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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Σν πεδίν ηεο λεπξναηζζεηηθήο ζεσξείηαη έλαο πξόζθαηνο δηεπηζηεκνληθόο θιάδνο, 

πνπ έρεη αξρίδεη λα θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ ηόζν ησλ αλζξσπηζηηθώλ όζν θαη ησλ 

γλσζηαθώλ θαη λεπξνβηνινγηθώλ επηζηεκώλ ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. 

Αλαιπηηθόηεξα, ε λεπξναηζζεηηθή είλαη ηνκέαο ηεο λεπξνεπηζηήκεο πνπ θύξην 

κέιεκά ηεο είλαη λα κειεηήζεη ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία ζην αλζξώπηλν ζώκα, κέζσ 

ησλ εγθεθαιηθώλ δηεξγαζηώλ θαη θαηά πόζν απηέο νη εγθεθαιηθέο δηεξγαζίεο 

επεξεάδνληαη ηειηθά από ηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο λόξκεο θαη ηε θηινζνθηθή 

παξάδνζε. Ζ λεπξναηζζεηηθή έρεη σο βάζε ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

αληηθεηκεληθνπνίεζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ αηζζεηηθή εκπεηξία θαη σο θνηλό 

παξνλνκαζηή ζπλαληά ηνλ αλζξώπηλν λνπ-εγθέθαιν. 

 

Ζ παξνύζα εξγαζία πξαγκαηεύεηαη ηελ γεληθόηεξε αληίιεςε ηεο νκνξθηάο θαη ηνπ 

«σξαίνπ». Σα εξσηήκαηα πνπ ζηάζεθαλ αθνξκή γηα ηελ παξνύζα εξγαζία ήηαλ αλ ν 

αλζξώπηλνο εγθέθαινο, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο, ιεηηνπξγεί 

απηόλνκα ή αλ επεξεάδεηαη από θάπνηεο λόξκεο, αλ ππαθνύεη δειαδή ζην θνηλσληθά 

απνδεθηό θαη αλ έρεη κάζεη λα απνδέρεηαη θάηη ζαλ «σξαίν» κπαίλνληαο ζε έλα 

θύθιν αηηίαο-αηηηαηνύ.   

    

ABSTRACT 

Neuroaesthetics is considered a recent interdisciplinary field, which tends to gain the 

interest of both humanistic and neurobiological sciences over the last 20 years. More 

specifically, neuroaesthetics is a field of neuroscience, mainly focused on the study of 

aesthetic experience in the human body, through brain processes and examines 

whether these experiences are ultimately influenced by social habits or philosophical 

tradition. Neuroaesthetics is based on the attempt of reality’s objectification in the 

aesthetic experience, in the human mind. 

The present study deals with the general perception of beauty and the term "nice". 

There are several questions that are asked on this work, such as whether the human 

brain operates autonomously during an aesthetic experience or is it influenced by 

some socially acceptable motifs. 
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1. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

Γηα ηελ επθνιόηεξε αλάγλσζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ζεσξήζεθε ρξήζηκν λα 

αλαθεξζνύλ ζπληνκνγξαθίεο θαζώο θαη ζύληνκεο επεμεγήζεηο ησλ όξσλ πνπ ζα 

ζπλαληήζεη ν αλαγλώζηεο πην ζπρλά ζην θείκελν. Οη νξηζκνί απηνί πεγάδνπλ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο από ηελ αγγιηθή βηβιηνγξαθία θαη έρεη γίλεη κεηάθξαζε ζηα 

ειιεληθά ζύκθσλα κε ό,ηη ζπλαληάηαη ζπρλόηεξα ζηελ ειιεληθή επηζηεκνληθή 

βηβιηνγξαθία: 

Αμσγδαλή (amygdala): Έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο εγγελείο θαη ελζηηθηώδεηο 

ιεηηνπξγίεο, ζρεηίδεηαη κε ζπλαηζζήκαηα, όπσο εθείλν ηνπ θόβνπ, θαη ηηο αληηδξάζεηο 

απέλαληη ζε απηά. πκκεηέρεη επίζεο ζηε ιεηηνπξγία ιήςεο απνθάζεσλ, ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη ηε κλήκε.  

Φλοιός ηης έλικας ηοσ προζαγωγίοσ (Cingulate Cortex): Αλήθεη ζηνλ κεηαηρκηαθό 

ζύζηεκα (limbic system) θαη ζπκκεηέρεη ζην ζρεκαηηζκό θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ.  

Nήζος (Insula): Βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνλ θξνηαθηθό θαη ηνλ κεησπηαίν ινβό θαη 

ζπκκεηέρεη ζε ιεηηνπξγίεο ζπλαηζζεκάησλ, θαζώο θαη ζηνλ έιεγρν ηεο θίλεζεο. 

Βξίζθεηαη ζε κία ππνπεξηνρή ηνπ έζω κοιλιακού προμεηωπιαίοσ θλοιού 

(ventromedial prefrontal cortex). 

Κογτικομεηωπιαίος θλοιός (Orbitofrontal Cortex): Δίλαη πεξηνρή ηνπ κεησπηαίνπ 

ινβνύ πνπ ζπκκεηέρεη ζε ιεηηνπξγίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

Μέζος κογτικομεηωπιαίος θλοιός (Medial Orbitofrontal Cortex): πκκεηέρεη ζηε 

ιεηηνπξγία ιήςεο απνθάζεσλ, ξπζκίδεη ηελ επαηζζεζία ζηελ αμία ηνπ 

απνηειέζκαηνο, ηελ επηβξάβεπζε θαη ηελ ελίζρπζε.  

Δπικλινής πσρήνας (Nucleus accubens): Θεσξείηαη ην θέληξν επραξίζηεζεο, παίδεη 

ζεκαληηθό ξόιν ζην ζύζηημα ανηαμοιβής (reward system). Δκπιέθεηαη ζε λνεηηθέο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη βξίζθεηαη ζην πξόζζην κέξνο ηνπ εγθεθάινπ.  

Ηνιακός λοβός (Occipital Lobe): Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηελ όξαζε θαη αλαγλώξηζε 

δσγξαθηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ. 

Προκινηηικός θλοιός (Premotor Cortex): πκκεηέρεη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ εθηέιεζε 

εθνύζησλ θηλήζεσλ, θαζώο θαη ζηνλ ζπληνληζκό ησλ θηλήζεσλ. 

Κροηαθοβρεγμαηική ζσμβολή (Σemporoparietal Junction): Πεξηνρή ππεύζπλε γηα 

ηελ νπηηθή θαη θηλεηηθή ιεηηνπξγία. 
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Λειηοσργική Απεικόνιζη Μαγνηηικού σνηονιζμού (Functional Magnetic 

Reasonance): Αλαθέξεηαη ζε κηα «θσηνγξαθία» ηνπ εγθεθάινπ, ζε πξαγκαηηθό 

ρξόλν θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κειέηε ησλ αιιαγώλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ 

λεπξώλσλ θαη ηεο παξνρήο αίκαηνο. 

Μαγνηηοεγκεθαλογραθία (Magnetoenchephalography): Μέηξεζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο ησλ λεπξώλσλ κέζσ ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη από 

ηε δξαζηεξηόηεηα απηή. 

Ζλεκηροεγκεθαλογραθία (Electrocenchephalography): Μέηξεζε ηεο ειεθηξηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ησλ λεπξώλσλ. 
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2. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Με βάζε ηε ζεσξία ηεο εμέιημεο, ςπρνιόγνη θαη λεπξνεπηζηήκνλεο ηείλνπλ λα 

παξαδερζνύλ όηη ε ζπκπεξηθνξά βαζίδεηαη ζε λεπξνβηνινγηθέο δηεξγαζίεο, νη νπνίεο 

σο θνηλό παξνλνκαζηή έρνπλ ηνλ εγθέθαιν. Ζ λεπξναηζζεηηθή είλαη έλαο ηνκέαο ηεο 

γλσζηαθήο επηζηήκεο, ν νπνίνο κειεηά ηηο λεπξνβηνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ 

πξνθαινύληαη ζηνλ θαιιηηέρλε ή ηνλ δέθηε ηεο ηέρλεο, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

αηζζεηηθήο εκπεηξίαο (όηαλ δειαδή απνθηάηαη έλαο αηζζεηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο 

πξνο έλα θαιιηηερληθό αληηθείκελν), θαη ηε γεληθόηεξε ζπκπεξηθνξηθή 

αιιειεπίδξαζε κε απηό. Απηέο νη δηεξγαζίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίιεςε, ηε γλώζε, 

ην ζπλαίζζεκα, ηελ αμηνιόγεζε, αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο πηπρέο. ηελ παξνύζα 

εξγαζία ζα πεξηγξαθεί ν ηξόπνο πνπ ε λεπξναηζζεηηθή έρεη ιεηηνπξγήζεη σο πεδίν 

θαηαλόεζεο ησλ παξαπάλσ πηπρώλ. Θα εμεηαζηεί πξώηα ην ηζηνξηθό ππόβαζξν ηεο 

λεπξναηζζεηηθήο θαη ε θηινζνθηθή ηδέα ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο, θαζώο θαη ην πώο 

νη θηινζνθηθέο ηδέεο απνηέιεζαλ θηλεηήξην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ λεπξνβηνινγηθή 

εμεξεύλεζε.  

 

Οη άλζξσπνη βξίζθνπλ ηελ νκνξθηά παληνύ. ηε δσγξαθηθή, ζην ρνξό, ζηε κνπζηθή, 

ζηε ζπγγξαθή, ζε έλα άιιν πξόζσπν. Από ηελ αξρή ηνπ θηινζνθηθνύ ξεύκαηνο, ε 

αίζζεζε ηεο νκνξθηάο θαη ε αληίιεςε απηήο ήηαλ έλα πνιύ ελδηαθέξνλ αληηθείκελν 

εμεξεύλεζεο. Γελ είλαη ιίγεο νη ζεσξίεο ηεο ηέρλεο πνπ έρνπλ ηεζεί αλά ηα ρξόληα, νη 

νπνίεο είλαη ιίγν έμσ από ηε κόδα ζπγθξηηηθά κε ηηο αηζζεηηθέο ζεσξίεο ηνπ ζήκεξα. 

Όκσο ε πεπνίζεζε όηη ε «αηζζεηηθή εκπεηξία» πξνζδηνξίδεηαη θαιύηεξα σο έθθξαζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ παξακέλεη δεκνθηιήο. Ζ νκνξθηά είλαη όξνο ζπλπθαζκέλνο κε 

ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία, κηαο θαη δεκηνπξγεί επραξίζηεζε θαη άιιεο αηζζεηηθέο 

εκπεηξίεο. Παξά ην γεγνλόο όηη ε νκνξθηά απαζρόιεζε ηνλ άλζξσπν από ηελ αξρή 

ησλ θηινζνθηθώλ αλαδεηήζεώλ ηνπ (Πιάησλ, Καλη), κόιηο ηηο δύν ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο άξρηζε λα απαζρνιεί ηελ λεπξνεπηζηεκνληθή θνηλόηεηα θαη θαη’ επέθηαζε 

ηνλ ηνκέα ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο θαη ηεο ςπρνινγίαο. 

 

Πξάγκαηη, νη εξεπλεηέο άξρηζαλ λα αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο γηα ηε λεπξνβηνινγηθή 

βάζε ησλ αηζζεηηθώλ εκπεηξηώλ· έηζη γελλήζεθε ν γλσζηαθόο θιάδνο ηεο 

λεπξναηζζεηηθήο (neuroasthetics), έλα λέν πεδίν ζηνλ ρώξν ηεο λεπξνεπηζηήκεο πνπ 
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πξαγκαηεύεηαη ηα λεπξνβηνινγηθά επξήκαηα θαη ηελ εμειηθηηθή ηζηνξία ησλ 

γλσζηαθώλ δηεξγαζηώλ ηεο επαθήο ηνπ αλζξώπνπ κε θάπνηα αηζζεηηθή εκπεηξία. 

 

Ο θιάδνο ηεο ςπρνινγίαο, ηα ηειεπηαία ρξόληα, δίλεη νινέλα θαη κεγαιύηεξε έκθαζε 

ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ή/θαη εθθξαζηηθέο πηπρέο ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο, ηόζν από 

θηινζνθηθή όζν θαη από γλσζηαθή άπνςε. Απηό είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηνπο ηνκείο 

ηεο ηέρλεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ζηνπο νπνίνπο ην ζρέδην, ε δσγξαθηθή, ε κνπζηθή 

θαη ν ρνξόο, πξσηαγσληζηνύλ, θαζόηη ζεσξνύληαη αληηπξνζσπεπηηθά κέζα έθθξαζεο 

ζπλαηζζεκάησλ.  

 

Οη λεπξναπεηθνληζηηθέο κέζνδνη, fMRI θαη MEG, επηηξέπνπλ ζηνπο εξεπλεηέο λα 

εμεξεπλήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, πνπ ελεξγνπνηνύληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αηόκνπ, όηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε 

θάπνηα αηζζεηηθή εκπεηξία. 

 

Κάηη πνπ επίζεο απαζρνιεί ηνπο λεπξνεπηζηήκνλεο, είλαη ην εξώηεκα αλ ε αληίιεςε 

ηεο νκνξθηάο είλαη ζέκα κάζεζεο θαη κίκεζεο ή αλ είλαη έκθπηε ζηνλ αλζξώπηλν 

εγθέθαιν, δειαδή αλ ζηεξίδεηαη ζε εγγελείο λεπξνβηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο (Premack 

θαη Woodruff, 1978). 

 

Δπηπιένλ, είλαη θνηλώο απνδεθηό πσο ν άλζξσπνο μεθηλάεη λα καζαίλεη κέζσ ηεο 

κίκεζεο. Όκσο είλαη δπλαηόλ νη αξρέο ηνπ λεπξσληθνύ θαζξεθηίζκαηνο λα 

ζθηαγξαθνύλ ζπκπεξηθνξέο θαη πξνζέζεηο, ηόζν από ηνπο θαιιηηέρλεο όζν θαη από 

ηνπο δέθηεο ηεο ηέρλεο; Φαίλεηαη πσο ην θαζξέθηηζκα (mirroring) ησλ πξάμεσλ είλαη 

ζεκαληηθό γηα ηελ θαηαλόεζε, ηόζν ησλ πξάμεσλ όζν θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

άιισλ αλζξώπσλ. πκβαίλεη ην ίδην θαη ζηελ ηέρλε; 

 

Ο Φσθάο (2013) ζην έξγν ηνπ «Γλώζε: από ηελ Αξραηόηεηα ζην ήκεξα», αλαθέξεη 

όηη ν άλζξσπνο δηαζέηεη κηα a-priori γλώζε, πνπ όκσο εμειίζζεηαη ζπλερώο ζε έλα 

λεπξσληθό επίπεδν κε θάπνηνπο κεραληζκνύο κάζεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο 

λεπξώλεο. Οη λεπξώλεο δεκηνπξγνύλ ζπλάςεηο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

επηθνηλσλία ηνπο κε άιινπο λεπξώλεο. Έηζη, όια ηα εξεζίζκαηα πνπ ζα ιάβεη ν 

αλζξώπηλνο εγθέθαινο κεηαηξέπνληαη ζε θσδηθνύο κε ηε κνξθή ειεθηξηθώλ 
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ζεκάησλ θαη κεηαθέξνληαη κέζα από λεπξσληθά θπθιώκαηα, ηα νπνία έρνπλ πνιύ 

ζαθή ξόιν γηα ηελ εθάζηνηε ιεηηνπξγία πνπ απαηηείηαη λα εθηειεζζεί.  

 

εκαληηθόο δηαρσξηζκόο γηα ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία, ζεσξείηαη θαη απηόο κεηαμύ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αηζζεηηθή θαη ηηο γλσζηαθέο δηεξγαζίεο πνπ 

ζπκβαίλνπλ, ώζηε λα κπνξέζνπλ λα απνδώζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζην 

άηνκν πνπ δέρεηαη ηελ ηέρλε σο εξέζηζκα. Ζ δηάθξηζε απηή ηνλίδεη ηηο έλλνηεο ηεο 

αηζζεηηθήο απόιαπζεο θαη ηεο αηζζεηηθή εθηίκεζεο, νη νπνίεο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη 

κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη γλσζηαθέο πηπρέο ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο, αληίζηνηρα. 

Δπνκέλσο, αθεηεξία ηεο κειέηεο απνηειεί ε επεμεξγαζία ησλ ζύλζεησλ γλσζηαθώλ 

δηεξγαζηώλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθώλ δηθηύσλ ησλ πεξηνρώλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο αηζζεηηθέο εκπεηξίεο. 

 

πλνςίδνληαο, ην ζέκα πνπ πξαγκαηεύεηαη ε παξνύζα εξγαζία αθνξά ηε 

Νεπξναηζζεηηθή, ην γλσζηηθό πεδίν κε ην νπνίν δηεξεπλάηαη 1. ε ζρέζε εγθεθάινπ 

θαη ηέρλεο - νκνξθηάο θαη εηδηθόηεξα ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ν εγθέθαινο 

αληηιακβάλεηαη θαη αληιεί απόιαπζε από ηελ νκνξθηά θαη 2. ε ύπαξμε έκθπηεο 

γλώζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε έκθπηε αίζζεζε ηεο νκνξθηάο. 

 

3. Ζ ΝΔΤΡΟΑΗΘΖΣΗΚΖ ΣΟ ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΟ 

 

θνπόο ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ, είλαη ε εηο βάζνο θαηαλόεζε ηεο λεπξναηζζεηηθήο θαη 

ν ιόγνο ύπαξμήο ηεο ζηνλ θιάδν ηεο λεπξνεπηζηήκεο. Δίλαη ζεκαληηθό λα 

θαηαλνεζεί πιήξσο ε αλάγθε γηα απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηεο αληίιεςεο ηνπ 

«σξαίνπ» ζε ζεσξεηηθά θαη θηινζνθηθά πιαίζηα, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηά 

ηα επόκελα θεθάιαηα, όπνπ ζα αλαπηπρζεί ε λεπξνβηνινγηθή βάζε ηεο αηζζεηηθήο 

εκπεηξίαο. Γηα ην ιόγν απηό, ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην θάλεη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή 

ζηελ εμέιημε ηεο λεπξναηζζεηηθήο, από ηνλ Πιάησλα κέρξη ηνλ Εεθί θαη ζήκεξα. 
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3.1 Ζ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΝΔΤΡΟΑΗΘΖΣΗΚΖ: 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΛΑΣΧΝΑ ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ 

 

Δξσηήκαηα γύξσ από ηελ αληίιεςε ηνπ «σξαίνπ» ζπλαληώληαη από ηελ επνρή ηνπ 

σθξάηε θαη κέζα από ηα έξγα ηνπ Πιάησλα έξρνληαη ζην θσο ζεσξίεο, πνπ 

εμειίζζνληαη κέρξη ζήκεξα. πγθεθξηκέλα, ν Πιάησλαο ζην «πκπόζην», βαζηζκέλνο 

ζηνλ «Έξσο» ηνπ σθξάηε, πεξηγξάθεη ηε «ξνκαληηθή αγάπε» κέζα από κηα 

πλεπκαηηθή πξσηίζησο έιμε θαη έλαλ ζαπκαζκό γηα ην αλζξώπηλν ζώκα, ρσξίο λα 

έρεη σο βάζε ηελ ελζηηθηώδε ζεμνπαιηθή έιμε, θαηαιήγνληαο έηζη ζηελ «Πιαησληθή 

Αληίιεςε γηα ηελ Οκνξθηά» (Benardete θαη Bloom, 2001). 

 

Δκπλεπζκέλνο επίζεο από ηνλ σθξάηε, ν Πιάησλ ζηελ «Πνιηηεία» κειεηάεη ηελ 

έλλνηα ησλ «ηδεώλ» ζαλ θνκκάηη ηεο αληίιεςεο. Οη ηδέεο θαηά ηνλ Πιάησλα δελ είλαη 

κέξνο ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο, κπνξνύλ όκσο λα κεηαηξαπνύλ ζε θάηη αλώηεξν θαη 

λα εγθαηαζηαζνύλ ζηνλ αλζξώπηλν εγθέθαιν, όηαλ απνθηήζνπλ ζηαζεξό ραξαθηήξα. 

 

Ο Αξηζηνηέιεο ππνζηήξημε όηη ε θαηαλόεζε ελόο νπνηνπδήπνηε θαηλνκέλνπ γίλεηαη 

κέζσ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ θαηαζηάζεσλ. Ζ πξώηε πεξηειάκβαλε ην αίηην πνπ 

πξνθάιεζε ην θαηλόκελν, ε δεύηεξε ηελ θαηαλόεζε ησλ ηειηθώλ επηπηώζεσλ ηνπ 

θαηλνκέλνπ, ε ηξίηε ηελ θαηαλόεζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ κεζνιάβεζε από ην αίηην 

κέρξη ηελ ηειηθή επίπησζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ε ηέηαξηε ηελ θαηαλόεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θαηλνκέλνπ. Απηή ε ζεσξία εθαξκόζηεθε θαη θαηά ηελ 

παξαθνινύζεζε ελόο αξραίνπ δξάκαηνο, όπνπ ην ηειεπηαίν ζηάδην θαίλεηαη λα 

εκθαλίδεηαη ζαλ «θάζαξζε». 

 

Ο Πισηίλνο, ν λενπιαησληθόο θηιόζνθνο από ηελ Αιεμάλδξεηα, έδεζε ζηα κέζα ηνπ 

ηξίηνπ αηώλα κ.Υ., κηα επνρή θαηά ηελ νπνία ην θηινζνθηθό ξεύκα παξνπζίαδε 

έληνλεο αληη-Πιαησληθέο απόςεηο, όρη κόλν ιόγσ ηεο δπζθνιίαο ησλ θηινζνθηθώλ 

ζεσξηώλ ηνπ Πιάησλα αιιά θαη ιόγσ ησλ θαηλνκεληθά κπζηηθηζηηθώλ, 

ζξεζθεπηηθώλ θαη κεηαθπζηθώλ ηνπο ηδηνηήησλ. Ο ίδηνο, πξνζπάζεζε λα αληηθξνύζεη 

ηηο απόςεηο ηεο επνρήο ηνπ θαη ζήκεξα ζώδνληαη πνιιέο από ηηο πξσηόηππεο ζέζεηο 

ηνπ (Blumenthal, 1971). Ζ ζεκαληηθόηεξε ζέζε ηνπ ήηαλ πσο ζηε θύζε, ππάξρεη κηα 

βάζε όπνπ όια έρνπλ κηα αθεηεξία, γλσζηή σο “πξώηε αξρή όισλ”, ε νπνία πξέπεη 
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λα είλαη πξσηόηππε θαη κνλαδηθή. ηελ αξρή όισλ ππάξρεη θαη ε εκπεηξία ηεο 

νκνξθηάο, πνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ αξεηή. Ζ αηζζεηηθή-νκνξθηά είλαη θάηη 

ζπλπθαζκέλν κε ηελ εζηθή, θαη δεδνκέλνπ όηη ππάξρεη θάπνηα βάζε (αξρή), ππάξρεη 

ζηελ αηζζεηηθή κηα ηεξαξρία. Όια όζα αθνξνύλ ηελ αηζζεηηθή, θνηλό παξνλνκαζηή 

έρνπλ εηθόλεο ησλ κνξθώλ πνπ ππάξρνπλ θαη ζα ππάξρνπλ ζην πλεύκα (Rist, 1967). 

πλεπώο, μεθηλώληαο από ην ηέινο, ν θαηώηεξνο ηύπνο νκνξθηάο είλαη ε θπζηθή 

νκνξθηά, πνπ θαλεξώλεη ηνλ αδηακθηζβήηεην (θαηά Πισηίλν) ραξαθηήξα ησλ δηθώλ 

καο δηαλνεκάησλ. Αλαγλσξίδνπκε δειαδή ηελ νκνξθηά, επεηδή ην πξόηππν ηεο 

έγθεηηαη ζηελ “αξρή όισλ”. 

 

Ζ αλαδήηεζε γύξσ από ηελ αληίιεςε ηνπ σξαίνπ, ππήξμε πνιύ έληνλε ηνλ 18
ν 

αηώλα 

ζηνλ δπηηθό θόζκν, θαη έηζη γηα πξώηε θνξά δόζεθε ν όξνο «αηζζεηηθή» πνπ 

αλαθεξόηαλ ζηελ αλζξώπηλε δηεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαθήο κε κηα 

θαιιηηερληθή εκπεηξία (Παξηζάθε, 1974). 

 

Ο Υηνπκ (Hume), επεξεαζκέλνο από ην έξγν ηνπ Πιάησλα, ππνζηήξηδε πσο ε 

αληίιεςε ηεο νκνξθηάο θαη ηεο αζρήκηαο πεγάδεη από ην ζπλαίζζεκα, θάλνληαο έηζη 

έλαλ δηαρσξηζκό αλάκεζα ζηε ινγηθή θαη ην ζπλαίζζεκα. Σα ζπλαηζζήκαηα, γηα ηνλ 

Υηνπκ, ππαθνύλ ζε θάπνηεο λόξκεο θαη επεξεάδνληαη από απηέο, δελ ππαθνύλ όκσο 

εμνινθιήξνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Ζ πξαγκαηηθόηεηα, όπσο ζηεξίδεη ν Υηνπκ, δελ 

είλαη θάηη ζηαζεξό θαη αιεζέο θαη ν άλζξσπνο ηελ πξνζεγγίδεη κέζα από εληππώζεηο 

θαη ηδέεο. Οη εληππώζεηο είλαη απηέο πνπ δεκηνπξγνύλ ηηο ηδέεο, γηαηί νη ηδέεο είλαη 

αλαπαξαζηάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηε θαληαζία, ελώ νη εληππώζεηο είλαη 

ζπλπθαζκέλεο κε ηηο αηζζήζεηο, ζπλεπώο, ρσξίο εληππώζεηο είλαη αδύλαην λα 

ππάξμνπλ ηδέεο (Παξηζάθε, 1974). 

 

Από ηελ άιιε, ν Καλη (Kant), ηελ ίδηα πεξίνδν κε ηνλ Υηνπκ, έζεζε ηα γλσζηνινγηθά 

εξσηήκαηα θαη ηηο ζεσξίεο πνπ αθνξνύζαλ ηελ αληίιεςε ηνπ σξαίνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ζέζεηο ηνπ ήηαλ όηη ην σξαίν έρεη ζρέζε κε θάπνην ζρήκα θαη 

θάπνηα όξηα ζην ρώξν, ελώ έθαλε έλαλ δηαρσξηζκό αλάκεζα ζην «σξαίν» θαη ην 

«πςειό». Σν «πςειό», γηα ηνλ Καλη, δελ έρεη ζρήκα θαη όξηα θαη πξνθαιεί πνιύ 

έληνλα ζπλαηζζήκαηα, ζε αληίζεζε κε ην «σξαίν» πνπ ζε γνεηεύεη. Σν «σξαίν» 

ππάγεηαη ζε λόξκεο θαη ππαθνύεη ζηε ζθέςε, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεηαη από 
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ηελ θαλνληθόηεηα ηεο θύζεο, έρεη ζρήκα θαη ζπκπεξηιακβάλεη κέζα ηνπ ηνλ «θνηλό 

λνπ» ή αιιηώο ηελ ππνθεηκεληθή αλαγθαηόηεηα, ηνλ ιόγν δειαδή πνπ έλα έξγν ηέρλεο 

έρεη ιόγν ύπαξμεο θαη αηηία δεκηνπξγίαο. Έλα έξγν ηέρλεο δεκηνπξγείηαη από ηελ 

ππνθεηκεληθή αλάγθε ηνπ θαιιηηέρλε, αιιά εθθξάδεηαη αληηθεηκεληθά. Σν σξαίν, κε 

άιια ιόγηα, έρεη σο ζηόρν λα πξνθαιέζεη επραξίζηεζε θαη ηέξςε ζπλαηζζεκαηηθή, 

όηαλ θάπνηνο έξρεηαη ζε επαθή κε απηό, γηα απηό ην ζθνπό άιισζηε έρεη 

δεκηνπξγεζεί. 

 

Έλα αθόκε ζέκα πνπ ηέζεθε από ηνλ Καλη ήηαλ ε ιεηηνπξγία ηεο αληίιεςεο ηνπ 

αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ, ηελ νπνία δηέθξηλε ζε εθείλε ηεο αηζζεηηθόηεηαο, ε νπνία 

δέρεηαη ηελ πιεξνθνξία ρσξίο επεμεξγαζία θαη εθείλε ηεο θαηαλόεζεο, ε νπνία 

δέρεηαη ηελ πιεξνθνξία, ηελ ρσξίδεη ζε θνκκάηηα θαη ηεο δίλεη λόεκα (Thielke, 

2010). 

 

Ο Υέγθει (Hegel), απόιπηα ζύκθσλνο κε ην έξγν ηνπ Καλη, επηζεκαίλεη όηη ε 

αληίιεςε ηεο νκνξθηάο είλαη κνξθή ειεπζεξίαο αιιά δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθόηεηα 

ζε απηήλ, γηαηί ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαη αλ όλησο εμππεξεηνύζε έλαλ ζθνπό 

ηέξςεο, ηόηε όινη ζα έλησζαλ ην ίδην εξρόκελνη ζε επαθή κε έλα έξγν. Δπνκέλσο, ε 

επίδξαζε πνπ έρεη έλα «όκνξθν» αληηθείκελν θαζνξίδεη ηελ θαηαλόεζε θαη ηε 

θαληαζία, δεκηνπξγώληαο έλα «ειεύζεξν παηρλίδη» πνπ δίλεη ηελ επραξίζηεζε ζην λα 

επηιέμεη θάπνηνο αλ ηειηθά ην αληηθείκελν είλαη ή δελ είλαη όκνξθν. 

 

Ο νπελράνπεξ (Schopenhauer), ηνλ 19
ν 

αηώλα, ππνζηεξίδεη όηη ε αηζζεηηθή εκπεηξία 

είλαη θάηη ζπγθεθξηκέλν θαη αγλό θαη όηη ππάξρεη έλα πην θνηλό είδνο αηζζεηηθήο 

εκπεηξίαο πνπ ελζαξξύλεη ηελ έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη όρη ηελ θαηαπίεζή 

ηνπ. Υσξίδεη ηελ νκνξθηά ζε δπν είδε: ην «όκνξθν» θαη ην «κεγαιεηώδεο». Καη ηα 

δύν είδε αηζζεηηθήο εκπεηξίαο έρνπλ κεηαθπζηθή ζεκαζία, θαζώο απνθαιύπηνπλ 

αιήζεηεο ζρεηηθά κε ηελ αλεμάξηεηε από ηνλ λνπ πξαγκαηηθόηεηα (Hannan, 2009). 

 

Ζ λεπξναηζζεηηθή έρεη αξρίζεη λα δηαθαίλεηαη σο θιάδνο πεξίπνπ ην 1876, όηαλ ζε 

κηα πξνζπάζεηα ηνπ ν Φέρλεξ (Fechner), κέζα από ην έξγν ηνπ «Vorschule Der 

Aesthetic», θάλεη κηα πξνζπάζεηα λα δηαηππώζεη κηα ζεσξία γύξσ από ηελ αηζζεηηθή 

εκπεηξία, ππνζηεξίδνληαο πσο ιεηηνπξγεί θάησ από κηα βαζηθή αξρή: Κάζε εξέζηζκα 
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έγθεηηαη ζε θαλόλεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ςπρνθπζηθήο. Έλα εξέζηζκα 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο θπζηθέο ηνπ ηδηόηεηεο (εμσηεξηθή ςπρνθπζηθή), επνκέλσο ε 

ππνθεηκεληθή αληίιεςε ελόο αληηθεηκέλνπ (εζσηεξηθή ςπρνθπζηθή) είλαη αλάινγε κε 

ηνλ ινγάξηζκν ηεο έληαζεο ηνπ εξεζίζκαηνο, θάηη πνπ εμειηθηηθά έρεη λόεκα, θαζώο 

ε αληίιεςε ησλ εξεζηζκάησλ εμαξηάηαη από ηηο ηδηόηεηεο πνπ ην ίδην ην θπζηθό 

εξέζηζκα έρεη . 

 

Φηάλνληαο ζηε ζύγρξνλε επνρή ν εκίξ Εέθη (Semir Zeki), κε ηα βηβιία ηνπ 

Εζωηεπική όπαζη – Μια εξεπεύνηζη ηηρ ηέσνηρ και ηος εγκεθάλος θαη Το μεγαλείο και 

η δςζηςσία ηος εγκεθάλος – Αγάπη, δημιοςπγικόηηηα και η αναζήηηζη ηηρ εςηςσίαρ, 

έπαημε θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ γλσζηαθνύ πεδίνπ ηεο λεπξναηζζεηηθήο 

(Νηηλόπνπινο, Θ., 2014). Ήηαλ ν πξώηνο πνπ αλέθεξε ηελ έλλνηα ηεο 

λεπξναηζζεηηθήο, ην 1999 (Nadal θαη ζπλ, 2014), ζε κηα πξνζπάζεηα λα πεξηγξάςεη 

ηηο βηνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αηζζεηηθήο 

εκπεηξίαο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. Ο Εέθη (1999), ραξαθηεξηζηηθά ππνζηήξημε όηη 

ε αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα πξνθύπηεη από ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ. Δάλ 

ινηπόλ θάπνηνο είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ηνλ αλζξώπηλν εγθέθαιν θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ, ηόηε ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ 

ζε κηα αηζζεηηθή εκπεηξία. Ωο αηζζεηηθή εκπεηξία ραξαθηεξίδεηαη νηηδήπνηε ν 

άλζξσπνο απνιακβάλεη, είηε πξόθεηηαη γηα ηε ζέαζε ελόο σξαίνπ πίλαθα ή άιινπ 

έξγνπ ηέρλεο ή γηα ηε δεκηνπξγία ελόο έξγνπ. 

 

 

4. ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ, ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΣΟΝ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΔΓΚΔΦΑΛΟ  

 

Ωο ζπλαίζζεκα κπνξεί λα ζεσξεζεί νπνηαδήπνηε εζσηεξηθή αιιαγή γλσζηαθν-

ζπκπεξηθνξηθήο θύζεο, πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα, πξνθαιείηαη από 

ζπγθεθξηκέλα αίηηα θαη ζεσξείηαη πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία. Δμειηθηηθά ηα 

ζπλαηζζήκαηα είραλ πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία, επεηδή ρξεζίκεπαλ ζηελ επηβίσζε 

ηνπ αηόκνπ, θαζώο ην πξνζηάηεπαλ από πηζαλνύο θηλδύλνπο θαη απεηιέο, κε 

απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη δηέγεξζε ηνπ ζώκαηνο, σο απνηέιεζκα ελεξγνπνίεζεο 

λεπξνθπζηνινγηθώλ ζπζηεκάησλ (Mastandrea, 2018). 
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O Tan (2000) πξνζζέηεη όηη όια ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξνύκε λα βηώζνπκε ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα, κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ θαη θαηά ηε ζέαζε ελόο έξγνπ ηέρλεο 

(έθπιεμε, αεδία, ιύπε, ραξά). Ζ εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε ελόο αληηθεηκέλνπ 

ζπλνδεύεηαη από αηζζεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εθηίκεζε, όηαλ ην αληηθείκελν απηό 

πξνέξρεηαη από ηελ ηέρλε. Σόηε δεκηνπξγνύληαη αηζζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Σα 

αηζζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζρεηίδνληαη ζηελά κε ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα 

αλαγλσξίδεη θαη λα αμηνινγεί έλα έξγν ηέρλεο, ελ αληηζέζεη κε ηα σθειηκηζηηθά 

ζπλαηζζήκαηα (ηεο θαζεκεξηλόηεηαο) πνπ δεκηνπξγνύληαη απηόκαηα ιόγσ ηεο 

έθζεζεο ηνπ αηόκνπ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο.  

 

Tα σθειηκηζηηθά ζπλαηζζήκαηα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε αλεζπρίεο γηα ηηο ζρέζεηο, ηελ 

εξγαζία, ηα ζρέδηα ηνπ αηόκνπ, ηελ πγεία θαη άιιεο βηνινγηθέο αλάγθεο, όπσο ην 

θαγεηό ή ε αληηκεηώπηζε νξηζκέλσλ θαηαζηάζεσλ, αιιά δηαθέξνπλ από ηα 

αηζζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Απηό δελ ζεκαίλεη όηη δελ ζρεηίδνληαη κε θάπνην ηξόπν. Σα 

έξγα ηέρλεο πξνθαινύλ θπζηνινγηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο, όρη όκσο εθείλεο 

πνπ πξνθαινύληαη ζηνλ άλζξσπν θαηά ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ηνπ ζε δηάθνξεο 

αιιαγέο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο (εμειηθηηθόο πξνγξακκαηηζκόο). 

 

Ζ αηζζεηηθή εκπεηξία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία δηεξγαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

γλσζηαθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή απόθξηζε ελόο αηόκνπ ζε έλα αηζζεηηθό εξέζηζκα πνπ 

νλνκάδεηαη ηέρλε. ύκθσλα κε ηε γλσζηαθή ςπρνινγία, ε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία 

ζεσξείηαη πσο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπληνληζκέλεο ελεξγνπνίεζεο δηαθόξσλ 

γλσζηαθώλ ηνκέσλ, όπσο ε αληίιεςε, ε πξνζνρή, ε κλήκε, θαληαζία, ε ζθέςε θαη ε 

ηθαλνπνίεζε (Cupchik, 1996). Ζ αηζζεηηθή εκπεηξία ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηνλ 

άλζξσπν, απνηειεί ζεκαληηθό κέξνο ηεο δσήο ηνπ θαη από ηα παξαθάησ θεθάιαηα, 

πνπ είλαη βαζηζκέλα ζε εκπεηξηθέο κειέηεο, θαίλεηαη όηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζπλαηζζήκαηα (Silvia, 2011).  

 

Παξά ην γεγνλόο όηη ε αηζζεηηθή εκπεηξία ζεσξείηαη ζεκαληηθή, ελλνηνινγηθά είλαη 

ξεπζηή, θαζώο δελ ππάξρεη απόιπηα ζαθήο νξηζκόο γηα ην ηη ζεκαίλεη «αηζζεηηθή 

εκπεηξία». Οη θπξηόηεξεο πξνζπάζεηεο, πνπ έρνπλ γίλεη θαη επηθξαηήζεη ζαλ 

εηπκνινγίεο, πξνέξρνληαη από ηνπο Cupchik θαη Winston (1996), νη νπνίνη 
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ππνζηεξίδνπλ πσο αηζζεηηθή εκπεηξία είλαη νη ςπρνθπζηνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ 

ζπκβαίλνπλ, όηαλ ν άλζξσπνο έξρεηαη ζε επαθή κε έλα αληηθείκελν πνπ ηνπ ηξαβάεη 

ηελ πξνζνρή, θαη ν Ognjenović (1999) ζπκπιεξώλεη όηη «αηζζεηηθή εκπεηξία είλαη 

κηα μερσξηζηή ζρέζε αλάκεζα ζε έλα ππνθείκελν θαη έλα αληηθείκελν, θαηά ηελ 

νπνία ην αληηθείκελν θπξηαξρεί ζην κπαιό ηνπ ππνθεηκέλνπ, επηζθηάδνληαο ό,ηη 

ππάξρεη ηξηγύξσ». 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, έρεη σο θεληξηθό ζηόρν λα κειεηήζεη ηελ αηζζεηηθή 

εκπεηξία από ηε λεπξνβηνινγηθή ζθνπηά θαη πώο κεηαθξάδεηαη ε αηζζεηηθή εκπεηξία 

από ηνλ αλζξώπηλν εγθέθαιν. Γεδνκέλνπ όηη ηα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ γλσζηαθή 

βάζε, πξνέξρνληαη δειαδή από γλσζηαθέο δηεξγαζίεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ 

αληίθηππν ζηελ αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ (Nelissen, Dijker 

θαη de Vries, 2007; Bagozzi, Baumgartner θαη Pieters, 1998), απηό πνπ ζα εξεπλεζεί 

ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, είλαη εάλ όλησο ππάξρεη ηαύηηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εκπεηξίαο κε κηα αηζζεηηθή εκπεηξία θαη πνηεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ 

ελεξγνπνηνύληαη ηειηθά.  

 

4.1 ΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΚΟΤΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

Ζ Livingstone, ζην βηβιίν ηεο Vision and art (2010), αλαθέξεη πόζν αμηνζεκείσηε 

είλαη ε νπηηθή εκπεηξία από άλζξσπν ζε άλζξσπν, θαζόηη ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ 

κπνξεί λα βηώλνπλ ηελ ίδηα εκπεηξία ρξώκαηνο κε άιιν ηξόπν. πλερίδεη, 

επηζεκαίλνληαο πσο ην ίδην αθξηβώο κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζηε δηάξθεηα κηαο 

αθνπζηηθήο εκπεηξίαο, δειαδή κπνξεί έλαο ήρνο λα αθνύγεηαη δηαθνξεηηθά από 

άηνκα πνπ εθηεινύλ δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα, θάηη πνπ έγθεηηαη ηόζν ζηα γνλίδηα 

όζν θαη ζηηο εκπεηξίεο πνπ ν άλζξσπνο απνθηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. 

πλεπώο, θάηη πνπ αλακθίβνια επεξεάδεη ηνλ βαζκό ηεο εθηίκεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ε 

πξνζσπηθή εκπεηξία θαη ε ηδηαηηεξόηεηα ηνπ εθάζηνηε αηόκνπ, ε νπνία κε ηε ζεηξά 

ηεο θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη από ηελ εθπαίδεπζε, ην θνηλσληθό θαη ηζηνξηθό 

ππόβαζξν, ηελ θνπιηνύξα θαη ηελ πξνζσπηθή πξνηίκεζε. Φαίλεηαη, ζπλεπώο, νη 

παξαπάλσ παξάγνληεο λα θάλνπλ πην δύζθνιν ην έξγν ηεο λεπξνεπηζηήκεο, θαζώο 

παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία. ε κηα πξνζπάζεηα 



15 
 

παξάθακςεο απηώλ ησλ πεξηνξηζκώλ, πξόζθαηεο κειέηεο λεπξναπεηθόληζεο 

πξνζπάζεζαλ λα εληνπίζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ εγθεθάινπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

αηζζεηηθήο εκπεηξίαο. 

Οη λεπξναηζζεηηθέο κειέηεο δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ νπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηέρλεο. Απηό ζπκβαίλεη, 

επεηδή ε νπηηθή ηαμηλόκεζε ηεο ζέαζεο ελόο έξγνπ ηέρλεο βαζίδεηαη ζηελ αλαδήηεζε 

ζηαζεξώλ ραξαθηεξηζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, ζθελώλ θαη αλζξώπσλ (Kawabata & Zeki, 

2004).  

Ωο νπηηθή αληίιεςε νξίδεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα αληηιεθζεί θαη λα 

επεμεξγαζηεί έλα νπηηθό εξέζηζκα σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (ρξώκα, θίλεζε, 

ζρήκα) (Cela-Conde θαη ζπλ, 2004). Όζνλ αθνξά ηελ νπηηθή αληίιεςε, έλα εξέζηζκα 

πεξλάεη πξσηίζησο από ηνλ πξσηνηαγή νπηηθό θινηό (primary visual cortex), ν 

νπνίνο εμεηδηθεύεηαη ζηνλ εληνπηζκό ησλ νπηηθώλ γξακκώλ θαη γσληώλ. ηε 

ζπλέρεηα, ε πιεξνθνξία κεηαδίδεηαη θαηά κήθνο δύν μερσξηζηώλ αιιά 

δηαζπλδεδεκέλσλ νδώλ πξνο θνηιηαθέο θαη ξαρηαίεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ νπηηθή επεμεξγαζία (Milner θαη Goodale, 2008). Καηά 

αληηζηνηρία, ε πξώηε νδόο είλαη ππεύζπλε γηα ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κνξθή, ην ρξώκα, θαη ηα πξόζσπα, θαη απνιήγεη αξρηθά ζηελ 

αηξαθηνεηδή έιηθα θαη, ζηε ζπλέρεηα ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ θξνηαθηθνύ ινβνύ. Ζ 

δεύηεξε νδόο είλαη ππεύζπλε γηα ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εληόπηζε ηεο ζέζεο ησλ αληηθεηκέλσλ, ην βάζνο ηνπ πεδίνπ, ηελ θαηεύζπλζε, ηε 

ζέζε θαη ηελ θίλεζε, θαη απνιήγεη ζηνλ βξεγκαηηθό ινβό (Νηηλόπνπινο, Θ., 2008). 

Από ηελ άιιε, σο νπηηθή αηζζεηηθή νξίδεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα 

αληηιεθζεί ηελ νκνξθηά ζε δηάθνξα νπηηθά εξεζίζκαηα. Οη εξεπλεηέο Kawabata θαη 

Zeki (2004), δήηεζαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα λα ραξαθηεξίζνπλ 

εθζέκαηα δσγξαθηθήο σο «όκνξθα» ή «άζρεκα»· ηα επξήκαηα έδεημαλ όηη ππήξμε 

απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ θνγρηθνκεησπηαίνπ θινηνύ, όηαλ ην 

έθζεκα θαηαηάζζνληαλ σο «σξαίν». Απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα ππήξρε επίζεο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ θηλεηηθνύ θινηνύ, όηαλ ην έθζεκα νξηδόηαλ σο άζρεκν. 

ε άιιε έξεπλα (Cela-Conde θαη ζπλ. 2004), δεηήζεθε, επίζεο, από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα ραξαθηεξίζνπλ αληηθείκελα σο όκνξθα ή άζρεκα. Ζ έξεπλα 
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δηεμήρζε κε ηελ κέζνδν MEG θαη παξαηεξήζεθε δξαζηεξηόηεηα ζηνλ πξνκεησπηαίν 

θινηό ηνπ εγθεθάινπ όηαλ ηα αληηθείκελα ραξαθηεξίδνληαλ σο όκνξθα. Οη ίδηνη νη 

εξεπλεηέο ππνζηήξημαλ όηη ε νπηηθή αληίιεςε είλαη ιεηηνπξγία πνπ απαξηίδεηαη από 

πνιιά ζηάδηα, όπσο εθείλν ηεο αληίιεςεο ύπαξμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο ηειηθήο αμηνιόγεζεο.  

ε κειέηε ηνπ Cupchik θαη ζπλεξγαηώλ (2009), πνπ δηεμήρζε κε fMRI, νη 

ζπκκεηέρνληεο εθηέζεθαλ ζε δηάθνξα είδε έξγσλ δσγξαθηθήο (κεηαμύ άιισλ ηα 

ζέκαηα πεξηειάκβαλαλ θύζε θαη γπκλά πνξηξέηα). Σα έξγα ήηαλ ρσξηζκέλα ζε 

εθείλα πνπ πεξηείραλ ζαθώο θαζνξηζκέλεο κνξθέο θαη ζε εθείλα πνπ πεξηείραλ 

αθαζόξηζηεο κνξθέο. Εεηήζεθε από ηνπο εζεινληέο είηε λα παξαθνινπζνύλ ηηο 

εηθόλεο κε αληηθεηκεληθό ηξόπν γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ην 

πεξηερόκελν ηνπ εξεζίζκαηνο, είηε λα παξαηεξήζνπλ ηνπο πίλαθεο ππνθεηκεληθά, 

βαζηζκέλνη δειαδή ζην δηθό ηνπο γνύζην, εθηηκώληαο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

πξνθαινύληαη από ηα εξεζίζκαηα. Βξέζεθε απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα ηνπ αξηζηεξνύ 

άλσ βξεγκαηηθνύ ινβνύ γηα εθείλεο ηηο εηθόλεο πνπ είραλ αθαζόξηζηε κνξθή, γεγνλόο 

πνπ ππνδειώλεη όηη ε αηζζεηηθή εκπεηξία ραξαθηεξίδεηαη από «οπηικο-σωπική» 

ηαμηλόκεζε. 

Όπσο δηεξεπλήζεθε ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα, ε εμνηθείσζε ελόο παξαηεξεηή κε 

έλα εξέζηζκα κπνξεί λα δηακνξθώζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηό θαη 

αμηνινγείηαη ην ελ ιόγσ εξέζηζκα. Με γλώκνλα ηελ αληηιεπηή εμνηθείσζε, είλαη 

γλσζηό όηη νη αλαπαξαζηάζεηο βαζίδνληαη ζε πξόηππα (ππάξρεη ήδε κεγάινο βαζκόο 

εμνηθείσζεο). Σα πξόηππα δηακνξθώλνληαη από ηελ εκπεηξία θαη ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα λα αληηιεθζεί θάπνηνο εύθνια ην εξέζηζκα ηνπ πξνζώπνπ θαη ηνπ ζώκαηνο. Σν 

πξόηππν, ζαλ όξνο, αληηζηνηρεί ζην κέζν όξν όισλ ησλ εξεζηζκάησλ πνπ έρνπλ 

αμηνινγεζεί σο «απνδεθηά» κηα ζπγθεθξηκέλε επνρή, ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

πνιηηηζκό, από κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλζξώπσλ (Rhodes θαη ζπλ, 2003). 

ε κειέηε όπνπ νη παξαηεξεηέο έξρνληαλ ζε επαθή κε επαλαιακβαλόκελεο 

παξνπζηάζεηο θσηνγξαθηώλ ή πνξηξέησλ πξνζώπσλ, θαηλόηαλ όηη ε αηζζεηηθή 

βαζκνινγία απμαλόηαλ ζε ζύγθξηζε κε ηα λέα εξεζίζκαηα πξνζώπνπ (Hayn-

Leichsenring θαη ζπλ., 2017).  
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Έλαο επηζθέπηεο ζε κηα γθαιεξί, παξαηεξώληαο ηα έξγα ζρεκαηίδεη κηα γξήγνξε 

πξώηε εληύπσζε, ζρεδόλ ζηηγκηαία θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθηλείηαη ζε άιιν έξγν. Ζ 

θξηηηθή ελόο έξγνπ ζπρλά δεκηνπξγείηαη από άηνκα πνπ δελ είλαη εμεηδηθεπκέλα ζηηο 

εηθαζηηθέο ηέρλεο, επνκέλσο ε αηζζεηηθή εκπεηξία πνπ ζα δεκηνπξγεζεί είλαη 

αλάινγε απηήο ηνπ πξνζσπηθνύ πιαηζίνπ ηνπ. Αληηθαηνπηξίδεη δειαδή ηηο γλσζηαθέο 

ηνπ δνκέο (Locher, 2012). 

Οη επαγγεικαηίεο θαίλεηαη πσο αληαπνθξίλνληαη κε παξόκνην ηξόπν (Batinic, 2005). 

Οκνίσο, ν Grasset (1998) ππνζηεξίδεη όηη ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ελόο έξγνπ 

ηέρλεο ζρεκαηίδεηαη ζύκθσλα κε ηε αηζζεηηθή εκπεηξία πνπ δίλεηαη από ηελ πξώηε 

νπηηθή ζπλάληεζε κε απηήλ. ηνηρεία ηεο παξάδνζεο Gestalt επηβεβαηώλνληαη κε 

βάζε απηέο ηηο κειέηεο. Ζ παξάδνζε Gestalt ππνζηεξίδεη πσο ν άλζξσπνο, θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο νπηηθήο εκπεηξίαο κε έλα αληηθείκελν ή έλα έξγν, επηθεληξώλεηαη 

πξώηα ζην ζύλνιν ηνπ εξεζίζκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα επεμεξγάδεηαη ηηο επηκέξνπο 

πιεξνθνξίεο πνπ ην απνηεινύλ.  

Ζ ηέρλε, σο νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, είλαη απίζηεπηα ρξήζηκε, 

επεηδή ελζαξξύλεη ηνπο θαιιηηέρλεο λα αλαθαιύςνπλ λέεο ηερληθέο ρξεζηκνπνηώληαο 

«ηξηθ» ηα νπνία ν αλζξώπηλνο εγθέθαινο πνιιέο θνξέο δελ κπνξεί λα μερσξίζεη από 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα (Zeki, 1999). Έλα παξάδεηγκα, πνπ ζηεξίδεη απηή ηελ άπνςε, 

είλαη ε ρξήζε ελόο πην ζθνύξνπ ρξώκαηνο από ηελ κηα πιεπξά ηνπ δσγξαθηζκέλνπ 

αληηθεηκέλνπ, πνπ δίλεη ηελ εληύπσζε κηαο ζθηάο. Οπηηθά απηέο νη ςεπδαηζζήζεηο 

είλαη ρξήζηκεο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνύλ δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπηηθήο 

αληίιεςεο. πλεπώο, γηα ηελ αληίιεςε ηεο εηθαζηηθήο ηέρλεο ππάξρνπλ παξάιιειεο 

δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο νξγαλσηηθέο ηδηόηεηεο ηεο ηέρλεο θαη ηηο 

νξγαλσηηθέο αξρέο ηνπ εγθεθάινπ. Πξνθεηκέλνπ ε ηέρλε λα γίλεη αληηιεπηή θαηά ηε 

δεκηνπξγία ηεο, θαίλεηαη όηη απνθαιύπηεη ζθόπηκα ή κε θάπνηα ζηνηρεία γηα ηνλ 

ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ θαη ηηο λεπξσληθέο δηεξγαζίεο γηα ηελ αηζζεηηθή 

αληίιεςε, ρξεζηκνπνηώληαο θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά όπσο ην ρξώκα, ην ζρήκα, ε 

ζπκκεηξία, ε αίζζεζε ηεο θίλεζεο, είηε κέζα από ην έξγν είηε κέζα από ηα «ίρλε» 

ηνπ θαιιηηέρλε πάλσ ζηνλ πίλαθα. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ν αλζξώπηλνο εγθέθαινο 

ηα ιακβάλεη πξώηα ζαλ ζύλνιν θαη ζηε ζπλέρεηα επεμεξγάδεηαη ηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη αλ ην απνηέιεζκα είλαη επράξηζην ή όρη 

(αμηνιόγεζε). 
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Έλαο ηξόπνο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο ζεσξείηαη θαη ν ήρνο. Ωο κέζν 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο ζεσξείηαη ε κνπζηθή. Ζ κνπζηθή απνδεδεηγκέλα έρεη βξεζεί 

όηη δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα ζηνπο αθξναηέο, παξά ην γεγνλόο όηη ζεσξείηαη 

αθεξεκέλε κνξθή ηέρλεο. Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνύλ πηπρέο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαινύλ κηα αηζζεηηθή εκπεηξία θαηά ην άθνπζκα ηεο κνπζηθήο, εξεπλήζεθε ν 

ηνκέαο ησλ κνπζηθώλ ρνξδώλ θαη ηνπ ζπλδπαζκνύ απηώλ κε ηηο κνπζηθέο λόηεο. 

Δίλαη επξέσο γλσζηό πσο ζπγθεθξηκέλνη ζπλδπαζκνί θάπνηαο λόηαο είλαη πνιύ πην 

επράξηζηνη από θάπνηνπο άιινπο (McDermott θαη ζπλ, 2010), θαη νη ζπλδπαζκνί 

απηνί εμαξηώληαη ζε κεγάιν βαζκό από ην όξγαλν ην νπνίν παξάγεη ηηο λόηεο. ηελ 

κειέηε ηνπ McDermott, δεηήζεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα βαζκνινγήζνπλ 

θάπνηνπο ζπλδπαζκνύο, θαη γηα ηελ επθνιία ηεο έξεπλαο νη ζπλδπαζκνί πνπ πήξαλ 

κεγάιε βαζκνινγία νξίζηεθαλ σο ζύκθσλνη (“consonant”), ελώ νη ζπλδπαζκνί πνπ 

ήηαλ ελνριεηηθνί σο αζύκθσλνη (“dissonant”). Παξά ην γεγνλόο πσο νη ζύκθσλεο 

ζπγρνξδίεο πξνθαινύλ κηα επράξηζηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία αμίδεη λα ζεκεησζεί 

όηη θαη νη δπζάξεζηεο έρνπλ κεγάιν ξόιν. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζε δηάθνξα είδε (όπσο βηληενπαηρλίδηα ή ηαηλίεο) γηα λα πξνθαιέζνπλ έληαζε. 

Δίλαη θνηλώο γλσζηό πσο κεξηθνί ήρνη πξνηηκώληαη από θάπνηνπο άιινπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ν ήρνο ηεο ζάιαζζαο, ν αγαπεκέλνο ξαδηνθσληθόο ζηαζκόο, ν ήρνο ηνπ 

αέξα, ραιαξώλνπλ θαη μεθνπξάδνπλ ηνλ άλζξσπν, ελώ ήρνη όπσο απηνί ηνπ επίκνλνπ 

θιάκαηνο ελόο κσξνύ ή ηεο θίλεζεο ζε κηα κεγάιε πόιε πξνθαινύλ εθλεπξηζκό θαη 

ζηξεο.  

ε κηα ελδηαθέξνπζα κειέηε ησλ Cardozo θαη VanLieshout (1981), ζθνπόο ήηαλ λα 

εμεηαζηνύλ ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κνηξάδνληαη νη ήρνη πνπ πξνθαινύλ 

ελόριεζε θαη νη ήρνη πνπ πξνθαινύλ επραξίζηεζε ζηνλ άλζξσπν. Εεηήζεθε από 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αμηνινγήζνπλ ηνπο πην ελνριεηηθνύο ήρνπο. Βξέζεθε πσο νη 

ήρνη πνπ ελνρινύλ πεξηζζόηεξν κνηξάδνληαη ραξαθηεξηζηηθά, όπσο εθείλα ηεο 

«αηρκεξόηεηαο» (sharpness) θαη ηεο «ηξαρύηεηαο» (roughness). Ο όξνο 

«αηρκεξόηεηα» αλαθέξεηαη ζε εθείλεο ηηο ζπρλόηεηεο ηνπ ήρνπ πνπ έρνπλ 

κεγαιύηεξν βαζκό ελέξγεηαο (2-4 kHΕ), ελώ ε «ηξαρύηεηα» αλαθέξεηαη ζηελ 

αληίιεςε ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ελέξγεηαο (20-200 HZ) (Terhardt,1974). H 

ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ γεγνλόησλ θαη ησλ ήρσλ παίδεη επίζεο πνιύ ζεκαληηθό ξόιν 

ζηελ αθνπζηηθή εκπεηξία θαη ζπλεπώο ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ γελλνύληαη. Γηα 
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παξάδεηγκα, ζε κηα κειέηε ηνπ Cox (2008), ζηελ νπνία θεληξηθό ξόιν είρε ν ήρνο 

ελόο εκεηνύ, εληνπίζηεθε όηη δεκηνπξγνύληαη πνιύ δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, παξά 

ην γεγνλόο όηη ν ήρνο δελ κνηξάδεηαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηξαρύηεηαο θαη ηεο 

αηρκεξόηεηαο. ηελ ίδηα κειέηε βξέζεθε, επίζεο, όηη ε νπηηθή εκπεηξία ησλ λπρηώλ 

πνπ μύλνπλ έλα καπξνπίλαθα ή ηνπ ηξνρνύ ζε έλα νδνληηαηξείν, ζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ αθξόαζε ησλ αληίζηνηρσλ ήρσλ, είρε πεξηζζόηεξεο αξλεηηθέο αμηνινγήζεηο από 

εθείλεο πνπ δίλνληαλ όηαλ αθνπγόηαλ ν ήρνο ρσξίο ηηο εηθόλεο.  

ηνλ αληίπνδα, πνιύ ιίγεο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί γύξσ από ηνπο επράξηζηνπο 

ήρνπο, εηδηθά ηνπο πεξηβαιινληηθνύο. Φαίλεηαη όκσο όηη, όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ ελνριεηηθώλ ήρσλ, κνηξάδνληαη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά αληίζεησλ 

ζπρλνηήησλ από εθείλσλ ησλ ήρσλ πνπ κνηξάδνληαη νη δπζάξεζηνη ήρνη.  

 

4.2 Ζ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΔΓΚΔΦΑΛΟ ΚΑΗ Δ 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΟΡΦΔ ΣΔΥΝΖ 

Δπραξίζηεζε, έθπιεμε, ζαπκαζκόο θαη πεξηέξγεηα είλαη κόλν κεξηθά από ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινύληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο. Ζ 

επαθή κε έλα έξγν ηέρλεο πξνθαιεί πξσηίζησο ηελ αλαγλώξηζε ηεο εθηίκεζεο ηεο 

νκνξθηάο ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κηα επηζπκία πεξαηηέξσ εμεξεύλεζεο. 

“Γύξσ ζην 1930” έγξαςε ζε έλα από ηα δνθίκηα ηνπ ν Borges, “ππό ηελ επίδξαζε ηνπ 

Μαζεδόλην Φεξλάληεο, πίζηεςα όηη ε νκνξθηά είλαη πξνλόκην ειάρηζησλ 

ζπγγξαθέσλ· ζήκεξα μέξσ πσο είλαη δηάζπαξηε θαη πσο θαξαδνθεί ζηηο ηπραίεο 

ζειίδεο κίαο κεηξηόηεηαο ή ζε κία θνπβέληα ηνπ δξόκνπ”. Ζ αηζζεηηθή θξίζε είλαη 

όλησο ηδηόηππε. Οη αηζζεηηθέο εκπεηξίεο δηαθέξνπλ από άηνκν ζε άηνκν αθόκε θαη 

όηαλ παξάγνληαη από ηνπο ίδηνπο αηζζεηηθνύο ραξαθηήξεο (Νηηλόπνπινο, Θ., 2014). 

Ο λνπο νξγαλώλεηαη ηεξαξρηθά. Ζ αληίιεςε είλαη πάλσ από όιεο ηηο άιιεο 

ιεηηνπξγίεο ζηελ ηεξαξρία, παξά ην γεγνλόο όηη ε ίδηα ε αληίιεςε έρεη θαη απηή 

επηκέξνπο ηεξαξρηθά επίπεδα (Perlovsky, 2010).  

Όζν αθνξά ηελ ςπρνινγηθή ζεσξία ησλ αηζζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ γελληνύληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο, ζεσξείηαη όηη έρεη εμειηθηηθή βάζε. Με 
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βάζε ηε ζεσξία ηνπ Perlovsky, ζπρλά ν δηαρσξηζκόο ηνπ ζεμνπαιηθνύ ελζηίθηνπ θαη 

ηεο αληίιεςεο ηεο νκνξθηάο είλαη δπζδηάθξηηα, αιιά γίλεηαη έλαο ζαθήο δηαρσξηζκόο 

ζε ζεσξεηηθό πιαίζην γηα ιόγνπο ζαθήλεηαο. Ο δηαρσξηζκόο απηόο πξνζηάδεη πσο 

ζεμνπαιηθά έλζηηθηα θαη αηζζεηηθνί κεραληζκνί κπνξνύλ λα εκπιαθνύλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζθέςε, απνηεινύληαη όκσο από δηαθνξεηηθά λεπξσληθά 

ζπζηήκαηα (Perlovsky, 2010). 

Ο ηξόπνο πνπ είλαη γελεηηθά δνκεκέλνο ν αλζξώπηλνο εγθέθαινο, κέρξη ζηηγκήο δελ 

δείρλεη όηη ππάξρεη απηόκαηε αληίιεςε ηνπ αηζζεηηθά όκνξθνπ. Σν έλζηηθην ηεο 

γλώζεο ππάξρεη ζε όια ηα είδε, αιιά ε εκπεηξία ησλ αηζζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ 

ζρεηίδεηαη κε ηε κάζεζε θαη βειηηώλεηαη κε ηε γλώζε. Ζ αηζζεηηθή εκπεηξία κπνξεί 

λα ζπλδεζεί κε ηελ έλλνηα ηεο απνξξόθεζεο, όπσο πξνηάζεθε από ηνπο Tellegen θαη 

Atkinson (1974). Ωο απνξξόθεζε νξίδεηαη ε πιήξεο πξνζνρή πνπ απαζρνιεί ηε 

γλσζηαθή, αλαπαξαζηαηηθή θαη αληηιεπηηθή ηθαλόηεηα ην αηόκνπ. Γηα παξάδεηγκα, 

απνξξόθεζε κπνξεί λα ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα αθνύζκαηνο ελόο κνπζηθνύ 

θνκκαηηνύ, θαηά ηε δηάξθεηα αλάγλσζεο ελόο βηβιίνπ, ή ηελ παξαθνινύζεζε κηαο 

ηαηλίαο. Σόηε, ην ππνθείκελν (ν άλζξσπνο πνπ εθηειεί ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο) 

κπνξεί λα γίλεη κέξνο ελόο εηθνληθνύ θόζκνπ.  

ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ηνπ Marković (2012), ε αηζζεηηθή εκπεηξία 

πεξηγξάθεηαη ζαλ πνιππαξαγνληηθό θαηλόκελν. Σα πεξηζζόηεξα κνληέια ηεο 

αηζζεηηθήο εκπεηξίαο ζπκθσλνύλ όηη ε ελ ιόγσ δηεξγαζία μεθηλάεη κε ηελ εηζαγσγή 

ηνπ εξεζίζκαηνο (αμηνιόγεζε θαη εθηίκεζε ηνπ εξεζίζκαηνο), πνπ, ζηε ζπλέρεηα, 

αθνινπζείηαη από κλεκνληθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ.  

εκαληηθόηεξα κνληέια είλαη, θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, απηά ηνπ Parsons (1987), ν 

νπνίνο πξόηεηλε πέληε ζηάδηα ηεο αηζζεηηθήο επεμεξγαζίαο: 1) πξνζσπηθή εθηίκεζε 

(favouritism) «είλαη θαιό επεηδή κνπ αξέζεη», 2) πξνηίκεζε γηα ηελ νκνξθηά θαη ηνλ 

ξεαιηζκό «είλαη θαιό επεηδή είλαη ξεαιηζηηθό ή όκνξθν», 3) εθθξαζηηθόηεηα 

(ελζπλαίζζεζε, ηαύηηζε κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ θαιιηηέρλε) «είλαη θαιό επεηδή ν 

θαιιηηέρλεο θαηνξζώλεη λα επηθνηλσλήζεη αηζζήζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα», 4) 

επηθέληξσζε ζην ζηπι θαη ην είδνο «είλαη θαιό επεηδή είλαη αξκνληθό ζηηιηζηηθά ή 

πξσηόηππν», 5) απηνλνκία «είλαη θαιό επεηδή ν θαιιηηέρλεο ζπλέρηζε λα 

αλαθαιύπηεη θξέζθεο ηδέεο θαη απζεληηθέο κέζα από ην ζηπι πνπ ηνλ έθαλε 

δηάζεκν». 
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Όζνλ αθνξά ηελ αληίιεςε ηνπ νπηηθνύ εξεζίζκαηνο, ε Chatterjee (2003) ππνζηήξημε 

πσο ζπκπεξηιακβάλνληαη δηαθόξσλ εηδώλ δηεξγαζίεο, όπσο ε αλάιπζε, ε θαηάηαμε 

θαη ε αλαγλώξηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, θαη ε επεμεξγαζία απηώλ πξνθαιεί 

ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο απηέο απνθξίζεηο απνηεινύλ 

πιεξνθνξίεο γηα ην αληηιεπηηθό ζύζηεκα, κέζσ ησλ κεραληζκώλ ηεο πξνζνρήο. Με 

ην κνληέιν απηό ζπκθώλεζαλ νη Nadal θαη ζπλεξγάηεο (2008), νη νπνίνη ππνζηήξημαλ 

όηη νη γλσζηαθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηεξγαζίεο ηνπνζεηνύληαη ζην ίδην πιαίζην θαη 

ζρεηίδνληαη κε παξόκνηεο λεπξσληθέο ζπζρεηίζεηο Σν πξώην ζπζηαηηθό ηεο 

αηζζεηηθήο εκπεηξίαο έρεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή απάληεζε, ηε δηέγεξζε δειαδή ηνπ 

ζπζηήκαηνο αληακνηβήο, ην δεύηεξν ζπζηαηηθό αλαθέξεηαη ζηελ νπηηθή δηεξγαζία, 

ελώ ην ηξίην ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  

Ζ αλαγλώξηζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αληακνηβήο ζηνλ αλζξώπηλν 

εγθέθαιν, όηαλ απηόο έξρεηαη ζε επαθή κε έλα επράξηζην ζέακα, ήξζε από ηνλ 

Aharon θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ όηαλ κέηξεζαλ ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

εκθάληζε θαη ηελ αμία (Aharon θαη ζπλ, 2001). πγθεθξηκέλα, δεηήζεθε από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα βαζκνινγήζνπλ πξόζσπα πνπ εκθαλίδνληαλ κπξνζηά ηνπο ζε 

θσηνγξαθίεο, σο πξνο ην πόζν όκνξθα ή άζρεκα ήηαλ. Φάλεθε όηη νη ζπκκεηέρνληεο 

ςήθηζαλ σο πην ειθπζηηθά πξόζσπα πνπ είραλ ήδε ζεσξεζεί ειθπζηηθά ζε κηα άιιε, 

αλεμάξηεηε έξεπλα. Σνπο δεηήζεθε ζηε ζπλέρεηα λα θαζνξίζνπλ απηνί ην πόζν ζα 

δηαξθέζεη ε έθζεζε ζε θάζε θσηνγξαθία, κέζσ ηνπ παηήκαηνο ελόο πιήθηξνπ, θαη 

θάλεθε όηη νη ζπκκεηέρνληεο επέιεγαλ ηελ παξαηεηακέλε δηάξθεηα γηα ηηο 

θσηνγξαθίεο πξνζώπσλ ηνπ αληίζεηνπ θύινπ. 

ε παξόκνηα κειέηε, ν O’Doherty θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δήηεζαλ από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα παξαηεξήζνπλ θσηνγξαθίεο πξνζώπσλ θαη λα εθθξάζνπλ θαηά 

πόζν απηά είλαη ειθπζηηθά ή κε ειθπζηηθά (O’Doherty θαη ζπλ, 2003). Ζ 

παξαηήξεζε ησλ ειθπζηηθώλ πξνζώπσλ θάλεθε όηη ελεξγνπνηνύζε θαη αύμαλε 

γξακκηθά ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ έζσ θνγρηθνκεησπηαίνπ θινηνύ (medial orbitofrontal 

cortex –mOFC), ελ ζπγθξίζεη κε ηα κε ειθπζηηθά πξόζσπα.  

Μηα κειέηε ησλ Cloutier θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ, ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο 

θιήζεθαλ λα βαζκνινγήζνπλ νη ίδηνη ηα πξόζσπα πνπ έβιεπαλ, έδεημε, επίζεο, όηη νη 

πεξηνρέο ηνπ ζπζηήκαηνο αληακνηβήο [ν δεμηόο θνγρηθνκεησπηαίνο θινηόο, ν θινηόο 

ηεο πξόζζηαο κνίξαο ηεο έιηθαο ηνπ πξνζαγσγίνπ (anterior cingulate cortex) θαη ν 
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επηθιηλήο ππξήλαο], παξνπζίαδαλ απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα όηαλ ηα πξόζσπα ήηαλ 

ειθπζηηθά (Cloutier θαη ζπλ, 2008). Ζ δξαζηεξηόηεηα ησλ πεξηνρώλ αληακνηβήο 

απμαλόηαλ γξακκηθά, όηαλ ε βαζκνινγία ήηαλ κεγαιύηεξε, ελώ κε γξακκηθή αύμεζε 

παξνπζίαδαλ πεξηνρέο όπσο ε ακπγδαιή, αθόκε θαη ζηηο εμαηξεηηθά πςειέο 

βαζκνινγίεο.  

Οη Platek θαη Sign (2010) κειέηεζαλ ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ην αλζξώπηλν ζώκα. 

Άληξεο ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα ςεθίζνπλ θαηά πόζν ειθπζηηθέο ήηαλ νη 

θσηνγξαθίεο γπλαηθείσλ ζσκάησλ πξηλ θαη κεηά από κηα πιαζηηθή επέκβαζε, πνπ 

ξύζκηδε ηελ αλαινγία κέζεο-γινπηώλ, ε νπνία ζεσξείηαη πξόηππν ηεο δπηηθήο 

νκνξθηάο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ππήξμε δξαζηεξηόηεηα ζηνλ 

θνγρηθνκεησπηαίν θινηό ακθνηεξόπιεπξα, όηαλ νη εζεινληέο έβιεπαλ ηηο 

κεηεγρεηξεηηθέο θσηνγξαθίεο, νη νπνίεο ςεθίζηεθαλ θαη σο πην σξαίεο αηζζεηηθά 

ζπγθξηηηθά κε ηηο πξνεγρεηξεηηθέο.  

Δπηπιένλ, εθηόο από ηνπο εγγελείο παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε ελζηηθηώδεηο 

ηθαλόηεηεο αμηνιόγεζεο ελόο επράξηζηνπ πξνζώπνπ ή ζώκαηνο, ζηνηρεία δείρλνπλ 

όηη ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηηο λεπξνβηνινγηθέο 

ηδηόηεηεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε ελεξγόο ή ε παζεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ παξαηεξεηή 

ζηελ αηζζεηηθή βαζκνιόγεζε (Di Dio θαη ζπλ, 2007). O Di Dio θαη νη ζπλεξγάηεο 

ηνπ, ηνπνζέηεζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε δύν δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο· ζηε κία 

παξαηεξνύζαλ παζεηηθά έξγα ηεο Αλαγέλλεζεο, ελώ ζηελ άιιε ηα βαζκνινγνύζαλ. 

ηελ πξώηε ζπλζήθε δεηήζεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα παξαηεξήζνπλ ηα έξγα 

ρσξίο λα ηα βαζκνινγήζνπλ, κε ζθνπό λα πξνθαιέζνπλ κηα «ζησπεξή» θαηάζηαζε. 

Σα έξγα ηεο Αλαγέλλεζεο πνίθηιαλ σο πξνο ηελ αληηπξνζώπεπζε αλζξώπηλσλ 

ζσκάησλ, κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ζπλαθή κε ηηο παξνύζεο λόξκεο δπηηθήο 

νκνξθηάο, ελώ κεξηθά όρη. Ζ παζεηηθή παξαηήξεζε ελεξγνπνίεζε ηε λήζν ηνπ δεμηνύ 

εγθεθαιηθνύ εκηζθαηξίνπ θαζώο θαη κέζεο πξνκεησπηαίεο πεξηνρέο. Άιιεο πεξηνρέο 

πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ ήηαλ εθείλεο ηνπ ηληαθνύ ινβνύ θαζώο θαη νη πξνθηλεηηθέο 

πεξηνρέο. 

Μηα άιιε κνξθή ηέρλεο πνπ κπνξεί λα ξίμεη θσο ζηελ αλαδήηεζε γύξσ από ηελ 

αηζζεηηθή εκπεηξία είλαη ν ρνξόο. Ο ρνξόο ζεσξείηαη, καδί κε άιιεο ηέρλεο, κέζν 

επηθνηλσλίαο, ζπλαηζζεκάησλ θαη πξνζέζεσλ, κέζα από ππνινγηζκέλεο, 

εθιεπηπζκέλεο θηλήζεηο πνπ εθηειεί ην θηλεηηθό ζύζηεκα (νζηά, αξζξώζεηο, κύεο).  
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ηελ κειέηε γύξσ από ηελ ηέρλε ηνπ ρνξνύ ζπλέβαιιαλ ελεξγά νη Vuθadinovic θαη 

Marcovic (2012). ηε κειέηε απηή έγηλε πξνζπάζεηα δηεξεύλεζεο ηεο ύπαξμεο 

αηζζεηηθήο εκπεηξίαο ζε δηάθνξεο κνξθέο ρνξνύ, όπσο είλαη ην θιαζηθό κπαιέην, ην 

θιακέγθν θαη ην θνιθιόξ. Καηά ηνπο ζπγγξαθείο, πξνέθπςαλ ηξεηο παξάγνληεο 

αηζζεηηθήο εκπεηξίαο, όπσο ηελ βηώλνπλ νη ρνξεπηέο αιιά θαη νη ζεαηέο: 

«Γπλακηζκόο» [Dynamism (ζπκπεξηιακβάλεη έλλνηεο όπσο ε εθθξαζηηθόηεηα, ε 

δύλακε, ν ελζνπζηαζκόο], «Δμαηξεηηθόηεηα» [Exceptionality (ζπκπεξηιακβάλεη 

έλλνηεο όπσο ε επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ θαη ε κνλαδηθόηεηα)] θαη 

«πλαηζζεκαηηθή Αμηνιόγεζε» [Affective Evaluation (ζπκπεξηιακβάλεη έλλνηεο 

όπσο ν εθιεπηπζκόο θαη ε επαηζζεζία)]. Φάλεθε επίζεο, όηη ε αηζζεηηθή εκπεηξία θαη 

ε γλσζηαθή επεμεξγαζία ησλ ρνξεπηώλ δηαθέξεη από εθείλε ησλ ζεαηώλ.  

Ο ρνξόο γηα ηνπο ρνξεπηέο είλαη έλα είδνο ηέρλεο κε ην νπνίν επηδηώθεηαη λα πεξάζεη 

θάπνην λόεκα ζηνπο ζεαηέο, κέζα από νξγαλσκέλεο θηλήζεηο (Layson, 1994; Carter, 

1998). Ο ρνξόο έρεη σο ζηόρν λα επεξεάζεη αηζζεηηθά, όρη κόλν ηνπο ρνξεπηέο αιιά 

θαη ηνπο ζεαηέο, θαη ραξαθηεξίδεηαη από ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, όπσο ζπκβαίλεη θαη 

ζε άιιεο κνξθέο ηέρλεο, παξόηη δελ ρξεζηκνπνηεί ην ίδην κέζν (όπσο ζπκβαίλεη κε ηα 

αγάικαηα θαη ηνπο πίλαθεο δσγξαθηθήο). Κπξηόηεξα ζηνηρεία, πνπ ζπληζηνύλ ηελ 

ηέρλε ηνπ ρνξνύ, είλαη ε θίλεζε θαη ε κνπζηθή. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζπγθξηηηθά 

κε ηηο άιιεο κνξθέο ηέρλεο, ν ζεαηήο δελ ρξεζηκνπνηεί νύηε επεξεάδεηαη από κηα 

κόλν αίζζεζε (όξαζε) αιιά από δύν (όξαζε θαη αθνή). 

Οη ρνξεπηέο βηώλνπλ δηαθνξεηηθά ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία ηνπ ρνξνύ από ηνπο ζεαηέο, 

θάηη πνπ νθείιεηαη ζηελ θηλαηζζεηηθή εκπεηξία, κέζα από ηηο αηζζήζεηο θαη ηελ 

έληαζε πνπ ληώζνπλ ζηνπο κύεο, ηνπο ηέλνληεο θαη ηηο αξζξώζεηο ηελ ώξα πνπ 

ρνξεύνπλ (ηδηνδεθηηθή αηζζεηηθόηεηα). Ζ θηλαηζζεηηθή εκπεηξία απνηειεί ζεκαληηθό 

παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο ηεο γλσζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ ρνξεπηή από ηνλ ζεαηή 

(Freeman, 1995). 

Ο Freeman (1995) ππνζηεξίδεη όηη ε αηζζεηηθή εκπεηξία, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ρνξεπηηθήο παξάζηαζεο ή ζεάκαηνο, γελλάηαη ιόγσ ηεο ύπαξμεο ζεαηώλ, όπνπ 

δεκηνπξγείηαη κηα αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» αλάκεζα ζε απηνύο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

έκπξαθηα ζηελ παξάζηαζε θαη ζε εθείλνπο πνπ ηελ παξαθνινπζνύλ. Ζ πιεπξά ησλ 

ζεαηώλ βηώλεη ηελ εκπεηξία, ράξε ζηελ ύπαξμε ησλ λεπξώλσλ-θαηόπηξσλ. Έηζη, ε 

παξαηήξεζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ ρνξνύ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα εζσηεξηθή 
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εκπεηξία, «ζαλ λα» δνπλ νη ίδηνη ηηο θηλήζεηο. Ωζηόζν, δελ έρεη γίλεη αθόκε ζαθέο, αλ 

ν ξόινο ηνπ θαηνπηξηθνύ ζπζηήκαηνο παίδεη θαηαιπηηθό ξόιν ζηελ αηζζεηηθή 

εκπεηξία παξαηήξεζεο ηνπ ρνξνύ, δηόηη δελ ππάξρνπλ αθόκε επαξθείο πιεξνθνξίεο 

γύξσ από ηελ ιεηηνπξγία αληίιεςεο, θαηαλόεζεο θαη λνεκαηνδόηεζεο ησλ 

ρνξεπηηθώλ θηλήζεσλ. 

Ο ρνξόο δηεξεπλήζεθε ζαλ κέζν θαη ρσξίο ηε ζπλνδεία ηεο κνπζηθήο από ηνπο 

Reason θαη ζπλεξγάηεο (2016). Σν εξώηεκα πνπ έζεζαλ νη εξεπλεηέο απηνί αθνξνύζε 

ηελ επίδξαζε ηνπ ήρνπ ζηνπο ζεαηέο θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο εκπεηξία. Παίδεη ην 

αθνπζηηθό ζηνηρείν ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αηζζεηηθή εκπεηξία ηνπ ρνξνύ θαη πνηα 

είλαη ε επίδξαζε ησλ ήρσλ ηεο αλάζαο θαη ησλ βεκάησλ ησλ ρνξεπηώλ, ρσξίο θακία 

ζπλνδεία κνπζηθήο, ζηελ αηζζεηηθή εκπεηξία; Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο κεηξήζεθαλ πνηνηηθά, κε ζπλεληεύμεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ, θαη πνζνηηθά, κε 

fMRI. ηε ζπλζήθε ηεο αλαπλνήο αιιά θαη ηεο κνπζηθήο, ε αλαγλώξηζε ηνπ ζθνπνύ 

ησλ θηλήζεσλ ήηαλ εκθαλήο· ελεξγνπνηήζεθε ν έμσ ξαρηαίνο πξνκεησπηαίνο θινηόο 

(dorsolateral prefrontal cortex) (εμεηδηθεπκέλνο ζηελ αλαγλώξηζε ησλ θηλήζεσλ), ελώ 

ζηε ζπλζήθε ηεο αλαπλνήο νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο ππήξρε ε αίζζεζε πσο 

ηαπηίδνληαη κε ηνπο ρνξεπηέο (ζώκα κε ζώκα).  

Ζ κνπζηθή, ζαλ κνξθή ηέρλεο, αλακθίβνια γελλά ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο θαη 

αηζζεηηθή εκπεηξία. Ζ αληίιεςε ηεο κνπζηθήο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζπλδέεη 

πνιιέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ, όπσο ε αθνπζηηθή αλάιπζε, ε 

αθνπζηηθή κλήκε, ε αθνπζηηθή επεμεξγαζία ηεο κνπζηθήο ζύληαμεο θαη 

ζεκαζηνινγίαο. Δπηπιένλ, ε αληίιεςε ηεο κνπζηθήο δπλεηηθά επεξεάδεη ην 

ζπλαίζζεκα θαη ελεξγνπνηεί θηλεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Γηα ηνλ κέζν αθξναηή ε 

κνπζηθή είλαη έλαο ηνκέαο πνπ έρεη εμαηξεηηθά επηβξαβεπηηθά εξεζίζκαηα. Μειέηεο 

έρνπλ δείμεη όηη ε αθξόαζε ηεο κνπζηθήο, πνπ πξνηηκά έλαο άλζξσπνο, κνηξάδεηαη ηηο 

ίδηεο γλσζηαθέο δηεξγαζίεο ζην ζύζηεκα αληακνηβήο κε εθείλεο ηεο απόιαπζεο ελόο 

θαινύ θαγεηνύ, ηεο ρξήζεο θνθαΐλεο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο εκπεηξίαο (Blood & 

Zattore, 2001).  

Δπηπιένλ, έρεη βξεζεί πσο ε κνπζηθή δεκηνπξγεί ζηνλ άλζξσπν ζπλαηζζεκαηηθά ξίγε 

(“chills”). Απηό πνπ πξνθαιεί ηηο ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο θαίλεηαη λα πξνέξρεηαη 

από θάπνηα ζπζηαηηθά ηεο κνπζηθήο, όπσο είλαη ε αξκνλία, ε πθή, ε εκβέιεηα, ε 

έληαζε, θαη ν ξπζκόο (Grewe θαη ζπλ, 2007). 



25 
 

Οη αθξναηέο βηώλνπλ ζπλαηζζήκαηα, θαηά ηε δηάξθεηα αθξόαζεο κνπζηθήο, θαη νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηώζεηο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αηζζεηηθή αμία ηεο 

κνπζηθήο. Δίλαη επίζεο γλσζηό όηη νη αθξναηέο αθνύλε κνπζηθή, αθξηβώο επεηδή 

έρνπλ ηε γλώζε όηη κέζσ απηήο πξνθύπηεη ζπλαηζζεκαηηθό πεξηερόκελν. Ωζηόζν, ε 

απόιαπζε, ε νπνία ζεσξείηαη ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία, πνπ πξνθύπηεη από ηε 

κνπζηθή, πεγάδεη από ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε πνπ βηώλνπλ νη αθξναηέο όηαλ 

αθνύλε έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη. Απηό ζεκαίλεη πσο ην κέγηζην ηεο απόιαπζεο ζα 

ελεξγνπνηεζεί, όηαλ νη αθξναηέο ζα αθνύζνπλ εθείλν ην κνπζηθό θνκκάηη πνπ 

γλσξίδνπλ πσο ζα ηνπο πξνθαιέζεη ζπγθίλεζε (Salimpoor θαη ζπλ, 2011). 

Τπάξρεη ε ζεσξία όηη ε κνπζηθή ελεξγνπνηεί έλα δίθηπν κεραληζκώλ ζηνπο 

αλζξώπνπο, ην ιεγόκελν «BRECVEM», αθξσλύκην ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηηο 

παξαθάησ νξνινγίεο: “Brain System Reflex”, “Rhythmic Entertainment”, 

“Evaluative Conditioning”, “Emotional Contagion”, “Contagion Visual Imagery”, 

“Episodic Memory”, “Musical Expectancy” (Juslin, 2013). 

Ζ πξώηε (Brain System Reflex) αλαθέξεηαη ζε κηα ιεηηνπξγία επεμεξγαζίαο ζηελ 

νπνία έλα ζπλαίζζεκα πξνθαιείηαη από ηε κνπζηθή, επεηδή έλα από ηα αθνπζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο έγηλαλ αληηιεπηά από έλα κέξνο ηνπ εγθεθάινπ, κε απνηέιεζκα 

λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή. Μεξηθά από ηα γεγνλόηα, πνπ ζεσξνύληαη εθιπηηθά ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο, είλαη ήρνη μαθληθνί, δπλαηνί ή δπλακηθέο αιιαγέο πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κνπζηθήο. Οη αληαλαθιάζεηο ηνπ εγθεθαιηθνύ 

ζηειέρνπο είλαη ιεηηνπξγίεο απξνγξακκάηηζηεο θαη απηόκαηεο˙ κπνξεί λα απμήζνπλ 

ηε δηέγεξζε θαη λα πξνθαιέζνπλ ζπλαηζζήκαηα έθπιεμεο ζηνλ αθξναηή (Juslin, 

2013). 

Ζ δεύηεξε (“Rhythmic Entertainment”) αλαθέξεηαη ζε κηα ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία 

έλα ζπλαίζζεκα πξνθαιείηαη ζηνλ αθξναηή, επεηδή απηόο δεκηνπξγεί εζσηεξηθέο 

εηθόλεο, ελώ αθνύεη ηε κνπζηθή. Ο αθξναηήο ζπζρεηίδεη ηε κνπζηθή δνκή κε εηθόλεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ππάξρνπλ κεγάιεο αηνκηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ 

αθξναηώλ.  

H ηξίηε (Evaluative Conditioning) αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε εθείλε όπνπ ην 

ζπλαίζζεκα πξνθαιείηαη από έλα θνκκάηη ηεο κνπζηθήο, απιώο θαη κόλν επεηδή απηό 

ην εξέζηζκα έρεη ζπρλά ζπλδπαζηεί κε άιια ζεηηθά ή αξλεηηθά εξεζίζκαηα. 
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Ζ επόκελε θαηά ζεηξά θαηάζηαζε, (Emotional Contagion) αλαθέξεηαη ζηελ 

πεξίπησζε εθείλε θαηά ηελ νπνία ν αθξναηήο αληηιακβάλεηαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

έθθξαζε ηεο κνπζηθήο θαη ζηε ζπλέρεηα «κηκείηαη» απηό ην είδνο έθθξαζεο 

εζσηεξηθά, επεηδή κηα «ελόηεηα» ηνπ εγθεθάινπ απνθξίλεηαη απηόκαηα ζε νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ζαλ απηή λα ήηαλ αλζξώπηλε θσλή πνπ εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα. 

Ζ νπηηθή απεηθόληζε (“Visual Imagery”) αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία 

έλα ζπλαίζζεκα πξνθαιείηαη ζηνλ αθξναηή, επεηδή απηόο δεκηνπξγεί εζσηεξηθέο 

εηθόλεο, ελώ αθνύεη ηε κνπζηθή (Juslin, 2013). 

Ζ επεηζνδηθή κλήκε (“Episodic Memory”) αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία έλα ζπλαίζζεκα πξνθαιείηαη όηαλ ε κνπζηθή αλαθαιεί κηα πξνζσπηθή 

αλάκλεζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλόηνο ζηε δσή ηνπ αθξναηή· ηα γεγνλόηα 

απνζεθεύνληαη ζηε κλήκε καδί κε ην πεξηερόκελό ηνπο (Juslin, 2013). 

Σέινο, ν όξνο “Musical Expectancy” αλαθέξεηαη ζε κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία 

έλα ζπλαίζζεκα πξνθαιείηαη, επεηδή θάπνην ραξαθηεξηζηηθό ηεο κνπζηθήο 

επηβεβαηώλεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αθξναηή γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ θνκκαηηνύ ηεο 

κνπζηθήο, θαη είλαη απνηέιεζκα πξνεγνύκελεο κάζεζεο ηνπ αθξναηή πάλσ ζην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο κνπζηθήο (Juslin, 2013). 

ε κειέηε ηνπ Schumbert (2007), ελδηαθέξνλ είρε ε αλαθάιπςε όηη ηα άηνκα πνπ 

ζπκκεηείραλ έδηλαλ πνιύ ρακειέο βαζκνινγίεο ζε θνκκάηηα ηα νπνία θαίλεηαη πσο 

ήζειαλ λα πξνθαιέζνπλ θάπνην ζπλαίζζεκα. Οη αθξναηέο ηα εθιάκβαλαλ ζαλ 

επηηεδεπκέλα θαη κε απζεληηθά. Τπάξρνπλ δηαθόξσλ εηδώλ αληηδξάζεηο θαηά ην 

άθνπζκα ηεο κνπζηθήο πνπ καξηπξνύλ ηελ ύπαξμε αηζζεηηθήο εκπεηξίαο, όπσο απηή 

ησλ “chills” (ξίγε) πνπ παξαηεξήζεθε από ηνπο Blood θαη Zatore (2011). Σα ξίγε 

ζπλππάξρνπλ κε άιιεο θπζηνινγηθέο δηεγέξζεηο (ξπζκόο αλαπλνήο θαη θαξδηάο) θαη 

ζεσξνύληαη θαη ηα ίδηα απνηειέζκαηα θπζηνινγηθήο δηέγεξζεο. Έρεη βξεζεί πσο 

ελεξγνπνηνύληαη καδί κε ην ζύζηεκα αληακνηβήο, θάηη πνπ απνηειεί ηζρπξή έλδεημε 

όηη ππάξρεη αηζζεηηθή εκπεηξία. Σν ξαβδσηό ζώκα επηκειείηαη ηελ εκπεηξία ηεο 

αθξόαζεο θαη ζηα ζεκεία θνξύθσζεο, όπνπ πξνθαινύληαη ηα ξίγε, ειεπζεξώλεηαη 

ληνπακίλε (Salimpoor θαη ζπλ, 2011). 
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4.3 Ζ ΝΔΤΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΒΑΖ ΣΖ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ  

Ζ ηέρλε, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηεο, ζεσξείηαη πξσηίζησο κέζν επηθνηλσλίαο ηνπ 

θαιιηηέρλε κε ηνλ ζεαηή. Μέζα από απηή θαίλνληαη νη πξνζέζεηο ηνπ θαιιηηέρλε, νη 

νπνίεο αληαλαθιώληαη ζηνλ ηξόπν έθθξαζήο ηνπ. ηελ θαζεκεξηλόηεηα, ζηελ 

αλζξώπηλε επηθνηλσλία, ν θπξηόηεξνο ηξόπνο αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ είλαη νη 

ιέμεηο. ηελ ηέρλε από ηελ άιιε, σο κέζν επηθνηλσλίαο αληίζηνηρν ησλ ιέμεσλ 

ζεσξνύληαη ηα ρξώκαηα, ηα ζρήκαηα θαη νη θηλήζεηο, ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

ζπλζέηνπλ έλα λόεκα θαη ηελ ίδηα ζηηγκή πξνθαινύλ κηα αηζζεηηθή εκπεηξία ζηνλ 

ζεαηή.  

Παξά ην γεγνλόο ηεο αλαδήηεζεο απαληήζεσλ γύξσ από ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία, ε 

νπνία έρεη ξίδεο ζηελ επνρή ηνπ Πιάησλα (Κεθάιαην 2), κόλν ηελ ηειεπηαία 

εηθνζαεηία έρεη αξρίζεη λα δηεξεπλάηαη ην λεπξνβηνινγηθό ππόβαζξό ηεο. 

Οη Di Dio θαη Gallesse (2009), πξνζπάζεζαλ λα εξεπλήζνπλ ηηο γλσζηαθέο 

ιεηηνπξγίεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο. Νεπξναπεηθνληζηηθέο 

κειέηεο πάλσ ζηελ αηζζεηηθή εκπεηξία έρνπλ δείμεη όηη ππάξρεη έλα θαηαλεκεκέλν 

δίθηπν πεξηνρώλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ επεμεξγαζία ησλ νπηηθώλ 

εξεζηζκάησλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ, όπσο ην ρξώκα θαη ην ζρήκα (Vartanian θαη 

Skov, 2014), αιιά θαη ζηελ αλαγλώξηζε πξνζώπσλ. 

Πεξηνρέο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε πνηθίινπο ηξόπνπο θαη ελεξγνπνηνύληαη θαηά ηε ζέαζε 

ελόο έξγνπ ηέρλεο είλαη  (Yeh, 2015; Boccia, 2016)· ζπλεπώο, σο αηζζεηηθή εκπεηξία 

κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο πξνζνρήο, πνπ 

ιακβάλεη ρώξα ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηό, θαη ηνπ πξνηύπνπ επεμεξγαζίαο «από 

θάησ-πξνο ηα πάλσ» (bottom-up). ύκθσλα κε ην πξόηππν απηό, ν αλζξώπηλνο 

εγθέθαινο επεμεξγάδεηαη πξσηίζησο ην εξέζηζκα θαη ζηελ ζπλέρεηα εθηειεί κηα 

δηεξγαζία αμηνιόγεζεο, όπσο γηα παξάδεηγκα αλ απηό πνπ βιέπεη είλαη όκνξθν, ελώ 

ην πξόηππν από πάλσ-πξνο ηα θάησ (top-down) αλαθέξεηαη ζηελ αλαιπηηθόηεξε 

επεμεξγαζία ηνπ εξεζίζκαηνο. ύκθσλα κε ηηο απόςεηο απηέο, ε αηζζεηηθή εκπεηξία 

είλαη δπλαηόλ λα ρσξηζηεί ζε δύν γλσζηαθέο δηεξγαζίεο. Ζ κηα είλαη ε αμηνιόγεζε 

ηνπ σξαίνπ ή άζρεκνπ ζεάκαηνο πνπ ζεσξείηαη απζόξκεηε (“aesthetic appreciation 

sensu stricto”), ελώ ε άιιε είλαη κηα πην ιεπηνκεξήο εθηίκεζε, ιόγνπ ράξηλ αλ ην 
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έξγν ζεσξείηαη ελδηαθέξνλ (aesthetic appreciation sensu lato) (Cela-Conde θαη 

ζπλεξγάηεο, 2013). 

ηελ εμειηθηηθή ςπρνινγία ππνζηεξίδεηαη όηη ν εγθέθαινο ηνπ αλζξώπνπ ζπλίζηαηαη 

από έλαλ κεγάιν αξηζκό γλσζηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη ππνζπζηεκάησλ. Σα 

ππνζπζηήκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ ιεηηνπξγνύλ ζε δύν επίπεδα: ζε εθείλν 

ηεο νξγάλσζεο κηαο ιεηηνπξγίαο θαη ζε εθείλν ηεο εθηέιεζήο ηεο. Ζ αηζζεηηθή 

εκπεηξία θαίλεηαη λα ιακβάλεη ρώξα ζην επίπεδν εθείλν ηεο νξγάλσζεο (Consoli, 

2015). 

ύκθσλα κε ηνλ Leder θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2014), ππάξρεη έλα πξόηππν 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ όηαλ ν παξαηεξεηήο έξρεηαη ζε επαθή κε έλα έξγν 

ηέρλεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη πέληε ζηάδηα γλσζηαθώλ δηεξγαζηώλ: ηελ αληίιεςε 

(perception), ηε ξεηή ή έθδειε ηαμηλόκεζε (explicit classification), ηελ έκκεζε ή 

άδειε ηαμηλόκεζε (implicit classification), ηελ γλσζηαθή κάζεζε (cognitive 

mastering) θαη ηελ αμηνιόγεζε (evaluation). 

Σν πξώην ζηάδην αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε εθείλε θαηά ηελ νπνία ε επαθή κε ην 

έξγν ηέρλεο αλαιύεηαη αληηιεπηηθά. Απηό ζεκαίλεη όηη ν παξαηεξεηήο 

αληηιακβάλεηαη ην ρξώκα, ην ζρήκα, ηε ζπκκεηξία θαη ηα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ άδειε ηαμηλόκεζε αλαθέξεηαη ζην θαηλόκελν εθείλν ηεο κλήκεο ην νπνίν 

εθηειείηαη απηόκαηα θαη επεξεάδεηαη από ηελ εμνηθείσζε κε ην εξέζηζκα, ελώ ε ξεηή 

ηαμηλόκεζε επεξεάδεηαη εμίζνπ από ηελ εκπεηξία θαη ηε γλώζε. Σν ζηάδην ηεο 

γλσζηαθήο κάζεζεο αλαθέξεηαη ζην θαηά πόζν ν ζεαηήο έρεη κεηαθξάζεη 

ηθαλνπνηεηηθά ην ζέακα, ελώ ε αμηνιόγεζε αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκό πνπ ηνλ 

ηθαλνπνηεί ην ζέακα. Ο Leder θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2014), επηπιένλ, ζηεξίδνπλ πσο 

ε αηζζεηηθή εκπεηξία έρεη ζπλαηζζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο, θαζώο θάζε ζηάδην απμάλεη 

ή κεηώλεη κηα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε.  

αλ άλζξσπνη βηώλνπκε ζπλαηζζήκαηα δηθά καο αιιά θαη ζπλαηζζήκαηα άιισλ 

αλζξώπσλ πνπ ζπλαλαζηξεθόκαζηε ή παξαηεξνύκε. Πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζεη 

θάπνηνο ηα ζπλαηζζήκαηα θάπνηνπ άιινπ, όπσο ζα αλαθεξζεί παξαθάησ, απαηηείηαη 

έλα ζύζηεκα λεπξώλσλ, νη ιεγόκελνη λεπξώλεο - θάηνπηξα. Υάξε ζηε ιεηηνπξγία 

ησλ λεπξώλσλ απηώλ ν άλζξσπνο βηώλεη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, «όπσο αλ» 

(“as if”) ηηο βίσλε ν ίδηνο. Ζ λήζνο θαη ε ακπγδαιή είλαη απαξαίηεηεο πεξηνρέο 
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πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία. Οη πεξηνρέο απηέο βνεζνύλ λα 

αλαγλσξίζεη ν παξαηεξεηήο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αηζζήζεηο ελόο ηξίηνπ 

πξνζώπνπ θαη λα «μππλήζεη» ζηνλ ίδην κηα αίζζεζε όκνηα κε εθείλε πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζην άηνκν ην νπνίν παξαηεξεί (Salcedo – Albarán θαη ζπλ., 2008). 

 

 

5. Ζ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΧΜΑ: ΔΗΝΑΗ 

ΔΜΦΤΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Ή ΓΝΧΖ; 

Έρνληαο αλαιύζεη ηηο λεπξνβηνινγηθέο δηεξγαζίεο, πνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί κέρξη 

ζήκεξα ζηελ αηζζεηηθή εκπεηξία, έλα εξώηεκα πνπ γελλάηαη είλαη εάλ ε αηζζεηηθή 

εκπεηξία είλαη εγγελήο ιεηηνπξγία ή επεξεάδεηαη από ηηο θνηλσληθέο λόξκεο. ε 

πνιιέο κειέηεο έρεη ππνζηεξηρζεί ε άπνςε όηη ε αηζζεηηθή εκπεηξία είλαη κηα εγγελήο 

δηεξγαζία, ε νπνία, σζηόζν, επεξεάδεηαη πνιύ από ηηο θνηλσληθέο λόξκεο, ηελ 

νηθεηόηεηα θαη ηελ εκπεηξία, ηε δηάξθεηα έθζεζεο ζε έλα εξέζηζκα θαη ηε κάζεζε. 

Κάηη ηέηνην πξνθύπηεη από ηελ νξγάλσζε θαη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ, ν νπνίνο είλαη έλα επέιηθην όξγαλν, ιόγσ ηεο εύπιαζηεο 

δνκήο ηνπ.  

Οη αηζζήζεηο καο δέρνληαη πιεζώξα εξεζηζκάησλ, πνπ αιιάδνπλ ζπλερώο κνηίβα, θαη 

θαινύκαζηε λα επεμεξγαζηνύκε έλαλ αξηζκό από απηά. Δίλαη αδύλαην ν αλζξώπηλνο 

εγθέθαινο λα επεμεξγαζηεί όιε ηελ πνζόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ιακβάλεη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε· νξηζκέλεο κόλν πιεξνθνξίεο ζα γίλνπλ αληηιεπηέο θαη ζα 

πεξάζνπλ από επεμεξγαζία θαη αμηνιόγεζε, ώζηε λα πξνρσξήζνπλ ζε βαζύηεξεο 

ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνύλ ζπκπεξηθνξηθέο απνθξίζεηο. Λακβάλνληαο απηό ππόςε, 

κπνξεί θαλείο λα θαηαλνήζεη όηη ππάξρεη θάπνην «θίιηξν», κε ην νπνίν ν θάζε 

άλζξσπνο θηιηξάξεη θαη αμηνινγεί ηα εξεζίζκαηα. Απηό πνπ θαζνξίδεη ηε γλσζηαθή 

θαη ζπκπεξηθνξηθή θαηάζηαζε δελ είλαη ν αξηζκόο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζέξρνληαη, 

αιιά νη γλσζηαθνί ράξηεο θαη ν ηξόπνο πνπ ν εγθέθαινο καο είλαη δνκεκέλνο λα 

αλαπαξάγεη δηαθόξσλ εηδώλ δηεξγαζίεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ. Σν λεπξηθό 

καο ζύζηεκα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν λα επεμεξγάδεηαη εξεζίζκαηα ηα νπνία έρνπλ 

θάπνην «λόεκα».  
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πλεπώο, ν εγθέθαινο είλαη πηζαλό λα εξκελεύεη θάπνηα εξεζίζκαηα θαη λα κελ 

παίξλεη ηελ πιεξνθνξία ζηελ αγλή ηεο κνξθή, κε απνηέιεζκα λα δξα βάζεη απηνύ 

πνπ λνκίδεη όηη αληηκεησπίδεη θαη όρη βάζεη απηνύ πνπ έρεη νπζηαζηηθά λα 

αληηκεησπίζεη. Έηζη, ζηνλ θάζε άλζξσπν δεκηνπξγνύληαη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο 

θαη πξνζέζεηο θαη παξνπζηάδνληαη θάπνηεο αηνκηθέο ζπκπεξηθνξηθέο δηαθνξέο.  

Σν θεθάιαην απηό έξρεηαη λα αλαιύζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο θαηαλνεί 

ηελ ηέρλε, πώο καζαίλεη λα ηελ εξκελεύεη θαη πώο νη παξαπάλσ παξάγνληεο επηδξνύλ 

ζηελ αλαγλώξηζε θαη αμηνιόγεζε ηεο ηέρλεο.  

 

5.1 ΝΔΤΡΧΝΔ ΚΑΣΟΠΣΡΑ, ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ 

ΣΟΤ ΝΟΤ 

Όπσο αλαθέξζεθε, ηα έξγα ηέρλεο έρνπλ ηε δύλακε λα μππλάλε ζπλαηζζεκαηηθέο 

εκπεηξίεο ζηνλ παξαηεξεηή (βι. Κεθάιαην 4). Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλαο 

παξαηεξεηήο ληώζεη όηη ζπκκεηέρεη ζηελ εκπεηξία ηεο εηθόλαο πνπ βιέπεη ζε έλαλ 

πίλαθα (Brinck, 2017). Απηή ε δηαδηθαζία ζπκβαίλεη θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν όηαλ 

δύν άλζξσπνη αιιειεπηδξνύλ, νπόηε ην έλα πξόζσπν κπνξεί λα ληώζεη ηηο αηζζήζεηο 

ηνπ άιινπ, θάηη πνπ νδεγεί ζε επηηπρεκέλε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ. Ζ εκπεηξία ηεο 

θαηαλόεζεο ησλ αηζζήζεσλ ελόο δσγξαθηζκέλνπ ή πξαγκαηηθνύ πξνζώπνπ έρνπλ σο 

θνηλό παξνλνκαζηή κηα ιεηηνπξγία πνπ νλνκάδεηαη ελζπλαίζζεζε θαη κηα θνηλσληθή 

ζεσξία, γλσζηή σο Θεσξία ηνπ Ννπ.  

Σν 2007, νη Freedberg θαη Gallese ππνζηήξημαλ όηη θάπνηνο κπνξεί λα επηθεληξσζεί 

ζην ζηπι, ηηο πξάμεηο, θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξώπσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα 

έξγα ηέρλεο θαη λα πξνθιεζνύλ ζηνπο παξαηεξεηέο αληηδξάζεηο πνπ νδεγνύλ ζε 

λεπξνθπζηνινγηθέο αιιαγέο. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή ζηνλ άλζξσπν, όπσο θαη ζε όια 

ηα όληα, ππάξρεη κηα θπζηθή ηάζε γηα κίκεζε. Απαξαίηεηε νκάδα λεπξώλσλ γηα ηε 

κίκεζε ζεσξνύληαη νη λεπξώλεο-θάηνπηξα. Οη λεπξώλεο-θάηνπηξα είλαη κηα 

αλεμάξηεηε δηαθξηηή θαηεγνξία λεπξώλσλ, πνπ ελεξγνπνηνύληαη όηαλ έλαο άλζξσπνο 

παξαηεξεί θάπνηνλ άιινλ λα εθηειεί κηα ελέξγεηα θαη βξίζθνληαη ζην θνηιηαθό ηκήκα 

ηνπ πξνθηλεηηθνύ θινηνύ. Αλαθαιύθζεθαλ ηπραία από ηνπο Giacomo Rizolatti θαη 

Vittorio Gallese ην 1990, όηαλ νη εξεπλεηέο απηνί παξαηεξνύζαλ έλα είδνο πηζήθσλ 

καθάθσλ νη νπνίνη θάλεθαλ λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο ήρνπο θαη ηηο θηλήζεηο ησλ γύξσ 
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ηνπο, ράξε ζε έλα λεπξσληθό δίθηπν πνπ ελεξγνπνηνύηαλ θάζε θνξά πνπ κηα δξάζε 

παξαηεξνύληαλ από ηνπο ίδηνπο. Σν θαηνπηξηθό ζύζηεκα είλαη έλα δίθηπν, ην νπνίν 

ζπλίζηαηαη από πεξηνρέο ζηελ θάησ κεησπηαία έιηθα θαη ην θάησ ηκήκα ηνπ 

βξεγκαηηθνύ ινβνύ, θαη ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ αληίιεςε θαη εθηέιεζε 

παξαηεξνύκελσλ ελεξγεηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

(Gallese θαη ζπλ, 1996). 

Ο Gallese (1998) δηαπίζησζε όηη ν αλζξώπηλνο εγθέθαινο απνθξίλεηαη όπσο θαη ν 

εγθέθαινο ησλ καθάθσλ. Ο θηλεηηθόο θινηόο ησλ αλζξώπσλ κειεηήζεθε κε ηε 

κέζνδν ηνπ δηαθξαληαθνύ καγλεηηθνύ εξεζηζκνύ (Transcranial Magnetic Stimulation 

- TMS) θαη δηαπηζηώζεθε όηη ε παξαηήξεζε ησλ πξάμεσλ ησλ άιισλ θαίλεηαη λα 

ελεξγνπνηεί ηελ πξνθηλεηηθή πεξηνρή, όπσο αθξηβώο θαη ζηνπο πηζήθνπο.  

O ίδηνο ππνζηήξημε αξγόηεξα (Gallese, 1998) όηη αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, πέξα από ηα 

νπηηθά, ελεξγνπνηνύλ κηα ππννκάδα θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ. Απηό ππνδειώλεη όηη 

ππάξρνπλ νπηηθναθνπζηηθνί θαηνπηξηθνί λεπξώλεο. Δμέζεζε, επίζεο, κηα 

ελδηαθέξνπζα άπνςε ζηελ ππόζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη ηνκείο δξάζεο ηεο αληίιεςεο θαη ηεο γλώζεο ελώλνληαη. ε 

κία ππνζεηηθή ζπλεπώο θαηάζηαζε, όπνπ ππάξρνπλ δύν άλζξσπνη, κε ηνλ πξώην λα 

βηώλεη κηα εκπεηξία θαη ηνλ δεύηεξν λα ηελ παξαηεξεί, ε εκπεηξία ηνπ πξώηνπ 

αλζξώπνπ δελ ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή ζε λεπξσληθό επίπεδν κε ηελ εκπεηξία ηνπ 

δεύηεξνπ (ηνπ παξαηεξεηή), δηόηη ζα αληηθαηνπηξηδόηαλ κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη ζηνπο 

δπν, παξά ην γεγνλόο όηη είλαη δύν δηαθνξεηηθά άηνκα ζε δηαθνξεηηθά ζώκαηα· ε 

κειέηε ζε λεπξσληθό επίπεδν, ζα έδεηρλε πσο κνηξάδνληαη ηελ ίδηα 

ιεηηνπξγηθή/γλσζηαθή θαηάζηαζε. 

Ο δηαθξαληαθόο καγλεηηθόο εξεζηζκόο ρξεζηκνπνηήζεθε, επίζεο, ζε έξεπλα ησλ 

Fadiga θαη ζπλεξγαηώλ ηνπ (1995), θαη δηεμήρζε ζε ηξεηο ζπλζήθεο: Ζ πξώηε 

αθνξνύζε ηελ παξαηήξεζε ελόο αλζξώπνπ λα αθνπκπά θαη λα ζεθώλεη αληηθείκελα. 

Ζ δεύηεξε ζπλζήθε αθνξνύζε ηελ παξαηήξεζε ελόο αηόκνπ λα θάλεη θηλήζεηο κε ην 

ρέξη ζηνλ αέξα, νη νπνίεο δελ είραλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν λόεκα. Ζ ηξίηε ζπλζήθε 

πεξηιάκβαλε ηελ αλίρλεπζε από ηνλ εζεινληή κηαο ισξίδαο θσηόο. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο απηήο ππνδειώλνπλ όηη ε πξνθηλεηηθή πεξηνρή θαη νη κύεο 

ελεξγνπνηνύληαλ όηαλ απαηηνύληαλ πξνζνρή θαη αλίρλεπζε. Δπίζεο, εληνπίζηεθε όηη 

ε αύμεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κπώλ ήηαλ παξνύζα κόλν ζε εθείλνπο ηνπο κύεο ηνπο 
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νπνίνπο νη εζεινληέο ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ αλ πξαγκαηνπνηνύζαλ ηηο πξάμεηο πνπ 

παξαηεξνύζαλ.  

Ο θαηνπηξηθόο κεραληζκόο επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα κάζεη κε ηε κίκεζε 

(παξαηεξώληαο, ιόγνπ ράξηλ, ηηο ρνξεπηηθέο θηλήζεηο πνπ εθηειεί θάπνηνο άιινο). 

Μηα άιιε πηζαλόηεηα ρξεζηκόηεηαο ηνπ θαηνπηξηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη όηη είλαη 

ππεύζπλν γηα ηε δηαδηθαζία πξόβιεςεο ησλ πξνζέζεσλ ησλ άιισλ, δειαδή 

ιεηηνπξγεί ζαλ πξνβιεπηηθόο παξάγνληαο αλίρλεπζεο ησλ πξάμεσλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ αλζξώπσλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε.  

Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε κειέηε ηνπ Ramachandran (2005) κε ηε ρξήζε θαζξεθηώλ 

ζε άηνκα κε κέιε-θαληάζκαηα, άθξα δειαδή πνπ ελώ έρνπλ αθξσηεξηαζηεί, νη 

αζζελείο δειώλνπλ πσο εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ ηελ αίζζεζή ηνπο. Ο ίδηνο ν 

Ramachandran, κε έλα απιό ραξηνλέλην θνπηί πνπ έρεη κέζα έλαλ θαζξέπηε, κε έλα 

θνπηί «εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο» όπσο ην νλνκάδεη, θαηνξζώλεη λα αλαζηήζεη 

νπηηθά έλα παξάιπην «θάληαζκα», λα απνθαηαζηήζεη ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ θαη λα 

απαιιάμεη ηνλ αζζελή από ηνλ βαζαληζηηθό θαη αζεξάπεπην πόλν ηνπ 

«θαληάζκαηνο». Δίλαη ζαλ λα «ηξέρνπλ» ζηνλ εγθέθαιν ησλ αζζελώλ 

πξνζνκνηώζεηο κηαο εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο ησλ αληίζηνηρσλ αηζζήζεσλ θαη 

θηλήζεσλ, θάηη πνπ δε ζα κπνξνύζε λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ ύπαξμε ησλ λεπξώλσλ-

θαηόπηξσλ. 

Ζ ιεηηνπξγία ινηπόλ ησλ λεπξώλσλ – θαηόπηξσλ είλαη ζεκαληηθή όζνλ αθνξά ηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, θαη ζπκπεξηιακβάλεη δηάθνξα ζπζηαηηθά, όπσο ηελ 

αληίιεςε γηα ηηο πξάμεηο, ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ άιισλ, ηηο πεπνηζήζεηο 

θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο.  

ήκεξα, είλαη γλσζηό όηη νη άλζξσπνη έρνπλ αλεπηπγκέλε ηελ ηθαλόηεηα λα 

αληηιεθζνύλ ηε γλσζηαθν/ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

εκπεηξίεο ησλ άιισλ αλζξώπσλ, κέζσ ηεο «ελζπλαίζζεζεο». Ζ ελζπλαίζζεζε αθνξά 

ηελ θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο γεληθόηεξεο δηάζεζεο ησλ άιισλ θαη 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο σο κέζν επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο αλζξώπνπο. Πξώηε 

αλαθνξά ζηελ ελζπλαίζζεζε έθαλε ν Adam Smith ην 1976, ν νπνίνο είρε 

πξνζπαζήζεη λα ηελ πεξηγξάςεη δίλνληάο ηεο ηνλ νξηζκό ηεο ζπκπάζεηαο (sympathy), 

θαηάζηαζε πνπ ζήκεξα ζεσξείηαη δηαθνξεηηθή από ηελ ελζπλαίζζεζε. Σν 1873, ν 
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Vischer είρε αλαθεξζεί ζηελ ελζπλαίζζεζε (Einfühlung), ζην πεδίν ηεο αηζζεηηθήο, 

ζαλ κηα επράξηζηε εκπεηξία πνπ δεκηνπξγείηαη ζε έλαλ παξαηεξεηή όηαλ θαηαθέξλεη 

λα θαηαλνήζεη ην έξγν ηέρλεο πνπ θνηηάδεη.  

ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Vischer, ε αηζζεηηθή εκπεηξία έρεη ηελ ελζπλαίζζεζε ζε 

αλεπεμέξγαζηε κνξθή, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεηαη από ηελ αθνύζηα θιίζε ηνπ 

παξαηεξεηή λα ληώζεη ηηο αηζζήζεηο ησλ ζηαηηθώλ έξγσλ. Τπάξρεη κηα ηάζε, νη 

αηζζήζεηο λα έρνπλ κηα «ξπζκηθή ξνή» πνπ θηλείηαη κεηαμύ εαπηνύ θαη ηέρλεο. Ο 

Vischer ηόληζε ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο θαληαζίαο, ζαλ 

ζπζηαηηθά απαξαίηεηα γηα λα θαηαλνήζεη ν άλζξσπνο ηελ ηέρλε· έηζη ε αηζζεηηθή 

εκπεηξία πξνθύπηεη από ηελ «ελζπλαίζζεζε γηα ηελ ηέρλε» (Einfühlung- πξάμε θαηά 

ηελ νπνία ν ζεαηήο ηαπηίδεηαη κε ην έξγν ηέρλεο). Ο ζεαηήο ηνπνζεηεί ηνλ εαπηό ηνπ 

ζην θέληξν ηνπ έξγνπ θαη ζθέθηεηαη ηνλ εαπηό ηνπ κέζα ζε απηό. ύκθσλνο κε ηε 

γλώκε ηνπ Vischer ήηαλ θαη ν Wolffin (1886), ν νπνίνο κειέηεζε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζεσξία θαη ππνζηήξημε πσο ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε αξρηηεθηνληθά έξγα.  

Ζ ελζπλαίζζεζε βξίζθεηαη βαζηά ξηδσκέλε ζηελ εγθεθαιηθή δνκή θαη ζαλ ηθαλόηεηα 

εκθαλίδεηαη ζε πξώηκεο ειηθίεο, πεξίπνπ ζηα δύν ηξία πξώηα έηε ηεο δσήο, όηαλ 

ζεκαληηθό ξόιν θαίλεηαη λα παίδεη ε δηαδηθαζία πξνζθόιιεζεο ηνπ βξέθνπο ζηνλ 

θξνληηζηή ηνπ. Ζ ελζπλαίζζεζε δηαθξίλεηαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηε γλσζηαθή 

ελζπλαίζζεζε. Σα δύν απηά είδε αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο, παξά ην γεγνλόο όηη 

ππνθηλνύληαη από δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζε λεπξσληθό επίπεδν.  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ελζπλαίζζεζε αθνξά ηελ αληίιεςε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αληαπόθξηζεο ελόο αηόκνπ θαη έρεη βξεζεί όηη 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ακπγδαιήο. Άιιεο πεξηνρέο πνπ θαίλεηαη λα 

ιακβάλεη ρώξα ε ζπλαηζζεκαηηθή ελζπλαίζζεζε είλαη ε άλσ θξνηαθηθή αύιαθα, ν 

θνγρηθνκεησπηαίνο θινηόο, πεξηνρέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θξίζε, ν ηππόθακπνο, πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάθιεζε αλακλήζεσλ θαη ηελ αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ θαη ν 

ππνζάιακνο. Νεπξώλεο ηνπ ππνζαιάκνπ πξνβάιινπλ ζηελ ακπγδαιή θαη ηνλ 

πξνκεησπαίν θινηό, πεξηνρέο νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ελεξγνπνηνύλ ην 

παξαζπκπαζεηηθό ζύζηεκα.  

Ζ γλσζηαθή ελζπλαίζζεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη ηε ξύζκηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο θαη ιακβάλεη ρώξα ζηνλ έμσ 
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ξαρηαίν πξνκεησπηαίν θινηό θαη ζηνλ θινηό ηεο πξόζζηαο κνίξαο ηεο έιηθαο ηνπ 

πξνζαγσγίνπ (Keenan θαη ζπλ, 1998).  

εκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο ελζπλαίζζεζεο είλαη ε αλαγλώξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ άιινπ, ρσξίο όκσο λα ππάξρεη ε απόιπηε ηαύηηζε, πνπ ζεκαίλεη 

όηη ν άλζξσπνο είλαη ηθαλόο λα δηαρσξίδεη ηε ζέζε ηνπ εαπηνύ ηνπ από εθείλε ηνπ 

εαπηνύ ηνπ άιινπ αηόκνπ. Ζ ηθαλόηεηα απηή απνδίδεηαη ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηό 

(Keenan θαη ζπλ, 1998). 

Δλζπλαίζζεζε είλαη δπλαηόλ λα βηώζεη θάπνηνο θαη ζηε κνπζηθή, από ηε ζηηγκή πνπ 

απηή γελλά ζπλαηζζήκαηα, όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην. ε κηα 

ζρεηηθά πξόζθαηε κειέηε ησλ Miu θαη Baltes (2012), δεηήζεθε από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα επηθεληξσζνύλ ζην ζπλαίζζεκα πνπ ε κνπζηθή κηαο όπεξαο ζέιεη 

λα κεηαδώζεη θαη λα κείλνπλ αλεπεξέαζηνη από ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ ηνπ 

θαιιηηέρλε. Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ζαλ ζπλαίζζεκα πεξηζζόηεξν ηε λνζηαιγία, 

ελώ ε δεξκαηηθή αληίδξαζε (αλαηξίρηαζκα) ήηαλ ζαθώο κεησκέλε, θάηη πνπ 

θαηαδεηθλύεη κεησκέλε ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε.  

 

Οη Massaro θαη ζπλεξγάηεο (2012), ζε κηα κειέηε «δπλακηθήο αληίιεςεο», 

ρξεζηκνπνίεζαλ δύν είδε εηθόλσλ: ην έλα είδνο πεξηιάκβαλε εηθόλεο ηεο θύζεο, ελώ 

ην άιιν αλζξώπνπο. Με ηνλ όξν «δπλακηθή αληίιεςε» αλαθεξόηαλ ζηε ζσκαηηθή 

ελεξγνπνίεζε ησλ εζεινληώλ θαηά ηε δηάξθεηα παξαηήξεζεο ησλ πξάμεσλ ησλ 

άιισλ αλζξώπσλ θαη θαηέιεμαλ ζην αθόινπζν ζπκπέξαζκα: ππήξρε ελεξγνπνίεζε 

όηαλ νη εζεινληέο έβιεπαλ ηηο θσηνγξαθίεο ησλ αλζξώπσλ (θπξίσο πξνζώπσλ), αιιά 

δελ ππήξρε ελεξγνπνίεζε όηαλ απηνί έβιεπαλ ηηο θσηνγξαθίεο ηεο θύζεο. Καη ζηε 

δσγξαθηθή ε ελζπλαίζζεζε θαίλεηαη λα ελεξγνπνηείηαη, όηαλ ζε απηή ππάξρεη ν 

παξάγνληαο ηνπ πξνζώπνπ (Brinck, 2017).  

Τπάξρνπλ αξθεηά παξαδείγκαηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη όηη νη ζεαηέο βηώλνπλ 

ζσκαηηθή ελζπλαίζζεζε, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηνπο «Φπιαθηζκέλνπο» ηνπ 

Μηθειάληδειν, έξγν ζην νπνίν δηαγξάθνληαη νη ζπζηνιέο ησλ κπώλ, ώζηε ν ζεαηήο 

λα ληώζεη ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηνο θαη λα ηαπηηζηεί κε ην ζώκα πνπ βιέπεη 

(Freedberg θαη Gallese, 2007). ε άιια έξγα, όπσο εθείλα ηνπ Goya, ε ζσκαηηθή 

ελζπλαίζζεζε ππάξρεη θαη δεκηνπξγεί αηζζήζεηο, όπσο εθείλεο ηεο αζηάζεηαο, ηεο 
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απεηιήο ή αθόκε θαη ηνπ πόλνπ, όηαλ ηα ζώκαηα ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζηα έξγα 

θαίλνληαη ηξαπκαηηζκέλα.  

Αθόκε όκσο θαη όηαλ θάπνηεο εηθόλεο δελ πεξηέρνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο ζπληζηώζεο, 

κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ζπλαίζζεκα, όηαλ ζηα έξγα θαίλεηαη λα απεηθνλίδεηαη ε 

ζσκαηηθή θίλεζε ηνπ θαιιηηέρλε. Γηα παξάδεηγκα, ζηα έξγα ηνπ Pollock, ηα νπνία 

είλαη αθεξεκέλα, απνηππώλεηαη ην ίρλνο ηεο θίλεζεο πνπ ν θαιιηηέρλεο εθηεινύζε 

δσγξαθίδνληαο ηνπο πίλαθέο ηνπ, από ζεκάδηα ηεο βνύξηζαο, ηε θνξά ησλ ρξσκάησλ 

θαη από άιιεο παξεκθεξείο ιεπηνκέξεηεο. ε ηέηνηνπ είδνπο έξγα, ελδηαθέξνλ 

πξνθαιεί ε αλαθνξά ηεο ηαύηηζεο ησλ ζεαηώλ κε ηηο θηλήζεηο ηνπ θαιιηηέρλε.  

Ωο απάληεζε ζε έλα επξύ θάζκα έξγσλ, ηα νπνία ζεσξνύληαη ηδηαηηέξσο γξαθηθά θαη 

ζαθή, νη παξαηεξεηέο ζπρλά ληώζνπλ κηα εκπεηξία ζσκαηηθήο αληίδξαζεο, σο 

απνηέιεζκα ηνπ έληνλνπ ρεηξηζκνύ ηνπ θαιιηηερληθνύ κέζνπ θαη ησλ νπηηθώλ 

ελδείμεσλ ησλ θηλήζεσλ ηνπ θαιιηηέρλε . 

Κάπνηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ε θηλεηηθή «πξνζνκνίσζε» κπνξεί λα 

πξνθιεζεί ζηνλ εγθέθαιν, αθόκε θαη όηαλ απηό πνπ βιέπνπλ είλαη ζηαηηθό αιιά 

αλαπαξηζηά κηα δξάζε. Ο Knoblich θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2002) δηαηείλνληαη όηη ε 

παξαηήξεζε ελόο ζηαηηθνύ έξγνπ, όηαλ απηό έρεη ίρλε ησλ θηλήζεσλ ηνπ θαιιηηέρλε, 

ελεξγνπνηεί ζηνλ εγθέθαιν ηελ πξνζνκνίσζε ησλ θηλήζεσλ πνπ έθαλε ν θαιιηηέρλεο 

όηαλ εθηεινύζε ην έξγν. Άιινη εξεπλεηέο (Longcamp θαη ζπλ., 2006) δηαπίζησζαλ 

όηη κηα αλαπαξάζηαζε γξακκάησλ ελεξγνπνηεί ηηο πεξηνρέο ηνπ θηλεηηθνύ θινηνύ πνπ 

ελεξγνπνηνύηαλ όηαλ νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο εθηεινύζαλ ηελ θίλεζε, όηαλ δειαδή 

έγξαθαλ κόλνη ηνπο ηα γξάκκαηα, θαη όηη νη ίδηεο πεξηνρέο ελεξγνπνηνύληαη ηόζν 

θαηά ηελ παξαηήξεζε όζν θαη θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηό 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ν αλζξώπηλνο εγθέθαινο κπνξεί λα επαλαθηήζεη 

δξαζηεξηόηεηεο, κε κηα απιή παξαηήξεζε ζηαηηθώλ γξαθηθώλ. 

Ζ εκπεηξία από κειέηεο λεπξναπεηθόληζεο καο επηηξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε όηη γηα 

ηελ αηζζεηηθή εθηίκεζε, πέξα από ηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

αληακνηβή θαη ηελ νπηηθή επεμεξγαζία, ζεκαληηθό ξόιν παίδεη θαη ην θηλεηηθό 

ζύζηεκα. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ θηλεηηθνύ θινηνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηζζεηηθήο 

εθηίκεζεο ζεσξήζεθε όηη ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παξαηεξεηή, είηε γηα 
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λα απνθύγεη δπζάξεζηα (άζρεκα) εξεζίζκαηα, είηε γηα λα πξνζεγγίζεη έλα επράξηζην 

εξέζηζκα (Kawabata θαη Zeki, 2004). 

Ζ ελζπλαίζζεζε, πνπ απνηειεί ηε λεπξηθή βάζε ηνπ θαηνπηξηθνύ κεραληζκνύ, 

ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ηε Θεσξία ηνπ Ννπ (ΘηΝ). Ωο Θεσξία ηνπ Ννπ (ΘηΝ) 

νξίδεηαη κηα δεμηόηεηα πνπ θαίλεηαη λα θαηαθηά ν άλζξσπνο από κηθξή ειηθία 

[ππνινγίδεηαη πσο ηελ έρεη θαηαθηήζεη έσο ηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ κε πέληε εηώλ 

θαη είλαη ξηδηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Perlovsky, 2010)]. Σν 

βξέθνο καζαίλεη λα θνηλσληθνπνηείηαη κέζσ ηεο απόθηεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

γλσζηαθήο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ζεσξείηαη έλα ζύλνιν πλεπκαηηθώλ ηθαλνηήησλ πνπ 

ηνπ επηηξέπνπλ λα θαηαλνήζεη όηη νη άιινη έρνπλ πεπνηζήζεηο, επηζπκίεο, ειπίδεο, 

ζρέδηα, πιεξνθνξίεο θαη πξνζέζεηο πνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ από ηηο δηθέο ηνπ, αιιά 

είλαη ηεο ίδηαο πθήο. Ζ ΘηΝ αλαπηύζζεηαη πξσηίζησο, κέζσ ηεο ζρέζεο κεηέξαο θαη 

παηδηνύ, ζηελ νπνία ππάξρνπλ ζηνηρεία πξνζθόιιεζεο, δέζκεπζεο, θαη κίκεζεο. 

Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε ηεο ΘηΝ μεθηλά λα δηαθαίλεηαη ζε ηθαλόηεηεο δηαρσξηζκνύ 

ησλ πξνζώπσλ, όπσο ε ηθαλόηεηα δηάθξηζεο ηνπ πξνζώπνπ ηεο κεηέξαο ή/θαη ηνπ 

παηέξα από εθείλα ησλ αγλώζησλ, αθόκε θαη ε δηάθξηζε ησλ εθθξάζεσλ ηνπ 

πξνζώπνπ. Σα παξαπάλσ απνηεινύλ ζηνηρεία δσηηθήο ζεκαζίαο από ηε ζηηγκή ηεο 

γέλλεζεο θαη ζπγρσλεύνληαη, ώζηε ε αληίιεςε λα γίλεη ζηε ζπλέρεηα «θνηλσληθή 

αληίιεςε» (Bandura, 1986). 

ηνλ αληίπνδα, δηάθνξεο λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, όπσο νη δηαηαξαρέο ηνπ 

θάζκαηνο ηνπ απηηζκνύ (Frith θαη Happé, 1994), ε ζρηδνθξέλεηα, ε πξνζσπαγλσζία 

(Chen θαη Ekstrom, 2016) βιάπηνπλ απηή ηε ιεηηνπξγία. Οη γλσζηαθνί κεραληζκνί, 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ιεηηνπξγία απηή, δελ είλαη κέρξη ζήκεξα απνιύησο ζαθείο.  

ηε ΘηΝ είλαη αλαγθαία ε αλαγλώξηζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ε θαηαλόεζε ησλ 

αληηιήςεσλ· επνκέλσο, ε ρξήζε ζπκβόισλ θαη ε εξκελεία απηώλ παίδεη δσηηθό ξόιν 

ζηελ αλάπηπμή ηεο, θαζώο από κηθξή ειηθία ν εγθέθαινο καζαίλεη λα ζπγρξνλίδεη 

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα (Keskin, 2009). Ο ζπγρξνληζκόο 

απηόο εληζρύεηαη κε ηελ εηζαγσγή πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνζρνιηθώλ εηώλ, όπσο γηα παξάδεηγκα θάξηεο ή ηζηνξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

εμεγήζεηο ελεξγεηώλ ησλ άιισλ. Παξά ην γεγνλόο όηη ε ΘηΝ εηζάγεηαη εθπαηδεπηηθά 

από κηθξή ειηθία κέζσ δηαδξαζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, πνιιέο θνξέο ζπκβαίλεη λα 

ππάξρνπλ ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ζε ηζηνξίεο θαη cartoon πνπ δίλνληαη ζηα παηδηά.  
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Μειέηεο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε fMRI, έδεημαλ όηη ππάξρνπλ αιιαγέο ζε 

θινηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ θαη όηη νη ςεπδείο πεπνηζήζεηο ελεξγνπνηνύληαη ζηε 

βξεγκαηηθν-θξνηαθηθή ζπκβνιή, ηνλ έζσ βξεγκαηηθό θινηό θαη ηνλ έζσ 

πξνκεησπηαίν θινηό (Keskin, 2009).  

Δπηπιένλ, ε ΘηΝ ζεσξείηαη κεηαγλσζηαθή ηθαλόηεηα. Με ηνλ όξν «κεηαγλσζηαθή 

ηθαλόηεηα» ελλνείηαη ε δπλαηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα γλσξίδεη ηηο γλσζηαθέο ηνπ 

ιεηηνπξγίεο. Γηα ην ιόγν απηό, πνιύ ζπρλά, θαηά ηε δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ 

εηζαγσγήο θαη εμέηαζεο ηεο ΘηΝ ζηα παηδηά, ρξεζηκνπνηνύληαη «θάξηεο 

ιαλζαζκέλσλ πεπνηζήζεσλ». Απηέο νη θάξηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ζελάξηα ηα νπνία 

είλαη ηθαλά λα θξίλνπλ ηελ ύπαξμε ηεο ΘηΝ ζε άηνκα ηππηθήο θαη κε ηππηθήο 

αλάπηπμεο, κέζα από ζελάξηα/πινθέο πνπ δεκηνπξγνύλ επίηεδεο ιαλζαζκέλεο 

πεπνηζήζεηο γύξσ από ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο ή ηηο πξνζέζεηο ησλ πξσηαγσληζηώλ. 

Δίλαη ρξήζηκεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηα άηνκα όηη νη πεπνηζήζεηο ηνπ ελόο 

κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά από ηηο πεπνηζήζεηο ή ηηο πξνζέζεηο ηνπ άιινπ 

(Wellman, 2018). 

Έρεη θαλεί όηη νη ζθέςεηο γηα ηνλ άλζξσπν απνηεινύλ απηόκαηε δηεξγαζία θαη ην 

ζύζηεκα ηεο ΘηΝ ζπκκεηέρεη ζε απηή. Ζ παξαηήξεζε κηαο πξάμεο δεκηνπξγεί 

πιεζώξα εξκελεηώλ θαη πεπνηζήζεσλ γύξσ από απηή. ηελ θαηαλόεζε ησλ πξάμεσλ 

ησλ άιισλ ππάξρεη έλαο ζαθήο δηαρσξηζκόο αλάκεζα ζηηο πξάμεηο πνπ εθηεινύληαη 

από ην έλα πξόζσπν θαη ηελ παξαηήξεζε ησλ πξάμεσλ από ην άιιν. Οη λεπξσληθνί 

κεραληζκνί, πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηνλ δηαρσξηζκό απηό, πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αηζζεηεξηαθή αληίιεςε θαη ηνλ θηλεηηθό έιεγρν. Έηζη, ν παξαηεξεηήο κπνξεί λα 

θαηαλνήζεη ηηο πξάμεηο ελόο αηόκνπ πνπ εθηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε, 

ρξεζηκνπνηώληαο ην ίδην λεπξσληθό δίθηπν πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζε γηα λα εθηειέζεη 

θαη ν ίδηνο ηελ ίδηα πξάμε. 

 

5.2 ΟΗΚΔΗΟΣΖΣΑ 

Ο Berlyne (1971) ππνζηήξημε όηη ε νηθεηόηεηα παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηνπο 

ςπρνβηνινγηθνύο κεραληζκνύο, θαη’ επέθηαζε θαη ζηε δηάξθεηα κηαο αηζζεηηθήο 

εκπεηξίαο, θαη όηη ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην βαζκό εμνηθείσζεο ηνπ 
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αλζξώπνπ κε ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία. Μεξηθνί από ηνπο παξάγνληεο απηνύο είλαη ε 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηξία, ηελ αληίζεζε, ηελ έθζεζε 

ζην εξέζηζκα θαη ηελ εμνηθείσζε κε απηό.  

Οη Fairhal θαη Ishai (2008) ππνζηήξημαλ όηη ε αληίιεςε νηθείσλ πεξηερνκέλσλ ζε 

έξγα ηέρλεο βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο γλσζηαθέο δηεξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ θινηό ησλ εγθεθαιηθώλ εκηζθαηξίσλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαγλώξηζε 

ησλ αληηθεηκέλσλ, ηελ επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ αλάθιεζε ησλ 

αλακλήζεσλ θαη ηε λνεηηθή αλαπαξάζηαζε. Ζ ηθαλόηεηα αλαγλώξηζεο είλαη 

αληηζηξόθσο αλάινγε ηνπ πνζνζηνύ πνπ έλα έξγν ζεσξείηαη «αθεξεκέλν» θαη 

ππάξρεη ηζρπξή ζύλδεζε κε ηελ ηθαλόηεηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ. 

ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Winkielman θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2006), νη 

ζπκκεηέρνληεο αλαγλώξηδαλ γξήγνξα ηα αληηθείκελα πνπ ηνπο έδεηρλαλ ζε 

θσηνγξαθίεο, αιιά ρξεηάδνληαλ πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα λα ηα αλαγλσξίζνπλ όηαλ 

απηά εκθαλίδνληαλ ζε αθεξεκέλα έξγα ηέρλεο. Ζ αλαγλώξηζε γλσζηώλ 

αληηθεηκέλσλ, θάλεθε λα ελεξγνπνηεί ηηο πεξηνρέο εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επεμεξγαζία ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ είρε πξνηείλεη ε Chaterjee (Chaterjee, 2014), 

πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ηληαθό ινβό (ζηελ ηληαθή θαη ηελ αηξαθηνεηδή έιηθα). 

H αλαγλώξηζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ πεξηερόκελν κε λόεκα, όπσο νη πίλαθεο 

πνπ αλαπαξηζηνύλ θάηη ζπγθεθξηκέλν, ελεξγνπνηεί ηε βξεγκαηηθν-θξνηαθηθή 

ζπκβνιή, όπσο είραλ ππνζηεξίμεη θαη νη Kawabata θαη Zeki (2004). 

Ο ξόινο πνπ παίδεη ε νηθεηόηεηα είλαη εκθαλήο, όζνλ αθνξά ην ξόιν εμνηθείσζεο κε 

ηελ ηέρλε. Αλά ηα ρξόληα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο έξεπλεο ζε αλζξώπνπο πνπ 

εηδηθεύνληαη κε ηελ ηέρλε ζπγθξηηηθά κε όζνπο δελ έρνπλ θάπνηα εηδίθεπζε κε απηή. 

Οη Hekkert θαη VanWieringen (1996) δηαπίζησζαλ όηη νη θηλήζεηο ησλ καηηώλ γηα ηελ 

ιεπηνκεξή εμέηαζε ελόο έξγνπ ηέρλεο (eye-tracking) θαη ε επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηώλ είλαη δηαθνξεηηθέο ζηα άηνκα πνπ έρνπλ εμνηθείσζε κε ηελ ηέρλε. Καη 

ζε άιιεο κειέηεο, πνπ ζπκπεξηιάκβαλαλ ηελ νπηηθή πεξηνρή, νη εξεπλεηέο 

δηαπίζησζαλ όηη ππήξρε κεγαιύηεξε θαη βαζύηεξε νπηηθή δηεξεύλεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ από ηνπο επαγγεικαηίεο ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο πνπ δελ ήηαλ 

εθπαηδεπκέλνη ζε απηή ηε δεμηόηεηα. Σα άηνκα ησλ νπνίσλ ην επάγγεικα είρε 

ζπλάθεηα κε ην ρώξν ηεο ηέρλεο θνηηνύζαλ ηνλ πίλαθα σο ζύλνιν, ελώ ηα άηνκα πνπ 

δελ είραλ ζρέζε κε απηό ην ρώξν αλαδεηνύζαλ ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
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πίλαθα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ην έξγν ηέρλεο (CelaConde θαη ζπλ., 2013). 

Απηό, όπσο ππνζηεξίδνπλ νη εξεπλεηέο, ζπκβαίλεη, επεηδή ηα άηνκα πνπ είλαη 

εθπαηδεπκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο ηέρλεο είλαη πην εμνηθεησκέλα κε ηηο αληηζέζεηο, ην 

πιαίζην θαη ηε ζύλζεζε. Απηό, κε ηε ζεηξά ηνπ, ζεκαίλεη όηη νη επαγγεικαηίεο 

ηείλνπλ λα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην νινθιεξσκέλν απνηέιεζκα, επεηδή 

ππάξρεη ήδε απνζεθεπκέλε γλώζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ νξγάλσζε ελόο νπηηθνύ 

εξεζίζκαηνο.  

ε κηα άιιε κειέηε ησλ Calvo-Merino θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ (2005) δεηήζεθε από 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη ήηαλ επαγγεικαηίεο ρνξεπηέο δηαθνξεηηθώλ εηδώλ 

ρνξνύ, λα παξαθνινπζήζνπλ θιηπ από ρνξνύο πνηθίισλ εηδώλ ζε βίληεν. 

Δληνπίζηεθε πσο ππήξρε κεγαιύηεξε δξαζηεξηόηεηα ζηνλ πξνθηλεηηθό θινηό, όηαλ 

νη θηλήζεηο ρνξνύ έκνηαδαλ κε εθείλεο ηνπ είδνπο πνπ ν εθάζηνηε ρνξεπηήο 

εθπξνζσπνύζε (παξαδείγκαηνο ράξε ρνξεπηηθέο θηλήζεηο capoeira αλαγλσξίζηεθαλ 

από ρνξεπηέο ηεο capoeira).  

πζηαηηθό ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο είλαη ε αλίρλεπζε ηεο νκνξθηάο. Γελ έρεη δνζεί 

όκσο ζαθήο νξηζκόο γύξσ από ηνλ νξηζκό ηεο. Μέζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θάλνπλ έλα αληηθείκελν όκνξθν είλαη ε ηζνξξνπία, ε ζπκκεηξία, ε αληίζεζε (Reber 

θαη ζπλ, 2004). Άιιεο ζεσξίεο ππνζηεξίδνπλ όηη νηηδήπνηε ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί 

όκνξθν, εάλ απηό πξνθαιεί επράξηζηεο αηζζήζεηο, ελώ νη ζεκεξηλέο ζεσξίεο ηείλνπλ 

λα απνξξίπηνπλ θαη ηηο δπν ζεσξίεο ππνζηεξίδνληαο όηη ε νκνξθηά πξνθύπηεη κέζα 

από κνηίβα κε ηα νπνία νη άλζξσπνη ηαπηίδνληαη (Ingarden, 1985).  

ηελ ηειεπηαία απηή ζεσξία, βαζίζηεθαλ νη Bohrn θαη ζπλ. (2013), νη νπνίνη 

κειέηεζαλ ηηο αηζζεηηθέο αμηνινγήζεηο ζε γξαπηά θείκελα, ρξεζηκνπνηώληαο ηε 

κέζνδν fMRI. ηε κειέηε απηή, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα δηαβάζνπλ έλαλ 

αξηζκό από παξνηκίεο, ρσξίο όκσο λα ηηο θξίλνπλ ξεηά. ηε ζπλέρεηα, θαη αθνύ είραλ 

δηαβάζεη ηηο παξνηκίεο, έθξηλαλ θάζε κία γηα ηελ νηθεηόηεηα πνπ ηνπο πξνθαινύζε 

θαη ηελ νκνξθηά. Βξέζεθε πσο ππάξρεη θάπνηα κνξθή επραξίζηεζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο, αθόκε θαη αλ απηό δελ απαηηείηαη από ηηο νδεγίεο. Ζ 

δξαζηεξηόηεηα ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνύ αληαλαθιά ην πώο ε αλάγλσζε ησλ 

πξνηάζεσλ πξνθαιεί επραξίζηεζε θαη ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηνλ βαζκό 

εμνηθείσζεο.  
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Μειέηεο γηα ηνλ ξόιν ηεο νηθεηόηεηαο ζηελ αηζζεηηθή εκπεηξία έρνπλ γίλεη θαη γύξσ 

από ηελ ηέρλε ηεο κνπζηθήο (Messerchmidt θαη Rubbert, 1980). Σξεηο παξάγνληεο 

έπαημαλ ξόιν ζηα απνηειέζκαηα: ε κνπζηθή εθπαίδεπζε ηνπ αθξναηή, ην 

πεξηερόκελν ηνπ θνκκαηηνύ θαη ε εμνηθείσζε κε ην θνκκάηη. ηελ έξεπλα απηή 

κεηξήζεθε θαη ε πνηόηεηα θαη όρη κόλν ε πξνηίκεζε (αξέζθεηα), θάηη πνπ ζπλέβαηλε 

ζηηο κέρξη ηόηε έξεπλεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη, ελώ ςεθίζηεθαλ σο πην 

«πνηνηηθά» ηα θνκκάηηα θιαζηθήο κνπζηθήο, δελ ςεθίζηεθαλ εμίζνπ γηα ηελ 

αξέζθεηα (“liking”), όπσο ζπλέβε κε ηα δεκνθηιή θνκκάηηα εθείλεο ηεο πεξηόδνπ, 

ζηα νπνία νη ζπκκεηέρνληεο είραλ εθηεζεί επαλεηιεκκέλα. Δπνκέλσο, θαη κε ηελ 

έξεπλα απηή επηβεβαηώζεθε όηη ν βαζκόο νηθεηόηεηαο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

αηζζεηηθή εκπεηξία.  

 

 

6. ΤΕΖΣΖΖ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Ζ αηζζεηηθή εκπεηξία, ε νπνία απνηέιεζε ην θύξην ζέκα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, 

είλαη έλαο όξνο ζπλπθαζκέλνο κε ηελ νκνξθηά θαη ηελ ηέρλε. Απαζρνιεί ηνπο 

θηινζόθνπο, ζαλ εκπεηξία από ηελ επνρή ηνπ Πιάησλα, ελώ ήδε από ηηο αξρέο ηνπ 

20
νπ

 αηώλα αηζζεηηθά δεηήκαηα θαίλεηαη όηη απαζρνινύλ θαη δηεξεπλώληαη 

λεπξνβηνινγηθά από έλα ππό δηακόξθσζε γλσζηαθό πεδίν ησλ λεπξνεπηζηεκώλ, ηελ 

«λεπξναηζζεηηθή». Απηό καξηπξά όηη ππάξρνπλ πνιιέο αθόκε πηπρέο, νη νπνίεο δελ 

έρνπλ εμεηαζζεί, αιιά ην κέιινλ πξνβιέπεηαη αηζηόδνμν γύξσ από απηόλ ηνλ ηνκέα.  

Ζ λεπξναηζζεηηθή ζύκθσλα κε ηνλ Zeki αληιεί έκπλεπζε από ηελ αλζξσπηζηηθή θαη 

θηινζνθηθή παξάδνζε θαη επηδηώθεη λα θαηαλνήζεη ηε ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε ηνπ 

εγθεθάινπ εμεηάδνληαο εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία θαη 

ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία (Νηηλόπνπινο, Θ., 2014). 

Γεδνκέλνπ όηη δελ γίλεηαη λα δνζεί, αθόκε θαη κέρξη ζήκεξα, ζαθήο νξηζκόο ηεο 

«νκνξθηάο», νη ζπκκεηέρνληεο ζπάληα θαινύληαη λα θξίλνπλ ηελ ίδηα ηελ «νκνξθηά». 

Αληί απηνύ, νη πεξηζζόηεξεο κειέηεο έρνπλ επηθεληξώζεη ηελ αλαδήηεζε γύξσ από 

πην κεηξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ν βαζκόο ηθαλνπνίεζεο, ε πξνηίκεζε θαη ε 

επραξίζηεζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνύλ νη βαζηθέο δηεξγαζίεο ζηηο νπνίεο 
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βαζίδεηαη ε αηζζεηηθή εκπεηξία. Δπηπιένλ, κέζα από ηελ παξνύζα αλαζθόπεζε, 

θαηαδεηθλύεηαη πσο δηαθνξεηηθέο δηεξγαζίεο αμηνιόγεζεο ιεηηνπξγνύλ κέζσ 

παξόκνησλ εγθεθαιηθώλ ιεηηνπξγηώλ, έλδεημε ε νπνία νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο 

ηα κεηξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά (ηθαλνπνίεζε, επραξίζηεζε θαη πξνηίκεζε) είλαη 

ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηελ νκνξθηά.  

Όπσο ήδε ζπδεηήζεθε, δελ έρεη δνζεί κέρξη ζήκεξα ζαθήο νξηζκόο ηεο αηζζεηηθήο 

εκπεηξίαο, θαζώο είλαη δύζθνιν λα εμεγεζεί αθξηβώο ε ππνθεηκεληθή απηή 

θαηάζηαζε, είηε θηινζνθηθά, είηε επηζηεκνληθά. Πνιινί εξεπλεηέο (Onjenovic, 1999; 

Cela-Conde θαη ζπλ, 2013; Di Dio θαη Gallese, 2009; Vartanian θαη Skov, 2014, 

Rizzolatti θαη Singalia, 2016; Silvia, 2011), όκσο, έρνπλ ζπκθσλήζεη γηα ιόγνπο 

δηεπθόιπλζεο λα νξίζνπλ σο αηζζεηηθή εκπεηξία έλα θαηλόκελν πνπ ζπκβαίλεη ζηνλ 

άλζξσπν, όηαλ ε πξνζνρή ηνπ εζηηάδεηαη ζε έλα εξέζηζκα θαη κεηώλεη ηελ ύπαξμε 

άιισλ αηζζήζεσλ, κε απνηέιεζκα ν παξαηεξεηήο ή αθξναηήο λα γίλεηαη θνκκάηη 

απηνύ ηνπ εξεζίζκαηνο.  

Ζ αηζζεηηθή εκπεηξία ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα κπνξεί λα 

εξκελεύεη ηηο γλσζηαθν/ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη πξνζέζεηο ησλ πξνζώπσλ 

πνπ βιέπεη. Γη’ απηόλ ηνλ ιόγν, έλαο άλζξσπνο πνπ παξαηεξεί έλα έξγν ηέρλεο, είλαη 

πηζαλό λα θαηαλνήζεη ζπρλά όιεο ή όζεο πεξηζζόηεξεο πηπρέο ηνπ έξγνπ κπνξεί, 

όπσο επίζεο λα θαηαλνήζεη ηη κπνξεί λα παξαθίλεζε ηνλ θαιιηηέρλε λα πξνρσξήζεη 

ζηελ δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ ή/θαη ηη ζπκβνιίδεη ην ίδην ην έξγν. πλεπώο, ζηα έξγα 

ηέρλεο κπνξνύλ λα αλαγλσξηζζνύλ ζπλαηζζήκαηα, όπσο ν πόλνο, ε ραξά, ε αγσλία, 

αιιά θαη ε πξόζεζε ηνπ θαιιηηέρλε λα αλαπαξαζηήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

Δίλαη ζεκαληηθό, όκσο, λα ζεκεησζεί όηη νη αμηνινγήζεηο καο είλαη ππνθεηκεληθέο. 

Πξάγκαηη, ζε κειέηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θάξηεο κε ηζηνξίεο (ζελάξηα) γηα ηηο 

νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα καληέςνπλ ηε ζπλέρεηα, θαη νη νπνίεο είλαη έηζη 

ζρεδηαζκέλεο ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ιαλζαζκέλεο πεπνηζήζεηο ζηνπο ζεαηέο. Οη 

ηζηνξίεο απηέο είλαη γλσζηέο σο false belief tasks θαη δεκηνπξγνύληαη πξνθεηκέλνπ ν 

άλζξσπνο λα θαηαλνήζεη όηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη πξνζέζεηο ζηνλ 

θάζε άλζξσπν, θαη όηη ζε όιεο ηηο αμηνινγήζεηο ππάξρεη ππνθεηκεληθόο ραξαθηήξαο.  

Παξά ηνλ ππνθεηκεληθό ραξαθηήξα ηεο αηζζεηηθήο αμηνιόγεζεο, βηβιηνγξαθηθά 

ππνζηεξίδεηαη όηη ζηελ αηζζεηηθή εκπεηξία ππάξρεη θαη αληηθεηκεληθόηεηα, 
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δεδνκέλνπ όηη ην αληηθείκελν θέξεη θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ελεξγνπνηνύλ εγθεθαιηθέο πεξηνρέο ππεύζπλεο γηα ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία. Οη 

πεξηνρέο απηέο ιεηηνπξγνύλ ζπλδπαζηηθά θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εκπεηξίαο θαη 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ ηαμηλόκεζε ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ 

αληίιεςε, ηελ θξηηηθή ηθαλόηεηα, θαη ηελ πξόθιεζε ζπλαηζζεκάησλ. Έηζη, έλα έξγν 

ηέρλεο είλαη απνηέιεζκα ηαπηόρξνλσλ γλσζηαθώλ δηεξγαζηώλ, από ηε ζηηγκή ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ κέρξη ηε ζηηγκή ηεο παξαηήξεζεο θαη θξίζεο από ηνπο άιινπο 

(Morris 1946).  

Σόζν ε ινγηθή αλάιπζε, ε νπνία απνηειεί ην αληηθεηκεληθό ζθέινο ηεο αηζζεηηθήο 

εκπεηξίαο, όζν θαη ε ππνθεηκεληθή αίζζεζε δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη όρη 

αληηζεηηθά. Καη αλ είλαη θάηη πνπ ν ηνκέαο ηεο λεπξναηζζεηηθήο πξνηάζζεη, κέζσ ηεο 

λεπξνβηνινγηθήο αλάιπζεο πνπ πξνεγήζεθε, είλαη πσο γηα ηελ νκνξθηά θαη ηελ ηέρλε 

ην ηειηθό κέζν είλαη ν θινηόο ησλ εγθεθαιηθώλ εκηζθαηξίσλ θαη ην κεηαηρκηαθό 

ζύζηεκα- ε γλώζε θαη ην ζπλαίζζεκα καδί (Νηηλόπνπινο, Θ., 2014). 

Δπεξεαζκέλνη από ηε ζεσξία ηνπ Vischer γηα ηελ ελζπλαίζζεζε ζηελ αηζζεηηθή 

εκπεηξία, ζήκεξα εμεηάδνληαη από ηνπο λεπξνεπηζηήκνλεο νη επηπηώζεηο ηεο 

ελζπλαίζζεζεο ζηνπο ζεαηέο, αλαθνξηθά κε ην ζώκα, ηηο εκπεηξίεο, ηελ αληίιεςε θαη 

ηελ εθηίκεζε ηεο αλαπαξαζηαηηθήο θαη αθεξεκέλεο ηέρλεο. Απηό επηηπγράλεηαη κε 

ηε ζύγθξηζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε έξεπλεο νη νπνίνη δηαθέξνπλ ζην επίπεδν ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο επαθήο κε ηελ ηέρλε, σο πξνο ηελ ηάζε λα θαζξεθηίδνπλ θαη λα 

ζπγρξνλίδνληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ παξαηεξνύλ από ηνπο άιινπο. Οη εξεπλεηέο 

δηαπηζηώλνπλ όηη, πξάγκαηη, νη ζεαηέο κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηελ 

αλαπαξαζηαηηθή ηέρλε ζαλ λα βηώλνπλ νη ίδηνη ηηο θηλήζεηο πνπ ζέινπλ λα 

αλαπαξαζηήζνπλ νη θαιιηηέρλεο, είηε ζηνλ ρώξν ηεο δσγξαθηθήο, είηε ζε άιιεο 

κνξθέο ηέρλεο, όπσο ν ρνξόο (Proffitt, 2006, Seeley θαη Kozbelt, 2008, Κapoula θαη 

ζπλ., 2011).  

Κάηη ηέηνην ζπκβαίλεη ιόγσ ηεο ύπαξμεο ηνπ θαηνπηξηθνύ κεραληζκνύ, πνπ απνηειεί 

ηε λεπξηθή βάζε γηα ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηε Θεσξία ηνπ Ννπ. πλεπώο, ε 

ελζπλαίζζεζε ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλόεζε ηεο ηέρλεο. πλήζσο, απαληάκε κε 

ελζπλαίζζεζε ζε ρεηξνλνκίεο, ζηε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο ή ζε βιέκκαηα. Ζ 

ελζπλαίζζεζε ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ηε Θεσξία ηνπ Ννπ (ΘηΝ), ε νπνία είλαη 

ππεύζπλε γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ πξνζέζεσλ ησλ άιισλ αλζξώπσλ. Μπνξνύκε, 
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ράξε ζε απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο, λα έρνπκε ηελ αίζζεζε ηνπ ηη βηώλεη έλαο άλζξσπνο, 

λα ληώζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ.  

Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ ππνδειώλνπλ όηη, εάλ ππάξρνπλ αληηιεπηηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο, ζα εθιείςεη απηόκαηα ε ιεηηνπξγία ηεο ελζπλαίζζεζεο. Έλα 

ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ε δηαηαξαρή ηεο πξνζσπαγλσζίαο, πνπ νθείιεηαη 

ζε βιάβε ηεο αηξαθηνεηδνύο έιηθαο. ηελ θαηάζηαζε απηή ν αζζελήο δελ κπνξεί λα 

αλαγλσξίζεη νηθεία πξόζσπα, αλ θαη κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζώπνπ, γεγνλόο πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηε κεησκέλε 

ιεηηνπξγία ηεο ελζπλαίζζεζεο.  

Έλα άιιν παξάδεηγκα δηαηαξαρήο πνπ έρεη ζρέζε κε ηε Θεσξία ηνπ Ννπ είλαη ν 

απηηζκόο. Ο απηηζκόο ζεσξείηαη κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ε νπνία έρεη σο θιηληθό 

ραξαθηεξηζηηθό ηελ δπζθνιία ηνπ αλζξώπνπ λα εληαρζεί θνηλσληθά, δεδνκέλεο ηεο 

δπζθνιίαο πνπ έρεη λα ληώζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξώπσλ κε ηνπο νπνίνπο 

αιιειεπηδξά. Οη εηθαζηηθέο θαη κνπζηθέο ηέρλεο πεξηιακβάλνπλ αλαπαξαζηάζεηο 

αλζξώπηλσλ ζπλζεθώλ πνπ κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο, κε απνηέιεζκα νη παξαηεξεηέο λα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε απηή ηελ εκπεηξία.  

ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, νη παξαηεξεηέο ησλ έξγσλ δσγξαθηθήο θαη ησλ γιππηώλ 

ζπρλά εθηηκνύλ ηα αλζξώπηλα πξόζσπα θαη ηηο αλζξώπηλεο κνξθέο γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ απηά εθθξάδνπλ, γηα ην ηη ζέιεη ην εθάζηνηε έξγν ηέρλεο λα 

κεηαδώζεη ζηνλ ζεαηή. Αθόκε θαη ιεπηνκέξεηεο, γηα παξάδεηγκα ηα ίρλε ηνπ πηλέινπ, 

θέξλνπλ ζπλαηζζεκαηηθνύο ηόλνπο ζε έλα πίλαθα.  

ηε κνπζηθή, ην ζπλαίζζεκα γίλεηαη αληηιεπηό κε ηελ αθξόαζε. ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ν άλζξσπνο βνκβαξδίδεηαη από δηάθνξνπο ήρνπο, κέζα ζηνπο 

νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ε κνπζηθή. Οη ήρνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κέλνπλ ζην 

πεξηζώξην· είλαη δύζθνιν άιισζηε λα ζπγθεληξσζεί θάπνηνο ζε έλα κεκνλσκέλν 

πεξηζηαηηθό, θαζ’ όηη απαηηείηαη έλα ήζπρν πεξηβάιινλ. Ζ ελεξγή αθξόαζε απαηηεί 

από ηνλ αθξναηή λα ειαηηώζεη ηηο πεξηζζόηεξεο αηζζήζεηο πνπ πξνέξρνληαη από ην 

ζώκα θαη από ην πεξηβάιινλ, ώζηε νη αθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο λα γίλνπλ 

πεξηζζόηεξν αληηιεπηέο. Σόηε, ε κνπζηθή είλαη ζε ζέζε λα απειεπζεξώζεη κηα ζεηξά 

θαληαζηηθώλ αλζξώπηλσλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. 
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Σέινο, ν ρνξόο είλαη κηα ηδαληθή ζπλζήθε γηα ηελ ελζπλαηζζεηηθή εκπεηξία, επεηδή ν 

ρνξεπηήο ρξεζηκνπνηεί ην ζώκα απνθιεηζηηθά γηα λα εθθξάζεη λόεκα, ζπγθίλεζε θαη 

δηάζεζε, ελώ νη ζεαηέο είλαη λεπξσληθά εμνπιηζκέλνη ώζηε λα θαηαλνήζνπλ ηνλ 

ρνξεπηή κέζσ ησλ εθθξάζεσλ θαη ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζώκαηνο.  

εκαληηθόο είλαη, επίζεο, ν ξόινο ηεο νηθεηόηεηαο ζηελ αηζζεηηθή εκπεηξία. Οη 

άλζξσπνη ηείλνπλ λα βξίζθνπλ σξαίν ό,ηη είλαη νηθείν. Απηό ζεκαίλεη όηη, ελώ ν 

άλζξσπνο δέρεηαη θαζεκεξηλά λέεο πιεξνθνξίεο θαη λέα εξεζίζκαηα, έρεη κηα εγγελή 

θιίζε λα ειθύεηαη πξώηα από απηό πνπ ήδε γλσξίδεη. Μπνξνύκε ελδερνκέλσο λα 

εμεγήζνπκε κε απηόλ ηνλ ηξόπν, γηαηί ε εθάζηνηε θνπιηνύξα θαη ν πνιηηηζκόο 

θαζνξίδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ελόο αλζξώπνπ θαη γηαηί ηα «γνύζηα» γύξσ από ηελ 

νκνξθηά δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο. Ωζηόζν, νη δηαθνξέο ζηελ θνπιηνύξα, ηελ παηδεία 

θαη ηελ αλαηξνθή ηνπ θάζε αλζξώπνπ, δε λννύλ όηη δελ ππάξρνπλ γελεηηθώο 

εμεηδηθεπκέλνη κεραληζκνί, ex principio αληηθεηκεληθέο ηδηόηεηεο ζηνλ θπζηθό θόζκν 

θαη ζηα έξγα ηέρλεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζεσξεζνύλ αηζζεηηθέο, ώζηε νη ζεαηέο λα 

απνθηνύλ αηζζεηηθή εκπεηξία θαη λα ληώζνπλ απόιαπζε κε ηε ζέαζε ησλ θπζηθώλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ησλ έξγσλ ηέρλεο. Απηέο ηηο ex principio αληηθεηκεληθέο ηδηόηεηεο 

πεξηγξάθεη θαη ν Ramachandran (Νηηλόπνπινο, Θ., 2013) σο λόκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ 

αληίιεςε ηεο νκνξθηάο (νκαδνπνίεζε, απνηέιεζκα peak shift, αληίζεζε, απνκόλσζε, 

επίιπζε ηνπ αληηιεπηηθνύ πξνβιήκαηνο, απνζηξνθή πξνο ηηο ζπκπηώζεηο, ηάμε, 

ζπκκεηξία, κεηαθνξά). 

πκπεξαζκαηηθά, ε αηζζεηηθή εκπεηξία ελόο έξγνπ ηέρλεο μεθηλάεη κε ηελ εηζαγσγή 

ηνπ νπηηθνύ εξεζίζκαηνο θαη ηελ νπηηθή ηνπ αλάιπζε, πνπ ζεκαίλεη όηη ην εξέζηζκα 

πθίζηαηαη γλσζηαθήο επεμεξγαζίαο. Ζ γλσζηαθή απηή επεμεξγαζία δηαζέηεη θάπνηνπο 

βηνινγηθά ελζσκαησκέλνπο κεραληζκνύο, κεξηθνί από ηνπο νπνίνπο είλαη ε εμέηαζε 

ηνπ πιαηζίνπ, ην πξνζσπηθό γνύζην θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ εθάζηνηε αηόκνπ γηα ην 

έξγν ηέρλεο, νη πξνεγνύκελεο γλώζεηο ηνπ θαη ε εμνηθείσζε κε ην ζέκα. Όηαλ απηνί 

νη παξάγνληεο ζπλππάξμνπλ, είλαη πηζαλό λα δεκηνπξγεζεί κηα αηζζεηηθή εκπεηξία. 

ηελ παξνύζα εξγαζία έγηλε επίζεο πξνζπάζεηα κηαο «νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο» ηεο 

αηζζεηηθήο εκπεηξίαο, πνπ πεξηειάκβαλε ηόζν ηηο απόςεηο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε 

θηινζνθηθό πιαίζην όζν θαη ηηο ηξέρνπζεο επηζηεκνληθέο κειέηεο. Οη κειέηεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ ν άλζξσπνο έρεη κηα αηζζεηηθή εκπεηξία, 
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από ηε ζηηγκή πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ εγθέθαιν ην αξρηθό εξέζηζκα - πιεξνθνξία κέρξη 

ηελ ηειηθή αμηνιόγεζή ηεο.  

Ο εγθέθαινο ηνπ αλζξώπνπ δνπιεύεη εθηειώληαο παξάιιειεο ιεηηνπξγίεο. Όηαλ έλα 

άηνκν, ιόγνπ ράξηλ, αθνύεη έλα κνπζηθό θνκκάηη ιεηηνπξγνύλ ηαπηόρξνλα ε 

αθνπζηηθή επεμεξγαζία - αληίιεςε, ε επεηζνδηθή κλήκε, ε λνεηηθή αλαπαξάζηαζε 

θαη ε έθιπζε ζπλαηζζήκαηνο.  

Δπηπιένλ, ε θαζεκεξηλή καο δσή (πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο) θαη νη πνιηηηζκηθέο καο 

εκπεηξίεο (θνηλσληθέο, αηζζεηηθέο θαη γλσζηαθέο-αηζζεηηθέο εκπεηξίεο) θαηαιήγνπλ 

λα επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εξκελεύνπκε ηνλ θόζκν. Ο ηξόπνο πνπ 

ιεηηνπξγεί ν αλζξώπηλνο εγθέθαινο δελ είλαη θαζαξά αιγνξηζκηθόο, όπσο ζπκβαίλεη 

κε κηα ππνινγηζηηθή κεραλή. Δπεξεάδεηαη από απηνβηνγξαθηθέο εκπεηξίεο θαη 

πξνεγνύκελεο εθζέζεηο ζε εηθόλεο, δειαδή μεθεύγεη από έλαλ ληεηεξκηληζηηθό 

πξνθαζνξηζκό.  

Με βάζε ηελ παξνύζα εξγαζία θαη ηηο κειέηεο πνπ εμεηάζηεθαλ, πξνθύπηεη όηη ε 

γλσζηαθή επεμεξγαζία επηηειεί ζηνλ άλζξσπν δηεξγαζίεο ρξήζηκεο γηα ηελ επηβίσζή 

ηνπ, ιεηηνπξγεί όκσο θαη ζαλ «ζθαινπάηη» ην νπνίν επεμεξγάδεηαη πξνθιήζεηο ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο, δεκηνπξγώληαο δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθόηεηεο, γνύζηα, πξνζέζεηο 

θαη αληηιήςεηο.  
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