
Η
Σ

Τ
ΙΓ

Μ
Η

Ε
Υ

ΡΗ
Κ

Α
!

«Το βιβλίο περιγράφει με συναρπαστικό κι εξαιρετικά
κατατοπιστικό τρόπο τιςνοητικές διεργασίες που βρί-
σκονται πίσω από τη δημιουργικότητα, καθώς και τον
τρόπο με τον οποίο εμείς μπορούμε να ενισχύσουμε
τη δημιουργική μας ικανότητα.»

—ΤΖΕΙΜΣ ΤΖ. ΧΕΚΜΑΝ,
κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Οικονομικών

Επιστημών, Henry Schultz Distinguished Service
Professor, διακεκριμένος καθηγητής

στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο.
«Ένα ζωντανό και συγκλονιστικό ταξίδι μέσα στον
ανθρώπινο νου, το οποίο μας επιτρέπει να κατανοή-
σουμε εκείνες τις εκπληκτικές αλλά φευγαλέες στιγ-
μές της “επιφώτισης” και μας αποκαλύπτει τον τρόπο
με τον οποίο μπορούμε να βιώνουμε συχνά περισσό-
τερες παρόμοιες εμπειρίες.»

—ΑΝΤΑΜ ΓΚΡΑΝΤ,
καθηγητής στη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων

Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια και
συγγραφέας του βιβλίου Give and Take που περιλαμ-

βάνεται στη λίστα των μπεστ σέλερ της εφημερίδας
New York Times

«Αυτό το βιβλίο παρουσιάζει με ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ροντα και κατατοπιστικό τρόπο τις ξαφνικές δημιουρ-
γικές στιγμές διορατικότητας. Ο Τζον Κούνιος κι ο
Μαρκ Μπίμαν αποδεικνύουν πειστικότατα ότι αυτό
που έμοιαζε κάποτε να αποτελεί ένα μυστήριο γνώρι-
σμα του ανθρώπινου νου, οδηγεί πλέον σε συγκλονι-
στικές εξελίξεις στους κλάδους της ψυχολογίας και
των νευροεπιστημών. Αυτό το βιβλίο, το οποίο συν-
δυάζει τα ευρήματα των πιο πρόσφατων επιστημονι-
κών ερευνών με χαρακτηριστικές καθημερινές ιστορίες
πολλών ανθρώπων που έχουν βιώσει στιγμές διορατι-
κότητας, θα πρέπει να διαβαστεί από όλους όσους
έχουν αναρωτηθεί κάποια στιγμή πώς είναι δυνατόν να
βιώνει κανείς στιγμές “Εύρηκα”.»

—ΝΤΑΝΙΕΛ Λ. ΣΑΚΤΕΡ,
καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο

του Χάρβαρντ, στην έδρα που χρηματοδοτείται
από το Ίδρυμα William R. Kenan Jr. Συγγραφέας

του βιβλίου e Seven Sins of Memory

«Ο Κούνιος κι ο Μπίμαν εκλαϊκεύουν το φαινόμενο
της διορατικότητας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Μας προσφέρουν μια ξενάγηση γεμάτη ζωντάνια μέσα
από συναρπαστικές καθημερινές ιστορίες αλλά και
από τα τελευταία επιστημονικάευρήματα, για να μας
αποκαλύψουν τη φύση των στιγμών διορατικότητας,
των στιγμών “Εύρηκα”.»

—ΝΤΕΜΠΟΡΑ ΠΡΕΝΤΙΣ,
κοσμήτορας της Σχολής Ψυχολογίας του Πανεπιστη-

μίου του Πρίνστον και καθηγήτρια ψυχολογίας και
δημοσίων υποθέσεων

«Δύο πρωτοπόροι επιστήμονες αυτού του κλάδου μας
προσφέρουν μια πνευματώδη και κατατοπιστική
ξενάγηση σε μία από τις σπουδαιότερες ανθρώπινες
εμπειρίες: τη στιγμή “Εύρηκα”. Αυτό το ιδιαίτερα ευα-
νάγνωστο βιβλίο εξετάζει την επιστήμη της δημιουρ-
γικότητας με ασύγκριτη αξιοπιστία.»

—ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΣΚΟΥΛΕΡ,
καθηγητής ψυχολογίας κι επιστημών του εγκεφάλου

στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια,
στη Σάντα Μπάρμπαρα

«Μια ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη νέα συμβολή στην κατα-
νόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί πραγμα-
τικά η ανθρώπινη δημιουργικότητα. Αυτό το βιβλίο
είναι ταυτόχρονα γραμμένο με ιδιαίτερη επιστημονική
σχολαστικότητα αλλά και με γλαφυρότητα και παρα-
στατικότητα που καθηλώνουν τον αναγνώστη και το
καθιστούν προσιτό σε ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό.
Όλοι οι άνθρωποι που επιθυμούν να δουν να ξεπηδούν
μέσα στη ζωή τους περισσότερες σπίθες δημιουργικό-
τητας θα πρέπει να εντρυφήσουν σε αυτό το βιβλίο.»

—Δρ ΝΤΕΙΒΙΝΤ Ε. ΜΕΓΙΕΡ,
μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ

και καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μί-
σιγκαν

«Οι αναγνώστες που φιλοδοξούν να μάθουν τι συμ-
βαίνει όταν λύνουμε ένα πρόβλημα μέσα από μια
έκλαμψη διορατικότητας θα βρουν τα πιο πρόσφατα
επιστημονικά ευρήματα μέσα σε αυτό το βιβλίο και θα
εκτιμήσουν αυτή την ευρηματική, ευφυέστατη και βα-
θυστόχαστη εξήγηση του τρόπου με τον οποίο λει-
τουργεί ο ανθρώπινος νους.»

—Κριτική του ιστοτόπου βιβλιοκριτικής KIRKUS

Επαινετικές κριτικές για το βιβλίο Ioannis (John) Kounios και Mark Beeman
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ΟΙ ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ
ΤΙΣ ΣΤΙΓΜΕΣ «ΕΥΡΗΚΑ» ΕΞΗΓΟΥΝ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕ-
ΦΑΛΟ ΟΤΑΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ
ΘΑ ΠΛΟΥΤΙΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

Οι διορατικές στιγμές, ή στιγμές «Εύρηκα», είναι ξαφνικές συ-
νειδητοποιήσεις που μας κάνουν να κατανοούμε καλύτερα τον
εαυτό μας αλλά και τον κόσμο που μας περιβάλλει. Αυτές οι
στιγμές συμβάλλουν στην προσωπική μας ανάπτυξη και μας
προσφέρουν πολλά πρακτικά οφέλη. Τέτοιου είδους δημιουρ-
γικές στιγμές διορατικότητας έκαναν την βραβευμένη με Νόμ-
πελ γενετίστρια Μπάρμπαρα ΜακΚλίντοκ να προβεί σε μια
σπουδαία ανακάλυψη στην επιστήμη της γενετικής, πρόσφε-
ραν στον Πωλ ΜακΚάρτνεϋ τη μελωδία μιας μπαλάντας των
Μπιτλς κι έκαναν τον Βούδα να κατανοήσει την αιτία του αν-
θρώπινου πόνου. Όμως, αυτές οι στιγμές «επιφώτισης» δεν
αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο των διασημοτήτων. Όλοι
οι άνθρωποι μπορούν να βιώνουν τέτοιες στιγμές.

Σε αυτό το βιβλίο, ο Τζον Κούνιος κι ο Μαρκ Μπίμαν εξηγούν
πώς δημιουργούνται οι διορατικές στιγμές και πώς, σύμφωνα με
τα ευρήματα των επιστημονικών μελετών, μπορούμε να εν-
θαρρύνουμε την εμφάνιση περισσότερων τέτοιων στιγμών. Οι
συγγραφείς αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες
περιστάσεις επηρεάζουν τις πιθανότητές μας να βιώνουμε στιγ-
μές διορατικότητας κι αναφέρουν σε ποιες περιπτώσεις μας
είναι χρήσιμη η διορατικότητα και πότε είναι προτιμότερο να
καταφεύγουμε στη συνειδητή αναλυτική σκέψη. Μας αποκα-
λύπτουν επίσης ποια είναι η σχέση μεταξύ της διορατικότητας
και της διαίσθησης κι εξηγούν πώς το δεξί ημισφαίριο του εγ-
κεφάλου συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης.

Αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι γραμμένο με γλαφυρό ύφος και
παραστατικότητα, δεν περιορίζεται μονάχα στην παρουσίαση
των ευρημάτων που έχουν προκύψει από τις επιστημονικές
έρευνες, αλλά μας προσφέρει επίσης διάφορες πρακτικές τε-
χνικές με τις οποίες μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τις δη-
μιουργικές μας δυνατότητες και να τις αξιοποιήσουμε τόσο
στην καθημερινή όσο και στην επαγγελματική μας ζωή. Σε
αυτό το βιβλίο εμπεριέχονται χαρακτηριστικές ιστορίες που
μας αποκαλύπτουν με ποιον τρόπο η διορατικότητα μπορεί να
διαδραματίσει βασικό ρόλο στη ζωή μας. Διαβάζοντάς το, θα
παρευρεθείτε σε ένα εορταστικό δείπνο με τον Χριστόφορο
Κολόμβο, για να μάθετε γιατί η διορατικότητα μας είναι απα-
ραίτητη. Θα παρακολουθήσετε έναν αγώνα μπέιζμπολ μαζί με
τον σκηνοθέτη μιας κλασικής ταινίας της Ντίσνεϋ για να μά-
θετε για μια σημαντική μορφή διορατικότητας. Θα παρατηρή-
σετε από τα παρασκήνια τις προετοιμασίες για τη διοργάνωση
μιας συναυλίας του Έλβις Πρίσλεϊ, για να μάθετε γιατί έχει με-
γάλη σημασία η χρονική στιγμή που συλλαμβάνουμε μια διο-
ρατική ιδέα.
Αυτό το ιδιαίτερα προσιτό βιβλίο προσφέρει μια συναρπαστική
κατάδυση στα άδυτα του ανθρώπινου εγκεφάλου ο οποίος, απ’
ό,τι φαίνεται, έχει τη δυνατότητα να μας εκπλήσσει συνεχώς.

Η δημιουργική διορατικότητα και ο εγκέφαλος

Ioannis(John)Kounios
M
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O Δρ Ioannis (John) Kounios είναι καθηγητής ψυχολο-
γίας στο Πανεπιστήμιο του Ντρέξελ και διευθυντής του
προγράμματος διδακτορικών σπουδών του πανεπιστη-
μίου στο πεδίο της Εφαρμοσμένης Γνωσιακής Επιστή-
μης και των Εφαρμοσμένων Επιστημών του Εγκεφάλου
(Applied Cognitive and Brain Sciences). Έχει διεξάγει
έρευνες στο πεδίο της γνωστικής νευροεπιστήμης κι έχει
δημοσιεύσει τα ευρήματα των ερευνών του, τα οποία
σχετίζονται με τη διορατικότητα, τη δημιουργικότητα,
την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, τη μνήμη και τη
νόσο Αλτσχάιμερ. Το ερευνητικό του έργο έχει χρημα-
τοδοτηθεί από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (National
Institutes of Health) και το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα
(National Science Foundation). Είναι μέλος του μη κερ-
δοσκοπικού οργανισμού Association for Psychological
Science, του συλλόγου Psychonomic Society και της
συμβουλευτικής επιτροπής του Εθνικού Επιστημονικού
Ιδρύματος.

@johnkounios

Ο Δρ Mark Beeman είναι καθηγητής ψυχολογίας στο
Πανεπιστήμιο του Νορθγουέστερν, στο οποίο διεξάγει
και το ερευνητικό του έργο σχετικά με το νοητικό υπό-
βαθρο της δημιουργικής γνώσης και της ικανότητας επί-
λυσης προβλημάτων, τον τρόπο με τον οποίο η διάθεση
επηρεάζει την εστίαση της προσοχής και τη γνώση,
καθώς και τις διαφορές που παρουσιάζονται στη λει-
τουργία του δεξιού και του αριστερού ημισφαιρίου του
εγκεφάλου. Το ερευνητικό του έργο έχει χρηματοδοτη-
θεί από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (National Institutes
of Health), το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα (National
Science Foundation), το Ίδρυμα John Templeton και το
Γραφείο Ναυτικής Έρευνας (Office for Naval Research).
Η Εθνική Ακαδημία Επιστημών των ΗΠΑ (National
Academy of Sciences) τον έχει ανακηρύξει μέλος του
Ιδρύματος Kavli. Επίσης, είναι μέλος του μη κερδοσκο-
πικού οργανισμού Association for Psychological Science
και της συμβουλευτικής επιτροπής του Εθνικού Επιστη-
μονικού Ιδρύματος.

Το ερευνητικό έργο των Κούνιος και Μπίμαν πάνω στη
διορατικότητα έχει παρουσιαστεί από τις αμερικανικές
εφημερίδες e New York Times και e Wall Street
Journal, από την εφημερίδα e Times του Λονδίνου,
από την αμερικανική Εθνική Δημόσια Ραδιοφωνία, ενώ
επίσης έχει προβληθεί από ένα ντοκιμαντέρ του BBC.
Επίσης, το ερευνητικό έργο των δύο επιστημόνων έχει
προβληθεί από το περιοδικό e New Yorker κι αποτε-
λεί τμήμα μιας έκθεσης του Μουσείου Επιστήμης και
Βιομηχανίας του Σικάγο.
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Πρόλογος

για την ελληνική έκδοση

Ως Ελληνοαµερικάνος καταγόµενος από τη Λέσβο, µε χαροποιεί ιδιαίτερα
η έκδοση αυτού του βιβλίου στην ελληνική γλώσσα. Φυσικά, θα χαιρό-
µουν πολύ οποιαδήποτε στιγµή και αν πραγµατοποιούνταν η έκδοσή του,
ωστόσο, οι οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές δυσκολίες που αντιµε-
τωπίζει η Ελλάδα αυτή την εποχή καθιστούν ιδιαίτερα επίκαιρο το συγκε-
κριµένο βιβλίο, καθώς αυτό µιλά για τη δηµιουργικότητα και την
καινοτοµία.

Πιθανότατα, οι αναγνώστες αυτού του βιβλίου γνωρίζουν την ιστορία
του Αρχιµήδη, ο οποίος βίωσε ξαφνικά µια διορατική στιγµή που του απο-
κάλυψε έναν τρόπο για να προσδιορίσει εάν το στέµµα του βασιλιά Ιέρωνα
είχε κατασκευαστεί από ατόφιο χρυσάφι. Η στιγµή «Εύρηκα» που βίωσε
ο Αρχιµήδης, όταν είδε τη στάθµη του νερού να ανεβαίνει καθώς εκείνος
βυθιζόταν στην µπανιέρα του, αποτελεί την πρώτη καταγεγραµµένη ιστο-
ρία µιας διορατικής στιγµής πάνω στην οποία βασίζονται όλες οι µεταγε-
νέστερες ιστορίες που αφορούν τη δηµιουργική διορατικότητα. Για την
ακρίβεια, η δεύτερη διασηµότερη ξαφνική στιγµή διορατικότητας εµφανί-
στηκε µετά από δύο χιλιάδες χρόνια, όταν ο Σερ Ισαάκ Νεύτων είδε ένα
µήλο να πέφτει από ένα δέντρο και συνέλαβε τη θεωρία της βαρύτητας. Ο
γραµµατέας του Νεύτωνα, ο οποίος είχε παρατηρήσει ότι ο Νεύτων βίωνε
συχνά τέτοιου είδους διορατικές στιγµές, τον παροµοίαζε µε έναν µεταγε-
νέστερο Αρχιµήδη. Εποµένως, η ίδια η έννοια της διορατικότητας έχει συ-
σχετιστεί µε τον ελληνικό πολιτισµό και τα επιτεύγµατά του.

Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα φανεί αντάξιος της φήµης που έχει
αποκτήσει για το δηµιουργικό και ευέλικτο πνεύµα του. Τα χιλιάδες εντυ-
πωσιακά επιτεύγµατα που έχουν πραγµατοποιήσει οι Έλληνες σε πλήθος
τοµέων της ανθρώπινης δραστηριότητας καθιστούν αναπόφευκτη —αλλά
και αναγκαία—αυτή τη δηµιουργική πορεία.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, οι διορατικές ιδέες που χρειαζόµαστε δεν
θα προέλθουν µονάχα από λιγοστές ευφυΐες, αλλά από κάθε τµήµα της ελ-
ληνικής κοινωνίας, τόσο από τον δηµόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα.
Οι διορατικές ιδέες θα ξεπηδήσουν επίσης από τον νου του κάθε Έλληνα,
δεδοµένου ότι οι προκλήσεις µε τις οποίες βρισκόµαστε αντιµέτωποι σή-
µερα δηµιουργούν προβλήµατα σε ατοµικό αλλά και σε οικογενειακό επί-
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πεδο. Όλοι οι Έλληνες θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις δηµιουργικές τους
ικανότητες για να συλλάβουν ιδέες που θα τους επιτρέψουν να ανταπε-
ξέλθουν στις συλλογικές και προσωπικές προκλήσεις που συναντούν.

Όπως λέει και ένα παλιό ρητό, «αν δώσεις ένα ψάρι σ’ έναν άνθρωπο,
θα φάει µια φορά. Αν του µάθεις να ψαρεύει, θα τρώει σ’ όλη του τη ζωή».
Ελπίζω ότι αυτό το βιβλίο θα φανεί χρήσιµο στους Έλληνες αναγνώστες
καθώς, µέσα από την παρουσίαση και την εξήγηση ορισµένων πρόσφατων
επιστηµονικών ευρηµάτων, µας αποκαλύπτει τον τρόπο µε τον οποίο µπο-
ρούµε να είµαστε περισσότερο δηµιουργικοί, να παράγουµε ιδέες που θα
µας εξασφαλίσουν µια καλή ψαριά.

Με τις θερµότερες ευχές µου,
Ιωάννης (Τζον) Κούνιος
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Πρόλογος

για την αγγλόφωνη έκδοση

«Εύρηκα!» Κανείς δεν γνωρίζει µε βεβαιότητα εάν ο Αρχιµήδης αναφώ-
νησε πράγµατι αυτή τη λέξη, εάν αναπήδησε από την µπανιέρα του και εάν
έτρεξε στους δρόµους των αρχαίων Συρακουσών διαλαλώντας τη νέα του
ανακάλυψη. Ωστόσο, αυτή η ιστορία έχει παραµείνει ζωντανή εδώ και δύο
χιλιετίες καθώς έχει ιδιαίτερη απήχηση στον κόσµο. Πιθανότατα έχετε βιώ-
σει κι εσείς οι ίδιοι παρόµοιες στιγµές «Εύρηκα», µέσα από τις οποίες έχετε
συνειδητοποιήσει ξαφνικά διάφορα νέα πράγµατα. Οι «διορατικές στιγ-
µές», όπως τις αποκαλούν οι ψυχολόγοι, είναι έντονες εµπειρίες που µας
κάνουν να κατανοούµε καλύτερα τον κόσµο και τον εαυτό µας. Μπορούν
να µας διαφωτίσουν και να µας προσφέρουν πολλά πρακτικά οφέλη.

Οι ιστορίες που αφορούν τη διορατικότητα είναι δηµοφιλείς και σε εµάς
τους ίδιους και γι’ αυτό µελετάµε τις διορατικές στιγµές εδώ και σχεδόν εί-
κοσι χρόνια. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο γράψαµε το συγκε-
κριµένο βιβλίο. Ο στόχος µας είναι να εξηγήσουµε τι είναι η διορατικότητα
και πώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος παράγει τις διορατικές στιγµές, καθώς
και να παρουσιάσουµε τα επιστηµονικά ευρήµατα που µας αποκαλύπτουν
πώς µπορούµε να βιώνουµε περισσότερες τέτοιες στιγµές. Πρώτα, όµως,
θα θέλαµε να σας πούµε λίγα λόγια για την ιστορία του ερευνητικού µας
έργου αλλά και για την ιστορία της έρευνας που έχει διεξαχθεί γενικότερα
πάνω στο φαινόµενο της διορατικότητας.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που ακολούθησαν µετά τον Α΄ Πα-
γκόσµιο Πόλεµο, ορισµένοι γερµανοί ψυχολόγοι διαπίστωσαν ότι, όταν οι
άνθρωποι έρχονται αντιµέτωποι µε ένα φαινοµενικά δυσεπίλυτο πρόβληµα
που τους µπερδεύει, µπορεί να συνειδητοποιήσουν ξαφνικά ότι αντιλαµ-
βάνονται το πρόβληµα µε λανθασµένο τρόπο και ότι η λύση του είναι µά-
λιστα αρκετά απλή. Η επίλυση ενός προβλήµατος σχετίζεται µε τον τρόπο
µε τον οποίο το αντιλαµβανόµαστε.

Αφού οι ψυχολόγοι προσδιόρισαν το φαινόµενο της διορατικότητας,
εστίασαν την προσοχή τους στα χαρακτηριστικά αυτού του φαινοµένου.
Συγκεκριµένα, προσπάθησαν να αποδείξουν ότι η διορατικότητα είναι µια
µοναδική νοητική διεργασία κι ότι διαφέρει από τη συνειδητή σκέψη, την
οποία αποκαλούν «αναλυτική σκέψη». Για παράδειγµα, τη δεκαετία του
1980, η Τζάνετ Μέτκαφ απέδειξε ότι οι άνθρωποι µπορούν να ελέγχουν
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συνειδητά την αναλυτική τους σκέψη. Ωστόσο, οι νοητικές διεργασίες που
οδηγούν στην εµφάνιση της διορατικότητας είναι ως επί το πλείστον ασυ-
νείδητες και γι’ αυτό είναι δύσκολο να τις ελέγχουµε και να προβλέπουµε
πότε µια ασυνείδητη ιδέα θα ξεπηδήσει στη συνείδησή µας µέσα από µια
διορατική στιγµή. Ένα άλλο εύρηµα προέκυψε από µια µελέτη που διεξή-
χθη στις αρχές της δεκαετίας του 1990 από τον Τζόναθαν Σκούλερ, ο
οποίος απέδειξε ότι η διορατική σκέψη είναι εύθραυστη και επισκιάζεται
εύκολα. Όταν σκεφτόµαστε φωναχτά, είναι λιγότερο πιθανό να λύσουµε
ένα πρόβληµα µέσα από µια έκλαµψη διορατικότητας, ωστόσο δεν µειώ-
νεται η ικανότητά µας να λύσουµε αυτό το πρόβληµα µε την αναλυτική
σκέψη. Ωστόσο, εκτός από την ανακάλυψη του Σκούλερ, έως τη δεκαετία
του 1990 είχαν προκύψει ελάχιστα ερευνητικά ευρήµατα τα οποία σχετί-
ζονταν µε το φαινόµενο της διορατικότητας. Αυτό το επιστηµονικό πεδίο
είχε σχεδόν αδρανοποιηθεί. Παρόλο που το φαινόµενο της διορατικότητας
παρέµενε ένα βασικό θέµα του κλάδου της πειραµατικής ψυχολογίας και
περιλαµβανόταν σχεδόν σε όλα τα εγχειρίδια εισαγωγής στην ψυχολογία,
κανείς δεν είχε καταφέρει να ανακαλύψει τους νοητικούς µηχανισµούς
αυτού του φαινοµένου. Τα σηµαντικότερα ερωτήµατα παρέµεναν αναπά-
ντητα: Πώς παράγονται οι διορατικές στιγµές; Πώς µπορούµε να πυροδο-
τήσουµε την εµφάνιση περισσότερων διορατικών στιγµών;

Υπήρχε επίσης ένα άλλο εµπόδιο που σχετίζεται µε την ίδια τη φύση
της διορατικότητας: όταν βιώνουµε µια διορατική στιγµή, αισθανόµαστε
διαφορετικά, µοναδικά. Η συναισθηµατική ένταση των στιγµών διορατι-
κότητας αποτελεί τον λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι παρατηρούν και θυ-
µούνται αυτές τις στιγµές. Ωστόσο, παρά τη σταδιακή συγκέντρωση
επιστηµονικών στοιχείων που αποδείκνυαν τη µοναδικότητα αυτού του
φαινοµένου, ορισµένοι ερευνητές εξακολουθούσαν να διατηρούν τις αµ-
φιβολίες τους και υποστήριζαν ότι η διορατικότητα διαφέρει από τη συ-
νειδητή σκέψη µόνο σε ό,τι αφορά τα συναισθήµατα που νιώθουν οι
άνθρωποι όταν λύνουν ένα πρόβληµα µέσα από µια διορατική στιγµή.
Όπως υποστήριζαν αυτοί οι ερευνητές, η διορατικότητα είναι ένας µύθος
και δεν αποτελεί πραγµατικά ένα δηµιουργικό επίτευγµα του νου.

Όταν συναντηθήκαµε στο Πανεπιστήµιο της Πενσυλβάνια στα τέλη της
δεκαετίας του 2000, συζητήσαµε το ενδεχόµενο να είχαν δίκιο αυτοί οι
ερευνητές. Μήπως άραγε οι στιγµές Εύρηκα µας κάνουν να αισθανόµαστε
διαφορετικά χωρίς να διαφέρουν κατά τ’ άλλα από την αναλυτική σκέψη;
Ίσως να αποτελούν απλά συνηθισµένες σκέψεις που µερικές φορές µας
οδηγούν σε εκπληκτικά αποτελέσµατα. Μακάρι να υπήρχε κάποια αντι-
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κειµενική ένδειξη που να επιβεβαιώνει την υποκειµενική εµπειρία της διο-
ρατικότητας, κάποιο στοιχείο στο οποίο να µπορούσαµε να βασιστούµε.
Αυτό θα µας βοηθούσε να αποµονώσουµε τις στιγµές Εύρηκα και να τις
αναλύσουµε για να διαπιστώσουµε εάν διαφέρουν πράγµατι από την ανα-
λυτική σκέψη.

Συνειδητοποιήσαµε ότι πιθανότατα υπάρχει µια τέτοια αντικειµενική
ένδειξη, που µάλιστα εντοπίζεται κατά τη δραστηριότητα του ανθρώπινου
εγκεφάλου. Αυτή η διαπίστωση µας έδειξε τον δρόµο που έπρεπε να ακο-
λουθήσουµε για να διερευνήσουµε τη διορατικότητα.

Μέχρι τότε, το ερευνητικό έργο του Μαρκ επικεντρωνόταν σε ένα άλλο
ζήτηµα και συγκεκριµένα στον ρόλο που διαδραµατίζει το δεξί ηµισφαίριο
του εγκεφάλου στη γλωσσική κατανόηση. Γενικά, το δεξί ηµισφαίριο είναι
υπεύθυνο κυρίως για την αντίληψη του χώρου και συµµετέχει σε µικρότερο
βαθµό στην επεξεργασία της γλώσσας. Ο Μαρκ ανέπτυξε µια θεωρία για
τον διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο τα δύο ηµισφαίρια του εγκεφάλου επε-
ξεργάζονται τις γλωσσικές πληροφορίες. Ο ερευνητής στήριξε τη θεωρία του
πάνω σε ορισµένες επιστηµονικές έρευνες αλλά και πάνω στις µελέτες που
διεξήγαγε ο ίδιος, στις οποίες διερεύνησε ελαφριές µορφές γλωσσικών δια-
ταραχών που παρουσίαζαν ορισµένοι ασθενείς οι οποίοι είχαν υποστεί βλάβη
στο δεξί ηµισφαίριο του εγκεφάλου τους. Η οµιλία του Τζόναθαν Σκούλερ
σχετικά µε τη διορατικότητα, την οποία ο Μαρκ παρακολούθησε το 1994,
αποτέλεσε σηµείο καµπής στην καριέρα του ερευνητή. Έκτοτε, ο Μαρκ πεί-
στηκε πως το ίδιο χαρακτηριστικό γνώρισµα του δεξιού ηµισφαιρίου που
επιτρέπει στους ανθρώπους να κατανοούν τη γλώσσα µε ευελιξία, δηλαδή η
δυνατότητα του δεξιού ηµισφαιρίου να συνδέει πληροφορίες που σχετίζο-
νται ελάχιστα µεταξύ τους, συµβάλλει επίσης στην παραγωγή των στιγµών
διορατικότητας. Τη δεκαετία του 1990, ο Μαρκ συνεργάστηκε µε τον Έντου-
αρντ Μπάουντεν, έναν ερευνητή που µελετούσε τη διορατικότητα και τον
οποίο γνώριζε από το πανεπιστήµιο. Από τις συµπεριφορικές µελέτες που
διεξήγαγαν οι δύο ερευνητές, προέκυψαν ορισµένα στοιχεία τα οποία υπο-
στήριζαν τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραµατίζει το δεξί ηµισφαίριο στην εµ-
φάνιση της διορατικότητας. Εν τω µεταξύ, ο Μαρκ άρχισε να διερευνά τη
γλωσσική επεξεργασία χρησιµοποιώντας τη λειτουργική µαγνητική τοµο-
γραφία, µε στόχο να χαρτογραφήσει τις περιοχές του εγκεφάλου που επι-
τρέπουν στους ανθρώπους να κατανοούν τις ιστορίες. Σύντοµα, σκέφτηκε
ότι θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει τη µαγνητική τοµογραφία για να µελε-
τήσει επίσης το φαινόµενο της διορατικότητας.

Τη δεκαετία του 1990, το ερευνητικό έργο του Τζον Κούνιος επικε-
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ντρωνόταν στο νευρολογικό υπόβαθρο της «σηµασιολογικής µνήµης», δη-
λαδή ο Τζον µελετούσε τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι αποκτούν,
χρησιµοποιούν και µερικές φορές χάνουν τις γνώσεις τους. Με τη χρήση
του ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος (ΗΕΓ), ο ερευνητής κατέγραφε την ηλε-
κτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου των ανθρώπων, για να ανακαλύψει
βήµα προς βήµα πώς εκείνοι ανακαλούν στη µνήµη τους µια πληροφορία.
Το επόµενο βήµα ήταν η διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο ο εγκέφα-
λος παράγει τις διορατικές στιγµές. Ο Τζον κι ο Ρόντερικ Σµιθ, ο υποψή-
φιος διδάκτωρ του οποίου το έργο επέβλεπε τότε ο Τζον, διεξήγαγαν µια
συµπεριφορική µελέτη και δηµοσίευσαν τα ευρήµατα που προέκυψαν από
αυτήν. Αποδείχτηκε ότι οι διορατικές ιδέες παράγονται ξαφνικά και ότι
είναι ολοκληρωµένες, επαληθεύοντας έτσι το γεγονός ότι η διορατικότητα
είναι µια ξαφνική συνειδητή εµπειρία. Έπειτα, ο Τζον σκέφτηκε ότι θα µπο-
ρούσε να χρησιµοποιήσει το ΗΕΓ για να µελετήσει τη διορατικότητα.

Οι τεχνικές απεικόνισης του εγκεφάλου άρχισαν να αναπτύσσονται στις
αρχές της δεκαετίας του 1990 και εξελίχθηκαν ταχύτατα µέσα στην ίδια
δεκαετία. Χάρη στην ανάπτυξη αυτών των τεχνικών δεν περιοριζόµασταν
πλέον στην παρατήρηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς, αλλά µπορούσαµε
επίσης να εξετάσουµε τον ανθρώπινο εγκέφαλο ενώ εκείνος βρίσκεται σε
λειτουργία. Αυτό άλλαξε τα πάντα.

Οι πρώτοι ερευνητές που χρησιµοποίησαν τη νευροαπεικόνιση µελέτη-
σαν κυρίως ορισµένες ικανότητες όπως την αντίληψη, την προσοχή, την κί-
νηση και τη µνήµη, οι οποίες είχαν ήδη διερευνηθεί εκτενώς από τους
επιστήµονες που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο της ψυχολογίας. Απέ-
φευγαν να ασχοληθούν µε το δυσκολότερο έργο της διερεύνησης των δια-
νοητικών ικανοτήτων όπως ο συλλογισµός, η λήψη αποφάσεων, η επίλυση
προβληµάτων αλλά και η διορατικότητα, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα περί-
πλοκες και λιγότερο κατανοητές.

Θεωρούσαµε ότι ήµασταν έτοιµοι να χρησιµοποιήσουµε αυτές τις µε-
θόδους για να µελετήσουµε τη διορατικότητα, ωστόσο οφείλαµε αρχικά
να λάβουµε µια απόφαση: ποιο πείραµα έπρεπε να διεξάγουµε; Είχαµε
στη διάθεσή µας λιγοστό χρόνο και χρηµατοδοτικούς πόρους. Η χρηµα-
τοδότηση που ελάµβανε ο καθένας από εµάς καθιστούσε δυνατή τη διε-
ξαγωγή µονάχα ενός πειράµατος. Ποιο θα έπρεπε λοιπόν να ήταν αυτό;
Επεξεργαστήκαµε αυτό το ερώτηµα για λίγο καιρό, όµως επανερχόµα-
σταν συνεχώς σ’ εκείνο το ζήτηµα που τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν και
το πιο σηµαντικό: τι να συµβαίνει άραγε µέσα στον εγκέφαλο τη στιγµή
που ένα άτοµο λύνει ένα πρόβληµα µέσα από µια έκλαµψη διορατικότη-
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τας; Σχεδιάσαµε λοιπόν ένα πείραµα που θα καθιστούσε δυνατή την απει-
κόνιση της ίδιας της διορατικότητας.

Το 2002 είχαµε πλέον ολοκληρώσει τον σχεδιασµό της έρευνας κι ήµα-
σταν έτοιµοι να ξεκινήσουµε τα πειράµατα. Ωστόσο, ήµασταν αγχωµένοι
διότι παίρναµε ένα µεγάλο ρίσκο. Θεωρητικά, οι ερευνητές διεξάγουν συ-
νήθως µικρά, προκαταρκτικά, «πιλοτικά» πειράµατα για να επιλύσουν
οποιαδήποτε προβλήµατα τυχόν προκύψουν και να έχουν τη δυνατότητα να
βελτιώσουν τις µεθόδους που χρησιµοποιούν προτού διεξάγουν το κανο-
νικό πείραµα. Καθώς εµείς δεν διαθέταµε τον χρόνο αλλά ούτε και τους
χρηµατοδοτικούς πόρους, για να πραγµατοποιήσουµε προκαταρκτικά πει-
ράµατα, έπρεπε να διεξάγουµε άµεσα και επιτυχηµένα το πείραµά µας.

Μετά την ολοκλήρωση του πειράµατος, συλλέξαµε τα δεδοµένα και πε-
ράσαµε τους επόµενους µήνες αναλύοντας ξεχωριστά τα αποτελέσµατα
που προέκυψαν από το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα και από τη µαγνητική
τοµογραφία. Στη συνέχεια, ανταλλάξαµε τις εικόνες του εγκεφάλου που
είχαν ληφθεί από αυτές τις δύο τεχνικές κι αυτό που παρατηρήσαµε µας
άφησε άναυδους· όταν οι απεικονίσεις του εγκεφάλου που είχαν καταγρα-
φεί από το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα τοποθετήθηκαν πάνω στις χαρτο-
γραφήσεις του εγκεφάλου που είχαν καταγραφεί από τη µαγνητική
τοµογραφία, αυτές οι εικόνες ταίριαζαν σχεδόν απόλυτα! Το κύριο εύρηµα
που προέκυψε από αυτό το πείραµα ήταν το εξής: µια βασική περιοχή του
δεξιού ηµισφαιρίου ενεργοποιείται τη στιγµή που οι άνθρωποι βιώνουν µια
στιγµή Εύρηκα. Τόσο το συγκεκριµένο εύρηµα όσο κι άλλα ερευνητικά πο-
ρίσµατα πρόσφεραν τελικά ισχυρά στοιχεία που απέδειξαν ότι η διορατι-
κότητα είναι αληθινή κι ότι διαφέρει από την αναλυτική σκέψη.
Ξεκινήσαµε να γράφουµε µια ερευνητική εργασία όπου περιγράψαµε τα
αποτελέσµατα της µελέτης µας. Την υποβάλαµε για δηµοσίευση όταν ερ-
γαζόµασταν πλέον σε διαφορετικά πανεπιστήµια (ο Μαρκ είχε καταλάβει
µια πανεπιστηµιακή θέση στο πανεπιστήµιο του Νόρθγουεστερν κι ο Τζον
στο πανεπιστήµιο του Ντρέξελ) κι ενθουσιαστήκαµε όταν το αξιόλογο επι-
στηµονικό περιοδικό PLoS Biology δέχτηκε να τη δηµοσιεύσει.

Η δηµοσίευσή µας τράβηξε την προσοχή πολλών επιστηµόνων που δρα-
στηριοποιούνταν στους κλάδους της ψυχολογίας και της νευροεπιστήµης. Το φαι-
νόµενο της διορατικότητας ενδιέφερε πάντοτε τους ερευνητές, ακόµα κι όταν
τροφοδοτούνταν µονάχα από λιγοστά νέα ερευνητικά πορίσµατα. Ωστόσο, δεν
αναµέναµε ότι τα ευρήµατά µας θα είχαν τόσο µεγάλη απήχηση στον κόσµο αλλά
και στα µέσα ενηµέρωσης. Παραδείγµατος χάρη, η εφηµερίδα The Times του
Λονδίνου ανακοίνωσε µε ενθουσιασµό την ανακάλυψη του «σηµείου Ε» του

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΟφωΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 15

PROTOS.qxp:Layout 1 14-10-16 13:11 15



εγκεφάλου («Ε» από τη λέξη «εύρηκα»), κατ’ αναλογίαν του σηµείου G. Επρό-
κειτο για µια υπεραπλούστευση που ήταν όµως απαραίτητη για τη συνοπτική και
κατανοητή περιγραφή των ευρηµάτων µας. Η δηµοσιότητα που πήρε το ερευνη-
τικό µας έργο ενθάρρυνε πολλούς ανθρώπους να µας στείλουν γράµµατα και ηλε-
κτρονικά µηνύµατα, στα οποία µας περιέγραφαν τις δικές τους στιγµές Εύρηκα
αλλά και τις προσωπικές τους εµπειρίες, που σχετίζονταν µε τη δηµιουργικότητά
τους. Μερικές από αυτές τις ιστορίες έχουν συµπεριληφθεί σε αυτό το βιβλίο. Κά-
ποιες άλλες αποτέλεσαν πηγή έµπνευσης για τη διεξαγωγή νέων πειραµάτων.

Η πρώτη µας µελέτη νευροαπεικόνισης υπέδειξε την ανάγκη για τη διε-
ξαγωγή περαιτέρω έρευνας, η οποία συνεχίζει να αποτελεί έως και σήµερα
το επίκεντρο του επιστηµονικού µας έργου. Καθώς προχωρούσε η έρευνά
µας, γινόταν πλέον φανερό ότι δεν ήταν δυνατό να διηγηθούµε την ιστο-
ρία της διορατικότητας µέσα σ’ ένα δηµοσιογραφικό άρθρο. Ήταν λοιπόν
απαραίτητη η συγγραφή ενός βιβλίου.

Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν µια θαυµάσια και σπουδαία εµπει-
ρία για εµάς. Ωστόσο, αυτό που µας ικανοποιεί ιδιαίτερα είναι το γεγονός
ότι µοιραζόµαστε µαζί σας τη γνώση. Ελπίζουµε ότι αυτό το βιβλίο θα σας
ενθαρρύνει να αξιοποιήσετε τη δηµιουργική διορατικότητά σας, για να
αντιληφθείτε και να πραγµατοποιήσετε τις προσωπικές κι επαγγελµατικές
σας φιλοδοξίες.
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Πρόλογος

της επιµελήτριας
για την ελληνική έκδοση

Ήµουν στην Αγγλία όταν ξέσπασε η παγκόσµια κρίση. Ήδη το 2007 απο-
λύονταν εκατοµµύρια εργαζόµενοι κι έκλειναν επιχειρήσεις η µια µετά την
άλλη. Τελείωσαν και τα προγράµµατα των πανεπιστηµίων και αποφάσισα
να γυρίσω στην Ελλάδα το 2011, όταν έληξε και το συµβόλαιό µου µε το
Πανεπιστήµιο του London South Bank University που δούλευα. Και ξα-
ναπέρασα την κρίση στην Ελλάδα για δεύτερη φορά. Απέφυγα την πρώτη
κρίση, κατάλαβα όµως ότι αυτή δεν είναι πραγµατική λύση. Αποφάσισα
να επιβιώσω στη δεύτερη κρίση ανακαλύπτοντας τρόπους να δοµήσω τη
νέα πραγµατικότητά µου. Βίωνα κάθε στιγµή την ανησυχία των συµπολι-
τών και συναδέλφων µου, την ανασφάλεια των γονιών µου, το ψάξιµο για
φαγητό µε κάθε τρόπο, την αποδόµηση σε οτιδήποτε ήξερα. Μετά το δεύ-
τερο ισχυρό σοκ της κρίσης άρχισα να ψάχνω τρόπους, για να φτιάξω τον
κόσµο που θα ήθελα να ζήσω. Παρατηρούσα και µελετούσα ελληνικά και
ξένα βιβλία, αλλά δε φαινόταν να υπάρχει απτή και συγκεκριµένη έξοδος.
Το συµπέρασµα από αυτό το ταξίδι ήταν ότι τελικά το µυστικό βρίσκεται
στον εαυτό µας. Τελικά πήρα τη σωστή απόφαση καθώς, αν είχα ξαναγυ-
ρίσει στην Αγγλία, θα περνούσα την κρίση του Brexit, δηλαδή τρίτη κρίση
κατά σειρά. ∆εν υπάρχει κατασκευασµένο µέλλον, άρα µπορούµε να επη-
ρεάσουµε το µέλλον µας όπως εµείς θέλουµε. Πώς όµως;

Τότε ήταν που έπεσε στην αντίληψή µου η µακροχρόνια εργασία του Τζον
Κούνιος και των συνεργατών του για τη δηµιουργική σκέψη, πριν ακόµα
βγει το βιβλίο το 2015. Ο Τζον γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και οι γονείς του
πήγαν εκεί µετανάστες από τη Λέσβο. Τότε σκέφτηκα: Πώς είναι δυνατόν,
και στην αρχαιότητα και σήµερα, να είναι Έλληνες αυτοί που αναδεικνύουν
παγκόσµια τη διαδικασία της δηµιουργικότητας; Αυτό σηµαίνει ότι η δηµι-
ουργικότητα είναι µια εγγενής ελληνική ικανότητα που µπορούµε να την ανι-
χνεύσουµε, να την κατευθύνουµε και, βέβαια, να την εκµεταλλευτούµε.

Αυτό ακριβώς είναι το αντικείµενο αυτού του βιβλίου και ο λόγος που
αποφασίσαµε σε συνεργασία µε τη µεταφράστρια του βιβλίου, Νίκη Κα-
ραγιάννη, και τις Εκδόσεις Gotsis στην Πάτρα να γίνει η ελληνική µετά-
φρασή του. Παρότι οι συγγραφείς πραγµατεύονται στοιχεία γνωστικής
νευροεπιστήµης, το βιβλίο είναι γραµµένο σε απλή γλώσσα και χρησιµο-
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ποιεί ενδιαφέροντα και κατάλληλα παραδείγµατα για τον καθένα µας. Με
βάση συγκεκριµένες επιστηµονικές αρχές, θεωρίες και αποτελέσµατα από
τις έρευνες των συγγραφέων. Η Στιγµή Εύρηκα προσφέρει καλές και πα-
ραγωγικές τεχνικές και πρακτικές για την ενεργοποίηση του δυναµικού µας
στην απλή καθηµερινή ζωή και στην εργασία. Ο εγκέφαλος δηµιουργεί τις
Στιγµές Εύρηκα όταν χρειάζεται να λύσει προβλήµατα, όποια και αν είναι
αυτά. Χρησιµοποιώντας τις πρακτικές στρατηγικές του βιβλίου για την αύ-
ξηση και την κατεύθυνση της δηµιουργικότητας µπορεί ο καθένας να δη-
µιουργήσει καλύτερη καθηµερινότητα αλλά και επαγγελµατική δηµιουργία
στοχεύοντας σε απόλυτη ποιότητα ζωής.

Κρίση είναι η κατάρρευση της εικονικής πραγµατικότητας. Είναι η µε-
γαλύτερη ευκαιρία για αναδόµηση της καινούριας ποραγµατικότητας, όπως
τη θέλουµε εµείς, για τη νέα κοινωνία αλλά και τον εαυτό µας, εφόσον εί-
µαστε µέρος της. Το βιβλίο Η Στιγµή Εύρηκα είναι το κλειδί για την κρίση
σήµερα στην Ελλάδα, καθώς παρέχει το φως στο τούνελ και τη διέξοδο
αναγνωρίζοντας τους τρόπους που λειτουργεί το κάθε άτοµο, καθώς και τε-
χνικές που µπορούµε να εφαρµόσουµε εξατοµικευµένα και συλλογικά.

Η Στιγµή Εύρηκα είναι το εργαλείο για την γνώση του δηµιουργικού
εαυτού µας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση των
στόχων µας.

∆ρ Νίκη Λαµπροπούλου
Πάτρα, Οκτώβριος 2016

H ∆ρ Νίκη Λαµπροπούλου είναι συγγραφέας, ερευνήτρια και εκπαιδευτικός. Η ειδικότητά της
είναι στη δηµιουργικότητα, τη ∆ιαχείριση Καινοτοµίας και την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου
Υπολογιστή όσον αφορά την εµπειρία της εµβύθισης στη δηµιουργική ροή. Έχει κάνει
µεταδιδακτορική έρευνα µέσω του ευρωπαϊκού προγράµµατος Marie Curie και πιστοποίηση
∆ιαχείρισης Προγραµµάτων PRINCE2 από το Υπουργείο Εµπορίου της Μ. Βρετανίας. Κατέχει
Πτυχίο και ∆ίπλωµα στην Εκπαίδευση στην Ακαδηµία Τρίπολης και στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών, Mάστερ στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση στο Institute of Education, University College
London και διδακτορικό στο London South Bank University (LSBU) στη Μεγάλη Βρετανία.
Η Νίκη σήµερα διδάσκει σε διαδικτυακά περιβάλλοντα, σε σεµινάρια και συµµετέχει ως
σύµβουλος και αξιολογήτρια σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. Επίσης συνεργάζεται µε το Τµήµα
Πληροφορικής του London South Bank University (LSBU), το Human Creativity Unit του
Παιδαγωγικού Τµήµατος στο Πανεπιστήµιο Πατρών και την Επιστηµονική Ένωση για την
Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτοµίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.). Έχει δηµοσιεύσει ευρέως στα
ερευνητικά της αντικείµενα. Τον ελεύθερο χρόνο της, ακολουθώντας τη συµβουλή του Τζον
Κούνιος για επαυξηµένη δηµιουργικότητα, ασχολείται µε τον διαλογισµό και την κατάδυση.
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