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Πεξίιεςε ζηα ειιεληθά 

Ο ζθνπόο ηεο δηαηξηβήο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ λεπξνςπρνινγηθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

παξαγφλησλ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα αλαπαξάζηαζεο θνηλσληθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζε πιεζπζκφ πγηψλ ελειίθσλ. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο δηαηξηβήο έγθεηηαη ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ ηξφπσλ αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο λφεζεο θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε, 

αθνχ ε πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία δελ παξέρεη εμαληιεηηθέο απαληήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ 

αλάπηπμε απηή. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζηνπο ηνκείο απηνχο ζρεηίδνληαη κε ηε δηεξεχλεζε 

ηεο αλάπηπμεο ησλ πξνεηξεκέλσλ ηθαλνηήησλ ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ παξαηεξνχληαη ζε δηάθνξεο λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Καηά ηελ ηειεπηαία 

εηθνζαεηία φκσο, ην ελδηαθέξνλ απηφ κεηαθέξζεθε θαη ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο. Παξφια 

απηά, αξθεηά εξσηήκαηα ζπλερίδνπλ λα παξακέλνπλ αλαπάληεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

δήηεκα ηεο ζρέζεο ηεο θνηλσληθήο λφεζεο κε άιιεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, π.ρ. ηηο 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ή ηελ εξγαδφκελε κλήκε. Γηα απηφ ηνλ ζθνπφ ζπκπεξηιήθζεθαλ 

ζηελ έξεπλα κεηξήζεηο ζε ζρέζε κε δηάθνξεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο. χκθσλα κε ηε βαζηθή 

ππφζεζε ηεο έξεπλαο νη δηάθνξεο κεηξήζεηο ησλ θνηλσληθψλ θαη γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ 

ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηελ ειηθία ζε ελήιηθν πιεζπζκφ, ελψ ηαπηφρξνλα ε έθπησζε 

πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο νθείιεηαη ζηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζηηο δπλαηφηεηεο 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. Δθηφο ηεο βαζηθήο ππφζεζεο δηεξεπλήζεθαλ θαη δεπηεξεχνληα 

εξσηήκαηα, φπσο ε ππφζεζε σο πξνο ην νχησ θαινχκελν θαηλφκελν ηεο ζεηηθφηεηαο, ην 

δήηεκα ηεο χπαξμεο ή φρη βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο εθθξάζεσλ 

θνηλσληθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο 

δηάθνξεο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κε ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 309 ελήιηθεο ειηθίαο 18-90 εηψλ 

(Μέζε Τηκή (Μ.Τ.) 46.76 εηψλ Τππηθή Απόθιηζε (Τ.Α.) 19.55) ππνδεηθλχνπλ ηα αθφινπζα:   

- Ζ ειηθία ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ θνηλσληθή λφεζε θαη ηηο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, ελψ ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ζρέζε απηή κεηψλνληαο 

νπζηαζηηθά ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο, επίδξαζε ε νπνία πινπνηείηαη κε ηε δηακεζνιάβεζε 

ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ 
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- Σν «θαηλφκελν ηεο ζεηηθφηεηαο» παξνπζηάζηεθε ελ κέξεη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, αθνχ νη γεξαηφηεξνη ζπκκεηέρνληεο είραλ ζεκαληηθά θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ 

αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζην πξφζσπν. Γελ 

παξνπζηάζηεθε φκσο ην θαηλφκελν απηφ ζηα δπλακηθά εξεζίζκαηα (νπηηθά θαη ερεηηθά 

ζπνη) 

- Οη δνθηκαζίεο πνπ απνηεινχληαη απφ δπλακηθά εξεζίζκαηα είραλ θαιχηεξε 

εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα εξγαιεία πνπ απνηεινχληαλ απφ ζηαηηθά 

εξεζίζκαηα (εηθφλεο) 

- Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο επεξεάδνληαη απφ ηελ έθπησζε πνπ παξαηεξείηαη ζηηο 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο κε ηε γήξαλζε, νη νπνίεο έρνπλ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν σο πξνο ηε 

κείσζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, αθνχ ε αχμεζε ηεο ειηθίαο ζπλερίδεη λα έρεη επίδξαζε 

αλεμάξηεηα απφ ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο επεξεάδνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά απφ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, κε ηελ εθπαίδεπζε λα εθκεδελίδεη ηελ αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

ειηθία θαη ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο  

- Σν γλσζηηθφ απφζεκα, φπσο απηφ ζπγθεθξηκελνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, δειαδή σο απνηέιεζκα ηεο ζχλζεζεο ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ (ιεμηιφγην θαη 

πξαθηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο), κεηψλεη νπζηαζηηθά ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηελ 

θνηλσληθή λφεζε, ηε ιεθηηθή κλήκε θαη ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Σν γλσζηηθφ απφζεκα 

κε ηε ζεηξά ηνπ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

- Γελ παξνπζηάζηεθε θάπνηα ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηηο 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο κε ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.  
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Abstract 

The main goal of the dissertation is the investigation of neuropsychological and 

demographic factors that predict Social Cognition performance in later adulthood. The 

contribution of the dissertation involves the investigation of possible paths of development 

of social cognition throughout adulthood, an unanswered question by academia up to date. 

Current research is inconclusive on possible changes of Social Cognition abilities across the 

lifespan, or on the possible relation of social cognition with other cognitive functions such as 

executive control, verbal memory and language skills. Most research in the field is related 

with the investigation of the above mentioned psychological functions in childhood, 

although, during the last twenty years, interest is being shifted into older populations. 

Nevertheless, despite the interest of academia in the research of social cognition and the shift 

of focus to older populations, there are a lot of unanswered questions.  

According to the basic hypothesis of the research, the results of social cognition and 

various cognitive tests were expected to negatively correlate with age. This negative 

correlation was expected to be mediated by the losses that were expected to be found in other 

cognitive functions such as executive function. Beside the basic hypothesis, other questions 

were investigated as well, such as the so called phenomenon of positivity, according to 

which, elderly population shows a decline in emotional recognition skills only in negative 

emotional expressions. Another question is the exact relation between social and other 

cognitive functions regarding the quality of life of adults.  

Results of our research (309 community participants, age 18-90, m: 46.76, sd: 19.55) 

reveal the following: 

- Social cognition skills, as well as executive functioning, verbal memory and 

language skills decline with age  

- Age negatively correlates with social cognition skills and other cognitive functions  

- Educational level influences significantly the above relationship, lessening the effect 

of age on social skills, mainly through language performance 

- Older participants perform significantly better on static tasks, when they are asked to 

identify emotional expressions of positive emotions. That is, the so called “positivity effect” 

was registered only partly in the results. 
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- Dynamic tasks (videos and sound stimuli) appeared to have much better internal 

consistency than static tasks (pictures) 

- Social cognition skills are affected by the decline of executive control with age, 

although executive functioning is a mediator, since age continues to affect negatively social 

cognition skills independently from executive control. On the other hand, language skills are 

affected in a more significant way from the educational level, since age effect on language 

skills is moderated by educational level. Educational level is a mediator for all the other 

functions that were assessed in this research. 

- Cognitive reserve, as it was objectified in this research, i.e. language skills (lexicon 

and practical usage of language), significantly moderates the effect of age on social 

cognition, executive function and verbal memory skills. Cognitive reserve itself is highly 

affected by the educational level of the participants. 

- No effect of social cognition skills and / or other cognitive functions on the preserved 

quality of life of the participants was found.  

         

Future research could include personality constructs, such as motive and meaning of life, 

as well as daily activities and hobbies, which appear in the literature to affect cognitive 

reserve. 
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Δπραξηζηίεο 

Έδεζα ηα πάζε ζα κηα θσηηά, 

Τα’ δα ύζηεξα λα καξαίλνληαη θαη λα θεύγνπλ... 

Σάζνο Λεηβαδίηεο (απφ ηελ Πνίεζε. Tόκνο Πξώηνο 1950-1966, Kέδξνο 1985)  

Θα ήζεια θαη‟ αξρήλ λα επραξηζηήζσ ηε ζχκβνπιν θαζεγήηξηά κνπ, Καζεγήηξηα ηνπ 

Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Φψθε Κσλζηαληηλίδνπ, ηφζν γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ έδεημε ζε κέλα γηα ηε ζπγγξαθή ηεο δηαηξηβήο απηήο, αιιά θαη γηα ηελ 

ππνκνλή ηεο έσο φηνπ «γελλεζεί» ε δνπιεηά απηή πνπ «θπνθνξνχζα» ρξφληα ηψξα. Οη 

επραξηζηίεο απηέο δελ αλαθέξνληαη απιψο σο ηππηθή εηζαγσγή ζε κηα δηαηξηβή, αθνχ ηφζν 

ε ζεκαηηθή ηεο δηαηξηβήο, φζν θαη νη κέζνδνη δηεξεχλεζεο, ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ε γεληθή δνκή ηεο έξεπλαο βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δνπιεηά 

πνπ γίλεηαη ζην Νεπξνγλσζηηθφ Δξγαζηήξην ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο θαη ζην Κέληξν 

Δθαξκνζκέλεο Νεπξνεπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ππφ ηε δηεχζπλζε ηεο 

Καζεγήηξηαο Φψθεο Κσλζηαληηλίδνπ. 

Δμίζνπ επγλψκσλ λνηψζσ θαη πξνο ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Γηψξγν παλνχδε. Δθηφο ηνπ φηη νη γλψζεηο κνπ ζηηο 

ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο έρνπλ ην έλαπζκά ηνπο ζην κάζεκά ηνπ, ε πξνζπκία ηνπ λα 

ζπλαληεζεί καδί κνπ θαη λα κε θαζνδεγήζεη ζηηο δηάθνξεο δχζθνιεο ζηηγκέο ηεο ζπγγξαθήο 

ηεο δηαηξηβήο ήηαλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα κέλα, αθνχ ιεηηνχξγεζε αξθεηέο θνξέο σο κίηνο 

ηεο Αξηάδλεο κέζα ζηνπο ιαβπξίλζνπο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Γελ ζα κπνξνχζα ζε απηφ ην ζεκείν λα κελ επραξηζηήζσ ηνλ Καζεγεηή Φπρνινγίαο θαη 

πξψελ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Αληξέα Γεκεηξίνπ, ν νπνίνο ήηαλ θαη παξακέλεη 

πεγή έκπλεπζεο γηα κέλα, ηφζν σο άλζξσπνο, φζν θαη σο επηζηήκνλαο.  

Δπραξηζηψ επίζεο ηελ Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κχπξνπ Γεσξγία Παλαγηψηνπ, ε νπνία κε βνήζεζε κε ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε λα 

ζπκκεηέρσ ζηα εξεπλεηηθά ηεο Πξνγξάκκαηα ζην Δξγαζηήξην Κιηληθήο Φπρνινγίαο θαη 

Φπρνθπζηνινγίαο φπνπ απέθηεζα ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο εκπεηξίεο ζηνλ θιάδν.  

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο απηήο ρξεηάζηεθαλ αξθεηέο ψξεο πξνζπάζεηαο θαη νη 

δπλάκεηο δηάθνξσλ αλζξψπσλ. Ζ εηνηκαζία ηνπ πιηθνχ γηα ηα εξεζίζκαηα πνπ 
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ρξεζηκνπνηήζεθαλ δελ ζα ήηαλ δπλαηή ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο Παλαγηψηαο ψζεηινπ κε ηελ 

νπνία «βαζαλίζακε» θαη καο «βαζάληζε» ην πιηθφ ησλ ηεζη, αιιά θαη ηνπ Γξ. Νίθνπ 

Κσλζηαληίλνπ, εξεπλεηή ζην Κέληξν Δθαξκνζκέλεο Νεπξνεπηζηήκεο, κε ηνλ νπνίν 

κνηξαζηήθακε θαη ηελ πξψηε εκπεηξία δνθηκαζηηθήο ρνξήγεζεο ησλ εξγαιείσλ ζην 

Πνιπδχλακν Κέληξν Ζιηθησκέλσλ Λαθαηάκεηαο, ππφ ηε δηεχζπλζε ηφηε ηεο νθίαο Μεηηή, 

ε πξνζπκία ηεο νπνίαο θαη ε βνήζεηα ηεο ζηε ζηξαηνιφγεζε εζεινληψλ ήηαλ αλεθηίκεηε. 

Δμίζνπ επραξηζηψ θαη ηνλ Αληξηάλν Μεηηή, ν νπνίνο ππνκνλεηηθά θαη κεζνδηθά κε 

θαζνδήγεζε ζηνλ θφζκν ηνπ κνληάδ, ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε 

ζχλζεζε ησλ εξγαιείσλ.  

εκαληηθφ κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ζηξαηνινγήζεθε απφ ηα Πνιπδχλακα 

Γεκνηηθά Κέληξα ησλ Γήκσλ ηξνβφινπ θαη Λεπθσζίαο. Μνπ έδσζε ηδηαίηεξε ραξά ε 

πξνζπκία θαη ε βνήζεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Κέληξσλ απηψλ. Δπραξηζηψ κε θάζε 

εηιηθξίλεηα ηεο ιέμεο απηήο ηηο Άλλα Φηιίππνπ, Κάιηα νθνθιένπο, Υξηζηίλα Καξακάλνπ 

θαη ηαπξνχια Γεσξγνπνχινπ. Δπραξηζηψ επίζεο ηηο Σδνπιηάλα Πξνθνπίνπ θαη Μαξία 

Νίθνπ απφ ην Νεπξνγλσζηηθφ Δξγαζηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ γηα ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζε θαη βνήζεηα πνπ κνπ παξείραλ θαηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 

αλαδήηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ. Ζ νινθιήξσζε 

ηεο έξεπλαο δελ ζα ήηαλ δπλαηή ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ 

Κχπξνπ Άλλαο Αλησλίνπ, ε νπνία αληδηνηειψο θαη επζπλείδεηα ζπλέιεμε ζσξεία 

δεδνκέλσλ απφ ζπκκεηέρνληεο απφ ηα δηάθνξα Κέληξα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. 

εκαληηθή βνήζεηα θαηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ ζηξαηνιφγεζε 

εζεινληψλ, αιιά θαη πξαθηηθή βνήζεηα κε ρνξήγεζε ησλ δνθηκίσλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο κνπ παξείραλ δηάθνξνη ζπλάδεξθνη ςπρνιφγνη, ζηνπο νπνίνπο είκαη ηδηαίηεξα 

επγλψκσλ. Δπραξηζηψ ηδηαίηεξα ηνπο ηδηψηεο ζπλαδέξθνπο, ηελ Κιηληθή Φπρνιφγν θαη 

εθιεθηή ζπλάδεξθν Άληξεα ηπιηαλνχ, ηελ Φπρνιφγν θαη Φπρνζεξαπεχηξηα Πνιίλα 

Νηθνδήκνπ θαη ηνλ ρνιηθφ Φπρνιφγν Γηψξγν Πνγηαηδή, ηε Λεηηνπξγφ Κνηλσληθψλ 

Τπεξεζηψλ Έιελα Ησάλλνπ απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο θαη ηνπο Κιηληθνχο 

Φπρνιφγνπο Γεκήηξε Παληαδή θαη Κπξηάθν Πιαηξίηε απφ ηηο Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο. 

Υσξίο ηελ αληδηνηειή ηνπο πξνζθνξά, ε νινθιήξσζε ηεο ζπιινγήο ησλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ ζα ήηαλ αδχλαηε.    
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Θα ήκνπλ αγλψκσλ αλ δελ εμέθξαδα ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε φινπο/εο ηνπο 

εζεινληέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, νη νπνίνη αλέρηεθαλ ηηο πνιχσξεο καο 

ζπλαληήζεηο γηα ην φθεινο ηεο επηζηήκεο. 

Δπραξηζηψ επίζεο ηνπο εζνπνηνχο Πέηξν Γησξθάηδε θαη Γεσξγία ψζεηινπ, αιιά θαη 

ηνλ Δπξηπίδε Γίθαην, νη νπνίνη αθηινθεξδψο βνήζεζαλ ζηελ ερνγξάθεζε ησλ εξεζηζκάησλ 

θαη ζπλεπψο ζηε δεκηνπξγία ηεο ηειηθήο κπαηαξίαο ησλ ηεζη.  

Σέινο, επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ηνλ παηέξα κνπ πνπ δελ άθεζε θίιν ηνπ ή ζπγγελή 

πνπ λα κελ ηνλ ελνριήζεη κέρξη λα ζπκκεηάζρεη ζην πείξακα, αιιά θαη ηε ζεκαληηθφηεξε 

γπλαίθα ζηε δσή κνπ θαη κεηέξα ησλ παηδηψλ καο Αιίζηα, φρη κφλν γηα ηε βνήζεηα ζηελ 

αλάγλσζε θαη δηφξζσζε ησλ νξζνγξαθηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ ιαζψλ ηνπ θεηκέλνπ, αιιά θαη 

γηα ην φηη απιά ππάξρεη. Σα παηδηά κνπ Νηθφιαο θαη Αξηέκεο, ειπίδσ θάπνηε λα κνπ 

ζπγρσξέζνπλ ηηο βφιηεο πνπ ζηεξήζεθαλ γηα ηε ζπγγξαθή ηεο δηαηξηβήο απηήο. 
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Αθηέξσζε 

Ζ Γηαηξηβή απηή είλαη αθηεξσκέλε ζηε κεηέξα κνπ, Άξηεκηο Μεηαμά. Ζ ελαζρφιεζή 

κνπ κε ηελ ςπρνινγία έρεη ηελ απαξρή ηεο ζε κηα ζπδήηεζε ζην απηνθίλεην ην 1992, ζην 

ζεκείν ηεο ηάθξνπ επί ηεο πιαηείαο νισκνχ, πεξηκέλνληαο ζην θαλάξη θάηη έιεγα θαη 

γχξηζε θαη κνπ είπε: «Αλ δελ ζα γηλφζνπλ κνπζηθφο, ζα ζνπ ηαίξηαδε λα γίλεηο ςπρνιφγνο». 

Κάπνηα ρξφληα αξγφηεξα, φηαλ απνθάζηζα πσο δελ ζα γίλσ κνπζηθφο θαη αθνχ ήζεια λα 

θχγσ γηα ζπνπδέο, απνθάζηζα λα αθνινπζήζσ ηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο. Ννκίδσ πσο ζα 

ραηξφηαλ αλ κπνξνχζε λα δεη φηη ηα έρσ θαηαθέξεη θαη πσο ε πξφβιεςή ηεο εθείλν ην 

πξσηλφ ηνπ 1992 απνδείρηεθε πξνθεηηθή. ρη γηαηί ήηαλ πξνθήηεο, αιιά γηαηί είρε ην 

ράξηζκα λα κε επεξεάδεη κε κηθξέο θνπβέληεο ηεο ζηηγκήο, έζησ θαη αλ δελ ην είρα 

παξαδερηεί κπξνζηά ηεο πνηέ θαη δελ ζα κάζεη πνηέ νχηε ηελ αθηέξσζε απηή, νχηε θαη ην 

φηη έγηλα ηειηθά ςπρνιφγνο. Αθνχ ινηπφλ δελ είλαη δπλαηή ε θπζηθή ηεο παξνπζία ζηε δσή 

κνπ, ε χπαξμή ηεο ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη κέζα ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ, φρη κφλν γηαηί 

ηεο ρξσζηψ ηε θπζηθή κνπ χπαξμε ζηνλ θφζκν, αιιά θαη γηα ηελ επίδξαζή ηεο ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα κνπ, ηνπ νπνίνπ απνηειεί ην κνηίβν, ηελ επαλαιακβαλφκελε 

λφηα ζηε δσή κνπ πνπ ζα ζηγήζεη κφλν ζαλ ζβήζσ θαη εγψ. 
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Κεθάιαην Ι. Δηζαγσγή 

Ζ θνηλσληθή λφεζε (Social cognition)
1
 ειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ εδψ θαη αξθεηά ρξφληα. Ηδηαίηεξα αηζζεηή είλαη ε αχμεζε ησλ 

κειεηψλ επί ηνπ ζέκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ζηελ ςπρνινγία θαη ζηηο 

λεπξνεπηζηήκεο (Adolphs, 2001, Davidson, Scherer, & Goldsmith, 2009). Τπάξρνπλ 

εξεπλεηέο πνπ ζεσξνχλ πσο ε ελαζρφιεζε κε ηελ θνηλσληθή λφεζε ζηηο λεπξνεπηζηήκεο 

κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί αθφκε θαη σο μερσξηζηφο επηζηεκνληθφο θιάδνο (π.ρ. Zelazo, 

Chandler, & Crone, 2012). Σν ελδηαθέξνλ απηφ ηεο επηζηήκεο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή πηπρή 

ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο δελ είλαη νχηε απηνλφεην, νχηε ππήξρε πάληνηε, 

αθνχ ηα ζπλαηζζήκαηα παξέκεηλαλ γηα αξθεηά ρξφληα ζην πεξηζψξην (Solomon, 2003). Ο 

παξαγθσληζκφο απηφο, ελ κέξεη, ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο πσο κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζκνχ ζηελ ςπρνινγία απφ ηηο αξρέο έσο θαη ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, αξθεηέο 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο παξέκεηλαλ ζηελ ζθηά ηεο έξεπλαο, θαζψο σο γλσζηφλ, επηζηεκνληθφ 

ζεσξνχληαλ κφλν φ, ηη κπνξνχζε λα ηχρεη παξαηήξεζεο (Jiaroshevskii, 1985) θαη ζπλεπψο 

δελ έκελε ρψξνο γηα άιιεο ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο εθηφο ησλ αληηδξάζεσλ ζε εξεζίζκαηα, 

απνθιείνληαο παληειψο απφ ην πεδίν ηεο ςπρνινγηθήο έξεπλαο ηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο. 

Σαπηφρξνλα, ε θιαζηθή ςπρνινγηθή κέζνδνο ηεο απηνπαξαηήξεζεο δελ κπνξνχζε λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, θαη ζπλεπψο θάπνηα απφ ηα 

επηηεχγκαηα θαη ηα επξήκαηα ηεο θιαζηθήο ςπρνινγίαο (π.ρ. νη έξεπλεο ηνπ Ebbinghaus γηα 

ηε κλήκε ή ηνπ Wundt  ζηε κειέηε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, βι. Zhdan, 2004) παξέκεηλαλ ζε 

ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε.  

Ζ «γλσζηηθή επαλάζηαζε» πνπ έγηλε ζηελ ςπρνινγία θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟50 

επαλέθεξε ζηελ επηθάλεηα δεηήκαηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ (Mandler, 2005), 

αλνίγνληαο απηφ πνπ γηα ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ απνηεινχζε ην «καχξν θνπηί» ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα ιεηηνπξγίεο φπσο ε κλήκε, ε ζθέςε, ε πξνζνρή θαη άιιεο 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Παξφια απηά φκσο, έλα κέξνο ηεο ςπρνινγηθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα νη ζπλαηζζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ε θνηλσληθή δηάδξαζε παξέκεηλε έμσ 

απφ ην πεδίν ελδηαθέξνληνο ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγηθήο έξεπλαο, ηνπιάρηζηνλ ζηα αξρηθά 

                                                           
1  Ο φξνο «θνηλσληθή λφεζε» απνηειεί κεηάθξαζε ηνπ αληίζηνηρνπ φξνπ ζηελ αγγιηθή «social cognition». Οξζφηεξε 

κεηάθξαζε ζα ήηαλ ν φξνο «θνηλσληθφ δηαλφεκα», αιιά ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ζπάληαο ρξήζεο ηεο έλλνηαο ηνπ 

δηαλνήκαηνο πξνηηκήζεθε ε έλλνηα ηεο «λφεζεο». 
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ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηεο. Απηφ θαίλεηαη λα αιιάδεη ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, ηφζν κε κηα 

αηζζεηή αχμεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή πηπρή ηεο 

λφεζεο, αιιά θαη ηελ ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο θαη ησλ 

λεπξνεπηζηεκψλ ζε έξεπλεο πνπ δηελεξγνχληαλ ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο θαη 

ζρεηίδνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ θνηλσληθή λφεζε αξθεηά πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο 

«γλσζηηθήο επαλάζηαζεο» (π.ρ. Korman, Voiklis & Malle, 2015). Σαπηφρξνλα, κηα ζεηξά 

εξεπλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή λφεζε ζε ζπζρέηηζε κε ηε λεπξνινγηθή βάζε 

φπνπ απηέο πξαγκαηψλνληαη δηελεξγνχληαλ θαη ζην παξειζφλ, ρσξίο φκσο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε νληνινγηθή αλαπηπμηαθή πηπρή, θάηη πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ην 2001 θαη έλζελ 

κε ηελ εκθάληζε ηνπ θιάδνπ ηεο αλαπηπμηαθήο θνηλσληθήο λεπξνγλσζηηθήο επηζηήκεο φπσο 

είζηζηαη λα απνθαιείηαη (Zelazo, Chandler, & Crone, 2012). Ζ νληνινγηθή αλαπηπμηαθή 

πηπρή ηεο δηεξεχλεζεο ησλ δηάθνξσλ ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο θνηλσληθήο λφεζεο, επηδεηθλχεη πσο είλαη πνιχ απινπνηεκέλε ε ζεψξεζε θάπνηαο 

πηπρήο ηεο ςπρνινγηθήο πξαγκαηηθφηεηαο σο δπλεηηθά δηεξεπλήζηκεο έμσ απφ απηφ ην 

αλαπηπμηαθφ πιαίζην
2
 (Zelazo, Chandler, & Crone, 2012). Παξφια απηά, είλαη πην ζπρλέο νη 

έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, ελψ ε 

ζχγρξνλε νπηηθή ζηελ αλάπηπμε ζπκπεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά θαη ηε γήξαλζε 

(Heckhausen, 2005), ηηο δηαδξνκέο αλάπηπμεο δειαδή ησλ ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θνηλσληθήο λφεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο δσήο.  

Ζ θνηλσληθή λφεζε απνηειεί κηα κνλαδηθά αλζξψπηλε δηάζηαζε ηεο λφεζεο (Herrmann 

θαη ζπλ., 2007), ε νπνία πξαγκαηψλεηαη ζην ΚΝ ζε ζπγθεθξηκέλεο δνκέο, νη νπνίεο ζηε 

βηβιηνγξαθία ελίνηε αλαθέξνληαη σο «θνηλσληθφο εγθέθαινο» (Blakemore, 2010)
3
. Ζ έλλνηα 

ηεο θνηλσληθήο λφεζεο ζπκπεξηιακβάλεη ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο (Adolphs, 2001; Frith & Frith, 2007). 

πλεπψο, ε θνηλσληθή λφεζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο κεραληζκνχο γηα ηελ επηηπρή 

θνηλσληθή δηάδξαζε. Σαπηφρξνλα, φπσο πξνθχπηεη απφ κηα ζεηξά εξεπλψλ, πηζαλά 

πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο λφεζεο παξνπζηάδνληαη ζε αξθεηέο 

                                                           
2 εκεηψλεηαη πσο αλαπηπμηαθφ πιαίζην κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ε δηεξεχλεζε θαηά ηελ έθπησζε θάπνηαο ιεηηνπξγίαο πνπ 

νθείιεηαη είηε ζε πάζεζε, είηε ζε άιιε αηηηνινγία. 

3 Αλ θαη ππάξρνπλ θαη έξεπλεο σο πξνο ηελ θνηλσληθή λφεζε ζηα δψα, φπνπ θαίλεηαη πσο αξθεηά ζειαζηηθά είλαη ζε ζέζε λα 

αλαπαξηζηνχλ θνηλσληθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά άιισλ δψσλ, ηηο ηεξαξρηθέο ζρέζεηο, αθφκε θαη λα 

αλαπαξηζηνχλ λνεηηθέο θαηαζηάζεηο άιισλ δψσλ (π.ρ. Seyfarth & Cheney, 2015).  
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ςπρνινγηθέο θαη λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο (Bertrand θαη ζπλ., 2008, Cerami θαη ζπλ., 2013, 

Kurtz, 2010, Lough, Gregory, & Hodges, 2001, Saltzman θαη ζπλ., 2000). Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε ζεκαζία πνπ απνθηά ε έξεπλα ζηνλ ρψξν ηεο θνηλσληθήο λφεζεο 

γηα ηελ εθαξκνζκέλε ςπρνινγία, ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε δηάγλσζε, φζν 

θαη κε ηε ζεξαπεία λεπξνςπρνινγηθψλ θαη λεπξνςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ. Δθηφο απηνχ, νη 

άλζξσπνη σο θνηλσληθά φληα, θαζψο αλαπηχζζνληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάπηπμεο 

θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε, έρνπλ σο βαζηθφ ηνπο ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή θπζηθή (ζσκαηηθή) θαη 

θνηλσληθή επδσία (Steverink, Lindenberg & Slaets, 2005). Απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα 

ηε κειέηε ηεο θνηλσληθήο λφεζεο, αθνχ απηαπφδεηθηα νη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή επδσία, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή απνηεινχλ ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο θαη λνεηηθήο πγείαο, θαζψο φπσο αλαθέξζεθε 

θαη πξνεγνπκέλσο, ε θνηλσληθή λφεζε απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε, θαη πηζαλψο θαη ζεξαπεία κηαο ζεηξάο αζζελεηψλ. Παξά ην γεγνλφο φκσο ηεο 

απμεκέλεο ζεκαζίαο ηεο θνηλσληθήο λφεζεο ζηε δηάγλσζε αζζελεηψλ φπσο ηνλ 

παξθηλζνληζκφ, ηελ άλνηα ηχπνπ Αιηζράτκεξ θαη δηαηαξαρέο φπσο ε ζρηδνθξέλεηα, 

ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ νπζηαζηηθά θελά θαη ειιείςεηο ζηελ πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ 

ηεο θνηλσληθή λφεζεο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν θαη σο απνηέιεζκα απηνχ ηελ αδπλακία 

ζχληαμεο θαη ρξήζεο ζεσξεηηθά έγθπξσλ εξγαιείσλ κέηξεζεο. Σν παξαπάλσ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη γηα ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά βάξε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα  

πξνβιήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ δσήο θαη ηε γλσζηηθή έθπησζε 

ζε γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο, ζε αζζελείο κε λεπξνςπρνινγηθέο θαη ςπρηαηξηθέο παζήζεηο θ.ιπ. 

(WHO, 2006).  

Ζ επηινγή ηεο δηεξεχλεζεο ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο λφεζεο θαηά ηε θπζηνινγηθή 

γήξαλζε έρεη πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα γηα ηελ εθαξκνζκέλε θιηληθή άζθεζε θαη ηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε δηαθφξσλ παζήζεσλ, αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε 

ελήιηθν πιεζπζκφ, αιιά ηαπηφρξνλα δηαζέηεη θαη ηδηαίηεξε ζεσξεηηθή ζεκαζία, θαζψο σο 

γλσζηφλ ε θαηαλφεζε ησλ ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ είλαη δπλαηή κέζσ ηεο αλαπηπμηαθήο 

κεζνδνινγίαο, δειαδή ηεο δηεξεχλεζήο ηνπο θαηά ηελ εμέιημε θαη ηε ζχλζεζή ηνπο ζηελ 

παηδηθή ειηθία, αιιά θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δνκηθήο αιιαγήο πνπ επηθέξεη ε γήξαλζε ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο (ΚΝ) ζηηο ιεηηνπξγίεο απηέο. Ζ 
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δηεξεχλεζε ησλ αιιαγψλ ζην ΚΝ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απαληάεη ζην εξψηεκα «πνχ» 

(Salthouse, 2004), ζε ζρέζε κε ηε γήξαλζε. Ζ παξνχζα έξεπλα απαληάεη ζηα εξσηήκαηα 

«πφηε» θαη «πψο» (Salthouse, 2004) σο πξνο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο θάπνησλ αλψηεξσλ 

ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαηά ηελ ελήιηθε αλάπηπμε, ηα νπνία είλαη φκσο απαξαίηεην λα 

ηεζνχλ πξηλ, ή ηνπιάρηζηνλ ηαπηφρξνλα κε ην εξψηεκα «πνχ», γηα ηελ απάληεζε ηνπ νπνίνπ 

είλαη απαξαίηεηεο νη έξεπλεο κε λεπξναπεηθνληζηηθέο κεζφδνπο, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο.       

Ο ζθνπόο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ λεπξνςπρνινγηθψλ θαη 

δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη πξνβιέπνπλ ηελ ηθαλφηεηα αλαπαξάζηαζεο 

θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ ζε πιεζπζκφ πγηψλ ελειίθσλ.  πγθεθξηκέλα, εμεηάζηεθαλ  

ελήιηθεο (18-90 εηψλ) κέζσ κηαο κπαηαξίαο δνθηκαζηψλ θνηλσληθήο λφεζεο θαη 

λεπξνςπρνινγηθψλ δνθηκαζηψλ κε ζηφρν ηε δηεπθξίλεζε ησλ πηζαλψλ αιιαγψλ πνπ 

επηθέξεη ε θπζηνινγηθή γήξαλζε ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο λφεζεο.  Ζ ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα, πέξαλ απφ ηε δηεξεχλεζε βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ δεηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ 

θνηλσληθή λφεζε θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε, ζα ζπλεηζθέξεη ζηε δεκηνπξγία ζεσξεηηθά 

θαη νηθνινγηθά έγθπξσλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ηεο θνηλσληθήο λφεζεο ζε ειιελφθσλν 

πιεζπζκφ γεληθφηεξα θαη ζηελ Κχπξν εηδηθφηεξα. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, αλ 

ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο πσο ζε νξηζκέλεο παζήζεηο φπσο ε κεησπνθξνηαθηθή άλνηα, ηα 

εξγαιεία πνπ θαίλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζνπλ ηελ χπαξμε ηεο αζζελείαο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ εξγαιεία αμηνιφγεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο 

θνηλσληθήο λφεζεο (π.ρ. Torralva θαη ζπλ. 2009, Αξεηνχιε, 2008), θάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα 

άιιεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο φπσο ε ζρηδνθξέλεηα (π.ρ., Kurtz, 2010), θαη άιιεο 

λεπξνεθθπιηζηηθέο παζήζεηο, φπσο ν παξθηλζνληζκφο (π.ρ., Saltzman θαη ζπλ., 2000) ή ην 

άιηζρατκεξ (π.ρ., Drapeau θαη ζπλ., 2009). Σν ίδην βέβαηα ηζρχεη θαη σο πξνο ηελ αλάγθε 

χπαξμεο έγθπξσλ εξγαιείσλ πνπ δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έξεπλεο γηα ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εξεπλψλ κε λεπξναπεηθνληζηηθέο κεζφδνπο. 

Καηλνηνκία ηεο πξνηεηλόκελεο έξεπλαο 

Ζ θνηλσληθή λφεζε απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαη πνιπεπίπεδν ςπρνινγηθφ θαηλφκελν 

πνπ ζπζρεηίδεηαη κε άιιεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο (Adolphs, 2001; Frith & Frith, 2007).  

Αξθεηέο λεπξνινγηθέο θαη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο νδεγνχλ ζπρλά ζηε κείσζε ησλ 
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θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ αζζελψλ κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ε 

θνηλσληθή πηπρή ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο (Bertrand θαη ζπλ., 2008, Lough, Gregory, & 

Hodges, 2001, Kurtz, 2010, Saltzman θαη ζπλ., 2000).  Απηφ πηζαλψο λα ηζρχεη θαη γηα ηνπο 

γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο, κηα θαηεγνξία ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζεηξά 

πξνβιεκάησλ, αιιά θαη κε απμεκέλν ηνλ θίλδπλν λα παξνπζηαζηνχλ δηαηαξαρέο φπσο ε 

γεξνληηθή άλνηα. Δίλαη, ζπλεπψο, ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζνχλ έγθπξα εξγαιεία κέηξεζεο 

ηεο θνηλσληθήο λφεζεο ζηε βάζε ηεο ζχλζεζεο ησλ ζεσξεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Δθηφο ηεο 

ζεσξεηηθήο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε δεκηνπξγία λέσλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ηεο θνηλσληθήο 

λφεζεο, ππάξρεη θαη νπζηαζηηθή αλάγθε ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε δηαθνξηθή δηάγλσζε είλαη 

δχζθνιε, π.ρ. ζε πεξηζηαηηθά αζζελψλ κε κεησπνθξνηαθηθή άλνηα, νη νπνίνη πηζαλψο λα 

κελ παξνπζηάδνπλ ζε ηδηαίηεξα έληνλν βαζκφ γλσζηηθή έθπησζε, αιιά θαίλεηαη πσο νη 

δνθηκαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο αληίιεςεο ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο 

Θεσξίαο ηνπ Ννπ είλαη ηθαλέο λα απνθαιχςνπλ ειιείκκαηα ζηηο πξνεηξεκέλεο πεξηνρέο, 

ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή είλαη ειάρηζηα ηα εξγαιεία πνπ ππάξρνπλ γηα ηε κέηξεζε ησλ 

δεμηνηήησλ απηψλ  (Αξεηνχιε, 2008).  

Ζ ηππηθή πεηξακαηηθή ζπλζήθε ζηηο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο λφεζεο 

ζπκπεξηιακβάλεη ηε κέηξεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ λα θαηαλννχλ ζπλαηζζήκαηα 

ζηνπο άιινπο κέζσ ηεο ρξήζεο θσηνγξαθηψλ, ζηηο νπνίεο αλαπαξίζηαληαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

εθθξάζεηο ζην πξφζσπν.  Ζ κέζνδνο απηή έρεη δερζεί θξηηηθή σο πξνο ην φηη νη ζπλζήθεο 

πνπ αλαθέξζεθαλ απέρνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη, ζπλεπψο, απηή δελ 

πξνζθέξεη αξθεηή νηθνινγηθή εγθπξφηεηα (Russell, Bachorwoski & Fernandez-Dols 2003) 

ιφγσ ηεο απνπζίαο πιεξνθνξηψλ σο πξνο ηα ζπγθείκελα ηεο θαηάζηαζεο πνπ βηψλεη ν 

«εθθξαζηήο» ηνπ εθάζηνηε ζπλαηζζήκαηνο, αιιά θαη ηεο απνπζίαο πιεξνθνξηψλ απφ άιια 

θαλάιηα (αθνπζηηθά, γισζζηθά), φπσο θαη ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθή θαζεκεξηλή 

θαηάζηαζε επηθνηλσλίαο (Golan, Baron-Cohen, & Hill, 2006). Με ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

νηθνινγηθήο εγθπξφηεηαο, ζηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ, πέξαλ ηεο ηππηθήο 

πεηξακαηηθήο ζπλζήθεο, δηάθνξεο δνθηκαζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο ζεηξάο απφ 

δνθηκαζίεο ζε δηαθνξεηηθά ζπγθείκελα ή κε ηελ απνπζία απηψλ θαη πιεξνθνξίεο απφ 

δηαθνξεηηθά αηζζεηηθά θαλάιηα θαηά ηε κέηξεζε ηεο θνηλσληθήο λφεζεο. Αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ δνθηκαζηψλ θαη ησλ ςπρνκεηξηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ γίλεηαη ζηε 

ζπλέρεηα.  
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Ζ παξνχζα θαηάζηαζε ζηε ζχγρξνλε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο λφεζεο δελ έρεη 

πξνζθέξεη εμαληιεηηθέο απαληήζεηο ζε ζρέζε κε πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο θαη θαηαλφεζεο θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ θαηά ηελ αλάπηπμε θαη 

ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπζηνινγηθήο γήξαλζεο. πλεπψο, κε ζηφρν ηε 

δηεξεχλεζε ησλ νληνινγηθψλ αιιαγψλ ζηελ θνηλσληθή λφεζε ζπκπεξηιήθζεθε ζην δείγκα 

ηεο έξεπλαο έλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ, ελψ ν θαζνξηζκφο ησλ 

αιιαγψλ πνπ επηζπκβαίλνπλ θαη ν ζπζρεηηζκφο ηεο θνηλσληθήο λφεζεο κε άιινπο 

λεπξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο ζα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεσξεηηθνχ κνληέινπ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο λφεζεο θαη σο απνηέιεζκα απηνχ ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ 

έγθαηξεο θαη έγθπξεο δηάγλσζεο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα θηλδχλνπ γηα 

αλάπηπμε δηαηαξαρψλ ηνπ αλνηαθνχ θάζκαηνο. Δπηπξφζζεηα, ν θαζνξηζκφο ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή λφεζε ζε γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο, αιιά θαη ε 

ζπζρέηηζε ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο λφεζεο θαη ηνπ γλσζηηθνχ απνζέκαηνο κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ ππνθεηκέλσλ ζα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα 

θαζνξηζκνχ ζηξαηεγηθψλ παξέκβαζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο 

ησλ ελήιηθσλ άλσ ησλ 65, νη νπνίνη απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ, θαη ζπλερψο απμαλφκελν, 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ.  

πγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο έξεπλαο ζα παξαρζεί λέα γλψζε σο πξνο ηα αθφινπζα: 

1.  Γεκηνπξγία λέσλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ηεο θνηλσληθήο λφεζεο.  

2. Γεκηνπξγία ζχγρξνλνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ θνηλσληθήο λφεζεο, ζην νπνίν ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο θαη άιισλ δεκνγξαθηθψλ 

παξαγφλησλ, φζν θαη ε ζπζρέηηζε ηεο θνηλσληθήο λφεζεο κε άιινπο γλσζηηθνχο 

παξάγνληεο. 

3. πζρέηηζε ηεο θνηλσληθήο λφεζεο κε ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο θαη εκπεηξηθή 

δηεξεχλεζε ηεο ζεσξεηηθήο άπνςεο πσο ε κείσζε ζηελ ηθαλφηεηα απηή επηθέξεη 

κείσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο. 

 

 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

7 
 

Κεθάιαην II. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ιφγσ ηνπ εχξνπο ησλ ζεκαηηθψλ πνπ έρνπλ επηιεγεί, 

ρσξίδεηαη ζε ηξείο ππνπαξαγξάθνπο. πγθεθξηκέλα, ζηελ παξάγξαθν ΗΗ.1. πξνζδηνξίδεηαη 

ην θαηλφκελν ηεο γήξαλζεο. ηελ παξάγξαθν ΗΗ.2. γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θνηλσληθή λφεζε 

θαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο πνπ ηελ απνηεινχλ πεξηγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο 

θνηλσληθήο λφεζεο φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή. Αθνινχζσο 

αλαιχνληαη ζηελ παξάγξαθν ΗΗ.3. ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, 

ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ απηψλ θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε, 

αιιά θαη ε ζεσξεηηθή πξνζπάζεηα δηαπίζησζεο ησλ πηζαλψλ παξαγφλησλ πνπ ζπληείλνπλ 

ζηε δηαηήξεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ απηψλ κε αλαθνξά ζην γλσζηηθφ απφζεκα.  

ΙΙ.1. Γήξαλζε 

χκθσλα κε ηνλ Σνκέα Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ ρέζεσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

(United Nations, 2013), ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ παξαηεξείηαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο 

ηεο πθειίνπ, κε ην πνζνζηφ ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ (άλσ ησλ 60 εηψλ) λα έρεη απμεζεί 

απφ 9.7% ην 1990 ζην 11.7% ην 2013, ελψ ε ζηαηηζηηθή πξνβνιή ηεο δεκνγξαθηθήο 

θαηάζηαζεο παγθνζκίσο πξνβιέπεη ηελ αχμεζή ηνπ ζην 21.1% κέρξη ην 2050. ε 

πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο απηφ κεηαθξάδεηαη ζε πξνβιεπφκελε αχμεζε ησλ γεξαηφηεξσλ 

ελειίθσλ (άλσ ησλ 60 εηψλ) απφ 841 εθαηνκκχξηα ην 2013 ζε δχν δηζεθαηνκκχξηα ην 2050, 

αλ θαη είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαγξαθεί ε άπνςε πσο πξφθεηηαη γηα ηερληθή ζηαηηζηηθήο 

πξνβνιήο ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ε νπνία πηζαλψο λα κελ είλαη ηδηαίηεξα αθξηβήο. 

Αζρέησο, φκσο, ηνπ ηειηθνχ πνζνζηνχ ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ ζην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ, ε αχμεζή ηνπο είλαη δεδνκέλε. Δλψ φκσο ην αλακελφκελν εχξνο δηαβίσζεο γηα 

ηνλ πιεζπζκφ απμάλεηαη, απμάλνληαη ηαπηφρξνλα θαη νη αλαπεξίεο θαη αζζέλεηεο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηνπο γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο, κεηψλνληαο αηζζεηά ηα πγηή ρξφληα δσήο. Απφ 

ηνπο γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο ειηθίαο άλσ ησλ 60 εηψλ, ην 40% ζπλερίδνπλ λα έρνπλ 

απηφλνκε δηαβίσζε, δειαδή είηε κφλνη ηνπο, είηε κφλν κε ηε / ηνλ ζχδπγφ ηνπο, ελψ νη 

ππφινηπνη ρξεηάδνληαη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο θξνληίδαο. Σαπηφρξνλα, έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ησλ αηφκσλ πνπ ζπλερίδνπλ λα δνπλ απηφλνκα πξέπεη λα εξγάδνληαη γηα λα κπνξνχλ 

λα έρνπλ κηα αμηνπξεπή δηαβίσζε, κε ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 65 ζην ζχλνιν ηνπ 

εξγαδφκελνπ πιεζπζκνχ λα αλέξρεηαη ην 2010 ζε 31% γηα ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο θαη 

ζην 8% γηα ηηο πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο (United Nations, 2013). Ζ αχμεζε απηή 
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ζηνλ πιεζπζκφ ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ εληζρχεη ηε ζεκαζία ηεο δηεξεχλεζεο ησλ 

κεραληζκψλ δηαηήξεζεο ηεο δπλαηφηεηαο ησλ ελειίθσλ απηψλ λα δηαβηνχλ απηφλνκα, ε 

νπνία επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ηηο γλσζηηθέο 

ηνπο ιεηηνπξγίεο (Salthouse, 2004). Σαπηφρξνλα, ε αλάγθε γηα ζπλέρηζε ηεο εξγαζίαο 

απμάλεη ηηο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ.   

Ζ γήξαλζε ηνπ νξγαληζκνχ ζπλδέεηαη κε κηα ζεηξά απφ δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ, νη νπνίεο ζπλήζσο ζπλνδεχνληαη απφ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο απψιεηεο. Σν ίδην ηζρχεη 

θαη γηα ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη αλαπφθεπθηα απηφ αληαλαθιάηαη ζηηο 

ςπρνινγηθέο θαη λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αηφκνπ. Τπήξμαλ δηάθνξεο πηζαλέο εμεγήζεηο σο 

πξνο ην θαηλφκελν ηεο γήξαλζεο, φπσο ε ζεσξία ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ 

ησλ θπηηάξσλ, δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ θπηηαξηθή δνκή, δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο δηαθπηηαξηθέο 

ζπλδέζεηο θαη άιια (Johnson, 2005). ε θάζε πεξίπησζε, είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζνχλ 

ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο νη αιιαγέο απηέο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ αλψηεξσλ 

ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ ψζηε λα ππάξρεη κηα θαζαξή εηθφλα σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

αδπλακίεο πνπ έρνπλ νη γεξαηφηεξνη ελήιηθεο θαηά ηε δηάδξαζή ηνπο κε ην πεξηβάιινλ, 

αθνχ θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο θπζηνινγηθήο γήξαλζεο ζεκεηψλεηαη ζε δηάθνξεο έξεπλεο 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο (Baltes, Freund & Li, 2005). Δθηφο 

φκσο ηεο θαηαγξαθήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ επηκέξνπο ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαηά 

ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε, είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζε ζπζρέηηζε κε ηε γεληθφηεξε αξρηηεθηνληθή ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ηηο παξακέηξνπο δειαδή πνπ έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο (Baltes, 

1987).  Ζ γήξαλζε, θαη ζπλεπψο ν απμαλφκελνο ρξφλνο έθζεζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε 

δηάθνξεο απνζηαζεξνπνηεηηθέο ζπλζήθεο, αλαιφγσο ηεο επίδξαζεο δηάθνξσλ παξαγφλησλ 

επηθηλδπλφηεηαο θαη πξνζηαζίαο (π.ρ. γελεηηθνί παξάγνληεο, πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, 

δηαηξνθή, ζηπι δσήο θ.ιπ.), επεξεάδεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην θάζε άηνκν. πγθεθξηκέλα, 

γηα ην έλα άηνκν ε καθξνρξφληα ρξήζε αιθνφι (πάληνηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ππφινηπνπο 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο) πηζαλψο λα νδεγήζεη ζε δηάθνξα επαηηθά 

πξνβιήκαηα, ελψ ζε θάπνην άιιν άηνκν ζε πξνβιήκαηα θαξδηνινγηθήο θχζεο θ.ν.θ. Με 

άιια ιφγηα, αλαιφγσο ησλ ζπγθείκελσλ παξαγφλησλ, ηεο γελεηηθήο πξνδηάζεζεο θαη ησλ 

ζπγθπξηψλ, ε επίδξαζε ηεο γήξαλζεο θαη ηνπ ρξφλνπ δσήο εθθξάδεηαη δηαθνξεηηθά ζε θάζε 

άηνκν (Stahelin, 2005). Σαπηφρξνλα, ε επίδξαζε ησλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδεη 
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ζε κεγάιν βαζκφ ηε δπλαηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα δηαηεξεί ηελ ηζνξξνπία ηνπ ζηα πξψηα 

ρξφληα ηεο δσήο κεηψλεηαη κε ηνλ θαηξφ, ελψ απμάλεηαη δξακαηηθά ε επηξξνή ησλ 

πνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ (Stern, 2009).  

Οη επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο ζε γεξάζθνληεο πιεζπζκνχο ππνδεηθλχνπλ φηη νη λεαξφηεξνη 

ειηθησκέλνη αληηκεησπίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη άιιεο ςπρνπαζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, 

ελψ νη γεξαηφηεξνη ελήιηθεο εκθαλίδνπλ πνιχ πςειφηεξα πνζνζηά άλνηαο θαη άιισλ 

λεπξνγλσζηηθψλ δηαηαξαρψλ. πγθεθξηκέλα, ε εκθάληζε ηεο άλνηαο ζηνλ πιεζπζκφ μεθηλά 

λα δηπιαζηάδεηαη αλά πεληαεηία ζε πιεζπζκνχο κεγαιχηεξνπο ησλ 60 εηψλ θζάλνληαο κέρξη 

θαη ην 30% ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ ειηθίαο άλσ ησλ 80 εηψλ. Σαπηφρξνλα φκσο, 

δηάθνξνη παξάγνληεο φπσο ε κνλαμηά, απψιεηα ζεκαληηθψλ πξνζψπσλ, απψιεηα εξγαζίαο 

θ.ιπ. κπνξνχλ λα «ππξνδνηήζνπλ» ηαρχηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο αλψηεξεο ςπρηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη γξεγνξφηεξε εκθάληζε ηεο γλσζηηθήο έθπησζεο (Stahelin, 2005).   

εκαληηθή επίδξαζε ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γλσζηηθήο θαη ςπρνινγηθήο επεμίαο δηαδξακαηίδνπλ θαη 

δηάθνξνη άιινη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο, φπσο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. Τπάξρεη κεγάινο 

αξηζκφο εξεπλψλ θαη κεηα-αλαιχζεσλ (βι. Stahelin, 2005), ζηηο νπνίεο θαίλεηαη πσο ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν έρεη νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηελ εκθάληζε ή κε ζπγθεθξηκέλσλ 

παζήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εκθάληζε ή κε καθξνρξφληαο αλαπεξίαο. Σν θαηλφκελν 

απηφ είλαη αθφκα πην έληνλν ζε ηνκείο φπσο νη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο. Δίλαη γλσζηφ πσο ηα 

ρξφληα εθπαίδεπζεο θάπνηνπ αηφκνπ ζπζρεηίδνληαη κε κεησκέλν ξίζθν εκθάληζεο 

παζήζεσλ ηνπ αλνηαθνχ θάζκαηνο, αιιά θαη κε πνιχ ρακειφηεξε έληαζε ζηελ εκθάληζε 

πξνβιεκάησλ ζε δηάθνξεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο κε ηε γήξαλζε (Springer θαη ζπλ., 2005).  

Ζ αχμεζε ζπλεπψο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ παξαηεξείηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, αιιά θαη ε βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο θαη 

θαηάξηηζεο ελειίθσλ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηε δηαηήξεζε ηεο επεμίαο θαη 

ζε αχμεζε ησλ πγηψλ εηψλ δσήο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζε ζρέζε κε απηφ είλαη ε 

κείσζε ησλ αηφκσλ κεγάιεο ειηθίαο πνπ δηαβηνχλ ζε ηδξχκαηα 24ψξεο θξνληίδαο 
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(Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, 2014
4
). Απηφ νθείιεηαη κεξηθψο ζηε βειηίσζε ησλ 

δπλαηνηήησλ παξνρήο θαη‟ νίθνλ θξνληίδαο ζε ειηθησκέλνπο, αιιά γηα λα είλαη απηφ 

δπλαηφλ είλαη απαξαίηεηε θαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ, αθνχ 

ρσξίο απηφ δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε παξακνλή ηνπο ζην ζπίηη. Σαπηφρξνλα, ε βειηίσζε ηεο 

ηερλνινγίαο επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε κηαο ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλερίζνπλ λα εθηεινχλ απηφλνκα γεξαηφηεξνη ελήιηθεο, αιιά αθφκε θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ηα άηνκα κε πςειφηεξν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζα επσθειεζνχλ ζε δπζαλάινγα 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο ηερλνινγίεο απηέο (Stahelin, 2005). Παξφια απηά, θαίλεηαη πσο 

νη γεξαηφηεξνη ελήιηθεο είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηφκεο ηερλνινγηθέο 

εθαξκνγέο, λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, έμππλα ηειέθσλα 

θ.ιπ., ελψ ε ρξήζε παξφκνηαο ηερλνινγίαο θαίλεηαη λα βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

ειηθησκέλσλ (Erber & Szuchman, 2015). 

Δθηφο ηεο επηδεκηνινγίαο ζπγθεθξηκέλσλ παζήζεσλ πνπ ηείλνπλ λα απμάλνληαη κε ηελ 

αχμεζε ηεο ειηθίαο, ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εξεπλψλ θαη κηα ζπγθεθξηκέλε 

εξεπλεηηθή παξάδνζε σο πξνο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζε κηα ζεηξά απφ 

ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο θαηά ηελ αλάπηπμε ζηελ πεξίνδν ηεο θπζηνινγηθήο γήξαλζεο. Οη 

αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

λνεηηθήο αλάπηπμεο κειεηνχληαη θπξίσο ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηνπ γλσζηηθνχ 

απνζέκαηνο, ην νπνίν ζεσξείηαη ραξαθηεξηζηηθή κνξθή έθθξαζεο ηεο επειημίαο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηεο επειημίαο απηήο βι. 

Giogkaraki, Michaelides & Constantinidou (2013). Με άιια ιφγηα, ζχκθσλα κε απηή ηελ 

άπνςε ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν φξην δηαθχκαλζεο ηεο επειημίαο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη 

απφ παγησκέλεο δνκέο πνπ δχζθνια δηαθνξνπνηνχληαη ζηνλ ρξφλν. ηελ παηδηθή ειηθία, ε 

αχμεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ απνζέκαηνο πινπνηείηαη θπξίσο κέζσ ηεο θνηλσληθήο δηάδξαζεο 

κε ηθαλφηεξνπο ζπλνκήιηθνπο ή κε ελήιηθεο «θνξείο» ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηαο. Ζ ηδέα 

απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλάπηπμεο κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο αλάκεζα 

ζηηο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί, ζηηο δεμηφηεηεο πνπ αλακέλεηαη απφ ηε δεδνκέλε 

πνιηηηζκηθή νκάδα λα αλαπηχμεη ζηε ζπλέρεηα ην άηνκν θαη ζε απηέο πνπ βξίζθνληαη ζηε 

                                                           
4   χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ απφ ην κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο σο 

πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ δηακέλνπλ ζε εγθεθξηκέλα Ηδξχκαηα (ηέγεο Ζιηθησκέλσλ) παξνπζηάδεη ζεκαληηθή 

κείσζε απφ ην 2006 έσο ην 2012 ηεο ηάμεο ηνπ 25-30% αλά έηνο. Παξφκνηεο ελδείμεηο ππάξρνπλ θαη ζηηο θαηά θαηξνχο 

απνγξαθέο ηνπ πιεζπζκνχ, ζηηο νπνίεο φκσο θαηαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ δηακέλνπλ ζε Ηδξχκαηα, ρσξίο λα 

δηαρσξίδεηαη ειηθηαθά ε νκάδα απηή.  
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«δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο» (Vygotsky, 2004). Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη πσο ε 

αλάπηπμε (θαη, ζπλεπψο, ε εθπαίδεπζε) ηνπ αηφκνπ κπνξεί λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπ ή θάπνηα ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία, αιιά ζε απηή ηε βειηίσζε ππάξρνπλ φξηα, 

ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ηελ ακέζσο επφκελε αλαπηπμηαθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία είλαη 

δπλαηφλ λα βξεζεί ην άηνκν. Με πην ζχγρξνλε νξνινγία, νη δηάθνξνη παξάκεηξνη πνπ 

θαζνξίδνπλ ην γλσζηηθφ απφζεκα ιεηηνπξγνχλ δηακεζνιαβεηηθά, κεηψλνληαο ηελ έληαζε 

ηεο επίδξαζεο ηεο αχμεζεο ηεο ειηθίαο, ρσξίο φκσο λα ηελ εθκεδελίδνπλ. Γηα ηελ 

παηδαγσγηθή εθπαίδεπζε είλαη πξνθαλήο ε ζεκαζία απηήο ηεο ηδέαο, αθνχ ππνλνεί πσο ε 

επηθέληξσζε ησλ πξνζπαζεηψλ εθπαίδεπζεο πξέπεη λα γίλεηαη κε αλαθνξά ζηε δψλε ηεο 

επηθείκελεο αλάπηπμεο. ε φ, ηη αθνξά ηνπο γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο, ε ηδέα απηή θαζνξίδεη 

θαη ηα φξηα κέζα ζηα νπνία ζα θηλεζεί ε νπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ επίδξαζε 

πνπ έρνπλ νη παξεκβαηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

ςπρνινγία κε αληίζηξνθε φκσο θαηεχζπλζε. πγθεθξηκέλα, ζα ήηαλ ρξήζηκε ε 

επηθέληξσζε ησλ κεζφδσλ ζην ακέζσο πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο αλάπηπμεο, ην νπνίν επίζεο 

είλαη ε επηθείκελε δψλε αλάπηπμεο, ψζηε λα δηαηεξεζεί φζν πεξηζζφηεξν θαηξφ ε 

ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο. Αλ θαη ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο, απνθαηάζηαζεο 

θαη ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ζε γεξαηφηεξνπο πιεζπζκνχο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο 

ζηφρνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, δελ παχεη λα είλαη ζεκαληηθφ, αθνχ γηα ηελ νξγάλσζε φζν 

ην δπλαηφλ θαιχηεξσλ πηζαλψλ παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ γλσζηηθήο απνθαηάζηαζεο, 

πξέπεη λα ππάξρεη φζν ην δπλαηφλ πην θαζαξή εηθφλα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γλσζηηθήο 

αλάπηπμεο θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηθέληξσζε ζηελ 

ακέζσο πξνεγνχκελε θαηάζηαζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ ελήιηθα. Σαπηφρξνλα, ε 

ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ επειημία ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηε θπζηνινγηθή 

γήξαλζε είλαη ζεκαληηθή θαη γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη, αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηα παηδηθά ρξφληα, ή ηε κεζήιηθε δσή θαη ζπλεπψο κε πνιηηηθέο πξφιεςεο, 

νη νπνίεο πξέπεη λα μεθηλήζνπλ λα πινπνηνχληαη αξθεηά ελσξίηεξα απφ ηελ έλαξμε ηεο 

θξίζηκεο ειηθίαο γηα εκθάληζε ηεο γλσζηηθήο έθπησζεο. Σν νπζηψδεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηδέαο ζε φ, ηη αθνξά ηε γήξαλζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ ζπκβαίλεη ζηηο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, είλαη ην φξην σο πξνο ηνλ βαζκφ πνπ είλαη δπλαηή ε νπνηαδήπνηε 

δηαθνξνπνίεζε θαη ην νπνίν θαζνξίδεηαη ηφζν απφ ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο, πνπ νθείινληαη 

ζε ελδνγελείο παξάγνληεο (επθπΐα, γλσζηηθή ηθαλφηεηα, ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο θ.ιπ.), φζν 
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θαη απφ ηα φξηα ηεο πιαζηηθφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεθε 

πξνεγνπκέλσο σο δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο θαη ηνπ εγθεθάινπ σο θνξέα ησλ 

γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (κέγεζνο, αξηζκφο λεπξψλσλ θαη ζπλάςεσλ θ.ιπ.). Δθηφο φκσο ησλ 

ελδνγελψλ παξαγφλησλ αλάπηπμεο θαη ησλ δηαθνξψλ πνπ απηνί πξνθαινχλ, ππάξρνπλ θαη 

εμσγελείο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ην θχιν, ε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ηάμε, ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν επηηεχρζεθε ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ, 

ηα θίλεηξα θαη ε «επέλδπζε» ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. ε «επέλδπζε» ρξφλνπ 

θαη πξνζπάζεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε ζπγγξαθή κηαο 

δηαηξηβήο θ.ιπ.) (Heckhausen, 2005). Απηή ε θαηεχζπλζε θαζνξίδεη θαη ηηο ζεσξεηηθέο 

ζπδεηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε. 

πγθεθξηκέλα, ζηηο ζχγρξνλεο αλαπηπμηαθέο ζεσξίεο θξίλεηαη μεπεξαζκέλε ε δηρνηνκηθή 

ινγηθή αλάκεζα ζηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ, ην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία θ.ιπ. Ζ αλάπηπμε 

γίλεηαη θαηαλνεηή σο ζπζηεκηθή ιεηηνπξγία αλάκεζα ζε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο νη 

νπνίνη αιιειεπηδξνχλ (π.ρ. Baltes & Lindenberger, 1997). Οη παξάγνληεο απηνί κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξείο κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζπγθεθξηκέλα (α) ηηο επηδξάζεηο πνπ νθείινληαη 

ζηελ αχμεζε ηεο βηνινγηθήο ειηθίαο, (β) ηνπο ηζηνξηθνχο παξάγνληεο θαη (γ) ηνπο 

αζηάζκεηνπο αηνκηθνχο παξάγνληεο (Heckhausen, 2005). Οη θαλνληζηηθέο επηδξάζεηο ηεο 

αχμεζεο ηεο ειηθίαο ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ζηηο ςπρνινγηθέο 

ιεηηνπξγίεο, ζπλζέηνπλ ζηελ νπζία ηηο θνηλσληθέο θαη βηνινγηθέο επηξξνέο ζηελ αλάπηπμε, 

νη νπνίεο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο, επεξεάδνληαο φινπο ζρεδφλ ηνπο 

«εθπξνζψπνπο» ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο. Απφ ηελ άιιε, νη κε θαλνληζηηθέο 

επηξξνέο, ή φπσο ην νλνκάζακε πξνεγνπκέλσο, νη αζηάζκεηνη παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζε 

γεγνλφηα πνπ έρνπλ επηξξνή ζην γεξάζθνλ άηνκν, αιιά δελ είλαη άκεζα ζρεηηδφκελνη κε 

ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο, αθνχ ζπκβαίλνπλ ζε κεξηθνχο, αιιά φρη ζε φινπο ηνπο 

«εθπξνζψπνπο» ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο, θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηφζν ζεηηθέο 

(π.ρ. θαηάξηηζε), φζν θαη αξλεηηθέο (π.ρ. θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε) επηδξάζεηο. Σέινο, νη 

ηζηνξηθέο επηξξνέο (cohort effects) νθείινληαη ζε γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επνρή 

θαηά ηελ νπνία αλαπηχζζεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε γεληά θαη επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε θαηά 

ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε, κε ηα πιένλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα λα είλαη πφιεκνη, 

νηθνλνκηθέο θξίζεηο, κεηαξξπζκίζεηο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θ.ιπ.  
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Σν ζεκαληηθφηεξν ίζσο πξφβιεκα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θάπνην άηνκν σο 

απνηέιεζκα ηεο θπζηνινγηθήο γήξαλζεο ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηηο γλσζηηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο, αθνχ απηέο νη αιιαγέο έρνπλ ζπρλά σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη 

ζηε ζπλέρηζε ηεο νκαιήο δηαβίσζήο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα, ηα νπνία ελαπνζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ζηα γλσζηηθά ζπζηήκαηα 

σο πξνο ηνλ βαζκφ επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ νκαιή 

πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ θαη, ζπλεπψο, ηελ ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. Οη αλνηαθέο 

παζήζεηο απνηεινχλ θαη ηνλ κεγαιχηεξν θφβν ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ θαη ησλ ζπγγελψλ 

ηνπο (Erber & Szuchman, 2015). Οη γλσζηηθέο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο 

ειηθίαο κειεηνχληαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα. Τπάξρνπλ φκσο δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα κεζνδνινγηθψλ δεηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηε κειέηε ησλ 

γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο αλάπηπμήο ηνπο. Σα πξνβιήκαηα απηά βέβαηα ζρεηίδνληαη 

κε φιεο ηηο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηεξεχλεζε πηζαλψλ δηαθνξνπνηήζεσλ θάπνηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ςπρνινγηθήο ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ αλάπηπμε. πγθεθξηκέλα, φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ αλάκεζα ζε εθπξνζψπνπο ηεο ίδηαο ειηθηαθήο 

νκάδαο νθείινληαη ζε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο, θάπνηνη κάιηζηα απφ ηνπο νπνίνπο είλαη 

αζηάζκεηνη, θαη νη νπνίνη δελ είλαη εχθνιν λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαη λα ειεγρζνχλ 

εξεπλεηηθά ψζηε λα κεησζεί ε επίδξαζε πνπ απηνί έρνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο εθάζηνηε 

ςπρνινγηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ δηεξεπλάηαη. Παξφκνηεο κεηαβιεηέο ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαηξνθή, επηξξνέο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, επηδξάζεηο πνπ νθείινληαη ζην αηνκηθφ 

ηζηνξηθφ, φπσο ηξαχκαηα θ.ιπ. Παξά ηηο ηερληθέο δπζθνιίεο ζηε κεζνδνινγία φκσο, ππάξρεη 

έλα θαηλφκελν πνπ εκθαλίδεηαη ζηαζεξά ζε φιεο ζρεδφλ ηηο έξεπλεο ζην ζέκα. Σν θαηλφκελν 

απηφ αθνξά ζηελ αχμεζε ηεο απφθιηζεο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά άηνκα ηεο ίδηαο ειηθίαο 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θάπνηαο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο 

(Rabbit, 2005). Με άιια ιφγηα, νη αηνκηθέο δηαθνξέο είλαη εληνλφηεξεο κε ηελ αχμεζε ηεο 

ειηθίαο. Σαπηφρξνλα, αξθεηέο κεηα-αλαιχζεηο ζε έξεπλεο φπνπ κειεηνχληαη νη γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε ππνδεηθλχνπλ πσο ν ζεκαληηθφηεξνο ίζσο 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ εκθάληζε θαη ηνλ βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ησλ αιιαγψλ είλαη 

ε θνηλσληθννηθνλνκηθή ηάμε ζηελ νπνία αλήθεη ην άηνκν (φ.π.). Ο Rabbit (2005) αλαθέξεη 

πσο αθφκα θαη απηφο ν δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηε θπζηνινγηθή θαη παζνινγηθή γήξαλζε 
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είλαη πξνβιεκαηηθφο, αθνχ δελ είλαη ηφζν θαηαλνεηφ ηη ζεκαίλεη θπζηνινγηθή γήξαλζε ζε 

ζρέζε κε ηελ αλακελφκελε θαη γεληθή αχμεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο παζνινγηθψλ 

θαηλνκέλσλ, φπσο ε κείσζε ηεο αηζζεηηθήο ιεηηνπξγίαο (αθνή, φξαζε θ.ιπ.), θαξδηνινγηθά 

πξνβιήκαηα θ.ιπ. Αλ θαη νη ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο δελ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα 

δηαθνξνπνίεζε ζην ΚΝ, επεξεάδνπλ φκσο ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο αθνχ κεηψλνπλ ηελ 

πνζφηεηα ησλ εηζεξρνκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζην ΚΝ, πνπ πηζαλψο λα είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ επηηπρή επεμεξγαζία. Δθηφο ησλ αιιαγψλ απηψλ φκσο, αξθεηέο έξεπλεο θαη κεηα-

αλαιχζεηο (π.ρ. Salthouse, 1996) ππνδεηθλχνπλ πσο ηνπιάρηζηνλ ε κηζή δηαθχκαλζε ζηηο 

δηαθνξέο ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ. Απηφ δεκηνπξγεί δηάθνξα πξνβιήκαηα ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, θαζψο 

ζηα πιείζηα εξγαιεία κέηξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, ε ηαρχηεηα 

επεμεξγαζίαο απνηειεί ζπρλά ην κνλαδηθφ θξηηήξην γηα ην ζθνξάξηζκα, ελίνηε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επζηνρία. Απηφ ην θαηλφκελν πηζαλψο λα ζπζρεηίδεηαη θαη κε ηηο 

δπζθνιίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ έξεπλα σο πξνο ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ηεο 

ειηθίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ ππφζεζε πσο ε επίδξαζε απηή ζα 

είλαη δηαθνξεηηθή ζε δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο, αθνχ ζπλήζσο θαηαγξάθεηαη κηα γεληθή 

έθπησζε πνπ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο θαη ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζρεδφλ ζε φιεο 

ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο (Rabbit, 2005). Γηα παξάδεηγκα, είλαη γλσζηφ πσο νη απψιεηεο ζην 

ΚΝ κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο επέξρνληαη εληνλφηεξα θαη γξεγνξφηεξα ζηνλ κεησπηαίν 

ινβφ θαη ζπλεπψο ζα έπξεπε νη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο λα εθθξάδνληαη πην γξήγνξα θαη πην 

έληνλα ζε ζπκπεξηθνξηθφ επίπεδν ζε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο φπσο νη εθηειεζηηθέο. 

Παξά ηνπ φηη νη έξεπλεο ππνδεηθλχνπλ πσο απηφ πξαγκαηηθά ηζρχεη, κηα ζεηξά κεηα-

αλαιχζεσλ επηδεηθλχνπλ πσο νη δηαθνξέο απηέο κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά κε ηηο δηαθνξέο πνπ επέξρνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζηελ ηαρχηεηα 

επεμεξγαζίαο (Rabbit, 2005). Ο Salhouse (1996) ην κεηαηξέπεη ζε ηφζν γεληθφ θαηλφκελν 

πνπ ηζρπξίδεηαη πσο πηζαλψο λα είλαη δπλαηή ε εμήγεζε φισλ αλεμαηξέησο ησλ αιιαγψλ 

πνπ παξαηεξνχληαη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζηα δηάθνξα γλσζηηθά ζπζηήκαηα 

απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο κείσζεο ηεο ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. Παξφκνηαο 

θχζεο απνηειέζκαηα πνπ εληζρχνπλ ηελ ππφζεζε ππέξ ηεο γεληθήο γλσζηηθήο έθπησζεο 

παξαηεξήζεθαλ θαη ζε ζρέζε κε δνθηκαζίεο ηεο κλήκεο, φπνπ ε δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα 
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αλάκεζα ζε λεαξνχο θαη γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο παξέκελε ζηαζεξή αζρέησο ηεο δπζθνιίαο 

ηεο δνθηκαζίαο (Rabbit, 2005). Γεληθφηεξα, θαίλεηαη πσο ππάξρεη κηα γεληθή δηαδηθαζία 

κείσζεο ησλ ηθαλνηήησλ, ε νπνία νθείιεηαη ζε γεληθνχο παξάγνληεο φπσο ε ηαρχηεηα 

επεμεξγαζίαο θαη ν γεληθφο δείθηεο επθπΐαο (Deary θαη ζπλ., 2004). ε φ, ηη αθνξά ηνπο 

κεραληζκνχο κέζσ ησλ νπνίσλ επηδξνχλ νη γεληθφηεξνη παξάγνληεο επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ, ζπγθεθξηκέλα ε ειάηησζε ηεο ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο, ζηηο άιιεο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, φπσο νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ε κλήκε, ν Salthouse (1996) αλαθέξεη δχν 

πηζαλνχο κεραληζκνχο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί ε επηξξνή απηή. Ο έλαο 

κεραληζκφο αλαθέξεηαη ζηνλ πεξηνξηζκό ρξόλνπ επεμεξγαζίαο, ν νπνίνο ζεκαίλεη πσο ε 

αχμεζε ζηνλ αλαγθαίν ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ επηθέξεη ηε 

γεληθφηεξε δπζιεηηνπξγία ζηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, αθνχ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επηηπρνχο εθηέιεζεο ηεο αλαγθαίαο επεμεξγαζίαο, ε νπνία απαηηείηαη λα γίλεη ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ην νπνίν δελ είλαη δπλαηή. Ο δεχηεξνο κεραληζκφο 

αλαθέξεηαη ζηελ αδπλακία ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο πξψηκεο επεμεξγαζίαο, 

αθνχ έρεη ήδε νινθιεξσζεί ην επφκελν ζηάδην επεμεξγαζίαο, εμαηηίαο ηεο δηακεζνιάβεζεο 

κεγαιχηεξνπ απφ ην επηηξεπφκελν απφ ην ζχζηεκα ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Απηφ πηζαλψο λα 

εμεγεί ην γηαηί, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δνζεί απεξηφξηζηνο ρξφλνο επεμεξγαζίαο 

ζηνπο γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο, νη δηαθνξέο ζηελ επίδνζε ζε δνθίκηα κλήκεο γηα παξάδεηγκα 

αλάκεζα ζε απηνχο θαη ζηνπο λεαξφηεξνπο ελήιηθεο ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνληαη (Maylor, 

2005). Δπίζεο, ζε κηα έξεπλα ησλ Maylor θαη ζπλ., φπνπ ζπζρεηηδφηαλ ε ειηθία κε ηελ 

επίδνζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δνθίκηα εμέηαζεο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, ε ζπζρέηηζε 

ήηαλ αξλεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηεο ηάμεο ηνπ -.43, αιιά φηαλ ειεγρφηαλ (partial 

correlation) κε κηα ηππηθή κέηξεζε ηεο αληηιεπηηθήο θηλεηηθήο ηαρχηεηαο (perceptual motor 

speed) ηφηε ε ζπζρέηηζε απηή κεδεληδφηαλ (Maylor, 2005). Σαπηφρξνλα, εθηφο ηεο 

έθπησζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ε εξγαδφκελε κλήκε, θαίλεηαη λα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ή θαη αχμεζεο άιισλ, φπσο ην ιεμηιφγην (Giogkaraki, 

Michaelides & Constantinidou, 2013). Αλαιπηηθφηεξα φκσο, νη πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο 

ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζην πιαίζην ηεο θπζηνινγηθήο γήξαλζεο πεξηγξάθνληαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηηο ζρεηηθέο ππνπαξαγξάθνπο. Σν ίδην θαηλφκελν, ηεο κείσζεο δειαδή ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ, παξαηεξείηαη θαη ζε δνθηκαζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, αλ θαη φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα ππάξρνπλ 
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δηθνξνχκελα απνηειέζκαηα κε θάπνηεο έξεπλεο λα επηδεηθλχνπλ βειηίσζε, άιιεο λα κελ 

εληνπίδνπλ θακηά δηαθνξά θαη θάπνηεο λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή κείσζε. ε θάζε 

πεξίπησζε φκσο, ππάξρεη έλα νπζηψδεο εξεπλεηηθφ θελφ ζηε ζπζρέηηζε ησλ δεμηνηήησλ 

απηψλ κε ηε γεληθφηεξε αξρηηεθηνληθή ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ φπσο θαίλεηαη απφ 

ηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, ε πηζαλφηεηα λα νθείινληαη νη 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζε θάπνηα αιιαγή ζηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ζεκαληηθή.  

Γεληθψο, ζε φηη αθνξά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε, πξφθεηηαη γηα έλα θιάδν ηεο 

αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο «πινχζην» ζε δεδνκέλα, αιιά «θησρφ» ζε ζεσξεηηθέο εμεγήζεηο 

σο πξνο ηα επξήκαηα (Birren, 1999). Απηφ ην θαηλφκελν αιιάδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηηο 

έξεπλεο πνπ δεκνζηεχνληαη λα πεξηζηξέθνληαη πεξηζζφηεξν γχξσ απφ ηηο πηζαλέο εμεγήζεηο 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο πνπ παξαηεξείηαη, αιιά θαη ηεο πνξείαο ηεο αλάπηπμεο ησλ 

ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ δηα βίνπ θαη φρη απνθιεηζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο 

γήξαλζεο. Σν ηειεπηαίν εθθξάδεηαη θαη κέζα απφ ηε ζαθή πξνηίκεζε ηνπ φξνπ «ςπρνινγία 

ηεο γήξαλζεο» (psychology of aging) αληί ηνπ φξνπ «γεξνληνςπρνινγία» πνπ πξνηηκνχληαλ 

παιαηφηεξα (Dixon, 2011). Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή ζηελ πξνηηκνχκελε νξνινγία επηδεηθλχεη 

θαη ηε κεηαζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο θαηά ηε θπζηνινγηθή 

γήξαλζε παξά ηε κειέηε ηεηειεζκέλσλ γεγνλφησλ ζε ζπγθεθξηκέλε ειηθία.   

Πνηόηεηα ηεο δσήο θαη θπζηνινγηθή γήξαλζε 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ε πνηφηεηα δσήο πξνζδηνξίδεηαη σο ε 

αληίιεςε πνπ έρνπλ ηα άηνκα γηα ηε ζέζε ηνπο κέζα ζηε δσή ζηα ζπγθείκελα ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ησλ αμηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ δηαβηνχλ θαη ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο (The WHOQOL Group, 

1998). Με άιια ιφγηα, ε πνηφηεηα δσήο πξνζδηνξίδεηαη σο ε ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηνπ 

αηφκνπ ηεο πγείαο ηνπ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, ε νπνία ελζσκαηψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.  Σν πιένλ δηάζεκν εξγαιείν κέηξεζεο ηεο έλλνηαο 

ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο είλαη ην WHOQOL-100, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 100 εξσηήζεηο 

απηναμηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο. ηε βάζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ δεκηνπξγήζεθε ην WHOQOL-BREF, κέζσ ηνπ νπνίνπ αμηνινγνχληαη νη 

ηέζζεξεηο ηνκείο ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ζπγθεθξηκέλα, ε απηναμηνιφγεζε ηεο 
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ηθαλνπνίεζεο θάπνηνπ αηφκνπ απφ ηε ζσκαηηθή ηνπ πγεία (θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, 

εμάξηεζε απφ θαξκαθνζεξαπεία ή ηαηξηθά βνεζήκαηα, ελεξγεηηθφηεηα, θηλεηηθφηεηα, 

πφλνο, χπλνο θαη μεθνχξαζε, ηθαλφηεηα γηα εξγαζία), ηελ ςπρνινγηθή ηνπ πγεία 

(αλαπαξάζηαζε ηνπ ζψκαηνο, αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, 

απηνεθηίκεζε, πλεπκαηηθφηεηα, ζθέςε, κλήκε, κάζεζε θαη ζπγθέληξσζε), ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο (δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, θνηλσληθφ δίθηπν ππνζηήξημεο θαη ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηφηεηα) θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ (νηθνλνκηθνί πφξνη, ειεπζεξία, αίζζεκα αζθάιεηαο, 

θνηλσληθή θξνληίδα θαη θξνληίδα πγείαο, νηθηζηηθέο ζπλζήθεο, επθαηξίεο κάζεζεο, 

ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη κέζα 

ζπγθνηλσλίαο)  (WHOQOL-BREF, 1996, the WHOQOL Group, 1998). Ζ πνηφηεηα δσήο 

ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ, κε ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο λα είλαη ε νηθνλνκηθή επκάξεηα, ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ε χπαξμε 

λνήκαηνο ζηε δσή. Σν λφεκα ζηε δσή είλαη θαη ν ηζρπξφηεξνο παξάγνληαο, αθνχ ε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο, ε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε πνπ ιακβάλεη θάπνηνο απφ ηνπο 

άιινπο θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αλ θαη πξνβιέπνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ, απηφ ζπκβαίλεη κέζσ ηεο δηακεζνιάβεζεο ηεο χπαξμεο λνήκαηνο 

ζηε δσή (Low & Molzahn, 2007).  Σαπηφρξνλα, θαίλεηαη λα ππάξρεη πνιχ πςειή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζε εξσηεκαηνιφγηα δηεξεχλεζεο χπαξμεο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο, αθφκα θαη κηα κηθξή 

κεηαηφπηζε ζηελ γεξηαηξηθή θιίκαθα θαηάζιηςεο (GDS, Sheikh & Yesavage, 2006) 

επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (Chachamovich θαη ζπλ., 2008).  

Τπάξρνπλ ελδείμεηο, φηη ηα λεπξνγλσζηηθά εξγαιεία αμηνιφγεζεο ησλ ςπρνινγηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ λα εθηεινχλ ηηο 

απαξαίηεηεο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε ιήςε θαξκάθσλ, αγνξά πξντφλησλ 

θ.ιπ. (Allaire & Marsiske, 1999) θαη ζπλεπψο, ε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο αλεμάξηεηεο 

δηαβίσζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ησλ γλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ. Γεκηνπξγείηαη ινηπφλ ε ππφζεζε πσο νη πςειφηεξεο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ζα 

ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πνηφηεηα δσήο. Απηή ε ππφζεζε βέβαηα, 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ εθ‟ ησλ πξνηέξσλ απνδνρή ηεο ηθαλφηεηαο απηναμηνιφγεζεο ησλ 

δεμηνηήησλ απηψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θάηη πνπ κπνξεί  λα κελ είλαη ηδηαίηεξα αθξηβέο. 

Πηζαλψο λα είλαη ρξεζηκφηεξε ε ρξήζε αληηθεηκεληθψλ εξγαιείσλ θαηαγξαθήο ηεο 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

18 
 

δπλαηφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ λα εθηεινχλ θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη, ζηελ 

θνηλφηεηα, ηηο δεμηφηεηεο απηνθξνληίδαο θαη ην θνηλσληθφ δίθηπν ππνζηήξημεο ψζηε ε 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο λα ζηεξίδεηαη ζε αληηθεηκεληθέο κεηξήζεηο, φκσο απηφ ζα 

δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο νπνηνπδήπνηε παξφκνηνπ 

εξεπλεηηθνχ πξσηνθφιινπ, αιιά θαη ζεσξεηηθά πξνβιήκαηα σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

πνηφηεηαο δσήο, ε νπνία είζηζηαη λα αμηνινγείηαη σο ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηνπ αηφκνπ.  

ΙΙ.2. Κνηλσληθή Νόεζε 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή, ε θνηλσληθή λφεζε απνηειεί κία δέζκε 

ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο ζεσξνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γηα ην αλζξψπηλν είδνο θαη νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ θνηλσληθή δηάδξαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ.  Οη ηθαλφηεηεο απηέο 

αξρίδνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο απφ ηε βξεθηθή ειηθία θαη ζπλερίδνπλ λα εμειίζζνληαη θαηά 

ηελ ελειηθίσζε (Adolphs, 2001, Firth & Firth, 2003). Σαπηφρξνλα, ε αμηνιφγεζε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηεο θνηλσληθήο λφεζεο πξνηείλεηαη σο κέζνδνο θαηαλφεζεο θαη έγθαηξεο 

δηάγλσζεο δηαθφξσλ εηδψλ γεξνληηθήο άλνηαο (Lough, Gregory & Hodges, 2001, Αξεηνχιε, 

2008). Δληνχηνηο, παξφιν πνπ ζηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο λφεζεο παξαηεξείηαη 

έληνλν ελδηαθέξνλ, ηφζν απφ ζεσξεηηθή, φζν θαη απφ θιηληθή ζθνπηά, αξθεηά εξσηήκαηα 

ζπλερίδνπλ λα παξακέλνπλ αλαπάληεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην δήηεκα ηεο ζρέζεο ηεο 

θνηλσληθήο λφεζεο κε άιιεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, π.ρ. ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ή ηελ 

εξγαδφκελε κλήκε (Adolphs, 2001, Duval θαη ζπλ., 2010, Firth & Firth, 2007, Lough, 

Gregory & Hodges, 2001, Saltzman, θαη ζπλ., 2000). ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ε 

θνηλσληθή λφεζε πξνζδηνξίδεηαη σο ε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αλαπαξηζηά θνηλσληθέο 

θαηαζηάζεηο θαη λα αιιειεπηδξά κε ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Καζψο φκσο ε έλλνηα 

ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ζπκπεξηιακβάλεη έλα κεγάιν αξηζκφ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ 

ζα πεξηνξηζηνχκε ζηηο ηθαλφηεηεο πνπ θαηά ηελ άπνςή καο απνηεινχλ ηνπο απαξαίηεηνπο 

παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρή δηάδξαζε κεηαμχ δψλησλ ππνθεηκέλσλ. πγθεθξηκέλα, νη 

ηθαλφηεηεο αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ, ε ηθαλφηεηα αλαπαξάζηαζεο ησλ ζθέςεσλ θαη 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ άιινπ (ζεσξία ηνπ λνπ) θαη νη γισζζηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

φπσο πξνζδηνξίδνληαη κέζα απφ ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο παξνηκηψλ απνηεινχλ ηε 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο λφεζεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο λφεζεο 

φπσο ηελ έρνπκε ήδε πξνζδηνξίζεη.  
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πλαηζζήκαηα 

Σα ζπλαηζζήκαηα, αλ θαη γηα αξθεηά ρξφληα ζεσξνχληαλ σο ε αξλεηηθή πηπρή ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία παξαζχξεη ηνλ άλζξσπν απφ ην ηδεψδεο ηεο ινγηθήο 

ζθέςεο θαη ηνπ «Λφγνπ» γεληθφηεξα, ππήξραλ θαη ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ νη απφςεηο σο 

πξνο ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηε ζπκπεξηθνξά. Ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Αξηζηνηέιε, ηα 

ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ ζπκβάλησλ θαη ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κε ηελ αμηνινγηθή ηνπο ιεηηνπξγία λα είλαη απηή πνπ 

ηνλίδεηαη ζπλήζσο (Oatley & Jenkins, 2004). Γηα απνθπγή καθξνζθειψλ αλαθνξψλ, θαη 

ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ γεγνλφηνο πσο ην βαζηθφ ελδηαθέξνλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη 

ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ θαη φρη ηα ζπλαηζζεκαηηθά βηψκαηα 

ηνπ ππνθεηκέλνπ, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζχληνκα νη βαζηθέο ζεσξίεο ζε ζρέζε κε ην 

ππφ δηεξεχλεζε ζέκα θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ επειπηζηνχκε ζε ελδειερή πεξηγξαθή ηεο 

αλάπηπμεο ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο γχξσ απφ απηφ ην ζέκα.   

Πηζαλφηαηα ε πξψηε αμηφινγε «γλσζηηθή» ζεσξία γηα ηα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα 

αλήθεη ζηνλ πηλφδα θαη ηε ζεσξία ηνπ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ αλζξψπνπ (Damasio, 2003, Spinoza, 1951, Vygotsky, 1984). Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία 

είλαη αμηνζεκείσηε, θαζψο ν Spinoza, ζε κηα επνρή ηδηαίηεξα δχζθνιε γηα ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο, ηνπνζεηεί ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δηάζηαζε, σο κέξνο δειαδή 

ηεο θχζεο, θαη ζπλεπψο ηα αληηιακβάλεηαη σο θπζηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ππφθεηληαη 

ζηνπο λφκνπο ηεο θχζεο θαη πξέπεη λα δηεξεπλνχληαη φπσο θαη φια ηα ππφινηπα θπζηθά 

θαηλφκελα κε κεζφδνπο θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ινγηθήο. 

Ζ επφκελε ελδηαθέξνπζα ζεσξία αλήθεη ζηνλ W. Wundt (1886), ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο απηνπαξαηήξεζεο ηεο ζπλείδεζεο θαηαιήγεη ζε έλα 

ηξηζδηάζηαην ζρήκα, ζην νπνίν κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ φια ηα ζπλαηζζήκαηα. Έλαο 

ζρεηηθφο ζεσξεηηθφο δηαρσξηζκφο είλαη απηφο ησλ Russell & Barrett (1999), ζχκθσλα κε 

ηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα (affects), ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ θαιχηεξα κέζσ κηαο δηηηήο θιίκαθαο (ζζέλνο θαη έληαζε) θαη είλαη ζρεδφλ 

ζπλερψο παξφληα. Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ ηα ζπλαηζζεκαηηθά επεηζφδηα (emotions) πνπ 

εκθαλίδνληαη ζπαληφηεξα θαη ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηφκνξθεο λεπξνθπζηνινγηθέο, 

γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο.  
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Μηα θάπσο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε σο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα πξνθχπηεη απφ ηε ζεσξία 

ηνπ James W. (1911), ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ηα ζπλαηζζήκαηα απνηεινχληαη απφ ακέηξεην 

αξηζκφ πηζαλψλ θαηεγνξηψλ ν νπνίνο εμαξηάηαη απφ ηηο ιεμηινγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ πνπ ηα βηψλεη, θαη ζηελ νπζία απνηεινχλ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αιιαγψλ 

πνπ ζπκβαίλνπλ ζην κπτθφ ζχζηεκα ηελ ψξα ηεο αληίδξαζεο. Ζ άπνςε φηη νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ζην πξφζσπν απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ βηψκαηνο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Ekman (Ekman & Friesen, 1971), ζεσξία πνπ ζα 

ζπδεηεζεί ζηε ζπλέρεηα, ν νπνίνο φκσο αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ βαζηθψλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ θαη ζπλεπψο ζπλαηζζεκάησλ.  

πσο θαίλεηαη ινηπφλ, νη ζεσξίεο πνπ απαζρνινχλ ηελ ςπρνινγία έσο θαη ηηο εκέξεο 

καο, έρνπλ ηελ αξρή ηνπο ζην ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ςπρνινγίαο σο επηζηήκεο. Κάζε 

κηα απφ απηέο αληηθαηνπηξίδεη πηζαλφηαηα κέξνο ηεο αιήζεηαο. Γηα απηφ θαη επαλέξρνληαη 

ζηελ ζθελή ζπλερψο.  

ηε ζπλέρεηα ζα ζπδεηεζνχλ νη δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε θαηλνκέλνπ 

κέζα απφ ην πξίζκα πνπ απαζρνιεί ηελ παξνχζα δηαηξηβή θαη ζπγθεθξηκέλα ε ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζηνπο άιινπο.  

Καηά ην ηέινο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, σο αληίδξαζε ζηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ θαη ζηελ επαθφινπζε 

γλσζηηθή επαλάζηαζε, παξαηεξήζεθε κηα έληνλε πξνζπάζεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλλνηαο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ σο βαζηθνχ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. 

Δκθαλίζηεθαλ δηάθνξνη λενινγηζκνί, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο έλλνηαο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο επθπΐαο απφ ηνπο Mayer, Salovey, & Caruso, (2004). χληνκα ε έλλνηα 

«κεγάισζε» θαη άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα έληνλεο δειψζεηο (φρη απφ ηνπο Mayer 

θαη ζπλ., αιιά απφ άιινπο ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο) γηα ην φηη πξφθεηηαη γηα ηνλ 

ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ζε ζρέζε κε ηελ πξφβιεςε ηεο επηηπρίαο θάπνηνπ ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνκέα, ζηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε, ζηελ νηθνγελεηαθή δσή θ.ιπ. (π.ρ. 

Goleman, 1995). Σαπηφρξνλα φκσο κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

επθπΐαο (π.ρ. Mayer, θαη ζπλ., 2001), εκθαλίζηεθαλ θαη νη επηθξηηέο ηεο (π.ρ. Roberts, 

Zeidner, & Matthews, 2001), κε ηνπο κελ λα ππνζηεξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο 

έλλνηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επθπΐαο θαη ηνπο δε λα ηζρπξίδνληαη φηη απηφ είλαη αδχλαην. 

Δπί ηεο νπζίαο, πηζαλψο ε δηαθνξά λα πξνθχπηεη απφ έλαλ θάπσο πξνβιεκαηηθφ ηξφπν 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επθπΐαο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο 
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Mayer, Salovey, & Caruso, (2004) ε ζπλαηζζεκαηηθή επθπΐα απνηειείηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ αηφκνπ λα θαηαλνεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηνπο 

άιινπο. ην δεχηεξν ζθέινο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ πηζαλψο λα βξίζθεηαη θαη ην πξφβιεκα ζηηο 

πξνζπάζεηεο κέηξεζεο ηεο έλλνηαο απηήο. Ζ κέηξεζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

επθπΐαο ζε κεγάιν βαζκφ έρεη ηελ πξνέιεπζή ηεο ζηε κεζνδνινγηθή ζθέςε πνπ ππήξμε 

ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα ηεο επθπΐαο (π.ρ. Γεκεηξίνπ, 1993, Mackintosh, 2011). Ζ νπζηαζηηθή 

δηαθνξά φκσο έγθεηηαη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ Mayer θαη ζπλ. (2001) λα θαηαγξάςνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο, πέξαλ ηεο θαηαγξαθήο ηεο ηθαλφηεηαο θαηαλφεζεο. Απηφ δεκηνπξγεί 

αλεπηζχκεηα πξνβιήκαηα θαζψο ρσξίο λα ππάξρεη ην απαξαίηεην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα 

απηφ, ζπγρένληαη νη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ςπρνκεηξίαο δεμηνηήησλ θαη απηήο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη έληνλε ζπδήηεζε σο πξνο ην θαηά πφζν 

πξφθεηηαη γηα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ή γηα πξαγκαηηθά κεηξήζηκε δεμηφηεηα 

ζην πλεχκα ηεο θιαζηθήο ςπρνκεηξίαο δεμηνηήησλ. Φαίλεηαη πσο ην πξψην κέξνο ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ, δειαδή απηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ 

ζηνπο άιινπο απνηειεί έλα ςπρνινγηθφ θαηλφκελν πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνχζε λα είλαη 

κεηξήζηκν θαη λα εληαρζεί ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο κέηξεζεο δεμηνηήησλ. ε φ, ηη αθνξά 

φκσο ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ εαπηφ (ην αληίζηνηρν ζην πιαίζην 

ηεο κέηξεζεο ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ είλαη νη ππεξγλσζηηθέο δεμηφηεηεο), απηφ εκπίπηεη 

πξνθαλψο ζε άιιν επίπεδν θαη πηζαλψο λα ζπζρεηίδεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν κε ηηο 

γεληθφηεξεο ππεξγλσζηηθέο δεμηφηεηεο παξά κε ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην κέξνο ηεο έλλνηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε, πξνζδηνξηζκφο ν 

νπνίνο πξνθαλψο παξαπέκπεη ζηελ ςπρνινγία ηεο πξνζσπηθφηεηαο. πλεπψο ζην πιαίζην 

ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζα ζεσξεζεί σο κεηξήζηκνο παξάγνληαο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

κφλν ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζηνπο άιινπο κέζσ δηάθνξσλ 

θαλαιηψλ. Απηφ δελ ζεκαίλεη ζε θακηά πεξίπησζε φηη απνξξίπηεηαη ε ρξεζηκφηεηα 

κέηξεζεο, αλάιπζεο θαη ζεσξεηηθήο ζπδήηεζεο ηεο ηδέαο ηεο χπαξμεο αηνκηθψλ δηαθνξψλ 

αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο 

θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ. Απηφ φκσο εκπίπηεη ζε άιιν πεδίν ηεο ςπρνινγίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηεο ςπρνινγίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε φ, ηη αθνξά ηε 

δηαρείξηζε, θαη ζην πιαίζην ησλ ππεξγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ζε φ, ηη αθνξά ηελ ηθαλφηεηα 

θαηαλφεζήο ηνπο ζηνλ εαπηφ.  
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πλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο 

Σν βηβιίν ηνπ Γαξβίλνπ γηα ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ  - Ζ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ άλζξσπν θαη ζηα δψα (Darwin, 1872) - κεηαηξάπεθε ζε έλα απφ ηα 

θιαζηθφηεξα βηβιία ζηελ ςπρνινγία. ε απηφ δηελεξγήζεθε γηα  πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία 

ηεο επηζηήκεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπο ρξεζηκφηεηαο ή φρη, ελψ ζπρλά ζεσξείηαη θαη σο ε 

πξψηε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο (Shariff, & Tracy, 2011). Μεηά απφ 

ζρεδφλ έλαλ αηψλα εκθαλίζηεθε κηα ζεηξά απφ έξεπλεο ζε ζρέζε κε ηελ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, θπξίσο απφ ηνλ Ekman, ηνλ Izard θαη άιινπο (π.ρ. Ekman, 2003, Izard, 

1971), ζηηο νπνίεο γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ εθθξάζεσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη 

εχθνια απφ αλζξψπνπο αλεμαξηήησο ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο θαηαγσγήο. Ζ ζεσξία βέβαηα 

ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ
5
 δελ είλαη θαζνιηθά απνδεθηή (π.ρ., Barrett, 2009; Barrett, 

Mesquita, & Gendron, 2011; Fox θαη ζπλ., 2009; Russell, 1994). Ζ Barrett (2011) 

απαληψληαο νπζηαζηηθά ζηνπο Shariff, & Tracy (2011) αληηπξνηείλεη κηα δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε ζην δήηεκα ηεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Σν πιένλ ζεκαληηθφ ζεκείν ηεο 

αλαθνξάο ηεο, ην νπνίν ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ζέκα ηεο δηαηξηβήο απηήο είλαη ην θαηά πφζν 

νη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο φπσο γίλνληαη θαηαλνεηέο ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ησλ 

«βαζηθψλ» ζπλαηζζεκάησλ αληηθαηνπηξίδνπλ πξαγκαηηθά ηηο απζφξκεηεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

εθθξάζεηο ησλ αλζξψπσλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ή θαηά πφζν πξφθεηηαη γηα ζχκβνια 

κάιινλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθθξάζεσλ. Σα πεηξακαηηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ρξήζε αληηθεηκεληθψλ ηξφπσλ κέηξεζεο (ειεθηξνκπνγξαθία) (Russell, Bachorwoski, & 

Fernandez-Dols, 2003) ππνδεηθλχνπλ πσο δελ ππάξρεη έλαο ηξφπνο έθθξαζεο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπλαηζζήκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε, αθφκε θη αλ νη εθθξάζεηο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ απνηεινχλ ζπκβνιηθέο εθθξάζεηο ρσξίο ιεηηνπξγηθή ζεκαζία γηα ηελ 

επηβίσζε ηνπ είδνπο (κε ηε βηνινγηθή έλλνηα), δελ παχεη λα είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ 

θαζεκεξηλή θνηλσληθή δηάδξαζε αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. ε παξφκνην ζπκπέξαζκα 

θαηαιήγεη θαη ε Barrett, αθήλνληαο λα λνεζεί πσο νη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο δελ 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη εκθαλίδνληαη κφλν φηαλ ππάξρεη 

αλάγθε γηα επηθνηλσλία. Ζ ηδέα ηνπ δηαρσξηζκνχ αλάκεζα ζηελ έθθξαζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο απφ ην άηνκν πνπ ην βηψλεη θαη ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο θνηλσληθψλ ηξφπσλ 

                                                           
5 Ο Izard (1971) ηελ νλνκάδεη «δηαθνξηθή ζεσξία ζπλαηζζεκάησλ».  
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έθθξαζήο ηνπο ζεκεηψλεηαη ήδε απφ ην 1924 απφ ηνλ Lendis (ζην Reikovsky, 1979) ζηα 

πεηξάκαηά ηνπ, ηα νπνία επηπρψο δελ ζα ιάκβαλαλ έγθξηζε απφ θακηά επηηξνπή εζηθήο ζηελ 

επνρή καο, αθνχ ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηδηαίηεξε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Αλ αγλνήζνπκε φκσο ηε ζθιεξφηεηα ηεο πεηξακαηηθήο ζπλζήθεο, απηή 

θαηέιεμε ζε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. ηα ζπγθεθξηκέλα πεηξάκαηα 

θσηνγξαθίδνληαλ νη δηάθνξνη ζπκκεηέρνληεο ζε ζηηγκέο φπνπ θάπνηνο ππξνβνινχζε απφ 

πίζσ ηνπο, έπξεπε λα θφςνπλ κε καραίξη ην θεθάιη ζε έλαλ άζπξν πνληηθφ θαη αλ δελ ην 

έθαλαλ ην έθαλε κπξνζηά ηνπο ν εξεπλεηήο, έβαδαλ ην ρέξη ζε έλα θνπηί θαη έπαηξλαλ ρσξίο 

λα ην πεξηκέλνπλ ηξία βαηξάρηα θ.ιπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο 

θσηνγξαθίδνληαλ ζπλερψο. ην δεχηεξν κέξνο ηνπο δεηήζεθε λα αλαπαξαζηήζνπλ θάπνην 

απφ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θφβνπ θαη ηεο αεδίαο. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ είλαη 

ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα, αθνχ δελ ππήξμε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ κπψλ ζην 

πξφζσπν, νη νπνίνη λα αληηδξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα, φηαλ ην ζπλαίζζεκα 

εθθξαδφηαλ απζφξκεηα. Αληίζεηα, ππήξρε έλα ζπγθεθξηκέλν κνηίβν απζφξκεησλ 

εθθξάζεσλ, ηδηαίηεξν γηα θάζε ζπκκεηέρνληα. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ηνπο δεηνχζαλ λα 

αλαπαξαζηήζνπλ ηελ έθθξαζε, απηή είρε έλα θνηλφ κνηίβν έθθξαζεο γηα φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο.   

Γεληθφηεξα, ζε φ, ηη αθνξά ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ ζην πξφζσπν (Russell & 

Fernandez-Dols, 1998), αιιά θαη ηε ζεσξία ηεο χπαξμεο βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (ή ηεο 

δηαθνξηθήο ζεσξίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ φπσο ζπλεζίδεηαη λα αλαθέξεηαη), νη Russell & 

Fernandez- Dols (1998) ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο ελ ιφγσ ζεσξίαο. Ζ 

πξψηε ππφζεζε είλαη πσο ππάξρεη έλαο κηθξφο ζρεηηθά αξηζκφο (7±2) βαζηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Κάζε έλα απφ απηά είλαη γελεηηθά πξνθαζνξηζκέλν, ζπιινγηθφ θαη 

μερσξίδεη απφ ηα ππφινηπα. Σαπηφρξνλα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξε θαη εχθνια 

αλαγλσξίζηκε έθθξαζε ζην πξφζσπν, ζπλνδεχεηαη απφ θάπνην αίζζεκα (feeling), 

ςπρνθπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο θαη γεληθψο ραξαθηεξηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη εθθξάζεηο. 

ηε βηβιηνγξαθία, κέρξη ηηο εκέξεο καο, αλαθέξνληαη επηά «ππνςήθηα» λα ζεσξεζνχλ 

βαζηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα, ε ραξά, ε έθπιεμε, ν θφβνο, ν ζπκφο, ε 

πεξηθξφλεζε, ε αεδία θαη ε ιχπε. ε απηά θάπνηνη πξνζζέηνπλ θαη ην ελδηαθέξνλ θαη ηε 

ληξνπή, ελψ ππάξρνπλ αλαθνξέο φηη δελ ζεσξείηαη βαζηθή ε πεξηθξφλεζε, φπσο 

ζεκεηψλνληαη  θαη δηάθνξα πξνβιήκαηα ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο έθπιεμεο θαη ηνπ θφβνπ. 
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Οη εθθξάζεηο ζην πξφζσπν ησλ ζπλαηζζεκάησλ απηψλ είλαη παγθφζκηα ηππνπνηεκέλεο, 

αθνχ πξφθεηηαη γηα γελεηηθά πξνθαζνξηζκέλεο, ελψ ελλνηνινγηθά, αλ θαη πηζαλψο λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο ιέμεηο γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπο, ε νλνκαζία ησλ βαζηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ απνηειεί ζεκαζηνινγηθφ αξρέηππν θαη απαληάηαη ζε φιεο ηηο γιψζζεο ηεο 

πθειίνπ. Απηέο είλαη θάπνηεο απφ ηηο ππνζέζεηο πνπ ζπλνςίδνπλ νη Russell & Fernandez- 

Dols (1998) θαη ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο δηαηξηβήο. Σαπηφρξνλα αλαθέξνπλ θαη κηα ζεηξά 

απφ εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ακθηζβεηνχλ ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο δηαθνξηθήο ζεσξίαο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Καηά ηελ ακθηζβήηεζε ηεο δηαθνξηθήο ζεσξίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

νη Russell & Fernandez- Dols (1998) πξνηείλνπλ κηα ζεηξά απφ ιχζεηο γηα κειινληηθέο 

έξεπλεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ ηδέα πσο ην πιένλ αδχλαην ζεκείν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο είλαη ε αδπλακία ζχλδεζεο ηεο έθθξαζεο ηνπ πξνζψπνπ κε ην 

ζπλαίζζεκα πνπ βηψλεηαη. Πηζαλψο ινηπφλ λα πξφθεηηαη γηα «θνηλσληθά» ζήκαηα θαη φρη 

γηα ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ βηψκαηνο. Δθηφο απηνχ, ζην πξφζσπν 

εθθξάδνληαη θαη άιιεο θαηαζηάζεηο, φπσο ε ληξνπή, ε ππεξεθάλεηα, αθφκε θαη γλσζηηθέο 

θαηαζηάζεηο φπσο ε πξνζνρή θαη ε ζθέςε. Σαπηφρξνλα, ππάξρνπλ θαη ζεσξίεο «βαζηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ», φπσο απηή ησλ Frijda θαη ζπλ. (1994), ε νπνία αθνξά ζηε δηεξεχλεζε 

«βαζηθψλ» πξσηνηππηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζε 11 γιψζζεο θαη ζηελ νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη εθηφο ηεο ραξάο, ηεο ιχπεο, ηνπ ζπκνχ, ηνπ θφβνπ θαη ε έλλνηα ηεο 

αγάπεο, ε νπνία δελ έρεη ηδηαίηεξν ηξφπν έθθξαζεο ζην πξφζσπν.   

Έλαο ζεκαληηθφο δηαρσξηζκφο ινηπφλ αλάκεζα ζηηο έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο, είλαη αλάκεζα ζε απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην βίσκα θαη ηελ 

έθθξαζε, ηελ χπαξμε αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζηελ έθθξαζε, ηε δπλαηφηεηα λα «θξχςεη» 

θάπνηνο ηελ έθθξαζε θ.ιπ. (Wagner, 1998) θαη ζηηο νπνίεο ην πξφζσπν θαη νη εθθξάζεηο 

απνηεινχλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Αληίζεηα, ηα εξσηήκαηα σο πξνο ηελ αληίδξαζε ησλ 

παξαηεξεηψλ ζηελ έθθξαζε θαη ζην πξφζσπν κεηαηξέπνπλ ηηο ηειεπηαίεο ζε αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή (Russell & Fernandez-Dols, 1998). Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δπλαηφηεηα 

θαηαλφεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ηνπ άιινπ είλαη δπλαηή, αιιά ηίζεηαη ππφ 

ακθηζβήηεζε ε δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ησλ εθθξάζεσλ ζε απζεληηθέο θαη θνηλσληθέο, 

αθνχ ζηε βάζε ηνπο φιεο νη εθθξάζεηο απνηεινχλ κελχκαηα πξνο ηνπο άιινπο θαη ζπλεπψο 

φιεο είλαη θνηλσληθέο. Γηα παξάδεηγκα, έλα ρακφγειν, έζησ θαη αλ δελ ζπζρεηίδεηαη άκεζα 

κε ην βίσκα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ραξάο, απνηειεί έλα ζήκα γηα ηνπο άιινπο φηη ην άηνκν 
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πνπ ην εθθξάδεη «λνηψζεη θάηη επράξηζην ηψξα», έζησ θαη αλ απηφ ην «επράξηζην» δελ 

νλνκαζηεί ραξά ή θάηη άιιν (Wierzbicka, 1999). 

ε απηφ ην πιαίζην γίλεηαη θαη ε ζνβαξφηεξε πηζαλψο θξηηηθή ζηε δηαθνξηθή ζεσξία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, αθνχ ε παγθνζκηφηεηα θαη ε ζπιινγηθφηεηά ηνπο ζηεξίδεηαη ζε 

εξεπλεηηθά επξήκαηα, φπνπ νη εθθξάζεηο απνηεινχζαλ ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, θαζψο ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ ζρεηηδφηαλ κε αλαγλψξηζε εθθξάζεσλ ζην πξφζσπν.  

ην πιαίζην απηφ, ν Wagner (1998) πξνηείλεη έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν κέηξεζεο ηεο 

πηζαλφηεηαο ε αλαγλψξηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο λα δηαθέξεη απφ ηελ ηπραία. 

πγθεθξηκέλα, πξνηείλεη δηφξζσζε ηεο έλλνηαο ηεο ηπραηφηεηαο κε ηξφπν πνπ λα 

ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ κηαο έξεπλαο. χκθσλα κε ηε 

θφξκνπια απηή, ελψ ε πηζαλφηεηα νξζήο απάληεζεο ζπλήζσο ππνινγίδεηαη σο ην ζχλνιν 

ησλ νξζψλ απαληήζεσλ δηά ηνπ ζπλφινπ ησλ εξεζηζκάησλ, ν Wagner (1998) αληηπξνηείλεη 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ νξζψλ απαληήζεσλ δηά ηνπ ζπλφινπ ησλ εξεζηζκάησλ επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ νξζψλ απαληήζεσλ δηά ηνπ ζπλφινπ ησλ απαληήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεζίζκαηνο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε δεδνκέλα κε ηξείο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο 

(Υ, Τ, Ε) θαη ζπλεπψο ηξείο δπλαηέο απαληήζεηο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (Υ‟, Τ‟, Ε‟) 

πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο πηζαλέο ιχζεηο: 

α: Δξέζηζκα Υ, απάληεζε Υ‟ 

β: Δξέζηζκα Υ, απάληεζε Τ‟ 

γ: Δξέζηζκα Υ, απάληεζε Ε‟ θαη νχησ θαζεμήο κε δ (Τ-Υ‟), ε (Τ-Τ‟), ζη (Τ-Ε‟), δ (Ε-

Υ‟), ε (Ε-Τ‟) θαη ζ (Ε-Ε‟). ηηο πιείζηεο έξεπλεο, ε πηζαλφηεηα ε απάληεζε ζε έλα εξέζηζκα 

λα είλαη ζσζηή ππνινγίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

ζχλνιν ησλ εξεζηζκάησλ, ζην παξάδεηγκά καο ζα ήηαλ α+β+γ/ζπλφινπ (αλ είλαη 

νκνηφκνξθα ηα δεδνκέλα, ηφηε ηζνχηαη κε .33). Με ηε κέζνδν απηή αγλνείηαη ε πηζαλφηεηα 

ηπραίσλ επηινγψλ ζπλερψο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εξεζίζκαηνο, ή έζησ ε ζπζηεκαηηθή 

πξνηίκεζε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλαηζζήκαηνο, ή ε χπαξμε ζπζηεκαηηθνχ ιάζνπο ζε 

ζρέζε κε θάπνηα απφ ηηο εθθξάζεηο. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ ν Wagner 

πξνηείλεη ηε θφξκνπια σο αθνινχζσο (ζην παξάδεηγκα καο αλ ζέιακε λα ππνινγίζνπκε ηελ 

πηζαλφηεηα γηα ην α: Υ-Υ‟): α/(α+β+γ)*α/(α+δ+δ) θαη ζπλεπψο ε πηζαλφηεηα ηπραίαο 

απάληεζεο είλαη (α+β+γ)/ζχλνιν εξεζηζκάησλ * (α+δ+δ)/ζχλνιν νξζψλ απαληήζεσλ. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν, ν ππνινγηζκφο ηεο ηπραηφηεηαο σο πξνο ηελ επζηνρία ζηελ αλαγλψξηζε 
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ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη ηηο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, ψζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη ε απνπζία ζπζηεκαηηθνχ ιάζνπο θαηά ηελ επηινγή θάπνηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπλαηζζήκαηνο, ην νπνίν πηζαλψο λα πξνηηκάηαη ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θφξκνπια πεξηγξάθεηαη πξαθηηθά ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο αθνχ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ αλάιπζή ηνπο.  

Μέρξη απηφ ην ζεκείν ε ζπδήηεζε αλαθέξεηαη ζε ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ζην 

πξφζσπν, ππάξρνπλ φκσο εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

αλζξψπσλ λα αλαγλσξίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο θαη ζηε θσλή, θπξίσο ζηα 

πξνζσδηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο, αζρέησο ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

ιφγνπ (Bachorowski, & Owren, 1995, Bachorowski, 1999, Pittam & Scherer, 1993). Σν 

θιαζηθφ παξάδεηγκα δηεξεχλεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ λα αλαγλσξίδνπλ 

ζπλαηζζήκαηα κέζσ ηνπ αθνπζηηθνχ θαλαιηνχ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ζχληνκσλ 

ερεηηθψλ απνζπαζκάησλ απφ εζνπνηνχο, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα 

αλαγλσξίζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ εζνπνηνχ. Οη έξεπλεο δείρλνπλ πσο νη 

ζπκκεηέρνληεο ζε παξφκνηεο δνθηκαζίεο αλαγλσξίδνπλ ηηο εθθξάζεηο κε αξθεηή επηηπρία 

(π.ρ. Leinonen θαη ζπλ., 1997). 

Δθηφο φκσο ηεο έθθξαζεο ηνπ πξνζψπνπ, ηεο ερεηηθήο έθθξαζεο θαη ηεο ζηάζεο ηνπ 

ζψκαηνο, ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα είλαη θαη ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηεο 

γιψζζαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζρέζε ηεο «ιατθήο» θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ηεο ρξήζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ κεηαθνξψλ (Kovesces, 2007). Σν πεξηερφκελν κηαο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έλλνηαο θαίλεηαη λα ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ βηψκαηνο 

(θνηλσληθή, γλσζηηθή θαη ζσκαηηθή), θαη έρεη ζρεηηθά ζηαζεξή κνξθή ζην πιαίζην κηαο 

πνιηηηζκηθήο νκάδαο, γηα απηφ θαη πεξηγξάθεηαη θαιχηεξα σο πνιηηηζκηθά θαζνξηζκέλε 

ζελαξηαθή έλλνηα. Καηά ηε δηεξεχλεζε ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

πξνθχπηεη πσο απηά εθθξάδνληαη σο πην «βαζηθέο» πξσηνηππηθέο έλλνηεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη έλλνηεο ηνπ ζπκνχ (anger), ηεο ιχπεο (sadness), ηνπ θφβνπ (fear), ηεο ραξάο 

(joy) θαη ηεο αγάπεο (love) γηα ηελ αγγιηθή γιψζζα ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφκν (terror), ην 

ηξφκαγκα (fright) θαη ηε θξίθε (horror) (Kovesces, 2007). Απηή ε ππφζεζε ηνπ Kovesces 

(2007), φ, ηη δειαδή νη ζπλαηζζεκαηηθέο έλλνηεο απνηεινχλ ζελαξηαθνχ ηχπνπ ζρήκαηα, 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αθνχ ζε πεξίπησζε πνπ 

ηζρχεη, ηφηε ε αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο 
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θνηλσληθήο δηάδξαζεο ζε ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, ην νπνίν αθνκνηψλεηαη 

θαηά ηελ αλάπηπμε θαη πηζαλψο λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αηνκηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηνλ 

βαζκφ ηεο αθνκνίσζεο απηήο θαη ηεο επηηπρνχο ζπλεπψο αλαγλψξηζεο παξφκνησλ 

εθθξάζεσλ. 

Σα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ε έθθξαζή ηνπο 

χκθσλα κε ηνλ Ekman (2003) ππάξρνπλ έμη νχησ θαινχκελα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα, ηα 

νπνία ζπλαληνχληαη ζε φιν ηνλ θφζκν θαη είλαη αλαγλσξίζηκα απφ φινπο αλεμαηξέησο. 

Πηζαλψο, φπσο εηπψζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, νη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο απηνχ πνπ 

απνθαιείηαη βαζηθά ζπλαηζζήκαηα λα απνηεινχλ ηελ απνθξπζηαιισκέλε γλψζε ησλ 

αλζξψπσλ γηα ηνπο ηξφπνπο έθθξαζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ (π.ρ. 

Kovesces, 2007).  Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο ζεσξίαο απηήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

πιείζηεο κεηξήζεηο ζηεξίδνληαη ζε ζηαηηθέο θσηνγξαθίεο πξνζψπσλ (Russell, Bachorwoski, 

& Fernandez-Dols, 2003). Ήδε απφ ην 1940 ν Rubinstein (1940/2002) πξνεηδνπνηνχζε γηα 

ηελ αδπλακία ηεο κέηξεζεο ηεο θαηαλφεζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ απφ ζηαηηθέο 

θσηνγξαθίεο λα θαηαγξάςεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα, αθνχ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη 

εθθξάζεηο ηνπο ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο απφ θίλεζε, θάηη πνπ επηδεηθλχεηαη θαη ζε 

ζχγρξνλεο έξεπλεο φπνπ νη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο απφ δπλακηθά εξεζίζκαηα 

αλαγλσξίδνληαη απφ ην 74% ησλ ζπκκεηερφλησλ, ελψ απφ ζηαηηθά απφ ην 51% (Lederman 

θαη ζπλ., 2007), ελψ εθηφο απηνχ, ππνζηήξηδε πσο ππάξρνπλ πνιχ έληνλεο αηνκηθέο 

δηαθνξέο κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο 

κπψλ θαηά ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Δπίζεο, ζε ακθηζβήηεζε ηεο παγθνζκηφηεηαο 

ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ θαηέιεμε θαη γισζζνινγηθή έξεπλα ζην ζέκα 

(π.ρ. Wierzbicka, 1998).  

Ο ζθνπφο ηεο δηαηξηβήο δελ είλαη ε ζεσξεηηθή αλάιπζε ηνπ θαηά πφζν ππάξρνπλ βαζηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη άιια πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά, αιιά ε δηεξεχλεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

αλζξψπσλ λα αλαγλσξίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο θαη ε αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο 

απηήο θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε, αιιά θαη ε δεκηνπξγία αμηφπηζησλ θαη έγθπξσλ 

εξγαιείσλ κέηξεζεο ησλ δεμηνηήησλ απηψλ. Πξνθαλψο ε ιεηηνπξγηθή ζεκαζία ηεο 

έθθξαζεο είλαη ε «ελεκέξσζε» κε θάπνην ηξφπν ησλ παξαηεξεηψλ γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, είηε κε ζθνπφ ηε κεηάδνζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (π.ρ. ζηελ 
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πεξίπησζε παληθνχ/θφβνπ, φπνπ είλαη σθέιηκν λα γλσξίδνπλ θαη ηα ππφινηπα κέιε κηαο 

νκάδαο ηελ χπαξμε θηλδχλνπ ψζηε λα αληηδξάζνπλ ζε απηφλ), είηε κε ζθνπφ ηελ 

πξνεηδνπνίεζε γηα επηθείκελε ζπκπεξηθνξά (π.ρ. ε έθθξαζε ηνπ ζπκνχ σο πξνεηδνπνίεζε 

γηα ηελ επεξρφκελε επίζεζε). πλεπψο, ε έθθξαζε αλαθέξεηαη ζε θάπνηνλ άιινλ, ν νπνίνο 

νθείιεη (ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο δηάδξαζεο) λα είλαη ζε ζέζε λα ηελ αλαγλσξίζεη ψζηε 

λα πξνζαξκφζεη αλάινγα ηε δηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, αζρέησο ηνπ εξσηήκαηνο σο πξνο ην 

θαηά πφζν ε έθθξαζε απηή επεξεάδεη ή φρη ην βίσκα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απφ ην ππνθείκελν 

πνπ ην εθθξάδεη θαη πηζαλψο ην βηψλεη. Σν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζην πιαίζην απηήο ηεο 

έξεπλαο είλαη πσο ππάξρνπλ ηππνπνηεκέλεο εθθξάζεηο ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο απαληψληαη ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, αθφκε θαη ζε άιια 

ζειαζηηθά, θαη νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ επηθνηλσληαθά σο κέζν κεηάδνζεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ δξψληνο ππνθεηκέλνπ ή ησλ πξνζέζεψλ ηνπ, ελψ ε 

ηθαλφηεηα θαηαλφεζήο ηνπο είλαη νπζηαζηηθή γηα ηελ θνηλσληθή δηάδξαζε.  

Σα θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα θαη ε έθθξαζή ηνπο 

Μέζσ ηεο θπινγελεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο δεκηνπξγήζεθε κηα ζεηξά 

απφ ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ζηε κνξθνινγία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη ηνπ θεληξηθνχ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, φζν θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ θνηλσληθή θχζε ηεο αλζξψπηλεο 

χπαξμεο αλαπφθεπθηα επεξεάδεη θαη αλαπηχζζεη κε ηε ζεηξά ηεο θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, σο απνηέιεζκα ηεο θπινγελεηηθήο 

αλάπηπμεο, θαηαιήγνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην άηνκν, αιιά κε ηε γεληθφηεξε χπαξμή 

ηνπ ζηνλ θφζκν
6
 (Rubinstein, 1940/2002). Ζ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη ε δξαζηεξηφηεηά 

ηνπο ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο χπαξμεο ηνπο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο 

ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία είζηζηαη λα νλνκάδνληαη «θνηλσληθά». ε δηάθνξεο έξεπλεο (π.ρ. 

Baron-Cohen, Wheelwright & Jolliffe, 1997, Tracy & Robins, 2004) έρεη επηδεηρζεί ε 

                                                           
6   ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο, νη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ γίλνληαη θαηαλνεηέο σο άκεζεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα, αιιά θαη σο θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γεληθφηεξε 

ζηάζε ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηε δσή θαη ηνλ θφζκν γεληθφηεξα (εζηθά θαη ππαξμηαθά). Οη θαηαζηάζεηο απηέο δηαξθνχλ γηα 

κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα (ζε αληίζεζε κε ηηο αληηδξάζεηο) θαη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο «δξάζεηο» ζε αληηπαξαβνιή κε 

ηελ «αληίδξαζε» θαη επεξεάδνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ. Οη ηξείο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξεη ν ζπγγξαθέαο θαη δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηεο 

δπλαηφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα αθαηξεζεί απφ ηελ εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε θαη λα απνθηήζεη κηα επξεία νπηηθή ηεο 

χπαξμήο ηνπ ζηνλ θφζκν, είηε αληηιακβαλφκελνο ηελ ηξαγηθφηεηα ηεο χπαξμεο (θαηάζηαζε ζπλερνχο ππαξμηαθήο ζιίςεο), 

ηελ εηξσλεία σο απνηέιεζκα ηεο κε ηαχηηζεο ηνπ ηδεαηνχ κε ην πξαγκαηηθφ (θαηάζηαζε ρηνχκνξ) θαη ηελ αλάγθε 

ζπλχπαξμεο κε άιινπο αλζξψπνπο (θαηάζηαζε αγάπεο).  
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δπλαηφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο εθθξάζεηο ησλ θνηλσληθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

ζηνπο άιινπο. πσο θαη φινη ζρεδφλ νη θιάδνη ηεο ζχγρξνλεο ςπρνινγίαο, έηζη θαη ν 

ηνκέαο ηεο έξεπλαο ζηα ζπλαηζζήκαηα δελ κπνξνχζε λα κελ επεξεαζηεί απφ ηηο ηδέεο ηνπ 

Piaget (1981), ν νπνίνο επηθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ λνεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Τπνζηήξηδε πσο ε αλάπηπμε ηνπ 

γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο, θπξίσο ησλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηδηαίηεξα ε αλάπηπμε 

ησλ ελλνηνινγηθψλ δνκψλ, επεξεάδεη ηε γεληθφηεξε αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, αθνχ ηα 

παηδηά παχνπλ λα ζηεξίδνληαη θαηά ηελ αλαπαξάζηαζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζηελ εδψ θαη ηψξα θαηάζηαζε θαη αλαπηχζζεηαη ε δπλαηφηεηά ηνπο λα αλαπαξηζηνχλ 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο άιισλ αλζξψπσλ, αιιά θαη ηνπ εαπηνχ ηνπο. Μέζσ απηήο 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο αλαπηχζζνληαη θαηλνχξηα ζπλαηζζήκαηα, φπσο ε ληξνπή, ε 

ππεξεθάλεηα θ.ιπ., απηά πνπ ζα κπνξνχζακε λα νλνκάζνπκε ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. πσο πεξηγξαθηθά αλαθέξεη ν Vygotsky (2004) άιιν ν θφβνο σο αληίδξαζε 

ζε ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα θαη άιιν ν θφβνο κε φλνκα. Ζ δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ηεο 

χπαξμεο ηνπ θφβνπ σο θαηάζηαζεο νδεγεί ζηε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ φπσο ν θφβνο ηνπ θφβνπ («θνβάκαη λα κελ θνβεζψ»). Απφ ηε ζηηγκή ηεο 

νλνκαζίαο ηνπ, ην ζπλαίζζεκα εηζέξρεηαη ζην ζχλνιν ησλ αλψηεξσλ ςπρνινγηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξψπνπ, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη δπλαηή ε θαηαλφεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ άιισλ, φρη φπσο ηελ πξσηφγνλε θαηάζηαζε 

«κεηαθνξάο» ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ, αιιά κέζσ ηεο αθαίξεζεο πνπ επέξρεηαη 

ιφγσ ηεο αλάπηπμεο. Ζ ηδέα ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ε ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έλλνηαο ζην ίδην ην ζπλαίζζεκα επαλέξρεηαη θαη ζε έξεπλεο ηνλ 21
ν
 αηψλα 

(π.ρ. Roberson, Damjanovic, & Kikutani, 2010). Γηα λα εμεγήζεη ηελ ηδέα ηνπ σο πξνο ηελ 

επηξξνή ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο ζην ζπλαίζζεκα, ν Vygotsky ρξεζηκνπνηεί ην 

παξάδεηγκα ηνπ ζεάηξνπ, φπνπ ν εζνπνηφο, εθθξάδεη ζην πιαίζην κηαο παξάζηαζεο θάπνηα 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζην γεληθφηεξν ςπρνινγηθφ πιαίζην ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ζχγρξνλήο ηνπ επνρήο. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο 

ηνπ εζνπνηνχ αλαπαξηζηνχλ φρη ηφζν πνιχ ην βίσκα ηνπ «εγψ», φζν ην βίσκα ηνπ «εκείο». 

Ο εζνπνηφο δεκηνπξγεί ζηελ ζθελή απφιπηεο εθθξάζεηο ζπλαηζζεκάησλ, νη νπνίεο 

κεηαηξέπνληαη ζε ζπλαηζζήκαηα φιεο ηεο ζεαηξηθήο αίζνπζαο. χκθσλα κε ηνλ Vygotsky, 

πξνηνχ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα «ζσκαηνπνηεζνχλ» απφ ηνλ εζνπνηφ κε ζηφρν ηελ έθθξαζή 
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ηνπο, ππήξραλ σο ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή, «ππήξραλ ζηνλ αέξα, ζηελ θνηλσληθή 

ζπλείδεζε». Γηα παξάδεηγκα, ε κειαγρνιία ησλ ηξηψλ αδειθψλ ηνπ Σζέρσθ, κεηαηξέπεηαη 

ζε ζπλαίζζεκα ηνπ θνηλνχ ηεο παξάζηαζεο αθνχ πξφθεηηαη γηα απνθξπζηαιισκέλε κνξθή 

ηεο ζηάζεο κεγάισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηεο επνρήο ηνπ ζπγγξαθέα, γηα ηηο νπνίεο ε 

ζθεληθή παξνπζίαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απηνχ απνηειεί ην κέζν ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη 

αλάιπζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπο  (1932). Ζ ηδέα ινηπφλ είλαη πσο ηα ζπλαηζζήκαηα δελ 

ππάξρνπλ απιψο σο άκεζεο αληηδξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ. Τπάξρνπλ επίζεο σο 

ελλνηνινγηθέο θαηαζθεπέο, αλεμάξηεηεο απφ ην ππνθείκελν, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη. 

Κάλνληαο κηα αλαινγία κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο κέζσ ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο, ν ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο επίζεο αλαπηχζζεηαη, θπξίσο κέζσ ηεο ηέρλεο. Ζ 

ηέρλε δηεπξχλεη νπζηαζηηθά ηνλ ρξνλνηφπν ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Ζ δξαζηεξηφηεηα 

κέζσ ηεο ηέρλεο δηεπξχλεηαη θαη παχεη λα απνηειεί απιψο ην πιαίζην ησλ πηζαλψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηεο άκεζεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Γηακέζνπ ηεο δεκηνπξγηθήο 

αλαζχλζεζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ ηνπ θαηαβνιψλ ν άλζξσπνο θαηαιήγεη ζε έλα ζχζηεκα 

ππνθεηκεληθψλ εκπεηξηψλ (Zinchenko & Morgunov, 1994). Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζθέςε 

απηή ζα δαλεηζηνχκε ην παξάδεηγκα ηνπ Γεσξγηαλνχ θηιφζνθνπ Μ. Mamardashvilli (1990), 

ν νπνίνο ζε κηα απφ ηηο δηαιέμεηο ηνπ πεξηγξάθεη κηα πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία ησλ παηδηθψλ 

ηνπ ρξφλσλ απφ ην ρσξηφ ηνπ παηέξα ηνπ. ην ρσξηφ απηφ ππήξραλ «επαγγεικαηίεο» 

κνηξνινγίζηξεο, νη νπνίεο έθιαηγαλ «επαγγεικαηηθά» ζηηο ηνπηθέο θεδείεο, πξνθαιψληαο 

ζηνπο ζεαηέο έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη κηα θαηάζηαζε ζρεδφλ εθζηαηηθή. Ζ απνξία ηνπ 

Mamardashvilli ήηαλ πψο είλαη δπλαηφλ λα ην επηηπγράλνπλ ηφζν θαιά, αθνχ νη ίδηεο δελ 

είραλ θακηά ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ζηελ απψιεηα; Ζ απάληεζε, ζχκθσλα κε ηνλ 

ζπγγξαθέα, βξίζθεηαη ζην φηη ην κνηξνιφη ηνπο ήηαλ απαιιαγκέλν απφ ζπγθεθξηκέλν 

πεξηερφκελν, απνηεινχζε νπζηαζηηθά ηελ θαζαξή «θφξκα» ηνπ πέλζνπο (ή 

απνθξπζηαιισκέλε κνξθή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κεγάισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, φπσο ην 

ραξαθηήξηδε ν Vygotsky). Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα ηερλεηφ κνληέιν δηαηήξεζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, ηερλεηφ κε ηελ έλλνηα ηεο ηέρλεο, ηνπ πνιηηηζκνχ. Οινθιεξψλνληαο απηή 

ηε ζθέςε, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο εθηφο ησλ θνηλσληθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

(ληξνπή θ.ιπ.), αθφκε θαη ηα νχησ θαινχκελα «βαζηθά» ζπλαηζζήκαηα απνθηνχλ δηηηή 

χπαξμε ζηνλ άλζξσπν. Απφ ηε κηα είλαη άκεζεο αληηδξάζεηο ηνπ ζψκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλα 

εξεζίζκαηα, αιιά ηαπηφρξνλα νη αληηδξάζεηο απηέο εκπεξηέρνπλ θαη ηελ ελλνηνινγηθή ηνπο 
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θαηαζθεπή γηα ηελ επνρή ηνπο, φπσο ην παξάδεηγκα ηεο κειαγρνιίαο ηνπ Σζέρσθ, ή ηνπ 

θιάκαηνο ησλ «κνηξνινγίζηξσλ». Απηά ηα ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ πσο θαηά ηε κειέηε ηεο 

αλάπηπμεο ηεο δεμηφηεηαο θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ θαηά ηε 

θπζηνινγηθή γήξαλζε είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί απηή ε δεμηφηεηα φρη κφλν σο 

αλαγλψξηζε ζηαηηθψλ εηθφλσλ έθθξαζεο βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, αιιά ζην ζχλνιφ ηεο ε 

ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο εθθξάζεσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σαπηφρξνλα, ε 

χπαξμε ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο κεγάισλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ ππνλνεί πσο ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα απνθσδηθνπνίεζεο απφ ηνπο 

παξαηεξεηέο ησλ εθθξάζεσλ απηψλ, ζην πιαίζην ηνπιάρηζηνλ ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ 

θαη πνιηηηζκηθψλ ζπλζεθψλ.     

Η αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ αλαγλώξηζεο ζπλαηζζεκάησλ θαηά ηε θπζηνινγηθή 

γήξαλζε 

ε φ, ηη αθνξά ηελ έξεπλα ζε γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ζηνπο άιινπο, θαίλεηαη πσο 

ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηίδεηαη κε ηελ θιαζηθή «δηαθνξηθή» ζεσξία 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ («differential theory of emotions» - Ekman, 2003, Izard, 1971), ε 

νπνία, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε χπαξμεο ελφο πεξηνξηζκέλνπ 

αξηζκνχ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία πξνέθπςαλ κέζσ ηεο θπινγελεηηθήο εμέιημεο 

σο αλαγθαία ζπκπεξηθνξά γηα άκεζε αληίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο θαη 

εξεζίζκαηα. πλεπψο, νη αληηδξάζεηο απηέο είλαη απηνκαηνπνηεκέλεο (κε ειάρηζην ή θαη 

θαζφινπ ζπλεηδεηφ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο απφ ην ππνθείκελν), άκεζεο, γξήγνξεο 

θαη αλαγλσξίζηκεο ζε φινπο ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ είδνπο (Labouvie – Vief, 2005). ηαλ 

ηα ζπλαηζζήκαηα απηά δηαρσξηζηνχλ ζε ζεηηθά (π.ρ. ραξά) θαη αξλεηηθά (π.ρ. θφβνο), ηφηε 

έρεη αξθεηέο θνξέο δηαπηζησζεί κηα δηαθνξηθή εμέιημε ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ 

αλαγλψξηζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε. 

πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη πσο ελψ νη πιείζηεο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε 

λεαξφηεξνπο θαη γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο ζηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ, φηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα δηαρσξηζηνχλ ζε ζεηηθά θαη αξλεηηθά, νη δηαθνξέο 

παξακέλνπλ ζε φ, ηη αθνξά ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φρη φκσο θαη ζηα ζεηηθά (Charles 

θαη ζπλ., 2003; Labouvie-Vief & Medler, 2002, Cartensen θαη ζπλ., 2003). Απηφ φκσο 

πηζαλψο λα ππνδεηθλχεη αθξηβψο ην αληίζεην απφ ηελ ππνλννχκελε «πγηή» ζπλαηζζεκαηηθή 
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αλάπηπμε πνπ αθήλεηαη λα λνεζεί κε ην «θαηλφκελν ηεο ζεηηθφηεηαο», φπσο είζηζηαη λα 

νλνκάδεηαη. Ζ Labouvie – Vief (2005) αλαθέξεη πσο είλαη πνιχ πηζαλφλ απηφ ην θαηλφκελν 

λα ππνδεηθλχεη αθξηβψο ην αληίζεην θαη, ζπγθεθξηκέλα, ηελ αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα 

θαζνδεγήζεη ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη λα ιεηηνπξγήζεη επηηπρψο ζην 

θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ κέζσ ελφο «πινχζηνπ» ελλνηνινγηθνχ ζπλαηζζεκαηηθνχ 

κνληέινπ, ζην νπνίν ππάξρνπλ επέιηθηεο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο νη δηάθνξεο φςεηο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Απηή ε άπνςε 

παξαπέκπεη ζηελ ηδέα φηη, φηαλ νη απαηηήζεηο πξνο ην γλσζηηθφ ζχζηεκα απμάλνληαη, ηφηε 

νη δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο ζπλαηζζεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο 

αξρίδνπλ λα κεηψλνληαη (Salthouse, 1996). πσο ην αλαθέξεη ε ζπγγξαθέαο πην πάλσ, ην 

πξφβιεκα βξίζθεηαη ζηηο δεμηφηεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο, αθνχ φπσο δηαπηζηψλεη ε ίδηα ζε 

ζρεηηθή έξεπλα (Labouvie – Vief θαη ζπλ., 1995), φηαλ ζπγθξίλνληαη άηνκα ειηθίαο απφ 10 

έσο 85 εηψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθνπλ νη ίδηνη ηνλ εαπηφ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο, ελψ νη γεξαηφηεξνη ελήιηθεο θαίλεηαη λα παξάγνπλ πνιχ ιηγφηεξεο αξλεηηθέο 

εθθξάζεηο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, απηφ κάιινλ ζπζρεηίδεηαη κε κηα γεληθφηεξε 

απιφηεηα ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε (less conceptual complexity). Δθηφο φκσο ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο, ην ίδην πηζαλψο λα ηζρχεη θαη ζε ζρέζε κε άιιεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, 

φπσο νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ε κλήκε. Σαπηφρξνλα, εθηφο ηεο επίδξαζεο γλσζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ φπσο ε θαηεγνξηνπνίεζε ζηα ζπλαηζζήκαηα, ππάξρνπλ θαη εκπεηξηθά ζηνηρεία 

σο πξνο ην αλάπνδν, σο πξνο ηελ επίδξαζε δειαδή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη θάπνηνο ζηελ επίδνζή ηνπ ζε γλσζηηθέο δνθηκαζίεο (π.ρ. Cavallera & Pepe, 

2014), ή αθφκα πην ελδηαθέξνπζεο αλαθνξέο σο πξνο ηνλ ξφιν ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αληηδξάζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζε επίιπζε λνεηηθψλ πξνβιεκάησλ 

(π.ρ. Vasilyev, 2013). Απηή ε νπηηθή πηζαλψο λα έρεη θαη ηελ αλάινγε εμήγεζε ζε επίπεδν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΝ. Ο Damasio (2005) ζεσξεί πσο ε ακπγδαιή ελεξγνπνηείηαη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο έρεη ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά κέζσ 

νξκνληθψλ αιιαγψλ, ελψ ν Le Doux (1996) δηαπίζησζε ηελ χπαξμε ελφο ζρεηηθά κηθξνχ 

αξηζκνχ λεπξψλσλ, νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ έλα λεπξσληθφ δίθηπν αλάκεζα ζηνλ ζάιακν θαη 

ηελ ακπγδαιή. πλεπψο, ππάξρεη ζνβαξή πηζαλφηεηα λα πξνεγείηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

αληίδξαζε ηεο λνεηηθήο (γλσζηηθήο) ζε ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα θαη ηα επξήκαηα 

θαζνδήγεζεο ηεο ζθέςεο θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηα ζπλαηζζήκαηα λα 
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κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ θαη ζε λεπξνινγηθφ επίπεδν, θάηη φκσο πνπ δελ αθνξά άκεζα ηελ 

παξνχζα δηαηξηβή, εθηφο απφ ηελ πξνβνιηθή ππφζεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε έθπησζε 

πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε ζηελ θνηλσληθή λφεζε πηζαλψο λα 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, θάηη πνπ θαίλεηαη λα ηζρχεη γηα 

παξάδεηγκα ζηελ απφθαζε αγνξάο αζθαιηζηηθνχ ζρεδίνπ, επηινγήο ηαηξνχ θ.ιπ., φπνπ αλ 

θαη ε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο κεηψλεηαη κε ηελ ειηθία, εληνχηνηο νη γεξαηφηεξνη ελήιηθεο 

ιακβάλνπλ παξφκνηεο απνθάζεηο γξεγνξφηεξα απφ ηνπο λεαξφηεξνπο ελήιηθεο (Erber & 

Szuchman, 2015).   

Δθηφο ηεο δηαθνξηθήο επίδξαζεο ηεο ειηθίαο ζηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο εθθξάζεσλ 

ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα δηαθνξηθή επίδξαζε ηεο 

ειηθίαο ζηηο εθθξάζεηο ηνπ θφβνπ θαη ηνπ ζπκνχ (πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή έθπησζε) 

θαη ηεο αεδίαο (γηα ηελ νπνία δελ δηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο), νη νπνίεο γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα εμεγεζνχλ κέζσ ηεο εκπινθήο δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ ΚΝ θαηά ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπλεπψο ηε δηαθνξηθή επηξξνή πνπ 

έρεη ε ειηθία ζηηο πεξηνρέο απηέο θαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ γεξαηφηεξσλ ειηθησκέλσλ ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθθξάζεσλ (Calder θαη ζπλ., 2003).  

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη αλαθνξέο, φπνπ ζε έξεπλεο δελ δηαπηζηψζεθε θακηά δηαθνξά 

αλάκεζα ζε λεαξνχο θαη γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο ζηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ (π.ρ. Moreno θαη ζπλ., 1993).  

Ζ ππφζεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία σο πξνο ηελ πηζαλφηεηα νη δηαθνξέο 

αλάκεζα ζε γεξαηφηεξνπο θαη λεαξφηεξνπο ελήιηθεο λα νθείινληαη ζηελ ηάζε ησλ 

γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ λα επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα πξνο 

ηα εξεζίζκαηα παξά απφ ην εξέζηζκα ην ίδην (Comblain θαη ζπλ., 2004), είλαη κελ 

ελδηαθέξνπζα, αιιά δελ ζα ειεγρζεί ζηελ παξνχζα δηαηξηβή.  

ε φ, ηη αθνξά ηα δηθνξνχκελα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βηβιηνγξαθία ζε 

ζρέζε κε ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ, πηζαλψο ην πξφβιεκα λα εληνπίδεηαη ζηε ρξήζε ηεο ζεσξίαο ησλ βαζηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ (Ekman & Friesen, 1971), αθνχ παξφκνηα θαηάζηαζε επηθξαηεί θαη ζηηο 

έξεπλεο ζε ζρέζε κε λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο, φπνπ επίζεο 

άιιεο έξεπλεο ππνδεηθλχνπλ κείσζε ηεο δεμηφηεηαο απηήο, ελψ άιιεο επηδεηθλχνπλ 
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δηαηήξεζή ηεο ζε άηνκα κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηάγλσζε, ηδηαίηεξα κε πςειή ιεηηνπξγηθφηεηα 

(Golan, Baron-Cohen, & Hill, 2006). πλεπψο, γηα ηελ θαιχηεξε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο 

πξέπεη λα επηιεγνχλ θαη ηα ζρεηηθά εξγαιεία κέηξεζεο ηεο δεμηφηεηαο απηήο, ζηα νπνία ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη εξεζίζκαηα απφ δηαθνξεηηθά θαλάιηα, δπλακηθά θαη ζηαηηθά, 

δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη κε δηαθνξεηηθή ρξήζε 

ησλ ζπγθείκελσλ παξαγφλησλ ηεο αλαγλψξηζεο, φπσο ε ηαρχηεηα πξνβνιήο θ.ιπ.  

Σα ζπλαηζζήκαηα, ε αλαγλώξηζή ηνπο θαη ην ΚΝ 

ε ζνβαξή έθπησζε ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζην 

πξφζσπν θαη ζηε θσλή (ελψ δελ παξαηεξείηαη έθπησζε ηεο γεληθφηεξεο ηθαλφηεηαο 

αλαγλψξηζεο πξνζψπσλ ή θσλψλ) ζε αζζελείο κε βιάβε ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ απξεπή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά  αλαθέξνληαη δηάθνξεο έξεπλεο (π.ρ. 

Hornak, Rolls & Wade, 1996). Δπίζεο, πξνβιήκαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

ζπλνδεχνληαη απφ ζρεηηθή δηαηήξεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ, αιιά ζε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζηνπο αζζελείο ζηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ, ζε 

δπζθνιία ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ φηαλ ην ζπλαίζζεκα αλαθέξεηαη ζηνλ εαπηφ θαη 

ηε ζπλείδεζή ηνπ, φπσο π.ρ. ληξνπή θαη ζε δπζθνιία δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αληηδξάζεσλ (Levenson & Miller, 2007). 

ε φ, ηη αθνξά ην ΚΝ, εθηφο ηεο πξνεηξεκέλεο πεξηνρήο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ έρεη θαη ε ακπγδαιή, θαη ζπγθεθξηκέλα θαίλεηαη 

λα είλαη θαζνξηζηηθφο ν ξφινο ηεο ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ηνπ 

θφβνπ θαη ηεο ηαπηφρξνλεο έθθξαζεο πνιιαπιψλ ζπλαηζζεκάησλ ζην πξφζσπν, ελψ 

πηζαλή βιάβε ζηελ ακπγδαιή δελ επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηαπηνπνίεζεο πξνζψπσλ 

(Adolphs θαη ζπλ., 1994, 1998), θάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα ηα θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα 

(Adolphs θαη ζπλ., 2002).     

Θεσξία ηνπ Ννπ 

Πξνζδηνξηζκόο ηεο ζεσξίαο ηνπ Ννπ 

Ζ δηεπξπκέλε αλάιπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ζεσξηψλ ζηεξίδεηαη ζηελ 

ηδέα πσο ε ηθαλφηεηα αλαπαξάζηαζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ βηψλνπλ νη άιινη απνηειεί νπζηαζηηθά ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ζεσξίαο ηνπ Ννπ (ζα 
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πξνζδηνξηζηεί ζηε ζπλέρεηα) θαη ζπλεπψο βαζηθφ κέξνο ηεο θνηλσληθήο λφεζεο (Duval θαη 

ζπλ., 2010).  

πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, κηα ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε έλλνηα γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα αλαπαξηζηά ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή επθπΐα. Δθηφο απφ ηελ έλλνηα ηεο «ζπλαηζζεκαηηθήο επθπΐαο» ππάξρεη ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη ε έλλνηα ηεο «θνηλσληθήο επθπΐαο» σο μερσξηζηή απφ ηε γεληθή επθπΐα 

νκάδα δεμηνηήησλ (Kihlstrom & Cantor, 2011). χκθσλα κε ηνλ ζρεηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

Baron-Cohen  θαη ζπλ. (1999) ε θνηλσληθή επθπΐα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δεμηφηεηεο 

θαηαλφεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο λνεηηθήο θαηάζηαζεο ησλ άιισλ (ζθέςεηο, 

πξνζέζεηο, επηζπκίεο θαη πίζηεο), βνεζψληαο ζηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζην 

θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ζηε βειηίσζε ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο πξνζδηνξηζκφο φκσο αληηθαηνπηξίδεη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ έλλνηα ηεο «Θεσξίαο ηνπ Ννπ» θαη δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο δχν έλλνηεο. Οη Baron-Cohen θαη ζπλ. (1999) ηνπνζεηνχλ ηελ έλλνηα ηεο 

θνηλσληθήο επθπΐαο ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο ςπρνινγίαο ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ, αθνχ 

αλαθέξνπλ πσο είλαη ηδηαίηεξε κνξθή επθπΐαο πνπ δηαθέξεη απφ ηε γεληθή επθπΐα, 

ζηεξίδνληαο ηελ άπνςή ηνπο ζε εξεπλεηηθά δνθίκηα ζηα νπνία ππνδεηθλχεηαη πσο ππάξρνπλ 

άηνκα πνπ ελψ δηαπξέπνπλ ζε δεηήκαηα θαηαλφεζεο ηνπ κε-θνηλσληθνχ θφζκνπ δελ είλαη 

ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ελψ ππάξρεη θαη ην αθξηβψο 

αληίζεην θαηλφκελν, άηνκα δειαδή πνπ ελψ δελ έρνπλ θαλέλα πξφβιεκα θαηαλφεζεο 

θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ επίιπζε αθεξεκέλσλ πξνβιεκάησλ. 

Αλαθέξνπλ ηαπηφρξνλα πεξηπηψζεηο θξαληνεγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ ζην πιαίζην ησλ 

νπνίσλ παξαηεξείηαη έθπησζε ζηελ ηθαλφηεηα θξίζεο ζε θνηλσληθά ζπγθείκελα ρσξίο λα 

ππάξρνπλ άιια πξνβιήκαηα ζηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο. Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ δεδνκέλα 

φηη ε απψιεηα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο πξνβιήκαηνο ζηελ 

ακπγδαιή ζην ΚΝ ζπλδπάδεηαη κε γλσζηηθή έθπησζε θαη ζπγθεθξηκέλα κε απψιεηα 

κλήκεο θαη εθηειεζηηθή δπζιεηηνπξγία. Παξφια απηά, εθφζνλ ν πξνζδηνξηζκφο φπσο 

δφζεθε πην πάλσ ηεο θνηλσληθήο επθπΐαο πξνζνκνηάδεη ηδηαίηεξα κε ηε ζεσξία ηνπ Ννπ, ζα 

πξνηηκεζεί ε δεχηεξε έλλνηα γηα απνθπγή δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ, φπσο απηά πνπ 

ζπδεηήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επθπΐαο.  
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Ζ δπλαηφηεηα αλαπαξάζηαζεο λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ άιισλ είζηζηαη λα 

νλνκάδεηαη Θεσξία ηνπ Ννπ κεηά ην ζρεηηθφ άξζξν ησλ Premack & Woodruff (1978) πνπ 

δηεξεπλνχζε ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο δεμηνηήησλ αλαπαξάζηαζεο ηεο νπηηθήο άιισλ ζε 

πηζήθνπο. Ο ίδηνο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ αληίζηνηρε δεμηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο. 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηξφπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ θαηαλννχκε ηηο πξάμεηο άιισλ 

αλζξψπσλ είλαη κε ηελ απφδνζε ζε απηνχο ζπγθεθξηκέλσλ λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

(Dennett, 1978). ηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία, ε ηθαλφηεηα απηή νλνκάδεηαη «ζεσξία ηνπ 

λνπ» κεηά ηνπο Premack & Woodruff (1978) ηνλίδνληαο ηελ έιιεηςε παξαηεξεζηκφηεηαο 

ζηηο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ άιισλ, θαη, ζπλεπψο, παξφκνηα κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζχληαμεο ζεσξηψλ ζηελ επηζηήκε ή ζηε θηινζνθία δεκηνπξγνχκε λνεηηθά κνληέια σο πξνο 

ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο ζθέςεηο ησλ άιισλ ζηεξηδφκελνη ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη ηελ 

πξφηεξε βησκαηηθή καο εκπεηξία. Ζ άπνςε σο πξνο ηε κε παξαηεξεζηκφηεηα ησλ λνεηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ακθηζβεηείηαη απφ κηα ζεηξά εξεπλεηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα απφ ηνπο 

Baron-Cohen & Cross (1992), νη νπνίνη επηδεηθλχνπλ κέζσ κηαο ζεηξάο πεηξακάησλ ηε 

δπλαηφηεηα παηδηψλ ειηθίαο κέρξη 4 εηψλ λα θαηαλννχλ φηη θάπνηνο ζθέθηεηαη, 

παξαηεξψληαο ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 

βιέκκαηνο θάπνηνπ. ηαλ δειαδή ην βιέκκα θάπνηνπ θαηεπζχλεηαη καθξηά απφ ην βιέκκα 

ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ, είηε αξηζηεξά είηε δεμηά πξνο ην πάλσ κέξνο ηνπ καηηνχ, ελψ 

ηαπηφρξνλα δελ ππάξρεη θάπνην πξνθαλέο αληηθείκελν παξαθνινχζεζεο πξνο ην νπνίν 

θαηεπζχλζεθε ην βιέκκα, ζπκπεξαίλνπκε πσο απηφ ην άηνκν ζθέθηεηαη «θάηη» (Baron-

Cohen & Cross, 1992). Αληί ινηπφλ ηεο έθθξαζεο «ζεσξία ηνπ Ννπ», πηζαλψο λα είλαη 

θαιχηεξε ε έλλνηα ηεο ηθαλφηεηαο αλαπαξάζηαζεο λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ, αθνχ φπσο ζα 

ππνζηεξηρζεί θαη ζηε ζπλέρεηα, ππάξρεη δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο κέζσ ηεο παξαηήξεζεο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ εθθξάζεσλ ησλ άιισλ ηεο λνεηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο.  

Έλαο ζπλήζεο πξνζδηνξηζκφο γηα ηε «Θεσξία ηνπ Ννπ» είλαη πσο απηή απνηειεί ηε 

δεμηφηεηα αλαπαξάζηαζεο λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ φπσο νη πίζηεο, νη ζθέςεηο θαη νη 

πξνζέζεηο ησλ άιισλ (Maylor θαη ζπλ., 2002), αλ θαη ζπρλά ζα πξνζζέηακε θαη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο (Baron-Cohen, & Cross, 1992). Γηα ηελ πεξηγξαθή φκσο ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη άιινη φξνη, φπσο «λνεηηθνπνίεζε» 

(„mentalizing‟) θ.ιπ. Δμαηηίαο φκσο ηεο δπζθνιίαο ηεο ρξήζεο ησλ φξσλ απηψλ ζηελ 

ειιεληθή ζα πξνηηκεζεί ε ρξήζε ηνπ φξνπ «αλαπαξάζηαζε λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ», ελψ νη 
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φξνη «ζεσξία ηνπ Ννπ» θαη «λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζθέςεσλ ή ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ησλ άιισλ» ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπλψλπκα. ε θάζε πεξίπησζε, ην ςπρνινγηθφ θαηλφκελν 

ην νπνίν δηεξεπλάηαη αλαθέξεηαη ζηελ αλαπαξάζηαζε λνεηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ άιισλ. Ζ δπλαηφηεηα απηή, δειαδή ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο λνεηηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ άιισλ θαίλεηαη λα εκθαλίδεηαη αξθεηά λσξίο ζηελ νληνινγηθή αλάπηπμε 

(πεξίπνπ 18 κελψλ) επηηξέπνληαο ηελ έκκεζε, ζησπεξή αληίιεςε ησλ πξνζέζεσλ ησλ 

άιισλ (implicit attribution of intentions), ελψ κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 4 θαη 6 ρξνλψλ ηα παηδηά 

είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα εμεγνχλ ηηο αηηίεο πνπ πηζαλψο νδεγνχλ θάπνηνλ ζε 

κηα εζθαικέλε αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Frith & Frith, 2003). Σν θιαζηθφ 

παξάδεηγκα πεηξακαηηθήο ζπλζήθεο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ζεσξίαο ηνπ Ννπ 

είλαη απηφ ησλ Wimmer θαη Perner (1983), φπνπ έλαο ραξαθηήξαο ηνπνζεηεί κηα ζνθνιάηα 

ζην ληνπιαπάθη ρ θαη θεχγεη, έξρεηαη ε κεηέξα ηνπ θαη κεηαθηλεί ηε ζνθνιάηα ζην 

ληνπιαπάθη ς, επηζηξέθεη ν ραξαθηήξαο θαη ην παηδί θαιείηαη λα απαληήζεη «πνχ ζα ςάμεη 

ηε ζνθνιάηα ηνπ», αιιά θαη ζε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηεο θαηάζηαζεο, φπσο «πνχ είλαη 

πξαγκαηηθά ε ζνθνιάηα;». Ζ δνθηκαζία απηή παξέκεηλε κε ηελ νλνκαζία «1
εο

 ηάμεο 

δνθηκή» ψζηε λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηε «2
εο

 ηάμεο δνθηκή» φπνπ ην παηδί θαιείηαη λα 

επηιχζεη πην πεξίπινθα πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ αλάγθε θαηαλφεζεο 

ηεο πεπνίζεζεο ελφο άιινπ αηφκνπ γηα ηελ πεπνίζεζε θάπνηνπ πξνζψπνπ (Frith & Frith, 

2003). Ζ χπαξμε ζεσξίαο ηνπ Ννπ πξνυπνζέηεη ηε δπλαηφηεηα αλαπαξάζηαζεο ηεο 

αλαπαξάζηαζεο ή «αλαπαξάζηαζεο δεχηεξεο ηάμεο» φπσο ηελ απνθαινχλ νη Baron - 

Cohen, Leslie, & Firth (1985). Απηφ αθξηβψο ην γλσζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πνπ 

αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία νπφηε θαη εκθαλίδνληαη θαη ηα δηάζεκα παηρλίδηα 

ξφισλ (El‟konin, 1971, 1978), ε απνπζία ησλ νπνίσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ζε παηδηά κε 

παζήζεηο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο  (Baron - Cohen, Leslie, & Firth, 1985). Σαπηφρξνλα, ε 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο απηήο ζηα παηδηά ζπζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ (Spanoudis, Natsopoulos & Panayiotou, 2007).  

Παξφιν πνπ ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ ζε ζρέζε κε ηε Θεσξία ηνπ Ννπ (TνM) έρεη 

επηθεληξσζεί ζε κηθξά παηδηά θαη άηνκα κε απηηζηηθέο δηαηαξαρέο, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

μεθίλεζε ε δηεξεχλεζε απηήο ηεο ηθαλφηεηαο ζε κεγαιχηεξνπο πιεζπζκνχο θαη άιιεο 

θαηεγνξίεο ςπρνπαζνινγίαο (Saltzman θαη ζπλ., 2000).  
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Θεσξία ηνπ Ννπ ζην ΚΝ 

Ζ Brothers (Brothers, 1990 απφ Baron-Cohen θαη ζπλ., 1999) πξφηεηλε έλα δίθηπν 

απνηεινχκελν απφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ζην ΚΝ ην νπνίν νλφκαζε «θνηλσληθφ 

εγθέθαιν» θαη ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνλ θνγρνκεησπηαίν ινβφ (orbito-frontal cortex 

(OFC)), ηελ άλσ θξνηαθηθή έιηθα (superior temporal gyrus (STG)) θαη ηελ ακπγδαιή.  

Φαίλεηαη πσο ζην ΚΝ νη ιεηηνπξγίεο ηεο ζεσξίαο ηνπ Ννπ εληνπίδνληαη ζηνλ πξνκεησπηαίν 

θινηφ (medial prefrontal cortex), ζηνλ θξνηαθηθφ ινβφ (temporal lobes) θαη ηνλ αλψηεξν θαη 

θαηψηεξν νπίζζην θξνηαθηθφ έιηθα (posterior superior temporal gyrus). χκθσλα κε ηνπο 

Frith & Frith (2003) ν πξνκεησπηαίνο ινβφο επζχλεηαη γηα ηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε 

αλαπαξαζηάζεηο θπζηθψλ θαη λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη πεξηνρέο ηνπ θξνηαθηθνχ ινβνχ 

πηζαλφηαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή γλψζε ππφ ηε κνξθή ζελαξίσλ θαη ν θξνηαθηθφο 

έιηθαο κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δξψληνο ππνθεηκέλνπ. Ζ ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρή αλαπαξάζηαζε λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηνπο 

άιινπο. πσο ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, παξφκνηα ζηνηρεία ππάξρνπλ 

ζηηο ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεσξία ηνπ Ννπ ζε ζρέζε κε ηελ ακπγδαιή, ε νπνία 

θαίλεηαη λα έρεη ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ επεμεξγαζία εξεζηζκάησλ κε ζπλαηζζεκαηηθφ ή 

θνηλσληθφ πεξηερφκελν (Adolphs, Baron-Cohen, & Tranel, 2002). Γεληθψο βέβαηα, θαίλεηαη 

λα ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηηο έξεπλεο, αθνχ ππάξρεη πιεζψξα εξεπλψλ, αξθεηέο 

απφ ηηο νπνίεο θαηαιήγνπλ ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηηο πεξηνρέο ηνπ ΚΝ 

πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλαγλψξηζε λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηνπο άιινπο, νη νπνίεο 

νθείινληαη θπξίσο ζηα δηαθνξεηηθά δνθίκηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο 

δεμηφηεηαο απηήο (Spunt, & Adolphs, 2014).  

Η ζεσξία ηνπ Ννπ θαη ε θπζηνινγηθή γήξαλζε 

Οη έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γήξαλζε ηνπ ΚΝ επηδεηθλχνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζηνλ πξνκεησπηαίν θαη θξνηαθηθφ ινβνχο, πεξηνρέο νη νπνίεο θαίλεηαη λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εληνλφηεξα ζε δνθηκαζίεο αλαπαξάζηαζεο λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

άιισλ (Slessor, Phillips, & Bull, 2007). Ζ ηζρπξφηεξε ππφζεζε πξνθαλψο ζα ήηαλ πσο κε 

ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζα αλακελφηαλ λα εκθαλίδεηαη ζε θάπνην βαζκφ κείσζε ηεο 

ηθαλφηεηαο απηήο. Αληίζεηα φκσο κε ηελ πξνεηξεκέλε ππφζεζε, εληνπίδνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία ελδείμεηο σο πξνο ην αληίζεην. πγθεθξηκέλα, ε δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηνκέα 

ηεο θηλεηνπνίεζεο θαη ε ζηξνθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ειηθησκέλσλ πξνο ηηο 
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δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ππνβνεζά ηελ αχμεζε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη γηα απηνχο ε 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή δηάδξαζε θαη ηελ επεμεξγαζία 

ζπλαηζζεκάησλ (Happe, Winner, & Brownell, 1998,  Carstensen, Fung & Charles, 2003).  

ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ αλαθνξέο σο πξνο ηελ απμεκέλε ηθαλφηεηα ησλ γεξαηφηεξσλ 

ελειίθσλ ζε ζρέζε κε ηνπο λεαξφηεξνπο ζε δνθηκαζίεο αλαπαξάζηαζεο λνεηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (ζαξθαζκφο, εμαπάηεζε, θαηαπάηεζε θνηλσληθψλ θαλφλσλ) εμαηηίαο ηεο 

αχμεζεο κε ηελ ειηθία ηεο θνηλσληθήο «ζνθίαο» θαη ηεο θνηλσληθήο επθπΐαο (Happe´ 

Winner, & Brownell, 1998).  Τπάξρνπλ αλαθνξέο ζε έξεπλεο πνπ δελ δηαπηζηψλνπλ θακηά 

αιιαγή ζηηο δεμηφηεηεο απηέο κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο (MacPherson, Phillips, & Della 

Sala, 2002). Σαπηφρξνλα ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηηο νπνίεο επηδεηθλχεηαη εκθάληζε έθπησζεο 

ζηελ ελ ιφγσ δεμηφηεηα κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο (Maylor θαη ζπλ., 2002, Sullivan & 

Ruffman, 2004) κε ηε ρξεζηκνπνίεζε πην δπλακηθψλ δνθηκψλ κέηξεζεο (π.ρ. ζχληνκα 

βίληεν) ή πην πεξίπινθσλ δνθηκαζηψλ φπσο ε αλαγλψξηζε λνεηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζην βιέκκα (Baron-Cohen θαη ζπλ., 2001), φπνπ νη γεξαηφηεξνη ελήιηθεο 

έρνπλ κεησκέλε επίδνζε ζε ζρέζε κε ηνπο λεαξφηεξνπο ελήιηθεο (Phillips, McLean, & 

Allen, 2002).  Μηα πηζαλή εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ, ησλ δηθνξνχκελσλ δειαδή 

απνηειεζκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο έξεπλεο, είλαη ε δηαθνξά ζηηο δνθηκαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Οη Sullivan & Ruffman (2004), ζε κηα πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο 

δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη αλάκεζα ζηα απνηειέζκαηα πνπ ππνδεηθλχνπλ αχμεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο (Happe, Winner, & Brownell, 1998) θαη απηά πνπ 

ππνδεηθλχνπλ ζεκαληηθή κείσζε (Maylor θαη ζπλ., 2002), ρξεζηκνπνίεζαλ ηφζν ζηαηηθά 

εξεζίζκαηα φπσο νη Happe, Winner, & Brownell (1998), αιιά θαη δπλακηθά φπσο νη Maylor 

θαη ζπλ. (2002). Σα απνηειέζκαηά ηνπο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ππνδεηθλχνπλ κείσζε ηεο 

δπλαηφηεηαο ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ. Δπίζεο, ζε έξεπλα ησλ Slessor, Phillips, & Bull 

(2007) φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηφζν δπλακηθά εξεζίζκαηα (ζχληνκα βίληεν), πην 

πεξίπινθεο πεηξακαηηθέο δνθηκαζίεο (αλαγλψξηζε λνεηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζην βιέκκα), αιιά θαη ε θιαζηθή δνθηκαζία δηεξεχλεζεο κέζσ ζχληνκσλ 

ηζηνξηψλ θάλεθε πσο ζηηο δπλακηθέο θαη πεξίπινθεο δνθηκαζίεο νη γεξαηφηεξνη ελήιηθεο 

είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ρακειφηεξα απνηειέζκαηα απφ ηνπο λεαξφηεξνπο ελήιηθεο, 

θάηη πνπ δελ παξαηεξήζεθε ζε ζηαηηθέο δνθηκαζίεο κέζσ ηζηνξηψλ. χκθσλα φκσο κε ηνπο 

ζπγγξαθείο παξακέλεη αλνηθηφ ην δήηεκα ηεο ζρέζεο ηεο απφδνζεο ησλ γεξαηφηεξσλ 
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ελειίθσλ κε ηε γεληθφηεξε γλσζηηθή θαηάζηαζή ηνπο θαη θαηά πφζν ε κείσζε απηή 

νθείιεηαη ζε γλσζηηθή έθπησζε θαη ζπλεπψο ζε κείσζε ηνπ αλαγθαίνπ γλσζηηθνχ 

απνζέκαηνο γηα ηελ επηηπρή επεμεξγαζία θνηλσληθψλ πιεξνθνξηψλ. ε κηα ζρεηηθή έξεπλα, 

ην δείγκα ηεο νπνίαο φκσο ήηαλ ζρεηηθά κηθξφ (Saltzman θαη ζπλ., 2000) θάλεθε λα ππάξρεη 

κηα κέζε ζπζρέηηζε, ζρεδφλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αλάκεζα ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

θαη ζε δνθηκαζίεο ζεσξίαο ηνπ Ννπ. ε κηα άιιε έξεπλα (πάιη κε ζρεηηθά κηθξφ φκσο 

δείγκα) νη Gregory θαη ζπλ. (2002) δηαπίζησζαλ πσο αλάκεζα ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

θαη δνθηκαζίεο Θεσξίαο ηνπ Ννπ δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο, εθηφο απφ κηα 

ζπζρέηηζε πνπ ππήξρε αλάκεζα ζην Wisconscin Card Sorting Test θαη ηε δνθηκαζία 

θνηλσληθήο απξέπεηαο (faux-pas), αιιά δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηε δνθηκαζία ηεο ιεθηηθήο ξνήο (verbal fluency) θαη θάπνηα απφ ηηο δνθηκαζίεο 

ζεσξίαο ηνπ Ννπ. Σν δήηεκα φκσο παξακέλεη αλνηθηφ, θπξίσο σο πξνο ηε ζρέζε πνπ 

πηζαλψο έρνπλ νη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο γεληθφηεξα θαη νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

εηδηθφηεξα κε ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο θνηλσληθψλ πιεξνθνξηψλ γεληθφηεξα θαη 

δνθηκαζίεο ζεσξίαο ηνπ Ννπ εηδηθφηεξα. Αληίζεηα, ζε έξεπλεο ζηνλ ειιελφθσλν πιεζπζκφ 

(αζζελείο κε κεησπνθξνηαθηθή άλνηα θαη νκάδα ειέγρνπ, κε ζρεηηθά κηθξφ φκσο δείγκα) 

θαίλεηαη λα ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζηηο 

δνθηκαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεσξία ηνπ Ννπ (Αξεηνχιε, 2008). Ζ επηζηεκνληθή 

ζπδήηεζε γχξσ απφ ην ζέκα ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε λφεζε (cognition) θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη.  Γηα παξάδεηγκα ζε ζρέζε κε ηε Θεσξία ηνπ Ννπ, νη 

O‟Brien θαη ζπλ. (2011) ηζρπξίδνληαη πσο ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

εκθαλίδεηαη πξψηε αλαπηπμηαθά θαη ππνβνεζά ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ 

λα θαηαλννχλ ηηο ζθέςεηο ησλ άιισλ. Αληίζεηα, νη Harwood & Farrar (2006), ηζρπξίδνληαη 

πσο ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο ζθέςεο ησλ άιισλ επηηξέπεη ζηα παηδηά λα κάζνπλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ζπλαηζζήκαηα. Ζ ελαιιαθηηθή άπνςε φπσο εθθξάζηεθε απφ ηνπο Cutting & 

Dunn (1999), ζεσξεί πσο ε θαηαλφεζε ζπλαηζζεκάησλ θαη ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο 

γλσζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ άιινπ (mentalistic competence) απνηεινχλ μερσξηζηέο πηπρέο 

ησλ θνηλσληθψλ – γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ. Παξφκνηα ζεσξία δηαηχπσζε θαη ν 

El‟konin (1971), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αλάπηπμε ησλ ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηελ 

παηδηθή ειηθία δηελεξγείηαη σο έλα παξαιιειφγξακκν ζρήκα ελαιιαγήο αλάκεζα ζηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη γλσζηηθέο πηπρέο ηεο αλάπηπμεο, νη νπνίεο ζπκπαξαζχξνληαη 
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αλαιφγσο ηεο αλαπηπμηαθήο θάζεο ηνπ αηφκνπ θαη ησλ πθηζηάκελσλ πξνβιεκάησλ πνπ 

θαιείηαη λα επηιχζεη ζε ζπζρέηηζε κε ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

εθάζηνηε θάζε κε ελαιιαγή αλάκεζα ζηελ «θπξηαξρία» ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ησλ 

γλσζηηθψλ πηπρψλ.  

ε κηα έξεπλα δηεξεχλεζεο ηεο ζρέζεο ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ κε ηηο ηθαλφηεηεο 

αλαπαξάζηαζεο λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε δείγκα κε ελήιηθεο (Duval et. al, 2010) θάλεθε 

πσο ε έθπησζε πνπ παξαηεξείηαη ζε δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεσξία ηνπ Ννπ 

δηακεζνιαβείηαη απφ γλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

θαη ηελ επεηζνδηαθή κλήκε. ε φ, ηη αθνξά ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο θαη πηζαλή επίδξαζή 

ηνπο, ππάξρνπλ θάπνηεο ελδείμεηο, φπνπ θαίλεηαη πσο νη δνθηκαζίεο ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο 

ηνπ Ννπ επεξεάδνληαη απφ ηηο ιεθηηθέο δεμηφηεηεο (Saltzman θαη ζπλ., 2000). Τπάξρνπλ 

επίζεο εξεπλεηηθέο ελδείμεηο πσο ε δηακεζνιάβεζε ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο αλαζηνιήο, ηνπ εχξνπο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο θαη ηεο ηαρχηεηαο 

επεμεξγαζίαο πξνέβιεπαλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζε λεαξφηεξνπο θαη γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο 

σο πξνο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαηαλφεζεο ηζηνξηψλ θνηλσληθήο απξέπεηαο, ελψ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηηο δηαθνξέο ζηηο ηθαλφηεηεο «ζεσξίαο ηνπ Ννπ» είρε θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (Li 

θαη ζπλ., 2013). ε κηα αλαζθφπεζε ηεο πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθίαο ζε ζρέζε κε ην δήηεκα 

ηεο πηζαλήο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ηθαλφηεηαο αλαπαξάζηαζεο λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηνπο 

γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο, ν Moran (2013) αλαθέξεη πσο νη πηζαλφηεηεο είλαη είηε νη 

δεμηφηεηεο απηέο λα ζρεηίδνληαη κε άιιεο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε ηαρχηεηα 

επεμεξγαζίαο θαη νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζπλεπψο ε έθπησζε ζηηο ηθαλφηεηεο 

αλαπαξάζηαζεο λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο λα 

νθείιεηαη ζηηο πξνεηξεκέλεο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, είηε νη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

«ζεσξία ηνπ Ννπ» δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε έθπησζε κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο εμαηηίαο 

ηεο απφθηεζεο θάπνηνπ είδνπο «θνηλσληθήο ζνθίαο». χκθσλα κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθίαο, θαίλεηαη πσο είλαη πηζαλφηεξε ε πξψηε εθδνρή, θαη 

ζπγθεθξηκέλα, φηαλ νη δεμηφηεηεο αλαπαξάζηαζεο λνεηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κεηξνχληαη κε εξγαιεία φπσο πξφζσπα, θαξηνχλ, ηζηνξίεο θαη βίληεν, ε 

ηππηθή θαηάζηαζε είλαη λα δηαπηζηψλνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε λεαξφηεξνπο 

θαη γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο ζηηο δεμηφηεηεο απηέο, νη νπνίεο ελ κέξεη δηακεζνιαβνχληαη απφ 

ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ ηξέρνπζα επθπΐα, φρη φκσο απφ ηελ 
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απνθξπζηαιισκέλε επθπΐα. Έξεπλεο πνπ έγηλαλ κε ηε κέζνδν ηεο λεπξναπεηθφληζεο 

ππνδεηθλχνπλ πσο νη γεξαηφηεξνη ελήιηθεο πνπ έρνπλ εμίζνπ θαιά απνηειέζκαηα κε 

λεαξφηεξνπο ελήιηθεο ζηηο δεμηφηεηεο απηέο ελεξγνπνηνχλ ελαιιαθηηθνχο κεραληζκνχο 

επεμεξγαζίαο. 

Μεηαθνξέο θαη παξνηκίεο 

Αλ θαη ε κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο παξνηκηψλ 

ζρεηίδεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

παξάγξαθν ΗΗ.3. ζην πιαίζην ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, 

επηιέγεθε ε παξνπζίαζή ηνπο ζην κέξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, αθνχ 

πξφθεηηαη γηα ηθαλφηεηα ε νπνία ζπζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ θνηλσληθή δηάδξαζε, φζν θαη κε 

ηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο. 

Ζ κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο („„figurative language‟‟) απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη αληηθαηνπηξίδεη ζηε γιψζζα απηφ πνπ νλνκάδεηαη ζπρλά σο 

θνηλφο λνπο, ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη ηα θνηλσληθά πξφηππα ηεο νκάδαο ζηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη (Gibbs and Beitel, 1995). Οη θαζεκεξηλέο κεηαθνξέο απνηεινχλ θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ έλα απιφ κέζν γισζζηθήο έθθξαζεο, θαζψο, ζε θάπνην βαζκφ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαιεία δηακφξθσζεο ηξφπσλ θαηαλφεζεο ησλ θνηλσληθψλ, 

πνιηηηζκηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ πξαγκαηηθνηήησλ (Lakoff and Johnson, 1980).  Έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ηεο επηθνηλσλίαο απνηειείηαη απφ κεηαθνξηθέο έλλνηεο (Gibbs, 2008). Γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο δελ απνηειεί πξφβιεκα ε θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο κεηαθνξηθψλ 

εθθξάζεσλ, αθνχ ζε κεγάιν βαζκφ ε ζθέςε ηνπο δνκείηαη κέζσ κεηαθνξψλ, παξνηκηψλ, 

ηεο εηξσλείαο θαη άιισλ ηξφπσλ κεηαθνξηθήο έθθξαζεο (Lakoff and Johnson, 1980). 

Παξφια απηά, γηα θάπνηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ έρνπλ θαηαγξαθεί ζεκαληηθέο δπζθνιίεο 

ζηελ θαηαλφεζε κεηαθνξηθψλ εθθξάζεσλ θαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ ηα άηνκα απηά 

ζηελ επεμεξγαζία ακθίζεκσλ πξνηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξνηκηψλ. 

Νεπξναλαπηπμηαθέο θαη ςπρνπαζνινγηθέο παζήζεηο πνπ θαίλεηαη λα ζπζρεηίδνληαη κε ηελ 

απψιεηα ηεο ηθαλφηεηαο απηήο, ελψ νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο εκθαλίδνληαη ρσξίο θάπνην 

ηδηαίηεξν πξφβιεκα, είλαη νη απηηζηηθέο δηαηαξαρέο, ν Παξθηλζνληζκφο, ε αζζέλεηα 

Αιηζράτκεξ, θάπνηεο λεπξνινγηθέο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, αιιά νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο 

θαη δεκνζηεχζεηο ζην ζέκα ζρεηίδνληαη κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ 

θαηαλφεζε παξνηκηψλ θαη άιισλ κεηαθνξηθψλ εθθξάζεσλ νη αζζελείο κε ηε δηάγλσζε ηεο 
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ζρηδνθξέλεηαο, ελψ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο ζε ζρέζε κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο απηήο κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο  (Thoma & Daum, 2006, 2008). Σαπηφρξνλα 

είλαη πνιχ ζπρλέο νη αλαθνξέο ζε πξνβιήκαηα ζηελ ηθαλφηεηα απηή πνπ παξνπζηάδνληαη 

κεηά απφ ηξαχκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ κεησπνθξνηαθηθνχ θινηνχ, θάηη πνπ έρεη δηαπηζησζεί 

ήδε απφ έξεπλεο ζηα κέζα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα (Luria, 1966).  

Ζ κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξνηκηψλ, απνηειεί 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο ζπλνκηιίαο ησλ αλζξψπσλ, ελψ ε θαηαλφεζή ηεο 

πξνυπνζέηεη απμεκέλε εκπινθή ησλ αλψηεξσλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (Kovecses, 2002). 

ηνλ θαζεκεξηλφ ιφγν νη παξνηκίεο θαη νη ηδησκαηηζκνί εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα ζπρλά σο 

κέζα κεηαθνξηθήο επηθνηλσλίαο θαη κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ σο «γλψξηκεο, 

θαζνξηζκέλεο, πξνηαζηαθέο εθθξάζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ κεηαδίδνληαη παγησκέλεο αιήζεηεο, 

θνηλσληθνί θαλφλεο θαη εζηθέο αξρέο» (Gibbs and Beitel, 1995). πρλά ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλα ιπξηθά ζηνηρεία φπσο ε ξίκα, ην κέηξν, πξνζσπνπνίεζε θαη αιιεγνξία θαη 

ζπγθεθξηκέλεο ζπληαθηηθέο δνκέο. Αλαιπηηθέο αλαζθνπήζεηο ησλ ππαξρνπζψλ ζεσξηψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ηεο κεηαθνξηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο ππάξρνπλ ζην Gibbs (2008).  

χκθσλα κε ηνπο Sperber & Wilson (2002) γηα λα είλαη επηηπρήο ε δηάδξαζε αλάκεζα 

ζηνπο νκηιεηέο είλαη απαξαίηεηε ε ηθαλφηεηα αθαίξεζεο απφ ηελ θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηεο 

πξφηαζεο θαη θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο πνπ επηζπκεί λα κεηαδψζεη ν ζπλνκηιεηήο 

αλαιφγσο ησλ ζπγθείκελσλ. Οη λεπξνγλσζηηθνί κεραληζκνί πίζσ απφ ηελ θαηαλφεζε ηεο 

κεηαθνξηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο εξεπλνχληαη κε ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο ησλ 

λεπξνγλσζηηθψλ επηζηεκψλ. πγθεθξηκέλα, εθηφο ησλ θιαζηθψλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ 

εξεπλψλ, ππάξρνπλ έξεπλεο κε αζζελείο πνπ έρνπλ θάπνηα βιάβε ζην ΚΝ (brain lesions), 

αζζελείο κε λεπξνινγηθέο ή λεπξνςπρηαηξηθέο παζήζεηο θαη δηάθνξεο κέζνδνη καγλεηηθήο 

ηνκνγξαθίαο. Καζψο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ε 

αλαιπηηθή αλαζθφπεζε ησλ εξεπλψλ απηψλ, γηα αλαζθφπεζε βι. Thoma & Daum, (2006). 

Οκαδνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ κέρξη ζήκεξα εξεπλψλ πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα 

πηζαλά ζπκπεξάζκαηα: 

Σα λεπξσληθά δίθηπα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο κεηαθνξηθήο ρξήζεο ηεο 

γιψζζαο ζπκπεξηιακβάλνπλ πεξηνρέο ηνπ κεησπν-θξνηαθηθνχ ινβνχ θαη ππνθινηψδεηο 

πεξηνρέο φπσο ν αξηζηεξφο ζάιακνο, ν θεξθνθφξνο ππξήλαο, ε κειαλή νπζία θαη ε 

παξεγθεθαιίδα. Οη πεξηνρέο απηέο αθνξνχλ θαη ηα δχν εκηζθαίξηα, αλ θαη ε έξεπλα 
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ππνδεηθλχεη δηαθνξηθή εκπινθή ησλ εκηζθαηξίσλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ παξνηκηψλ θαη ησλ 

κεηαθνξψλ. πγθεθξηκέλα, ην δεμηφ εκηζθαίξην θαίλεηαη λα εκπιέθεηαη πεξηζζφηεξν ζηε 

δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ ζπγθείκελσλ ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ εκθαλίδεηαη κηα παξνηκία ή 

κηα κεηαθνξηθή έθθξαζε θαη ζηελ θαηαλφεζε πξσηφηππσλ κεηαθνξψλ ζε αληίζεζε κε ηηο 

θνηλφηνπεο, ελψ ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην ζηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ηεο πιεξνθνξίαο ηεο 

κεηαθνξηθήο έθθξαζεο θαη ζηε δηαδηθαζία αλάιπζεο θνηλφηνπσλ κεηαθνξψλ (Forgács, 

Lukács & Pléh, 2014). ε ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ ελλνηψλ, θαίλεηαη πσο 

νη κεηαθνξέο απνηεινχλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν δηεξεχλεζεο ηεο δνκήο ηνπο. πγθεθξηκέλα, 

φηαλ δεηείηαη απφ ελήιηθεο λα απνηππψζνπλ εηθαζηηθά ζπγθεθξηκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

έλλνηεο δηαπηζηψλεηαη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο – ζηφρνπ (π.ρ. ραξά - ☺), αλαπαξάζηαζε 

ζεκαίλνληνο γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα αληηθεηκέλνπ (π.ρ. ραξά – ην απηνθίλεηφ ηνπ), 

ρξσκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο (π.ρ. ζιίςε – καχξε θηγνχξα), ζελάξηα (π.ρ. ζιίςε – κνηξαίν 

δπζηχρεκα), ζπκβαηηθέο – θνηλφηνπεο κεηαθνξέο (π.ρ. αγάπε – θαξδνχια) θαη δπλακηθέο 

πξσηφηππεο κεηαθνξέο (π.ρ. αγάπε – δχν ππξακίδεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη πάληα δίπια ε κηα 

ζηελ άιιε, αιιά δελ ζα γίλνπλ έλα πνηέ). πλεπψο, ηα ζεκαζηνινγηθά δίθηπα ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ελήιηθεο γηα ηελ απεηθφληζε ηνπο 

ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο, φζν θαη κε κεηαθνξέο (Μεηαμάο, 

2010). Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεηαθνξάο σο πηζαλνχ ηξφπνπ αλαπαξάζηαζεο 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ελλνηψλ επηδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηεο κεηαθνξηθήο γιψζζαο ζε 

έξεπλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θνηλσληθή λφεζε. Ζ ραξαθηεξηζηηθή επθνιία ρξήζεο ησλ 

κεηαθνξψλ απφ θπζηνινγηθφ πιεζπζκφ ελειίθσλ σο εξγαιείν αλαπαξάζηαζεο 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ελλνηψλ απνηειεί έλα ζηνηρείν πνπ ππνδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο 

κεηαθνξηθήο θαηαλφεζεο ηεο γιψζζαο γηα ηελ θαηαλφεζε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  

ΚΝ θαη θνηλσληθή λόεζε 

ε φ, ηη αθνξά ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαίλεηαη πσο ν πξνκεησπηαίνο ινβφο θαη 

ηδηαίηεξα ν κεησπνθνγρηθφο θινηφο έρεη ηδηαίηεξν ξφιν, θάηη πνπ ζεκεηψλεηαη θπξίσο ζε 

αζζελείο κε ηξαχκαηα ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο ηνπ ΚΝ, αξρήο γελνκέλεο κε ηε γλσζηή 

πεξηγξαθή ηνπ Phineas Gage (Damasio, 2005), θαίλεηαη φκσο θαη ζε έξεπλεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαη είηε ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα έθθξαζεο θαη 
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θαηαλφεζεο ζπλαηζζεκάησλ, ηε ζεσξία ηνπ Ννπ, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο 

κεηαθνξηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο. Σν ίδην θαηλφκελν, δειαδή ηεο δπζθνιίαο θαηαλφεζεο 

θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, αιιά θαη θαηλφκελα 

εκθάληζεο θνηλσληθήο απξέπεηαο εθ‟ κέξνπο ησλ αζζελψλ, εκθαλίδνληαη θαη ζε πεξηπηψζεηο 

βιάβεο ζηηο πεξηνρέο απηέο ηνπ ΚΝ (π.ρ. Beer & Ochsner, 2006). Αλ θαη νη ζχγρξνλεο 

κέζνδνη δηεξεχλεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΝ έρνπλ νδεγήζεη ζε πνιχ πην ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή ηεο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππνπεξηνρέο ηνπ θινηνχ θαη εηδηθφηεξα 

ηνπ κεησπνθνγρηθνχ θινηνχ γηα ηελ αλαγλψξηζεο θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ, δηαρσξίδνληαο π.ρ. ην κέξνο απηφ ηνπ θινηνχ ζε πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο «δεζηήο» - ζπλαηζζεκαηηθήο πηπρήο ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο 

λνεηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ άιινπ θαη ηεο «θξχαο» - γλσζηηθήο αλαπαξάζηαζεο  (π.ρ. Hynes, 

Baird & Grafton, 2006), ή ζε πεξηνρέο ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ πνπ αλαπαξηζηνχλ 

ζπλαηζζήκαηα θαη πξάμεηο θαη απηέο πνπ αλαπαξηζηνχλ άηνκα παξφκνηα κε εκάο πνπ 

επηζπκνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί καο (π.ρ. Frith & Frith, 2006), ε εμαληιεηηθή πεξηγξαθή 

ησλ πεξηνρψλ απηψλ δελ εκπίπηεη ζηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Θα 

πεξηνξηζηνχκε ζπλεπψο ζηε δηαπίζησζε πσο νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πξαγκαηψλνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ πεξηνρή απηή ηνπ ΚΝ, θάηη πνπ επηδεηθλχεηαη ηφζν απφ ζχγρξνλεο 

έξεπλεο κε ηε ρξήζε ηνπ καγλεηηθνχ ηνκνγξάθνπ, φζν θαη απφ έξεπλεο ζε αζζελείο κε 

βιάβεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο.   

Άιιε πεξηνρή ηνπ ΚΝ πνπ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή λφεζε είλαη ε 

ακπγδαιή, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ηφζν ζηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηα 

ζπλαηζζήκαηα, φζν θαη ζηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζεσξία ηνπ Ννπ (Adolphs θαη 

ζπλ., 1994, Adolphs, Tranel & Damasio, 1998, Frith & Frith, 2006).  

Δθηφο ησλ πξνεηξεκέλσλ, ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ επηηπρή θνηλσληθή δηάδξαζε θαίλεηαη λα 

έρνπλ θάπνηεο πεξηνρέο ησλ θξνηαθηθψλ ινβψλ (νη θξνηαθηθνί πφινη, ε αηξαθηνεηδήο έιηθα 

θαη πεξηνρέο ηνπ θξνηαθηθνχ θινηνχ), αθνχ θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη ε ελεξγνπνίεζή ηνπο 

κε ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ζπγθείκελσλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη 

θάπνην ζπλαίζζεκα ή κε άιια ιφγηα κε ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζελάξηα (Frith & Frith, 2007). 

ε έξεπλεο φπνπ κειεηήζεθαλ νη επηπηψζεηο λεπξνεθθπιηζηηθψλ παζήζεσλ 

δηαπηζηψζεθαλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: ε έξεπλεο κε αζζελείο, νη νπνίνη πάζρνπλ απφ 

κεησπνθξνηαθηθή άλνηα δηαπηζηψζεθε έθπησζε ζηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

46 
 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηε ζεσξία ηνπ Ννπ (Αξεηνχιε, 2008), ζε δνθηκέο 1
εο

 

θαη 2
εο

 ηάμεο, ζε ηζηνξίεο θνηλσληθήο απξέπεηαο θαη ζην ηεζη αλαγλψξηζεο λνεηηθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην  βιέκκα (Gregory θαη ζπλ., 2002, Modinos θαη ζπλ., 

2009) θαη ζηελ αλαγλψξηζε εθθξάζεσλ αξλεηηθψλ (Lough θαη ζπλ., 2006) θαη ζεηηθψλ 

(Rosen θαη ζπλ., 2004) ζπλαηζζεκάησλ. ε αζζελείο κε άιηζρατκεξ δηαπηζηψζεθε έθπησζε 

ζε δνθηκαζίεο ζεσξίαο ηνπ Ννπ 2
εο

 ηάμεο (Gregory θαη ζπλ., 2002, Fernandez-Duque, Baird 

& Black, 2009) θαη ζε δνθηκαζίεο αλαγλψξηζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ φπσο ηεο ιχπεο, ηεο αεδίαο θαη ηνπ θφβνπ (Drapeau θαη ζπλ., 2009), αιιά φρη 

ζε δνθηκαζίεο 1
εο

 ηάμεο (Gregory θαη ζπλ., 2002, Fernandez-Duque, Baird & Black, 2009) ή 

ζε ζπλαηζζήκαηα φπσο ηεο ραξάο, ηεο έθπιεμεο θαη ηνπ ζπκνχ (Drapeau θαη ζπλ., 2009). 

πλεπψο, θαίλεηαη πσο ν κεησπηαίνο θινηφο έρεη ηδηαίηεξε επίδξαζε ζηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, ελψ φηαλ ε λεπξνεθθπιηζηηθή πάζεζε είλαη πηφ δηάρπηε, ηφηε θαίλεηαη πσο 

επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν νη πην πεξίπινθεο δνθηκαζίεο, ππνδεηθλχνληαο πσο πηζαλψο λα 

πξφθεηηαη γηα ιεηηνπξγία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθή απηνλνκία, αλ θαη ζηηο πην 

πεξίπινθεο εθθάλζεηο ηεο κάιινλ επεξεάδεηαη θαη απφ άιιεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο.  

Γήξαλζε, ΚΝ θαη θνηλσληθή λόεζε 

Ζ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ ζε άιινπο δηαθνξνπνηείηαη, φπσο έρνπκε ήδε 

πξναλαθέξεη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, θαηά θχξην ιφγν θαηά ην ζηάδην ηεο χζηεξεο 

ελήιηθεο δσήο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα δνθηκέο ηχπνπ Θεσξίαο ηνπ Ννπ.  ηε βηβιηνγξαθία 

ππάξρνπλ αλαθνξέο εξεπλψλ φπνπ δελ δηαπηζηψλεηαη θακηά ειηθηαθή δηαθνξά ζηελ 

ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ φηαλ απηή κεηξάηαη κέζσ γισζζηθψλ δνθηκψλ, ελψ 

ηελ ίδηα ζηηγκή παξαηεξνχληαη δηαθνξέο φηαλ ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ 

κεηξάηαη σο ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ ζην πξφζσπν, ή φηαλ ε δνθηκή είλαη 

ζην πιαίζην ηεο Θεσξίαο ηνπ Ννπ (ToM task) (e.g. Phillips, MacLean & Allen, 2002).  ε 

θάπνηεο έξεπλεο αλαθέξνληαη ειηθηαθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε λεαξφηεξνπο θαη 

γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο θαη ζε δνθηκέο κε γισζζηθφ πιηθφ (Isaacowitz θαη ζπλ. 2007).  ε 

αξθεηέο έξεπλεο αλαθέξνληαη δηαθνξηθέο επηδξάζεηο ηεο ειηθίαο ζηελ ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο δηαθνξεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ζπγθεθξηκέλα, νη γεξαηφηεξνη ελήιηθεο έρνπλ 

ρεηξφηεξε επίδνζε ζηελ αλαγλψξηζε θάπνησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη θαιχηεξε ζηελ 

αλαγλψξηζε άιισλ (e.g. Suzuki θαη ζπλ. 2007).  Έξεπλεο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ 

fMRI θαηά ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ ππνδεηθλχνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 
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λεαξφηεξσλ ελειίθσλ (γηα ηνπο νπνίνπο θαηαγξάθεηαη εληνλφηεξε δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

πεξηνρή ηεο ακπγδαιήο θαη ηνπ ηππφθακπνπ ζην δεμηφ εκηζθαίξην) θαη ησλ γεξαηφηεξσλ 

ελήιηθσλ (right anterior – ventral insula cortex) (Fischer θαη ζπλ., 2005).  Γεληθφηεξα, ζε 

ζρέζε κε ηηο λεπξνινγηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε λεαξφηεξνπο θαη γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο 

ππάξρεη ζηε βηβιηνγξαθία ε «ππφζεζε ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 

κεησπηαίνο ινβφο επεξεάδεηαη απφ ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε ελσξίηεξα θαη εληνλφηεξα απφ 

φ, ηη άιιεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο, ελψ ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο ζεσξείηαη 

πσο απηή είλαη θαη ε αηηία ηεο γλσζηηθήο έθπησζεο πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηε γήξαλζε (π.ρ. 

Haug θαη ζπλ.,1983). Ζ πεξηνρή απηή φκσο είλαη ηδηαίηεξα επξεία θαη είζηζηαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα λα δηαρσξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε δχν ππνπεξηνρέο κε δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο (π.ρ. 

Parkin, Walter, & Hunkin, 1995, Rolls, 1996, Petrides & Milner, 1982). πσο αλαθέξζεθε 

ήδε, ππάξρνπλ θαη ππνζέζεηο σο πξνο ηνλ δηαθνξεηηθφ ξφιν πνπ έρνπλ απηέο νη πεξηνρέο 

ζηελ επεμεξγαζία θνηλσληθψλ πιεξνθνξηψλ (Frith & Frith, 2006). ε αζζελείο κε βιάβεο 

ζηελ κεζνθνηιηαθή πεξηνρή ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ (ventromedial lesions) παξαηεξείηαη 

έθπησζε ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ελψ δελ ππάξρεη θακηά έθπησζε ζηηο γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο, θαη αθξηβψο ην αληίζεην ζπκβαίλεη ζε αζζελείο κε βιάβεο ζηνλ νπίζζην πιάγην 

πξνκεησπηαίν θινηφ (dorsolateral prefrontal damage), νη νπνίνη δελ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, αιιά έρνπλ κεησκέλε απφδνζε ζε 

δνθηκαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο (Rolls θαη ζπλ., 1994).  Έρεη επίζεο 

παξαηεξεζεί πσο νη αζζελείο κε βιάβεο ζηελ κεζνθνηιηαθή πεξηνρή ηνπ πξνκεησπηαίνπ 

ινβνχ (ventromedial lesions) δπζθνιεχνληαη αηζζεηά ζηελ αλαγλψξηζε θνηλσληθά απξεπνχο 

ζπκπεξηθνξάο (faux pas or social slips) (Stone, Baron-Cohen, & Knight, 1998). Οη ειηθηαθέο 

δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο έρεη ηελ επζχλε ε κεζνθνηιηαθή πεξηνρή 

ηνπ πξνκεησπηαίνπ ινβνχ (ventromedial region) δελ είλαη ηφζν μεθάζαξεο, ζε αληίζεζε κε 

ηελ έθπησζε ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο ζεσξείηαη πσο πξαγκαηψλνληαη ζηνλ 

πιάγην νπίζζην πξνκεησπηαίν θινηφ  (dorsolateral region).  ε θάπνηεο έξεπλεο έγηλε 

πξνζπάζεηα δηαρσξηζκνχ ησλ πεξηνρψλ απηψλ κε ηε ρξήζε ζρεηηθψλ λεπξνςπρνινγηθψλ 

δνθηκαζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη MacPherson θαη ζπλ. (2002) εμέηαζαλ ηελ ππφζεζε ηεο 

γήξαλζεο ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ, ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο δνθηκέο.  πγθεθξηκέλα, 

γηα ηε κέηξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πεξηνρήο ηνπ πιάγηνπ νπίζζηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ 

(dorsolateral region of the frontal lobes) ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξείο δνθηκαζίεο εθηειεζηηθψλ 
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ιεηηνπξγηψλ θαη εξγαδφκελεο κλήκεο, ελψ γηα ηε κέηξεζε ηεο κεζνθνηιηαθήο πεξηνρήο ηνπ 

πξνκεησπηαίνπ ινβνχ (ventromedial regions) ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξείο δνθηκαζίεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο ιήςεο απνθάζεσλ.  Ζ δηαπίζησζε ήηαλ πσο ελψ ππήξραλ 

ζεκαληηθέο ειηθηαθέο δηαθνξέο ζηηο ηξείο δνθηκαζίεο γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ, νη δηαθνξέο 

ζηηο δνθηκέο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο ιήςεο απνθάζεσλ ήηαλ ζρεηηθά αζήκαληεο. 

Απηφ, πηζαλψο, λα ππνδεηθλχεη πσο νη πεξηνρέο απηέο επεξεάδνληαη απφ ηε γήξαλζε ζε 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα, ζπγθεθξηκέλα, νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πξαγκαηψλνληαη νη γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο επεξεάδνληαη ελσξίηεξα, ελψ νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πξαγκαηψλνληαη νη 

θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο παξακέλνπλ ζρεηηθά αλέπαθεο θαηά ηε γήξαλζε 

θαη, ζπλεπψο, ε επίδνζε ζε ζρεηηθέο δνθηκέο (π.ρ. αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ 

ζην πξφζσπν) δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο φηαλ ζπγθξίλνληαη λεαξφηεξνη 

θαη γεξαηφηεξνη ελήιηθεο.  πσο είδακε θαη πξνεγνπκέλσο φκσο, ζε θάπνηεο έξεπλεο απηφ 

είλαη θαη ην απνηέιεζκα (π.ρ. Happe`, Winner, & Brownell 1998), ελψ ζε άιιεο 

παξαηεξείηαη αθξηβψο ην αληίζεην (π.ρ. Maylor θαη ζπλ., 2002).  Μηα πηζαλή εμήγεζε ησλ 

δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο έξεπλεο ζηε βηβιηνγξαθία είλαη πσο δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε ε πηζαλή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο ηθαλφηεηεο ηεο θνηλσληθήο λφεζεο θαη 

ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, π.ρ. αλάκεζα ζηηο δνθηκέο πνπ αθνξνχλ ηε Θεσξία ηνπ Ννπ θαη 

ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο (Perner & Lang 1999, Moses 2001, McKinnon & Moscovitch 

2007, German & Hehman 2006). πλεπψο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ απηήλ ηελ πνιχ ζχληνκε 

επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο 

λφεζεο σο πξνο ηηο ειηθηαθέο δηαθνξέο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αιιαγέο πνπ ε ειηθία επηθέξεη 

ζηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο. Σαπηφρξνλα, είλαη νπζηψδεο λα δηεπθξηληζηεί ε εγθπξφηεηα ησλ 

εξγαιείσλ κέηξεζεο. Οη έξεπλεο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηαηηθέο εηθφλεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο νδεγνχλ ζε δηθνξνχκελα απνηειέζκαηα, ηα νπνία πηζαλψο λα 

νθείινληαη ζην είδνο ησλ εξεζηζκάησλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα 

ησλ λεπξνεπηζηεκψλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ πθηζηάκελε θαηαλφεζε ησλ ςπρνινγηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. πγθεθξηκέλα, αλαιφγσο ηεο ππφζεζεο πνπ θπξηαξρεί ζε ζρέζε κε ηηο 

ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο, αλαδεηνχληαη νη ζρεηηθέο δνκέο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη 

νη κεηαμχ ηνπο δηαζπλδέζεηο. ε φηη αθνξά ηελ αλαθάιπςε ησλ λεπξψλσλ – θαζξεθηψλ 

(Zelazo, Chandler, & Crone, 2012) θαη πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζηνλ 
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αξηζκφ ηνπο ή ζηηο δηαζπλδέζεηο ηνπο θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε δελ γλσξίδνπκε θαηά 

πφζν έρνπλ δηεμαρζεί θάπνηεο έξεπλεο.  

Γεληθψο, ζπλνςίδνληαο ηηο κέρξη ζήκεξα έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο λφεζεο θαη 

ηεο θπζηνινγηθήο γήξαλζεο ζεκεηψλνπκε ηα αθφινπζα: 

ε έξεπλεο κε δνθηκαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεσξία ηνπ Ννπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηζηνξίεο 1
εο

 θαη 2
εο

 ηάμεο αλαπαξαζηάζεηο λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε άιινπο (Perner & 

Wimmer, 1983), ελίνηε θαηαγξάθεηαη αχμεζε ηεο δεμηφηεηαο απηήο κε ηελ αχμεζε ηεο 

ειηθίαο (Happe, Winner & Brownell, 1998), ελίνηε κείσζε ηεο δεμηφηεηαο κε ηελ αχμεζε 

ηεο ειηθίαο θαη γηα ηηο δχν δνθηκαζίεο (Maylor θαη ζπλ., 2002, Charlton θαη ζπλ., 2009). ε 

θάπνηεο έξεπλεο, θαίλεηαη ε δνθηκή 1
εο

 ηάμεο λα κελ εκθαλίδεη δηαθνξέο ζηελ εθηέιεζή ηεο 

απφ λεαξφηεξνπο θαη γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο, ελψ κεηψλεηαη ε επζηνρία ησλ γεξαηφηεξσλ 

ελειίθσλ ζε δνθηκαζίεο 2
εο

 ηάμεο (McKinnon, & Moscovitch, 2007). ε έξεπλεο φπνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν ε δνθηκαζία 1
εο

 ηάμεο, θαίλεηαη αληίζεηα λα παξνπζηάδνληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο (Sullivan, & Ruffman, 2004). ε 

έξεπλεο φπνπ ε δνθηκαζία ήηαλ νη ζχληνκεο ηζηνξίεο θνηλσληθήο απξέπεηαο (faux-pas) δελ 

δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα απνηειέζκαηα ησλ λεαξφηεξσλ θαη ησλ γεξαηφηεξσλ 

ζπκκεηερφλησλ (MacPherson θαη ζπλ., 2002). ε έξεπλεο φπνπ νη ηθαλφηεηεο 

αλαπαξάζηαζεο λνεηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηνπο άιινπο κεηξήζεθαλ κε 

δνθηκαζία αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην βιέκκα, ζε φιεο 

αλεμαηξέησο θαηαγξάθεθε κείσζε ηεο δεμηφηεηαο απηήο κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο (Bailey 

& Henry, 2008, Pardini & Nichelli, 2009, Phillips, McLean, & Allen, 2002, Slessor, Phillips, 

& Bull, 2007). 

ε φηη αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζην πξφζσπν, θαηαγξάθεθε 

κείσζε ηεο δεμηφηεηαο απηήο κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο, ηφζν φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηαηηθά εξεζίζκαηα (θσηνγξαθίεο), φζν θαη φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπλακηθά εξεζίζκαηα 

(βίληεν), κε ηνπο γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά κεησκέλεο δεμηφηεηεο 

αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ (Sullivan, & Ruffman, 2004). ε θάπνηεο 

έξεπλεο θάλεθε λα κελ ππάξρεη δηαθνξά ζηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα, θάηη πνπ παξαηεξήζεθε 

φκσο ζηα πηφ πεξίπινθα θαη θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα (Duval θαη ζπλ., 2010). ε θάπνηεο 

έξεπλεο δελ δηαπηζηψζεθε δηαθνξά ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ππήξρε φκσο ζεκαληηθή 

έθπησζε ηεο δεμηφηεηαο αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ αξλεηηθψλ 
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ζπλαηζζεκάησλ κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο (Keightley θαη ζπλ., 2006), ή απνπζία δηαθνξψλ 

ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, αιιά χπαξμε δηαθνξψλ ζηα νπδέηεξα θαη αξλεηηθά (McDowell, 

Harrison, & Demaree, 1994). ε άιιεο έξεπλεο δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε 

λεαξφηεξνπο θαη γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο ζηελ αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (Brosgole & Weisman, 1995) ή ζηελ αλαγλψξηζε φισλ ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, εθηφο ηεο αεδίαο γηα ηελ νπνία δελ δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο 

(Calder θαη ζπλ., 2003). Γηαθνξέο επίζεο παξαηεξήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ αλαγλψξηζε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ φπσο ε ιχπε (MacPherson θαη ζπλ., 2002, 2006) ή ν ζπκφο 

(Malatesta θαη ζπλ., 1987), αιιά φρη ζηηο εθθξάζεηο ηεο ραξάο θαη άιισλ ζπλαηζζεκάησλ 

(MacPherson θαη ζπλ., 2002).   

ΙΙ.3. Γλσζηηθέο δεμηόηεηεο 

Ζ παξαηήξεζε ηεο χπαξμεο γλσζηηθήο έθπησζεο, ε νπνία ζπλνδεχεη ηε γήξαλζε είλαη 

ηφζν παιηά, φζν θαη ε παξαηήξεζε ησλ ζσκαηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηε 

γήξαλζε (Salthouse, 2004). Φαίλεηαη πσο ε γλσζηηθή έθπησζε πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηε 

θπζηνινγηθή γήξαλζε δελ είλαη νκνηφκνξθή ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο, αθνχ θάπνηεο, φπσο ην 

ιεμηιφγην κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ άιιεο, φπσο νη 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ε κλήκε εθπίπηνπλ ζρεηηθά λσξίο (π.ρ. Christensen, 2001, 

Schaie, 1994). 

Οη πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζρέζε ηεο θπζηνινγηθήο γήξαλζεο θαη 

ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο δηάθνξεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο αλαθέξνπλ θπξίσο πξνβιήκαηα ζε 

ζρέζε κε ηελ ρσξεηηθφηεηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο (π.ρ., Park & Hedden, 2001), ηε 

δηαρείξηζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αλαζηνιή (inhibition π.ρ., Hasher & 

Zacks, 1988, Hasher, Quig & May, 1997), θαη ηελ ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ 

(π.ρ., Salthouse, 1996). χκθσλα κε ηελ ππφζεζε ηεο γεληθφηεξεο επηβξάδπλζεο ηεο 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ (Salthouse, 1996), φζν απμάλεηαη ε πεξηπινθφηεηα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, ηφζν απμάλεηαη θαη ε έθπησζε πνπ 

αλακέλεηαη λα παξαηεξεζεί κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο. Μηα άιιε ππφζεζε ζρεηίδεηαη κε ηηο 

δπζθνιίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο κλήκεο θαη 

ηε δπζθνιία ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ (π.ρ. Burke θαη ζπλ., 2000). Τπάξρεη 

επίζεο ε ππφζεζε πσο νη απψιεηεο ζηηο αηζζεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζηα αηζζεηήξηα φξγαλα 

είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ έθπησζε πνπ παξαηεξείηαη κε ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε (π.ρ., Baltes 
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& Lindenberger, 1997; Lindenberger & Baltes, 1994, Lindenberger & Ghisletta, 2009). 

πσο θαίλεηαη απφ ηηο ζεσξίεο απηέο, νη ππνζέζεηο ζρεηίδνληαη κε ηε γεληθφηεξε 

αξρηηεθηνληθή ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην θελφ ζε απηή σο 

πηζαλή εμήγεζε ηεο παξαηεξνχκελεο έθπησζεο κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο. πγθεθξηκέλα, 

φπνηα θαη αλ είλαη ε γεληθφηεξε πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο, δειαδή ε έιιεηςε ρψξνπ γηα 

θχιαμε πιεξνθνξηψλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηξέρνπζα επεμεξγαζία, ε αδπλακία 

δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ κε αλαθαηεχζπλζή ηνπ, ε επηβξάδπλζε ηεο 

επεμεξγαζίαο, ηα πξνβιήκαηα κε ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο αλαπαξαζηάζεηο, ή ε κεησκέλε 

πξφζβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην θεληξηθφ ζχζηεκα επεμεξγαζίαο εμαηηίαο πξνβιεκάησλ 

ζηελ είζνδν ηεο πιεξνθνξίαο, επεξεάδνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο αλεμαηξέησο. χκθσλα κε 

ηνλ Salthouse (2003), ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο είλαη αξθεηά 

έληνλε, αξρίδεη ελσξίο θαηά ηελ ελήιηθε δσή, παξνπζηάδεηαη ζε κεγάιν εχξνο θαη ζε 

δηαθνξεηηθέο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, δελ ζπλνδεχεηαη πάληνηε απφ αηνκηθέο δηαθνξέο θαη 

απνηειεί ζπιινγηθφ θαηλφκελν. Γηα ιφγνπο ζπληνκίαο, ζηε ζπλέρεηα, ρσξίο λα επειπηζηνχκε 

ζε εμαληιεηηθή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, αλαθέξνληαη θάπνηα νπζηαζηηθά επξήκαηα, 

θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ απηψλ θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε. 

Μλήκε 

Ο φξνο κλήκε αλαθέξεηαη επξχηεξα ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Ννπ ζε ζρέζε κε ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε, θχιαμε θαη αλάθιεζε δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ (Hoyer 

& Verhaeghen, 2006). Δίλαη γεληθψο απνδεθηφ φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε κλήκεο, 

αλαιφγσο ηνπ ρξφλνπ θχιαμεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ηνπ είδνπο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ηπγράλεη 

επεμεξγαζίαο θ.ιπ. (π.ρ. Roediger, Marsh, & Lee, 2002). ε φ, ηη αθνξά ηε γήξαλζε θαη ηελ 

επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα κλήκεο παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή έθπησζε 

ζηηο κλεκνληθέο δνθηκαζίεο, νη νπνίεο ζεσξείηαη φηη θαηαγξάθνπλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο 

κλεκνληθήο ιεηηνπξγίαο (Li θαη ζπλ., 2001).  Μέζα απφ κηα ζεηξά εξεπλψλ θαίλεηαη πσο ε 

επεηζνδηαθή κλήκε, ε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο θαη ε εξγαδφκελε κλήκε παξνπζηάδνπλ 

εθπησηηθή ηάζε κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο, ελψ νη ιεθηηθέο δεμηφηεηεο παξνπζηάδνπλ πνιχ 

πεξηζζφηεξε ζηαζεξφηεηα (Hoyer & Verhaeghen, 2006). Φαίλεηαη πσο ε ηζρπξφηεξε 

επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηε κλήκε ζρεηίδεηαη κε ηελ επεηζνδηαθή κλήκε θάηη πνπ 

επηδεηθλχεηαη ζε ζεηξά εξεπλψλ  (π.ρ. Salthouse, 2003, La Voie & Light, 1994, Light θαη 

ζπλ., 2000, Zacks θαη ζπλ., 2000). Μηα ζεκαληηθή πηπρή ζε ζρέζε κε ηηο ελδείμεηο γηα ηελ 
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αξλεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ε ειηθία ζηε κλήκε είλαη νη ζπζρεηίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη 

αλάκεζα ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ γεξαηφηεξσλ ελήιηθσλ ζηνλ αηζζεηεξηαθφ ηνκέα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ αθνή θαη ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε κλήκε (π.ρ. Lindenberger 

& Ghisletta, 2009, Verhaegen, Collette & Majerus, 2014). ε θάζε πεξίπησζε, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ε ζπρλφηεηα εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ ζε ζρέζε κε ηε κείσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ ζε δνθηκαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κλήκε, 

ζπλεπψο είλαη αλακελφκελν λα πξνθχςνπλ παξφκνηα επξήκαηα θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

ε κηα έξεπλα κε ειιελφθσλν πιεζπζκφ, θαίλεηαη πσο εθηφο ηεο ειηθίαο, ην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν επίζεο ζπζρεηίδεηαη κε ηε ιεθηηθή επεηζνδηαθή κλήκε (Constantinidou θαη ζπλ., 

2014). 

Δθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

Ο φξνο «εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο» αλαθέξεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

έιεγρν ηεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηαηφπηζεο 

ηεο πξνζνρήο (Shifting between tasks or mental sets), αλαλέσζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο (Updating and monitoring of working memory 

representations) θαη ηνπο αλαζηαιηηθνχο κεραληζκνχο ειέγρνπ (Inhibition of prepotent 

responses)  (Miyake θαη ζπλ., 2000).  

Ζ έλλνηα ησλ εθηειεζηηθψλ ή επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία 

ειέγρνπ ηεο επεμεξγαζίαο, ηελ ζηνρνζέηεζε, θ.ιπ. Ζ γεληθφηεξε ηδέα ηεο χπαξμεο δνκψλ 

ζην ΚΝ νη νπνίεο είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ εθηέιεζε θάπνηαο ιεηηνπξγίαο θαη πεξηνρψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ηεο εθηέιεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ εκθαλίδεηαη ήδε απφ ηηο 

αξρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα ζε δηαθνξεηηθέο έξεπλεο, θπξίσο λεπξνινγηθέο, φπσο π.ρ. 

ηνπ Bernstein
7
 (1990), ελψ θαη λεπξνςπρνινγηθέο ζεσξίεο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΝ 

δηαρσξίδνπλ ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ ζην αηζζεηεξηαθφ κέξνο, ηε ζχλζεζε ησλ 

αηζζεηεξηαθψλ εξεζηζκάησλ θαη ηνλ έιεγρν (Luria, 1966). Ζ έλλνηα φκσο ησλ εθηειεζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ παξνπζηάδεη ακθηζεκία, έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο σο επηηειηθέο, 

                                                           
7   ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο, ε αλζξψπηλε θίλεζε απνηειείηαη απφ έλα δίθηπν, ην νπνίν αληηθαηνπηξηδφηαλ θαη 

ζην ΚΝ, φπνπ ν θεληξηθφο ξφινο, σο πξνο ηνλ έιεγρν ηεο θίλεζεο αλήθε ζηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ (ζχκθσλα κε ηε 

ζεσξία, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θίλεζεο ειεγρφηαλ ν ζρεδηαζκφο κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε, αλ ππήξρε δηαθνξά 

επαλαζρεδηαδφηαλ ε θίλεζε, ελψ ν κεραληζκφο ειέγρνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ δηθηχνπ, ψζηε λα κπνξεί αλά πάζα 

ζηηγκή λα δηαθφςεη ηελ θίλεζε ή λα ηε δηαθνξνπνηήζεη θαη ζεσξείηαη πσο πξαγκαηψλεηαη κέζσ λεπξσληθψλ ζπλδέζεσλ 

ησλ πεξηνρψλ ηεο θίλεζεο, ησλ αηζζεηεξηαθψλ θινηψλ θαη ηνπ κεησπηαίνπ θινηνχ). 
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ππάξρνπλ απφςεηο φηη πξφθεηηαη γηα κηα εληαία ιεηηνπξγία θ.ιπ. (Luszcz, 2011). Πηζαλψο, νη 

δπζθνιίεο απηέο λα πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο χπαξμεο δχν δηαθνξεηηθψλ ζεσξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζην δήηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο λεπξνςπρνινγηθήο, γηα ηελ νπνία νη 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο εξεπλνχληαη νπζηαζηηθά σο εθηειεζηηθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη ηε 

γλσζηηθή, φπνπ νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη θαηαλνεηέο σο ην απνηέιεζκα 

ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ κέηξεζεο (φ.π.).  

Οη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζεσξείηαη φηη πξαγκαηψλνληαη ζηνλ κεησπηαίν ινβφ, κηα 

πεξηνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αηξνθία θαηά ηε γήξαλζε (π.ρ. Dempster, 1992). Αλ θαη ε 

άπνςε πσο νη αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη κε ηελ ειηθία ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

νθείινληαη ζηελ αηξνθία ησλ κεησπηαίσλ ινβψλ ζεσξείηαη ππεξαπινπζηεπκέλε (π.ρ. 

Luszcz, 2011), γεληθψο, θαίλεηαη πσο ε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο ηθαλφηεηαο επηηπρνχο 

ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο γλσζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εμαξηάηαη απφ ηε 

δηαηήξεζε ή φρη αλέπαθσλ ησλ πεξηνρψλ ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ (Rodrigue & Kennedy, 

2011). Οη δπζθνιίεο ζηνλ έιεγρν ηεο επεμεξγαζίαο απνηεινχλ έλα απφ ηα πην ζπρλά 

αλαθεξφκελα ζηε βηβιηνγξαθία πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γήξαλζε  (π.ρ., May θαη 

ζπλ., 1999, Braver & Barch, 2002). Τπάξρνπλ επίζεο ελδείμεηο σο πξνο ηε ζπζρέηηζε ηεο 

έθπησζεο ζηηο δεμηφηεηεο απηέο θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ θνηλσληθή 

δηάδξαζε (π.ρ. MacPherson, Phillips, & Della Sala, 2002, Moran, 2013). ε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο κάιηζηα, ζεσξείηαη πσο νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο παξά απφ ηελ ειηθία (Henry, von Hippel & Baynes, 2009). 

ε ζρεηηθή έξεπλα κε ειιελφθσλν πιεζπζκφ (Constantinidou, Christodoulou & Prokopiou, 

2012) θαίλεηαη πσο νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο επεξεάδνληαη απφ ηα ρξφληα εθπαίδεπζεο, 

αλ θαη ε ειηθία επίζεο είρε ζεκαληηθή επίδξαζε, ζε αληίζεζε κε ηηο ιεμηινγηθέο δεμηφηεηεο, 

νη νπνίεο παξέκελαλ ζηαζεξέο κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο, αιιά δηακεζνιαβνχληαλ απφ ηα 

ρξφληα εθπαίδεπζεο.  

Λόγνο θαη νκηιία 

Πηζαλή έθπησζε ζηηο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο ζπλεπάγεηαη αλαπφθεπθηα κε κηα ζεηξά 

πξνβιεκάησλ ζηελ επηθνηλσλία κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θνηλσληθή δηάδξαζε γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο (Thornton & Light, 2006). Χο γλσζηφλ, ε θπζηνινγηθή γήξαλζε 

ζπλνδεχεηαη απφ αιιαγέο ζηα αηζζεηεξηαθά φξγαλα. ε φ, ηη αθνξά ηε γιψζζα, ε κείσζε 
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ηεο δπλαηφηεηαο επεμεξγαζίαο ήρσλ πςειήο ζπρλφηεηαο (Presbycusis), νη νπνίνη είλαη 

ζεκαληηθνί θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο νκηιίαο, πηζαλψο ζπλεηζθέξεη ηδηαίηεξα ζηε κείσζε 

ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. πγθεθξηκέλα, δπζρεξαίλεηαη ε αλαγλψξηζε ήρσλ νκηιίαο θαη 

ζπλεπψο ηεο θαηαλφεζεο ιέμεσλ, αθφκε θαη ζε ζπλζήθεο απνπζίαο ζνξχβνπ (Thornton & 

Light, 2006). 

Οη γεξαηφηεξνη ελήιηθεο επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν επίζεο απφ ηελ απνπζία 

πξνζσδηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε γιψζζα, φηαλ ιφγνπ ράξε νη πξνηάζεηο δηαβάδνληαη 

«ςπρξά»  (Thornton & Light, 2006). Έλα παξάδεηγκα πνπ αλαθέξεηαη ζπρλά ζε ζρέζε κε 

ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο είλαη ην γεγνλφο πσο ην 

ιεμηιφγην ζπλερίδεη λα απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο (βι. Verhaeghen, 2003). Απηφ 

είλαη αξθεηά πηφ ζπλεζηζκέλν εχξεκα ζε δηαρξνληθέο έξεπλεο. Παξά ηε ζεηηθή αχμεζε 

φκσο, ππάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο πνπ αλαθέξνπλ πξνβιήκαηα φηαλ νη γεξαηφηεξνη ελήιηθεο 

θαινχληαη λα αλαθαιέζνπλ ιέμεηο απφ ηε καθξνρξφληα κλήκε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

αλάιπζε ησλ Connor θαη ζπλ. (2004), ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη δεδνκέλα απφ 

καθξνρξφληεο δνθηκέο ζην Boston naming test θαη ζηα νπνία θαίλεηαη πσο ε απφδνζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είρε απψιεηα ηεο ηάμεο ηνπ 2% αλά δεθαεηία. πσο αλαθέξζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο, ζε παξφκνηεο έξεπλεο ζε ειιελφθσλν πιεζπζκφ, θαίλεηαη φηη ην ιεμηιφγην 

παξακέλεη ζηαζεξφ κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο, αιιά δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε 

(Constantinidou, Christodoulou, & Prokopiou, 2012). 

Οη ζεσξίεο ζηε βάζε ησλ νπνίσλ έγηλε πξνζπάζεηα εμήγεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γεξαηφηεξνη ελήιηθεο ζηελ αλάθιεζε ιεμηθνινγηθψλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ηε καθξνπξφζεζκε κλήκε, εθηφο απφ ηε ζεσξία ηεο γεληθφηεξεο 

επηβξάδπλζεο ηεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, ζρεηίδνληαη επίζεο κε δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη γεξαηφηεξνη ελήιηθεο ζε ζρέζε κε ηνπο λεαξφηεξνπο ελήιηθεο ζηελ 

αλαζηνιή επεμεξγαζίαο άζρεησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζπλεπψο ζηηο δπζθνιίεο ειέγρνπ ηεο 

επεμεξγαζίαο, ζηηο «αδχλακεο» ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο κλήκεο θαη 

ζπλεπψο ζε αδπλακία ελεξγνπνίεζεο (Thornton & Light, 2006). πσο αλαθέξζεθε ήδε 

φκσο, ε θπζηνινγηθή γήξαλζε επηθέξεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο αηζζεηεξηαθέο δπλαηφηεηεο ησλ 

γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ. Γηα παξάδεηγκα νη δπλαηφηεηεο ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ ζηελ 

θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή έθπησζε, θάηη πνπ νθείιεηαη ηφζν 

ζηηο κεησκέλεο αηζζεηεξηαθέο δπλαηφηεηέο ηνπο, φζν θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 
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γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

(Pichora-Fuller & Singh, 2006). Ζ γήξαλζε επεξεάδεη ηφζν ην πεξηθεξεηαθφ αθνπζηηθφ 

ζχζηεκα, φζν θαη ηηο αλψηεξεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ πξαγκαηψλνληαη ζην ΚΝ 

(Aydelott, Leech & Crinion, 2011). Γηα ηελ αθξίβεηα ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζην 

πεξηθεξεηαθφ αθνπζηηθφ ζχζηεκα είλαη ηφζν ηζρπξή, ψζηε ζρεδφλ φινη νη ελήιηθεο άλσ ησλ 

70 εηψλ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα απψιεηαο αθνήο ζε θάπνην βαζκφ (Gates & Mills, 

2005). Ζ απψιεηα απηή ζρεηίδεηαη κε αχμεζε ηεο αλαγθαίαο νπδνχο ψζηε λα γίλεη αληηιεπηφ 

ην αθνπζηηθφ εξέζηζκα ζε φιεο ηηο ζπρλφηεηεο, αιιά κε κεγαιχηεξε έληαζε ζηηο 

πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο (Aydelott, Leech & Crinion, 2011). ε δηάθνξεο έξεπλεο 

ππνδεηθλχεηαη πσο νη γεξαηφηεξνη ελήιηθεο δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε 

ζρέζε κε λεαξφηεξνπο ελήιηθεο ζε δνθηκαζίεο αλαγλψξηζεο απιψλ ερεηηθψλ εξεζηζκάησλ, 

ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ησλ πην πεξίπινθσλ ερεηηθψλ εξεζηζκάησλ, φπνπ νη 

γεξαηφηεξνη ελήιηθεο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο απψιεηεο (φ.π.). Δθηφο, βέβαηα, ηεο αχμεζεο 

ηεο νπδνχο γηα ηελ αλαγλψξηζε αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ, ε θαηαλφεζε ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο επεξεάδεηαη θαη απφ ηε γεληθφηεξε γλσζηηθή έθπησζε ζε 

αλψηεξεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ παξαηεξείηαη ζηηο ειηθίεο απηέο. πγθεθξηκέλα, ε 

κείσζε ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, ηεο 

πξνζνρήο θαη ηεο ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο (Salthouse, 2006) επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ λα θαηαλννχλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο 

(φπνπ απαηηείηαη ηαρχηεηα >140 ιέμεσλ ην ιεπηφ), ελψ είλαη εκθαλέο φηη ε ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο ησλ πξνζσδηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκηιίαο ζα επεξεαζηνχλ ζε αθφκα 

κεγαιχηεξν βαζκφ. Οη Simos, Kasselimis, θαη Mouzaki (2011) αλαθέξνπλ πσο ππάξρνπλ 

θαηαγεγξακκέλεο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ηεο ειηθίαο ζε δηάθνξεο κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηηο ιεμηινγηθέο δεμηφηεηεο, κε ηελ επίδξαζε απηή λα είλαη ζπλήζσο αξλεηηθή, αλ θαη 

ππάξρνπλ θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα φηη ε επίδξαζε απηή δηαπηζηψλεηαη κφλν ζε άηνκα άλσ 

ησλ 70 ή θαη 75 εηψλ, ελψ ε επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο είλαη 

πνιχ πην μεθάζαξε θαη ζεηηθή ζε ζχγθξηζε κε άιιεο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο (Simos, 

Kasselimis, θαη Mouzaki, 2011). ε ειιελφθσλν πιεζπζκφ, ε έξεπλα ησλ Simos, 

Kasselimis, θαη Mouzaki, (2011) επηδεηθλχεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηελ απφδνζε ζε 

κεηξήζεηο γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, ηφζν ειηθηαθέο, φζν θαη νθεηιφκελεο ζην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο (παξφκνηα απνηειέζκαηα ζε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηελ Κχπξν, βι. 
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Constantinidou, Christodoulou, & Prokopiou, 2012). Μηα ελδηαθέξνπζα άπνςε είλαη πσο ζε 

φ, ηη αθνξά ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ, θαίλεηαη πσο ε έθπησζε 

είλαη ηδηαίηεξα πην έληνλε ζηηο αζθήζεηο πνπ απαηηνχλ γισζζηθή παξαγσγή, νλνκαηνπνηία, 

νινθιήξσζε ιέμεσλ θ.ιπ., ελψ ζε φ, ηη αθνξά ηελ θαηαλφεζε, ε έθπησζε δελ 

παξνπζηάδεηαη ηφζν έληνλε ή λα νθείιεηαη ηδηαίηεξα ζηελ ειηθία (Burke & Mackay, 1997). 

πλεπψο, θαίλεηαη πσο ην ιεμηιφγην δελ επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο, 

ελψ επεξεάδεηαη κε πνιχ πηφ θαζαξφ ηξφπν απφ ηηο ππφινηπεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο απφ 

ηελ εθπαίδεπζε. 

Γλσζηηθό απόζεκα 

πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε έθπησζε ζηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο πνπ 

παξαηεξείηαη κε ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα βαζκφ επειημίαο (βι. π.ρ. 

Willis θαη ζπλ., 2009). Οη πξψηεο αλαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη (αλ θαη δελ ην νλνκάδνπλ έηζη) 

κε ην γλσζηηθφ απφζεκα εληνπίδνληαη ήδε απφ ηνλ Baltes (1987), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη 

δηαδξνκέο αλάπηπμεο θαηά ηε γήξαλζε δελ είλαη γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη γηα φια ηα 

άηνκα εθπησηηθέο, θάπνηεο αλαπηχζζνληαη, θάπνηεο δηαηεξνχληαη θαη θάπνηεο εθπίπηνπλ, 

ελψ επεξεάδνληαη απφ κηα ζεηξά άιινπο παξάγνληεο άζρεηνπο κε ηε ρξνλνινγηθή ειηθία 

θαζεαπηή θαη δηαδξνχλ αλακεηαμχ ηνπο κε ηδηαίηεξα δπλακηθφ ηξφπν. Με ηελ έλλνηα ηνπ 

γλσζηηθνχ απνζέκαηνο ππνλνείηαη ε επειημία ζηελ εκθάληζε έθπησζεο ζε δηάθνξεο 

λεπξνεθθπιηζηηθέο παζήζεηο, ζε θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο, αιιά θαη θαηά ηε 

θπζηνινγηθή γήξαλζε, σο ν παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηε δηαδξνκή ηεο αλάπηπμεο ηεο 

ςπρνινγηθήο ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ πάζεζε ή ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε. Μηα ζεηξά εξεπλψλ 

επηδεηθλχνπλ πσο δηάθνξεο αηνκηθέο εκπεηξίεο, φπσο ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ε 

ελαζρφιεζε κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ε 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζπζρεηίδνληαη κε κεησκέλν ξίζθν εκθάληζεο άλνηαο θαη κε 

κεησκέλε ηαρχηεηα εθδήισζεο γλσζηηθήο έθπησζεο θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε (Stern, 

2009). Ζ επειημία απηή πνπ παξαηεξείηαη ζηελ έθπησζε εμεγείηαη ζπλήζσο κέζσ δχν 

δηαθνξεηηθψλ ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπψλ, απηή ηνπ εγθεθαιηθνχ (ή λεπξνινγηθνχ) 

απνζέκαηνο θαη απηή ηνπ γλσζηηθνχ απνζέκαηνο (Giogkaraki, Michaelides & 

Constantinidou, 2013). Με άιια ιφγηα, ην απφζεκα απνηειεί ηε δψλε επειημίαο ζε ζρέζε κε 

ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο, είηε σο 
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απνηέιεζκα ελαιιαθηηθήο ελεξγνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, είηε σο 

απνηέιεζκα ηεο δνκήο ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ (Stern, 2009). Αλ θαη νη δηαθνξέο αλάκεζα 

ζην εγθεθαιηθφ θαη ζην γλσζηηθφ απφζεκα είλαη θαζαξά ζεσξεηηθέο, αθνχ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φιεο νη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζπκβαίλνπλ ζην ΚΝ, κπνξεί, παξφια απηά, 

λα δηαρσξηζηεί σο «παζεηηθφ» απφζεκα (αλαθέξεηαη ζηηο δνκέο ηνπ ΚΝ, ην κέγεζνο ηνπ 

εγθεθάινπ, ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπλάςεσλ αλάκεζα ζηνπο λεπξψλεο θ.ιπ.) θαη ην «ελεξγφ» 

απφζεκα (ελεξγφο ξφινο ησλ εκπεηξηψλ θαη πξνζπάζεηα ηνπ ΚΝ λα αληεπεμέιζεη ζηε 

«βιάβε»). χκθσλα κε ηελ «παζεηηθή» νπηηθή σο πξνο ην απφζεκα (π.ρ. εγθεθαιηθφ 

απφζεκα), ην κέγεζνο γηα παξάδεηγκα ηνπ εγθεθάινπ ή ν αξηζκφο ησλ λεπξψλσλ είλαη 

δπλαηφλ λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ εκθάληζε ηεο έθπησζεο, ε νπνία είλαη φκσο αλαπφθεπθηε 

κεηά απφ ζπγθεθξηκέλε νπδφ, π.ρ. απψιεηαο ζπλάςεσλ κεηαμχ ησλ λεπξψλσλ, ελψ ε 

«ελεξγεηηθή» νπηηθή σο πξνο ην απφζεκα ζεσξεί πσο ην ΚΝ πξνζπαζεί λα αληεπεμέιζεη 

ζηηο αιιαγέο είηε κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο πθηζηάκελσλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 

απνθηήζεθαλ δηά ηεο εκπεηξίαο, είηε κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ελαιιαθηηθψλ γλσζηηθψλ 

δηθηχσλ (Stern, 2009). χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Stern (2009), ην εγθεθαιηθφ απφζεκα 

πξνζδηνξίδεηαη σο νη αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε δνκή ηνπ εγθεθάινπ θαη 

επηηξέπνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα λα αληεπεμέξρνληαη θαιχηεξα ζε πεξίπησζε παζνινγίαο 

ηνπ ΚΝ. Οη δηαθνξέο απηέο είλαη ζπλήζσο πνζνηηθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην κέγεζνο ηνπ 

εγθεθάινπ, αξηζκφο λεπξψλσλ ή ζπλάςεσλ αλάκεζα ζηνπο λεπξψλεο. Σαπηφρξνλα, νη 

εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ, φπσο ε εθπαίδεπζε είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηελ αλαηνκία ηνπ 

ΚΝ κέζσ ηεο γέλεζεο λεπξψλσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο αληίζηαζεο ζηελ απφπησζε απηψλ. 

Σν γλσζηηθφ απφζεκα απφ ηελ άιιε αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα 

επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη νη νπνίνη ηνπο επηηξέπνπλ λα αληεπεμέιζνπλ θαιχηεξα 

απφ άιια άηνκα ζε παζνινγηθέο ζπλζήθεο. Σέινο, ην λεπξνινγηθφ απφζεκα αλαθέξεηαη ζε 

αηνκηθέο δηαθνξέο ζηα λεπξσληθά δίθηπα επεμεξγαζίαο εξεζηζκάησλ, ηα νπνία ζε θάπνηα 

άηνκα θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηα θαη λα πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα ζε 

παζνινγηθέο ζπλζήθεο. πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο φκσο, ν δηαρσξηζκφο απηφο 

είλαη ελ πνιινίο ζρεηηθφο, αθνχ φιεο νη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πξαγκαηψλνληαη ζην ΚΝ, 

θαη ζπλεπψο νη δηαθνξέο αλαθέξνληαη θπξίσο ζην επίπεδν αλάιπζεο (Stern, 2009). Σν 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ην γλσζηηθφ απφζεκα είλαη ε επίδξαζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπ 

αηφκνπ, φπσο ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ε ελαζρφιεζε κε θπζηθή άζθεζε, νη 
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επαγγεικαηηθέο ηνπ εκπεηξίεο θ.ιπ. ζηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ησλ γλσζηηθψλ ηνπ 

ιεηηνπξγηψλ θαηά ηε γήξαλζε ή ζε πεξηπηψζεηο παζνινγίαο, γεγνλφο ήδε θαηαγεγξακκέλν 

ζε κηα ζεηξά εξεπλψλ θαη κεηααλαιχζεσλ (Barulli & Stern, 2013). Ζ επίδξαζε απηή βέβαηα 

δελ είλαη ζίγνπξν φηη κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί άκεζα κε δηάθνξεο παξεκβαηηθέο κεζφδνπο, 

αθνχ πηζαλψο λα πξφθεηηαη γηα καθξνρξφληα επίδξαζε θαη νη βξαρππξφζεζκεο παξεκβαηηθέο 

κέζνδνη λα κελ έρνπλ ηελ ίδηα απνηειεζκαηηθφηεηα (Barulli & Stern, 2013). Οη πην ζπρλνί 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία σο απηνί πνπ επεξεάδνπλ ηε δπλαηφηεηα 

δηαηήξεζεο ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαηά ηε γήξαλζε ή σο πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο 

ζε πεξίπησζε εκθάληζεο παζνινγίαο είλαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, νη επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, ην επίπεδν επθπΐαο θαη ε αεξνβηθή 

άζθεζε (Albert θαη ζπλ., 1995, Christensen, 2001, Hillman, Erickson & Kramer, 2008, 

Steffener & Stern, 2012, Stern, 2009). Σν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν είλαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 

βηβιηνγξαθία ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, αθνχ αθφκα θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ή ε ελαζρφιεζε κε ηελ αεξνβηθή άζθεζε θαη ν πγηήο ηξφπνο 

δηαβίσζεο ζπζρεηίδνληαη κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (Schaie, 2011). Δθηφο φκσο ησλ 

δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη θαζνξίδνληαη απφ ηηο εκπεηξίεο, ζχκθσλα κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ πνπ δφζεθε πξνεγνπκέλσο ζην γλσζηηθφ απφζεκα, απηφ αθνξά θαη ζηηο 

ελαιιαθηηθέο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο ελεξγνπνηνχληαη απφ ηα άηνκα πνπ θαίλεηαη 

λα αληεπεμέξρνληαη θαιχηεξα ζηηο παζνινγηθέο ζπλζήθεο ή ζηε γήξαλζε. Φαίλεηαη πσο 

ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ αληηζηάζκηζε ηεο έθπησζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 

γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε γήξαλζε θαη ηε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο, ηα 

πξνβιήκαηα ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζηε κλήκε έρνπλ νη γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο 

(Giogkaraki, Michaelides & Constantinidou, 2013), νη νπνίεο δηαηεξνχληαη φπσο 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ζρεηηθά αλέπαθεο κε ηε γήξαλζε, επεξεάδνληαη ηδηαίηεξα 

έληνλα απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ ππνινίπσλ 

ιεηηνπξγηψλ, ηνπιάρηζηνλ ζε έξεπλεο ζηελ παηδηθή ειηθία. Σν θαηλφκελν ηεο ζπζρέηηζεο ηεο 

θνηλσληθήο λφεζεο κε άιιεο ιεηηνπξγίεο, φπσο νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο (π.ρ. Moran, 

2013) νδεγεί ζην εξψηεκα θαηά πφζν ην γλσζηηθφ απφζεκα δηαζέηεη θάπνην ηδηαίηεξν ξφιν 

ζε ζρέζε κε ηε δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε, 

εθφζνλ πηζαλφηαηα ε έθπησζε πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ ειηθία απηή ζηελ θνηλσληθή 

λφεζε δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ έθπησζε πνπ θαηαγξάθεηαη ζε άιιεο γλσζηηθέο 
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ιεηηνπξγίεο, φπσο νη εθηειεζηηθέο. Ζ πηζαλφηεηα λα ππάξρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ 

γλσζηηθνχ απνζέκαηνο ζηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαηά ηε 

θπζηνινγηθή γήξαλζε απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη κηα δπλεηηθή εμήγεζε σο πξνο ηα 

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε δηαθνξεηηθέο έξεπλεο ηεο αλάπηπμεο ηεο 

θνηλσληθήο λφεζεο, φπνπ θάπνηεο ππνδεηθλχνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο, άιιεο δελ θαίλεηαη 

λα εληνπίδνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε γεξαηφηεξνπο θαη λεαξφηεξνπο ελήιηθεο, ελψ ζε άιιεο 

πξνθχπηεη βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε ηε γήξαλζε.  

Βαζηθή ππόζεζε ηεο έξεπλαο 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνπο άιινπο ζεσξείηαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν 

ηεο θνηλσληθήο λφεζεο (Adolphs, 2001; Firth & Firth, 2007), ελψ είζηζηαη λα κεηξάηαη κέζσ 

δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ, φπσο ε αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ ζην πξφζσπν, αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ ζηε θσλή, αλαγλψξηζε 

ζπλαηζζεκάησλ ζε ηζηνξίεο θαη άιιεο κεηξήζεηο φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. Οη 

κεηξήζεηο απηέο αλακέλεηαη λα ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο.  Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζπρλά ζηηο έξεπλεο ηεο θνηλσληθήο λφεζεο είλαη ε αδπλακία λα ιεθζεί ππφςε 

ε ζπζρέηηζε πνπ πηζαλψο λα ππάξρεη αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή λφεζε θαη ηηο γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο (EF), ε επεηζνδηαθή κλήκε 

(ΔM) θαη άιιεο. ηελ παξνχζα έξεπλα πξνβιέπεηαη πσο νη κεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο 

λφεζεο ζα εκθαλίδνπλ ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο κεηξήζεηο ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

(EF) θαη ηεο επεηζνδηαθήο κλήκεο (ΔM). Σέινο, ε θνηλσληθή λφεζε αλακέλεηαη λα 

ζπζρεηίδεηαη κε δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο, φπσο ε ειηθία, ην θχιν θαη ε κφξθσζε, θαη κε 

κεηξήζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο, φπσο ζα κεηξάηαη απφ ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ Π.Ο.Τ. (WHOQOL, 1998).  

ε φ, ηη αθνξά ηε ζχγθξηζε ησλ λεαξψλ θαη ησλ γεξαηφηεξσλ ελήιηθσλ αλακέλεηαη πσο 

ην θαηλφκελν ηεο «ζεηηθφηεηαο» ζα εκθαληζηεί ζηνπο γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο ζε φιεο ηηο 

δνθηκέο θνηλσληθήο λφεζεο. πλεπψο, ε ππφζεζε είλαη πσο ελψ ζε φ,ηη αθνξά ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα δελ ζα παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε 

λεαξφηεξνπο θαη γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο, ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα νη γεξαηφηεξνη 

ελήιηθεο ζα παξνπζηάζνπλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο. Σέινο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, αλακέλεηαη λα ππάξρεη κηα ζεηξά απφ δνθηκαζίεο, νη νπνίεο ζα 

επηδεηθλχνπλ πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ζε ζρέζε κε ηελ απψιεηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηηο 
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ππφινηπεο ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ θαίλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία λα έρνπλ 

πξνζηαηεπηηθφ ξφιν θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ην γλσζηηθφ απφζεκα γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

ππφινηπσλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ είλαη νη γισζζηθέο (Constantinidou, Christodoulou 

& Prokopiou 2012, Giogkaraki, Michaelides & Constantinidou, 2013). Παξφκνην ξφιν 

αλακέλεηαη λα έρνπλ θαη ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή λφεζε. 
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Μεζνδνινγία 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε κέηξεζε θάπνηαο δεμηφηεηαο είλαη ζεκαληηθφ λα δηελεξγείηαη 

κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία. ε φ, ηη αθνξά ηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, ε επηινγή ησλ 

εξγαιείσλ θαζνξίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα πθηζηάκελα, ζηαζκηζκέλα ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα εξγαιεία, ηα πιείζηα απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ «θιαζηθά» ζηελ 

ςπρνινγηθή έξεπλα (Lezak θαη ζπλ., 2012) θαη ηαπηίδνληαη κε ηα αληίζηνηρα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ Νεπξνγλσζηηθή Έξεπλα Δλειίθσλ 

(Constantinidou, Christodoulou & Prokopiou, 2012).   

πλήζσο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο γλσζηηθήο πηπρήο ηεο θνηλσληθήο λφεζεο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη  γηα παξάδεηγκα ην «Strange story test» (Happé, Winner, & Brownell, 

1998),  ην ηεζη αλαγλψξηζεο θνηλσληθήο απξέπεηαο, «faux pas» (Stone, Baron-Cohen, & 

Knight, 1998), νη δνθηκαζίεο 1
εο

 ηάμεο - «first order false belief», (Wimmer & Perner, 1983, 

Baron-Cohen θαη ζπλ., 1985) θαη νη δνθηκαζίεο 2
εο

 ηάμεο - «second order false belief», 

(Perner & Wimmer, 1985). Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο γλσζηηθήο πηπρήο ηεο θνηλσληθήο 

λφεζεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αξρηθά κεηαθξάζηεθε ζηελ ειιεληθή ην ηεζη 

αλαγλψξηζεο θνηλσληθήο απξέπεηαο, «faux pas» (Stone, Baron-Cohen, & Knight, 1998). 

Αθνινχζσο, ζε δνθηκαζηηθέο ρνξεγήζεηο δηαθάλεθε φηη εθηφο ηνπ ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ ζε 

ζρέζε κε ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ, ε ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα ζα κπνξνχζε λα 

κεηξεζεί θαη κε άιινπο ηξφπνπο. πγθεθξηκέλα, επηιέγεθε ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο δνθηκήο 

θαηαλφεζεο παξνηκηψλ. Ο ιφγνο γηα απηή ηελ επηινγή έγθεηηαη ζηε ζεκαζία ηεο 

θαηαλφεζεο κεηαθνξηθνχ ιφγνπ θαηά ηελ θνηλσληθή δηάδξαζε (π.ρ. Μεηαμάο, 2010). 

Σαπηφρξνλα, ε δπλαηφηεηα εηνηκαζίαο κηαο ζεηξάο παξνηκηψλ ζηελ Κππξηαθή δηάιεθην ζα 

έδηλε έλα «πιενλέθηεκα» ζηνπο γεξαηφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο, θάηη πνπ δελ πθίζηαηαη κε ηα 

ππφινηπα δνθίκηα, ηα πιείζηα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ζηελ θνηλή ειιεληθή δεκνηηθή γιψζζα 

θαη ζπλεπψο ε δνθηκαζία ζα απνθηνχζε κεγαιχηεξε νηθνινγηθή εγθπξφηεηα. Σέινο, νη 

παξνηκίεο απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηε «ζπκππθλσκέλε» θνηλσληθή γλψζε / ζηεξεφηππα / 

πίζηεο / πξνθαηαιήςεηο θ.ιπ., θάηη πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο δεμηφηεηεο ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Ννπ, φπσο ηελ έρνπκε πξνζδηνξίζεη (Maylor θαη ζπλ., 2002). Με ηηο θππξηαθέο παξνηκίεο 

δηαζθαιίδεηαη ε κέηξεζε ηεο δεμηφηεηαο θαηαλφεζεο ηνπ λνήκαηνο απηνχ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν δηαβηνχλ. Ζ ηθαλφηεηα 
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θαηαλφεζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ λνήκαηνο ησλ παξνηκηψλ απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο 

πξαγκαηνινγηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο (pragmatics)  θαη είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο θαηά 

ηε δηάδξαζε θαη ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ηεο γιψζζαο, αθνχ πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα 

θαηαλφεζεο ησλ ζπγθείκελσλ ηεο πξφηαζεο, ηεο νπηηθήο ηνπ θφζκνπ ηνπ «θαηαζθεπαζηή» 

ηεο παξνηκίαο, ελψ ππάξρεη ζσξεία εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ σο πξνο ηε ζπζρέηηζε ηεο 

γισζζηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο αλαπαξάζηαζεο λνεηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (Spanoudis, Natsopoulos & Panayiotou, 2007).  

Γηα ηε κέηξεζε ηεο «δεζηήο» πηπρήο ηεο θνηλσληθήο λφεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 

αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο 

ηεζη θαηαλφεζεο ζχληνκσλ ηζηνξηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ησλ 

εξψσλ (Hynes, Baird, & Grafton, 2006), ην θιαζζηθφ ηεζη αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζην πξφζσπν (Sommer θαη ζπλ., 2008), ηεζη 

θαηαλφεζεο απιψλ θαη πεξίπινθσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζην πξφζσπν «faces test» 

(Baron-Cohen, Wheelwright & Jolliffe, 1997), ηεζη αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ απφ ην βιέκκα (Baron-Cohen & Cross, 1992) θαη ζπλδπαζκφο νπηηθψλ θαη 

ερεηηθψλ εξεζηζκάησλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ (Golan, Baron-

Cohen & Hill, 2006). Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ δνθηκαζηψλ πνπ επηιέγεζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο αηηηνινγείηαη ζηε ζπλέρεηα αλά 

δνθηκαζία ζην αλάινγν ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο δεκηνπξγήζεθε ςεθηαθή βάζε δνθηκαζίαο 

ζην ινγηζκηθφ πξφγξακκα Adit (Copyright © 2005-2012 by Adit Software). ια ηα ηεζη 

ρνξεγήζεθαλ ζε ςεθηαθή κνξθή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζηνπο νπνίνπο επίζεο δίδνληαλ 

αθνπζηηθά θαη "πνληίθη" ππνινγηζηή γηα λα είλαη ζε ζέζε λα απαληνχλ. ηα ηεζη θνηλσληθήο 

λφεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δνθηκαζίαο θαηαλφεζεο παξνηκηψλ, θάζε 

ζπκκεηέρνληαο θαζφηαλ κφλνο ζηνλ ππνινγηζηή, ελψ πάληνηε βξηζθφηαλ δίπια ηνπ έλαο 

εξεπλεηήο ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαδφηαλ θάπνηα βνήζεηα. ε φιεο ηηο δνθηκαζίεο ππήξρε 

εηζαγσγηθφ θείκελν κε ηηο νδεγίεο, αθνινχζσο, εθφζνλ ν ζπκκεηέρνληαο επέιεγε ην ΟΚ, 

εκθαληδφηαλ ζηελ νζφλε ην εξέζηζκα (εηθφλα, ήρνο, βίληεν ή θείκελν) κε ηηο επηινγέο 

αλαιφγσο ηνπ ηεζη. Αθνχ επέιεγε ν ζπκκεηέρνληαο θάπνηα απάληεζε ην πξφγξακκα 

πξνρσξνχζε ζηελ επφκελε εξψηεζε. Γελ ππήξρε επηινγή «δελ γλσξίδσ», νχηε δπλαηφηεηα 
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λα πξνζπεξάζεη θάπνην εξέζηζκα, ηα νπνία εκθαλίδνληαλ κε ηπραία ζεηξά πξνβνιήο
8
 (εθηφο 

ηνπ ηεζη αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην βιέκκα, φπνπ ηα εξεζίζκαηα 

εκθαλίδνληαλ κε πξνθαζνξηζκέλε απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ ηεζη ζεηξά). Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

γηα φζνπο ζπκπιήξσζαλ φιεο ηηο δνθηκαζίεο, δελ ππήξμε απψιεηα δεδνκέλσλ. Σν ινγηζκηθφ 

πξφγξακκα θαηέγξαθε ηνλ ρξφλν αληίδξαζεο, ηελ επηινγή ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ηελ 

επζηνρία (1 ή 0) γηα θάζε εξέζηζκα, ελψ ππήξρε δπλαηφηεηα ηα απνηειέζκαηα λα εμαρζνχλ 

ζε αξρείν Excel. Γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα αλάιπζεο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ Microsoft Excel, R, ε IBM 

SPSS 
V20 

θαη ε STATA SE 12. Ζ Microsoft Excel επηιέγεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ιφγσ ηεο ζπκβαηφηεηάο ηεο κε ην Adit. Αθνινχζσο ε IBM SPSS 
V20 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, ε R γηα ηηο αλαιχζεηο 

ζπζρεηίζεσλ θαη ηα γξαθήκαηά ηεο, ελψ ε STATA SE 12 γηα ηε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο 

αλαιχζεσλ δνκηθψλ εμηζψζεσλ (SEM) θαη ηα γξαθήκαηά ηεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

θαηαγξάθεθαλ επηιέγεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ε επζηνρία (1 ή 0 αλά εξέζηζκα)
9
, θαζψο 

παξφιν πνπ θαηαγξαθφηαλ ν ρξφλνο αληίδξαζεο, ππήξμαλ δχν κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα. 

Σν πξψην ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην νπνίν 

θαηαγξάθεη ηελ ηαρχηεηα ζε επίπεδν δεπηεξνιέπησλ, θαη ζπλεπψο ππήξραλ (εηδηθά γηα ηνπο 

λεαξφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο) πνιιέο πεξηπηψζεηο απαληήζεσλ κε ηελ έλδεημε 00:00:00, 

αθνχ απαληνχζαλ κε ηαρχηεηα γξεγνξφηεξε ηνπ ελφο δεπηεξνιέπηνπ. Σν δεχηεξν πξφβιεκα 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ηάζε ησλ γεξαηφηεξσλ 

ελειίθσλ λα ζηακαηνχλ θαη λα θάλνπλ εξσηήζεηο – ζρφιηα («ζσζηά πνπ ηα ιαιεί», «κνηάδεη 

κε μέλε ε θνπέια» θ.ιπ.) θαζψο «ηξέρεη» ην δνθίκην, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ 

δπζαλάινγα κεγάινπο ρξφλνπο αληίδξαζεο ζε θάπνηα εξεζίζκαηα, φρη ηφζν ιφγσ 

θαζπζηέξεζεο ζηελ αληίδξαζε, αιιά εμαηηίαο ηεο απφζπαζήο ηνπο απφ ηε δηαδηθαζία. 

πλεπψο, ν ππνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζε ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο ζεσξήζεθε πσο ζα απνηεινχζε κεζνδνινγηθφ ζθάικα, αθνχ ζηεξείην ηφζν 

ελλνηνινγηθήο εγθπξφηεηαο, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο ζην ηεζη απφ ηνπο 

                                                           
8 Δθηφο ησλ εξεζηζκάησλ, κε ηπραίν ηξφπν εκθαλίδνληαλ επίζεο θαη νη επηινγέο. 

  9 Δθηφο ηνπ ηεζη αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε ζχληνκα βίληεν φπνπ αλαιχζεθαλ θαη νη ιαλζαζκέλεο 

επηινγέο ζπλαηζζεκάησλ φπσο ζα εμεγεζεί αξγφηεξα, αιιά θαη ησλ γλσζηηθψλ ηεζη φπνπ θαηαγξαθφηαλ ν ρξφλνο 

πινπνίεζεο (trail making) ή νη ιεθηηθέο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ (HVLT, BNT, Logical Memory, animal & f 

words).  
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ζπκκεηέρνληεο, φζν θαη ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ζθαικάησλ ζηε κέηξεζε εμαηηίαο 

ηεο θχζεο ηεο θαηαγξαθήο ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο. 

Γηα ηε κεηάθξαζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ειιεληθή ησλ δνθηκαζηψλ πνπ ην απζεληηθφ 

θείκελφ ηνπο ήηαλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα αμηνπνηήζεθε ε πξνηξνπή ησλ Consentino, 

Brickman & Manly (2011) θαη ζπγθεθξηκέλα πξνηηκήζεθε ε πξνζαξκνγή ησλ δνθηκίσλ κε 

νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ψζηε λα απνδίδεηαη ην λφεκα ζην πιαίζην ησλ πνιηηηζκηθψλ 

ζπγθείκελσλ ηεο θππξηαθήο πξαγκαηηθφηεηαο παξά ε απζηεξή γισζζνινγηθή κεηάθξαζε 

ησλ εξεζηζκάησλ.  

 Ζ ρνξήγεζε φισλ ησλ δνθηκαζηψλ, ινηπφλ, γηλφηαλ κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή. Ζ 

δηαδηθαζία δηαθνξνπνηήζεθε κφλν ζε ζρέζε κε ηα γλσζηηθά εξγαιεία, ηα νπνία, αλ θαη νη 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηαγξάθνληαλ ζε ςεθηαθή κνξθή, ρνξεγήζεθαλ κε ηελ 

θιαζηθή κέζνδν «κνιχβη θαη ραξηί» γηα λα είλαη ζπκβαηά κε ηε ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ 

ηεο «Νεπξνγλσζηηθήο Μειέηεο Δλειίθσλ» (Constantinidou, Christodoulou & Prokopiou, 

2012). Αλαιπηηθή πεξηγξαθή αλά δνθηκαζία δίδεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ρνξήγεζεο ησλ δνθηκίσλ θαη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαλ ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία, ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, ηε 

ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο 

απνρψξεζεο απφ ηε δηαδηθαζία φπνηε ην επηζπκνχζαλ, ηε κε χπαξμε νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

θχξσζεο ζε παξφκνηα πεξίπησζε ή ζε πεξίπησζε άξλεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, ελψ ηνπο 

δηλφηαλ θαη ηειέθσλν ηνπ αξκνδίνπ πξνζψπνπ γηα θαηαγγειίεο ή ζρφιηα ζε πεξίπησζε πνπ 

ην επηζπκνχζαλ θαη δήισλαλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο (βι. Δηθφλα 1 ζην παξάξηεκα). Σν 

φθεινο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ήηαλ ε αλαθνξά ηελ νπνία ιάκβαλαλ κε 

ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο. ηελ αξρηθή θάζε νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσλαλ έλα 

εξσηεκαηνιφγην δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, ζην νπνίν εθηφο ησλ εξσηήζεσλ ζε ζρέζε κε 

ηελ εθπαίδεπζε, ζπλήζεηεο θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνβιήκαηα πγείαο θ.ιπ., 

ζπκπεξηιακβαλφηαλ ην ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο (QoL-

Brief WHO), θαη ελδεηθηηθά εξγαιεία γηα αμηνιφγεζε ηεο πηζαλφηεηαο χπαξμεο θαηάζιηςεο 

(Beck Depression Scale γηα ηνπο λεαξνχο ζπκκεηέρνληεο – έσο ηα 65 θαη ην Geriatric 

Depression Scale γηα ηνπο ππφινηπνπο). Σν αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηήζεθε θαη σο 

κέζν «θπζηθήο» επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο, αθνχ απηνί πνπ δελ 
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ήηαλ ζε ζέζε λα ζπλερίζνπλ, είηε γηαηί δελ έβιεπαλ θαιά, είηε γηαηί δελ κπνξνχζαλ λα 

θαηαγξάςνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία απνρσξνχζαλ απφ κφλνη ηνπο απφ ηε δηαδηθαζία
10

.   

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ αθνινπζνχζε ε κπαηαξία 

κε ηα ππφινηπα δνθίκηα. Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο ζπκπεξηιάκβαλε κηα ζεηξά απφ δνθηκαζίεο 

θνηλσληθψλ  δεμηνηήησλ θαη κηα ζεηξά απφ γλσζηηθέο δνθηκαζίεο, νη νπνίεο φκσο 

δηαθνξνπνηήζεθαλ θάπσο θαηά ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζεθε πσο 

ππήξρε ζνβαξφο θίλδπλνο απψιεηαο ζπκκεηερφλησλ εμαηηίαο ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαξθνχζε ε 

έξεπλα. Γηα απηφ ηνλ ιφγν αθαηξέζεθαλ ηα δνθίκηα πξνβνιήο ραξαθηεξηζηηθψλ 

πξνζσπηθφηεηαο ζε πξφζσπα (Todorov, 2008), αθνχ ήηαλ ηα ιηγφηεξν ζρεηηδφκελα κε ην 

ζέκα ηεο έξεπλαο, φπσο θαη δχν δνθίκηα κε κεηαθνξέο, αθνχ ρνξεγνχληαλ ηα δνθίκηα ηεο 

θαηαλφεζεο παξνηκηψλ πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πσο θαηαγξάθνπλ ηελ ίδηα νκάδα 

δεμηνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο κεηαθνξηθνχ ιφγνπ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν δεκηνπξγήζεθε κηα κπαηαξία εξγαιείσλ ε νπνία ρνξεγνχληαλ ζε δχν ή ηξία κέξε. 

πγθεθξηκέλα, ην πξψην κέξνο ήηαλ ην δεκνγξαθηθφ εξσηεκαηνιφγην (κέζνο ρξφλνο 

ρνξήγεζεο 10 ιεπηά), ην δεχηεξν κέξνο ήηαλ ηα ηεζη θνηλσληθήο λφεζεο – αλαγλψξηζε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζην πξφζσπν, CAM, αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζην βιέκκα, ζχληνκα ζπνη κε ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο θαη παξνηκίεο
11

 

(κέζνο ρξφλνο ρνξήγεζεο 50 ιεπηά) θαη ην ηξίην κέξνο πνπ απνηεινχληαλ απφ γλσζηηθέο 

δνθηκαζίεο -  HVLT, PPVT, BNT, Logical Memory, Trail Making, Word Fluency θαη 

Symbol – Digit (κέζνο ρξφλνο ρνξήγεζεο 30 ιεπηά). πλνιηθά, ε δηάξθεηα ρνξήγεζεο ήηαλ 

θαηά κέζν φξν κηα ψξα θαη 30 ιεπηά. Οη πιείζηνη λεαξνί ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσλαλ ηα 

δνθίκηα ζε δχν ζπλαληήζεηο (εξσηεκαηνιφγην θαη εξγαιεία κέηξεζεο θνηλσληθήο λφεζεο 

ζηε κηα θαη ηα γλσζηηθά ζηελ άιιε), ελψ γηα έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ 

ρξεηάζηεθαλ ηξείο ζπλαληήζεηο (γεληθά, ν θαλφλαο ήηαλ πσο ηα γλσζηηθά δνθίκηα έπξεπε λα 

ρνξεγεζνχλ ππνρξεσηηθά ζε κηα ζπλάληεζε (θπξίσο ιφγσ ηεο αλάγθεο ηεο αλάθιεζεο ησλ 

κλεκνληθψλ εξεζηζκάησλ κε ηελ πάξνδν 25 ιεπηψλ θαη ηεο ηαπηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο ρνξήγεζεο κε ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία ηεο Νεπξνγλσζηηθήο κειέηεο ελειίθσλ), ελψ 

                                                           
10  Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο άλσ ησλ 65 ρνξεγήζεθε θαη ην Mini Mental State Examination, σο νπδφο γηα ην νπνίν 

ζεσξήζεθε ην 23 (ζηελ ειιεληθή ζηάζκηζε ησλ Fountoulakis θαη ζπλ., 2000 αλαθέξεηαη ην 23/24). ινη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα είραλ απνηειέζκαηα ζην Mini Mental State Examination πάλσ απφ 23.  

11 Γηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαιείσλ βι. επφκελν θεθάιαην.  
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γηα ηα ππφινηπα ππήξρε ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο ζε δηαθνξεηηθέο κέξεο). ε φ,ηη αθνξά ηηο 

ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, εθηφο ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, δηελεξγήζεθαλ ζπζρεηηζηηθέο αλαιχζεηο, αλάιπζε ηεο 

δηαθχκαλζεο φηαλ ζπγθξίλνληαλ ηα απνηειέζκαηα δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ 

(ANOVA θαη post hoc tests), αλάιπζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ησλ δνθηκίσλ (cronbach‟s 

α) θαη αλαιχζεηο δνκηθψλ εμηζψζεσλ (structural equational modeling). Γηα ηελ πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο θαη ε ηππηθή απφθιηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ αλά ηεζη γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο θαη αλά ειηθηαθή νκάδα. Γηα ηηο 

ζπζρεηηζηηθέο αλαιχζεηο παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο ζπζρέηηζεο θαη ε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα. ηηο αλαιχζεηο ANOVA θαη post hoc tests παξνπζηάδνληαη κφλν ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαη ζπγθεθξηκέλα νη δείθηεο γηα ην  post hoc 

πνπ πξνθχπηνπλ σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο κέζεο δηαθνξάο κε ηε κέζνδν ηεο ειάρηζηεο 

δηαθνξάο ηνπ Fisher (Fisher's least significant difference (LSD)) θαη ηε κέζνδν Bonferroni. 

Γηα ηελ ANOVA παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε αλάιπζεο ηεο δηαθχκαλζεο 

ηνπ Fisher (F). Γηα ηα κνληέια δνκηθψλ εμηζψζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε φπσο αλαθέξζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο Stata (Acock, 2013) θαη ζηα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδεηαη ην ρ
2
, έλαο απφ ηνπο πιένλ θιαζζηθνχο δείθηεο πξνζαξκνγήο 

κνληέισλ
 
(Hu & Bentler, 1999). Έλα κνληέιν κε θαιή πξνζαξκνγή παξνπζηάδεη κε 

ζεκαληηθφ δείθηε ρ
2
, ζην επίπεδν ηνπ p<0.05 (Kline 2005). Χο γλσζηφλ, ην ηεζη ρ

2 
είλαη 

ηδηαίηεξα επαίζζεην ζην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ζπρλά ζε κεγάια δείγκαηα, ζρεδφλ 

πάληνηε εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, ελψ ην κνληέιν πηζαλψο λα έρεη θαιή εθαξκνγή 

(Bentler and Bonnet, 1980). Γηα απηφ ηνλ ιφγν παξνπζηάδνληαη θαη άιινη δείθηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ, αθνχ ζηελ πεξίπησζε φπνπ ην ρ
2 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, 

ελψ ππνδεηθλχεηαη πσο ην κνληέιν δελ έρεη ηέιεηα πξνζαξκνγή (perfect fit), κε ηελ ρξήζε 

ησλ ελαιιαθηηθψλ δεηθηψλ δηεξεπλάηαη ην θαηά πφζν ην κνληέιν πιεζηάδεη ζε κηα θαιή 

πξνζαξκνγή. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη αλαθνξά ζην RMSEA (Root mean square error of 

approximation), ην νπνίν ζεσξείηαη φηη πξέπεη λα είλαη θάησ απφ .06 (Hu & Bentler, 1999) ή 

ζην εχξνο .05 έσο .08 ζχκθσλα κε δηαθνξεηηθέο απφςεηο (Acock, 2013). Γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν δείθηε παξνπζηάδεηαη επίζεο ην εχξνο εκπηζηνζχλεο (Confidence Interval), ην 

θάησ φξην (lower limit) πξέπεη λα θπκαίλεηαη γχξσ ζην 0 θαη ην άλσ φξην (upper limit) λα 

είλαη θάησ απφ .08 (Acock, 2013). Ο δείθηεο απηφο ππνινγίδεηαη σο εμήο: RMSEA=√(Τ/(Ν-

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

67 
 

1)/df, φπνπ Τ = max (modelρ
2
–df,0), N=ζχλνιν δείγκαηνο θαη df=βαζκνί ειεπζεξίαο ηνπ 

κνληέινπ (Acock, 2013). ηε βάζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε κπνξεί λα ιεθζεί ε απφθαζε 

πσο ζε πεξίπησζε πνπ ην ρ
2 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, ελψ ππνδεηθλχεηαη πσο ην κνληέιν 

δελ έρεη ηέιεηα πξνζαξκνγή, απηφ ζεσξείηαη απνδεθηφ σο κνληέιν πνπ πιεζηάδεη 

ηθαλνπνηεηηθά ηελ ηδαληθή πξνζαξκνγή (reasonably close fit).  Παξνπζηάδεηαη επίζεο ν 

δείθηεο SRMR (standardized root mean square residual), ν νπνίνο θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 1 

(Kline, 2005). Ο δείθηεο απηφο ζεσξείηαη πσο αληηθαηνπηξίδεη κηα θαιή πξνζαξκνγή ηνπ 

κνληέινπ φζν πην ρακειά θπκαίλεηαη κε κέγηζην απνδεθηφ αξηζκφ ην .05 (ή κέρξη θαη .08).  

Σέινο, παξνπζηάδεηαη ην CFI (Comparative Fit Index), ην νπνίν απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

πιένλ δηαδεδνκέλνπο δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε αλαιχζεηο δνκηθψλ εμηζψζεσλ. Ο δείθηεο 

απηφο πξνηάζεθε σο ελαιιαθηηθή ηνπ NFI (Normed Fit Index) αθνχ ιακβάλεη ππφςε ην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Ο δείθηεο απηφο απνηειεί ζχγθξηζε ηνπ κνληέινπ κε έλα ππνζεηηθφ 

κνληέιν ζην νπνίν νη κεηαβιεηέο έρνπλ κεδεληθή ζπλδηαθχκαλζε κεηαμχ ηνπο (Tabachnick 

& Fidel, 2007). Ο δείθηεο θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 1.0, κε απνδεθηά απνηειέζκαηα λα είλαη 

απηά πνπ θπκαίλνληαη πάλσ απφ .95 (Acock, 2013). Σέινο, ν δείθηεο AKAIKE, αλ θαη δελ 

έρεη ηδηαίηεξε ρξεζηκφηεηα ζηελ πεξίπησζε αλάιπζεο ελφο κνλαδηθνχ κνληέινπ, είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκνο φηαλ ζπγθξίλνληαη δχν κνληέια ηα νπνία δηαζέηνπλ ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο 

αιιά δηαθέξνπλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα παξακέηξνπο ηνπο (not nested). ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ην κνληέιν κε ηνλ ρακειφηεξν δείθηε AKAIKE πξνηηκάηαη (Acock, 2013). Γηα 

ηηο αλαιχζεηο απηέο, ε ειηθία ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζπλερφκελε κεηαβιεηή, ελψ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δνθηκαζηψλ αλαιχζεθαλ ζηα z-scores ηνπο, κηα κέζνδνο γεληθά 

απνδεθηή, αθνχ κε απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη πηφ θαζαξή ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηηο 

δνθηκαζίεο, νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθφ εχξνο ζθνξαξίζκαηνο (π.ρ. Salthouse, 2003). Οη 

ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα θαζαξά ζθνξ (raw score) ησλ δνθηκαζηψλ θαη νη ζπζρεηίζεηο 

αλάκεζα ζηα z-scores θαίλνληαη ζην παξάξηεκα θαη δελ παξνπζηάδνπλ νπζηαζηηθέο 

δηαθνξέο (νη δηαθνξέο είλαη ζην επίπεδν ηνπ .01). Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ κνληέισλ αλάκεζά 

ηνπο, φηαλ απηά δηέθεξαλ κφλν σο πξνο κηα πξνζζήθε θαη κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ 

δηθηπσκέλα (nested) ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιαζζηθή κέζνδνο ζχγθξηζεο κε ηε δηαθνξά ζην ρ
2
 

θαη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο αιιαγήο αλαιφγσο ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο. Γηα ηε 

ζχγθξηζε ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ησλ δηάθνξσλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ ζε θάπνηα άιιε 

παξάκεηξν ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζχγθξηζε ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο επίδξαζεο ηνπ ππφ 
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δηεξεχλεζε παξάγνληα ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή επίδξαζε ηνπ παξάγνληα (Acock, 2013). 

πγθεθξηκέλα, εθηφο ηεο άκεζεο, έκκεζεο θαη ζπλνιηθήο επίδξαζεο ηεο κηαο κεηαβιεηήο ή 

παξάγνληα ζε άιιε κεηαβιεηή ή παξάγνληα (πξνθχπηεη απηνκαηνπνηεκέλα ζε πίλαθα ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ ηεο STATA), παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο πνπ 

νθείινληαη ζε έκκεζε θαη ζε άκεζε επίδξαζε. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο δελ πξνθχπηεη 

απηφκαηα ζηε βάζε δεδνκέλσλ, αιιά κπνξεί λα ππνινγηζηεί ζρεηηθά απιά σο άκεζε 

επίδξαζε / ζπλνιηθή επίδξαζε * 100 (πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο πνπ νθείιεηαη ζηελ 

άκεζε επίδξαζε ηεο κηαο κεηαβιεηήο ζηελ άιιε) θαη έκκεζε επίδξαζε / ζπλνιηθή επίδξαζε 

* 100 (πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο πνπ νθείιεηαη ζηελ έκκεζε, δειαδή ζηελ 

επίδξαζε πνπ πξνθχπηεη φηαλ ιακβάλνληαη ππφςε νη επηδξάζεηο ησλ άιισλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

κνληέινπ). Ο ππνινγηζκφο απηφο δηελεξγείηαη ζηε βάζε ησλ ζηαζκηζκέλσλ δεηθηψλ ηνπ 

κνληέινπ, αλ θαη είλαη δπλαηφο θαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ αζηάζκηησλ ηηκψλ ηνπ 

κνληέινπ, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία φκσο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην εχξνο ησλ 

ηππηθψλ απνθιίζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ (Acock, 2013).   

Βαζηθά Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά Γείγκαηνο 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 332 ελήιηθεο. Απφ απηνχο 29 άηνκα απνρψξεζαλ θαη δελ 

έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ έξεπλα (ζπγθεθξηκέλα ζπκπιήξσζαλ κφλν ην κέξνο κε ην 

εξσηεκαηνιφγην, ή κφλν ην πξψην κέξνο κε ηα θνηλσληθά δνθίκηα θαη απνρψξεζαλ ζηε 

ζπλέρεηα απφ ηελ έξεπλα ή δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα εληνπηζηνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

έξεπλαο ή ηα απνηειέζκαηά ηνπο δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνχ δήισζαλ θάπνηα ζνβαξή 

πάζεζε ζην παξειζφλ, π.ρ. δχν άηνκα κε ηζηνξηθφ θξαληνεγθεθαιηθήο θάθσζεο
12

) θαη 

ζπλεπψο ην δείγκα απνηειείηαη απφ 309
13

 άηνκα. Ζ επηζηξάηεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πινπνηήζεθε κε δχν ηξφπνπο, ζπγθεθξηκέλα, έλα κέξνο απφ απηνχο ελεκεξψζεθαλ γηα ην 

Πξφγξακκα θαη ηελ έξεπλα απφ ηα Πνιπδχλακα Γεκνηηθά Κέληξα ηξνβφινπ, Λεπθσζίαο, 

                                                           
12 ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη ε απαίηεζε ζθνξ άλσ ηνπ 23 ζην MMSE. Γελ ππήξμε φκσο παξφκνηα 

πεξίπησζε, πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηνλ ππνινγηζηή, πηζαλψο νη 

ζπκκεηέρνληεο κε ρακειφηεξν δείθηε απνρσξνχζαλ απφ κφλνη ηνπο απφ ηε δηαδηθαζία.  

13 22 άηνκα ζπκκεηείραλ θαη ζην Πξφγξακκα «Νεπξνγλσζηηθή Έξεπλα Δλειίθσλ» πνπ πινπνηείηαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο 

Φψθεο Κσλζηαληηλίδνπ απφ ην Δξγαζηήξη Δθαξκνζκέλεο Νεπξνεπηζηήκεο ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κχπξνπ. Οη ζπγθεθξηκέλνη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ ηα δνθίκηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ελψ ηα 

δεδνκέλα ηνπο γηα ηα δνθίκηα αμηνιφγεζεο γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ιήθζεθαλ απφ ηελ ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ. 
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Αγίνπ Γνκεηίνπ θαη Λαθαηάκεηαο
14

. Οη ππφινηπνη είλαη εζεινληέο απφ ηελ θνηλφηεηα. Σν 

δείγκα απνηειείηαη θπξίσο απφ γπλαίθεο (193 άηνκα ή πνζνζηφ 67,5%), θάηη πνπ είλαη 

γεληθφηεξα αλακελφκελν αθνχ ε ζπκκεηνρή ζηεξηδφηαλ θπξίσο ζε εζεινληέο απφ ηελ 

θνηλφηεηα
15

. Ζ κέζε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 46.76 εηψλ (Τ.Α. 19.55). χκθσλα κε 

ηνπο D‟Albis & Collard (2013) ν ηδαληθφο δηαρσξηζκφο ελφο δείγκαηνο ζε ειηθηαθέο νκάδεο, 

αλ επηζπκνχκε ηνλ δηαρσξηζκφ ζε δχν νκάδεο είλαη ε κέζε ηηκή. ηε βηβιηνγξαθία έρνπλ 

πξνηαζεί δηάθνξεο θαηεγνξηνπνηήζεηο δεηγκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία, εηδηθφηεξα γηα 

γεξαηφηεξνπο πιεζπζκνχο. ε θάζε πεξίπησζε, ν θαζνξηζκφο ηεο ειηθίαο – νπδνχ (cut-off 

age) γηα ηηο δηάθνξεο δεμηφηεηεο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο. Γηαθνξεηηθνί ηξφπνη θαζνξηζκνχ ηεο ειηθίαο – νπδνχ γηα ζπκπεξίιεςε έθαζηνπ 

ζπκκεηέρνληα ζε θάπνηα απφ ηηο ειηθηαθέο νκάδεο επεξεάδεη ζίγνπξα ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη κεηψλεη ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζε άιινπο 

πιεζπζκνχο (π.ρ. Gunstad θαη ζπλ., 2006). Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ αλαιχζεσλ ε ειηθία 

γίλεηαη θαηαλνεηή σο ζπλερήο κεηαβιεηή, φκσο ηα απνηειέζκαηα ζα παξνπζηάδνληαη θαη 

αλά ειηθηαθή νκάδα, αθνχ είλαη ζεκαληηθά ηα ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηηο κέζεο ηηκέο θαη 

ηππηθέο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη ε θάζε ειηθηαθή νκάδα ζε έθαζην ηεζη. Ο δηαρσξηζκφο 

ειηθηψλ πνπ επηιέρζεθε έγηλε ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο πθηζηάκελεο ηάζεο ζηηο ζρεηηθέο 

έξεπλεο θαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2 ζην Παξάξηεκα. ηνλ πίλαθα παξνπζηάδνληαη 

επίζεο ηα ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην θχιν 

ηνπο. 

πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 2, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 

απφθνηηνη Αλψηεξσλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Ν=168), αθνινπζεί ε νκάδα ησλ 

απνθνίησλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Ν=103). Παξφιν πνπ ππήξμε πξνζπάζεηα 

ηζφηηκεο θαηαλνκήο ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη ηελ ειηθηαθή 

ηνπο νκάδα, απηφ απνδείρηεθε ηδηαίηεξα δχζθνιν, πηζαλψο εμαηηίαο ηεο δεκνγξαθηθήο 

                                                           
14 ια ηα Κέληξα δηαζέηνπλ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη καζήκαηα θαηάξηηζεο ησλ κειψλ ηνπο ζηελ ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ. Σν πξφγξακκα κε ηα ηεζη ηνπνζεηήζεθε ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θέληξσλ θαη ζε απηνχο 

εμεηάζηεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο, αθνχ κε απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιηδφηαλ ε ηθαλφηεηα ρξήζεο, ηνπιάρηζηνλ βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ ρξήζεο, ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

15 Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα πνιπδχλακα θέληξα, γηα απηφ έγηλε πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο κε ζπιιφγνπο θαη θαθελεία ζε 

θνηλφηεηεο, αιιά δπζηπρψο ε ζπκκεηνρή απφ απηνχο ηνπο ρψξνπο ήηαλ ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε. Αξθεηνί απφ ηνπο 

γεξαηφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη ζπληαμηνχρνη λνζειεπηέο (ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηε νθία Μεηηή) θαη ηεο Αξρήο 

Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ (ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο γηα ηνλ παηέξα κνπ) θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ππάξρνπλ ζην δείγκα 

γεξαηφηεξνη ζπκκεηέρνληεο κε αξθεηά πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ηε δεκνγξαθηθή θαηάζηαζε ζην λεζί. 
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θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ Κχπξν ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε, κε έλα ζεκαληηθφ 

αξηζκφ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ λα έρνπλ ζρεηηθά ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. ηνλ Πίλαθα 

αξ. 1 ηνπ παξαξηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία απφ ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 2011 (http://www.mof.gov.cy) ζε πνζνζηφ αλά 

ειηθία θαη επίπεδν εθπαίδεπζεο, φπνπ θαίλεηαη πσο ε θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ζην δείγκα καο αληηθαηνπηξίδεη ζε θάπνην βαζκφ ηε δεκνγξαθηθή θαηάζηαζε 

ζηελ Κχπξν. Σν θαηλφκελν απηφ νθείιεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηελ Κχπξν ηελ πεξίνδν ηεο απνηθηνθξαηίαο, φπνπ ε πιεηνςεθία ζηακαηνχζε 

ην ζρνιείν είηε κεηά απφ θάπνηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ κφλν, είηε κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο. Μεηά ηελ αλεμαξηεζία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ παηδεία
16

, ζεσξείηαη πσο ε πθηζηάκελε γεληά γεξαηφηεξσλ 

ελειίθσλ είλαη ε ηειεπηαία κε ηφζν ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (Giogkaraki, Michaelides, 

& Constantinidou, 2013).  

ε φ, ηη αθνξά ην κεληαίν εηζφδεκα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ πίλαθα αξ.3 ζην Παξάξηεκα. Τπάξρεη κηθξή (r=.24), αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(p<.01) ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη ην κεληαίν εηζφδεκα, ελψ δελ 

πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην κεληαίν εηζφδεκα θαη ηελ ειηθία 

(πηζαλψο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο αξθεηψλ αηφκσλ – ζπληαμηνχρσλ απφ εκηθξαηηθέο 

ππεξεζίεο θαη λνζνθνκεία κε ζπληάμεηο πηζαλψο κεγαιχηεξεο απφ ην εηζφδεκα ησλ 

λεαξφηεξσλ ζπκκεηερφλησλ, ελά ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ νπνίσλ ήηαλ άλεξγνη). Ζ 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (Ν=196, 63,4%) εξγάδνληαη ηελ παξνχζα πεξίνδν. Απφ 

απηνχο νη πεξηζζφηεξνη ζε πιήξε απαζρφιεζε (Ν=152, 49,2%) θαη ιηγφηεξνη ζε κεξηθήο 

απαζρφιεζεο εξγαζία (Ν=43, 13.9%). Σαπηφρξνλα, αξθεηνί ζπκκεηέρνληεο (Ν=71, 23%) 

δειψλνπλ φηη αθππεξέηεζαλ θαη θάπνηνη (Ν=40, 12.9%) δειψλνπλ άλεξγνη (νη πιείζηνη εθ‟ 

ησλ νπνίσλ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ 18-35 εηψλ), ελψ 3 άηνκα 

δελ απάληεζαλ
17

.   

                                                           
16 Απφ ην 1960 θαη κεηά, ε εθπαίδεπζε είλαη δσξεάλ θαη ππνρξεσηηθή έσο θαη ηελ Σξίηε Γπκλαζίνπ. 

17 ε αληίζεζε κε ηα εξεζίζκαηα ησλ δνθηκαζηψλ γηα ηα νπνία δελ ππήξρε ε επηινγή λα πξνρσξήζεη θάπνηνο ζηελ επφκελε 

εξψηεζε εθηφο θαη αλ απαληνχζε, ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο ηνπ δεκνγξαθηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, π.ρ. εξγαζηαθή 

θαηάζηαζε, αξηζκφο παηδηψλ & εγγνληψλ θ.ιπ. ππήξρε επηινγή κε απάληεζεο γηα ιφγνπο εζηθήο δενληνινγίαο, αθνχ θάπνην 

άηνκν πηζαλψο λα κελ επηζπκνχζε λα δψζεη ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. Άιια ζεκεία, φπσο ε εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ηα 

ρξφληα εθπαίδεπζεο ήηαλ ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξσζνχλ, αθνχ είραλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ έξεπλα θαη αλ δελ 

ζπκπιεξψλνληαλ, ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν δελ ζα κπνξνχζε λα ζπκκεηέρεη.  
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ε φ, ηη αθνξά ην δήηεκα ηεο δηεξεχλεζεο πηζαλήο χπαξμεο ελδείμεσλ θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ, ρνξεγήζεθαλ φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ην Beck Depression 

Inventory ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο έσο 65 εηψλ θαη ην Geriatric Depression Scale ζηνπο 

γεξαηφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο. Γηα ζθνπνχο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο ε 

βαζκνιφγεζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ είλαη δηαθνξεηηθή, ρξεζηκνπνηήζεθε ε αθφινπζε 

κέζνδνο: χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ζην Beck Depression Inventory ηα ζθνξ 1-10 

ζεσξνχληαη θπζηνινγηθά, 11-16 ήπηα δηαηαξαρή δηάζεζεο, 17-20 νξηαθή θιηληθή θαηάζιηςε, 

21-30 ήπηα θαηάζιηςε θαη πάλσ απφ 31 ζνβαξήο κνξθήο θαηάζιηςε. ην Geriatric 

Depression Scale ηα ζθνξ έσο ην 5 ζεσξνχληαη θπζηνινγηθά, ηα ζθνξ > 5 είλαη ελδεηθηηθά 

πηζαλήο χπαξμεο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ, ελψ ηα ζθνξ > 10 είλαη ελδεηθηηθά γηα ηελ 

χπαξμε ζνβαξήο κνξθήο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ελδεηθηηθά 

θαη ιήθζεθαλ γηα ζθνπνχο δεκνγξαθηθήο αλάιπζεο ηνπ δείγκαηνο, γηα απηφ δελ είλαη 

πξνβιεκαηηθή ε κεηαηξνπή ηνπο ζε γεληθφηεξνπο δείθηεο. πλεπψο, γηα ζθνπνχο 

ελνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, θαη ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ελδεηθηηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

έρνπλ ηα πξνεηξεκέλα ηεζη (ηφζν ην Beck φζν θαη ην GDS), κεηαηξέςακε ηα ζθνξ θαη ησλ 

δχν ζε 0 – θαζφινπ ελδείμεηο, 1 – θάπνηεο ελδείμεηο θαη 2 – ηζρπξέο ελδείμεηο θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα αξ. 4 ζην Παξάξηεκα.  

Γηα ζθνπνχο δηεπθξίλεζεο ηεο πηζαλφηεηαο λα επεξεάδνπλ ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα 

ηελ απφδνζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα έξγα πνπ ρνξεγήζεθαλ δηελεξγήζεθαλ ζπζρεηηζηηθέο 

αλαιχζεηο αλάκεζα ζηνλ βαζκφ ελδείμεσλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα δηάθνξα δνθίκηα. ηαλ ν δείθηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη νη ελδείμεηο θαηάζιηςεο γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, ηφηε δελ 

παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε θαλέλα απφ ηα δνθίκηα δεμηνηήησλ. ε 

πεξίπησζε φκσο πνπ νη αλαιχζεηο δηελεξγεζνχλ μερσξηζηά γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνπο 

νπνίνπο ρνξεγήζεθε ην GDS θαη γηα απηνχο ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε ην Beck Depression 

Inventory, ηφηε γηα ηε δεχηεξε νκάδα (νπζηαζηηθά ζηνπο λεαξφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο) 

παξνπζηάδνληαη ρακειέο, αξλεηηθέο, αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζην 

ζθνξ ηνπο ζην Beck Depression Inventory θαη ζηα απνηειέζκαηά ηνπο ζε θάπνηα απφ ηα 

ηεζη θνηλσληθήο λφεζεο, ζπγθεθξηκέλα, ζην ζπλνιηθφ ζθνξ ζην ηεζη αλαγλψξηζεο 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην πξφζσπν (r=-.22, p<.01), ζηε 

θσλή (r=-.25, p<.01), ζην ζπλνιηθφ ζθνξ ηνπ ηεζη αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη 
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ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην βιέκκα (r=-.18, p<.05), αιιά φρη ζηα γλσζηηθά ηεζη κε 

εμαίξεζε ην ζχλνιν νξζψλ ιέμεσλ πνπ αξρίδνπλ απφ ην γξάκκα «θ» (r=-.16, p<.05). Σν 

θαηλφκελν απηφ δελ παξαηεξείηαη ζηνπο γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε 

ην GDS. Τπάξρνπλ φκσο πςειέο αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα δσήο θαη ηνπο δείθηεο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη ελδείμεηο θαηάζιηςεο ζίγνπξα δελ έρνπλ επεξεάζεη ηα 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηαθέο δνθηκαζίεο, ελψ ε επίδξαζε ηνπο ζηα ηεζη 

θνηλσληθήο λφεζεο εκθαλίδεηαη κφλν ζηελ νκάδα ησλ λεαξφηεξσλ ελειίθσλ. Απηφ βέβαηα 

πηζαλψο λα νθείιεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

ή ζηελ ηάζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηνπο γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο λα απνθεχγνπλ ηηο αξλεηηθά 

θνξηηζκέλεο απαληήζεηο. 

Γηα ζθνπνχο θαιχηεξεο δηεξεχλεζεο ηεο πηζαλφηεηαο επίδξαζεο ησλ ελδείμεσλ 

θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα αξ. 5 ζην Παξάξηεκα ηα 

απνηειέζκαηα αλά ειηθηαθή νκάδα. πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα αξ. 5 ζην Παξάξηεκα, 

νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο κε ελδείμεηο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο βξίζθνληαη 

ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 18-35. Καζψο νη ζπζρεηίζεηο έγηλαλ κε γλψκνλα ηε βαζκνινγία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα GDS θαη BDI ζε ζρέζε κε ην ζθνξ ηνπο ζηα ππφινηπα 

ηεζη, απφ ην γεγνλφο πσο ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε ελδείμεηο γηα θαηαζιηπηηθή 

ζπκπησκαηνινγία είλαη κηθξφο, είλαη θπζηθφ λα κελ ππάξρνπλ πςειέο ζπζρεηίζεηο, αθνχ 

δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα ςειά ζθνξ ζηα πξνεηξεκέλα εξσηεκαηνιφγηα. ε θάζε πεξίπησζε 

δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ζηηο ελδείμεηο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ, θαη φηαλ απηή 

δηαπηζηψλεηαη, ζρεηίδεηαη κε ηελ νκάδα ησλ λεαξφηεξσλ ζπκκεηερφλησλ. Απηφ πηζαλψο λα 

ππνδεηθλχεη θάπνηα πξνβιήκαηα ζηελ αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο γεξνληηθήο θαηάζιηςεο, είηε 

γηαηί δελ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε ε θιίκαθα, είηε γηαηί νη γεξαηφηεξνη ζπκκεηέρνληεο δελ 

θαίλεηαη λα είλαη εηιηθξηλείο σο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, αθνχ δελ αλαθέξνπλ αξλεηηθέο 

εκπεηξίεο, ζρεδφλ θαζφινπ. πλεπψο, ζπκπεξηιήθζεθε ζην ηεζη φιν ην δείγκα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη πεξαηηέξσ ππφςε ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο. 

ε φ,ηη αθνξά πηζαλή χπαξμε πξνβιεκάησλ αθνήο, απηά αλαθέξζεθαλ απφ 17 

ζπκκεηέρνληεο, φινη φκσο δήισζαλ φηη άθνπγαλ θαιά απφ ηα αθνπζηηθά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ηεζη, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ νπνίνπ πξνεγείην ερεηηθή δνθηκή γηα επηβεβαίσζε φηη ν 
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ζπκκεηέρνληαο αθνχεη θαιά ην εξέζηζκα. Πξνβιήκαηα φξαζεο αλέθεξαλ 125 

ζπκκεηέρνληεο (πνζνζηφ 40.5%), εθ ησλ νπνίσλ φινη δήισζαλ πσο κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ 

εθεκεξίδα ή λα δνπλ ηειεφξαζε, αλ θνξάλε ηα γπαιηά ηνπο. Άιιεο παζήζεηο δελ 

αλαθέξζεθαλ
18

, ελψ δχν άηνκα πνπ αλέθεξαλ θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε δελ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην δείγκα
19

.   

ε φ, ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζχληνκνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ Πνηφηεηα Εσήο 

(WHOQoL Group, 1994) ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη αλά ειηθηαθή νκάδα θαη αλά 

θαηεγνξία κέηξεζεο ζηνλ Πίλαθα αξ. 6 ζην Παξάξηεκα. Σα απνηειέζκαηα αλαιχζεθαλ 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηξφπν ψζηε λα 

ηαπηίδνληαη κε ηε δηεπξπκέλε έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε κέγηζηε βαζκνινγία ην 100 

(WHOQOL Group, 1996). 

Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε 4 ηνκείο:  DOM 1 – θπζηθή πγεία, DOM 2 – 

ςπρνινγηθή επεμία, DOM 3 – θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη DOM 4 – πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

Σαπηφρξνλα, είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ δείθηε πνηφηεηαο δσήο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο αλά ειηθηαθή νκάδα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα αξ. 6 ζην Παξάξηεκα.  

Γηα λα δηεξεπλεζνχλ πηζαλέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο δηελεξγήζεθε 

αλάιπζε ANOVA, φπνπ θάλεθε πσο ζην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο πνηφηεηαο δσήο (QoL) 

δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο νκάδεο.  

Γηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο κφλν ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απφ ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο (DOM 3
20

) ζην επίπεδν ηνπ p<.05 γηα ηηο 

πέληε ειηθηαθέο νκάδεο [F(3, 305) = 4.14, p = 0.03].  Ζ απνπζία δηαθνξψλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηε θπζηθή ηνπο πγεία είλαη ελδηαθέξνπζα, αθνχ ζα 

αλακέλακε ηα άηνκα άλσ ησλ 71 εηψλ λα αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο 

θαη ζπλεπψο λα έρνπλ ιηγφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ απηφλ ηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο, 

θάηη φκσο πνπ δελ παξαηεξήζεθε.  

                                                           
18Σνπιάρηζηνλ ζνβαξέο, αθνχ αλαθέξζεθαλ δηάθνξα άιια πξνβιήκαηα πγείαο, θπξίσο απφ ηνπο γεξαηφηεξνπο 

ζπκκεηέρνληεο.  

19 Ζ κέζνδνο λα ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ε απηναλαθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη θάπσο επίθνβε, αιιά ε εμέηαζε φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απφ γηαηξφ ήηαλ απαγνξεπηηθή, ηφζν ιφγσ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ, φζν θαη ιφγσ θφζηνπο. 

20 Ο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο απνηειείηαη κφλν απφ 3 εξσηήκαηα, έλα εθ‟ ησλ νπνίσλ αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ 

απφ ηε ζεμνπαιηθή ηνπ δσή. Πηζαλψο κε ηε ρξήζε θάπνηνπ άιινπ εξγαιείνπ κέηξεζεο νη δηαθνξέο ζηνλ ηνκέα απηφ λα 

ήηαλ κεγαιχηεξεο.  
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Τπήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν θχια ζην ζπλνιηθφ 

απνηέιεζκα ηεο πνηφηεηαο δσήο, t(307)=3.31, p<.001, κε ηνπο άλδξεο λα δειψλνπλ 

γεληθφηεξα πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. ε φ, ηη αθνξά ηε ζχγθξηζε ησλ 

δχν θχισλ ζηνπο 4 ηνκείο ηεο πνηφηεηαο δσήο μερσξηζηά, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηνπο ηνκείο 1 (θπζηθή πγεία), 2 (ςπρνινγηθή επεμία) θαη 3 (θνηλσληθέο ζρέζεηο), 

t(307)=2.73, p<.01, t(307)=3.87, p<.001 θαη t(307)=2.51, p<.05 αληίζηνηρα, κε ηνπο άληξεο 

λα δειψλνπλ πην ηθαλνπνηεκέλνη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Αλ ρσξίζνπκε ην δείγκα ζε πέληε 

ειηθηαθέο νκάδεο (18-25, 26-35, 36-54, 55-70 θαη άλσ ησλ 71) θαίλεηαη πσο ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν θχια ζε φ, ηη αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο 

απφ ηελ πνηφηεηα δσήο ζην ζχλνιν ηεο πνηφηεηαο δσήο κφλν ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 

αηφκσλ άλσ ησλ 71, t(49)=3.57, p<.001 γηα ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο, κε ηνπο 

γεξαηφηεξνπο άληξεο ηνπ δείγκαηνο λα δειψλνπλ πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πνηφηεηα δσήο 

ηνπο απφ φ, ηη νη γεξαηφηεξεο γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο. ε φ, ηη αθνξά ηε ζχγθξηζε ησλ δχν 

θχισλ ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ησλ ζπκκεηερφλησλ άλσ ησλ 71 ζηνπο 4 ηνκείο ηεο πνηφηεηαο 

δσήο μερσξηζηά, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο ηνκείο 1 (θπζηθή πγεία), 2 

(ςπρνινγηθή επεμία) θαη 3 (θνηλσληθέο ζρέζεηο), t(49)=3.08, p<.01, t(49)=3.13, p<.01 θαη 

t(49)=3.54, p<.01 αληίζηνηρα, κε ηνπο άληξεο λα δειψλνπλ πην ηθαλνπνηεκέλνη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο.  

ε φηη αθνξά άιιεο παξακέηξνπο, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, αζρέησο ηνπ εξγαιείνπ 

εθηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε παξαηεξείηαη ηζρπξή, αξλεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο ελδείμεηο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο γεληθά (r=-.62, p<.01, γηα ην GDS, N=130, r=-.64, p<.01 γηα ηελ 

θιίκαθα ηνπ Beck, N=179). Απηφ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο ηνκείο ηεο πνηφηεηαο δσήο, κε 

ηζρπξφηεξε ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο ελδείμεηο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ απφ ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία (r=-.61, p<.01 γηα ην GDS θαη r=-.70, 

p<.01 γηα ηελ θιίκαθα ηνπ Beck). Αθνινπζεί ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζσκαηηθή πγεία (r=-

.52, p<.01  γηα ην GDS θαη r=-.44, p<.01  γηα ηελ θιίκαθα ηνπ Beck), ε ηθαλνπνίεζε απφ 

ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο (r=-.45, p<.01  γηα ην GDS θαη r=-.40, p<.01  γηα ηελ θιίκαθα ηνπ 

Beck) θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ην πεξηβάιινλ (r=-.34, p<.05  γηα ην GDS θαη r=-.43, p<.01  

γηα ηελ θιίκαθα ηνπ Beck). Ζ νηθνλνκηθή επκάξεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπσο κεηξήζεθε 

απφ ηελ εξψηεζε γηα ην κεληαίν ηνπο εηζφδεκα ζπζρεηίδεηαη κέηξηα, αιιά ζηαηηζηηθά 
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ζεκαληηθά γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο κε ηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πνηφηεηα 

δσήο (r=.24, p<.05), ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην πεξηβάιινλ (r=.21, p<.05), ηελ ηθαλνπνίεζε 

απφ ηελ ςπρηθή πγεία (r=.26, p<.05) θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο 

(r=.17, p<.05), ελψ δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηε θπζηθή ηνπο πγεία θαη ην κεληαίν ηνπο εηζφδεκα. 

Οη δνθηκαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κέηξεζε ησλ ππφ δηεξεχλεζε δεμηνηήησλ 

παξνπζηάδνληαη αλά θαηεγνξία (δνθηκαζίεο θνηλσληθήο λφεζεο θαη γλσζηηθέο δνθηκαζίεο). 

Γηα θάζε δνθηκαζία γίλεηαη μερσξηζηή αλαθνξά ζην ζρεηηθφ ζεκείν: 

Γνθηκαζίεο Κνηλσληθήο Νόεζεο 

Γηα ηελ επηηπρή δηεξεχλεζε θάπνηαο ςπρνινγηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη απαξαίηεην λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία κέηξεζεο. ην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο αλαιψζεθε αξθεηή πξνζπάζεηα λα εηνηκαζηνχλ νη θαηάιιειεο 

δνθηκαζίεο κέηξεζεο ηεο θνηλσληθήο λφεζεο, αιιά θαη κηα πξνζεθηηθή επηινγή ησλ 

αληίζηνηρσλ δνθηκαζηψλ κέηξεζεο ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ην πεξηερφκελφ ηνπο, πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηα βαζηθά ςπρνκεηξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.  

Γνθηκαζία Αλαγλώξηζεο ζπλαηζζεκάησλ ζην πξόζσπν – Faces Test  

Ζ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζην πξφζσπν είλαη θαζνξηζηηθή 

γηα ηελ θνηλσληθή λφεζε. Απνηειεί κηα ηθαλφηεηα ε νπνία αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη 

εμαηξεηηθά λσξίο θαηά ηελ νληνινγηθή εμέιημε θαη ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη θαη λα 

δηαθνξνπνηείηαη δηά βίνπ (Davidson, Scherer & Goldsmith, 2009). Ζ δηεξεχλεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζην πξφζσπν έρεη αξθεηά κεγάιε 

ηζηνξία ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Russell et al, 2003; Davidson, 

Scherer & Goldsmith, 2009).  

πσο πξνθχπηεη κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία επί ηνπ ζέκαηνο, ππάξρνπλ έμη νχησ 

θαινχκελα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη εχθνια απφ πγηείο ελήιηθεο, 

ελψ δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ.  Ζ ζπλεζηζκέλε δνθηκαζία είλαη νη ζηαηηθέο 

θσηνγξαθίεο πξνζψπσλ (Ekman, Friesen & Hager, 2002). Σν πξφβιεκα κε ηε δνθηκαζία 

ηνπ Ekman, εθηφο ησλ ζεσξεηηθψλ δεηεκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, είλαη φηη 
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πεξηνξίδεηαη ζηα νχησ θαινχκελα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα, ρσξίο λα ππάξρνπλ δνθηκαζίεο γηα 

ηελ αλαγλψξηζε εθθξάζεσλ πεξίπινθσλ ζπλαηζζεκάησλ, ή θνηλσληθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα 

νπνία είλαη ζεκαληηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηεξεχλεζεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.  

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ επηιέγεθε ε δνθηκαζία αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ ζην πξφζσπν 

ηνπ Baron-Cohen “Faces test” (Baron-Cohen, Wheelwrigh & Jolliffe, 1997, Adolphs, Baron-

Cohen, & Tranel, 2002). Ζ ζπγθεθξηκέλε δνθηκαζία απνηειείηαη απφ 10 θσηνγξαθίεο κηαο 

εζνπνηνχ ε νπνία αλαπαξηζηά ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ησλ έμη βαζηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Ζ ίδηα εζνπνηφο αλαπαξηζηά θαη 10 ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο 

θνηλσληθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο «ελδηαθέξνλ», «ππλειία» 

θ.ιπ. Σν γεγνλφο πσο ε ζπγθεθξηκέλε δνθηκαζία ζπκπεξηιακβάλεη εηθφλεο ηνπ ίδηνπ 

πξνζψπνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ζηα ζεηηθά, αιιά θαη ζηα αξλεηηθά ηεο 

ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο απφ ηε κηα είλαη ην ίδην πξφζσπν θαη ζπλεπψο ην κφλν ζηνηρείν πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη ζηα δηάθνξα εξεζίζκαηα ηεο δνθηκαζίαο είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε. 

Απφ ηελ άιιε δελ ιακβάλνληαη ζηνηρεία σο πξνο ηηο πηζαλέο δηαθνξέο πνπ ζα πξνέθππηαλ 

αλ ππήξρε θαη έλα αληξηθφ πξφζσπν, θάηη πνπ πηζαλψο λα αχμαλε θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο 

δνθηκαζίαο.  

Δηθφλα 1: Παξαδείγκαηα ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ απφ ην faces test 

                

Ζ εζσηεξηθή ζπλέπεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ είλαη θάπσο ρακειή ζην δείγκα καο 

(cronbach α= .60). ηαλ ηα απνηειέζκαηα μερσξηζηνχλ ζε λεαξνχο θαη γεξαηφηεξνπο 

ελήιηθεο ζπλερίδνπλ λα είλαη ηδηαίηεξα ρακειά γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Πηζαλφηαηα, 

ην πξφβιεκα βξίζθεηαη ζην πνιχ πςειφ πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θπξίσο ζε 

φ, ηη αθνξά ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα, αιιά θαη ην πςειφ πνζνζηφ απνηπρίαο ζε κηα 

θσηνγξαθία φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζηελ 

αλαπνθαζηζηηθφηεηα θαη ηελ ππεξνςία. 

Σα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκαζίαο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα αξ. 7 ζην Παξάξηεκα. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δνθηκίνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε, εθηφο ηνπ ζπληειεζηή cronbach α 

θαη ε κέζνδνο ησλ εκίθιαζησλ (Αιεμφπνπινο, 2004). Γχν απφ ηνπο πην ζπρλά 
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ρξεζηκνπνηνχκελνπο ζπληειεζηέο εκίθιαζηνπ είλαη απηνί ησλ Spearman - Brown θαη ηνπ 

Guttman, νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηα ππφινηπα δνθίκηα θνηλσληθήο λφεζεο. Ο 

ζπληειεζηήο Spearman - Brown ππνινγίδεηαη κέζσ ηνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξσηεκάησλ ζε δχν ηζνκεξή ηκήκαηα θαη ηεο ζπζρέηηζεο ζηε ζπλέρεηα ησλ δχν 

«παξάιιεισλ δνθηκαζηψλ» φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ δηαρσξηζκφ ζηα δχν ζρεηηθά 

ηκήκαηα. Ο ζπληειεζηήο ίζσλ ή άληζσλ κεθψλ ησλ Spearman θαη Brown γηα ην ζχλνιν ησλ 

εξσηεκάησλ (equal ή unequal Spearman Brown coefficient) εμαξηάηαη ζηε ζπλέρεηα απφ ην 

αλ ηα δχν ηκήκαηα αζξνίδνληαη ζε άξηην ή πεξηηηφ αξηζκφ εξσηεκάησλ θαη ππνινγίδεηαη 

αλαιφγσο. Ο ζπληειεζηήο ηνπ Guttman  (ι4) ρξεζηκνπνηείηαη γηα επίδεημε ηνπ θάησ νξίνπ 

αμηνπηζηίαο ηνπ δνθηκίνπ, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηαχηηζεο ηεο δηαζπνξάο ησλ δχν ηκεκάησλ, 

ν ζπληειεζηήο ι4 ηαπηίδεηαη κε ηνλ ζπληειεζηή εκίθιαζηνπ ησλ Spearman - Brown.  

Απφ ηελ δηαίξεζε ηνπ δνθηκίνπ ησλ 20 ζηνηρείσλ ζε δχν νκάδεο ησλ δέθα ζηνηρείσλ θαη 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή εκίθιαζηνπ ηνπ Guttman, πξνθχπηεη ε εθηίκεζε ηνπ 

θαηψηεξνπ νξίνπ ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο λα είλαη ίζε κε ι4=.59. Σελ ίδηα εθηίκεζε 

απνδίδεη θαη ν ζπληειεζηήο εκίθιαζηνπ ησλ Spearman – Brown. Σέινο ε εθηίκεζε ηνπ 

ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο γηα ηηο δχν παξάιιειεο δνθηκαζίεο πνπ πξνέθπςαλ είλαη ίζνο κε 

.58. Παξά ην γεγνλφο φηη ε αμηνπηζηία ησλ εκίθιαζησλ φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ζρεηηθή 

αλάιπζε είλαη ρακειή, πξηλ απνξξηθζεί ζπλνιηθά ην δνθίκην απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα 

ηνληζηεί πσο ν κηθξφο αξηζκφο ζηνηρείσλ πηζαλψο λα επεξεάδεη ην απνηέιεζκα, αθνχ φζν 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ απμάλνληαη θαη νη ζρεηηθνί δείθηεο (Αιεμφπνπινο, 

2004). ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί ν πξνγλσζηηθφο ηχπνο ησλ Spearman-Brown, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν: 

   

φπνπ Ν= ν αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ ηεο εθδνρήο ηνπ ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, rd= ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο θαη r0= ν πθηζηάκελνο 

ζπληειεζηήο ζπλέπεηαο, ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη ππνδεηθλχεη ηνλ αξηζκφ ζηνηρείσλ 

πνπ ζε πεξίπησζε πνπ πξνζηίζεληαη ζην ηεζη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ 

δπζθνιίαο κε ηα πθηζηάκελα ζηνηρεία, ζα αχμαλαλ ηνλ δείθηε αμηνπηζηίαο ζην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα. Αθνινπζψληαο ηελ πην πάλσ θφξκνπια, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηεζη, γηα λα απμήζνπκε ηνλ δείθηε εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο απφ .60 ζε .80 ζα ρξεηάδνληαλ 
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άιιεο 20 εξσηήζεηο, αθνχ ν δείθηεο έρεη απνηέιεζκα 1.95, ην νπνίν αλ πνιιαπιαζηάζνπκε 

κε ηηο πθηζηάκελεο 20 εξσηήζεηο πξνθχπηεη ν αξηζκφο 39, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα 

ζεκαίλεη άιια 10 ζηνηρεία κε βαζηθά ζπλαηζζήκαηα θαη άιια 10 κε πεξίπινθα θνηλσληθά 

θαη ζπλεπψο κηα πηζαλή ζπκπεξίιεςε ησλ ίδησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζε άληξα 

εζνπνηφ ζα αχμαλε ζεκαληηθά ηνπο δείθηεο αμηνπηζηίαο ηεο δνθηκαζίαο.  

ε θάζε πεξίπησζε, ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη έρεη ζρεηηθά πςειή ζπζρέηηζε κε ηα ππφινηπα 

ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζεσξνχληαη σο θαιέο κεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο λφεζεο 

(γηα δείθηεο αμηνπηζηίαο βι. παξαθάησ). πγθεθξηκέλα, ζπζρεηίδεηαη κε r=.62, r=.66 θαη 

r=.68 κε ηα ηεζη αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην βιέκκα, ην ηεζη 

ζχληνκσλ βίληεν κε ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ην CAM (γηα 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηεζη βι. παξαθάησ). πλεπψο, κπνξεί λα γίλεη 

απνδεθηή σο έγθπξε ε κέηξεζε ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ 

ζην πξφζσπν κε ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη. Σν πξφβιεκα κε ηα ζηαηηθά ηεζη πνπ ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ςπρνινγία ησλ ζπλαηζζεκάησλ έγθεηηαη ζηελ αθαίξεζε απφ ην 

εξέζηζκα ηεο θίλεζεο, ε νπνία πνιχ πηζαλψο είλαη ηδηαίηεξα πεξηεθηηθή ζε πιεξνθνξίεο σο 

πξνο ην ζπλαίζζεκα πνπ αλαπαξηζηά ν/ε εζνπνηφο. Παξφια απηά, ζεσξήζεθε σο ρξήζηκν 

δνθίκην ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε 

ζπλέρεηα ζηηο αλαιχζεηο πνπ αθνινπζνχλ. 

Οη πεξηγξαθηθνί δείθηεο ησλ απνηειεζκάησλ ζην ηεζη αλά ειηθηαθή νκάδα θαη ζην 

ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα αξ. 8 ζην παξάξηεκα.  

Γνθηκαζία Αλαγλώξηζεο πλαηζζεκαηηθώλ Καηαζηάζεσλ ζηε θσλή θαη ζην 

πξόζσπν: The Cambridge Mindreading (CAM) Face-Voice Battery  

Σα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα αληαλαθιψληαη ζηηο θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη σο ζπλέπεηα απηνχ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη ζηε ρξνηά ηεο θσλήο θαηά 

ηελ νκηιία. Τπάξρνπλ γεληθψο ηξείο πηζαλνί ηξφπνη δεκηνπξγίαο βάζεο δεδνκέλσλ γηα 

ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά θσλήο, ζπγθεθξηκέλα, ερνγξάθεζε θπζηθψλ νκηιεηψλ θαη 

απζφξκεηεο νκηιίαο (spontaneous speech), ερνγξάθεζε εζνπνηψλ πνπ κηκνχληαη θάπνην 

ζπλαίζζεκα (acted speech) θαη ερνγξάθεζε ζπλαηζζεκαηηθήο νκηιίαο κεηά απφ πξφθιεζε 

ησλ ελ ιφγσ ζπλαηζζεκάησλ (elicited speech) (Davidson, Scherer & Goldsmith, 2009). Ο 

ζθνπφο καο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο κεγάιεο βάζεο 

δεδνκέλσλ γηα θαηαγξαθή ησλ πηζαλψλ ηξφπσλ έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηεο ρξνηάο 
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ηεο θσλήο κε αλάιπζε φισλ ησλ πηζαλψλ δηαθνξνπνηήζεσλ, αιιά ε δηεξεχλεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ λα αλαγλσξίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ζηε θσλή. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ ρξεζηκνπνηήζεθε κεηάθξαζε πθηζηάκελεο βάζεο 

δεδνκέλσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ ζπλδπάδεη ηηο ίδηεο κεηξήζεηο ζην πξφζσπν 

θαη ζηε θσλή (Adult CAM voice task & Adult CAM face task ζην  Golan, Baron-Cohen, &  

Hill, 2006, βι. επίζεο Baron-Cohen, Wheelwright, & Jolliffe, 1997 θαη Baron-Cohen θαη 

ζπλ., 2001). Ζ δνθηκαζία απηή αληρλεχεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζε ελήιηθεο κέζσ ελφο ξεπεξηνξίνπ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αλαπαξηζηνχληαη είηε νπηηθά (ζχληνκα ζπνη κε εζνπνηνχο πνπ 

αλαπαξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο), είηε ερεηηθά (ζχληνκα ζπνη 

κε εζνπνηνχο πνπ εθθσλνχλ εθθξάζεηο κε ηφλν πνπ παξαπέκπεη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο).  

Σν δνθίκην είλαη βαζηζκέλν ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

Baron-Cohen θαη ζπλ. (2004). Σν πξνεηξεκέλν κνληέιν ζπκπεξηιακβάλεη 412 μερσξηζηέο 

έλλνηεο ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ελλνηψλ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, φπσο θαη άιιεο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο 

ζηηο νπνίεο ελππάξρεη ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε (π.ρ. ακθηβνιία). Οη λνεηηθέο θαηαζηάζεηο, 

νη νπνίεο δελ εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο ζσκαηηθήο έθθξαζεο (π.ρ. πείλα) θαη νη 

θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο δελ ελππάξρεη ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε (π.ρ. ζπιινγηζκφο) δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εξεζίζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα αξ. 6 ζην Παξάξηεκα 

(Golan, Baron-Cohen & Hill, 2006). Δπίζεο, φιεο νη έλλνηεο επηιέρζεθαλ απφ ηα αλψηεξα 

ζηξψκαηα ηεο αλαπηπμηαθήο ζεσξίαο ηεο θαηαλφεζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ ελλνηψλ ησλ 

ζπγγξαθέσλ. πγθεθξηκέλα, έμη έλλνηεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «4» (έλλνηεο πνπ είλαη 

θαηαλνεηέο ζε έλα ηππηθφ άηνκν 15-16 εηψλ), 13 έλλνηεο απφ ηελ θαηεγνξία «5» (γίλνληαη 

θαηαλνεηέο απφ έλα ηππηθφ άηνκν ειηθίαο 17-18 εηψλ) θαη κηα έλλνηα απφ ηελ θαηεγνξία 

«6» (γίλεηαη θαηαλνεηή ζε πνζνζηφ ρακειφηεξν ηνπ 75% απφ ηα ηππηθά άηνκα ειηθίαο 17-

18 εηψλ). Με απηφ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη ε δπζθνιία ηεο δνθηκαζίαο θαη ζπλεπψο 

πξνζθέξεηαη ε επρέξεηα δηεξεχλεζεο ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη κε ηελ 

ειηθία.  
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Γηα ηελ ερνγξάθεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο ΠΑΡΑΠΛΔΤΡΧ 

productions, κε ερνιήπηε ηνλ Δπξηπίδε Γίθαην. Έλαο άληξαο εζνπνηφο (Πέηξνο Γησξθάηδεο) 

θαη κηα γπλαίθα (Γεσξγία ψζεηινπ) δηάβαζαλ ηα ζπλαηζζήκαηα. Τπνδχνληαη 

ζπλαηζζήκαηα, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο ή θαη λνεηηθέο θαηαζηάζεηο φπσο 

ελνριεκέλνο, κειαγρνιηθφο, απζηεξφο, επηθπιαθηηθφο θ.ιπ. Γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ίδησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην πξφζσπν ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

ζχληνκα βίληεν πνπ ππήξραλ ήδε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ εξγαιείνπ. Ζ κεηάθξαζε ηνπ 

εξγαιείνπ πξνζνκνηάδεη πεξηζζφηεξν κε πξνζαξκνγή ζηελ ειιεληθή, αθνχ ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο πξνηηκήζεθε ε αληίζηνηρε ειιεληθή ιέμε λα αληηθαηνπηξίδεη ην ζπλαίζζεκα 

κάιινλ παξά ηελ θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηεο ίδηαο ιέμεο ζηελ αγγιηθή. Ζ απζεληηθή ιέμε 

ζηελ αγγιηθή θαη ε ειιεληθή ηεο κεηάθξαζε θαίλνληαη ζην παξάξηεκα ζηνλ Πίλαθα αξ. 11. 

Ο ιφγνο πνπ έγηλε απηφ ήηαλ ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ζπρλά ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο έλλνηεο. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Wierzbicka (1998) γηα ηελ ίδηα, 

σο θπζηθή νκηιήηξηα ηεο πνισληθήο γιψζζαο, ζε θακηά πεξίπησζε ε εηθφλα ηνπ Ekman πνπ 

ζεσξείηαη φηη εθθξάδεη ηε ραξά δελ ζα έδηλε ηελ αίζζεζε «joy», γηαηί απιά δελ ππάξρεη 

παξφκνηα ιέμε ζηελ πνισληθή. Γηα απνθπγή παξφκνησλ πξνβιεκάησλ, ζηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ην ζπλαίζζεκα πνπ εθθξαδφηαλ αληηζηνηρνχζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζε θάπνηα άιιε 

ζπλαηζζεκαηηθή έλλνηα απφ ηελ απζεληηθή ηνπ νλνκαζία ζηελ αγγιηθή, ηφηε πξνηηκνχληαλ 

παξά ε απεπζείαο κεηάθξαζε, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ειιεληθήο έλλνηαο. Μεηά ηελ εηνηκαζία 

ηνπ ηεζη (Metaxas, Sosilou & Constantinidou, ππφ έθδνζε), απηφ ρνξεγήζεθε ζε εζνπνηνχο, 

θηινιφγνπο θαη ςπρνιφγνπο δνθηκαζηηθά ψζηε λα θαηαιήμεη ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή.  

Κάπνηα εξεζίζκαηα απφ ηελ αξρηθή βάζε δεδνκέλσλ αθαηξέζεθαλ, αθνχ θαλείο απφ ηα 

άηνκα ζηα νπνία ρνξεγήζεθε δνθηκαζηηθά δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλαηζζεκαηηθή  έλλνηα ζηελ έθθξαζε πνπ ππήξρε ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Σα 

εξεζίζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα.   

Δηθφλα 2: ηηγκηφηππν απφ ηα θηικάθηα ηνπ CAM (Golan, Baron-Cohen, &Hill, 2006) 
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Ζ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ ζην δείγκα καο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή (cronbach α=.92). Σν ίδην ηζρχεη θαη αλ ην εξγαιείν κνηξαζηεί ζε δχν 

μερσξηζηά, δειαδή ζε αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ ζην πξφζσπν (cronbach α=.84) θαη ζηε 

θσλή (cronbach α=.86). Απφ ηελ δηαίξεζε ηνπ δνθηκίνπ ησλ 92 ζηνηρείσλ ζε δχν νκάδεο 

ησλ 46 ζηνηρείσλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή εκίθιαζηνπ ηνπ Guttman, πξνθχπηεη 

ε εθηίκεζε ηνπ θαηψηεξνπ νξίνπ ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο λα είλαη ίζε κε ι4=.90. Σελ 

ίδηα εθηίκεζε απνδίδεη θαη ν ζπληειεζηήο εκίθιαζηνπ ησλ Spearman – Brown. Σέινο, ε 

εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο γηα ηηο δχν παξάιιειεο δνθηκαζίεο πνπ πξνέθπςαλ 

είλαη ίζνο κε .92. ε πεξίπησζε πνπ μερσξίζνπκε ην ηεζη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο, 

ζπγθεθξηκέλα ζην ηεζη αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζην πξφζσπν θαη ζην 

ηεζη αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζε ερεηηθά απνζπάζκαηα, ηφηε θαίλεηαη 

πσο απφ ηε δηαίξεζε ηνπ δνθηκίνπ αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζην πξφζσπν 

ησλ 48 ζηνηρείσλ ζε δχν νκάδεο ησλ 24 ζηνηρείσλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή 

εκίθιαζηνπ ηνπ Guttman, πξνθχπηεη ε εθηίκεζε ηνπ θαηψηεξνπ νξίνπ ηνπ ζπληειεζηή 

αμηνπηζηίαο λα είλαη ίζε κε ι4=.82. Σελ ίδηα εθηίκεζε απνδίδεη θαη ν ζπληειεζηήο 

εκίθιαζηνπ ησλ Spearman – Brown. Σέινο ε εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο γηα ηηο 

δχν παξάιιειεο δνθηκαζίεο πνπ πξνέθπςαλ είλαη ίζνο κε .84. Σα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα 

γηα ηελ ππνθαηεγνξία ηνπ ηεζη αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ απφ ερεηηθά 

απνζπάζκαηα (44 ζπλνιηθά δνθηκέο), είλαη: πληειεζηήο Guttman ι4=.84 θαη ζπληειεζηήο 

αμηνπηζηίαο γηα ηηο δχν παξάιιειεο δνθηκαζίεο .87. Ζ θάπσο θαιχηεξε εζσηεξηθή ζπλέπεηα 

ηεο ππνθαηεγνξίαο ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ απφ ερεηηθά 

απνζπάζκαηα πηζαλψο λα νθείιεηαη ζηελ απνπζία πνιηηηζκηθήο επηξξνήο, αθνχ νη εζνπνηνί 

ήηαλ Κχπξηνη. 

Ζ αλάιπζε ηεο εθηίκεζεο ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο δηελεξγήζεθε θαη αλά ειηθηαθή 

νκάδα, ψζηε λα επηβεβαησζεί φηη απηή ηζρχεη γηα φιεο ηηο ειηθίεο. Γηα ην ζχλνιν ηεο 

δνθηκαζίαο CAM ηα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ ηθαλνπνηεηηθή εζσηεξηθή εγθπξφηεηα γηα 

ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ άλσ ησλ 71 εηψλ (cronbach α=.86), γηα ηελ νκάδα 

ησλ 55-70 εηψλ (cronbach α=.90), ηελ νκάδα ησλ 31-54 εηψλ (cronbach α=.85), ηελ νκάδα 

ησλ 26-34 εηψλ (cronbach α=.76) θαη ηελ νκάδα ησλ 18-25 (cronbach α=.86).  

Με κέγηζην δπλαηφ ζθνξ ην 48 γηα ηα πξφζσπα θαη ην 44 γηα ηα ερεηηθά απνζπάζκαηα 

θαη ζπλεπψο ην 92 γηα ην ζχλνιν ηνπ ηεζη, ζην ζχλνιφ ηνπ ην δείγκα καο έρεη κέζν φξν 
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30.67 γηα ηα πξφζσπα (Τ.Α.=7.42), 30.30 γηα ηα ερεηηθά απνζπάζκαηα (Τ.Α.=7.05) θαη 

60.96 γηα ην ζχλνιν ησλ εξεζηζκάησλ (Τ.Α.=13.79).  

Σα πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη, ηφζν ζην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο, φζν θαη αλά ειηθηαθή νκάδα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα αξ. 9 ζην παξάξηεκα 

σο πξνο ηε κέζε ηηκή γηα ην ζπλνιηθφ απνηειέζκα ζηε δνθηκαζία, ηελ ππνθαηεγνξία ηεο 

αλαγλψξηζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ζην πξφζσπν θαη απηή ηεο αλαγλψξηζεο ζηε 

θσλή. ην παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη επίζεο ν Πίλαθαο αξ.10 κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

CAM αλά εξέζηζκα. ηνλ ζπγθεθξηκέλν Πίλαθα αλαθέξνληαη νη κέζεο ηηκέο γηα ην ζχλνιν 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έλλνηαο, ηα ερεηηθά θαη νπηηθά εξεζίζκαηα, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

εξεζηζκάησλ, νπηηθψλ θαη ερεηηθψλ, ελψ ζηελ ηειεπηαία ζηήιε παξνπζηάδεηαη ν δείθηεο F 

ηεο αλάιπζεο ANOVA σο πξνο ηηο πηζαλέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζηελ 

ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεζίζκαηνο. ηνλ Πίλαθα αξ. 11 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα αλά ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή φπσο κεηαθξάζηεθε ζηελ 

ειιεληθή θαη αλά ειηθηαθή νκάδα. Φαίλεηαη πσο ην ζνβαξφηεξν πξφβιεκα εκθαλίδεηαη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή έλλνηα “distaste”, ε νπνία κεηαθξάζηεθε σο «αεδηαζκέλνο / ε» θαη δελ 

αλαγλσξίδεηαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50% ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. ηνλ Πίλαθα 

αξ. 12 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα πνζνζηά επηηπρίαο αλά εξέζηζκα (ην γξάκκα F ζηελ 

αξρή ηεο θσδηθήο νλνκαζίαο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ππνλνεί πσο ην εξέζηζκα ήηαλ νπηηθφ, ελψ 

ην γξάκκα S, φηη απηφ ήηαλ ερεηηθφ, ηα ηξία επφκελα λνχκεξα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ 

ελλνηνινγηθή θαηάηαμε ηνπ εξεζίζκαηνο, ελψ ην ηειεπηαίν λνχκεξν ππνδεηθλχεη ηε ζεηξά 

ηνπ εξεζίζκαηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή). Φαίλεηαη πσο ε έλλνηα 

«αεδηαζκέλνο / ε» παξνπζηάδεη ην πξφβιεκα ζηελ ερεηηθή κνξθή ηεο, αθνχ ζην νπηηθφ 

αλαγλσξίδεηαη επηηπρψο. Σέινο, ζην παξάξηεκα, ζηνλ Πίλαθα αξ. 13 παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ζην CAM, ηφζν γηα ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ζην ηεζη, φζν θαη αλά 

ππνθαηεγνξία ηνπ ηεζη, αλά ειηθηαθή νκάδα θαη αλά θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Πξνζηέζεθαλ επίζεο νη θαηεγνξίεο «χλνιν ελλνηψλ πνπ αλαγλσξηζηήθαλ», σο δείθηεο ησλ 

ελλνηψλ πνπ θαηάθεξε ν ζπκκεηέρνληαο λα αλαγλσξίζεη, θαη ε επηηπρία απηή αλά είδνο 

ζπλαηζζήκαηνο (ζεηηθφ, νπδέηεξν ή αξλεηηθφ). ηα ζεκεία φπνπ ππάξρεη ζρεηηθή αλαθνξά 

ζηνλ δείθηε t, απηφ ζεκαίλεη πσο ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν 

θχια γηα ην ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα ζηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα. πσο  θαίλεηαη θαη 

ζηνλ Πίλαθα εκθαλίζηεθαλ δηαθνξέο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο κέηξεζεο ζηελ ειηθηαθή νκάδα 
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18-24, κε ηηο γπλαίθεο λα έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαιχηεξα απνηειέζκαηα. ηηο 

ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο παξνπζηαζηεθάλ δηαθνξέο κφλν ζε ζρέζε κε ηελ ειηθηαθή 

νκάδα 55-70 κε ηνπο άληξεο λα έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ 

ηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ελλνηψλ πνπ αλαγλψξηζαλ, αιιά 

θαη ζηελ επηηπρή αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ.  

Μηα απφ ηηο αλεζπρίεο ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη (γηα ηα αθνπζηηθά 

εξεζίζκαηα), ήηαλ ην γεγνλφο πσο είλαη ερεηηθφ. Χο γλσζηφλ, κε ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε 

ππάξρεη ζεκαληηθή απψιεηα ησλ δπλαηνηήησλ αθνήο, ηδηαίηεξα ησλ πςειψλ ζπρλνηήησλ - 

presbycusis (π.ρ. Chien & Lin, 2012). Καζψο νη γπλαηθείεο θσλέο έρνπλ ζπλήζσο 

πςειφηεξε ζπρλφηεηα απφ ηηο αληξηθέο, θαη ην δείγκα απνηειείην απφ εξεζίζκαηα φπνπ ην 

ζπλαίζζεκα αλαπαξίζηαην είηε απφ γπλαίθα, είηε απφ άληξα, ππήξρε ε αλεζπρία φηη ζηα 

εξεζίζκαηα κε αληξηθέο θσλέο ε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ζα αλαγλσξηδφηαλ κε 

πεξηζζφηεξε επηηπρία απφ ηελ νκάδα ησλ γεξαηφηεξσλ ζπκκεηερφλησλ παξά ηα εξεζίζκαηα 

κε γπλαηθείεο θσλέο. ηα απνηειέζκαηα φκσο θάλεθε λα ηζρχεη αθξηβψο ην αληίζεην, αθνχ 

απφ φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζηα εξεζίζκαηα κε ηηο γπλαηθείεο θσλέο 

ππήξμε κεγαιχηεξε επζηνρία, απφ φηη ζηα εξεζίζκαηα κε αληξηθέο θσλέο (ρσξίο φκσο λα 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο νη δηαθνξέο). 

Γνθηκαζία Αλαγλώξηζεο πλαηζζεκαηηθώλ Καηαζηάζεσλ ζην Βιέκκα «Eyes Test» 

ην πιαίζην ηεο δηεξεχλεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ λα αλαγλσξίδνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη λνεηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ άιισλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην κεηαθξαζκέλν 

ηεζη αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην βιέκκα, ην νπνίν 

ζεσξείηαη ηεζη πνπ εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο ηθαλφηεηαο ηεο «ζεσξίαο ηνπ Ννπ», θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην «Reading the mind in the eyes» ζηε κεηάθξαζε ηεο Αιεμάλδξαο 

Πεληαξάθε (http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests). Ζ κεηάθξαζε ηεο Πεληαξάθε 

έηπρε θάπνηαο επεμεξγαζίαο, θαζψο ππήξραλ νξηζκέλεο αηέιεηεο (π.ρ. ελίνηε αλαθεξφηαλ 

ζην βιέκκα  - «αλαζηαησκέλν», ελψ ζε άιια ζεκεία αλαθεξφηαλ ζην ζπλαίζζεκα - 

«αλαζηάησζε» θ.ιπ.).  

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν απνηειείηαη απφ δνθηκαζίεο φπνπ ν ζπκκεηέρνληαο βιέπεη έλα 

πξφζσπν φπνπ είλαη νξαηφ κφλν ην πάλσ κέζν ηνπ πξνζψπνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ην βιέκκα.  
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Δηθφλα 3: Παξάδεηγκα απφ ην ηεζη αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην 

βιέκκα, απηή είλαη ε δνθηκαζηηθή εηθφλα (παληθφο) 

 

Ζ πξψηε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζην ζπλαίζζεκα ή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

εηθνληδφκελνπ αηφκνπ, ε δεχηεξε εξψηεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπκκεηέρνληα 

λα αλαγλσξίδεη ή φρη ην θχιν ηνπ εηθνληδφκελνπ. Ζ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ ζην δείγκα καο δελ είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή, αλ θαη 

απνδεθηή γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο (cronbach α=.79), ηελ αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (cronbach α=.74) θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θχινπ ηνπ απεηθνληδφκελνπ αηφκνπ 

(cronbach α=.61). Απφ ηελ δηαίξεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο δνθηκαζίαο ησλ 72 ζηνηρείσλ ζε δχν 

νκάδεο ησλ 36 ζηνηρείσλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή εκίθιαζηνπ ηνπ Guttman, 

πξνθχπηεη ε εθηίκεζε ηνπ θαηψηεξνπ νξίνπ ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο λα είλαη θάπσο 

ρακειή θαη ζπγθεθξηκέλα ίζε κε ι4=.53, ελψ ε εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή εκίθιαζηνπ ησλ 

Spearman – Brown είλαη .67. Σέινο ε εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο γηα ηηο δχν 

παξάιιειεο δνθηκαζίεο πνπ πξνέθπςαλ είλαη ίζνο κε .79. ε πεξίπησζε πνπ αλαιπζεί ε 

εζσηεξηθή ζπλέπεηα ηνπ ηεζη ζηηο δχν ππνθαηεγνξίεο (αλαγλψξηζε ζπλαηζζήκαηνο θαη 

αλαγλψξηζε θχινπ), ηφηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ζπλαηζζήκαηνο ν ζπληειεζηήο Guttman είλαη 

ι4=.70, ν ζπληειεζηήο Spearman – Brown .70 θαη ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο παξάιιεισλ 

δνθηκαζηψλ .74. Γηα ηελ αλαγλψξηζε θχινπ ν ζπληειεζηήο Guttman είλαη ι4=.55, ν 

ζπληειεζηήο Spearman – Brown .59 θαη ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο παξάιιεισλ 

δνθηκαζηψλ .62. ηε ζπλέρεηα ησλ αλαιχζεσλ φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ φια ηα ηεζη 

αμηνπνηήζεθαλ κφλν ηα απνηειέζκαηα ηεο ππνθαηεγνξίαο ηεο αλαγλψξηζεο 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζην βιέκκα. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηεο δνθηκαζίαο, 

φηαλ ε αλάιπζε ηεο εζσηεξηθήο εγθπξφηεηαο δηελεξγεζεί αλά ειηθηαθή νκάδα, ηφηε 

πξνθχπηεη πσο γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ άλσ ησλ 71 απηή είλαη απνδεθηή 

(cronbach α=.72), φπσο θαη γηα ηηο ππφινηπεο νκάδεο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ νκάδα ησλ 
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55-70 εηψλ (cronbach α=.75), ηελ νκάδα 35-54 εηψλ (cronbach α=.72), ηελ νκάδα ησλ 26-

34 (cronbach α=.75) θαη ηελ νκάδα ησλ 18-25 εηψλ (cronbach α=.76).  

Με κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα ην 36, ν κέζνο φξνο ηνπ δείγκαηνο είλαη 21.90 

(Τ.Α.=5.27) γηα ηα ζπλαηζζεκαηηθά εξεζίζκαηα θαη 33.59 (Τ.Α.=2.10) γηα ην θχιν. 

Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα αλά εξέζηζκα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα αξ. 14 ζην 

Παξάξηεκα. ηα εξεζίζκαηα ζηα νπνία ζεκεηψλεηαη αζηεξίζθνο δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο. ηνλ Πίλαθα αξ. 14, ζηελ πξψηε 

ζηήιε αλαγξάθεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή έλλνηα πνπ αλαπαξηζηνχζε ην πξφζσπν ζηελ εηθφλα, 

αθνινχζσο ε κέζε ηηκή επζηνρίαο γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο θαη ε ζρεηηθή ηππηθή 

απφθιηζε, ελψ ζηελ επφκελε ζηήιε αλαθέξεηαη ην θχιν ηνπ εηθνληδφκελνπ πξνζψπνπ θαη ε 

κέζε ηηκή θαη ηππηθή απφθιηζε γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ 

Πίλαθα, ην πνζνζηφ επηηπρίαο αλαγλψξηζεο ηνπ θχινπ ζηα πιείζηα εξεζίζκαηα αλέξρεηαη 

ζην 100% γηα ην δείγκα καο, εθηφο απφ ην δεχηεξν εξέζηζκα, φπνπ ην πξφζσπν 

αλαγλσξίζηεθε σο γπλαίθα γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σν ίδην εξέζηζκα 

εκθαλίδεη πνιχ ρακειφ πνζνζηφ αλαγλσξηζεκφηεηαο σο πξνο ην ζπλαίζζεκα πνπ 

αλαπαξηζηά ην πξφζσπν ηεο θσηνγξαθίαο. ε κειινληηθέο ρξήζεηο πηζαλψο λα είλαη 

ρξήζηκε ε αθαίξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεζίζκαηνο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ζην βιέκκα ηεο θαηάζηαζεο «ήζπρνο». Καη 

ηα δχν απηά εξεζίζκαηα δελ αλαγλσξίδνληαη, νχηε απφ ηνπο λεαξνχο, νχηε απφ ηνπο 

γεξαηφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο.  

ύληνκα πνη Βαζηθώλ πλαηζζεκάησλ – “Speed Movies” 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζακε επίζεο έλα δηθφ καο εξγαιείν κέηξεζεο 

ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζην πξφζσπν. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζχληνκα απνζπάζκαηα απφ ηαηλίεο, φπνπ θάπνηνο εζνπνηφο 

αλαπαξηζηά θάπνην απφ ηα έμη βαζηθά ζπλαηζζήκαηα (θφβνο, ιχπε, ραξά, έθπιεμε, αεδία, 

ζπκφο). πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή, κηα απφ ηηο θξηηηθέο πνπ δέρηεθε ε δηαθνξηθή 

ζεσξία ησλ ζπλαηζζεκάησλ, αιιά θαη γεληθφηεξα ε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο αλαγλψξηζεο 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ, ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε νηθνινγηθήο εγθπξφηεηαο ησλ 

εξεζηζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα νπνία απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ ζηαηηθέο 

θσηνγξαθίεο εζνπνηψλ πνπ αλαπαξηζηνχλ θάπνην ζπλαίζζεκα. 
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Παξφκνην ηεζη δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Golan θαη ζπλ. (2006), κε ηε δηαθνξά φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν έρεη θνηλσληθέο ζθελέο απφ ηαηλίεο, θαη πξνζνκνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ην 

TASIT (The Awareness of Social Inference Test, McDonald θαη ζπλ., 2006). Αξρηθά, είρε 

απνθαζηζηεί λα δεκηνπξγεζεί έλα παξφκνην εξγαιείν, ην θφζηνο φκσο ήηαλ απαγνξεπηηθφ, 

αθνχ ην TASIT απνηειείηαη απφ ζχληνκα θηικάθηα θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ 

δεκηνπξγεκέλν κε εζνπνηνχο. Δπηιέρζεθε ινηπφλ ε ηερληθή ηνπ Golan θαη ζπλ. (2006) θαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε απνζπαζκάησλ απφ πθηζηάκελεο ηαηλίεο. Ζ αλαδήηεζε ηαηληψλ κε ζχληνκεο 

θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο απφ ειιελφθσλεο ηαηλίεο ήηαλ ζρεηηθά δχζθνιε. Γηα απηφ ην ιφγν 

επηιέγεθαλ απνζπάζκαηα κφλν κε ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα 

νπνία πξνβάιινληαλ ζε ρξφλν πνπ λα πξνζνκνηάδεη κε ηελ πξαγκαηηθή δηάξθεηα έθθξαζεο 

θάπνηνπ ζπλαηζζήκαηνο.   

Καηά ηελ πξνβνιή, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ θάζε ζπνη, πξνεγείην έλα ζχληνκν 

πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα δηάξθεηαο 4 δεπηεξνιέπησλ κε αληίζηξνθε κέηξεζε πνπ ζην ζεκείν 

0 ζπλνδεπφηαλ απφ ερεηηθή πξνεηδνπνίεζε («κπηκπ»). ηαηηθή θσηνγξαθία ηεο νζφλεο 

θαηά ην ζεκείν ηεο έλαξμεο ηνπ εξεζίζκαηνο, αιιά θαη παξάδεηγκα εξεζίζκαηνο 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Δηθφλα 4: ήκα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ βίληεν θαη παξάδεηγκα ζπλαηζζήκαηνο. 

                

Σα ζπνη παξνπζηάδνληαλ κε δηαθνξεηηθφ ρξνληθφ πεξηζψξην ζέαζεο. πγθεθξηκέλα γηα 

θάζε ζπλαίζζεκα δεκηνπξγήζεθαλ δχν ζπνη γηα ηνπο ρξφλνπο ησλ 400ms, 600ms, 800ms, 

1000ms, 1200ms, 1400ms, 1600ms θαη 1800ms. ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη σο 

πξαγκαηηθφο ρξφλνο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηα 500-1000ms (Izard, 1972). πλεπψο, 

ε δνθηκαζία κε ζηαηηθέο θσηνγξαθίεο πηζαλψο λα κεηξά ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο 

ζπλαηζζεκάησλ σο εθκαζεκέλα ζρήκαηα, θάηη αληίζηνηρν κε ηελ απνθξπζηαιισκέλε 

επθπΐα. Ζ ηαρχηεηα πξνβνιήο πξνζνκνηάδεη κε ηηο θαζεκεξηλέο ζπλζήθεο, θαηά ηε δηάξθεηα 
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ησλ νπνίσλ θαινχληαη νη άλζξσπνη λα αλαγλσξίζνπλ θάπνηα ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε 

θαηά ηε δηάδξαζε. Ζ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ ζην δείγκα καο 

είλαη  ηθαλνπνηεηηθή (cronbach α= .92), ελψ ν ζπληειεζηήο Guttman είλαη ι4=.91, ν 

ζπληειεζηήο Spearman – Brown .92 θαη ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο παξάιιεισλ 

δνθηκαζηψλ .92. Ζ δνθηκαζία δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή εζσηεξηθή εγθπξφηεηα θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ αλάιπζε δηελεξγεζεί αλά ειηθηαθή νκάδα (cronbach α= .86, .91, .84, .74 θαη 

.81 γηα ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 71-90, 55-70, 36-54, 25-35 θαη 18-24 

αληίζηνηρα). 

Με κέγηζην δπλαηφ ζθνξ ην 96, ε κέζε ηηκή ζην δείγκα καο ήηαλ 63.90 θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε 13.41. Παξά ηελ αξρηθή ππφζεζε σο πξνο ηηο δηαθνξέο πνπ αλακελφηαλ λα 

παξνπζηαζηνχλ κε ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ πξνβνιήο, ηα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ κηα 

ζηαδηαθή αχμεζε έσο ηνλ ρξφλν ησλ 800ms θαη αθνινχζσο αξρίδεη ε κείσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε αλά ρξφλν 

πξνβνιήο γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 15 ζην Παξάξηεκα. ε 

φ, ηη αθνξά ηα δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαπαξηζηνχζαλ, θαίλεηαη πσο ε ραξά ήηαλ 

κε δηαθνξά ην ζπλαίζζεκα πνπ αλαγλψξηδαλ θαιχηεξα απφ ηα ππφινηπα νη ζπκκεηέρνληεο 

θαη αθνινπζνχλ ε ιχπε θαη ν ζπκφο. Σα απνηειέζκαηα γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο κε 

κέγηζην ζθνξ ην 16 παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 16 ζην Παξάξηεκα. ηνλ Πίλαθα αξ. 17 

ζην Παξάξηεκα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ εξεζηζκάησλ αλά ζπλαίζζεκα 

θαη ρξφλν πξνβνιήο. Δπίζεο, ζηνλ Πίλαθα αξ. 18 ζην Παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν 

ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλά ζπλαίζζεκα θαη ρξφλν πξνβνιήο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο ιαλζαζκέλεο επηινγέο. πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα αξ. 18, ελψ 

γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ηεο έθπιεμεο θαη ηνπ θφβνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη 

ζπζηεκαηηθφ πξφβιεκα, αθνχ ζπγρένληαη ζε φια ζρεδφλ ηα εξεζίζκαηα – ρξφλνπο 

πξνβνιήο κε απμεκέλν αξηζκφ ιαλζαζκέλσλ επηινγψλ ελαιιάμ ζηα δχν απηά 

ζπλαηζζήκαηα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηεο αεδίαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θάπσο «ηπραίν» ηξφπν δηαζπνξάο ησλ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ ζηηο 

ππφινηπεο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο.  
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Παξνηκίεο 

Οη παξνηκίεο ειθχνπλ ηνπο ςπρνιφγνπο εδψ θαη αξθεηά ρξφληα κε δείγκαηα ρξήζεο ηνπο 

ήδε απφ ηελ κπαηαξία λεπξνςπρνινγηθψλ εξγαιείσλ ηνπ Luria (1966), ελψ ζεσξείηαη πσο 

είλαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε ηεο αθαηξεηηθήο ηδηφηεηαο ηεο ζθέςεο, ηεο 

πξαγκαηνινγηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο θ.ιπ. ε θάζε πεξίπησζε, νη παξνηκίεο ελφο ιανχ 

αληηθαηνπηξίδνπλ επαξθψο ηηο θνηλσληθέο λφξκεο θαη θαλφλεο ηεο δεδνκέλεο θνηλσλίαο. Γηα 

ζθνπνχο νηθνινγηθήο εγθπξφηεηαο επηιέγεθαλ 30 θππξηαθέο παξνηκίεο, ηηο νπνίεο ν 

ζπκκεηέρνληαο κπνξνχζε λα δεη θαη λα αθνχζεη ηαπηφρξνλα.  

Ζ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ ζην δείγκα καο είλαη  

ηθαλνπνηεηηθή (cronbach α= .86). Γχν παξνηκίεο, ζπγθεθξηκέλα ν αξηζκφο 9 θαη ν αξηζκφο 

16 αθαηξέζεθαλ απφ ηελ αλάιπζε, αθνχ δηαπηζηψζεθε πσο ε πνιχ ρακειή βαζκνινγία 

νθείιεηαη ζε ηερληθφ ιάζνο
21

, ην νπνίν δπζηπρψο εληνπίζηεθε κφλν κεηά ην πέξαο ησλ 

δνθηκαζηψλ γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Με ηελ αθαίξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξνηκηψλ 

ε εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ ζην δείγκα καο ζπλερίδεη λα είλαη  

ηθαλνπνηεηηθή (cronbach α=.87), ελψ ν ζπληειεζηήο Guttman είλαη ι4=.86, ν ζπληειεζηήο 

Spearman – Brown επίζεο .86 θαη ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο παξάιιεισλ δνθηκαζηψλ .87. 

Ζ δνθηκαζία δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή εζσηεξηθή εγθπξφηεηα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

αλάιπζε δηελεξγεζεί αλά νκάδα (cronbach α= .84, .86, 85, .75 θαη .74 γηα ηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ άλσ ησλ 71, 55-70, 36-54, 25-35 θαη 18-24 αληίζηνηρα). 

ηνλ πίλαθα αξ. 19 ζην Παξάξηεκα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα γηα φια 

ηα ζηνηρεία ηνπ ηεζη, κέζε ηηκή θαη ηππηθή απφθιηζε. ηνλ Πίλαθα ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη ηα 

δχν εξεζίζκαηα πνπ αθαηξέζεθαλ αξγφηεξα απφ ην ζχλνιν ηνπ απνηειέζκαηνο. 

Με κέγηζην δπλαηφ ζθνξ ην 28
22

, ε κέζε ηηκή γηα ην δείγκα καο είλαη 21.40 (Τ.Α.=5.50). 

ε φ,ηη αθνξά ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, ε κέζε ηηκή γηα ηελ νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ ειηθίαο 

18-25 είλαη 23.34 (Τ.Α.=3.60), ε νκάδα ησλ 26-35 παξνπζηάδεη ειαθξψο θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα κε κέζε ηηκή 23.44 (Τ.Α.=3.41), ε νκάδα ησλ 36-54 έρεη κέζε ηηκή 23.05 

(Τ.Α.=4.58), ε νκάδα ησλ 55-70 παξνπζηάδεη κέζε ηηκή 20.75 (Τ.Α.=5.31) θαη ηέινο ε νκάδα 

                                                           
21   πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ εηνηκαζία ηεο πξνβνιήο ησλ δνθηκαζηψλ, γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δχν παξνηκίεο έγηλε ιάζνο θαη 

αληί ησλ επηινγψλ πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε απηέο εκθαλίδνληαλ επηινγέο απφ δχν πξνεγνχκελεο παξνηκίεο ηνπ αξρηθνχ ηεζη, 

ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαλ 50 παξνηκίεο.  

22 Σν κέγηζην απνηέιεζκα ζρεηίδεηαη κε ην δηνξζσκέλν απνηέιεζκα ησλ ζπκκεηερφλησλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δχν 

ιαλζαζκέλσλ παξνηκηψλ. 
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ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 71 έρεη κέζε ηηκή 14.67 (Τ.Α.=5.76). Σα 

ζπλνιηθά απνηειέζκαηα αλά εξέζηζκα ζην ζπγθεθξηκέλν ηεζη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

αξ. 19 ζην Παξάξηεκα. 

Νεπξνςπρνινγηθέο Γνθηκαζίεο Μέηξεζεο ησλ Γλσζηηθώλ Ιθαλνηήησλ 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππήξρε ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

έρνπλ ζπιιερζεί ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο ηεο Νεπξνγλσζηηθήο Μειέηεο Δλειίθσλ, κηα 

δηαρξνληθή έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζε παγθχπξην επίπεδν απφ ηε Γξ. Φψθε Κσλζηαληηλίδνπ 

θαη αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ. Ζ βάζε 

δεδνκέλσλ ζπκπεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο απφ 530 γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο (άλσ ησλ 65 

εηψλ), νη νπνίνη έρνπλ εμεηαζηεί κέζσ κηαο κπαηαξίαο λεπξνςπρνινγηθψλ δνθηκαζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμέηαζεο ησλ εθηειεζηηθψλ ηνπο ιεηηνπξγηψλ, ηεο εξγαδφκελεο 

κλήκεο θαη ησλ γισζζηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. πλνιηθά, 22 άηνκα απφ ηνπο 70 

ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο άλσ ησλ 66 είραλ ήδε εμεηαζηεί ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Γηα ηνπο 

ππφινηπνπο ρνξεγήζεθε εθ λένπ ε ζπγθεθξηκέλε κπαηαξία. Σα πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα 

γηα φιεο ηηο δνθηκαζίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα αξ. 20 ζην Παξάξηεκα. 

Γνθηκαζία Λεμηινγίνπ Boston Naming Test 

Γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην Boston Naming Test ζηε ζπληνκεπκέλε ηνπ κνξθή κε 20 ζηνηρεία 

αλάιπζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα πην θιαζηθά εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο ηθαλφηεηαο 

νλνκαηνπνηίαο ζε γεξαηφηεξνπο πιεζπζκνχο, αθνχ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεην ζε πηζαλέο 

δπζθνιίεο ζεκαζηνινγηθήο αλάθιεζεο. Αξρηθά πξνηάζεθε απφ ηνπο Kaplan, Goodglass, & 

Weintraub (1983) θαη ζπκπεξηιάκβαλε ηε κέηξεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ εμεηαδφκελσλ ζηελ 

νλνκαζία αληηθεηκέλσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζε καπξφαζπξεο εηθφλεο, ελψ έρεη κεηαθξαζηεί 

θαη ζηαζκηζηεί ζε πνιιέο γιψζζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ειιεληθήο (Simos θαη 

ζπλ., 2011). Με ηε βνήζεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ θαηαγξάθνληαη νη δεμηφηεηεο ησλ 

εμεηαδφκελσλ ζε ζρέζε κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ απεηθνληδφκελνπ αληηθεηκέλνπ, ηελ 

αλάθιεζε απφ ηε καθξνπξφζεζκε κλήκε ηεο νλνκαζίαο ηνπ θαη ηεο ηαχηηζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ κε ην ιεμηινγηθφ ηνπ αληίζηνηρν (φ. π.).   

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν απνηειείηαη απφ 20 κεγάιεο εηθφλεο, ηηο νπνίεο νη 

ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα νλνκάζνπλ κέζα ζε 20 δεπηεξφιεπηα έθαζηε. Κάζε ζηνηρείν 
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βαζκνινγείηαη σο νξζφ (αξηζκφο απζφξκεησλ απαληήζεσλ), νξζφ κε ζεκαζηνινγηθή 

βνήζεηα θαη νξζφ κε θσλνινγηθή βνήζεηα. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

δείθηεο ησλ απζφξκεησλ απαληήζεσλ. Ζ κέζε ηηκή γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο αλέξρεηαη 

ζην 15.67 (Τ.Α.=4.00).  

Γνθηκαζία Λεμηινγίνπ Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ειιελφθσλε 

εθδνρή ηνπ PPVT–III (Simos, Kasselimis, & Mouzaki, 2011). Σν ηεζη απνηειείηαη απφ κηα 

ζεηξά εηθνλνγξαθεκέλσλ ζειίδσλ κε ηέζζεξεηο επηινγέο ζε έθαζηε ζειίδα. Ο 

ζπκκεηέρνληαο αθνχεη απφ ηνλ ππνινγηζηή κηα ερνγξαθεκέλε ιέμε
23

 θαη πξέπεη λα δείμεη 

ζηνλ εμεηαζηή ηελ νξζή απάληεζε, επηιέγνληαο ηελ εηθφλα πνπ ζεσξεί φηη ηαηξηάδεη κε ηε 

ιέμε πνπ άθνπζε. Καηαγξάθεθε ην ζχλνιν ησλ νξζψλ απαληήζεσλ. Γηα ην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο, ε κέζε ηηκή νξζψλ απαληήζεσλ ήηαλ 25.56 κε κέγηζηε δπλαηή ηηο 32 νξζέο 

απαληήζεηο (Τ.Α.=5.47).  

Γνθηκαζία Λεθηηθήο Ρνήο - Word fluency COWAT 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο ιεθηηθήο επθξάδεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πξνζαξκνζκέλεο δνθηκέο 

ησλ δψσλ θαη ηνπ γξάκκαηνο Φ (ζεκαζηνινγηθή ζπλζήθε θαη θσλνινγηθή ζπλζήθε 

ιεθηηθήο ξνήο) απφ ην Controlled Oral Word Association Test (COWAT, Kosmidis, Vlahou, 

Panagiotaki, & Kiosseoglou, 2004).  

ηε ζπγθεθξηκέλε δνθηκαζία, νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα πνπλ φζεο πην πνιιέο 

ιέμεηο απφ δψα κπνξνχζαλ λα ζπκεζνχλ ζε έλα ιεπηφ, εθηφο απφ πνπιηά ή ςάξηα 

(ζεκαζηνινγηθή ζπλζήθε) θαη φζεο πην πνιιέο ιέμεηο κπνξνχζαλ λα πνπλ πνπ αξρίδνπλ απφ 

ην γξάκκα Φ, εθηφο απφ θχξηα νλφκαηα (θσλνινγηθή ζπλζήθε).  

Γηα ην δείγκα καο ν κέζνο φξνο γηα ηε ζεκαζηνινγηθή ζπλζήθε ήηαλ 14.31 ιέμεηο 

(Τ.Α.=3.96) θαη γηα ηε θσλνινγηθή ζπλζήθε ήηαλ 11.39 ιέμεηο (Τ.Α.=3.86).  

Γνθηκαζία Οπηηθνλνεηηθήο Ιρλειάηεζεο Α θαη Β (Trail making Α-Β) 

Γηα ηε κέηξεζε ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα Trail making Α θαη 

Β (Constantinidou θαη ζπλ., 2008). Ζ ζπγθεθξηκέλε δνθηκαζία ζεσξείηαη πσο θαηαγξάθεη 

δεμηφηεηεο ησλ εμεηαδφκελσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νπηηθή αλάιπζε πιεξνθνξηψλ, ηελ 

                                                           
23 Απηφ ήηαλ ην κνλαδηθφ ζεκείν πνπ δηέθεξε αλάκεζα ζηνπο 22 ζπκκεηέρνληεο γηα ηνπο νπνίνπο ηα δεδνκέλα ιήθζεθαλ απφ 

ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο λεπξνγλσζηηθήο κειέηεο ελειίθσλ θαη γηα ηνπο νπνίνπο ηα εξεζίζκαηα αλαγηγλψζθνληαλ απφ ηνπο 

εμεηαζηέο. 
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νπηηθή ζάξσζε, ηελ ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο, ηε γλσζηηθή επειημία θαη ηηο εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο. ην πξψην κέξνο (Trail Α) ν ζπκκεηέρνληαο θαιείηαη λα ελψζεη ζεηξηαθά 

ζεκεία ζην ραξηί ρσξίο λα ζεθψζεη ην κνιχβη, ελψ ζην δεχηεξν κέξνο (Trail Β) θαιείηαη λα 

ελψζεη ελαιιάμ αξηζκνχο θαη γξάκκαηα.   

Γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ν κέζνο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ Trail Α αλέξρεηαη ζηα 

49.73 δεπηεξφιεπηα (Τ.Α.=27.07) θαη γηα ην Trail Β ζηα 110.42 δεπηεξφιεπηα (Τ.Α.=74.35).  

Γνθηκαζία ύκβνια – Αξηζκνί: Symbol digit Modality Test 

Σν Symbol Digits Modalities Test (SDMT; Smith, 1982, Constantinidou, Christodoulou 

& Prokopiou, 2012, Constantinidou θαη ζπλ., 2014) επίζεο ζεσξείηαη φηη θαηαγξάθεη ηηο 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θπξίσο ηελ νπηηθή ζάξσζε. Σν ηεζη 

απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ζπκβφισλ θαη κηα ζεηξά αξηζκψλ, φπνπ θάζε ζχκβνιν 

αληηζηνηρεί ζε έλα αξηζκφ. Ο ζπκκεηέρνληαο ρξεζηκνπνηψληαο ην δείγκα θαιείηαη λα 

ζπκπιεξψζεη φζα πην πνιιά κπνξεί. Καηαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ηνπ 

ζπκκεηέρνληα ζε 90 δεπηεξφιεπηα. Γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, ν κέζνο φξνο νξζψλ 

απαληήζεσλ ζε 90΄ ήηαλ 45.45 (Τ.Α.=16.47).  

Γνθηκαζία Λνγηθή Μλήκε: Logical Memory 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο εξγαδφκελεο επεηζνδηαθήο κλήκεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ειιελφθσλε εθδνρή ηνπ Logical Memory Story Wechsler Memory Scale–Revised 

(Constantinidou & Ioannou, 2008, Simos θαη ζπλ., 2011, Wechsler, 1997). Σν ζπγθεθξηκέλν 

ηεζη απνηειείηαη απφ δχν ζχληνκεο ηζηνξίεο. Γηα ζθνπνχο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ρνξήγεζεο, 

νη ηζηνξίεο ερνγξαθήζεθαλ κε 1 δεπηεξφιεπην θελφ αλάκεζα ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

βαζκνινγνχληαλ ζηε ζπλέρεηα. Ζ βαζκνιφγεζε γηλφηαλ αλαιφγσο ηεο αλάθιεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηζηνξίαο, π.ρ. «νδεγνχζε ζηνλ δξφκν», νη νπνίεο θαη 

απείραλ 1 δεπηεξφιεπην ε κηα απφ ηελ άιιε. Αθνινχζσο θαηαγξάθεηαη ε άκεζε αλάθιεζε 

κεηά απφ θάζε ηζηνξία θαη ε αλάθιεζε κεηά απφ 20-25 ιεπηά, σο ην ζχλνιν ησλ νξζψλ 

απαληήζεσλ. Γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ζηελ άκεζε αλάθιεζε ηεο πξψηεο ηζηνξίαο ε 

κέζε ηηκή ησλ νξζψλ αλαθιήζεσλ ήηαλ 13.95 (Τ.Α.=3.90) θαη ηεο δεχηεξεο ηζηνξίαο 14.10 

(Τ.Α.=4.85), ελψ γηα ηελ θαζπζηεξεκέλε αλάθιεζε ηεο πξψηεο ηζηνξίαο 11.73 (Τ.Α.=4.24) 

θαη ηεο δεχηεξεο 12.30 (Τ.Α.=5.33). Γηα ζθνπνχο απινπνίεζεο ηεο παξνπζίαζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ θαηά ηηο αλαιχζεηο ζηε ζπλέρεηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο θαη 

δεχηεξεο δνθηκήο ελνπνηήζεθαλ σο άκεζε θαη αξγνπνξεκέλε αλάθιεζε κέζσ ηεο 
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πξφζζεζεο γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαθιήζεσλ ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε 

ηζηνξία γηα ηελ άκεζε θαη ηελ αξγνπνξεκέλε αλάθιεζε. Ζ κέζε ηηκή γηα ην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο είλαη 28.05 νξζέο άκεζεο αλαθιήζεηο (Τ.Α.=8.15) θαη 24.03 αξγνπνξεκέλεο 

αλαθιήζεηο (Τ.Α.=9.09).  

Μλεκνληθή Γνθηκαζία: HVLT 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ειιελφθσλε εθδνρή ηνπ 

Hopkins Verbal Learning Test–Revised (HVLT - R: Benedict, θαη ζπλ., 1998) ζηελ 

πξνζαξκνγή ζηελ ειιεληθή απφ ηελ Κσλζηαληηλίδνπ Φ. κε ηελ άδεηα ηνπ εθδφηε.  

ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη ν εμεηαδφκελνο αθνχεη κηα ιίζηα κε 12 ιέμεηο ζε δηάζηεκα 1 

δεπηεξνιέπηνπ, γηα ηξείο ζπλερφκελεο θνξέο. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ερνγξαθήζεθαλ νη 

12 ιέμεηο κε δηάζηεκα 1 δεπηεξνιέπηνπ απφ ηελ κηα ζηελ άιιε θαη νη ζπκκεηέρνληεο 

άθνπγαλ ηηο ιέμεηο ζηνλ ππνινγηζηή. Αθνινχζσο, κεηά απφ θάζε πξνβνιή, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο, επαλαιάκβαλαλ φζεο πην πνιιέο ιέμεηο κπνξνχζαλ, ρσξίο λα έρεη ζεκαζία ε ζεηξά. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο απνκλεκφλεπζεο θαηαγξάθνληαη γηα θάζε δνθηκή μερσξηζηά. Μεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξίηεο δνθηκαζίαο, αθνινπζνχζε ε θαζπζηεξεκέλε αλάθιεζε (κεηά 

απφ 20-25 ιεπηά) θαη ε ρνξήγεζε νινθιεξσλφηαλ κε ηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ. 

Σα απνηειέζκαηα ζπκπεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δνθηκέο (HVLT 1 – γηα ην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο ε κέζε ηηκή ήηαλ 6.48 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 2.08, HVLT 2 - κέζε ηηκή 8.52 θαη 

ηππηθή απφθιηζε 2.19, HVLT 3 - κέζε ηηκή 9.59 θαη ηππηθή απφθιηζε 2.17), ηελ 

θαζπζηεξεκέλε αλάθιεζε (HVLT 4 - κέζε ηηκή 8.24 θαη ηππηθή απφθιηζε 2.80), ην 

πνζνζηφ δηαηήξεζεο (HVLT 4 επί ηνπ 100 δηά ηνπ κεγαιχηεξνπ απφ ηα HVLT 2 ή HVLT 3 

- κέζε ηηκή 82.50 θαη ηππηθή απφθιηζε 18.64), ην ζχλνιν ησλ αλαθιήζεσλ (HVLT 1 + 

HVLT 2 + HVLT 3 - κέζε ηηκή 24.56 θαη ηππηθή απφθιηζε 5.99) θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

αλαγλψξηζεο φπνπ θαηαγξάθνληαλ ην ζχλνιν ησλ αιεζηλψλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ (κέζε 

ηηκή 11.36 θαη ηππηθή απφθιηζε 1.05), ηα ζεκαζηνινγηθά ζρεηηδφκελα ιάζε (κέζε ηηκή .59 

θαη ηππηθή απφθιηζε 1.05), ηα ζεκαζηνινγηθά άζρεηα ιάζε (κέζε ηηκή .27 θαη ηππηθή 

απφθιηζε .80), ην ζχλνιν ησλ ιαζψλ (κέζε ηηκή .85 θαη ηππηθή απφθιηζε 1.67) θαη ν 

δείθηεο αλαγλψξηζεο δηάθξηζεο (ζχλνιν αιεζηλψλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ πιελ ην ζχλνιν 

ησλ ιαζψλ - κέζε ηηκή 10.49 θαη ηππηθή απφθιηζε 2.26). 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

93 
 

Απνηειέζκαηα 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Τπελζπκίδνληαο ηνλ αλαγλψζηε θάπνηα βαζηθά ζεκεία απφ ην πξνεγνχκελν Κεθάιαην, 

ζηνλ Πίλαθα αξ. 21 ζην Παξάξηεκα παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά δεκνγξαθηθά απνηειέζκαηα 

γηα ην δείγκα ηεο έξεπλαο αλά ειηθηαθή νκάδα. πγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη νη κέζεο 

ηηκέο, ηππηθή απφθιηζε θαη εχξνο γηα ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ζηελ απηναμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Οη ειηθηαθέο νκάδεο είλαη 18-25, 26-35, 36-54, 

55-70 θαη 71-90.  

Κνηλσληθή Νόεζε 

Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ζε ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα (αξ. 22 ζην Παξάξηεκα) ηα 

πεξηγξαθηθά δεδνκέλα γηα ηα δνθίκηα θνηλσληθήο λφεζεο. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη νη 

κέζεο ηηκέο, ηππηθέο απνθιίζεηο, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή γηα ην CAM (πξφζσπα, ήρνη θαη 

ζπλνιηθφ ζθνξ), γηα ηα ζχληνκα ζπνη (speed movies), ην ηεζη αλαγλψξηζεο 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζην βιέκκα (Eyes test) θαη ην ηεζη αλαγλψξηζεο 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζην πξφζσπν (βαζηθά θαη θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα – Faces, 

basic & complex) αλά ειηθηαθή νκάδα θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. πσο θαίλεηαη θαη 

ζηνλ πίλαθα 22 ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζε φιεο ηηο 

δνθηκαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, νη νπνίεο ζπδεηνχληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα.  

Γηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζηα δνθίκηα Κνηλσληθήο Νόεζεο 

Σα απνηειέζκαηα, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ ππνδεηθλχνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζε φια ηα δνθίκηα 

θνηλσληθήο λφεζεο πνπ ρνξεγήζεθαλ. πσο θαίλεηαη, νη κέζεο ηηκέο ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ 

55-70 εηψλ θαη άλσ ησλ 71 εηψλ δηαθέξνπλ ηφζν κεηαμχ ηνπο, κε ηελ νκάδα ησλ 

γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ λα έρεη ρακειφηεξα απνηειέζκαηα, ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ησλ 

55-70 εηψλ φζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε πσο 

έζησ θαη αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 26-35 θαη 36-54, κε ηελ 

ειηθηαθή νκάδα ησλ 36-54 λα έρεη ρακειφηεξα απνηειέζκαηα, νη δηαθνξέο απηέο δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. πλεπψο, θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε σο πξνο ηε 
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δηαθνξνπνίεζε πξνο ηα θάησ ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο
24

. 

ηνλ Πίλαθα 23 ηνπ παξαξηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο 

ANOVA θαη ηεο δηαθνξηθήο αλάιπζεο αλά ειηθηαθή νκάδα κε ηε κέζνδν ηεο post hoc 

analysis (Bonferroni). Οη δηαθνξέο απηέο παξνπζηάδνληαη θαη ζρεκαηηθά ζην ζρήκα 1 πνπ 

αθνινπζεί: 

ρήκα 1: Γηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζηα δνθίκηα Κνηλσληθήο Νφεζεο
25
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0
2

1 2 3 4 5

CAM Eyes_Test
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Φαίλεηαη πσο νη ηξείο πξψηεο ειηθηαθέο νκάδεο ζπκκεηερφλησλ 18-54 δελ παξνπζηάδνπλ 

πνιχ κεγάιεο δηαθνξέο, αλ θαη ζε θάπνηεο απφ ηηο δνθηκαζίεο νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ 

νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ ειηθίαο 25-34 θαη απηήο ησλ 35-54 είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

κε ηνπο λεαξφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Δπίζεο, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο πσο ζην «δπζθνιφηεξν» απφ ηα ηεζη, απηφ ηεο αλαγλψξηζεο 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ απφ ζχληνκα ζπνη, νη αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ νκάδα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ειηθίαο 55-70 είλαη νη κεγαιχηεξεο. Σν ίδην ηζρχεη φκσο θαη γηα ηελ νκάδα 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ειηθίαο 71-90, αθνχ αθφκα θαη ζηηο «δχζθνιεο» δπλακηθέο δνθηκαζίεο 

                                                           
24 Σα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη κε ηηο παξνηκίεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζην κέξνο φπνπ παξνπζηάδνληαη νη δνθηκαζίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο.  

25 (1) = 18-25, (2) = 26-35, (3) = 36-54, (4)=55-70 θαη (5) = άλσ ησλ 71. Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα ζε z-scores γηα 

ζθνπνχο θαιχηεξεο νπηηθήο αληίιεςεο ησλ δηαθνξψλ, αθνχ ηα ηεζη έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθέο κέγηζηεο ηηκέο. Σα z-scores 

αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, αιιά παξνπζηάδνληαη αλά ειηθηαθή νκάδα. 
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ππήξρε έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ πνπ είραλ επζηνρία κηα ηππηθή απφθιηζε 

πάλσ απφ ηελ κέζε ηηκή ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο.  

πζρεηίζεηο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ επηπέδνπ κε ηηο θνηλσληθέο 

δεμηόηεηεο 

Ζ ειηθία θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε φιεο ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο αξλεηηθά θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζην επίπεδν ηνπ p=.01. Σαπηφρξνλα, θαίλεηαη πσο ε εθπαίδεπζε έρεη 

νπζηαζηηθφ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν κεηψλνληαο ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηηο δηάθνξεο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ρσξίο φκσο λα ηελ εθκεδελίδεη. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ πνπ 

έρεη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν δηελεξγήζεθαλ ζπζρεηηζηηθέο αλαιχζεηο, φπνπ ζπζρεηίδεηαη ε 

ειηθία κε ηηο δηάθνξεο δεμηφηεηεο. ιεο νη ζρεηηθέο ζπζρεηίζεηο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

θαη θπκαίλνληαη απφ r=.50 έσο θαη r=.80. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ νη ζπζρεηίζεηο απηέο 

ειεγρζνχλ σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηφηε ηα απνηειέζκαηα 

ππνδεηθλχνπλ πνιχ κηθξφηεξεο ζπζρεηίζεηο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. ην Παξάξηεκα, ζηνλ 

Πίλαθα 24 παξνπζηάδνληαη νη ζρεηηθέο ζπζρεηίζεηο. πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 24 ζην 

παξάξηεκα, νη ζπζρεηίζεηο είλαη ηδηαίηεξα ςειέο, ελψ παξακέλνπλ ςειέο θαη κεηά απφ ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. Απηφ δελ ηζρχεη, βέβαηα, γηα ηε δνθηκαζία 

θαηαλφεζεο ηνπ λνήκαηνο ησλ παξνηκηψλ. Ο ιφγνο είλαη πσο πηζαλφηαηα ε δνθηκαζία απηή 

ζρεηίδεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν κε ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ παξά κε ηηο 

θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηηζηηθψλ αλαιχζεσλ, ηφζν νη 

ζπζρεηίζεηο πνπ έγηλαλ κε ην θαζαξφ (raw) ζθνξ, φζν θαη νη ζπζρεηίζεηο πνπ έγηλαλ κε ηα z-

scores παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα ζηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο (Πίλαθεο αξ. 33 θαη 34 ζην 

Παξάξηεκα).  

πσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα, ππάξρνπλ πςειέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ ηεζη θνηλσληθήο λφεζεο θαη ηελ ειηθία. Τπάξρεη φκσο επίζεο πςειή 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, αιιά θαη ςειή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκαζηψλ 

θνηλσληθήο λφεζεο.  

Οη ζπζρεηίζεηο απηέο παξνπζηάδνληαη παξαζηαηηθά ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί, κε 

εμαίξεζε ηε δνθηκαζία ησλ παξνηκηψλ. 
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ρήκα 2: πζρεηίζεηο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε ηελ ειηθία θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

Age

Education

Total_CAM

Speed_Movies

Eyes

Faces

0

50

100

0 50 100

0

5

10

0 5 10

20

40

60

80

20 40 60 80

20

40

60

80

20 40 60 80

0

20

40

0 20 40
10

15

20

10 15 20

 

Καζψο ππάξρεη επίζεο ε αλεζπρία νη δηαθνξέο απηέο λα νθείινληαη ζε ζθάικαηα 

κέηξεζεο (ιφγσ ησλ πνιχ πςειψλ ζπζρεηίζεσλ) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πηζαλφηεηα νη 

γεξαηφηεξνη ζπκκεηέρνληεο λα απαληνχζαλ κε ηπραίν ηξφπν θαη λα κελ ζπκκεηείραλ 

νπζηαζηηθά ζηε δηαδηθαζία, δηεμήρζεθαλ θάπνηεο αλαιχζεηο γηα λα επηβεβαησζεί ε 

«ηζφηηκε» ζπκκεηνρή φισλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ζηε δηαδηθαζία. Σν πξψην ρξήζηκν 

ζηνηρείν είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ην ηεζη αμηνιφγεζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζην βιέκκα λα βαζκνινγεζεί ηφζν ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, φζν θαη ηνπ θχινπ ηνπ απεηθνληδφκελνπ εζνπνηνχ. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ 

θχινπ ζεσξείηαη πνιχ πην βαζηθή θαηεγνξία θαη ζπλεπψο αλακέλεηαη λα ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ πηζαλή ηπραία απάληεζε ζην εξψηεκα. Με κέγηζην 

δπλαηφ ζθνξ ην 36, νη ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο άλσ ησλ 71 είραλ κέζε ηηκή 31.33, ζε 

αληίζεζε κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο φπνπ ε κέζε ηηκή ήηαλ 15.45. Ζ ζρέζε 

απηή θαίλεηαη θαη ζην ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 
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ρήκα 3: Απνηειέζκαηα αλά ειηθηαθή νκάδα γηα αλαγλψξηζε ζπλαηζζήκαηνο θαη θχινπ 

  

Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηα απνηειέζκαηα αλαγλψξηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηνπ θχινπ 

γηα ηηο νκάδεο 55-70 θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο άλσ ησλ 71 ππνδεηθλχεη πσο νη 

νκάδεο απηέο πξνζπαζνχζαλ λα απαληήζνπλ νξζά ζην ηεζη θαη πσο ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, παξά κε ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ θχινπ ησλ απεηθνληδφκελσλ εζνπνηψλ.  

Σν δεχηεξν ρξήζηκν ζηνηρείν γηα αμηνιφγεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ζηε 

δηαδηθαζία είλαη ε αλάιπζε ησλ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ ζην ηεζη αλαγλψξηζεο 

ζπλαηζζεκάησλ απφ γξήγνξα βίληεν κε ηε θφξκνπια ηνπ Wagner (1998). Σα απνηειέζκαηα 

ππνδεηθλχνπλ πσο ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ 

ηπραία γηα φια ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ππνθαηεγνξίεο ηνπ ηεζη γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. 

Σα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ απφ ζχληνκα ζπνη 

παξνπζηάδνληαη πην θάησ. πλεπψο, ζεσξνχκε πσο νη νκάδεο ησλ λεαξφηεξσλ θαη ησλ 

γεξαηφηεξσλ ζπκκεηερφλησλ πξνζπάζεζαλ «ηζφηηκα» λα απαληήζνπλ ζηα δνθίκηα. Οη 

δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ νθείινληαη ζηελ ειηθία θαη φρη ζε κε ζπκκεηνρή ησλ 

γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ ζηε δηαδηθαζία. 

Γηα ζθνπνχο δηεξεχλεζεο ηεο δηακεζνιαβεηηθήο επίδξαζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ζρέζε 

ηεο ειηθίαο κε ηελ επίδνζε ζηηο δηάθνξεο δνθηκαζίεο θνηλσληθήο λφεζεο δηελεξγήζεθε 

αλάιπζε γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κεζνιάβεζεο (moderated regression, Hayes, 2013).  

Σα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ πσο αλ θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν έρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ επίδνζε ζηηο δηάθνξεο δνθηκαζίεο θνηλσληθήο λφεζεο, εληνχηνηο, 

ε ειηθία έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε γηα φιεο ηηο νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ (ρακεινχ, κέζνπ 

θαη πςεινχ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ). πγθεθξηκέλα, γηα ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηνπ CAM, ε 
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αλάιπζε δηακεζνιαβεηηθήο παιηλδξφκεζεο (moderated regression) επηδεηθλχεη πσο ζην 

κνληέιν φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηελ επίδνζε δηακεζνιαβνχκελε 

απφ ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν εμεγεί ην 61% ηεο δηαθχκαλζεο (R
2
=.61, F(3,305)=156.24, 

p<.00). Ζ επίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, αθνχ ΔR
2
=.01, 

F(1,305)=10.52, p<.01. Ο Πίλαθαο κε ηηο επηδξάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα (Πίλαθαο αξ.25 ζην Παξάξηεκα) γηα φιεο ηηο δνθηκαζίεο 

θνηλσληθήο λφεζεο.  

ρήκα 4: Μνληέιν παιηλδξφκεζεο δηακεζνιάβεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζην CAM 

 

πσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4, παξφιν πνπ ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

δηαθνξνπνηεί θάπσο ηα απνηειέζκαηά ηνπο, ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δνθηκαζία παξακέλεη γξακκηθή κε αξλεηηθή 

θαηεχζπλζε. Παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ θαη ζε ζρέζε κε ηε δνθηκαζία 

αλαγλψξηζεο ζχληνκσλ ζπνη. πγθεθξηκέλα, εμεγείηαη ην 62% ηεο δηαθχκαλζεο (R
2
=.62, 

F(3,305)=162.38, p<.00). Ζ επίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή, αθνχ ΔR
2
=.008, F(1,305)=6.34, p<.05. 
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ρήκα 5: Μνληέιν παιηλδξφκεζεο δηακεζνιάβεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηα ζχληνκα ζπνη 

 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε δνθηκαζία αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην 

βιέκκα, αθνχ ην κνληέιν εμεγεί 50% ηεο δηαθχκαλζεο (R
2
=.50, F(3,305)=101.34, p<.00). Ζ 

επίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, αθνχ ΔR
2
=.02, 

F(1,305)=14.74, p<.01.   

ρήκα 6: Μνληέιν παιηλδξφκεζεο δηακεζνιάβεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζην Eyes Test 

 

Σέινο, ζηε δνθηκαζία αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ ζην 

πξφζσπν,  ην κνληέιν εμεγεί 43% ηεο δηαθχκαλζεο (R
2
=.43, F(3,305)=75.99, p<.00). Ζ 
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επίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, αθνχ ΔR
2
=.01, 

F(1,305)=6.16, p<.05. 

πλεπψο, παξφιν πνπ ε επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ζεκαληηθή σο πξνο ηε ζρέζε ηεο 

ειηθίαο κε ηελ θνηλσληθή λφεζε, ε ηειεπηαία παξακέλεη ηζρπξή ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

κεηαβιεηήο ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα αξ. 25 ζην Παξάξηεκα. 

Γηα ζθνπνχο δηεξεχλεζεο ηεο επίδξαζεο ηεο ειηθίαο ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

δηελεξγήζεθε αλάιπζε δνκηθψλ κνληέισλ εμηζψζεσλ (SEM). Καζψο νη θιίκαθεο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηεζη έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθφ εχξνο, γηα θαιχηεξε πξνζαξκνγή ησλ κνληέισλ 

πνπ εηνηκάζηεθαλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο z-scores γηα ηα ηεζη θαη νη θαζαξέο (raw) 

ηηκέο γηα ηελ ειηθία θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Οη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζε φιεο ηηο 

κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο ζην παξάξηεκα. Γηα ηνπο ζθνπνχο 

απηνχο, δειαδή ηεο δηεξεχλεζεο ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο λφεζεο κε ηελ αχμεζε ηεο 

ειηθίαο θαη ηνλ ξφιν πνπ έρεη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζηε δηαδηθαζία απηή 

δεκηνπξγήζεθαλ δχν κνληέια δνκηθψλ εμηζψζεσλ, ζην έλα εθ ησλ νπνίσλ ε θνηλσληθή 

λφεζε παξνπζηάδεηαη σο ιαλζάλνπζα κεηαβιεηή, ζηελ νπνία παιηλδξνκείηαη ε ειηθία. Σν 

κνληέιν 1 πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα θαίλεηαη λα έρεη πνιχ θαιή πξνζαξκνγή, αθνχ 

ρ
2
(9)=7.74, p>ρ

2
=.56, RMSEA=.00, 90% CI, lower bound=.00, upper bound=.06, 

AIC=3276.10, BIC=3309.70, CFI=1.00 θαη  SRMR=.01
26

. Σν κνληέιν παξνπζηάδεηαη θαη 

παξαζηαηηθά ζην ζρήκα 7 πνπ αθνινπζεί
27

: 

ρήκα 7: Μνληέιν 1: Πξφβιεςε θνηλσληθήο λφεζεο απφ ηελ ειηθία  

SC

1 .34

Total_CAM 2 .16

speed_movies 3 .22

eyes 4 .34

faces 5 .43

Age
-.81

.92

.88

.81.75

 

                                                           
26 Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ 1 κε raw scores, δελ δηαθέξνπλ ηδηαίηεξα απφ απηά κε z-scores, αθνχ ρ2(5)=7.74, p>ρ2=.17, 

RMSEA=.04, 90% CI, lower bound=.00, upper bound=.01, AIC=9902.89, BIC=9951.42, CFI=1.00 θαη  SRMR=.01. Ο ιφγνο 

πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη νη πνιχ κηθξέο δηαθνξέο ζηηο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο, φηαλ απηέο γίλνληαη κε raw ή 

z-scores. 

27 Σα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα γηα φια ηα κνληέια δνκηθψλ εμηζψζεσλ παξνπζηάδνληαη ζην ζρεηηθφ ζεκείν ηνπ Πίλαθα 35 

ζην Παξάξηεκα. 
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Απφ ην κνληέιν απηφ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη ε ζεκαληηθή επίδξαζε πνπ έρεη ε 

ειηθία ζηα δνθίκηα πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ λα αλαγλσξίδνπλ 

νξζά ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζηνπο άιινπο ζε 

ζηαηηθά θαη δπλακηθά εξεζίζκαηα, ζην πξφζσπν, ζην βιέκκα θαη ζηε θσλή. Δπηβεβαηψλεηαη 

ινηπφλ ε ππφζεζε σο πξνο ηελ αλακελφκελε έθπησζε ζηηο ζρεηηθέο δεμηφηεηεο κε ηελ 

αχμεζε ηεο ειηθίαο.  

ην κνληέιν 2 πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα πξνζηίζεηαη σο πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή 

ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. Σν κνληέιν απηφ επίζεο έρεη θαιή πξνζαξκνγή, αθνχ 

ρ
2
(12)=10.36, p>ρ

2
=.58, RMSEA=.00, 90% CI, lower bound= .00, upper bound=.05, 

AIC=3934.06, BIC=3975.13, CFI=1.00 θαη  SRMR=.01, ρσξίο λα βειηηψλεη ηδηαίηεξα φκσο 

ην κνληέιν 1
28

.   

ρήκα 8: Μνληέιν 2: Πξφβιεςε Κνηλσληθήο Νφεζεο απφ ηελ Ζιηθία θαη ηελ 

Δθπαίδεπζε 

SC

1 .27

Total_CAM 2 .17

speed_movies 3 .21

eyes 4 .34

faces 5 .44education

Age

.35

-.59

.91

.89

.81.75

-.6
5

 

Σα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ πσο ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν έρεη δηακεζνιαβεηηθφ 

ξφιν, κεηψλνληαο ζηελ νπζία ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ρσξίο λα 

ηελ εθκεδελίδεη φκσο. Παξφιν πνπ ζην κνληέιν 2 δελ θαίλεηαη λα βειηηψλεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο 

αλαιχζεηο δηακεζνιαβεηηθήο παιηλδξφκεζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο 

ζεσξνχκε πσο ην δεχηεξν κνληέιν κε ηελ επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο παξάιιεια κε ηελ 

                                                           
28 Δ ρ2(2.62), Δdf (3), p>.25. Παξφιε φκσο ηελ απνπζία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο αλάκεζα ζηα δχν κνληέια, θαη ηα 

δχν είλαη απνδεθηά σο πξνο ηνπο δείθηεο πξνζαξκνγήο ηνπο θαη ζεσξψ πσο ε επηινγή ηνπ κνληέινπ πξέπεη λα γίλεη κε 

ζεσξεηηθά θξηηήξηα θαη φρη ακηγψο ζηαηηζηηθά. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην δεχηεξν κνληέιν κε ηελ πξφζζεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν απνδεθηφ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, αθνχ ηφζν νη ειεγρφκελεο ζπζρεηίζεηο, φζν 

θαη ε ςειή άκεζε ζπζρέηηζε, αιιά θαη νη αλαιχζεηο παιηλδξφκεζεο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο ππνδεηθλχνπλ πσο ε 

εθπαίδεπζε έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ θνηλσληθή λφεζε.  
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ειηθία έρεη κεγαιχηεξε ζεσξεηηθή εγθπξφηεηα θαη ζπλεπψο απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη 

απνδεθηφ, φρη κε απζηεξά ζηαηηζηηθνχο φξνπο, αιιά κε βάζε ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο 

πνπ επηδείρζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο.   

Πνηόηεηα δσήο θαη Κνηλσληθή Νόεζε 

Μηα απφ ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ηε ζπζρέηηζε ηεο θνηλσληθήο λφεζεο κε 

ηελ πνηφηεηα δσήο. πγθεθξηκέλα, αλακελφηαλ λα ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

θνηλσληθή λφεζε θαη ηηο κεηξήζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο (WHOQOL, 1998). Ζ ππφζεζε 

απηή δελ επηβεβαηψλεηαη, αθνχ εθηφο απφ κηα κηθξή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή 

λφεζε φπσο κεηξήζεθε απφ ην CAM, speed movies θαη ην Eyes test θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

απφ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο (r=.19, r=.14 θαη r=.21, p<.05 αληίζηνηρα), ηελ ηθαλνπνίεζε απφ 

ηε θπζηθή πγεία (r=.18, r=.13 θαη r=.13,  p<.05 αληίζηνηρα) θαη ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο 

(r=.14, r=.10, θαη r=.14, p<.05 αληίζηνηρα), φπσο κεηξήζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο 

πνηφηεηαο δσήο, νη ππφινηπεο παξάκεηξνη δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. 

πλεπψο, ζηε ζπλέρεηα δελ δεκηνπξγήζεθαλ κνληέια κε ηε ζπκπεξίιεςε ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Γλσζηηθέο Λεηηνπξγίεο 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, φιεο νη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο πνπ δηεξεπλήζεθαλ 

ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή έθπησζε κε ηελ αχμεζε ηεο 

ειηθίαο. Σαπηφρξνλα, θαίλεηαη λα ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ξφιν ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηηο δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο. πγθεθξηκέλα, ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δνθηκίνπ κε ηηο παξνηκίεο) θαίλεηαη λα 

είλαη θαζνξηζηηθφο σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο δηαηήξεζεο ηεο δεμηφηεηαο. πλεπψο, παξά ηελ 

έθπησζε πνπ παξαηεξείηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, απηή 

κπνξεί λα εμεγεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ, παξά ζηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο. Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο 

δνθηκαζίεο γηα ην δείγκα καο παξνπζηάδνληαη σο Πίλαθαο 20 ζην Παξάξηεκα. 

Μλεκνληθέο Γνθηκαζίεο 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζηε κεζνδνινγία, γηα ηε κέηξεζε ηεο επεηζνδηαθήο κλήκεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην Hopkins Verbal Learning Test–Revised (HVLT - R: Benedict, 
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Schretlen, Groninger, & Brandt, 1998) ζηελ πξνζαξκνγή ζηελ ειιεληθή απφ ηελ 

Κσλζηαληηλίδνπ Φ. κε ηελ άδεηα ηνπ εθδφηε θαη ην Logical Memory Story Wechsler 

Memory Scale–Revised (Constantinidou & Ioannou, 2008; Wechsler, 1997). Με ζθνπφ ηε 

δηεξεχλεζε πηζαλψλ ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο δηελεξγήζεθε 

αλάιπζε ANOVA, φπνπ θάλεθε πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην 

επίπεδν ηνπ p<.001 γηα ηηο πέληε ειηθηαθέο νκάδεο ζηελ άκεζε αλάθιεζε θαη ζηελ 

θαζπζηεξεκέλε αλάθιεζε [F(4,304) = 55.00 θαη 85.69 αληίζηνηρα p=.00] γηα ην Logical 

Memory Story Wechsler Memory Scale–Revised θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην 

επίπεδν ηνπ p<.001 γηα ηηο πέληε ειηθηαθέο νκάδεο ζηηο δνθηκέο HVLT 1, HVLT 2, HVLT 3, 

HVLT 4, ζην ζχλνιν ησλ αλαθιήζεσλ HVLT 1 + HVLT 2 + HVLT 3, ζηε δηαηήξεζε θαη 

ζηελ αλαγλψξηζε [F(4,304) =40.29, 52.86, 60.92, 76.75, 67.41, 35.18 θαη 26.64 αληίζηνηρα 

p=.00]. 

πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε ειηθία έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηάθνξσλ ππνθαηεγνξηψλ ηνπ ηεζη HVLT. Καζψο φκσο ππάξρεη ε 

ππφζεζε σο πξνο ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, δηελεξγήζεθαλ επίζεο 

ζπζρεηηζηηθέο αλαιχζεηο, φπνπ ειέγρζεθε ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ηηο 

δνθηκαζίεο ηνπ HVLT κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 26 ζην Παξάξηεκα.  

πσο θαίλεηαη, ινηπφλ, ελψ ε ειηθία επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε κλήκε ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

απηή ε επίδξαζε ηείλεη λα απμάλεηαη αλά δνθηκαζία ηνπ HVLT, ππνδεηθλχνληαο πσο θπξίσο 

επεξεάδεηαη ε δπλαηφηεηα εθκάζεζεο θαη ε δπλαηφηεηα αξγνπνξεκέλεο αλάθιεζεο. Γηα 

απηφ νη δηαθνξέο είλαη κεγαιχηεξεο ζηελ ηξίηε δνθηκή, αιιά θαη ζην ζχλνιν ησλ 

αλαθιήζεσλ γηα ηηο ηξείο πξψηεο δνθηκέο. Ζ εθπαίδεπζε επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηελ πξψηε 

αλάθιεζε, ηε δηαηήξεζε (δηαθνξά πξψηεο αλάθιεζεο θαη αλάθιεζεο κεηά απφ 25 ιεπηά) 

θαη ηελ αλαγλψξηζε (αξηζκφο νξζψλ αλαθιήζεσλ πιελ αξηζκνχ ιαλζαζκέλσλ αλαθιήζεσλ 

θαη απνηπρίαο αλάθιεζεο). 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα, δειαδή πςειήο ζπζρέηηζεο ηεο ειηθίαο κε ηηο δπλαηφηεηεο 

άκεζεο θαη αξγνπνξεκέλεο αλάθιεζεο παξνπζηάζηεθαλ θαη ζε ζρέζε κε ην Logical 

Memory Story Wechsler Memory Scale–Revised. πγθεθξηκέλα, φιεο νη ζπζρεηίζεηο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζην επίπεδν ηνπ p=.00 θαη αξλεηηθέο. Γηα ηελ άκεζε αλάθιεζε, ε 
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ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία αλέξρεηαη ζην r=-.58 θαη γηα ηελ αξγνπνξεκέλε αλάθιεζε ζην r=-

.68. ε πεξίπησζε πνπ ειεγρζεί κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηφηε ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

ειηθία θαη ηελ άκεζε αλάθιεζε αλέξρεηαη ζην r=-.30 θαη ηελ αξγνπνξεκέλε αλάθιεζε ζην 

r=-.44.  

Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο 

Χο ελδείμεηο γηα ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα Symbol Digits 

Modalities Test (SDMT; Smith, 1982), νη πξνζαξκνζκέλεο δνθηκέο ησλ δψσλ 

(ζεκαζηνινγηθή ζπλζήθε) θαη ηνπ γξάκκαηνο Φ (θσλνινγηθή ζπλζήθε) απφ ην Controlled 

Oral Word Association Test
29

 (COWAT, Kosmidis, Vlahou, Panagiotaki, & Kiosseoglou, 

2004) θαη Trail making Α θαη Β (Constantinidou, Papacostas, Nicou, & Themistocleous, 

2008). Με ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε πηζαλψλ ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο δηελεξγήζεθε αλάιπζε ANOVA, φπνπ θάλεθε πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην επίπεδν ηνπ p<.001 γηα ηηο πέληε ειηθηαθέο νκάδεο ηφζν ζην 

TRAIL A, φζν θαη TRAIL Β [F(4,304)=74.58 θαη 111.31 αληίζηνηρα, p=.00] θαη 

[F(4,304)=170.88, p=.00] γηα ην SDMT. Ζ αλάιπζε κε ηε κέζνδν ηνπ post hoc analysis 

(Bonferroni) ππνδεηθλχεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο, εθηφο ησλ 18-25 θαη 26-35 εηψλ γηα ην SDMT, ελψ ζηα TRAIL A θαη Β, νη 

δηαθνξέο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο επίζεο γηα ηηο νκάδεο 18-25, 26-35 θαη 36-54. 

πσο ήηαλ αλακελφκελν θαη απφ ηηο αλαιχζεηο απηέο, ε ειηθία έρεη πςειή, αξλεηηθή θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζην επίπεδν ηνπ p=.00 γηα φια ηα ηεζη. πγθεθξηκέλα, γηα 

ην SDMT ε ζπζρέηηζε ήηαλ ηδηαίηεξα πςειή θαη αλέξρεηαη ζην r=-.83. Παξακέλεη πςειή 

αθφκε θαη φηαλ ειεγρζεί γηα ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, αθνχ αλέξρεηαη 

ζην r=-.70. ε φηη αθνξά ηα TRAIL A θαη Β, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ηζρπξή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ηελ ηαρχηεηα νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζην 

επίπεδν ηνπ p<.00, ε νπνία αλέξρεηαη ζην r=.67
30

 γηα ηε δνθηκή Α θαη ζην r=.72 γηα ηε 

δνθηκή Β. Ο έιεγρνο γηα ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ επεξεάδεη κελ ηνλ 

δείθηε ζπζρέηηζεο, παξακέλεη φκσο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζην επίπεδν ηνπ p<.00 θαη 

αλέξρεηαη ζην r=.43 γηα ηε δνθηκή Α θαη ζην r=.51 γηα ηε δνθηκή Β. 

                                                           
29 Σα απνηειέζκαηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη παξνπζηάδνληαη ζηελ επφκελε ππνπαξάγξαθν. 

30 Ο ιφγνο πνπ ε ζπζρέηηζε είλαη ζεηηθή έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο θαηαγξαθφηαλ ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο δνθηκαζίαο. 
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Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηεο ειηθίαο ζηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, δεκηνπξγήζεθαλ δχν κνληέια. ην έλα κνληέιν (κνληέιν 3) 

ειέγρζεθε ε ππφζεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ειηθίαο ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο απφ κφλε ηεο 

θαη ζην δεχηεξν (κνληέιν 4), ζε ζπζρέηηζε κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Οη δείθηεο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ 3 είλαη απνδεθηνί, αθνχ ρ
2
(10)=15.67, p>ρ

2
=.10, 

RMSEA=.06, 90% CI, lower bound=.02, upper bound=.10, AIC=5573.55, BIC=5840.75, 

CFI=.99 θαη  SRMR =.02. 

ρήκα 9: Μνληέιν 3: Πξφβιεςε εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ απφ ηελ ειηθία 

EF

1 .23

S_Digit2 1.0e-01

Trail_A3 .37

Trail_B4 .33

Animals_605 .6

F_words_606 .74

Age
-.87

.95

.79

.82

.5
2

.63

.51

.4
3

 

ην κνληέιν 4, κε ηελ πξφζζεζε ηεο κεηαβιεηήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, ην κνληέιν 

επίζεο είλαη απνδεθηφ αθνχ: ρ
2
(14)=29.69, p<ρ

2
=.00, RMSEA=.06, 90% CI, lower 

bound=.03, upper bound=.09, AIC=4577.73, BIC=4641.20, CFI=.99 θαη  SRMR =.02 

Παξά ην γεγνλφο πσο ε πξψηε εληχπσζε είλαη πσο δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε βειηίσζε 

ην κνληέιν κεηά ηελ πξφζζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, θαίλεηαη πσο ε βειηίσζε ζηελ 

πξνζαξκνγή είλαη ζεκαληηθή αθνχ Δ ρ
2
(14.97), Δdf (4), p>.01. Απηφ ζεκαίλεη, πσο παξά 

ηελ πξφβιεςε πσο ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν δελ αλακέλεηαη λα επεξεάδεη ηδηαίηεξα ηηο 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, απηφ δελ ηζρχεη, αθνχ θαη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, 

ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαίλεηαη λα έρεη δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν, αλ 

θαη ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο παξακέλεη ηδηαίηεξα ηζρπξή αθφκα θαη κεηά ηελ πξφζζεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. 
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ρήκα 10: Μνληέιν 4: Πξφβιεςε εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ απφ ηελ ειηθία θαη ηελ 

εθπαίδεπζε 

EF

1 .16

symbol_digit 2 .13

trail_A 3 .35

trail_B 4 .31

Age

animal_speed 5 .59

f_speed 6 .72

education

-.66

.33

.93

.8.83 .49

.64
.53

.42

-.65

 

Γισζζηθέο Γεμηόηεηεο 

Γηα ηε κέηξεζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ηεζη Boston Naming 

Test (Simos θαη ζπλ., 2011), PPVT–III (Simos, Kasselimis, & Mouzaki, 2011) θαη ην ηεζη 

θαηαλφεζεο παξνηκηψλ.  

Ζ ειηθία έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, αθνχ ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Οη ζπζρεηίζεηο ηεο ειηθίαο κε ηα 

απνηειέζκαηα ζηα ηεζη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 27 ζην Παξάξηεκα. ηελ ζηήιε ηεο 

ειηθίαο, ζηελ παξέλζεζε παξνπζηάδεηαη ν αλάινγνο δείθηεο ζπζρέηηζεο, φηαλ ειέγρεηαη γηα 

ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 27, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο
31

. 

Με άιια ιφγηα, αλ θαη νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηελ ειηθία, 

απηή ε ζπζρέηηζε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζρεδφλ εθκεδελίδεηαη φηαλ απηή ειεγρζεί κε ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Σν θαηλφκελν απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο αλαιχζεηο δηακεζνιαβεηηθήο 

παιηλδξφκεζεο πνπ δηελεξγήζεθαλ. ε φηη αθνξά ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηαθέξνπλ απφ ηα αληίζηνηρα ηεο ίδηαο αλάιπζεο ζηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.  

                                                           
31 ηνλ Πίλαθα 27 παξνπζηάδνληαη θαη νη ζπζρεηίζεηο γηα ην COWAT, αθνχ παξά ηελ αξρηθή ζπκπεξίιεςή ηνπ σο δνθηκαζίαο 

θαηαγξαθήο ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, θαίλεηαη λα αθνινπζεί παξφκνην κε ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο κνηίβν, ηδηαίηεξα 

ε θσλνινγηθή ζπλζήθε.  
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πγθεθξηκέλα, γηα ην ΒΝΣ, ην ζρεηηθφ κνληέιν εμεγεί 49% ηεο δηαθχκαλζεο (R
2
=.49, 

F(3,305)=96.84, p<.00). Ζ επίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή, αθνχ ΔR
2
=.06, F(1,305)=34.35, p<.00.  

ρήκα 11: Μνληέιν παιηλδξφκεζεο δηακεζνιάβεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζην ΒΝΣ 

 

πσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 11, ζε αληίζεζε κε φ,ηη παξαηεξήζεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

θνηλσληθήο λφεζεο, γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο δελ 

παξαηεξείηαη γξακκηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηε 

δνθηκαζία. Με άιια ιφγηα, νη ζπκκεηέρνληεο κε αξθεηά ςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν έρνπλ 

αξθεηά ςειά απνηειεζκάηα ζε ζρέζε κε ηελ επζηνρία ηνπο ζηελ νλνκαζία (απζφξκεηεο 

απαληήζεηο) ζηε ζπγθεθξηκέλε δνθηκαζία. Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο, φηαλ ιακβάλεηαη ππφςε 

ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε βαζκνινγία ηνπο 

ζηε δνθηκαζία.  

Παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ θαη ζε ζρέζε κε ηε δνθηκαζία ηνπ PPVT, αθνχ ην 

κνληέιν εμεγεί 47% ηεο δηαθχκαλζεο (R
2
=.47, F(3,305)=89.08, p<.00). Ζ επίδξαζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, αθνχ ΔR
2
=.04, F(1,305)=24.34, p<.00. 

 

 

 

 

 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

108 
 

ρήκα 12: Μνληέιν παιηλδξφκεζεο δηακεζνιάβεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζην PPVT 

 

ην ζρήκα 12 θαίλεηαη λα παξνπζηάδεηαη παξφκνηα ηάζε φπσο θαη κε ην ΒΝΣ, αθνχ ε 

ζρέζε ηεο ειηθίαο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δνθηκαζία είλαη γξακκηθή κφλν γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Σέινο, ζηε δνθηκαζία θαηαλφεζεο 

θππξηαθψλ παξνηκηψλ, ην κνληέιν εμεγεί 46% ηεο δηαθχκαλζεο (R
2
=.46, F(3,305)=85.71, 

p<.00). Ζ επίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, αθνχ ΔR
2
=.02, 

F(1,305)=11.28, p<.00.  

ρήκα 13: Μνληέιν παιηλδξφκεζεο δηακεζνιάβεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δνθηκαζία 

θαηαλφεζεο παξνηκηψλ 
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πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 28 ζην Παξάξηεκα, ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο δελ είλαη 

ζεκαληηθή σο πξνο ηελ επίδνζε ζηηο δνθηκαζίεο γισζζηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν κηα ηππηθή απφθιηζε πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ δείγκαηνο, ε 

επίδξαζε ηεο ειηθίαο εθκεδελίδεηαη. ηηο αλαιχζεηο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ COWAT
 32

. πσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο αλαιχζεηο, ηα δχν ηειεπηαία ηεζη, 

ζπγθεθξηκέλα νη δχν ζπλζήθεο ηνπ COWAT δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα ππφινηπα. 

Πξνθαλψο, ην COWAT δελ απνηειεί «θαζαξά» γισζζηθφ ηεζη, αθνχ ζε απηφ 

παξεκβαίλνπλ θαη ζηνηρεία απφ άιιεο ιεηηνπξγίεο, φπσο νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο (π.ρ. ε 

νδεγία «ιέμεηο κε δψα, αιιά φρη πνπιηά ή ςάξηα» ππνρξεψλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

«ζηακαηνχλ» ηηο άζρεηεο ιέμεηο), ελψ ηαπηφρξνλα, ε δπλαηφηεηα ηνπ ζπκκεηέρνληα λα 

αλαθαιέζεη απφ ηε κλήκε ζρεηηθέο ιέμεηο εκπιέθεη ζηε δηαδηθαζία ηελ πξνζνρή θαη ηε 

ζάξσζε, αιιά θαη ηε ζπλερή δηαηήξεζε ζηε κλήκε ηνπ θαλφλα. Πξνθαλψο, ην ιεμηιφγην 

ηνπ ζπκκεηέρνληα, επίζεο επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. πλεπψο, θάλεθε ζην 

ζρεηηθφ ζεκείν ησλ απνηειεζκάησλ πσο νη δχν ζπλζήθεο ηνπ ηεζη (ζεκαζηνινγηθή θαη 

θσλνινγηθή) ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, φζν θαη κε ηηο γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο. Δμαηηίαο ησλ δηαθνξψλ απηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ηεζη θαη ηεο 

αδπλακίαο ζπκπεξίιεςήο ηνπο ζε κηα κνλαδηθή θαηεγνξία αλάιπζεο (εθηειεζηηθέο ή 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο) δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζηηο αλαιχζεηο.  

πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη πσο ε ειηθία, αλ θαη έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο, ε εθπαίδεπζε έρεη κεγαιχηεξε επίδξαζε, ππνδεηθλχνληαο πσο πηζαλψο κε ηελ 

πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ηελ αιιαγή ηεο γεληάο ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ απφ ηε γεληά πνπ 

έρεη ζαθψο πςειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο ε ζρέζε ηεο ειηθίαο κε ηηο γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο πηζαλψο λα δηαθνξνπνηεζεί. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο 

εθπαίδεπζεο δηελεξγήζεθε αλάιπζε δνκηθψλ εμηζψζεσλ. Οη δείθηεο πξνζαξκνγήο ηνπ 

κνληέινπ ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ειηθία θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο είλαη 

αξθεηά θαινί, αθνχ ρ
2
(3)=4.00, p>ρ

2
=.33, RMSEA=.02, 90% CI, lower bound=.00, upper 

bound=.10, AIC=3555.73, BIC=3604.27, CFI=.99 θαη  SRMR =.01.  

                                                           
32 Παξφιν πνπ ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ην ηεζη απηφ θαηαηάρζεθε ζηηο δνθηκαζίεο κέηξεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, νη 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζε απηφ θαη ηα άιια δχν ηεζη καο νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο πηζαλψο 

δελ πξφθεηηαη γηα «θαζαξή» δνθηκαζία εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, νχηε φκσο θαη γηα «θαζαξή» δνθηκαζία γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ. 
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ρήκα 14: Μνληέιν 5: Πξφβιεςε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ απφ ηελ ειηθία θαη ηελ 

εθπαίδεπζε 

Language

1 .29

BNT 2 .4

PPVT 3 .41

Proverbs 4 .4

Age

education

-.31

.61

.78

.77

.4
2

.78

-.65

 

Παξφιν πνπ ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθφηεξν απφ ηελ ειηθία, ε 

αθαίξεζε ηεο ειηθίαο απφ ην κνληέιν έρεη πνιχ ζεκαληηθή επίδξαζε ζε απηφ, αθνχ παχεη 

λα έρεη θαιή πξνζαξκνγή. πλεπψο, ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ σο 

πξνο ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ θνηλσληθή λφεζε, ζηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, ε 

ζρέζε ηεο ειηθίαο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ζρεηηθέο δνθηκαζίεο 

θαζνξίδεηαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν. Σν ίδην φκσο ηζρχεη θαη γηα ην αλάπνδν, ε 

ζεκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο. Απηφ ζεκαίλεη 

πσο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο ε θνηλή επίδξαζε ρακεινχ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ 

θαη κεγάιεο ειηθίαο δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο κεησκέλεο απφδνζεο.  

Κνηλσληθή Νόεζε θαη Γλσζηηθέο Λεηηνπξγίεο 

ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο ζπκπεξηιακβαλφηαλ ε ηδέα πσο ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηηο 

δεμηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο λφεζεο δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηηο 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Γηα λα ειεγρζεί απηή ε ππφζεζε δεκηνπξγήζεθε αξρηθά έλα 

κνληέιν δηεξεχλεζεο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή λφεζε θαη ηηο εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, ζην νπνίν ε ειηθία πξνβιέπεη ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο κε ηε 

ζεηξά ηνπο πξνβιέπνπλ ηελ θνηλσληθή λφεζε.  

Οη δείθηεο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ είλαη απνδεθηνί, αθνχ ρ
2
(18)=40.35, p>ρ

2
=.00, 

RMSEA=.06, 90% CI, lower bound=.04, upper bound=.09, AIC=6696.54, BIC=6786.14, 

CFI=.99 θαη  SRMR=.02 
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ρήκα 15: Μνληέιν 6: Πξφβιεςε θνηλσληθήο λφεζεο απφ εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

απηψλ απφ ηελ ειηθία  

SC

1 .25

Total_CAM2 .16

Speed_Movies3 .22

Eyes_test4 .33

Faces_test5 .44

EF

6 .19 S_Digit 7 .15

Trail_A 8 .39

Trail_B 9 .32

Age

.86

.92

.88

.82

.75 -.9

.92

.78.82 .53

 

ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ην κνληέιν δηαθνξνπνηεζεί ειαθξψο, ζπγθεθξηκέλα κε ηελ 

ειηθία λα πξνβιέπεη ηφζν ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, φζν θαη ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, 

κε ηηο ηειεπηαίεο λα ζπλερίδνπλ λα πξνβιέπνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ηφηε ην κνληέιν 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθή βειηίσζε, αθνχ ρ
2
(17)=28.05, p>ρ

2
=.04, RMSEA=.05, 90% CI, 

lower bound=.01, upper bound=.07, AIC=6686.24, BIC=6779.57, CFI=.99 θαη  SRMR=.02, 

ελψ ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα κνληέια Δρ
2
(9.71), Δdf (1), p<.00 ππνδεηθλχεη πσο ε 

πξνθαλήο βειηίσζε ζηνπο δείθηεο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ είλαη θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. 

ρήκα 16: Μνληέιν 7: Πξφβιεςε θνηλσληθήο λφεζεο θαη εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ απφ 

ηελ ειηθία  

SC

1 .28

Total_CAM2 .16

Speed_Movies3 .22

Eyes_test4 .33

Faces_test5 .44

EF

6 .23 S_Digit 7 .11

Trail_A 8 .37

Trail_B 9 .32

Age

.51

-.36

.92

.88

.82

.75 -.8
8

.95

.79.82 .52

 

Φαίλεηαη ινηπφλ πσο ε θνηλσληθή λφεζε επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ ειηθία, 

επίδξαζε φκσο ε νπνία δηακεζνιαβείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο 

ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηελ θνηλσληθή λφεζε είλαη θαηά 

45% άκεζε, ελψ ε επίδξαζε απηή φηαλ ππνινγηζηεί ε δηακεζνιάβεζε ησλ εθηειεζηηθψλ 
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ιεηηνπξγηψλ είλαη 55%. πλεπψο, ππάξρεη ζεκαληηθή άκεζε επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηελ 

Κνηλσληθή Νφεζε, ελψ ζεκαληηθή είλαη ε δηακεζνιάβεζε ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ
33

. 

Ζ ζπζρέηηζε ζε λεπξνινγηθφ επίπεδν πνπ θαηαγξάθεηαη ζηε βηβιηνγξαθία αλάκεζα ζηηο 

δνκέο ζηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη πξαγκαηψλνληαη νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζε απηέο 

πνπ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή λφεζε επηβεβαηψλεηαη κε ην πην πάλσ 

κνληέιν θαη ζπκπεξηθνξηθά.  

ηνλ Πίλαθα 29 ζην Παξάξηεκα παξνπζηάδνληαη νη ππνινγηζκνί ηεο επίδξαζεο ησλ 

δηάθνξσλ κεηαβιεηψλ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο εμηζψζεηο ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ 

εμηζψζεσλ. Σν ζπκπέξαζκα ινηπφλ, είλαη πσο ε ειηθία έρεη άκεζε επίδξαζε ζηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, ε νπνία είλαη αξλεηηθή. Ζ επίδξαζε απηή φκσο δηακεζνιαβείηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηε ζπλεπαγφκελε 

επίδξαζε ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηελ θνηλσληθή λφεζε. 

Με ζθνπφ ηε δηεπθξίληζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη ηελ 

θνηλσληθή λφεζε κε ηε δηακεζνιάβεζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

δηελεξγήζεθαλ δχν ζρεηηθά κνληέια δνκηθψλ εμηζψζεσλ. Σν κνληέιν 8 παξνπζηάδεη ηελ 

επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κε ηε δηακεζνιάβεζε ησλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ.  

ρήκα 17: Μνληέιν 8: Πξφβιεςε θνηλσληθήο λφεζεο απφ ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο 

SC1 .11

Total_CAM

2 .17

Speed_Movies

3 .22

Eyes

4 .33

Faces

5 .43

Language
6 .31

BNT

7 .42

PPVT

8 .42

Proverbs

9 .34

Age

Education

.66

-.3
5

.91 .88
.82 .76

-.26

.64

.76 .76

.44

.81

-.68

  

                                                           
33 Ζ κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο επίδξαζεο γίλεηαη ζηε STATA, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Acock (2013). 
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Οη δείθηεο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ είλαη πνιχ θαινί, αθνχ ρ
2
(23)=32.28, p<ρ

2
=.06, 

RMSEA=.04, 90% CI, lower bound=.00, upper bound=.06, AIC=15536.37, BIC=15637.37, 

CFI=.99 θαη  SRMR=.02
34

. Ζ αλάιπζε ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο επίδξαζεο ηεο ειηθίαο ζηελ 

θνηλσληθή λφεζε ζηε βάζε ηνπ πξνεηξεκέλνπ κνληέινπ επηδεηθλχεη πσο ε άκεζε επίδξαζε 

ηεο ειηθίαο ζηελ θνηλσληθή λφεζε είλαη -0.35, ελψ ε έκκεζε αλέξρεηαη ζην -0.17. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο ε άκεζε επίδξαζε ηεο ειηθίαο είλαη 68%, αθφκε θαη φηαλ ειεγρζεί ε επίδξαζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ θαη ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, επίδξαζε φκσο ε νπνία είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη αλέξρεηαη ζην 32% ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο (ζηαζκηζκέλεο 

ηηκέο). ην Παξάξηεκα, ζηνλ Πίλαθα 30 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηεο επίδξαζεο ησλ 

δηάθνξσλ κεηαβιεηψλ. Σν ελαιιαθηηθφ κνληέιν, φπνπ ε εθπαίδεπζε επεξεάδεη άκεζα ηελ 

θνηλσληθή λφεζε δελ έρεη θαιή πξνζαξκνγή, αθνχ ρ
2
(22)= 72.64, p>ρ

2
=.00, RMSEA=.08, 

90% CI, lower bound=.06, upper bound=.10, AIC= 15576.73, BIC= 15681.26, CFI=.97 θαη  

SRMR=.06. 

ρήκα 18: Δλαιιαθηηθφ Μνληέιν 8: Πξφβιεςε θνηλσληθήο λφεζεο απφ ηηο γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο 

SC 1 .26

Total_CAM

2 .17

Speed_Movies

3 .21

Eyes

4 .33

Faces

5 .43

Language 6 .17

BNT

7 .47

PPVT

8 .49

Proverbs

9 .45

Age Education

.5
1

-.57

.37

.91 .89

.82 .75

-.26

.71

.73

.51

.71

.74

-.68

 

                                                           
34 Σν κνληέιν δνκήζεθε ζηε βάζε ησλ raw scores. 
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πλεπψο, ε εθπαίδεπζε επεξεάδεη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κε ηε δηακεζνιάβεζε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. Με άιια ιφγηα, επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε σο πξνο 

ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο λφεζεο θαηά ηε 

θπζηνινγηθή γήξαλζε, επίδξαζε φκσο, ε νπνία είλαη έκκεζε θαη φρη άκεζε.  

Γλσζηηθό Απόζεκα, Γλσζηηθέο Λεηηνπξγίεο θαη Κνηλσληθή Νόεζε 

 πσο είδακε θαη ζηελ εηζαγσγή, ζπλήζσο ηα κνληέια πνπ δεκηνπξγνχληαη ψζηε λα 

πξνβιεθζεί ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 

θάπνηα απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γεληθή αξρηηεθηνληθή ηνπ γλσζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, φπσο ε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο, ή νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα φκσο, φιν θαη πεξηζζφηεξν απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ε ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή 

ηνπ γλσζηηθνχ απνζέκαηνο  (Giogkaraki, Michaelides, & Constantinidou, 2013), ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία, ππάξρεη κηα «δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο», ε νπνία επεξεάδεηαη θπξίσο 

απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηα δηάθνξα κέζα πνπ παξέρεη ν πνιηηηζκφο, θπξίσο ηε γιψζζα, θαη 

ε νπνία απνηειεί ηε βαζηθή αηηία γηα ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηνπο 

ειηθησκέλνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ξπζκνχο θαη ην είδνο ηεο γλσζηηθήο έθπησζεο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ αλάπηπμή ηνπο. Σαπηφρξνλα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ έσο ηψξα, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαίλεηαη λα έρεη δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν 

ζε φιεο ηηο δεμηφηεηεο, εθηφο απφ ηηο γισζζηθέο, γηα ηηο νπνίεο θαίλεηαη λα έρεη ηνλ βαζηθφ 

ξφιν ζε ζρέζε κε ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο. Γηα λα ειεγρζεί ε ππφζεζε σο πξνο ηνλ πηζαλφ 

δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ηεο έλλνηαο ηνπ γλσζηηθνχ απνζέκαηνο, φπσο πνζνηηθνπνηήζεθε 

ζηελ παξνχζα έξεπλα θαη ζε ζπλέπεηα κε ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ φξνπ ηνπ γλσζηηθνχ 

απνζέκαηνο πνπ έγηλε απφ ηνπο Giogkaraki, Michaelides, & Constantinidou (2013) 

δεκηνπξγήζεθε έλα ηειεπηαίν κνληέιν δνκηθψλ εμηζψζεσλ.  

ην ηειεπηαίν κνληέιν ιήθζεθε ππφςε ε ζπγθεθξηκέλε ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή 

(γλσζηηθφ απφζεκα), ψζηε λα ειεγρζεί ε ππφζεζε, ε θνηλσληθή λφεζε λα επεξεάδεηαη εθηφο 

απφ ηελ ειηθία θαη απφ ην γλσζηηθφ απφζεκα, φπσο θαη νη άιιεο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο. ην 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, ην γλσζηηθφ απφζεκα ππνινγίδεηαη σο ιαλζάλνπζα κεηαβιεηή πνπ 

απνηειείηαη απφ ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο (ιεμηιφγην θαη ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο 

κεηαθνξηθήο έλλνηαο παξνηκηψλ σο δείθηεο ηεο πξαγκαηνινγηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο). Οη 

δεμηφηεηεο απηέο έρνπλ θαλεί ζε κηα ζεηξά εξεπλψλ λα δηαηεξνχληαη ζρεηηθά αλέπαθεο απφ 
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ηελ ειηθία, ελψ εμαξηνχληαη (φπσο είδακε θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

απνηειεζκάησλ) θπξίσο απφ ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν παξά απφ ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο. Οη 

ππφινηπεο ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο είλαη ε θνηλσληθή λφεζε πνπ απνηειείηαη απφ ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα θαη είδακε πξνεγνπκέλσο, ηελ 

επεηζνδηαθή κλήκε, απνηεινχκελε απφ ην ζχλνιν ηνπ ζθνξ ζην HVLT ζηελ πξψηε 

δνθηκαζία, ζηελ ηέηαξηε αξγνπνξεκέλε αλάθιεζε θαη ην ζχλνιν ησλ αλαθιήζεσλ θαηά ηηο 

ηξείο πξψηεο δνθηκαζίεο, αιιά θαη ηελ άκεζε θαη αξγνπνξεκέλε αλάθιεζε ησλ ηζηνξηψλ 

ζην ηεζη ινγηθήο κλήκεο. Ζ ιαλζάλνπζα κεηαβιεηή ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

απνηειείηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ζηα ηεζη Symbol Digit θαη Trail Α θαη Β
35

.  

ην κνληέιν πξνβιέπεηαη φηη ε ειηθία ζα επεξεάδεη αξλεηηθά φιεο ηηο ιαλζάλνπζεο 

κεηαβιεηέο, ελψ ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζα επεξεάδεη ζεηηθά ην γλσζηηθφ απφζεκα (φπσο 

απηφ ζπγθεθξηκελνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο) ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σν 

γλσζηηθφ απφζεκα κε ηε ζεηξά ηνπ ζα επεξεάδεη ζεηηθά ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ηελ 

επεηζνδηαθή κλήκε θαη ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Σέινο, πξνβιέπεηαη λα ππάξρεη 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ηφζν εμαηηίαο ηνπ 

δείγκαηφο καο, αιιά θαη σο αληηθαηνπηξηζκφο ηεο δεκνγξαθηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηελ Κχπξν. ηελ νπζία, ην κνληέιν πξνζδίδεη ζην γλσζηηθφ απφζεκα 

δηακεζνιαβεηηθφ  ξφιν αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ηελ έθπησζε πνπ παξαηεξείηαη ζηηο 

γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο παξφιν πνπ ε ειηθία ζπλερίδεη λα 

έρεη επίδξαζε ζηηο δεμηφηεηεο απηέο, ην γλσζηηθφ απφζεκα κεηψλεη νπζηαζηηθά ηελ επίδξαζε 

απηή, ελψ ην ίδην έρεη ζεηηθή επίδξαζε θαη ζπλεπψο απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ζηε δηαηήξεζε ησλ δεμηνηήησλ. Οη δείθηεο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ κπνξνχλ 

λα γίλνπλ απνδεθηνί, αθνχ ρ
2
(121)= 284.42, p>ρ

2
=.00, RMSEA=.06, 90% CI, lower 

bound=.05, upper bound=.07, AIC=9544.63, BIC=9712.63, CFI=.97 θαη  SRMR=.03. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ζην κνληέιν πξνζηεζεί θαη ε επίδξαζε ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηελ 

θνηλσληθή λφεζε, απηφ δελ δηαθνξνπνηείηαη ηδηαίηεξα, αθνχ ρ
2
(118)= 259.92, p>ρ

2
=.00, 

RMSEA=.06, 90% CI, lower bound=.05, upper bound=.07, AIC=9526.13, BIC=9705.34, 

CFI=.97 θαη  SRMR=.03. Παξφιν φκσο πνπ αξρηθά θαίλεηαη λα κελ δηαθνξνπνηείηαη, ε 

βειηίσζε αλάκεζα ζηα κνληέια είλαη ζεκαληηθή, αθνχ Δ ρ
2
(24.5), Δdf (3), p<.00. Γηα 

                                                           
35 Γελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκίσλ COWAT, αθνχ πηζαλψο λα επεξεάδνληαη απφ ην ιεμηιφγην ηνπ 

ζπκκεηέρνληα θαη γηα απηφ ζηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ παξφκνην κε ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο κνηίβν. 
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ζθνπνχο νηθνλνκίαο ρψξνπ ε παξνπζίαζε γίλεηαη κφλν ηνπ κνληέινπ 9. Σν κνληέιν 10 

αλαθέξεηαη φκσο, αθνχ θαίλεηαη πσο ε πξνζζήθε ηνπ είλαη ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ηελ 

επίδξαζε πνπ έρεη ην γλσζηηθφ απφζεκα ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

κε ηελ θνηλσληθή λφεζε, αθνχ φηαλ ππνινγηζηεί ε επίδξαζε απηή ζην κνληέιν, απηή (ε 

επίδξαζε ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηελ θνηλσληθή λφεζε) παχεη λα είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (άκεζε επίδξαζε= -.31, p=.17), ελψ φπσο είδακε ζην ζρεηηθφ κνληέιν, ε 

επίδξαζε απηή ήηαλ ζεκαληηθή (άκεζε επίδξαζε= -.51, p<.001). Απηφ ζεκαίλεη πσο ην 

γλσζηηθφ απφζεκα δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηελ θνηλσληθή λφεζε, εθκεδελίδνληαο νπζηαζηηθά ηελ επίδξαζε ησλ 

πξψησλ ζηε δεχηεξε. Με άιια ιφγηα, ε επίδξαζε ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηελ 

θνηλσληθή λφεζε είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξή. ηαλ φκσο απηή ε επίδξαζε δηακεζνιαβεζεί απφ 

ην γλσζηηθφ απφζεκα, φπσο απηφ θαηαγξάθεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα νπζηαζηηθά 

εθκεδελίδεηαη.   

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην ζρεηηθφ κνληέιν (αλαγξάθνληαη νη 

ζηαζκηζκέλεο ηηκέο). Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή φισλ ησλ κνληέισλ δνκηθψλ εμηζψζεσλ 

ππάξρεη ζην παξάξηεκα (Πίλαθαο 35 ζην Παξάξηεκα). ηνλ Πίλαθα  ζην παξάξηεκα 

αλαγξάθνληαη γηα φια ηα δνκηθά κνληέια εμηζψζεσλ ε ζηαζκηζκέλε ηηκή, ε αζηάζκηζηε 

ηηκή θαη ην ηππηθφ ζθάικα, ε δηαθχκαλζε θαη ην εχξνο εκπηζηνζχλεο ηεο επίδξαζεο (95%) 

γηα ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ θαη ηηο κεηξήζεηο. Δπίζεο αλαγξάθνληαη νη ηηκέο ησλ 

ζπζρεηίζεσλ. Σέινο, γηα φια ηα ζηνηρεία αλαθέξεηαη ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. 
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ρήκα 19: Μνληέιν 9: Πξφβιεςε ζρέζεο γλσζηηθνχ απνζέκαηνο κε θνηλσληθέο θαη 

γλσζηηθέο δεμηφηεηεο 

Cog_Reserve

1 .36
BNT 2 .3

PPVT 3 .31

Proverbs 4 .44

SC

5 .18 Total_CAM 6 .17

speed_movies 7 .22

eyes 8 .33

faces 9 .43

EM

10 .13

HVLT_111 .44

HVLT_412 .26

HVLT_1_3
13 .26

logical_114 .33

logical_2
15 .24

EF

16 9.3e-02

symbol_digit17 .17

trail_A18 .33

trail_B
19 .27

Age

education

-.3
3

.55

.84

.83

.23

.75
.56 .36

-.43

.91

.88.82
.76

.72-.28

.75

.86

.86

.68
.39

.82
.87.74

.49

-.5
5

.91

.82

.85.4
4

-.65

 

πσο θαίλεηαη απφ ην κνληέιν 9, ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηνπ γλσζηηθνχ απνζέκαηνο 

ησλ δηάθνξσλ δεμηνηήησλ είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξή, αθνχ απηή αλέξρεηαη (ζηαζκηζκέλε ηηκή) 

ζην .72 γηα ηελ επεηζνδηαθή κλήκε, ζην .49 γηα ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη .56 γηα ηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο έρεη αηζζεηή επίδξαζε ζηηο δεμηφηεηεο, κε ηελ 

επίδξαζε απηή λα είλαη -.28 γηα ηελ επεηζνδηαθή κλήκε, -.43 γηα ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, -

.33 γηα ην γλσζηηθφ απφζεκα θαη -.43 γηα ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

ζεκεησζεί πσο νη ειηθίεο θπκαίλνληαη απφ 18-90 εηψλ θαη πηζαλψο νη δείθηεο απηνί λα είλαη 

θαηά πνιχ πην ηζρπξνί, αλ ζην δείγκα ζπκπεξηιακβάλνληαλ κφλν γεξαηφηεξνη ελήιηθεο, θάηη 

φκσο πνπ ζα ζηεξνχζε απφ ηηο αλαιχζεηο ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο επίδξαζεο 

ηεο αχμεζεο ηεο ειηθίαο ζηηο δηάθνξεο δεμηφηεηεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο. 

Παξφια απηά, θαίλεηαη πσο ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο δηαθνξνπνηείηαη νπζηαζηηθά θαη 

κεηψλεηαη αηζζεηά φηαλ ζην κνληέιν ιακβάλεηαη ππφςε ην γλσζηηθφ απφζεκα. Ζ επίδξαζε 

απηή είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ζε ζρέζε κε ηελ επεηζνδηαθή κλήκε. Σν ίδην ηζρχεη φκσο θαη κε 

ηηο ππφινηπεο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ θαηαγξάθεθαλ. ηνλ Πίλαθα 31 ζην 
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Παξάξηεκα παξνπζηάδνληαη νη ππνινγηζκνί ηεο επίδξαζεο ησλ δηάθνξσλ κεηαβιεηψλ ζην 

κνληέιν 9.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, ε ζπλνιηθή επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηελ θνηλσληθή λφεζε 

αλέξρεηαη ζην -.61, ε άκεζε επίδξαζε ηεο νπνίαο είλαη -.43 θαη ε έκκεζε -.18. πλεπψο, 

κπνξνχκε λα πνχκε πσο ην πνζνζηφ ηεο επίδξαζεο ηεο ειηθίαο ζηελ θνηλσληθή λφεζε πνπ 

είλαη άκεζν αλέξρεηαη ζην 70%, ελψ ην πνζνζηφ ηεο έκκεζεο επίδξαζεο είλαη 30%
36

. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο αθφκε θαη φηαλ ειεγρζνχλ νη ππφινηπνη παξάγνληεο, φπσο ε εθπαίδεπζε θαη 

ην γλσζηηθφ απφζεκα, ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζε απηή ηε ιεηηνπξγία ζπλερίδεη λα είλαη 

κεγάιε. ε φηη αθνξά ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ην πνζνζηφ ηεο άκεζεο επίδξαζεο ηεο 

ειηθίαο αλέξρεηαη ζην 77%, ελψ ηεο έκκεζεο επίδξαζεο ηεο ειηθίαο ζηηο εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ζην 23%. Απηφ ππνδεηθλχεη πσο ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή, ηφζν ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, φζν θαη ζηελ θνηλσληθή λφεζε. Παξφια 

απηά, έλα πνζνζηφ ηεο επίδξαζεο απηήο είλαη έκκεζν θαη επεξεάδεηαη απφ ην γλσζηηθφ 

απφζεκα θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα απνηειέζκαηα είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε κε ηε ιεθηηθή επεηζνδηαθή κλήκε, αθνχ ην πνζνζηφ ηεο άκεζεο 

επίδξαζεο ηεο ειηθίαο είλαη 53% θαη ηεο έκκεζεο 46%. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε ελλνηνινγηθή 

θαηαζθεπή ηνπ γλσζηηθνχ απνζέκαηνο, φπσο πξνζδηνξίζηεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο κεηψλεη ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ζηηο εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, φκσο ε ειηθία, αθφκα θαη φηαλ ιεθζεί ππφςε ην γλσζηηθφ απφζεκα θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζπλερίδεη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε. Απφ ηελ άιιε, ην γλσζηηθφ 

απφζεκα θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί παξάγνληεο σο 

πξνο ηε δπλαηφηεηα κείσζεο ηεο άκεζεο επίδξαζεο ηεο ειηθίαο θπξίσο ηεο ιεθηηθήο 

κλήκεο. πλεπψο, ην γλσζηηθφ απφζεκα ιεηηνπξγεί σο δηεπθνιπληήο ηεο επίδξαζεο ηεο 

ειηθίαο θαη έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο πηζαλφηεηεο δηαηήξεζεο ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο.  

Δλαιιαθηηθά πξνο ην κνληέιν 9, ζην κνληέιν 11 πνπ αθνινπζεί αθαηξέζεθαλ νη 

κλεκνληθέο δνθηκαζίεο, νη νπνίεο δελ θαίλεηαη λα έρνπλ ηδηαίηεξε επίδξαζε ζηελ θνηλσληθή 

λφεζε, ψζηε λα απινπνηεζεί ην ζρεηηθφ κνληέιν πξφβιεςεο ηεο θνηλσληθήο λφεζεο απφ ηηο 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή αθνχ, 

                                                           
36 Γηα ηνπο ηξφπνπο ππνινγηζκνχ βι. Acock (2013). 
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ρ
2
(47)=128.90, p<ρ

2
=.00, RMSEA=.07, 90% CI, lower bound=.05, upper bound=.08, AIC= 

23474.03, BIC= 23619.63, CFI=.98 θαη  SRMR=.03
37

. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν έρεη 

παξφκνηα απνηειέζκαηα κε ην κνληέιν 9 φπσο ήηαλ αλακελνκέλν, αιιά παξνπζηάδεηαη γηα 

ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ηεο νπηηθήο παξνπζίαζήο ηνπ, αθνχ ε αθαίξεζε ησλ κλεκνληθψλ 

δνθηκαζηψλ δελ επεξεάδεη ηδηαίηεξα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ 

γλσζηηθνχ απνζέκαηνο κε ηελ θνηλσληθή λφεζε θαη ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο.  

ρήκα 20: Μνληέιν 11: Πξφβιεςε ηεο θνηλσληθήο λφεζεο θαη ησλ εθηειεζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ απφ ην γλσζηηθφ απφζεκα. 

SC

1 .14
Total_CAM 2 .17

Speed_Movies 3 .22

Eyes 4 .33

Faces 5 .43

Speed

6 .1

Symbol_Digit 7 .15

Trail_A 8 .34

Trail_B 9 .28

Reserve10 .29

BNT11 .39

PPVT12 .4

Proverbs13 .36

Education

Age

.62

-.3
8

.91

.88.82
.76

.48

-.55

.92

-.81-.85 .46

.6
6

-.24

.78

.78

.4

.8

-.6
8

 

Γηαθνξέο αλάκεζα ζηα δύν θύια 

Αλ θαη ζε φια ηα ηεζη θνηλσληθήο λφεζεο, νη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα, νη δηαθνξέο απηέο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. ηε κφλε πεξίπησζε πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα θχια είλαη ζε θάπνηεο απφ ηηο 

ππνθαηεγνξίεο ηνπ ηεζη αλαγλψξηζεο βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζε ζχληνκα θηικάθηα. 

πγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε πνπ ζπγθξηζνχλ ηα δχν θχια αλά ζπλαίζζεκα, ηφηε νη άληξεο 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε δεμηφηεηα αλαγλψξηζεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ηεο έθπιεμεο t(307)=2.35, p<.05, ελψ νη γπλαίθεο 

παξνπζηάδνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηεο ιχπεο t(307)=-1.96, p<.05. ηα ππφινηπα ζπλαηζζήκαηα θαη ζε φινπο 

                                                           
37 Σν κνληέιν δνκήζεθε ζηε βάζε ησλ raw scores 
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ηνπο ρξφλνπο πξνβνιήο δελ εκθαλίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα 

δχν θχια.  

Σν ίδην θαηλφκελν παξαηεξείηαη θαη ζε ζρέζε κε ηα γλσζηηθά ηεζη, ζπγθεθξηκέλα, δελ 

ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια ζε θαλέλα ηεζη. 

ηαλ ηα απνηειέζκαηα αλαιπζνχλ αλά ειηθηαθή νκάδα, ηφζν γηα ηηο θνηλσληθέο, φζν θαη 

γηα ηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, ηφηε πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν 

θχια: 

Οη γπλαίθεο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 18-25 εηψλ έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα απφ ηνπο άληξεο ηεο ίδηαο νκάδαο σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο 

ζπλαηζζεκάησλ ζην πξφζσπν θαη ζηε θσλή (CAM) t(39)=-3.01, p<.05, ηελ ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ ζην βιέκκα t(39)=-2.48, p<.05 θαη ηελ ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζην πξφζσπν t(39)=-2.39, p<.05. Παξφκνην 

απνηέιεζκα παξνπζηάδεηαη θαη ζην SDMT γηα ηελ ίδηα ειηθηαθή νκάδα t(39)=-2.00, p<.05, 

κε ηηο γπλαίθεο λα έρνπλ θαιχηεξν απνηέιεζκα απφ ηνπο άληξεο. Δπίζεο, ζηελ νκάδα 36-54 

εηψλ, νη γπλαίθεο είραλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηνπο άληξεο σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπο λα θαηαλννχλ ην λφεκα παξνηκηψλ t(71)=-2.02, p<.05. Φαίλεηαη λα πξνθχπηνπλ 

δηαθνξέο ζην PPVT ζηελ νκάδα ησλ 55-70 εηψλ, κε ηνπο άληξεο λα έρνπλ πςειφηεξν ζθνξ 

απφ ηηο γπλαίθεο (t(54)=2.56, p<.05). ηελ ίδηα ειηθηαθή νκάδα εκθαλίδνληαη ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζην SDMT θαη ζην Trail – Α t(54)=1.89, p<.05 θαη t(54)=2.24, p<.05, ελψ ε 

θαηαλφεζε παξνηκηψλ είλαη νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή t(54)=1.99, p=.051, επίζεο κε 

ηνπο άληξεο λα έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Σέινο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ άλσ ησλ 71 εηψλ, νη άληξεο έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζην SDMT θαη 

ζην ηεζη άκεζεο αλάθιεζεο ηζηνξίαο t(49)=2.11, p<.05 θαη t(49)=2.08, p<.05 αληίζηνηρα.        

Ιθαλόηεηα αλαγλώξηζεο ζπλαηζζεκάησλ 

ην ηεζη αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζην πξφζσπν, φια ηα βαζηθά 

ζπλαηζζήκαηα αλαγλσξίζηεθαλ απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δίλαη 

ελδηαθέξνλ φκσο λα αλαιπζεί ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ίδησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ηεζη αλαγλψξηζεο βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ζχληνκα ζπνη. Με 

κέγηζην δπλαηφ ζθνξ ην 96, ε κέζε ηηκή ζην δείγκα καο ήηαλ 63.90 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 

13.41. Παξά ηελ αξρηθή ππφζεζε σο πξνο ηηο δηαθνξέο πνπ αλακελφηαλ λα παξνπζηαζηνχλ 

κε ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ πξνβνιήο, ηα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ κηα ζηαδηαθή αχμεζε 
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έσο ηνλ ρξφλν ησλ 800ms θαη αθνινχζσο αξρίδεη ε κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Παξφκνην θαηλφκελν, δειαδή φζν απμάλεηαη ν δπλαηφο ρξφλνο 

επεμεξγαζίαο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ λα κεηψλεηαη ε επζηνρία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

παξαηεξήζεθε θαη ζηελ έξεπλα ηεο Edwards K. (1998). 

ε φ, ηη αθνξά ηα δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαπαξηζηνχζαλ, θαίλεηαη πσο ε ραξά 

ήηαλ κε δηαθνξά ην ζπλαίζζεκα πνπ αλαγλψξηδαλ θαιχηεξα απφ ηα ππφινηπα νη 

ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζνχλ ε ιχπε θαη ν ζπκφο. 

ηνλ Πίλαθα αξ. 33 ζην παξάξηεκα παξνπζηάδνληαη γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο νη 

κέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα φια ηα ζπλαηζζήκαηα αλά ρξφλν πξνβνιήο.  

πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή, κηα απφ ηηο θξηηηθέο πνπ δέρζεθε ε ζεσξία ησλ 

βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζρεηίδεηαη κε πηζαλά ιάζε θαηά ηε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ, 

αθνχ ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ε νξζή απάληεζε (hit) θαη αγλννχληαη νη ιαλζαζκέλεο 

απαληήζεηο  (Wagner, 1998). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζηνλ πίλαθα 32 παξνπζηάδνληαη νη κέζεο 

ηηκέο αλά ζπλαίζζεκα κε ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηνπ Wagner (πεξηγξάθεθε ζηελ 

εηζαγσγή) πνπ αλαγξάθεηαη κε ην γξάκκα (Ζ)  θαη κε ηελ θιαζζηθή κέζνδν ζθνξαξίζκαηνο, 

ε νπνία αλαγξάθεηαη κε ην γξάκκα (R). ηε θφξκνπια απηή γηα θάζε ζπκκεηέρνληα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε ζρέζε ησλ νξζψλ απαληήζεσλ πνπ έδσζε αλά εξέζηζκα ζε ζπζρέηηζε 

κε ην ζχλνιν ησλ απαληήζεψλ ηνπ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα. 

Αθνινχζσο δεκηνπξγείηαη πίλαθαο ζηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη ην (Ζ), ην νπνίν ζπγθξίλεηαη κε 

ην (C), πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πηζαλφηεηα ε απάληεζε λα ήηαλ ηπραία κέζσ t-test θαη ην 

απνηέιεζκα ππνδεηθλχεη ηελ ηπραηφηεηα ή φρη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη, 

ζπλεπψο, ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα αλαγλσξίδνπλ ή φρη ην ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα ζηελ 

έθθξαζε. Γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο νη αλαιχζεηο ππνδεηθλχνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά απφ ηελ ηπραηφηεηα γηα φια ηα ζπλαηζζήκαηα
38

. Ζ ίδηα αλάιπζε έγηλε θαη αλά 

ειηθία θαη θαίλεηαη πσο φιεο νη ειηθηαθέο νκάδεο αλαγλσξίδνπλ φιεο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

εθθξάζεηο επηηπρψο κε ηε δηαθνξά λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ηελ ηπραία 

αλαγλψξηζε ησλ εξεζηζκάησλ ζχκθσλα κε ηε θφξκνπια ηνπ Wagner. Παξφια απηά, 

θαίλεηαη πσο ε αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ δελ 

είλαη ε ίδηα, κε ηε ραξά λα ζπγθεληξψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλαγλσξηζηεί απφ 

ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

                                                           
38 Γηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ βι. Wagner (1998). 
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Σα απνηειέζκαηα κε ηηο δχν κεζφδνπο αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 32 ζην 

Παξάξηεκα. 

Αλ θαη γηα φια ηα ζπλαηζζήκαηα ε πηζαλφηεηα αλαγλψξηζήο ηνπο ζην δείγκα καο 

δηαθέξεη απφ ηελ ηπραία, είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ηνπ 

εξγαιείνπ κέηξεζεο θαη πηζαλέο κειινληηθέο δνθηκέο κε ηε ρξήζε ηνπ, ε πνηφηεηα ησλ 

ιαζψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθε πίλαθαο ζηνλ νπνίν 

αλαγξάθνληαη φιεο νη απαληήζεηο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γηα θάζε ζπλαηζζεκαηηθή 

έθθξαζε ζε θάζε ρξφλν παξνπζίαζεο ππνινγίζηεθε μερσξηζηά ην πνζνζηφ επζηνρίαο κε 

ηελ θιαζηθή κέζνδν (Raw score), αιιά θαη ην δηνξζσκέλν πνζνζηφ ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεηξεκέλε θφξκνπια ηνπ Wagner (1998). Ο Πίλαθαο απηφο παξνπζηάδεηαη σο πίλαθαο αξ. 

18 ζην παξάξηεκα. πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα αξ. 18, ππήξραλ ζην δείγκα καο 

θάπνηα ιάζε, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο «ηππηθά». πγθεθξηκέλα, φπσο 

θαίλεηαη απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ν θφβνο 

κπεξδεχεηαη κε ηελ έθπιεμε. πλεπψο, ζε κειινληηθή ρνξήγεζε ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ην έλα εθ‟ ησλ δχν ζπλαηζζεκάησλ σο εξέζηζκα. Αλ θαη φπσο 

θαίλεηαη ε έθπιεμε έρεη θαιχηεξε αλαγλσξηζηκφηεηα απφ ηνλ θφβν, θαζψο ππάξρεη 

ζεκαληηθφο αξηζκφο ιαλζαζκέλσλ επηινγψλ φπνπ κπεξδεχεηαη ε ραξά κε ηελ έθπιεμε, 

πηζαλψο λα είλαη ρξεζηκφηεξε κφλν ε έθθξαζε ηνπ θφβνπ. Ζ ππφζεζε είλαη πσο αλ 

απνπζηάδεη ε έθπιεμε, ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ θφβνπ ζα απμεζεί νπζηαζηηθά. Δπίζεο, ην 

ζπλαίζζεκα ηεο αεδίαο έρεη ηε ρακειφηεξε αλαγλσξηζηκφηεηα, ελψ κπεξδεχεηαη κε ζρεηηθά 

«ηπραίν» ηξφπν κε ηα ππφινηπα. πλεπψο ζα ήηαλ θαιχηεξα λα κελ ρξεζηκνπνηεζεί 

θαζφινπ ζε κειινληηθέο ρνξεγήζεηο. Πηζαλψο, βέβαηα, λα πξφθεηηαη γηα ηδηνκνξθία ηνπ 

δείγκαηφο καο, ή γηα πνιηηηζκηθή ηδηαηηεξφηεηα, αθνχ θαη ζην CAM, ην ζπλαίζζεκα 

«αεδηαζκέλνο» δελ είρε ηδηαίηεξα πςειή αλαγλσξηζηκφηεηα.  

Ο ζηφρνο ηεο έξεπλαο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηβεβαίσζε ή φρη ηεο ζεσξίαο ησλ βαζηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη, ζπλεπψο, δελ ππάξρεη θάπνηνο ιφγνο γηα πεξηζζφηεξε εηο βάζνο 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πέξαλ ηεο πξνεηξεκέλεο. ε θάζε πεξίπησζε είλαη ελδηαθέξνλ 

πσο ην ζπλαίζζεκα ηεο αεδίαο θαίλεηαη λα δπζθνιεχεη ηδηαίηεξα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, φπσο 

θαη ην γεγνλφο φηη κπεξδεχνπλ εχθνια ηνλ θφβν κε ηελ έθπιεμε. Τπελζπκίδνπκε απφ ηελ 

εηζαγσγή πσο ηα ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα θαη ζπλεπψο νη εθθξάζεηο ηνπο ζεσξνχληαη 

σο βαζηθά απφ ηε δηαθνξηθή ζεσξία ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Ekman, 1999) θαη ζα αλακέλακε 
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ηελ εχθνιε αλαγλψξηζή ηνπο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αζρέησο ηεο ηαρχηεηαο πξνβνιήο 

ηνπ βίληεν, θάηη φκσο πνπ δελ ηζρχεη. 

ε φηη αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ λα αλαγλσξίδνπλ πεξίπινθα θνηλσληθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζην βιέκκα θαη ζηε θσλή (CAM), ν 

θαηαζθεπαζηήο ηνπ ηεζη πξνηείλεη ηέζζεξεηο ηξφπνπο αλάιπζεο. πγθεθξηκέλα, εθηφο ηεο 

δπλαηφηεηαο αλάιπζεο ηνπ ηεζη ζην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ κε εχξνο απφ 0-100 (απφ 0-92 

ζηε δηθή καο πεξίπησζε, θαζψο νθηψ εξεζίζκαηα δελ κεηαθξάζηεθαλ θαη ζπλεπψο δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, αθνχ ιφγσ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ δελ ήηαλ δπλαηή ε ηαχηηζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εθθξάζεσλ κε ην αλακελφκελν απφ ην ηεζη ζπλαίζζεκα), πξνηείλεηαη ε 

δηαθνξηθή αλάιπζε ζε νπηηθά θαη ερεηηθά εξεζίζκαηα κε εχξνο απφ 0-50 (48 θαη 44 

αληίζηνηρα ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο εθδνρήο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξακε πην 

πάλσ) θαη αλάιπζε ζηε βάζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ελλνηψλ πνπ απαληήζεθαλ νξζά (0-20), κε 

δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηνπο ζε ζεηηθά θαη αξλεηηθά. Οη αλαιχζεηο γηα ηηο ηξείο πξψηεο 

θαηεγνξίεο έγηλαλ πην πάλσ. Γηα ηελ ηέηαξηε θαηεγνξία αλάιπζεο, ζπγθεθξηκέλα ηελ 

αλάιπζε ησλ ελλνηψλ ζηηο νπνίεο ην ππνθείκελν απάληεζε νξζά ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 60% 

(ζεζπίζηεθε σο θξηηήξην επηηπρίαο ην 3/5). ηνλ Πίλαθα αξ. 11 ζην παξάξηεκα 

παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ αλαγλψξηζαλ νξζά ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα 

αλά ειηθηαθή νκάδα. ηηο πεξηπηψζεηο βέβαηα πνπ ηα εξεζίζκαηα ήηαλ 4, ηφηε ν δείθηεο 

κεηαηξεπφηαλ ππνρξεσηηθά (3/4). Σν ίδην ηζρχεη γηα ην εξέζηζκα δειεαζκέλνο πνπ είρε κφλν 

2 εξεζίζκαηα θαη επηηπρία ζεσξνχληαλ ην 100% (2/2).   

πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα, αξ. 11 ζην Παξάξηεκα ππάξρνπλ θάπνηεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο δελ αλαγλσξίδνληαη γεληθψο απφ ην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο. Πηζαλψο απηφ λα νθείιεηαη ζηε κεηάθξαζε ηνπ φξνπ ζηελ ειιεληθή ή ζην ίδην 

ην εξέζηζκα. ε θάζε πεξίπησζε, ζην Παξάξηεκα παξαηίζεηαη ν πίλαθαο αξ. 12 κε φια ηα 

εξεζίζκαηα, φπνπ θαίλεηαη θαη πνηά είλαη απηά πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη. πσο θαίλεηαη θαη 

ζηνλ πίλαθα, πηζαλψο θάπνηα ζπλαηζζήκαηα λα κελ έρνπλ ηφζν θαιή κεηάθξαζε, θαζψο δελ 

αλαγλσξίδνληαη νχηε ζην νπηηθφ, νχηε ζην ερεηηθφ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, φπσο π.ρ. ην ζπλαίζζεκα ηεο αλεζπρίαο. ε άιια ην πξφβιεκα πηζαλψο λα 

είλαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, αθνχ δελ αλαγλσξίδεηαη ζην νπηηθφ, αιιά αλαγλσξίδεηαη ζην 

ερεηηθφ εξέζηζκα, φπσο π.ρ. ε έλλνηα «θαζεζπραζηηθφο» θαη ε έλλνηα «ηθεηεπηηθφο»
39

. 

                                                           
39 Τπελζπκίδεηαη φηη ε ερνγξάθεζε ησλ ερεηηθψλ απνζπαζκάησλ έγηλε απφ Κχπξηνπο εζνπνηνχο. 
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Τπάξρνπλ επίζεο θάπνηα εξεζίζκαηα, πνπ πηζαλψο ε ρακειή αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο νθείιεηαη ζε κε επηηπρεκέλε ερνγξάθεζε, ή ζε δπζθνιίεο ζηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απηνχ απφ ερεηηθά απνζπάζκαηα, φπσο π.ρ. ε έλλνηα «αεδηαζκέλνο», ε 

νπνία αλαγλσξίδεηαη ζην νπηηθφ, αιιά φρη ζην ερεηηθφ εξέζηζκα. Σέινο, ππάξρνπλ θάπνηα 

κεκνλσκέλα εξεζίζκαηα, ρσξίο λα κπνξεί απηφ λα γεληθεπηεί ζην ζχλνιν ηεο έλλνηαο, 

ππνδεηθλχνληαο πηζαλά πξνβιήκαηα κε ην ίδην ην εξέζηζκα, ηα νπνία πηζαλψο ζρεηίδνληαη 

κε «θαθή» εζνπνηία.   

ηνλ Πίλαθα αξ. 13 ζην παξάξηεκα θαίλνληαη νη κέζεο ηηκέο θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο 

αλά ειηθηαθή νκάδα, αλά θχιν θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, ηφζν αλά νκάδα, φζν θαη 

αλά θχιν, αιιά θαη γηα ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα γηα φιεο ηηο ππννκάδεο ηνπ δείγκαηνο. Σα 

πην πάλσ ζηνηρεία εκθαλίδνληαη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο, 

δειαδή ηελ θιίκαθα αμηνιφγεζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην πξφζσπν, ζηε θσλή, 

ην ζχλνιν ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζε φιε ηελ θιίκαθα θαη ην ζχλνιν ησλ ελλνηψλ πνπ 

απαληήζεθαλ νξζά, ηφζν ζεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, φζν θαη ησλ αξλεηηθψλ. 

Γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν πέληε απφ απηέο, 

ζπγθεθξηκέλα δελ ππνινγίζηεθαλ νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο «αεδηαζκέλνο», 

«ζνβαξφο», «επηθπιαθηηθφο», «ζαξθαζηηθφο», «απνγνεηεπκέλνο», «ληξνπαιφο» θαη 

«αλήζπρνο», ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθνο ν αξηζκφο ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Ο ιφγνο πνπ επηιέγεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα γηα λα αθαηξεζνχλ είλαη πσο ζην 

ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ππήξμαλ πξνβιήκαηα ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, είηε ζην νπηηθφ, είηε ζην ερεηηθφ εξέζηζκα.  

ε φηη αθνξά ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ βαζηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζην ηεζη αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ ζην πξφζσπν, θαίλεηαη πσο παξά ηηο 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο, κε ηηο νκάδεο 55-70 εηψλ θαη 71-90 

εηψλ λα έρνπλ ρακειφηεξα απνηειέζκαηα, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην εχξνο πνπ εκθαλίδεηαη 

ζηηο απαληήζεηο ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ, αθνχ δηεπξχλεηαη απφ ην έλα άθξν κέρξη θαη ην 

άιιν ηεο θιίκαθαο (απφ 4 έσο θαη 10 νξζέο επηινγέο απφ ηηο 10). Σα απνηειέζκαηα απηά 

παξνπζηάδνληαη θαη ζην ζρήκα 21 πνπ αθνινπζεί, ζην νπνίν θαίλεηαη ε δηεχξπλζε ησλ 

κέζσλ ηηκψλ πνπ θαηαγξάθεθε αλά ειηθηαθή νκάδα. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, πξέπεη λα 

είκαζηε θάπσο επηθπιαθηηθνί σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκαζίαο, 
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αθνχ φπσο είδακε ζηε κεζνδνινγία, ε εζσηεξηθή ζπλέπεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη ήηαλ 

ηδηαίηεξα ρακειή. 

ρήκα 21: Γηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζηελ αλαγλψξηζε βαζηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ 
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Σαπηφρξνλα, θαίλεηαη πσο γηα ηηο νκάδεο ησλ λεαξφηεξσλ ελειίθσλ απηφ ην ηεζη είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά εχθνιν.  

Ζ αλαγλψξηζε ησλ ίδησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζε έλα πην δχζθνιν φκσο ηεζη θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην ηεζη αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ βαζηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ απφ ζχληνκα βίληεν θαίλεηαη αλά ζπλαίζζεκα ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί: 

ρήκα 22: Γηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζηελ αλαγλψξηζε βαζηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζε ζχληνκα βίληεν
40

 

0
.2

.4
.6

.8
1

1 2 3 4 5

R6 R5
R4 R3
R2 R1

 

ην ζρήκα 22, θαίλεηαη φηη ε ραξά αλαγλσξίδεηαη απφ φιεο ηηο νκάδεο κε πεξηζζφηεξε 

επζηνρία ζε ζχγθξηζε κε άιια ζπλαηζζήκαηα, ελψ γηα ηελ νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ειηθίαο 18-24 ε επζηνρία ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα ήηαλ ζρεδφλ απφιπηε. 

                                                           
40 (R1)= Υαξά, (R2)=Θπκφο, (R3)=Λχπε, (R4)=Φφβνο, (R5)=Έθπιεμε, (R6)=Αεδία   
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Αθνινπζνχλ ε ιχπε θαη ν ζπκφο. πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε έθπιεμε 

κπεξδεχεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηνλ θφβν θαη γηα απηφ πηζαλψο λα εκθαλίδνληαη 

ζρεηηθά ρακειά απνηειέζκαηα ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Σν δπζθνιφηεξν ζπλαίζζεκα 

γηα λα αλαγλσξηζηεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο απνδείρηεθε ε αεδία. Φαίλεηαη πσο ήδε απφ 

ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα είλαη δπλαηφλ λα δηαπηζησζνχλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο. Οη δηαθνξέο απηέο γίλνληαη αθφκε πην έληνλεο ζηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο 

θνηλσληθψλ ζπλαηζζεκάησλ ή ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

ην ζρήκα 23 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά ηα απνηειέζκαηα αλά ειηθηαθή 

νκάδα σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο αλαγλψξηζεο θνηλσληθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην ηεζη αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ 

ζην πξφζσπν: 

ρήκα 23: Γηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζηελ αλαγλψξηζε θνηλσληθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ 
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ην ζρήκα 24 πνπ αθνινπζεί, ζην νπνίν θαίλνληαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο ζηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη CAM, είλαη πξνθαλέο πσο νη αηνκηθέο 

δηαθνξέο γίλνληαη εληνλφηεξεο κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο, αθνχ ππάξρνπλ αθξαίεο ηηκέο 

(outliers), ελψ ε κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε παξαηεξείηαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ειηθίαο 55-70. ε θάζε πεξίπησζε είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζεσξεηηθά ην 

θαηλφκελν φηη ππάξρνπλ ελδννκαδηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ην γεγνλφο πσο αθφκε θαη ζηελ νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ άλσ ησλ 71 

ππάξρνπλ άηνκα κε ζρεηηθά θαιά απνηειέζκαηα ζε έλα ηδηαίηεξα δχζθνιν θαη απαηηεηηθφ 

ηεζη. 
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ρήκα 24: Γηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζην CAM
41
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πκπεξαζκαηηθά, νη ζπκκεηέρνληεο αλαγλσξίδνπλ κε πεξηζζφηεξε απφ ηελ ηπραηφηεηα 

επζηνρία, ηφζν βαζηθά, φζν θαη θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα. Κάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο έλλνηεο θαίλεηαη λα πξνθάιεζαλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο απφ φηη άιιεο. Σαπηφρξνλα, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ειηθηαθέο 

δηαθνξέο ζε φιεο ηηο δνθηκαζίεο, αθφκε θαη ζε απηέο πνπ είλαη ζρεηηθά «επθνιφηεξεο». 

πλεπψο, επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε σο πξνο ηελ έθπησζε ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζηνπο άιινπο κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο. Οη δηαθνξέο απηέο 

είλαη εληνλφηεξεο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα εξεζίζκαηα απμάλνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

επεμεξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο δνθηκαζίαο, είηε κε ηε κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ πξνβνιήο, είηε κε ηε ζπκπεξίιεςε πην πεξίπινθσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ 

θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηε δνθηκαζία.  

Γηεξεύλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «ζεηηθόηεηαο» 

Τπάξρνπλ ζπρλέο αλαθνξέο ζηε βηβιηνγξαθία ζην θαηλφκελν ηεο «ζεηηθφηεηαο» (π.ρ. 

Carstensen & Mikels, 2005) ζχκθσλα κε ην νπνίν νη γεξαηφηεξνη ελήιηθεο παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ελψ 

δελ παξνπζηάδεηαη θακηά δηαθνξά κε ηνπο λεαξφηεξνπο ελήιηθεο ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

Γηα ζθνπνχο ειέγρνπ ηεο ππφζεζεο απηήο δηελεξγήζεθε αλάιπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (δνθηκέο 1-10 ζην ηεζη 

αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζην πξφζσπν), ελψ αληίζηνηρε αλάιπζε 

δηελεξγήζεθε θαη γηα ηηο εθθξάζεηο πεξίπινθσλ θνηλσληθψλ ζπλαηζζεκάησλ ή 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ (δνθηκέο 11-20). Παξφιν πνπ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

                                                           
41 (1) = 18-25, (2) = 26-35, (3) = 36-54, (4)=55-70 θαη (5) = άλσ ησλ 71 
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ζεκαληηθέο αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ, ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ηελ ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ αξλεηηθψλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη 

πςειφηεξε (r=-.47) απφ ηελ αληίζηνηρε ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο κε ηα ζεηηθά βαζηθά 

ζπλαηζζήκαηα (r=-.26). Απηφ δελ ηζρχεη φκσο γηα ηα πεξίπινθα ζπλαηζζήκαηα θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, φπνπ ζηα ζεηηθά ε ζπζρέηηζε είλαη (r=-.44) θαη ζηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα (r=-.37). Πηζαλψο, ινηπφλ, ην θαηλφκελν ηεο ζεηηθφηεηαο λα εκθαλίδεηαη, 

φηαλ ππφ δηεξεχλεζε είλαη ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα θαη φρη πεξίπινθεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Γηα λα δηεξεπλεζνχλ πηζαλέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζηελ 

ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ δηελεξγήζεθε αλάιπζε ANOVA, φπνπ θάλεθε πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην επίπεδν ηνπ p<.001 γηα ηηο πέληε ειηθηαθέο νκάδεο ζηελ ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ, ηφζν ζηα ζεηηθά, φζν θαη ζηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα [F(4,304)=21.05, p=.00] θαη [F(4,304)=10.22, p=.00] γηα ηα αξλεηηθά θαη 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα αληίζηνηρα. Αθνινχζσο, ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 

κε ηε κέζνδν ηνπ post hoc analysis (LSD) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο νκάδεο. πγθεθξηκέλα, ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ αξλεηηθψλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 18-25, 26-35, 36-54 θαη 55-70 θαη απηή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ειηθίαο άλσ ησλ 71, νκάδα ε νπνία έρεη ηε ρακειφηεξε επίδνζε ζε ζρέζε 

κε ηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο (κέζε δηαθνξά: -.24, -.27, - .21 θαη -.13 αληίζηνηρα, 

p<.001). Ζ ειηθηαθή νκάδα 55-70 επίζεο έρεη ρακειφηεξε επίδνζε κε ηε δηαθνξά λα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο 18-25, 26-35 θαη 36-54 (κέζε δηαθνξά: -.10, -

.13, - .07 αληίζηνηρα, p<.001). Αλάκεζα ζηηο νκάδεο 18-25, 26-35 θαη 36-54 δελ 

παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Σν ελδηαθέξνλ εχξεκα είλαη πσο ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ βαζηθψλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ελψ νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο νκάδεο ζπλερίδνπλ λα κελ είλαη ζεκαληηθέο, 

ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 55-70 θαη απηή ησλ 36-54 είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή, κε ηελ νκάδα ησλ 55-70 λα παξνπζηάδεη θαιχηεξε επίδνζε (κέζε δηαθνξά: .07, 

p<.001) θαη δελ εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο νκάδεο 55-70 θαη 

18-25, ελψ επίζεο ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ άλσ ησλ 
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71 δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ησλ 36-54. πλεπψο, ην 

θαηλφκελν ηεο ζεηηθφηεηαο εκθαλίδεηαη ζην δείγκα καο ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο εθθξάζεσλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζην πξφζσπν. Σν ίδην δελ ηζρχεη θαη γηα 

ηηο εθθξάζεηο πεξίπινθσλ θνηλσληθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζηηο νπνίεο ην κνηίβν δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο παξακέλεη ζηαζεξφ, φπσο 

θαη ζην ζχλνιν ηνπ ηεζη.  

Σν θαηλφκελν ηεο «ζεηηθφηεηαο» παξνπζηάδεηαη θαη ζρεκαηηθά ζην ζρήκα 25 πνπ 

αθνινπζεί: 

ρήκα 25: Απνηειέζκαηα αλαγλψξηζεο ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ αλά ειηθηαθή νκάδα: 

  

Σν θαηλφκελν ηεο «ζεηηθφηεηαο» θαίλεηαη φρη κφλν κέζσ ησλ ζηαηηζηηθψλ δηαθνξψλ 

αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο αιιά θαη απφ ην γεγνλφο πσο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ειηθίαο άλσ ησλ 55 ζε αληίζεζε κε ηνπο λεαξφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο, ε επζηνρία ηνπο 

απμάλεηαη ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ.  

Σν εξψηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ζηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα δηεξεπλήζεθε θαη ζην ηεζη αλαγλψξηζεο βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ απφ 

ζχληνκα θηικάθηα. Σα απνηειέζκαηα επηδεηθλχνπλ πσο νη γεξαηφηεξνη ελήιηθεο, αλ θαη 

αλαγλσξίδνπλ ζεκαληηθά θαιχηεξα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ηεο ραξάο απφ ηα 

ππφινηπα ζπλαηζζήκαηα, ην ίδην θαηλφκελν «ζεηηθφηεηαο» παξαηεξείηαη ζε φιεο ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο, θάηη πνπ πηζαλψο ζρεηίδεηαη κε ην είδνο ησλ εξεζηζκάησλ θαη ζηε 

ραξαθηεξηζηηθή δηαθνξά πνπ έρεη ε έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ραξάο ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα ζπλαηζζήκαηα . Οπζηαζηηθά, νη αλαιχζεηο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζε απηφ ην 

ηεζη, φηαλ ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηάθνξσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ζε ζρέζε κε ηα 

ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα δελ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνπλ ην θαηλφκελν ηεο 
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«ζεηηθφηεηαο», ην νπνίν πηζαλψο λα ηζρχεη ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ, δελ θαίλεηαη φκσο λα επεθηείλεηαη ζηνλ ηνκέα 

ησλ ηθαλνηήησλ. 

Ζ αλάιπζε ANOVΑ επηδεηθλχεη  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην επίπεδν ηνπ 

p<.001 γηα ηηο πέληε ειηθηαθέο νκάδεο, γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο αεδίαο, ηεο έθπιεμεο, ηνπ 

θφβνπ, ηεο ιχπεο, ηνπ ζπκνχ θαη ηεο ραξάο [F(3,305) = 33.71, 15.27, 64.04, 51.72, 49.40 

θαη 30.05 αληίζηνηρα, p=.00].  

Με άιια ιφγηα, φηαλ ην εξέζηζκα είλαη ζηαηηθφ θαη αλαθέξεηαη ζε βαζηθά ζπλαηζζήκαηα, 

ηφηε εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο ζεηηθφηεηαο, φπσο θαη ζε άιιεο παξφκνηεο έξεπλεο. ηαλ 

φκσο ην εξέζηζκα είλαη δπλακηθφ ή φηαλ απηφ αλαθέξεηαη ζε θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα ή 

πεξίπινθεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, ηφηε δελ εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο ζεηηθφηεηαο. 
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πκπεξάζκαηα 

Καζψο ππήξραλ δηάθνξεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ζηελ έξεπλα, ηα ζπκπεξάζκαηα 

παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά γηα θάζε ππφζεζε θαη αθνινχζσο δηελεξγείηαη κηα ζχλνςε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ήηαλ αθξηβψο ε απάληεζε ζηα 

εξσηήκαηα «πφηε» θαη «πψο» (Salthouse, 2004) ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε θαηά ηελ 

ελήιηθε δσή ηεο θνηλσληθήο λφεζεο ζε ζπζρέηηζε κε ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Απηφ 

απνηειεί θαη ηε βαζηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε. ε φηη αθνξά ην εξψηεκα «πψο», ζηηο 

ζχγρξνλεο αλαπηπμηαθέο ζεσξίεο ζεσξείηαη μεπεξαζκέλε ε δηρνηνκηθή ινγηθή αλάκεζα ζηε 

θχζε θαη ην πεξηβάιινλ, ην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία θ.ιπ. Ζ αλάπηπμε γίλεηαη θαηαλνεηή σο 

ζπζηεκηθή ιεηηνπξγία αλάκεζα ζε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ (π.ρ. 

Baltes & Lindenberger, 1997). Οη παξάγνληεο απηνί κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξείο 

κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζπγθεθξηκέλα (α) ηηο επηδξάζεηο πνπ νθείινληαη ζηελ αχμεζε ηεο 

βηνινγηθήο ειηθίαο, (β) ηνπο ηζηνξηθνχο παξάγνληεο θαη (γ) ηνπο αζηάζκεηνπο αηνκηθνχο 

παξάγνληεο (Heckhausen, 2005). Ζ αχμεζε ηεο βηνινγηθήο ειηθίαο, θάλεθε ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο λα έρεη νπζηαζηηθή επίδξαζε, ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ 

έθπησζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο φζν απμαλφηαλ ε ειηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηε κείσζε πνπ θαηαγξάθεθε ζηηο ηθαλφηεηεο 

αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε άιινπο. Σαπηφρξνλα, 

ε ζεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζηηο πξνεηξεκέλεο ιεηηνπξγίεο 

ππνδεηθλχεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ηζηνξηθέο επηδξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθέο 

αιιαγέο. πγθεθξηκέλα, σο γλσζηφλ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Αγγινθξαηίαο
42

, ε πιεηνςεθία 

ησλ αηφκσλ νινθιήξσλε κφλν θάπνηεο ηάμεηο ζην δεκνηηθφ ή δελ είρε θαζφινπ εθπαίδεπζε. 

Με ηελ αλεμαξηεζία θαη ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε θνίηεζε είλαη 

δσξεάλ θαη ππνρξεσηηθή έσο θαη ηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ (Γ‟ ηάμε Γπκλαζίνπ). Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ηε κεγάιε δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηελ πθηζηάκελε γεληά 

γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ θαη ζηελ πθηζηάκελε γεληά λεαξφηεξσλ ελειίθσλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο θαη ηελ πςειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

ειηθία θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Οη αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ νθείινληαη ζε κηα ζεηξά απφ 

                                                           
42 Σα άηνκα πνπ ήηαλ ειηθίαο 6 εηψλ ην 1960 πνπ άξρηζε ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε είλαη νη ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο θάησ 

ησλ 61 εηψλ ζην δείγκα καο.  
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παξάγνληεο θάλεθε επίζεο λα είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξή, αθνχ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηπηψζεηο 

νη αηνκηθέο δηαθνξέο ζηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκαζηψλ πνπ ρνξεγήζεθαλ απμάλνληαη κε 

ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο. Δίλαη φκσο ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο ε δηαθχκαλζε ησλ 

απνηειεζκάησλ δελ απμάλεηαη νκνηφκνξθα ζε φιεο ηηο δεμηφηεηεο, κε ηηο εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο λα παξνπζηάδνπλ ηε κηθξφηεξε δηαθχκαλζε απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ειέγρζεθαλ 

ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο.  

πσο αλαθέξζεθε θαη ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ν αξηζκφο ησλ γεξαηφηεξσλ 

ελειίθσλ πνπ αλαγθάδνληαη λα εξγάδνληαη γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο 

απμάλεηαη, φπσο θαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο, ηα νπνία δηαβηνχλ 

απηφλνκα (United Nations, 2013). Σα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απηά απμάλνπλ ηε ζεκαζία πνπ 

έρεη ε δηεξεχλεζε ησλ κεραληζκψλ δηαηήξεζεο ηεο δπλαηφηεηαο ησλ ελειίθσλ απηψλ λα 

δηαβηνχλ απηφλνκα, ε νπνία επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα 

δηαηεξήζνπλ ηηο γλσζηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο (Salthouse, 2004), αθνχ θαίλεηαη κέζα απφ 

δηάθνξεο έξεπλεο πσο ε δηαηήξεζε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ είλαη ζεκαληηθή ζε ζρέζε 

κε ηε δηαηήξεζε δηάθνξσλ δεμηνηήησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ, 

φπσο π.ρ. ε ιήςε θαξκάθσλ, ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θ.ιπ. (π.ρ. Allaire & 

Marsiske, 1999). Σαπηφρξνλα, ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ηδηαίηεξα έληνλν ην θνηλσληθφ 

αίηεκα πξνο ηε ςπρνινγία, ηηο θνηλσληθέο θαη λεπξνινγηθέο επηζηήκεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

πηζαλνχο ηξφπνπο δηαηήξεζεο ηεο γλσζηηθήο θαη ςπρνινγηθήο επεμίαο ησλ γεξαηφηεξσλ 

ελειίθσλ (Park & Bischof, 2011). πλεπψο, ε δηεξεχλεζε ησλ αιιαγψλ πνπ θαίλεηαη λα 

επέξρνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο θαη ε αλάιπζε ησλ πηζαλψλ πξνζηαηεπηηθψλ 

παξαγφλησλ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία. 

Γηαθνξέο αλάκεζα ζε άληξεο θαη γπλαίθεο 

Αλ θαη ηφζν ζηε βηβιηνγξαθία, φζν θαη ζηα πξνθαηαξθηηθά δνθηκαζηηθά απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο θαίλεηαη λα ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε άληξεο θαη γπλαίθεο, ην 

θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ηελ επίδνζή ηνπο ζηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, παξά ην γεγνλφο φηη θαίλεηαη νη γπλαίθεο λα έρνπλ γεληθψο θάπσο 

θαιχηεξε επίδνζε. Πηζαλψο λα επεξεάδεη ην γεγνλφο φηη ζην δείγκα καο δελ 

εθπξνζσπήζεθε επαξθψο ν αληξηθφο πιεζπζκφο, θάηη πνπ ζα ιεθζεί ππφςε ζε κειινληηθά 
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εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. ε θάζε πεξίπησζε είλαη ελδηαθέξνπζα ε αιιαγή πνπ 

παξαηεξείηαη, αθνχ ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 18-25 εηψλ θάλεθε λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κε ηηο γπλαίθεο λα έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηα ηεζη θνηλσληθήο λφεζεο, 

αιιά θαη ζην SDMT. Δπίζεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 36-54 εηψλ θαίλεηαη νη γπλαίθεο λα 

έρνπλ ζεκαληηθά θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηνπο άληξεο ηεο ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ 

ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο παξνηκηψλ.  Σν θαηλφκελν απηφ δηαθνξνπνηείηαη ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα ησλ 55-70 εηψλ, φπνπ νη άληξεο έρνπλ ζεκαληηθά θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ 

αλαγλψξηζε παξνηκηψλ, ζην PPVT, ζην SDMT θαη ζην Trail – Α. Σν ίδην θαη ζηελ νκάδα 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ειηθίαο άλσ ησλ 71, φπνπ νη άληξεο έρνπλ ζεκαληηθά θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα απφ ηηο γπλαίθεο ζην SDMT θαη ζην ηεζη άκεζεο αλάθιεζεο ηζηνξίαο. ε 

παξφκνηα έξεπλα ζην PPVT ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε άληξεο θαη 

γπλαίθεο (Simos, Kasselimis, & Mouzaki, 2011). Πηζαλψο, ην γεγνλφο ηεο απνπζίαο 

δηαθνξψλ ζην δείγκα καο λα νθείιεηαη ζην εχξνο ηεο ειηθίαο, αθνχ φπσο ήδε έρεη 

αλαθεξζεί, φηαλ νη ζπγθξίζεηο γίλνπλ αλά ειηθηαθή νκάδα, νη γεξαηφηεξνη ελήιηθεο 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο. Σαπηφρξνλα, είλαη ζρεηηθά δχζθνιν λα εμεγεζεί ην θαηλφκελν νη 

γπλαίθεο λα έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηηο λεαξέο ειηθίεο, θάηη πνπ δηαθνξνπνηείηαη 

ζηνπο γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο. Πηζαλψο απηφ λα νθείιεηαη ζηηο δηαθνξέο ζην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν αληξψλ θαη γπλαηθψλ, αθνχ ζηηο νκάδεο 18-25 θαη 26-34 εηψλ ππάξρεη δηαθνξά, κε 

ηηο γπλαίθεο λα έρνπλ πςειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο απφ ηνπο άληξεο (γηα ηνπο νπνίνπο 

απφ 18-20 κεζνιαβεί ε ζηξαηησηηθή ζεηεία), ελψ ζηηο νκάδεο 55-70 θαη άλσ ησλ 71 εηψλ ην 

θαηλφκελν είλαη αλάπνδν κε ηνπο άληξεο λα δηαζέηνπλ πςειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο. 

Παξφια απηά, ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ 36-54 εηψλ, φπνπ νη γπλαίθεο 

έρνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο απφ ηνπο άληξεο ηνπ δείγκαηνο δελ 

παξνπζηάδνληαη δηαθνξέο ζηα δηάθνξα ηεζη αλάκεζα ζηα θχια. Μηα ελδηαθέξνπζα ππφζεζε 

είλαη πσο νη γπλαίθεο αλαπηχζζνληαη ελσξίηεξα απφ ηνπο άληξεο, ζηνπο νπνίνπο φκσο 

εθπίπηνπλ πην αξγά νη δεμηφηεηεο. Γηα λα δηεξεπλεζεί φκσο ε ππφζεζε απηή ρξεηάδεηαη 

κεγαιχηεξν δείγκα ζην νπνίν ηα δχν θχια λα είλαη ζηξσκαηνπνηεκέλα.  

πζρέηηζε ηεο θνηλσληθήο λόεζεο θαη ηεο απηναμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο 

Ζ ππφζεζε φηη ε θνηλσληθή λφεζε ζα ζπζρεηηδφηαλ κε ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ δελ επηβεβαηψλεηαη. Τπάξρεη φκσο έλα 

κεζνδνινγηθφ πξφβιεκα ζην εχξεκα απηφ θαη ζπγθεθξηκέλα ε ηάζε ησλ γεξαηφηεξσλ 
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ελειίθσλ λα κε δειψλνπλ πηζαλέο δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, νη 

γεξαηφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα (ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 71 εηψλ) δειψλνπλ πην 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζσκαηηθή ηνπο πγεία θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο ζπλζήθεο απφ 

ηνπο λεαξφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο. Πηζαλψο απηή ε ηάζε λα δηαθνξνπνηεί ην ζπλνιηθφ 

απνηέιεζκα κε ηξφπν πνπ λα κελ είλαη δπλαηή ε δηεξεχλεζε ηεο πξαγκαηηθήο πνηφηεηαο 

δσήο ηνπο. Απφ ηελ άιιε, ππάξρεη θαηαγεγξακκέλε ζηε βηβιηνγξαθία ε άπνςε φηη ηα 

εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζε λεαξφηεξνπο 

πιεζπζκνχο θαη πηζαλψο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαγξάςνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη 

ηνκείο πνπ απαζρνινχλ ηνπο γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο (Zahava & Bowling, 2004). ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα (Zahava & Bowling, 2004), ε νπνία βαζηδφηαλ ζε εηο βάζνο 

ζπλεληεχμεηο κε άηνκα άλσ ησλ 65 πνπ δνχζαλ ζηελ θνηλφηεηα θαηέδεημε πσο νη ηνκείο, νη 

νπνίνη ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο είλαη νη θνηλσληθέο 

ζρέζεηο, ε θαηνηθία θαη ην πεξηβάιινλ ηεο γεηηνληάο, ε ςπρνινγηθή επεμία, νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ρφκπη, ε πγεία θαη ε ιεηηνπξγηθή απηνλνκία, νη θνηλσληθνί ξφινη θαη 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη εδψ. πλεπψο, ε πγεία γηα ηνπο πιεζπζκνχο 

ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ δελ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ έλλνηα ηεο δηαηήξεζήο ηεο φπσο 

πηζαλψο ζε λεαξφηεξνπο πιεζπζκνχο, αιιά κε ηελ έλλνηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο 

απηνλνκίαο ηνπ αηφκνπ. Πηζαλψο γηα απηφ ηνλ ιφγν λα αλαθέξνπλ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πγεία ηνπο. Λακβαλνκέλνπ ππφςε φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα καο ήηαλ άηνκα πνπ 

ζπλερίδνπλ λα δνπλ ζηελ θνηλφηεηα αλεμάξηεηνη, πηζαλψο ε ηθαλνπνίεζε πνπ εθθξάδνπλ 

απφ ηελ πγεία ηνπο έρεη αθξηβψο απηφ ηνλ ραξαθηήξα, ηεο δηαηήξεζεο δειαδή ηεο 

ιεηηνπξγηθήο ηνπο απηνλνκίαο θαη φρη «θαιή» πγεία κε ηελ έλλνηα πνπ πξνζδίδνπλ ζε απηφ 

ηνλ φξν νη λεαξφηεξνη ζπκκεηέρνληεο. Σαπηφρξνλα, ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία 

ζπλερηδφκελα επξήκαηα φηη ε απηναμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ 

δηαηεξείηαη ζην ίδην επίπεδν κε απηή ησλ λεαξφηεξσλ ελειίθσλ ή θαη απμάλεηαη (Diener & 

Suh, 1998, Lawton θαη ζπλ., 1993). Απηφ πηζαλψο λα ζπζρεηίδεηαη θαη κε ην θαηλφκελν ηεο 

ζεηηθφηεηαο (ζα ζπδεηεζεί ζηε ζπλέρεηα), αθνχ νη γεξαηφηεξνη ελήιηθεο αλαθέξνπλ 

ιηγφηεξεο αξλεηηθέο εκπεηξίεο θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε απηναλαθνξέο (Gross θαη 

ζπλ., 1997). Σα επξήκαηα απηά δελ ζεκαίλεη πσο αληηθαηνπηξίδνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

κηα θαιχηεξε απηναμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο απφ ηνπο γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο, αιιά 

πηζαλφηαηα κηα ηάζε λα κελ αλαθέξνπλ ηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο. Απφ ηελ 
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άιιε, είλαη πνιχ πηζαλφλ ε πνηφηεηα δσήο ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ λα κελ επεξεάδεηαη 

ηφζν απφ ηηο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, αιιά απφ απηφ πνπ νλνκάδεηαη «ζνθία» 

(Ardelt, 2011) θαη ζπλεπψο απαηηείηαη λα δηελεξγεζνχλ αλαιχζεηο ζε έλα άιιν επίπεδν. ηα 

απνηειέζκαηά καο αλαθέξεηαη ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε άληξεο θαη γπλαίθεο ηεο 

ειηθηαθήο νκάδαο άλσ ησλ 71 εηψλ, κε ηνπο άληξεο λα δειψλνπλ πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Φαίλεηαη πσο πξφθεηηαη γηα έλα επαλαιακβαλφκελν εχξεκα ζε 

δηάθνξεο ζρεηηθέο έξεπλεο. Οη γπλαίθεο θαίλεηαη λα αλαθέξνπλ ρακειφηεξε ηθαλνπνίεζε 

απφ ηνπο άληξεο ζηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο ζε ηνκείο φπσο ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πγεία ηνπο, ηφζν ζε εηδηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (π.ρ.  Walters, 

Munro & Brazier, 2001), φζν θαη ζε έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ (π.ρ. 

Hopman et al., 2000, Scott θαη ζπλ., 1999, Guallar-Castillón et al., 2005). Παξά, ινηπφλ, ην 

γεγνλφο πσο ζηηο πιείζηεο δεκνγξαθηθέο έξεπλεο ζε ζρέζε κε ηε δηάξθεηα δσήο, νη γπλαίθεο 

ηείλνπλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα δσήο απφ ηνπο άληξεο, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ηάζε 

λα εκθαλίδνληαη δηαθνξέο ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πνηφηεηα δσήο, κε ηηο γπλαίθεο λα 

έρνπλ ρακειφηεξα απνηειέζκαηα, πηζαλψο ζπζρεηηδφκελα κε ρακειφηεξνπο δείθηεο ζε 

ζρέζε κε ηα πγηή ρξφληα δσήο (π.ρ. Macintyre, Hunt & Sweeting, 1996). Σαπηφρξνλα, ζηε 

βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ζπρλά ε ζπζρέηηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κε πηζαλέο θαηαζιηπηηθέο 

ελδείμεηο ζε γεξαηφηεξνπο πιεζπζκνχο (Chachamovich θαη ζπλ., 2008). Απηφ 

παξαηεξήζεθε θαη ζηε δηθή καο έξεπλα, αιιά είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο ππάξρεη ην 

ελδερφκελν απηή ε ζπζρέηηζε λα νθείιεηαη ζην φηη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη 

λα παξαδερηνχλ θάπνηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα παξνπζηάδνπλ παξφκνηα εηνηκφηεηα 

θαη ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνρή ρακειφηεξεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή. ε θάζε πεξίπησζε, 

ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ παξαηεξήζεθε νχηε ε αλακελνκέλε 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο, νχηε θαη θάπνηα 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δεμηφηεηεο απηέο θαη πηζαλέο ελδείμεηο θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ ζηνπο γεξαηφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο.    

Γηαθνξνπνίεζε ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε 

ε φηη αθνξά ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επαλαιακβάλνπλ 

αληίζηνηρα απνηειέζκαηα απφ κηα ζεηξά εξεπλψλ (π.ρ. Baltes, 1987, Salthouse, 2004, 

Constantinidou, Christodoulou & Prokopiou, 2012 θ.α.). Καη‟ αξρήλ, φπσο θαη ζε άιιεο 

παξφκνηεο έξεπλεο, παξά ηελ ππφζεζε γηα δηαθνξηθή επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηηο δηάθνξεο 
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δεμηφηεηεο (Rabbit, 2005), θαηαγξάθεθε κηα ζπλνιηθή έθπησζε ζε φιεο ηηο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ κεηξήζεθαλ κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο. Ζ ππφζεζε γηα ηε δηαθνξηθή 

επίδξαζε ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε ζηεξίδεηαη ζηελ ηδέα 

πσο αθνχ νη απψιεηεο ζην ΚΝ κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο επέξρνληαη εληνλφηεξα θαη 

γξεγνξφηεξα ζηνλ κεησπηαίν ινβφ θαη ζπλεπψο ζα έπξεπε νη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο λα 

εθθξάδνληαη πην γξήγνξα θαη πην έληνλα ζε ζπκπεξηθνξηθφ επίπεδν ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίεο φπσο νη εθηειεζηηθέο. Παξά ην φηη φκσο ε αχμεζε ηεο ειηθίαο ζην δείγκα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ζε φιεο ηηο λεπξνγλσζηηθέο 

δνθηκαζίεο, παξαηεξείηαη επίζεο ην θαηλφκελν, νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο λα έρνπλ ηε 

ρακειφηεξε επηξξνή απφ ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ηηο κηθξφηεξεο ελδννκαδηθέο δηαθνξέο 

θαη ηε κεγαιχηεξε έληαζε έθπησζεο. Ζ ζπλνιηθή έθπησζε πνπ θαηαγξάθεθε θαίλεηαη λα 

ππνζηεξίδεη ηηο απφςεηο γηα θάπνην γεληθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη φιεο ηηο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε. ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ δηάθνξεο ππνζέζεηο 

σο πξνο ην πνηφο είλαη ν παξάγνληαο απηφο (π.ρ. Deary θαη ζπλ., 2004, Salhouse, 1996 θ.α.), 

αιιά ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ θαηαγξάθεθε νχηε ε ηαρχηεηα αληίδξαζεο (σο «θαζαξφο» 

δείθηεο), νχηε ν γεληθφο δείθηεο επθπΐαο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

Παξφια απηά, ε γεληθή έθπησζε πνπ παξαηεξείηαη εληζρχεη ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, 

ηνπιάρηζηνλ ζε φηη αθνξά ηε κλήκε θαη ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, αθνχ νη ιεμηινγηθέο 

δεμηφηεηεο ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε δηαηεξνχληαη γηα κεγαιχηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. Christensen, 2001, Giogkaraki, Michaelides & Constantinidou, 2013, 

Schaie, 1994). Αλ θαη ε ζπζρέηηζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ κεηξήζεθαλ ζηελ 

παξνχζα έξεπλα, ηφζν ηνπ ιεμηινγίνπ, φζν θαη ησλ πξαθηηθψλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ φπσο 

θαηαγξάθεθαλ κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δνθίκην ησλ παξνηκηψλ, 

κε ηελ ειηθία είλαη αξλεηηθή, φηαλ απηή ε ζπζρέηηζε ειεγρζεί σο πξνο πσο ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο, ηφηε ζρεδφλ εθκεδελίδεηαη, ελψ ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο είλαη κεδεληθή γηα 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν κηα ηππηθή απφθιηζε πςειφηεξν ηνπ κέζνπ 

φξνπ. Απηφ ην εχξεκα ήηαλ αλακελφκελν, αλ ιεθζεί ππφςε ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, αθνχ ε 

επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη γεληθψο πνιχ πην μεθάζαξε ζηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο (π.ρ. 

Simos, Kasselimis, θαη Mouzaki, 2011).  
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Κνηλσληθή λόεζε θαη θπζηνινγηθή γήξαλζε 

Παξά ηελ απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

θνηλσληθήο λφεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα (π.ρ. Adolphs, 2001, Davidson, Scherer, & 

Goldsmith, 2009), ην ελδηαθέξνλ απηφ εζηηάζηεθε θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο 

λφεζεο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, αιιά θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηελ 

θνηλσληθή λφεζε πνπ παξαηεξείηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο λεπξνινγηθέο, λεπξναλαπηπμηαθέο θαη 

ςπρηαηξηθέο παζήζεηο. Σν εξψηεκα σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο λφεζεο θαηά ηε 

θπζηνινγηθή γήξαλζε δελ έρεη απαληεζεί απφ ηε ζχγρξνλε έξεπλα θαη δελ έρεη εξεπλεζεί κε 

ηελ ίδηα έληαζε θαη ζπρλφηεηα φπσο ην εξψηεκα ηεο δηαθνξνπνίεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηηο 

γλσζηηθέο δεμηφηεηεο κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο. ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ αλαθνξέο 

εξεπλψλ φπνπ δελ δηαπηζηψλεηαη θακηά ειηθηαθή δηαθνξά ζηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο 

ζπλαηζζεκάησλ φηαλ απηή κεηξάηαη κέζσ γισζζηθψλ δνθηκψλ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή 

παξαηεξνχληαη δηαθνξέο φηαλ ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ κεηξάηαη σο 

ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ ζην πξφζσπν, ή φηαλ ε δνθηκή είλαη ζην πιαίζην 

ηεο Θεσξίαο ηνπ Ννπ (ToM task) (e.g. Phillips, MacLean & Allen, 2002).  ε θάπνηεο 

έξεπλεο αλαθέξνληαη ειηθηαθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε λεαξφηεξνπο θαη γεξαηφηεξνπο 

ελήιηθεο θαη ζε δνθηκέο κε γισζζηθφ πιηθφ (Isaacowitz θαη ζπλ. 2007).  ε αξθεηέο έξεπλεο 

αλαθέξνληαη δηαθνξηθέο επηδξάζεηο ηεο ειηθίαο ζηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο δηαθνξεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ζπγθεθξηκέλα, νη γεξαηφηεξνη ελήιηθεο έρνπλ ρεηξφηεξε επίδνζε ζηελ 

αλαγλψξηζε θάπνησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη θαιχηεξε ζηελ αλαγλψξηζε άιισλ (e.g. Suzuki 

θαη ζπλ. 2007).  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε φηη νη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο εθπίπηνπλ κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο, αθνχ νη δηάθνξεο δεμηφηεηεο πνπ 

απνηεινχλ ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο λφεζεο ζηελ παξνχζα 

δηαηξηβή ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη φιεο επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ ηελ ειηθία.  

Σα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο θνηλσληθήο λφεζεο, ηα νπνία είηε πξνζαξκφζηεθαλ ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, είηε δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαηξηβήο θαίλεηαη λα 

δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθή εζσηεξηθή εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία. Σα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζρεηίδνληαη νπζηαζηηθά κε ηα ζηαηηθά εξγαιεία, φπνπ ν ζπκκεηέρνληαο 

θαιείηαη λα επηιέμεη ην ζπλαίζζεκα ή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ αλαπαξηζηά ν 

εζνπνηφο απφ θσηνγξαθίεο. Ζ θξηηηθή, ζπλεπψο, πνπ αζθήζεθε ζηελ ηππηθή πεηξακαηηθή 
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ζπλζήθε ζηηο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο λφεζεο (π.ρ. Golan, Baron-Cohen, & Hill, 

2006, Russell Bachorwoski & Fernandez-Dols 2003,) θαη ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ηε 

κέηξεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ λα θαηαλννχλ ζπλαηζζήκαηα ζηνπο άιινπο κέζσ 

ηεο ρξήζεο θσηνγξαθηψλ, ζηηο νπνίεο αλαπαξίζηαληαη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ζην 

πξφζσπν θαίλεηαη λα είλαη δίθαηε. Σα δπλακηθά εξγαιεία κέηξεζεο ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ θίλεζε, ε νπνία πξνθαλψο έρεη ηδηαίηεξε πιεξνθνξηαθή 

ζεκαζία γηα ηνλ παξαηεξεηή ηεο έθθξαζεο. Χο αδπλακία ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο κπνξεί λα 

θαηαινγηζηεί ε απνπζία δπλακηθψλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ηεο «ζεσξίαο ηνπ Ννπ» φπσο είλαη 

γηα παξάδεηγκα ην TASIT (The Awareness of Social Inference Test, McDonald θαη ζπλ., 

2006). Απηφ φκσο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κειινληηθφ ζηφρν θάπνηαο παξφκνηαο 

κειέηεο.   

Σν πξψην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα είλαη πσο κε ηελ αχμεζε ηεο 

ειηθίαο νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο δηαθνξνπνηνχληαη κε ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο λα είλαη 

νπζηαζηηθά αξλεηηθή. Παξφιν πνπ φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε βηβιηνγξαθία δελ 

παξέρεη εμαληιεηηθέο απαληήζεηο σο πξνο ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο θαη παξαηεξνχληαη 

αληηθαηηθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή λφεζε θαη ηελ αλάπηπμή ηεο θαηά ηε 

θπζηνινγηθή γήξαλζε, πηζαλφηαηα νη δηαθνξέο απηέο νθείινληαη ζηα εξγαιεία κέηξεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη πσο ε κέηξεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε 

ζηαηηθά εξγαιεία (θσηνγξαθίεο ζην πιαίζην ηεο δηαθνξηθήο ζεσξίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ή 

ζχληνκεο ηζηνξίεο ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηνπ Ννπ) δελ είλαη ηθαλά λα εληνπίζνπλ ηηο 

δηαθνξέο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζηελ πθηζηάκελε έξεπλα, είλαη δπλακηθά (ζχληνκα ζπνη θαη ερεηηθά απνζπάζκαηα) ή 

ειαθξψο πην πεξίπινθα (ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα, αιιά θαη 

πεξίπινθεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο), ηφηε ε γήξαλζε ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο.  

πλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο 

ε φηη αθνξά ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ, νη πιείζηεο 

έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο απηή θαηά ηελ ελήιηθε δσή 

ρξεζηκνπνηνχλ κεζνδνινγία θαη κεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηε δηαθνξηθή ζεσξία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ έρεη ήδε πεξηγξαθεί πξνεγνπκέλσο. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο 
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ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εξεζίζκαηα ηα έμη πιένλ απνδεθηά σο βαζηθά ζπλαηζζήκαηα ζην 

πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο. Απηά είλαη ε ραξά, ε έθπιεμε, ν ζπκφο, ν θφβνο, ε 

αεδία θαη ε ιχπε (π.ρ. Ekman, 2003). ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα νχησ θαινχκελα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα θαίλεηαη πσο 

ζην ηεζη αλαγλψξηζεο ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζην πξφζσπν, ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη νξζά ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα. ην ηεζη αλαγλψξηζεο βαζηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ 

απφ ζχληνκα ζπνη θάλεθε πσο ππήξμε ζεκαληηθφ πξφβιεκα δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ηεο έθπιεμεο θαη ηνπ θφβνπ, αιιά θαη ηεο αεδίαο. ε φηη 

αθνξά ην ζπλαίζζεκα ηεο αεδίαο θαη ηελ έθθξαζή ηνπ, πηζαλψο λα πξφθεηηαη γηα θάπνηα 

πνιηηηζκηθή ηδηαηηεξφηεηα θαη ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ σο πξνο ηνπο 

ηξφπνπο έθθξαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλαηζζήκαηνο, αθνχ νη εζνπνηνί ήηαλ φινη απφ 

μέλεο ηαηλίεο ζην ηεζη αλαγλψξηζεο βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ελψ ε ερνγξάθεζε ησλ 

Κχπξησλ εζνπνηψλ ζην CAM, πηζαλψο λα αληαπνθξίλεηαη ζε θάπνην άιιν ζπλαίζζεκα. 

Πηζαλψο, νη ηξφπνη έθθξαζεο ηεο αεδίαο ζηελ Κππξηαθή πξαγκαηηθφηεηα λα δηαθέξεη θαη 

γηα απηφ λα παξνπζηάδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ 

ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Οη δηαθνξέο πνπ 

εληνπίζηεθαλ αλάκεζα ζηνπο λεαξφηεξνπο κε ηνπο γεξαηφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ηνπ θφβνπ είλαη αληίζεηεο κε θάπνηεο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, νη νπνίεο αλαθέξνπλ πσο ιφγσ ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε 

δπλαηφηεηα έγθαηξεο αλαγλψξηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ θφβνπ, νη γεξαηφηεξνη ελήιηθεο 

δελ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζηελ ηαρχηεηα αληίδξαζεο ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπλαηζζήκαηνο, νχηε θαη δηαθνξέο σο πξνο ηελ επζηνρία ηνπο, ζε αληίζεζε 

κε άιια ζπλαηζζήκαηα (π.ρ. Mather & Knight, 2006). Πηζαλψο, ν ιφγνο πνπ δελ 

θαηαγξάθεθε θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

έθθξαζεο ηνπ θφβνπ ζην δείγκα καο λα νθείιεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

έθθξαζεο ηεο έθπιεμεο θαη ηνπ θφβνπ, εθθξάζεηο νη νπνίεο κπεξδεχνληαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο φισλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. πλεπψο, ζε κειινληηθέο ρξήζεηο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αθαηξεζεί ην ζπλαίζζεκα ηεο 

έθπιεμεο.  
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 Πηζαλψο, νη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο απνηεινχλ ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ζρεκάησλ (Barrett, 2011) παξά γελεηηθά πξνθαζνξηζκέλεο 

ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα. Απηφ ζεκαίλεη 

πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε δελ ζπζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ βίσκα 

ηνπ αηφκνπ πνπ ην εθθξάδεη. Γηα παξάδεηγκα, έλα ρακφγειν, έζησ θαη αλ δελ ζπζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ην βίσκα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ραξάο, απνηειεί έλα ζήκα γηα ηνπο άιινπο φηη ην 

άηνκν πνπ ην εθθξάδεη «λνηψζεη θάηη επράξηζην ηψξα» (Wierzbicka, 1999). Απηφ απνηειεί 

κηα πηζαλή εμήγεζε σο πξνο ην γηαηί θάπνηα απφ ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα αλαγλσξίδνληαη 

θαιχηεξα απφ ηα άιια φηαλ απηά ηα ππνδχνληαη εζνπνηνί, νη νπνίνη αλαπαξηζηνχλ ην 

«ζρήκα» ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο, ελψ θάπνηα απφ ηα ζρήκαηα (π.ρ. ε έθθξαζε ηεο 

ραξάο θαη ηεο ιχπεο) κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο πξσηφηππα, επηβεβαηψλνληαο ηελ ππφζεζε 

ηνπ Kovesces (2007).  

Δθηφο φκσο ηεο δηαθνξηθήο ζεσξίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ππάξρεη ε άπνςε πσο ηα 

θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ληξνπή, επίζεο έρνπλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

ηξφπν έθθξαζεο, ν νπνίνο αλαγλσξίδεηαη (π.ρ. Baron-Cohen, Wheelwright & Jolliffe, 1997, 

Tracy & Robins, 2004). Παξφκνηα δπλαηφηεηα, επηηπρνχο αλαγλψξηζεο δειαδή ησλ 

εθθξάζεσλ θνηλσληθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζην πξφζσπν θαη ζηε θσλή θαηαγξάθεθε θαη ζηελ 

παξνχζα έξεπλα. Οη δεμηφηεηεο αλαγλψξηζεο ησλ θνηλσληθψλ ζπλαηζζεκάησλ δηαθέξεη 

ζεκαληηθά απφ ηελ ηπραία.  

ε φ, ηη αθνξά ηελ έξεπλα ζε γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ζηνπο άιινπο, θαίλεηαη πσο 

ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηίδεηαη κε ηελ θιαζηθή «δηαθνξηθή» ζεσξία 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ («differential theory of emotions» - Ekman, 2003, Izard, 1971), ε 

νπνία, πεξηγξάθεηαη πην πάλσ. ηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα απηά δηαρσξηζηνχλ ζε ζεηηθά (π.ρ. 

ραξά) θαη αξλεηηθά (π.ρ. θφβνο), ηφηε έρεη αξθεηέο θνξέο δηαπηζησζεί κηα δηαθνξηθή εμέιημε 

ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ αλαγλψξηζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ 

θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε. πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη πσο ελψ νη πιείζηεο έξεπλεο 

δηαπηζηψλνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε λεαξφηεξνπο θαη γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο ζηελ ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ, φηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα δηαρσξηζηνχλ ζε ζεηηθά 

θαη αξλεηηθά, νη δηαθνξέο παξακέλνπλ ζε φ, ηη αθνξά ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φρη φκσο 

θαη ζηα ζεηηθά (Charles θαη ζπλ., 2003; Labouvie-Vief & Medler, 2002, Cartensen θαη ζπλ., 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

141 
 

2003). Σν θαηλφκελν απηφ έρεη νλνκαζηεί «θαηλφκελν ηεο ζεηηθφηεηαο ησλ γεξαηφηεξσλ 

ελειίθσλ» θαη έρεη εκθαληζηεί θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, αθνχ ζην ηεζη αλαγλψξηζεο 

βαζηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζην πξφζσπν, νη γεξαηφηεξνη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ 

πνιχ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ φηη ζηα αξλεηηθά, φπσο έρεη 

ήδε ζρνιηαζηεί. Ζ Labouvie – Vief (2005) αλαθέξεη πσο είλαη πνιχ πηζαλφλ απηφ ην 

θαηλφκελν λα ππνδεηθλχεη αθξηβψο ην αληίζεην θαη, ζπγθεθξηκέλα, ηελ αδπλακία ηνπ 

αηφκνπ λα θαζνδεγήζεη ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη λα ιεηηνπξγήζεη 

επηηπρψο ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ κέζσ ελφο «πινχζηνπ» ελλνηνινγηθνχ 

ζπλαηζζεκαηηθνχ κνληέινπ, ζην νπνίν ππάξρνπλ επέιηθηεο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο νη 

δηάθνξεο φςεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Σαπηφρξνλα, ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζε ηεο γεληθφηεξεο επηβξάδπλζεο ηεο επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ (Salthouse, 1996), φζν απμάλεηαη ε πεξηπινθφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, ηφζν απμάλεηαη θαη ε έθπησζε πνπ αλακέλεηαη λα 

παξαηεξεζεί κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο. Απηή θαίλεηαη λα είλαη θαη ε πηζαλφηεξε εμήγεζε 

ηνπ «θαηλνκέλνπ ηεο ζεηηθφηεηαο», ην νπνίν δελ εκθαλίζηεθε ζε φιεο ηηο ππφινηπεο 

δνθηκαζίεο, είηε αλ απμαλφηαλ ε πεξηπινθφηεηα ηεο έθθξαζεο (θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα / 

αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζην βιέκκα), είηε φηαλ κεησλφηαλ ν ρξφλνο 

επεμεξγαζίαο (ζχληνκα ζπνη). Παξά ηελ ππφζεζε ινηπφλ, πσο ζα ππάξμεη έληνλν θαηλφκελν 

«ζεηηθφηεηαο» ζηνπο γεξαηφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο, δελ παξνπζηάζηεθε θάηη παξφκνην ζηα 

απνηειέζκαηα. Παξφια απηά, ην θαηλφκελν ηεο ζεηηθφηεηαο παξνπζηάζηεθε ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζην 

πξφζσπν απφ ζηαηηθέο θσηνγξαθίεο, εξεζίζκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηηο 

άιιεο έξεπλεο πνπ αλαθέξεηαη ην θαηλφκελν. Πηζαλψο βέβαηα ην θαηλφκελν απηφ λα 

ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηνπο ηνκείο ηεο ςπρνινγίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζα πξέπεη 

λα κειεηεζεί μερσξηζηά ζην κέιινλ. Ζ ππφζεζε απηή εληζρχεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο 

απφ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Απφ ηελ άιιε, αλ δερηνχκε ηελ άπνςε ηεο ζρεκαηηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ (π.ρ. Kovesces, 2007), ηφηε ε ζηαηηθή 

αλαγλψξηζε πξνζνκνηάδεη πεξηζζφηεξν κε απηφ πνπ είζηζηαη λα απνθαιείηαη 

απνθξπζηαιισκέλε επθπΐα (Horn & Cattell, 1967), ε νπνία θαίλεηαη λα κελ επεξεάδεηαη 

ηφζν ηζρπξά απφ ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε (Botwinick, 1984). Πηζαλψο εδψ λα βξίζθεηαη ε 
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εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεηηθφηεηαο πνπ παξνπζηάζηεθε κφλν ζηα ζηαηηθά εξεζίζκαηα 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζην δείγκα καο. Πξνθαλψο, ηα δπλακηθά εξεζίζκαηα 

κε ηε κείσζε ηνπ δπλεηηθνχ ρξφλνπ επεμεξγαζίαο απαηηνχλ ηελ ελεξγνπνίεζε κεραληζκψλ, 

νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο ξένπζαο επθπΐαο (κε ηελ νξνινγία ησλ Horn & 

Cattell, 1967) ή ηεο κεραληζηηθήο ηεο επθπΐαο (ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ηνπ Baltes, 1993). 

Σν γεγνλφο πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηεο ραξάο ζε ζηαηηθέο θσηνγξαθίεο απνηειεί 

έλα «πξσηνηππηθφ» ζρήκα έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ, ελψ αληίζεηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο 

αεδίαο ή ηνπ θφβνπ έρνπλ αξθεηέο πεξηζζφηεξεο πηζαλέο κνξθέο έθθξαζεο, δεκηνπξγεί ηηο 

ζπλζήθεο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεηηθφηεηαο.   

Δθηφο, φκσο απφ ηε δηαθνξηθή επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο 

εθθξάζεσλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα δηαθνξηθή 

επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηηο εθθξάζεηο ηνπ θφβνπ θαη ηνπ ζπκνχ (πνπ παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθή έθπησζε) θαη ηεο αεδίαο (γηα ηελ νπνία δελ δηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο), νη νπνίεο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εμεγεζνχλ κέζσ ηεο εκπινθήο δηαθνξεηηθψλ 

πεξηνρψλ ηνπ ΚΝ θαηά ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπλεπψο 

ηε δηαθνξηθή επηξξνή πνπ έρεη ε ειηθία ζηηο πεξηνρέο απηέο θαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ 

γεξαηφηεξσλ ειηθησκέλσλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθθξάζεσλ (Calder θαη 

ζπλ., 2003). ηελ έξεπλα καο δελ παξνπζηάζηεθαλ νη ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο, θάηη 

πνπ πηζαλψο λα νθείιεηαη ζηε γεληθφηεξε δπζθνιία πνπ θαηαγξάθεθε ζηελ ηθαλφηεηα 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ηεο αεδίαο ζην δείγκα καο ζε φιεο ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο ζηα δπλακηθά εξεζίζκαηα. Γελ ππήξμαλ φκσο δηαθνξέο νχηε θαη ζην 

ζηαηηθφ ηεζη αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζην πξφζσπν, φπνπ νη γεξαηφηεξνη 

ελήιηθεο είραλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε επζηνρία, ηφζν ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ηεο αεδίαο, φζν θαη ηνπ θφβνπ.  

Θεσξία ηνπ Ννπ 

χκθσλα κε κηα άπνςε πνπ εθθξάδεηαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ε δηαθνξνπνίεζε 

ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεηνπνίεζεο θαη ε ζηξνθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ειηθησκέλσλ πξνο ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ππνβνεζά ηελ αχμεζε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη γηα απηνχο ε 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή δηάδξαζε θαη ηελ επεμεξγαζία 

ζπλαηζζεκάησλ (Happe, Winner, & Brownell, 1998;  Carstensen, Fung & Charles, 2003).  
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πλεπψο, ππάξρνπλ αλαθνξέο σο πξνο ηελ απμεκέλε ηθαλφηεηα ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ 

ζε ζρέζε κε ηνπο λεαξφηεξνπο ζε δνθηκαζίεο αλαπαξάζηαζεο λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

(ζαξθαζκφο, εμαπάηεζε, θαηαπάηεζε θνηλσληθψλ θαλφλσλ) εμαηηίαο ηεο αχμεζεο κε ηελ 

ειηθία ηεο θνηλσληθήο «ζνθίαο» θαη ηεο θνηλσληθήο επθπΐαο (Happe´, Winner, & Brownell, 

1998). Τπάξρνπλ αλαθνξέο ζε έξεπλεο πνπ δελ δηαπηζηψλνπλ θακηά αιιαγή ζηηο δεμηφηεηεο 

απηέο κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο (MacPherson, Phillips, & Della Sala, 2002). ηελ παξνχζα 

έξεπλα δελ παξαηεξήζεθε θάηη παξφκνην, αθνχ ζε φια ηα ζρεηηθά δνθίκηα ε ειηθία 

ζπζρεηηδφηαλ αξλεηηθά κε ηελ επζηνρία
43

. Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκαζηψλ ηνπ CAM θαη 

ηνπ ηεζη αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην βιέκκα επηδεηθλχνπλ έθπησζε 

ζηελ ελ ιφγσ δεμηφηεηα κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο, ζπκθσλψληαο κε παξφκνηα 

απνηειέζκαηα ζηε βηβιηνγξαθία φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πην δπλακηθέο δνθηκέο κέηξεζεο 

(π.ρ. ζχληνκα βίληεν) ή πην πεξίπινθεο δνθηκαζίεο φπσο ε αλαγλψξηζε λνεηηθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην βιέκκα (Baron-Cohen θαη ζπλ., 2001), φπνπ νη 

γεξαηφηεξνη ελήιηθεο έρνπλ κεησκέλε επίδνζε ζε ζρέζε κε ηνπο λεαξφηεξνπο ελήιηθεο 

(Maylor θαη ζπλ., 2002, Phillips, McLean, & Allen, 2002, Sullivan & Ruffman, 2004). 

πλεπψο, ε πξψηε πηζαλή εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ ησλ δηθνξνχκελσλ 

απνηειεζκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο έξεπλεο είλαη ε δηαθνξά ζηηο δνθηκαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

Δπίζεο, ζηε βηβιηνγξαθία είλαη αθφκα αλνηθηφ ην δήηεκα ηεο ζπζρέηηζεο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ απηψλ κε ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο (Slessor, Phillips, & Bull, 2007).   

Κνηλσληθή Νόεζε θαη Γλσζηηθέο Λεηηνπξγίεο 

Παξφιν πνπ ππήξμαλ θάπνηεο ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο δηεξεχλεζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

ζρέζεο ηεο θνηλσληθήο λφεζεο θαη ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (π.ρ. Gregory θαη ζπλ., 

2002, Saltzman θαη ζπλ., 2000), νη νπνίεο δηαπίζησζαλ θάπνηεο ζπζρεηίζεηο, ην δήηεκα 

φκσο παξακέλεη αλνηθηφ, θπξίσο σο πξνο ηε ζρέζε πνπ πηζαλψο έρνπλ νη γλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο γεληθφηεξα θαη νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο εηδηθφηεξα κε ηε δπλαηφηεηα 

επεμεξγαζίαο θνηλσληθψλ πιεξνθνξηψλ γεληθφηεξα θαη δνθηκαζίεο ζεσξίαο ηνπ Ννπ 

εηδηθφηεξα. Αλ θαη ε θχζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ 

θνηλσληθή λφεζε δελ είλαη μεθάζαξε, ε χπαξμε απηήο ηεο άξξεθηεο ζρέζεο ζην πιαίζην ησλ 
                                                           
43 Καηαγξάθεθε βέβαηα κφλν ε «δεζηή» πηπρή ηεο ζεσξίαο ηνπ Ννπ.  
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εξεπλψλ ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ απηψλ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία ζεσξείηαη επαξθψο 

επηβεβαησκέλε (Benson & Sabbagh, 2012). Ζ ίδηα βεβαηφηεηα σο πξνο ηε ζρέζε ησλ 

εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε ηελ θνηλσληθή λφεζε δελ παξαηεξείηαη ζην πιαίζην ησλ 

εξεπλψλ ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ απηψλ θαηά ηελ ελήιηθε δσή. ε κηα έξεπλα 

δηεξεχλεζεο ηεο ζρέζεο ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ κε ηηο ηθαλφηεηεο αλαπαξάζηαζεο 

λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε δείγκα κε ελήιηθεο (Duval et. al, 2011) θάλεθε πσο ε έθπησζε 

πνπ παξαηεξείηαη ζε δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεσξία ηνπ Ννπ δηακεζνιαβείηαη απφ 

γλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ επεηζνδηαθή 

κλήκε. Τπάξρνπλ επίζεο εξεπλεηηθέο ελδείμεηο πσο ε δηακεζνιάβεζε ησλ γλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο αλαζηνιήο, ηνπ εχξνπο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο θαη ηεο 

ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο πξνέβιεπαλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζε λεαξφηεξνπο θαη 

γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο σο πξνο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαηαλφεζεο ηζηνξηψλ θνηλσληθήο 

απξέπεηαο, ελψ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο δηαθνξέο ζηηο ηθαλφηεηεο «ζεσξίαο ηνπ Ννπ» είρε θαη 

ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (Li θαη ζπλ., 2013). ε κηα αλαζθφπεζε ηεο πθηζηάκελεο 

βηβιηνγξαθίαο ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο πηζαλήο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ηθαλφηεηαο 

αλαπαξάζηαζεο λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηνπο γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο, ν Moran (2013) 

αλαθέξεη πσο νη πηζαλφηεηεο είλαη είηε νη δεμηφηεηεο απηέο λα ζρεηίδνληαη κε άιιεο 

γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο θαη νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

ζπλεπψο ε έθπησζε ζηηο ηθαλφηεηεο αλαπαξάζηαζεο λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

παξαηεξείηαη ζηνπο γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο λα νθείιεηαη ζηηο πξνεηξεκέλεο γλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο, είηε νη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε «ζεσξία ηνπ Ννπ» δελ παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξε έθπησζε κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο εμαηηίαο ηεο απφθηεζεο θάπνηνπ είδνπο 

«θνηλσληθήο ζνθίαο». Γεληθψο, ε άπνςε πνπ απαληάηαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία είλαη πσο 

νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο πξαγκαηψλνληαη ζε παξφκνηεο δνκέο κε ηηο εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ζην ΚΝ, πηζαλψο λα επεξεάδνληαη ηδηαίηεξα απφ ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

(Kemp θαη ζπλ., 2012). πγθεθξηκέλα, ε δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζηηο πηζαλέο 

ελαιιαθηηθέο σο πξνο ηε λνεηηθή νπηηθή ηνπ «άιινπ», ε νπνία είλαη απαξαίηεηε θαηά ηελ 

αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηνπο άιινπο, απαηηεί ηνλ έιεγρν 

ηεο δηαδηθαζίαο (German and Hehman, 2006). Σν κνληέιν δνκηθψλ εμηζψζεσλ πνπ 

παξνπζηάζηεθε πξνεγνπκέλσο ππνδεηθλχεη πσο νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο επεξεάδνληαη απφ 

ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο αθνχ ε έθπησζε πνπ παξαηεξείηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο 
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δηακεζνιαβείηαη απφ ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ ηελ 

ειηθία, ππάξρεη φκσο θαη απεπζείαο επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ε 

νπνία είλαη αξλεηηθή. ε παξφκνην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπλ θαη νη Kemp θαη ζπλ. (2012), 

φηη δειαδή ε έθπησζε πνπ παξαηεξείηαη ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κε ηελ αχμεζε ηεο 

ειηθίαο δηακεζνιαβείηαη απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ζηηο δπλαηφηεηεο ειέγρνπ ηεο επεμεξγαζίαο 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε, αλ θαη ππάξρεη ηαπηφρξνλα θαη άκεζε επίδξαζε 

ηεο αχμεζεο ηεο ειηθίαο ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθπησζε ζηηο 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Πηζαλψο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε λα έρνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ηα 

ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο. Δίλαη γηα 

παξάδεηγκα γλσζηφ, πσο ε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ ζην πξφζσπν δηαξθεί απφ 500ms – 

1000ms (Izard, 1972). Τπάξρεη ζπλεπψο έλα δήηεκα νηθνινγηθήο εγθπξφηεηαο ηεο κέηξεζεο 

ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ απφ ζηαηηθέο θσηνγξαθίεο. Γηα 

απηφ ην ζθνπφ, ζηελ παξνχζα έξεπλα, ζην ηεζη αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ 

βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ζπνη πεξηνξίζακε ηνλ ρξφλν πξνβνιήο ψζηε λα πξνζνκνηάδεη 

κε ηελ θαζεκεξηλή θαηάζηαζε επίδεημεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ. Δπίζεο, ζην 

αθνπζηηθφ κέξνο ηνπ CAM, ην ζπλαίζζεκα πνπ αλαπαξηζηά ν/ε εζνπνηφο δελ ηαπηίδεηαη κε 

ην ζεκαζηνινγηθφ κήλπκα ηεο πξφηαζεο πνπ ιέεη. Γηα παξάδεηγκα, ζην ζπλαίζζεκα ηεο 

κειαγρνιίαο, ν εζνπνηφο ιέεη «είκαη εληάμεη». Πξνθαλψο ζηηο πξνεηξεκέλεο πεξηπηψζεηο 

απμάλεηαη ε πεξηπινθφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ θνηλσληθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηαπηφρξνλα απμάλεηαη θαη ν ξφινο ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηδηαίηεξα 

απηψλ πνπ εθπίπηνπλ γξεγνξφηεξα θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε, φπσο νη εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο. Δθηφο φκσο ηεο αχμεζεο ηεο πεξηπινθφηεηαο ησλ δνθηκψλ, φπσο θάλεθε απφ 

ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ε θνηλσληθή λφεζε 

πξαγκαηψλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε παξφκνηεο πεξηνρέο ηνπ ΚΝ (π.ρ. Overwalle θαη ζπλ., 

2014). Ζ ππφζεζε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο γήξαλζεο κε ηελ αδπλακία δηαρείξηζεο ησλ 

γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ειέγρνπ ηεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ σο απνηέιεζκα ηεο 

αηξνθίαο πνπ παξαηεξείηαη κε ηε κεησκέλε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ κεησπηαίνπ 

θινηνχ κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο εθθξάδεηαη ελίνηε ζηε βηβιηνγξαθία σο ε αηηία ηεο 

αδπλακίαο πνπ παξαηεξείηαη ζε γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο λφεζεο 

(von Hippel, 2007). Ζ ππφζεζε απηή θαίλεηαη λα είλαη απηή πνπ έρεη ηελ ηζρπξφηεξε 

ππνζηήξημε ζηε βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Πηζαλψο, ε 
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ελεξγνπνίεζε πνπ παξαηεξείηαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ θνηλσληθψλ πιεξνθνξηψλ λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηαπηφρξνλε 

ελεξγνπνίεζε ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Γηα λα απαληεζεί ην εξψηεκα απηφ φκσο 

είλαη ρξήζηκν λα επαλαιεθζνχλ νη δνθηκαζίεο ζε έξεπλεο κε ηε ρξήζε λεπξναπεηθνληζηηθψλ 

ηερληθψλ. Έξεπλεο πνπ έγηλαλ κε ηε κέζνδν ηεο λεπξναπεηθφληζεο ππνδεηθλχνπλ πσο νη 

γεξαηφηεξνη ελήιηθεο πνπ έρνπλ εμίζνπ θαιά απνηειέζκαηα κε λεαξφηεξνπο ελήιηθεο ζηηο 

δεμηφηεηεο απηέο ελεξγνπνηνχλ ελαιιαθηηθνχο κεραληζκνχο επεμεξγαζίαο, θάηη πνπ πηζαλψο 

ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αθνχ ηδηαίηεξα γηα ηνπο γεξαηφηεξνπο 

ελήιηθεο, ελψ ζηα ηεζη εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

αηνκηθέο δηαθνξέο, απηφ δελ εκθαλίδεηαη ζηα ηεζη θνηλσληθήο λφεζεο. Δλψ ινηπφλ, νη 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, κηα 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα γεξαηφηεξσλ ζπκκεηερφλησλ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, αιιά φρη ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

Πηζαλφηαηα, ε νκάδα απηή απνηειείηαη απφ άηνκα ηα νπνία ελεξγνπνηνχλ ελαιιαθηηθνχο 

κεραληζκνχο επεμεξγαζίαο, θάηη φκσο πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί κε λεπξναπεηθνληζηηθέο 

ηερληθέο ζε κειινληηθέο έξεπλεο.  

ε φ, ηη αθνξά ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο θαη πηζαλή επίδξαζή ηνπο ζηελ θνηλσληθή 

λφεζε, ζε θάπνηεο έξεπλεο επηδεηθλχεηαη ε επίδξαζε ηνπ ιεθηηθνχ ππνηέζη ηεο θιίκαθαο 

Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised ζε δνθηκαζίεο ζεσξίαο ηνπ Ννπ ζε γεξαηφηεξνπο 

ελήιηθεο (Saltzman θαη ζπλ., 2000). ε έξεπλεο επίζεο ηεο αλάπηπμεο ηεο ζεσξίαο ηνπ Ννπ 

ζε παηδηά, απηή θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε ηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ (Spanoudis, Natsopoulos & Panayiotou, 2007). ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

απηήο, νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο επεξεάδνπλ ηελ Κνηλσληθή Νφεζε, ελψ νη ίδηεο 

επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ε επίδξαζε ηνπ νπνίνπ ζηελ 

Κνηλσληθή Νφεζε δηακεζνιαβείηαη απφ ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο. Με άιια ιφγηα, ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο επεξεάδεη έκκεζα ηελ θνηλσληθή λφεζε κέζσ ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη 

απηφ ζηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο.  

Γλσζηηθό απόζεκα 

Σαπηφρξνλα, νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο επεξεάδνληαη ηζρπξά απφ ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ζεηηθά ηηο ππφινηπεο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη 
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πηζαλψο ε δηαηήξεζή ηνπο γηα πεξηζζφηεξα ρξφληα λα είλαη δπλαηφλ λα παξαηείλεη ηα πγηή 

ρξφληα δσήο ζε ζρέζε κε ηε λνεηηθή θαηάζηαζε ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ. Σν επίπεδν 

εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα ζπρλά ζε κηα ζεηξά εξεπλψλ σο παξάγνληαο 

πξνζηαζίαο ηνπ ΚΝ, ζπζρεηίδεηαη κε πγηή ηξφπν δηαβίσζεο, πεξηζζφηεξε άζθεζε, 

θαιχηεξν επάγγεικα θ.ιπ. (Whitfield, Thorpe, & Szanton, 2011).  

 πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή, ν πνιηηηζκφο παξέρεη δηάθνξα εξγαιεία γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ην ζεκαληηθφηεξν απφ ηα νπνία πηζαλψο είλαη ε 

γιψζζα. Ζ ζεκαζία ησλ εξγαιείσλ απηψλ είλαη ηδηαίηεξα νπζηψδεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

πξψηκεο αλάπηπμεο, θαζψο απηά ππνβνεζνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξίθεπζεο ησλ 

γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (βι. Παξαιιειφγξακκα ηεο αλάπηπμεο
44

, Vygotsky, 1928/1984). 

Πηζαλψο, κε ηε γήξαλζε θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζην ΚΝ, ε ζεκαζία ησλ εξγαιείσλ λα 

απμάλεηαη θαη γηα απηφ ε δηαηήξεζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ αξρίδεη λα έρεη ηδηαίηεξν 

ξφιν ζε ζρέζε κε ηε δηαηήξεζε ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. Απφ ηελ άιιε, ζην Giogkaraki, 

Michaelides & Constantinidou (2013), φπνπ ην γλσζηηθφ απφζεκα ζπγθεθξηκελνπνηήζεθε 

κε παξφκνην ηξφπν κε ηελ παξνχζα έξεπλα, αλαθέξεηαη πσο νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο 

παξνπζηάδνπλ κηα ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο. Ο Baltes (1993), ηνλίδεη πσο ε πξαγκαηηζηηθή πηπρή ηεο επθπΐαο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γιψζζαο) έρεη ιίγε ή θαη θαζφινπ επίδξαζε απφ ηελ αχμεζε ηεο 

ειηθίαο, ελψ πηζαλή δηαηήξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρήο, είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη 

ζεηηθά ηελ κεραληζηηθή πηπρή ηεο επθπΐαο. Παξφκνην θαηλφκελν έρεη δηαπηζησζεί ζε 

έξεπλεο φπνπ κε ηε ρξήζε ηνπ WAIS θάλεθε φηη νη ιεθηηθέο δνθηκέο ηνπ ηεζη δελ είραλ 

ηδηαίηεξε έθπησζε κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο (Botwinick, 1984). ε κηα έξεπλα ησλ Park 

θαη ζπλ. (2002) θάλεθε λα ραξαθηεξίδνληαη απφ εθπησηηθή ηάζε κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο 

ε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο θαη νη κλεκνληθέο δεμηφηεηεο, ελψ απηφ πνπ νη ζπγγξαθείο 

νλνκάδνπλ «γλψζε ηνπ θφζκνπ» φπσο κεηξήζεθε απφ δηάθνξεο ιεμηινγηθέο δνθηκαζίεο 

θαίλεηαη λα δηαηεξείηαη αλέπαθε απφ ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο. Παξφκνην απνηέιεζκα 

                                                           
44 ηα ζπγθεθξηκέλα πεηξάκαηα δηεξεχλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο απνκλεκφλεπζεο θαη αλάθιεζεο ζε παηδηά θάλεθε πσο ε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο βνεζεηηθψλ κέζσλ δελ επεξέαζε ηα κηθξφηεξα θαη κεγαιχηεξα παηδηά, αιιά βνήζεζε ηδηαίηεξα ηα 

παηδηά κέζεο ειηθίαο. χκθσλα κε ηε ζεσξία, ε νκάδα απηή βξίζθεηαη ζηε δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο ηεο κλήκεο θαη 

ζπλεπψο ηα εξγαιεία βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε ηεο ιεηηνπξγία. Σα κηθξφηεξα παηδηά δελ είλαη ζε ζέζε αθφκε λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ αθνχ δελ έρεη αλαπηπρζεί αξθεηά ην γεληθφηεξν γλσζηηθφ ηνπο ζχζηεκα, ελψ γηα ηα κεγαιχηεξα παηδηά 

δελ ππάξρεη δηαθνξά, αθνχ ε γιψζζα έρεη ήδε αλαπηπρζεί ζε ηέηνην βαζκφ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη σο εζσηεξηθφ 

«εξγαιείν», έρεη δειαδή νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εζσηεξίθεπζεο ησλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία.  
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θαίλεηαη λα πξνθχπηεη θαη ζην πιαίζην ηεο πθηζηάκελεο έξεπλαο, αθνχ φηαλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ γισζζηθψλ δνθηκαζηψλ ειεγρζνχλ γηα ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ηφηε εθκεδελίδεηαη ζρεδφλ ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο. Γεληθφηεξα, ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαίλεηαη κέζα απφ κηα ζεηξά εξεπλψλ λα έρεη ηδηαίηεξε επίδξαζε, φρη 

κφλν ζηηο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο, αιιά θαη ζε άιιεο λεπξνςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο θαηά ηε 

θπζηνινγηθή γήξαλζε (Cosentino, Brickman, & Manly, 2011). Δλψ φκσο ζε άιιεο πεξηνρέο 

έξεπλαο, φπσο ε πνηφηεηα δσήο, ε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, εκθάληζε δηάθνξσλ 

παζήζεσλ θ.ιπ. ππάξρεη ζσξεία εξεπλψλ σο πξνο ηελ επίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

επηπέδνπ, ε νπζηαζηηθή δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο πξψηκεο εθπαίδεπζεο ζηελ αλάπηπμε 

θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε άξρηζε λα δηελεξγείηαη κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα (Richards & 

Sacker, 2003).  

ε θάζε πεξίπησζε, αζρέησο ηεο ζεσξεηηθήο εμήγεζεο, θαίλεηαη πσο ην γλσζηηθφ 

απφζεκα είλαη ηθαλφ λα κεηψζεη αηζζεηά ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο, ελψ ην ίδην επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά απφ ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (πηζαλψο θαη απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηηο 

νπνίεο φκσο δελ είρακε ζηνηρεία, φπσο π.ρ. ε αεξνβηθή άζθεζε) θαη απηφ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα πσο κε ηελ αχμεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ γεληθφηεξα, 

ηδηαίηεξα φπσο απηφ παξαηεξείηαη ζηελ Κχπξν, πηζαλψο λα αιιάμεη θαη ε ηαρχηεηα 

(ηνπιάρηζηνλ) κε ηελ νπνία επέξρεηαη ε έθπησζε ζηηο δηάθνξεο ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο κε 

ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο θαη ζπλεπψο λα απμεζνχλ ηα  πγηή ρξφληα δσήο. Σαπηφρξνλα, 

θαίλεηαη πσο είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη ππφςε ε δξαζηεξηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

ε νπνία ζρεηίδεηαη θαη κε άιινπο παξάγνληεο φπσο ηα θίλεηξα, νη ζηφρνη θ.ιπ. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ, ζε κειινληηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα είλαη ρξήζηκν λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζηνηρεία πξνζσπηθφηεηαο, ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. ε θάζε 

πεξίπησζε φκσο, ην γλσζηηθφ απφζεκα, φπσο απηφ πξνζδηνξίζηεθε ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, 

απνηειεί έλαλ θαιφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα σο πξνο ηε δηαηήξεζε, ηφζν ησλ γλσζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, φζν θαη ηεο θνηλσληθήο λφεζεο. ε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ εξεπλψλ θαη κεηά-

αλαιχζεσλ θαίλεηαη πσο ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ 

εκθάληζε ή κε ζπγθεθξηκέλσλ παζήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εκθάληζε ή κε 

καθξνρξφληαο αλαπεξίαο. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη αθφκα πην έληνλν ζε ηνκείο φπσο νη 

γλσζηηθέο δεμηφηεηεο. Δίλαη γλσζηφ πσο ηα ρξφληα εθπαίδεπζεο θάπνηνπ αηφκνπ 

ζπζρεηίδνληαη κε κεησκέλν ξίζθν εκθάληζεο παζήζεσλ ηνπ αλνηαθνχ θάζκαηνο, αιιά θαη 
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κε πνιχ ρακειφηεξε έληαζε ζηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ ζε δηάθνξεο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο κε ηε γήξαλζε (Springer θαη ζπλ., 2005). Πηζαλψο ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζην 

γλσζηηθφ απφζεκα θαη ε επίδξαζε πνπ έρεη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζε φιεο ζρεδφλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

πσο ε εθπαίδεπζε ζε λεαξέο ειηθίεο απμάλεη ηα φξηα επειημίαο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ, θάηη πνπ ιεηηνπξγεί σο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο ζε 

πεξηπηψζεηο θξαληνεγθεθαιηθήο θάθσζεο ή άιισλ δηαηαξαρψλ ζην απψηεξν κέιινλ ηεο 

νληνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη ε 

θπζηνινγηθή γήξαλζε ζην ΚΝ. Ίζσο γηα απηφ ην ιφγν, ελψ ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

απνηειεί έλα ζηαζεξφ θαη επαλαιακβαλφκελν εχξεκα ζε ζρέζε κε ηε δηαηήξεζε κηαο 

ζεηξάο απφ ιεηηνπξγίεο θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην κε 

ςπρνεθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γήξαλζεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

νπνίσλ είλαη πεξηζζφηεξν απφ ακθηζβεηνχκελα (Park & Bischof, 2011). πλεπψο, έλα 

πινχζην ζε γλσζηηθά εξεζίζκαηα πεξηβάιινλ αξθεηά λσξίο θαηά ηελ νληνινγηθή αλάπηπμε 

δεκηνπξγεί ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη πεξηπινθφηεξσλ 

λεπξσληθψλ δηθηχσλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ πξνζηαηεπηηθά απέλαληη ζε κειινληηθέο 

δηαηαξαρέο ή δηαθνξνπνηήζεηο (Stine – Morrow & Basak, 2011).    

ύλνςε 

πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη πσο ε αχμεζε ηεο ειηθίαο έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ θνηλσληθή λφεζε. Ζ επίδξαζε απηή πηζαλφηαηα δηακεζνιαβείηαη απφ ηηο 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, θπξίσο ηηο εθηειεζηηθέο. Σαπηφρξνλα, ην γλσζηηθφ απφζεκα φπσο 

κεηξήζεθε απφ ηηο γισζζηθέο θπξίσο δεμηφηεηεο θαη ην νπνίν θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη 

έληνλα απφ ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν είλαη δπλαηφλ λα κεηψζεη ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζε 

φιεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ κεηξήζεθαλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θνηλσληθήο λφεζεο. 

Σέινο, ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγήζεθε κηα 

κπαηαξία κέηξεζεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ε νπνία ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

κειινληηθέο έξεπλεο κε παξφκνην πεξηερφκελν.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, πηζαλψο σο αληίδξαζε ζην εχξνο ησλ εξεπλψλ πνπ ππνδεηθλχνπλ 

έθπησζε ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο, είλαη αηζζεηή ε επηζπκία λα 

εηδσζεί κε ζεηηθφ βιέκκα ε γήξαλζε. Τπάξρεη κηα ζεηξά απφ ζεσξίεο, ζηηο νπνίεο 
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παξνπζηάδεηαη κηα ζηξνθή ησλ γεξαηφηεξσλ ελειίθσλ πξνο ηηο ζεηηθέο πηπρέο ηεο δσήο θαη 

ηελ θνηλσληθή δηάδξαζε. Σα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο γήξαλζεο φκσο ζρεηίδνληαη κε ην γεγνλφο 

πσο θάζε έλα απφ ηα γεξαηφηεξα κέιε ηεο θνηλσλίαο απνηεινχλ κνλαδηθέο πξνζσπηθφηεηεο, 

θνξείο ζπγθεθξηκέλσλ θαη αλεπαλάιεπησλ ηζηνξηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ, νη νπνίνη, 

σο πξνζσπηθφηεηεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί. Ζ σξαηνπνίεζε ηεο γήξαλζεο δελ βνεζά 

ζηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ ζε επίπεδν θνηλσληθήο πνιηηηθήο γηα δηεπθφιπλζε ησλ 

γεξαηφηεξσλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο κε ηξφπν ψζηε λα απνιακβάλνπλ εμίζνπ ηα αγαζά ηνπ 

πνιηηηζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε, ε έξεπλα ζην πιαίζην ηεο «ζεηηθφηεηαο» ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηνπο ειηθησκέλνπο δηελεξγείηαη ζε θάπσο δηαθνξεηηθφ πιαίζην απφ ηελ 

πθηζηάκελε. ηελ παξνχζα δηαηξηβή, δηεξεπλήζεθαλ ηα «φξηα» σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο 

αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ ζε γεξαηφηεξνπο πιεζπζκνχο ζην πιαίζην ηεο δηά βίνπ 

αλάπηπμεο (Baltes, 1987), ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο επηδεηθλχνπλ πςειή αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο αλάκεζα ζηηο δπλαηφηεηεο αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ, ζηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο γεληθφηεξα. Σελ ίδηα ζηηγκή, θαίλεηαη 

λα ππάξρεη ηδηαίηεξε επίδξαζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο επεξεάδνληαη απφ ηελ 

εθπαίδεπζε, ζηηο ππφινηπεο δεμηφηεηεο, κεηψλνληαο νπζηαζηηθά ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο. 

Δίλαη πνιχ πηζαλφλ λα ππάξρνπλ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηεο εθπαίδεπζεο, νη 

νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηελ ίδηα ή θαη παξφκνηα επίδξαζε ζηελ ηαρχηεηα κε ηελ 

νπνία επηδξά ε ειηθία ζηηο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Hertzog θαη ζπλ., 2009) 

θαη νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλεζνχλ. ε θάζε πεξίπησζε, ην εχξεκα πσο ε 

έθπησζε πνπ παξαηεξείηαη κε ηε γήξαλζε ζε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θνηλσληθήο λφεζεο δηακεζνιαβείηαη απφ άιινπο παξάγνληεο 

φπσο ε εθπαίδεπζε είλαη ηδηαίηεξα αηζηφδνμε γηα κειινληηθέο παξεκβάζεηο, ηδηαίηεξα ζε 

ζρέζε κε ηελ επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε ζε λεαξέο ειηθίεο, ε νπνία θαίλεηαη λα έρεη 

πξνζηαηεπηηθφ ξφιν αξθεηέο δεθαεηίεο αξγφηεξα θαη ζπλεπψο ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηα νηθνλνκηθά βάξε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

παζήζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε γήξαλζε θαη ηδηαίηεξα ηελ απψιεηα ηεο ιεηηνπξγηθήο 

απηνλνκίαο, ε νπνία κέζσ ηεο πξψηκεο αλάπηπμεο κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ζεκαληηθά λα 

εκθαληζηεί. 
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Διιείςεηο, πεξηνξηζκνί θαη κειινληηθέο έξεπλεο 

ην ζεκείν απηφ αλαθέξνληαη ζπγθεληξσκέλνη νη δηάθνξνη πεξηνξηζκνί θαη ειιείςεηο ηεο 

έξεπλαο πνπ ζεκεηψζεθαλ δηάζπαξηα ζην θείκελν. Καη‟ αξρήλ, ζηηο δνθηκαζίεο ηεο έξεπλαο 

δελ ζπκπεξηιήθζεθε θάπνην εξγαιείν θαηαγξαθήο ηεο ηθαλφηεηαο αλαπαξάζηαζεο 

λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηζηνξίεο ή θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Ζ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζεσξίαο ηνπ Ννπ μερσξίδεη ζπλήζσο ηε δεμηφηεηα απηή ζηελ αλαγλψξηζε ηεο «δεζηήο» - 

ζπλαηζζεκαηηθήο πηπρήο ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο λνεηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ άιινπ θαη ηεο 

«θξχαο» - γλσζηηθήο αλαπαξάζηαζεο  (π.ρ. Hynes, Baird & Grafton, 2006). ηελ έξεπλά 

καο δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θάπνηα δνθηκαζία θαηαγξαθήο ηεο «θξχαο» πηπρήο ηεο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ ζθέςεσλ ησλ άιισλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζχληνκεο ηζηνξίεο. ηνλ 

αξρηθφ ζρεδηαζκφ κεηαθξάζηεθε θαη πξνζαξκφζηεθε ζηελ ειιεληθή ην ηεζη θνηλσληθήο 

απξέπεηαο (faux-pas) ησλ Stone, Baron-Cohen, & Knight (1998). Ο βαζηθφο ιφγνο γηα ηε κε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ήηαλ ην εχξνο ηεο κπαηαξίαο ησλ δνθηκαζηψλ, αθνχ γηα ηε ζπκπιήξσζε 

φισλ ησλ δνθηκαζηψλ ρξεηαδφηαλ αξθεηφο ρξφλνο θαη ε πξνζζήθε άιισλ εξγαιείσλ 

εκπεξηείρε ηνλ θίλδπλν ηεο απψιεηαο ζπκκεηερφλησλ. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο αθαηξέζεθαλ 

νη δνθηκαζίεο κε ηελ θαηαλφεζε κεηαθνξψλ (νη νπνίεο ζρεηηδφηαλ κε ηελ «θξχα» πηπρή) θαη 

ε δνθηκαζία πξνβνιήο ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο ζε πξφζσπα (Todorov, 2008). 

Σαπηφρξνλα, ζα ήηαλ ρξήζηκε ε δεκηνπξγία δνθηκαζίαο θαηαλφεζεο ηεο θνηλσληθήο 

απξέπεηαο ή ζχληνκσλ ηζηνξηψλ κε δπλακηθά εξεζίζκαηα, ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ ηα 

αληηθαηηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε 

ηεο ζεσξίαο ηνπ Ννπ θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε. Παξφκνηα δνθηκαζία ππάξρεη ζηελ 

αγγιηθή, ην TASIT (The Awareness of Social Inference Test, McDonald θαη ζπλ., 2006) θαη 

απνηειείηαη απφ ζχληνκα ζπνη δηάθνξσλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζε ζπγθεθξηκέλα ζπγθείκελα. Σν θφζηνο ηεο δεκηνπξγίαο ήηαλ απαγνξεπηηθφ φκσο, ελψ ε 

πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο βάζεο δεδνκέλσλ απφ ειιεληθέο ηαηλίεο απνδείρηεθε ηδηαίηεξα 

δχζθνιν εγρείξεκα αθνχ βξέζεθαλ κφλν δχν ζχληνκεο ζθελέο θνηλσληθήο απξέπεηαο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. πλεπψο απηφ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη θαη ηνλ 

πξψην ζηφρν γηα κειινληηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ζπγθεθξηκέλα ε εηνηκαζία ελφο 

παξφκνηνπ εξγαιείνπ κε εζνπνηνχο. Σαπηφρξνλα, ζα ήηαλ ρξήζηκε κειινληηθά ε θαηαγξαθή 

κηθξφηεξνπ αξηζκνχ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ε ζπκπεξίιεςε πεξηζζφηεξσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πξνζσπηθφηεηαο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο επίδξαζεο 
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ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο (θίλεηξα, λφεκα δσήο θ.ιπ.) ζηελ 

έθπησζε πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε ζηηο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο. ηα πξνβιήκαηα ησλ δνθηκαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

θαη νη δπζθνιίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην εξσηεκαηνιφγην απηναμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο 

δσήο. Παξφιν πνπ δελ θαηέζηε δπλαηφ λα ζεκεησζνχλ θάπνηεο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηελ 

πνηφηεηα δσήο θαη ηηο θνηλσληθέο θαη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, απηφ δελ ζεκαίλεη πσο απηέο 

δελ ππάξρνπλ. Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζεηξά 

πξνβιήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηάζεο ησλ γεξαηφηεξσλ ζπκκεηερφλησλ λα κελ 

είλαη ηφζν πξφζπκνη λα δειψζνπλ ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο αξλεηηθέο εκπεηξίεο ή ζθέςεηο 

ηνπο. Σαπηφρξνλα, ζην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην, ε πηπρή ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

αηφκνπ απφ ηηο θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο αμηνινγείηαη κέζσ ηξηψλ κφλν εξσηήζεσλ, κηα εθ‟ 

ησλ νπνίσλ αθνξά ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζεμνπαιηθή δσή. Σν ίδην ηζρχεη θαη κε άιιεο 

πηπρέο, φπσο ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε θπζηθή θαη ζσκαηηθή πγεία. Ζ θξηηηθή ζην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πηπρέο θαη νη εξσηήζεηο ηνπ αλαπαξηζηνχλ 

κηα πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε λεαξφηεξνπο πιεζπζκνχο θαίλεηαη λα είλαη 

δίθαηε, αθνχ γηα παξάδεηγκα είλαη πνιχ πηζαλφλ ε έλλνηα ηεο πγείαο λα ζρεηίδεηαη γηα ηνπο 

λεαξφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηε δηαηήξεζή ηεο, ελψ γηα ηνπο γεξαηφηεξνπο κε ηε 

δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπο απηνλνκίαο παξά κε ηε δηαηήξεζε ηεο πγεία θαζαπηήο. ε 

κειινληηθέο έξεπλεο, πηζαλψο λα είλαη σθέιηκε ε ζπκπεξίιεςε αληηθεηκεληθψλ ηξφπσλ 

θαηαγξαθήο ηεο δηαηήξεζεο ησλ δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ λα εθηεινχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα θαηαγξάθεηαη έλα ζθνξ 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, παξά λα ρνξεγνχληαη εξσηεκαηνιφγηα 

απηναλαθνξάο. Απηφ φκσο, δεκηνπξγεί δηάθνξα πξνβιήκαηα σο πξνο ηνλ απαξαίηεην 

ρξφλν, αθνχ παξφκνηα εξγαιεία είλαη κεγάιεο δηάξθεηαο θαη απαηηνχλ ε αμηνιφγεζε λα 

γίλεηαη επί ηφπνπ ζηνπο ρψξνπο δηακνλήο ησλ αηφκσλ ή κέζσ ζελαξίσλ εθηέιεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Σέινο, ζε ζρέζε κε ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

θαίλεηαη πσο ε δνθηκαζία ιεθηηθήο ξνήο (COWAT) δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζην κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα πξφβιεςε ηεο επίδξαζεο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, φηαλ ζε απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ηαπηφρξνλα θαη νη εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο. Δλψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκπεξηιεθζεί ζην 

κνληέιν ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαίλεηαη λα είλαη κηα ρξήζηκε κέηξεζε, φηαλ ζην 
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ίδην κνληέιν πξνζηίζεληαη νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο αξρίδεη λα είλαη πξνβιεκαηηθή ε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπ, αθνχ δελ είλαη φπσο θαίλεηαη νχηε «θαζαξή» κέηξεζε εθηειεζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, νχηε θαη γισζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Παξαζηαηηθά ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο 

είλαη «ιίγν πεξηζζφηεξν» θαηαγξαθή εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, αιιά δελ δηαζέηεη ηελ 

«θαζαξφηεηα» άιισλ δνθηκαζηψλ φπσο ην SDMT.  πλεπψο, ζε κειινληηθέο έξεπλεο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία παξφκνησλ κνληέισλ πηζαλψο λα κελ είλαη απαξαίηεηε ε 

ρνξήγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ, αλ θαη πξφθεηηαη γηα γξήγνξν θαη αμηφπηζην ηξφπν 

θαηαγξαθήο ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, αιιά δελ ηαηξηάδεη ζε έξεπλεο πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ζρέζεηο ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο. 

Δθηφο ησλ πξνεηξεκέλσλ, ζηα πξνβιήκαηα κε ηε ρνξήγεζε ησλ δνθηκαζηψλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ην δήηεκα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο θαιχηεξσλ ινγηζκηθψλ γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ζρεηηθά δεδνκέλα. 

ε φηη αθνξά ηελ δεηγκαηνιεςία, ην πξψην πξφβιεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζρεηίδεηαη 

κε ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηα ρξφληα εθπαίδεπζεο αλάκεζα ζηνπο λεαξφηεξνπο θαη 

γεξαηφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο. Απηφ φκσο απνδείρηεθε πξαθηηθά πσο απνηέιεζε θαη ζεηηθφ 

ζηνηρείν αθνχ καο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηηο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Σαπηφρξνλα, ζηα κεηνλεθηήκαηα ηεο έξεπλαο ζε 

επίπεδν δεηγκαηνιεςίαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε «άληζε» εθπξνζψπεζε ησλ θχισλ, θάηη πνπ 

δπζθνιεχεη πνιχ ηελ αλάιπζε πηζαλψλ δηαθνξψλ ζηηο δεμηφηεηεο πνπ θαηαγξάθεθαλ. ε 

κειινληηθέο έξεπλεο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δηελεξγνχληαη ζπλαληήζεηο θαη ζπκθσλίεο γηα 

ζηξαηνιφγεζε ζπκκεηερφλησλ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο 

ζπληαμηνχρσλ, αθνχ θάλεθε πσο νη εζεινληέο απφ ηελ θνηλφηεηα είλαη ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο γπλαίθεο.  

Οη κειινληηθέο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηεξεχλεζεο ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο 

λφεζεο θαηά ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη έξεπλεο κε 

ηε ρξεζηκνπνίεζε λεπξναπεηθνληζηηθψλ κεζφδσλ, ηφζν γηα ηελ θαηαγξαθή απηνχ πνπ 

απνθαιείηαη «εγθεθαιηθφ απφζεκα» ζε ζπλδπαζκφ κε ην γλσζηηθφ απφζεκα, φζν θαη ηελ 

πηζαλφηεηα χπαξμεο ελαιιαθηηθψλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ, ηα νπνία ελεξγνπνηνχληαη απφ 

ηνπο γεξαηφηεξνπο ελήιηθεο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ εθπησηηθή ηάζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
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ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ. Μηα ππφζεζε είλαη πσο ηα γισζζηθά δίθηπα πηζαλψο λα 

απνηεινχλ έλα παξφκνην ελαιιαθηηθφ κεραληζκφ, ππφζεζε φκσο πνπ απαηηεί ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ζχγρξνλσλ λεπξναπεηθνληζηηθψλ κεζφδσλ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ζα 

κπνξνχζε λα θαηαγξαθεί αξρηθά ε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΝ θαηά ηελ επίιπζε γισζζηθψλ 

αζθήζεσλ, αθνινχζσο θαηά ηελ επίιπζε αζθήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηέινο αζθήζεσλ πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ ηθαλφηεηα αλαπαξάζηαζεο 

θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

155 
 

Βηβιηνγξαθία 

Acock, A. (2013). Discovering Structural Equation Modeling Using Stata. Revised 

Edition. Stata Press, Texas, USA.  

Adolphs, R., Tranel, D., Damasio, H., & Damasio, A. (1994). Impaired recognition of 

emotion in facial expressions following bilateral damage to the human amygdala. 

Nature:372, 669-672. 

Adolphs, R., Tranel, D., & Damasio, A. R. (1998). The human amygdala in social judgment.  

Nature, 393, 470–474. 

Adolphs, R. (2001). The neurobiology of social cognition. Current opinion in Neurobiology 

vol.11, 2, 231-239. 

Adolphs R., Baron-Cohen S., & Tranel D. (2002). Impaired Recognition of Social Emotions  

Following Amygdala Damage. Journal of Cognitive Neuroscience 14:8, pp. 1–11. 

Αιεμφπνπινο, Γ. (2004). Ψπρνκεηξία: Ιζηνξία, Θεσξίεο θαη Γεληθέο Αξρέο. Β‟ Σφκνο.  

Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα 

Allaire J. & Marsiske M. (1999). Everyday Cognition: Age and Intellectual Ability  

Correlates Psychol Aging.; 14(4): 627–644. 

Albert M.S, Jones K, Savage C.R, Berkman L, Seeman T, Blazer D, et al. (1995). Predictors 

of cognitive change in older persons: MacArthur studies of successful aging. Psychol  

Aging. 10:578–89. 

Ardelt M. (2011). Wisdom, Age and Well-Being. In: Schaie K.W. & Willis S.L. (Eds) 

Handbook of Psychology of Aging, 7
th

 Edition, Elsevier: Academic Press. 

Αξεηνχιε Δ. (2008). Γλσζηηθή Έθπησζε Καη Σπκπεξηθνξηθέο Δηαηαξαρέο Σηε 

Μεησπνθξνηαθηθή Άλνηα. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Θεζζαινλίθε: Α.Π.Θ. 

Aydelott, J.,  Leech, R. & Crinion, J. (2011). Normal Adult Aging and the Contextual 

Influences Affecting Speech and Meaningful Sound Perception. Trends in 

Amplification 14(4) 218 –232 DOI: 10.1177/1084713810393751 

Bachorowski, J.-A., & Owren, M.J. (1995). Vocal expression of emotion: Acoustic  

properties of speech are associated with emotional intensity and context. Psychological 

Science, 6, 219–224. 

Bachorowski, J.-A. (1999). Vocal Expression and Perception of Emotion. Current  

Directions in Psychological Science 8: 53. DOI: 10.1111/1467-8721.00013 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

156 
 

Bailey P.E. & Henry J.D.  (2008). Growing less empathic with age: disinhibition of the self 

Perspective. Journal of Gerontology, 63, pp. P219–P226 

Baltes, P.B. (1987). Theoretical propositions of life-span developmental psychology: On the 

dynamics between growth and decline. Developmental Psychology, 23, 611–626. 

Baltes, P.B. (1993). The Aging Mind: Potential and Limits. The Gerontologist, 33:580-594. 

Baltes, P. B., & Lindenberger, U. (1997). Emergence of a powerful connection between 

Sensory and cognitive functions across the adult life span: A new window to the study of 

cognitive aging? Psychology and Aging, 12, 12–21. 

Baltes P.B., Freund A.M. & Li S-C. (2005). The psychological science of human ageing.  In  

Johnson M.L. (Ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing pp: 47-71. 

Cambridge University Press.   

Baron - Cohen S., Leslie A., & Firth U. (1985). Does the autistic child have a “theory of 

mind”?  Cognition 21: 37-46 

Baron-Cohen, S., & Cross, P. (1992). Reading the eyes: evidence for the role of perception  

in the development of a theory of mind. Mind and Language, 6, 173-186.  

Baron-Cohen, S. Wheelwright S. & Jolliffe T. (1997). Is there a "language of the eyes"? 

Evidence from normal adults and adults with autism or Asperger syndrome. Visual 

Cognition, 4: 331-344. Retrieved from http://www.autismresearchcentre.com 

Baron-Cohen, S., Ring, H.A., Wheelwright S., Bullmore E.T., Brammer M.J., Simmons A., 

& Williams, S.C.R. (1999). Social intelligence in the normal and autistic brain: an 

fMRI study. European Journal of Neuroscience, 11, 1891-1898. 

Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J., Raste, Y., & Plumb, I. (2001). The „„reading the 

mind in the eyes‟‟ test revised version: A study with normal adults, and adults with 

Asperger syndrome or high-functioning autism. Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, 42, 241–251. 

Barrett, L. F. (2009). Variety is the spice of life: A psychologist constructionist approach to     

understanding variability in emotion. Cognition & Emotion, 23, 1284–1306. 

Barrett, L. F. (2011). Was Darwin Wrong About Emotional Expressions? Current Directions 

in Psychological Science 20(6) 400–406 

Barrett, L. F., Mesquita, B., & Gendron, M. (2011). Emotion perception in context. Current    

Directions in Psychological Science, 20, 286–290. 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς

http://www.autismresearchcentre.com/


 

157 
 

Barulli, D., & Stern, Y. (2013). Efficiency, capacity, compensation, maintenance, plasticity: 

emerging concepts in cognitive reserve. Trends in Cognitive Sciences, Vol. 17, No.10  

http://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2013.08.012 

Beer, J. S., & Ochsner, K. N. (2006). Social cognition: A multi level analysis. Brain  

Research, 1089, 98–105. 

Benedict, R. H. B., Schretlen, D., Groninger, L., & Brandt, J. (1998). The Hopkins Verbal  

Learning Test–Revised: Normative data and analysis of interform and test-retest 

reliability. Clinical Neuropsychologist, 12, 43-55. 

Benson J.E., & Sabbagh M.A. (2012). Theory of Mind and Executive Functioning: A 

Developmental Neuropsychological approach. In: Zelazo, P.D., Chandler, M., & 

Crone, E. (Eds) Developmental Social Cognitive Neuroscience. New York: Taylor and 

Francis Group.  

Bentler, P.M. & Bonnet, D.C. (1980). Significance Tests and Goodness of Fit in the 

Analysis of Covariance Structures. Psychological Bulletin, 88 (3), 588-606. 

Bernstein N. (1990). Φπζηνινγία ησλ θηλήζεσλ θαη δξαζηεξηόηεηα. ηα ξσζηθά: Бернштейн  

Н.А. Физиология движений и активность. (1990) Москва: Издательство 

«Наука». Τπάξρεη θαη αγγιφθσλε έθδνζε: Bernstein, N.A. (1967). The co-ordination 

and regulation of movements. Oxford : Pergamon Press 

Bertrand, M.C., Achim, M.A., Harvey, O., Sutton, H., Malla, A. & Lepage, M. (2008). 

Structural neural correlates of impairments in social cognition in first episode 

psychosis. Soc. Neuroscience 3, (1): 79-88. 

Birren, J.E. (1999). Theories of Aging. A personal perspective. In: Bengston V.L. & Schaie 

K.W. (Eds). Handbook of theories of Aging. New York: Springer.  

Blakemore S.J. (2010) The Developing Social Brain: Implications for Education  

Neuron 25; 65(6): 744–747. 

Botwinick, J. (1984). Aging and Behavior. 3
rd

 Edition. New York: Springer.  

Braver, T. S., & Barch, D. M. (2002). A theory of cognitive control, aging cognition and 

neuromodulation. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 26, 809–817. 

Brosgole L. & Weisman J. (1995). Mood recognition across the ages International Journal of 

Neuroscience, 82 pp. 169–189. 

Burke D. & Mackay G. (1997). Memory, language, and ageing.  Phil.Trans. R. Soc. Lond. B 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

158 
 

352, 1845-1856. 

Burke, D. M., MacKay, D. G., & James, L. E. (2000). Theoretical approaches to language  

and aging. In T. Perfect & E. Maylor (Eds.), Models of cognitive aging (pp. 204–237). 

Oxford, UK: Oxford University Press. 

Calder Α., Keane J., Manly T., Sprengelmeyer R., Scott S., Nimmo-Smith I., Young A. 

(2003). Facial expression recognition across the adult life span. Neuropsychologia 41 

195–202 

Carstensen L., Fung H. & Charles S. (2003) Socioemotional selectivity theory and the 

regulation of emotion in the second half of life. Motivation & Emotion 27:103–123. 

Carstensen L. & Mikels J. (2005). At the Intersection of Emotion and Cognition : Aging and 

The Positivity Effect. Current Directions in Psychological Science14: 117  

DOI:10.1111/j.0963-7214.2005.00348.x 

Cavallera & Pepe (2014). Social emotions and cognition: shame, guilt and working memory.  

Procedia - Social and Behavioral Sciences 112: 457 – 464 

Cerami, C., Dodich A., Canessa N., Crespi C., θαη ζπλ.(2013). Emotional empathy in  

amyotrophic lateral sclerosis: a behavioural and voxel-based morphometry study  

Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration, Early Online: 1–9  

DOI: 10.3109/21678421.2013.785568 

Chachamovich E., Fleck M., Laidlaw K. & Power M. (2008). Impact of Major Depression 

And Subsyndromal Symptoms on Quality of Life and Attitudes Toward Aging in an  

International Sample of Older Adults. The Gerontologist 48 (5): 593-602.  

doi: 10.1093/geront/48.5.593 

Charles, S. T., Mather, M., & Carstensen, L. L. (2003). Aging and emotional memory: The 

forgettable nature of negative images for older adults. Journal of Experimental 

Psychology: General, 132, 310–324.  

Charlton R.A., Barrick T.R., Markus H.S., Morris R.G. (2009). Theory of mind associations 

with other cognitive functions and brain imaging in normal aging. Psychology and 

Aging, 24 pp. 338–348 

Chien, W. & Lin, F.R. (2012). Prevalence of hearing aid use among older adults in the  

United States. Archives of Internal Medicine: 172: 292-293.  

DOI: 10.1001/archinternmed.2011.1408 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

159 
 

Christensen H.  (2001). What cognitive changes can be expected with normal ageing? Aust. 

NZ. J. Psychiatry; 35:768-775.  

Comblain C., D'Argembeau A., Van der Linden M. & Aldenhoff  L. (2004). The effect of 

ageing on the recollection of emotional and neutral pictures, Memory, 12:6, 673-684, 

DOI:10.1080/09658210344000477 

Connor, L. T., Spiro, A., Obler, L. K., & Albert, M. L. (2004). Change in object naming 

Ability during adulthood. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 59, 203- 

209. 

Constantinidou F., Christodoulou M. & Prokopiou J. (2012). The effects of age and  

Education on executive functioning and oral naming performance in greek cypriot adults: 

the neurocognitive study for the aging. Folia Phoniatrica et Logopaedica : Official Organ 

of the International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP), 64(4):187-198.  

DOI: 10.1159/000340015 

Constantinidou, F., Papacostas, S, Nicou, M, & Themistocleous, D. (2008). Effects of  

Chronic Epilepsy on Neuropsychological Performance and Quality of Life in Greek 

Cypriot Patients.  Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 89, e25. 

Constantinidou, F., & Ioannou, M. (2008). The effects of age and language on paragraph 

recall performance: Findings from a Preliminary Cross-Sectional Study.Psychologia, 

15, 342-361 

Constantinidou, F.,  Zaganas, I.,  Papastefanakis, E., Kasselimis, D.,  Nidos, A. & Simos,  

P.G. (2014). Age-Related Decline in Verbal Learning Is Moderated by Demographic 

Factors,Working Memory Capacity, and Presence of Amnestic Mild Cognitive  

Impairment. Journal of the International Neuropsychological Society, 20, 1–14.  

DOI:10.1017/S1355617714000678 

Cosentino, S., Brickman, A.M., & Manly J.I. (2011). Neuropsychological Assessment of the 

Dementias in later life. In: Schaie K.W. & Willis S.L. (Eds) Handbook of Psychology 

Of Aging, 7
th

 Edition, Elsevier: Academic Press. 

Cutting, A. L., & Dunn, J. (1999). Theory of mind, emotion understanding, language, and 

family background: Individual differences and interrelation. Child Development, 70, 

853-865. 

D‟Albis H. & Collard F. (2013). Age groups and the measure of population aging. 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

160 
 

Demographic Research V29, A 23, P. 617-640 DOI:10.4054/DemRes.2013.29.23 

Damasio, A. (2003). Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain. New York:    

Harcourt. 

Damasio, A. (2005). Descartes' error: Emotion, reason, and the human brain. Penguin. 

Darwin, C. (1872). The expression of emotions in man and animals. London: John Murray. 

Retrieved from http://darwin-online.org.uk 

Davidson, R.J., Scherer, K.R. & Goldsmith, H.H. (Eds) (2009). Handbook of affective 

sciences.New York, NY: Oxford University Press. 

Deary, I. J., Wright, A. F., Harris, S. E., Whally, L. J., & Starr, J. M. (2004). Searching for  

genetic influences on normal cognitive aging. Trends in Cognitive Sciences, 8, 178- 

184. 

Dennett, D. (1978) Beliefs about beliefs Behavioral and Brain Sciences, 4, 568-570 

Dempster, F.N. (1992). The rise and fall of the inhibitory mechanism. Toward a unified 

theory of cognitive development and aging. Developmental Review, 12, 45–75. 

Diener, E., & Suh, M.E. (1998). Subjective well-being and age: An international analysis. 

Annual Review of Gerontology and Geriatrics, v:17, pp: 304-324.  

Dixon R.A. (2011). Enduring Theoretical Themes in Psychological Aging: Derivation, 

Functions, Perspectives and Opportunities. In: Schaie K.W. & Willis S.L. (Eds) 

Handbook of Psychology of Aging, 7
th

 Edition, Elsevier: Academic Press.  

Drapeau J., Gosselin N., Gagnon L., Peretz I., Lorrain D. (2009). Emotional recognition  

from face, voice, and music in dementia of the Alzheimer type. Annals of the New York 

Academy of Sciences, 1169, pp. 342–345 

Γεκεηξίνπ, Α. (1993). Γλσζηηθή Αλάπηπμε. Μνληέια – Μέζνδνη – Εθαξκνγέο. Θεζζαινλίθε: 

Art of Text. 

Duval C., Piolino P., Bejanin A., Eustache F., & Desgranges B. (2010). Age effects on    

different components of theory of mind Consciousness and Cognition 20: 627–642. 

Edwards K. (1998). The Face of Time: Temporal Cues in Facial Expressions of Emotion  

Psychological Science 1998 9: 270 DOI: 10.1111/1467-9280.00054 

Ekman, P. & Friesen, W. V. (1971). Constants across cultures in the face and emotion. 

Journal of Personality and Social Psychology 17, 2: 127-129. 

Ekman, P. (1999). Facial expressions. In Dalgleish, T., & Powers, M., (Eds), Handbook of  

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

161 
 

Cognition and Emotion (pp.301-320). New York: John Wiley & Sons, Ltd. 

Ekman P., Friesen W., & Hager J. (2002). Facial Action Coding System: The Manual on CD  

ROM. A Human Face, Salt Lake City. 

Ekman, P. (2003). Emotions revealed: Recognizing faces and feelings to improve 

communication and emotional life. York, USA. 

El‟konin D.B. (1971). Towards the problem of stages in the mental development of children.  

Voprosy psikhologii, No. 4, 6-20 (ζηα ξσζηθά, ελψ γηα κηα κεηαθξαζκέλε ζηελ 

Αγγιηθή εθδνρή βι. https://www.marxists.org/archive/elkonin/works/1971/stages.htm) 

El‟konin D.B. (1978). Эльконин Д. Психология Игры. Москва: Педагогика («Ζ  

Φπρνινγία ηνπ παηρληδηνχ»). 

Erber J.T. & Szuchman L.T. (2015). Great Myths of Aging. Wiley Blackwell, Oxford: UK. 

Fernandez-Duque D., Baird J.A., Black S.E. (2009).  False-belief understanding in  

frontotemporal dementia and Alzheimer's disease. Journal of Clinical and 

Experimental Neuropsychology, 31, pp. 489–497 

Fischer, H., Sandblom, J., Gavazzeni, J., Fransson, P., Wright, C. I., & Backman, L. (2005). 

Age-differential patterns of brain activation during perception of angry faces. 

Neurosci. Lett, 386(2), 99-104. 

Forgács, B., Lukács A. & Pléh C. (2014). Lateralized processing of novel metaphors:  

disentangling figurativeness and novelty. Neuropsychologia, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2014.01.003i 

Fountoulakis, Κ., Tsolaki, Μ., Chantzi Ζ. &  Kazis, Α. (2000). Mini Mental State 

Examination (MMSE): A validation study in Greece AM J Alzheimers Dis Other  

Demen vol. 15 no. 6 342-345 doi: 10.1177/153331750001500604 

Fox, C. J., Moon, S., Iaria, G., & Barton, J. J. (2009).The correlates of subjective perception 

of identity and expression in the face network: An fMRI adaptation study. 

NeuroImage, 44, 569-580. 

Frijda N., Markan S., Sato K. & Weirs R. (1995). Emotion and Emotion Words. In Russel 

J.A. et al. (Eds) Everyday conceptions of emotion (pp121-143). Dordreht: Kluwer. 

Frith U. & Frith C.D. (2003). Development and neurophysiology of mentalizing. Phil. Trans. 

R. Soc. Lond. 358, 459-473 doi: 10.1098/rstb.2002.1218. 

Frith U. & Frith C.D. (2006). The neural basis of mentalizing. Neuron 50, 531–534,  

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς

https://www.marxists.org/archive/elkonin/works/1971/stages.htm
http://aja.sagepub.com/search?author1=Konstantinos+N.+Fountoulakis&sortspec=date&submit=Submit
http://aja.sagepub.com/search?author1=Magda+Tsolaki&sortspec=date&submit=Submit
http://aja.sagepub.com/search?author1=Helen+Chantzi&sortspec=date&submit=Submit
http://aja.sagepub.com/search?author1=Aristides+Kazis&sortspec=date&submit=Submit


 

162 
 

DOI:10.1016/j.neuron.2006.05.001 

Frith U. & Frith C.D. (2007). Social Cognition in Humans. Current Biology 17, 724–732.     

DOI 10.1016/j.cub.2007.05.068  

Gates, G. A., & Mills, J. H. (2005). Presbycusis. Lancet, 366, 1111-1120. 

German, T. P., & Hehman, J. A. (2006). Representational and executive selection resources  

in „theory of mind‟: Evidence from compromised belief-desire reasoning in old age. . 

Cognition, 101, 129–152. 

Gibbs, R., & Beitel, D. (1995). What proverb understanding reveals about how people think?  

Psychological Bulletin, 118, 133-154.  

Gibbs R.W. Jr. (2008). Metaphors and thought. The State of the Art. In Gibbs R. (Ed.) The 

Cambridge Handbook of Metaphors and Thought. Cambridge: Cambridge University 

Press.    

Giogkaraki E., Michaelides M. & Constantinidou F. (2013). The role of cognitive reserve in  

cognitive aging: Results from the neurocognitive study on aging. Journal of Clinical 

and Experimental Neuropsychology, DOI:10.1080/13803395.2013.847906 

Golan O., Baron-Cohen S., and Hill J. (2006). The Cambridge Mindreading (CAM) Face 

Voice Battery: Testing Complex Emotion Recognition in Adults with and without 

Asperger Syndrome Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 36, No. 2 

DOI:10.1007/s10803-005-0057-y 

Goleman, D., (1995) Emotional Intelligence, New York, NY, England: Bantam Books, Inc. 

Gregory C., Lough S., Stone V., Baron-Cohen S. & Hodges J. (2002). Theory of mind in 

Patients with frontal variant frontotemporal dementia and Alzheimer's disease: 

theoretical and practical implications. Brain, 125:752-674. 

Gross J.J., Cartensen L.L., Pasupathi, M., Tsai, J., et al. (1997). Emotion and Aging: 

Experience, Expression and Control. Psychology and Aging, 12:590-599.   

Guallar-Castillón P., Redondo Sendino A., Banegas J., López-García E. & Rodríguez- 

Artalejo F. (2005). Differences in quality of life between women and men in the older 

population of Spain. Social Science & Medicine.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2004.07.003 

Gunstad J., Paul R., Brickman A., Cohen R., Arns M., Roe D., Lawrence J. & Gordon A. 

(2006). Patterns of Cognitive Performance in Middle-Aged and Older Adults: A 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς

http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2004.07.003


 

163 
 

Cluster Analytic Examination. J Geriatr Psychiatry Neurol. 19:59-64 

Happe, F. G., Winner E. & Brownell H. (1998). The getting of wisdom: Theory of mind in 

Old age. Developmental Psychology, 34, 358-362. 

Harwood, M. D., & Farrar, M. J. (2006). Conflicting emotions: The connections between  

affective perspective taking and theory of mind. British Journal of Developmental 

Psychology, 24, 401-418. 

Hasher, L., Quig, M. B., & May, C. P. (1997). Inhibitory control over no longer relevant  

information. Memory & Cognition, 25, 286–295. 

Hasher, L., & Zacks, R. T. (1988). Working memory, comprehension and aging: A review 

and a new view. The Psychology of Learning and Motivation, 22, 193–225. 

Haug, H., Barmwater, U., Egger, R., Fischer, D., Kuhl, S., & Sass, N. L. (1983). Brain 

aging: Neuropathology and neuropharmacology. In J. &. Cervos-Navarro, Brain aging 

(Vol. 21, pp. 1–12). New York: Raven Press. 

Hayes, A.F. (2013). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process  

Analysis: A Regression-Based Approach. Guilford Press.  

Heckhausen J. (2005). Psychological approaches to human development181-189 / In.  

Johnson M.L. (Ed.) Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge University  

Press, pp: 181-189. 

Henry J., von Hippel W. & Baynes K. (2009). Social Inapropriateness, executive control,  

     and aging. Psychology and Aging, 24, 239-244. 

Herrmann E., Call J., Hernández-Lloreda M., Hare B., Tomasello M. (2007). Humans Have  

Evolved Specialized Skills of Social Cognition: The Cultural Intelligence Hypothesis. 

Science 317, 1360; DOI: 10.1126/science.1146282 

Hertzog C., Kramer A.,Wilson R. & Lindenberger U. (2009). Enrichment Effects on Adult  

Cognitive Development. Can the Functional Capacity of Older Adults Be Preserved 

And Enhanced? Psychological Science In the Public Interest, APA, Volume 9 No. 1. 

Hillman C.H., Erickson K.I. & Kramer A.F. (2008). Be smart, exercise your heart: exercise  

effects on brain and cognition. Nat Rev Neurosci. 9:58–65. 

Hopman W.M., Towheed T., Anastassiades T., Tenenhouse A., Poliquin S., Berger C., et al. 

(2000) Canadian normative data for the SF-36 health survey. Canadian Medical 

Association Journal, 163, pp. 265–271 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

164 
 

Horn, J. L., & Cattell, R. B. (1967). Age differences in fluid and crystallized intelligence. 

Acta Psychologica, 26, 107-129 

Hornak, J., Rolls, E.T. & Wade, D. (1996). Face and voice expression identification in 

Patients with emotional and behavioural changes following ventral frontal lobe 

damage. Neuropsychologia Volume 34, Issue 4: 247-261 

Hoyer W. J.  & Verhaeghen P. (2006). Memory Ageing. In Birren J. and Shaie W. (Eds).  

The Handbook of the Psychology of Ageing, 6th Edition, pp.209-224. Elsevier Academic 

Press.  

Hu, L.T. and Bentler, P.M. (1999). Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure 

Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives. Structural Equation 

Modeling, 6 (1), 1-55. 

Hynes C., Baird A. & Grafton S. (2006). Differential role of the orbital frontal lobe in 

Emotional versus cognitive perspective-taking. Neuropsychologia 44 374–383 

doi:10.1016/j.neuropsychologia.2005.06.011 

Isaacowitz, D. M., Löckenhoff, C. E., Lane, R. D., Wright, R., Sechrest, L., Riedel, R., θαη 

ζπλ. (2007). Age differences in recognition of emotion in lexical stimuli and facial 

expressions. Psychology and Aging, 22(1), 147–159. 

Izard, C. E. (1971). The face of emotion. New York: Appleton-Century Crofts. 

James W. (1911). Φπρνινγία. Σφκνο ΗΗ. Μεηάθξαζε ζηε ξσζηθή: Джемс В. Психология. 

Ч.ΗΗ. СПб: Изд-во К.Л. Риккера. 

Jiaroshevskii M. G. (1985). History of psychology. (Ярошевский М. Г. История 

психологии. 3-е изд. М.). 

Johnson M.L. (Ed.) (2005). The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge:  

Cambridge University Press.  

Keightley M.L., Winocur G., Burianova H., Hongwanishkul D., Grady C.L. (2006). Age  

effects on social cognition: faces tell a different story. Psychology and Aging, 21, pp. 

558–572 

Kemp J., Després O., Sellal F., Dufour A. (2012). Theory of Mind in normal ageing and 

neurodegenerative pathologies. Ageing Research Reviews, Volume 11, Issue 2, pp: 

199-219, http://dx.doi.org/10.1016/j.arr.2011.12.001. 

Kihlstrom J. F. & Cantor N. (2011). Social Intelligence. In R.J. Sternberg (Ed.), Handbook  

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7004203339&amp;eid=2-s2.0-0029876062
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7102156170&amp;eid=2-s2.0-0029876062
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7202162780&amp;eid=2-s2.0-0029876062
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=18009&origin=recordpage


 

165 
 

of intelligence, 2nd ed. (pp. 359-379). Cambridge, U.K.: Cambridge University Press  

Kline, R.B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (2nd Edition 

ed.). New York: The Guilford Press. 

Korman, J., Voiklis, J., & Malle B. The social life of social cognition. Cognition, v.135: 30 

35.  

Kosmidis, M. H., Vlahou, C. H., Panagiotaki, P. & Kiosseoglou, G. (2004). The Verbal 

Fluency Task in the Greek population: Normative data and clustering and 

Switching strategies. Journal of the International Neuropsychological Society, 10 (2), 

164-172.  

Kovecses, Z. (2002). Metaphor: A practical introduction. Oxford & New York: Oxford  

University Press. 

Kovecses, Z. (2007). Metaphor and Emotion. Language, Culture and Body in Human 

Feeling. Cambridge: Cambridge University Press & Editions de la Maison des 

Sciences de l‟Homme. 

Kurtz, M. (2010). Neurocognition as a predictor of response to evidence based psychosocial 

interventions in schizophrenia: What is the state of the evidence? Clinical Psychology  

Review, 31 (4), 663- 672. 

Labouvie-Vief G., Chiodo L.M., Goguen L.A., Diehl M., Orwoll L. (1995). Representations 

of  self across the life span. Psychology and Aging10:404–415. 

Labouvie – Vief G. (2005). The psychology of emotions and ageing. In Malcolm L. Johnson  

(Ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing (pp. 229-236). Cambridge:  

Cambridge University Press.  

Labouvie-Vief G. & Medler S.M. (2002). Affect optimization and affect complexity: Modes 

and styles of regulation in adulthood. Psychology and Aging:17:571–587. 

Lakoff G. & Johnson M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago  

Press. 

La Voie, D. J., & Light, L. L. (1994). Adult age differences in repetition priming: A meta 

analysis. Psychology and Aging, 9, 539–553. 

Lawton, M.P., Kleban, M.H., & Dean, J. (1993). Affect and Age: Cross-sectional 

comparisons of structure and prevalence. Psychology And Aging:8:165-175.   

Lederman S.J., Klatzky R.L., Abramowicz A., Salsman K., Kitada R. and Hamilton C. 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

166 
 

(2007). Haptic Recognition of Static and Dynamic Expressions of Emotion in the Live 

Face Psychological Science 18: 158 DOI: 10.1111/j.1467-9280.2007.01866.x 

LeDoux, J. (1996). Emotional networks and motor control: a fearful view. Progress in 

brain research, 107, 437-446. 

Leinonen, L., Hiltunen, T., Linnankoski, I., & Laakso, M.-L. (1997). Expression of  

emotional motivational connotations with a one-word utterance. Journal of the Acoustical 

Society of America, 102, 1853–1863. 

Levenson R. & Miller B. (2007). Loss of Cells - Loss of Self : Frontotemporal Lobar  

Degeneration and Human Emotion Current Directions in Psychological Science16: 

289 DOI: 10.1111/j.1467-8721.2007.00523.x 

Lezak, Μ.; Howieson, D.; Bigler, E. & Tranel, D. (2012). Neuropsychological Assessment   

(5
th

ed.). Oxford: Oxford University Press. 

Li, S-C., Lindenberger, U., & Sikstrom S. (2001). Aging cognition: from neuromodulation to  

representation. Trends in Cognitive Sciences, 5:11, 479-486. 

Li X., Wang K., Wang F., Tao Q., Xie Y. & Cheng Q. (2013). Aging of theory of mind: the  

influence of educational level and cognitive processing. Int J Psychol.;48(4):715-27. 

doi:10.1080/00207594.2012.673724. 

Light, L. L., Prull, M. W., La Voie, D. J., & Healy, M. R. (2000). Dual-process theories of  

memory in old age. In T. J. Perfect & E. A. Maylor (Eds.), Models of cognitive aging 

(pp. 238–300). Oxford, England: Oxford University Press. 

Lindenberger U. & Baltes, P. B. (1994). Sensory functioning and intelligence in old age: A 

strong connection. Psychology and Aging, 9, 339–355. 

Lindenberger, U., & Ghisletta, P. (2009). Cognitive and sensory declines in old age:  

Gauging the evidence for a common cause. Psychology and Aging, 24(1), 1–16. 

Lough, S., Gregory, C. & Hodges, J.R. (2001). Dissociation of Social Cognition and 

Executive Function in Frontal Variant Frontotemporal Dementia. Neurocase: The 

Neural Basis of Cognition, Vol. 7, 2:123-130. 

Lough S., Kipps C.M., Treise C., Watson P., Blair J.R., Hodges J.R. (2006). Social  

reasoning, emotion and empathy in frontotemporal dementia. Neuropsychologia, 44 

(2006), pp. 950–958 

Low, G. & Molzahn, A. E. (2007), Predictors of quality of life in old age: A cross-validation  

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22515730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22515730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22515730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tao%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22515730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xie%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22515730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheng%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22515730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22515730


 

167 
 

study. Res. Nurs. Health, 30: 141–150. doi: 10.1002/nur.20178. 

Luria, A. R. (1966). Higher Cortical Functions in Man. New York: Basic Books. 

Luszcz M. (2011). Excutive Function and Cognitive Aging. In: Schaie K. & Willis S. (Eds). 

Handbook of the psychology of aging. USA: Elsevier corp.  

Mamardashvilli M.K. (1990). Как Я понимаю философию (ζηε ξσζηθή «Πψο θαηαλνψ ηε  

θηινζνθία»). Μφζρα: Progress. 

Mather, M., & Knight, M.R. (2006). Angry faces get noticed quickly: Threat detection is not 

impaired among older adults. J. of Gerontology, Series B: Psych. Sciences and Social 

Sciences 61:54-57.  

McDowell C.L., Harrison D.W., Demaree H.A. (1994). Is right hemisphere decline in the  

perception of emotion a function of aging? International Journal of Neuroscience, 79, 

pp.1–11. 

Malatesta C.Z., Izard C.E., Culver C., Nicolich M. (1987). Emotion communication skills in  

young, middle-aged, and older women. Psychology and Aging, 2, pp. 193–203 

McDonald, S., Bornhofen, C., Shum, D., Long, E., Saunders, C., & Neulinger, K. (2006). 

Reliability and validity of “The Awareness of Social Inference Test” (TASIT): A 

clinical test of social perception. Disability and Rehabilitation, 28, 1529–1542. 

Macintyre S., Hunt K. & Sweeting H. (1996). Gender differences in health: are things really 

as simple as they seem. Social Science & Medicine, 42, pp. 617–624 

MacPherson, S.E., Phillips, L.H., & Della Sala, S. (2002). Age, executive function, and  

Social decision making: A dorsolateral prefrontal theory of cognitive aging. Psychology 

and Aging, 17, 598– 609. 

MacPherson, S.E., Phillips, L.H., & Della Sala, S. (2006). Age-related differences in the 

Ability to perceive sad facial expressions. Aging Clinical and Experimental Research, 

18 (2006), pp. 418–424 

Mandler, G. (2005). Origins of the cognitive (r)evolution. Journal of the History of the 

Behavioral Sciences , 38: 339–353. 

McKinnon, M.C., & Moscovitch, M. (2007). Domain-general contributions to social 

reasoning: theory of mind and deontic reasoning re-explored. Cognition, 102:179 

218. 

Mackintosh, N. J. (2011). The early development and uses of IQ. In: IQ and Human 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

168 
 

Intelligence. 2nd Edition. pp 1-30. Oxford. 440 pp. ISBN: 978-0-19-958559-5. 

May, C. P., Zacks, R. T., Hasher, L., & Multhaup, K. S. (1999). Inhibition in the processing 

Of garden-path sentences. Psychology and Aging, 14, 304–313. 

Mayer, J.D., Salovey, P., Caruso, D.L., & Sitarenios, G. (2001). Emotional intelligence as a   

standard intelligence. Emotion, 1, 232-242. 

Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2004). Emotional intelligence: Theory, findings, 

and implications. Psychological Inquiry, 15, 197-215. 

Maylor, E. A., Moulson, J. M., Muncer, A. M., & Taylor, L. A. (2002). Does the  

Performance on theory of mind tasks decline in old age? British Journal of Psychology, 

93, 465–485. 

Maylor E. (2005). Age Related Changes in Memory. In Malcolm L. Johnson (Ed.) The  

Cambridge Handbook of Age and Ageing (pp. 200-208). Cambridge: Cambridge 

University Press.  

Μεηαμάο Γ. (2010). Ζ αλάιπζε ηρλνγξαθεκάησλ σο εξγαιείν πνηνηηθήο έξεπλαο ζηελ 

ςπρνινγία. ην: Πνπξθφο Μ.Α. & Γαθέξκνο Μ. (επηκέιεηα) Πνηνηηθή έξεπλα ζηελ 

ςπρνινγία θαη ζηελ εθπαίδεπζε: Επηζηεκνινγηθά, κεζνδνινγηθά θαη εζηθά δεηήκαηα. 

ζει. 319-353. Δθδφζεηο Σφπνο.  

Mittenberg, W., Seidenburg, M., O‟Leary, D. S., & DiGiulio, D. V. (1989). Changes in 

Cerebral functioning associated with normal aging. . Journal of Clinical and 

Experimental Neuropsychology, 11, 918–932. 

Miyake, A., Friedman, N., Emerson, M., Witzki, A., Howerter, A. & Wager, T. (2000). The 

unity and diversity of executive functions and their contributions to „frontal lobe‟ 

tasks: A latent variable analysis. Cognitive Psychology, 41, 49–100. 

Modinos G., Obiols J.E., Pousa E., Vicens J. (2009). Theory of mind in different dementia  

profiles. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 21, pp. 100–101 

Moran J. M. (2013). Lifespan development: The effects of typical aging on theory of mind.  

Behavioural Brain Research 237: 32–40. 

Moreno C., Borod J. C., Welkowitz J. & Alpert
 
M. (1993). The perception of facial emotion  

across the adult life span Developmental Neuropsychology Volume 9, Issue 3-4: 305 

314 DOI:10.1080/87565649309540559  

Moses, L. (2001). Executive accounts of theory of mind development. Child Development , 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

169 
 

72:688–690. 

Oatley, K., & Jenkins., M.J. (2004). Σπγθίλεζε, Εξκελείεο θαη Καηαλόεζε. (Μ. Νηαβνχ, Ed.) 

Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζε. 

O‟Brien, M., Weaver, J. M., Nelson, J. A., Calkins, S., Leerkes, E., & Marcovitch, S. (2011).  

Longitudinal associations between children‟s understanding of emotions and theory of 

mind. Cognition and Emotion, 25, 1074-1086. 

Overwalle, V.F., Baetens, K., Mariën, P. & Vandekerckhove, M. (2014). Social cognition  

and the cerebellum: A meta-analysis of over 350 fMRI studies. Neuroimage, V. 86: 554 

576, http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.09.033  

Park, D. C. & Hedden, T. (2001). Working memory and aging. In Naveh-Benjamin, M.,  

Moscovitch,  M., & Roediger, H. L (Eds.), Perspectives on Human Memory and 

Cognitive Aging: Essays in honour of Fergus Craik. East Sussex, UK: Psychology 

Press.  

Park D.C., & Bischof G.N. (2011). Neuroplasticity, Aging and Cogntive Function. In:  

Schaie K.W. & Willis S.L. (Eds) Handbook of Psychology of Aging, 7
th

 Edition, Elsevier: 

Academic Press. 

Parkin, A. J., Walter, B. M., & Hunkin, N. M. (1995). Relationships between normal aging, 

frontal lobe function, and memory for temporal and spatial inforrnation. . 

Neuropsychology, 9, 301-312. 

Perner, J. & Wimmer, H. (1983) “John thinks that Mary thinks that…” attribution of second- 

order beliefs by 5- to 10-year-old children. Journal of Experimental Child Psychology 

Volume 39, Issue 3, Pages 437–471. doi:10.1016/0022-0965(85)90051-7 

Perner, J., & Lang, B. (1999). Development of theory of mind and executive control. Trends 

In Cognitive Sciences, 3, 337–344. 

Phillips L., McLean D., & Allen R., (2002). Age and the understanding of emotions:  

Neuropsychological and sociocognitive perspectives. . The Journals of Gerontology 

Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 57(6), P526-530. 

Piaget, J. (1954/1981). Intelligence and affectivity: Their relation during child development. 

Palo Alto, CA: Annual Reviews. 

Pichora-Fuller, M. K., & Singh, G. (2006). Effects of age on auditory and cognitive 

processing: Implications for hearing aid fitting and audiologic rehabilitation. Trends in 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς

http://dx.doi.org/10.1016/0022-0965(85)90051-7


 

170 
 

Amplification,10 (1), 29-59. 

Pittam, J., & Scherer, K.R. (1993). Vocal expression and communication of emotion. In M.   

Lewis & J.M. Haviland (Eds.), Handbook of emotions (pp. 185–197). New York: 

Guilford Press. 

Rabbit P. (2005). Cognitive changes across the lifespan, / In. Johnson M.L. (Ed.) Cambridge  

Handbook of Age and Ageing. Cambridge University Press, pp: 190-199. 

Reikovsky J. (1979). “Πεηξακαηηθή ςπρνινγία ησλ ζπλαηζζεκάησλ” κεηάθξαζε ζηε  

ξσζηθή απφ ηελ πνισληθή: Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций / 

Перевод с польск. В.К. Вилюнаса. М: Прогресс. 

Richards, M. & Sacker A. (2003). Lifetime Antecedents of Cognitive Reserve. Journal of 

Clinical and Experimental Neuropsychology, 25: 614-624.  

Roberts, R.D., Zeidner, M., & Matthews, G. (2001). Does emotional intelligence meet 

traditional standards for an intelligence? Some new data and conclusions. Emotion, 1, 

196–231 

Roberson, D., Damjanovic, L., & Kikutani, M. (2010). Show and tell: The role of language  

in categorizing facial expression of emotion. Emotion Review, 2, 255–260. 

Rodrigue K. & Kennedy K. (2011). The cognitive consequences of structural changes to the  

ageing brain. In: Schaie K. & Willis S. (Eds). Handbook of the psychology of aging. 

USA: Elsevier corp. 

Roediger, H. L., Marsh, E. J., & Lee, S. C. (2002). Kinds of memory. In Stevens’ handbook 

of experimental psychology. (3
rd

 edition, vol. 2, pp. 1–41). New York: Wiley. 

Rolls, E. T., Hornak, J., Wade, D. and McGrath, J. (1994). Emotion-related learning in 

Patients with social and emotional changes associated with frontal lobe damage. 

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 57: 1518-1524. 

Rolls, E. T. (1996). The orbitofrontal cortex. Philosophical Transactions of the Royal 

Society, B 351: 1433-1444. 

Rosen H.J., Pace-Savitsky K., Perry R.J., Kramer J.H., Miller B.L., Levenson R.W. (2004).  

Recognition of emotion in the frontal and temporal variants of frontotemporal 

Dementia Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 17, pp. 277–281 

Pardini M. & Nichelli P.F. (2009). Age-related decline in mentalizing skills across adult life  

span.  Experimental Aging Research, 35, pp. 98–106 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

171 
 

Petrides, M., & Milner, B. (1982). Deficits on subject-ordered tasks after frontal- and 

Temporal lobe lesions in man. Neuropsychologia, 20(3):249-62. 

Premack, D., & Woodruff, G. (1978) Does the chimpanzee have a „theory of mind‟? 

Behavioral and Brain Sciences, 4, 515-526 

Rubinstein S.L. (1940/2002). С.Л. Рубинштейн (2002). Основы Общей Психологии. С- 

пб: Питер. (ζηα ξσζηθά: «Οη βάζεηο ηεο γεληθήο ςπρνινγίαο», 1
ε
 έθδνζε 1940, 

επαλέθδνζε 2002 εθδνηηθφο νίθνο Πήηεξ: Αγία Πεηξνχπνιε). 

Russell, J. A. (1994). Is there universal recognition of emotion from facial expression? A 

review of the cross-cultural studies. Psychological Bulletin, 115, 102–141.  

Russell, J. A. & Fernandez-Dols, J.-M. (1998). What does a facial expression mean? In 

Russell, J. A. & Fernandez-Dols, J.-M. (Eds.). The psychology of the facial 

expression.pp.3-30. Cambridge: Cambridge University Press & Editions de la Maison 

des Sciences de l‟Homme.    

Russell, J.A., &  Barrett, F.L. (1999). Core Affect, Prototypical Emotional Episodes, and   

Other Things Called Emotion: Dissecting the Elephant. Journal of Personality and 

Social Psychology 1999. Vol. 76. No. 5.805-819 

Russell, J. A., Bachorwoski, J.-A., & Fernandez-Dols, J.-M. (2003). Facial and vocal 

expressions of emotion. Annual Review of Psychology, 54, 329–349. 

Salthouse, T. A. (1996). The processing-speed theory of adult age differences in cognition.  

Psychological Review, 103, 403-428. 

Salthouse, T. A. (2003). Memory aging from 18 to 80. Alzheimer’s Disease and Associated 

Disorders, 17, 162–167. 

Salthouse, T. A. (2004). What and When of Cognitive Ageing. Current Directions in  

Psychological Science, Vol. 13, No. 4, pp. 140-144.  

Salthouse, T. A. (2006). Theoretical issues in the psychology of Ageing. In Birren J. and 

Shaie W. (Eds). The Handbook of the Psychology of Ageing, 6th Edition, pp. 4 - 16. 

Elsevier Academic Press 

Saltzman, J., Srauss, E., Hunter, M. & Archibad, S. (2000). Theory of mind and executive 

functions in normal human aging and Parkinson‟s disease. Journal of the International 

Neuropsychological Society, 6, 781–788. 

Scott K.M., Tobias M.I., Sarfati D., Haslett S.J. (1999). SF-36 health survey reliability, 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

172 
 

validity and norms for New Zealand. Australian and New Zealand Journal of Public 

Health, 23, pp. 401–406 

Schaie K. W. (1994). The course of adult intellectual development. Am Psychol,;49:304-313. 

Schaie K.W. (2011). Historical Influences on Aging and Behavior. In: Schaie K.W. & Willis 

S.L. (Eds) Handbook of Psychology of Aging, 7
th

 Edition, Elsevier: Academic Press. 

Seyfarth R.M. & Cheney D.L. (2015). Social Cognition. Animal Behavior.  

    http://dx.doi.org/10.1016/j.anbehav.2015.01.030. 

Shariff, A. F., & Tracy, J. L. (2011). What are emotion expressions for? Current Directions  

in Psychological Science, 20, 395–399. 

Sheikh, J. I., & Yesavage, J. A., (1986). Geriatric Depression Scale (GDS): Recent evidence  

and development of a shorter version. Clinical Gerontology, 37, 819-820. 

Simonov P.V. (1970). Теория Отражения и Психофизиология Эмоций. Изд: Наука, 

Москва. (ηα ξσζηθά: Ζ ζεσξία ηεο αλαπαξάζηαζεο θαη ε ςπρνθπζηνινγία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ). 

Simos P., Kasselimis D. & Mouzaki A. (2011) Age, gender, and education effects on  

vocabulary measures in Greek, Aphasiology, 25:4, 475-491. 

Simos, P.G., Sideridis, G.D., Kasselimis, D., & Mouzaki, A. (2013). Reading fluency 

estimates of current intellectual function: Demographic factors and effects of type 

of print. Journal of the International Neuropsychological Society, 19, 355-361. 

Simos, P.G., Papastefanakis, E., Panou, T., & Kasselimis, D. (2011). The Greek memory 

scale. Rethymno: Laboratory of Applied Psychology, University of Crete. 

Slessor G., Phillips L.H., & Bull R.  (2007). Exploring the Specificity of Age-Related  

Differences in Theory of Mind Tasks. Psychology and Aging, Vol. 22, No. 3, 639–643 

Solomon, R. (2003). Not Passion's Slave: Emotions and Choice. Oxford. 

Sommer M, Döhnel K, Meinhardt J, Hajak G. (2008). Decoding of affective facial 

expressions in the context of emotional situations. Neuropsychologia. 46:2615–2621. 

Spanoudis G., Natsopoulos D., & Panayiotou G. Mental verbs and pragmatic language 

difficulties. Int. J. Lang. Comm. Dis. 42, 4: 487–504.  

DOI:10.1080/13682820601010027 

Sperber, D. & Wilson, D. (2002). Pragmatics, modularity and mindreading. Mind & 

Language 17: 3-23. 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

173 
 

Spinoza B. (1677/1951). The Ethics (Ethica Ordine Geometrico Demonstrata).  Translation 

of R.H.M. Elwes. http://www.gutenberg.org/files/3800/3800-h/3800-h.htm 

Springer, M. V., McIntosh, A. R., Winocur, G., & Grady, C. L. (2005). The relation between  

brain activity during memory tasks and years of education in young and older adults. 

Neuropsychology, 19, 181–192. 

Spunt R.P., & Adolphs R. (2014). Validating the why/how contrast for functional MRI  

Studies of theory of mind. NeuroImage, 99, pp. 301–311 

Stahelin H. (2005). Promoting Health and Wellbeing in later life / In. Johnson M.L. (Ed.)  

The Cambridge Handbook of Age and Ageing Cambridge University Press, pp: 165-177. 

Steffener J. & Stern Y. (2012). Exploring the neural basis of cognitive reserve in aging. 

Biochim Biophys Acta;1822:467–73. 

Steverink N., Lindenberg S. & Slaets J. (2005) How to understand and improve older  

people‟s self-management of wellbeing. Eur J Ageing DOI 10.1007/s10433-005-0012-y 

Stern Τ. (2009). Cognitive reserve. Neuropsychologia, Volume 47, Issue 10, Pages 2015 

2028, http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2009.03.004. 

Stine-Morrow, E.A.L., & Basak M. (2011). Cognitive Interventions. In: Schaie K.W. &  

Willis S.L. (Eds) Handbook of Psychology of Aging, 7
th

 Edition, Elsevier: Academic 

Press. 

Stone, V.E., Baron-Cohen, S. & Knight, R.T. (1998). Frontal lobe contributions to theory of 

mind. . Journal of Cognitive Neuroscience, 10, 640-656. 

Sullivan, S., & Ruffman, T. (2004). Social understanding: How does it fare with advancing  

years? British Journal of Psychology, 95, 1-18. 

Suzuki, A., Hoshino, T., Shigemasu, K., & Kawamura, M. (2007). Decline or improvement? 

Age-related differences in facial expression recognition. Biological Psychology, 74, 

75–84. 

Tabachnick, B.G. and Fidell, L.S. (2007). Using Multivariate Statistics (5th ed.). New York: 

Allyn and Bacon. 

The WHOQOL Group. (1998). The World Health Organization Quality of Life 

Assessment (WHOQOL): Development and general psychometric properties. Social 

Science & Medicine, 46, 1569-1585. 

Thoma, P., & Daum, I. (2006). Neurocognitive mechanisms of figurative language  

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς

http://www.gutenberg.org/files/3800/3800-h/3800-h.htm
http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2009.03.004


 

174 
 

processing. Evidence from clinical dysfunctions. Neuroscience & Biobehavioral 

Reviews, 30(8),1182–1205. 

Thoma, P. & Daum, I. (2008). Proverb interpretation changes in aging. Brain and Cognition,  

67, 51-7.  

Thornton R. & Light L. (2006). Language Comprehension and Production in Normal  

Aging. In Birren J. and Shaie W. (Eds). The Handbook of the Psychology of Ageing, 

6th Edition, pp.262-289. Elsevier Academic Press. 

Todorov, A. (2008). Evaluating Faces on Trustworthiness. Annals of the New York  

Academy of Sciences 1124: 208-224 

http://dx.doi.org/10.1196/annals.1440.012 DOI: 10.1196/annals.1440.012 

Torralva T., Roca M., Gleichgerrcht E., Bekinschtein T. & Manes F. (2009). A  

neuropsychological battery to detect specific executive and social cognitive 

impairments in early frontotemporal dementia. Brain: 132; 1299–1309.  

doi:10.1093/brain/awp041  

Tracy J.L. & Robins R.W. (2004). Show Your Pride : Evidence for a Discrete Emotion 

Expression. Psychological Science15: 194 DOI: 10.1111/j.0956-7976.2004.01503008.x 

United Nations, Department of Economic and Social Affairs (2013). World Population 

Ageing 2013. United Nations, New York. ST/ESA/SER.A/348. 

Vasilyev I.A. (2013). Intellectual emotions. Psychology in Russia: State of the Art, 6(4),  

134-142. DOI:  10.11621/pir.2013.0411 

Verhaeghen, P. (2003). Aging and vocabulary scores: A meta-analysis. Psychology and 

Aging, 18, 332–339. 

Verhaegen C., Collette F. & Majerus S. (2014) The impact of aging and hearing status on 

verbal short-term memory. Aging, Neuropsychology, and Cognition: A Journal on 

Normal and Dysfunctional Development, 21:4, 464-482,  

DOI:10.1080/13825585.2013.832725 

Vygotski, L.S. (1972). Spinoza‟s Theory of the Emotions in Light of Contemporary   

Psychoneurology. Trans. E. Berg. In Soviet Studies In Philosophy 10, 362-382. 

Vygotsky, L.S. (1928). Выготский Л. С. Проблема культурного развития ребенка.  

Педология: № 1. (ζηε ξσζηθή: «Σν δήηεκα ηεο πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο ηνπ  

παηδηνχ»).  

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

175 
 

Vygotsky, L.S. (1932). On the Problem of the Psychology of the Actor‟s Creative Work.  

http://www.marxists.org/archive/vygotsky/ 

Vygotsky, L.S. (1966). Выготский Л. С. Лекции по педологии. Изд. Удмуртского 

Университета. (ζηε ξσζηθή: «Γηαιέμεηο ζηελ παηδνινγία»). 

Vygotsky, L.S. (1984). Выготский Л. С. Собр. соч.: В б т. Т. 5. М. («πιινγή έξγσλ ζε  

Έμη ηφκνπο», Σφκνο 5). 

Vygotsky, L.S. (2004). Л.С. Выготский (1956/2004). Психология развития человека  

(Избранные психологические исследования). Москва - Смысл – Эксмо. 

Wagner H.L. (1998). Methods for the study of facial behavior. In Russell, J. A. & 

Fernandez-Dols, J.-M. (Eds.). The psychology of the facial expression. pp.31-54. 

Cambridge: Cambridge University Press & Editions de la Maison des Sciences de 

l‟Homme.    

Walters S.J., Munro J.F., Brazier J.E. (2001). Using the SF-36 with older adults: a cross- 

sectional community-based survey. Age and Ageing, 30, pp. 337–343 

Whitfield, K.E., Thorpe, R., & Szanton S. (2011). Health Disparities, Social Class and  

Aging. In: Schaie K.W. & Willis S.L. (Eds) Handbook of Psychology of Aging, 7
th

 

Edition, Elsevier: Academic Press. 

Willis, S.L., Schaie, K.W., & Martin, M. (2009). Cognitive Plasticity. In: Handbook of 

Theories of Aging 2
nd

 Edition. New York: Springer.   

WHO. (2006). WHO, Highlights on Health in Cyprus: 2005. Retrieved from  

www.euro.int/highlights 

Wierzbicka A. (1998). “Sadness” and “Anger” in Russian: The non-universality of the so 

called  “Basic Human Emotions”. In Athanasiadou A. & Tabakowska E. (Eds.). 

Speaking of Emotions. Conceptualization and Expression (pp. 3-29). Berlin, New 

York: Mouton de Gruyter. 

Wierzbicka A. (1999). Emotions across Languages and Cultures. Diversity and 

Universals.Cambridge: Cambridge University Press.  

Wimmer, H., & Perner, J. (1983). Beliefs about beliefs representation and constraining 

function  of wrong beliefs in young children‟s understanding of deception Cognition, 

13, 103-128. 

Wundt W. (1866). (Ζ ςπρή ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ / κεηάθξαζε απφ ηε γεξκαληθή  

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς

http://www.marxists.org/archive/vygotsky/


 

176 
 

ζηε ξσζηθή γιψζζα – Δ.Κ. Κέκληηζα).  Вундт В. (1886). Душа человека и животных. 

т.2. СПб. Перевод с немецкого Е.К. Кемница. 

Zacks, R. T., Hasher, L., & Li, K. Z. H. (2000). Human memory. In F. I. M. Craik & T. A.  

Salthouse (Eds.), Handbook of aging and cognition (2nd edition, pp. 293–357). 

Zahava G., & Bowling A., (2004). Quality of life from the percpective of older people.  

Ageing & Society 24, 2004, 675–691. DOI: 10.1017/S0144686X03001582 

Zelazo, P.D., Chandler, M., & Crone, E. (2012). The birth and early development of a new 

discipline: Developmental Social Cognitive Neuroscince. In Zelazo, P.D., Chandler, 

M., & Crone, E. (Eds) Developmental Social Cognitive Neuroscience. New York: 

Taylor and Francis Group.  

Zhdan A.N. (1990/2004). А.Н. Ждан  (1990/2004) История Психологии от Античности  

до Наших Дней. Издательство Московского университета. («Ηζηνξία ηεο 

ςπρνινγίαο απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηηο κέξεο καο»). 

Zinchenko, V.P. & Morgunov, E.B. (1994). Человек развивающийся (ζηε ξσζζηθή «ν  

αλαπηπζζφκελνο άλζξσπνο»). Очерки российской психологии. Μφζρα: Trivola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

177 
 

Παξάξηεκα 

Δηθόλα 1: Ηιεθηξνληθό Έληππν πγθαηάζεζεο γηα ζπκκεηέρνληεο 

 

 

 

 
 

 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

178 
 

Πίλαθαο αξ. 1: Πνζνζηό αηόκσλ πνπ νινθιήξσζαλ θάπνην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά ειηθία ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο Κύπξνπ (απνγξαθή πιεζπζκνύ 2011, νη ηηκέο αλαθέξνληαη ζην πνζνζηό ησλ αηόκσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο 

πνπ νινθιήξσζαλ ηε ζρεηηθή βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο) 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΜΟΡΦΧΖ 

ΖΛΗΚΗΑ 

χλνιν 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ 

Γε θνίηεζε πνηέ ζε ζρνιείν 
0.79 0.15 0.19 0.30 0.32 0.35 0.33 0.36 0.33 0.39 0.46 0.92 1.84 3.78 8.23 

Γελ ηειείσζε ην Γεκνηηθό 
3.51 0.14 0.19 0.29 0.31 0.38 0.45 0.50 0.65 1.32 3.90 9.77 15.98 23.91 29.20 

Γεκνηηθό 
14.71 2.96 2.53 3.93 4.55 5.41 6.81 9.54 16.82 26.51 33.71 36.10 40.40 41.67 41.74 

Καηώηεξε Γεπηεξνβάζκηα 

(Γπκλάζην (3 ρξόληα)) 12.21 52.00 5.69 7.67 8.76 9.55 10.08 10.73 10.45 10.27 10.19 9.54 7.52 6.19 4.60 

Αλώηεξε Γεπηεξνβάζκηα 

(Λύθεην/Σερληθή) 36.44 42.70 61.09 33.07 34.72 37.92 42.14 43.49 38.64 32.76 28.48 24.94 19.85 14.85 9.59 

Μεηαιπθεηαθή κε ηξηηνβάζκηα 
3.79 0.57 3.80 4.43 5.07 5.80 5.74 4.72 4.14 3.49 2.90 2.48 2.13 1.55 0.90 

Σξηηνβάζκηα κε 

Παλεπηζηεκηαθή 6.46 0.73 5.29 8.38 9.39 10.42 9.47 7.74 7.09 5.99 4.97 4.23 3.19 2.08 1.36 

Σξηηνβάζκηα - Παλεπηζηήκην 

(πξώην πηπρίν) 14.64 0.00 16.75 27.93 21.76 17.88 15.75 15.70 15.35 13.90 11.05 8.70 6.71 4.22 2.50 

Σξηηνβάζκηα – Μεηαπηπρηαθό 
5.07 0.00 3.23 11.52 10.53 8.22 5.85 4.76 4.19 3.54 2.57 1.73 1.07 0.78 0.44 

Σξηηνβάζκηα – Γηδαθηνξηθό 
0.53 0.00 0.01 0.33 0.97 1.02 0.75 0.70 0.70 0.57 0.61 0.54 0.36 0.27 0.19 

Γε δειώζεθε 
1.85 0.74 1.23 2.15 3.61 3.05 2.63 1.76 1.65 1.26 1.15 1.05 0.95 0.70 1.25 
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Πίλαθαο 2: Αξηζκόο πκκεηερόλησλ αλά ειηθηαθή νκάδα θαη εθπαηδεπηηθό επίπεδν 

 

 

Πίλαθαο 3: Μεληαίν εηζόδεκα ζπκκεηερόλησλ 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

 
 

Οκάδα Ν % Άληξαο Γπλαίθα < = 3 έηε Απφ 3-5 Απφ 6-8 9 έηε 12 έηε 12-16 >16 

18-25 41 13.3 14 27 0 0 0 0 7 23 11 

26-35 88 28.5 34 54 0 0 0 0 12 50 26 

36-54 73 23.6 24 49 0 0 1 4 32 21 15 

55-70 56 18.1 26 30 0 2 8 7 22 15 2 

71-90 51 16.5 18 33 2 12 13 9 10 3 2 

χλνιν 309 100 116 193 2 14 22 20 83 112 56 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Γελ απάληεζαλ 6 2.4 

Μέρξη  500€ 36 11.7 

501€-1000€ 76 24.6 

1001€-2000€ 105 34.0 

2001€-3500€ 62 20.1 

3501€-5000€ 19 6.1 

> 5000€ 4 1.3 

χλνιν 309 100.0 
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Πίλαθαο 4: Δλδείμεηο πκπησκάησλ Καηάζιηςεο 

 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Καζφινπ 260 84.1 

Μέηξηαο κνξθήο 43 13.9 

νβαξέο ελδείμεηο 6 1.9 

χλνιν 309 100 

 

Πίλαθαο 5: Δλδείμεηο Καηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ αλά ειηθηαθή νκάδα 

 

 
18-25 26-35 36-54 55-70 >71 

                   ρη 27 76 64 50 43 

Ναη
45

 14 12 9 6 8 

  χλνιν 41 88 73 56 51 

 

Πίλαθαο 6: Απηναμηνιόγεζε πνηόηεηαο δσήο αλά ειηθηαθή νκάδα 

Ζιηθηαθέο νκάδεο DOM1 DOM2 DOM3 DOM4 QoL 

18-25 (Μ.Ο.) 73.44 65.29 73.02 64.15 68.98 

Σππηθή απφθιηζε 14.43 13.18 18.01 14.08 10.96 

26-35 (Μ.Ο.) 75.47 67.93 67.83 64.55 68.94 

Σππηθή απφθιηζε 11.30 11.74 16.61 9.60 9.13 

36-54 (Μ.Ο.) 72.42 65.29 72.34 65.30 68.84 

Σππηθή απφθιηζε 13.97 15.09 14.97 13.83 11.60 

55-70 (Μ.Ο.) 71.54 68.52 69.38 63.36 68.20 

Σππηθή απφθιηζε 12.94 13.12 15.77 11.50 10.24 

71-90 (Μ.Ο.) 70.43 67.76 60.88 67.88 66.74 

Σππηθή απφθιηζε 13.71 12.83 21.88 10.56 11.98 

                                                           
45 ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο κε ζθνξ > 5 ζην GDS ή > 11 ζην BDI (Ν=43) θαη  ζθνξ > 10 ζην GDS ή > 17 ζην BDI (Ν=6).  
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Πίλαθαο 7: Αλάιπζε ζηνηρείσλ faces test 

 Μέζε Σηκή Σππηθή απφθιηζε N 

Αλαπνθαζηζηηθφηεηα / Τπεξνςία .48 .50 309 

Δλνρή / ππεξνςία .77 .41 309 

Τπεξνςία / ζθέςε .92 .25 309 

Θαπκαζκφο / έθπιεμε .87 .32 309 

Δλνρή / εηξσλεία .84 .36 309 

Φιεξηάξηζκα / ραξά .72 .44 309 

Βαξεκάξα / ππλειία .80 .40 309 

Δλδηαθέξνλ / αδηαθνξία .71 .45 309 

Αδηαθνξία / ελδηαθέξνλ .86 .34 309 

Δλνρή / ππεξνςία .90 .29 309 

Έθπιεμε / ραξά .95 .22 309 

Φφβνο / ζπκφο .91 .28 309 

Έθπιεμε / ραξά .98 .14 309 

Αεδία / ιχπε .94 .23 309 

Λχπε / αεδία .88 .32 309 

Φφβνο / ζπκφο .80 .39 309 

Υαξά / έθπιεμε .87 .33 309 

Μειαγρνιία / ζιίςε .88 .32 309 

Υαξά / έθπιεμε .92 .27 309 

Φφβνο / ζπκφο .67 .47 309 
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Πίλαθαο 8: Πεξηγξαθηθνί δείθηεο αλά ειηθηαθή νκάδα γηα ηε δνθηκαζία αλαγλώξηζεο 

ζπλαηζζεκαηηθώλ εθθξάζεσλ ζην πξόζσπν 

χλνιν Γείγκαηνο 

Τπνθιίκαθα Μέζε ηηκή Σππηθή απφθιηζε Δχξνο 

χλνιν 16.70 2.35 10-20 

Βαζηθά ζπλαηζζήκαηα 8.79 1.26 4-10 

Κνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα 7.91 1.52 3-10 

Ζιηθηαθή νκάδα 18-25 

χλνιν 17.76 1.68 14-20 

Βαζηθά ζπλαηζζήκαηα 9.39 .62 8-10 

Κνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα 8.37 1.43 6-10 

Ζιηθηαθή νκάδα 26-35 

χλνιν 18.14 1.41 11-20 

Βαζηθά ζπλαηζζήκαηα 9.34 .98 4-10 

Κνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα 8.80 .92 7-10 

Ζιηθηαθή νκάδα 36-54 

χλνιν 16.88 1.95 10-20 

Βαζηθά ζπλαηζζήκαηα 9.08 .91 6-10 

Κνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα 7.79 1.42 4-10 

 

Ζιηθηαθή νκάδα 55-70 

χλνιν 16.05 2.19 11-20 

Βαζηθά ζπλαηζζήκαηα 8.41 1.20 4-10 

Κνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα 7.64 1.41 4-10 

Ζιηθηαθή νκάδα 71-90 

χλνιν 13.82 2.00 10-19 

Βαζηθά ζπλαηζζήκαηα 7.35 1.35 4-10 

Κνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα 6.47 1.51 3-10 
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Πίλαθαο αξ. 9: Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή απνηειεζκάησλ γηα ην CAM αλά ειηθηαθή νκάδα 

Ζιηθηαθή νκάδα 18-25 

 Μέζε Σηκή Σππηθή Απφθιηζε Δχξνο 

χλνιν 68.19 8.24 49-79 

Πξφζσπα 34.37 4.92 23-41 

Ήρνο 33.83 4-10 23-41 

Ζιηθηαθή νκάδα 26-35 

 Μέζε Σηκή Σππηθή Απφθιηζε Δχξνο 

χλνιν 68.68 6.61 53-81 

Πξφζσπα 34.93 4.50 18-44 

Ήρνο 33.75 3.25 25-41 

Ζιηθηαθή νκάδα 36-54 

 Μέζε Σηκή Σππηθή Απφθιηζε Δχξνο 

χλνιν 65.90 8.99 41-80 

Πξφζσπα 32.92 5.62 20-43 

Ήρνο 32.94 4.39 18-40 

Ζιηθηαθή νκάδα 55-70 

 Μέζε Σηκή Σππηθή Απφθιηζε Δχξνο 

χλνιν 55.37 12.74 24-77 

Πξφζσπα 27.61 6.12 11-41 

Ήρνο 27.77 7.40 11-39 

Ζιηθηαθή νκάδα 71-90 

 Μέζε Σηκή Σππηθή Απφθιηζε Δχξνο 

χλνιν 40.92 10.86 12-68 

Πξφζσπα 20.43 5.45 8-32 

Ήρνο 20.49 6.35 4-36 
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Πίλαθαο αξ. 10: Απνηειέζκαηα CAM αλά εξέζηζκα 

 

Δξέζηζκα χλνιν Δηθφλα Ήρνο Δηθφλα Ήρνο χλνιν F (4,304) 

Καθνθαληζκέλε/νο 3.54 (1.19) 2.03 (.90) 1.50 (.63) 3 2 5 24.67 

Απζηεξή/νο 3.61 (1.18) 1.99 (.92) 1.63 (.54) 3 2 5 36.53 

νβαξή/νο 2.78 (1.31) .81 (.69) 1.97 (.96) 2 3 5 14.24 

Μειαγρνιηθή/νο 3.39 (1.23) 1.56 (.62) 1.83 (.98) 2 3 5 26.44 

Αλαθνπθηζκέλνο/ε 3.35 (.93) 1.53 (.68) 1.82 (.46) 3 2 5 32.77 

Αλήζπρνο/ε 2.65 (1.09) 1.20 (.66) 1.45 (.74) 2 3 5 3.78 

πκπνλεηηθή/νο 3.49 (1.49) 1.99 (1.06) 1.50 (.70) 3 2 5 44.30 

Δλζνπζηαζκέλε/νο 4.44 (.94) 1.81 (.49) 2.64 (.67) 2 3 5 32.34 

Γειεαζκέλνο 1.30 (.76) .75 (.43) .55 (.49) 1 1 2 24.75 

Νηξνπαιφο 2.44 (1.10) 1.28 (.79) 1.16 (.62) 2 2 4 29.37 

Απνηξνπηαζκέλε/νο 3.53 (1.33) 2.39 (.82) 1.14 (.77) 3 2 5 19.45 

Δλνριεκέλε/νο 3.78 (1.02) 2.07 (.78) 1.71 (.52) 3 2 5 13.17 

Καςνχξηθε 3.25 (1.41) 1.30 (.73) 1.94 (.91) 2 3 5 30.97 

αξθαζηηθφο/ε 2.10 (1.13) .84 (.76) 1.25 (.74) 2 2 4 8.97 

Ηθεηεπηηθή/νο 3.37 (1.16) .84 (.76) 2.53 (.77) 2 3 5 17.93 

Απνγνεηεπκέλνο/ε 2.22 (.83) .83 (.37) 1.40 (.70) 2 2 4 13.29 

Δπηθπιαθηηθή/νο 2.62 (1.17) 1.35 (.72) 1.27 (.73) 2 2 4 34.74 

Αεδηαζκέλνο/ε  2.13 (1.40) 1.73 (.96) .40 (.58) 3 2 5 4.55 

Ννζηαιγηθφο/ε  3.30 (1.14) 1.54 (.89) 1.75 (.53) 3 2 5 21.70 

Καζεζπραζηηθφο/ε  1.63 (.79) .78 (.69) .85 (.36) 3 1 4 7.86 
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Πίλαθαο αξ. 11: Δξεζίζκαηα ηνπ CAM, όπσο κεηαθξάζηεθαλ ζηελ ειιεληθή 

        
πλαηζζεκαηηθή 

έλλνηα 

Πνζνζηφ 

χλνιν 
18-25 26-35 36-54 55-70 71-90 ζέλνο 

        
Απνηξνπηαζκέλνο 

Appalled 
75.4 80.5 96.6 80.8 64.3 39.2 Αξλεηηθφ 

Ηθεηεπθηηθφο/ε 

Appealing (asking 

for) 

81.6 82.9 95.5 86.3 73.2 58.8 Οπδέηεξν 

Δλνριεκέλνο/ε 

Confronted 
90.9 95.1 98.9 97.3 80.4 76.5 Αξλεηηθφ 

Αεδηαζκέλνο/ε 

Distaste 
36.2 41.5 39.8 43.8 28.6 23.5 Αξλεηηθό 

πκπνλεηηθφο/ε 

Empathic 
71.8 90.2 96.6 72.6 66.1 19.6 Θεηηθφ 

Αλαθνπθηζκέλνο/ε 

Exonerated 
81.6 95.1 94.3 90.4 76.8 41.2 Θεηηθφ 

νβαξόο/ε 

Grave 
58.6 68.3 68.2 71.2 50 25.5 Αξλεηηθό 

Δπηθπιαθηηθόο/ε 

Guarded 
57.6 90.2 64.8 69.9 48.2 11.8 Αξλεηηθό 

αξθαζηηθόο/ε 

Insincere 
37.2 53.7 48.9 39.7 28.6 9.8 Αξλεηηθό 

Καςνχξηθε 

Intimate 
69.3 85.4 90.9 79.5 50 25.5 Θεηηθφ 

Γειεαζκέλνο 

Lured 
47.9 70.7 55.7 60.3 33.9 13.7 Οπδέηεξν 

Απνγνεηεπκέλνο/ε 

Mortified 
45.6 68.3 52.3 52.1 35.7 17.6 Αξλεηηθό 

Ννζηαιγηθφο/ε 

Nostalgic 
78 85.4 94.3 84.9 73.2 39.2 Οπδέηεξν 

Καζεζπραζηηθφο/ε 

Reassured 
13.3 26.8 11.4 20.5 7.1 2 Θεηηθφ 

Καθνθαληζκέλνο/ε  

Resentful 
78.6 97.6 93.2 82.2 71.4 41.2 Αξλεηηθφ 

Απζηεξφο/ε  

Stern 
81.2 97.6 94.3 82.2 82.1 42.1 Αξλεηηθφ 

Μειαγρνιηθφο/ε 

Subdued 
77 95.1 94.3 87.7 58.9 37.3 Αξλεηηθφ 

Νηξνπαιόο 

Subservient 
57.6 73.2 75 71.2 37.5 17.6 Αξλεηηθό 

Αλήζπρνο/ε 

Uneasy 
58.9 56.1 61.4 75.3 53.6 39.2 Αξλεηηθό 

Δλζνπζηαζκέλνο/ε 

Vibrant 
88.3 95.1 98.9 97.3 83.9 56.9 Θεηηθφ 

 

 

 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

186 
 

Πίλαθαο αξ. 12: Πνζνζηό αλαγλώξηζεο αλά ζπλαίζζεκα ζην CAM 

Δξέζηζκα πλαίζζεκα 18-30 31-45 46-65 > 66 Total 

FCAM702_1 Καθνθαληζκέλε 85.56 94.59 84.00 74.29 84.79 

FCAM702_2 Καθνθαληζκέλνο 81.11 77.03 62.67 41.43 66.67 

FCAM702_3 Καθνθαληζκέλε 65.56 67.57 38.67 34.29 52.43 

FCAM401_1 απζηεξφο  72.22 75.68 60.00 45.71 64.08 

FCAM401_2 απζηεξή  83.33 77.03 64.00 40.00 67.31 

FCAM401_3 απζηεξφο  90.00 78.38 53.33 41.43 67.31 

FCAM901_1 νβαξόο 24.44 32.43 16.00 17.14 22.65 

FCAM901_2 ζνβαξή  64.44 67.57 57.33 40.00 57.93 

FCAM501_1 Μειαγρνιηθή 87.78 91.89 68.00 68.57 79.61 

FCAM501_2 κειαγρνιηθή  78.89 83.78 73.33 68.57 76.38 

FCAM802_1 Αλαθνπθηζκέλε 43.33 58.11 38.67 41.43 45.31 

FCAM802_2 αλαθνπθηζκέλνο  81.11 83.78 88.00 40.00 74.11 

FCAM802_3 Αλαθνπθηζκέλε 92.22 91.89 80.00 45.71 78.64 

FCAM601_1 αλεζπρε  81.11 89.19 90.67 65.71 81.88 

FCAM601_2 αλήζπρνο  41.11 44.59 33.33 32.86 38.19 

FCAM001_1 ζπκπνλεηηθή  78.89 86.49 62.67 34.29 66.67 

FCAM001_2 ζπκπνλεηηθφο  75.56 74.32 50.67 31.43 59.22 

FCAM001_3 ζπκπνλεηηθή  88.89 93.24 57.33 48.57 73.14 

FCAM202_1 ελζνπζηαζκέλε  91.11 95.95 90.67 75.71 88.67 

FCAM202_2 ελζνπζηαζκέλε  97.78 98.65 94.67 74.29 91.91 

FCAM721_1 δειεαζκέλνο  30.00 47.30 29.33 42.86 36.89 

FCAM610_1 ληξνπαιφο  86.67 95.95 69.33 42.86 74.76 

FCAM631_1 ληξνπαιόο  38.89 51.35 34.67 35.71 40.13 

FCAM611_1 απνηξνπηαζκέλνο  83.33 82.43 49.33 37.14 64.40 

FCAM611_2 Απνηξνπηαζκέλνο 78.89 86.49 57.33 28.57 64.08 

FCAM711_1 Απνηξνπηαζκέλε 96.67 95.95 89.33 55.71 85.44 

FCAM711_2 Δλνριεκέλε 93.33 90.54 77.33 47.14 78.32 

FCAM711_3 Δλνριεκέλε 78.89 77.03 81.33 61.43 75.08 

FCAM811_1 Δλνριεκέλε 63.33 59.46 49.33 47.14 55.34 

FCAM811_2 Καςνχξηθε 96.67 100.00 92.00 75.71 91.59 

FCAM811_3 θαςνχξηθε  67.78 70.27 54.67 47.14 60.52 

FCAM911_1 ζαξθαζηηθή  82.22 89.19 76.00 40.00 72.82 

FCAM911_2 αξθαζηηθφο 71.11 66.22 53.33 35.71 57.61 

FCAM521_1 Ιθεηεπθηηθή 48.89 41.89 24.00 24.29 35.60 

FCAM521_2 Ιθεηεπθηηθόο 48.89 56.76 53.33 35.71 48.87 

FCAM621_1 απνγνεηεπκέλε  87.78 85.14 80.00 62.86 79.61 

FCAM621_2 Απνγνεηεπκέλνο 90.00 97.30 84.00 67.14 85.11 

FCAM721_2 Δπηθπιαθηηθή 86.67 82.43 84.00 78.57 83.17 

FCAM821_1 Δπηθπιαθηηθφο 78.89 70.27 66.67 50.00 67.31 

FCAM821_2 αεδηαζκέλνο  88.89 89.19 57.33 30.00 67.96 

FCAM921_1 Αεδηαζκέλε 60.00 52.70 46.67 41.43 50.81 
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FCAM921_2 αεδηαζκέλε  66.67 70.27 64.00 52.86 63.75 

FCAM921_3 λνζηαιγηθή  71.11 64.86 58.67 34.29 58.25 

FCAM531_1 λνζηαιγηθφο  53.33 62.16 45.33 40.00 50.49 

FCAM531_2 λνζηαιγηθφο  74.44 93.24 78.67 38.57 71.84 

FCAM531_3 Καζεζπραζηηθή 36.67 31.08 28.00 31.43 32.04 

FCAM631_2 θαζπζεραζηηθόο  56.67 59.46 45.33 15.71 45.31 

FCAM631_3 θαζεζπραζηηθόο  26.67 37.84 36.00 32.86 33.01 

SCAM702_1 Καθνθαληζκέλε 97.78 100.00 86.67 70.00 89.32 

SCAM702_2 θαθνθαληζκέλνο  71.11 71.62 60.00 35.71 60.52 

SCAM401_1 απζηεξφο  98.89 98.65 94.67 81.43 93.85 

SCAM401_2 απζηεξφο  86.67 74.32 68.00 41.43 68.93 

SCAM901_1 ζνβαξή  88.89 93.24 81.33 54.29 80.26 

SCAM901_2 ζνβαξφο  58.89 68.92 64.00 42.86 58.90 

SCAM901_3 ζνβαξφο  65.56 74.32 62.67 25.71 57.93 

SCAM501_1 κειαγρνιηθή  73.33 79.73 54.67 22.86 58.90 

SCAM501_2 κειαγρνιηθφο  56.67 72.97 60.00 25.71 54.37 

SCAM501_3 κειαγρνιηθή  80.00 82.43 66.67 47.14 69.90 

SCAM802_1 Αλαθνπθηζκέλε 97.78 97.30 88.00 75.71 90.29 

SCAM802_2 Αλαθνπθηζκέλνο 97.78 98.65 86.67 84.29 92.23 

SCAM601_1 Αλήζπρε 77.78 75.68 74.67 72.86 75.40 

SCAM601_2 αλήζπρνο  38.89 63.51 58.67 31.43 47.90 

SCAM601_3 Αλήζπρε 25.56 17.57 25.33 18.57 22.01 

SCAM001_1 ζπκπνλεηηθφο  87.78 89.19 73.33 41.43 74.11 

SCAM001_2 πκπνλεηηθή 86.67 89.19 74.67 48.57 75.73 

SCAM202_1 ελζνπζηαζκέλε  95.56 98.65 96.00 78.57 92.56 

SCAM202_2 ελζνπζηαζκέλνο  91.11 97.30 86.67 67.14 86.08 

SCAM202_3 ελζνπζηαζκέλε  97.78 97.30 78.67 62.86 85.11 

SCAM610_1 δειεαζκέλνο  64.44 66.22 58.67 27.14 55.02 

SCAM611_1 ληξνπαιόο  37.78 29.73 37.33 35.71 35.28 

SCAM611_2 Νηξνπαιφο 87.78 95.95 81.33 54.29 80.58 

SCAM711_1 απνηξνπηαζκέλνο  51.11 48.65 53.33 27.14 45.63 

SCAM711_2 απνηξνπηαζκέλνο  73.33 77.03 76.00 45.71 68.61 

SCAM811_1 Δλνριεκέλε 90.00 91.89 85.33 65.71 83.82 

SCAM811_2 Δλνριεκέλε 86.67 97.30 84.00 80.00 87.06 

SCAM911_1 Καςνχξηθε 90.00 89.19 85.33 40.00 77.35 

SCAM911_2 Καςνύξηθε 50.00 48.65 37.33 31.43 42.39 

SCAM911_3 Καςνχξηθε 87.78 86.49 72.00 47.14 74.43 

SCAM521_1 ζαξθαζηηθή  84.44 85.14 68.00 51.43 73.14 

SCAM521_2 ζαξθαζηηθφο  58.89 55.41 53.33 40.00 52.43 

SCAM621_1 Ηθεηεπθηηθή 93.33 97.30 78.67 61.43 83.50 

SCAM621_2 ηθεηεπθηηθφο  87.78 91.89 80.00 50.00 78.32 

SCAM621_3 Ηθεηεπθηηθή 94.44 98.65 89.33 80.00 90.94 

SCAM721_1 απνγνεηεπκέλε  77.78 71.62 65.33 48.57 66.67 
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SCAM721_2 απνγνεηεπκέλνο  91.11 89.19 69.33 37.14 73.14 

SCAM821_1 Δπηθπιαθηηθή 72.22 72.97 61.33 35.71 61.49 

SCAM821_2 Δπηθπιαθηηθφο 74.44 74.32 77.33 32.86 65.70 

SCAM921_1 αεδηαζκέλνο  12.22 18.92 25.33 18.57 18.45 

SCAM921_2 αεδηαζκέλνο  30.00 17.57 16.00 20.00 21.36 

SCAM531_1 Ννζηαιγηθή 97.78 98.65 92.00 74.29 91.26 

SCAM531_2 Ννζηαιγηθφο 98.89 97.30 86.67 48.57 84.14 

SCAM631_1 θαζεζπραζηηθή  91.11 93.24 82.67 70.00 84.79 
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Πίλαθαο αξ. 13: Απνηειέζκαηα CAM αλά θύιν θαη ειηθηαθή νκάδα 

 

    18-25 26-35 36-54 55-70 71-90 Total 

a. Facial scale (Max = 48) t(39) -2.92 p=.01 - - - - 
 

Females Mean 35.85 35.46 31.88 26.50 20.27 31.03 

 
SD 4.01 4.14 5.71 6.48 5.29 7.68 

Males Mean 31.50 34.09 33.49 28.88 20.72 30.08 

 
SD 5.40 4.96 5.55 5.54 5.89 6.95 

Total Mean 34.37 34.93 32.96 27.61 20.43 30.67 

 
SD 4.93 4.50 5.62 6.12 5.45 7.42 

b. Vocal scale (Max = 44) t(39) -2.44 p=.02 - - - - 
 

Females Mean 34.89 34.11 33.22 26.40 20.61 30.49 

 
SD 4.02 3.21 3.83 8.27 5.67 7.22 

Males Mean 31.79 33.18 32.38 29.35 20.28 29.98 

 
SD 3.53 3.28 5.41 6.02 7.62 6.8 

Total Mean 33.83 33.75 32.95 27.77 20.49 38.87 

 
SD 4.10 3.25 4.39 7.40 6.35 6.29 

c. Overall  (Max = 92) t(39) -3.01 p=.00 - - - - 
 

Females Mean 70.74 69.57 66.71 52.90 40.88 61.51 

 
SD 7.03 6.33 8.35 14.14 9.85 14.26 

Males Mean 63.29 67.26 64.25 58.23 41.00 60.06 

 
SD 8.42 6.89 10.16 10.45 12.81 12.97 

Total Mean 68.20 68.68 65.90 55.38 40.92 60.97 

 
SD 8.24 6.61 8.99 12.74 10.86 13.79 

d. Number of concepts passed 

(Max = 20) 
t(39) -2.58 p=.01 - - 

t(49) 1.98 

p=.05 
- 

 

Females Mean 16.19 15.46 14.71 9.97 6.09 12.92 

 
SD 2.37 1.91 3.00 4.79 3.23 4.77 

Males Mean 14.14 14.91 13.92 12.27 6.94 12.78 

 
SD 2.48 2.14 3.40 3.74 3.84 4.09 

Total Mean 15.49 15.25 14.45 11.04 6.39 12.87 

  SD 2.57 2.01 3.14 4.45 3.45 4.52 

e. CAM Positive (Max = 5) t(39) -3.13 p=.00 - - 
t(49) 2.28 

p=.03 
- 

 

Females Mean 3.49 3.39 3.25 2.52 1.85 12.92 

 
SD 0.38 0.28 0.49 0.74 0.52 4.77 

Males Mean 3.06 3.38 3.10 2.93 1.90 12.78 

 
SD 0.48 0.32 0.50 0.59 0.62 4.09 

Total Mean 3.34 3.39 3.20 2.71 1.87 12.87 

  SD 0.46 0.30 0.49 0.70 0.55 4.52 

f. CAM negative (Max = 5) t(39) -2.44 p=.01 
     

Females Mean 3.47 3.44 3.30 2.68 2.06 12.92 

 
SD 0.39 0.40 0.47 0.74 0.52 4.77 

Males Mean 3.14 3.22 3.17 2.76 2.16 12.78 

 
SD 0.45 0.39 0.54 0.56 0.74 4.09 

Total Mean 3.36 3.36 3.25 2.72 2.09 12.87 

  SD 0.44 0.41 0.50 0.66 0.60 4.52 
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Πίλαθαο αξ. 14: Απνηειέζκαηα Eyes-test αλά εξέζηζκα 

πλαίζζεκα Μ.Σ. Σ.Α. Φχιν Μ.Σ. Σ.Α. 

Παηρληδηάξηθν
*
  .84 .37 Άλδξαο  .95 .22 

Αλαζηαησκέλν .37 .48 Άλδξαο  .39 .49 

Λάγλν
*
 .63 .48 Γπλαίθα  .92 .28 

Δπίκνλν
*
 .74 .44 Άλδξαο  .98 .14 

Αλήζπρν
*
 .65 .48 Άλδξαο  .97 .17 

Ολεηξνπφιν .61 .49 Γπλαίθα  .94 .24 

Ήζπρν .31 .46 Άλδξαο  .99 .10 

Απειπηζκέλν .54 .50 Άλδξαο  .85 .35 

Απνξξνθεκέλν
*
 .72 .45 Γπλαίθα  .98 .14 

Δπηθπιαθηηθφ
*
 .52 .50 Άλδξαο  .97 .16 

Μεηαλνησκέλν
*
 .63 .48 Άλδξαο  .99 .08 

Γχζπηζην
*
 .65 .48 Άλδξαο  .86 .35 

Αλππφκνλν
*
 .55 .50 Άλδξαο  .67 .47 

Θπκσκέλν
*
 .54 .50 Άλδξαο  .97 .16 

ηνραζηηθφ .59 .49 Γπλαίθα  .92 .28 

θεθηηθφ
*
 .83 .37 Άλδξαο  .99 .10 

Αβέβαην
*
 .59 .49 Γπλαίθα  .94 .23 

Άπνθαζηζηηθφ .70 .46 Γπλαίθα  .89 .31 

Γπζηαθηηθφ
*
 .57 .50 Γπλαίθα  .99 .08 

Φηιηθφ
*
 .75 .44 Άλδξαο  1.00 .06 

Ολεηξνπφιν
*
 .69 .46 Γπλαίθα  .95 .22 

Απνξξνθεκέλν
*
 .67 .47 Γπλαίθα  .99 .10 

Απζάδεο
*
 .38 .49 Άλδξαο  .99 .08 

πιινγηζκέλν .68 .47 Άλδξαο  .92 .27 

Δλδηαθεξφκελν
*
 .48 .50 Γπλαίθα  .77 .42 

Δρζξηθφ
*
 .59 .49 Άλδξαο  .99 .11 

Δπηθπιαθηηθφ
*
 .67 .47 Γπλαίθα  .97 .17 

Δλδηαθεξφκελν
*
 .67 .47 Γπλαίθα  1.00 .06 

θεθηηθφ .69 .46 Γπλαίθα  .99 .11 

Απνπιαλεηηθφ
*
 .76 .43 Γπλαίθα  1.00 .06 

ίγνπξν
*
 .52 .50 Γπλαίθα  1.00 .06 

νβαξφ
*
 .51 .50 Άλδξαο  .93 .26 

Αλήζπρν .50 .50 Άλδξαο  .97 .17 

Γχζπηζην
*
 .42 .49 Γπλαίθα  .96 .19 

Νεπξηθφ .50 .50 Γπλαίθα  .97 .16 

Καρχπνπην
*
 .82 .39 Άλδξαο  .97 .18 
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Πίλαθαο 15: Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απόθιηζε αλά ρξόλν πξνβνιήο ζύληνκσλ βίληεν 

 400ms 600ms 800ms 1000ms 1200ms 1400ms 1600ms 1800ms 

Μέζε Σηκή 7.10 8.54 9.17 8.27 7.34 7.50 8.00 7.97 

Σ.Α. 2.14 2.42 2.28 1.92 2.17 1.99 1.97 1.93 

 

Πίλαθαο 16: Μέζε Σηκή θαη ηππηθή απόθιηζε αλά ζπλαίζζεκα από ηα ζύληνκα θηικάθηα. 

 Αεδία Έθπιεμε Φφβνο Λχπε Θπκφο Υαξά 

Μέζε Σηκή 8.33 9.92 8.24 11.16 11.93 14.29 

Σ. Α. 3.13 2.81 3.32 3.33 2.74 2.25 

 

Πίλαθαο αξ. 17: Παξνπζίαζε όισλ ησλ εξεζηζκάησλ γηα ηα ζύληνκα ζπνη 

  Αεδία Σ.Α. Έθπιεμε Σ.Α. Φφβνο Σ.Α. Λχπε Σ.Α. Θπκφο Σ.Α. Υαξά Σ.Α. 

400ms .24 .43 .68 .47 .14 .35 .63 .48 .66 .48 .84 .36 

600ms .61 .49 .76 .43 .71 .46 .81 .40 .87 .33 .80 .40 

800ms .65 .48 .57 .50 .41 .49 .83 .38 .89 .31 .92 .27 

1000ms .83 .38 .38 .49 .48 .50 .47   .50 .88 .32 .92 .28 

1200ms .58 .49 .85 .36 .60 .49 .82 .39 .23 .42 .83 .38 

1400ms .38 .49 .63 .48 .60 .49 .72 .45 .74 .44 .93 .25 

1600ms .84 .37 .39 .49 .58 .49 .83 .38 .87 .33 .94 .24 

1800ms .79 .41 .46 .50 .42 .49 .82 .39 .93 .25 .89 .31 

400ms .46 .50 .46 .50 .67 .47 .50 .50 .87 .34 .93 .25 

600ms .58 .49 .82 .39 .67 .47 .26 .44 .86 .35 .81 .39 

800ms .72 .45 .87 .34 .79 .41 .77 .42 .84 .36 .93 .26 

1000ms .50   .50 .40 .49 .71 .46 .95 .21 .86 .35 .91 .29 

1200ms .26 .44 .72 .45 .39 .49 .62 .49 .53 .50 .94 .24 

1400ms .32 .47 .64 .48 .40 .49 .59 .49 .71 .46 .86 .34 

1600ms .36 .48 .76 .43 .20 .40 .83 .38 .50 .50 .91 .29 

1800ms .23 .42 .52 .50 .49 .50 .76 .43 .71 .46 .96 .20 
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Πίλαθαο αξ. 18: ύλνιν απαληήζεσλ αλά ζπλαίζζεκα θαη αλά ρξόλν πξνβνιήο 

  Υαξά Λχπε Θπκφο  Αεδία Έθπιεμε Φφβνο χλνιν 

400ms 

Υαξά 550 16 24 135 14 8 747 

Λχπε 27 350 20 19 23 18 457 

Θπκφο 1 56 471 84 61 59 732 

 Αεδία 6 54 35 216 72 47 430 

Έθπιεμε 24 89 11 139 353 236 852 

Φφβνο 10 53 57 25 95 250 490 

raw hit 89.00 56.63 76.21 34.95 57.12 40.45 
 

Γηνξζσκέλν 65.53 43.37 49.04 17.56 23.67 20.64 
 

600ms 

Υαξά 500 13 16 37 12 12 590 

Λχπε 13 329 18 78 28 18 484 

Θπκφο 8 49 536 32 21 53 699 

 Αεδία 9 28 19 365 26 25 472 

Έθπιεμε 76 61 7 21 487 86 738 

Φφβνο 12 138 22 85 44 424 725 

raw hit 80.91 53.24 86.73 59.06 78.80 68.61 
 

Γηνξζσκέλν 68.56 36.19 66.51 45.67 52.00 40.12 
 

800ms 

Υαξά 571 25 8 18 9 3 634 

Λχπε 6 492 16 32 23 29 598 

Θπκφο 8 29 536 29 73 77 752 

 Αεδία 8 17 23 423 23 31 525 

Έθπιεμε 21 28 11 45 445 108 658 

Φφβνο 4 27 24 71 45 370 541 

raw hit 92.39 79.61 86.73 68.45 72.01 59.87 
 

Γηνξζσκέλν 83.21 65.50 61.82 55.15 48.70 40.95 
 

1000ms 

Υαξά 563 36 5 14 18 17 653 

Λχπε 6 439 14 87 12 130 688 

Θπκφο 7 45 539 40 54 37 722 

 Αεδία 5 42 15 410 45 35 552 

Έθπιεμε 30 48 8 55 242 32 415 

Φφβνο 7 8 37 12 247 367 678 

raw hit 91.10 71.04 87.22 66.34 39.16 59.39 
 

Γηνξζσκέλν 78.54 45.33 65.11 49.28 22.83 32.15 
 

1200ms 

Υαξά 546 27 15 38 7 12 645 

Λχπε 7 445 168 142 27 27 816 

Θπκφο 10 37 232 117 19 59 474 

 Αεδία 9 38 26 261 25 35 394 

Έθπιεμε 43 24 57 34 484 180 822 

Φφβνο 3 47 120 26 56 305 557 

raw hit 88.35 72.01 37.54 42.23 78.32 49.35 
 

Γηνξζσκέλν 74.79 39.27 18.37 27.98 46.11 27.02 
 

 

Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

193 
 

1400ms 

Υαξά 555 18 5 12 9 11 610 

Λχπε 10 403 90 16 14 21 554 

Θπκφο 4 81 448 157 18 153 861 

 Αεδία 4 24 19 214 26 30 317 

Έθπιεμε 41 42 17 166 393 93 752 

Φφβνο 4 50 39 53 158 310 614 

raw hit 89.81 65.21 72.49 34.63 63.59 50.16 
 

Γηνξζσκέλν 81.71 47.44 37.72 23.38 33.23 25.33 
 

1600ms 

Υαξά 571 9 15 17 10 16 638 

Λχπε 7 512 53 22 40 134 768 

Θπκφο 9 10 425 92 22 66 624 

 Αεδία 4 16 26 371 42 43 502 

Έθπιεμε 24 19 5 89 357 119 613 

Φφβνο 3 52 94 27 147 240 563 

raw hit 92.39 82.85 68.77 60.03 57.77 38.83 
 

Γηνξζσκέλν 82.69 55.23 46.84 44.37 33.64 16.55 
 

1800ms 

Υαξά 571 9 10 9 14 11 624 

Λχπε 4 487 11 57 13 63 635 

Θπκφο 4 20 506 44 19 114 707 

 Αεδία 13 26 12 315 108 17 491 

Έθπιεμε 20 30 5 45 305 132 537 

Φφβνο 6 46 74 148 159 281 714 

raw hit 92.39 78.80 81.88 50.97 49.35 45.47 
 

Γηνξζσκέλν 84.55 60.44 58.60 32.70 28.03 17.89 
 

χλνιν 

Υαξά 4427 153 98 280 93 90 5141 

Λχπε 80 3457 390 453 180 440 5000 

Θπκφο 51 327 3693 595 287 618 5571 

 Αεδία 58 245 175 2575 367 263 3683 

Έθπιεμε 279 341 121 594 3066 986 5387 

Φφβνο 49 421 467 447 951 2547 4882 

χλνιν 4944 4944 4944 4944 4944 4944 29664 

raw hit 89.54 69.92 74.70 52.08 62.01 51.52 
 

Γηνξζσκέλν 77.11 48.34 49.52 36.41 35.30 26.88   
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Πίλαθαο αξ. 19: Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή γηα όια ηα ζηνηρεία από ην ηεζη παξνηκηώλ 

ηνηρείν Μέζε Σηκή Σππηθή απφθιηζε 

Παξνηκίεο 1 0.56 0.5 

Παξνηκίεο 2 0.83 0.37 

Παξνηκίεο 3 0.84 0.36 

Παξνηκίεο 4 0.74 0.43 

Παξνηκίεο 5 0.74 0.43 

Παξνηκίεο 6 0.86 0.33 

Παξνηκίεο 7 0.5 0.5 

Παξνηκίεο 8 0.64 0.47 

Παξνηκίεο 9
* 

0.17 0.37 

Παξνηκίεο 10 0.69 0.45 

Παξνηκίεο 11 0.7 0.45 

Παξνηκίεο 12 0.83 0.36 

Παξνηκίεο 13 0.85 0.35 

Παξνηκίεο 14 0.79 0.4 

Παξνηκίεο 15 0.81 0.38 

Παξνηκίεο 16
* 

0.08 0.28 

Παξνηκίεο 17 0.91 0.27 

Παξνηκίεο 18 0.79 0.4 

Παξνηκίεο 19 0.86 0.34 

Παξνηκίεο 20 0.78 0.41 

Παξνηκίεο 21 0.82 0.38 

Παξνηκίεο 22 0.73 0.44 

Παξνηκίεο 23 0.75 0.43 

Παξνηκίεο 24 0.79 0.4 

Παξνηκίεο 25 0.76 0.42 

Παξνηκίεο 26 0.71 0.45 

Παξνηκίεο 27 0.66 0.47 

Παξνηκίεο 28 0.77 0.41 

Παξνηκίεο 29 0.82 0.38 

Παξνηκίεο 30 0.72 0.44 

*Σα πνιχ ρακειά απνηειέζκαηα ζηηο δνθηκαζίεο αξ. 9 θαη 16 νθείινληαη ζε ηερληθφ ιάζνο θαηά ηελ 

εηνηκαζία ηεο ςεθηαθήο δνθηκαζία θαη νη ζπγθεθξηκέλεο παξνηκίεο αθαηξέζεθαλ απφ ηα 

απνηειέζκαηα θαηά ηελ αλάιπζε.  
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Πίλαθαο 20: Πεξηγξαθηθά Απνηειέζκαηα γηα ηα γλσζηηθά ηεζη 

Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή απνηειεζκάησλ δνθηκίσλ κέηξεζεο ηεο Δπεηζνδηαθήο Μλήκεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HVLT1 HVLT4 
HVLT 1 - 

3 

Logical 

1 

Logical 

recall 

18-25 

Μ.Σ. 6.95 10.07 27.54 29.83 28.02 

Σ.Α. 1.80 1.49 3.56 6.47 7.00 

min. 4.00 6.00 17.00 11.00 4.00 

max. 11.00 12.00 34.00 41.00 42.00 

26-35 

Μ.Σ. 7.40 9.52 27.43 31.89 28.77 

Σ.Α. 1.74 1.77 4.20 5.86 5.79 

min. 3.00 4.00 16.00 17.00 14.00 

max. 11.00 12.00 34.00 43.00 41.00 

36-54 

Μ.Σ. 7.37 9.05 26.68 32.19 28.27 

Σ.Α. 1.94 1.95 4.48 5.49 5.30 

min. 3.00 4.00 15.00 18.00 14.00 

max. 11.00 12.00 34.00 44.00 41.00 

55-70 

Μ.Σ. 5.66 7.54 22.77 24.57 19.95 

Σ.Α. 1.52 2.38 4.51 6.38 6.52 

min. 3.00 3.00 10.00 9.00 8.00 

max. 10.00 12.00 34.00 39.00 38.00 

>71 

Μ.Σ. 4.12 4.16 16.16 17.92 11.04 

Σ.Α. 1.29 2.24 5.02 7.47 7.38 

min. 1.00 0.00 3.00 2.00 0.00 

max. 6.00 8.00 25.00 37.00 34.00 

χλνιν 

Μ.Σ. 6.48 8.24 24.56 28.06 24.03 

Σ.Α. 2.08 2.80 5.99 8.15 9.09 

min. 1.00 0.00 3.00 2.00 0.00 

max. 11.00 12.00 34.00 44.00 42.00 Γιώ
ργ
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Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή απνηειεζκάησλ δνθηκίσλ κέηξεζεο ησλ Δθηειεζηηθψλ Λεηηνπξγηψλ 

Ζιηθηαθή 

νκάδα 

Trail_a Trail_b Symbol_Digit Animals f 

18-25 

Μ.Σ. 36.34 71.20 59.68 15.61 12.27 

Σ.Α. 14.11 21.94 8.30 3.12 3.07 

min. 16.00 36.00 42.00 10.00 6.00 

max. 81.00 132.00 73.00 23.00 18.00 

26-35 

Μ.Σ. 35.92 70.61 56.31 16.49 12.72 

Σ.Α. 11.95 20.10 7.75 3.46 3.60 

min. 13.00 37.00 38.00 10.00 4.00 

max. 87.00 157.00 74.00 30.00 20.00 

36-54 

Μ.Σ. 40.26 80.85 49.71 14.99 12.59 

Σ.Α. 11.49 24.61 10.37 3.65 3.52 

min. 17.00 28.00 11.00 8.00 3.00 

max. 69.00 161.00 68.00 25.00 23.00 

55-70 

Μ.Σ. 58.21 132.09 35.20 12.95 10.77 

Σ.Α. 24.27 47.41 9.98 3.09 3.57 

min. 23.00 45.00 16.00 8.00 4.00 

max. 141.00 295.00 59.00 23.00 18.00 

>71 

Μ.Σ. 88.61 229.18 20.43 10.04 7.37 

Σ.Α. 32.13 96.88 9.50 2.68 2.63 

min. 28.00 63.00 5.00 4.00 2.00 

max. 161.00 525.00 45.00 17.00 14.00 

χλνιν 

Μ.Σ. 49.74 110.42 45.45 14.31 11.39 

Σ.Α. 27.07 74.35 16.47 3.96 3.86 

min. 13.00 28.00 5.00 4.00 2.00 

max. 161.00 525.00 74.00 30.00 23.00 
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Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή απνηειεζκάησλ δνθηκίσλ κέηξεζεο ησλ Γισζζηθψλ Λεηηνπξγηψλ 

Ζιηθηαθή νκάδα Παξνηκίεο BNT PPVT 

18-25 

Μ.Σ. 23.34 16.73 27.39 

Σ.Α. 3.6 2.67 3.11 

min. 9 8 17 

max. 28 20 32 

26-35 

Μ.Σ. 23.44 17.43 27.89 

Σ.Α. 3.41 2.08 3.14 

min. 9 10 17 

max. 27 20 32 

36-54 

Μ.Σ. 23.05 17.12 27.49 

Σ.Α. 4.59 2.35 3.56 

min. 8 10 17 

max. 28 20 32 

55-70 

Μ.Σ. 20.75 15.25 24.5 

Σ.Α. 5.31 3.55 4.84 

min. 6 6 9 

max. 27 20 32 

>71 

Μ.Σ. 14.67 10.16 18.47 

Σ.Α. 5.76 4.82 6.73 

min. 4 0 3 

max. 26 19 32 

χλνιν 

Μ.Σ. 21.4 15.67 25.56 

Σ.Α. 5.5 4.01 5.47 

min. 4 0 3 

max. 28 20 32 
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Πίλαθαο αξ. 21: Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλά ειηθηαθή νκάδα γηα ειηθία, εθπαηδεπηηθό 

επίπεδν θαη ζπλνιηθή πνηόηεηα δσήο 

 

Ζιηθηαθή νκάδα Δθπαίδεπζε Ζιηθία QoL 

18-25 

Μέζε Σηκή 6.10 23.61 68.98 

Σππηθή Απφθιηζε 0.66 1.76 10.96 

Διάρηζηε Σηκή 5.00 18.00 43.75 

Μέγηζηε Σηκή 7.00 25.00 90.75 

26-35 

Μέζε Σηκή 6.16 30.13 68.94 

Σππηθή Απφθιηζε 0.64 2.71 9.13 

Διάρηζηε Σηκή 5.00 26.00 45.25 

Μέγηζηε Σηκή 7.00 35.00 89.25 

36-54 

Μέζε Σηκή 5.62 45.53 68.84 

Σππηθή Απφθιηζε 0.92 5.80 11.60 

Διάρηζηε Σηκή 3.00 36.00 37.50 

Μέγηζηε Σηκή 7.00 54.00 94.00 

55-70 

Μέζε Σηκή 4.82 62.46 68.20 

Σππηθή Απφθιηζε 1.19 4.98 10.24 

Διάρηζηε Σηκή 2.00 55.00 37.50 

Μέγηζηε Σηκή 7.00 70.00 86.00 

>71 

Μέζε Σηκή 3.59 78.63 66.74 

Σππηθή Απφθιηζε 1.49 4.89 11.98 

Διάρηζηε Σηκή 1.00 71.00 28.25 

Μέγηζηε Σηκή 7.00 90.00 81.50 

χλνιν 

Μέζε Σηκή 5.36 46.77 68.42 

Σππηθή Απφθιηζε 1.35 19.56 10.64 

Διάρηζηε Σηκή 1.00 18.00 28.25 

Μέγηζηε Σηκή 7.00 90.00 94.00 
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Πίλαθαο αξ.22: Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα γηα ηεζη θνηλσληθήο λόεζεο αλά ειηθηαθή νκάδα 

 

Ζιηθηαθή 

νκάδα 

CAM 

faces 

CAM 

sounds 

Total 

CAM 

Speed 

Movies 

Eyes 

Emotion 

Eyes 

sex 
Faces Basic Complex 

18-25 

Μ.Σ. 34.37 33.83 68.20 70.51 24.27 34.44 17.76 9.39 8.37 

Σ.Α. 4.93 4.10 8.24 6.79 3.91 1.52 1.68 0.63 1.43 

min. 23.00 23.00 49.00 44.00 16.00 30.00 14.00 8.00 6.00 

max. 41.00 41.00 79.00 86.00 30.00 36.00 20.00 10.00 10.00 

26-35 

Μ.Σ. 34.93 33.75 68.68 73.65 24.92 34.24 18.14 9.34 8.80 

Σ.Α. 4.50 3.25 6.61 4.68 3.03 1.42 1.43 0.98 0.92 

min. 18.00 25.00 53.00 60.00 18.00 30.00 11.00 4.00 7.00 

max. 44.00 41.00 81.00 82.00 34.00 36.00 20.00 10.00 10.00 

36-54 

Μ.Σ. 32.96 32.95 65.90 67.12 22.96 34.21 16.88 9.08 7.79 

Σ.Α. 5.62 4.39 8.99 8.65 4.26 1.42 1.95 0.91 1.42 

min. 20.00 18.00 41.00 29.00 13.00 31.00 10.00 6.00 4.00 

max. 43.00 40.00 80.00 79.00 31.00 36.00 20.00 10.00 10.00 

55-70 

Μ.Σ. 27.61 27.77 55.38 56.00 19.89 33.20 16.05 8.41 7.64 

Σ.Α. 6.12 7.40 12.74 13.16 4.89 1.97 2.19 1.20 1.41 

min. 11.00 11.00 24.00 18.00 9.00 29.00 11.00 5.00 4.00 

max. 41.00 39.00 77.00 80.00 31.00 36.00 20.00 10.00 10.00 

>71 

Μ.Σ. 20.43 20.49 40.92 45.82 15.45 31.33 13.82 7.35 6.47 

Σ.Α. 5.45 6.35 10.86 10.64 4.58 2.73 2.00 1.35 1.51 

min. 8.00 4.00 12.00 26.00 6.00 25.00 10.00 4.00 3.00 

max. 32.00 36.00 68.00 75.00 26.00 36.00 19.00 10.00 10.00 

χλνιν 

Μ.Σ. 30.67 30.30 60.97 63.90 21.90 33.59 16.70 8.79 7.91 

Σ.Α. 7.42 7.06 13.79 13.41 5.27 2.10 2.35 1.26 1.52 

min. 8.00 4.00 12.00 18.00 6.00 25.00 10.00 4.00 3.00 

max. 44.00 41.00 81.00 86.00 34.00 36.00 20.00 10.00 10.00 
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Πίλαθαο αξ. 23: Απνηειέζκαηα ANOVA γηα ηηο δνθηκαζίεο Κνηλσληθήο Νόεζεο 

 

Γνθηκαζία F(4,304) p 18-24 25-34  35-54 55-70 71-90 Bonferroni post hoc test 
Faces (Total) 49.80 .00 17.76 (1.68) 18.14 (1.43) 16.88 (1.95) 16.05 (2.19) 13.82 (2.00) 18-24>55-70 & 71-90, p<.05 

25-34>35-54, 55-70 & 71-90,  p<.05 

35-54>71-90, p<.05 

55-70>71-90, p<.05 

Faces (Basic) 37.07 .00 9.39 (.63) 9.34 (.38) 9.08 (.91) 8.41 (1.20) 7.35 (1.35) 18-24>55-70 & 71-90, p<.05 

25-34>55-70 & 71-90, p<.05 

35-54>55-70 & 71-90, p<.05 

55-70>71-90, p<.05 

Faces (Social) 27.22 .00 8.37 (1.42) 8.79 (1.92) 7.79 (1.42) 7.64 (1.41) 6.47 (1.51) 18-24>71-90, p<.05 

25-34>35-54, 55-70 & 71-90,  p<.05 

35-54>71-90, p<.05 

55-70>71-90, p<.05 

CAM Total 87.90 .00 68.19 (8.24) 68.68 (6.61) 65.90 (8.99) 55.37 (12.74) 40.82 (10.86) 18-24>55-70 & 71-90, p<.05 

25-34>55-70 & 71-90, p<.05 

35-54>55-70 & 71-90, p<.05 

55-70>71-90, p<.05 

CAM Faces 74.74 .00 34.96 (4.93) 34.93 (4.50) 32.96 (5.62) 27.61 (6.12) 20.43 (5.45) 18-24>55-70 & 71-90, p<.05 

25-34>55-70 & 71-90, p<.05 

35-54>55-70 & 71-90, p<.05 

55-70>71-90, p<.05 

CAM Sounds 69.63 .00 33.83 (4.10) 33.75 (4.25) 32.95 (4.39) 27.77 (7.40) 20.49 (6.35) 18-24>55-70 & 71-90, p<.05 

25-34>55-70 & 71-90, p<.05 

35-54>55-70 & 71-90, p<.05 

55-70>71-90, p<.05 

Eyes Test 51.79 .00 24.27 (3.91) 24.92 (3.03) 22.96 (4.26) 19.89 (4.89) 15.45 (4.57) 18-24>55-70 & 71-90, p<.05 

25-34>35-54, 55-70 & 71-90 p<.05 

35-54>55-70 & 71-90, p<.05 

55-70>71-90, p<.05 

Speed Movies 97.08 .00 70.51 (6.79) 73.65 (4.68) 67.12 (8.65) 56 (13.16) 45.82 (10.84) 18-24>55-70 & 71-90, p<.05 

25-34>35-54, 55-70 & 71-90 p<.05 

35-54>55-70 & 71-90, p<.05 

55-70>71-90, p<.05 

 Γιώ
ργ
ος

 Μ
ετα
ξά
ς



 

201 
 

Πίλαθαο 24: πζρεηίζεηο αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο 

 

  Ζιηθία CAM πνη Eyes Faces Παξνηκίεο 

Ζιηθία 1 -.73 (-.53) -.74 (-.55) -.64 (-.42) -.63 (-.44) -.52 (-.13) 

CAM  1 .81 .76 .68 .67 

πνη   1 .70 .66 .64 

Eyes    1 .62 .63 

Faces     1 .56 

Παξνηκίεο      1 

εκείσζε: ηελ παξέλζεζε παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δνθηκαζηψλ φηαλ απηή ειέγρεηαη γηα ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν.  

 

Πίλαθαο 25: Αλάιπζε δηακεζνιαβεηηθήο παιηλδξόκεζεο ζηηο δνθηκαζίεο Κνηλσληθήο Νόεζεο 

(ειηθία*εθπαίδεπζε) 

 

Δθπαηδεπηηθφ 

Δπίπεδν 

CAM  Speed 

Movies 

 Eyes Test  Faces  

 Δπίδξαζε p Δπίδξαζε p Δπίδξαζε p Δπίδξαζε p 

-1SD -.44 .00 -.42 .00 -.16 .00 -.07 .00 

0 -.35 .00 -.35 .00 -.11 .00 -.06 .00 

+1SD -.26 .00 -.28 .00 -.06 .00 -.04 .00 
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Πίλαθαο 26: πζρεηίζεηο αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ηηο δνθηκαζίεο ηνπ HVLT 

 

  HVLT1 HVLT3 HVLT4 

Total recall 

1_2_3 HVLT_Reserve HVLT_recognition 

Ζιηθία -.52 -.63 -.68 -.64 -.52 -.45 

Ζιηθία*Δθπαίδεπζε -.33 

 

-.44 -.47 -.44 -.31 -.27 

 

Πίλαθαο 27: πζρεηίζεηο αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ γισζζηθώλ δνθηκώλ 

 

  Ζιηθία BNT PPVT Εψα Φ Παξνηκίεο 

Ζιηθία 1 
     

BNT -.56
**

 (-.23) 1 
    

PPVT -.56
** 

(-.24) .76
**

 1 
   

Εψα -.55
** 

(-.31) .49
**

 .58
**

 1 
  

Φ -.45
** 

(-.18) .49
**

 .52
**

 .61
**

 1 
 

Παξνηκίεο -.52
** 

(-.13) .61
**

 .59
**

 .46
**

 .38
**

 1 

 

Πίλαθαο 28: Δπίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηελ επίδνζε ησλ δνθηκαζηώλ γισζζηθώλ δεμηνηήησλ ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα εθπαίδεπζεο 

 

Δθπαηδεπηηθφ 

Δπίπεδν 

ΒΝΣ  PPVT  Παξνηκίεο  

 Δπίδξαζε p Δπίδξαζε P Δπίδξαζε p 

-1SD -.11 .00 -.14 .00 -.08 .00 

0 -.05 .00 -.07 .00 -.04 .01 

+1SD .00 .81 -.01 .62 .00 .84 
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Πίλαθαο 29: Τπνινγηζκνί ηεο επίδξαζεο ησλ δηάθνξσλ κεηαβιεηώλ 

 

Γείθηεο Άκεζε επίδξαζε Έκκεζε επίδξαζε πλνιηθή επίδξαζε 

Ζιηθία  Κνηλσληθή Νφεζε -.33
*** 

-.41
*** 

-.74*** 

Ζιηθία  Δθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο 

-.69*** - -.69*** 

Δθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο  

Κνηλσληθή Νφεζε 

.59*** - .59*** 

 

 

Πίλαθαο 30: Τπνινγηζκνί ηεο επίδξαζεο ησλ δηάθνξσλ κεηαβιεηώλ 

 

Γείθηεο
46

 Άκεζε επίδξαζε Έκκεζε επίδξαζε πλνιηθή επίδξαζε 

Γιψζζα  Κνηλσληθή 

Νφεζε 

.66
*** 

-
 

.66*** 

Ζιηθία  Κνηλσληθή Νφεζε -.35*** -.17*** -.52*** 

Δθπαίδεπζε  Κνηλσληθή 

Νφεζε 

- .42*** .42*** 

Ζιηθία  Γιψζζα -.26*** - -.26*** 

Δθπαίδεπζε  Γιψζζα .63*** - .63*** 

 

 

Πίλαθαο 31: Τπνινγηζκνί ηεο επίδξαζεο ησλ δηάθνξσλ κεηαβιεηώλ 

 

Γείθηεο Άκεζε επίδξαζε Έκκεζε επίδξαζε πλνιηθή επίδξαζε 

Γλ. Απφζεκα  Κνηλσληθή 

Νφεζε 

.56
*** 

-
 

.56*** 

Ζιηθία  Κνηλσληθή Νφεζε -.43*** -.18*** -.61*** 

Δθπαίδεπζε  Κνηλσληθή 

Νφεζε 

- .31*** .31*** 

Ζιηθία  Γλ. Απφζεκα -.33*** - -.33*** 

Δθπαίδεπζε  Γλ. Απφζεκα .55*** - .55*** 

Γλ. Απφζεκα  Δθηειεζηηθέο  .49*** - .49*** 

Ζιηθία  Δθηειεζηηθέο -.55*** -.16*** -.71*** 

Δθπαίδεπζε  Δθηειεζηηθέο - .27*** .27*** 

Γλ. Απφζεκα  Μλήκε .74*** - .74*** 

Ζιηθία  Μλήκε -.28*** -.24*** -.53*** 

Δθπαίδεπζε  Μλήκε - .40*** .40*** 

                                                           
46 Οι αναλύσεις είναι με raw scores 
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Πίλαθαο 32: Απνηειέζκαηα ζύληνκσλ ζπνη: Μέζνδνο Wagner (H) θαη θιαζηθή κέζνδνο (R) 

 (H)  

Φφβνο 

(H) 

Έθπιεμε 

(H) 

Αεδία 

(H) 

Θπκφο 

(H) 

Λχπε 

(H) 

Υαξά 

(R) 

Φφβνο 

(R) 

Έθπιεμε 

(R) 

Αεδία 

(R) 

Θπκφο 

(R) 

Λχπε 

(R) 

Υαξά 

Μ.Σ. .30 .38 .40 .53 .51 .79 .52 .62 .52 .75 .70 .89 

Σ.Α. .17 .16 .20 .21 .21 .20 .21 .18 .20 .17 .21 .14 

Διάρηζηε  .00 .02 .00 .03 .03 .09 .00 .13 .00 .19 .13 .31 

 Μέγηζηε .74 .88 .88 .94 .94 1.00 .94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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Πίλαθαο 33: πζρεηίζεηο κεηαβιεηώλ (θαζαξό ζθνξ) 

πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (1), ηελ ειηθία (2), 

ην ζπλνιηθφ ζθνξ γηα ην CAM (3), γηα ην ηεζη κε ηα ζχληνκα βίληεν (4), ην ζπλνιηθφ ζθνξ γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην βιέκκα (5) θαη ζην πξφζσπν (6), ηνλ ζπλνιηθφ 

αξηζκφ απζφξκεησλ απαληήζεσλ ζην BNT (7), ηνλ αξηζκφ άκεζσλ αλαθιήζεσλ ζηελ 1
ε
 δνθηκή ηνπ 

HVLT (8), ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ πνπ αλαθιήζεθαλ κεηά απφ 25 ιεπηά γηα ην HVLT (9), ην ζχλνιν 

ησλ αλαθιήζεσλ γηα ηηο 3 πξψηεο δνθηκέο ζην HVLT (10), ζχλνιν νξζψλ απαληήζεσλ ζην Symbol 

Digit (11), ζχλνιν ιέμεσλ κε δψα πνπ αλαθιήζεθαλ νξζά απφ ηε καθξνρξφληα κλήκε ζε έλα ιεπηφ 

(12) θαη ζχλνιν ιέμεσλ πνπ αξρίδνπλ απφ ην γξάκκα «θ» (13), ηα απνηειέζκαηα ζε αληίζηξνθν 

ρξφλν
47

 δεπηεξνιέπησλ γηα ην Trail A (14) θαη Trail Β (15), ην ζχλνιν ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζην 

ηεζη κε ηηο παξνηκίεο (16) θαη ην ζχλνιν ησλ άκεζσλ αλαθιήζεσλ ζην ηεζη ινγηθήο κλήκεο (17) θαη 

ην ζχλνιν ησλ αξγνπνξεκέλσλ αλαθιήζεσλ ζην ίδην ηεζη (18).  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

(1) 1                                   

(2) -.67 1                                 

(3) .68 -.72 1                               

(4) .69 -.74 .81 1                             

(5) .62 -.64 .76 .70 1                           

(6) .55 -.62 .68 .66 .62 1                         

(7) .63 -.55 .63 .59 .57 .54 1                       

(8) .44 -.51 .50 .54 .47 .48 .54 1                     

(9) .58 -.67 .65 .65 .57 .60 .63 .71 1                   

(10) .54 -.64 .62 .64 .56 .60 .63 .89 .86 1                 

(11) .69 -.68 .63 .64 .57 .54 .63 .50 .62 .61 1               

(12) .71 -.83 .70 .68 .65 .55 .59 .53 .66 .63 .70 1             

(13) .51 -.54 .57 .54 .52 .49 .48 .48 .58 .56 .56 .59 1           

(14) .48 -.44 .45 .43 .45 .38 .47 .47 .53 .51 .47 .46 .61 1         

(15) .66 -.66 .59 .60 .55 .53 .68 .49 .62 .60 .68 .75 .54 .48 1       

(16) .69 -.72 .64 .65 .59 .54 .71 .51 .67 .61 .70 .78 .51 .44 .84 1     

(17) .66 -.51 .67 .64 .63 .56 .60 .45 .58 .54 .56 .58 .46 .37 .56 .58 1   

(18)  .60 -.58 .63 .61 .58 .51 .70 .66 .64 .70 .58 .60 .57 .50 .62 .63 .57 1 

 

 

 

                                                           
47

 Γηα θαιχηεξε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηα απνηειέζκαηα ζην Trail A θαη Β αθαηξέζεθαλ απφ 
ην 0, ψζηε λα είλαη ζεηηθέο νη ζπζρεηίζεηο ζε πεξίπησζε θαιχηεξνπ απφηειέζκαηνο.  
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Πίλαθαο 34: πζρεηίζεηο κεηαβιεηώλ (z-scores). 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 1 

                 2 -.64 1 

                3 .65 -.72 1 

               4 .66 -.74 .81 1 

              5 .59 -.64 .76 .70 1 

             6 .52 -.62 .68 .66 .62 1 

            7 .61 -.55 .63 .59 .57 .54 1 

           8 .41 -.51 .50 .54 .47 .48 .54 1 

          9 .56 -.67 .65 .65 .57 .60 .63 .71 1 

         10 .52 -.64 .62 .64 .56 .60 .63 .89 .86 1 

           11 .67 -.68 .63 .64 .57 .54 .63 .50 .62 .61 1 

       12 .68 -.83 .70 .68 .65 .55 .59 .53 .66 .63 .70 1 

      13 .50 -.54 .57 .54 .52 .49 .48 .48 .58 .56 .56 .59 1 

     14 .47 -.44 .45 .43 .45 .38 .47 .47 .53 .51 .47 .46 .61 1 

    15 .64 -.66 .59 .60 .55 .53 .68 .49 .62 .60 .68 .75 .54 .48 1 

   16 .67 -.72 .64 .65 .59 .54 .71 .51 .67 .61 .70 .78 .51 .44 .84 1 

  17 .63 -.51 .67 .64 .63 .56 .60 .45 .58 .54 .56 .58 .46 .37 .56 .58 1 

 18 .58 -.58 .63 .61 .58 .51 .70 .66 .64 .70 .58 .60 .57 .50 .62 .63 .57 1 
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Πίλαθαο 35: Αλαιπηηθά Απνηειέζκαηα γηα Μνληέια Γνκηθώλ Δμηζώζεσλ 

Μνληέιν 1 

ηελ παξέλζεζε ηεο αζηάζκηηεο ηηκήο παξνπζηάδεηαη ην ηππηθφ ζθάικα. 

Παξάκεηξνο Σηκή 

(Αζηάζκηζηε) 

  

Σηκή 

(ηαζκηζκέλε) 

p Confidence 

Interval 

95% 

Γηαθχκαλζε 

(Confidence 

Interval 95%) 

Γνκηθά ηνηρεία Μνληέινπ 

Κνηλσληθή Νφεζε  Ζιηθία -.74 (.04) -.81 .00 -.81, -.67 .29  (.23, .36) 

ηνηρεία Μεηξήζεσλ 

Total CAM  Κνηλσληθή Νφεζε 1 (Constrained) .92 -  .16 (.12, .21) 

Speed Movies  Κνηλσληθή Νφεζε .96 (.04) .88 .00 .88, 1.00 .22 (.17, .27) 

Eyes Test  Κνηλσληθή Νφεζε .89 (.04) .81 .00 .80, .97 .34 (.28, .40) 

Faces Test  Κνηλσληθή Νφεζε .83 (.04) .75 .00 .73, .92 .43 (.36, .51) 

 εκείσζε: ρ
2
(9)=7.74, p>ρ

2
=.56, RMSEA=.00, 90% CI, lower bound=.00, upper bound=.06, 

AIC=3276.10, BIC=3309.70, CFI=1.00, SRMR=.01 

Μνληέιν 2 

Παξάκεηξνο Σηκή 

(Αζηάζκηζηε) 

Σηκή 

(ηαζκηζκέλε) 

p Confidence 

Interval 

95% 

Γηαθχκαλζε 

(Confidence 

Interval 95%) 

Γνκηθά ηνηρεία Μνληέινπ 

Κνηλσληθή Νφεζε  Ζιηθία -.54 (.04) -.59 .00 -.62, -.45 .23  (.19, .29) 

Κνηλσληθή Νφεζε  Δθπαίδεπζε .32 (.04) .35 .00 .24, .40  

ηνηρεία Μεηξήζεσλ 

Total CAM  Κνηλσληθή Νφεζε 1 (Constrained) .91 -  .16 (.13, .21) 

Speed Movies  Κνηλσληθή Νφεζε .97 (.04) .89 .00 .89, 1.00 .22 (.17, .26) 

Eyes Test  Κνηλσληθή Νφεζε .89 (.04) .81 .00 .80, .97 .34 (.28, .40) 

Faces Test  Κνηλσληθή Νφεζε .82 (.05) .75 .00 .72, .92 .43 (.36, .52) 

πζρεηίζεηο 

Ζιηθία ↔ Δθπαίδεπζε -.64 (.03)  .00 -.69, -.59  

 εκείσζε: ρ
2
(12)=10.36, p>ρ

2
=.58, RMSEA=.00, 90% CI, lower bound= .00, upper bound=.05, 

AIC=3934.06, BIC=3975.13, CFI=1.00, SRMR=.01,  1-2:Δ ρ
2
(2.62), Δdf (3), p>.25 
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Μνληέιν 3 

Παξάκεηξνο Σηκή 

(Αζηάζκηζηε) 

Σηκή 

(ηαζκηζκέλ

ε) 

p Confide

nce 

Interval 

95% 

Γηαθχκαλζε 

(Confidence Interval 

95%) 

Γνκηθά ηνηρεία Μνληέινπ 

Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο  Ζιηθία -.83 (.03) -.87 .00 -.89, -

.77 

.29  (.23, .36) 

ηνηρεία Μεηξήζεσλ 

SDMT  Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο 1 

(Constrained) 

.95 -  .10 (.07, .15) 

Trail A  Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο .84 (.04) .79 .00 .75, .92 .37 (.31, .44) 

Trail B  Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο .86 (.04) .82 .00 .78, .94 .33 (.27, .40) 

COWAT A  Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο .66 (.05) .63 .00 .56, .76 .60 (.51, .71) 

COWAT B  Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο .54 (.05) .51 .00 .43, .65 .73 (.62, .86) 

πζρεηίζεηο 

Trail A ↔ Trail B .18  .00 .13, .23  

COWAT A↔ COWAT B .29  .00 .20, .37  

 εκείσζε: ρ
2
(10)=15.67, p>ρ

2
=.10, RMSEA=.06, 90% CI, lower bound=.02, upper bound=.10, 

AIC=5573.55, BIC=5840.75, CFI=.99,  SRMR =.02 

Μνληέιν 4 

Παξάκεηξνο Σηκή 

(Αζηάζκηζηε) 

Σηκή 

(ηαζκηζκέλε) 

p Confidence 

Interval 

95% 

Γηαθχκαλζε 

(Confidence 

Interval 95%) 

Γνκηθά ηνηρεία Μνληέινπ 

Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο  Ζιηθία -.62 (.04) -.66 .00 -.69, -.55 .14  (.11, .19) 

Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο  Δθπαίδεπζε .31 (.04) .33 .00 .24, .38  

ηνηρεία Μεηξήζεσλ 

SDMT  Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο 1 (Constrained) .93 -  .13  (.10, .18) 

Trail A  Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο .86 (.04) .80 .00 .77, .95 .35 (.29, .42) 

Trail B  Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο .89 (.04) .83 .00 .81, .97 .31 (.25, .37) 

COWAT A  Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο .68 (.05) .64 .00 .58, .78 .59 (.50, .69) 

COWAT B  Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο .57 (.06) .53 .00 .46, .68 .71 (.61, .84) 

πζρεηίζεηο 

Ζιηθία ↔ Δθπαίδεπζε -.64  .00 -.69, -.59  

Trail A ↔ Trail B .16  .00 .11, .21  

COWAT A↔ COWAT B .27  .00 .19, .35  

 εκείσζε:  ρ
2
(14)=29.69, p<ρ

2
=.00, RMSEA=.06, 90% CI, lower bound=.03, upper bound=.09, 

AIC=4577.73, BIC=4641.20, CFI=.99 θαη  SRMR =.02.  
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Μνληέιν 5 

Παξάκεηξνο Σηκή 

(Αζηάζκηζηε) 

Σηκή 

(ηαζκηζκέλε) 

p Confidenc

e Interval 

95% 

Γηαθχκαλζε 

(Confidence 

Interval 95%) 

Γνκηθά ηνηρεία Μνληέινπ 

Γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο  Ζιηθία -.24 (.05) -.31 .00 -.33, -.15 .18  (.12, .26) 

Γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο  Δθπαίδεπζε .47 (.04) .61 .00 .38, .56  

ηνηρεία Μεηξήζεσλ 

BNT  Γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο 1 

(Constrained) 

.78 -  .39  (.31, .50) 

PPVT  Γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο .98 (.05) .77 .00 .88, 1.00 .41 (.31, .51) 

Παξνηκίεο  Γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο .99 (.07) .78 .00 .84, 1.00 .39 (.32, .49) 

πζρεηίζεηο 

Ζιηθία ↔ Δθπαίδεπζε -.64  .00 -.69, -.59  

BNT ↔ PPVT .17  .00 .10, .24  

εκείσζε: ρ
2
(3)=4.00, p>ρ

2
=.33, RMSEA=.02, 90% CI, lower bound=.00, upper bound=.10, 

AIC=3555.73, BIC=3604.27, CFI=.99 θαη  SRMR =.01.  
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Μνληέιν 6 

Παξάκεηξνο Σηκή 

(Αζηάζκηζηε) 

Σηκή 

(ηαζκηζκέλε) 

p Confidenc

e Interval 

95% 

Γηαθχκαλζε 

(Confidence 

Interval 95%) 

Γνκηθά ηνηρεία Μνληέινπ 

Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο  Ζιηθία -.83 (.03) -.90 .00 -.89, -.77 .16  (.12, .20) 

Κ. Νφεζε  Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο .84 (.04) .86 .00 .76, .95 .21 (.16, .28) 

ηνηρεία Μεηξήζεσλ 

Total CAM  Κνηλσληθή Νφεζε 1 

(Constrained) 

.92 -  .16  (.12, .20) 

Speed Movies  Κνηλσληθή Νφεζε .96 (.04) .88 .00 .88, 1.00 .22 (.18, .27) 

Eyes Test  Κνηλσληθή Νφεζε .89 (.04) .82 .00 .81, .98 .33 (.27, .40) 

Faces Test  Κνηλσληθή Νφεζε .82 (.05) .75 .00 .72, .92 .44 (.37, .52) 

SDMT  Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο 1 

(Constrained) 

.92   .14 (.11, .19) 

Trail A  Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο .85 (.04) .78 .00 .76, .94 .38 (.32, .46) 

Trail B  Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο .89 (.04) .82 .00 .81, .98 .32 (.26, .38) 

πζρεηίζεηο 

Trail A ↔ Trail B .19  .00 .13, .24  

εκείσζε: ρ
2
(18)=40.35, p>ρ

2
=.00, RMSEA=.06, 90% CI, lower bound=.04, upper bound=.09, 

AIC=6696.54, BIC=6786.14, CFI=.99 θαη  SRMR=.02 
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Μνληέιν 7 

Παξάκεηξνο Σηκή 

(Αζηάζκηζηε) 

Σηκή 

(ηαζκηζκέλε) 

p Confidenc

e Interval 

95% 

Γηαθχκαλζε 

(Confidence 

Interval 95%) 

Γνκηθά ηνηρεία Μνληέινπ 

Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο  Ζιηθία -.83 (.03) -.88 .00 -.89, -.77 .20  (.16, .26) 

Κ. Νφεζε  Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο .49 (.04) .51 .00 .30, .68 .24 (.19, .30) 

Κνηλσληθή Νφεζε  Ζιηθία -.33 (.03) -.36  -.49, -.16  

ηνηρεία Μεηξήζεσλ 

Total CAM  Κνηλσληθή Νφεζε 1 

(Constrained) 

.92 -  .16  (.12, .20) 

Speed Movies  Κνηλσληθή Νφεζε .96 (.04) .88 .00 .88, 1.00 .22 (.18, .27) 

Eyes Test  Κνηλσληθή Νφεζε .89 (.04) .82 .00 .81, .98 .33 (.27, .40) 

Faces Test  Κνηλσληθή Νφεζε .82 (.05) .75 .00 .72, .92 .44 (.37, .52) 

SDMT  Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο 1 

(Constrained) 

.95   .14 (.11, .19) 

Trail A  Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο .85 (.04) .79 .00 .76, .94 .38 (.32, .46) 

Trail B  Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο .89 (.04) .82 .00 .81, .98 .32 (.26, .38) 

πζρεηίζεηο 

Trail A ↔ Trail B .18  .00 .12, .23  

εκείσζε: ρ
2
(17)=28.05, p>ρ

2
=.04, RMSEA=.05, 90% CI, lower bound=.01, upper bound=.07, 

AIC=6686.24, BIC=6779.57, CFI=.99 θαη  SRMR=.02 
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Μνληέιν 8 

Παξάκεηξνο Σηκή 

(Αζηάζκηζηε) 

Σηκή 

(ηαζκηζκέλε) 

p Confidence 

Interval 95% 

Γηαθχκαλζε 

(Confidence Interval 

95%) 

Γνκηθά ηνηρεία Μνληέινπ 

Κνηλσληθή Νφεζε  Γιψζζα 2.72 (.26) .66 .00 .57, .75 17.43  (11.32, 26.83) 

Κνηλσληθή Νφεζε  Ζιηθία -.23 (.03) -.35 .00 -.45, -.26  

Γιψζζα  Ζιηθία -.04 (.01) -.26 .00 -.37, -.14 2.87 (2.11, 3.91) 

Γιψζζα  Δθπαίδεπζε 1.44 (.14) .63 .00 .54, .73  

ηνηρεία Μεηξήζεσλ 

Total CAM  Κνηλσληθή 

Νφεζε 

1 

(Constrained) 

.91 - .89, .93 32.45  (25.78, 40.87) 

Speed Movies  Κνηλσληθή 

Νφεζε 

.94 (.04) .88 .00 .86, .91 39.01 (31.82, 47.82) 

Eyes Test  Κνηλσληθή Νφεζε .34 (.01) .82 .00 .78, .85 9.17 (766., 10.99) 

Faces Test  Κνηλσληθή Νφεζε .14 (.01) .76 .00 .71, .81 2.35 (1.98, 2.79) 

BNT  Γιψζζα 1 

(Constrained) 

.76 - .71, .82 6.70 (5.52, 8.15) 

PPVT  Γιψζζα 1.36 (.07) .76 .00 .71, .82 12.45 (10.25, 15.12) 

Παξνηκίεο  Γιψζζα 1.45 (.10) .81 .00 .76, .86 10.29 (8.31, 12.74) 

πζρεηίζεηο 

BNT ↔ PPVT 3.98 .43 .00 .33, .54  

Ζιηθία ↔ Δθπαίδεπζε -17.35 -.68 .00 -.73, -.63  

εκείσζε: ρ
2
(23)= 32.28, p<ρ

2
=.06, RMSEA=.04, 90% CI, lower bound=.00, upper bound=.06, 

AIC=15536.37, BIC=15637.37, CFI=.99 θαη  SRMR=.02 
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Μνληέιν 9 

Παξάκεηξνο Σηκή 

(Αζηάζκηζηε) 

Σηκή 

(ηαζκηζκέλε) 

p Confidenc

e Interval 

95% 

Γηαθχκαλζε 

(Confidence 

Interval 95%) 

Γνκηθά ηνηρεία Μνληέινπ 

Κνηλσληθή Νφεζε  Απφζεκα .60 (.06) .56 .00 .47, .74 .14  (.11, .19) 

Κνηλσληθή Νφεζε  Ζιηθία -.39 (.04) -.43 .00 -.47, -.31  

Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο  Απφζεκα .53 (.08) .49 .00 .37, .69 .08 (.05, .13) 

Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο  Ζιηθία -.49 (.05) -.55 .00 -.60, -.40  

Απφζεκα  Ζιηθία  -.27 (.04) -.33 .00 -.36, -.18 .25 (.18, .35) 

Απφζεκα  Δθπαίδεπζε .46 (.05) .55 .00 .36, .56  

Μλήκε  Απφζεκα .62 (.09) .74 .00 .44, .80 .04 (.02, .09) 

Μλήκε  Ζιηθία -.20 (.04) -.28 .00 -.28, -.13  

ηνηρεία Μεηξήζεσλ 

Total CAM  Κνηλσληθή Νφεζε 1 

(Constrained) 

.91 -  .17  (.13, .21) 

Speed Movies  Κνηλσληθή Νφεζε .97 (.04) .88 .00 .89, 1.00 .22 (.18, .27) 

Eyes Test  Κνηλσληθή Νφεζε .90 (.04) .82 .00 .81, .98 .33 (.27, .40) 

Faces Test  Κνηλσληθή Νφεζε .83 (.05) .76 .00 .73, .93 .43 (.36, .50) 

SDMT  Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο 1 

(Constrained) 

.91 -  .17 (.13, .22) 

Trail A  Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο .90 (.05) .82 .00 .81, .99 .33 (.27, .40) 

Trail B  Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο .94 (.04) .85 .00 .85, 1.00 .27 (.22, .33) 

BNT  Απφζεκα 1 

(Constrained) 

.84 -  .30 (.24, .37) 

PPVT  Απφζεκα .99 (.05) .83 .00 .88, 1.00 .31 (.25, .39) 

Παξνηκίεο  Απφζεκα .90 (.06) .75 .00 .76, 1.00 .44 (.36, .53) 

HVLT 1  Μλήκε 1 

(Constrained) 

.75 -  .50 (.41, .60) 

HVLT 4  Μλήκε 1.00 (.08) .86 .00 1.00 .30 (.25, .37) 

HVLT 1+2+3  Μλήκε 1.00 (.05) .86 .00 1.00 .33 (.27, .31) 

Λνγηθή 1  Μλήκε 1.00 (.08) .82 .00 .99, 1.00 .33 (.27, .41) 

Λνγηθή 2  Μλήκε 1.00 (.09) .87 .00 1.00 .24 (.18, .30) 

πζρεηίζεηο 

Trail A ↔ Trail B .13  .00 .08, .18  

BNT ↔ PPVT .07  .01 .02, .13  

Παξνηκίεο ↔ Κνηλσληθή Νφεζε .09  .00 .04, .13  

HVLT 1 ↔ HVLT 4 .12  .00 .06, .18  

HVLT 1 ↔ HVLT 1+2+3 .32  .00 .24, .39  

HVLT 4 ↔ HVLT 1+2+3 .19  .00 .13, .24  

Λνγηθή 1 ↔ Λνγηθή 2 .21  .00 .15, .27  

Ζιηθία ↔ Δθπαίδεπζε -.64  .00 -.69, -.59  

εκείσζε: ρ
2
(121)= 284.42, p>ρ

2
=.00, RMSEA=.06, 90% CI, lower bound=.05, upper bound=.07, 

AIC=9544.63, BIC=9712.63, CFI=.97 θαη  SRMR=.03 
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