήξσζαλ κεηξνχζαλ: 

- Σάζεηο ηδενςπραλαγθαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, κε 18 πξνηάζεηο 

βαζκνινγνχκελεο απφ ην 1 – 5 (OCI-SV, Foa et al., 2002, Πξνζαξκνγή ζηα 

Διιεληθά: Ρ. Μέιινλ, Η. Αγγειάθεο). Ζ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα εμεηάδεη ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο αλεπηζχκεησλ θαη δπζάξεζησλ ζθέςεσλ, ηελ αίζζεζε 

αλάγθεο ειέγρνπ πάλσ ζηηο ζθέςεηο θαη θαηαλαγθαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

ειέγρνπ, πιπζίκαηνο, κέηξεζεο θαη ζπγθέληξσζεο άρξεζησλ πξαγκάησλ, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηα βαζηθά ππνδείγκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα 

άηνκα πνπ πιεξνχλ ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο 

δηαηαξαρήο. 

- Σάζεηο πηνζέηεζεο ησλ αληηιήςεσλ Σαύηηζεο  θέςεο – Πξάμεο 

(Thought – Action Fusion). Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη 19 πξνηάζεηο, 

βαζκνινγνχκελεο απφ ην 1 – 5 θαη απνηειεί κεηάθξαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

TAF - Scale (Shafran, Thordarson & Rachman, 1996). Οη 12 πξνηάζεηο 

εμεηάδνπλ ηε δηάζηαζε ηεο εζηθήο ηαχηηζεο ζθέςεο θαη πξάμεο (Moral TAF) 

θαη νη 7 ηε δηάζηαζε ηεο ηαχηηζεο ζθέςεο θαη πηζαλφηεηαο (Likelihood 

TAF). Γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ππνινγηδφηαλ θαη ην αζξνηζηηθφ ζθνξ γηα ηηο 2 

δηαζηάζεηο ηεο ΣΠ (TAF Total). 

- Σειεηνκαλία (Frost et al., 1990, Πξνζαξκνγή ζηα Διιεληθά: Ρ. Μέιινλ). 35 

πξνηάζεηο βαζκνινγνχκελεο απφ ην 1 – 5, ζρεηηθέο κε ηελ αλάγθε ηνπ αηφκνπ 

λα θέξεηαη φζν πην «ζσζηά» γίλεηαη ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο, θαζψο θαη ηελ 

επαηζζεζία θαη ηελ αλνρή ηνπ ζηα «ιάζε». 

- Παξνξκεηηζκό (BIS 11 – Barratt Impulsiveness Scale, 1995, Πξνζαξκνγή 

ζηα Διιεληθά απφ ηνπο Giotakos et al., 2003). 29 πξνηάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 

11 αληεζηξακκέλεο, κεηξνχζαλ απφ ην 1 έσο ην 4 ηελ ηάζε ησλ αηφκσλ λα 

εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ κεγάιε ζπγθέληξσζε θαη 

πξνζνρή θαη, αληίζεηα, ηελ ηάζε ηνπο λα ελεξγνχλ απζφξκεηα θαη 

παξνξκεηηθά ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. 

- Ιζηνξηθό Σηκσξίαο (History of Punishment Scale – Η. Αγγειάθεο θαη Ρ. 

Μέιινλ, 2011). 30 πξνηάζεηο βαζκνινγνχκελεο απφ ην 1 – 5 κεηξνχζαλ ηελ 

έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζε ζπλήζεηο ςπρνπηεζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ παηδηθψλ θαη 

λεαληθψλ ηνπ ρξφλσλ, θπξίσο σο πξνο ηε ζρέζε πνπ είρε κε ηνπο γνλείο, ηνπο 
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ζπκκαζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ 

ζρνιείνπ. Τπήξραλ 10 ζεηηθέο πξνηάζεηο κε αληεζηξακκέλν πεξηερφκελν. 

- ηνηρεία Καηάζιηςεο (CES-D, Radloff et al., 1977 – Πξνζαξκνγή ζηα 

Διιεληθά: Ρ. Μέιινλ, 1996). 20 πξνηάζεηο, νη 4 ζεηηθέο, κεηξνχζαλ (0 – 3) 

ηελ ηάζε ηνπ αηφκνπ λα αληηδξά θαη λα δξα κε ηξφπνπο ραξαθηεξηζηηθνχο 

ησλ αηφκσλ κε θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή. 

- ηνηρεία Ψύρσζεο (Launay – Slade Hallucination Scale, 1981 – 

Πξνζαξκνγή ζηα Διιεληθά: Ρ. Μέιινλ). 16 πξνηάζεηο, βαζκνινγνχκελεο απφ 

ην 1 – 4, εμέηαδαλ ηελ ηάζε ησλ αηφκσλ λα βηψλνπλ αζπλήζηζηεο 

αληηιεπηηθέο εκπεηξίεο θαη ζθέςεηο, αλάινγεο κε απηέο πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «ςπρσζηθνί». 

 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα κηθξά νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηελ ειηθία ηνπο θαη 

ηηο αλαιπηηθέο βαζκνινγίεο ηνπο ζηηο θιίκαθεο απηναλαθνξάο. Με έληνλα γξάκκαηα 

έρνπλ επηζεκαλζεί νη πςειφηεξεο βαζκνινγίεο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηηο θιίκαθεο, ζε 

ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο (ηνπιάρηζηνλ κία κε δχν ηππηθέο 

απνθιίζεηο πάλσ απφ ην κέζν φξν). 

 

Κιίκαθα 

 

 

 

 

πκκεηέρσλ 

Ηιηθί

α 

Ιδενς

π-

ραλα-

γθαζκ

όο 

TAF

-M 

TAF

-L 

TAF 

TOTA

L 

Σει

εην

καλ

ία 

 

Παξ

νξκε

ηηζκ

όο 

Ιζην

ξηθό 

Σηκ

σξία

ο 

Καη

άζιη

ςε 

Ψπ

ρσ

ηηζ

κόο 

Αλέζηεο 23 34 19 19 32 70 77 66 31 22 

Θσκάο 23 62 17 7 24 65 92 47 57 23 

Νηίλα 22 40 32 25 57 74 75 64 44 27 

Μαξηαιέλα 25 48 24 21 45 99 64 70 31 25 

Γήκεηξα (18) 18 45 41 20 61 78 62 68 60 34 

Καηεξίλα 22 41 12 7 19 70 92 95 51 33 

Νίθνο 31 25 18 7 25 57 75 62 25 23 
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Marla 31 31 23 7 30 93 70 60 30 19 

Γήκεηξα (26) 26 47 50 7 57 95 65 85 43 23 

Μαλώιεο 31 49 36 12 48 94 81 67 35 23 

 

   Μέζνο Όξνο :           42,2      27,2      12,6         39,8         79,6        75,3      68,4      

40,7      25,2 

   Σππηθή Απφθιηζε:    10,5       12,1      6,9          15,6         14,4        10,7     13,2       

12,2       4,8 

 

 

 

Β.2.  Πεηξακαηηθή  δηαδηθαζία  θαη  νδεγίεο 

 

Σα  άηνκα,  κεηά  ηε  ζπκπιήξσζε  ησλ  εξσηεκαηνινγίσλ,  ελεκεξψλνληαλ 

φηη ην έξγν ηνπο ήηαλ λα παίμνπλ έλα παηρλίδη ζε ππνινγηζηή. Πιεξνθνξνχληαλ φηη 

ζα θαηαγξάθεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο απφ 2 θάκεξεο, κία ηνπνζεηεκέλε επάλσ ζηελ 

νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, ε νπνία θαηέγξαθε ηελ νκηιία ηνπο θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπο, θαη κία πξνζαξκνζκέλε ζηνλ ηνίρν πίζσ απφ ηα ππνθείκελα, πνπ 

θαηέγξαθε ηηο εηθφλεο απφ ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. Αθνχ έδηλαλ ηε ζπγθαηάζεζή 

ηνπο, εηζέξρνληαλ ζηνλ πεηξακαηηθφ ζάιακν, έλα δσκάηην κεγέζνπο πεξίπνπ 1m
2
, ην 

νπνίν πεξηείρε ηα εμήο αληηθείκελα: κηα θαξέθια, έλα ηξαπέδη, κηα νζφλε ππνινγηζηή, 

έλα κηθξφθσλν ηχπνπ «ςείξα», ην νπνίν πξνζαξκνδφηαλ ζην ξνχρν ηνπ 

ζπκκεηέρνληα ζε ζηαζεξή απφζηαζε απφ ην ζηφκα, έλαλ αζφξπβν αλεκηζηήξα, 

πιεθηξνιφγην, πνληίθη θαη έλα ιεμηθφ. Καζνδεγνχληαλ λα δηαβάζνπλ πξνζεθηηθά ηηο 

παξαθάησ νδεγίεο ζηνλ ππνινγηζηή θαη λα δηεπθξηλίζνπλ ηπρφλ απνξίεο ηνπο 

ξσηψληαο ηνπο πεηξακαηηζηέο. 
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«Οδεγίεο 

Αθνινπζεί έλα παηρλίδη ζπκπεξηθνξάο θη επηινγψλ. Κάλνληαο θιηθ ζηα θιεηζηά 

θνπηάθηα ηεο νζφλεο, κπνξεί λα ζπλαληήζεηε: 

Α) έλα θέξκα πνπ ζα πξνζηίζεηαη ζην κεηξεηή πάλσ αξηζηεξά. Αλά  5  θέξκαηα, ηα 

θέξδε ζαο ζα κεηαθέξνληαη απηφκαηα ζηελ ηξάπεδα ζην θέληξν ηεο νζφλεο (ΒΑΝΚ) 

θαη ζα θαηνρπξψλνληαη. 

Β) κηα βφκβα, πνπ κε ηελ έθξεμή ηεο ζα παξαζχξεη φζα θέξκαηα βξίζθνληαη ζην 

κεηξεηή, εθηφο ηξάπεδαο. 

Γ) κηα βφκβα απελεξγνπνηεκέλε, πνπ δελ εθξήγλπηαη θαη δε ζαο βιάπηεη. 

Γ) ηίπνηα, θελφ θνπηί. 

 

ην πάλσ δεμηά κέξνο ηεο νζφλεο ππάξρεη κηα θπθιηθή έλδεημε. Όηαλ εκθαλίδεηαη ε 

ιέμε «REC», ην κηθξφθσλν πνπ θνξάηε ζα αλαγλσξίδεη ηε θσλή ζαο. Τπάξρεη 

ηξφπνο, κε ηελ νκηιία ζαο ζην κηθξφθσλν, λα απελεξγνπνηεζνχλ νη βφκβεο, 

παξέρνληάο ζαο αζθάιεηα, γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα. Αλ ηα θαηαθέξεηε, ε θπθιηθή 

έλδεημε ζα γίλεη ξνιφη, πνπ ζα ζαο ελεκεξψλεη γηα ηνλ «αζθαιή» ρξφλν πνπ ζαο 

απνκέλεη.. ΟΗ ΒΟΜΒΔ ΠΟΤ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΘΑ «ΚΑΝΔ» ΜΟΝΟ ΟΣΑΝ ΓΔΝ 

ΔΥΔΣΔ  «ΑΦΑΛΔΗΑ».  

θνπφο ζαο είλαη λα θεξδίζεηε φζεο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο κπνξείηε, βξίζθνληαο θαη 

ηνλ ηξφπν, κέζσ ηεο θσλήο ζαο, λα κε ράζεηε ηα θέξκαηα πνπ έρεηε θεξδίζεη εθηφο 

ηξάπεδαο. Σν παηρλίδη ζα θξαηήζεη κηζή ψξα πεξίπνπ. Μφιηο ιήμεη, ζα εηδνπνηεζείηε 

κε κήλπκα ζηελ νζφλε. Δπραξηζηνχκε ζεξκά γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο θαη… ΚΑΛΖ 

ΓΗΑΚΔΓΑΖ! 

Αλ έρεηε θαηαλνήζεη θαιά απηέο ηηο νδεγίεο, παηήζηε «ΟΚ» γηα λα μεθηλήζεηε ην 

παηρλίδη.» 

 

Μηα ζπρλή εξψηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ «ηη πξέπεη λα ιέσ». 

Απαληνχζακε κε ηξφπν αφξηζην, γηα παξάδεηγκα «φ, ηη ζέιεηο» ή «πξέπεη λα βξεηο 

εζχ ηη ηνπ αξέζεη», ψζηε λα κελ ελζαξξχλνπκε ηελ εθδήισζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ιεθηηθψλ πεξηερνκέλσλ. Σν κφλν πνπ ηνλίδακε είλαη φηη απαηηνχληαη κεκνλσκέλεο 

ιέμεηο πνπ λα πξνθέξνληαη δπλαηά θαη θαζαξά. Αθνχ επηιχακε ηπρφλ παξεξκελείεο, 

θαζνδεγνχζακε ηα ππνθείκελα, ζε πεξίπησζε πνπ δε κπνξνχζαλ λα ζθεθηνχλ 

θάπνηα ιέμε, λα αλνίγνπλ ην ιεμηθφ πνπ βξηζθφηαλ ζηα αξηζηεξά ηνπο. ηε ζπλέρεηα 

ε πφξηα ηνπ ζαιάκνπ έθιεηλε θαη ηα άηνκα παηνχζαλ ην «ΟΚ» ψζηε λα αξρίζεη ην 

παηρλίδη. 
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Β.3.  πλαξηήζεηο  Δλίζρπζεο 

 

Όπσο αλαθεξφηαλ ζηηο νδεγίεο, επξφθεηην γηα έλα παηρλίδη ζπιινγήο 

θεξκάησλ θαη απνθπγήο βνκβψλ. Τπήξραλ 10 * 20 = 200 θιεηζηά θνπηάθηα ζηελ 

νζφλε θαη θάζε θνξά πνπ αλνίγνληαλ ηα 2/3 απηψλ (132), αλαλεψλνληαλ φια θαη 

αληηθαζηζηνχληαλ απφ 200 θαηλνχξηα θιεηζηά θνπηάθηα. Οη δξάζεηο ηνπ αλνίγκαηνο 

θνπηηψλ εληζρπφηαλ ζεηηθά κε ηελ εχξεζε θεξκάησλ, κε έλα πξφγξακκα ελίζρπζεο 

Μεηαβιεηήο Αλαινγίαο δξάζεσλ/ εληζρχζεσλ 5/1 (εχξνο 1 – 9). Σν λφκηζκα 

απνηεινχζε ην ζεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα (Δ
ΔΔ+

) πνπ δηαηεξνχζε ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπίζεο, ε ίδηα δξάζε ηηκσξνχληαλ αξλεηηθά κέζσ ηεο έθξεμεο 

βφκβαο θαη ηεο απψιεηαο ησλ (ηπρφλ) θεξκάησλ πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ κεηξεηή πάλσ 

αξηζηεξά (Δ
ΔΔ-

), εθηφο ηξάπεδαο. Ζ έληαζε ηεο αξλεηηθήο ηηκσξίαο, επνκέλσο, 

πνίθηιιε απφ 0 – 4 ρακέλνπο βαζκνχο. Σν πξφγξακκα αξλεηηθήο ηηκσξίαο ήηαλ ΜΑ 

25 (εχξνο 20 – 26). Ο πεξηνξηζκφο ηνπ εχξνπο πηζαλήο εκθάληζεο βφκβαο ζηηο 26 

δξάζεηο ην κέγηζην, νδεγνχζε ζηε κεγαιχηεξε ζπζζψξεπζε βνκβψλ ζηηο 24, 25 θαη 

26 δξάζεηο, κεηψλνληαο ιίγν ηελ πηζαλφηεηα ην άηνκν λα θαηνξζψζεη λα πξνιάβεη λα 

ζπζζσξεχζεη ηα 5 θέξκαηα πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ θαηνρχξσζή ηνπο ζηελ 

«ηξάπεδα» πξηλ ζπλαληήζεη βφκβα. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, απμαλφηαλ ιίγν ε 

εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απφθηεζεο αζθάιεηαο. Σαπηφρξνλα, ε αλαινγία 

5 θέξκαηα πξνο 1 βφκβα εμαζθάιηδε πεξίπνπ ίδηεο πηζαλφηεηεο θαηνρχξσζεο, είηε ην 

άηνκν παξήγε «αζθάιεηα» κέζσ ηεο θσλήο ηνπ, είηε φρη. Έηζη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα 

ζεηηθά εληζρπηηθψλ θεξκάησλ αλά θάζε κπνξνχζε κφλν λα απμεζεί κε ηελ 

εμαζθάιηζε αξλεηηθήο ελίζρπζεο, αιιά φρη λα κεησζεί εμαηηίαο ηεο απνηπρίαο 

παξαγσγήο αζθάιεηαο. Ζ θάζε πεηξακαηηθή θάζε δηαξθνχζε κέρξη ην άηνκν λα 

απνθαιχςεη 100 θέξκαηα θαη 20 βφκβεο (κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηε ζπλεδξία ΑΒΑ2 

ηνπ Μαλψιε, κε 50 θέξκαηα αλά θάζε θαη 10 βφκβεο). 

Χο πξνο ηε δπλαηφηεηα απνθπγήο ηεο βφκβαο, απηή ήηαλ εθηθηή κε ηελ 

εθδήισζε κίαο επηηπρνχο ιεθηηθήο δξάζεο απφ ην άηνκν, κέζσ ηνπ κηθξφθσλνπ πνπ 

θνξνχζε. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ ε 

εκθάληζε ηεο έλδεημεο «REC» ζηνλ θφθθηλν θχθιν πάλσ δεμηά ζηελ νζφλε. Σν 

«REC» απνηεινχζε ην δηαθξηηηθφ εξέζηζκα ΔD γηα ηελ εθδήισζε ιεθηηθψλ δξάζεσλ, 

ελψ ε απνπζία ηνπ απνηεινχζε αληίζηνηρα δηαθξηηηθφ εξέζηζκα ΔΓ γηα ηελ αλαζηνιή 

ηνπο. Χο επηηπρήο ιεθηηθή δξάζε είρε θαζνξηζηεί ήρνο δηάξθεηαο πεξίπνπ ίζεο κε 

απηήλ κηαο 3ζχιιαβεο ιέμεο (π.ρ. ζήκεξα). Έλα δεχηεξν θξηηήξην ίζρπε ηαπηφρξνλα 

κε ην πξψην θαη αθνξνχζε ζηνλ ηνληζκφ ηεο ιεθηηθήο δξάζεο, πνπ έπξεπε λα 

βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο ιέμεο (πξψηε ή δεχηεξε ζπιιαβή). ηελ πξάμε ηα θξηηήξηα 

απηά δελ ίζρπαλ απφιπηα. Καζψο ηερληθά δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα 

θσδηθνπνηνχληαη απφ ηνλ Ζ/Τ νη ιεθηηθέο δξάζεηο έηζη ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη κε 

αθξίβεηα ην πιήζνο ησλ ζπιιαβψλ, ζπρλά ε απφθηεζε αζθάιεηαο ήηαλ δπλαηή κε ηελ 

εθθψλεζε δηζχιιαβεο ιέμεο κε παξαηεηακέλε δηάξθεηα ηεο κηαο ή ηεο άιιεο 

ζπιιαβήο (π.ρ. βφ-νκ-βα), κε κηα ηεηξαζχιιαβε ιέμε πνπ πξνθεξφηαλ αξθεηά 

ζχληνκα (π.ρ. α-ζθά-ιεη-α) ή πνπ «θνβφηαλ» ή αξρή ηεο („ζθά – ιεη – α) ή αθφκα θαη 
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κε κνλνζχιιαβε ιέμε πνπ πξνθεξφηαλ κε καθξφζπξην ηξφπν (π.ρ. ηδη-η-ηλ). Έηζη 

δεκηνπξγνχληαλ ην θαηλφκελν ε ίδηα ιέμε, αλ πξνθεξφηαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, λα 

νδεγεί ζε δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα (επηηπρία ή απνηπρία). πγθεθξηκέλεο κνξθέο 

ιέμεσλ, δειαδή, εληζρχνληαλ αξλεηηθά κέζσ ηεο απφθηεζεο αζθάιεηαο κε 

πξφγξακκα Ακεηάβιεηεο Αλαινγίαο ΑΑ1 (κία επηηπρήο ιεθηηθή δξάζε επέθεξε κία 

αξλεηηθή ελίζρπζε). Σα πεξηερόκελα ησλ ιέμεσλ, δειαδή ην λφεκά ηνπο, 

εληζρχνληαλ ζπκπησκαηηθά αξλεηηθά, αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο ιεθηηθήο δξάζεο. Ζ 

ζπρλφηεηα αξλεηηθήο ελίζρπζεο ησλ πεξηερνκέλσλ ήηαλ δειαδή ηπραία, θαζψο δελ 

είρε ζρέζε κε ην θξηηήξην αξλεηηθήο ελίζρπζεο, πνπ βαζηδφηαλ απνθιεηζηηθά ζηηο 

κνξθνινγηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ήρνπ πνπ παξήγαλ νη ζπκκεηέρνληεο. Σν κφλν φξην πνπ 

αλαγθαζηηθά ππήξρε σο πξνο ην πεξηερφκελν ήηαλ φηη πνιχ κεγάιεο ιέμεηο (4 – 5 

ζπιιαβέο) ή ε εθδήισζε ιεθηηθψλ δξάζεσλ νιφθιεξσλ πξνηάζεσλ θαη ζπλερφκελνπ 

ιφγνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πιεξνχλ ην κνξθνινγηθφ θξηηήξην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

άξα λα εληζρπζνχλ ζπκπησκαηηθά. Σν ελαπνκείλαλ εχξνο ησλ πεξηερνκέλσλ πνπ 

ήηαλ δπλαηφλ λα εληζρπζνχλ ήηαλ, σζηφζν, ζεσξεηηθά άπεηξν, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο 

ιεθηηθέο δξάζεηο, αθφκα θαη αλ ήηαλ επηθσλήκαηα ή αλχπαξθηεο ιέμεηο (π.ρ. Ηηηη!) 

κπνξνχζαλ λα εληζρπζνχλ αξλεηηθά, αξθεί λα ηθαλνπνηνχζαλ ην ερεηηθφ θξηηήξην. Οη 

ζπκκεηέρνληεο, θπζηθά, είραλ πιήξε άγλνηα γηα ην πνην ήηαλ ην πξαγκαηηθφ θξηηήξην 

απφθηεζεο αζθάιεηαο θαη αθήλνληαλ λα εμάγνπλ ηηο δηθέο ηνπο εθηηκήζεηο θαη 

ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην πξφγξακκα. 

Σν «REC» ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν λα εκθαλίδεηαη θαηά κέζν φξν αλά 5 sec. 

(εχξνο: 3 – 7), αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, δειαδή κε πξφγξακκα 

ΜΡ 5. Ζ δπλαηφηεηα απφθηεζεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο γηλφηαλ κε ηνλ ηξφπν απηφ 

πνιχ ζπρλή. Κάζε αζθάιεηα, φηαλ θεξδηδφηαλ, δηαξθνχζε 10sec. θαη ν ζπκκεηέρσλ 

έβιεπε έλα ξνιφη ζηε ζέζε πνπ ήηαλ ην «REC», ην νπνίν κεηξνχζε αληίζηξνθα ηνλ 

«αζθαιή» ρξφλν πνπ απνκέλεη. ηελ πξάμε, ν ρξφλνο απηφο αξθνχζε γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ πεξίπνπ 5 θέξκαηα ρσξίο ηελ 

απεηιή βφκβαο, επλνψληαο ηελ θαηνρχξσζε πεξηζζφηεξσλ βαζκψλ (θαη εληζρχνληαο 

ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ θιηθ). Ζ δηάξθεηα ηεο θάζε θάζεο θαζνξηδφηαλ απφ 

ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία άλνηγε ηα θνπηάθηα ην ππνθείκελν, αθνχ, φζν πην γξήγνξα 

απνθάιππηε 100 θέξκαηα (θαηνρπξσκέλα ή φρη) θαη 20 βφκβεο (ελεξγέο ή φρη), ηφζν 

πην γξήγνξα νινθιεξσλφηαλ ε θάζε. Ζ θάζε ζπλεδξία, απνηεινχκελε απφ 2 ή 3 

θάζεηο, νινθιεξσλφηαλ είηε κε ηελ απνθάιπςε φισλ ησλ θεξκάησλ θαη βνκβψλ ησλ 

ππνθάζεσλ (κεηά απφ πεξίπνπ [(5*100) + (25*20)]*2 ή *3 = 2000 - 3000 θιηθ), είηε 

απηφκαηα κε ηελ πάξνδν 35 ιεπηψλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνχ, ρξφλνο πνπ απφ 

δνθηκαζηηθέο ζπλεδξίεο είρακε βξεη φηη ήηαλ ε έλαξμε αηζζεκάησλ θφπσζεο θαη 

παξαίηεζεο ζηα άηνκα. 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξνζήιζαλ 2 θνξέο ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ. Σελ πξψηε 

θνξά έπαηδαλ κηα «βαζηθή» ζπλεδξία, απνηεινχκελε απφ 2 ή 3 θάζεηο φπσο 

πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Οη θάζεηο νλνκαηνπνηνχληαλ σο Α1, Α2 θαη Α3, ε θαζεκηά 

κε 100 θέξκαηα θαη 20 βφκβεο. Σε δεχηεξε θνξά έπαηδαλ κηα ζπλεδξία 

«αλαηξνπήο», κε 3 θάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ ε δεχηεξε πεξηιάκβαλε ηελ εμάιεηςε ηεο 
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αξλεηηθήο ελίζρπζεο ησλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Καηά ηε θάζε Β 

εμαιεηθφηαλ ε ζπκπσκαηηθή αξλεηηθή ελίζρπζε γηα ηα πεξηερφκελα ησλ ιεθηηθψλ 

δξάζεσλ πνπ ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο είραλ εληζρπζεί ζπκπησκαηηθά. Γηα λα 

πινπνηεζεί ε δηαδηθαζία ηεο εμάιεηςεο, ην θξηηήξην αξλεηηθήο ελίζρπζεο απμαλφηαλ 

απφ ΑΑ1 ζε ΑΑ4, δειαδή απαηηνχληαλ 4 ζπλερφκελεο επηηπρεκέλεο ιεθηηθέο δξάζεηο 

γηα λα παξαρζεί αζθάιεηα. Αθφκα θαη γηα ηνπο πεηξακαηηζηέο πνπ γλψξηδαλ ηνλ 

ηξφπν, ήηαλ πνιχ δχζθνιε ε ηθαλνπνίεζε απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ. Γηα ηνπο 

«αλππνςίαζηνπο» ζπκκεηέρνληεο, ε απφθηεζε αξλεηηθήο ελίζρπζεο απνδείρζεθε 

αδχλαηε, βηψλνληαο ηελ αίζζεζε ηεο πιήξνπο εμάιεηςεο ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο, 

ζπκπησκαηηθήο θαη κε. Μφλν έλα άηνκν, ε Νηίλα, θαηφξζσζε λα παξαγάγεη 2 

αζθάιεηεο θαηά ηε θάζε εμάιεηςεο, κε εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα, 

φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. Οη θάζεηο εμάιεηςεο νλνκάδνληαλ Β θαη νη ζπλεδξίεο πνπ 

πεξηείραλ εμάιεηςε είραλ ηε δνκή Α4-Β-Α5. 

Μεηά ην ηέινο ηεο δεχηεξεο θαη ηειεπηαίαο ζπλεδξίαο, νη ζπκκεηέρνληεο 

ξσηνχληαλ γηα ηηο εληππψζεηο ηνπο απφ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα 

ηνπο ξσηνχζακε: πνηφο, θαηά ηε γλψκε ηνπο, ήηαλ ν ηξφπνο απφθηεζεο αζθάιεηαο· 

αλ εληφπηζαλ θάπνηεο ιέμεηο – θιεηδηά πνπ λα πξνηηκνχζαλ· αλ ηνπο άξεζε ε 

δηαδηθαζία. ηε ζπλέρεηα ηνπο ελεκεξψλακε αλαιπηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

έξεπλαο, ην πξαγκαηηθφ θξηηήξην αξλεηηθήο ελίζρπζεο, ελψ απαληνχζακε ζε 

νπνηαδήπνηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηελ σθειηκφηεηα ηνπ 

πεηξάκαηνο. Εεηνχζακε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ελδερφκελε αλαπαξαγσγή ηνπ 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ηνπο απφ ηηο πεηξακαηηθέο ζπλεδξίεο ζε πηζαλέο 

επηζηεκνληθέο ζπδεηήζεηο, ηελ νπνία φινη αλεμαηξέησο έδσζαλ κε επραξίζηεζε. 

Σέινο, ηνπο επραξηζηνχζακε ζεξκά γηα ηελ εζεινληηθή θαη αληδηνηειή ζπκκεηνρή 

ηνπο θαη απνρσξνχζαλ. 
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Γ.  Απνηειέζκαηα 

 

Αθνινπζεί αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλάο καο πάλσ ζηε ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ιεθηηθψλ 

δξάζεσλ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη ζπλνπηηθνί 

πίλαθεο, πνπ πεξηέρνπλ ηα γεληθά αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ, ελψ 

αθνινπζεί μερσξηζηή αλάιπζε θαη δηαγξάκκαηα γηα θαζέλα απφ ηα 10 άηνκα. 

 

 

Γ.1  πγθεληξσηηθνί πίλαθεο 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά κεγέζε πνπ κεηξήζεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο πνπ καο 

αθνξνχλ πεξηζζφηεξν είλαη εθείλεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο πεξηερνκέλνπ, ηεο 

πξσηνηππίαο θαη ησλ επαλαιήςεσλ, ελψ νη ππφινηπεο κεηξήζεηο παξέρνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

αηφκνπ κε ην πξφγξακκα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

*θέξκαηα: ν αξηζκφο ησλ θεξκάησλ πνπ θαηνρχξσζε ν ζπκκεηέρσλ ζε θάζε 

πεηξακαηηθή θάζε. Όιεο νη θάζεηο πεξηείραλ 100 θέξκαηα, πνπ, γηα λα θεξδεζνχλ 

φια, ζα έπξεπε ην άηνκν λα θαηαθέξεη λα απνθχγεη φιεο ηηο βφκβεο. Πξαθηηθά απηφ 

ήηαλ δχζθνιν γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ θέξδηδαλ θαηά κέζν φξν 75-80 θέξκαηα 

αλά θάζε. 

*αζθάιεηεο: ν αξηζκφο ησλ αζθαιεηψλ απφ βφκβεο πνπ απνθηήζεθαλ ζε θάζε θάζε. 

Σαπηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηηπρεκέλσλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ, απηψλ δειαδή πνπ 

ηθαλνπνίεζαλ ην ερεηηθφ θξηηήξην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

εληζρχζεθαλ αξλεηηθά, παξέρνληαο πξνζσξηλή αζθάιεηα απφ ηηο βφκβεο. Σν πνηεο 

ήηαλ απηέο νη δξάζεηο θαη θαηά πφζν εληζρχζεθαλ ζπκπησκαηηθά σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηνπο αλαιχεηαη δηεμνδηθά παξαθάησ, ζηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ 

έξγνπ ηνπ θάζε ππνθεηκέλνπ. Σν πφζεο αζθάιεηεο εμαζθάιηζε ν θαζέλαο ήηαλ 

ζπλάξηεζε ηνπ πφζν ζπρλά πεηχραηλε ην θξηηήξην αξλεηηθήο ελίζρπζεο, θαζψο θαη 

ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ νπνία άλνηγε ηα θνπηάθηα, απνθάιππηε θέξκαηα θαη βφκβεο θαη, 

θαηά ζπλέπεηα, πξνρσξνχζε ζηελ επφκελε πεηξακαηηθή θάζε. 

*ζύλνιν ιεθηηθώλ δξάζεσλ: ν αξηζκφο ησλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηα άηνκα ζε θάζε θάζε.  Σν ζχλεζεο ήηαλ ηα άηνκα λα εθθέξνπλ 

κία ιέμε αλά πεξίπνπ 2 sec., ζηηο πεξηφδνπο πνπ εκθαληδφηαλ ην REC ζηελ νζφλε. 

Σφηε νη ιεθηηθέο δξάζεηο ηαπηίδνληαλ κε ηηο ιέμεηο πνπ έιεγαλ ηα άηνκα. πάληα, ηα 

άηνκα, αληίζεηα κε ηελ νδεγία πνπ είραλ ιάβεη, εθθσλνχζαλ νιφθιεξεο πξνηάζεηο, 

ζπρλά κε κεγάιε ηαρχηεηα θαη έληαζε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη πξνηάζεηο είηε 

αλαιχνληαλ ζε ιέμεηο πνπ έρνπλ επαλαιεθζεί, πξνζζέηνληαο κνλάδεο ζηηο θνξέο 
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επαλάιεςεο ηεο θάζε ιέμεο, είηε, φηαλ ήηαλ πξσηφηππεο θαη πνιχ ζχληνκεο, 

πξνζκεηξνχληαλ σο κία θαηλνχξηα ιεθηηθή δξάζε. 

*επηηπρία: ν ιφγνο κεηαμχ θεξδηζκέλσλ αζθαιεηψλ πξνο ην ζχλνιν ησλ ιεθηηθψλ 

δξάζεσλ.  Σαπηίδεηαη κε ην πνζνζηφ ησλ δξάζεσλ πνπ εληζρχζεθαλ αξλεηηθά, 

παξέρνληαο έλαλ δείθηε γηα ην πφζν εχθνιε ή πφζν δχζθνιε ήηαλ γηα ην θάζε άηνκν 

ε απφθηεζε αζθάιεηαο. 

*δηαθνξεηηθέο ιεθηηθέο δξάζεηο: ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ 

πνπ πξφθεξε ν ζπκκεηέρσλ, ζε θάζε μερσξηζηή πεηξακαηηθή θάζε. Κάζε πξσηφηππε 

ιεθηηθή δξάζε απμάλεη απηήλ ηελ πνζφηεηα, ελψ θάζε δξάζε πνπ έρεη επαλαιεθζεί 

εληφο ηεο ίδηαο πεηξακαηηθήο θάζεο δελ ππνινγίδεηαη. Αλ, σζηφζν, ε δξάζε έρεη 

επαλαιεθζεί αιιά ζε πξνεγνχκελε πεηξακαηηθή θάζε, ζπλππνινγίδεηαη σο 

δηαθνξεηηθή. Αλ γηα παξάδεηγκα ζηε θάζε Α1 ην άηνκν πεη: «κήιν, αριάδη, αριάδη», 

νη δηαθνξεηηθέο δξάζεηο είλαη 2 (κήιν, αριάδη). Αλ ζηε ζπλέρεηα, ζηε θάζε Α2  ην 

άηνκν πεη: «κήιν, αριάδη, ξνδάθηλν», νη δηαθνξεηηθέο ιεθηηθέο δξάζεηο πνπ 

θαηαγξάθνπκε είλαη 3. 

*κεηαβιεηόηεηα: ν ιφγνο ησλ δηαθνξεηηθψλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ πνπ εθδειψζεθαλ, 

πξνο ην ζχλνιν ησλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ ηεο πεηξακαηηθήο θάζεο. Δθθξάδεη ην 

πνζνζηφ ησλ δξάζεσλ πνπ δελ έρνπλ επαλαιεθζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε φπνπ 

αλαθέξεηαη, αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρνπλ εηπσζεί ζε άιιε θάζε. Έλα απφ ηα βαζηθά 

καο κεγέζε, εθθξάδεη ην βαζκφ ελαιιαγήο ιέμεσλ θαη πεξηερνκέλνπ γηα θάζε 

πεηξακαηηθή θάζε θαη θάζε ζπκκεηέρνληα. 

*πξσηνηππία: ν αξηζκφο ησλ πξσηφηππσλ ιέμεσλ θαη ιεθηηθψλ δξάζεσλ πνπ 

πξνθέξεη ην ππνθείκελν θαη πνπ δελ έρεη μαλαπξνθέξεη ζε θακία άιιε πεηξακαηηθή 

θάζε. ηε θάζε Α1 ηαπηίδεηαη πάληα κε ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ ιεθηηθψλ 

δξάζεσλ. Δθθξάδεηαη σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ ηεο θάζε 

θάζεο, νπφηε θαη ζηε θάζε Α1 ηαπηίδεηαη κε ηε κεηαβιεηφηεηα. Ζ πξσηνηππία είρε 

ζηα πεξηζζφηεξα άηνκα πξννδεπηηθά θζίλνπζα πνξεία. 

*αζξνηζηηθή κεηαβιεηόηεηα:  δείθηεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαη ηεο πξσηνηππίαο 

πνπ ππνινγίδεηαη γηα θάζε θάζε θαη εθθξάδεη ηε κεηαβιεηφηεηα/ πξσηνηππία ησλ 

ιεθηηθψλ δξάζεσλ ηνπ αηφκνπ απφ ηελ αξρή ηεο πξψηεο πεηξακαηηθήο ζπλεδξίαο 

κέρξη εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηε θάζε Α3 ν ππνινγηζκφο ηεο 

αζξνηζηηθήο κεηαβιεηφηεηαο γίλεηαη σο εμήο: Γηαθνξεηηθέο Λεθηηθέο Γξάζεηο Α1 + 

Πξσηφηππεο Λεθηηθέο Γξάζεηο Α2 + Πξσηφηππεο Λεθηηθέο Γξάζεηο Α3 / χλνιν 

Λεθηηθψλ Γξάζεσλ Α1 + Α2 + Α3. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε αζξνηζηηθή 

κεηαβιεηφηεηα είλαη ην πνζνζηφ ησλ δξάζεσλ πνπ ήηαλ δηαθνξεηηθέο απφ φιεο ηηο 

ππφινηπεο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα Α1 – Α3. 

*πνζνζηό επαλάιεςεο: ν αξηζκφο ησλ θνξψλ πνπ ην άηνκν πξφθεξε ηελ ίδηα ιέμε 

πξνο ην ζχλνιν ησλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ ηεο θάζεο. πλήζσο, ε δξάζε πνπ 

επαλαιακβάλεηαη ζπρλφηεξα είλαη ιέμε πνπ έρεη εληζρπζεί ζπκπησκαηηθά. Όηαλ ε 

ζπρλφηεξα επαλαιακβαλφκελε δξάζε δελ έρεη εληζρπζεί, απηφ επηζεκαίλεηαη (βιέπε 
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αλάιπζε ππνθεηκέλσλ παξαθάησ). ηα δηαγξάκκαηα ηεο επφκελεο ελφηεηαο 

επηζεκαίλεηαη κε έληνλε γξαθή ε ιέμε γηα ηελ νπνία ππνινγίζηεθε ν βαζκφο 

επαλάιεςεο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ήηαλ εκθαλέο φηη ππήξρε ζπκπησκαηηθή 

ελίζρπζε φρη κίαο κφλν ιέμεο, αιιά θαη ηεο επξχηεξεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία απηή 

αλήθεη. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Θσκά (άηνκν #2) εληζρχζεθε ζπκπησκαηηθά ε ιέμε 

«ηδηλ». Ήηαλ ε ζπρλφηεξα επαλαιακβαλφκελε, αιιά ηαπηφρξνλα απμήζεθε θαη ε 

ζπρλφηεηα ησλ ιέμεσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «πνηά» (π.ρ. ηφληθ, whiskey, 

tanqueray θιπ.). 

 

1) Αλέζηεο     –     Α1, Α2 

Φάζε Α1 Α2 ύλνιν 

Κέξκαηα 65 65 130 

Αζθάιεηεο 8 4 12 

ύλνιν Γξάζεσλ 42 36 78 

Δπηηπρία 19% 10% 14,6% 

Γηαθνξεηηθέο Γξάζεηο 5 12 16 

Μεηαβιεηόηεηα 

Πεξηερνκέλνπ 

12% 33% 20,5% 

Πξσηνηππία 12% 28,9% 20,5% 

Αζξνηζηηθή 

Μεηαβιεηόηεηα 

12% 20,5% 20,5% 

Δπαλαιήςεηο 81% 50% 66,7% 

 

     

       Αλέζηεο     –     Α3, Β, Α4 

Φάζε Α3 Β Α4 ύλνιν 

Κέξκαηα 100 70 65 235 

Αζθάιεηεο 13 0 5 18 

ύλνιν Γξάζεσλ 33 51 32 116+ 

Δπηηπρία 39% / 92,8%* - 15,6% 27,6% 

Γηαθνξεηηθέο Γξάζεηο 2 20 8 26 

Μεηαβιεηόηεηα 

Πεξηερνκέλνπ 

6,2% 40% 25% 22,4% 

Πξσηνηππία 3% 35,2% 15,6% 20,7% 

Αζξνηζηηθή 

Μεηαβιεηόηεηα 

15,3% 21,6% 20,6% 20,6% 

Δπαλαιήςεηο 73%* 28% 56% - 

 

2)   Θσκάο    -    Α1, Α2, Α3 

Φάζε Α1 Α2 Α3 ύλνιν 

Κέξκαηα 60 75 85 220 

Αζθάιεηεο 5 4 7 16 

ύλνιν Γξάζεσλ 68 75 28 171 

Δπηηπρία 7,3% 5,3% 25% 9,3% 
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Γηαθνξεηηθέο Γξάζεηο 50 62 14 124 

Μεηαβιεηόηεηα 

Πεξηερνκέλνπ 

73,5% 82,6% 50% 70,7% 

Πξσηνηππία 73,5% 78,6% 42,8% 70,7% 

Αζξνηζηηθή 

Μεηαβιεηόηεηα 

73,5% 76,2% 70,7% 70,7% 

Δπαλαιήςεηο 11,7% 9,3% 35,7% - 

    

 

Θσκάο     –     Α4, Β, Α5 

Φάζε Α4 Β Α5 ύλνιν 

Κέξκαηα 75 80 70 225 

Αζθάιεηεο 1 0 7 8 

ύλνιν Γξάζεσλ 90 85 26 201 

Δπηηπρία 1,1% - 26,9% 4% 

Γηαθνξεηηθέο Γξάζεηο 52 62 11 112 

Μεηαβιεηόηεηα 

Πεξηερνκέλνπ 

57,7% 72,9% 42,3% 55,7% 

Πξσηνηππία 41,1% 60% 30,7% 55,7% 

Αζξνηζηηθή 

Μεηαβιεηόηεηα 

60,5% 60,4% 58,3% 58,3% 

Δπαλαιήςεηο 10% 7% 38,4% - 

 

 

 

3) Νηίλα – Α1, Α2 

Φάζε Α1 Α2 ύλνιν 

Κέξκαηα 90 90 180 

Αζθάιεηεο 26 19 45 

ύλνιν Γξάζεσλ 102 60 162 

Δπηηπρία 25,5% 31,6% 27,7% 

Γηαθνξεηηθέο Γξάζεηο 6 1 6 

Μεηαβιεηόηεηα 

Πεξηερνκέλνπ 

5,9% 1,6% 3,7% 

Πξσηνηππία 5,9% 0% 3,7% 

Αζξνηζηηθή 

Μεηαβιεηόηεηα 

5,9% 3,7% 3,7% 

Δπαλαιήςεηο 92,1% 98,3% 94,4% 
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Νηίλα – Α3, Β, Α4 

Φάζε Α3 Β Α4 ύλνιν 

Κέξκαηα 85 60 - 145 

Αζθάιεηεο 18 2 (!) - 20 

ύλνιν Γξάζεσλ 129 438 - 567 

Δπηηπρία 13,9% 1,8% - 4,5% 

Γηαθνξεηηθέο Γξάζεηο 7 51 - 51 

Μεηαβιεηόηεηα 

Πεξηερνκέλνπ 

5,4% 11,6% - 11,6% 

Πξσηνηππία 3,1% 8,9% - 7,5% 

Αζξνηζηηθή 

Μεηαβιεηόηεηα 

3,8% 6,8% - 6,8% 

Δπαλαιήςεηο 39,5% 41,3% - 40% 

 

 

4)  Μαξηαιέλα – Α1, Α2 

Φάζε Α1 Α2 ύλνιν 

Κέξκαηα 65 65 130 

Αζθάιεηεο 8 4 12 

ύλνιν Γξάζεσλ 127 65 192 

Δπηηπρία 6,3% 6,1% 6,2% 

Γηαθνξεηηθέο Γξάζεηο 51 23 69 

Μεηαβιεηόηεηα 

Πεξηερνκέλνπ 

40,1% 35,4% 35,9% 

Πξσηνηππία 40,1% 27,6% 35,9% 

Αζξνηζηηθή 

Μεηαβιεηόηεηα 

40,1% 35,9% 35,9% 

Δπαλαιήςεηο 15,7% 18,4% 16,7% 

   

  Μαξηαιέλα     –     Α3, Β, Α4 

Φάζε Α3 Β Α4 ύλνιν 

Κέξκαηα 70 75 70 215 

Αζθάιεηεο 13 0 8 21 

ύλνιν Γξάζεσλ 168 303 114 585 

Δπηηπρία 7,7% - 7% 7,4% 

Γηαθνξεηηθέο Γξάζεηο 29 47 26  

Μεηαβιεηόηεηα 

Πεξηερνκέλνπ 

17,2% 15,5% 22,8% 9% 

Πξσηνηππία 14,3% 3,9% 10,5% 8,2% 

Αζξνηζηηθή 

Μεηαβιεηόηεηα 

23% 14,3% 13,7% 13,7% 

Δπαλαιήςεηο 27,3% 33,3% 71% - 
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5) Γήκεηξα 18 – Α1, Α2, Α3 

Φάζε Α1 Α2 Α3 χλνιν 

Κέξκαηα 85 75 60 220 

Αζθάιεηεο 11 7 6 24 

ύλνιν Γξάζεσλ 201 93 96 390 

Δπηηπρία 5,4% 7,5% 6,2% 6,1% 

Γηαθνξεηηθέο Γξάζεηο 153 81 74 282 

Μεηαβιεηόηεηα 

Πεξηερνκέλνπ 

76,1% 87% 77% 72,3% 

Πξσηνηππία 76,1% 68,8% 67,7% 72,3% 

Αζξνηζηηθή 

Μεηαβιεηόηεηα 

76,1% 73,8% 72,3% 72,3% 

Δπαλαιήςεηο 0,9% 3,2% 7,2% 6,6% 

 

Γήκεηξα 18 – Α4, Β, Α5 

Φάζε Α4 Β Α5 χλνιν 

Κέξκαηα 85 70 85 240 

Αζθάιεηεο 6 0 9 15 

ύλνιν Γξάζεσλ 83 112 43 238 

Δπηηπρία 7,2% - 20,9% 11,9% 

Γηαθνξεηηθέο Γξάζεηο 68 79 20  

Μεηαβιεηόηεηα 

Πεξηερνκέλνπ 

81,9% 70,5% 46,5% 64,7% 

Πξσηνηππία 53% 43,7% 30,2% 44,5% 

Αζξνηζηηθή 

Μεηαβιεηόηεηα 

68,9% 64,1% 61,7% 61,7% 

Δπαλαιήςεηο 9,6% 5.3% 25,6% - 

 

6) Καηεξίλα – Α1, Α2 

Φάζε Α1 Α2 ύλνιν 

Κέξκαηα 70 75 145 

Αζθάιεηεο 10 5 15 

ύλνιν Γξάζεσλ 169 115 284 

Δπηηπρία 5,9% 4,3% 5,3% 

Γηαθνξεηηθέο Γξάζεηο 61 50 93 

Μεηαβιεηόηεηα 

Πεξηερνκέλνπ 

36% 43,4% 32,7% 

Πξσηνηππία 36% 27,8% 32,7% 

Αζξνηζηηθή 

Μεηαβιεηόηεηα 

36% 32,7% 32,7% 

Δπαλαιήςεηο 12,8% 22,4% 16,8% 
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Καηεξίλα - Α5, Β, Α6 

Φάζε Α5 Β Α6 ύλνιν 

Κέξκαηα 70 60 65 195 

Αζθάιεηεο 7 0 6 13 

ύλνιν Γξάζεσλ 69 131 78 278 

Δπηηπρία 10% - 7,6% 8,8% 

Γηαθνξεηηθέο Γξάζεηο 34 64 52  

Μεηαβιεηόηεηα 

Πεξηερνκέλνπ 

49,2% 48,8% 66% 33,4% 

Πξσηνηππία 28,9% 29,7% 42,3% 33% 

Αζξνηζηηθή 

Μεηαβιεηόηεηα 

32,8% 32% 33,4% 33,4% 

Δπαλαιήςεηο 10,1% 3,8% 11,5% - 

 

 

7) Νίθνο – Α1, Α2, Α3 

Φάζε Α1 Α2 Α3 ύλνιν 

Κέξκαηα 80 60 70 210 

Αζθάιεηεο 11 2 2 15 

ύλνιν Γξάζεσλ 104 53 45 202 

Δπηηπρία 10,5% 3,7% 4,4% 7,4% 

Γηαθνξεηηθέο Γξάζεηο 69 37 33 107 

Μεηαβιεηόηεηα 

Πεξηερνκέλνπ 

66,3% 69,8% 73,3% 52,9% 

Πξσηνηππία 66,3% 41,5% 35,5% 52,9% 

Αζξνηζηηθή 

Μεηαβιεηόηεηα 

66,3% 69,8% 73,3% 52,9% 

Δπαλαιήςεηο 7,7% 9,4% 11,1% - 

 

Νίθνο – Α4, Β, Α5 

Φάζε Α4 Β Α5 ύλνιν 

Κέξκαηα 80 70 60 210 

Αζθάιεηεο 8 0 4 12 

ύλνιν Γξάζεσλ 25 53 43 121 

Δπηηπρία 32% - 9% 17,6% 

Γηαθνξεηηθέο Γξάζεηο 12 34 18 45 

Μεηαβιεηόηεηα 

Πεξηερνκέλνπ 

48% 64,1% 41,8% 37,1% 

Πξσηνηππία 12% 47% 16,2% 16,6% 

Αζξνηζηηθή 

Μεηαβιεηόηεηα 

44% 44,6% 40,8% 40,8% 

Δπαλαιήςεηο 16% 9,4% 20,9% - 
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8) Marla – Α1, Α2, Α3 

Φάζε Α1 Α2 Α3 ύλνιν 

Κέξκαηα 80 85 85 250 

Αζθάιεηεο 13 11 10 34 

ύλνιν Γξάζεσλ 70 47 52 169 

Δπηηπρία 18,5% 23,4% 19,2% 20,1% 

Γηαθνξεηηθέο Γξάζεηο 33 36 42 94 

Μεηαβιεηόηεηα 

Πεξηερνκέλνπ 

47,1% 76,6% 80,7% 55,6% 

Πξσηνηππία 47,1% 63,8% 59,6% 55,6% 

Αζξνηζηηθή 

Μεηαβιεηόηεηα 

47,1% 53,8% 55,6% 55,6% 

Δπαλαιήςεηο 10% 6,3% 9,5% 7,6% 

 

Marla – Α4, Β, Α5 

Φάζε Α4 Β Α5 ύλνιν 

Κέξκαηα 60 70 80 210 

Αζθάιεηεο 7 0 9 16 

ύλνιν Γξάζεσλ 35 86 37 158 

Δπηηπρία 20% - 24,3% 22,2% 

Γηαθνξεηηθέο Γξάζεηο 18 55 31 80 

Μεηαβιεηόηεηα 

Πεξηερνκέλνπ 

51,4% 78,5% 83,7% 50,6% 

Πξσηνηππία 28,5% 52,8% 54% 42,4% 

Αζξνηζηηθή 

Μεηαβιεηόηεηα 

50,9% 51,4% 51,7% 51,7% 

Δπαλαιήςεηο 14,2% 4,6% 10,8% - 

 

 

9) Γήκεηξα 26 – Α1, Α2, Α3 

Φάζε Α1 Α2 Α3 ύλνιν 

Κέξκαηα 85 75 65 225 

Αζθάιεηεο 24 20 18 62 

ύλνιν Γξάζεσλ 197 98 96 331 

Δπηηπρία 17,5% 20,4% 18,7% 18,7% 

Γηαθνξεηηθέο Γξάζεηο 100 94 86 262 

Μεηαβιεηόηεηα 

Πεξηερνκέλνπ 

72,9% 96% 89,5% 79,1% 

Πξσηνηππία 72,9% 82,6% 86,4% 79,1% 

Αζξνηζηηθή 

Μεηαβιεηόηεηα 

72,9% 77% 79,1% 79,1% 

Δπαλαιήςεηο 4,3% 2% 3,1% - 
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Γήκεηξα  26  – Α4, Β, Α5 

Φάζε Α4 Β Α5 ύλνιν 

Κέξκαηα 85 70 85 240 

Αζθάιεηεο 16 0 13 29 

ύλνιν Γξάζεσλ 74 155 53 282 

Δπηηπρία 21,6% - 24,5% 22,8% 

Γηαθνξεηηθέο Γξάζεηο 57 126 40 179 

Μεηαβιεηόηεηα 

Πεξηερνκέλνπ 

77% 81% 75% 63,4% 

Πξσηνηππία 29,7% 59,3% 50,9% 50% 

Αζξνηζηηθή 

Μεηαβιεηόηεηα 

60,2% 60% 59,1% 59,1% 

Δπαλαιήςεηο 5,2% 1,2% 7,7% - 

 

 

10) Μαλψιεο – Α1, Α2, Α3 

Φάζε Α1 Α2 ύλνιν 

Κέξκαηα 75 55 130 

Αζθάιεηεο 5 2 7 

Δπηηπρία 6,8% 7,6% 7% 

ύλνιν Γξάζεσλ 73 26 99 

Γηαθνξεηηθέο Γξάζεηο 20 9 25 

Μεηαβιεηόηεηα 

Πεξηερνκέλνπ 

27,3% 30,7% 25,2% 

Πξσηνηππία 27,3% 15,3% 25,2% 

Αζξνηζηηθή 

Μεηαβιεηόηεηα 

27,3% 24,2% 25,2% 

Δπαλαιήςεηο 35,6% 73% 45,4% 

 

 

Μαλψιεο – Α5, Β2, Α6 

Φάζε Α5 Β2 Α6 ύλνιν 

Κέξκαηα 40/50 35/50 45/50 120 

Αζθάιεηεο 4 0 3 7 

Δπηηπρία 23,5% - 23% 23,3% 

ύλνιν Γξάζεσλ 17 40 13 70 

Γηαθνξεηηθέο Γξάζεηο 4 4 3 4 

Μεηαβιεηόηεηα 

Πεξηερνκέλνπ 

23,5% 17,9% 23% 5,7% 

Πξσηνηππία 5,8% 0% 0% 1,4% 

Αζξνηζηηθή 

Μεηαβιεηόηεηα 

24,1% 17,9% 16,5% 16,5% 

Δπαλαιήςεηο 64,7% 40% 46,1% 47,1% 
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Γ.2.   Δξκελεπηηθή  αλάιπζε 

 

1) Αλέζηεο 

Ο  Αλέζηεο  ήηαλ  απφ  ηα  άηνκα  κε  ηηο  ζπρλφηεξεο  επαλαιήςεηο  ιέμεσλ.  

Καηά ηε θάζε Α1, ηνπ εληζρχζεθε ζπκπησκαηηθά ε ιεθηηθή δξάζε «αζθάιεηα» θαη 

κεηά απφ απηφ ηελ επαλέιαβε άιιεο 29 θνξέο, εθ ησλ νπνίσλ εληζρχζεθαλ νη 5. Σν 

80% ηνπ ζπλφινπ ησλ δξάζεψλ ηνπ ήηαλ «αζθάιεηα» θαη νη 6 ζηηο 8 αζθάιεηεο πνπ 

παξήγε ήηαλ ζπλέπεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεθηηθήο ηνπ δξάζεο.  ηε θάζε Α2, ε 

πξνηίκεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε ιέμε ζπλερίζηεθε (47% ησλ δξάζεσλ) θαη παξήγε 4/4 

αζθάιεηεο ηεο θάζεο. Ζ κεηαβιεηφηεηά  θαη ε πξσηνηππία ησλ δξάζεψλ ηνπ ήηαλ 

ζρεηηθά κηθξή, αιιά απμήζεθε ζηε θάζε Α2. Απηφ ζπλέβε ελδερνκέλσο γηαηί νη 

αζθάιεηεο πνπ θαηάθεξε λα απνθηήζεη ζηελ Α2 ήηαλ νη κηζέο ζε ζρέζε κε ηελ Α1. 

Βίσζε, δειαδή, κηα ζρεηηθή κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ζπκπησκαηηθήο αξλεηηθήο 

ελίζρπζεο θαη απηφ ίζσο λα νδήγεζε ζε επαγσγή άιισλ, πξσηφηππσλ ιεθηηθψλ 

δξάζεσλ. 

Ζ θάζε Α3 (δεχηεξε ζπλεδξία) ήηαλ κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε.  Ξεθίλεζε κε 

ηελ αγαπεκέλε ηνπ ιέμε – θιεηδί, ηελ «αζθάιεηα». Μεηά απφ 4 επαλαιήςεηο θαη κία 

ελίζρπζε, αλαθψλεζε «έηνηκνο!» θαη ην πξφγξακκα ελίζρπζε ζπκπησκαηηθά ηε 

δξάζε ηνπ. Απφ ηε ζηηγκή απηή θαη κέρξη ην ηέινο ηεο θάζεο Α3, ην 73% ησλ 

ιεθηηθψλ ηνπ δξάζεσλ απνηεινχληαλ απφ ηε ζπληειεζηηθή αιπζίδα «Αζθάιεηα – 

Έηνηκνο!». 11 αζθάιεηεο παξήρζεζαλ σο απνηέιεζκα ηεο ιέμεο «έηνηκνο», πνπ ήηαλ 

πην θνληά κνξθνινγηθά ζην θξηηήξην αξλεηηθήο ελίζρπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη 

κία απφ ηε ιέμε «αζθάιεηα». Παξ‟ φηη ε ιέμε «αζθάιεηα», ιφγσ ηνπ ηξφπνπ εθθνξάο 

ηεο, δελ εληζρπφηαλ ζπρλά ζ‟ απηή ηε θάζε, ζε αληίζεζε κε ην «έηνηκνο», ν Αλέζηεο 

ζπλέρηδε αλειιηπψο λα ηηο πξνθέξεη καδί, εκθαλίδνληαο κηα ιεθηηθή ζηεξενηππία ζε 

επίπεδν ζπληειεζηηθήο αιπζίδαο θαη φρη κεκνλσκέλεο ιέμεο. πκπεξηθεξφηαλ, 

δειαδή, ζαλ ε αζθάιεηα λα παξαγφηαλ σο απνηέιεζκα θαη ησλ δχν ιέμεσλ, θάηη πνπ 

ήηαλ αλαθξηβέο θαη πεξηζζφηεξν ελεξγνβφξν, αθνχ αξθνχζε ην «έηνηκνο». Σν 

ζηηγκηφηππν απηφ απνηειεί έλδεημε γηα ην πψο ε ζπκπησκαηηθή αξλεηηθή ελίζρπζε ζε 

αβέβαηα πιαίζηα πξνσζεί ηελ εθδήισζε ζηεξεφηππσλ, «πξνιεπηηθψλ» δξάζεσλ. 

Ζ εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο ζηε θάζε Β είρε δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηε 

ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Αλέζηε. Γηα 3,5 ιεπηά, ελάιιαζζε ηελ εληζρπκέλε 

ζπληειεζηηθή ηνπ αιπζίδα κε άιιεο ιέμεηο, ρσξίο ηίπνηα θπζηθά λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφ. Έηζη, αληίζεηα κε ηνλ θαλφλα πνπ ξεηά ηνπ δφζεθε, λα ιέεη 

κεκνλσκέλεο ιέμεηο θαη φρη θξάζεηο, εθδήισζε, σο ην ηέινο ηεο θάζεο Β, 50 

δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο! Σν πεξηερφκελφ ηνπο αλαθεξφηαλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

εμάιεηςεο. Καηεγνξνχζε ην… «κεράλεκα» φηη πιένλ δελ παξάγεη αζθάιεηεο θαη 

κηινχζε έληνλα θαη γξήγνξα γηα ην φηη θεξδίδεη θέξκαηα θαη αηζζάλεηαη 

απηνπεπνίζεζε.  Δλδερνκέλσο ζε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο εμάιεηςεο ηεο αξλεηηθήο 

ελίζρπζεο ζηε δσή ηνπ νη ζπλερφκελεο ιεθηηθέο δξάζεηο απηνεθηίκεζεο θαη 

πεξηθξφλεζεο ησλ Δ
Δ-

 λα ηνλ είραλ αλαθνπθίζεη. Σαπηφρξνλα αχμεζε ηελ ηαρχηεηα 



51 
 

κε ηελ νπνία άλνηγε ηα θνπηηά, επαλαιακβάλνληαο πσο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

παξαγάγεη αζθάιεηα, θαη φηη ζπλεπψο πξνρσξάεη αδηαθνξψληαο γηα ηηο δεκηνγφλεο 

βφκβεο. Υαξαθηεξηζηηθά είπε φηη «ε δσή είλαη έλα παηρλίδη… Πνηέ δελ μέξεηο αλ ζα 

ζνπ ηχρεη βφκβα ή φρη..! Αιιά πξέπεη λα ζπλερίζεηο… Πξέπεη λα είζαη ηζρπξφο..!»… 

Σφζν ε κεηαβιεηφηεηα, φζν θαη ε πξσηνηππία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δξάζεψλ ηνπ 

έθηαζαλ ζηε θάζε Β ζην πςειφηεξν ζεκείν, ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο θάζεηο, 

εληζρχνληαο ηε βαζηθή καο ππφζεζε γηα αχμεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαηά ηελ 

εμάιεηςε ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο. 

Ζ θάζε Α4 ηνλ βξήθε λα ζπλερίδεη ηελ εθδήισζε ζπλερφκελσλ πξνηάζεσλ, 

ζπκπεξηθνξά πνπ δελ εληζρπφηαλ απφ ην πξφγξακκα, παξαηείλνληαο ηελ αίζζεζε ηεο 

εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο. Κάπνηα ζηηγκή, εθλεπξηζκέλνο απφ ηε «ζπκπεξηθνξά» ηνπ 

«κεραλήκαηνο», ην απνθάιεζε «ηέξαο». Ζ δξάζε ηνπ εληζρχζεθε αξλεηηθά, 

νδεγψληαο ηνλ ζε έλα λέν θχθιν ιεθηηθήο ζηεξενηππίαο, απηή ηε θνξά φκσο φρη κε 

ηελ «αζθάιεηα», γηα ηελ νπνία είρε κφιηο βηψζεη εμάιεηςε ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο, 

αιιά κε ην λενεληζρπκέλν «ηέξαο», πνπ επαλέιαβε άιιεο 17 θνξέο, ζπλνιηθά 56% 

ησλ δξάζεσλ ηεο Α4. Ζ «αζθάιεηα» εκθαλίζηεθε, αιιά κφλν θαηά 21,8%, απφ 28 

ζηε θάζε Β θαη 56,2 ζηελ Α3. 

πλνιηθά ζηνλ Αλέζηε είδακε θάπνηεο μεθάζαξεο ελδείμεηο ηεο επίδξαζεο ηνπ 

κεραληζκνχ ηεο ζπκπησκαηηθήο αξλεηηθήο ελίζρπζεο ζηε ιεθηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. 

Ζ ζηεξενηππία ηνπ ήηαλ ζρεδφλ αλάινγε ηεο ζπρλφηεηαο αξλεηηθήο ελίζρπζεο ησλ 

δξάζεψλ ηνπ, ελψ αληίζηξνθα, ζηε θάζε Α2, φπνπ θέξδηζε κφιηο 4 αζθάιεηεο, θαη 

ζηε θάζε Β, ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δξάζεψλ ηνπ απμήζεθε 

ζεακαηηθά, φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα. 
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Αζθάιεηεο: 8         4                         13          0            5 

 

Γξάζεηο/ Δληζρχζεηο 

Λέμε – 

θιεηδί 

Α1 Α2 Α3 Β Α4 

«Αζθάιεηα» 33/6 18/4 17/2 14/0 7/32 

«Αζθάιεηα 

– Έηνηκνο!» 

0/0 0/0 14/13 5/0 2/0 

«Σέξαο!» 0/0 0/0 0/0 0/0 18/32 

 

 

 

2. Θσκάο 

  

Ο Θσκάο, ζε αληίζεζε κε ηνλ Αλέζηε, θαη παξφκνηα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ζπκκεηέρνληεο, μεθίλεζε ηελ πξψηε ζπλεδξία κε πςειά πνζνζηά κεηαβιεηφηεηαο 

πεξηερνκέλνπ, θαη ρακειά πνζνζηά επαλάιεςεο. Καηά ηε θάζε Α1, δελ έδεηρλε λα 

παξαηεξεί πνηα δξάζε ηνπ εμαζθάιηζε «αζπιία» απφ ηηο βφκβεο, ψζηε λα ηελ 

επαλαιάβεη. Δμάιινπ, θέξδηζε κφιηο 5 αζθάιεηεο. Δκθάληζε επαλάιεςε ζε πνζνζηφ 
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11,7% ηνπ ζπλφινπ ησλ δξάζεσλ κε ηε ιέμε «βφκβα», πνπ φκσο εληζρχζεθε 

αξλεηηθά κφλν ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο. 4 θνξέο, αθνχ εμεξξάγε κηα βφκβα, 

παξαζχξνληαο βαζκνχο, ν Θσκάο έιεγε «βφκβα». Μεηά απφ ηελ 4
ε
 θνξά, κφιηο 

αλαθψλεζε «βφκβα», εμεξξάγε, ζπκπησκαηηθά, θαη δεχηεξε βφκβα. Απηή ε πεξίεξγε 

θαηάζηαζε ζπκπησκαηηθήο ηηκσξίαο ηεο ιέμεο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο ηνλ 

νδήγεζε, ζην 4:49 λα αλαθσλήζεη: «Όηαλ ιέσ βόκβα, ζθάεη». Σν ζπκπέξαζκα απηφ, 

πξνθαλψο αλαθξηβέο, αθνχ νη βφκβεο ήηαλ αλεμάξηεηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

ιεθηηθψλ δξάζεσλ, ζπκίδεη ππεξβνιηθά ηνλ αλαθξηβή θαλφλα ηεο ηαχηηζεο ζθέςεο 

πηζαλφηεηαο θαη πξάμεο «φ, ηη ιέσ, γίλεηαη». Σν ζηηγκηφηππν απηφ καο ελζάξξπλε 

ζρεηηθά κε ηε βαζηθή καο αληίιεςε γχξσ απφ ην θαηλφκελν ηεο ΣΠ, φηη 

δεκηνπξγείηαη σο απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο ηνπ αηφκνπ ζε πεξηβαιινληηθέο 

θαηαζηάζεηο κε αζαθείο ζπλαξηήζεηο ελίζρπζεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπκπησκαηηθέο 

ηηκσξίεο θαη εληζρχζεηο. Να ζεκεησζεί φηη ν Θσκάο ζθφξαξε εμαηξεηηθά ρακειά ζηελ 

θιίκαθα ηνπ TAF, δηαθσλψληαο πνιχ κε φιεο ηηο 7 πξνηάζεηο ηνπ ζηνηρείνπ TAF – L 

(αλ ζθεθηψ x  ε πηζαλφηεηα λα γίλεη ην x απμάλεηαη), δείρλνληαο φηη γηα λα 

εθδειψζεη θάπνην άηνκν ζθέςεηο πνπ λα εληάζζνληαη ζην «παξάδεηγκα» ηνπ TAF, 

δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπκθσλεί θαη κε ηηο αληίζηνηρεο πξνηάζεηο ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα… 

 ηε ζπλέρεηα, ε θάζε Α2 θχιεζε κε ιίγεο εληζρχζεηο (4), πνπ δελ αχμεζαλ ην 

ξπζκφ εθδήισζεο ησλ δξάζεσλ πνπ ηηο παξήγαλ. Σν 9,3% ησλ δξάζεψλ ηνπ ήηαλ 

«βφκβα», ζπλήζσο ιίγν κεηά ηελ έθξεμε θάπνηαο, ρσξίο φκσο λα εληζρπζεί αξλεηηθά. 

Μπνξνχκε κφλν λα ππνζέζνπκε φηη γηα ηνλ Θσκά, πνπ απφ ηηο εθθξάζεηο θαη ηα 

ιφγηα ηνπ ζηελ θάκεξα έδεηρλε λα ελνριείηαη έληνλα απφ ηηο ζπλερείο εθξήμεηο, ε 

εθδήισζε ιεθηηθψλ δξάζεσλ νλνκαηνδνζίαο ησλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ (φπσο 

«βφκβα») ζηε δσή ηνπ είρε κηα εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα αλεμάξηεηε απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ηνπ παηρληδηνχ. 

 ην ηέινο ηεο θάζεο Α2 εληζρχζεθε ζπκπησκαηηθά ε ιέμε «ηδηλ». ε αληίζεζε 

κε ηηο πξνεγνχκελεο αζθάιεηεο πνπ θέξδηζε, απηή ηε θνξά ζπγθξάηεζε πνηα ήηαλ ε 

απνηειεζκαηηθή δξάζε. Σν «ηδηλ» έγηλε ε ιέμε – θιεηδί ηνπ Θσκά γηα φιε ηε θάζε 

Α3, απνηέιεζε ην 35,7% ησλ ζπλνιηθψλ ηνπ δξάζεσλ θαη ηνπ απνθφκηζε 5 απφ ηηο 7 

αζθάιεηεο. Σαπηφρξνλα, εθηφο απφ «ηδηλ», ν Θσκάο άξρηζε λα ιέεη νλφκαηα θαη 

άιισλ πνηψλ, φπσο whiskey, brandy, vodka θ.ά. ην ζεκείν απηφ ήξζακε γηα πξψηε 

θνξά ζε επαθή κε ηε ζπκπησκαηηθή αξλεηηθή ελίζρπζε νιφθιεξεο θαηεγνξίαο 

ιέμεσλ. Αλ θαη ην «ηδηλ» ήηαλ πνπ απέθεξε ηνπο πεξηζζφηεξνπο εληζρπηέο, θη άιια 

πνηά θαίλεηαη φηη πήξαλ ιίγε απφ ηελ εληζρπηηθή δχλακή ηνπ, αλεβάδνληαο ην 

πνζνζηφ ησλ ιέμεσλ πνπ ήηαλ νλφκαηα πνηψλ ζην 82,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεθηηθψλ 

δξάζεσλ. 

 Ζ δεχηεξε ζπλεδξία (θάζεηο Α4, Β, Α5) ήηαλ κηα θαθή κέξα γηα ηνλ Θσκά. 

ηελ αξρή ηεο θάζεο Α4, θαηάθεξε λα παξαγάγεη κφιηο κία αζθάιεηα κε ηε ιέμε – 

θιεηδί ηνπ, ην «ηδηλ».  Σν φηη έπαηδε ρηππψληαο πνιχ έληνλα ην πνληίθη πξνθαινχζε 

παξεκβνιέο ζην ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ήρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, εκπνδίδνληαο ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ θξηηεξίνπ αξλεηηθήο ελίζρπζεο. Έηζη ν Θσκάο βίσζε κηα ζρεδφλ 
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δηπιάζηα ζε δηάξθεηα πεξίνδν εμάιεηςεο ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο. Ζ επαλάιεςε ηνπ 

«ηδηλ» έπεζε ζην 10% ζηε θάζε Α4 θαη ζην 7% ζηε Β, ελψ ε θαηεγνξία «πνηά» ζην 

34,4% θαη 13,9%, αληίζηνηρα. Βιέπνπκε εδψ φηη ε δξάζε «ηδηλ» εκθάληζε 

κεγαιχηεξε αληίζηαζε ζηελ εμάιεηςε ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο ζε ζρέζε κε ηα άιια 

«πνηά», πνπ δελ είραλ εληζρπζεί ζπκπησκαηηθά ηφζεο θνξέο φζν ην «ηδηλ». Φαίλεηαη 

λα ηζρχεη ε γεληθή αξρή φηη, φζν πεξηζζφηεξν εληζρπζεί κηα δξάζε ζε ζρέζε κε 

άιιεο, ηφζν «αλζεθηηθφηεξε» ζε ζρέζε κε απηέο ζα είλαη ζε ζπλζήθεο εμάιεηςεο ηεο 

ελίζρπζεο. Σαπηφρξνλα, σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηεο ζπρλφηεηαο ελίζρπζεο, 

αλέβεθε θαη ε κεηαβιεηφηεηά ηνπ, απφ 50% ζηελ Α3 ζε 57,7% ζηελ Α4 θαη ζην 

72,9% ζηε θάζε Β. 

 ηελ ηειεπηαία θάζε (Α5), ε πξψηε ελίζρπζε πνπ έιαβε ήξζε σο απνηέιεζκα 

ηεο ιεθηηθήο δξάζεο «αζθάιεηα», ηελ νπνία ελίζρπζε αξλεηηθά. Οη 3 απφ ηηο 7 

αζθάιεηεο ηεο θάζεο θεξδήζεθαλ κε απηή ηε ιέμε πνπ εκθάληζε επαλάιεςε 38,4%, 

ζπληζηψληαο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αλέζηε, κηα θαηλνχξηα ζπκπησκαηηθή 

ελίζρπζε πεξηερνκέλνπ. Σαπηφρξνλα, πηζαλφλ ιφγσ ηνπ πιαηζίνπ αξλεηηθήο 

ελίζρπζεο πνπ επαλήιζε, ζεκεηψζεθε επαλαχμεζε ηεο δξάζεο «ηδηλ», απφ ην 7 ζην 

23%, παξ‟ φηη ζηε θάζε απηή δελ επέθεξε θακία αζθάιεηα. Σν ζηνηρείν απηφ 

ππνδεηθλχεη ην δηαθξηηηθφ έιεγρν πνπ αζθεί ζηε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ην πιαίζην θαη 

ην ηζηνξηθφ ελίζρπζεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζε δπζαξκνλία κε ηηο 

ζπλαξηήζεηο ελίζρπζεο πνπ (ζπκπησκαηηθά) επηθξάηεζαλ θαηά ηε θάζε Α5. 
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Γξάζεηο / Δληζρχζεηο 

Λέμε – 

θιεηδί 

Α1 Α2 Α3 Α4 Β Α5 

«Βόκβα» 8/1 7/0 0 6/0 1/0 0 

«Σδηλ» 0 1/1 10/5 9/1 6/0 6/0 

«Πνηά» 0 1/1 23/6 31/1 12/0 6/0 

«Αζθάιεηα» 0 4/0 0 4/0 1/0 10/3 

 

 

3.  Νηίλα 

 Ζ Νηίλα απνηέιεζε  καθξάλ  ην πην ζηεξεφηππν, αιιά θαη ην πην 

απνηειεζκαηηθφ ζηελ εμαζθάιηζε αξλεηηθήο ελίζρπζεο ππνθείκελν. Ζ πξψηε 

ζπλεδξία ηεο απνηειεί δπλαηή έλδεημε ππέξ ηεο επίδξαζεο ηεο ζπκπησκαηηθφηεηαο 

ζηε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά. Αξρίδνληαο ηε θάζε Α1, είρε θάπνηεο απνξίεο ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξφπν παημίκαηνο θαη θψλαμε ηνλ πεηξακαηηζηή. Δλψ ζπδεηνχζαλ, ην πξφγξακκα 

ηπραία εμέιαβε θάπνηνλ ήρν σο επηηπρή ιεθηηθή δξάζε, παξέρνληαο αζθάιεηα. Ζ 

Νηίλα παξαηήξεζε φηη ε αζθάιεηα αθνινχζεζε ηε ιέμε «βφκβα», πνπ αλαθέξζεθε 

ζηε ζπδήηεζε. Όπσο αλέθεξε θαη κεηά ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο, πίζηεςε πσο βξήθε ηε 

ιέμε – θιεηδί. Νφκηζε φηη ε ιέμε ήηαλ ζπγθεθξηκέλε θαη φηη ην θξηηήξην αξλεηηθήο 

ελίζρπζεο ήηαλ ην ζπγθεθξηκέλν ιεθηηθφ πεξηερφκελν. ε αληίζεζε κε ηελ πίζηε ηεο 

απηή, θάπνηα ζηηγκή ζηα κέζα ηεο θάζεο αλαθψλεζε: «Ό, ηη θαη λα πσ, δελ έρεη 

ζεκαζία», θαλφλαο εμαηξεηηθά αθξηβήο, αθνχ φλησο ην πεξηερφκελν δελ είρε θακηά 

ζεκαζία. Ακέζσο κεηά απφ απηή ηελ έμππλε ζπλεηδεηνπνίεζε, φκσο, επέζηξεςε θαη 

παξέκεηλε ζηε ζηγνπξηά ηεο δνθηκαζκέλεο θαη εληζρπκέλεο «βφκβαο»… Ζ πνξεία ηεο 

θάζεο απνηππψλεηαη πεξηεθηηθά ζην πνζνζηφ επαλάιεςεο: 92,1% ησλ δξάζεσλ ήηαλ 

«βφκβα», θεξδίδνληαο 26/26 αζθάιεηεο θαη 90/100 θέξκαηα, επίδνζε εληππσζηαθή 

θαη πξσηνθαλήο γηα ηνπο πεηξακαηηζηέο κέρξη ηφηε. Να ζεκεησζεί επίζεο φηη 

απέθεπγε λα αλνίμεη θνπηηά, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη απνθηήζεη αζθάιεηα. Σν 

ζσξεπηηθφ ηεο γξάθεκα εκθαλίδεη εθπιεθηηθή θαλνληθφηεηα (ή ζηεξενηππία…), κε 

αδξάλεηα θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ δελ ππήξρε REC, επαλαιακβαλφκελεο ιεθηηθέο 

δξάζεηο «βφκβα» ζηηο πεξηφδνπο ηνπ REC θαη γξήγνξν άλνηγκα θνπηηψλ ζηηο 

αζθαιείο πεξηφδνπο. 

Ζ ζπλερήο ελίζρπζε ηεο ιέμεο «βφκβαο» νδήγεζε ζε θνξχθσζε ηεο 

επαλάιεςεο ζηε θάζε Α2, κε 98,3% (!) ησλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ , 19/19 αζθάιεηεο θαη 

μαλά 90/100 θέξκαηα. Βγήθε απφ ην ζάιακν θνπξαζκέλε απφ ην ρξφλν θαη ηελ 

πξνζπάζεηα (ρξεηάζηεθε πεξηζζφηεξε ψξα εμαηηίαο ηεο ηάζεο ηεο λα κελ παίδεη 

ρσξίο αζθάιεηα) αιιά θαη ελζνπζηαζκέλε κε ηελ επίδνζή ηεο, πηζηεχνληαο φηη «ην 

είρε βξεη». Να επηζεκάλνπκε κηα ελδηαθέξνπζα ζπζρέηηζε: ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

ζπκπιήξσζε, ζεκείσζε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία απ‟ φινπο ζηελ θιίκαθα TAF-L 

(25/35) θαη ηε δεχηεξε πςειφηεξε ζην TAF-total (57/95). 
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Λίγεο εκέξεο αξγφηεξα επέζηξεςε γηα ηε δεχηεξε ζπλεδξία (Α3 – Β – Α4). 

Απηή ηε θνξά θαηλφηαλ «ππνςηαζκέλε». Γελ έδεηρλε λα πηζηεχεη πηα ζηε «βφκβα» σο 

ιέμε – θιεηδί. Ξεθίλεζε ιέγνληαο «θέξκα», δξάζε πνπ εληζρχζεθε. πλέρηζε 

ιέγνληαο άιιεο ιέμεηο, κεηαμχ απηψλ θαη «βφκβα». Σεο εληζρχζεθαλ νη ιέμεηο 

«θέξκα» κε αλαινγία δξάζεσλ/ εληζρχζεσλ 46/7, «ηίπνηα», κε 51/10 θαη 

«απελεξγνπνίεζε» κε 8/1. Ζ «βφκβα» εθδειψζεθε 18 θνξέο ρσξίο φκσο ελίζρπζε. 

Αλ θαη θαηλνκεληθά ε ζηεξενηππία ηεο ππνδηπιαζηάζηεθε (Α2: «βφκβα» 98,3% - Α3: 

«ηίπνηα» 39,5%), ε κεηαβιεηφηεηά ηεο παξέκελε εμαηξεηηθά ρακειή (5,4%). ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, νπζηαζηηθά αληηθαηέζηεζε ηε ιέμε – θιεηδί «βφκβα» κε ηηο δχν 

άιιεο ιέμεηο πνπ ελάιιαζζε, δειαδή ην «θέξκα» θαη ην «ηίπνηα». Όπσο θαίλεηαη ζην 

δηάγξακκα, ην άζξνηζκα ησλ πνζνζηψλ επαλάιεςεο ησλ δχν ιέμεσλ ζρεδφλ ηζνχηαη 

κε ην πνζνζηφ επαλάιεςεο ηεο «βφκβαο» ηεο πξψηεο ζπλεδξίαο. Ζ ζπλερήο 

ελίζρπζε «εμνπδεηέξσζε» ηε ιίγε κεηαβιεηφηεηά πνπ εκθάληζε ζηελ αξρή ηεο 

θάζεο, δηαηεξψληαο κφλν ηηο εληζρπκέλεο ιέμεηο. 

Ζ θάζε Β είρε εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη θάζεηο Β 

ήηαλ ξπζκηζκέλεο φρη αθξηβψο σο εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο, αιιά κάιινλ ζαλ αχμεζε 

(ηεηξαπιαζηαζκφο) ηεο αλαινγίαο επηηπρψλ δξάζεσλ – εληζρχζεσλ. Πξαθηηθά, ήηαλ 

πάξα πνιχ δχζθνιν αθφκα θαη γηα ηνλ πεηξακαηηζηή, πνπ γλψξηδε ην θξηηήξην 

ελίζρπζεο, λα παξαγάγεη 4 ζπλερφκελεο ιεθηηθέο δξάζεηο πνπ ζα αλαγλσξίδνληαλ θαη 

νη 4 σο νξζέο απφ ην πξφγξακκα, παξέρνληαο αζθάιεηα ζηε θάζε Β. Ζ Νηίλα, 

ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζηελ αξλεηηθή ελίζρπζε, ήηαλ ε κνλαδηθή ζπκκεηέρνπζα πνπ 

θαηφξζσζε λα παξαθάκςεη ηνλ πεξηνξηζκφ θαη λα θεξδίζεη 2 θηφιαο αζθάιεηεο. Σα 

πνιχηηκα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηέο ηηο 2 ζπκπησκαηηθέο εληζρχζεηο 

«δηθαηψλνπλ» ζπκπησκαηηθά ηελ πξνηίκεζε ελφο εμαηξεηηθά δχζθνινπ θξηηεξίνπ, ζε 

ζρέζε κε έλα «αθαηφξζσην» θξηηήξην (π.ρ. 10/1). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά απφ κηα 2ιεπηε επαλάιεςε ησλ επηηπρεκέλσλ κέρξη 

ηφηε ιέμεσλ, ζηξάθεθε ζε θαηλνχξηεο ιέμεηο, φπσο «ηξάπεδα». Δλψ ε κεηαβιεηφηεηά 

ηεο απμαλφηαλ, επέζηξεςε μαθληθά ζηηο εληζρπκέλεο ιέμεηο, κε κηα αθνινπζία σο 

εμήο: 

Σίπνηα – ηξάπεδα – πείξακα – ηξάπεδα – παηρλίδη – ηξάπεδα – θέξκα – ηίπνηα 

– ηίπνηα – ηίπνηα – ηίπνηα – θέξκα 

Οη 4 ηειεπηαίεο ιέμεηο πξνθέξζεθαλ αθξηβψο κε ηελ ηνληθφηεηα πνπ 

αλαγλψξηδε ην πξφγξακκα, παξέρνληαο ζηελ Νηίλα αζθάιεηα ζε πεξίνδν εμάιεηςεο. 

Σν δηάγξακκα ΗΗ απνηειεί κηα κηθξναλάιπζε ηεο θάζεο Β θαη απεηθνλίδεη πεξηεθηηθά 

ηε ζπλέρεηα. Σν «θέξκα» πνπ ζην κεηαμχ είρε αξρίζεη λα κεηψλεηαη, αλεβαίλεη ζην 

41%. Σν «ηίπνηα», πνπ έσο ηφηε είρε θαη πεξηζζφηεξεο επαλαιήςεηο θαη πεξηζζφηεξεο 

εληζρχζεηο, κεηψλεηαη ζην 11,6%. Βιέπνπκε εδψ πψο, ελψ ην «ηίπνηα» ζπληέιεζε 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηά ¾ ζηελ παξαγσγή αζθάιεηαο (βιέπε πάλσ), απηφ πνπ 

εληζρχζεθε ήηαλ ην «θέξκα», πνπ έηπρε λα είλαη ε ηειεπηαία ιέμε ζηε ζπληειεζηηθή 

αιπζίδα. Γηα άιιε κηα θνξά αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο 

ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε πιαίζηα κε αβέβαηεο ζπλαξηήζεηο 
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ελίζρπζεο. Ζ ρξνληθή ζπλάθεηα ηεο δξάζεο «θέξκα» κε ηελ έιεπζε ηεο αξλεηηθήο 

ελίζρπζεο επεξέαζε θαζνξηζηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηεο Νηίλαο. Έλα αθφκα 

απνηέιεζκα ήηαλ ε επηηάρπλζε ηεο αχμεζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο. Δλδερνκέλσο θαη 

ρσξίο ηελ «απξνζδφθεηε» ελίζρπζε, ε κεηαβιεηφηεηα λα απμαλφηαλ παξφκνηα. Ζ 

απφηνκε γσλία ζην δηάγξακκα, φκσο, ππνλνεί φηη θαη θάηη άιιν έπαημε ξφιν, εθηφο 

απφ ην πιαίζην εμάιεηςεο. 

Αλ παξαηεξήζεη θαλείο ηελ αθνινπζία ησλ ιέμεσλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο 

ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο, ε Νηίλα είρε κφιηο αξρίζεη λα ελαιιάζζεη ιέμεηο θαη 

ακέζσο κεηά εληζρχζεθε ζπκπησκαηηθά. Όπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, είλαη εχινγν 

λα ππνζέζνπκε φηη ε άθημε ηεο ελίζρπζεο ρξνληθά θνληά ζηελ εθδήισζε 

πξνδξνκηθψλ δξάζεσλ εχξεζεο πξσηφηππεο ιέμεο ίζσο λα ελίζρπζε απηέο ηηο 

δξάζεηο, πξνμελψληαο κηα ζπκπησκαηηθή αύμεζε ηεο κεηαβιεηόηεηαο. Πεξαηηέξσ 

έλδεημε γηα ην φηη δελ ήηαλ απνηέιεζκα κφλν ηνπ πιαηζίνπ εμάιεηςεο ε αχμεζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο είλαη ην γεγνλφο φηη, ζηε ζπλέρεηα, ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θηάλεη ζην πςειφ γηα ηελ Νηίλα 36,2% θαη αξρίδεη πάιη θαζνδηθή 

πνξεία – ζα λα βηψλεη κηα «εμάιεηςε ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο». Σαπηφρξνλα παξαηεξνχκε ηελ εθ λένπ αχμεζε ηνπ «θέξκαηνο» , 

κεηά απφ κηα ζχληνκε πηψζε φηαλ θνξπθψζεθε ε κεηαβιεηφηεηα, θαζψο θαη 

επηηάρπλζε ηεο αχμεζεο ηνπ «ηίπνηα», κεηά ηε ζπκπησκαηηθή, πξνζιακβαλφκελε σο 

εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο πξνεγνπκέλσο. 

Κνληεχνπλ 25 ιεπηά πνπ ε Νηίλα παίδεη. Βξίζθεηαη ζηε θάζε εμάιεηςεο θαη 

γηα λα μεθχγεη πξέπεη λα απνθαιχςεη ηα 100 θέξκαηα ηεο θάζεο. Ζ πξνζθφιιεζή ηεο 

ζηελ απφθηεζε αζθάιεηαο, πνπ ζπκίδεη «εκκνλή» ζε θάπνηνλ ακχεην ζην παηρλίδη 

πνπ παξαθνινπζεί ηε ζπλεδξία, ηελ εκπνδίδεη λα πξνρσξήζεη αξθεηά γξήγνξα. Γηα 

έλα νιφθιεξν ιεπηφ, μαθληθά, παξαηεξνχκε κηα αλαβίσζε θαη «έθξεμε» ησλ 

ιεθηηθψλ δξάζεσλ πνπ ηεο έρνπλ πξνζθέξεη αζθάιεηα: «θέξκα» θαη «ηίπνηα». 

Δπηκέλεη ζηηο ίδηεο ιέμεηο θαη κε ηελ αθνινπζία: 

Κέξκα – ηίπνηα – ηίπνηα – θέξκα 

Ξαλαθεξδίδεη αζθάιεηα ζε θάζε εμάιεηςεο! ίγνπξα κεηά απφ ηφζε «ζηέξεζε» απφ 

αζθάιεηα, ε αλαθνχθηζε είλαη κεγάιε, φπσο θαη πξηλ. Όκσο ππάξρεη κηα ζεκαληηθή 

δηαθνξά. ηελ πξψηε «απξφζκελε» ελίζρπζε, ε Νηίλα ήηαλ ζε θάζε κεηαβιεηφηεηαο 

– έηεηλε λα εθθέξεη πξσηφηππεο ιέμεηο θαη λα ηηο ελαιιάζζεη. Απηή ηε θνξά, φκσο, ε 

ελίζρπζε έηπρε λα αθνινπζεί έλα δηάζηεκα παξαηεηακέλεο ζηεξενηππίαο θαη 

επαλάιεςεο ησλ ήδε εληζρπκέλσλ ιέμεσλ. Καη‟ αλαινγία κε πξηλ, κπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε, απηή ηε θνξά φκσο ηεο 

ζηεξενηππίαο. Όπσο βιέπνπκε θαη ζην δηάγξακκα, ηελ ελίζρπζε αθνινπζεί κηα 

έθξεμε δξάζεσλ θαη ζηεξενηππίαο. Ζ ζηαδηαθά απμαλφκελε κεηαβιεηφηεηα 

εμαλεκίδεηαη θαη επί 3 ιεπηά εθδειψλνληαη κφλν 2 ιεθηηθέο δξάζεηο, απηέο πνπ 

εληζρχζεθαλ ζπκπησκαηηθά: «θέξκα» θαη «ηίπνηα». Όκσο κάηαηα. Ξαθληθά 

αλαθσλεί: «‟Νηάμεη, ζα παίμσ ρσξίο ηνλ θαλφλα» θαη αλνίγεη κεξηθά θνπηηά. Πέθηεη 

ζε βφκβα θαη ζηακαηάεη πάιη. Πηζαλφλ κε ηνλ «θαλφλα» λα ελλννχζε ηνλ θαλφλα 
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αζθάιεηαο απφ ηεο βφκβεο. Ζ αζθάιεηα φκσο, ηεο πεξηγξάθεθε, φπσο ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ζαλ δπλαηφηεηα θαη φρη ζαλ θαλφλαο. Δλδερνκέλσο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν, φπσο ππνδεηθλχεη θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ην πξφγξακκα, ε 

αλαδήηεζε αζθάιεηαο ζε ηηκσξεηηθά πιαίζηα λα είλαη απζηεξφο θαλφλαο. 

 Ζ ζηεξενηππία ζχληνκα ππνρσξεί, απηή ηε θνξά πνιχ πην γξήγνξα απ‟ φηη 

θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηε θάζε Α3 ζηελ Β. Δίλαη ε δεχηεξε θνξά πνπ ε 

ηαιαηπσξεκέλε Νηίλα βξίζθεηαη ζε ζπλζήθεο εμάιεηςεο ηεο ζπκπησκαηηθήο 

αξλεηηθήο ελίζρπζεο ηεο παξακέηξνπ ηεο ζηεξενηππίαο ηεο ιεθηηθήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο – θαη απηή ηε θνξά πξνζαξκφδεηαη γξεγνξφηεξα. Μαδί κε ηελ 

επαλαχμεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο παξαηεξνχκε θαη κηα αλαβίσζε ηεο «βφκβαο», πνπ 

δελ έρεη εληζρπζεί θαζφινπ απφ ηε θάζε Α2. Καη ε «βφκβα» ζα θαλεί 

αλαπνηειεζκαηηθή, πέθηνληαο ζχληνκα πάιη ζην 0%. Ζ κεηαβιεηφηεηα ζπλερίδεη λα 

αλεβαίλεη, φκσο έρνπλ ήδε ζπκπιεξσζεί 35 ιεπηά ζπλερφκελνπ παηρληδηνχ, ρξφλνο 

πνπ έρεη πξνθαζνξηζηεί απφ ηνπο πεηξακαηηζηέο σο αλψηαην φξην, πέξαλ ηνπ νπνίνπ 

ε ζπλεδξία νινθιεξψλεηαη απηφκαηα θαη ην πξφγξακκα θιείλεη.  

Δκθαλψο θνπξαζκέλε θαη απνγνεηεπκέλε, ε Νηίλα θεχγεη ρσξίο λα πξνιάβεη 

λα εηζέιζεη ζηελ θάζε Α4, πνπ ζα ελίζρπε μαλά ηε ζπκπεξηθνξά ηεο (θαη πηζαλφλ ηε 

ζηεξενηππία ηεο). Δίλαη ην κνλαδηθφ άηνκν πνπ ζπλέβε απηφ, φπσο κνλαδηθά θέξδηζε 

αζθάιεηα ζηελ εμάιεηςε. Ο ηξφπνο αιιειεπίδξαζήο ηεο κε ην πξφγξακκα, απφ ηε 

κία ήηαλ απφιπηα πξνζαξκνζηηθφο, κε πςειφηαηε επίδνζε, απφ ηελ άιιε ε επηκνλή 

ηεο ζηελ απνθπγή ηνπ «ξίζθνπ» ηνπ παηρληδηνχ ρσξίο αζθάιεηα ηελ θαζήισζε ζηε 

θάζε Β, κεγηζηνπνηψληαο ην αίζζεκα καηαίσζεο πνπ ζπλνδεχεη ηελ εμάιεηςε. Σν 

πξφγξακκα ηελ «εμαπάηεζε» θαηά θάπνηνλ ηξφπν (φπσο φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο), 

φκσο ε αθακςία ηεο ηήο θφζηηζε πεξηζζφηεξν καθξνπξφζεζκα. Σν βίληεφ ηεο θέξλεη 

έληνλα ζην κπαιφ ζπκπεξηθνξέο αηφκσλ κε ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, 

θαηάζιηςε ή άιιεο δηαηαξαρέο, πνπ, πξνο ράξηλ ηεο αζθάιεηαο απφ αξλεηηθνχο 

εληζρπηέο, ζπζηάδνπλ ηελ πξφνδν, ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ πνηθηιία ηνπο. Απφ ηελ άιιε, 

ην γεγνλφο φηη ηφζεο δηαθπκάλζεηο ζε απηέο ηηο παξακέηξνπο έξρνληαη σο ζπλέπεηα 

ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνπο κεραληζκνχο ηεο 

ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο θαη ηεο εμάιεηςεο ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο, είλαη 

ηδηαίηεξα ειπηδνθφξν. ε κηα επνρή πνπ ν αλαγσγηζκφο ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο ζε βηνρεκηθέο κεηαβιεηέο απνηειεί θπξίαξρε ηάζε ηεο επηζηήκεο, ε 

αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ είλαη ζεηηθή θαη 

ζεκειηψδεο. 
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Αζθάιεηεο:26          19                         18            2 

 

Γηάγξακκα Η - Νηίλα 

Γξάζεηο/ Δληζρχζεηο 

Λέμε – θιεηδί Α1 Α2 Α3 Β 

«Βόκβα» 94/26 59/19 18/0 26/0 

«Κέξκα» 0/0 0/0 46/7 181/2 

«Σίπνηα» 0/0 0/0 51/10 142/2 
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Νηίλα ΗΗ – Αλάιπζε θάζεο Β θαη 2 ζπκπησκαηηθψλ εληζρχζεσλ 

 

 

 

 

 

A1 Α2
Α3 

9:25
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0

Β 
21:1

0

Ενίς
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Β2 
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0
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0
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0

Β 
33:1

8

Μεταβλθτότθτα 5.9% 1.6% 5.4% 10.3%28.7%36.2%24.6% 1.8% 17.3%38.0%
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4. Μαξηαιέλα 

 

 Ζ Μαξηαιέλα είλαη ε κεγαιχηεξε αδειθή ηεο Νηίλαο, σζηφζν ε ιεθηηθή ηεο 

ζπκπεξηθνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο, ν γεληθφηεξνο ηξφπνο 

αιιειεπίδξαζήο ηεο κε ην πξφγξακκα, θαζψο θαη ε βαζκνινγία ηεο ζηηο θιίκαθεο 

ςπρνπαζνινγίαο δηέθεξαλ ζεκαληηθά. Ζ θάζε Α1 δελ αλέδεημε θάπνην ζεκαληηθφ 

απνηέιεζκα. Καηά 22% επαλαιήθζεθε ε ιέμε «REC», ρσξίο φκσο λα εληζρπζεί πνηέ. 

Μηθξφηεξε επαλάιεςε εκθάληζε ε ιέμε «λεξφ», κε 9 δξάζεηο θαη 2 εληζρχζεηο, ε 

«βφκβα» (7/1) θαη ε θαηεγνξία «αξηζκνί» (20/2). Ζ ζπλνιηθή κεηαβιεηφηεηα ηεο 

θάζεο ήηαλ ζρεηηθά ρακειή, ζην 40,1%. 

 Ζ θάζε Α2 θχιεζε αλακελφκελα, ρσξίο αλαηξνπέο. Ζ ιέμε «REC», πνπ δελ 

είρε παξαγάγεη ελίζρπζε, ζηακάηεζε λα εθδειψλεηαη. Αληίζεηα, ε «βφκβα», πνπ 

πξνεγνπκέλσο είρε εληζρπζεί, αλέβεθε ζην 26%, φπσο θαη ην λεξφ, ζην 23%. Απηέο 

νη ιέμεηο ζηελ Α2 δελ παξήγαλ ελίζρπζε. Οη 3 ζηηο 4 αζθάιεηεο ηεο θάζεο 

θεξδήζεθαλ κε ηελ εθθνξά θάπνηνπ αξηζκνχ, αλεβάδνληαο ηελ επαλάιεςε ηεο 

θαηεγνξίαο ζην 18,4% (12 δξάζεηο). Ζ πξψηε ζπλεδξία νινθιεξψζεθε ρσξίο κηα 

πνιχ μεθάζαξε επίδξαζε ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο ζηε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηεο Μαξηαιέλαο. 

 Ζ δεχηεξε ζπλεδξία μεθίλεζε κε αλάκηθηα απνηειέζκαηα. ε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο θάζεηο, επαλαιήθζεθαλ  κφλν ε «βφκβα» (14,8%), κε 3 εληζρχζεηο, 

θαη νη «αξηζκνί» (3,5%). Καηλνχξηεο εληζρχζεηο θαη επαλαιήςεηο εκθαλίζηεθαλ ζηηο 

δξάζεηο «γθξη» κε 20,8% (35 δξάζεηο /1 ελίζρπζε), «θέξκα» κε 27,3% (46/ 3), 

«λφκηζκα» κε 5,9% (10/2), θαζψο θαη ε θαηεγνξία «γξάκκαηα» κε 17,8% (30/ 3). 

Παξ‟ φηη ζε απηή ηε θάζε ε Μαξηαιέλα έηεηλε λα επαλαιακβάλεη ιέμεηο πνπ είραλ 

εληζρπζεί, παξαηεξήζακε φηη γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα είρε ηελ ηάζε λα ιέεη φ, 

ηη βιέπεη ζηελ νζφλε. Πξάγκαηη, ζπρλά έιεγε «γθξη», αθνχ άλνηγε θάπνην θελφ θνπηί, 

«θέξκα» ή «λφκηζκα», αθνχ πεηχραηλε θάπνην θέξκα, «βφκβα» φηαλ έπεθηε ζε 

βφκβα. Δλδερνκέλσο λα εληζρπφηαλ ζπκπησκαηηθά ε αληηζηνηρία κεηαμχ αληίιεςεο  

θαη ιεθηηθήο δξάζεο, θαζηζηψληαο αζαθή ηελ επίδξαζε ηεο ζπκπησκαηηθήο 

ελίζρπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Όζν πξνρσξνχζε φκσο ε Α3, ζηαδηαθά νη ιεθηηθέο 

δξάζεηο «απειεπζεξψζεθαλ» απφ ηελ απιή πεξηγξαθή ησλ εξεζηζκάησλ ηεο νζφλεο 

θαη εκθαλίζηεθε έλα ελδηαθέξνλ θαηλφκελν. Ζ Μαξηαιέλα άξρηζε λα εθθσλεί 

αθνινπζίεο γξακκάησλ πνπ ζρεκάηηδαλ ηηο εληζρπκέλεο ηεο ιέμεηο «βφκβα», «θέξκα» 

θαη «γθξη», γηα παξάδεηγκα: 

Βήηα – φκηθξνλ – κη – βήηα – άιθα. 

 ηε θάζε ηεο εμάιεηςεο (Β), ε κεηαβιεηφηεηα ηεο ιεθηηθήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζεκείσζε πεξαηηέξσ κηθξή πηψζε, αληίζεηα κε φ, ηη ζπλέβε ζηα 

ππφινηπα ππνθείκελα κέρξη ηφηε. Πηψζε ζεκείσζαλ φκσο θαη νη επαλαιήςεηο ησλ 

ιέμεσλ «θέξκα», «γθξη» θαη «βφκβα». Αληίζεηα, κηθξή αχμεζε εκθαλίζηεθε ζηηο 

θαηεγνξίεο «αξηζκνί» θαη κεγάιε αχμεζε ζηα «γξάκκαηα», πνπ θαηέιαβαλ ην 1/3 
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ησλ ζπλνιηθψλ δξάζεσλ ηεο θάζεο Β (33,3%). Ζ πξσηνηππία ησλ ιεθηηθψλ ηεο 

δξάζεσλ κεηψζεθε ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν απφ ηε ζπλνιηθή κεηαβιεηφηεηα. 

 Πψο κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε απηά ηα αληηθαηηθά απνηειέζκαηα; Γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο, ε εμάιεηςε ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο νδήγεζε ζε 

εγθαηάιεηςε ηεο πξνηηκψκελεο εληζρπκέλεο ιέμεο θαη ζε αχμεζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο θαη ηεο πξσηνηππίαο, ζε αλαδήηεζε κηαο θαηλνχξηαο ιέμεο πνπ λα 

«ιεηηνπξγεί». Γηα ηε Μαξηαιέλα ήηαλ εμαξρήο θαλεξφ φηη ην πεηξακαηηθφ πιαίζην 

είρε ρακειή εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. ηε θάζε Α1 είρε πεη ραξαθηεξηζηηθά: 

«Αλ θάηζσ έλα κηζάσξν εδψ κέζα, ζα ηξειαζψ». Ζ ηάζε ηεο λα ιέεη φ, ηη βιέπεη 

ππνδεηθλχεη φηη ήηαλ πεξηζζφηεξν εληζρπηηθφ γηα εθείλε λα ιέεη απιά θάηη, ηεξψληαο 

ηνλ θαλφλα πνπ ηεο δφζεθε απφ ηνλ πεηξακαηηζηή λα κηιάεη παξνπζία ηνπ REC, παξά 

λα εθδειψλεη δξάζεηο κε πςειή πηζαλφηεηα επηηπρίαο. Βέβαηα θάπνηα ζπκπησκαηηθή 

ελίζρπζε ππήξμε θαλεξά ζηε θάζε Α3. Ζ κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζηε θάζε Β 

ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο εληζρπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ιεθηηθψλ δξάζεσλ γεληθά, ιφγσ ηεο εμάιεηςεο ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο. 

Φαηλφηαλ ζαλ λα επέιεγε ηελ «εχθνιε ιχζε» ηεο κεραληθήο επαλάιεςεο γξακκάησλ, 

απιά γηα λα ιέεη «θάηη», έζησ θαη ρσξίο ελίζρπζε. 

 πλεπέο κε ην παξαπάλσ είλαη ην γεγνλφο φηη, πξνο ην ηέινο ηεο θάζεο Β, 

ζηακάηεζαλ νη επαλαιήςεηο γξακκάησλ, θηάλνληαο ην 0 ζηε θάζε Α4. Ζ Μαξηαιέλα 

επηθεληξψζεθε ζηελ επαλάιεςε αξηζκψλ, απνηππψλνληαο, πάιη, αθξηβψο ηα 

εξεζίζκαηα ηεο νζφλεο. Μεηξνχζε επαλαιακβαλφκελα ηα θέξκαηα πνπ ζπγθέληξσλε 

ζην κεηξεηή πξνο θαηάζεζε (1 – 5), κεηξνχζε ην ζθνξ ηεο κεηά απφ θάζε θαηάζεζε, 

αλαθσλνχζε «βφκβα» κεηά απφ θάζε έθξεμε. Όζεο αζθάιεηεο θέξδηζε, πξνήιζαλ 

απφ ιεθηηθή δξάζε πεξηγξαθήο ησλ ηεθηαηλνκέλσλ ζηελ νζφλε, εληζρχνληαο 

ζπκπησκαηηθά απηή ηεο ηελ ηάζε. Πηζαλφηαηα ε πνιχ πςειή ζηεξενηππία πνπ 

εκθάληζε ζηνπο «αξηζκνχο» (71%) λα ήηαλ απνηέιεζκα απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο. 

Ζ ζπλνιηθή κεηαβιεηφηεηά ηεο παξέκεηλε ζηαζεξή ζε ζρέζε κε ηε θάζε Β, ε 

πξσηνηππία ηεο φκσο επαλήιζε θνληά ζηα επίπεδα ηεο Α3, ζηεξίδνληαο ηελ ππφζεζε 

γηα ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε ησλ πξνδξνκηθψλ δξάζεσλ εχξεζεο θαηλνχξηαο, 

απνηειεζκαηηθήο δξάζεο. 

 πλνιηθά, ζε πιήξε αληίζεζε κε ηα μεθάζαξα απνηειέζκαηα ηεο αδειθήο ηεο, 

ηνπ Αλέζηε θαη ηνπ Θσκά, ε Μαξηαιέλα έδεηρλε λα επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ 

ηελ εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο «επηηπρνχο δηεθπεξαίσζεο» ηεο δηαδηθαζίαο, 

παξά απφ ην παηρλίδη απηφ θαζεαπηφ. Απηφ ηαηξηάδεη θαη κε ην ζρεηηθά πςειφ ζθνξ 

ηεο ζηελ θιίκαθα ηεο «ηειεηνκαλίαο», ελψ ε ηάζε ηεο γηα κέηξεκα κε ην ζθνξ ηεο 

ζηελ θιίκαθα ηδενςπραλαγθαζκνχ (48 – 3
ν
 κεγαιχηεξν) θαη ίζσο κε ηε ζπκθσλία 

ηεο ζηελ πξφηαζε «Τπάξρνπλ θαινί θαη θαθνί αξηζκνί». Βγαίλνληαο θαη εξσηψκελε 

απφ ηνλ πεηξακαηηζηή, απάληεζε φηη «βαξέζεθε πνιχ» θαη φηη «δελ ηεο άξεζε ην 

παηρλίδη». Σν σθειηκφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ παξαηήξεζή ηεο 

είλαη ίζσο ε αλάγθε γηα δηακφξθσζε ηνπ παηρληδηνχ θαη ησλ νδεγηψλ κε ηξφπν πνπ 

λα είλαη πεξηζζφηεξν εληζρπηηθά γηα ηα ππνθείκελά καο. 
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Αζθάιεηεο: 8             4     13        0            8 

   «Αξηζκνί» «Βφκβα»        «Κέξκα» «Γξάκκαηα» «Αξηζκνί» 

 

Γξάζεηο/ Δληζρχζεηο 

Λέμε - 

θιεηδί 

Α1 Α2 Α3 Β Α4 

«REC» 28/0 0 0 3/0 0 

«λεξό» 9/2 15/0 1/0 2/0 0 

«βόκβα» 7/1 17/0 25/4 44/0 11/4 

«αξηζκνί» 9/1 3/0 7/0 24/0 81/3 

«γθξη» 0/0 0/0 35/1 46/0 2/1 

«θέξκα» 4/0 0/0 46/3 72/0 1/0 

«λόκηζκα» 0/0 0/0 10/2 4/0 0 

«γξάκκαηα» 0/0 0/0 30/3 101/0 0 

 

 

 

 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

A1 A2 A3 B A5

Μεταβλθτότθτα

Πρωτοτυπία

Επανάλθψθ



64 
 

5.  Γήκεηξα (18) 

 

 Ζ Γήκεηξα είλαη ε 18ρξνλε κηθξή αδειθή ηεο Νηίλαο θαη ηεο Μαξηαιέλαο. Ο 

ηξφπνο αιιειεπίδξαζήο ηεο κε ην πξφγξακκα δηέθεξε απφ απηφλ ησλ αδειθψλ ηεο. 

Γεδνκέλεο ηεο ειηθίαο ηεο θαη ηεο πξφζθαηεο βίσζεο ηνπ εμαηξεηηθά ζηξεζνγφλνπ 

γεγνλφηνο ησλ Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ, θάπνηα πςειά ζθνξ πνπ εκθάληζε ζηνπο 

δείθηεο ςπρνπαζνινγίαο ΣAF-M, TAF-L θαη ζηνηρείσλ θαηάζιηςεο θαη ςχρσζεο, 

εμεγνχληαη θαιχηεξα σο έλδεημε ελφο είδνπο ειαθξνχ «κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο», 

παξά ζαλ παζνινγία. 

 Γχν ήηαλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο Γήκεηξαο 

θαηά ηηο θάζεηο ηεο πξψηεο ζπλεδξίαο, Α1 – Α3. Σν πξψην ήηαλ ν πςειφο βαζκφο 

κεηαβιεηφηεηαο θαη πξσηνηππίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δξάζεψλ ηεο (76,1 – 73,8 – 

72,3 ε κεηαβιεηφηεηα θαη 76,1 – 68,8 – 67,7 ε πξσηνηππία). Σν δεχηεξν ήηαλ ε 

αμηνζεκείσηε αληίζηαζε πνπ εκθάληδε ζηε ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε, φπσο θαίλεηαη 

απφ ηνλ πνιχ ρακειφ ξπζκφ επαλάιεςεο ιέμεσλ. Δκθαλίζηεθε κηα κηθξή επαλάιεςε 

θαηεγνξηψλ ζηηο θάζεηο Α1 θαη Α2, ζπγθεθξηκέλα ησλ ζεκάησλ «δψα» θαη 

«απηνθίλεην». Σν γεγνλφο φηη εληζρχζεθαλ κφιηο κηα θνξά ην θαζέλα ζε 2 θάζεηο δελ 

επηηξέπεη ηελ απφδνζε ηεο επαλάιεςεο ζηε ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε, αιιά ζηελ 

πξνυπάξρνπζα εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεκάησλ απηψλ γηα ηε Γήκεηξα. 

πκπησκαηηθή ελίζρπζε κεκνλσκέλεο ιέμεο δελ εκθαλίζηεθε θαηά ηηο 2 πξψηεο 

θάζεηο. Δλψ έδεηρλε λα παξαηεξεί ηηο ιέμεηο πνπ ηεο πξφζθεξαλ αζθάιεηα, δελ ηεο 

επαλαιάκβαλε θαη ζπλέρηδε κε πξσηφηππεο ιέμεηο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο έδεηρλε λα 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ εληζρπηηθή αληηζηνηρία κε θάπνηνλ «θαλφλα πξσηνηππίαο», πνπ 

θπζηθά πνηέ δελ ηεο δφζεθε ζην πεηξακαηηθφ πιαίζην. Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο ζα 

ηαίξηαδε πεξηζζφηεξν ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ δνθηκάδνπκε έλα πξφγξακκα 

αλαγλψξηζεο θσλήο, ιέγνληαο ζπλερψο λέεο ιέμεηο, ψζηε λα δηαπηζηψζνπκε πνηεο 

αλαγλσξίδεη, παξά ζε κηα θαηάζηαζε αξλεηηθήο ελίζρπζεο, φπνπ νη ιέμεηο είλαη ν 

κφλνο ηξφπνο λα πξνζηαηεπηνχκε απφ ηηο βφκβεο. Υαξαθηεξηζηηθέο ήηαλ νη θξάζεηο 

ηεο φηαλ μερληφηαλ θαη επαλαιάκβαλε ιέμε πνπ είρε ήδε πεη: «Σν „ πακε απηφ», 

αλαθσλνχζε θάπσο ελνριεκέλε απφ ηελ επαλάιεςε. Δλψ έδεηρλε λα αλαθνπθίδεηαη 

φηαλ θέξδηδε αζθάιεηα, κε ηε ιήμε ηεο αζθαινχο πεξηφδνπ, θαηζνχθηαδε θαη, φζν 

πεξλνχζε ε ψξα, δπζθνιεπφηαλ λα βξεη ηελ πξψηε ιέμε ηεο κεηαβαιιφκελεο 

αθνινπζίαο ηεο. «Ση λα πσ ηψξα;» αλαθσλνχζε ζπρλά πξνβιεκαηηζκέλε, ρσξίο λα 

δνθηκάδεη ηελ επαλάιεςε ηεο κφιηο εληζρπκέλεο ιέμεο. Ήηαλ ζαλ λα ηεο έβγαηλε λα 

επαλαιάβεη ηε ιέμε, αιιά θάηη λα ηελ θξαηνχζε θαη λα ηελ έζπξσρλε πίζσ ζηε 

κεηαβιεηφηεηα. Απηφο ν «θαλφλαο πξσηνηππίαο»  πηζαλφηαηα απνηέιεζε κηα 

παξαλφεζε εθ κέξνπο ηεο ησλ νδεγηψλ πνπ ηεο, αλαδεηθλχνληαο ηελ θαζνξηζηηθή 

ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο αηφκνπ θαη νδεγηψλ ζε πιαίζηα ζπκπησκαηηθήο 

ελίζρπζεο, φπσο έρεη απνδεηρζεί πεηξακαηηθά ζε παξφκνηεο έξεπλεο (Matute, 1996).  

 Απηή ε ηδηφηππε «αληίζηαζε» ζηε ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε δηήξθεζε κηζή 

ψξα, κέρξη ηα ηέιε ηεο θάζεο Α3. Δκθαλψο θνπξαζκέλε θαη κε κεηνχκελε επίδνζε 
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(απφ 85/ 100 θέξκαηα ζηελ Α1, 60/ 100 ζηελ Α3), ε Γήκεηξα πιένλ εθλεπξηδφηαλ 

παξά αλαθνπθηδφηαλ απφ ηηο αζθάιεηεο. Έδεηρλε λα βαξηέηαη ην παηρλίδη θαη λα 

ζπκψλεη κε ηελ θαηλνκεληθά ηπραία ελίζρπζε θάπνησλ ιέμεσλ. Απμήζεθε επίζεο ε 

θαζπζηέξεζε κεηαμχ ηεο εκθάληζεο ηνπ REC κεηά απφ αζθάιεηα θαη ηεο 

επαλέλαξμεο ησλ ιεθηηθψλ πξνζπαζεηψλ. ην ηέινο ηεο θάζεο Α3 εληζρχζεθε ε ιέμε 

«γξάκκαηα», ηελ νπνία επαλέιαβε κε δηάθνξεο παξαιιαγέο (γξάκκα – 

γξακκαηφζεκν – γξακκαηνθηβψηην), θηάλνληαο ην πνζνζηφ επαλάιεςεο ζην 7,2% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ δξάζεσλ απηήο ηεο θάζεο. Ήηαλ ην πξψην ίρλνο ζπκπησκαηηθήο 

ελίζρπζεο πνπ εκθάληζε. Έιαβε άιιε κηα ελίζρπζε κε ηε ιέμε «ηνίρνο» θαη ε 

ζπλεδξία νινθιεξψζεθε. 

 Λίγεο εκέξεο αξγφηεξα μεθίλεζε ηε δεχηεξε ζπλεδξία θαη ηε θάζε Α4 κε 

ηδηαίηεξν, πάιη, ηξφπν. Σφζν ε κεηαβιεηφηεηα φζν θαη ε πξσηνηππία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ δξάζεψλ ηεο κεηψζεθαλ. Παξήρζεζαλ 2 αζθάιεηεο σο απνηέιεζκα 

ζνξχβνπ πνπ έθαλε ζην κηθξφθσλν ηξψγνληαο ηζίρια θαη ρηππψληαο ην πνληίθη. Ζ 

δξάζε «ηνίρνο» εληζρχζεθε μαλά θαη ιίγν αξγφηεξα πξφθεξε ηε ζρεδφλ νκφερε ιέμε 

«ηχρε», πνπ εληζρχζεθε θαη απηή. Δπαλέιαβε ηηο ιέμεηο απηέο κε δηάθνξεο 

παξαιιαγέο (ηείρε – ηπραίν – ηείρνο – ηπρεξφο), θαηαιακβάλνληαο ην 9.6% ησλ 

ζπλνιηθψλ δξάζεσλ ηεο θάζεο. Δπηηέινπο θαηλφηαλ λα θάκπηεηαη ε «πξνζθφιιεζε» 

ζηε κεηαβιεηφηεηα, αιιά ε θάζε ελίζρπζεο έθηαλε ήδε ζην ηέινο ηεο. 

 Ζ θάζε Β πξνρψξεζε κε πεξαηηέξσ κείσζε φισλ ησλ κεηξήζηκσλ 

παξακέηξσλ. Ζ κεηαβιεηφηεηα θαη ε πξσηνηππία έπεζαλ δξαζηηθά, ε «ηχρε» 

εμαιείθζεθε θαη νη κφλεο αμηνζεκείσηεο επαλαιήςεηο ήηαλ απηέο ησλ θαηεγνξηψλ 

«δψα» θαη «ρξψκαηα» κε 7,1 θαη 11,6%. Να ζεκεησζεί φηη απφ ηε θάζε Α1 έσο θαη 

ηε Β, θάπνην «δψν» θαη θάπνην «ρξψκα» εληζρχζεθαλ κφιηο κηα θνξά. Άξα ε 

νπζηαζηηθή επίδξαζε ηεο εμάιεηςεο ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο ζηε ιεθηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηεο Γήκεηξαο ήηαλ ν κεδεληζκφο ηεο ειάρηζηεο επαλάιεςεο πνπ είρε 

«ρηίζεη» κε ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε ζηηο θάζεηο Α3 θαη Α4. Ζ νκαιή ζηαδηαθή πηψζε 

ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαη ηεο πξσηνηππίαο θαίλεηαη λα νθείινληαη κάιινλ ζηελ 

παξσζεηηθή δηεξγαζία ηεο θφπσζεο/  θνξεζκνχ ηεο εληζρπηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνδξνκηθψλ δξάζεσλ εχξεζεο πξσηφηππεο ιέμεο, παξά 

ζηελ εμάιεηςε. 

 Αληίζεηα, ε «ζηέξεζε» αζθάιεηαο θαηά ηε θάζε Β νδήγεζε ζε εγθαηάιεηςε 

ηνπ «θαλφλα πξσηνηππίαο», ν νπνίνο έηζη θη αιιηψο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθφο ζηελ εμαζθάιηζε αξλεηηθήο ελίζρπζεο. Ζ πξψηε αζθάιεηα ηεο 

θάζεο Α5 θεξδήζεθε κε ηε ιέμε «ζρνιείν», πνπ εληζρχζεθε ζπκπησκαηηθά θαη 

επαλαιήθζεθε 11 θνξέο, αξηζκφο επαλάιεςεο – ξεθφξ γηα ηε Γήκεηξα (25,6% ησλ 

δξάζεσλ). Δπίζεο εληζρχζεθαλ νη ιέμεηο «γξαθείν» (11,6%) θαη ιεμηθφ (9,3%). 

Γίπια ζην πιεθηξνιφγην, εληφο ηνπ πεηξακαηηθνχ ζαιάκνπ, ππήξρε, φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί, έλα ιεμηθφ , πνπ παξνπζηαδφηαλ ζηα ππνθείκελα κε ηελ νδεγία λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ αλ δελ κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ θάπνηα ιέμε. Ο ηίηινο ηνπ ζην 

εμψθπιιν είλαη «Λεμηθφ γηα ην ζρνιείν θαη ην γξαθείν». Καη νη ηξεηο ιέμεηο πνπ 

εληζρχζεθαλ πξνήιζαλ απφ εθεί, ελψ ε Γήκεηξα επαλέιαβε θαη άιιεο ιέμεηο ηνπ 
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εμψθπιινπ, φπσο «Μπακπηληψηεο» θαη «ζρφιηα» (παξαηεξνχκε εδψ μαλά ηελ 

επαλάιεςε ιέμεσλ ζρεδφλ νκφερσλ κε ηελ εληζρπκέλε – ζρφιην/ ζρνιείν, φπσο 

παξαπάλσ ηχρε/ ηνίρνη). πλνιηθά, ην ζέκα «ζρνιείν» («ζρνιείν», «καζεηέο», 

«θαζεγεηέο» θιπ.) θέξδηζε 3/9 αζθάιεηεο κε 34,8% ησλ δξάζεσλ, ελψ ην ζέκα 

«ιεμηθφ» 6/9 αζθάιεηεο θαη 60,4% ησλ δξάζεσλ. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα, 

ε πηψζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαη ηεο πξσηνηππίαο ζηε θάζε Α5 ήηαλ θαηαθφξπθε 

θαη αληίξξνπε κε ηελ ηαρχηαηε απμεηηθή πνξεία ησλ επαλαιήςεσλ. Ζ μαθληθή 

αιιαγή ζηε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο Γήκεηξαο κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή σο 

επίδξαζε ηεο «ζηέξεζεο» αζθάιεηαο πνπ βίσζε θαηά ηε θάζε Β, πνπ νδήγεζε ζε 

εμάιεηςε ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο ηεο ηήξεζεο ηνπ άξξεηνπ «θαλφλα 

πξσηνηππίαο» θαη, ζπλεπψο, ζε εγθαηάιεηςή ηνπ θαη αχμεζε ηεο επαηζζεζίαο ζηε 

ζπκπησκαηηθή αξλεηηθή ελίζρπζε ιέμεσλ. Πηζαλφηαηα (θη απηφ ζα ήηαλ πνιχ 

ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα) αλ είρε θη άιιν ρξφλν ε Γήκεηξα λα ζπλέρηδε κε 

ιέμεηο πνπ εληζρχνληαη ζπρλά, ή λα επέζηξεθε ζηνλ παιηφ ηεο θαλφλα. ίγνπξα 

πάλησο, ην φηη θαηνξζψζακε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο λα θάλνπκε έλα άηνκν κε 

εμαηξεηηθά κεηαβαιιφκελε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά λα ζηεξενηππήζεη, σο απνηέιεζκα 

ηεο θάζεο Β, ήηαλ εμαηξεηηθά εληζρπηηθφ γηα ηνπο πεηξακαηηζηέο! 

 Έλα αθφκα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη ε πνιχ δηαθνξεηηθή επίδνζε ησλ 

αηφκσλ 3, 4 θαη 5 κεηαμχ ηνπο. Παξ‟ φηη είλαη αδέιθηα, ηα 3 θνξίηζηα δελ είραλ 

νκνηφηεηεο  ζηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο κε ην πξφγξακκα. Ζ Νηίλα εκθάληζε αθξαία 

πςειή ζηεξενηππία θαη ειάρηζηε κεηαβιεηφηεηα, ε Γήκεηξα αθξηβψο ην αληίζεην 

(εθηφο απφ ηελ ηειεπηαία θάζε), ελψ ε Μαξηαιέλα έπαημε ζε κηα ελδηάκεζε 

θαηάζηαζε κε κεηαβαιιφκελε, κέηξηα επαλάιεςε θαη ζρεηηθά ρακειή 

κεηαβιεηφηεηα. Οη δηαθνξέο απηέο είλαη θαη νπηηθά εκθαλείο ζηα δηαγξάκκαηα 3 – 5. 

Δπηπιένλ, θαη νη βαζκνινγίεο ηνπο ζηα εξσηεκαηνιφγηα ςπρνπαζνινγίαο δελ 

εκθάληζαλ θάπνηα έληνλε νκνηφηεηα. Δμαίξεζε απνηειεί ε θιίκαθα TAF-L, κε ηηο 

ηξεηο αδειθέο λα ελζηεξλίδνληαη ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ππφινηπνπο 7 

ζπκκεηέρνληεο ηελ πίζηε ζηελ αηηηψδε δχλακε ηεο ζθέςεο, κε ηα αθφινπζα ζθνξ: 

Νηίλα 25/35, Μαξηαιέλα 21/35 θαη Γήκεηξα 20/35. Ζ ζεηξά απηή είλαη ίδηα κε ηελ 

θαηάηαμή ηνπο σο πξνο ην βαζκφ επαλάιεςεο. Ζ Γήκεηξα σζηφζν είρε δξακαηηθά 

κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα απφ ηηο αδειθέο ηεο, αιιά δηέθεξε ζεκαληηθά θαη σο 

πξνο ηε κεγαιχηεξε ζπκθσλία κε ηηο πξνηάζεηο TAF-M (41/60 ζε ζρέζε κε 32/60 

ηεο Νηίλαο θαη 24/60 ηεο Μαξηαιέλαο) θαη ηελ θιίκαθα ζηνηρείσλ θαηάζιηςεο (60/80 

ζε ζρέζε κε 44/60 ηεο Νηίλαο θαη 31/60 ηεο Μαξηαιέλαο). Ζ εηεξνγέλεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ εκθάληζαλ ηα θνξίηζηα, πνπ είλαη ζπγγελείο Α‟ βαζκνχ, θνληηλήο 

ειηθίαο, ίδηνπ θχινπ θαη κέλνπλ ζην ίδην ζπίηη, είλαη αθφκα κηα πεηζηηθή έλδεημε γηα 

ηελ θαζνξηζηηθή επίδξαζε δηαθνξεηηθψλ εκπεηξηψλ, ηξφπσλ αιιειεπίδξαζεο θαη 

ηξφπσλ αληίιεςεο πάλσ ζηε ζπκπεξηθνξά. Απφ ηελ άιιε, ε θνηλή πςειή 

βαζκνινγία ζηηο πξνηάζεηο TAF-L, αξθεηά πάλσ απφ ην ακέζσο πςειφηεξν ζθνξ 

(βιέπε πίλαθα παξαπάλσ) δε κνηάδεη ηπραία. Ζ κεηαθπζηθή πίζηε ζηηο αηηηψδεηο 

δπλάκεηο ηεο ζθέςεο ζε απηά ηα γεληθά θαιά πξνζαξκνζκέλα θνξίηζηα πηζαλφλ λα 

έρεη λα θάλεη κε ηελ πηνζέηεζε παξφκνησλ αλαθξηβψλ θαλφλσλ ζθέςεο ζην 

νηθνγελεηαθφ πιαίζην. 
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Γξάζεηο/ Δληζρχζεηο 

Φάζε Α1 Α2 Α3 Α4 Β Α5 

Αζθάιεηεο 11 7 6 6 0 9 

Βόκβα 2/1 0 2/0 2/0 6 0 

Παπνύηζη 0 3/1 0 0 0 0 

Γξάκκα 0 0 7/1 0 0 0 

«Σύρε» 0 0 1/1 8/2 0 0 

ρνιείν 1/0 0 0 0 0 11/3 

Γξαθείν 1/0 0 0 0 0 5/2 

Λεμηθό 1/0 0 0 0 0 4/2 

«ρνιείν» 1/0 0 0 0 0 15/3 

«Λεμηθό» 3/0 0 0 0 0 26/8 

 

*Ζ θαηεγνξία «ηχρε» απνηειείηαη απφ ηελ ιέμε «ηχρε», ηελ νκφερε «ηνίρνη» θαη 

«ηνίρνο» θαη ηα παξάγσγα «ηπραίνο» θαη «ηπρεξφο». Οη ιέμεηο απηέο εληζρχζεθαλ θαη 

ζπλεκθαλίζηεθαλ. 

*Ζ θαηεγνξία «ιεμηθφ» απνηειείηαη απφ ιέμεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζην εμψθπιιν ηνπ 

ιεμηθνχ πνπ δηλφηαλ ζηα ππνθείκελα, φπσο: ιεμηθφ, ζρνιείν, γξαθείν, νξζνγξαθία, 

γξακκαηηθή θ.ά.. 
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*Ζ θαηεγνξία «ζρνιείν» απνηειείηαη απφ ηε ιέμε «ζρνιείν» θαη απφ ζρεηηθέο ιέμεηο 

φπσο: καζεηέο, θαζεγεηέο, δηεπζπληήο. 

 

 

6.  Καηεξίλα 

 Ζ Καηεξίλα, φπσο θαη ε Μαξηαιέλα, εκθάληζε κέηξηα επίπεδα 

κεηαβιεηφηεηαο θαη επαλάιεςεο, κε ιίγν κεγαιχηεξεο ηηκέο θαη ζηηο 2 παξακέηξνπο 

ηεο ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σα απνηειέζκαηά ηεο πξέπεη λα ηδσζνχλ κε πξνζνρή, 

γηαηί δελ θσδηθνπνηήζεθαλ πνιιά δεδνκέλα, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα. Ζ θάζε 

Α1 ήηαλ γηα εθείλε «αλαγλσξηζηηθή», φπσο θαηλφηαλ απφ ηα πινχζηα ζρφιηα πνπ 

έθαλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. Αλ θαη θέξδηζε αξθεηέο αζθάιεηεο (10) δελ 

έηεηλε λα επαλαιακβάλεη εληζρπκέλεο ιέμεηο. Ζ πην ζπρλή ιέμε ηεο ήηαλ ην «Όρη!» κε 

11,2% επαλάιεςε, ην νπνίν φκσο δελ εληζρχζεθε πνηέ. Έηεηλε λα ην ιέεη ζπκσκέλε 

ακέζσο κεηά ηελ έθξεμε θάπνηαο βφκβαο, θάηη πνπ είρακε δεη θαη κε ην Θσκά, κε ηε 

ιέμε «βφκβα». ε αληίζεζε κε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαλ γηα εθθψλεζε κεκνλσκέλσλ 

ιέμεσλ, ε Καηεξίλα ζπρλά εθδήισλε δηαθνξεηηθέο δξάζεηο, φπσο εθθνξά πξνηάζεσλ, 

επηθσλεκάησλ, ηξαγνπδηψλ. Ζ νκηιία ηεο ήηαλ ζρεδφλ δηαξθήο, αθφκα θαη ζε 

πεξηφδνπο πνπ ην REC δελ ππήξρε ζηελ νζφλε, απνθαιχπηνληαο ηε ξνή ησλ ζθέςεψλ 

ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηα κέζα πεξίπνπ ηεο θάζεο είπε ραξαθηεξηζηηθά: 

«Γελ έρσ κάζεη πψο ιεηηνπξγεί απηφ ην REC… Πξέπεη λα κάζσ πσο βγάδεη 

αζθάιεηα…» 

 Λίγν αξγφηεξα, πξνεηδνπνίεζε: «Θα κηιήζσ άιιε γιψζζα ζε ιίγν.». 

Γνθίκαζε 2 γαιιηθέο ιέμεηο θαη ζηε ζπλέρεηα 2 ηζπαληθέο, θαη ε 2
ε
 εληζρχζεθε. 

«Woohoo!! Σνπ αξέζνπλ ηα Ηζπαληθά!», είπε κε ελζνπζηαζκφ. πλέρηζε γηα ιίγν κε 

ηζπαληθέο ιέμεηο, ρσξίο ελίζρπζε, θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαπήδεζε ζην γεξκαληθφ «Wie 

geht „s?», ην νπνίν ηεο παξήγε αζθάιεηα. «Woohoo!! Καη ηα Γεξκαληθά ηνπ 

αξέζνπλ!», ήηαλ  ην ραξνχκελν ζρφιηφ ηεο. ηε ζπλέρεηα δνθίκαζε λα θεξδίζεη 

αζθάιεηεο κε επηθσλήκαηα θαη ηξαγνχδηα, θάηη πνπ επέθεξε 3 εληζρχζεηο, αιιά 

κάιινλ ήηαλ θνπξαζηηθφ γηα εθείλε. ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο επέζηξεςε ζηα 

εληζρπκέλα Γεξκαληθά, φπνπ εκθάληζε επαλάιεςε 2,3% κε ηελ φρη θαη ηφζν θφζκηα 

θξάζε «Fich mich», κε 4 επαλαιήςεηο θαη 2 εληζρχζεηο. Κξίλνληαο απφ ηα ζρφιηά ηεο 

θαη ηελ πνξεία ησλ ιεθηηθψλ ηεο δξάζεσλ, κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα 

ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε ησλ μέλσλ γισζζώλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Καηεξίλαο. 

Αζξνίδνληαο ηηο γαιιηθέο, γεξκαληθέο θαη ηζπαληθέο ιεθηηθέο ηεο δξάζεηο, 

δεκηνπξγείηαη κηα αλαινγία 22 δξάζεσλ θαη 4 εληζρχζεσλ γηα ηηο μέλεο γιψζζεο θαη 

έλα πνζνζηφ επαλάιεςεο 12,8%. 

 Δίδακε παξαπάλσ ηε ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε ηεο αληίιεςεο «ηνπ αξέζνπλ ηα 

Ηζπαληθά/ Γεξκαληθά» πνπ θαζφξηζε ηε ζπλέρεηα ηεο θάζεο Α1. ηε θάζε Α2, 

εκθαλίζηεθαλ άιιεο 2 ζπκπησκαηηθέο εληζρύζεηο αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ηε 
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ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μεηά απφ ελάκηζη ιεπηφ φπνπ νη μέλεο γιψζζεο 

ζπκπησκαηηθά δελ εληζρχνληαλ, ε Καηεξίλα αλαθψλεζε ζπκσκέλε «έμη, εθηά, ελληά, 

ΓΔΚΑ!» θαη ε ηειεπηαία δξάζε παξήγε αζθάιεηα. «Woohoo!! Δίλαη άγξην ην 

πξάκα», ζπκπέξαλε. Ζ εθθνξά ιεθηηθψλ δξάζεσλ πςειήο έληαζεο θαη ζρεηηθήο 

«αγξηάδαο» απμήζεθε ζην εμήο γηα ηελ Καηεξίλα, εκθαλίδνληαο νπζηαζηηθά κηα 

ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε ηνπ ηξόπνπ εθθνξάο/ κνξθήο ησλ ιεθηηθώλ δξάζεσλ. 

Γεδνκέλνπ, σζηφζν, φηη αληηθείκελν αλάιπζεο είλαη ην πεξηερφκελν θαη φρη ε κνξθή 

ησλ δξάζεσλ, φηη ε «αγξηάδα» δχζθνια κπνξεί λα θαηαγξαθεί κε αμηφπηζην ηξφπν 

θαη φηη ε απμεκέλε έληαζε βνεζνχζε ζηελ παξαγσγή αζθάιεηαο κε πξαγκαηηθφ θαη 

φρη θαη ηφζν ζπκπησκαηηθφ ηξφπν, ιφγσ ηεο ξχζκηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δελ 

αλαιχζακε απηή ηελ παξάκεηξν ησλ ιεθηηθψλ ηεο δξάζεσλ. 

 Σν δεχηεξν ζπκπέξαζκα ηεο Καηεξίλαο ζε απηή ηε θάζε ήηαλ φηη «Πάληα, 

κεηά ηελ αζθάιεηα, ππάξρεη κηα βφκβα». «Γελ είλαη ηπραίν» επαλέιαβε 3 θνξέο. 

«ΠΑΝΣΑ», ηφληδε ζπκσκέλε κεηά απφ έθξεμε θαηφπηλ αζθάιεηαο. Φπζηθά, ε 

αληίιεςε απηή εληζρπφηαλ ζπκπησκαηηθά, αθνχ ν αιγφξηζκνο πνπ θαζφξηδε ην πφηε 

ζα εκθαληζηεί θέξκα ή βφκβα ή ηίπνηα πίζσ απφ ηα θνπηάθηα δελ επεξεαδφηαλ απφ 

ηελ παξαγσγή θαη ηε ιήμε ηεο αζθάιεηαο. ηε ζπλέρεηα ηεο θάζεο Α2, γεξκαληθέο 

θαη ηζπαληθέο ιέμεηο ελαιιάζζνληαλ θαη νη εληζρχζεηο αθνινπζνχληαλ πάληα απφ έλα 

αληίζηνηρν ζρφιην – ζπκπέξαζκα γηα ηηο γισζζηθέο «πξνηηκήζεηο» ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  πλνιηθά, νη δξάζεηο ζε μέλε γιψζζα ήηαλ 26 θαη εμαζθάιηζαλ 3 

εληζρχζεηο, θαηαιακβάλνληαο ην 22,4% ησλ ζπλνιηθψλ δξάζεσλ. Σαπηφρξνλα 

απμήζεθε θαη ε κεηαβιεηφηεηα, αλεβαίλνληαο ζην 43,4% απφ 36 ζηε θάζε  A1. Όπσο 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αλέζηε, είλαη εχινγν λα ππνζέζνπκε φηη ε κείσζε ησλ 

ζπκπησκαηηθψλ αξλεηηθψλ εληζρχζεσλ (απφ 10 ζε 5) νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ δξάζεσλ. 

 Λίγεο εκέξεο αξγφηεξα, ε Καηεξίλα επέζηξεςε ζην εξγαζηήξην γηα ηε 

δεχηεξε ζπλεδξία (θάζεηο Α3 – Β – Α4). Έδεηρλε λα κε ζπκάηαη ηνπο θαλφλεο, αλ θαη 

ξσηήζεθε πξηλ κπεη ζην ζάιακν. Ζ πιεηνςεθία ησλ ιεθηηθψλ ηεο δξάζεσλ ήηαλ 

νιφθιεξεο πξνηάζεηο, καθξφζπξηα επηθσλήκαηα, θξαπγέο θαη ηξαγνχδηα, πνπ ήηαλ 

αδχλαην λα θσδηθνπνηεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ. Δπηπιένλ, θαηφξζσζε λα θεξδίζεη 

ζπλνιηθά κφιηο 4 αζθάιεηεο ζηε θάζε Α4, θαη ελησκεηαμχ ε κεηαβιεηφηεηά ηεο είρε 

εθηηλαρζεί ζην 65,6% ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο εμάιεηςεο ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο. 

Γη απηνχο ηνπο ιφγνπο απνθαζίζακε λα αθπξψζνπκε ηηο θάζεηο Α3 θαη Β θαη ηεο 

δεηήζεθε λα επαλαιάβεη ηε ζπλεδξία ΑΒΑ ακέζσο κεηά, κε ηελ ππφδεημε λα ιέεη 

κεκνλσκέλεο ιέμεηο. Να ζεκεηψζνπκε κφλν φηη ζηε θάζε Α4, είρε απφ κφλε ηεο 

αξρίζεη λα πξνζαξκφδεηαη ζ‟ απηφλ ηνλ θαλφλα, θη έηζη θέξδηζε ηηο 4 αζθάιεηεο. 

Όιεο εμαζθαιίζηεθαλ κε ιέμεηο μέλσλ γισζζψλ, 2 αγγιηθέο θαη 2 ηζπαληθέο, ελψ 

αζξνηζηηθά νη μέλεο ιέμεηο θαηέιαβαλ ην 59,3% ησλ ζπλνιηθψλ δξάζεσλ ηεο θάζεο. 

 Ζ δεχηεξε ζπλεδξία ΑΒΑ (Α5 – Β2 – Α6) θχιεζε πην «θπζηνινγηθά». ηε 

θάζε Α5, νη αζθάιεηεο απμήζεθαλ ζε 7, φιεο θεξδηζκέλεο κε ιέμεηο ζε μέλε γιψζζα, 

5 ζηα Αγγιηθά θαη 2 ζηα Ηζπαληθά. Ζ ζπλνιηθή αλαινγία μέλσλ ιέμεσλ εθηνμεχηεθε 

ζην 95,5%, φπνπ ην 59,4% ήηαλ αγγιηθέο ιέμεηο, ην 18,8% γεξκαληθέο θαη ην 17,3% 
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ηζπαληθέο. Δκθαλίζηεθε κηα επαλάιεςε ιέμεο 10,1% κε ηελ αγγιηθή βξηζηά «fuck 

you», πνπ εληζρχζεθε 3 θνξέο.  «Απηφ ζα ηνπ ιέσ ζπλέρεηα, ηη θάζνκαη θαη 

παηδεχνκαη; Αθνχ βξηζηέο ηνπ αξέζνπλ», ζρνιίαζε. Σν «καδνρηζηηθφ» πξφγξακκα 

κεηαηξάπεθε ζχληνκα ζε «ζαδηζηηθφ» κπαίλνληαο ζηε θάζε Β2.  Ζ εμάιεηςε ηεο 

ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο πξνθάιεζε ζηελ Καηεξίλα κηα νξηαθή κείσζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο (48,8% απφ 49,2 ζηελ Α5), κηθξή κείσζε ζηε ζπρλφηεηα μέλσλ 

γισζζψλ (93,7% απφ 95,5), νξηαθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ πξσηφηππσλ ιέμεσλ (29,7 

απφ 28,9), αχμεζε ησλ πξφζθαηα εληζρπκέλσλ αγγιηθψλ ιέμεσλ (65,6% απφ 59,4) 

θαη κηα κείσζε ησλ κε εληζρπκέλσλ πξφζθαηα Γεξκαληθψλ (6,8% απφ 18,8). Δίλαη 

αζαθέο γηαηί, αληίζεηα κε ηε βαζηθή καο ππφζεζε, ε εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο δελ 

πξνθάιεζε αχμεζε ζηε κεηαβιεηφηεηα αιιά αληίζεηα κείσζε ηελ πξσηνηππία. 

Δλδερνκέλσο λα ηζρχεη ε ππφζεζε πνπ δηαηππψζακε θαη παξαπάλσ, ζηα αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα ηεο Νηίλαο, ηεο Μαξηαιέλαο θαη ηεο Γήκεηξαο, φηη δειαδή ζηηο 

πεξηφδνπο Α, εθηφο απφ ζπγθεθξηκέλεο ιεθηηθέο δξάζεηο, εληζρχνληαη ζπκπησκαηηθά 

θαη πξνδξνκηθέο ιεθηηθέο δξάζεηο εχξεζεο λέσλ ιέμεσλ, νδεγψληαο ζε 

ζπκπησκαηηθή άλνδν ηεο κεηαβιεηφηεηαο. Ζ εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο κπνξεί έηζη λα 

επηθέξεη κηθξή κείσζε ή ζηαζηκφηεηα ηεο κεηαβιεηφηεηαο, φρη επεηδή εληζρχεηαη ε 

επαλάιεςε, αιιά επεηδή δελ εληζρχνληαη νη πξνδξνκηθέο δξάζεηο εχξεζεο λέσλ 

ιέμεσλ. πλεπέο κε ηελ εξκελεία απηή είλαη ην γεγνλφο φηη ε κεηαβιεηφηεηα ηεο 

Καηεξίλαο βξέζεθε, ζηε θάζε Α6 κεηά ηελ εμάιεηςε, μαλά ζηα επίπεδα ηεο Α4, ζην 

66,6%, ελψ αλέβεθε ζεκαληηθά θαη ε πξσηνηππία. 

 ην ηέινο ηεο θάζεο Α6, παξαηεξήζακε κηα θαηλνχξηα ζπκπησκαηηθή 

ελίζρπζε εξκελείαο θαη δξάζεο. Δληζρχζεθε ε ηζπαληθή ιέμε «japones» (πξνθέξεηαη 

«ραπνλέο») θαη επαλαιήθζεθε αξθεηέο θνξέο, αθνινπζνχκελε απφ ηηο ιέμεηο 

«jamon» («ρακφλ»), «Υξηζηφο» θαη «ρέξη». Σν «ρέξη» εληζρχζεθε, πξνμελψληαο ην 

ζπκπέξαζκα «Σν „ρ‟ πξέπεη λα ηνπ αξέζεη». Ύζηεξα απφ απηή ηε ζπκπησκαηηθή 

ελίζρπζε αξρηθνύ γξάκκαηνο, νη ιέμεηο πνπ πξφθεξε ε Καηεξίλα έσο ην ηέινο ηεο 

ζπλεδξίαο μεθηλνχζαλ φιεο απφ „ρ‟, θαηαιακβάλνληαο ην 34,6% ησλ ζπλνιηθψλ 

δξάζεσλ θαη 5/6 αζθάιεηεο. Δηδηθφηεξα ε ιέμε «ράκζηεξ» εληζρχζεθε 2/ 9 θνξέο 

(11,5% ησλ δξάζεσλ) θαη ε ιέμε «japones» 1/6 θνξέο (7,6% ησλ δξάζεσλ). Ζ 

θαηλνχξηα ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε ιεηηνχξγεζε αληαγσληζηηθά πξνο ηα Αγγιηθά, πνπ 

δελ εληζρχζεθαλ θαζφινπ θαηά ηελ Α6, αιιά φρη πξνο ηα Ηζπαληθά, πνπ εμαζθάιηζαλ 

2 ζηηο 5 αζθάιεηεο. Οη κεηαβνιέο ζηα πνζνζηά επαλαιήςεσλ απεηθνλίδνληαη 

αλαιπηηθά ζην δηάγξακκα. 

 πλνςίδνληαο, ε Καηεξίλα ήηαλ έλα δπλακηθφ, θεθάην ππνθείκελν κε φξεμε 

θαη ελδηαθέξνλ γηα ην παηρλίδη. Ζ πξσηνηππία ηεο ζηνπο ηξφπνπο απφθηεζεο 

αζθάιεηαο ήηαλ αμηνζεκείσηε, φπσο θαη ε γισζζνκάζεηά ηεο. Ζ ηάζε ηεο λα ιέεη 

κεγαιφθσλα ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο γηα ην πξφγξακκα ήηαλ ηδηαίηεξα 

σθέιηκε ζην λα ηεθκεξηψζνπκε ηξφπνπο ελίζρπζεο ζθέςεσλ θαη αληηιήςεσλ πνπ, 

ζπλήζσο, είλαη απξνζπέιαζηα ζηελ πεηξακαηηθή θαηαγξαθή. Ζ ζπκπησκαηηθή 

ελίζρπζε μέλσλ ιέμεσλ θαη ε δηαηήξεζε ζε θάπνην βαζκφ κηαο αλαινγίαο δξάζεσλ – 

εληζρχζεσλ γηα θαζεκηά απφ ηηο γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε, δίλεη, ηέινο, κηα πξψηε 
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πεηξακαηηθή έλδεημε φηη ε γιψζζα απνηειεί κηα παξάκεηξν ησλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ 

πνπ, φπσο ην πεξηερφκελν, είλαη δπλαηφλ λα εληζρπζεί ζπκπησκαηηθά. Ωζηόζν, ηα 

«ρανηηθά» δεδνκέλα ηεο πξψηεο ζπλεδξίαο αλαηξνπήο, πνπ παξαιείθζεθαλ, 

θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ επηθπιαθηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα απνηειέζκαηα. 

 

 

 

Γξάζεηο/ Δληζρύζεηο 

     Α1         Α2  Α5  Β2  Α6 

Αζθάιεηεο:           10                 5                     7                     0                        6    

Αγγιηθά      0/0                0/0                41/5                86/0                     33/0 

Γαιιηθά                3/0               7/0                  0/0                  4/0                       0/0 

Γεξκαληθά           14/3               8/2                13/0                 9/0                       2/0 

Ηζπαληθά               5/1              11/1                12/2                24/0                      31/2  

Ξέλεο Γιψζζεο    22/4             26/3                66/7               119/0                     66/2                
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«Λέμεηο απφ „ρ‟»     -                 -                        -                     -                        27/5 

«Υάκζηεξ»              -                 -                        -                     -                         9/2 

 

 

 

7.  Νίθνο 

 

Ο Νίθνο ήηαλ ην άηνκν κε ην πην μεθάζαξν ππφδεηγκα ζπκπεξηθνξάο. Καηά 

ηε βαζηθά θάζε (Α1 – Α3) ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δξάζεψλ ηνπ 

απμήζεθε γξακκηθά, θαηά 3,5% ζε θάζε θάζε. Απηή ε κηθξή αιιά ζηαζεξή άλνδνο 

απνηειεί κηα αθφκα έλδεημε ππέξ ηεο ππφζεζεο ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ. πγθεθξηκέλα, εθ‟ φζνλ φιεο νη άιιεο 

παξάκεηξνη ήηαλ ζηαζεξέο, ππνζέηνπκε φηη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ 

έιεπζε ησλ αξλεηηθψλ εληζρχζεσλ, εληζρχνληαλ ζπκπησκαηηθά, ιφγσ ρξνληθήο 

ζπλάθεηαο, νη ακέζσο πξνεγνχκελεο εζσηεξηθέο πξνδξνκηθέο ιεθηηθέο δξάζεηο – 

ζθέςεηο εχξεζεο δηαθνξεηηθήο ιέμεο. Έηζη ε κεηαβιεηφηεηα, δειαδή ε ηάζε 

ελαιιαγήο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ιέμεσλ, ζηαδηαθά απμαλφηαλ. Ζ πξσηνηππία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ, απφ ηελ άιιε, είρε πησηηθή πνξεία. Γειαδή, αλ θαη επαλαιάκβαλε 

ηηο ίδηεο ιέμεηο, ην έθαλε ηφζν αξαηά ζην ρξφλν ψζηε είρε ήδε αιιάμεη θάζε θαη ε 

επαλαιακβαλφκελε δξάζε πξνζκεηξνχληαλ σο κία απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ηεο 

θαηλνχξηαο θάζεο, ζπλεηζθέξνληαο ζηε καζεκαηηθή αχμεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαη 

ηε κείσζε ηεο πξσηνηππίαο. Απηφο ν ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο, ελψ δηαζθαιίδεη ηελ 

θνηλσληθά επηζπκεηή κεηαβιεηφηεηα, δελ είλαη πνιχ θνπξαζηηθφο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν «θαλφλαο πξσηνηππίαο» ηεο Γήκεηξαο (βιέπε 5), αθνχ ίδηεο δξάζεηο 

«απιψλνληαη» ζην ρξφλν δίλνληαο κηα αίζζεζε πνηθηιίαο. 

Σαπηφρξνλα εληζρχνληαλ ζπκπησκαηηθά θαη ηα πεξηερφκελα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ πνπ παξήγαλ αζθάιεηα. Έηζη, ε επαλάιεςε 

εληζρπκέλεο ιέμεο ζηε θάζε Α1 ήηαλ 7,7%, ζηε θάζε Α2 ήηαλ 9,4%, ελψ ζηε θάζε 

Α3 11,1%, γηα ηηο ιέμεηο «δξφκνο», «θχγε» θαη «δψζε», αληίζηνηρα. Παξαηεξνχκε 

θαη ζην πνζνζηφ επαλάιεςεο κηα ζηαζεξή άλνδν θαηά 1,7% αλά θάζε. πλνιηθά, 

πάλησο, ν Νίθνο ήηαλ απφ ηα ππνθείκελα κε πςειή αξρηθή κεηαβιεηφηεηα θαη 

ρακειή ζηεξενηππία, θη απηή ε αξρηθή δηαθνξά, ζην πιαίζην ζπκπησκαηηθήο 

ελίζρπζεο, κεγεζχλεηαη κε ηελ ηαρχηεξε αχμεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο. Απηφο ε 

ζπλδπαζηηθή, παξάιιειε αχμεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαη ηεο 

επαλάιεςεο δείρλεη φηη ε θαζεκηά είλαη μερσξηζηή παξάκεηξνο ηεο ιεθηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, πνπ ππφθεηηαη ζηελ αξρή ηεο ελίζρπζεο. 

Δλδηαθέξνλ είλαη επίζεο φηη νη πξνηηκψκελεο ιέμεηο – θιεηδηά ήηαλ 

δηαθνξεηηθέο ζε θαζεκηά απφ ηηο 3 πξψηεο θάζεηο θαη είραλ εληζρπζεί ζπκπησκαηηθά 
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ζρεηηθά πξφζθαηα ζηε δηάξθεηα ηεο θάζεο . Δξσηψκελνο φηαλ νινθιήξσζε ηε 

δηαδηθαζία ηη ιέμεηο επέιεγε γηα λα θεξδίζεη αζθάιεηα, απάληεζε: «Γελ παξαηεξνχζα 

πνηεο έβγαδαλ αζθάιεηα. Έιεγα φ, ηη λα λαη». Όπσο βιέπνπκε θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, δελ είλαη αλαγθαία νχηε ε «κλήκε», νχηε ε «πξνζνρή» γηα λα ππάξμεη 

ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε. Ζ δηαδηθαζία ζπκβαίλεη κε θπζηθφ ηξφπν θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζή καο κε ην πεξηβάιινλ, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεηδεηφηεηα εθ 

κέξνπο καο. Άιιν έλα ζηνηρείν γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο 

ηνπ Νίθνπ κε ην πεηξακαηηθφ πιαίζην είλαη φηη είρε ηα ρακειφηεξα ζθνξ απ‟ φινπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο θιίκαθεο ηδενςπραλαγθαζκνχ θαη θαηάζιηςεο, θαη κεηαμχ 

ησλ 5 ρακειφηεξσλ ζηελ θιίκαθα TAF-L (καδί κε ην Θσκά, ηελ Καηεξίλα, ηε Marla 

θαη ηε Γήκεηξα(26) ). 

Ζ δεχηεξε ζπλεδξία αλαηξνπήο (Α4 – Β – Α5) ήηαλ κηα αθφκα επίδεημε 

θαλνληθφηεηαο, κε κία εμαίξεζε. Όπσο θαη ζηε θάζε Α1, έηζη θαη ζηελ Α4, επαλέιαβε 

5 θνξέο δηάζπαξηα ηε ιέμε «ρέξη», ρσξίο πνηέ λα εληζρπζεί. Δλδερνκέλσο λα 

επαλαιήθζεθε ιφγσ ηεο απηφκαηεο ζεηηθήο εληζρπηηθήο ηεο δχλακεο, επεηδή ήηαλ ε 

πξψηε ιέμε πνπ είπε ζην πεηξακαηηθφ πιαίζην. ηε θάζε Α4, νη 5 επαλαιήςεηο ηνπ 

κε αξλεηηθά εληζρπκέλνπ «ρεξηνχ» ήηαλ νη πεξηζζφηεξεο πνπ ζεκεηψζεθαλ, ζε 

πνζνζηφ 20% ησλ δξάζεσλ. Αθνινχζεζε ν εληζρπκέλνο θαη ζηελ πξνεγνχκελε θαη 

ζε απηή ηε ζπλεδξία «δξφκνο», κε 4 δξάζεηο, 2/8 αζθάιεηεο θαη 16% ησλ ζπλνιηθψλ 

δξάζεσλ (απηφ ην πνζνζηφ θαηαγξάθεθε σο βαζκφο επαλάιεςεο). Ζ κεηαβιεηφηεηα, 

φπσο θαη ε πξσηνηππία, ήηαλ αηζζεηά κεησκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε ζπλεδξία, 

θάηη πνπ κφλν ζηα γεγνλφηα εθηφο πεηξακαηηθνχ πιαηζίνπ κπνξεί λα απνδνζεί. 

πλνιηθά έδεηρλε λα έρεη πξνζαξκνζηεί θαιχηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ παηρληδηνχ. 

Διάηησζε ηελ κεηαβιεηφηεηα πνπ δελ ρξεηαδφηαλ θαη αχμεζε ζεακαηηθά ηελ 

ηαρχηεηα πνπ άλνηγε ηα θνπηηά, νινθιεξψλνληαο ηε δεχηεξε ζπλεδξία ζε 8:30 ιεπηά, 

ζρεδφλ ζην κηζφ ρξφλν πνπ είρε ρξεηαζηεί γηα ηελ πξψηε. 

ηε θάζε Β, φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα, ζεκεηψλεηαη κηα ζεκαληηθή 

αχμεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο (απφ 48% ζε 64,1%) θαη κηα εθηίλαμε ηεο πξσηνηππίαο, 

απφ 12% ζε 47%. Ο Νίθνο έδεημε λα ζπλεηδεηνπνηεί γξήγνξα ηελ έιιεηςε αζθαιεηψλ 

θαη λα άξρηζε ηελ αλαδήηεζε γηα θαηλνχξηεο ιέμεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ. εκαληηθή 

κείσζε θαηέγξαςε θαη ζην πνζνζηφ επαλάιεςεο. Απφ 16% ζηε θάζε Α4, ε δξάζε 

«δξφκνο» εκθαλίζηεθε ζην 9,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ δξάζεσλ ηεο θάζεο Β. Καη ηα 

ηξία απνηειέζκαηα είλαη ζχκθσλα κε ηηο αξρηθέο καο ππνζέζεηο γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

εμάιεηςεο ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο ζηε  κεηαβιεηφηεηα θαη ηελ επαλάιεςε 

ησλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ. 

Σέινο, ζηε θάζε Α5, φπσο ζπλέβε θαη κε ην Θσκά, ηνλ Αλέζηε θαη ηελ 

Καηεξίλα, εκθαλίζηεθε κηα θαηλνχξηα πξνηηκψκελε ιέμε, θαηφπηλ ζπκπησκαηηθήο 

ελίζρπζεο ζηελ αξρή ηεο ηειεπηαίαο θάζεο. Ο Νίθνο ζηξάθεθε ζηελ «αζθάιεηα», κε 

9 δξάζεηο πνπ απνθφκηζαλ 2 εληζρχζεηο. Σν πνζνζηφ επαλάιεςεο απμήζεθε μαλά ζην 

20,9%, ιίγν πάλσ απφ ηα επίπεδα ηεο Α4. πκκεηξηθά, ε κεηαβιεηφηεηα κεηψζεθε 

αηζζεηά ζε ζρέζε κε ηε θάζε Β, ζην 41,8%, ιίγν πην θάησ απφ ηα επίπεδα ηεο Α4. 

Απηή ε αχμεζε ηεο επαλάιεςεο ζε βάξνο ηεο κεηαβιεηφηεηαο έξρεηαη ζε αληίζεζε 
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κε ηελ ηάζε πνπ παξαηεξήζακε ζηελ 1
ε
 ζπλεδξία. Γηα άιιε κηα θνξά κπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε φηη θαηά ηε θάζε Β ιεηηνχξγεζε ε παξσζεηηθή δηεξγαζία ηεο ζηέξεζεο 

ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο, απμάλνληαο ηελ εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δξάζεσλ πνπ έηπρε λα παξάγνπλ αζθάιεηα, άξα ηελ πηζαλφηεηα λα εθδεισζνχλ θαη 

ηειηθά ην πνζνζηφ επαλάιεςεο θαηά ηελ ηειεπηαία θάζε. 

 

 

Αζθάιεηεο:11        2           2                       8           0          4 

 

Γξάζεηο/ Δληζρχζεηο 

Φάζε Α1 Α2 Α3 Α4 Β Α5 

Γξόκνο 8/2 4/0 1/0 4/2 5/0 2/0 

Φύγε 1/0 5/1 1/1 0 0 0 

Γώζε 1/1 2/1 3/0 0 1/0 1/0 

Αζθάιεηα 0 0 3/1 0 4 9/2 

Πξάζηλν 1/0 3/0 4/0 3/2 0 5/0 
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8.  Marla 

 Μηα πξψηε εηθφλα ζην δηάγξακκα ηεο Marla δίλεη πεξηζζφηεξν ηελ εληχπσζε 

φηη πξφθεηηαη γηα 2 βαζηθέο ζπλεδξίεο, παξά γηα ΑΑΑ θαη ΑΒΑ. Πξάγκαηη, θαη νη 2 

αξρίδνπλ κε ζρεηηθά ρακειή κεηαβιεηφηεηα (πεξίπνπ ζην 50%) ζηηο θάζεηο Α1 θαη 

Α4, απμάλνπλ απφηνκα θαηά πεξίπνπ 30% ζηηο ελδηάκεζεο θάζεηο, θαη πξνζηίζεηαη 

αθφκα 5% πεξίπνπ ζηηο ηειεπηαίεο θάζεηο (Α3 θαη Α5). Χο πξνο ηελ επαλάιεςε, 

μεθηλάεη θαη θαηαιήγεη ζηα επίπεδα ηνπ 10% ζηηο δχν αθξαίεο θάζεηο θάζε 

ζπλεδξίαο, εκθαλίδνληαο κηα κηθξή πηψζε ζηε κεζαία θάζε. Πψο ζα κπνξνχζαλ λα 

εξκελεπζνχλ απηέο νη νκνηφηεηεο, δεδνκέλεο ηεο επίδξαζεο ηεο εμάιεηςεο ηεο 

ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο ζηε θάζε Β; 

 ηηο 2 αξρηθέο θάζεηο, Α1 θαη Α4, είρε ζπζηεκαηηθά ηελ ηάζε λα 

επαλαιακβάλεη θάπνηεο ιέμεηο ζηε ζεηξά πνιιέο θνξέο, ζπλήζσο ρσξίο λα 

εληζρχεηαη. Έηζη ε κεηαβιεηφηεηα ησλ αξρηθψλ θάζεσλ είλαη κηθξή, ρσξίο φκσο λα 

ππάξρεη θαη κεγάιε επαλάιεςε. Ζ ηάζε απηή ππνρσξνχζε ζηε ζπλέρεηα, ρσξίο λα 

εμαθαλίδεηαη, ελδερνκέλσο ιφγσ ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο, 

αθνχ ζπλεζέζηεξα εληζρπφηαλ φηαλ ελάιιαζζε ιέμεηο παξά φηαλ επαλαιάκβαλε ηηο 

ίδηεο ζηε ζεηξά. Απηή είλαη κηα πεγή αχμεζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαηά ηε κεηάβαζε 

απφ ηηο αξρηθέο θάζεηο ζηηο 2 κεζαίεο. ηε θάζε Β κπνξεί λα παξεκβαίλεη θαη ε 

επίδξαζε ηεο εμάιεηςεο ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο. ηε ζπλέρεηα, πεξλψληαο ζηηο 

2 ηειεπηαίεο θάζεηο (Α3 θαη Α5), ππάξρεη κηα κηθξή αχμεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο, 

αιιά ε απμεηηθή ηάζε δείρλεη λα «θάκπηεηαη» απφ ηε ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ. Ζ ζπλέρηζε ηεο αχμεζεο κπνξεί λα απνδνζεί πάιη ζηελ 

επίδξαζε ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο. Οη θάζεηο ηεο Μarla, 

εμάιινπ, ήηαλ αξθεηά πινχζηεο ζε αξλεηηθή ελίζρπζε, ψζηε λα κελ ππάξρεη αλάγθε 

γηα επαλάιεςε.  

πκκεηξηθά, ηα πνζνζηά επαλάιεςεο ππνρσξνχλ ιίγν ζηηο κεζαίεο θάζεηο, 

φπνπ επηθξαηεί ε εθηίλαμε ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαη επαλέξρνληαη ζηηο αθξαίεο, φηαλ 

πεξηνξίδεηαη ε απμεηηθή ηάζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο. πλνιηθά ε ηάζε επαλάιεςεο δελ 

έρεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο θαη παξακέλεη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη δελ ππήξμε ιέμε πνπ λα εηπσζεί πάλσ απφ 5 θνξέο ζε κία θάζε, αθφκα 

θαη φηαλ εληζρπφηαλ. Δπίζεο ππήξραλ δξάζεηο πνπ εθδειψζεθαλ 5 θνξέο, ρσξίο λα 

εληζρπζνχλ θακία. Σν κνλαδηθφ άηνκν κε ηέηνηα νκνηφηεηα ζηα απνηειέζκαηα 

πξψηεο θαη δεχηεξεο ζπλεδξίαο, ήηαλ ζαλ λα έζεηε ε Marla έλα φξην επαλάιεςεο ησλ 

ιέμεσλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ήηαλ απνηειεζκαηηθέο ή φρη. ηελ πεξίπησζή ηεο ε 

επίδξαζε ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο ήηαλ πην μεθάζαξε ζηελ αχμεζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο, ελψ ε επίδξαζε ηεο εμάιεηςεο έγηλε αηζζεηή κε ηελ θάπσο 

βαζχηεξε πηψζε ηεο επαλάιεςεο ζηε θάζε Β έλαληη εο θάζεο Α2. 
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Αζθάιεηεο:13        11        10                       7           0          9 

 

 

Γξάζεηο/ Δληζρχζεηο 

Φάζε Α1 Α2 Α3 Α4 Β Α5 

«Γίλσ» 
7/2 

1/1 
5/1 

3/0 4 0 

Βόκβα 0 
3/2 

2/1 0 4 1/1 

Γόληη 0 0 0 
5/2 

2 0 

Γακώ 0 0 0 0 2 4/2 

 

 

*εκείσζε: Σν «Γίλσ» αλαιχεηαη ζε 2 ξεκαηηθνχο ηχπνπο, «δίλσ» θαη «δψζε». 
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9.  Γήκεηξα (26) 

Ζ ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο Γήκεηξαο ραξαθηεξηδφηαλ απφ εληππσζηαθά 

πςειή κεηαβιεηφηεηα. Καηά ηελ πξψηε ζπλεδξία (Α1Α2Α3), εθδήισζε ζπλνιηθά 338 

ιεθηηθέο δξάζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη 248 (73% δειαδή) ήηαλ δηαθνξεηηθέο ιέμεηο. 

Σφζν σο πνζνζηφ φζν θαη σο απφιπηνο αξηζκφο, απηφ ην πιήζνο δηαθνξεηηθψλ 

ιεθηηθψλ δξάζεσλ ζε ζπλζήθεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο είλαη ηδηαίηεξα πςειφ θαη 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε βαζηθή ππφζεζή καο, ηελ αλακνλή επαλάιεςεο θαηφπηλ 

ζπκπησκαηηθήο αξλεηηθήο ελίζρπζεο θάπνησλ ιέμεσλ. Απφ ηηο 338 δξάζεηο ηεο 

ζπλεδξίαο, ν κέγηζηνο αξηζκφο ίδησλ δξάζεσλ ήηαλ 8, δειαδή 2%. Απηφ αθνξά ζηε 

ιέμε «βφκβα», πνπ εκθαλίζηεθε 8 θνξέο, ελψ εληζρχζεθε ζπκπησκαηηθά 3. 

Αθνινπζνχζαλ νη ιέμεηο «ιεμηθφ», «θχθινο» θαη «κνπζηθή», φιεο κε 5 εκθαλίζεηο 

αιιά θακία ελίζρπζε. Σα δεδνκέλα απηά ππνδεηθλχνπλ ηελ έιιεηςε εκθαλνχο 

επίδξαζεο ηνπ κεραληζκνχ ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο ζηε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηεο Γήκεηξαο, σο πξνο ηηο επαλαιήςεηο. Ζ κεηαβιεηφηεηά ηεο, σζηφζν ελδερνκέλσο 

λα εληζρχζεθε ζπκπησκαηηθά απφ ηε θάζε Α1 ζηε θάζε Α2, θαζψο απφ 73% έθηαζε 

ζην 96%, ην κέγηζην πνζνζηφ κεηαβιεηφηεηαο αλά θάζε πνπ θαηαγξάςακε κεηαμχ 

φισλ  ησλ  ζπκκεηερφλησλ. ίγνπξα ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα έρεη 

θάπνηα εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηε Γήκεηξα, ηελ νπνία ην πιαίζην 

ζπκπησκαηηθά αχμεζε, κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο ησλ απηφκαησλ εξεζηζκάησλ ησλ 

πξνδξνκηθψλ δξάζεσλ εχξεζεο λέαο ιέμεο κε ηελ έιεπζε ηεο εληζρπηηθήο αζθάιεηαο. 

Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο ήηαλ ε ηδηαίηεξα ρακειή 

ηαρχηεηα θιηθ ζηελ νζφλε θαη απνθάιπςεο ηεηξαγψλσλ, ζε αληίζεζε κε ηνλ πνιχ 

πςειφ ξπζκφ ιεθηηθψλ δξάζεσλ. Ζ αξγνπνξία ζηα θιηθ θαζπζηεξνχζε ηελ εμέιημε 

ηνπ παηρληδηνχ, θαζψο νη θάζεηο νινθιεξψλνληαλ κε ηελ εκθάληζε 100 θεξκάησλ 

(θαηά κέζν φξν 500 θιηθ). Έηζη ε πξψηε ζπλεδξία δηήξθεζε ζρεδφλ 33 ιεπηά, απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο. Σν ζχλνιν ησλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ ηεο Γήκεηξαο ήηαλ επίζεο ην 

κεγαιχηεξν, κε 102 δξάζεηο αλά θάζε, θαηά κέζν φξν (αλ εμαηξέζνπκε ηελ 

«αηέιεησηε» θάζε Β ηεο Νηίλαο κε ηηο 438 δξάζεηο). Απαξηζκνχζε ιίζηεο ιέμεσλ 

νκαδνπνηεκέλεο ζε θαηεγνξίεο, ρσξίο φκσο λα επαλαιακβάλεη ζπζηεκαηηθά θάπνηα 

ιέμε, εληζρπκέλε ή κε. πρλά, κεηά απφ κηα ελίζρπζε άιιαδε θαηεγνξία. 

Σν ζεκαληηθφηεξν, φκσο, ήηαλ ε έιιεηςε εληζρπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

πνπ έδεηρλε λα έρεη γηα εθείλε ην πιαίζην ηνπ πεηξάκαηνο. Ζ εκθάληζε αζθάιεηαο δελ 

πξνμελνχζε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ θιηθ, ψζηε λα θεξδεζνχλ «ζίγνπξνη» βαζκνί. 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζην πξψην κηζφ ηεο ζπλεδξίαο δελ αλέζηεηιε θαλ ηελ 

εθδήισζε ιεθηηθψλ δξάζεσλ, κε απνηέιεζκα 8 δξάζεηο λα εθδεισζνχλ ελψ ππήξρε 

αζθάιεηα. Έκνηαδε λα κελ έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ιέμεσλ ζηελ 

απνθπγή βνκβψλ, θαη απιά λα απαξηζκεί ιίζηεο ιέμεσλ. Απφ ηελ άιιε, θέξδηζε 

πεξηζζφηεξεο αζθάιεηεο απφ φινπο, ρσξίο φκσο απηφ λα επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηεο! Ο ξπζκφο πνπ άλνηγε θνπηηά ήηαλ αλεμάξηεηνο απφ ην αλ είρε αζθάιεηα ή φρη. 

Χζηφζν, ε Γήκεηξα εκθάληζε κηα πξνηίκεζε ζηα «ρξψκαηα», φπσο θαίλεηαη 

ζην δηάγξακκα. Ζ ηάζε ηεο λα επαλαιακβάλεη ιεθηηθέο δξάζεηο απηήο ηεο 
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θαηεγνξίαο εμαιείθζεθε θαηά ηε θάζε Β. ηε ζπλέρεηα, εληζρχζεθαλ ζπκπησκαηηθά 

ηα πεξηερφκελα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην «αλζξψπηλν ζψκα» (πφδη, ρέξη, κάηηα, ζηφκα, 

κχηε, κάηηα θιπ.) εμαζθαιίδνληαο 8/ 13 αζθάιεηεο ηεο θάζεο Α5 θαη 

θαηαιακβάλνληαο ην 33,9% ησλ ιεθηηθψλ ηεο δξάζεσλ. Απηφ ην είδνο επαλάιεςεο 

ήηαλ θαη ην κέγηζην πνπ εκθάληζε, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε κεηαβιεηφηεηα θαη ε 

πξσηνηππία ηεο είραλ θακθζεί ζεκαληηθά. 

 

Αζθάιεηεο:24        20        18                   16         0        13 

            «βφκβα» «ηξαγνχδη» «θξεβάηη» «ζάιαζζα» «ρξήκαηα» «δέληξν» 

 

Γξάζεηο/ Δληζρχζεηο 

Φάζε Α1 Α2 Α3 Α4 Β Α5 

Βόκβα 6/3 1/0 2/1 0 0 0 

Σξαγνύδη 0 2/1 0 0 1 0 

Κξεβάηη 0 0 3/1 0 1 0 

Θάιαζζα 0 1/0 0 3/2 0 1/0 

Χξήκαηα 2/1 1/1 0 1/0 2 0 

Γέληξν 0 1/1 0 0 0 4/1 

«Χξώκαηα» 3/2 10/3 0 11/4 7 0 

«Δίδε ξνπρηζκνύ» 0 10/3 0 0 0 0 

«Αλζξώπηλν ώκα» 0 0 0 0 0 18/8 
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10. Μαλώιεο 

 

 Σν ππνθείκελν 10 εκθάληζε πνιχ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο 

ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηα απνηειέζκαηά ηνπ πξέπεη, φπσο 

θαη ηνπ ππνθεηκέλνπ 6, λα εμεηαζηνχλ κε πξνζνρή. Ζ βαζηθή θάζε (Α1Α2) νδήγεζε 

ζε πνιχ πςειφ βαζκφ επαλάιεςεο κε ειάρηζηε πνζφηεηα αξλεηηθήο ελίζρπζεο. Δίλαη 

ακθίβνιν ην θαηά πφζν ε  παξαηεξνχκελε ζηεξενηππία ζηε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά 

δηακνξθψζεθε απφ ην πιαίζην ή ήηαλ απηφκαηα εληζρπηηθή γηα ην άηνκν εμαηηίαο 

παξειζνπζψλ εκπεηξηψλ, αλεμάξηεησλ ησλ πεηξακαηηθψλ ζπλαξηήζεσλ ελίζρπζεο. 

Όπσο θαη ην άηνκν 6 (Καηεξίλα), έηζη θαη ν Μαλψιεο ρξεηάζηεθε λα επαλαιάβεη ηε 

ζπλεδξία αλαηξνπήο (ΑΒΑ). ηελ πεξίπησζή ηνπ απηφ ζπλέβε γηαηί δελ θαηάθεξε λα 

απνθηήζεη νχηε κία αζθάιεηα ζηελ πξψηε ζπλεδξία αλαηξνπήο. Αηηία ήηαλ α) ν 

ζπρλά ζπλερφκελνο, αληίζεηα κε ηηο νδεγίεο, ιφγνο ηνπ, πνπ ήηαλ αζχκβαηνο κε ην 

πξνγξακκαηηζκέλν ερεηηθφ θξηηήξην αξλεηηθήο ελίζρπζεο· β) ε ηάζε ηνπ λα 

πξνθαιεί ζνξχβνπο, είηε ιεθηηθνχο, είηε κε ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηα 

πεηξακαηηθά αληηθείκελα (πιεθηξνιφγην θαη πνληίθη), εκπνδίδνληαο ηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ κεκνλσκέλσλ ιεθηηθψλ δξάζεψλ ηνπ σο επηηπρείο. Ζ ζπλεδξία 

απηή παξαιείθζεθε απφ ηνπο πίλαθεο θαη ηα δηαγξάκκαηα, γηαηί ε δηαθχκαλζε ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (κεηαβιεηφηεηα θαη επαλάιεςε) δελ κπνξνχζε λα απνδνζεί 

ζηελ επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο (ζπκπησκαηηθή αξλεηηθή ελίζρπζε), θαζψο δελ 

θεξδήζεθαλ αζθάιεηεο. 

 Ζ δεχηεξε ζπλεδξία αλαηξνπήο (Α5Β2Α6) αθνινχζεζε ακέζσο κεηά ηελ 

πξψηε κε ζαθέζηεξα απνηειέζκαηα. εκεηψλνπκε φηη, ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

εληζρπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ είρε ην πιαίζην γηα ην Μαλψιε, ε ζπλεδξία 

πξνγξακκαηίζηεθε λα δηαξθέζεη κέρξη λα απνθαιπθζνχλ 150, αληί γηα 300 θέξκαηα. 

Αθφκα θαη ζηε κηζή δηάξθεηα φκσο, ε επίδνζή ηνπ ήηαλ θαιχηεξε απφ πξηλ, έρνληαο 

ζπκκνξθσζεί ζηελ νδεγία ηνπ πεηξακαηηζηή λα ιέεη «κεκνλσκέλεο ιέμεηο» θαη λα 

είλαη «πην ήξεκνο» ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηνλ Ζ/Τ. Δκθαλίζηεθε κηα θαηλνχξηα 

ζπκπησκαηηθά εληζρπκέλε ιέμε («police»), ηεο νπνίαο ην πνζνζηφ επαλάιεςεο 

κεηψζεθε ζηε θάζε εμάιεηςεο (Β2) θαη απμήζεθε πάιη ζηε ζπλέρεηα (Α6). Απφ ηελ 

άιιε, ε πξνεγνχκελα εληζρπκέλε ιέμε «αζθάιεηα» απμήζεθε, ζπκίδνληαο ηελ 

«έθξεμε δξάζεσλ» πνπ παξαηεξείηαη ζε θαηαζηάζεηο εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο θαη 

αθνινπζψληαο αληίζηξνθε πνξεία απφ απηήλ ηεο «police». Δπηπιένλ, ε 

κεηαβιεηφηεηα ηεο ιεθηηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο κεηψζεθε ζηε θάζε εμάιεηςεο θαη 

επαλήιζε ζηε θάζε Α6. Απηή ε αληηζηξνθή ηεο ζπλήζνπο ηάζεο ησλ ππφινηπσλ 

ππνθεηκέλσλ ίζσο λα νθείιεηαη ζε εμάιεηςε ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο ησλ 

εξεζηζκάησλ ησλ πξνδξνκηθψλ δξάζεσλ αλαδήηεζεο ιέμεσλ, θάηη πνπ ζα εμεγνχζε 

ηε ζπκκεηξία ηνπ δηαγξάκκαηνο ζηε ζπλεδξία Α5Β2Α6· ιφγσ ηεο κηθξήο φκσο 

δηάξθεηαο ηεο θάζεο ελδέρεηαη λα είλαη απιά έλα ηπραίν απνηέιεζκα. Αμηνζεκείσηε 

είλαη επίζεο ε εμαηξεηηθά ρακειή πξσηνηππία ησλ ιεθηηθψλ πεξηερνκέλσλ ηνπ 

ππνθεηκέλνπ 10, ε νπνία κεδελίζηεθε ζηηο ηειεπηαίεο δξάζεηο, απνηέιεζκα κνλαδηθφ 

ζηα δεδνκέλα ηνπ πεηξάκαηνο. 
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Αζθάιεηεο: 5              2                             4             0             3 

                         

Γξάζεηο/ Δληζρχζεηο 

Φάζε Α1 Α2 Α5 Β2 Α6 

Βόκβα 28/1 1/0 0 0 0 

Αζθάιεηα 26/4 19/0 4/1 16 4/2 

Police 0 0 11/3 16 6/1 

Safe 0 0 1 4 0 

Security 0 0 1 3 3 
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Γ.   πδήηεζε  

 

Γ.1.  Γεληθά πκπεξάζκαηα 

 Έλα πξψην ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί απφ ηελ πξνεγεζείζα 

αλάιπζε είλαη φηη ππήξμε φλησο ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

ιεθηηθψλ δξάζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. Όπσο θάλεθε απφ ηνπο 

ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο θαη ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα, νη ζπκκεηέρνληεο έηεηλαλ 

λα επαλαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν ηηο ιέμεηο πνπ ηνπο παξήγαλ αζθάιεηα, παξά άιιεο, 

αλαπνηειεζκαηηθέο ιέμεηο. Έηζη, ζεσξνχκε φηη επηβεβαηψζεθε ε βαζηθή καο 

ππφζεζε, φηη, δειαδή, ε αξλεηηθή ελίζρπζε νξηζκέλσλ κνξθψλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ 

είρε, ζπκπησκαηηθά, επίδξαζε ζην πεξηερφκελν ησλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ πνπ 

αθνινπζνχζαλ. 

 Σν παξαθάησ γξάθεκα θαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο απεηθνλίδεη κηα αλχπαξθηε 

θαηάζηαζε, θαζψο δελ πεξηγξάθεη ηε ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ ππνθεηκέλνπ· ηα 

δεδνκέλα ηνπ απνηεινχληαη απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ παξακέηξσλ ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο θαη πξσηνηππίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ θαη ηνπ 

βαζκνχ επαλάιεςεο ίδησλ ιέμεσλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ παξάζεζή ηνπ είλαη 

θαζαξά ζπκπιεξσκαηηθή θαη ζπλίζηαηαη ε πξνζεθηηθή θαη επηθπιαθηηθή εμέηαζή 

ηνπ. ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κέζσλ φξσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα 8 

ππνθεηκέλσλ. Σα ππφινηπα 2 (ππνθείκελν 6 θαη ππνθείκελν 10) εμαηξέζεθαλ απφ ηελ 

αλάιπζε, θαζψο ζπκκεηείραλ ζε κία επηπιένλ ζπλεδξία εμάιεηςεο (ΑΒΑ) ην θαζέλα, 

ε νπνία παξαιείθζεθε απφ ηα ηειηθά δεδνκέλα (βιέπε Γ.2. Δξκελεπηηθή αλάιπζε). 

Δπίζεο, ηα δεδνκέλα ηεο θάζεο Α3 πξνέξρνληαη απφ 5 κφλν ζπκκεηέρνληεο, θαζψο νη 

ππφινηπνη ζηακάηεζαλ ζηε θάζε Α2 ηε βαζηθή ηνπο ζπλεδξία. Σα άηνκα πνπ 

δηεθπεξαίσζαλ θαη ηελ Α3 είλαη ν Θσκάο, ε Γήκεηξα (18), ε Marla, ν Νίθνο θαη ε 

Γήκεηξα (26) (ππνθείκελα 2, 5, 7, 8 θαη 9, αληίζηνηρα). Έηζη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο Α3 θαη ησλ ππφινηπσλ θάζεσλ δελ πξνζθέξεηαη. Σέινο, ζηε θάζε Α5 

δε ζπκκεηείρε ε Νηίλα (ππνθείκελν 3), πνπ δελ πξφιαβε πνηέ λα νινθιεξψζεη ηε 

θάζε Β. Έηζη ηα δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο θάζεο πξνέξρνληαη απφ πιήζνο 7 αηφκσλ. 

 

Φάζε Α1 Α2 Α3 Α4 Β Α5 

Μεηαβιεηφηεηα 49,2% 60,2% 74,1% 43,1% 54,2% 48,1% 

Δπαλάιεςε 27,9% 24,6% 13,3% 24,8% 15% 33% 

Πξσηνηππία 49,2% 49,7% 58,4% 23% 38,8% 30% 

Αζθάιεηεο 13 9 9 10 0 8 

Γξάζεηο 114 66 63 80 160 50 

Δπηηπρία 14% 14% 15% 25% 0% 18% 

Ν (Αξηζκφο 

Αηφκσλ) 

8 8 5 8 8 7 
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Αζθάιεηεο:13        9           9                     10          0          8      

 

 Όπσο βιέπνπκε, απφ ηε κεηάβαζε απφ ηε θάζε Α1 ζηε θάζε Α2, δχν είλαη ηα 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά: α) κηα άλνδνο ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαηά 11%  β) κηα κηθξή 

πηψζε ηεο επαλάιεςεο θαηά 3,3%. Καη ηα δχν ζηνηρεία έξρνληαη εθ πξψηεο φςεο ζε 

αληίζεζε κε ηηο ππνζέζεηο καο· ζα πεξηκέλακε, σο απνηέιεζκα ηεο ζπκπησκαηηθήο 

αξλεηηθήο ελίζρπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, αληηζηξφθσο, κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο 

θαη αχμεζε ηεο επαλάιεςεο. Κάηη ηέηνην, φκσο, δε ζπλέβε. Ζ εξκελεία πνπ 

πξνηείλεηαη, ζχκθσλα θαη κε φζα εηπψζεθαλ παξαπάλσ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζηηο ίδηεο θάζεηο, είλαη ε 

ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ. πγθεθξηκέλα, νη 

ζπκκεηέρνληεο έκπαηλαλ ζην ζάιακν κε ηελ ππφδεημε – θαζνδεγεηηθά δηαθξηηηθφ 

ιεθηηθφ εξέζηζκα Δ(D)Κ: «Τπάξρεη ηξφπνο, κε ηελ νκηιία ζαο ζην κηθξφθσλν, λα 

απνθηήζεηε αζθάιεηα απφ ηηο βφκβεο» (βιέπε Β.2 Οδεγίεο) . ηελ αξρή ηεο θάζεο 

Α1, φια ηα ππνθείκελα, κε εμαίξεζε ηνλ Αλέζηε (1) θαη ηε Νηίλα (3), δνθίκαδαλ 

δηαθνξεηηθέο ιέμεηο, παξά ηε ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε θάπνησλ. Οη κεηαβαιιφκελεο 

δξάζεηο ηνπο εληζρχνληαλ ζπρλά αξλεηηθά. Σαπηφρξνλα, είλαη εχινγν λα ππνζέζνπκε 

φηη εληζρχνληαλ αξλεηηθά θαη ηα απηφκαηα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαλ απφ ηελ 

εθδήισζε πξνδξνκηθψλ εζσηεξηθψλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ αλαδήηεζεο ιέμεο. Ζ 

ελίζρπζε απηή ήηαλ ζπκπησκαηηθή, θαζψο δελ ήηαλ αλαγθαία ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ γηα λα εμαζθαιηζζεί ε ελίζρπζε. Δπίζεο, πνιχ ζπρλά, φηαλ 

επαλαιακβάλνληαλ νη εληζρπκέλεο ιέμεηο, δελ εληζρχνληαλ μαλά γηαηί κνξθνινγηθά 

απείραλ απφ ηελ πξνεγνχκελε εθθνξά ηνπ ίδηνπ πεξηερνκέλνπ, νδεγψληαο ζε κηα 

θαηάζηαζε εμάιεηςεο ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο ηεο επαλάιεςεο ησλ ίδησλ 

ιέμεσλ. Σα δχν παξαπάλσ ζηνηρεία, ζην ζπλδπαζκφ ηνπο, κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ 
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άλνδν ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαη ηελ πηψζε ηεο επαλάιεςεο κέζσ ηεο ζπκπησκαηηθήο 

ελίζρπζεο θαη ηεο εμάιεηςήο ηεο, αληίζηνηρα. 

 Ζ ηάζε απηή ζπλερίδεηαη θαη εληείλεηαη απφ ην πέξαζκα απφ ηελ Α2 ζηελ Α3, 

γεγνλφο πνπ ηαηξηάδεη κε ηελ παξαπάλσ εξκελεία. Χζηφζν, θαζψο ηα δεδνκέλα απηά 

δελ πεξηέρνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Αλέζηε, ηεο Νηίλαο θαη ηεο Μαξηαιέλαο 

(ππνθείκελα 1, 3 θαη 4), αηφκσλ κε γεληθά πςειφ βαζκφ επαλάιεςεο θαη ρακειφ 

βαζκφ κεηαβιεηφηεηαο, δελ είλαη επζέσο ζπγθξίζηκα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

γεηηνληθψλ θάζεσλ. 

 Ο βαζκφο επαλάιεςεο ιέμεσλ ζηε θάζε Α4 βξίζθεηαη ζηα επίπεδα ηεο Α2 

(πεξίπνπ 25%), εκθαλίδνληαο κηα ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα. Ζ κεηαβιεηφηεηα, απφ ηελ 

άιιε, έρεη κεησζεί δξαζηηθά απφ ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο Α2, θαηά 17 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο. Βξίζθεηαη, κάιηζηα, 6 κνλάδεο θάησ θαη απφ ηελ αληίζηνηρε θάζε έλαξμεο, 

ηελ Α1. Σν εχξεκα απηφ δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηφ. Καζψο κεζνιάβεζε αξθεηφο 

ρξφλνο (θαηά κέζν φξν 10 εκέξεο) κεηαμχ ησλ δχν ζπλεδξηψλ, νηηδήπνηε ζηε δσή 

ησλ ππνθεηκέλσλ καο ζα κπνξνχζε λα επζχλεηαη γη απηή ηελ πηψζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο. Ζ απνγνήηεπζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπκκεηερφλησλ, φηαλ 

ελεκεξψλνληαλ ζηε θάζε Α4 φηη ηζρχνπλ νη ίδηνη θαλφλεο θαη ε ίδηα δηαδηθαζία, ίζσο 

εμεγεί ηε κείσζε ηεο γεληθήο εληζρπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πεηξακαηηθνχ 

πιαηζίνπ θαη αθνινχζσο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο ιεθηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο. Ζ 

ζεκαληηθή πηψζε ηνπ πνζνζηνχ πξσηφηππσλ ιέμεσλ ηαηξηάδεη κε απηή ηε ζεψξεζε 

ησλ δεδνκέλσλ. 

 Σα δεδνκέλα ησλ κέζσλ φξσλ ηεο θάζεο Β πξνζθέξνπλ πεηζηηθέο ελδείμεηο 

γηα ηελ επηηπρία ηνπ πεηξακαηηθνχ ρεηξηζκνχ πνπ εθαξκφζηεθε. Όπσο ήηαλ 

αλακελφκελν, ε εμάιεηςε ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο θαηά 11% θαη κείσζε ηεο επαλάιεςεο θαηά 10%. Βηψλνληαο 

εμάιεηςε ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο γηα ηα πεξηερφκελα πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ 

απνηειεζκαηηθά, ηα ππνθείκελά καο άξρηζαλ λα εθδειψλνπλ κεγαιχηεξε πνηθηιία 

ιεθηηθψλ δξάζεσλ (επαγσγή δξάζεσλ). Μάιηζηα, ν παξάιιεινο ξπζκφο αχμεζεο ηεο 

πξσηνηππίαο ησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ δείρλεη φηη ε άλνδνο πνπ εκθαλίζηεθε 

ζηε κεηαβιεηφηεηα απνηειείηαη απφ ηελ εθθνξά πξσηφηππσλ ιέμεσλ. Ζ εμάιεηςε 

ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο, δειαδή, πξνθάιεζε, εθηφο απφ αχμεζε ησλ ιεθηηθψλ 

δξάζεσλ γεληθά (βιέπε πίλαθα) θαη αχμεζε ησλ εζσηεξηθψλ πξνδξνκηθψλ δξάζεσλ 

εχξεζεο πξσηφηππεο ιέμεο, ζπκπεξηθνξά πνπ, φπσο θάλεθε ζηα δεδνκέλα ηεο Α4, 

είρε ζηακαηήζεη λα είλαη ηδηαίηεξα εληζρπηηθή. 

 Ζ ζπκκεηξία πνπ εκθαλίδεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβνιψλ απφ ηελ Α1 ζηελ Α2 θαη 

απφ ηελ Α4 ζηε Β δελ πξέπεη λα καο παξαπιαλήζεη. Δλψ ζηελ πξψηε πεξίπησζε 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο, ζηε δεχηεξε 

πεξίπησζε απνθιείεηαη, θαζψο ηίπνηα δελ εληζρπφηαλ, νχηε αξλεηηθά, νχηε 

ζπκπησκαηηθά. Ζ επαγσγή δξάζεσλ ιφγσ εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο θαίλεηαη φηη είλαη 

ε θαηάιιειε εξκελεία. Απφ ηελ άιιε, ε βαζχηεξε πηψζε ηεο επαλάιεςεο πνπ 

παξαηεξείηαη κεηαμχ Α4 θαη Β (10 κνλάδεο) είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ 



84 
 

αληίζηνηρε κείσζε κεηαμχ Α1 θαη Α2 (3 κνλάδεο). Καη ελψ κεηαμχ Α1 θαη Α2 ε πηψζε 

κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ αληαγσληζηηθή θαη αζχκβαηε κε ηελ επαλάιεςε αχμεζε 

ηεο κεηαβιεηφηεηαο, ζηελ πεξίπησζε ησλ θάζεσλ Α4 θαη Β είλαη πξνθαλέο φηη θαη 

θάπνην άιιν ζηνηρείν πξνμελεί ηελ πηψζε: ε επίδξαζε ηεο εμάιεηςεο ηεο 

(ζπκπησκαηηθήο) αξλεηηθήο ελίζρπζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο, κελ απνθηψληαο ελίζρπζε 

γηα ηα πεξηερφκελα πνπ ήηαλ απνηειεζκαηηθά κέρξη ηφηε, εγθαηέιεηπαλ ηηο 

πξνηηκψκελεο ιέμεηο ηνπο θαη εκπιέθνληαλ ζε κηα δηαδηθαζία αλαδήηεζεο λέσλ 

απνηειεζκαηηθψλ ιέμεσλ. 

 Σν παξαπάλσ ζηνηρείν εμεγεί θαη ηελ εκθάληζε «λέσλ» ζπκπησκαηηθψλ 

εληζρχζεσλ ζηε θάζε Α5 γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ππνθεηκέλσλ (6/7). Έρνληαο 

πεξάζεη απφ κηα κεγάιεο δηάξθεηαο εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο ησλ πεξηερνκέλσλ πνπ 

πξνηηκνχζαλ, νη ζπκκεηέρνληεο έπαπαλ λα ηελ εθδειψλνπλ, κεδελίδνληαο ηελ 

πηζαλφηεηα λα εληζρπζνχλ μαλά νη ίδηεο ιέμεηο. Σν εχξεκα απηφ ηαηξηάδεη απφιπηα κε 

ηελ αληίζηνηρε παξαηήξεζε θαη εξκελεία ηνπ Skinner ζην «Superstition in the 

pigeon» (Δηζαγσγή, Α.2.1.) . 

 Δπίζεο, πεξλψληαο ζηελ ηειεπηαία θάζε, ηα ππνθείκελά καο έδεηρλαλ λα 

έρνπλ απνθηήζεη κεγαιχηεξε «επαηζζεζία» ζηε ζπκπησκαηηθή αξλεηηθή ελίζρπζε. 

Βηψλνληαο κηα «ζηέξεζε» αζθάιεηαο ζηε θάζε Β, ε εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ επηηπρψλ δξάζεσλ ινγηθά απμήζεθε. Έηζη παξαηεξνχζακε ην εμήο θαηλφκελν: 

κε ην πνπ ηειείσλε ε θάζε Β, ε πξψηε ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ήηαλ αξθεηή γηα λα απμήζεη θαηά πνιχ ηελ πηζαλφηεηα επαλεκθάληζήο ηνπ θαη, άξα, 

ηελ πηζαλφηεηα εθ λένπ ελίζρπζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα πξνεγνπκέλσο ζρεηηθά 

«αδηάθνξα» απέλαληη ζηελ επαλάιεςε ππνθείκελα, ζπγθεθξηκέλα ε Μαξηαιέλα (Τπ. 

4) θαη νη δχν Γήκεηξεο (Τπ. 5 θαη 9), εκθάληζαλ κηα «έθξεμε» επαλάιεςεο ζηελ 

ηειεπηαία θάζε ζε επίπεδν ιεθηηθψλ θαηεγνξηψλ («αξηζκνί», «ιεμηθφ», «αλζξψπηλν 

ζψκα» - βιέπε Γ.2.) . πλνιηθά, ν βαζκφο επαλάιεςεο ηεο θάζεο Α5 ήηαλ 33%, ν 

πςειφηεξνο φισλ ησλ θάζεσλ. 

 Ζ αζπκβίβαζηε κε ηελ επαλάιεςε κεηαβιεηφηεηα κεηψζεθε, φπσο θαη ε 

πξσηνηππία, αιιά φρη ηφζν φζν απμήζεθε ε επαλάιεςε. Απηφ ζπλέβε γηαηί, εθηφο 

απφ ηελ επαλάιεςε, ζηε θάζε Α5 (φπσο θαη ζηηο ππφινηπεο θάζεηο) εληζρπφηαλ 

ζπκπησκαηηθά θαη ε κεηαβιεηφηεηα. Παξ‟ φηη ηα άηνκα επέκελαλ πεξηζζφηεξν ζηηο 

«ζίγνπξεο» ιέμεηο, ηχραηλε λα εληζρπζνχλ θαη κε πξσηφηππα πεξηερφκελα. Ο 

ζπλδπαζκφο ησλ απηφκαησλ εξεζηζκάησλ ησλ κεηαβαιιφκελσλ ιεθηηθψλ δξάζεσλ 

κε ηελ έιεπζε ηεο «αζθάιεηαο» δελ επέηξεςε ηελ πιήξε αληηζηξνθή ηεο απμεηηθήο 

ηάζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο, ψζηε λα επαλέιζεη ζηα επίπεδα ηεο Α4, θάηη πνπ 

εθθξάζηεθε αθφκα θαη σο ζπλέρηζε ηεο αχμεζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο Marla (βιέπε 

δηάγξακκα Γ.2.8 ) . 
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Γ.2.  Παξάκεηξνη  πκπησκαηηθά  Δληζρύζηκεο 

 

 Μία απφ ηηο βαζηθέο καο ππνζέζεηο, ε πξννδεπηηθή αχμεζε ηεο επαλάιεςεο 

ζηε βαζηθή ζπλεδξία (Α1Α2Α3) δελ επηβεβαηψζεθε, φπσο είδακε παξαπάλσ. Αλη‟ 

απηνχ, θάλεθε λα εληζρχεηαη ζπκπησκαηηθά ε κεηαβιεηόηεηα, κε ηνλ κεραληζκφ πνπ 

πξναλαθέξζεθε. ε ζπλδπαζκφ κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία πνπ ζα παξαζέζνπκε, 

θαίλεηαη φηη πνιιέο παξάκεηξνη ηεο ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο (πξαθηηθά φιεο) 

ππφθεηληαη ζηελ επίδξαζε ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο. Ο αλαγλψζηεο πξνηξέπεηαη 

λα αλαηξέρεη ζηηο αληίζηνηρεο αλαιχζεηο ηεο ελφηεηαο Γ.1. θαη Γ.2. γηα ηα πιήξε 

δεδνκέλα ηνπ θάζε ππνθεηκέλνπ. 

 ηελ πεξίπησζε ηνπ Αλέζηε (Τπ. 1), εληζρχζεθε ζπκπησκαηηθά ε εθδήισζε 

ιεθηηθώλ ζπληειεζηηθώλ αιπζίδσλ , απνηεινχκελσλ απφ 2 ιέμεηο, εθ ησλ νπνίσλ 

εληζρπφηαλ ε δεχηεξε. Σν πνιχ κεγάιν πνζνζηφ επαλάιεςεο (75%) δείρλεη 

μεθάζαξα πψο πιαίζηα ζπκπησκαηηθήο αξλεηηθήο ελίζρπζεο δχλαληαη λα δηαηεξνχλ 

«άζθνπε» ζπκπεξηθνξά, φπσο ν ραξαθηεξηζκφο πνπ δίλεηαη ζπρλά ζηνπο 

θαηαλαγθαζκνχο ησλ αηφκσλ κε ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή. 

 ηελ πεξίπησζε ηνπ Θσκά (Τπ. 2), εθδειψζεθε κία θνξά ν αλαθξηβήο 

ιεθηηθφο θαλφλαο «Όηαλ ιέσ βόκβα, ζθάεη», νπζηαζηηθά κηα εμεηδίθεπζε ηεο πίζηεο 

ηεο πηζαλνινγηθήο ΤΣΠ ζηα εξεζίζκαηα ηνπ πεηξακαηηθνχ πιαηζίνπ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ίζρπε ην αθξηβψο αληίζεην: ζρεδφλ θάζε θνξά, κεηά ηελ έθξεμε κηαο 

βφκβαο, ν Θσκάο αλαθσλνχζε «βφκβα». Ζ αλαθξίβεηα ηνπ θαλφλα θαη ε θσλαρηή 

δηαηχπσζή ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έληνλε ελφριεζε ηεο έθθξαζεο ηνπ πξνζψπνπ 

ηνπ, ππνδεηθλχεη ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ θαηαζηάζεηο κε αβέβαηεο ζπλαξηήζεηο 

ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο ζηελ αλαθξηβή εθηίκεζε ησλ αηηησδψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ εξεζηζκάησλ, ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα ηεο Matute (1996). Ζ 

εκθάληζε ηνπ θαλφλα απηνχ εληφο πεηξακαηηθνχ πιαηζίνπ ελίζρπζε ζεκαληηθά ηηο 

απφςεηο καο γχξσ απφ ηελ πξνέιεπζε ηεο πηζαλνινγηθήο ΣΠ (βιέπε ελφηεηα 

Α.2.2.) φπσο θαη ηηο κεζνδνινγηθέο καο επηινγέο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 ηελ πεξίπησζε ηεο Νηίλαο (Τπ. 3), εκθαλίζηεθε ε ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε 

ηνπ ιεθηηθνύ θαλόλα «Ζ ιέμε – θιεηδί είλαη ε “βφκβα”» θαη ε ηάζε ηήξεζεο απηνχ 

ηνπ θαλφλα νδήγεζε ζην αθξαίν πνζνζηφ επαλάιεςεο ηνπ 98,3%, ζηελ πξψηε 

ζπλεδξία. Οπζηαζηηθά ε Νηίλα ήηαλ ην άηνκν πνπ επηβεβαίσζε πεξηζζφηεξν απ‟ 

φινπο ηηο βαζηθέο καο ππνζέζεηο γχξσ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ πεηξακαηηθνχ πιαηζίνπ 

θαη ηε ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε ηεο επαλάιεςεο. 

 ηελ πεξίπησζε ηεο Καηεξίλαο (Τπ. 6), ήηαλ παξαηεξήζηκε ε ζπκπησκαηηθή 

ελίζρπζε αληηιήςεσλ, φπσο απηέο πνπ ελίζρπζε ζηα ππνθείκελά ηνπ ν Mellon (2009). 

Οη αληηιήςεηο ήηαλ θαη ζ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε αλαθξηβείο. Δπίζεο εκθαλίζηεθε ζε 

έληνλν βαζκφ κηα ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε ησλ μέλσλ γισζζψλ, κε ηηο μέλεο ιέμεηο 

λα θηάλνπλ ζην 95% ησλ ζπλνιηθψλ δξάζεσλ ζηε θάζε Α5. Αλ θαη απηφ ζπλεγνξεί 

ππέξ ηεο άπνςεο φηη ε γιώζζα είλαη κηα παξάκεηξνο ηεο ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε 
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πξνυπάξρνπζα ζεηηθά εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ πξνθαλψο είραλ γηα ην 

άηνκν απηφ νη μέλεο γιψζζεο δελ επηηξέπεη μεθάζαξα ζπκπεξάζκαηα. 

Σέινο, ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο (Τπ. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 

εκθαλίζηεθε ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε ζε επίπεδν θαηεγνξίαο ιέμεσλ θαη φρη 

κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξα ηα παξαδείγκαηα ηνπ Θσκά κε ηα 

«πνηά» θαη ηεο Καηεξίλαο κε ηηο «ιέμεηο απφ „ρ‟». Σν ζηνηρείν απηφ δείρλεη πψο, απφ 

ηε ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε ελφο κέινπο κηαο θαηεγνξίαο, αλαδχεηαη έλαο αλαθξηβήο 

ιεθηηθφο θαλφλαο κε επαγσγηθφ ηξφπν, ε ηήξεζε ηνπ νπνίνπ εληζρχεηαη επίζεο 

ζπκπησκαηηθά, «δηαησλίδνληαο» κηα αλαθξηβή πξφζιεςε ηεο ζρέζεο ζπκπεξηθνξάο – 

πεξηβάιινληνο. 

 

 

Γ.3. Πεξηνξηζκνί ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

 

 Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζακε, αλ θαη απνηειεζκαηηθή ζηε κειέηε ηεο 

επίδξαζεο ηεο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο ηεο ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ελέρεη 

αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο. 

1. Σν δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ πνιχ κηθξφ (κφιηο 10 άηνκα). Αλ θαη 

ηαηξηάδεη ζηελ πεξίπησζε ηεο εθηεηακέλεο αηνκηθήο αλάιπζεο θαη ζηνλ 

ηεξάζηην φγθν δεδνκέλσλ, ην κηθξφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πεξηνξίδεη ηελ 

εμσηεξηθή εγθπξφηεηα – γεληθεπζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ καο ζην γεληθφ 

πιεζπζκφ (ηαιίθαο, 2005). Δπηπιένλ, ελδέρεηαη ε επηινγή ηεο 

ζπκπησκαηηθήο δεηγκαηνιεςίαο λα επεξέαζε κε αζαθείο ηξφπνπο ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ππνθεηκέλσλ. 

2. Παξ‟ φηη γηα ηα πεξηζζφηεξα ππνθείκελα ε επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο (ελίζρπζε vs. εμάιεηςε) ήηαλ εκθαλήο, φπσο δείρλεη θαη ην 

παξαπάλσ γξάθεκα, ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο επαλαιήςεηο ηεο ζπλεδξίαο 

αλαηξνπήο γηα λα επηβεβαησζεί φηη ε κεηαβνιή ζηε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά 

νθείιεηαη πξάγκαηη ζηελ εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο. Δπίζεο, ε κε βίσζε ηεο 

θάζεο Α3 απφ ηα κηζά ππνθείκελα ελδέρεηαη λα είρε θάπνηα ζεκαληηθή 

επίδξαζε, αλ θαη απηφ δε θαίλεηαη απφ ηα δεδνκέλα. 

3. Σν πξφγξακκα ηνπ Ζ/Τ, έρνληαο ξπζκηζηεί λα εληζρχεη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο 

κνξθέο δξάζεσλ, ζπρλά δελ ελίζρπε επαλαιακβαλφκελα πεξηερφκελα, αθφκα 

θη αλ νη κνξθέο ησλ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ ήηαλ ζρεδφλ φκνηεο. Ο πεξηνξηζκφο 

απηφο θαίλεηαη λα έπαημε θαηαιπηηθφ ξφιν, δηαηεξψληαο ηα επίπεδα ηεο 

επαλάιεςεο ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα, ηνπιάρηζηνλ ρακειφηεξα απφ ηα 

πξνζδνθψκελα. 
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Γ.4.  Πξνηάζεηο  γηα  κειινληηθή  δηεξεύλεζε 

 

Κιείλνληαο απηή ηελ επίπνλε, αιιά ηδηαίηεξα εληζρπηηθή πξνζπάζεηα, ζα 

αλαθεξζνχλ θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε εμέηαζε ησλ ππφ κειέηε ζεκάησλ 

θαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ πεηξακαηηθνχ ππνδείγκαηνο. 

Αληηζηξέθνληαο ηνπο αλσηέξσ πεξηνξηζκνχο, ζα ήηαλ δηαθσηηζηηθή ε επαλάιεςε 

ηεο έξεπλαο κε ρξήζε κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο θαη βίσζε πεξηζζφηεξσλ θάζεσλ 

εμάιεηςεο. Δίλαη αλαγθαία ε επηλφεζε ελφο ηξφπνπ ψζηε ηα ίδηα πεξηερφκελα λα 

εληζρχνληαη θάζε ή ζρεδφλ θάζε θνξά, ψζηε ην άηνκν λα κε βηψλεη αληηθαηηθέο 

ζπλέπεηεο εθδειψλνληαο φκνηεο δξάζεηο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη, ελδερνκέλσο, 

κε πιήξε θαηάξγεζε ηνπ κνξθνινγηθνχ θξηηεξίνπ θαη ελίζρπζε φισλ ησλ ιεθηηθψλ 

δξάζεσλ. Γηα λα κε κεησζεί ε αξλεηηθά εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

βνκβψλ, ζα κπνξνχζε, ζε αληηζηάζκηζκα, λα απμεζεί ε ζπρλφηεηα ηηκσξίαο θαη λα 

κεησζεί ε πεξίνδνο ηνπ «REC». Έλα ηέηνην ππφδεηγκα πηζαλφηαηα λα πξνμελνχζε 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξε επαλάιεςε. 

Αθφκα, ζα ήηαλ σθέιηκε ε δηεμαγσγή έξεπλαο κε παξαπιήζην πεηξακαηηθφ 

ππφδεηγκα, πνπ ζα εμέηαδε ηελ επίδξαζε ηεο ζεηηθήο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο ζηε 

δηαηήξεζε ιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Ζ αληηθαηάζηαζε, γηα παξάδεηγκα, ηνπ εληζρπηή 

«αζθάιεηα απφ βφκβεο» απφ ηνλ εληζρπηή «θέξδνο βαζκψλ» ή θαηνρχξσζε, σο 

ζπλέπεηα κηαο κνξθήο ιεθηηθψλ δξάζεσλ, ζα πξνζέζεηε πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ πηζαλή δηαθνξηθή επίδξαζε ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο ζπκπησκαηηθήο ελίζρπζεο ζηε 

ζπκπεξηθνξά, ειέγρνληαο θαη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ησλ Aeschlemann et al. 

(2003) θαη θπξίσο ησλ Bloom et al. (2007). 

Δπηπιένλ, ηδηαίηεξα σθέιηκε ζα ήηαλ ε θαηαζθεπή ελφο δνκεκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ ζα ζηφρεπε ζηελ αληίιεςε ειέγρνπ απφ πιεπξάο ησλ  

ππνθεηκέλσλ πάλσ ζηηο ζπλαξηήζεηο ελίζρπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηά ην πέξαο ηεο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Αλάινγε δηαδηθαζία είρε εθαξκφζεη θαη ε Matute (1994, 

1995, 1996) κε ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα. Σέηνηα κεηξήζηκα απνηειέζκαηα ζα 

ζπκπιήξσλαλ ηελ πεηξακαηηθή εηθφλα, πξνζθέξνληαο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ αιιειεπίδξαζε αηφκνπ θαη πξνγξάκκαηνο. 

Σέινο, ζα είρε ελδηαθέξνλ ε πεηξακαηηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο αηφκσλ πνπ 

πιεξνχλ ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα θάπνηαο ςπρνινγηθήο δηαηαξαρήο, ηδίσο ηεο 

Ηδενςπραλαγθαζηηθήο ή/ θαη ηεο ΣΠ, ψζηε λα θαλεί εάλ ππάξρεη κεγάιε 

δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ην πξφγξακκα, ζε ζρέζε κε ηα 

παξφληα άηνκα. Λφγσ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ αηνκηθψλ ζθνξ ζηηο θιίκαθεο ςπρνπαζνινγίαο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πεηξακαηηθφ πιαίζην δελ ήηαλ εληνπίζηκεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 

 

 

Κιίκαθεο Απηναλαθνξάο 

 

 

 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΨΝ ΕΠΙΣΤΗΜΨΝ 

ΤΜΗΜΑ ΧΥΦΟΛΟΓΙΑΣ  

 

 

ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

 

 

 

Σο Επγαζηήπιο ηος Καθηγηηή ηος Σμήμαηορ Ψςσολογίαρ ηος 

Πανηείος Πανεπιζηήμιος Ρ. Μέλλον, διεξάγει έπεςνα με θέμα ηην 
ανθπώπινη ζςμπεπιθοπά και ζςγκεκπιμένα με ηην ηάζη μαρ να 

ζςμπεπιθεπόμαζηε με κάποιοςρ ζςγκεκπιμένοςρ ηπόποςρ ζηην 
καθημεπινή μαρ ζωή.  

 
ηην έπεςνα αςηή ζαρ καλούμε να ζςμμεηάζσεηε, ανώνςμα και εθελονηικά, 

ζςμπληπώνονηαρ ηα επωηημαηολόγια πος ακολοςθούν.  

 

Δεν ςπάπσοςν ζωζηέρ ή λανθαζμένερ απανηήζειρ, ούηε επωηήζειρ 

«παγίδερ», για αςηό και οι απανηήζειρ ζαρ ππέπει να είναι αςθόπμηηερ.  

 

Οι απανηήζειρ ζαρ θα κπαηηθούν με απόλςηη εσεμύθεια και θα 

σπηζιμοποιηθούν μόνο για ηη ζςγκεκπιμένη έπεςνα. 
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Οη παξαθάησ πξνηάζεηο αλαθέξνληαη ζε εκπεηξίεο πνπ πνιινί άλζξσπνη έρνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή. Κπθιώζηε ηνλ αξηζκό πνπ πεξηγξάθεη θαιύηεξα ην ΠΟΟ ΠΟΛΤ 

απηή ε εκπεηξία ζαο έρεη ΣΕΝΑΥΧΡΗΕΙ ή ΕΝΟΥΛΗΕΙ καηά ηη διάρκεια ηοσ 

προηγούμενοσ μήνα. Οη αξηζκνί αλαθέξνληαη ζηηο παξαθάησ ιεθηηθέο ζεκαζίεο: 

         0          1         2         3         4 

    Καζόινπ        Λίγν      Μέηξηα      Πνιύ  Πάξα πνιύ 

 

 

1. Έρσ θπιάμεη ηόζα πνιιά πξάγκαηα πνπ κε εκπνδίδνπλ.   

   

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2. Διέγρσ ηα πξάγκαηα πην ζπρλά από όηη είλαη απαξαίηεην.          0 1 2 3 4 

 

3. Αλαζηαηώλνκαη εάλ ηα πξάγκαηα δελ είλαη ζσζηά  

ηαθηνπνηεκέλα.              

 

0 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

4. Νηώζσ ηελ αλάγθε λα κεηξάσ ηε ζηηγκή πνπ θάλσ πξάγκαηα.              

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5. Τν βξίζθσ δύζθνιν λα αθνπκπήζσ έλα αληηθείκελν όηαλ μέξσ όηη ην έρνπλ 

αθνπκπήζεη μέλνη ή νξηζκέλνη άλζξσπνη.        

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

6. Τν βξίζθσ δύζθνιν λα ειέγρσ ηηο δηθέο κνπ ζθέςεηο.              

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

7. Σπγθεληξώλσ πξάγκαηα πνπ δε ρξεηάδνκαη.             

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

8. Διέγρσ επαλεηιεκκέλα πόξηεο, παξάζπξα, ζπξηάξηα θηι.               

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

9. Αλαζηαηώλνκαη εάλ νη άιινη αιιάμνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έρσ 

ηαθηνπνηήζεη ηα πξάγκαηα.          

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

10. Νηώζσ όηη πξέπεη λα επαλαιακβάλσ ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνύο.              

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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11. Μεξηθέο θνξέο πξέπεη λα πιπζώ ή λα θαζαξηζηώ απιά επεηδή ληώζσ 

κνιπζκέλνο.              

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

12. Αλαζηαηώλνκαη από δπζάξεζηεο ζθέςεηο πνπ έξρνληαη ζην κπαιό κνπ παξά 

ηε ζέιεζή κνπ.             

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

13. Απνθεύγσ λα πεηάσ πξάγκαηα επεηδή θνβάκαη όηη κπνξεί λα ηα ρξεηαζηώ 

αξγόηεξα.              

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

14. Διέγρσ επαλεηιεκκέλα ην κάηη ηεο θνπδίλαο, ην ζεξκνζίθσλα θαη ηηο βξύζεο 

θαη ηνπο δηαθόπηεο ηνπ θσηόο αθνύ ηνπο έρσ θιείζεη.             

 

0 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

    

15. Χξεηάδνκαη  ηα πξάγκαηα λα είλαη ηαθηνπνηεκέλα κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά.              0 1 2 3 4 

 

16. Πηζηεύσ όηη ππάξρνπλ θαινί θαη θαθνί αξηζκνί.              

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

17. Πιέλσ ηα ρέξηα κνπ πην ζπρλά θαη γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα από όηη είλαη 

απαξαίηεην. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

18. Σπρλά κνπ έξρνληαη θαθέο ζθέςεηο θαη έρσ δπζθνιία ζην λα    απαιιαρηώ 

από απηέο. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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Παξαθαιείζηε λα θπθιώζηε ηνλ αξηζκό πνπ πεξηγξάθεη θαιύηεξα ην βαθμό 

ζσμθωνία ζας (όπνπ ην 5 αληηζηνηρεί ζε απόιπηε ζπκθσλία) ή διαθωνία ζας 

(όπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζε απόιπηε δηαθσλία) κε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ. Γελ 

ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο, νπόηε παξαθαιείζηε λα απαληήζεηε κε 

εηιηθξίλεηα θαη ζπλέπεηα. 

 

  

 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

 

 

Γηαθσλώ 

ιίγν 

Ούηε 

ζπκθσλώ 

νύηε 

δηαθσλώ 

 

 

Σπκθσλώ 

ιίγν 

 

 

Σπκθσλώ 

απόιπηα 

 

1. Σν λα ζθεθηεί θαλείο λα θάλεη έλα θξηηηθό 

   ζρόιην ζε έλα θίιν είλαη ζρεδόλ ην ίδην 

   απαξάδεθην  κε ην λα πεη θσλαθηά.  

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2. Γηα εκέλα, ην λα ζθεθηεί θαλείο κηα   

   βιάζθεκε ζθέςε είλαη  ζρεδόλ ην  ίδην κε ην 

   λα ην λα θάλεη κηα βιάζθεκε ελέξγεηα.  

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3. Γηα εκέλα, ην λα ζθεθηεί θαλείο όηη βξίδεη 

   θάπνηνλ άιιν είλαη ζρεδόλ ην ίδην   

   απαξάδεθην όζν θαη λα  βξίζεη θσλαθηά. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

4. Σν λα ζθεθηώ ην θαθό ελόο αηόκνπ, είλαη 

  ζρεδόλ ην ίδην κε ην λα ηνπ θάλσ θαθό. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

5. Οη βίαηεο ζθέςεηο είλαη ζρεδόλ εμίζνπ  

  απαξάδεθηεο κε ηηο βίαηεο πξάμεηο. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6. Σν λα ζθεθηώ όηη βξίδσ ή όηη θάλσ κηα  

   απξεπή ρεηξνλνκία ζηελ εθθιεζία είλαη 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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   ζρεδόλ ην ίδην κε ην λα θάλσ θάηη ηέηνην ζηελ 

   πξάμε. 

 

7. Σν λα επρεζώ ην θαθό ελόο άιινπ, είλαη  

    ζρεδόλ ην ίδην πξάγκα κε ην λα ηνπ θάλσ  

    θάπνην θαθό. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

8. Δάλ ζθεθηώ λα θάλσ θάπνηα αγελή  

   ρεηξνλνκία ζε θάπνηνλ άιιν, είλαη ζρεδόλ ην 

   ίδην θαθό κε ην λα ηελ  θάλσ ζηελ πξάμε. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

9. Δάλ ζθεθηώ άζρεκα γηα έλαλ θίιν, είλαη 

  ζρεδόλ ην ίδην ζαλ λα έρσ θάλεη ζθελή 

  δεινηππίαο. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

10. Γηα εκέλα, ην λα ζθεθηεί θαλείο όηη απαηά 

  ηνλ ζύληξνθό ηνπ είλαη ζρεδόλ ην ίδην αλήζηθν 

  κε ην λα ην θάλεη ζηελ πξάμε. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

11. Γηα εκέλα, ην λα έρσ άζεκλεο ζθέςεηο ζηελ 

  εθθιεζία είλαη απαξάδεθην. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

12. Δάλ ζθεθηώ όηη έλαο θίινο ή ζπγγελήο ζα 

  ράζεη ηε δνπιεηά ηνπ, ε πηζαλόηεηα όηη ζα ηε 

  ράζεη απμάλεηαη. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

13. Δάλ ζθεθηώ όηη έλαο θίινο ή ζπγγελήο ζα  

  έρεη έλα ηξνραίν αηύρεκα, ε πηζαλόηεηα λα 

  ηνπ ζπκβεί θάηη ηέηνην απμάλεηαη.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Γηαθσλώ 

απόιπηα 

 

 

 

 

Γηαθσλώ 

ιίγν 

 

  

 

Ούηε 

ζπκθσλώ 

νύηε 

δηαθσλώ 

 

 

 

Σπκθσλώ 

ιίγν 

 

 

 

Σπκθσλώ 

απόιπηα  

 

14. Δάλ ζθεθηώ όηη έλαο θίινο ή ζπγγελήο ζα  

  πέζεη θαη ζα ηξαπκαηηζηεί, ε πηζαλόηεηα λα 

  ηνπ ζπκβεί θάηη ηέηνην απμάλεηαη.  

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

15. Δάλ ζθεθηώ όηη έλαο θίινο ή ζπγγελήο ζα 

  αξξσζηήζεη, ε πηζαλόηεηα λα αξξσζηήζεη 

  απμάλεηαη.  

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

16. Δάλ ζθεθηώ όηη ζα πέζσ θαη ζα ηξαπκαηηζηώ 

  ζε θάπνηα πηώζε, ε πηζαλόηεηα λα κνπ  

  ζπκβεί θάηη ηέηνην απμάλεηαη. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

17. Δάλ ζθεθηώ όηη ζα έρσ έλα ηξνραίν 

  αηύρεκα, ε πηζαλόηεηα λα κνπ ζπκβεί θάηη  

  ηέηνην ζα απμάλεηαη. 

  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

18. Δάλ ζθεθηώ όηη ζα αξξσζηήζσ, ε  

  πηζαλόηεηα όηη ζα αξξσζηήζσ απμάλεηαη. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

19. Σν λα ληώζσ δήιηα είλαη ην ίδην πξάγκα κε ην λα 

θάλσ θάπνην ζρόιην από δήιηα. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Παξαθαιείζηε λα θπθιώζηε ηνλ αξηζκό πνπ πεξηγξάθεη θαιύηεξα ην βαθμό συμφωνία σας 
(όπνπ ην 5 αληηζηνηρεί ζε απόιπηε ζπκθσλία) ή διαφωνία σας (όπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζε 
απόιπηε δηαθσλία) κε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο 
απαληήζεηο, νπόηε παξαθαιείζηε λα απαληήζεηε κε εηιηθξίλεηα θαη ζπλέπεηα. 
     

     

 
1.Οη γνλείο κνπ έρνπλ πςειέο απαηηήζεηο από κέλα.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

  
2.Ζ νξγάλσζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα κέλα. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

3.Σαλ παηδί, κε ηηκσξνύζαλ γηα πξάγκαηα πνπ δελ έθαλα ηέιεηα. 
 

1 2 3 4 5 

4.Αλ δε ζέζσ ηνπο πςειόηεξνπο ζηόρνπο γηα ηνλ εαπηό κνπ, είλαη πηζαλό 
λα θαηαιήμσ έλα αλάμην άηνκν.  

1 2 3 4 5 

 
5.Οη γνλείο κνπ πνηέ δελ πξνζπάζεζαλ λα θαηαιάβνπλ ηα ιάζε κνπ. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6.Δίλαη ζεκαληηθό γηα κέλα λα είκαη εληειώο ηθαλόο ζε όηη θάλσ. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7.Δίκαη έλα ηαθηηθό άηνκν. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8.Πξνζπαζώ λα είκαη έλα νξγαλσκέλν άηνκν. 1 2 3 4 5 
 
9.Αλ απνηύρσ ζην ζρνιείν, είκαη έλα απνηπρεκέλν άηνκν. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
10.Αλ θάλσ ιάζνο, εθλεπξίδνκαη. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

11.Οη γνλείο κνπ ζέινπλ λα είκαη ν θαιύηεξνο ζηα πάληα. 1 2 3 4 5 
 
12.Θέησ πςειόηεξνπο ζηόρνπο από ηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
13.Αλ θάπνηνο θάλεη κηα εξγαζία ζην ζρνιείν θαιύηεξα από κέλα, ηόηε 
ληώζσ όηη απέηπρα εληειώο. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
14.Μόλν νη εμαηξεηηθέο επηδόζεηο είλαη αξθεηά θαιέο ζηελ νηθνγέλεηά κνπ. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
15.Αλ απνηύρσ κεξηθώο, είλαη ην ίδην άζρεκν ζαλ λα έρσ απνηύρεη 
εληειώο. 
 
16.Δίκαη πνιύ θαιόο ζην λα εζηηάδσ ηηο πξνζπάζεηέο κνπ γηα λα επηηύρσ                  
έλα ζηόρν. 

 
1 
 
1     

 
2 
 
2   

 
3 
 
3  

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

    
17.Αθόκε θαη όηαλ θάλσ θάηη πνιύ πξνζεθηηθά, ζπρλά αηζζάλνκαη όηη δελ 

είλαη ηειείσο ζσζηό. 

1 2 3 4 5 

18. Γεληθώο ζηραίλνκαη λα κελ είκαη ν θαιύηεξνο/ε 1 2 3 4 5 
 
19. Έρσ εμαηξεηηθά πςεινύο ζηόρνπο. 

 
1 
 

 
2 

 
3 
 

 
4 

 
5 

Γηαθσλώ απόιπηα πκθσλώ απόιπηα 
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20.Οη γνλείο κνπ πεξηκέλνπλ άξηζηε επίδνζε από κέλα. 1 2 3 4 5 
      
21.Οη άλζξσπνη ζα κε ζεσξνύλ πηζαλόλ θαηώηεξν αλ θάλσ έλα ιάζνο. 1 2 

 
3 4 5 

22.Πνηέ δελ έλησζα όηη κπνξνύζα λα εθπιεξώζσ ηηο πξνζδνθίεο ησλ 
γνληώλ κνπ. 
 

1 2 3 4 5 

23.Αλ δελ ηα θαηαθέξσ ηόζν θαιά όζν νη άιινη άλζξσπνη, απηό ζεκαίλεη 
όηη είκαη έλα θαηώηεξν άηνκν.       
  

1 2 3 4 5 

24.Άιινη άλζξσπνη θαίλεηαη λα έρνπλ ιηγόηεξεο απαηηήζεηο από ηνλ εαπηό 
ηνπο απ’ ό, ηη  
 εγώ. 

1 2 3 4 5 

 
25.Αλ δελ ηα θαηαθέξλσ θαιά πάληνηε, νη άλζξσπνη δελ ζα κε ζέβνληαη. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
26.Οη γνλείο κνπ πάληα έρνπλ πςειόηεξεο πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ κνπ 
απ’ ό, ηη εγώ. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
27.Πξνζπαζώ λα είκαη έλα ηαθηηθό άηνκν. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
28. Σπλήζσο έρσ ακθηβνιίεο γηα ηα απιά θαζεκεξηλά πξάγκαηα πνπ 
θάλσ. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

29. Ζ ηάμε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα κέλα. 
 
30.Αλακέλσ πςειόηεξεο επηδόζεηο ζηηο θαζεκεξηλέο κνπ εξγαζίεο απ’όηη 
νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη. 
 
31.Δίκαη έλα νξγαλσκέλν άηνκν. 
 
32.Έρσ ηελ ηάζε λα κέλσ πίζσ ζηε δνπιεηά γηαηί επαλαιακβάλσ 
πξάγκαηα ζπλέρεηα. 
 
33.Χξεηάδνκαη αξθεηό ρξόλν γηα λα θάλσ θάηη «ζσζηά».                                  
 
34.Όζν ιηγόηεξα ιάζε θάλσ, ηόζν πεξηζζόηεξν ζα κε ζπκπαζνύλ νη 
άιινη. 
 
35.Πνηέ δελ αηζζάλζεθα όηη κπνξώ λα θηάζσ ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνληώλ 
κνπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 

2 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 

3 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
3 

4 
 
4 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
4 
 
4 

5 
 
5 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 
 
5 
 
5 

Γηαθσλώ απόιπηα πκθσλώ απόιπηα 
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ΟΓΖΓΗΔΣ: Οη άλζξσπνη δηαθέξνπλ ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δξνπλ θαη ζθέθηνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Απηό είλαη έλα εξσηεκαηνιόγην πνπ κεηξά κεξηθνύο από ηνπο ηξόπνπο κε  ηνπο νπνίνπο 

ζπκπεξηθέξεζηε θαη ζθέθηεζηε. Γηαβάζηε θάζε δήισζε θαη ζεκεηώζηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο 

εθθξάδεη θαιύηεξα. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

1. Σρεδηάδσ ηηο εξγαζίεο κνπ πξνζεθηηθά.   

    

1 2 3 4 

2. Κάλσ πξάγκαηα ρσξίο λα ην έρσ πξώηα ζθεθηεί.   1 2 3 4 

 

3. Καηαιήγσ γξήγνξα ζε απνθάζεηο.   

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

4. Δίκαη αλέκεινο/-ε.   1 2 3 4 

 

5. Γελ πξνζέρσ όηαλ πξέπεη. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

6. Οη ζθέςεηο κνπ «ηξέρνπλ».  

             

1 2 3 4 

7. Πξνγξακκαηίδσ ηαμίδηα από πνιύ λσξίο.             1 2 3 4 

 

8. Δίκαη άηνκν κε απηνέιεγρν.               

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

9. Σπγθεληξώλνκαη κε επθνιία.          

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

     

  Σπάληα    Πεξηζηα-  Σπρλά     Σρεδόλ 
  / πνηέ       ζηαθα                   πάληα     
                                                / πάληα 
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10.Ταθηηθά βάδσ ιεθηά «ζηελ άθξε».              1 2 3 4 

 

11. «Σηξηθνγπξίδσ » ζηε ζέζε κνπ ζε παξαζηάζεηο θαη ζε    

      δηαιέμεηο.              

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

12. Σθέθηνκαη πξνζεθηηθά.             

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

13. Φξνληίδσ λα έρσ ζηαζεξή ή κόληκε εξγαζία.              

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

14. Λέσ πξάγκαηα ρσξίο λα ην ζθεθηώ.             

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

15. Μνπ αξέζεη λα ζθέθηνκαη πνιύπινθα πξνβιήκαηα 1 2 3 4 

 

16. Αιιάδσ ζέζεηο εξγαζίαο.   

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

17. Δλεξγώ παξνξκεηηθά. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

18.  Βαξηέκαη εύθνια όηαλ ιύλσ γξίθνπο ή «ζπαδνθεθαιηέο». 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

19. Δλεξγώ απζόξκεηα. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

20. Δίκαη άηνκν πνπ ζθέθηεηαη ζηαζεξά.   

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

21. Αιιάδσ θαηνηθίεο.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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22. Αγνξάδσ πξάγκαηα παξνξκεηηθά. 

  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

23. Μπνξώ λα ζθεθηώ κόλν έλα πξάγκα ηε ζηηγκή.   

 

1 2 3 4 

24. Αιιάδσ ηα ρόκππ κνπ.  1 2 3 4 

 

25. Ξνδεύσ κεηξεηά ή κε πηζησηηθέο θάξηεο πεξηζζόηεξα   

     από όζα θεξδίδσ.   

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

26. Τελ ώξα πνπ ζθέθηνκαη θάηη, κνπ έξρνληαη άζρεηεο  

      ζθέςεηο.    

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

27. Εσ πην πνιύ γηα ην ζήκεξα παξά γηα ην αύξην. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

28. Δίκαη αλήζπρνο /-ε ζην ζέαηξν ή ζε δηαιέμεηο.  

             

1 2 3 4 

29. Μνπ αξέζνπλ ηα πάδι.             

 

1 2 3 4 

  Σπάληα    Πεξηζηα-  Σπρλά     Σρεδόλ 
  / πνηέ       ζηαθα                      πάληα     
                                                / πάληα 
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Παξαθαιείζηε λα θπθιώζηε ηνλ αξηζκό πνπ πεξηγξάθεη θαιύηεξα ην βαθμό 

ζσμθωνία ζας (όπνπ ην 4 αληηζηνηρεί ζε απόιπηε ζπκθσλία) ή διαθωνία ζας 

(όπνπ ην 0 αληηζηνηρεί ζε απόιπηε δηαθσλία) κε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ. Γελ 

ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο, νπόηε παξαθαιείζηε λα απαληήζεηε κε 

εηιηθξίλεηα θαη ζπλέπεηα. 

 

 

   
  

     

 

1. Θεσξώ όηη είρα επηπρηζκέλα παηδηθά ρξόληα.   

   

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2. Οη γνλείο κνπ ήηαλ ηδηαίηεξα απζηεξνί καδί κνπ.          0 1 2 3 4 

 

3. Όηαλ ήκνπλ κηθξόο-ή νη γνλείο κνπ κνύ πξόζθεξαλ έλα πεξηβάιινλ 

αζθάιεηαο.        

0 

 

 

1 2 3 4 

4. Οη γνλείο κνπ ζηήξηδαλ ηηο επηινγέο κνπ.              0 1 2 3 4 

 

5. Οη γνλείο κνπ δε ζπγρσξνύλ εύθνια ηα ιάζε κνπ.        

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

6. Ήηαλ σθέιηκν λα ζπδεηώ ηα πξνβιήκαηά κνπ κε ηε κεηέξα κνπ.              

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

7. Ήηαλ σθέιηκν λα ζπδεηώ ηα πξνβιήκαηά κνπ κε ηνλ παηέξα κνπ.              

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

8. Οη ζρέζεηο κνπ κε ηνπο δαζθάινπο κνπ ήηαλ ζπλήζσο θαθέο.               

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

9. Οη θαζεγεηέο κνπ κε ππνηηκνύζαλ.          

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

10. Δίρα πνιύ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ.              

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Γηαθσλώ απόιπηα πκθσλώ απόιπηα 
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11. Οη απνξίεο κνπ ζηελ ηάμε είραλ θέξεη θνξντδεπηηθά ζρόιηα από ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ.              

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

12. Έρσ βηώζεη άζρεκα ζρόιηα γηα θάπνην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζώκαηνο ή ηνπ 

πξνζώπνπ κνπ.             

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

13. Με έρνπλ θάλεη ξεδίιη ιόγσ ηεο ζπκπεξηθνξάο κνπ ζε δεκόζην ρώξν.              

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

14. Οη άλζξσπνη, γεληθά, κε ζπκπαζνύλ εύθνια.             

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

    

15. Άζρεκα πξάγκαηα βίσζα όηαλ κίιεζα αλνηρηά ζε θάπνηνλ-α.              0 1 2 3 4 

 

16. Οη γνλείο κνπ κε ηηκσξνύζαλ ζπρλά ζαλ παηδί.              

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

17. Οη δάζθαινη/θαζεγεηέο κνπ κε επέπιεηηαλ ζπρλά. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

18. Οη γνλείο κνπ κε θαηέθξηλαλ. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

19. Οη γνλείο κνπ κε ελζάξξπλαλ λα αθνινπζώ ηα όλεηξά κνπ.   

   

0 1 2 3 4 

20. Οη γνλείο κνπ ζπρλά γηλόληνπζαλ απηαξρηθνί.          0 1 2 3 4 

 

21. Οη θαζεγεηέο κνπ ήηαλ πνιύ ππνζηεξηρηηθνί κε κέλα.              

 

0 

 

1       

 

 

2 

 

3 

 

4 

22. Ήκνπλ απνθνκκέλνο από ηηο ζρνιηθέο ζπληξνθηέο.              0 1 2 3 4 
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23. Έρσ εηζπξάμεη πξνδνζία.        

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

24. Άζρεκα πξάγκαηα είραλ ζπκβεί ιόγσ ηεο αζπλέπεηάο κνπ.              

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

25. Ζ πξώηε εληύπσζε πνπ θάλσ ζηνπο άιινπο είλαη ζπλήζσο θαθή.             

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

26. Γέρηεθα βξηζηέο ή απεηιέο από ζπκκαζεηέο κνπ.               

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

27. Φίινη ή γλσζηνί κε έρνπλ απνθόςεη από ηελ παξέα ηνπο.          

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

28. Θα έιεγα όηη είκαη ηπρεξόο-ή ζηελ αγάπε.              

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

29. Γέρηεθα ζσκαηηθή βία από ζπκκαζεηέο κνπ              

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

30. Έρσ βηώζεη απόξξηςε από ην θνηλσληθό κνπ πεξίγπξν.             0 1 2 3 4 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γηαθσλώ απόιπηα πκθσλώ απόιπηα 
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ (CES-D)  
Κένηρο για Επιδημικές Έρεσνες, Εθνικό Ινζηιηούηο Φστικής Τγείας, Η.Π.Α.  

ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ : Ρ. ΜΔΛΛΟΝ, 1996  

Οδηγίες: Βάιηε έλα θύθιν γηα θάζε πξόηαζε πνπ πεξηγξάθεη θαιύηεξα, πόζν ζπρλά ληώζαηε 
ε ζπκπεξηθεξζήθαηε θαηά απηό ην ηξόπν ΣΗΝ ΠΔΡΑΜΔΝΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ.  
 
                                                                  πάληα ή                                               ηαζεξά ή ηηο  

 θαζόινπ           Μεξηθέο      Αξθεηέο      πεξηζζόηεξεο  
(γηα ιηγόηεξν       θνξέο        θνξέο             θνξέο  

                                                                 από 1 κέξα)   (1-2 κέξεο)  (3-4 κέξεο)    (5-7 κέξεο)  
                                                                  __________ __________ __________ __________  
1. Δλνριήζεθα από πξάγκαηα πνπ  
ζπλήζσο δελ κε ελνρινύλ                          ......... 0               ......1             .......2         .......3  
 
2. Γελ έλνησζα ηελ επηζπκία  
λα θασ.........................                              .......... 0               ......1             .......2         .......3  
 
3. Γελ κπνξνύζα λα κελ είκαη  
κειαγρνιηθόο/ε αθόκε θαη κε βνήζεηα  
από ηελ νηθνγέλεηα κνπ ή από θίινπο.                   0              ......1              ......2         .......3  
 
4. Έλνησζα όηη είκαη ην ίδην θαιά    
όζν νη άιινη..................                              ........... 0              ......1             .......2         .......3  
 
5. Δίρα πξνβιήκαηα λα ζπγθεληξσζώ  
γηα απηά πνπ έθαλα........                              .......... 0              ......1              ......2         .......3  
 
6. Έλνησζα θαηάζιηςε.......                        ............ 0              ......1             .......2         .......3  
 
7. Έλνησζα όηη θάζεηη ήηαλ  
κία πξνζπάζεηα............                                .......... 0              ......1            .......2          .......3  
 
8. Έλνησζα ειπίδα γηα ην κέιινλ                             0              ......1            .......2         .......3  
 
9. Νόκηδα όηη ε δσή κνπ ήηαλ απνηπρία.................. 0              ......1            .......2          .......3  
 
10. Έλνησζα θόβν............                        .............. 0              ......1            .......2          .......3   
 
11. Ο ύπλνο κνπ ήηαλ αλήζπρνο.                       .... 0              ......1            .......2          .......3  
 
12. Ήκνπλ επηπρηζκέλνο/ε.....                        ......... 0              ......1            .......2          .......3   
 
13. Μηινύζα ιηγόηεξα από όηη  
ζπλήζσο.......                               .         ................. 0              ......1             .......2          .......3  
 
14. Έλνησζα κνλαμηά............                       ........... 0              ......1             .......2          .......3  
 
15. Οη άλζξσπνη ήηαλ ερζξηθνί                     .......... 0              ......1             .......2          .......3  
 
16. Γηαζθέδαδα ηελ δσή κνπ.                     ............ 0              ......1              .......2          .......3  
 
17. Έθιαηγα.................                       .................... 0              ......1              .......2          .......3  
 
18. Έλνησζα ιππεκέλνο/ε.......                     .......... 0             ......1              .......2          .......3  
 
19. Έλνησζα όηη δελ αξέζσ ζηνπο  
αλζξώπνπο............                             .................... 0             ......1              .......2          .......3  
 

20. Γελ κπνξνύζα λα αξρίζσ ηίπνηα                    ... 0            ......1              .......2          .......3 
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Σι μοσ ζσμβαίνει  
ΚΛΙΜΑΚΑ LAUNAY-SLADE  
ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΚΓΟΗ: Ρ. ΜΔΛΛΟΝ, ΣΜΗΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝEΠΙΣΗΜΙΟ  

Οδηγίες: Γηα ηελ θάζε εξώηεζε, βάιηε έλα θύθιν ζηνλ αξηζκό πνπ δείρλεη πόζν ζπρλά ζαο 
ζπκβαίλεη  

 
 
ΜΔΡΙΚΔ       ΠΟΛΤ  

                 ΠΟΣE    ΦΟΡΔ  ΤΥΝΑ  ΤΥΝΑ  
 
1. Κάπνηα ζθέςε πνπ κνπ έξρεηαη ηπραία,  
θαίλεηαη ηόζν πξαγκαηηθή πνπ κε ηξνκάδεη                            1              2             3            4  
 
2. Οη ζθέςεηο κνπ κνηάδνπλ λα είλαη ηόζν αιεζηλέο  

όζν ηα πξαγκαηηθά ζπκβάληα ηεο δσήο κνπ                     1              2             3            4  
 
3. Όζν θη αλ πξνζπαζώ λα ζπγθεληξσζώ, άζρεηεο  

ζθέςεηο κπαίλνπλ ζην λνπ κνπ                                          1              2             3            4  
4. Μνπ έρεη ζπκβεί λα αθνύσ ηε θσλή θάπνηνπ  
θαη κεηά λα δηαπηζηώλσ όηη δελ ήηαλ θαλέλαο εθεί                  1              2              3           4  
 
5. Οη ήρνη πνπ αθνύσ ζηηο νλεηξνπνιήζεηο κνπ  

είλαη θαζαξνί θαη επδηάθξηηνη                                              1              2              3           4  
 
6. ηηο νλεηξνπνιήζεηο κνπ νη άλζξσπνη θαίλνληαη  

ηόζν δσληαλνί πνπ λνκίδσ όηη είλαη πξαγκαηηθνί               1              2              3           4  
 
7. ηηο νλεηξνπνιήζεηο κνπ αθνύσ ηνλ ήρν θάπνηαο  
κεισδίαο ηόζν θαζαξά όζν θαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα             1              2              3           4  
 
8. Έρσ αθνύζεη κηα θσλή λα εθθξάδεη ηηο ζθέςεηο κνπ  
θαζαξά                                                                                      1              2              3           4  
 
9. Κάπνηεο θσλέο πνπ αθνύσ ζην λνπ κνπ κε βαζαλίδνπλ      1              2              3           4  
 
10. Έρσ δεη ην πξόζσπν θάπνηνπ κπξνζηά κνπ ρσξίο   

λα είλαη εθεί                                                                          1              2              3           4  
 
11. Έρσ αθνύζεη ηε θσλή ηνπ δηαβόινπ ή θάπνηνπ θαθνύ  

 
πλεύκαηνο λα κνπ κηιά                                                              1              2               3           4  
 
12. Έρσ αθνύζεη ηε θσλή ηνπ ζενύ λα κνπ κηιά                       1              2               3           4  
 
13. Όηαλ θνηηάδσ θάπνηα πξάγκαηα, κνπ θαίλνληαη                  1              2               3           4  

παξάμελα  
 
14. Βιέπσ ζθηέο θαη κνξθέο ελώ δελ ππάξρεη ηίπνηα                1              2               3           4  
 
15. Όηαλ θνηηάδσ θάπνηα πξάγκαηα, κνπ θαίλνληαη  
ρηκαηξηθά ή ςεύηηθα                                                                     1              2               3           4  
 
16. Όηαλ θνηηάδσ ηνλ εαπηό κνπ ζηνλ θαζξέθηε,  
κνπ θαίλνκαη δηαθνξεηηθόο /ή                                                     1              2               3           4  

Τέινο εξσηεκαηνινγίνπ. 
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ΠΑΝΣΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 
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