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Ησάλλε Κσηζαιά  
 
θπζηθνχ,  
 
Γξ. ρνιήο Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ .Δ.Μ.Φ.Δ., 
Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ (Δ.Μ.Π.) θαη 
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Δζλνθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ( Δ.Κ.Π.Α.)  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Οη δηαδηθαζίεο ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο κνλνγξαθίαο μεθίλεζαλ ην 1996 θαη 
πεξαηψζεθαλ ην  2016. 
Απνηειεί κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ  ηερληθψλ 
επέκβαζεο-δηέγεξζεο-ελεξγνπνίεζεο ηνπ εγθεθάινπ κε φζν γίλεηαη απιφ ηξφπν, ρσξίο 
φκσο λα ράλεηαη ε επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα. ε νξηζκέλα ζεκεία επηζεκαίλεηαη ε ελ 
δπλάκεη ή ε δηαπηζησκέλε ρξήζε απηψλ γηα ιφγνπο ρεηξαγψγεζεο, επεξεαζκνχ ή 
εθκεηάιιεπζεο απφ ηνπο θνξείο δηακφξθσζεο ηεο Κνηλήο Γλψκεο (Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο-Μ.Μ.Δ., εηαηξείεο κάξθεηηλγθ, πνιηηηθά θφκκαηα, θνξείο ζρεδηαζκνχ 
θνηλσληθψλ δξάζεσλ, θνξείο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θ.ά.) ζε παγθφζκην 
αιιά θαη ζε εγρψξην επίπεδν. Σα Κεθάιαηα 1ν έσο θαη 9ν απνηεινχλ ελφηεηεο κε 
επεμεγεκαηηθέο θαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο γηα ην Κεθάιαην 10 φπνπ γίλεηαη ε θπξίσο 
αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηεο δηέγεξζεο θη επέκβαζεο ζηνλ εγθέθαιν θαζψο θαη ησλ 
κεζφδσλ ηνπο.  
 
Απινπνηεκέλε εθδνρή ηνπ παξφληνο ζπγγξάκκαηνο απνηειεί ν ζπλνδεπηηθφο νπηηθφο 
δίζθνο ή ηζνδχλακα ην αξρείν βίληεν πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζην δηαδίθηπν. ην 
ζπλνδεπηηθφ νπηηθφ πιηθφ παξνπζηάδνληαη κε επνπηηθφ ηξφπν παξαδείγκαηα απφ 
θαζεκεξηλά ζεάκαηα ή αθνχζκαηα θπξίσο ηειενπηηθά, θηλεκαηνγξαθηθά θαη ξαδηνθσληθά 
πνπ ηεθκεξηψλνπλ θη επεμεγνχλ ην θείκελν ηνπ βηβιίνπ. 
 
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία δεκνζηεχηεθε πιήζνο εξεπλεηηθψλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ 
ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο εμσηεξηθήο ή απεπζείαο εζσηεξηθήο επέκβαζεο, δηέγεξζεο θη 
ελεξγνπνίεζεο ηνπ εγθεθάινπ. Σερληθέο πνπ πξηλ ιίγν θαηξφ  ζπλαληνχζακε κφλν ζηηο 
ηαηλίεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, ζήκεξα θπθινθνξνχλ κε θξαηηθή άδεηα ζε νξηζκέλεο 
ρψξεο θη άιιεο πην «πξνρσξεκέλεο» εθαξκφδνληαη εξεπλεηηθά ζε δψα κε εθπεθξαζκέλν 
απφ ηνπο εθεπξέηεο ζηφρν ηελ ηειηθή εθαξκνγή ηνπο ζε  αλζξψπνπο. Οη ηερληθέο 
επέκβαζεο-δηέγεξζεο-ελεξγνπνίεζεο ηνπ εγθεθάινπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα γηα ηελ 
ππνζηήξημε ή ηε ζεξαπεία ζνβαξψλ λεπξνινγηθψλ παζήζεσλ (θαηάζιηςε, άλνηα, 
ζρηδνθξέλεηα, επηιεςία, λφζν Parkinson, ηεηξαπιεγίεο, παξάιπηα κέιε θ.ά.). Δπηπιένλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βειηίσζε καζεζηαθψλ επηδφζεσλ, ηε κείσζε ηνπ άγρνπο, ηελ 
ελίζρπζε ηεο κλήκεο, ηελ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ θ.ά. Μεξηθά αθφκα ζχγρξνλα 
επηηεχκαηα ηνπ είδνπο είλαη ε ζπλεξγαζία εγθεθάισλ απνκαθξπζκέλσλ δψσλ γηα 
εθπφλεζε θνηλήο εξγαζίαο, ε ζχλδεζε αλζξψπηλσλ εγθεθάισλ ζε έλα θνηλφ δίθηπν-
ππεξππνινγηζηή θαη ε κεηαθνξά ζθέςεσλ κεηαμχ αηφκσλ απφ απφζηαζε ρηιηάδσλ 
ρηιηνκέηξσλ κέζσ δηαδηθηχνπ, ε ηειεθαηεχζπλζε θαη ν ρεηξηζκφο ζπζθεπψλ απφ 
απφζηαζε κφλν κε ηε αλζξψπηλε ζθέςε, ν έιεγρνο παξαγσγήο γνληδίσλ ζηνλ 
εγθέθαιν κφλν κε ηνλ έιεγρν ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο   θ.ά. 

 
κσο κεξίδα ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο εγείξεη ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 
νξηζκέλσλ απφ ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη 
ηξνπνπνίεζεο ζπλαηζζεκάησλ ζε αλζξψπνπο, ηεο έγεξζεο πιαζκαηηθψλ, δειαδή 
ηερλεηά θαηαζθεπαζκέλσλ αλαγθψλ, ηεο επηιεθηηθήο δηαγξαθήο αλακλήζεσλ ή ηεο 
δεκηνπξγίαο επράξηζησλ αιιά ςεχηηθσλ αλακλήζεσλ, ηεο αιινίσζεο ηεο 
αλζξψπηλεο θξίζεο πάλσ ζε ζέκαηα εζηθήο ηάμεο, ηεο αιιαγήο δνκηθψλ ζηνηρείσλ 
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ηνπ ραξαθηήξα, ηνπ επεξεαζκνχ ησλ ζηάζεσλ ζε θνηλσληθά ζέκαηα, αιιά θαη 
δεκηνπξγία ζθέςεσλ ππαγνξεπφκελσλ απφ εμσηεξηθέο πξνο ην άηνκν πεγέο 
ρσξίο ην άηνκν λα έρεη επίγλσζε θαη κάιηζηα λα ηηο ζεσξεί σο δηθέο ηνπ θ.ά. 

Οινέλα θαη πεξηζζφηεξεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο δεκνζηεχνληαη πεξηιακβάλνληαο ηερληθέο 
θαη πξαθηηθέο κε ίρλε παξαβίαζεο θαη δπλεηηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ 
πξνζψπνπ. 
 
Οη  ηερληθέο εγθεθαιηθήο δηέγεξζεο γεληθά αμηνπνηνχλ επηζηεκνληθά επξήκαηα θαη ζεσξίεο 
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Ηαηξηθή, ηε Νεπξνινγία, ηε Νεπξνβηνινγία, ηε Βηνηερλνινγία, 
ηελ Γελεηηθή, ηελ Φπρηαηξηθή, ηελ Φπρνινγία, ηελ Παηδαγσγηθή, ηε Γηδαθηηθή, ηελ 
Κνηλσληνινγία, ηελ Πιεξνθνξηθή, ηε Μεραλνινγία, ηε Φπζηθή, ηε Υεκεία  θ.ά.   
 
Οη ηερληθέο επεξεαζκνχ-δηέγεξζεο-ελεξγνπνίεζεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν 
γεληθέο θαηεγνξίεο, ηηο ακθηζβεηήζηκεο (contested) θαη ηηο κε-ακθηζβεηήζηκεο (non-
contested). Ζ νξνινγία ακθηζβεηήζηκεο αθνξά ηελ απφθιηζε απηψλ ησλ κεζφδσλ απφ 

ην θνηλσληθά θαη εζηθά απνδεθηφ. Φπζηθά ην θνηλσληθά θαη εζηθά απνδεθηφ είλαη θάηη πνπ 
δηακνξθψλεηαη θη αιιάδεη ρξνληθά θαη ηνπηθά. Δίλαη ζίγνπξν φηη ζε ιίγα ρξφληα ε ζεκεξηλή 
ηζνξξνπία κεηαμχ ακθηζβεηήζηκνπ ή κε ζα έρεη αιιάμεη. Δκείο εδψ αλαθεξφκαζηε ζηελ 
ηξέρνπζα Δπξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα. Δλδεηθηηθά ζηελ πξψηε 
θαηεγνξία ησλ ακθηζβεηήζηκσλ ηερληθψλ ππάγνληαη κεηαμχ άιισλ ηα ππνζπλείδεηα ή 
ππνθαησθιηθά κελχκαηα, νη ππφερνη, ε δεκηνπξγία ηερλεηήο αηκφζθαηξαο θφβνπ θη 
αγσλίαο ζηνπο ζεαηέο, ε  γθξίδα δηαθήκηζε (δειαδή ε ρξήζε ελφο πξντφληνο απφ έλα 
επψλπκν πξφζσπν ρσξίο ζαθή αλαθνξά απηνχ ηνπ πξντφληνο), ε πξνζπάζεηα έγεξζεο 
πιαζκαηηθψλ αλαγθψλ γηα ηελ αχμεζε πσιήζεσλ πξντφλησλ, ε ρξήζε ηεο 
λεπξνςπρνινγίαο κε ζθνπφ ηελ αλάγλσζε ησλ ζθέςεσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 
απφςεσλ ησλ θαηαλαισηψλ ή ησλ ςεθνθφξσλ, ε επηιεθηηθή δηαγξαθή αλακλήζεσλ ή ε 
δεκηνπξγία ςεπδψλ αλακλήζεσλ, ν έιεγρνο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο δηάζεζεο γηα λα 
πξνσζεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγίεο θ.ά. ηε δεχηεξε θαηεγνξία ησλ 
κε-ακθηζβεηήζηκσλ ηερληθψλ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ νη ηερληθέο πξφθιεζεο ηεο 
πξνζνρήο ηνπ ζεαηή κέζσ έληνλσλ αιιαγψλ ζηα ρξψκαηα ηνπ ζεάκαηνο, ε εηζαγσγή 
ιάκςεσλ (flashes), ε ζπλερήο επαλάιεςε, ε δεκηνπξγία επράξηζηνπ θιίκαηνο θ.ά.  Σα 
φξηα αλάκεζα ζηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο δελ είλαη πάληα ζαθή θαη πνιιέο θνξέο 
κηθξέο πνζνηηθέο ή πνηνηηθέο αιιαγέο ζην νπηηθφ ή αθνπζηηθφ εξέζηζκα κπνξεί λα ην 
νδεγήζνπλ απφ ηε κηα θαηεγνξία ζηελ άιιε. Π.ρ. κείσζε ηεο θσηεηλφηεηαο κηαο νπηηθήο 
πιεξνθνξίαο ή ηεο ρξνληθήο δηάξθεηάο ηεο θάησ απφ έλα φξην κπνξεί λα θαηαζηήζεη 
ππνζπλείδεηε κηα αξρηθά θαλεξή πιεξνθνξία.   
 
ε πξψηε αλάγλσζε κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ νη παξάγξαθνη κε ηίηιν «Οη Κεληξηθέο ηδέεο 
ηνπ Κεθαιαίνπ» απφ ηηο νπνίεο ν αλαγλψζηεο ζα πάξεη κηα ζχληνκε εηθφλα γηα ην 
πεξηερφκελν θάζε Κεθαιαίνπ. 
Με ην ξπζκφ πνπ „„ηξέρνπλ‟‟ νη εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο, 
είλαη πνιχ πηζαλφ κεηά απφ πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ην θείκελν λα ζεσξείηαη 
μεπεξαζκέλν ή ηεηξηκκέλν. 
 
Αζήλα,  2016
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1. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11  

 ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΝΔΤΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ2 

Κεληξηθέο ηδέεο ηνπ Κεθαιαίνπ 
 Σν λεπξηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κεγάιν πιήζνο λεπξηθψλ θπηηάξσλ (ηνπο 

λεπξψλεο θαη ηα λεπξνγινηαθά θχηηαξα) θαη ζπληνλίδεη κεγάιν πιήζνο ιεηηνπξγηψλ ηνπ 
αλζξσπίλνπ ζψκαηνο. Σα λεπξηθά θχηηαξα κεηαθέξνπλ ηα εξεζίζκαηα απφ ην 
εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζηνλ εγθέθαιν γηα επεμεξγαζία θη επηπιένλ κεηαθέξνπλ νδεγίεο 
απφ ηνλ εγθέθαιν πξνο φια ηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο. 

 Σα λεπξηθά θχηηαξα κεηαθέξνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο νδεγίεο κέζα ζην λεπξηθφ 
ζχζηεκα κε ζπλδπαζκφ θη ελαιιαγή ειεθηξηθψλ ζήκαησλ θαη ρεκηθψλ 
λεπξνδηαβηβαζηηθψλ νπζηψλ.   

 Σα λεπξηθά θχηηαξα νξγαλψλνληαη ζε δίθηπα κέζα ζηνλ εγθέθαιν.     
 
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ιεηηνπξγηψλ-δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο 
ξπζκίδεηαη θαη ζπληνλίδεηαη απφ ην λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ην ελδνθξηληθφ ζχζηεκα3. Σν 
λεπξηθφ ζχζηεκα ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ αληίιεςε, ην ζπλαίζζεκα, ηε κλήκε, ηε 

κάζεζε, ηε ζπκπεξηθνξά, 
ηηο θηλήζεηο κειψλ (ρέξηα, 
πφδηα θ.η.ι.), ηηο 
αληηδξάζεηο ζε εμσηεξηθά 
εξεζίζκαηα θ.ά. ελψ ην 
ελδνθξηληθφ ζρεηίδεηαη κε 
ηνλ κεηαβνιηζκφ.  
Μέξε ηνπ λεπξηθνχ 
ζπζηήκαηνο 
Σν λεπξηθφ ζχζηεκα (Ν) 
απνηειείηαη απφ δχν κέξε: 
α) ην θεληξηθφ λεπξηθφ 
ζχζηεκα (ΚΝ) πνπ κε ηε 
ζεηξά ηνπ ζπλίζηαηαη απφ 
ηνλ εγθέθαιν (brain) θαη 
ηνλ λσηηαίν κπειφ (spinal 

cord) (Δηθφλα 1-1 θαη 
Δηθφλα 2-1), 
β) ην πεξηθεξηθφ λεπξηθφ 
ζχζηεκα (ΠΝ) πνπ 
ζπλίζηαηαη απφ ηα λεχξα 
(nerves) θαη ηα γάγγιηα 

                                            
1
 Σν Κεθάιαην ειέρζεθε θαη ζρνιηάζηεθε απφ ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή Νεπξνινγίαο ηεο Α΄ Νεπξνινγηθήο 

Κιηληθήο ηεο ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ηνπ ΔΚΠΑ, θ. Κ.Πφηαγα 
2
 α) (Guyton 1998),  β) (Kandel 2000), γ) (Vander 2001), δ) (ΒΗΟΛΟΓΗΑ-ΒΘΣ2002) 

3
 (Guyton 1998), ζει. 659 

Δηθφλα 1-1 Νεπξηθφ χζηεκα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 
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(ganglia-ζρεκαηηζκνί λεπξψλσλ) (βιέπε Δηθφλα 1-1) 
Ζ δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλίζηαηαη: 
1. ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηα αηζζεηήξηα φξγαλα (κάηηα, απηηά, δέξκα, κχηε, 

γιψζζα), 
2. ζηελ πξνψζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ κέζσ ησλ λεχξσλ πξνο ην θεληξηθφ 

λεπξηθφ ζχζηεκα -ΚΝ (λσηηαίν κπειφ θαη εγθέθαιν), 
3. ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θπξίσο απφ ηα δηάθνξα κέξε ηνπ εγθεθάινπ 

θαη ιηγφηεξν απφ ηα κέξε ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ,  
4. ζηελ απνζηνιή νδεγηψλ απφ ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ΚΝ πξνο ηα 

εθηειεζηηθά φξγαλα ηνπ ζψκαηνο δειαδή ηνπο κχεο θαη ηνπο αδέλεο κέζσ ησλ 
λεχξσλ.  

   
Σα θχηηαξα πνπ δνκνχλ ην λεπξηθφ ζχζηεκα 

ια ηα ζπζηήκαηα ηνπ ζψκαηνο (π.ρ. πεπηηθφ ζχζηεκα, αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, 
θπθινθνξηθφ ζχζηεκα θ.ά.) δνκνχληαη απφ θχηηαξα. Σα θχηηαξα έρνπλ δηαθνξεηηθή 
κνξθή αλάινγα κε ην ζχζηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ζην νπνίν βξίζθνληαη. 
Δηδηθφηεξα ην λεπξηθφ ζχζηεκα δνκείηαη θπξίσο απφ δχν είδε θπηηάξσλ ηνπο λεπξψλεο 
(neuron) θαη ηα λεπξνγινηαθά θχηηαξα (glial cells). Σν πιήζνο ησλ θπηηάξσλ ηνπ 
λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο αγγίδεη ην έλα ηξηζεθαηνκκχξην (1.000.000.000.000)!! 

α) Σα λεπξηθά θχηηαξα ή αιιηψο λεπξψλεο (nerve cells ή neuron) απνηεινχλ ην 10% 

ησλ θπηηάξσλ ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (βιέπε Δηθφλα 1-3).  

Δηθφλα 1-2 Πνξεία εξεζίζκαηνο κέζα ζην αλζξψπηλν ζψκα πξνο ηνλ εγθέθαιν, δηακέζνπ ηνπ 
αηζζεηηθνχ ππνδνρέα, πιήζνπο λεπξψλσλ θαη ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. 
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β) Σα λεπξνγινηαθά θχηηαξα (glial cells) απνηεινχλ ην 90% ησλ θπηηάξσλ ηνπ 
θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο ξφινο ηνπο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ λεπξψλσλ 
(ζξέςε, κφλσζε, άκπλα, πξνζηαζία απφ λνζνγφλεο νληφηεηεο θ.ά.) θαη ε επηινγή ηεο 

δηαδξνκήο πνπ αθνινπζνχλ νη λεπξηθέο πιεξνθνξίεο κέζα ζην θεληξηθφ λεπξηθφ 
ζχζηεκα4. 
Πνξεία ελφο εξεζίζκαηνο κέζα ζην λεπξηθφ ζχζηεκα 
Οπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο-εξεζίζκαηα ζπκβαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ ηνπ αλζξψπηλνπ 
ζψκαηνο αξρηθά εηζέξρνληαη ζην λεπξηθφ ζχζηεκα κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ θπηηάξσλ πνπ 

ιέγνληαη αηζζεηήξεο ή 
αηζζεηηθνί ππνδνρείο θαη 
νη νπνίνη δνκνχλ ηα 
αηζζεηήξηα φξγαλα (κάηη, 
κχηε, απηί, δέξκα θ.ά.). Σα 
εξεζίζκαηα πνπ εηζέξρνληαη 
ζην λεπξηθφ ζχζηεκα 
κεηαηξέπνληαη ζε ειεθηξηθά 
ζήκαηα. Σα ειεθηξηθά 
ζήκαηα κεηαθέξνληαη απφ 
έλα λεπξψλα ζηνλ επφκελν 
ηνπ λεπξψλα, απηφο κε ηε 
ζεηξά ηνπ ζηνλ ακέζσο 
επφκελφ ηνπ θ.φ.θ. κέρξη ην 
εξέζηζκα λα θηάζεη ζην 
λσηηαίν κπειφ ή ζηνλ 
εγθέθαιν γηα επεμεξγαζία 
(βιέπε Δηθφλα 1-2) . Οη 
λεπξψλεο κεηαθέξνπλ 
απνθιεηζηηθά ειεθηξηθά 
ζήκαηα, ηηο λεπξηθέο 
ψζεηο αλεμάξηεηα αλ ην 
εξέζηζκα πνπ ηηο 
πξνθάιεζε είλαη νπηηθφ, 
αθνπζηηθφ, δεξκαηηθφ θ.ν.θ. 
Ζ κεηαθνξά απηή γίλεηαη 
πξνο κηα θαη κφλε 
θαηεχζπλζε θαηά κήθνο 
ηνπ λεπξψλα.  Έηζη κε έλα 
είδνο ζήκαηνο ζηνπο 

λεπξψλεο θσδηθνπνηείηαη φιν ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ εξεζηζκάησλ5. Ζ 
επεμεξγαζία ζηνλ εγθέθαιν ή ζην λσηηαίν κπειφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη εκθαλή ή 
                                            
4
 (Fields 2004) 

 

5
 α) (Kandel 2000), ζει.406, β) (Guyton 1998), ζει.684 

Δηθφλα 1-3 Σνκή ηππηθνχ λεπξψλα 
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αθαλή, καθξνπξφζεζκα ή βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα (π.ρ. αληίιεςε, 
ζπλαίζζεκα, κλήκε, κάζεζε, ζπκπεξηθνξά, θίλεζε κειψλ -ρέξη, πφδη, έθθξηζε 
νξκνλψλ θ.ά.). 
Νεπξψλεο 
Τπάξρνπλ πνιιά είδε λεπξψλσλ. Ο ηππηθφο λεπξψλαο είλαη έλα θχηηαξν πνπ ζπκίδεη 
ρηαπφδη. Σν έλα ηνπ πφδη είλαη πνιχ καθξχηεξν ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θαη νλνκάδεηαη 
λεπξνάμνλαο. ζνλ αθνξά ηε δηάδνζε ησλ λεπξηθψλ ψζεσλ ν λεπξψλαο κνηάδεη λα έρεη 

“είζνδν” θαη “έμνδν”. Ζ “ΔΞΟΓΟ” ελφο λεπξψλα έξρεηαη ζε “επαθή”  κε ηελ ”“ΔΗΟΓΟ” 
ηνπ επφκελνπ λεπξψλα φπσο ζηελ Δηθφλα 1-4. Ζ ζέζε φπνπ έλαο λεπξψλαο έξρεηαη ζε 
“επαθή” θη επηθνηλσλεί κε ηνλ επφκελν λεπξψλα νλνκάδεηαη ζχλαςε (synapse). ηε 
ζχλαςε νη δχν γεηηνληθνί λεπξψλεο δελ εθάπηνληαη αιιά ππάξρεη κεηαμχ ηνπο κία 
ιεπηφηαηε ζρηζκή.  Απηφ πνπ κεηαθέξεηαη κέζα απφ ηε ζχλαςε δχν γεηηνληθψλ 

λεπξψλσλ δελ είλαη 
ειεθηξηθφ ζήκα αιιά 
ρεκηθέο νπζίεο ζε 
ειάρηζηεο πνζφηεηεο 
νη νπνίεο 

νλνκάδνληαη 
λεπξνδηαβηβαζηέο. 

Π.ρ. φηαλ ην 
ειεθηξηθφ ζήκα 
δηαηξέμεη θάπνηνλ 
λεπξψλα Β θαη 
θηάζεη ζηε ζχλαςε, 
δειαδή ζην ζεκείν 
επηθνηλσλίαο ηνπ κε 
ηνλ επφκελν 
λεπξψλα Γ ηφηε εθεί 
ππξνδνηεί ηελ 
έθθξηζε νξηζκέλσλ 
λεπξνδηαβηβαζηψλ 

(ππάξρνπλ δεθάδεο 
λεπξνδηαβηβαζηέο). 

Οη λεπξνδηαβηβαζηέο 
μεθηλνχλ απφ ηελ 
“ΔΞΟΓΟ” ηνπ 
λεπξψλα Β θαη 
θαηαιήγνπλ ζηνλ 
επφκελν λεπξψλα Γ 

φπνπ εθεί κεηαηξέπνληαη πάιη ζε ειεθηξηθφ ζήκα ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ δηαηξέρεη ηνλ 
λεπξψλα Γ κέρξη λα θηάζεη ζηελ επφκελε ζχλαςε, λα πξνθαιέζεη έθθξηζε 
λεπξνδηαβηβαζηή θ.φ.θ. ηελ Δηθφλα 1-3 θαίλεηαη ε δνκή ελφο ηππηθνχ λεπξψλα ελψ ζηελ 
Δηθφλα 1-4 πεξηγξάθεηαη έλα παξάδεηγκα ζχλδεζεο δχν λεπξψλσλ θαη επίζεο 
παξνπζηάδεηαη ζε κεγέζπλζε κηα ζχλαςε. 

Δηθφλα 1-4 χλαςε δχν λεπξψλσλ. 
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Οη λεπξψλεο νξγαλψλνληαη ζε κηθξέο ή κεγάιεο νκάδεο (φρη κε ηπραίν ηξφπν) πνπ 
νλνκάδνληαη λεπξσληθά ζπγθξνηήκαηα. Καηά ηελ νξγάλσζε απηή νη λεπξψλεο δελ 
επηθνηλσλνχλ ν θαζέλαο κε ηνλ επφκελφ ηνπ κε ηπθιφ θαη ηπραίν ηξφπν νχηε ζρεκαηίδνπλ 
λεπξσληθά ζπγθξνηήκαηα αδηαθξίησο6.  
Τπάξρεη κηα «αξρηηεθηνληθή» δφκεζεο. Σν θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ 
ζπλίζηαηαη απφ εθαηνληάδεο ή θαη ρηιηάδεο λεπξσληθά ζπγθξνηήκαηα. Δλαιιαθηηθά ν 
εγθέθαινο κπνξεί λα  ζεσξεζεί σο έλα πνιχπινθν δίθηπν ζπλεξγαδφκελσλ 
λεπξσληθψλ ζπγθξνηεκάησλ ή σο έλα  κεγάιν ζπγθξφηεκα λεπξψλσλ7. Ζ 
πνιππινθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο απφ άπνςε βηνινγίαο δελ εμαξηάηαη απφ 
ηελ πνηθηιία ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ φζν απφ ην ηεξάζηην πιήζνο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν ηεο 
ζχλδεζεο ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ κεηαμχ ηνπο8. Άξα ε ιεηηνπξγία ηνπ εγθέθαινπ καο, 
ηνπ πιένλ πνιχπινθνπ δεκηνπξγήκαηνο ζηεξίδεηαη ζε ζρεηηθά απιέο αξρέο 
ιεηηνπξγίαο. 

 

                                            
6
 (Kandel 2000), ζει. 29 

7
 α) (Arbib 1998), ζει.8, β) (Guyton 1998), ζει.690 

8
 (Kandel 2000), ζει. 23, 44, 339 
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2. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 29  
 ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΑΙΘΗΔΧΝ 

 

Κεληξηθέο ηδέεο ηνπ Κεθαιαίνπ 

 Ο εγθέθαινο απνηειείηαη απφ δχν εκηζθαίξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ αξκνληθά (δεμί θαη 
αξηζηεξφ): α) Σν δεμί εκηζθαίξην είλαη θπξίσο ππεχζπλν γηα ηνλ “δεκηνπξγηθφ” κέξνο 
ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζην 90% ησλ αλζξψπσλ, δειαδή επεμεξγάδεηαη ηνλ ξπζκφ, ηηο 
εηθφλεο, ηελ αηζζεηηθή πιεξνθνξία, ηελ αληίιεςε πξνζψπσλ, ησλ ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ, ησλ ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ θ.ά. β) Σν αξηζηεξφ εκηζθαίξην είλαη 
θπξίσο ππεχζπλν γηα ηνλ “αθαδεκατθφ” κέξνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζην 90% ησλ 
αλζξψπσλ δειαδή επεμεξγάδεηαη ηελ παξαγσγή ηεο νκηιίαο θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, 
ηηο ιέμεηο, ηα καζεκαηηθά θ.ά. 

 Ζ ηνπνζέηεζε ελφο αληηθεηκέλνπ ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ νπηηθνχ καο πεδίνπ  ην 
θαζηζηά ζπλήζσο πην εχθνια απνδεθηφ, επράξηζην θαη πξνζιήςηκν γηα ηνπο 
παξαθάησ ιφγνπο: α) έλα αληηθείκελν πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην αξηζηεξφ ήκηζπ 
ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ επεμεξγάδεηαη κελ θαη ζηα δχν εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα αιιά ιφγσ 
ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ρηαζκνχ επεμεξγάδεηαη θπξίσο ζην δεμί εκηζθαίξην. κσο ην 
δεμί εκηζθαίξην, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη απηφ πνπ «εηδηθεχεηαη» αθξηβψο ζηελ 
επεμεξγαζία ησλ αηζζεηηθψλ, ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη πξνζψπσλ (Δηθφλα 2-5). 
β) Δπηπιένλ ην δεμί εκηζθαίξην ζρεηίδεηαη κε θάπνηα αίζζεζε επθνξίαο έλαληη ηνπ 

αξηζηεξνχ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ εκάο. γ) Αθφκα ε επεμεξγαζία ζην δεμί 
εκηζθαίξην ζπλνδεχεηαη ζε θάπνην βαζκφ απφ παξάθακςε ηξφπνλ ηηλά ησλ ινγηθψλ 
ελδνηαζκψλ θαη ηελ πεξηζζφηεξν αθηιηξάξηζηε πξφζιεςή ηνπο.      

 Έλαο βαζηθφο κεραληζκφο έιμεο-έιθπζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ ζεαηή είλαη νη ηαρείεο θαη 
ζπλερείο κεηαβνιέο ζηα ρξψκαηα ηεο εηθφλαο, ζηελ έληαζε ηνπ θσηηζκνχ θαη ζηε 
ζεκαηνινγία ηεο εηθφλαο. Δπηπιένλ ζπκβάιιεη θαη ε πξνζζήθε  έληνλσλ αλαιακπψλ 
(flashes) θαηά ηε ξνή ελφο ζεάκαηνο. Σα παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ππέξηαην 
βαζκφ απφ ηνπο δηαθεκηζηέο θαη ηα Μ.Μ.Δ.    

  

                                            
9
 Σν Κεθάιαην ειέρζεθε θαη ζρνιηάζηεθε απφ ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή Νεπξνινγίαο ηεο Α΄ Νεπξνινγηθήο 

Κιηληθήο ηεο ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ηνπ ΔΚΠΑ, θ. Κ.Πφηαγα 
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 ηνηρεία γηα ηνλ εγθέθαιν 

Γλσξίδνπκε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε 
δνκή θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
επηηεινχληαη ζηνπο γαιαμίεο ηνπ 
ζχκπαληνο αιιά ειάρηζηα γηα ηηο 
ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη κέζα ζην 
θεθάιη καο φπσο γηα παξάδεηγκα ηε 
δεκηνπξγία ηεο ζθέςεο, ηελ εμαγσγή 
απνθάζεσλ, ηελ αλάθιεζε 
πιεξνθνξηψλ απφ ηε κλήκε καο. Ο 
εγθέθαινο έρεη κάδα πεξίπνπ 1,4 Kg 
(θηιά-ρηιηφγξακκα). Απφ ρεκηθήο 
άπνςεο απνηειείηαη θαηά 78% απφ 
λεξφ, 10% απφ ιίπνο, 8% πξσηεΐλεο, 
1% απφ πδαηάλζξαθεο, 1% απφ αιάηη 
θαη 2% απφ άιια ρεκηθά ζηνηρεία10 . Αλ 
πάξνπκε μερσξηζηά ηα παξαπάλσ 
ζπζηαηηθά απφ έλα ρεκηθφ εξγαζηήξην 
θαη ηα αλακίμνπκε φια καδί ζα πξνθχςεη 
έλα ζθνπξφρξσκν πγξφ. πσο 
αλαθέξεη ν θ.Γ.Ναλφπνπινο ζηνλ 

πξφινγν ζρεηηθνχ βηβιίνπ11 ―ν αλζξψπηλνο 
εγθέθαινο είλαη ε πην πνιχπινθε δνκή ζην 
ζχκπαλ‖, είλαη ην φξγαλν κε ηε κέγηζηε ηάμε θαη 
νξγάλσζε ζηελ πιηθή θηίζε.  
 Ο εγθέθαινο έρεη αξθεηά κέξε12. Απφ απηά γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ θεηκέλνπ ζα αλαθεξζνχλ κφλν 
ηα αθφινπζα: ηα εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα, ην 
κεζνιφβην, ν εγθεθαιηθφο θινηφο. Σα δχν 
εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα ην δεμηφ θαη ην αξηζηεξφ 

ρσξίδνληαη απφ κηα βαζηά ζρηζκή απφ πίζσ 
πξνο ηα εκπξφο. Δκθαλίδνπλ δε εμσηεξηθά κηα 
έληνλα πηπρσηή επηθάλεηα (Δηθφλα 2-2). Παξφηη 
κνξθνινγηθά κνηάδνπλ, εληνχηνηο δηαθέξνπλ 
απφ άπνςε δηεθπεξαίσζεο ιεηηνπξγηψλ13. Σν 
θάζε έλα εκηζθαίξην επηηειεί εηδηθέο 

                                            
10

 (Crone 2005)  
11

 (Εαξθαδάθεο 2001) 
12

 α) (Vander 2001), ζει. 283-292, β) (Kandel 2000), ζει. 10-11 θαη 85-90, γ) (ΒΗΟΛΟΓΗΑ-ΒΘΣ2002), ζει.33 
13

 (Kandel 2000), ζει. 12, 378-379 

Δηθφλα 2-1 ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΝΔΤΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ: 
Δγθέθαινο, λσηηαίνο κπειφο θαη νη ηέζζεξηο   

  ινβνί ηνπ εγθεθάινπ.                       

 

Δηθφλα 2-2 Δγθεθαιηθά εκηζθαίξηα απφ 
πάλσ (θάηνςε).  
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ιεηηνπξγίεο. Καη ηα δχν καδί είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

εγθεθάινπ.  
Σα εγθεθαιηθά 
εκηζθαίξηα κε ηηο 
επηκέξνπο δνκέο ηνπο 
ζρεηίδνληαη κε ηηο 
επηδέμηεο θηλήζεηο ησλ 
κειψλ, κε ηελ αληίιεςε, 
κε ηε ινγηθή ζθέςε, κε 
ην ζπλαίζζεκα, κε ηε 
κλήκε θαη κε ηε 
κάζεζε14. Σα δχν 

εκηζθαίξηα 
επηθνηλσλνχλ κεηαμχ 
ηνπο κε ζεηξά 
ζπλδέζκσλ απφ ηνπο 
νπνίνπο νγθσδέζηεξνο 
είλαη ην κεζνιφβην 

(corpus callosum) δειαδή 
κηα δεζκίδα απφ 
λεπξνάμνλεο πνπ 
δηαηξέρνληαη απφ ειεθηξηθά 
ζήκαηα-πιεξνθνξίεο θαη 
ζπλδένπλ ηα δχν 
εκηζθαίξηα15. Σα 
εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα 
θαιχπηνληαη απφ ηνλ 
εγθεθαιηθφ θινηφ 
(cerebral cortex) δειαδή ηε 
θαηά νπζία ε νπνία 
θαιχπηεη ην εμσηεξηθφ 
κέξνο ησλ εκηζθαηξίσλ 
φπσο ε θινχδα θαιχπηεη 
ηνλ θνξκφ ελφο δέλδξνπ. 
Έρεη πάρνο κεξηθψλ 
ρηιηνζηνκέηξσλ (θαηά κέζν 
φξν 3 ρηιηνζηφκεηξα-mm). 
Ο εγθεθαιηθφο θινηφο 
είλαη ε πην ζχλζεηε πεξηνρή 
επεμεξγαζίαο ζην λεπξηθφ 
ζχζηεκα. πληίζεηαη απφ ηα 
θπηηαξηθά ζψκαηα 

                                            
14

 α) (Kandel 2000), ζει. 87, 375,  β) (Vander 2001), ζει. 292 
15

 (Kandel 2000), ζει. 748 

Δηθφλα 2-3 Βαζηθέο αηζζεηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ. 

 

Δηθφλα 2-4 Οπηηθφο Υηαζκφο 
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λεπξψλσλ. ε απηφλ ειέγρνληαη νη ηειηθέο ιεπηέο ξπζκίζεηο ησλ θηλήζεσλ ησλ κπψλ θαη 
ζηνλ θινηφ κεηαηξέπνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θηάλνπλ ζηνλ εγθέθαιν ζε 
εηθφλεο πνπ έρνπλ λφεκα γηα καο16 θ.ά. 
Ο εγθέθαινο δηαηξείηαη αλαηνκηθά ζε ηέζζεξηο ινβνχο: ηνλ κεησπηαίν, ηνλ βξεγκαηηθφ, 
ηνλ θξνηαθηθφ θαη ηνλ ηληαθφ (Δηθφλα 2-1 θαη Δηθφλα 2-3). Σν φλνκα θάζε ινβνχ είλαη 

παξκέλν απφ ην νζηφ ηνπ θξαλίνπ πνπ βξίζθεηαη απφ πάλσ ηνπ. Τπάξρνπλ πεξηνρέο ηνπ 
εγθεθαιηθνχ θινηνχ πνπ θάζε κηα είλαη εμεηδηθεπκέλε ζε κηα αίζζεζε. Απηέο ιέγνληαη 
πξσηνγελείο αηζζεηηθέο πεξηνρέο ηνπ θινηνχ (αθνπζηηθφο θινηφο, νπηηθφο θινηφο, 
γεπζηηθφο θινηφο, ζσκαηναηζζεηηθφο θινηφο θ.φ.θ.) (Δηθφλα 2-3). Έηζη νη λεπξηθέο 

ψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα απηηά θηάλνπλ ζηνλ αθνπζηηθφ θινηφ (πνπ αλήθεη ζηνλ 
θξνηαθηθφ ινβφ), νη ψζεηο απφ ηα κάηηα ζηνλ νπηηθφ θινηφ (πνπ αλήθεη ζηνλ ηληαθφ ινβφ), 
ηα ειεθηξηθά ζήκαηα απφ ηε γιψζζα ζηνλ γεπζηηθφ θινηφ (πνπ αλήθεη ζηνλ βξεγκαηηθφ 
ινβφ), ηα εξεζίζκαηα απφ ηνπο κχεο ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο ή απφ ην δέξκα ή απφ ηηο 
αξζξψζεηο θαη ηνπο ηέλνληεο θηάλνπλ ζηνλ ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ17 θ.φ.θ. 
Δπηπιένλ ην αξηζηεξφ ήκηζπ ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ πξνβάιιεηαη ζην δεμί εκηζθαίξην θαη ην 
δεμί ήκηζπ ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ πξνβάιιεηαη ζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην αιιά απηφ 
πξσηνγελψο. Καηφπηλ αθνινπζεί δεπηεξνγελήο  επεμεξγαζία ηνπ εξεζίζκαηνο (αληίιεςε 
ηεο ζεκαζίαο ηνπ εξεζίζκαηνο, ζπλαηζζεκαηηθή εκπέδσζε, αλαγλψξηζε νηθείσλ εηθφλσλ, 
ζπζρέηηζε κε απνζεθεπκέλεο κλεκνληθέο εγγξαθέο) πνπ είλαη πνιχπινθε θαη 
επεθηείλεηαη θαη ζε άιιεο ζέζεηο ηνπ θινηνχ θαη ζε ζρεκαηηζκνχο θάησ απφ ην θινηφ. 
Ζ ηδηφηεηα ησλ εκηζθαηξίσλ λα ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αληίζεηνπ κηζνχ κέξνπο 
ηνπ ζψκαηνο νλνκάδεηαη ρηαζκφο θαη είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο (βιέπε Δηθφλα 2-4). Ο 
ρηαζκφο ηζρχεη γηα αξθεηέο απφ ηηο  αηζζεηηθέο πιεξνθνξίεο φπσο ηηο νπηηθέο θη 
αθνπζηηθέο18 πιεξνθνξίεο αιιά φρη γηα φιεο (π.ρ. γεπζηηθέο πιεξνθνξίεο).  Έηζη νη 
νπηηθέο θαη θηλεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ην αξηζηεξφ κηζφ κέξνο ηνπ ζψκαηνο 
επεμεξγάδνληαη φρη απνθιεηζηηθά αιιά θαηά θχξην ιφγν ζην δεμί εγθεθαιηθφ εκηζθαίξην 
θαη ην δεμί εκηζθαίξην κε ηε ζεηξά ηνπ δίλεη εληνιέο θπξίσο ζηα φξγαλα ηνπ αξηζηεξνχ 
κέξνπο ηνπ ζψκαηνο. Αληίζηνηρα νη πιεξνθνξίεο απφ ην δεμί νπηηθφ πεδίν 
επεμεξγάδνληαη θπξίσο ζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην θ.φ.θ.19.  
 
Δμεηδίθεπζε εγθεθαιηθψλ εκηζθαηξίσλ-θπξίαξρν εκηζθαίξην20 
Καιά ηεθκεξησκέλε είλαη ε έλλνηα ηνπ θπξίαξρνπ ή επηθξαηνχληνο εκηζθαηξίνπ. Έρεη 
απνδεηρζεί φηη νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο επηηεινχληαη θαηά θχξην ιφγν ζην έλα εκηζθαίξην. 
Απηφ ην εκηζθαίξην ιέγεηαη θπξίαξρν ή επηθξαηνχλ εκηζθαίξην φζνλ αθνξά απηέο ηηο 
ιεηηνπξγίεο. ζνλ αθνξά ηηο ιεθηηθέο ιεηηνπξγίεο θπξίαξρν εκηζθαίξην πεξίπνπ ζην 90% 

ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ είλαη ην αξηζηεξφ. Έλα εκηζθαίξην είλαη θπξίαξρν γηα 
νξηζκέλεο εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο αιιά ζην ίδην άηνκν γηα θάπνηεο άιιεο ιεηηνπξγίεο 
θπξίαξρν είλαη ην άιιν εκηζθαίξην. Αλ πξνθιεζεί βιάβε ζην θπξίαξρν εκηζθαίξην ηφηε, 
ππφ πξνυπνζέζεηο (π.ρ. αλάινγα ηελ ειηθία θ.ά.), ην κε θπξίαξρν εκηζθαίξην κε ην ρξφλν 

                                            
16

 (Vander 2001), ζει. 290 
17

 (Vander 2001), ζει. 316 
18

 (Kandel 2000), ζει. 379 
19

 α) (Kandel 2000), ζει. 12, 94, β) (Vander 2001), ζει. 316, 347 
20

 α) (Guyton 1998), ζει. 866-867, 869-870,  β) (Vander 2001), ζει. 504-506, γ) (Crone 2005), ζει 61-62,  
δ) (Berne 1999), ζει. 207, 213 
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εμειίζζεηαη ζε θπξίαξρν αλαιακβάλνληαο κέξνο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο “ππνρξεψζεηο” ηνπ 
βιαθζέληνο πξψελ θπξίαξρνπ εκηζθαηξίνπ21.   
α) Σν δεμί εκηζθαίξην ζεσξείηαη επηθξαηνχλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ νπηηθνρσξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηεο πξνζσδίαο (κνπζηθφηεηαο θαηά ηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ)22, ηελ 

                                            
21

 α) (Guyton 1998), ζει.869-870,  β) (Vander 2001), ζει. 504-506, 508 
22

 α) (Kandel 2000), ζει. 377, β) Πξνζσπηθέο ζπδεηήζεηο κε ηνλ θ. Κ. Πφηαγα, Δπ. Καζ. Νεπξνινγίαο ηνπ 
Δ.Κ.Π.Α  

Δηθφλα 2-5 Κάπνηεο «αξκνδηφηεηεο» ησλ εγθεθαιηθψλ εκηζθαηξίσλ θαηά ηoπο (Kandel 2000) 
ζει.378-379 θαη (Vander 2001), ζει. 

506
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αληίιεςε ηεο κνπζηθήο θαη ησλ ζρέζεσλ ζην ρψξν23, ηελ αληίιεςε πξνζψπσλ θαη 
ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ, ηηο νπηηθέο θαη κε ιεθηηθέο κλήκεο πνπ θνκίδνπλ ή 
θηλεηνπνηνχλ ζπλαηζζήκαηα24 θ.ά. Έξεπλεο ζε δψα έδεημαλ φηη ην δεμηφ εηδηθεχεηαη ζηνλ 
«εληνπηζκφ θαη ζηελ απάληεζε ζε απξφζκελα εξεζίζκαηα απφ ην πεξηβάιινλ» θαη 
αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν ζε πηζαλέο επηθίλδπλεο πεξηζηάζεηο, ζηηο νπνίεο απαηηείηαη κηα 
άκεζε αληίδξαζε25.  
β) Σν αξηζηεξφ εκηζθαίξην ζεσξείηαη επηθξαηνχλ δειαδή επεμεξγάδεηαη ηελ παξαγσγή 

ηεο νκηιίαο, ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηεο θαηαλφεζεο, ηηο ιέμεηο, ηα καζεκαηηθά, έρεη ηνλ 
έιεγρν ησλ φζσλ ιέκε θαη γξάθνπκε26, ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε θαηλφκελα, ζρεκαηίδεη 
ζεσξίεο γηα παγθφζκηα θαηλφκελα, αμηνινγεί ηε ζέζε θάπνηνπ ζηελ θνηλσλία27 θ.ά. Με ην 
εκηζθαίξην απηφ ζπλδένληαη νη κλήκεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ιεθηηθέο πιεξνθνξίεο. 
χκθσλεο κε ηελ παξαπάλσ βηβιηνγξαθηθή απφδνζε αξκνδηνηήησλ ζε θάζε εκηζθαίξην 
είλαη θαη νη αλαθνξέο ηνπ θαζεγεηή Kandel (Παλεπηζηήκην Columbia), φηη νη εηθφλεο 
κνξθψλ αλαγλσξίδνληαη θαιχηεξα-ζπρλφηεξα φηαλ παξνπζηάδνληαη ζην αξηζηεξφ ήκηζπ 
ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ θαη νη ιέμεηο φηαλ παξνπζηάδνληαη ζην δεμί ήκηζπ ηνπ νπηηθνχ 
πεδίνπ. Δπίζεο ην αξηζηεξφ αθηί αλαγλσξίδεη θαιχηεξα κε ιεθηηθνχο ήρνπο (π.ρ. 
κνπζηθή), ελψ ην δεμί αθηί είλαη θαιχηεξν γηα ηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ28. Απηά 

ζπκβαίλνπλ ζηνπο δεμηφρεηξεο αιιά νη δεμηφρεηξεο απνηεινχλ πνζνζηφ άλσ ηνπ 90% ηνπ 
πιεζπζκνχ ηεο Γεο. Οη παξαπάλσ αλαθνξέο ηνπ Kandel ζπλάδνπλ κε ηελ δηαηχπσζε φηη 
κε δεδνκέλν ηνλ ρηαζκφ, νη εηθφλεο (απφ ην αξηζηεξφ ήκηζπ ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ) θαη 
νη κνπζηθέο (απφ ην αξηζηεξφ αθηί) επεμεξγάδνληαη θπξίσο ζην δεμί εκηζθαίξην 
πνπ είλαη ην επηθξαηνχλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ θαη ηεο κνπζηθήο ελψ νη 
ιέμεηο πνπ πξνβάιινληαη ζην δεμί ήκηζπ ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ θαη νη ιέμεηο πνπ 
αθνχγνληαη απφ ην δεμί αθηί επεμεξγάδνληαη ζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην πνπ είλαη ην 
επηθξαηνχλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ιέμεσλ (Δηθφλα 2-5). 

  
Ο Janiszewski 29 απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Φιφξηληα έδσζε κηα εθεκεξίδα ζε δχν νκάδεο 
πξνζψπσλ. Ζ κφλε δηαθνξνπνίεζε ήηαλ φηη ε εθεκεξίδα ηεο κηαο νκάδαο είρε κηα 
νπηηθή δηαθήκηζε ηνπνζεηεκέλε ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ θεηκέλνπ ελψ ε θαηά η΄άιια 
παλνκνηφηππε εθεκεξίδα ηεο άιιεο νκάδαο είρε ηε δηαθήκηζε ζην δεμί κέξνο ηνπ 
θεηκέλνπ. Ζ νκάδα φπνπ ε δηαθήκηζε ήηαλ αξηζηεξά ηνπ θεηκέλνπ απνηίκεζε ζεηηθφηεξα 
ηε δηαθήκηζε απφ ηελ άιιε νκάδα φπνπ ε δηαθήκηζε ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ζην δεμί κέξνο 
ηνπ θεηκέλνπ30. 
Ο θαζεγεηήο Φπρνινγίαο ζην University College ηνπ Λνλδίλνπ Ν.Dixon ηζρπξίδεηαη31 φηη 
ζην λεπξηθφ ζχζηεκα ππάξρνπλ δχν ππνζπζηήκαηα-κεραληζκνί επεμεξγαζίαο 
πιεξνθνξηψλ: α) νη αζπλείδεηεο δηαδηθαζίεο-unconscious processes πνπ είλαη 
ππεχζπλεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εθηφο επίγλσζεο εξεζηζκάησλ, απηψλ πνπ δηαθεχγνπλ 

                                            
23

 (Berne 1999), ζει. 207, 213, 214  
24

 α) (Vander 2001), ζει. 506, β) (Kandel 2000), ζει. 378 
25

 (Αζαλαζνπνχινπ 2011), ζει. 16 
26

 (Kandel 2000), ζει. 378 
27

 (Vander 2001), ζει. 506 
28

 (Kandel 2000), ζει. 379 
29

 (Janiszewski 1988) 
30

 (Janiszewski 1988), ζει. 201   
31

 α) (Dixon-Glucksberg 1982), ζει. 856, β) (Dixon 1981) 
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γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηεο πξνζνρήο ή νη ηαρχηαηα εκθαληδφκελεο (φπσο έλα απξφζκελν 
ζπκβάλ-έλα απηνθίλεην πνπ πεηάγεηαη απφ θάπνην ζηελφ) θαη β) νη ελζπλείδεηεο 
δηαδηθαζίεο-conscious processes επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. Σν θαζέλα απφ ηα δχν 
ζπζηήκαηα εμππεξεηεί δηαθνξεηηθή βηνινγηθή αλάγθε. Ζ νξνινγία αζπλείδεηεο 
δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ηνλ Dixon πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηελ ππνθαησθιηθή 
αληίιεςε (subliminal perception) θαη ηελ αληηιεπηηθή άκπλα (perceptual defence)32. Tα 
πεξί δχν ζπζηεκάησλ αλαθέξνπλ θη άιινη επηζηήκνλεο33, φπσο ν Tony Ro απφ ην Σκήκα 
Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Rice ζην Υηνχζηνλ ηνπ Σέμαο ν νπνίνο ζε άξζξν ηνπ 
αλαθέξεη ηα αθφινπζα: “Έρνπκε δχν δηαθνξεηηθέο κνξθέο φξαζεο δειαδή δύν 
δηαθνξεηηθνύο κεραληζκνύο επεμεξγαζίαο ηεο νπηηθήο πιεξνθνξίαο, ηελ 
αζπλείδεηε θαη ηελ ελζπλείδεηε34 Σα αζπλείδεηα εξεζίζκαηα κπνξνχλ απηφκαηα λα 
επεξεάδνπλ ηηο ελέξγεηέο καο35.... Ζ αζπλείδεηε φξαζε …..πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε 
γεγνλφηα πνπ πξνθχπηνπλ αηθληδηαζηηθά φπσο γηα παξάδεηγκα ην πηάζηκν ελφο βηβιίνπ 
πνπ πέθηεη μαθληθά. Ζ αζπλείδεηε όξαζε είλαη ηαρύηεξε θαη πην αθξηβήο από ηελ 
ελζπλείδεηε36.... Ζ ελζπλείδεηε όξαζε είλαη πην αξγή.  
Ο Dixon ζπλερίδνληαο αλαθέξεη φηη ην δεμί εγθεθαιηθφ εκηζθαίξην εηδηθεχεηαη ζηηο 
αζπλείδεηεο δηαδηθαζίεο, ελψ ην αξηζηεξφ ζηε ιεθηηθή επεμεξγαζία θαη ζηηο 
ελζπλείδεηεο δηαδηθαζίεο37. Δπηπιένλ  ν Dixon αιιά  θη άιινη επηζηήκνλεο αλαθέξνπλ 
φηη νη νδεγίεο πνπ απεπζχλνληαη ζην ππνζπλείδεην δελ ππφθεηληαη ζηα  «πεξηνξηζηηθά» 
θαηλφκελα ηεο επίγλσζεο πνπ καο επηβάιιεη ε ινγηθή θαη δελ απνξξίπηνληαη εχθνια ζε 
αληίζεζε κε ηα ελζπλείδεηα κελχκαηα πνπ πθίζηαληαη ηζρπξφηεξν έιεγρν38. 
πλδπάδνληαο θαίλεηαη φηη ππάξρεη έλαο κεραληζκφο παξάθακςεο ησλ πεξηνξηζκψλ 
ηεο ινγηθήο γηα ηα εξεζίζκαηα πνπ επεμεξγάδνληαη ζην δεμί εκηζθαίξην δειαδή 

νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην αξηζηεξφ ήκηζπ ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ. 
Δπίζεο ν Kandel αλαθέξεη ην εμήο απξνζδφθεην θαη πνιχ ρξήζηκν γηα ηελ παξνχζα 
κειέηε δεδνκέλν: θαίλεηαη φηη νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επζπκία ή δπζζπκία 
είλαη δπλαηφ λα εληνπίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν εκηζθαίξην39. Παξφηη ηα πξάγκαηα είλαη 
πνιπζχλζεηα δηαθαίλεηαη ε εμήο ηάζε: Γηέγεξζε ζην δεμί εκηζθαίξην πξνθαιεί επθνξία 
ελψ αληίζηνηρε δηέγεξζε ζην αξηζηεξφ πξνθαιεί δπζζπκία. Μηα ηέηνηα δηέγεξζε είλαη ε 

ρνξήγεζε θαξκάθνπ (λαηξηνχρνπ ακπιάζεο) ζην ππφ εμέηαζε εκηζθαίξην. Ζ ρνξήγεζε 
ηνπ θαξκάθνπ ζην δεμί εκηζθαίξην πξνθαιεί επθνξία ελψ ζην αξηζηεξφ ζχληνκε 
θαηάζιηςε. Δπίζεο αλαθέξεη φηη «νη αζζελείο κε βιάβε ζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην 
ελνρινχληαη πνιχ απφ ηα ζπκπηψκαηά ηνπο ελψ νη αληίζηνηρνη αζζελείο κε βιάβε ζην δεμί 
είλαη απξνζδφθεηα αδηάθνξνη γηα ηελ αληθαλφηεηά ηνπο» 40. Ο Hamilton απφ ην 
Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν ηεο Πελζπιβάληα αλαθέξεη φηη δηεγείξνληαο ην δεμί κέξνο 

                                            
32

 (Dixon-Glucksberg 1982), ζει. 856 (αληηιεπηηθή άκπλα) 
33

 α) (Gregory 1987), ζει. 753, β) (Dixon 1971), ζει. 1-10, γ) (Dixon 1981), δ) (Samuels 1959), ε) (Moruzzi-
Magoun 1949)  
34

 (Ro 2006), ζει. 351 
35

 (Ro 2006), ζει. 336, 338 
36

 (Ro 2006), ζει. 340, 351 
37

 α) (Dixon 1981), β) (Dixon-Glucksberg 1982), ζει. 857 
38

 α) (Gregory 1987), ζει. 754, β) (Kragh 1962), γ) (Kragh 1962Β), δ) (Dixon 1981), ε) (Dixon-Glucksberg 
1982), ζει. 856, ζη) (Ro 2006), ζει. 336, 338 
39

 (Kandel 2000), ζει. 379 
40

 (Kandel 2000), ζει. 379 
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ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ πγεηψλ αηφκσλ κε καγλεηηθά πεδία (κε ηε κέζνδν Σranscranial 
Magnetic Stimulation-TMS, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο ζε επφκελν Κεθάιαην) 
πξνθαιείηαη πξφζθαηξε βειηίσζε ηεο ςπρηθήο δηάζεζεο. Αληίζεηα ίδηα επίδξαζε ζην 
αξηζηεξφ εκηζθαίξην πξνθαιεί θαηάζιηςε41.   
Αλ ζπλδπαζηνχλ φια ηα παξαπάλσ  (δειαδή ηα πεξί ρηαζκνχ, θπξίαξρνπ εκηζθαηξίνπ, ηα 
πεξί ςπρηθήο δηάζεζεο αλά εκηζθαίξην θαη ηα πεξί ππνζπλείδεηεο θαη άξα ραιαξήο θαη 
ζρεηηθά αθηιηξάξηζηεο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ ζην δεμί εκηζθαίξην) δηαθαίλεηαη κηα 
ηάζε πνπ ζπλνςίδεηαη ακέζσο παξαθάησ: 

πλδπάδνληαο ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη νη εηθφλεο κνξθψλ αλαγλσξίδνληαη θαιχηεξα, 
θηιηθφηεξα, κε θάπνηα αίζζεζε επθνξίαο θαη γίλνληαη απνδεθηέο κε ιηγφηεξνπο 
ελδνηαζκνχο θη αλαζηνιέο φηαλ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζην αξηζηεξφ ήκηζπ ηνπ νπηηθνχ 
πεδίνπ. Αληίζηνηρα νη ιέμεηο αλαγλσξίδνληαη θαη θαηαλννχληαη θαιχηεξα φηαλ 
πξνβάιινληαη ζην αξηζηεξφ ήκηζπ ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ. Έηζη ε ηνπνζέηεζε ηνπ γιάξνπ 

                                            
41

 (Hamilton 2011), ζει. 189 

Δηθφλα 2-6 «Αηζζεηηθφ» βάξνο-ε ζέζε ηνπ γιάξνπ 

 

Δηθφλα 2-7 Γηαθεκηζηηθή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ: απεηθφληζε «δεμηψλ», «θεληξψσλ» θη «αξηζηεξψλ» 
πνιηηηθψλ ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο εηθφλαο, ελψ ε νλνκαζία-ιέμε ηνπ θφκκαηνο ζην δεμί κέξνο ηεο εηθφλαο 
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αξηζηεξά (Δηθφλα 2-6 ζρέδην Α) δεκηνπξγεί πην επράξηζηε εληχπσζε (καο «έξρεηαη 
θαιχηεξα») απ΄ φηη ε ηνπνζέηεζε ηνπ γιάξνπ ζην ζρέδην Β.  Βέβαηα παίδεη ξφιν θαη ε 
ηνπνζέηεζε πάλσ ή θάησ ζηελ νζφλε αιιά δελ ζα επεθηαζνχκε πεξαηηέξσ. 
Σα ακέζσο παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχληαη  απφ δηαθεκηζηέο,  εηθαζηηθνχο θαη ζθελνζέηεο 

φζνλ αθνξά ηε 
θαηάιιειε ηνπνζέηεζε 
αληηθεηκέλσλ ζην 
νπηηθφ πεδίν ησλ 
ζεαηψλ.  Δπίζεο ε 
παξαπάλσ πξφηαζε 
εμεγεί ηε ζέζε ηνπ 
Β.Καληίλζθπ, ξψζνπ 
δσγξάθνπ θαη 
ζεσξεηηθνχ ηεο Σέρλεο 
φηη ε ηνπνζέηεζε ελφο 
αληηθεηκέλνπ πάλσ θη 
αξηζηεξά ζην νπηηθφ 
πεδίν ην θαζηζηά 

πεξηζζφηεξν 
«πξνζθηιέο» θη 
επράξηζην, ελψ ε 

ηνπνζέηεζή ηνπ θάησ 
θη αξηζηεξά ην θαζηζηά 
«βαξχηεξν», ηνπ  
πξνζδίδεη κία 
δεζκεπηηθή «αίζζεζε 
βάξνπο». 
Μία εθαξκνγή ησλ 

παξαπάλσ είλαη νη αθίζεο απφ πξνεθινγηθέο εθζηξαηείεο πεξαζκέλεο δεθαεηίαο φπνπ 
φινη νη πνιηηηθνί «δεμηνί», «θεληξψνη» θη «αξηζηεξνί» είλαη αξηζηεξά ηνπνζεηεκέλνη σο 
εηθφλεο (βιέπε Δηθφλα 2-7) γηα λα ηχρνπλ θαιχηεξεο αμηνιφγεζεο απφ ην δεμί «νπηηθφ 
εκηζθαίξην». Δλψ ε νλνκαζία ηνπ θφκκαηνο σο ιέμε θη έλλνηα είλαη ηνπνζεηεκέλε δεμηά 
ψζηε λα επεμεξγαζηεί θαιχηεξα ζην «ιεθηηθφ» αξηζηεξφ εκηζθαίξην.  
Δπηπιένλ ηα παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηελ αξηζηεξή ηνπνζέηεζε ηεο εηθφλαο θαη ηε δεμηά ηνπ 
θεηκέλνπ εθαξκφδνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζην facebook (ζηα θηλεηά ηειέθσλα ή ζην 
δηαδίθηπν) θαζψο θαη ζε εηδεζενγξαθηθέο ζειίδεο ζην δηαδίθηπν (βιέπε Δηθφλα 2-8).  
 
 
ηνηρεία γηα ηηο αηζζήζεηο-αξρή ηεο ζεκαηνδνηεκέλεο νδνχ 

πσο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 1-2, ν άλζξσπνο δέρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 
(ή αθφκα θαη κέζα απφ ην αλζξψπηλν ζψκα) πνιπάξηζκεο πιεξνθνξίεο -εξεζίζκαηα νη 
νπνίεο αξρηθά αληρλεχνληαη απφ εμεηδηθεπκέλα θχηηαξα ηνπο αηζζεηηθνχο ππνδνρείο ή 
αηζζεηήξεο. Σηο ρεκηθέο νπζίεο φπσο ηα αξψκαηα θαη ηηο γεχζεηο αληρλεχνπλ νη 
ρεκεηνυπνδνρείο πνπ βξίζθνληαη ζηε κχηε θαη ζηε γιψζζα αληίζηνηρα, ην  θσο (νξαηή 
ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία) αληρλεχνπλ νη ππνδνρείο ειεθηξνκαγλεηηθήο 

Δηθφλα 2-8 Δθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζε εηδεζενγξαθηθή ζειίδα ζην 
δηαδίθηπν θαη ζην facebook ζε ζπζθεπή θηλεηνχ ηειεθψλνπ 
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αθηηλνβνιίαο-θσηνυπνδνρείο πνπ βξίζθνληαη ζην κάηη, ηνλ ήρν (κεηαβνιέο ηεο πίεζεο 
ηνπ αέξα) αληρλεχνπλ νη κεραλνυπνδνρείο πνπ βξίζθνληαη ζην ηχκπαλν ηνπ απηηνχ, ηηο 
κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο αληρλεχνπλ νη ζεξκνυπνδνρείο, ηνλ πφλν αληρλεχνπλ νη 
ππνδνρείο πφλνπ42 θ.φ.θ.  
Σν θάζε είδνο ππνδνρέα-αηζζεηήξα, αληρλεχεη έλαλ κφλν ζπγθεθξηκέλν ηχπν 
εξεζίζκαηνο θαη είλαη ζρεδφλ “αδηάθνξν” ζε φια ηα άιια είδε εξεζηζκάησλ εθηφο θη αλ ηα 
εηζεξρφκελα εξεζίζκαηα έρνπλ πνιχ κεγάιε έληαζε. Γειαδή αλ ζην κάηη πέζεη θσο ηα 
απηηά δελ ζα αληηιεθζνχλ θάηη. Σα ζήκαηα πνπ αληρλεχνληαη απ΄ φινπο ηνπο 
δηαθνξεηηθνχο αηζζεηήξεο πξνθαινχλ ίδηαο θχζεο ειεθηξηθά ζήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη 
δηακέζνπ ησλ λεπξψλσλ πξνο ην ΚΝ. Έηζη φπσο πξναλαθέξζεθε κε έλα είδνο 
ζήκαηνο ζηνπο λεπξψλεο θσδηθνπνηείηαη φιν ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ 
εξεζηζκάησλ43. Πψο φκσο πξνθαιείηαη δηαθνξεηηθή αίζζεζε αθνχ κέζα απφ ηνπο 
λεπξψλεο κεηαθέξνληαη ίδηαο θχζεο ειεθηξηθά ζήκαηα γηα δηαθνξεηηθά είδε εξεζηζκάησλ; 
Ζ απάληεζε βξίζθεηαη αθξηβψο ζηελ πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ ζηελ νπνία θαηαιήγεη ε 
αθνινπζία ησλ λεπξψλσλ πνπ μεθηλά απφ θάζε αηζζεηηθφ ππνδνρέα. Απηφ πνπ θαζνξίδεη 
ην είδνο ηεο αίζζεζεο είλαη ε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ πνπ πξνζιακβάλεη θαη 
απνθσδηθνπνηεί ηα ειεθηξηθά ζήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπγθεθξηκέλν ππνδνρέα. Ζ 
αξρή απηή νλνκάδεηαη αξρή ηεο ζεκαηνδνηεκέλεο νδνχ44. Τπάξρνπλ δειαδή λεπξηθέο 

                                            
42

 (Guyton 1998), ζει. 683-684, 699 
43

 (Guyton 1998), ζει.684, (Kandel 2000), ζει.406 
44

 φπσο παξαπάλσ 

Δηθφλα 2-9 Γηαηνκή ηνπ νθζαικηθνχ βνιβνχ, ζρεκαηηζκφο εηδψινπ θαη κεγέζπλζε ηκήκαηνο ηνπ 
ακθηβιεζηξνεηδνχο ρηηψλα. 
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νδνί πνπ μεθηλνχλ απφ εμεηδηθεπκέλνπο αηζζεηηθνχο ππνδνρείο, αθνινπζνχλ 
ζπγθεθξηκέλν κνλνπάηη, θαη θηάλνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ θινηνχ ηνπ εγθεθάινπ 
πνπ ε θάζε κηα είλαη εμεηδηθεπκέλε ζε κηα αίζζεζε.  
 
Όξαζε 

Με ηελ φξαζε ζρεηίδνληαη νη πεξηζζφηεξεο εληππψζεηο θαη κλήκεο καο45.  Ζ αληίιεςε γηα 
ην πφζν θσηεηλφ είλαη έλα νπηηθφ αληηθείκελν ή γηα ην ρξψκα ηνπ βαζίδεηαη νπζηαζηηθά 
ζηελ αληίζεζε θη φρη ζηελ απφιπηε πνζφηεηα ηνπ θσηφο46. Σν κάηη θαζίζηαηαη 
πεξηζζφηεξν επαίζζεην φηαλ ζην νπηηθφ ηνπ πεδίν ππάξρνπλ αληηζέζεηο ζην θσηηζκφ 
θαη ζην ρξψκα47. Απηφ ιακβάλεη ρψξα  εμαηηίαο κεραληζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνλ 
ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα ηνπ καηηνχ θαη ζηνλ νπηηθφ θινηφ ηνπ εγθεθάινπ νη νπνίνη 
εληζρχνπλ ηηο αληηζέζεηο ζην θσηηζκφ θαη ζην ρξψκα. Οη παξαπάλσ κεραληζκνί ηεο 
αληίζεζεο νπζηαζηηθά πξνθαινχλ ηελ πξνζνρή (attention) ηνπ ζεαηή πνπ είλαη  

απαξαίηεηε γηα λα γίλεη έλα εξέζηζκα αληηιεπηφ (perceived). Καηφπηλ, αθνχ ην εξέζηζκα 
γίλεη αληηιεπηφ, πξέπεη λα δνζεί πξφζζεηε πξνζνρή ψζηε λα επηηεπρζεί θαιχηεξε 
επεμεξγαζία ηνπ48. 
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο φξαζεο ζρεηηθά κε ηελ επαηζζεζία ζηελ αληίζεζε ηεο έληαζεο 
ηνπ θσηφο θαη ζηελ ρξσκαηηθή ελαιιαγή ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο δηαθεκηζηέο θη 
φζνπο δηακνξθψλνπλ ηελ θνηλή γλψκε κέζσ ηεο εηθφλαο σο έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο 
πξνζέιθπζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ θνηλνχ . Έηζη κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ νη ζπρλφηαηεο 
κεηαβνιέο έληαζεο ηνπ θσηφο, νη ζπλερείο αλαιακπέο θαη ν θαηαηγηζκφο ρξσκάησλ ζηηο 
δηαθεκίζεηο πξνψζεζεο πξντφλησλ, ζηα ξεπνξηάδ θαη  ζηα δειηία εηδήζεσλ. 
Ο ακθηβιεζηξνεηδήο ρηηψλαο (πνπ παξηζηάλεηαη σο πνξηνθαιί πκέλην ζηελ Δηθφλα 2-9) 

είλαη κηα επηθάλεηα πνπ δνκείηαη απφ πιήζνο λεπξηθψλ θπηηάξσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη  
ηα ξαβδία θαη ηα θσλία. Σα ξαβδία θαη ηα θσλία είλαη ππεχζπλα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ 

θσηφο ζε ειεθηξηθά ζήκαηα. Δηδηθφηεξα ηα ξαβδία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ φξαζε ζην 
ζθνηάδη ή ζε ζπλζήθεο ακπδξνχ θσηηζκνχ ελψ ηα θσλία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ αληίιεςε 
ησλ ρξσκάησλ θαη γηα ηελ φξαζε ζην έληνλν θσο.  
Πνιχ ζεκαληηθφ δεδνκέλν φζνλ αθνξά ηελ έληαζε ηνπ εηζεξρφκελνπ θσηεηλνχ 
εξεζίζκαηνο είλαη φηη ηα ξαβδία θαη ηα θσλία κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ πνιχ κηθξέο 
εληάζεηο θσηφο ζηελ είζνδφ ηνπο49 ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ην εξέζηζκα απηφ λα έρεη 

έληαζε πάλσ απφ κηα θαησθιηθή ηηκή φπσο ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ππφινηπα λεπξηθά 
θχηηαξα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ κεραληζκφ ΟΛΑ ή ΣΗΠΟΣΑ50. Δλλνείηαη φηη θσηεηλά 
ζήκαηα κηθξήο έληαζεο παξάγνπλ αλάινγα κηθξή έληαζε ειεθηξηθνχ ζήκαηνο θαη ην 
αληίζηξνθν.   

                                            
45

 (Kandel 2000), ζει. 409 
46

 (Kandel 2000), ζει. 442 
47

 (Guyton 1998), ζει. 761-765, 771-772 
48

 (Hoyer-MacInnis 2001), ζει. 84 
49

 (Guyton 1998), ζει. 761 
50

 Ο κεραληζκφο ΟΛΑ ή ΣΗΠΟΣΑ ζεκαίλεη φηη έλα λεπξηθφ θχηηαξν παξάγεη ζηελ έμνδφ ηνπ έλα ειεθηξηθφ 
ζήκα κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην εηζεξρφκελν εξέζηζκα έρεη ππεξβεί κηα ζπγθεθξηκέλε θαησθιηθή ηηκή 
πνπ ιέγεηαη νπδφο θαη ην παξαγφκελν δπλακηθφ απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγεζεί έρεη πάληα ζηαζεξφ 
πιάηνο. Αληίζεηα ηα ξαβδία θαη ηα θσλία παξάγνπλ ζηελ έμνδφ ηνπο δπλακηθφ πιάηνπο αληίζηνηρνπ ηεο 
έληαζεο ηνπ εξεζίζκαηνο.  
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ζνλ αθνξά ηελ ηαρχηεηα ελαιιαγήο ησλ εηθφλσλ: ηα ξαβδία ιφγσ ηεο θπζηνινγίαο 

ηνπο δελ κπνξνχλ λα αλαιχζνπλ νπηηθέο εηθφλεο πνπ ελαιιάζζνληαη κε ζπρλφηεηα 
κεγαιχηεξε απφ 12 θνξέο ην δεπηεξφιεπην (12 Hz) ελψ ε απφθξηζε ησλ θσλίσλ είλαη 
πνιχ ηαρχηεξε θαζψο κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ νπηηθέο εηθφλεο πνπ ελαιιάζζνληαη κε 
ζπρλφηεηα έσο θαη 55 θνξέο ην δεπηεξφιεπην (55 Hz)51.  
Άξα απφ άπνςε θπζηνινγίαο ην κάηη σο αηζζεηήξην φξγαλν κπνξεί λα αληρλεχζεη 
ΟΛΑ ηα θαξέ ηεο έγρξσκεο ηειεφξαζεο (αθφκα θαη ηα πνιχ αζζελή θαη ηα πνιχ 
ζχληνκα) παξάγνληαο ειεθηξηθφ ζήκα γηα θαζέλα απφ απηά (πνπ ζην ζχζηεκα 
εθπνκπήο PAL-Δπξψπεο είλαη 25 ζε θάζε δεπηεξφιεπην θαη ζην ζχζηεκα NTSC-
Ακεξηθήο είλαη πεξίπνπ 30 θαξέ ζε θάζε δεπηεξφιεπην). Απηφ ηζρχεη είηε ηα θαξέ είλαη 
ακπδξά είηε είλαη έληνλα.  Απφ θεη θαη πέξα αλ ε παξαγφκελε ειεθηξηθή δηέγεξζε ζα 
δεκηνπξγήζεη ελζπλείδεηε αληίιεςε φισλ απηψλ ησλ θαξέ ή φρη είλαη ζέκα πνπ ζα 
ζπδεηεζεί παξαθάησ. 

                                            
51

 (Vander 2001), ζει. 340 
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3. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 352  
 ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΝΧΣΙΚΗ-ΝΟΗΣΙΚΗ ΝΔΤΡΟΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΧΝ, 

ΑΝΣΑΜΟΙΒΗ-ΣΙΜΧΡΙΑ  
 

Κεληξηθέο ηδέεο ηνπ Κεθαιαίνπ 
 ρεδφλ φιεο νη ελέξγεηεο ησλ αλζξψπσλ ζρεηίδνληαη κε απηφ πνπ ζηελ Ιαηξηθή 

Φπζηνινγία νλνκάδεηαη αληακνηβή (επραξίζηεζε, ραξά, απφιαπζε) ή ηηκσξία 
(πφλνο, ζηελαρψξηα, αγσλία, δπζθνιία, ακπληηθή ζπκπεξηθνξά, θφβνο θ.ά.). Ζ 
πξφθιεζε αληακνηβήο-επραξίζηεζεο θαη νη εκπεηξίεο «ηηκσξίαο» δειαδή ν πφλνο, ε 
αγσλία, ν θφβνο είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ θαζνδεγνχλ θαη 
δηακνξθψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά. Γειαδή ηα πξφζσπα επηδηψθνπλ θη αξέζθνληαη ζηα 
επράξηζηα θη ελδηαθέξνληα εξεζίζκαηα, ζηα εξεζίζκαηα πνπ ζπκβάινπλ ζηελ 
επηβίσζε (δειαδή απηά πνπ θαιχπηνπλ βηνηηθέο αλάγθεο-ηξνθή, πνηφ, έξσηαο θ.ά.), 

απνθεχγνπλ ηα δπζάξεζηα ή αλ ηα ηειεπηαία ζπκβνχλ θαηαγξάθνληαη κνληκφηεξα ζηε 
κλήκε κε πξνζπάζεηα κειινληηθήο απνθπγήο ηνπο. Κάπνην εξέζηζκα πνπ δελ εκπίπηεη 
ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο γηα θάπνην πξφζσπν δελ δεκηνπξγεί νχηε  αληακνηβή νχηε 
ηηκσξία άξα απνξξίπηεηαη.  

 Σα Μ.Μ.Δ. «επελδχνπλ» ζηα εξεζίζκαηα αληακνηβήο (π.ρ.αηζζεζηαθέο, εξσηηθέο 
δηαθεκίζεηο) ή ζηα εξεζίζκαηα ηηκσξίαο (π.ρ. κε ηελ δεκηνπξγία θιίκαηνο θφβνπ θη 
αγσλίαο).  

 
πλαίζζεκα - Αληακνηβή θαη ηηκσξία  
«Γελ έρεη δνζεί κέρξη ζήκεξα αθξηβήο επηζηεκνληθφο νξηζκφο γηα ην ζπλαίζζεκα»53. 
«Καζέλαο γλσξίδεη ηη είλαη έλα ζπλαίζζεκα, κέρξη λα ην δεηεζεί λα δψζεη έλαλ νξηζκφ. 
Σφηε θαίλεηαη φηη θαλέλαο δελ μέξεη»54. ηελ θαζεκεξηλφηεηα ν φξνο ζπλαίζζεκα 
αλαθέξεηαη ζηελ έθδειε ζπκπεξηθνξά καο, ζηηο απνθξίζεηο ηνπ ζψκαηφο καο θαη ζηε 
δηάζεζή καο55. ρεδφλ φιεο νη ελέξγεηεο ησλ αλζξψπσλ ζρεηίδνληαη κε απηφ πνπ ζηε 
Φπζηνινγία νλνκάδεηαη αληακνηβή (επραξίζηεζε, ραξά, απφιαπζε) ή ηηκσξία (πφλνο, 
ζηελαρψξηα, αγσλία, δπζθνιία, ακπληηθή ζπκπεξηθνξά θ.ά.). Ζ αληακνηβή-επραξίζηεζε 
θαη ε ηηκσξία-ν πφλνο είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ξχζκηζεο ησλ 
ζσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ56 θαη  αλαπφζπαζηα ζπζηαηηθά ηεο δηακφξθσζεο ηεο 
ζπκπεξηθνξάο57.  Γηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κάζεζε θαη ηε κλήκε θαη 
ζπληζηνχλ θίλεηξα κάζεζεο58.  
 

                                            
52

 Σν Κεθάιαην ειέρζεθε θαη ζρνιηάζηεθε απφ ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή Νεπξνινγίαο ηεο Α΄ Νεπξνινγηθήο 
Κιηληθήο ηεο ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ηνπ ΔΚΠΑ, θ. Κ.Πφηαγα 
53

 (Kandel 2000), ζει.623 
54

 (Fehr & Russell 1984) 
55

 (Kandel 2000), ζει.623 
56

 (Guyton 1998), ζει. 891 
57

 (Vander 2001), ζει. 494 
58

 (Vander 2001), ζει. 496 
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Γλσζηηθή-Ννεηηθή Νεπξνεπηζηήκε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ή  πλαηζζεκαηηθή 
Νεπξνεπηζηήκε θαη ηα θέληξα αληακνηβήο θαη ηηκσξίαο 
 Οη κέζνδνη απεηθφληζεο ηνπ εγθεθάινπ αλαθέξνληαη κνλνιεθηηθά σο Νεπξναπεηθφληζε 

(Neuroimaging). Κάπνηεο απφ ηηο επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο είλαη ε 
ιεηηνπξγηθή απεηθφληζε Μαγλεηηθνχ πληνληζκνχ (fMRI-functional Magnetic 

Resonance Imaging) φπνπ ρξεζηκνπνηεί καγλεηηθά πεδία θαη ξαδηνθχκαηα ψζηε λα ιάβεη 
πιεξνθνξίεο απφ ηνλ εγθέθαιν θαη ε Σνκνγξαθία Πνδηηξνληαθήο Δθπνκπήο (PET-

Positron Emission Tomography) ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ρακειέο δφζεηο ξαδηελεξγψλ 
νπζηψλ πνπ δηνρεηεχνληαη ζηνλ εγθέθαιν θαη δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία 
δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ. Ο θιάδνο ηεο Νεπξνεπηζηήκεο πνπ κειεηά ηε λεπξσληθή βάζε 
ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε αλζξψπνπο θαη δψα, δειαδή ην πνηεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ 
ελεξγνπνηνχληαη59 φηαλ βηψλνληαη ζπλαηζζήκαηα νλνκάδεηαη Ννεηηθή Νεπξνεπηζηήκε 
ησλ πλαηζζεκάησλ (Cognitive Neuroscience of Emotions) ή πλαηζζεκαηηθή 
Νεπξνεπηζηήκε (Affective Neuroscience)60. Παξαηεξήζεθε φηη φηαλ θάπνηα αηζζεηηθά 
εξεζίζκαηα πξνθαινχλ επραξίζηεζε, ραξά ζε έλα άηνκν ηφηε θαηαγξάθεηαη έληνλε 
δξαζηεξηφηεηα ζε νξηζκέλα ηκήκαηα-δνκέο ηνπ εγθεθάινπ ηα νπνία νλνκάδνληαη θέληξα 
αληακνηβήο (ηκήκαηα ηνπ ππνζαιάκνπ61, ηκήκαηα ησλ ακπγδάισλ θαη θάπνηνη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλνη ππξήλεο ηνπ κέζνπ εγθεθάινπ φπσο νη επηθιηλείο ππξήλεο θ.ά.). Αληίζεηα 
ηα εξεζίζκαηα ηα νπνία πξνθαινχλ πφλν, ζηελαρψξηα, ιχπε, αγσλία θ.ά. ζρεηίδνληαη κε 
δξαζηεξηφηεηα ζε θάπνηα άιια κέξε ηνπ εγθεθάινπ ηα νπνία νλνκάδνληαη θέληξα 
ηηκσξίαο (ηκήκαηα ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ, ηκήκαηα ηνπ ππνζαιάκνπ, ηνπ ζαιάκνπ, 

ηκήκαηα ησλ ακπγδαιψλ θαη ν ηππφθακπνο)62. Μηα αλαθνξά γηα ιεπηνκεξέζηεξε 
ελεκέξσζε είλαη ε 63. 
Οη Guyton θαη Hall αλαθέξνπλ φηη ηα ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλα εξεζίζκαηα δειαδή 
απηά πνπ καο δεκηνπξγνχλ επραξίζηεζε ή πφλν-αγσλία, έληνλε ζηελαρψξηα 
«ραξάζζνπλ ηζρπξφηεξεο κλεκνληθέο εγγξαθέο»64 δειαδή απνζεθεχνληαη κνληκφηεξα 
ζηε κλήκε (θαη ηδηαίηεξα φηαλ επαλαιακβάλνληαη),  ζε ζρέζε κε αδηάθνξα εξεζίζκαηα ηα 

νπνία δελ απνκλεκνλεχνληαη ζηε κλήκε (έζησ θη αλ επαλαιακβάλνληαη)65. Ζ θαιχηεξε 
δηαηήξεζε ζηε κλήκε ησλ ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλσλ εξεζηζκάησλ νλνκάδεηαη 
επαηζζεηνπνίεζε ηεο κλήκεο ή ελίζρπζε, ελψ ε αδηαθνξία πξνο ηα νπδέηεξα 
εξεζίζκαηα νλνκάδεηαη εζηζκφο ηεο κλήκεο ή εμνηθείσζε66. Έηζη ηα ζπλαηζζεκαηηθήο 
θχζεο εξεζίζκαηα είλαη κνληκφηεξα ζηε κλήκε  ζε ζρέζε κε ηα νπδέηεξα, αδηάθνξα 
εξεζίζκαηα.  
Δπίζεο «…εάλ έλα άηνκν εθηειεί θάηη πνπ θέξεη αληακνηβή, εμαθνινπζεί λα ην θάλεη ελψ 
αλ ε πξάμε ηνπ ζπλεπάγεηαη ηηκσξία, ζηακαηά λα ηελ επαλαιακβάλεη»67.  

                                            
59

 α) (NIMH 2001), β) (Deak 2011), γ) (Vuilleumier 2014), δ) (Kassam 2013), ε) (Raichle 1994), ζη) (Morris 
1996), δ) (Breiter 1996), ε) (Hariri 2000), ζ) (Hyman 1998), η) (Damasio 2000)  
60

 α) (Deak 2011), ζει. 72, β) (Panksepp 1988) 
61

 ν ζάιακνο, ν ππνζάιακνο, νη ακπγδαιέο, ν κέζνο εγθέθαινο, ν ηππφθακπνο, ν δηθηπσηφο ζρεκαηηζκφο 
είλαη δνκηθνί ζρεκαηηζκνί ηνπ εγθεθάινπ  
62

 (Guyton 1998), ζει. 890, 891 
63

 (Deak 2011), ζει. 73,74,75 
64

 (Guyton 1998), ζει. 891 
65

 (Vander 2001), ζει. 491 
66

 (Guyton 1998), ζει. 875, 891 
67

 (Guyton 1998), ζει. 891 
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Αλάκεζα δε ζηα εξεζίζκαηα επραξίζηεζεο θαη αληακνηβήο θαη ζηα εξεζίζκαηα ηηκσξίαο-
θφβνπ θαίλεηαη φηη έρνπλ πξνηεξαηφηεηα δειαδή απνζεθεχνληαη κνληκφηεξα θαη 
απνηειεζκαηηθφηεξα ηα δεχηεξα δειαδή ηνπ θφβνπ68. «…ν εγθέθαινο θαίλεηαη λα θάλεη 

πνιχ θαιά ηε ζπγθξάηεζε αλακλήζεσλ απφ δξακαηηθά ζπκβάληα»69. 
Να επηζεκαλζεί φηη έλα εξέζηζκα πνπ είλαη επράξηζην ή δπζάξεζην γηα θάπνην άηνκν 
κπνξεί λα είλαη αδηάθνξν γηα θάπνην άιιν άηνκν. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί θάζε άλζξσπνο 
έρεη δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο, δηαζέζεηο, βηψκαηα θαη πξνηεξαηφηεηεο. 
 

                                            
68

 (Guyton 1998), ζει. 875, 890, 891 
69

 (Tsien 2007), ζει. 52    
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4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 470  

 ΠΡΟΟΥΗ, ΑΝΣΙΛΗΦΗ, ΜΝΗΜΗ, ΜΑΘΗΗ θ.ά. 
 
Κεληξηθέο ηδέεο ηνπ Κεθαιαίνπ 
 Όιεο ζρεδφλ νη νπηηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο εηζέξρνληαη ζην λεπξηθφ ζχζηεκα 

θαηαγξάθνληαη απφ ην κάηη (βιέπε ζει.24). 
 Γεληθφηεξα δε, ν ηεξάζηηνο φγθνο φισλ ησλ αηζζεηηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην λεπξηθφ ζχζηεκα (ήρνο, θσο θ.ά.) θαη ππνινγίδεηαη πεξίπνπ γχξσ ζηα 
34 GByte γηα έλα κέζν ζχγρξνλν άλζξσπν θάζε εκέξα71, πθίζηαηαη απφ ηνλ εγθέθαιν 
εθηελή θαη ηαρχηαην έιεγρν, ν νπνίνο δελ γίλεηαη ελζπλείδεηα αληηιεπηφο. Ο έιεγρνο 
απηφο νλνκάδεηαη πξν-πξνζνρή (pre-attention), δηαξθεί γηα κηθξφ θιάζκα ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ ακέζσο κεηά ηελ είζνδν ηνπ εξεζίζκαηνο ζην λεπξηθφ ζχζηεκα θαη 
πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνπλ ζε πνην απφ ηα εηζεξρφκελα 
εξεζίζκαηα ζα επηθεληξψζεη - ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ ην άηνκν-δέθηεο. Ζ πξν-
πξνζνρή ιεηηνπξγεί σο ηεισλείν ησλ εηζεξρφκελσλ εξεζηζκάησλ. Σα εξεζίζκαηα πνπ 

πεξλνχλ ηνλ «έιεγρν» θαη ηειηθψο ζα πξνρσξήζνπλ πξνο ηνλ εγθέθαιν είλαη θπξίσο 
απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηη ελδηαθέξεη ην άηνκν (ελδηαθέξνληα) ή κε ηη είλαη 
αλαγθαίν γηα λα επηβηψζεη (αλάγθεο γηα επηβίσζε θαη βηνινγηθή πξνζαξκνγή). Σν 
πνζνζηφ απηψλ ησλ εξεζηζκάησλ (ελδηαθέξνληνο θαη αλάγθεο) είλαη πεξίπνπ ην 1% 
θαηά κέζν φξν ησλ εηζεξρνκέλσλ εξεζηζκάησλ. Σν ππφινηπν 99% είλαη αδηάθνξα 
εξεζίζκαηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν νπφηε απνξξίπηνληαη θαη μερληνχληαη. 

Δλλνείηαη πσο γηα θάζε άλζξσπν ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θη ελδηαθέξνληα. 
 Καηφπηλ απηφ ην 1% ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξλνχλ ην έιεγρν ηπγράλνπλ 

πεξηζζφηεξεο πξνζνρήο, δειαδή επηθέληξσζεο θαη ηειηθά νδεγνχλ πξνο 
θαηαλφεζε.  Ζ εμαγσγή λνήκαηνο απφ ηα εξεζίζκαηα έρεη δχν ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο: 
α) είηε ηα εξεζίζκαηα γίλνληαη ελζπλείδεηα αληηιεπηά, β) είηε δελ γίλνληαη ζπλεηδεηά 
αληηιεπηά αιιά γίλνληαη αληηιεπηά εθηφο επίγλσζεο (ππνζπλείδεηα-
ππνθαησθιηθά). Θεσξείηαη φηη ηα ελζπλείδεηα εξεζίζκαηα επεξεάδνπλ. κσο θαη ηα 
αληηιεπηά εθηφο επίγλσζεο (ππνζπλείδεηα-ππνθαησθιηθά) εξεζίζκαηα 
επεξεάδνπλ κε άδειν θαη ιαλζάλνληα ηξφπν θαηνπηλέο απνθάζεηο, 
ζπκπεξηθνξέο, ελέξγεηεο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ δηακφξθσζε 
κειινληηθψλ επηινγψλ θαη θξίζεσλ καο (Δηθφλα 4-2).   

 Ζ επαλάιεςε είλαη ηερληθή πνπ νδεγεί ζε εμνηθείσζε θαη θαηφπηλ πηνζέηεζε ηεο 

πξνβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο γηα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη απφ δηαθεκηζηέο θη 
εθπαηδεπηηθνχο.  

                                            
70

 Σν Κεθάιαην ειέρζεθε θαη ζρνιηάζηεθε απφ ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή Νεπξνινγίαο ηεο Α΄ Νεπξνινγηθήο 
Κιηληθήο ηεο ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ηνπ ΔΚΠΑ, θ. Κ.Πφηαγα 
71

 (Bohn-Short 2012) 
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Η ελζπλείδεηε ή κε αληίιεςε ησλ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 
έληαζε θαη ηε δηάξθεηα ηνπο 
ηελ ελφηεηα απηή επηρεηξείηαη κηα πξνζπάζεηα απιήο πξνζέγγηζεο ηεο αληίιεςεο ή κε 
ησλ νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ζ πξνζέγγηζε έρεη ιάβεη ππ΄φςε κεγάιν φγθν 
βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ θη επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ (Δηθφλα 4-1). Οπζηαζηηθά 
είλαη έλα πξνηεηλφκελν κνληέιν. 
Έλα νπηηθφ εξέζηζκα πέθηεη ζηνπο νπηηθνχο αηζζεηηθνχο λεπξψλεο-αηζζεηήξεο (νη 

νπνίνη εδξεχνπλ ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα)72. Γεληθά ππάξρνπλ νη αθφινπζεο 
πεξηπηψζεηο73: 

1) Αλ ε έληαζή ηνπ (ελέξγεηα αλά κνλάδα ρξφλνπ θη επηθάλεηαο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 
ρξνληθή ηνπ δηάξθεηα μεπεξλά κηα ηηκή, αο ηελ νλνκάζνπκε α΄ θαηψθιη (Δηθφλα 

4-1), ηφηε ζηνπο νπηηθνχο αηζζεηηθνχο λεπξψλεο «ππξνδνηείηαη» ειεθηξηθφ ζήκα ην 
νπνίν πξνρσξεί πξνο ην ελδφηεξν λεπξηθφ ζχζηεκα θαη πξνο ηνλ εγθέθαιν. Σν 
α΄ θαηψθιη είλαη ινηπφλ θαηψθιη «ππξνδφηεζεο» λεπξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο 
νπηηθνχο αηζζεηήξεο.  

2) Αλ ε έληαζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ εξεζίζκαηνο βξίζθεηαη 
κεηαμχ ηνπ α΄ θαη β΄ θαησθιίνπ, ηφηε νη νπηηθνί αηζζεηηθνί λεπξψλεο-αηζζεηήξεο 
«ππξνδνηνχληαη» θαη δίλνπλ ειεθηξηθφ ζήκα πνπ θηάλεη ζηνλ εγθέθαιν αιιά ην 
εξέζηζκα δελ πξνθαιεί ζπλεηδεηή αίζζεζε δειαδή γίλεηαη αληηιεπηφ εθηφο 
επίγλσζεο (perceived without awareness-ππνθαησθιηθφ). «Απφ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ εηζέξρνληαη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα δελ πξνθαινχλ φιεο ζπλεηδεηή 
αίζζεζε»74. 

                                            
72

  (Guyton 1998), ζει. 683 
73

 (Dehaene 2001),ζει. 7, 18-19 
74

 (Vander 2001), ζει. 318  

Δηθφλα 4-1 Σα δχν θαηψθιηα, ην πξψην γηα ππξνδφηεζε αηζζεηεξίσλ λεπξψλσλ θαη ην δεχηεξν 
γηα ελζπλείδεηε αληίιεςε. 
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3) Αλ ε έληαζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ εξεζίζκαηνο μεπεξλνχλ έλα 
ςειφηεξν β΄ θαηψθιη,  ηφηε ν εξέζηζκα γίλεηαη ελζπλείδεηα αληηιεπηφ. Σν 
β΄ θαηψθιη είλαη θαηψθιη ελζπλείδεηεο ή φρη αληίιεςεο ηεο λεπξηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη παξαρζεί απφ ηνπο νπηηθνχο λεπξψλεο-αηζζεηήξεο θαη 
έρεη ήδε θηάζεη ζηνλ εγθέθαιν. 

Σηο παξαπάλσ ζέζε αλαθέξνπλ, ν E.Rolls απφ ην Σκήκα Πεηξακαηηθήο Φπρνινγίαο 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθφξδεο, νη Schiffman θαη Kanuk απφ ην Πνιηηεηαθφ 
Παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Τφξθεο θαη νη S.Dehaene, L.Naccache απφ ην Service 
Hospitalier Frederic Joliot, Cedex Σεο Γαιιίαο75. Ο Michael A. Persinger (απφ ηα 
Behavioural Neuroscience and Biomolecular Sciences Programs ηνπ Laurentian 
University ζηνλ Καλαδά) αλαθέξεη ζρεηηθά φηη ππάξρεη ζαθήο δηαθνξά κεηαμχ ηεο 
επίδξαζεο (effect) απφ έλα εξέζηζκα θαη ηεο εκπεηξίαο ή επίγλσζεο (experience or 
awareness) ηνπ εξεζίζκαηνο76. Ζ επίδξαζε αθνξά ηελ πεξηνρή κεηαμχ ηνπ α΄ θαη β΄ 
θαησθιίνπ, ελψ ε επίγλσζε αθνξά ηελ πεξηνρή πάλσ απφ ην β΄ θαηψθιη ζηελ 
Δηθφλα 4-1. 

.  

                                            
75

 α) (Rolls 2006),  ζει. 89, β) (Schiffman- Kanuk 2000), ζει. 127-128, γ) (Dehaene 2001), ζει.7, 18-19 
76

 (Persinger 2014), ζει. 503  

Δηθφλα 4-2 Ζ πνξεία ελφο αηζζεηηθνχ εξεζίζκαηνο πνπ πξνθάιεζε λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα ζηα 
αηζζεηήξηα φξγαλα  θαη εηζήιζε ζην λεπξηθφ ζχζηεκα ή ελαιιαθηηθά ΜΟΝΣΔΛΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.
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Ο ξφινο ηεο πξν-πξνζνρήο θαη ηεο πξνζνρήο ζηελ πνξεία ελφο αηζζεηηθνχ 
εξεζίζκαηνο κέζα ζην λεπξηθφ καο ζχζηεκα  
Χο πξν-πξνζνρή νξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ζε πνην απφ ηα 
εηζεξρφκελα εξεζίζκαηα ζα επηθεληξψζεη-ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ ην άηνκν. Οη 
δηαδηθαζίεο πξν-πξνζνρήο φρη κφλν επηιέγνπλ ην επηζπκεηφ εξέζηζκα αιιά αθφκα 
πξνεηνηκάδνπλ ηηο αληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ ψζηε ην άηνκν λα αληηιεθζεί 
ην λφεκα ηνπ επηιεγκέλνπ εξεζίζκαηνο77. Δλαιιαθηηθά σο πξν-πξνζνρή νλνκάδεηαη ε 
δπλαηφηεηα  ηνπ ζεκειηψδνπο νπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα ηαπηνπνηεί γξήγνξα ηδηαίηεξεο 
βαζηθέο νπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ78. «Γηα πνιιά ρξφληα νη εξεπλεηέο 
ηεο φξαζεο εξεπλνχλ πψο ηα αλζξψπηλα ζπζηήκαηα φξαζεο αλαιχνπλ εηθφλεο. Έλα 
ζεκαληηθφ πξψην απνηέιεζκα ήηαλ ε αλαθάιπςε ελφο πεξηνξηζκέλνπ ζπλφινπ νπηηθψλ 
ηδηνηήησλ πνπ αληρλεχνληαλ πνιχ γξήγνξα θαη κε αθξίβεηα απφ ην ζεκειηψδεο νπηηθφ 
ζχζηεκα. Αξρηθά απηφ ην ζχλνιν ηδηνηήησλ νλνκάζηεθε πξν-πξνζνρή θαζψο θαίλεηαη φηη 
πξνεγείηαη ηεο εληνπηζκέλεο πξνζνρήο. Ο φξνο πξν-πξνζνρή εμαθνινπζεί λα 
ρξεζηκνπνηείηαη θαζψο εθθξάδεη κηα αληίιεςε ηαρχηεηαο θη επθνιίαο…. »79.  
 Αλαιπηηθφηεξα: Ζ πνξεία ελφο αηζζεηηθνχ εξεζίζκαηνο ζην λεπξηθφ καο ζχζηεκα 
πεξηγξάθεηαη ζηελ Δηθφλα 4-2. Αο ζρνιηαζηνχλ κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Όιεο νη 
αηζζεηηθέο πιεξνθνξίεο80 πνπ εηζήιζαλ ζην λεπξηθφ ζχζηεκα δειαδή απηέο πνπ ήζαλ 
πάλσ απφ ην α΄ Καηψθιη ηεο Δηθφλα 4-1 θαη ησλ νπνίσλ ν φγθνο είλαη ηεξάζηηνο, 
πθίζηαληαη εθηελή81 (θαη ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο ηαρχηαην)82 έιεγρν ν νπνίνο δελ 

γίλεηαη ελζπλείδεηα αληηιεπηφο θαη δηεθπεξαηψλεηαη απφ δηάθνξεο εγθεθαιηθέο δνκέο. Ο 
έιεγρνο απηφο νλνκάδεηαη πξν-πξνζνρή (pre-attention), δηαξθεί γηα πνιχ κηθξφ θιάζκα 

ηνπ δεπηεξνιέπηνπ θαη είλαη νη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ζε πνην απφ ηα 
εηζεξρφκελα εξεζίζκαηα ζα επηθεληξψζεη - ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ ην άηνκν. 

Λεηηνπξγνχλ δειαδή σο ηεισλείν θαη σο ηαμηζέηεο. Σα εξεζίζκαηα πνπ επηιέγνπλ νη 
δηαδηθαζίεο πξν-πξνζνρήο  ζρεηίδνληαη κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ αηφκνπ, κε ηηο 
αλάγθεο ηνπ,  ηε βηνινγηθή πξνζαξκνγή ηνπ αιιά ηαπηφρξνλα θαη απφ πιήζνο άιισλ 
παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξφλησλ εξεζηζκάησλ83. Οη 
πιεξνθνξίεο πνπ πεξλνχλ ηνλ έιεγρν είλαη κφλν ην 1% θαηά κέζν φξν ησλ 
εηζεξρνκέλσλ εξεζηζκάησλ. Σν ππφινηπν 99% είλαη αδηάθνξα εξεζίζκαηα άξα 
απνξξίπηνληαη θαη μερληνχληαη84.  
Χο παξάδεηγκα: είλαη άρξεζην γηα πεξαηηέξσ δηαρείξηζε λα ζπκάηαη θάπνηνο πφζεο 
ιαθθνχβεο ζπλάληεζε κε ην απηνθίλεηφ ηνπ πεγαίλνληαο ζηελ δνπιεηά ηνπ ζηηο 15 
Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1998, ή πφζν ηνλ έζθηγγε ε θάιηζα ηνπ κηα ηπραία ζρνιηθή εκέξα φηαλ 

                                            
77

 α) (Wolfe 2003), β) (Vander-english 1994), ζει. 375, γ) (Vander 2001), ζει. 491, δ) (Kandel 2000), ζει. 
424. 
78

 (Healey 2008), ζει.1 
79

 (Healey 2008), ζει.2 
80

 (Janiszewski 1988), ζει.201 
81

 (Janiszewski 1988), ζει. 199 
82 (Healey 2008), ζει.1 θαη 2 
83

 α) (Watanabe-Náñez-Sasaki 2001), β) (Vander 2001), ζει. 491, γ) (Dixon 1981), ζει. 120, 262, 
δ) (Dixon-Glucksberg 1982), ζει. 856, 857, ε) (ηψκθνο 2002), ζει.115-118, ζη) (ηψκθνο 1994), ζει. 92, 
94, δ) (Gregory 1987), ζει. 754 (ζην κέζν δεμηά) 
84

 α) (Vander 2001), ζει. 318, 324-326,  β) (Guyton 1998), ζει. 661, 891 



 

32 

θνηηνχζε ζηελ 4ε Γεκνηηθνχ, θ.φ.θ. Αληηζέησο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ φηαλ πξσηνείδε ζην 
καηεπηήξην ην πξψην ηνπ παηδί θ.φ.θ. κέλνπλ ραξαγκέλα κέζα ηνπ. 
Σν 1% ινηπφλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξλνχλ ην έιεγρν ηπγράλνπλ πεξηζζφηεξεο 
πξνζνρήο δειαδή επηθέληξσζεο85 θαη ηειηθά νδεγνχλ πξνο θαηαλφεζε.  Ζ εμαγσγή 
λνήκαηνο απφ ηα εξεζίζκαηα έρεη δχν ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο: α) είηε ηα εξεζίζκαηα 
γίλνληαη ελζπλείδεηα αληηιεπηά86, β) είηε δελ γίλνληαη ζπλεηδεηά αληηιεπηά αιιά 
γίλνληαη αληηιεπηά εθηφο επίγλσζεο (ππνθαησθιηθά). Θεσξείηε φηη ηα ελζπλείδεηα 
εξεζίζκαηα επεξεάδνπλ. κσο θαη ηα κε ζπλεηδεηά εξεζίζκαηα επεξεάδνπλ κε άδειν 
θαη ιαλζάλνληα ηξφπν θαηνπηλέο απνθάζεηο, ζπκπεξηθνξέο, ελέξγεηεο θαη κπνξνχλ 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ δηακφξθσζε κειινληηθψλ επηινγψλ θαη θξίζεσλ καο87.   
 
Πξνζνρή (attention) 
Χο πξνζνρή (attention) νξίδεηαη ε δηαδηθαζία επηθέληξσζεο κέξνπο ηεο εγθεθαιηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ελφο αηφκνπ ζε έλα αηζζεηηθφ εξέζηζκα.  Ζ  πξνζνρή είλαη επηιεθηηθή 
(Δηθφλα 4-2). 
 
Σξφπνη πξνζέιθπζεο ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ θαη θαηφπηλ ηεο πξν-πξνζνρήο 
θαη ηεο πξνζνρήο 
Τπάξρνπλ ηξφπνη πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζηξνθή ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ πξνο 
νξηζκέλα εξεζίζκαηα ιφγσ ηεο θπζηνινγίαο ησλ νξγάλσλ απηψλ. Έηζη θαηφπηλ 
απμάλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα πξνζέιθπζεο ηεο πξν-πξνζνρήο θαη θαηφπηλ ηεο πξνζνρήο 
απφ ηα  εξεζίζκαηα απηά. 
  Μεξηθνί απφ απηνχο πνπ αθνξνχλ ζηελ φξαζε είλαη νη  έληνλεο ρξσκαηηθέο αιιαγέο, 
έληνλεο αιιαγέο ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο, γξήγνξεο ελαιιαγέο ζην νπηηθφ ζέκα. Ο 
Guyton απφ ην ηκήκα Φπζηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Mississippi αλαθέξεη φηη 
«…φζν πεξηζζφηεξν νμεία είλαη ε αληίζεζε,  θαη κεγαιχηεξε ε έληαζε ηεο δηαθνξάο 
κεηαμχ θσηεηλψλ θαη ζθνηεηλψλ επηθαλεηψλ, ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο δηέγεξζεο 
ηνπ νθζαικνχ». Αλαθέξεη αθφκα φηη παξφκνηα ηζρχνπλ θαη γηα ην ρξψκα δειαδή παίδεη 
θχξην ξφιν ε ρξσκαηηθή αληίζεζε88.  
  ιεο απηέο νη ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχληαη φπσο αλαθέξζεθε θαηά θφξνλ ζηε δηαθήκηζε 
θαη ζηελ ηέρλε ηνπ ζεάκαηνο γηα λα πξνζειθχζνπλ ηα αηζζεηήξηα. Δίλαη επδηάθξηηε θαη 
ζπρλφηαηε πιένλ ε ρξήζε ιάκςεσλ, έληνλσλ ρξσκαηηθψλ ελαιιαγψλ  θαη ε ηαρχηαηε 
αιιαγή ζεκάησλ ζε φια ηα ζεάκαηα απφ ξεπνξηάδ δειηίνπ εηδήζεσλ έσο ζήξηαι θαη 
δηαθήκηζε.  
 
Αληίιεςε (perception- εληφο ή εθηφο επίγλσζεο) 
Γηα ηελ αληίιεςε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ πξνζέγγηζε ηεο Ν. Kanwisher89 απφ ην 

Σκήκα Δγθεθάινπ θαη Γλσζηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ ΜΗΣ (Massachusetts Institute of 
Technology):  Αληίιεςε (perception) είλαη ε εμαγσγή πιεξνθνξίαο απφ ηα 
εξεζίζκαηα πνπ ζπιιέγνπλ νη αηζζεηηθνί καο ππνδνρείο (είηε απφ ην εμσζσκαηηθφ 
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 (Kanwisher 2001), ζει. 90  
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είηε απφ ην ελδνζσκαηηθφ πεξηβάιινλ) ρσξίο θακηά πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη 
επίγλσζε γηα ηελ πιεξνθνξία απηή.  Άξα ε αληίιεςε κπνξεί λα είλαη είηε ελζπλείδεηε 
είηε εθηφο επίγλσζεο. Δηδηθφηεξα φπσο πξνεηπψζεθε ε αληίιεςε πνπ ζρεηίδεηαη κε 
πιεξνθνξίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη επίγλσζε νλνκάδεηαη ππνθαησθιηθή αληίιεςε 
(subliminal perception) ή αληίιεςε ρσξίο επίγλσζε (perception without 
awareness).  
Ζ δηαδηθαζία ηεο αληίιεςεο εξκελεχνληαο ηελ Δηθφλα 4-2 έρεη ηξία ζηάδηα: α) ηεο 
έθζεζεο ζην εξέζηζκα, β) ηεο αλαγθαίαο πξνζνρήο θαη γ) ηεο θαηαλφεζεο. Ζ  Δηθφλα 
4-2 είλαη νπζηαζηηθά ην ΜΟΝΣΔΛΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ90 κηα απφ ηηο 

πιένλ επηθξαηνχζεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε.  
χκθσλα κε ην κνληέιν επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο ν δέθηεο βνκβαξδίδεηαη απφ 
έλαλ ππέξνγθν αξηζκφ εξεζηζκάησλ. Ζ ππεξβνιηθή απηή έθζεζε ζε εξεζίζκαηα θξαηηέηαη 
ζε δηαρεηξίζηκν απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ επίπεδν κέζσ δχν κεραληζκψλ: α) ηα 
αηζζεηήξηα φξγαλα έρνπλ έλα πεξηνξηζκέλν εχξνο ιεηηνπξγίαο εξεζηζκάησλ (ηα πνιχ 
αδχλακα θαη ηα πνιχ έληνλα απνθιείνληαη), β) ν δέθηεο επηιέγεη κηθξφ πνζνζηφ 
εηζεξρνκέλσλ εξεζηζκάησλ (φπσο είδακε ζηελ Δηθφλα 4-2) θαη θπξηνιεθηηθά αγλνεί ηα 
ππφινηπα91 φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ζηνπο κεραληζκνχο πξν-πξνζνρήο.  
Αθνινχζσο κφιηο νη πιεξνθνξίεο αληρλεχνληαη απφ ηνπο αηζζεηηθνχο ππνδνρείο 
θαηαιήγνπλ ζηνλ εγθέθαιν γηα επεμεξγαζία θαη νδεγνχλ ζε ζπλεηδεηή επίγλσζε ή κε 
ζπλεηδεηή θαηαρψξεζή ηνπο ζηνλ εγθέθαιφ καο92  
 
Υαξαθηεξηζηηθά θαη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο αληίιεςεο (απφ πιεπξάο Φπρνινγίαο) 
Απφ ηα πνιιά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο αληίιεςεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηα εγρεηξίδηα Φπρνινγίαο ζα επηθεληξσζνχκε ζηα δχν παξαθάησ: 
α) Αληηιεπηηθή άκπλα (perceptual defence): Ζ Φπρνινγία αλαθέξεη φηη φηαλ ηα άηνκα 

δέρνληαη πιεξνθνξίεο απφ ην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ είλαη πνιχ πηζαλφ λα 
δηαζηξέςνπλ ην λφεκα ησλ πιεξνθνξηψλ ψζηε λα ζπκθσλνχλ κε ηα πηζηεχσ θαη ηηο 
ζηάζεηο ηνπο. Σα αζπλεπή πξνο ηνλ δέθηε εμσηεξηθά κελχκαηα ηνπ δεκηνπξγνχλ κηα 
δπζάξεζηε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε. Έηζη νδεγείηαη ζε ζπκπεξηθνξέο  γηα ηελ επίηεπμε 
κηαο θαηάζηαζεο πνπ ζα ηνπ κεηψζεη ηε δπζαξέζθεηα θαη ε νπνία λα είλαη ςπρνινγηθά 
επράξηζηε93. Ζ αληηιεπηηθή άκπλα  είλαη έλαο κεραληζκφο ηεο αληίιεςεο πνπ πξνζηαηεχεη 
ην άηνκν απφ απεηιεηηθά ή αληηθαηηθά θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπ εξεζίζκαηα. Δηδηθά αλ ηα 
εξεζίζκαηα παξέρνληαη ππνθαησθιηθά (ππνζπλείδεηα) ν θαζεγεηή Φπρνινγίαο Dixon 
αλαθέξεη σο αληηιεπηηθή άκπλα  ηελ αθφινπζε ηνπνζέηεζε: «νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα 
αληηιακβάλνληαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν ησλ ππνθαησθιηθψλ εξεζηζκάησλ θη 
αζπλαίζζεηα λα ακχλνληαη αλ αληηιεθζνχλ φηη απηά έρνπλ απεηιεηηθφ πεξηερφκελν.»94 
β) Αληηιεπηηθή εγξήγνξζε (perceptual vigilance). Χο αληηιεπηηθή εγξήγνξζε 

ραξαθηεξίδνπκε ηελ ηδηφηεηα ν άλζξσπνο λα πξνζέρεη θαη αληηιακβάλεηαη πεξηζζφηεξν 
ηα λέα θαη αζπλήζηζηα εξεζίζκαηα ελψ ιίγν απαζρνιεί ηελ αληίιεςή ηνπ κε ηα γλσζηά 
εξεζίζκαηα. Δπίζεο ηα εξεζίζκαηα γίλνληαη επθνιφηεξα αληηιεπηά φζν πεξηζζφηεξν 
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 α) (ηψκθνο 2002), ζει.203, β) (Υαληδή 2007), ζει. 51, γ) (Festinger 1957)  
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δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. Απφ άπνςε Φπζηνινγίαο ε αληηιεπηηθή 
εγξήγνξζε νθείιεηαη νπζηαζηηθά ζηελ ηδηφηεηα πξνζνρήο ηεο αληίζεζεο πνπ ζπδεηήζεθε 
ζηηο ζει. 23 θαη 32. 
 
 Μλήκε (memory) θαη Μάζεζε (learning) 
Ση αθξηβψο είλαη ε κλήκε; «Παξακέλεη έλα δχζθνιν εξψηεκα95» «απφ άπνςε 
Φπζηνινγίαο πνιχ ιίγα γλσξίδνπκε γηα ηνπο κεραληζκνχο ηεο κλήκεο96». Παξά ηαχηα 
δηαηππψλνληαη θάπνηνη πξνζεγγηζηηθνί νξηζκνί φπσο: 
Μλήκε97 είλαη ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηά ν άλζξσπνο. Σν 

ζχζηεκα απηφ δηαηεξεί νξγαλσκέλεο ηηο αηζζεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ είλαη ρξήζηκεο 
θαη ηηο νπνίεο αλαθαιεί φηαλ ρξεηαζηεί.  
Γχν είδε ηεο κλήκεο είλαη ε βξαρππξφζεζκε θαη ε καθξνπξφζεζκε κλήκε ελψ δχν 
άιιεο εθδνρέο ηεο είλαη ε άδειε θαη ε έθδειε κλήκε. 

 Σα δχν είδε ηεο κλήκεο: 
α) Ζ βξαρππξφζεζκε κλήκε (short term memory) ή κλήκε εξγαζίαο ή ελεξγφο 

κλήκε98 ζηελ νπνία ηα εηζεξρφκελα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη γηα κηθξή δηάξθεηα. Ζ 
ρσξεηηθφηεηά ηεο είλαη κέρξη 7±2 ζηνηρεία. Αλ ηα δεδνκέλα ηεο δελ ηχρνπλ πεξαηηέξσ 
επεμεξγαζίαο ηφηε ράλνληαη. 

β) Ζ καθξνπξφζεζκε κλήκε (long term memory) πνπ θαηαγξάθεη εθείλεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ή είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ επηβίσζε, 
ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ, βηνινγηθή πξνζαξκνγή θαη ηε δηαηψληζε ή θάλνπλ κεγαιχηεξε 
εληχπσζε ιφγσ ηεο δπζθνιίαο είηε ιφγσ ηεο επραξίζηεζεο πνπ πξνθάιεζαλ. Γηαξθεί 
εκέξεο, ρξφληα έσο θαη κηα νιφθιεξε δσή.  

Οξηζκέλνη θάλνπλ ιφγν θαη γηα έλα ηξίην ζηάδην κλήκεο ηε κλήκε αηζζεηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ (sensory memory)99 πνπ απνζεθεχεη αλεπεμέξγαζηα ηα δεδνκέλα απφ 

ηα αηζζεηήξηα φξγαλα γηα θιάζκαηα δεπηεξνιέπηνπ. Ζ κλήκε απηή πξνεγείηαη ηεο 
βξαρππξφζεζκεο κλήκεο. Αλ απηά ηα δεδνκέλα δελ πεξάζνπλ ζηε βξαρππξφζεζκε 
κλήκε ηφηε ράλνληαη.  Άιινη επηζηήκνλεο θάλνπλ ιφγν γηα έλα άιιν ζηάδην κλήκεο ηε 
δηάκεζε καθξνπξφζεζκε κλήκε ή πξφζθαηε κλήκε ε νπνία απφ άπνςεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο βξίζθεηαη κεηαμχ ηεο βξαρππξφζεζκεο θαη 
καθξνπξφζεζκεο κλήκεο100.  
 
Μάζεζε νλνκάδεηαη ε δηεξγαζία κε ηελ νπνία άλζξσπνη θαη δψα απνθηνχλ γλψζε γηα 

ηνλ θφζκν101.  Κάζε ζρεηηθά κφληκε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ εμαηηίαο ηεο 
επαλάιεςεο, ηεο εκπεηξίαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο παξαηήξεζεο102.  
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Η κεηαηξνπή ηεο βξαρππξφζεζκεο κλήκεο ζε καθξνπξφζεζκε θη ν ξφινο ηεο 
επαλάιεςεο 
Ζ δηαδηθαζία κεηαηξνπήο κηαο πιεξνθνξίαο-εξεζίζκαηνο απφ ηε βξαρππξφζεζκε κλήκε 
ζηε καθξνπξφζεζκε απνηειεί αληηθείκελν έληνλεο κειέηεο απφ ηνπο επηζηήκνλεο θαη 
ππάξρνπλ δηάθνξα κνληέια γη΄ απηή.  
Ζ δηαδηθαζία έρεη απιά σο εμήο: φηαλ κηα πιεξνθνξία-εξέζηζκα θηάλεη ζην λεπξηθφ 
ζχζηεκα ελφο αηφκνπ ηφηε αξρηθά πεξλά ζηε βξαρππξφζεζκε κλήκε. Αλ ε πιεξνθνξία-
εξέζηζκα απηή επαλαιακβάλεηαη ζπλερψο ή έρεη θάπνηα ηδηαίηεξε ζεκαζία ηφηε εληζρχεηαη 
θαη επηηαρχλεηαη ν βαζκφο κεηαηξνπήο ηεο βξαρππξφζεζκεο κλήκεο ζε καθξνπξφζεζκε 
θαη πξαθηηθά νη πιεξνθνξίεο απηέο πεξλνχλ κνληκφηεξα ζηε κλήκε καο103. Δδψ ηζρχεη ε 
ξήζε φηη “ε επαλάιεςε είλαη κεηέξα ηεο κάζεζεο”. Κη εδψ κπνξεί λα αλαδεηεζεί ε 

ζπρλή επαλάιεςε ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ κε ζθνπφ ηε κάζεζε ή ε ζπρλφηαηε 
επαλάιεςε ηεο ίδηαο δηαθήκηζεο ζηελ ηειεφξαζε ή ζηνλ θηλεκαηνγξάθν κε ζθνπφ ηελ 
εμνηθείσζε ηνπ ζεαηή κε ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ. 
Ζ κλήκε ζπληζηά κηα ζπλαπηηθή-λεπξσληθή ιεηηνπξγία104. Γειαδή ε βξαρππξφζεζκε 

θαη ε καθξνπξφζεζκε κλήκε ζρεηίδνληαη κε ζπλδέζεηο κεηαμχ λεπξψλσλ. Αλαιπηηθφηεξα: 
θάζε εηζεξρφκελε πιεξνθνξία-εξέζηζκα κεηαθέξεηαη απφ ηνπο αηζζεηηθνχο ππνδνρείο 
πξνο ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (ΚΝ). Βξαρππξφζεζκε κλήκε ζεκαίλεη φηη θάπνηεο 
απφ ηηο ζπλδέζεηο-ζπλάςεηο κεηαμχ ησλ λεπξψλσλ ηνπ ΚΝ πνπ κεηαθέξνπλ ην εξέζηζκα 
ηζρπξνπνηνχληαη δειαδή δηαηεξνχληαη θαη πξνηηκνχληαη έλαληη άιισλ αιιά γηα ιίγν. 
ρεκαηίδνληαη δειαδή θάπνηα πξφζθαηξα λεπξσληθά ζπγθξνηήκαηα-δίθηπα. Αλ ην 

εξέζηζκα “πέθηεη” επαλεηιεκκέλα ζηα αηζζεηήξηα δειαδή επαλαιακβάλεηαη θαη 
ηαπηφρξνλα εκπίπηεη ζηα ελδηαθέξνληα θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλζξψπνπ 
πξνθαιψληαο ηνπ επραξίζηεζε-αληακνηβή ή θαη ζηελαρψξηα-ηηκσξία, ηφηε απηέο νη 
πξφζθαηξεο ζπλάςεηο γίλνληαη κφληκεο θαη αληίζηνηρα γίλνληαη κφληκα ηα πξφζθαηξα 
λεπξσληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ζηαζεξέο νξηζκέλεο λεπξσληθέο δηαδξνκέο-κνλνπάηηα. Απηφ 
ιακβάλεη ρψξα ιφγσ ηεο ελεξγνπνίεζεο γνληδίσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ εκπιεθφκελσλ 
λεπξψλσλ πνπ δεκηνπξγνχλ λέεο πξσηεΐλεο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε λέεο ζπλάςεηο κφληκνπ 
ραξαθηήξα105.  Φαίλεηαη φηη ηα ζπζηαηηθά ηεο καθξνπξφζεζκεο κλήκεο είλαη ηα 
κφληκα λεπξσληθά ζπγθξνηήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ.  Αλ ην εξέζηζκα 
επαλαιακβάλεηαη αιιά δελ εκπίπηεη ζηα ελδηαθέξνληα γηα ηνλ άλζξσπν ηφηε δελ πεξλά 
απφ ηε βξαρππξφζεζκε κλήκε ζηε καθξφρξνλε. 
Πνιινί θιάδνη ηεο Δπηζηήκεο θαη θπζηθά ην κάξθεηηλγθ ελδηαθέξνληαη  θη εξγάδνληαη 
ζθιεξά γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηε δξάζε ησλ κεραληζκψλ πνπ θάλνπλ ηα εξεζίζκαηα λα 
πεξλνχλ ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε106. Άιιεο εθαξκνγέο αθνξνχλ ηνλ άλζξσπν θαη ηελ 
πγεία ηνπ (π.ρ. ζε αζζελείο κε ακλεζία , ζηελ κεηάδνζε γλψζεσλ ζηα ζρνιεία, ζηελ 
εθκάζεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ, δσγξαθηθήο, δεμηνηήησλ θ.ά), ελψ άιιεο εθαξκνγέο 

                                            
103

 (Guyton 1998), ζει. 878   
104

 α) (Guyton 1998), ζει. 662, 875, β) (Fields  2005)   
105

 α) (Vander 2001), ζει. 503-504, β) (Kandel 2000), ζει. 688 θαη 706, γ) (Fields  2005), ζει. 72,  
δ) (Hofer 2009) 
106

 α) (ηψκθνο 1994), ζει. 100,  β) (Fields  2005), ζει. 72 
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αθνξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο γλψκεο, ζηελ πξνψζεζε επηινγψλ πνιηηηθψλ 
θνκκάησλ θ.φ.θ.  
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5. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5107 
ΠΔΡΙ  ΤΝΔΙΓΗΗ, ΑΤΝΔΙΓΗΣΟΤ, ΔΓΡΗΓΟΡΗ  ΚΙ  ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΧΝ ΡΤΘΜΧΝ  

 
Κεληξηθέο ηδέεο ηνπ Κεθαιαίνπ 
 Ο εγθέθαινο έρεη ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο κε βάζε ηηο νπνίεο κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο έλα βηνινγηθφ ειεθηξηθφ φξγαλν ζην νπνίν παξάγνληαη θαη κεηαδίδνληαη 
ειεθηξηθά ζήκαηα απφ ην έλα λεπξηθφ θχηηαξν ζην επφκελν. Ζ ειεθηξηθή απηή 
εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα θαηαγξαθεί παξφηη είλαη αζζελήο. Ζ θαηαγξαθή 
ηεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εγθεθάινπ σο ζχλνιν ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα 
ηνπ θξαλίνπ νλνκάδεηαη ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα (ΗΔΓ)-electroencephalograph 

(ΖΔG). Ζ ηειηθή κνξθή ηνπ ΖΔΓ είλαη νπζηαζηηθά κεηαβνιέο ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ ζε 
ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν. 

 Ζ ζπλείδεζε απνηειεί κπζηήξην γηα ηνπο εξεπλεηέο θαη κειεηεηέο ησλ ηαηξηθψλ θαη 
ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Οη λεπξνεπηζηήκνλεο νξίδνπλ σο «κεγάιν ή δχζθνιν 
πξφβιεκα» ην πψο ε ζχλδεζε λεπξηθψλ θπηηάξσλ παξάγεη ηε ζπλείδεζε. 

  Οη επηζηήκνλεο δελ κπνξνχλ λα νξίζνπλ ηε ζπλείδεζε αιιά πεξηνξίδνληαη ζηε 
δηάθξηζε ησλ δχν ζπληζησζψλ ηεο: α)ηα ζηάδηα ζπλείδεζεο ή εγξήγνξζεο 
(wakefulness) θαη β) ηηο ζπλεηδεηέο εκπεηξίεο ή επίγλσζε (awareness). 

 Σα ζηάδηα ηεο ζπλείδεζεο ή εγξήγνξζεο δειαδή ην θψκα, ε αλαηζζεζία, ν ειαθξχο 
χπλνο, ν βαζχο χπλνο, ν λπζηαγκφο, ε μχπληα θαηάζηαζε, ε εξεκία, ε κέγηζηε 
πξνζήισζε, θ.φ.θ. θαηαγξάθνληαη παξαηεξψληαο ηηο εθδειψζεηο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά 
ηνπ αηφκνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα (ΗΔΓ, ΔΔG- 
electroengephalograph) ηνπ θαη ηα πξνθιεηά δπλακηθά (ΠΓ). 

 Χο ζπλεηδεηή εκπεηξία ζεσξείηαη θάζε ηη γηα ην νπνίν ην άηνκν έρεη επίγλσζε 
(awareness) φζν είλαη μχπλην δειαδή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, ηηο 
ηδέεο, ηηο ζθέςεηο, ηελ αληίιεςε, ηελ θφπσζε, ηελ επηπρία θ.ά. 

 Ζ ζπρλφηεηα κεηαβνιήο ησλ εγθεθαινγξαθεκάησλ θαζψο θαη ην εθάζηνηε εχξνο 
ηνπο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ θαηάζηαζε εγξήγνξζεο ηνπ αηφκνπ. Μεγάιε 

εγξήγνξζε δίλεη ζην ΖΔΓ θπκαηνκνξθέο κεγάιεο ζπρλφηεηαο (πνιιψλ ελαιιαγψλ αλά 
δεπηεξφιεπην) θαη κηθξνχ εχξνπο. Αληίζεηα θαηάζηαζε ραιάξσζεο πξνο χπλν 
δεκηνπξγεί θπκαηνκνξθέο κηθξήο ζπρλφηεηαο θαη κεγάινπ εχξνπο.  

 Γειαδή θαίλεηαη φηη ν εγθέθαινο εξγάδεηαη γεληθά ζε 5 δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο-
ηαρχηεηεο ιεηηνπξγίαο (ξπζκφο γ, β, α, δ θαη ζ), έλαλ θάζε ζηηγκή ή ζε ζπλδπαζκφ 
απηψλ. Κάζε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο θαηαγξάθεηαη ζην ΖΔΓ σο απιή εκηηνλνεηδήο 
θπκαηνκνξθή θαη νλνκάδεηαη εγθεθαιηθφ θχκα ή εγθεθαιηθφο ξπζκφο.  

  
 
Ο εγθέθαινο (brain) είλαη ην βηνινγηθφ φξγαλν πνπ δηεθπεξαηψλεη ηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο 
θαη ζπκπεξηθνξέο108. Ο λνπο (mind) παξφηη δελ κπνξεί λα νξηζηεί, γλσξίδνπκε φηη 
πεξηιακβάλεη ηηο αλψηεξεο γλσζηηθέο-λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη ε ζπλείδεζε, ε 
ζθέςε, ε αληίιεςε, ε κάζεζε, ε κλήκε, ε γιψζζα θ.ά.109   

                                            
107

 Σν Κεθάιαην ειέρζεθε θαη ζρνιηάζηεθε απφ ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή Νεπξνινγίαο ηεο Α΄ Νεπξνινγηθήο 
Κιηληθήο ηεο ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ηνπ ΔΚΠΑ, θ. Κ.Πφηαγα 
108

 (Kandel 2000), ζει.744 
109

 α)(Kandel 2000), ζει. 661, β) (Vander 2001), ζει. 492, γ) (Berne 1999), ζει. 207 
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Έλα εξψηεκα πνπ απαζρνιεί ηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν παγθνζκίσο είλαη ην πψο ν 
εγθέθαινο, έλα βηνινγηθφ φξγαλν, παξάγεη ηε ζπλείδεζε αιιά θαη ε θχζε ηεο 
ζπλείδεζεο. 
Νεπξνεπηζηήκε είλαη ζχγρξνλνο θιάδνο (ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ)110 πνπ πξνζπαζεί 
λα δψζεη απαληήζεηο ζην πψο ε ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία δηζεθαηνκκπξίσλ λεπξηθψλ 
θπηηάξσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη λνεηηθψλ 
ιεηηνπξγηψλ. 
Οη έλλνηεο αζπλείδεην, ππνζπλείδεην, ζπλεηδεηφ θ.φ.θ. απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο 
θαη δηαθσληψλ εδψ θαη αηψλεο. Δηδηθά γηα ην αζπλείδεην αλαθέξνπκε δχν απφ ηηο 
δεκνθηιέζηεξεο πξνζεγγίζεηο111. Ζ πξψηε πξνζέγγηζε πνπ επηιέγνπκε λα 
παξνπζηάζνπκε είλαη ηεο Φπραλάιπζεο ηνπ Φξφυλη (19νο αηψλαο κ.Υ.) θαη ε δεχηεξε, ε 
επηζηεκνληθφηεξε θη επξέσο απνδεθηή πξνζέγγηζε ηεο Γλσζηηθήο-Ννεηηθήο 
Φπρνινγίαο:   

 
α) Αζπλείδεην, ππνζπλείδεην, ζπλεηδεηφ (ε πξνζέγγηζε ηεο Φπραλάιπζεο ηνπ 
Φξφυλη-νξηζκνί) 
Γηα ηελ Φπραλάιπζε θαη ηνλ Φξφυλη, ε ζπλείδεζε παξνπζηάδεηαη λα έρεη ηξία επίπεδα: i) 
ην ζπλεηδεηφ (conscious), ii) ην πξνζπλεηδεηφ (preconscious) θαη iii) ην ππνζπλείδεην 
(subconscious) ή ηζνδχλακα ην αζπλείδεην (unconscious) απφ ηα νπνία ην θαζέλα 

εληνπίδεηαη πην “βαζηά” ζηνλ ςπρηθφ καο θφζκν ζε ζρέζε κε ην ακέζσο πξνεγνχκελν. 
Καηά ηνλ Φξφυλη ππνζπλείδεην θαη αζπλείδεην ηαπηίδνληαη θαη απνηεινχλ κία 

«απνζήθε» απσζεκέλσλ ςπρηθψλ θαηαζηάζεσλ, ελζηηθησδψλ επηζπκηψλ, αλαγθψλ, 
θνηλσληθά κε απνδεθηψλ ηδεψλ, ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ. ηελ «απνζήθε» απηή δελ 
έρνπκε άκεζε πξφζβαζε αιιά ηα πεξηερφκελά ηεο απνθαιχπηνληαη κεξηθψο κέζσ ησλ 
νλείξσλ, ησλ θξαζηηθψλ νιηζζεκάησλ112 θ.ά.    
 
β) Αζπλείδεην, ππνζπλείδεην, ζπλεηδεηφ θ.ά. (θαηά ηελ Γλσζηηθή-Ννεηηθή 
Φπρνινγία)  
Ζ επηθξαηνχζα ζήκεξα άπνςε γηα ην αζπλείδεην (unconscious) παξέρεηαη απφ ηε 
Γλσζηηθή-Ννεηηθή Φπρνινγία θαη ηε Νεπξνεπηζηήκε  θαη δηαθέξεη απφ ην αζπλείδεην 
ηεο Φξνυδηθήο πξνζέγγηζεο. Ο νξηζκφο απηφο δίλεηαη ιίγν παξαθάησ. 

Ενχκε ζε έλα πεξηβάιινλ γεκάην εξεζίζκαηα (εμσζσκαηηθά ή ελδνζσκαηηθά). Γελ 
κπνξνχκε θάζε ζηηγκή λα έρνπκε ελζπλείδεηε αληίιεςε γηα φια φζα εθηεινχληαη θαη 
ιεηηνπξγνχλ κέζα ή έμσ ζην ζψκα καο θαζψο θαη γηα φια φζα θάλνπκε θαη γηα ηνλ ηξφπν 
κε ηνλ νπνίν ηα θάλνπκε π.ρ. δελ έρνπκε ελζπλείδεηε αληίιεςε γηα ηνλ ηξφπν πνπ 
δνπιεχνπλ ηα λεθξά καο ή ην ζηνκάρη καο νχηε γηα ηηο αθξηβείο ιεηηνπξγίεο κέζσ ησλ 
νπνίσλ βαδίδνπκε ή κηινχκε ή νδεγνχκε ή πινεγνχκαζηε κέζα ζην πεξηβάιινλ θ.φ.θ.113 
Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ θάλνπκε θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ 
ζπκπεξηθνξψλ καο θαζνδεγνχληαη απφ αζπλείδεηεο-απηφκαηεο δηαδηθαζίεο πνπ δελ 

έρνπλ αλάγθε απφ ηε ζπλείδεζε. Αξθεηέο θνξέο απηέο νη απηφκαηεο θαη αζπλείδεηεο 
ιεηηνπξγίεο πξνεγνχληαη ρξνληθά ηεο ζπλείδεζεο (αλ θπζηθά θαηαιήμνπλ λα γίλνπλ 

                                            
110

 (Kandel 2000), ζει.337-338, 661 
111

 Άιιεο πξνζεγγίζεηο είλαη ε Θενινγηθή πξνζέγγηζε, ε πξνζέγγηζε ηεο Ζζηθήο, ηεο Ννκηθήο θ.ά 
112

 α) (Gregory 1987), ιήκκα UNCONSCIOUS, β) Wikipedia ΑΤΝΔΗΓΖΣΟ  
113

 (Haynes 2008) 
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ζπλεηδεηέο). Πνιχ ελδηαθέξνπζα ζρεηηθή βηβιηνγξαθία βξίζθεηαη ζηελ παξαθάησ 
ππνζεκείσζε114. 
i) Αζπλείδεην (unconscious): ηε Γλσζηηθή-Ννεηηθή Φπρνινγία θαη Νεπξνεπηζηήκε σο 
αζπλείδεην λννχληαη φιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ 
επηβίσζή καο σο δσληαλνί νξγαληζκνί θαη νη νπνίεο βξίζθνληαη εθηφο επίγλσζεο 

(awareness)115. 
ii) Πξνζπλεηδεηφ (preconscious) γηα ηε Γλσζηηθή Φπρνινγία είλαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνεγνχληαη ηεο ζπλείδεζεο θαη ζπκβάιινπλ ζην ηη αθξηβψο ζα γίλεη ζπλεηδεηφ116. 
iii) Γηαδηθαζίεο πξν-πξνζνρήο (pre-attentive processes) νξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο νη 

νπνίεο θαζνξίδνπλ ζε πνην απφ ηα εηζεξρφκελα εξεζίζκαηα ζα επηθεληξψζεη - ζηξέςεη 
ηελ πξνζνρή ηνπ ην άηνκν. Οη δηαδηθαζίεο πξν-πξνζνρήο φρη κφλν επηιέγνπλ ην 
επηζπκεηφ εξέζηζκα αιιά αθφκα πξνεηνηκάδνπλ ηηο αληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
εγθεθάινπ ψζηε ην άηνκν λα αληηιεθζεί ην λφεκα ηνπ επηιεγκέλνπ εξεζίζκαηνο117. ην 
ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη φηη ε επηινγή ηνπ ηη ζα γίλεη ζπλεηδεηφ εμαξηάηαη απφ ηα 
ελδηαθέξνληα ηνπ αλζξψπνπ,  απφ ηηο αλάγθεο ηνπ πξνο επηβίσζε, ηθαλνπνίεζε 
αλαγθψλ, βηνινγηθή πξνζαξκνγή θαη δηαηψληζε118 θαη απφ πιήζνο άιισλ παξαγφλησλ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζχλνιν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξφλησλ εξεζηζκάησλ .    
χκθσλα κε άιιε άπνςε ην πξνζπλεηδεηφ θαη νη δηαδηθαζίεο πξν-πξνζνρήο 
ηαπηίδνληαη119. 
iv) Τπνζπλείδεην (subconscious): ζήκεξα ν φξνο ηείλεη λα πεξηέιζεη ζε αδξάλεηα ή 
ρξεζηκνπνηείηαη ιφγσ θεθηεκέλεο ηαρχηεηαο. πνπ φκσο ρξεζηκνπνηείηαη ελλνείηαη ε 
ππνθαησθιηθή αληίιεςε (subliminal) ή ηζνδχλακα ε αληίιεςε ρσξίο επίγλσζε 
(perception without awareness)-βιέπε ακέζσο παξαθάησ 
i) Τπνθαησθιηθή αληίιεςε (subliminal perception) ή ηζνδχλακα αληίιεςε 
ρσξίο επίγλσζε (perception without awareness)120: Απφ ηελ αξραηφηεηα 

(Αξηζηνηέιεο, Γεκφθξηηνο, σθξάηεο) έσο θαη ζήκεξα ππάξρεη ε άπνςε φηη ν άλζξσπνο 
κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ αηζζεηηθά εξεζίζκαηα (π.ρ. θσο, ήρνπο θ.ά.) γηα ηα νπνία δελ 
έρεη επίγλσζε ηεο χπαξμήο ηνπο121.  Πξφθεηηαη γηα εξεζίζκαηα, πνπ παξφηη ππάξρνπλ, 
παξνπζηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν (π.ρ. ζχληνκε δηάξθεηα, ρακειή έληαζε, θξπκκέλα 
έληερλα ζηελ εηθφλα θ.ά.) ψζηε ην άηνκν δελ έρεη επίγλσζε γη΄ απηά. Σα εξεζίζκαηα απηά 
δειαδή ηα εξεζίζκαηα εθηφο επίγλσζεο θαηαρσξνχληαη ζηνλ ςπρηθφ ηνπ θφζκν θαη 
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ γλσζηηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο φπσο ε ζπκπεξηθνξά ζε θαηνπηλφ 
ρξφλν 122. Ο φξνο ππνθαησθιηθφο (subliminal) ή ππν-νπδηθφο ζεκαίλεη φηη ην εξέζηζκα 
βξίζθεηαη θάησ απφ έλα θαηψθιη ή νπδφ (limen) δειαδή θάησ ελφο νξίνπ επίγλσζεο.  

                                            
114

 α) (Gelder 2001), β) (Dehaene 2001), γ) (Ogmen-Breitmeyer 2006) 
115

 α) (Kihlstrom 1995), ζει. 136, β) (Gregory 1987), ιήκκα UNCONSCIOUS, γ) (ΟΤΠΑΛΑ 2008)  
116

 (ΟΤΠΑΛΑ 2008) 
117

 α) (Wolfe 2003), β) (Vander-english 1994), ζει. 375, γ) (Vander 2001), ζει. 491 
118

 α) (ηψκθνο 2002), ζει.115-117, β) (Gregory 1987), ζει. 754, γ) (Dixon 1981), ζει. 120, 262, δ) (Dixon-
Glucksberg 1982), ζει. 856, 857, ε) (Watanabe-Náñez-Sasaki 2001)  
119

 α) (Kihlstrom 1995), ζει. 137, β) (Janiszewski 1988), ζει. 201 
120

 α) (ΟΤΠΑΛΑ 2008), β) (Berkles 2004), ζει. 3 
121

 α) (Gregory 1987), ζει. 752, β) (Dixon 1971), εηζαγσγή θαη ζει. 1-10, γ) (Beare 1906) 
122

 α) (Greenwald, Draine, Abrams 1996), β) (Gaillard 2006), γ) (Naccache 2005) 

http://www.psyk.uu.se/hemsidor/staffan.sohlberg/unconsc2.htm
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Έλαο αληηπξνζσπεπηηθφο νξηζκφο δίλεηαη απφ ηνλ 
Merikle: «Υπνθαησθιηθή αληίιεςε ιακβάλεη 
ρψξα φηαλ εξεζίζκαηα παξνπζηάδνληαη θάησ ηνπ 
νξίνπ ηεο επίγλσζεο θαη επεξεάδνπλ ζθέςεηο, 
αηζζήκαηα θαη ελέξγεηεο123» 
Παξφηη ζην παξειζφλ ππήξμε ακθηζβήηεζε γηα ηε 
δξάζε ησλ ππνθαησθιηθψλ εξεζηζκάησλ, ηα 
ηειεπηαία 20 ρξφληα εκθαλίδνληαη νινέλα θαη 
πεξηζζφηεξεο δεκνζηεχζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη 
ηα εξεζίζκαηα απηά επηδξνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά. 
Ζ ηζρχο ησλ ηειεπηαίσλ ππνζηεξίδεηαη θαη κέζσ 
απεηθνληζηηθψλ κεζφδσλ ηνπ εγθεθάινπ π.ρ. fMRI 
θ.ά.  
 
γ) πλείδεζε 

Γηα ηνλ φξν ζπλείδεζε δελ ππάξρεη νξηζκφο αιιά 
πξνζεγγίζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο 
επηζηήκεο: ε Ηαηξηθή πξνζέγγηζε, ε Θενινγηθή 
πξνζέγγηζε, ε πξνζέγγηζε ηεο Ζζηθήο, ηεο 
Φπρνινγίαο, ηεο Ννκηθήο θ.ά. 

Η ζπλείδεζε απνηειεί κπζηήξην γηα ηνπο εξεπλεηέο θαη κειεηεηέο ησλ ηαηξηθψλ θαη 
ζεηηθψλ επηζηεκψλ, είλαη πνιχ δχζθνιν λα νξηζηεί θαη λα θαηαλνεζεί124. 
  «Ζ επηζηεκνληθή κέζνδνο κπνξεί λα πεξηγξάςεη ηα γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ ηε 
Μεγάιε Έθξεμε (big bang)... άιια έρεη απνηχρεη παηαγσδψο λα πξνζθέξεη κηα 
ηθαλνπνηεηηθή εμήγεζε» γηα ην πψο δεκηνπξγείηαη ε ζπλείδεζε125.  
«Σν ηειεπηαίν ίζσο φξην ηεο επηζηήκεο, ε έζραηε πξφθιεζή ηεο είλαη λα θαηαλνήζεη ηε 
βηνινγηθή βάζε ηεο ζπλείδεζεο θαη ηηο λνεηηθέο δηεξγαζίεο κε ηηο νπνίεο 
αληηιακβαλφκαζηε, ελεξγνχκε θαη ζπκφκαζηε126,...... ην πψο ε δηαζχλδεζε λεπξηθψλ 
θπηηάξσλ παξάγεη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο127‖». Σν πψο ε εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία 
παξάγεη ηε ζπλείδεζε. Οη παξαπάλσ πξνηάζεηο είλαη αθξηβψο ην «κεγάιν ή δχζθνιν 
πξφβιεκα»128. 
Μία απφ ηηο επηθξαηνχζεο λεπξνεπηζηεκνληθέο απφςεηο γηα ηε ζπλείδεζε είλαη ε 
ζπλερήο γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αιιεινπρίαο ησλ ζθέςεψλ καο129.  

Οη Vander (Παλεπηζηήκην ηνπ Michigan), Sherman, Luciano, Σζαθφπνπινο θαη ν Laureys 
(Παλεπηζηήκην ηεο Ληέγεο ζην Βέιγην θαη δηεπζπληήο λεπξνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ 
Ννζνθνκείνπ Sart Tilman ηεο Ληέγεο) δελ νξίδνπλ ηε ζπλείδεζε αιιά πεξηνξίδνληαη ζηε 
δηάθξηζε ησλ δχν ζπληζησζψλ ηεο: 
i) ηηο θαηαζηάζεηο εγξήγνξζεο (wakefulness) ή ζηάδηα ζπλείδεζεο  

                                            
123

 (Merikle 2000) 
124

 (Berne 1999), ζει. 208 
125

 (Koch-Greenfield 2008), ζει. 44-53 
126

 (Kandel 2000), ζει.5 
127

 (Kandel 2000), ζει.337 
128

 (Matthews 2013) 
129

 (Guyton 1998), ζει. 875 

Δηθφλα 5-1 Αηζζεηήξεο 
Ζιεθηξνεγθεθαινγξάθνπ ζην θξαλίν. 
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Χο ζηάδηα ζπλείδεζεο ζεσξνχληαη νη θαηαζηάζεηο εγξήγνξζεο (wakefulness) ζηηο νπνίεο 
βξίζθεηαη έλα άηνκν δειαδή: ην θψκα, ν ειαθξχο χπλνο, ν βαζχο χπλνο, ε εγξήγνξζε, ε 
εξεκία, ε κέγηζηε πξνζήισζε, θ.φ.θ. Σα ζηάδηα ηεο ζπλείδεζεο θαηαγξάθνληαη 
παξαηεξψληαο ηηο εθδειψζεηο, δειαδή ην θέξζηκφ ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη κε ηε βνήζεηα 
ηνπ ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο (ΖΔΓ, ΔΔG- electroengephalograph) ηνπ θαη ησλ 
πξνθιεηψλ δπλακηθψλ (ΠΓ)130 
ii) ηηο ζπλεηδεηέο εκπεηξίεο ή πεξηερφκελν ζπλείδεζεο ή επίγλσζε (awareness).  

Χο ζπλεηδεηή εκπεηξία ή πεξηερφκελν ζπλείδεζεο ζεσξείηαη θάζε ηη γηα ην νπνίν ην άηνκν 
έρεη επίγλσζε (awareness) φζν είλαη μχπλην δειαδή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηα 
ζπλαηζζήκαηα ηνπ, ηηο ηδέεο, ηηο ζθέςεηο, ηελ αληίιεςε, ηελ θφπσζε, ηελ επηπρία θ.ά.131. 
Οη ζπλεηδεηέο εκπεηξίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ρσξίδνληαη ζε εζσηεξηθέο ζπλεηδεηέο 
εκπεηξίεο (π.ρ. κηα ηδέα) θαη ζε εμσηεξηθέο ζπλεηδεηέο εκπεηξίεο (π.ρ. ε 
παξαθνινχζεζε ησλ πεξαζηηθψλ έμσ απφ ην παξάζπξν ηνπ ζπηηηνχ καο).  
 
ΗΔΓ (ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα) σο κέζν κειέηεο ησλ θαηαζηάζεσλ εγξήγνξζεο 

«Ο εγθέθαινο είλαη θαηά βάζε έλα ειεθηξηθφ φξγαλν ην νπνίν κεηαδίδεη ειεθηξηθά ζήκαηα 
απφ ην έλα λεπξηθφ θχηηαξν ζην επφκελν»132 πνπ ιεηηνπξγεί θη φηαλ θνηκφκαζηε. Ζ 
ειεθηξηθή απηή εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα θαηαγξαθεί παξφηη είλαη αζζελήο. Ζ 
θαηαγξαθή ηεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εγθεθάινπ σο ζχλνιν ζηελ εμσηεξηθή 
επηθάλεηα ηνπ θξαλίνπ νλνκάδεηαη ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα (ΗΔΓ)-
electroencephalograph (ΖΔG)133.  

                                            
130

 α) (Vander 2001), ζει. 484, β) (Vander-english 1994),ζει. 370, γ) (Berne 1999), ζει. 207, δ) (Laureys 
2007), ζει. 36 
131

 (Vander 2001), ζει. 484, 490 β) (Vander-english 1994),ζει. 370, 375 γ) (Laureys 2007), ζει. 36 
132

 (George 2007), ζει.80 
133

 (Guyton 1998), ζει.899 

Δηθφλα 5-2 Σππηθφ εγθεθαινγξάθεκα κε  απινχο θαη ζχλζεηνπο εγθεθαιηθνχο ξπζκνχο 
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Ζ ηειηθή κνξθή ηνπ ΖΔΓ είλαη νπζηαζηηθά κεηαβνιέο ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ-ηάζεο ζε 
ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξφλν. Ζ δηάηαμε θαηαγξαθήο ηνπ ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο 
ζπλίζηαηαη απφ αξθεηά ειεθηξφδηα (νη αηζζεηήξεο ηεο δηάηαμεο) ηα νπνία πξνζδέλνληαη 
επάλσ ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θξαλίνπ (Δηθφλα 5-1) θαη θαηαγξάθνπλ ειεθηξηθά 
δπλακηθά κεηαμχ επηιεγκέλσλ-ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ηνπ θξαλίνπ. Σα δπλακηθά απηά 
θαηφπηλ εληζρχνληαη, θηιηξάξνληαη γηα λα απνκαθξπλζνχλ ζφξπβνη ή παξεκβνιέο, 
επεμεξγάδνληαη θαη ηειηθψο θαηαγξάθνληαη134. 
Σν ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα πξνέξρεηαη απφ ηελ ππέξζεζε (άζξνηζκα) ειεθηξηθψλ 
δπλακηθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ λεπξψλσλ ηνπ εγθεθαιηθνχ 
θινηνχ135 αιιά ζπκβάιινπλ ζε απηφ θη άιινη ζρεκαηηζκνί ηνπ εγθεθάινπ. Σν εχξνο ελφο 
ΖΔΓ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 0,5 έσο 200 κV (κV: εθαηνκκπξηνζηφ ηνπ Volt) θαη είλαη 
έσο θαη 1000 θνξέο αζζελέζηεξν απφ ην ειεθηξηθφ δπλακηθφ ζην εζσηεξηθφ ελφο 
θπηηάξνπ. Ζ ζπρλφηεηα ησλ ξεαιηζηηθψλ εγθεθαινγξαθεκάησλ θπκαίλεηαη θπζηνινγηθά 
απφ 0,5-200 Hz.  

                                            
134

 (Κνπηζνχξεο 2003), ζει. 181-216  
135

 (Vander 2001), ζει. 484, 507 

Δηθφλα 5-3 Αξηζηεξά-εγθεθαινγξάθεκα εγθεθαιηθψλ ξπζκψλ ζε δηάθνξεο ζηηγκέο ηεο εκέξαο, άξα ζε 
δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο εγξήγνξζεο  θαη δεμηά-νη αληίζηνηρεο εκηηνληθέο ζπλαξηήζεηο κε ηηο 

νπνίεο εμηδαληθεχεηαη καζεκαηηθά ν θάζε εγθεθαιηθφο ξπζκφο.
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Απζφξκεηε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ (δξαζηεξηφηεηα ρσξίο 
εμσηεξηθφ εξέζηζκα) 
Αθφκα θη φηαλ απνπζηάδεη νπνηνδήπνηε  εμσηεξηθφ εξέζηζκα θάζε δσληαλφο αλζξψπηλνο 
εγθέθαινο παξάγεη ζπλερψο ειεθηξηθά ζήκαηα-δηαθπκάλζεηο. Ζιεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα 
ιακβάλεη ρψξα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ. Οη ειεθηξηθέο δηαθπκάλζεηο δηαθέξνπλ 
απφ ζεκείν ζε ζεκείν ηνπ εγθεθάινπ φζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα κεηαβνιήο θαη ην 
εχξνο ηνπο (πιάηνο ηαιάλησζεο). Δπίζεο ε ζπρλφηεηα θαη ην εθάζηνηε εχξνο ηνπο 
ζρεηίδνληαη άκεζα θαη κε ηελ θαηάζηαζε εγξήγνξζεο ηνπ αηφκνπ136. Μεγάιε 

εγξήγνξζε ηνπ αηφκνπ πξνθαιεί ζην ΖΔΓ θπκαηνκνξθέο κεγάιεο ζπρλφηεηαο (πνιιψλ 
ελαιιαγψλ αλά δεπηεξφιεπην) θαη κηθξνχ εχξνπο. Αληίζεηα θαηάζηαζε ραιάξσζεο πξνο 
χπλν δεκηνπξγεί θπκαηνκνξθέο κηθξήο ζπρλφηεηαο θαη κεγάινπ εχξνπο.  
Κάζε ζρεκαηηζκφο ηνπ εγθεθάινπ ιεηηνπξγεί ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζπρλνηήησλ137 
π.ρ. ν δηθηπσηφο ζρεκαηηζκφο ιεηηνπξγεί ζην δηάζηεκα 50-60 Hz, ζηα 40Ζz  είλαη ε 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηππφθακπνπ θαη ηνπ θινηνχ,  ζηελ πεξηνρή 200-300 Hz ιεηηνπξγεί ν 
θινηφο ηεο παξεγθεθαιίδαο138 θ.φ.θ.   
 
Δγθεθαιηθά θχκαηα ή εγθεθαιηθνί ξπζκνί 
Έλα ΖΔΓ (βιέπε Δηθφλα 5-2) κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε πεξηνρέο πνπ είλαη ζρεηηθά απιέο-
ιηηέο θαζψο θαη πεξηνρέο πνπ είλαη πην ζχλζεηεο θαη “αθαλφληζηεο”. Οη απιέο 
θπκαηνκνξθέο νλνκάδνληαη εγθεθαιηθά θχκαηα ή εγθεθαιηθνί ξπζκνί θαη είλαη ζε 
πξψηε πξνζέγγηζε πέληε εηδψλ: ν ξπζκφο ΓΑΜΜΑ, ΒΗΣΑ, ΑΛΦΑ, ΘΗΣΑ θαη ΓΔΛΣΑ. Ζ 
κνξθή ηνπο ζπκίδεη εκηηνληθέο ζπλαξηήζεηο. Καζέλαο ξπζκφο αληηζηνηρεί ζε 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε εγξήγνξζεο φπσο  πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. ζνλ αθνξά ηηο 
πεξηνρέο ζχλζεηεο κνξθήο (νη πεξηνρέο ηνπ ΖΔΓ ηεο Δηθφλα 5-2 κε ηελ έλδεημε “χλζεηνη 
ξπζκνί”) κπνξεί λα απνδεηρζεί καζεκαηηθά φηη είλαη ππέξζεζε (άζξνηζκα) ησλ πέληε 
απιψλ εγθεθαιηθψλ ξπζκψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ θάζε θνξά κε δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ139 
ζην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα. Ζ θχξηα κέζνδνο αλάδεημεο απηψλ ησλ ζπληζησζψλ είλαη 
έλα πνιχ ρξήζηκν καζεκαηηθφ εξγαιείν πνπ νλνκάδεηαη αλάιπζε Fourier140 (βιέπε 
Δηθφλα 8-1). 
Οη πέληε εγθεθαιηθνί ξπζκνί δειαδή νη απιέο ζπληζηψζεο ηνπ εγθεθαινγξαθήκαηνο  
έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 
 Σα εγθεθαιηθά θχκαηα ή ξπζκφο ΓΑΜΜΑ141. ην ξπζκφ απηφ ην 

ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα ζπλίζηαηαη απφ ζρεδφλ πεξηνδηθέο κεηαβνιέο ειεθηξηθνχ 
δπλακηθνχ κε θπξίαξρε ζπρλφηεηα κεηαμχ 30-80 Hz. ρεηίδνληαη κε ηε ιεγφκελε 
δηαδηθαζία πξν-πξνζνρήο (βιέπε ζει. 31 θαη 39)  θαη  επηπιένλ κε ηε δηαδηθαζία 
δεκηνπξγίαο παξαζηάζεσλ ζηνλ εγθέθαιν απφ ηνλ ηξηζδηάζηαην εμσηεξηθφ καο θφζκν. 

                                            
136

 (Basar 1998), ζει.31 
137

 (Basar 1998), ζει. 253  
138

ν δηθηπσηφο ζρεκαηηζκφο, ν ηππφθακπνο,  ν εγθεθαιηθφο θινηφο, ε παξεγθεθαιίδα είλαη θάπνηνη 
ζρεκαηηζκνί ηνπ εγθεθάινπ 
139

 ην ιεγφκελν θαζκαηηθφ πεξηερφκελν (νη ζπρλφηεηεο ησλ αξκνληθψλ πνπ απνηεινχλ ην ΖΔΓ) 
140

 (Spiegel 1978) 
141

 (Vander 2001), ζει. 492-493 
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Απνηεινχλ θέληξν έληνλνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαζψο ππάξρνπλ αξθεηά 
εξσηήκαηα γη΄απηά.  
ηελ ππνζεκείσζε 142 ππάξρνπλ θάπνηεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο γηα φινπο ηνπο 
παξαθάησ ξπζκνχο:  
 Σα εγθεθαιηθά θχκαηα ή ξπζκφο ΒΗΣΑ εκθαλίδνληαη ζην ΖΔΓ φηαλ ην άηνκν 

βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε απμεκέλεο, πιήξνπο εγξήγνξζεο, έληνλεο ζθέςεο, απμεκέλεο 
πξνζνρήο, ςπρηθήο έληαζεο, π.ρ φηαλ πξνζπαζεί λα ιχζεη έλα πξφβιεκα ή λα 
ινγνδνηήζεη ζηνλ εξγνδφηε ηνπ. ην ξπζκφ απηφ ην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα ζπλίζηαηαη 
απφ ζρεδφλ πεξηνδηθέο κεηαβνιέο ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ κε θπξίαξρε ζπρλφηεηα κεηαμχ 
13-30 Hz. 
 Σα εγθεθαιηθά θχκαηα ή ξπζκφο ΑΛΦΑ εκθαλίδνληαη ζην ΖΔΓ φηαλ ην άηνκν 

βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ήξεκεο εγξήγνξζεο π.ρ. φηαλ ζθέθηεηαη λεθάιηα ρσξίο 
εμσηεξηθή πίεζε κε θιεηζηά κάηηα. ην ξπζκφ απηφ ην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα 
ζπλίζηαηαη απφ ζρεδφλ πεξηνδηθέο κεηαβνιέο ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ κε θπξίαξρε 
ζπρλφηεηα κεηαμχ 8-13 Hz. Σα θχκαηα απηά θαηαγξάθνληαη δηαπγέζηεξα επάλσ απφ ηνλ 
ηληαθφ θαη ηνλ βξεγκαηηθφ ινβφ. 
 Σα εγθεθαιηθά θχκαηα ή ξπζκφο ΘΗΣΑ εκθαλίδνληαη ζην ΖΔΓ φηαλ ην άηνκν 

αξρίδεη λα ραιαξψλεη πξνο χπλν θαη λα ράλεη ηε ζπλείδεζή ηνπ θαη επίζεο φηαλ ην άηνκν 
βξίζθεηαη ζηα πξψηα ζηάδηα χπλνπ θαη ζε θαηάζηαζε θαηαζηνιήο θ.ά.. ην ξπζκφ απηφ 
ην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα ζπλίζηαηαη απφ ζρεδφλ πεξηνδηθέο κεηαβνιέο ειεθηξηθνχ 
δπλακηθνχ κε θπξίαξρε ζπρλφηεηα κεηαμχ 4-8 Hz. 

                                            
142

 α) (Vander 2001), ζει. 484-488, β) (Berne 1999), ζει. 207-210, γ) (Guyton 1998), ζει.899-901, 
δ) (Κνπηζνχξεο 2003), ζει. 43 θαη ζει. 191- 
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 Σα εγθεθαιηθά θχκαηα ή ξπζκφο ΓΔΛΣΑ εκθαλίδνληαη ζην ΖΔΓ σο θπξίαξρνο 

ξπζκφ φηαλ ην άηνκν βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηνπ βαζέσο χπλνπ, ππφ ηελ επήξεηα 
νπηνεηδψλ-λαξθσηηθψλ, ζε θαηαζηάζεηο βαζηάο ζπγθέληξσζεο143 θαη ζπλαληηέηαη σο 

θπξίαξρνο ξπζκφο ζηα μχπληα 
βξέθε. ην ξπζκφ απηφ ην 

ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα 
ζπλίζηαηαη απφ ζρεδφλ πεξηνδηθέο 
κεηαβνιέο ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ 
κε θπξίαξρε ζπρλφηεηα θάησ απφ 
4 Hz. Καη θάηη αθφκα. Ο χπλνο έρεη 
δχν θάζεηο ηε θάζε NREM θαη ηε 
REM. Οη θπζηνιφγνη δέρνληαη φηη 
θαη νη δχν θάζεηο ηνπ χπλνπ είλαη 
ιεηηνπξγηθά ελεξγέο θάζεηο ηνπ 
εγθεθάινπ θαη κάιηζηα ππνζέηνπλ 
φηη ν χπλνο REM ζρεηίδεηαη κε ην 
ππνζπλείδεην (subconscious)144 

φπσο ελλνεί ην ππνζπλείδεην ν 
Φξφπλη θαη ε Φπραλάιπζε.  
 Σελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή ζε 
δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ εγθεθάινπ 
επηθξαηνχλ δηαθνξεηηθνί κεηαμχ 
ηνπο εγθεθαιηθνί ξπζκνί145. 
 
 

Πξνθιεηά δπλακηθά Π.Γ.-evoked potentials-E.P.146 (δξαζηεξηφηεηα εμαηηίαο 
εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ)  
Κάζε εμσηεξηθφ εξέζηζκα πξνθαιεί κηα επηπιένλ ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ ήδε 
ππάξρνπζα απζφξκεηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εγθέθαινπ ε νπνία κπνξεί λα θαηαγξαθεί κε 
ην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα. Ζ επηπιένλ απηή ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα νλνκάδεηαη 
πξνθιεηφ δπλακηθφ (βιέπε Δηθφλα 5-4). Χο πξνθιεηφ δπλακηθφ ινηπφλ νξίδεηαη ε 
αληρλεχζηκε ειεθηξηθή αιιαγή ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ εγθεθάινπ σο 
αληίδξαζε ζε δηέγεξζε ιφγσ θάπνηνπ εξεζίζκαηνο. Δίλαη ζεκαληηθέο νη δηαθνξέο 

κεηαμχ πξνθιεηψλ δπλακηθψλ θαη ηεο απζφξκεηεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 
εγθεθάινπ ρσξίο εξέζηζκα147. Δπίζεο ην πιάηνο ησλ πξνθιεηψλ δπλακηθψλ είλαη 
ζεκαληηθά κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ην πιάηνο εθάζηνπ εγθεθαιηθνχ ξπζκνχ. 
 

                                            
143

 (Salansky 1998)  
144

 (Vander 2001), ζει. 488, β) (Vander-english 1994), ζει. 372 
145

 (Ward 2003) 
146

 (Κνπηζνχξεο 2003), ζει. 193-195, 198-202 
147

 (Basar 1998), ζει.35 

Δηθφλα 5-4 Δγθεθαινγξάθεκα ρσξίο θαη κε εμσηεξηθφ 
εξέζηζκα.  
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6. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6  
 ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΔΚΣΟ ΔΠΙΓΝΧΗ (ή ΓΡΑΗ ΤΠΟΚΑΣΧΦΛΙΚΧΝ-

ΤΠΟΤΝΔΙΓΗΣΧΝ ΔΡΔΘΙΜΑΣΧΝ) 
 
Κεληξηθέο ηδέεο ηνπ Κεθαιαίνπ 
 Μειέηεο δείρλνπλ φηη έλα εξέζηζκα πνπ έγηλε αληηιεπηφ εθηφο επίγλσζεο απφ 

θάπνην πξφζσπν-δειαδή ππνζπλείδεηα, αξθεί  ψζηε ην πξφζσπν απηφ λα επηδηψμεη 
έλα ζηφρν ζρεηηθφ κε ην εξέζηζκα ρσξίο επίγλσζε ηνπ πψο μεθίλεζε απηή ε επηδίσμε. 
Γελ απαηηείηαη πξνο ηνχην θακηά ελζπλείδεηε εμέηαζε-επηθχιαμε ή ειεχζεξε 
βνχιεζε!148 Γειαδή έλα εξέζηζκα εθηφο επίγλσζεο- ππνθαησθιηθφ κπνξεί λα 
παξαθάκςεη ηελ ειεχζεξε βνχιεζε. 

 Σν δεδνκέλν ηεο επίδξαζεο ησλ εξεζηζκάησλ εθηφο επίγλσζεο-ππνθαησθιηθψλ 
είλαη ζηηβαξά εδξαησκέλν…149 Απνκέλεη λα εληνπηζηνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

ζπκβαίλεη απηφ. 
 Έρνπκε πνιιέο απνδείμεηο γηα ηελ χπαξμε κε ζπλεηδεηήο αληίιεςεο δειαδή 

ππνθαησθιηθήο θαη ζε πγηή άηνκα αιιά θαη ζε αζζελείο κε εγθεθαιηθή βιάβε… 
ππάξρεη φκσο δήηεκα ζεσξεηηθήο θαηαλφεζεο ησλ επξεκάησλ δειαδή δελ έρνπκε 
ζεσξία πνπ λα ηελ εξκελεχεη. Αιιά εθφζνλ απηή ηε ζηηγκή θαλείο δελ θαηαιαβαίλεη ηη 
είλαη απηφ πνπ θάλεη ζπλεηδεηέο ηηο ζπλεηδεηέο αληηιήςεηο δελ έρεη θαη πνιχ λφεκα λα 
δεηάκε αλάινγεο εμεγήζεηο γηα ηε κε ζπλεηδεηή αληίιεςε150. 

 
 Οξηζκφο εξεζηζκάησλ εθηφο επίγλσζεο (ππνθαησθιηθψλ) θαη επίδξαζε απηψλ 
Σν ζέκα ηεο αληίιεςεο ρσξίο επίγλσζε ή ηεο ππνθαησθιηθήο αληίιεςεο έρεη ζπδεηεζεί 
θαη ζε άιια ζεκεία ηεο παξνχζαο κειέηεο (ζει. 29, 33, 39, 63, 67). Οη αλαθνξέο ζηελ 
επίδξαζε ησλ εξεζηζκάησλ εθηφο επίγλσζεο μεθηλνχλ πνιχ πξψηκα απφ ηελ αξραηφηεηα. 
Σηο ζπλαληνχκε ζηνλ Γεκφθξηην, ζηνλ Πιάησλα (ΣΗΜΑΗΟ), ζηνλ Αξηζηνηέιε, ζηνλ 
σθξάηε έσο θαη ζήκεξα151. Σελ ππνθαησθιηθή αληίιεςε δηαπηζηψλεη απφ ην 1704 θαη ν 
Γεξκαλφο θηιφζνθνο, θπζηθφο θαη καζεκαηηθφο Leibnitz152 ν νπνίνο γξάθεη πψο νη 
ζπλεηδεηέο ζθέςεηο καο επεξεάδνληαη απφ αηζζεηηθά εξεζίζκαηα γηα ηα νπνία δελ είκαζηε 
ελήκεξνη153.  
Τπνθαησθιηθή αληίιεςε ή ηζνδχλακα αληίιεςε ρσξίο επίγλσζε ιακβάλεη ρψξα 

φηαλ νη ζθέςεηο, ηα αηζζήκαηα θαη νη ελέξγεηεο ελφο αλζξψπνπ κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ 
απφ αηζζεηηθά εξεζίζκαηα (π.ρ. θσο, ήρνπο, απηηθά εξεζίζκαηα δειαδή εξεζίζκαηα αθήο 
θ.ά.) γηα ηα νπνία δελ έρεη επίγλσζε ηεο χπαξμήο ηνπο154.  
Σα εξεζίζκαηα, παξφηη ππάξρνπλ, παξνπζηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν (π.ρ. ζχληνκε 
δηάξθεηα, ρακειή έληαζε, “θξπκκέλα” έληερλα ζηελ εηθφλα θ.ά.) ψζηε ην άηνκν δελ έρεη 

                                            
148

 (Bargh 2014), ζει. 37 
149

 (Merikle 2001Β), ζει.128 
150

 (Eysenck 2010), ζει. 86, 87 
151

 α) (Gregory 1987), ζει. 752, β) (Dixon 1971), εηζαγσγή θαη ζει. 1-10, γ) (Beare 1906) 
152

 (Leibnitz 1704) 
153

 (Kihlstrom 1995), ζει. 125 
154

 (Merikle 2000) 

http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=
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επίγλσζε γη΄ απηά παξφηη θαηαρσξνχληαη ζηνλ ςπρηθφ ηνπ θφζκν θαη κπνξνχλ λα 
επεξεάζνπλ άιιεο γλσζηηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο φπσο ε ζπκπεξηθνξά155.  
Απφ πιεζψξα εξεπλεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ θαίλεηαη φηη ηα εξεζίζκαηα εθηφο 
επίγλσζεο-ππνθαησθιηθά θαηαρσξνχληαη  ζηνλ εγθέθαιν θαη επηδξνχλ ζηε 
δηακφξθσζε ζπλαηζζεκάησλ, ζθέςεσλ θαη κειινληηθψλ καο επηινγψλ. Τπάξρεη 

βέβαηα κηα νινέλα θαη κηθξφηεξε κεξίδα επηζηεκψλ θπξίσο Ακεξηθάλσλ πνπ ακθηζβεηνχλ 
ηελ παξαπάλσ άπνςε.  
Κάζε εξέζηζκα πνπ θηάλεη ζηα αηζζεηήξηα φξγαλα ην νπνίν έρεη έληαζε θαη ρξνληθή 
δηάξθεηα ηθαλή λα πξνθαιέζεη λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αηζζεηηθψλ ππνδνρέσλ 
άιια φρη ελζπλείδεηε ελεκεξφηεηα γηα ην εξέζηζκα νλνκάδεηαη ππνθαησθιηθφ (sub-
liminal) -ππνζπλείδεην εξέζηζκα δειαδή θάησ ηνπ νξίνπ ελζπλείδεηεο αληίιεςεο 

(threshold ή limen). Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ έληαζε θαη ρξνληθή δηάξθεηα απηνχ ηνπ 
εξεζίζκαηνο βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπ α΄ θαη β΄ θαησθιίνπ156 φπσο ζηελ Δηθφλα 4-1. Αλ ε 
έληαζε θαη ε δηάξθεηα απμεζνχλ ηφηε ην εξέζηζκα γίλεηαη ελζπλείδεηα αληηιεπηφ. Ζ 
νξνινγία ππνθαησθιηθφ-ππνζπλείδεην έρεη αληηθαηαζηαζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ 
νξνινγία αληηιεπηφ εθηφο επίγλσζεο (perceived without awareness) γηα λα 
απνθεπρζεί ε έλλνηα ηνπ νξίνπ ε νπνία παξνπζηάδεη αζάθεηεο157.   
 

Παξνπζίαζε νξηζκέλσλ δεκνζηεχζεσλ, ζρεηηθψλ κε ηελ  επίδξαζε ηεο 
ππνθαησθιηθήο αληίιεςεο-αληίιεςεο εθηφο επίγλσζεο, κε ρξνλνινγηθή ζεηξά 
 1884. Οη Pierce θαη Jastrow ζε δεκνζίεπζή ηνπο παξνπζηάδνπλ πεηξάκαηα κέζσ ησλ 

νπνίσλ θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη εξεζίζκαηα πνπ δελ είλαη ζπλεηδεηά 
αληηιεπηά κπνξνχλ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ ζπλεηδεηή εκπεηξία, ζθέςε θαη 
δξαζηεξηφηεηα θαζψο κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο ησλ εξεζηζκάησλ θαηαρσξείηαη θάπνπ 
ζην αληηιεπηηθφ ζχζηεκα158. 

 1949, 1959, 1967, 1971, 1981. Οη εηζεξρφκελεο αηζζεηηθέο πιεξνθνξίεο-εξεζίζκαηα 
θαη ε ζπλείδεζε θαίλεηαη φηη ζρεηίδνληαη κε δχν ζπζηήκαηα ηνπ λεπξηθνχ 
ζπζηήκαηνο ηα νπνία ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα. Σν 
έλα ζχζηεκα θαηαγξάθεη εξεζίζκαηα ηα νπνία ΓΔΝ αληηιακβαλφκαζηε 
ζπλεηδεηά θαη ην άιιν θαηαγξάθεη εξεζίζκαηα πνπ αληηιακβαλφκαζηε 
ζπλεηδεηά. Ζ χπαξμε απηψλ ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο έρεη επηβεβαησζεί κε πεηξάκαηα απφ ην 1949 απφ ηνπο Moruzzi θαη 
Magoun, επηβεβαηψλεηαη ην 1959 απφ ηνλ Samuels θαη ην 1971 θαη 1981 απφ ηνλ 
Dixon159. Σν 1967 ν Libet θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δεκνζηεχνπλ ππέξ ηεο παξαπάλσ 
άπνςεο θαηαγξάθνληαο κε ΖΔΓ πξφζζεηε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα απφ άηνκα 
πιήξνπο εγξήγνξζεο φηαλ ηνπο αζθείηαη απηηθφ εξέζηζκα ηφζν κηθξήο έληαζεο πνπ 
δήισζαλ φηη δελ ην αληειήθζεζαλ αιιά ν εγθέθαιφο ηνπο ην θαηέγξαςε160. Δδψ 
απνδίδνπλ ηε δξάζε ηνπ ελφο ζπζηήκαηνο. Αθνινχζσο δπλακψλνληαο ηελ έληαζε 

                                            
155

 α) (Gaillard 2006), β) (Naccache 2005) 
156

 α) (Rolls 2006), ζει. 89, β) (Schiffman- Kanuk 2000), ζει. 127-128 
157

 (Berkles 2004), ζει. 3 
158

 α) (Kihlstrom 1995), ζει. 133, β)  (Pierce-Jastrow 1884) 
159

 α) (Gregory 1987), ζει. 753,  β) (Dixon 1971), γ) (Dixon 1981), δ) (Samuels 1959), ε) (Moruzzi-Magoun 
1949) 
160

α) (Gregory 1987), ζει. 753, β) (Libet 1967) 
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ηνπ εξεζίζκαηνο ηα άηνκα εληφπηζαλ ην εξέζηζκα θαη πξφζζεηε ειεθηξηθή 
δξαζηεξηφηεηα πξνζηέζεθε ζην ΖΔΓ πνπ θαη΄ απηνχο απνδίδεηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε 
ηνπ δεχηεξνπ ζπζηήκαηνο. 

  1962, 1981. Η ππνθαησθιηθή αληίιεςε μεπεξλά ηνλ κεηξηαζκφ θαη ηνπο 
πεξηνξηζκνχο ησλ απνθάζεσλ πνπ καο επηβάιιεη ε ινγηθή κε ηνπο νπνίνπο 
είλαη ζπλπθαζκέλε ε ζπλείδεζε161. Π.ρ. ηηο ζπλεηδεηέο καο ελέξγεηεο ππάξρεη ν 
έιεγρνο ηεο ζπλείδεζεο ν νπνίνο επηβάιιεη εθινγίθεπζε, πεξηνξηζκνχο θαη εζηθνχο 
θξαγκνχο ζηελ εθάζηνηε ζπκπεξηθνξά καο. Ζ ππνθαησθιηθή αληίδξαζε ηα μεπεξλά 
απηά θαη δξα πεξηζζφηεξν “αζχδνηα”. Έηζη βξίζθεη εθαξκνγέο ζηελ κειέηε ησλ 
δηεξγαζηψλ πνπ ζπληεινχλ ζε ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο φπσο ε αλνξεμία λεπξηθήο 
θχζεο ή ε ζρηδνθξέλεηα. κνηα ν Dixon ην 1981 αλαθέξεη φηη νη ππνθαησθιηθέο 

νδεγίεο δελ ππφθεηληαη ζηα  «πεξηνξηζηηθά» θαηλφκελα ηεο επίγλσζεο, θαη δελ 
απνξξίπηνληαη εχθνια ζε αληίζεζε κε ηα ελζπλείδεηα κελχκαηα πνπ πθίζηαληαη 
ηζρπξφηεξν έιεγρν162.  Σν 1962 ν Kragh παξνπζηάδεη πεηξάκαηα πνπ αθνξνχλ 
επηινγή πξνζσπηθνχ ηπηακέλσλ γηα ηελ Βαζηιηθή ρνιή Ηθάξσλ ηεο νπεδίαο θ.ά. 
θαη απνηεινχλ ην ιεγφκελν ηεζη κεραληζκνχ άκπλαο (Defense mechanism test). 
ηo ηεζη επηινγήο ν ππνςήθηνο θαιείηαη λα πεξηγξάςεη κηα ζχλζεηε εηθφλα ελφο 
αλδξηθνχ πξνζψπνπ ζηελ νπνία έρεη πξνζαξηεζεί πιεπξηθά ψζηε λα ιεηηνπξγεί 
ππνθαησθιηθά έλα ηξνκαθηηθφ πξφζσπν. Οη ππνςήθηνη νη νπνίνη ζηε ζπλνιηθά 
πξνβαιιφκελε εηθφλα ζηηγκηαία ηαξάρηεθαλ εμαηηίαο ηνπ ηξνκαθηηθνχ ππνθαησθιηθνχ 
εξεζίζκαηνο ζήκαηλε φηη δελ έιεγραλ επαξθψο ην θφβν ηνπο θαη απνξξίθζεθαλ απφ 
ηελ επηινγή.  

 
 1972. Ο Corteen θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο παξνπζηάδνπλ ην εμήο πείξακα: 

ππαγνξεχνπλ έλα πεδφ θείκελν ζην έλα απηί νξηζκέλσλ αηφκσλ νπφηε γίλεηαη 
ελζπλείδεηα αληηιεπηφ, ελψ ζην άιιν απηί αθνχγνληαη ππνθαησθιηθά ιέμεηο πνπ 
πξνεγνπκέλσο είραλ ζπζρεηηζηεί κε ειεθηξηθφ ζνθ θη έηζη απνηεινχλ ζπλαηζζεκαηηθά 
νδπλεξφ ππνθαησθιηθφ εξέζηζκα. Σν 1974 νη Henley-Dixon θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο 
παξνπζηάδνπλ έλα παξεκθεξέο πείξακα: ζην έλα απηί νξηζκέλσλ αηφκσλ αθνχγεηαη 
κνπζηθή ε νπνία γίλεηαη ελζπλείδεηα αληηιεπηή. Σαπηφρξνλα ζην άιιν απηί 
αθνχγνληαη ππνθαησθιηθά ιέμεηο. Καη ζηα δχν πεηξάκαηα ηα ππνθαησθιηθά 
εξεζίζκαηα κεησκέλεο πξνζνρήο ηνπ δεχηεξνπ απηηνχ δηακνξθψλνπλ ην θχξην 
εξέζηζκα ζην νπνίν είλαη ζηξακκέλε ε πξνζνρή ζην πξψην απηί. Σα 

απνηειέζκαηα θαη ησλ δχν πεηξακάησλ καξηπξνχλ φηη ζηνλ εγθέθαιν ππάξρεη κηα 
πξνζπλεηδεηή δηεξγαζία (preconscious) ε νπνία “απνθαζίδεη” πνηεο απφ ηηο 

εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ ππνβάζξνπ ή ηηο ππνζπλείδεηα δνζκέλεο ή ηηο 
πιεξνθνξίεο ππνβαζκηζκέλεο πξνζνρήο (ζηα παξαπάλσ πεηξάκαηα πξφθεηηαη γηα 
ηα ππνθαησθιηθά αθνπζηηθά εξεζίζκαηα ηνπ δεχηεξνπ απηηνχ) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
γηα λα δηακνξθψζνπλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηηο αληηδξάζεηο πνπ εγείξνπλ ηα άιια 
ελζπλείδεηα αληηιεπηά εξεζίζκαηα ζηα νπνία είλαη επηθεληξσκέλε ε πξνζνρή163. 
Απηή ε πξνζπλεηδεηή δηεξγαζία είλαη αθξηβψο ε δηαδηθαζία πξν-πξνζνρήο γηα 

ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο ζηηο ζει. 31 θαη 39. 

                                            
161

 α) (Gregory 1987), ζει. 754, β) (Kragh 1962), γ) (Kragh 1962Β) 
162

 α) (Dixon 1981), ζει. 64,172, β) (Dixon-Glucksberg 1982), ζει. 856 
163

 α) (Gregory 1987), ζει. 753-4, β) (Corteen- Wood 1972), γ) (Henley- Dixon 1974) 



 

49 

 1971, 1981. Ο Dixon θαζεγεηήο Φπρνινγίαο ηνπ University College ηνπ Λνλδίλνπ 

δεκνζηεχεη164: 
α) Έλα ππνθαησθιηθφ εξέζηζκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζε αλζξψπνπο αληηδξάζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ εξεζίζκαηνο, δειαδή εμάγεηαη λφεκα απφ ηα 
ππνθαησθιηθά εξεζίζκαηα παξφηη είλαη εθηφο επίγλσζεο165. 

β) Ο Dixon ηζρπξίδεηαη σο αλαληίξξεηε ζέζε φηη νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηε 
ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα ελφο ππνθαησθιηθνχ εξεζίζκαηνο θαη λα πάξνπλ ακπληηθή 
ζηάζε αλ ην λφεκα είλαη απεηιεηηθφ. Απηφ ην νλφκαζε αληηιεπηηθή άκπλα 
(perceptual defense)166.  

γ) Πεηξάκαηα πνπ δείρλνπλ ηε κεηαβνιή ηεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εγθεθάινπ 
φηαλ ππαγνξεχνληαη ιέμεηο ζην απηί αλζξψπσλ ζε θαηάζηαζε βαζέσο χπλνπ θαη ηελ 
πξφθιεζε νλείξσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελφ ησλ ιέμεσλ ρσξίο ην άηνκν λα 
μππλήζεη ζε φιε ηε δηαδηθαζία. 

δ) Τπάξρνπλ θιηληθέο κειέηεο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ Dixon φπνπ ηα ππνθαησθιηθά 
εξεζίζκαηα κεηψλνπλ ηελ αλεζπρία αλζξψπσλ φηαλ ηνπο πξνβάιινληαη 
ππνθαησθιηθέο νδεγίεο κε κελχκαηα θαζεζπραζκνχ. Ζ ππνθαησθιηθή αληίιεςε είλαη 
πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθή, εππξνζάξκνζηε, επέιηθηε ζε ζρέζε κε ηελ ελζπλείδεηε 
αληίιεςε θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζεξαπεία  Φπρνπαζνινγηθψλ 
θαηαζηάζεσλ167.  

ε) Ο Dixon ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ δχν ζπζηήκαηα, α) ην αζπλείδεην-unconscious 
πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εθηφο επίγλσζεο-ππνθαησθιηθψλ 
εξεζηζκάησλ θαη β) ην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ησλ ελζπλείδεηα αληηιεπηψλ 
πιεξνθνξηψλ. Σν θαζέλα απφ ηα δχν εμππεξεηεί δηαθνξεηηθή βηνινγηθή αλάγθε. 

Παξνπζηάδεη θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαζελφο168:  
Σν ζχζηεκα ελζπλείδεηεο αληίιεςεο: 
 δελ είλαη επαίζζεην ζε αζζελή ζήκαηα (δειαδή ζε απηά πνπ έρνπλ ππνθαησθιηθά  

ραξαθηεξηζηηθά), 
 κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη κφλν έλα πξάγκα ηε θνξά (δειαδή έρεη κηθξή 

ρσξεηηθφηεηα), 
 είλαη “αξγφ” ζε ηαρχηεηα απφθξηζεο. 
Αληίζεηα ην αζπλείδεην: 

 πξνεγείηαη θπινγελεηηθά ηνπ «ελζπλείδεηνπ» ζπζηήκαηνο, 
 είλαη πνιχ κεγάιεο  ρσξεηηθφηεηαο θαη κπνξεί λα έρεη ζπλερή ξνή εξεζηζκάησλ 

απφ φιεο ηηο αηζζήζεηο, 
 είλαη επαίζζεην ζε αζζελή εξεζίζκαηα (δειαδή απηά πνπ έρνπλ ππνθαησθιηθά  

ραξαθηεξηζηηθά), 
 εμαζθαιίδεη ηελ θαηαγξαθή κφλν φπνησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ 

επηβίσζε, ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ, βηνινγηθή πξνζαξκνγή ή ηα ελδηαθέξνληα 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ, 
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 α) (Dixon 1971), β) (Dixon 1981), γ) (Dixon-Glucksberg 1982)  
165

 (Dixon 1981), ζει. 79 
166

 (Dixon 1971), ζει.179-222,  β) (Dixon 1981), γ) (Dixon-Glucksberg 1982), ζει. 856 
167

 α) (Dixon 1981), β) (Dixon-Glucksberg 1982), ζει. 857 
168

 α) (Dixon 1981), ζει. 31,120, β) (Dixon-Glucksberg 1982) 
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 ειέγρεη ηη ζα γίλεη ελζπλείδεηα αληηιεπηφ δειαδή ηη ζα πεξάζεη ζε επίγλσζε θαη ηη 

ζα πεξάζεη ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε (long-term memory). 
 επηηξέπεη  ζε αλζξψπνπο λα ζπκνχληαη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθαλ 

ππνθαησθιηθά θαη νη κλήκεο πνπ θαηαρσξήζεθαλ  αζπλείδεηα κπνξεί αξγφηεξα λα 
επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη λα πεξάζνπλ ζηελ επίγλσζε169.  

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν ζπζηεκάησλ είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα 
ζέκαηα επηβίσζεο θαζψο ηε ζηηγκή ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο αλάγθεο ειαρηζηνπνηείηαη ε 
αλαπνθαζηζηηθφηεηα θαη ε θαζπζηέξεζε. Με πνιχ κηθξή πνζφηεηα πιεξνθνξίαο 
(δειαδή εξέζηζκα ζε ππνθαησθιηθφ επίπεδν) ε νπνία έρεη πξνεπηιεγεί απφ ην 
αζπλείδεην ζχζηεκα ν δσληαλφο νξγαληζκφο (άλζξσπνο-δψν) έρεη λα δηαιέμεη κφλν 
κεηαμχ ιίγσλ ελαιιαθηηθψλ ζπλεηδεηψλ ελεξγεηψλ. Σν ζχζηεκα ελζπλείδεηεο 
αληίιεςεο πξέπεη λα αζρνιείηαη κε πςεινχ επηπέδνπ εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ρσξίο 
λα ππεξθνξηίδεηαη απφ κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ. 

 1978. Ζ ππνθαησθιηθή αληίιεςε ρξεζηκνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο 
λεπξσηηθήο αδεθαγίαο ζε πεξηπηψζεηο παρπζαξθίαο. Σα απνηειέζκαηα 
δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνλ Silverman170.  

 1978. Ο Tyler θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηγξάθνπλ ηερληθέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 

ππνθαησθιηθή δηέγεξζε πνπ θαίλνληαη ρξήζηκεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνβηψλ171. 
 1979. O Ariam ζηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή πεξηγξάθεη ηε δξάζε πεηξακάησλ ζηα 

νπνία ε ππνθαησθιηθή αληίιεςε βειηίσζε ηελ απφδνζε ζηα καζεκαηηθά172. 
 1980. Οη Kunst-Wilson θαη Zajonc ηνπ Σνκέα Φπρηαηξηθήο Ννζειείαο θαη Φπρνινγίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Michigan δεκνζηεχνπλ ην 1980 ζην πεξηνδηθφ Science173 φηη 
“δψα θαη άλζξσπνη αλαπηχζζνπλ εχθνια ηζρπξέο πξνηηκήζεηο γηα αληηθείκελα-
εξεζίζκαηα πνπ ηνπο έρνπλ γίλεη νηθεία κέζσ επαλαιακβαλφκελσλ πξνβνιψλ. Όπσο 
δείρλνπλ ηα πεηξάκαηα κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ πξνηηκήζεηο αθφκε θαη φηαλ απηέο νη 
πξνβνιέο είλαη ηφζν ππνβηβαζκέλεο πνπ λα απνθιείεηαη ε αλαγλψξηζή ηνπο‖ δειαδή 
ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν θάησ ηνπ ζπλεηδεηνχ. 

  1988. O Janiszewski Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Μάξθεηηγθ ζην Παλεπηζηήκην ηεο 
Φιφξηληα δεκνζηεχεη ζην The Journal of Consumer Research174 πεηξάκαηα απφ ηα 
νπνία πξνθχπηεη πσο φηαλ πξνβάιιεηαη έλα εξέζηζκα εθηφο πξνζνρήο δειαδή 
ππνθαησθιηθφ, ηφηε δεκηνπξγείηαη πξνδηάζεζε θαη επηζπκία πξνο ην εξέζηζκα θαη ε 
πξνδηάζεζε απηή βξίζθεηαη εθηφο ζπλεηδεηνχ επηπέδνπ δειαδή δελ είλαη ζπλεηδεηά 
αληηιεπηή. χκθσλα κε ηνλ Janiszewski γηα ηελ πξνδηάζεζε απηή επζχλνληαη νη 
δηαδηθαζίεο πξν-πξνζνρήο. 

 1990. Πάιη ν Janiszewski Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Μάξθεηηγθ ζην Παλεπηζηήκην ηεο 

Φιφξηληα δεκνζηεχεη ζην The Journal of Consumer Research175 φηη ηα 
παξνπζηαδφκελα νπηηθά θαη ιεθηηθά εξεζίζκαηα πνπ βξίζθνληαη εθηφο πξνζνρήο 
δειαδή ηα ππνθαησθιηθά εξεζίζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε δηαθεκίζεηο, επηδξνχλ ζηελ 
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 α) (Dixon 1981), ζει.120, β) (Dixon-Glucksberg 1982), ζει.856 
170

 (Silverman 1978) 
171

(Tyrer 1978) 
172

 α) (Ariam 1979), β) (Gregory 1987), ζει. 753-4 
173

 (Kunst-Wilson& Zajonc 1980) 
174

 (Janiszewski 1988) 
175

 (Janiszewski 1990) 
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επεμεξγαζία ησλ δηαθεκηζηηθψλ πξνηξνπψλ θαη ηειηθά επεξεάδνπλ ηελ θαηαλφεζε 
θαη ζηε κλήκε ηεο δηαθήκηζεο-εξεζίζκαηνο.  

 1997.  Οη Schiffman θαη Kanuk απφ ην Πνιηηεηαθφ Παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Τφξθεο 

αλαθέξνπλ φηη νξηζκέλνη εξεπλεηέο έδεημαλ ηα αθφινπζα176:   
α) Σα ππνθαησθιηθά εξεζίζκαηα κπνξνχλ λα δηεγείξνπλ βαζηθά έλζηηθηα φπσο ε πείλα. 
β) Σα ππνθαησθιηθά εξεζίζκαηα δελ δξνπλ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο ζηνλ ίδην βαζκφ 

αιιά θαη ζην ίδην άηνκν απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή. Έηζη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα ππάξμεη 
αμηφινγε επίδξαζε είλαη ε δηαξθήο επαλάιεςε.  

γ) Ζ δηέγεξζε ησλ βαζηθψλ ελζηίθησλ δελ πξνθαιεί πάληα δξάζε δειαδή αγνξά, ηνπ 
ππνθαησθιηθά παξνπζηαδφκελνπ εξεζίζκαηνο. Γειαδή ππάξρεη απφζηαζε αλάκεζα 
ζηελ αληίιεςε θαη ζηελ πεηζψ. 

δ) Δπίζεο αλαθέξνπλ φηη ππνθαησθιηθά εξεζίζκαηα ζεμνπαιηθήο πθήο πξνθαινχλ 
αληίζηνηρε ζεμνπαιηθή θηλεηνπνίεζε. 

ε) Ζ ζπλερήο επαλάιεςε αθφκα θαη πνιχ αδχλακσλ εξεζηζκάησλ 
(ππνθαησθιηθψλ) έρεη απμεηηθφ απνηέιεζκα ζην λεπξηθφ ζχζηεκα. Σελ άπνςε 

απηή ζπλαληήζακε ζηε ζειίδα 63 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
ζη) Μεγάια θαηαζηήκαηα ελζσκαηψλνπλ ππνθαησθιηθά κελχκαηα ζηελ κνπζηθή πνπ 

παίδεηαη απφ ηα ερεία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγνξψλ ηα νπνία έρνπλ ζθνπφ λα 
πξνηξέςνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο λα γίλνπλ πην παξαγσγηθνί ζηελ εξγαζία ηνπο θαη λα 
απνηξέςνπλ ηπρφλ ιεζηέο απφ ηελ θινπή πξντφλησλ ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 1998.   Οη Mowen θαη Minor απφ ην Πνιηηεηαθφ Παλεπηζηήκην ηεο Οθιαρφκα θαη ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Σέμαο αληίζηνηρα177 αλαθέξνπλ: 
α) Έξεπλεο πνπ δείρλνπλ φηη ε ππνθαησθιηθή δηαθήκηζε είλαη ηθαλή λα πξνθαιέζεη 

αλεζπρία θη ελδηαθέξνλ.  
β) Ζ πξνβνιή δηαθάλεηαο γηα γλσζηφ απνξξππαληηθφ κάιιηλσλ ξνχρσλ κε δηάξθεηα θάησ 

ηεο αλαγθαίαο γηα ελζπλείδεηε αλαγλψξηζε-δειαδή ππνθαησθιηθή, αχμεζε ηελ 
εθηίκεζε ηνπ θνηλνχ γηα απηφ ην απνξξππαληηθφ έλαληη άιισλ γηα ηα νπνία δελ 
ππήξρε αληίζηνηρε ππνθαησθιηθή πξνβνιή.  

γ) Δπίζεο αλαθέξνπλ φηη έρνπλ πξνηαζεί δχν ζεσξίεο εξκελείαο ηεο ππνθαησθιηθήο 
δηαθήκηζεο: 

i) Θεσξία ησλ απμαλφκελσλ επηδξάζεσλ (incremental effects theory): Ζ ζεσξία 

απηή ππνζηεξίδεη φηη ε επαλαιακβαλφκελε πξνβνιή νπνηνπδήπνηε εξεζίζκαηνο 
“ρηίδεη” ζηαδηαθά ζην λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ θαηαλαισηή κηα αλαπαξάζηαζε ηνπ 
εξεζίζκαηνο. Απηφ ζε θάπνην βαζκφ πξνθαιεί αιιαγέο ζηηο ελέξγεηεο ησλ 
θαηαλαισηψλ έζησ θη αλ ε πξνβνιή δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ ζεαηή-δειαδή είλαη 
ππνθαησθιηθή. ηελ παξνχζα ζεσξία απαηηνχληαη πνιιέο επαλαιήςεηο-
πξνβνιέο ψζηε λα ιάβνπλ ρψξα ηα παξαπάλσ178. Σελ άπνςε απηή ζπλαληήζακε 

ζηηο ζειίδεο 51 θαη 63. 
ii) Φπρνδπλακηθή ζεσξία ηεο εγξήγνξζεο (psychodynamic theory of arousal) 

ππνζηεξίδεη φηη νη αζπλείδεηεο επηζπκίεο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ κε εξεζίζκαηα 
πνπ παξνπζηάδνληαη ππνθαησθιηθά. 
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 (Schiffman- Kanuk 1997), ζει. 154-155 
177

 (Mowen-Minor 1998), ζει. 69-70 
178

 (Mowen-Minor 1998), ζει.70 
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 2001. Κπθινθνξεί απφ ηηο εθδφζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθφξδεο ν ζπιινγηθφο 
ηφκνο ΟUT OF MIND, varieties of unconscious processes, ed. B.D.Gelder ηνπ 
Δξγαζηεξίνπ Γλσζηηθήο Νεπξνεπηζηήκεο, Παλεπηζηήκην Tilburg, Oιιαλδία θαη 
Δξγαζηεξίνπ Νεπξνθπζηνινγίαο ηνπ Σνκέα Ηαηξηθήο Παλεπηζηήκην Louvain, Βέιγην, 
θαη ησλ ζπλεξγαηψλ πνπ παξέρεη πιεζψξα λέσλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο αζπλείδεηεο 
δηεξγαζίεο ηνπ εγθεθάινπ179.  

 2001. Κπθινθνξεί απφ ηηο εθδφζεηο ηνπ Σερλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηεο 
Μαζζαρνπζέηεο (ΜΗΣ) έλαο ζπιινγηθφο ηφκνο πνιιψλ ζπγγξαθέσλ κε ηίηιν “H 
Γλσζηηθή Νεπξνεπηζηήκε ηεο ζπλείδεζεο (The cognitive neuroscience of 
consciousness)” κέζα απφ ηνλ νπνίν αληινχκε ηα παξαθάησ. Οη S.Dehaene, 
L.Naccache απφ ην Ννζνθνκείν Frederic Joliot Γαιιίαο αλαθέξνπλ:  

α). “..ήκεξα είκαζηε ζε ζέζε κε ηηο ζχγρξνλεο απεηθνληζηηθέο κεζόδνπο λα βιέπνπκε 
θαη λα ραξηνγξαθνχκε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ εκπιέθνληαη ζε αζπλείδεηεο 
ιεηηνπξγίεο... αιιά θαη ζε ελζπλείδεηεο ιεηηνπξγίεο‖180 

β) “Γηα λα γίλεη θάηη ζπλεηδεηά αληηιεπηφ ρξεηάδεηαη ην εξέζηζκα λα έρεη επαξθή δηάξθεηα 
θαη θαζαξόηεηα*‖ αιιηψο γίλεηαη αληηιεπηφ ρσξίο επίγλσζε ή ζπλψλπκα είλαη 
ππνθαησθιηθφ. Αλ ε δηάξθεηα ηνπ εξεζίζκαηνο κεγαιψλεη ζηαδηαθά ηφηε πεξλά ζηελ 
ελζπλείδεηε επίγλσζε. Αλαιπηηθφηεξα φηαλ έλα εξέζηζκα πξνζπίπηεη ζηνπο 
αηζζεηηθνχο ππνδνρείο ησλ αηζζεηήξησλ νξγάλσλ ηφηε ππάξρνπλ δχν 
ραξαθηεξηζηηθέο ρξνληθέο δηάξθεηεο εξεζίζκαηνο ή θαηψθιηα-φξηα ζηελ επεμεξγαζία 
ηεο εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίαο. Σν πξψην ζρεηίδεηαη κε ην θαηψθιη ελεξγνπνίεζεο 
ησλ εκπιεθφκελσλ λεπξψλσλ θαη ην δεχηεξν είλαη ην θαηψθιη ζπλεηδεηήο αληίιεςήο 
ηνπ. Σν δεχηεξν είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην πξψην. Σα εξεζίζκαηα κε δηάξθεηα 
κεηαμχ ησλ δχν θαησθιίσλ ππξνδνηνχλ ηνπο εκπιεθφκελνπο λεπξψλεο, 
ελεξγνπνηνχλ ηα λεπξσληθά δίθηπα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνθαησθιηθή αληίιεςε 
αιιά φρη ηα λεπξσληθά δίθηπα ελζπλείδεηεο αληίιεςεο (βιέπε Δηθφλα 4-1)181. 

γ) Δξεζίζκαηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην νπηηθφ πεδίν ζε ζέζεηο φπνπ δελ επηθεληξψλεηαη ε 
πξνζνρή π.ρ. πεξηθεξεηαθά, δελ γίλνληαη ελζπλείδεηα αληηιεπηά φκσο ηα 
εξεζίζκαηα απηά επεμεξγάδνληαη “θξπθά” ζηνλ εγθέθαιν182. 

δ) Έθζεζε ζε ππνθαησθιηθά εξεζίζκαηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζηνλ εγθέθαιν 
αιιαγέο ζε λεπξσληθέο ζπλάςεηο κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο183. 

ε) Ζ απηφκαηε ή αζπλείδεηε επεμεξγαζία ελφο εξεζίζκαηνο (φπσο ηα νξίδεη ε Γλσζηηθή 
Φπρνινγία, ζει.39) ζηεξίδεηαη ζε πνιιαπινχο εμεηδηθεπκέλνπο επεμεξγαζηέο-
λεπξσληθά δίθηπα πνπ νλνκάδνληαη modules184. 

ζη) Έλαο άιινο ηξφπνο ψζηε έλα εξέζηζκα (πνπ ην νλνκάδνπκε ζηφρν-target) λα κε γίλεη 

ζπλεηδεηά αληηιεπηφ παξφηη έρεη κεγάιε δηάξθεηα είλαη λα ην “θαιχςνπκε” κε έλα 
δεχηεξν εξέζηζκα (πνπ ην νλνκάδνπκε κάζθα-mask) π.ρ. έλα ιεπθφ θαξέ πνπ 

πξνεγείηαη ή αθνινπζεί απφ απηφ πνπ επηζπκνχκε λα θαιπθζεί. Ζ κέζνδνο απηή 

                                            
179

 (Gelder 2001) 
180

 (Dehaene 2001), ζει.7, 22 
*
 θαζαξφηεηα πξνθχπηεη απφ ηελ επαξθή ΑΝΣΗΘΔΖ (contrast) 

181
 (Dehaene 2001),ζει. 7, 18-19  

182
 (Dehaene 2001),ζει. 8 

183
 (Dehaene 2001),ζει. 9 (ππνζεκείσζε) 

184
 (Dehaene 2001),ζει. 12 
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νλνκάδεηαη ζπγθάιπςε-masking. Γηα ηε ζπγθάιπςε γίλεηαη εθηελέζηεξνο ιφγνο ιίγν 

πην θάησ ζηε ζειίδα 58. 
 2001. Ζ Ν.Κanwisher απφ ην Σκήκα Δγθεθάινπ θαη Γλσζηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ ΜΗΣ 

(Massachusetts Institute of Technology) αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ ηα εμήο:  
α) Έλα νπηηθφ εξέζηζκα πνπ είλαη ηφζν αρλφ ψζηε λα κελ γίλεηαη ελζπλείδεηα αληηιεπηφ-

δειαδή είλαη ππνθαησθιηθφ πξνθαιεί λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα ζε πεξηνρέο ηνπ 
νπηηθνχ θινηνχ ε νπνία κπνξεί λα θαηαγξαθεί απφ ηελ απεηθνληζηηθή κέζνδν 
fMRI (είδνο καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ)185. 

β)  Έρεη παξαηεξεζεί φηη ππνθαησθιηθά εξεζίζκαηα πξνθαινχλ λεπξσληθή 
δξαζηεξηφηεηα θαη έλα πιήζνο άιιεο απνθξίζεηο φπσο εμαγσγή πιεξνθνξίαο απφ ην 
εξέζηζκα, πξνεηνηκαζία κειινληηθψλ θηλήζεσλ, ελλνηνινγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 
επηπηψζεηο θ.φ.θ.186  

 2001. Οη Μerikle, Smilek θαη Eastwood απφ ην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Waterloo Ontario) αλαθέξνπλ ηα εμήο: «Δπηπιένλ ζπκπεξαίλεηαη  φηη ηα 
πξνβαιιφκελα ππνθαησθιηθά εξεζίζκαηα κπνξνχλ λα πξνθαηαιάβνπλ θαη 
πξντδεάζνπλ ηε ζπλείδεζε ζρεηηθά κε ην πνηα εξεζίζκαηα ζα θαηαζηήζεη ελζπλείδεηα 
θαη πψο ζα βησζνχλ ελζπλείδεηα.....Τα παξαπάλσ δεδνκέλα είλαη ζηηβαξά 
εδξαησκέλα... Απνκέλεη λα εληνπηζηνύλ νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζπκβαίλνπλ 
απηά‖ 187. 

 2001. Οη Watanabe, Nanez θαη Sasaki απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Βνζηψλεο, ην 
Πνιηηεηαθφ Παλεπηζηήκην ηεο Αξηδφλα θαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν ηεο Μαζζαρνπζέηεο 
αληίζηνηρα δεκνζηεχνπλ ζην Nature φηη ππάξρεη κάζεζε πνπ ιεηηνπξγεί 
ππνθαησθιηθά, ιακβάλεη ρψξα ρσξίο λα έρνπκε επίγλσζε ηνπ εξεζίζκαηνο, ρσξίο 
λα αθηεξψλεηαη πξνζνρή ζην ππνθαησθιηθφ εξέζηζκα θαη ρσξίο λα ππάξρεη ζρέζε 
απηνχ κε ην ηαπηφρξνλα ζπλεηδεηά επηηεινχκελν έξγν. Πην ζπγθεθξηκέλα 

πξφβαιιαλ επαλεηιεκκέλα έλα θεληξηθφ ζέκα κε ην νπνίν θαηαπηάλνληαλ νη ζεαηέο. 
ην θφλην ηεο πξνβαιιφκελεο εηθφλαο (πεξηθεξηθά) ππήξρε κηα πνιχ ακπδξή θίλεζε 
πνπ δελ γηλφηαλ αληηιεπηή. Παξφηη ήηαλ θάησ απφ ην φξην ηεο νπηηθήο αληίιεςεο ησλ 
ζεαηψλ δειαδή ππνθαησθιηθή θαη άζρεηε κε ην θεληξηθφ ζέκα ηεο εηθφλαο 
δηαπηζηψζεθε φηη κε επαλαιακβαλφκελε πξνβνιή έδξαζε ζηνπο ζεαηέο. 
Καηαθιείνληαο νη ζπγγξαθείο ζπκπεξαίλνπλ φηη ηα ππνθαησθιηθά εξεζίζκαηα 
πξνβαιιφκελα επαλαιακβαλφκελα επαηζζεηνπνηνχλ ην νπηηθφ καο ζχζηεκα. Δπίζεο 
ζπλαληάηαη ε πξφηαζε φηη ν εγθέθαινο πηνζεηεί ηαρχηαηα θαη ζπλερψο εθείλα ηα 
εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ είλαη ελδηαθέξνληα θαη ζεκαληηθά γηα ηνλ ζεαηή 
θαη επίζεο εκπίπηνπλ ζηα ελδηαθέξνληά ηνπ188. 

 2003. Ο Hoshiyama θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δπηζηεκψλ 
Φπζηνινγίαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Nagoya ηεο Ηαπσλίαο 
δεκνζηεχνπλ189 φηη ρξεζηκνπνίεζαλ Μαγλεηηθή Δγθεθαινγξαθία θαη 
Ζιεθηξνεγθεθαινγξαθία γηα λα ειέγμνπλ ηελ θχζε ηεο Τπνθαησθιηθήο αληίιεςεο 
απφ άπνςε Φπζηνινγίαο. Παξνπζηάζηεθαλ 3 είδε εξεζηζκάησλ, κνξθέο πξνζψπσλ, 

                                            
185

 α) (Kanwisher 2001), ζει. 100, β) (Tootell 1999) 
186

 (Kanwisher 2001), ζει. 103  
187

 (Merikle 2001Β), ζει. 115, 117, 128, 129, 132 
188

 (Watanabe-Náñez-Sasaki 2001) 
189

 (Hoshiyama 2003)  

http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=
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γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ θαη ηειείεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο 
ρξνληθέο δηάξθεηεο (α. πνιχ κηθξή δηάξθεηα-16 ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ- ms ψζηε 
λα είλαη ππνθαησθιηθφ δειαδή λα δηαθεχγεη ηεο επίγλσζεο, β. κεζαία δηάξθεηα -32 
ms- θαη κεγάιε δηάξθεηα -48 ms- ψζηε λα γίλεηαη ελζπλείδεηα αληηιεπηφ). 
Καηαγξάθεθε εκθαλήο καγλεηηθή θαη ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ην δεμί 
εγθεθαιηθφ εκηζθαίξην 8 πγεηψλ εζεινληψλ θαη γηα ηνπο ηξεηο ηχπνπο θαη γηα ηηο ηξεηο 
δηάξθεηεο εξεζηζκάησλ αθφκα θαη απηψλ πνπ ήηαλ ππνθαησθιηθά. Η δξαζηεξηφηεηα 
ήηαλ κεγαιχηεξε γηα ηηο εηθφλεο ησλ ππνθαησθιηθά παξνπζηαδφκελσλ 
πξνζψπσλ θαη κηθξφηεξε γηα ηηο ππνθαησθιηθά δνζκέλεο ηειίηζεο. 

 2003. Οη Seitz θαη Watanabe απφ ην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 
Βνζηψλεο δεκνζηεχνπλ ζην πεξηνδηθφ Nature190 φηη ε έθζεζε ζε ππνθαησθιηθφ 

εξέζηζκα πξνθαιεί κάζεζε ρσξίο ην άηνκν λα πξέπεη λα δψζεη πξνζνρή θαη ρσξίο 
ην εξέζηζκα λα έρεη ζρέζε κε ην έξγν πνπ εθηειείηαη ελζπλείδεηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
ζηηγκή.  

 2005. Ο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Φπρνινγίαο ζην Κέληξν Δγθεθάινπ θαη Μλήκεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βνζηψλεο Watanabe παξνπζηάδεη ηα επξήκαηά ηεο νκάδαο 
ηνπ ζρεηηθά κε ην λεπξνινγηθφ κεραληζκφ ηεο ππνθαησθιηθήο κάζεζεο (27 θαη 28 
ΜΑΨΟΤ ζηε δηεκεξίδα ηεο ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΔΝΧΖ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ζην LOS 
ANGELES)191. Γειψλεη φηη ζχκθσλα κε παιαηφηεξα αιιά θαη κε πξφζθαηα 
πεηξακαηηθά ηνπο επξήκαηα ε ππνθαησθιηθή κάζεζε είλαη δπλαηή θαη φηη ν εγθέθαινο 
κπνξεί λα καζαίλεη ρσξίο ελζπλείδεηε επηθεληξσκέλε πξνζνρή. Μάιηζηα ε 
ππνθαησθιηθή απηή κάζεζε δηαηεξείηαη γηα αξθεηφ δηάζηεκα. Σα πεηξάκαηά ηνπ 
πεξηζηξέθνληαλ θπξίσο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νπηηθνχ θινηνχ ζε ππνθαησθιηθά 
νπηηθά εξεζίζκαηα. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην πείξακα δελ αληηιήθζεθαλ ζπλεηδεηά ηελ 
πιεξνθνξία αιιά ηελ θαηέγξαςαλ ππνθαησθιηθά ζηνλ νπηηθφ θινηφ. “Δίλαη δπλαηφ ν 
εγθέθαινο λα αιιάμεη ρσξίο κεγάιε πξνζπάζεηα.....θαη ρσξίο λα δίλνπκε πξνζνρή ”. 

 2005, 2006. Ο Naccache, ν Gaillard θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ απφ ην Δζληθφ 

Ηλζηηηνχην Τγείαο θαη Ηαηξηθήο Έξεπλαο ηεο Γαιιίαο θαη απφ ην Σκήκα Κιηληθήο 
Νεπξνθπζηνινγίαο, Νεπξνινγίαο θαη Νεπξνρεηξνπξγηθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ Salpêtriere 
ζηε Γαιιία, δεκνζηεχνπλ192 φηη ιέμεηο παξνπζηαδφκελεο ππνθαησθιηθά πξνθαινχλ 
καθξάο δηάξθεηαο εγθεθαιηθέο δηεξγαζίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο 
ζην ρψξν ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη νη εγθεθαιηθέο δηεξγαζίεο 
κεηξήζεθαλ ελδνθξαληαθά κε ειεθηξφδηα βπζηζκέλα ζηα ακχγδαια-δνκέο πνπ 
απνηεινχλ εγθεθαιηθά θέληξα αληακνηβήο θαη ηηκσξίαο. 

 2005. Οη Dr. Seitz θαη Watanabe απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Βνζηψλεο θαη νη Lefebvre 

θαη Jolicoeur απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Μφληξεαι δεκνζηεχνπλ απφ θνηλνχ ζην 
πεξηνδηθφ Current Biology193. Θεσξψληαο δεδνκέλε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εγθεθάινπ γηα 
ππνθαησθιηθή κάζεζε πξνζπαζνχλ λα ηε ζπζρεηίζνπλ κε ην κεραληζκφ επηινγήο 
ησλ εξεζηζκάησλ πνπ ππάξρνπλ γχξσ καο.    

 2006. Ο Tony Ro απφ ην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Rice ζην Υηνχζηνλ 
ηνπ Σέμαο ζε άξζξν ηνπ αλαθέξεη ηα αθφινπζα: “Έρνπκε δχν δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

                                            
190

 (Seitz-Watanabe 2003) 
191

 (Watanabe 2005) 
192

 α) (Naccache 2005), β) (Gaillard 2006)  
193

(Seitz 2005) 
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φξαζεο δειαδή δύν δηαθνξεηηθνύο κεραληζκνύο επεμεξγαζίαο ηεο νπηηθήο 
πιεξνθνξίαο, ηελ αζπλείδεηε θαη ηελ ελζπλείδεηε194 Σα αζπλείδεηα εξεζίζκαηα 
κπνξνχλ απηφκαηα λα επεξεάδνπλ ηηο ελέξγεηέο καο195.... Ζ αζπλείδεηε ιεηηνπξγία ηεο 
φξαζεο ζηεξίδεηαη ζε πξψηκεο θαη πξσηνγελείο λνεηηθέο δηεξγαζίεο θαη ιεηηνπξγεί 
ηαρχηεξα απφ ηελ ελζπλείδεηε νπηηθή αληίιεςε .... ε πξψηε κπνξεί λα παξάγεη 
δξάζεηο θαη λα θαζνδεγεί πξάμεηο επεηδή πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε γεγνλφηα πνπ 
πξνθχπηνπλ αηθληδηαζηηθά φπσο γηα παξάδεηγκα ην πηάζηκν ελφο βηβιίνπ πνπ πέθηεη 
μαθληθά. Ζ αζπλείδεηε όξαζε είλαη ηαρύηεξε θαη πην αθξηβήο από ηελ 
ελζπλείδεηε196.... Ζ ελζπλείδεηε όξαζε είλαη πην αξγή, κνηάδεη λα πεξηνξίδεηαη ζε 
ζρέζε κε ηελ αζπλείδεηε φξαζε ζην πνζφ ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα 
δηαρεηξηζηεί, π.ρ. κπνξνχκε λα είκαζηε ζπλεηδεηά ελήκεξνη γηα έλα πξάγκα θάζε 
ζηηγκή197....Σν νπηηθφ καο ζχζηεκα επηιέγεη έλα πεξηνξηζκέλν πνζφ πιεξνθνξίαο πνπ 
πεξλά απφ ηελ αζπλείδεηε επεμεξγαζία ζηελ ελζπλείδεηε επίγλσζε198....”. Οη 
απφςεηο ηνπ ζπκπίπηνπλ κε ηηο απφςεηο πνπ είρε γξάςεη ν Dixon ην 1981 (βιέπε ζει. 
49). 

 2007,  2008. Δξεπλεηέο απφ ην University College ηνπ Λνλδίλνπ (νη Dr B. Bahrami θαη 
νη ζπλεξγάηεο, ηoπ Ηλζηηηνχηνπ Γλσζηηθήο θαη Απεηθνληζηηθήο Νεπξνεπηζηήκεο θαη ηνπ 
ηκήκαηνο Φπρνινγίαο δεκνζηεχνπλ199 φηη αλαθάιπςαλ πεηζηήξηα ζε επίπεδν 
Φπζηνινγίαο πνπ δείρλνπλ φηη νη ππνθαησθιηθά παξνπζηαδφκελεο εηθφλεο ειθχνπλ κε 
ζπλεηδεηά ηελ πξνζνρή ηνπ εγθεθάινπ θαη αθήλνπλ ζηα θέληξα επεμεξγαζίαο ηνπ 
εγθεθάινπ ηα ίρλε ηνπο. Έηζη νη δηαθεκίζεηο πνπ πεξηέρνπλ ππνθαησθιηθά 
παξνπζηαδφκελεο εηθφλεο αθήλνπλ ην ίρλνο ηνπο ζηνλ εγθέθαιν. Πην 
ζπγθεθξηκέλα φηαλ ζηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζην πείξακα πξνβάιινληαλ 
ππνθαησθιηθά νπηηθά εξεζίζκαηα, ηφηε νη εξεπλεηέο αλίρλεπζαλ λεπξσληθή 
δξαζηεξηφηεηα ζηνλ πξσηεχνληα νπηηθφ θινηφ (V1), κε ηε ρξήζε ελφο πξνεγκέλνπ 
είδνπο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο (ηελ fMRI -functional magnetic resonance imaging). 
Απηφ ζεκαίλεη πξψηνλ φηη ε ππνθαησθιηθή πιεξνθνξία θαηαγξάθεηαη απφ ηα 
αηζζεηήξηα φξγαλα-αηζζεηηθνχο ππνδνρείο θαη δεχηεξνλ ηπγράλεη ηεο πξνζνρήο ηνπ 
αηφκνπ πεξλψληαο ζηνλ πξσηεχνληα νπηηθφ θινηφ V1 ζηνλ ηληαθφ ινβφ 
πξνθαιψληαο ηνπ λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα. Κη φια απηά ρσξίο επίγλσζε θαη 
ζπκκεηνρή ηεο ζπλείδεζεο. Ο Dr. Bahrami δήισζε200 φηη: «Σν ελδηαθέξνλ είλαη φηη ν 
εγθέθαιφο καο θαηαρσξίδεη πξάγκαηα γηα ηα νπνία εκείο δελ είκαζηε θαη δελ 
κπνξνχκε πνηέ λα είκαζηε ελήκεξνη. Γείμακε φηη ππάξρεη αληαπφθξηζε ηνπ 
πξσηεχνληα νπηηθνχ θινηνχ ηνπ εγθεθάινπ ζε ππνθαησθιηθέο εηθφλεο πνπ ηξαβνχλ 
ηελ πξνζνρή καο ρσξίο λα έρνπκε θαλ ηελ εληχπσζε φηη είδακε θάηη. Απηά ηα 
επξήκαηα ζηνρεχνπλ πξνο ηελ ππνθαησθιηθή δηαθήκηζε…» Λίγν πην θάησ ν Dr. 
Bahrami αλαθέξεη: «Όηαλ ν άλζξσπνο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε πνιιά πξάγκαηα θαη ε 
πξνζνρή ηνπ πξέπεη λα επηκεξηζηεί ηφηε δελ θαηαγξάςακε θακία λεπξσληθή 
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 (Ro 2006) ζει. 351 
195

 (Ro 2006), ζει. 336, 338 
196

 (Ro 2006), ζει. 340, 351 
197

 (Ro 2006), ζει. 351-352 
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 (Ro 2006), ζει.349 
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 (Bahrami 2007) 
200

 (Bahrami 2007Α) 
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δξαζηεξηφηεηα ζηνλ πξσηεχνληα νπηηθφ θινηφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα ππάξμεη 

αληαπφθξηζε θαη θαηαρψξηζε ησλ ππνθαησθιηθψλ εξεζηζκάησλ ρξεηάδεηαη θάπνηα 
ζηνηρεηψδεο πξνζνρή ζην ζεκείν φπνπ πξνβάιινληαη.» 

 2008. Ο Dr. Μ.Pessiglione θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ απφ ην Κέληξν Νεπξναπεηθνλίζεσλ 
ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Νεπξνινγίαο ηνπ University College ηνπ Λνλδίλνπ θαη απφ ην 
αληίζηνηρν θέληξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Pierre θαη Marie Curie ζην Παξίζη δεκνζηεχνπλ 
ζην πεξηνδηθφ Νeuron 201 θαη αλαδεκνζηεχεη ην πεξηνδηθφ Nature202 φηη  
―πκπεξαίλνπκε φηη ν εγθέθαιφο καο κπνξεί λα κάζεη απφ ηελ επεμεξγαζία 

πξνβαιιόκελσλ πξνηξνπώλ πνπ ζπλδένληαη κε ακνηβή-επραξίζηεζε φηαλ 
απηέο δίλνληαη ζε ππνθαησθιηθό επίπεδν -ρσξίο επίγλσζε. Γεκηνπξγεί δε ξνπή 
πξνο απηέο όηαλ πξόθεηηαη λα δηαιέμεη.‖ Ο θχξηνο εξεπλεηήο ηνπ άξζξνπ δειψλεη 
φηη: ― Πνιινί άλζξσπνη δηαηείλνληαη φηη ε δηαίζζεζή ηνπο είλαη πην απνηειεζκαηηθή 

                                            
201

 α) (Pessiglione 2008), β) (Pessiglione 2008Α) 
202

 (Pessiglione 2008Β) 

Δηθφλα 6-1 1δεπηεξφιεπην θηλνχκελεο εηθφλαο ζην ζχζηεκα εθπνκπήο PAL 

 

Δηθφλα 6-2 Σερληθή θαηαζθεπήο νπηηθψλ εξεζηζκάησλ ρακειήο θσηεηλφηεηαο, αληίζεζεο θαη κηθξήο 
δηάξθεηαο    
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από ηηο ζπλεηδεηέο απνθάζεηο θαη θξίζεηο ηνπο. Τέηνηνη ηζρπξηζκνί κπνξεί λα 
βαζίδνληαη ζε ππνθαησθιηθά ζήκαηα πνπ δέρζεθε ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή 
ζε ζπλδπαζκό κε πξνζσπηθέο επηινγέο‖. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ 
έθηηαμαλ ππνθαησθιηθέο πξνηξνπέο πνπ ηηο ζπλέδεζαλ κε νηθνλνκηθά νθέιε. Ο 
εγθέθαινο θαηέγξαςε απηέο ηηο ππνθαησθιηθέο πξνηνπέο θη απηφ αληρλεχηεθε κέ έλα 
πξνεγκέλν είδνο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο (ηελ fMRI-functional magnetic resonance 
imaging). 

 2010. Ο Μ. Eysenck  θαζεγεηήο Φπρνινγίαο ζην Royal Holloway University ηνπ 
Λνλδίλνπ ζε κνλνγξαθία ηνπ ζρεηηθή κε ηε Γλσζηηθή Φπρνινγία πνπ δηδάζθεηαη  
κεηαμχ άιισλ θαη ζην Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο 
αθηεξψλεη δχν νιφθιεξα θεθάιαηα γηα ην ζέκα ηεο αληίιεςεο εθηφο επίγλσζεο-
ππνθαησθιηθή. πγθεθξηκέλα ην Κεθάιαην 4 κε ηίηιν «Αληίιεςε ρσξίο επίγλσζε;» θαη 
ζην Κεθάιαην 13 κε ηίηιν «Μάζεζε ρσξίο επίγλσζε;». Καηαιήγνληαο αλαθέξεη φηη 
έρνπκε πνιιέο απνδείμεηο γηα ηελ χπαξμε κε ζπλεηδεηήο αληίιεςεο δειαδή 
ππνθαησθιηθήο θαη ζε πγηή άηνκα αιιά θαη ζε αζζελείο κε εγθεθαιηθή βιάβε, 
γεγνλφο πνπ εληζρχεη αθφκα πεξηζζφηεξν  ηελ παξαπάλσ ζέζε. Παξφηη ηα ζηνηρεία 
γηα ηε κε ζπλεηδεηή αληίιεςε είλαη αξθεηά πεηζηηθά ππάξρεη δήηεκα ζεσξεηηθήο 
θαηαλφεζεο ησλ επξεκάησλ δειαδή δελ έρνπκε ζεσξία πνπ λα ηελ εξκελεχεη. Αιιά 
εθφζνλ θαλείο δελ θαηαιαβαίλεη αθφκα ηη είλαη απηφ πνπ θάλεη ζπλεηδεηέο ηηο 
ζπλεηδεηέο αληηιήςεηο δελ έρεη θαη πνιχ λφεκα λα δεηάκε αλάινγεο εμεγήζεηο γηα ηε 
κε ζπλεηδεηή αληίιεςε απηή ηε ζηηγκή203. 

 2014.  Ο J.Bargh204 θαζεγεηήο Φπρνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Yale αλαθέξεη: 
«φηαλ απνθαζίδνπκε ηη ζα ςεθίζνπκε, ηη ζα αγνξάζνπκε, πνχ ζα πάκε γηα δηαθνπέο 
θαη κπξηάδεο άιια πξάγκαηα, ζπνπδαίν ξφιν παίδνπλ ζθέςεηο εθηφο ζπλείδεζεο γηα 
ηηο νπνίεο δελ έρνπκε θαλ επίγλσζε»205. «κειέηεο δείρλνπλ φηη έλα εξέζηζκα πνπ 
έγηλε αληηιεπηφ εθηφο επίγλσζεο απφ θάπνηνλ, αξθεί  ψζηε λα επηδηψμεη έλα 
ζηφρν ρσξίο επίγλσζε ηνπ πψο μεθίλεζε απηή ε επηδίσμε. Γελ απαηηείηαη πξνο 
ηνχην θακηά ελζπλείδεηε εμέηαζε-επηθχιαμε ή ειεχζεξε βνχιεζε»206. 

 

Σερληθέο θαηαζθεπήο εξεζηζκάησλ εθηφο επίγλσζεο   
Αθνινπζεί παξνπζίαζε ηερληθψλ θαηαζθεπήο εξεζηζκάησλ εθηφο επίγλσζεο: 
1) Τπνθαησθιηθά εξεζίζκαηα207 (subthreshold stimuli): εξεζίζκαηα πνπ έρνπλ κηθξή 

θσηεηλή έληαζε ή έρνπλ κηθξή αληίζεζε (contrast) κε ηελ ππφινηπε εηθφλα ή κηθξή 
ρξνληθή δηάξθεηα.  Έλα δεπηεξφιεπην θηλνχκελεο εηθφλαο ζην ζχζηεκα εθπνκπήο 
PAL πνπ ηζρχεη ζηελ Δπξψπε απνηειείηαη απφ 25 δηαθνξεηηθά θαξέ, δειαδή 25 
ζηαηηθέο εηθφλεο ζε αθνινπζία φπσο ζηελ Δηθφλα 6-1. ηε ζπλέρεηα (Δηθφλα 6-2) 
απεηθνλίδεηαη ελδεηθηηθά ε ηερληθή θαηαζθεπήο απηήο ηεο θαηεγνξίαο νπηηθψλ 
εξεζηζκάησλ. Σν νπηηθφ εξέζηζκα πνπ επηδηψθεηαη λα γίλεη εθηφο επίγλσζεο είλαη ε 
εηθφλα ηνπ ινπινπδηνχ. Αξρηθά κεηψλεηαη ε θσηεηλφηεηα (brightness) θαη ε αληίζεζε 
(contrast) ηεο εηθφλαο κε ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θσηνγξαθηψλ. Ζ εηθφλα κεησκέλεο 

                                            
203

 (Eysenck 2010), ζει. 86-87  
204

 (Bargh 2014) 
205

 (Bargh 2014), ζει. 32 
206

 (Bargh 2014), ζει. 37 
207

 α) (Pratkanis-Greenwald 1988), ζει. 340, β) (Dehaene 2001), ζει. 7-9 
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θσηεηλφηεηαο θαη αληίζεζεο ηνπ ινπινπδηνχ εηζάγεηαη ζηε ζέζε ελφο απφ ηα 25 
πξνυπάξρνληα θαξέ. Ζ δηάξθεηα ελφο θαξέ είλαη 1/25 δεπηεξνιέπηνπ δειαδή 40 ms, 
ζπλεπψο πνιχ κηθξή. Ζ δηάξθεηα κπνξεί λα απμεζεί αλ εηζαρζεί  ε εηθφλα ινπινπδηνχ 
δχν ή ηξεηο θνξέο ζπλερφκελα. Απμαλνκέλεο φκσο ηεο δηάξθεηαο ηεο εηθφλαο ηνπ 
ινπινπδηνχ απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα ελζπλείδεηεο πιένλ αληίιεςεο ηεο.   

  
2) πγθαιπκκέλα εξεζίζκαηα (masked stimuli): πγθάιπςε208 (masking) είλαη ε 

κέζνδνο κείσζεο ηεο νξαηφηεηαο ελφο νπηηθνχ εξεζίζκαηνο-π.ρ. κηαο εηθφλαο, ην 
νπνίν επηζπκνχκε λα θαηαζηήζνπκε «αφξαην» παξφηη ππάξρεη. Απηφ επηηπγράλεηαη 

κέζσ ηεο θαηάιιειεο πξνβνιήο ελφο άιινπ νπηηθνχ εξεζίζκαηνο πνπ νλνκάδεηαη 
κάζθα-mask. Ζ εηθφλα πνπ επηζπκνχκε λα θξχςνπκε νλνκάδεηαη ζηφρνο-target. Σν 
εξέζηζκα-κάζθα εκπνδίδεη ηελ επεμεξγαζία ηνπ εξεζίζκαηνο-ζηφρνπ θαζψο θαη ηελ 
ελζπλείδεηε αληίιεςή ηνπ. Απέρνπλ δε ρξνληθά κεηαμχ ηνπο κεξηθά ρηιηνζηά ηνπ 
δεπηεξνιέπηνπ.  Αλ ε κάζθα αθνινπζεί ην ζηφρν ή αλ ε κάζθα πξνεγείηαη ηνπ ζηφρνπ 
ηφηε έρνπκε αληίζηνηρα νπηζζνδξνκηθή ζπγθάιπςε (backward masking) θαη 
πξψτκε ζπγθάιπςε (forward masking). Δπίζεο σο εξέζηζκα-κάζθα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί κηα αλαιακπή, έλα ιεπθφ ή ππεξθσηηζκέλν θαξέ θη απηφ ιέγεηαη 
θσηεηλή ζπγθάιπςε (masking by light). Υξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά θαη κε 
πνιιέο παξαιιαγέο ζηελ έξεπλα ησλ ηδηνηήησλ ηεο φξαζεο πγεηψλ θαη αζζελψλ 
αηφκσλ, ζηε κειέηε λνεηηθψλ αζζελεηψλ θαζψο θαη ζηε Γλσζηηθή Φπρνινγία. Ζ 
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 α) (Pratkanis-Greenwald 1988), ζει. 340, β) (Ogmen-Breitmeyer 2006),  ζει. 4, 45, 90, 111, 316, 358 

Δηθφλα 6-3 Σερληθή θαηαζθεπήο ζπγθαιπκκέλσλ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ 
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θαηλνκεληθά πεξίεξγε ηερληθή  απνθαιχπηεη πηπρέο ηεο αζπλείδεηεο θαη 
ππνθαησθιηθήο αληίιεςεο θαζψο θαη κεραληζκνχο επεμεξγαζίαο ησλ νπηηθψλ 
εξεζηζκάησλ ηνπ εγθέθαινπ. Ζ ζπγθάιπςε θαη ε θσηεηλή ζπγθάιπςε κπνξνχλ 
λα θαζηζηνχλ έλα νπηηθφ εξέζηζκα αφξαην ζηε ζπλεηδεηή φξαζε209 θαη 
επηπιένλ κπνξνχλ λα αιινηψζνπλ ηελ θξίζε ηνπ ζεαηή θαηά ηελ επηζπκία ηνπ 

δεκηνπξγνχ ηνπ πξνβαιιφκελνπ ζεάκαηνο. Οη ρξφλνη πξνβνιήο ηνπ ζηφρνπ θαη ηεο 

κάζθαο είλαη κηθξνί ηεο ηάμεο ησλ ρηιηνζηψλ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ (γχξσ ζηα 50 ms) θαη 
δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε παξαιιαγή ηεο κεζφδνπ. ηελ Δηθφλα 6-3 
απεηθνλίδεηαη ελδεηθηηθά ε ηερληθή θαηαζθεπήο απηήο ηεο θαηεγνξίαο νπηηθψλ 
εξεζηζκάησλ. Σν κφλν θαηλνχξην ζηελ Δηθφλα 6-3 ζε ζρέζε κε ηελ Δηθφλα 6-2 είλαη φηη 
έγηλε εηζαγσγή ελφο ιεπθνχ θαξέ πξηλ ηελ εηθφλα ηνπ ινπινπδηνχ.  

  
3) Λαλζάλνληα εξεζίζκαηα210 (unattended stimuli): Δπηδηψθεηαη λα θαηαζηεί έλα νπηηθφ 

εξέζηζκα «αφξαην» παξφηη ππάξρεη δηαθεχγνληαο ηεο πξνζνρήο. Απηφ γίλεηαη 
γεληθψο κε απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ ζεαηή απφ ην εξέζηζκα πνπ επηζπκνχκε 

λα ζέζνπκε εθηφο επίγλσζεο. Ζ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο γίλεηαη ζηξέθνληάο ηελ 
πξνζνρή ηνπ ζεαηή ζε άιιν «θχξην» εξέζηζκα πνπ «ηξέρεη» ηαπηφρξνλα θαη 
ηνπνζεηψληαο ην ιαλζάλνλ εξέζηζκα ζηελ πεξηθέξεηα ηεο νζφλεο (Δηθφλα 6-4) αιιά 
θαη κε άιινπο ηξφπνπο.    

  
4) Οπηηθά κεηαζρεκαηηζκέλα εξεζίζκαηα211 (figurally transformed stimuli):  Πξφθεηηαη 

γηα  κηα κεγάιε θαηεγνξία ηερληθψλ. Πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ελφο νπηηθνχ 
εξεζίζκαηνο (κηαο εηθφλαο ή ιέμεο) ηφζν ζπγθερπκέλα ψζηε λα κελ είλαη 

                                            
209

 (Ogmen-Breitmeyer 2006), ζει. 45, 149, 316 
210

 (Pratkanis-Greenwald 1988), ζει. 340 
211

 (Pratkanis-Greenwald 1988), ζει. 340 

Δηθφλα 6-4 Κχξην (ν κεγάινο παπαγάινο ζην θέληξν ) θαη ιαλζάλνλ εξέζηζκα (ην πνπιί 
θάησ δεμηά) 
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αλαγλσξίζηκε. Δδψ έζησ θη αλ ν ζεαηήο έρεη ζηξακκέλε ηελ πξνζνρή ηνπ ζην πξνο 
απφθξπςε εξέζηζκα δπζθνιεχεηαη λα ην αλαγλσξίζεη (βιέπε Δηθφλα 6-5).  

5) Πάλσ ζηελ αιιαγή ηνπ ζέκαηνο: Πξνβάιινληαο ηα εξεζίζκαηα πνπ είλαη επηζπκεηφ 
λα θαηαζηνχλ «αφξαηα» αθξηβψο πάλσ ζηελ αιιαγή δχν δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ 
θηλνχκελσλ ζεκάησλ. 

 
6) Σνπνζέηεζε αλάκεζα ζε ελαιιαγέο θαλνληθνχ-αξλεηηθνχ ζέκαηνο: 

Αληηζηξέθνληαο ην θσηηζκφ ηνπ ηξέρνληνο θαλνληθνχ ζέκαηνο ζε αξλεηηθφ-negative 

θαη παξεκβάιινληαο ζηηγκηαία ην εξέζηζκα πνπ επηδηψθεηαη λα θαηαζηεί «αφξαην». 
 

 

Ση πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηα ππνζπλείδεηα εξεζίζκαηα-κελχκαηα; 

 “Ζ (ηειενπηηθή) δηαθήκηζε δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο πνπ απεπζχλνληαη ζην 
ππνζπλείδεην” Αξζξ.6, παξ. 1, εδ.γ΄, Πξνεδξηθφ δηάηαγκα 236/1992, ΦΔΚ Α΄ 124, 
10/16 ΗΟΤΛΗΟΤ 1992 πεξί Άζθεζεο ησλ ηειενπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ζε ελαξκφληζε 
κε ηελ νδεγία 89/552/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 3-10-89). 

 
  “ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ θάζε αζέκηηε δηαθήκηζε”. Αξζ. 9, παξ. 5, Νφκνο 2251 (16-11-94), 

ΦΔΚ. 191. 

 
  “Αζέκηηε είλαη ηδηαίηεξα ε δηαθήκηζε πνπ απεπζχλεη ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα 

θαηεπζείαλ ζην ππνζπλείδεην ρσξίο λα αθήλεη ζην δέθηε ηνπ κελχκαηνο ηε 
δπλαηφηεηα ηεο θξηηηθήο” Αξζ. 9, παξ. 6, εδ.δ΄, Νφκνο 2251 (16-11-94), ΦΔΚ. 191. 

 

  

Δηθφλα 6-5 Οπηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ελφο εξεζίζκαηνο. Ζ ιέμε ΟΜΟΡΦΟ  ππάξρεη 
παξακνξθσκέλε θάησ αξηζηεξά 
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7. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7212  
 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ  (ΣΑΔΙ, ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ) 
 
Κεληξηθέο ηδέεο ηνπ Κεθαιαίνπ 

 Οξηζκέλεο απφ ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θνξείο δηακφξθσζεο ηεο Κνηλήο 
Γλψκεο θη αληινχληαη απφ ηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία είλαη νη αθφινπζεο: α) Ζ 
επαλάιεςε ελφο εξεζίζκαηνο (π.ρ. κηαο νηθνλνκηθήο ζέζεο-ζηάζεο, κηαο πνιηηηθήο 
δηαθήκηζεο ή ελφο πξντφληνο), β) ε ελίζρπζε θαη ε επηβξάβεπζε ησλ ζεηηθψλ ή 
«ζσζηψλ» ζπκπεξηθνξψλ (δειαδή απηψλ πνπ επηρεηξνχλ λα πξνσζήζνπλ νη 
εθπαηδεπηηθνί ζηα ζρνιεία, ή απηψλ πνπ «βνιεχνπλ» ηα Μ.Μ.Δ. ή ηνπο πνιηηηθνχο), 
γ) ε πξνζπάζεηα κίκεζεο ησλ επηινγψλ ησλ πξνηχπσλ (π.ρ. ε πξφηαζε ρξήζεο 
πξντφληνο απφ επσλχκνπο εζνπνηνχο, πνδνζθαηξηζηέο θ.ά.), δ) ε απμεκέλε 
αμηνπηζηία ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνβάιεη κηα πξφηαζε (π.ρ. ε πξνψζεζε απφςεσλ 

απφ έγθπξνπο επηζηήκνλεο ή πξφζσπα θνηλήο απνδνρήο), ε) ε ρξήζε κελπκάησλ 
αληακνηβήο (ζπλαηζζεκαηηθψλ, ρηνπκνξηζηηθψλ, δεκηνπξγίαο επράξηζηνπ θιίκαηνο, 
εξσηηθψλ θ.ά.) ή ηηκσξίαο (ζπλαηζζεκαηηθψλ, πξφθιεζεο αγσλίαο, εθθνβηζηηθψλ 
ελίνηε ελνριεηηθψλ θ.ά.).  

 Δπηπιένλ αλ ε δεκηνπξγία θιίκαηνο θφβνπ ζπλδπαζηεί άκεζα απφ ηελ πξνβνιή κηαο 
«ιχζεο», ηφηε απηή ε ιχζε πηνζεηείηαη απφ ηνπο ζεαηέο σο «ιχηξσζε» απφ ην θφβν 
πνπ ηνπο δεκηνπξγήζεθε. Με απηή ηελ ηερληθή νη δηακνξθσηέο ηεο Κνηλήο Γλψκεο 
πξνσζνχλ ηηο επηινγέο πνπ επηζπκνχλ.     

 
Οξηζκφο ηεο ζπκπεξηθνξάο 
πκπεξηθνξά είλαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ κε ηηο νπνίεο εθθξάδεηαη ν άλζξσπνο. Ζ 
ζπκπεξηθνξά δηαθξίλεηαη ζε ελζηηθηψδε πνπ εμαξηάηαη απφ ην γνληδηαθφ καο πιηθφ- 
DNA θαη ζε επίθηεηε πνπ δηακνξθψλεηαη απφ δηάθνξνπο «πεξηβαιινληηθνχο» 
παξάγνληεο213.  
Οξηζκφο ησλ  ζηάζεσλ θαη ηεο δνκή ηνπο 
«Ση είλαη νη ζηάζεηο (attitudes);.. Γελ ππάξρεη θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο.. Οη ζηάζεηο 
απνηεινχλ κηα απφ ηηο πιένλ βαζηθέο έλλνηεο ζην ρψξν ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο…Μαο 
βνεζνχλ λα πξνβιέςνπκε, θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 
άιισλ… Οη ζηάζεηο δελ είλαη άκεζα παξαηεξήζηκεο…».214 
Ζ ζηάζε δελ είλαη ζπκπεξηθνξά αιιά κηα πξνυπφζεζε, κηα πξνεηνηκαζία  γηα ην πψο 
ζα ζπκπεξηθεξζεί θάπνηνο215. Τπάξρνπλ πνιινί νξηζκνί θαη πνιιέο πξνζεγγίζεηο. 
χκθσλα κε ηνλ πην ζπρλά αλαθεξφκελν νξηζκφ πνπ απνδίδεηαη ζηνλ G.Allport (1935): 
«ηάζε είλαη κηα λνεηηθή θαη λεπξηθή θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο, νξγαλσκέλε κέζσ 
εκπεηξηψλ, πνπ αζθεί θαηεπζπληήξηα ή δπλακηθή επίδξαζε ζηηο απνθξίζεηο ηνπ αηφκνπ 
πξνο φια ηα αληηθείκελα θη φιεο ηηο θαηαζηάζεηο216».  

                                            
212

 Σν Κεθάιαην ειέρζεθε θαη ζρνιηάζηεθε απφ ηελ Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο  ηνπ 
Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο θ.Α.Υαληδή.  
213

 α) (Kandel 2000), ζει. 581, β) (Μπαιηάο-Παπαζηαζνπνχινπ 2003), ζει.22 
214

 (Υαληδή 2007), ζει.39, 40-42 
215

 (ηψκθνο 2002), ζει.199, 201 
216

 (Allport 1935) 
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Μνληέιν ηεο ηξηζδηάζηαηεο ζεσξίαο ησλ ζηάζεσλ Rosenberg-Hovland 
Σν κνληέιν πνπ εθηηκνχκε φηη είλαη πην αμηφπηζην θαη αληηπξνζσπεπηηθφ είλαη ην κνληέιν 
ηεο ηξηζδηάζηαηεο ζεσξίαο ησλ ζηάζεσλ Rosenberg-Hovland. χκθσλα κε ηνπο 
Rosenberg θαη Hovland νη ζηάζεηο  έρνπλ ηξεηο ζπληζηψζεο217: α) ηελ γλσζηηθή 
(cognitive) β) ηελ ζπλαηζζεκαηηθή (affective) θαη γ) ηελ  ζπκπεξηθνξηθή (behavioral).  Ζ 
γλσζηηθή ζπληζηψζα  ησλ ζηάζεσλ αθνξά ηηο γλψζεηο  ζρεηηθά κε ην ππφ κειέηε 
αληηθείκελν. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα ζρεηίδεηαη  κε ηα ζεηηθά ή αξλεηηθά 
ζπλαηζζήκαηα (δειαδή ηελ αξέζθεηα ή ηε δπζαξέζθεηα) ζρεηηθά κε ην ππφ κειέηε 
αληηθείκελν.  Σέινο ε ζπκπεξηθνξηθή ζπληζηψζα εθθξάδεη ηελ ηάζε θάπνηνπ λα 
αλαιάβεη δξάζε ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζηάζεο.  (βιέπε Δηθφλα 7-1) 

Ο (ηψκθνο 2002)218 αλαθέξεη φηη ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα νη εξεπλεηέο ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ρσξίο λα κεηψλνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηεο γλσζηηθήο θαη ζπκπεξηθνξηθήο 
ζπληζηψζαο έρνπλ δψζεη έκθαζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα (ζπλαίζζεκα).  
 
Γηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ219 
Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη νη ζηάζεηο είλαη πξντφλ κάζεζεο. πλεπψο νη 

βαζηθέο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο ηζρχνπλ θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ. 
Αθνινπζνχλ θάπνηεο βαζηθέο αξρέο κάζεζεο θη άξα αξρέο δηακφξθσζεο ζηάζεσλ: 
1. Σν θαηλφκελν ηεο απιήο επαλαιακβαλφκελεο έθζεζεο (ζε εξεζίζκαηα εληφο 

αιιά θαη εθηφο επίγλσζεο-ππνθαησθιηθά): «δειαδή ε απιή επαλαιακβαλφκελε 

έθζεζε ελφο αηφκνπ ζε έλα εξέζηζκα είλαη αξθεηή γηα λα δηακνξθψζεη ην άηνκν ζεηηθή 
ζηάζε πξνο απηφ…. Π.ρ. φηαλ αθνχκε έλα ηξαγνχδη γηα πξψηε θνξά κπνξεί λα κε καο 
θάλεη εληχπσζε, αιιά αλ ην αθνχζνπκε  αξθεηέο θνξέο κπνξεί λα καο αξέζεη». Απηφ 
δελ ηζρχεη κφλν γηα ηελ επαλάιεςε ελζπλείδεησλ  κελπκάησλ αιιά θαη γηα ηε ζπρλή 
επαλάιεςε κελπκάησλ εθηφο επίγλσζεο (ππνθαησθιηθψλ-ππνζπλείδεησλ) φπσο 
αλαθέξνπλ νη Watanabe θ.ά. ζην πεξηνδηθφ Nature θαη νη Kunst-Wilson θαη Zajonc ζην 
πεξηνδηθφ Science220 «δψα θαη άλζξσπνη αλαπηχζζνπλ εχθνια ηζρπξέο πξνηηκήζεηο 
γηα αληηθείκελα-εξεζίζκαηα πνπ ηνπο έρνπλ γίλεη νηθεία κέζσ επαλαιακβαλόκελσλ 
πξνβνιώλ. Όπσο δείρλνπλ ηα πεηξάκαηα κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ πξνηηκήζεηο 
αθφκε θαη φηαλ απηέο νη πξνβνιέο είλαη ηφζν αζζελείο πνπ λα απνθιείεηαη ε 
αλαγλψξηζή ηνπο» δειαδή ππνθαησθιηθά. Φαίλεηαη φηη ε επαλάιεςε ελζπλείδεησλ 
αιιά θη εθηφο επίγλσζεο πιεξνθνξηψλ νδεγεί ζε ζεηηθή ζηάζε πξνο ηελ 
πιεξνθνξία.  Δξκελεία ηεο δξάζεο ηεο επαλάιεςεο δίδεηαη ζηε ζει. 35. Κάηη αθφκα 
ζρεηηθφ κε ηα παξαπάλσ. ήκεξα θπξηαξρνχλ δηαθεκίζεηο ζπλαθψλ-παξφκνησλ 
πξντφλησλ. Έλαο ηειεζεαηήο γηα παξάδεηγκα ζε έλα δηαθεκηζηηθφ δηάιεηκκα γίλεηαη 
δέθηεο πιεζψξαο δηαθεκίζεσλ. Τπφθεηηαη ζε έλα «ςπρνινγηθφ ζφξπβν-

psychological noise». Δίλαη πηζαλφ o ηειεζεαηήο λα κε δερηεί λα ζπγθξαηήζεη ηίπνηα 
γηαηί ππεξθνξηίζηεθε απφ ηε κεγάιε πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ-information overload. Ο 
ηψκθνο ππνζηεξίδεη φηη «ν απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο γηα λα μεπεξαζηεί ν 

                                            
217

 α) (Rosenberg-Hovland 1960), ζει. 1-14,  β) (Γεψξγαο 1995)  
218

 (ηψκθνο 2002), ζει.201 
219

 (Υαληδή 2007), ζει.42-44 
220

 α) (Watanabe- Náñez- Sasaki 2001), β) (Kunst-Wilson& Zajonc 1980) 
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ζφξπβνο είλαη ε ζπλερήο 
επαλάιεςε ηνπ 
κελχκαηνο221». Άξα  θαη 
ζ΄απηή ηελ πεξίπησζε ε  
επαλάιεςε  πξνζθέξεη 
πιενλέθηεκα έλαληη 
άιισλ ζπλαθψλ 
κελπκάησλ.  

 
2. Κιαζηθή εμαξηεκέλε 

Μάζεζε: «ζηεξίδεηαη ζηελ 

αξρή φηη έλα νπδέηεξν 
εξέζηζκα απνθηά ηελ 
ηθαλφηεηα λα πξνθαιεί κηα 
ζπγθεθξηκέλε απφθξηζε 
κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο ηνπ 
ζχλδεζεο κε έλα αλεμάξηεην 
εξέζηζκα, πνπ ήδε πξνθαιεί 
ηε ζπγθεθξηκέλε απφθξηζε». 
Π.ρ. θάπνην ηξαγνχδη είλαη 
επράξηζην. Σν ηξαγνχδη απηφ 
παξφηη παληειψο άζρεην κε 

έλα λέν πξντφλ ρξεζηκνπνηείηαη σο κνπζηθή επέλδπζε ζηε δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο 
απηνχ. Ο ζηφρνο είλαη ε επραξίζηεζε πνπ αλεμάξηεηα πξνθαινχζε ην ηξαγνχδη λα 
δεκηνπξγήζεη ζεηηθή ζηάζε γηα ην πξντφλ. ρεηίδεηαη κε ην πείξακά καο θαζψο 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο παξνπζηάζεηο σο επέλδπζε ερεηηθά θνκκάηηα πξνζθηιή ζε 
πιεζπζκφ αληίζηνηρν ηνπ δείγκαηφο καο. 

3. πληειεζηηθή κάζεζε: «βαζίδεηαη 
ζηελ αξρή φηη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ 
έρνπλ  ζεηηθέο ζπλέπεηεο 
εληζρχνληαη». Π.ρ. αλ ην παηδί 
επαηλείηαη φηαλ ελεξγεί κε 
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν είλαη πνιχ 
πηζαλφ ην παηδί λα απνθηήζεη ζεηηθή 
ζηάζε γηα ηελ ελέξγεηα απηή. 

4. Μάζεζε κέζσ ηεο κίκεζεο ελφο 
πξνηχπνπ: «Μπνξεί ε δηακφξθσζε 

κηαο ζηάζεο λα γίλεη κέζσ ηεο 
κίκεζεο ελφο πξνηχπνπ». Έηζη 
δηθαηνινγείηαη ε ρξήζε εζνπνηψλ θη 
άιισλ επσλχκσλ πξνζψπσλ ζηε 
δηαθήκηζε πξντφλησλ.  

                                            
221

 (ηψκθνο 2002), ζει. 639 
222

 (Petty-Wegener 1998) 
223

 (Hogg-Vaughan 1995) 

Δηθφλα 7-1 Οη εκπιεθφκελεο παξάκεηξνη ζηελ ΑΛΛΑΓΖ ησλ 
ΣΑΔΧΝ -ηξνπνπνηεκέλε  απφ (Petty-Wegener 1998)

 222
  

 

 

Δηθφλα 7-2 Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αιιαγήο 
ζηάζεο σο ζπλάξηεζε ηεο αχμεζεο ηνπ θφβνπ 

(Hogg-Vaughan 1995)
223
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Αιιαγή ζηάζεσλ - αιιαγή ζπκπεξηθνξάο224 
«Οη ζηάζεηο θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά….ηα 
ζπκπεξάζκαηα απφ ηε κειέηε ησλ ζηάζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο  γηα ηε δηακφξθσζε 
αιιά θαη ηελ αιιαγή ησλ ζηάζεψλ καο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο (π.ρ. 
δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο, πνιηηηθά θφκκαηα, θπβεξλήζεηο)».  
 «Οη δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο, νη ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ…. 
έρνπλ ζηφρν ηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ ηνπ θνηλνχ. Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ  αιιαγή ησλ 
ζηάζεσλ ηνπ θνηλνχ γίλνληαη κε ζηφρν ηελ ζπλαθφινπζε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο». 
ην Παλεπηζηήκην ηνπ Yale έρνπλ ιάβεη ρψξα εθηελείο κειέηεο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο 
πεηζηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηεο  αιιαγήο ησλ ζηάζεσλ. Αμηνπνηψληαο ηα πνξίζκαηα 
ησλ κειεηψλ απηψλ αλαθέξνπκε ηηο θάζεηο ηεο πεηζηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηηο 
κεηαβιεηέο πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή. Οη θάζεηο ηεο πεηζηηθήο επηθνηλσλίαο 
πεξηγξάθνληαη φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 4-2 θαη είλαη  γεληθά  ε έθζεζε, ε 
πξνζνρή, ε θαηαλφεζε, ε επίδξαζε εληφο ή εθηφο επίγλσζεο  θαη ηέινο ε εθδήισζε 
ηεο ζπκπεξηθνξάο225.  Αθνινχζσο νη κεηαβιεηέο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 
πεηζηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ε πεγή ηεο επηθνηλσλίαο, ην κήλπκα, ν δέθηεο ηνπ 
κελχκαηνο θαη ην πιαίζην ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε επηθνηλσλία226: 
1. Ζ πεγή ηεο επηθνηλσλίαο.  
2. Σν κήλπκα. 
3. Ο δέθηεο. 
4. Σν πιαίζην.  
 
Αλαιχνληαη νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο ηεο πεηζηηθήο επηθνηλσλίαο. 
1.ρεηηθά κε ηελ πεγή: 

α) Γηα λα είλαη  απνηειεζκαηηθή ζηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπ δέθηε πξέπεη ε πεγή ηεο 
πιεξνθνξίαο λα είλαη αμηφπηζηε, ειθπζηηθή, κε θχξνο, γλψζε  θη  εκπεηξία. 

β)  Μηα ελδεηθηηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δξάζεο ησλ κελπκάησλ: «ηφζν ηα ζεηηθά φζν θαη 
ηα αξλεηηθά ηεο πεγήο εμαθαλίδνληαη κεηά απφ πεξίπνπ έμη εβδνκάδεο απφ ηελ 
ηειεπηαία πξνβνιή ηνπ κελχκαηνο227».  

γ) Ζ επαλαπξνβνιή ελφο κελχκαηνο κεηά απφ  αηζζεηή ρξνληθή απνπζία ηνπ εξεζίδνπλ 
ηε κλήκε ηνπ θνηλνχ θαη ηπρφλ ζπλέπεηεο ηνπ επαλεκθαλίδνληαη. Απηφ νλνκάδεηαη 
Φαηλφκελν ηνπ Κνηκσκέλνπ (sleeper effect)228.  

 
2.ρεηηθά κε ην κήλπκα είλαη ηα αθφινπζα: 
α) Σα ζπγθηλεζηαθά-ζπλαηζζεκαηηθά  (emotional) κελχκαηα νδεγνχλ ηνπο δέθηεο ζε 

ζεηηθφηεξε ζηάζε γη΄ απηά ζε ζρέζε κε ηα κελχκαηα πνπ δίλνπλ απιέο πιεξνθνξίεο, 
δειαδή ηα πιεξνθνξηαθά (informational) κελχκαηα229. 

                                            
224

 (Υαληδή 2007), ζει. 47-50 
225

 ε θάπνηα κνληέια αλαθέξνληαη ηξεηο θάζεηο, ζε άιια ηέζζεξηο θάζεηο 
α) (Υαληδή 2007), ζει. 48,  β) (ηψκθνο 2002), ζει. 641 
226

 α) (Hovland-Janis-Kelley 1953),  β) (Petty-Wegener 1998) 
227

 (ηψκθνο 2002), ζει. 633 
228

 (ηψκθνο 2002), ζει. 633 
229

 α) (ηψκθνο 2002), ζει. 635,  β) (Goldberg-Gorn 1987) 
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β) Σν ρηνχκνξ230. Σν ρηνπκνξηζηηθφ κήλπκα είλαη πηζαλφ λα απμήζεη ηελ αξέζθεηα ηνπ 

δέθηε θαη λα ην πξνδηαζέζεη ζεηηθφηεξα πξνο ην πξνβαιιφκελν κήλπκα.  
γ) Ζ δηέγεξζε ηνπ θφβνπ231. Τπάξρεη κηα θαηεγνξία κελπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

είηε ζηε δηαθήκηζε, είηε ζηελ πνιηηηθή θαη πνιηηεηαθή πξαγκαηηθφηεηα, ζηα νπνία 
επηδηψθεηαη λα πξνθιεζεί θφβνο ζηνλ δέθηε (π.ρ. ζε κηα αληηθαπληζηηθή εθζηξαηεία 
πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ νη θίλδπλνη ηνπ θαπλίζκαηνο έζησ θη αλ πξνθαιείηαη θφβνο 
απφ ηελ πξνβνιή ησλ ζπλεπεηψλ φπσο ηα θαηεζηξακκέλα αλζξψπηλα φξγαλα ησλ 
θαξθηλνπαζψλ). Σα κελχκαηα πνπ δηεγείξνπλ θφβν ζηα άηνκα-δέθηεο έρεη δεηρζεί φηη 
κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κεγαιχηεξε αιιαγή ηεο ζηάζεο φηαλ ε έληαζε ηνπ 
θφβνπ πνπ πξνθαινχλ είλαη κέηξηα δειαδή νχηε κηθξή, νχηε κεγάιε (Δηθφλα 7-2).  
ην (ηψκθν 1994) θαη (ηψκθν 2002)232  αλαθέξεηαη φηη δελ  αξθεί ε πξφθιεζε 
θφβνπ αιιά ε επηηπρία ησλ κελπκάησλ θφβνπ βαζίδεηαη ζην λα πξνηείλνπλ θάπνηα 
ιχζε ζην πξφβιεκα. Ζ πξφηαζε ηεο νπνηαζδήπνηε ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζα 

πξέπεη λα αθνινπζεί ακέζσο κεηά ηελ  έγεξζε ηνπ θφβνπ. «Ζ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο 
πνπ πξνθαιεί θφβν δξα ζαλ επηβξάβεπζε ηεο ζσζηήο επηινγήο» θαη ππάξρεη 
κεγάιε πηζαλφηεηα λα πηνζεηεζεί απφ ηνλ δέθηε (Δηθφλα 7-3).  
Ζ ιχζε πνπ πξνηείλεηαη είλαη νπζηαζηηθά απηφ πνπ επηδηψθεη λα πξνσζήζεη ε πεγή 
ηνπ κελχκαηνο (δηαθεκηδφκελε εηαηξεία, πνιηηηθή παξάηαμε, εθάζηνηε θπβέξλεζε). Χο 
παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε πξαθηηθή ησλ Μ.Μ.Δ. πνπ επηδηψθνληαο λα πξνσζήζνπλ 
θπβεξλεηηθέο επηινγέο, πξνθαινχλ παληθφ ζηνπο πνιίηεο ελφο θξάηνπο γηα θάπνην 

ακθηιεγφκελν δήηεκα.  Ακέζσο κεηά πξνηείλνπλ ηελ ςήθηζε θάπνησλ επίπνλσλ γηα 
ηνπο πνιίηεο λνκνζρεδίσλ σο ηε κνλαδηθή ελέξγεηα πνπ ζα απαιιάμεη ηνπο πνιίηεο 

ηνπ θξάηνπο απφ ηνλ θφβν πνπ επίπιαζηα ηνπ πξνθάιεζαλ! Καη νη πνιίηεο ελδίδνπλ. 
δ) Σν ελνριεηηθφ κήλπκα233.  Δίλαη δχζθνιν λα πηζηέςεη θάπνηνο φηη ηα ελνριεηηθά 

κελχκαηα είλαη απνηειεζκαηηθά αθνχ ελνρινχλ. ηεξίδνληαη ζηελ αξρή ησλ 

                                                                                                                                                
   
230

 (ηψκθνο 2002), ζει. 646 
231

 α) (Hogg-Vaughan 1995),  β) (Υαληδή 2007), ζει. 49-50,  γ) (ηψκθνο 1994), ζει. 170,  δ) (ηψκθνο 
2002), ζει.645 
232

 (ηψκθνο 1994) ζει. 171 θαη (ηψκθνο 2002), ζει. 646 
233

 (ηψκθνο 2002), ζει. 647 

Δηθφλα 7-3 Ο ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ κελπκάησλ θφβνπ πνπ επηθέξεη ηε κέγηζηε ΑΛΛΑΓΖ 
ΣΑΔΧΝ -ηξνπνπνηεκέλν απφ (ηψκθν 1994), ζει. 171. 
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Γεκνζίσλ ρέζεσλ πνπ αλαθέξεη φηη δελ είλαη ζεκαληηθό αλ νη άιινη πηζηεύνπλ 

όηη είζαη θαιόο ή θαθόο αξθεί λα ζπκνύληαη ην όλνκά ζνπ. ρεηηθέο  κειέηεο 
έδεημαλ φηη κεηά ηελ πάξνδν ρξφλνπ δε κέλεη ζηε κλήκε ηνπ δέθηε ην ελνριεηηθφ 
πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο αιιά ην φλνκα γηα ην νπνίν γίλεηαη ιφγνο234. Απηφλ ηνλ 
θαλφλα εθαξκφδνπλ θαηά θφξν ζηελ εμσηεξηθή ηνπο πνιηηηθή δηπισκάηεο θάπνησλ 
γεηηνληθψλ καο ρσξψλ. Γηαθεξχζζνπλ ερεξά θη ελνριεηηθά ηηο ζέζεηο ηνπο νη νπνίεο 
φκσο ζηεξνχληαη ηζηνξηθήο αιήζεηαο. Μεηά απφ θαηξφ εδξαηψλεηαη ε ππφζηαζή ηνπο 
ζηε Γηεζλή Κνηλφηεηα.  

ε) Σν κήλπκα πνπ πεξηέρεη εξσηηθέο αλαθνξέο θαη πξνεθηάζεηο (ζεμνπαιηθφ κήλπκα): 

Δίλαη αδηακθηζβήηεην  δεδνκέλν φηη νη ζεμνπαιηθέο αλαθνξέο θαη ηα ζεμνπαιηθά 
ππνλννχκελα ζε θάπνην κήλπκα ην θαζηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξν ζηελ πξνζέιθπζε 
ηεο πξνζνρήο ηνπ θνηλνχ235.  
Ζ εξκελεία ηεο δξάζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ, ρηνπκνξηζηηθψλ, εθθνβηζηηθψλ,  
ελνριεηηθψλ θη εξσηηθψλ κελπκάησλ βξίζθεηαη ζην γεγνλφο  φηη φια δξνπλ θη 
επεμεξγάδνληαη απφ άπνςε Φπζηνινγίαο ζηα θέληξα αληακνηβήο-ηηκσξίαο ηνπ 

εγθεθάινπ άξα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα έλαληη άιισλ (βιέπε ζει. 26) 
ζη) Ζ παξνπζίαζε κνλφπιεπξεο ή ακθίπιεπξεο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ αθνξά ηελ 

παξνπζίαζε κφλν ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε ηεο πεγήο 
(κνλφπιεπξε) ή ηελ παξνπζίαζε ηαπηφρξνλα ησλ επηρεηξεκάησλ ππέξ ηεο άπνςεο 
ηεο πεγήο θαη ησλ επηρεηξεκάησλ ππέξ ηεο αληίζεηεο άπνςεο (ακθίπιεπξε). Σα 
κνλφπιεπξα κελχκαηα θάλνπλ ιφγν κφλν γηα ηα ζεηηθά ηνπ πξνσζνπκέλνπ 
κελχκαηνο θαη είλαη απνηειεζκαηηθά θπξίσο ζε απηνχο πνπ δηάθεηληαη θηιηθά πξνο ην 
κήλπκα. Σα ακθίπιεπξα κελχκαηα είλαη απνηειεζκαηηθά ζην θνηλφ πνπ δελ δηάθεηηαη 
θηιηθά πξνο ην κήλπκα ή είλαη αλψηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ236.  

δ)  Ζ ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ επηρεηξεκάησλ ζηελ ακθίδξνκε επηρεηξεκαηνινγία. Γελ 

έρεη μεθαζαξηζηεί ηη είλαη απνδνηηθφηεξν λα παξνπζηάδεηαη πξψην ζηελ ακθίδξνκε 
επηρεηξεκαηνινγία. Ζ παξνπζίαζε ησλ αληίζεησλ θαη κεηά ησλ ζχκθσλσλ κε ηελ 
πεγή επηρεηξεκάησλ ή ην αληίζηξνθν. 

ε) Σα κελχκαηα εθηφο επίγλσζεο (ππνθαησθιηθά ή ππνζπλείδεηα κελχκαηα). Γηα ηα 

κελχκαηα απηά ζα αθηεξσζεί παξαθάησ νιφθιεξν θεθάιαην. 
 
 
3.ρεηηθά κε ην δέθηε: 
α) Ο ξφινο ηεο λνεκνζχλεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο: Άηνκα κε πςειή λνεκνζχλε ή 

απηνεθηίκεζε έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πξνζέμνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ην 
κήλπκα αιιά ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αιιάμνπλ ηε ζηάζε ηνπο ππέξ ηνπ κελχκαηνο. 
Αληίζεηα άηνκα κέηξηαο λνεκνζχλεο ή απηνεθηίκεζεο έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 
αιιάμνπλ ηε ζηάζε ηνπο ππέξ ηνπ κελχκαηνο237.  

β) Ζ δηάζεζε ηνπ δέθηε: ε θαιή δηάζεζε  (good mood) ηνπ δέθηε δηεπθνιχλεη ηελ 

αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο πξνο ην πξνβαιιφκελν κήλπκα238. 

                                            
234

 (ηψκθνο 2002), ζει. 648 
235

 (ηψκθνο 2002), ζει. 648 
236

(ηψκθνο 2002), ζει. 644-645 
237

 (Υαληδή, 2007), ζει. 50 
238

 α) (ηψκθνο 2002), ζει. 635,  β) (Batra-Stayman 1990)  



 

68 

 
 
4.ρεηηθά κε ην πιαίζην: 

Ο ξφινο ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ην κήλπκα είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε 
δεκηνπξγία αληίζηνηρεο ζηάζεο. Π.ρ. έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα πνπ πξνβάιιεηαη ζην 
κέζν ελφο ραξνχκελνπ ζήξηαι δεκηνπξγεί ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ πξνβαιιφκελε 
δηαθήκηζε. Αληίζεηε ζηάζε δειαδή αξλεηηθή πξνο ηε δηαθήκηζε  δεκηνπξγείηαη φηαλ  
πξνβάιιεηαη ζην κέζν ιππεξήο εθπνκπήο239.   

 
Αληηδξάζεηο ηνπ δέθηε ζηηο πξνζπάζεηεο αιιαγήο ηεο ζηάζεο ηνπ 
ρεηηθά κε ηηο πξνζπάζεηεο αιιαγήο ησλ ζηάζεσλ ηνπ δέθηε επηζεκαίλνληαη πέξαλ ησλ 
παξαπάλσ θαη ηα αθφινπζα: 
Πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο ζηάζεηο ηνπ δέθηε: 

Γηα λα είλαη έλα κήλπκα απνηειεζκαηηθφ πξέπεη λα κε βξίζθεηαη ζε πιήξε αζπκθσλία κε 
ηηο ζηάζεηο ηνπ δέθηε240. Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηνπο Sherif θαη Hovland241 έλα 
κήλπκα πνπ βξίζθεηαη ζρεηηθά θνληά ζηηο ζηάζεηο ηνπ δέθηε, ζα πξνθαιέζεη αιιαγή ησλ 
ζηάζεσλ ηνπ δέθηε πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ ππνζηεξίδεη ην κήλπκα. Απηφ είλαη ε αξρή 
ηεο αθνκνίσζεο. Αληίζηνηρα έλα κήλπκα πνπ βξίζθεηαη καθξπά  απφ ηηο ζηάζεηο ηνπ 
δέθηε είηε δελ ζα αιιάμεη θαζφινπ ηηο ζηάζεηο ηνπ δέθηε, είηε ζα πξνθαιέζεη αιιαγή ησλ 
ζηάζεσλ πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ απηή πνπ ππνζηεξίδεη ην κήλπκα 
(θαηλφκελν boomerang). Απηή είλαη ε αξρή ηεο αληηπαξαβνιήο. 

Μεραληζκνί αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ: Έρνπλ εληνπηζηεί αξθεηνί 
ςπρνινγηθνί κεραληζκνί αληίζηαζεο φηαλ ν δέθηεο αληηιακβάλεηαη-ρσξίο λα ελεκεξσζεί 
γηα απηφ, φηη πξνζπαζνχλ λα ηνπ αιιάμνπλ ηε ζηάζε ηνπ. Αλαθέξνπκε πέληε: α) ε ρξήζε 
ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ απφ ηνλ δέθηε γηα λα ππεξαζπηζηεί ηηο ζέζεηο ηνπ, β) ε κείσζε 
ηνπ θχξνπο ηεο πεγήο απφ ηνλ δέθηε, γ) ε αζπλείδεηε δηαζηξέβισζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηνπ κελχκαηνο απφ ηνλ δέθηε ψζηε λα κε ρξεηαζηεί λα αιιάμεη ηε ζηάζε ηνπ, δ) ε ρξήζε 
κεραληζκψλ άκπλαο ηνπ ΔΓΧ, ε) ε ρσξίο αηηηνινγία απφξξηςε ηνπ κελχκαηνο.242 
Δηδηθφηεξα φηαλ ν δέθηεο λνηψζεη έληνλα ηελ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηεο πξνζσπηθήο 
ηνπ ειεπζεξίαο απφ θάπνηα πεγή κελπκάησλ ηφηε ν δέθηεο αιιάδεη ηε ζηάζε ηνπ πξνο 
ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ απηή πνπ ηνπ πξφηεηλε ε πεγή. Απηφ ην θαηλφκελν 
νλνκάδεηαη ςπρνινγηθή αλαδξαζηηθφηεηα243. Δπηπιένλ αλ ν δέθηεο εηδνπνηεζεί, 
ελεκεξσζεί εθ ησλ πξνηέξσλ φηη πξφθεηηαη λα γίλεη πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο ζηάζεο ηνπ 
ηφηε πάιη αληηζηέθεηαη ζηελ  αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπ244. 

                                            
239

 α) (ηψκθνο 2002), ζει. 635,  β) (Goldberg-Gorn 1987) 
240

 (Υαληδή, 2007), ζει. 50 
241

 (Sherif-Hovland 1961) 
242

 α) (Υαληδή, 2007), ζει. 56, β) (Γεψξγαο 1995) 
243

 α) (Υαληδή, 2007), ζει. 56, β) (Brehm 1966) 
244

 α) (Υαληδή, 2007), ζει. 57, β) (Cialdini-Petty 1979) 
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8. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8245  
 Ο ΔΓΚΔΦΑΛΟ Χ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΣΑΛΑΝΣΧΣΗ 

 
Κεληξηθέο ηδέεο ηνπ Κεθαιαίνπ 
 Ο εγθέθαινο πεξλά θαζεκεξηλά απφ δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο ιεηηνπξγίαο-

εγξήγνξζεο (βιέπε Κεθάιαην 5-…ΠΔΡΗ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΧΝ ΡΤΘΜΧΝ). ηαλ θιεζεί λα 
ιχζεη έλα πξφβιεκα ή λα αληαπνθξηζεί ζε απμεκέλα θαζήθνληα ιεηηνπξγεί ζε 
γξεγνξφηεξν ξπζκφ. Αληίζεηα φηαλ ραιαξψλεη ν ξπζκφο ιεηηνπξγίαο-εγξήγνξζεο 
ηνπ γίλεηαη πην αξγφο.  

 Τπφ πξνυπνζέζεηο κπνξεί έλα εμσηεξηθφ νπηηθφ ή αθνπζηηθφ εξέζηζκα, πνπ έρεη 
ξπζκφ δηαθνξεηηθφ απφ ην ξπζκφ ηνπ εγθεθάινπ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, λα 
ζπκπαξαζχξεη ηνλ εγθέθαιν ζην ξπζκφ ηνπ αιιάδνληάο έηζη ην βαζκφ εγξήγνξζεο 

ηνπ εγθεθάινπ.  
   
H αλαδπφκελε αλάγθε ζεψξεζεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ππφ ην πξίζκα ηεο  
επηζηήκεο ηεο Φπζηθήο246 

Σα επξήκαηα ζρεηηθά κε 
ην λεπξηθφ ζχζηεκα 
αλαδεηθλχνπλ κηα 
βηνινγηθή νξγάλσζε ε 
νπνία βαζίδεηαη ζε 
δηαδηθαζίεο ζε αηνκηθφ 
επίπεδν πνπ 
εξκελεχνληαη απφ ηελ 
επηζηήκε ηεο Φπζηθήο, 
πνιχ βαζχηεξα απφ φζν 
νη ρεκηθέο 
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 
βηνινγηθψλ κνξίσλ247. Ο 

θιάδνο 
Βηνειεθηξνκαγλεηηθή 

(bioelectromagnetics) 
είλαη νπζηαζηηθά βήκαηα 
πξνο ηελ ζεψξεζε ηνπ 
λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 
ππφ ην πξίζκα κηαο 
«Φπζηθήο Βηνινγίαο». 
Με απηέο ηηο 

δηεπθξηλήζεηο 

                                            
245

 Σν ηκήκα πνπ αθνξά ηε ΦΤΗΚΖ ζρνιηάζηεθε απφ ηνλ Καζεγεηή Φπζηθήο ηεο ρνιήο Δθαξκνζκέλσλ 
Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (.Δ.Μ.Φ.Δ.) ηνπ Δ.Μ.Π. (Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ) 
θ.Η.Ράπηε. Δπίζεο ην Κεθάιαην ειέρζεθε θαη ζρνιηάζηεθε απφ ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή Νεπξνινγίαο ηεο 
Α΄ Νεπξνινγηθήο Κιηληθήο ηεο ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ηνπ ΔΚΠΑ, θ. Κ.Πφηαγα 
246

 (RossAdey 2003)   
247

 (RossAdey 2003), ζει.12 (6.Summary)  

Δηθφλα 8-1
 
Ζ καχξε γξακκή (ζχλζεην εγθεθαινγξάθεκα) πξνθχπηεη σο  

ππέξζεζε-άζξνηζκα ηξηψλ απιψλ εγθεθαιηθψλ ξπζκψλ (κπιε 2Hz –
ΓΔΛΣΑ, θφθθηλνπ 5Hz- ΘΖΣΑ θαη πξάζηλνπ 11Hz-ΑΛΦΑ)  
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παξαηίζεληαη ηα πεξηερφκελα ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ:  
Ο εγθέθαινο σο «ηαιαλησηήο» 
O λεπξψλαο, ην ζεκειηαθφ θχηηαξν ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο 
ηαιαλησηήο248. Απφ ηε κνξθή ηνπ ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο θαίλεηαη φηη θαη ν 
εγθέθαινο ζπκπεξηθέξεηαη σο ειεθηξηθφο ηαιαλησηήο δειαδή σο ζχζηεκα ζην νπνίν 
πξαγκαηνπνηνχληαη ηαιαληψζεηο-πεξηνδηθέο κεηαβνιέο ειεθηξηθήο ηάζεο.  Οινέλα 
απμαλφκελε κεξίδα επηζηεκφλσλ (φπσο ζην Ηαηξηθφ Παλεπηζηήκην Lubeck ζηε Γεξκαλία) 
πηνζεηνχλ ηελ άπνςε ηνπ εγθεθάινπ- ηαιαλησηή θαη θάλνπλ ιφγν γηα πέξαζκα απφ ηε 
κέρξη ηψξα «Γπλακηθή πεξηγξαθή ηνπ Δγθεθάινπ» ζε κηα «Θεσξία Δγθεθαιηθψλ 
Σαιαληψζεσλ»249.  
Οη ηαιαληψζεηο κε ηε ζεηξά ηνπο θαη ην κνληέιν ηνπ αξκνληθνχ ηαιαλησηή απνηεινχλ 
ζεκειηψδεο θεθάιαην ζηε Φπζηθή επηζηήκε. Πιήζνο θαηλνκέλσλ ππαθνχνπλ ζηνπο 
λφκνπο ηεο αξκνληθήο ηαιάλησζεο π.ρ. νη θαζεκεξηλνί βηνξπζκνί ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζψκαηφο καο, ε εκεξήζηα θίλεζε ηεο Γεο γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο, ε εηήζηα θίλεζε ηεο 
Γεο γχξσ απφ ηνλ Ήιην, ε θίλεζε ηνπ εθθξεκνχο ξνινγηνχ  θ.φ.θ.  
 
Θεψξεκα Fourier 
Απφ ηε Μαζεκαηηθή επηζηήκε είλαη γλσζηφ φηη θάζε πεξηνδηθή θίλεζε νζνδήπνηε 
πνιχπινθε θη αλ είλαη (άξα θαη ην εγθεθαινγξάθεκα) κπνξεί λα αλαιπζεί ζε έλα 
πιήζνο απιψλ αξκνληθψλ ηαιαληψζεσλ (Θεψξεκα Fourier)250 ηνπο ιεγφκελνπο 
θαλνληθνχο ηξφπνπο ηαιάλησζεο ή ηηο ιεγφκελεο ηδηνζπρλφηεηεο. Δθαξκφδνληαο ην 
ζεψξεκα απηφ ζην εγθεθαινγξάθεκα ιέκε: θάζε ζχλζεην εγθεθαινγξάθεκα, κε 
πεξηνδηθά ραξαθηεξηζηηθά, κπνξεί λα αλαιπζεί ζε έλα πιήζνο απιψλ εγθεθαιηθψλ 
ξπζκψλ, ησλ πέληε εγθεθαιηθψλ ξπζκψλ (ΓΑΜΜΑ, ΒΗΣΑ, ΑΛΦΑ, ΘΗΣΑ, ΓΔΛΣΑ) 
πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαζψο νη πέληε «απινί» εγθεθαιηθνί ξπζκνί θαίλεηαη φηη 
απνηεινχλ «ηδηνζπρλφηεηεο» ηνπ εγθεθαινγξαθήκαηνο. Χο παξάδεηγκα ζηελ Δηθφλα 
8-1 ε καχξε γξακκή ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα είλαη έλα ηκήκα εγθεθαινγξαθήκαηνο, κε 
πεξίνδν 1 sec, ην νπνίν κε αλάιπζε Fourier πξνθχπηεη σο ππέξζεζε ηξηψλ απιψλ 
εκηηφλσλ (ηνπ κπιέ «ξπζκνχ»-ΓΔΛΣΑ πνπ έρεη ζπρλφηεηα 2Hz θαη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 
50% ζην εχξνο ηνπ ζπλνιηθνχ εγθεθαινγξαθήκαηνο,  ηνπ θφθθηλνπ «ξπζκνχ»-ΘΖΣΑ πνπ 
έρεη ζπρλφηεηα 5 Hz θαη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 30% ζην εχξνο θαη ηνπ πξάζηλνπ 
«ξπζκνχ»-ΑΛΦΑ πνπ έρεη ζπρλφηεηα 11 Hz θαη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην εχξνο 20%. 
  
Βεβαίσο ε πξνζέγγηζε απηή είλαη απιή φπσο φιεο νη αξρηθέο πξνζεγγίζεηο θαηλνκέλσλ 
θαη ηα ζεκειηψδε κνληέια ζηε Φπζηθή Δπηζηήκε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα πξάγκαηα είλαη 
αξθεηά ζπλζεηφηεξα. Σν εγθεθαινγξάθεκα αιιάδεη ζπλερψο κε ρξφλν t. Θα κπνξνχζε 
καζεκαηηθά ην εγθεθαινγξάθεκα λα εθθξαζηεί σο: 

ΗΔΓ(t)=A(t)*ΑΛΦΑ(t) + Β(t)*BHTA(t) +Γ(t)*ΓΑΜΜΑ(t) +Γ(t)*ΓΔΛΣΑ(t)+Θ(t)*ΘΗΣΑ(t). 
Κάζε ξπζκφο ζπκκεηέρεη ζην εγθεθαινγξάθεκα κε πνζνζηφ Α(t), B(t), Γ(t), Γ(t), Θ(t) πνπ  
αιιάδεη ζπλερψο κε ην ρξφλν t. Δπηπιένλ μερσξηζηά ν θάζε ξπζκφο ΑΛΦΑ(t), BHTA(t), 
ΓΑΜΜΑ(t), ΓΔΛΣΑ(t), ΘΖΣΑ(t) ζπλίζηαηαη απφ έλα πιήζνο επηκέξνπο ζπρλνηήησλ κε 
δηαθνξεηηθή ζπλεηζθνξά έθαζηεο ζπρλφηεηαο θάζε ζηηγκή (Βιέπε Δηθφλα 5-3 φπνπ γηα 

                                            
248

 (Ward 2003), ζει.554 
249

 α) (Basar 1998), ζει. 1, β) (Basar-Karakas-Schurmann 1999), ζει. 56-66 
250

 (Spiegel 1978) 
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παξάδεηγκα ν ξπζκφο ΘΖΣΑ πεξηιακβάλεη ζπρλφηεηεο απφ 4-8 Hz, ν ξπζκφο ΑΛΦΑ απφ 
8-13 Hz θ.φ.θ.). Άξα θαη νη ξπζκνί ΑΛΦΑ(t), BHTA(t), ΓΑΜΜΑ(t), ΓΔΛΣΑ(t), ΘΖΣΑ(t) 
αιιάδνπλ ζπλερψο. κσο πξνζπαζψληαο λα πξνζεγγίζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 
εγθεθάινπ θξαηάκε ηελ απιή πξνζέγγηζε ππαθνχνληαο ζηε πνιπδνθηκαζκέλε  θαη 
θέξνπζα  «πινχζηνπο θαξπνχο» κεζνδνινγία ηεο Φπζηθήο θαη δηαηππψλνπκε ηα 
παξαθάησ:  

 
Ο εγθέθαινο σο «εμαλαγθαζκέλνο ηαιαλησηήο». Δγθεθαιηθή δηέγεξζε απφ 
εμσηεξηθά αηζζεηηθά εξεζίζκαηα (θπξίσο θσο θαη ήρν) 

ηε Φπζηθή επηζηήκε αλ έλαο ηαιαλησηήο δηεγεξζεί απφ έλα  επαλαιακβαλφκελν 
εμσηεξηθφ εξέζηζκα ηφηε «εμαλαγθάδεηαη» λα ηαιαλησζεί κε ηε ζπρλφηεηα ηνπ 
εμσηεξηθνχ πεξηνδηθνχ εξεζίζκαηνο δειαδή θαζίζηαηαη «εμαλαγθαζκέλνο» ηαιαλησηήο. 

Π.ρ. ηελ παηδηθή ραξά 
ζπξψρλνπκε κηα θνχληα κηα 
θνξά κφλν θαη ηελ 
αθήλνπκε. Σφηε απηή ζα 
αησξείηαη κε ηελ θπζηθή  
ηδηνζπρλφηεηά ηεο πνπ ηελ 
νλνκάδνπκε  fΙΓΙΟΤΥΝΟΣΗΣΑ. 

Ζ θνχληα απνηειεί θαιφ 
παξάδεηγκα ηαιαλησηή. Αλ 
φκσο ηελ ζπξψρλνπκε 
ζπλερψο πεξηνδηθά κε 
ζπρλφηεηα fΔΞΑΝΑΓΚΑΜΔΝΗ 
πνπ δηαθέξεη απφ ηελ 
fΙΓΙΟΤΥΝΟΣΗΣΑ, ηφηε ε θνχληα 
ζα αησξείηαη 
«εμαλαγθαζκέλα» κε ηε 
ζπρλφηεηα πνπ ηε 
ζπξψρλνπκε δειαδή ηελ 
fΔΞΑΝΑΓΚΑΜΔΝΗ. ζν ε 
fΔΞΑΝΑΓΚΑΜΔΝΗ πιεζηάδεη 
ηελ fΙΓΙΟΤΥΝΟΣΗΣΑ ηφζν ην 

εχξνο ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο ηεο θνχληαο ζα κεγαιψλεη. ηελ πεξίπησζε φπνπ  
fΙΓΙΟΤΥΝΟΣΗΣΑ=fΔΞΑΝΑΓΚΑΜΔΝΗ  ην πιάηνο ηαιάλησζεο ζα είλαη κέγηζην θη απηφ νλνκάδεηαη 
ζπληνληζκφο251.   
Φαίλεηαη φηη ν εγθέθαινο ιεηηνπξγεί ζε έλα βαζκφ σο εμαλαγθαζκέλνο ηαιαλησηήο 

φζνλ αθνξά ηελ ειεθηξηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα φηαλ ππάξρεη έλα εμσηεξηθφ αηζζεηηθφ 
εξέζηζκα (θσο, ήρνο, δεξκαηηθή πίεζε θ.ά.). Γειαδή αλ ππάξρεη έλα πεξηνδηθφ εμσηεξηθφ 
αηζζεηηθφ εξέζηζκα πνπ ε έληαζε ηνπ κεηαβάιιεηαη κε ζπρλφηεηα fΔΞΑΝΑΓΚΑΜΔΝΖ ηφηε ε 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ πνπ ηε δεδνκέλε ζηηγκή ιεηηνπξγεί ζε κηα άιιε ζπρλφηεηα 
(fΗΓΗΟΤΥΝΟΣΖΣΑ) επεξεάδεηαη θαη ηείλεη λα αθνινπζήζεη ηηο κεηαβνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ 
εξεζίζκαηνο. ζν νη δχν ζπρλφηεηεο (fΗΓΗΟΤΥΝΟΣΖΣΑ θαη fΔΞΑΝΑΓΚΑΜΔΝΖ) είλαη πην θνληά, 

                                            
251

 (Basar 1998), ζει. XXII, 137-144 

Δηθφλα 8-2 Ζιεθηξνεγθεθαινγξάθεκα πγηνχο αηφκνπ απφ ηελ πεξηνρή 
ηνπ ηληαθνχ ινβνχ ρσξίο θαη κε εμσηεξηθφ θσηεηλφ εξέζηζκα. Απφ ηελ 

αλαθνξά (Gregory 1987),ζει. 232.  Πξσηνδεκνζηεχηεθε απφ ηνλ 
θπηηαξν-λεπξνθπζηνιφγν E.D.Adrian (1944).  
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ηφζν ε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπρλφηεηα απμάλεη. 
ηαλ νη δχν ζπρλφηεηεο απνθηήζνπλ ηελ ίδηα ηηκή έρνπκε κέγηζηε εθδήισζε ηνπ 
θαηλνκέλνπ πνπ νλνκάδεηαη εγθεθαιηθφο ζπληνληζκφο252. Ο Basar θαη νη ζπλεξγάηεο 

ηνπ απφ ην Ηλζηηηνχην  Φπζηνινγίαο ηνπ Ηαηξηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Lubeck ζηε Γεξκαλία 
εηζάγνπλ κηα γεληθή ζεσξία ζπληνληζκνχ γηα ηνλ εγθέθαιν253. Ζ ηδέα ηνπ εγθεθάινπ σο 

εμαλαγθαζκέλνπ ηαιαλησηή είλαη αξθεηά παιηά (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη Van der 
Tweel254 ην 1961, Andrian255 ην 1944 θαη αξθεηνί πξνγελέζηεξνη). Οη Δηθφλα 8-2 θαη 
Δηθφλα 8-3 νπηηθνπνηνχλ απηή ηελ ηδέα.  
ηελ Δηθφλα 8-2 ε επάλσ νξηδφληηαο δηεχζπλζεο-εμέιημεο ηεζιαζκέλε γξακκή παξηζηάλεη 
ην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα ελφο αηφκνπ ΠΡΗΝ (αξηζηεξά) θαη ΜΔΣΑ (δεμηά) ηελ 
ηνπνζέηεζε κηαο ιάκπαο (νπηηθφ εξέζηζκα) πνπ αλαβνζβήλεη κε ζπρλφηεηα 15 Ζz 

κπξνζηά απφ ηα κάηηα ηνπ αηφκνπ. Ζ θσηεηλή έληαζε ηεο ιάκπαο παξηζηάλεηαη ζηελ 
θάησ νξηδφληηαο δηεχζπλζεο-εμέιημεο ηεζιαζκέλε γξακκή. Ζ ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 
εγθεθάινπ επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο έληαζεο ηεο ιάκπαο. Οη κεηαβνιέο απηέο 
νπζηαζηηθά ε απζφξκεηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηα Πξνθιεηά Γπλακηθά (βιέπε ζει. 
45)εμαηηίαο ηνπ εμσηεξηθνχ εξεζίζκαηνο (βιέπε Δηθφλα 5-4).   
Υσξίο ζε κεγάιν βαζκφ λα είλαη θαηαλνεηφ, κπνξεί ππφ πξνυπνζέζεηο λα ππάξρεη 

νινέλα κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ εξεζίζκαηνο ζηηο 
ππάξρνπζεο ζπρλφηεηεο ηνπ εγθεθαινγξαθήκαηνο. Δθφζνλ ην εξέζηζκα εμαθνινπζεί, 
κπνξεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα δηακνξθψλεηαη ε ζπλεηζθνξά-πνζνζηφ ησλ 
εγθεθαιηθψλ ξπζκψλ Α(t), B(t), Γ(t), Γ(t), Θ(t) πξνο ηελ ζπρλφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ 
εξεζίζκαηνο. Πνιχ απιντθά κπνξεί λα εηπσζεί φηη παξαηεξείηαη κηα «κεηαηφπηζε-shift” 
ησλ ζπρλνηήησλ ηνπ εγθεθαινγξαθήκαηνο πξνο ηε ζπρλφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ 
εξεζίζκαηνο, έλα είδνο «ζπληνληζκνχ», έλα είδνο αιιαγήο εγθεθαιηθνχ ξπζκνχ θαη 
ζπλεπψο αιιαγή ηνπ ξπζκνχ εγξήγνξζεο ηνπ εγθεθάινπ256. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 
είλαη ην νπηηθφ πξνθιεηφ δπλακηθφ πνπ αλαθέξεη ν θαζεγεηήο Nijholt απφ ην 
Παλεπηζηήκην Twente ηεο Οιιαλδίαο257 ην νπνίν παξάγεηαη ζηηο νπηηθέο νδνχο (θπξίσο 
ζηνλ ηληαθφ ινβφ), σο απφθξηζε ζε επαλαιακβαλφκελα νπηηθά εξεζίζκαηα (θψηα πνπ 
αλαβνζβήλνπλ) κε ζπρλφηεηα πάλσ απφ 5 Hz. Σν δπλακηθφ θαιείηαη Οπηηθφ πξνθιεηφ 
δπλακηθφ ζηαζεξήο θαηάζηαζεο (steady-state visual evoked potential-SSVEP). Σν 
θαηλφκελν κπνξεί λα ην ζπλαληνχκε ζηε βηβιηνγξαθία επίζεο σο θαηλφκελν νπηηθνχ ή 
αθνπζηηθνχ ζπληνληζκνχ αλάινγα258 (visual or acoustic stimulation) ή θαηλφκελν 
πνιιαπιψλ αλαιακπψλ (stroboscopic flashing effect) ή θσηεηλή θαζνδήγεζε259 
(photic driving) ή σο ζπκπαξαζπξκφ (entrainment)260. Ο Ward ηνπ Σκήκαηνο 
Φπρνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην British Columbia ζην Βαλθνχβεξ ηνπ Καλαδά θάλεη ιφγν 
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 (Basar 1998), ζει. 130 
253

 (Basar 1998), ζει. 130 
254

 (Basar 1998), ζει. 129-130 
255

 (Gregory 1987),ζει. 232 
256

 (Bell 1992) 
257

 α) (Nijholt 2009), β) (Nijholt 2013), ζει. 9 
258

 (Basar 1998), ζει. 130 ή 134 
259

 (Nowack-Feltman 1998) 
260

 α) (Basar 1998), ζει. 149, β)(Barnes-Jones 2000), ζει. 263-, γ) (Large-Jones 1999), δ) (Ward 2003), 
ζει. 557 
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γηα ζπκπαξαζπξκφ ησλ εγθεθαιηθψλ ηαιαληψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζνρή απφ 
εμσηεξηθά ξπζκηθά εξεζίζκαηα261.   

Ο ζπγρξνληζκφο ζπδεπγκέλσλ ηαιαλησηψλ (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εγθέθαινπ-
πεξηνδηθνχ εμσηεξηθνχ  εξεζίζκαηνο) απνηειεί ζέκα πνπ απαζρνιεί πιήζνο 
επηζηεκφλσλ απφ δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά πεδία. Δλδεηθηηθή ε ζρεηηθή δεκνζηεπκέλε 
εξγαζία «Coupled Oscillators and Biological Synchronization, A subtle mathematical 
thread connects clocks, ambling elephants, brain rhythms and the onset of chaos»,   ζην 
πεξηνδηθφ Scientific American263 ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δχν ηαιαλησηέο πνπ 
βξίζθνληαη θνληά ν έλαο ζηνλ άιιν θαη ηαιαληψλνληαη αζχγρξνλα κεηά απφ ψξα ζα 
ζπγρξνληζηνχλ κεηαμχ ηνπο. 

                                            
261

 (Ward 2003), ζει. 557 
262

 α) Απφ ηελ ηζηνζειίδα The Science Behind Brainwave Stimulation « Ignorance Is Futile!  Ζ νπνία 
πξνζπειάζηεθε 6/2009, β) Σέηνηνη παικνί είλαη νπζηαζηηθά δηαθξνηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κε 
ππέξζεζε-πξφζζεζε δχν εκηηνληθψλ ερεηηθψλ ηφλσλ y1(t) θαη y2(t) φπνπ ε ζπρλφηεηέο ηνπο δηαθέξνπλ 
θαηά 10 Hz. Αλ  f1 θαη f2 είλαη ε ζπρλφηεηα εθάζηνπ ήρνπ π.ρ. f1=210Hz θαη f2=200Hz, ηφηε ε ππέξζεζε 
ησλ δχν ήρσλ ζα είλαη y1(t)+y2(t)=cos(2πt*f1)+cos(2πt*f2)=2cos(2πt*[f1-f2]/2)*cos(2πt*[f1+f2]/2), φπνπ 
2*[f1-f2]/2=2*[210Hz-200Hz]/2=10Hz., γ) (ππξίδεο 1986), ζει. 93, δ) (Young 1994), ζει. 593        
263

 (Strogatz-Stewart 1993) 

Δηθφλα 8-3 πκπαξαζπξκφο (entrainment) εγθεθαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο  απφ ερεηηθφ παικφ-
δηαθξφηεκα  φπνπ ε έληαζή ηνπ κεηαβάιιεηαη κε ξπζκφ 10Hz 

262
.  To παξαθάησ ζρήκα είλαη ην θάζκα 

ζπρλνηήησλ ηνπ εγθεθαινγξαθήκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν 
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Μηα εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ είλαη ην αθφινπζν: αλ έλαο ζεαηήο ηειεφξαζεο πνπ ηείλεη 
λα θνηκεζεί (ξπζκφο ΘΖΣΑ) εθηεζεί ζε έλα ζέακα πνιχ γξήγνξσλ αλαιακπψλ κπνξεί 
ππφ πξνυπνζέζεηο ν εγθέθαιφο ηνπ λα πεξάζεη ζε πην γξήγνξν ξπζκφ ιεηηνπξγίαο πνπ 
αληηζηνηρεί ζε θαηάζηαζε κεγαιχηεξεο εγξήγνξζεο. 
 
Σν ζρεηηθφ εξεπλεηηθφ πεδίν ηπγράλεη απμαλφκελεο πξνζνρήο θη έρεη πξνζειθχζεη ην 
ελδηαθέξνλ πνιιψλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη δχν ζρεηηθέο 
ζπλαληήζεηο: κηα ηελ 13ε Μαΐνπ 2006 θαη κηα δεχηεξε ζηηο 11-13 Μαΐνπ 2007 ζην 
Παλεπηζηήκην ηνπ Stanford κε ηίηινπο “Brainwave Entrainment  to External Rhythmic 

Stimuli: Γηαζεκαηηθή έξεπλα θαη Κιηληθέο πξννπηηθέο”264 θαη “Music, Rhythm and the 
Brain” αληίζηνηρα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ απνγεπκαηηλή ζπλεδξία ηεο 12εο Μαΐνπ 2007 
πνπ είρε ηίηιν Methods of Altering Brain and Nervous System Functioning via Repetitive 
External Stimulation (νη κέζνδνη δηέγεξζεο ηνπ εγθεθάινπ θαη ησλ λεπξσληθψλ 
ζπζηεκάησλ κέζσ επαλεηιεκκέλεο εμσηεξηθήο δηέγεξζεο) ζπδεηήζεθε εθηελψο ην ζέκα 
απηφ. 
ηελ παξαθάησ ππνζεκείσζε κε αξηζκφ 265 ππάξρνπλ ηίηινη δεκνζηεχζεσλ ζρεηηθέο κε 
ηε θσηεηλή θαζνδήγεζε (photic driving).  

ηελ Δηθφλα 8-3 θαίλεηαη ε αλάιπζε Fourier (θάζκα ζπρλνηήησλ) ελφο 
εγθεθαινγξαθήκαηνο ΠΡΗΝ (αξηζηεξά) θαη ΜΔΣΑ (δεμηά) ηελ εθαξκνγή εμσηεξηθψλ 
ερεηηθψλ δηαθξνηεκάησλ 10 Hz266 γηα 6 min (ιεπηά ηεο ψξαο). Καη ζηηο δχν εηθφλεο 
(Δηθφλα 8-2 θαη Δηθφλα 8-3) θαίλεηαη  ε ηάζε ηνπ εγθεθαινγξαθήκαηνο λα «αθνινπζήζεη» 
ηε ζπρλφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ εξεζίζκαηνο. 
 Μηα αθφκα πξνζέγγηζε: Κάζε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ ρσξίο εμσηεξηθφ εξέζηζκα έρεη 

κηα απζφξκεηε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζπρλνηήησλ π.ρ. ν 
δηθηπσηφο ζρεκαηηζκφο (πνπ ζπκβάιεη  ζηελ πξνζνρή, ζηελ εγξήγνξζε θαη ζηνπο 

κεραληζκνχο ηνπ χπλνπ267) ιεηηνπξγεί ειεθηξηθά ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ 50-60 Hz, ζηα 
40Ζz  είλαη ε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηππφθακπνπ (ν νπνίνο παίδεη πνιχ 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κλήκε θαη ηε κάζεζε268) θαη ηνπ θινηνχ (πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 
ζηηο ιεπηέο θηλήζεηο, ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, κλήκεο ζηα ζπλαηζζήκαηα, ζηε φξαζε269), 
ζηελ πεξηνρή 200-300 Hz ιεηηνπξγεί ν θινηφο ηεο παξεγθεθαιίδαο, απφ 1-3Hz 
ιεηηνπξγεί θαζνιηθά ν εγθέθαινο ζε θάπνηα θάζε ηνπ χπλνπ πνπ νλνκάδεηαη ΤΠΝΟ 
ΑΡΓΧΝ ΚΤΜΑΣΧΝ270 θ.φ.θ.  ηαλ ππάξρεη εμσηεξηθφ εξέζηζκα κίαο ζπρλφηεηαο, ηφηε 
κπνξεί λα πξνθιεζεί ζπληνληζκφο εθείλσλ ησλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ φπνπ 
απζφξκεηα ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ ηνπ εμσηεξηθνχ 
εξεζίζκαηνο271. 
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 www.stanford.edu/group/brainwaves/2006/participants.html 
265

 α) (Anderson 1989), β) (Solomon 1985), ζει. 444-447, γ) (Glickson 1986-87), δ) (Inouye-Sumitsuji 
1980), ε) (Takahashi-Tsukahara 1979), ζη) (Richardson-McAndrew 1990) 
266

 ν ηερληθφο ηξφπνο παξαγσγήο ήρσλ «αθνπζηψλ» 10Hz εθφζνλ αλήθνπλ ζηνπο ππφερνπο ζα αλαθεξζεί 
ζην  ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9. 
267

α)  (Vander 2001), ζει. 284, 292, β) (Kandel 2000), ζει. 391 
268

 α) (Kandel 2000), ζει. 90, 687-688, β) (ΒΗΟΛΟΓΗΑ-ΒΘΣ2002), ζει. 79 
269

 α)  (Vander 2001), ζει. 290, β) (Kandel 2000), ζει.11-12, γ) (Guyton 1998), ζει. 863 
270

 δηθηπσηφο ζρεκαηηζκφο, ηππφθακπνο, παξεγθεθαιίδα είλαη θάπνηνη ζρεκαηηζκνί ζηνλ εγθέθαιν. 
271

 (Basar 1998), ζει. 253 
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Μηα ππνζεηηθή ππεξαπινπζηεπηηθά δνζκέλε εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ: έζησ φηη 
επηζπκνχκε λα δηεγείξνπκε ζηνλ εγθέθαιν ελφο αλζξψπνπ ην θέληξν έγεξζεο ηεο 
επθξνζχλεο πνπ έζησ ην ιέκε Υ θη ππνζεηηθά ιεηηνπξγεί απζφξκεηα ζηα 33Ζz. Αλ 

ππνβάινπκε ηνλ άλζξσπν-δέθηε ζε έλα ζρεηηθφ εμσηεξηθφ εξέζηζκα 33Ζz γηα θάπνην 
ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε αλακέλεηαη λα εληζρπζεί ε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ θέληξνπ ηνπ εγθεθάινπ θαη λα επηηαζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ κε απνηέιεζκα λα 
πξνθιεζεί θάπνηα αίζζεζε ραξάο ζην άηνκν απηφ. 
  
Βέβαηα ηα πξάγκαηα  επηδέρνληαη κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ε νπνία φκσο μεθεχγεη 
απφ ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο απηήο. Δλδεηθηηθέο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πξνο ηε 
θαηεχζπλζε ησλ ζεκάησλ ηνπ εγθεθαιηθνχ ζπληνληζκνχ απνηεινχλ δεκνζηεχζεηο ηνπ 
θαζεγεηή ζην Ηλζηηηνχην Φπζηνινγίαο  ηνπ Ηαηξηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Lubeck ζηε Γεξκαλία 
E.Basar,  ησλ N.Salansky απφ ην Παλεπηζηήκην Selye-Toffler ζην Σνξφλην θαη A.Bondar 
απφ ην Ηλζηηηνχην Βηνθπζηθήο ηνπ Κπηηάξνπ ηεο Ρσζζηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ θαζψο 
θαη άιισλ επηζηεκφλσλ272 .   
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 α) (Basar 1998), β) (Salansky 1998) 
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9. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9  
ΗΥΟΙ ΠΟΛΤ ΥΑΜΗΛΧΝ ΤΥΝΟΣΗΣΧΝ, ΤΠΟΗΥΟΙ    

 
Κεληξηθέο ηδέεο ηνπ Κεθαιαίνπ 
 Οη ππφερνη ζχκθσλα κε ηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο-δεκνζηεχζεηο πξνθαινχλ  

ζεκαληηθέο βηνινγηθέο επηδξάζεηο ζηνπο αθξναηέο παξφηη σο ππφερνη δελ είλαη 
αθνπζηνί. Έρεη αλαθεξζεί φηη γεληθά πξνθαινχλ λαπηία, ίιηγγν, εθλεπξηζκφ, αλεζπρία, 
άγρνο, αίζζεκα ππεξθφπσζεο, αίζζεκα θφβνπ, πνλνθέθαιν θ.ά.  

 Σα επξήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζηνιή δηαδειψζεσλ. Δπίζεο φηαλ 
θάπνηα Μ.Μ.Δ. επηζπκνχλ λα επηηείλνπλ ηε δεκηνπξγία θφβνπ ζην θνηλφ ελδέρεηαη λα 
πξνζαξηνχλ ζηε κνπζηθή επέλδπζε θαη ππφερνπο. 

 Αληίζεηα, ζε ρψξνπο φπνπ επηδηψθεηαη κέγηζηε πξφζιεςε ηεο πξνβαιιφκελεο 
πιεξνθνξίαο πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα απαιιαγήο απφ ηπραίεο πεγέο 
παξαγσγήο ππνήρσλ (π.ρ. air-condition, θηλεηήξεο, ζπζθεπέο πνπ παξάγνπλ ρακειέο 
ερεηηθέο ζπρλφηεηεο).  

 
Δηζαγσγή-νξηζκνί 
Χο ήρνο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο Φπζηνιφγνπο-Ηαηξνχο σο ε αίζζεζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζηνλ εγθέθαιφ καο φηαλ ζην αθνπζηηθφ αηζζεηήξην (απηί) θηάζνπλ 
κεηαβνιέο ηεο πίεζεο ηνπ αέξα. Ζ αηηία ηνπ ήρνπ είλαη ηα δηακήθε κεραληθά θχκαηα ηνπ 
αέξα πνπ κπνξνχλ λα δηαδνζνχλ ζε ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα ζψκαηα273. Γελ πξέπεη λα 
ζπγρένληαη ηα ερεηηθά θχκαηα (ηα νπνία είλαη κεραληθά θχκαηα πνπ απαηηνχλ γηα λα 
δηαδνζνχλ έλα πιηθφ κέζν π.ρ. αέξην ζηεξεφ πγξφ) κε ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα πνπ 
είλαη κεηαβνιέο ειεθηξηθνχ θαη καγλεηηθνχ πεδίνπ (ηα νπνία δελ απαηηνχλ θάπνην κέζν 
γηα λα δηαδνζνχλ παξφηη δηαδίδνληαη θαη κέζα ηελ χιε).  
Σν αλζξψπηλν απηί είλαη γεληθά επαίζζεην ζε ήρνπο ζπρλφηεηαο απφ 20 έσο 20000 Hz. 
Σα φξηα απηά δηαθέξνπλ απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν αιιά ζηνλ ίδην άλζξσπν θάησ απφ 
δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. ππεξβνιηθήο θφπσζεο, αζζέλεηαο, ειηθίαο θ.ά.). Οη ήρνη 
θάησ ησλ 20 Hz γεληθά νλνκάδνληαη ππφερνη (infrasonics) ελψ νη ήρνη άλσ ησλ 20000 Hz 
πεξίπνπ νλνκάδνληαη ππέξερνη (ultrasonics).  Δλλνείηαη φηη γηα θάπνηνλ ειηθησκέλν φπνπ 

ην δηάζηεκα αθνπζηφηεηαο κπνξεί λα είλαη π.ρ. απφ ηα  45 Hz έσο ηα 16500 Hz νη 
ππφερνη γηα ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν εθηείλνληαη απφ ηα 45 Hz θαη θάησ θαη νη ππέξερνη 
απφ ηα 16500 Hz θαη πάλσ. 
 
Βηνινγηθέο θαη άιιεο επηδξάζεηο ησλ ππνήρσλ 
«Οη ππφερνη έρνπλ πνιχ κεγάιν κήθνο θχκαηνο, απνξξνθνχληαη πνιχ δχζθνια απφ ηα 
ζπλεζηζκέλα ερνκνλσηηθά πιηθά, δελ γίλνληαη αληηιεπηνί απφ ηνλ άλζξσπν θαη ζεσξείηαη 
φηη έρνπλ ζεκαληηθέο βηνινγηθέο επηδξάζεηο. Οη επηδξάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηάζε 
πξνο έκεην, ςεπδαίζζεζε θίλεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη, ελδερφκελα, επηδξάζεηο ζηε 
ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε. Σα θαηλφκελα απηά δελ έρνπλ αθφκα 
κειεηεζεί αξθεηά θαη δελ έρνπλ δηεπθξηληζηεί πιήξσο»274  
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 α) (ππξίδεο 1986), β) (Young 1994), γ) (Αλησλίνπ 2010) 
274

 (ππξίδεο 1986), ζει. 70 (Βηνινγηθέο επηδξάζεηο ησλ ήρσλ) 
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 «Σν 1972  θαηαζθεπάζηεθε ζηε Γαιιία κηα γελλήηξηα ππνήρσλ πνπ παξήγαγε θχκαηα 7 
Hz.  Όηαλ ηελ ελεξγνπνίεζαλ, νη παξεπξηζθφκελνη ζε κηθξή αθηίλα αξξψζηεζαλ γηα 
ψξεο….». Οη ήρνη ρακειψλ ζπρλνηήησλ «πξνθαινχλ βηνθπζηθά θαηλφκελα: λαπηία, 
αθξάηεηα, απνπξνζαλαηνιηζκφ, εκεηφ, δπλεηηθή βιάβε εζσηεξηθψλ νξγάλσλ ή αθφκα θαη 
ζάλαην. Δίλαη απνηειεζκαηηθφηεξνη απφ ηνπο ππεξήρνπο κε ηελ έλλνηα φηη δελ ράλνπλ ηηο 
ηδηφηεηέο ηνπο φηαλ αιιάδνπλ κέζν δηάδνζεο φπσο φηαλ δηαδίδνληαη απφ ηνλ αέξα ζηνπο 
ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο…Μπνξνχλ λα ηαμηδέςνπλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο θαη εχθνια  
δηαπεξλνχλ θηήξηα θαη νρήκαηα» 275.  Οη ππφερνη κεγάιεο ηζρχνο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ή 
δνθηκάδνληαη σο ζπζθεπέο θαηαζηνιήο. «Δθπέκπνληαη απφ εηδηθέο ζπζθεπέο, ή απφ 
θεξαίεο-πηάηα ελφο ή δχν κέηξσλ»276. 
Οη ππφερνη επηδξνχλ ζηνλ άλζξσπν αθφκα θαη ζε κηθξέο εληάζεηο. «Σν αλζξψπηλν απηί 
αηζζάλεηαη ηηο δνλήζεηο πνπ πξνθαιεί ν ππφερνο θαζψο δηεγείξνληαη ηα εμσηεξηθά ηξηρσηά 
θχηηαξα ηνπ θνριία.»277 . «Όζν κηθξφηεξε είλαη ε ζπρλφηεηα ησλ ππεξήρσλ, ηφζν 
εληνλφηεξα είλαη ηα ζπκπηψκαηα, φπσο: αχμεζε θαξδηαθψλ παικψλ θαη ηεο πίεζεο κέρξη 
θαη θαηά 40%, λαπηία θαη  ίιηγγνο,…άγρνο, αίζζεκα ππεξθφπσζεο, πνλνθέθαινο…θ.ά. 
»278. Ο Vladimir Gavreau ζηε δεθαεηία ηνπ ΄70 πξαγκαηνπνίεζε πεηξάκαηα παξαγσγήο 
ππνήρσλ κε πνιχ ρακειέο ζπρλφηεηεο κεηαμχ 1-10 Hz. H ζπρλφηεηα ησλ 7 Hz έρεη 
δξακαηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ άλζξσπν. «Ο Gavreau ζπκπέξαλε θαηεγνξεκαηηθά φηη: δελ 
ππάξρεη απφιπηε πξνζηαζία απέλαληη ζηνλ ππφερν»279 «Οη ππφερνη θαηαγξάθνληαη ζην 
αλζξψπηλν ζψκα σο πιήξεο λεπξνινγηθή παξεκβνιή, εκπνδίδνληαο δε ηε θπζηνινγηθή 
δξάζε ηνπ κπεινχ, αδξαλνπνηνχλ ην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα»280. Έρνπλ επίζεο 
αλαθεξζεί «αλεζπρία, ππεξβνιηθή ιχπε, λεπξηθφηεηα, απέρζεηα ή θφβνο…»281 
«Οη ζπρλφηεηεο 7-20 Hz, φηαλ εθπέκπνληαη ζε κεγάιεο ερεηηθέο εληάζεηο κπνξνχλ λα 
επηδξάζνπλ άκεζα ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, 
πξνθαιψληαο…. έληνλε αλεζπρία, κεησκέλε δηαχγεηα ζθέςεο, δάιε….Βέβαηα ππάξρεη θαη 
ε ζεηηθή πιεπξά ησλ …ππνερεηηθψλ θπκάησλ»282. Παξαδείγκαηα: α) ζπκπιεξσκαηηθή 
ζεξαπεία ζηα 10 Hz γηα αζζελείο κε ρξφληα θιφγσζε ρνιπδφρνπ θχζηεο, β) ζεξαπεπηηθφ 
καζάδ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ αζιεηέο, γ) γηα αλαδσνγφλεζε, καζάδ κε 
ιεηηνπξγία ζηα 8-14 Hz θαη ζηάζκε ιεηηνπξγίαο ηα 70 dB, δ) γηα ζηαζεξνπνίεζε 
αλάπηπμεο ηεο κπσπίαο θ.ά.  
«Οη ήρνη κε ζπρλφηεηεο θάησ ησλ 16 Hz …πξνθαινχλ αδηθαηνιφγεην θφβν, αλεζπρία, 
θφπσζε, λαπηία…..»283. 
 
 
 Κάπνηα επηπιένλ ζηνηρεία γηα ηνπο ππνήρνπο 

Οη απνζηάζεηο ζηηο νπνίεο δηαδίδνληαη δηαηεξψληαο ηελ αξρηθή ηνπο έληαζε κπνξεί λα 
είλαη θαη πιαλεηηθψλ δηαζηάζεσλ.  Αθξηβψο  ιφγσ ηεο κεδακηλήο ηνπο απνξξφθεζεο 
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 (Bunker 2002)  
276

 α) (Bunker 2002), ζην ιήκκα Acoustic bullets, ζηo Κεθάιαην Α.Acoustics, β) (αινχζηξνπ 2011). 
277

 (Ζιία 2012),ζει. 58 
278

 (Ζιία 2012), ζει. 58 
279

(Ζιία 2012), ζει. 55  
280

 (Ζιία 2012), ζει. 58 
281

 (Ζιία 2012), ζει. 59 
282

 (αινχζηξνπ 2011), ζει. 24-25 
283

 (Guzas-Virsilas 2009), β) (Persinger 2014) 



 

78 

κπνξεί λα αθνινπζνχλ πνιχπινθεο δηαδξνκέο ζηελ αηκφζθαηξα θη έηζη θαζίζηαηαη 
δχζθνινο ν αθξηβήο εληνπηζκφο ηεο πεγήο πξνέιεπζήο ηνπο. «Έρεη ππνινγηζηεί  φηη ήρνο 
ζπρλφηεηαο 1000 Hz απνξξνθάηαη θαηά 90% αθνχ δηαλχζεη απφζηαζε 7 Km ζην επίπεδν 
ηεο ζάιαζζαο, ελψ ε ελέξγεηα ήρνπ ζπρλφηεηαο 1 Hz κεηψλεηαη θαηά ην ίδην πνζνζηφ ζε 
απφζηαζε 3000 Km. Αληίζηνηρα γηα ζπρλφηεηα 0.01 Hz ε απφζηαζε είλαη κεγαιχηεξε απφ 
ηελ πεξηθέξεηα ηεο Γεο»284 Πεγέο ππνήρσλ είλαη πνιιά θπζηθά θαηλφκελα φπσο εθξήμεηο 
εθαηζηείσλ θαη ζεηζκνί, θαηαηγίδεο θαη θεξαπλνί, ηζρπξνί άλεκνη θαη αλεκνζηξφβηινη, 
κεγάια σθεάλεηα θχκαηα, ηζνπλάκη, ζξαχζε παγφβνπλσλ, ην βφξεην ζέιαο θ.ά. Οη 
ππφερνη ζηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζα πξφβιεςεο ησλ 
θαηλνκέλσλ πξνέιεπζήο ηνπο. Δπίζεο απνηεινχλ δίαπιν επηθνηλσλίαο πνιιψλ δψσλ 
φπσο θάιαηλεο, ειέθαληεο θ.ά. ψζηε λα επηθνηλσλνχλ φηαλ βξίζθνληαη ζε κεγάιεο 
απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο. Οη ππφερνη κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ σο δηαθπκάλζεηο ηεο 
πίεζεο κε επαίζζεηα βαξφκεηξα, φπσο έγηλε ην 1883 θαηά ηελ έθξεμε ηνπ Ζθαηζηείνπ 
Κξαθαηφα285. Οη ππφερνη δηαδίδνληαη κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα πνπ δηαδίδνληαη θαη νη αθνπζηνί 
ήρνη.  
 
Οη ππφερνη φπσο πξναλαθέξζεθε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαδειψζεηο σο 
κέζα θαηαζηνιήο φπνπ κε ηελ πξφθιεζε αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ζηνπο δηαδεισηέο 
ζπκβάιινπλ ζηε δηάιπζε ησλ δηαδειψζεσλ.  Οη ήρνη ρακειψλ ζπρλνηήησλ «πξνθαινχλ 
βηνθπζηθά θαηλφκελα: λαπηία, αθξάηεηα, απνπξνζαλαηνιηζκφ, εκεηφ, δπλεηηθή βιάβε 
εζσηεξηθψλ νξγάλσλ ή αθφκα θαη ζάλαην»286.  
Δπίζεο ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ρξήζε ππνήρσλ ζε ηαηλίεο ζξίιεξ, ψζηε λα επηηαζεί ε 
αίζζεζε ηνπ ηξφκνπ αιιά θαη ζε εθαξκνγέο φπνπ επηδηψθεηαη ε δηάζπαζε ησλ ζεαηψλ-
αθξναηψλ απφ ην πξνβαιιφκελν ζέακα. 
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10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10287   
ΠΔΡΙ: ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΓΙΔΓΔΡΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ-

ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ (BRAIN COMPUTER INTERFACE-BCI) 
 
 
Κεληξηθέο ηδέεο ηνπ Κεθαιαίνπ 
 Ζ δηέγεξζε ηνπ εγθεθάινπ  είλαη ε πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο ιεηηνπξγηθήο-λνεηηθήο 

θαηάζηαζεο θη εγξήγνξζεο ηνπ εγθεθάινπ πνπ πινπνηείηαη κέζα απφ έλα κεγάιν 
ζχλνιν ηερληθψλ ην νπνίν νινέλα θαη δηεπξχλεηαη. 

 Ζ εγθεθαιηθή δηέγεξζε βνεζά ζηε κείσζε ησλ δπζάξεζησλ ζπλεπεηψλ αξθεηψλ 
λνζεκάησλ θπξίσο λεπξνινγηθήο θχζεο (θαηάζιηςε, ζρηδνθξέλεηα, επηιεςία, 
παξαιπζία, απψιεηα κλήκεο, άγρνο, πφλν θ.ά.) θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηε 
ζεξαπεία ηνπο. 

 κσο κεγάιε κεξίδα ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο εγείξεη ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 
ήδε εθαξκνδφκελε έξεπλα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε αιιαγήο 
ζπλαηζζεκάησλ, αιιαγήο ςπρηθήο δηάζεζεο, αλάπηπμεο λέσλ δεμηνηήησλ, 
δεκηνπξγίαο πιαζκαηηθψλ αλαγθψλ, δεκηνπξγίαο ςεπδψλ αλακλήζεσλ, 
αιιαγήο δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ραξαθηήξα, επεξεαζκνχ ζηάζεσλ ζε 
θνηλσληθά ζέκαηα, ζέκαηα αζθάιεηαο, ζέκαηα εζηθήο θαη κεηαβνιήο ζθέςεσλ θαη 
πξνζέζεσλ. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο δεκνζηεχνληαη 

πεξηιακβάλνληαο ηερληθέο θαη πξαθηηθέο κε ίρλε παξαβίαζεο ηεο πξνζσπηθήο 
ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ. 

 Οη ελζηάζεηο αθνξνχλ θαη ηελ επξεία ρξήζε ησλ παξαπάλσ γηα ηελ αχμεζε πσιήζεσλ 
ζην κάξθεηηλγθ. 

 Ζ εγθεθαιηθή δηέγεξζε κπνξεί λα ιάβεη ρψξα είηε κέζσ εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ 
(θσο ζηα κάηηα, ήρν ζηα απηηά), είηε κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζεκάησλ, είηε κέζσ 
θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ. Σέινο κέζσ θσηφο, φρη φκσο πξνο ηα κάηηα αιιά απεπζείαο 
εληφο ηνπ εγθεθάινπ κέζσ νπηηθψλ ηλψλ (νπηνγελεηηθή).  

 Ο πνκπφο εθπνκπήο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ κπνξεί λα βξίζθεηαη εθηφο ηνπ 
εγθεθάινπ ή εληφο απηνχ κέζσ εκθπηεπκέλσλ ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ-chips.   

 Δπηπιένλ νη κέζνδνη δηέγεξζεο κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ θαη ε νπηνγελεηηθή 
απαηηνχλ ηε ρξήζε ελφο επξχηεξνπ δηεπηζηεκνληθνχ ηνκέα πνπ νλνκάδεηαη 
δηαζχλδεζε εγθεθάινπ-ππνινγηζηή (Brain Computer Interface-BCI) ή 
αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-ππνινγηζηή (Human Computer interaction-HCI). 

 Ο ηνκέαο BCI ή HCI κπνξεί λα εθαξκνζηεί ρσξίο ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή κε 
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε εληφο ηνπ εγθεθάινπ θαη πεξηιακβάλεη φιε ηελ απαηηνχκελε 
γλψζε θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή ψζηε λα ππάξρεη ακθίδξνκε αληαιιαγή ζηνηρείσλ, 
νδεγηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ κεηαμχ ππνινγηζηή θαη εγθεθάινπ. 

 Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο BCI, έρεη επηηεπρζεί ε εμ 
απνζηάζεσο άθσλε ζπλελλφεζε κεηαμχ αλζξψπσλ κέζσ κεηαβίβαζεο ζθέςεσλ. 
Δπηπιένλ έρεη επηηεπρζεί κφλν κε ηε ζθέςε  ε ηειεθαηεχζπλζε νρεκάησλ, ε αιιαγή 
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θαλαιηψλ ηειεφξαζεο, ε εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηνλ ππνινγηζηή, ε ηξνπνπνίεζε 
γνληδηαθψλ πξσηετλψλ, ε θίλεζε αλαπήξσλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο. 

 Δπίζεο κε ηελ ηερλνινγία BCI έρεη ιάβεη ρψξα αληαιιαγή ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο, 
βηνινγηθψλ ηηκψλ (αηκαηνθξίηε, ζαθράξνπ θ.ά.) ηνπ αηφκνπ απεπζείαο απφ ηνλ 
εγθέθαιν ή ην ζψκα γεληθά ζε εμσηεξηθφ ππνινγηζηή. 

 Δγθέθαινη δψσλ έρνπλ ζπλδεζεί ζε έλα βηνινγηθφ νξγαληθφ δίθηπν αληαιιάζζνληαο 
δεδνκέλα κε δεηνχκελν ηελ άκεζε εθαξκνγή ζε αλζξψπηλνπο εγθεθάινπο.       

   
Δηζαγσγή 
 ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νξηζκέλνη ηξφπνη δηέγεξζεο ηνπ εγθεθάινπ, 
ραξαθηεξηζηηθά θη εθαξκνγέο ηνπο. Δγθεθαιηθή δηέγεξζε νλνκάδεηαη ε πξνζπάζεηα 
αιιαγήο ηεο ιεηηνπξγηθήο-λνεηηθήο θαηάζηαζεο θη εγξήγνξζεο ηνπ εγθεθάινπ. ήκεξα 
ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο ηερληθέο δηέγεξζεο ηνπ εγθεθάινπ θαη λέεο ηερληθέο είλαη ππφ 
έξεπλα. Θα αζρνιεζνχκε αθξνζηγψο κε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ηερληθψλ δηέγεξζεο ηνπ 
εγθεθάινπ θαζψο ην ζρεηηθφ πεδίν είλαη πνιχ δηεπξπκέλν (βιέπε Δηθφλα 10-1): 
 Α) Γηέγεξζε κε απιά εμσηεξηθά αηζζεηηθά εξεζίζκαηα (νπηηθά, αθνπζηηθά, νζθξεηηθά 

θ.ά. εξεζίζκαηα).  
 Β) Γηέγεξζε κέζσ ρξήζεο ειεθηξηθψλ ή/θαη καγλεηηθψλ ζεκάησλ (ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία εθηφο θσηφο πξνο ηνπο νθζαικνχο). 
Γ) Γηέγεξζε κε δηνρέηεπζε θσηφο απεπζείαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ εγθεθάινπ κέζσ 

νπηηθψλ ηλψλ-Οπηνγελεηηθή (Optogenetics).  
Γ) Γηέγεξζε κέζσ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ. 
Δπίζεο εξεπλάηαη ή εθαξκφδεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθή ρξήζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ απφ 
ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο δηέγεξζεο288. 
Ζ δηέγεξζε κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζεκάησλ (Β) θαη ε νπηνγελεηηθή (Γ) πινπνηνχληαη 
θπξίσο κέζσ ελφο δηαζεκαηηθνχ επηζηεκνληθνηερλνινγηθνχ ζχγρξνλνπ ηνκέα πνπ 
νλνκάδεηαη:  
Υ) δηαζχλδεζε εγθεθάινπ-ππνινγηζηή (Brain Computer Interface-BCI) ή 
αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-ππνινγηζηή (Human Computer interaction-HCI). 

Ο θιάδνο απηφο απνηειεί ζχκπξαμε  Βηνινγίαο, Υεκείαο, Νεπξνινγίαο, Ηαηξηθήο, 
Υεηξνπξγηθήο, Πιεξνθνξηθήο, Ζιεθηξνληθήο, Ζιεθηξνινγίαο, Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο θ.ά. 
 
   
 Οξηζκέλνη ζηφρνη ηεο δηέγεξζεο ηνπ εγθεθάινπ 
Κάπνηνη απφ ηνπο θαηαρσξεκέλνπο ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία ζηφρνη ηεο 
δηέγεξζεο ηνπ εγθεθάινπ είλαη:  
1) Οη ζεξαπείεο λεπξνθπζηνινγηθψλ παζήζεσλ. Π.ρ. ζε πεξηπηψζεηο θαηάζιηςεο, 

άγρνπο, πφλνπ, Parkinson, ζρηδνθξέλεηαο, επηιεςηψλ289 θ.ά.  
2) Ζ ελίζρπζε  ηεο ηθαλφηεηαο γηα κάζεζε, βειηίσζε απνκλεκφλεπζεο-κλήκεο, 

θαη απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ κέζσ επηιεθηηθήο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο 
ζπγθεθξηκέλσλ λεπξσληθψλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ. Δπίζεο ε επηιεθηηθή 
αδξαλνπνίεζε εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ πνπ ππεξιεηηνπξγνχλ ζε νξηζκέλεο παζήζεηο 
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 α) (George 2003), ζει. 68, β) (George 2007), ζει. 80, γ) (Deak 2011), ζει. 73 
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φπσο ζπκβαίλεη ζηηο θξίζεηο επηιεςίαο290. Ζ δηακφξθσζε ηεο ςπρηθήο δηάζεζεο 
(mood modulation)291, ε θνηλσληθή επίγλσζε (social cognition), νη ηζνξξνπίεο ζηηο 
ζρέζεηο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν φπσο ε εηιηθξηλήο ή ςεπδήο ζπκπεξηθνξά ελφο 
αηφκνπ πξνο ηνπο άιινπο, ε εζηθή ζηάζε απέλαληη ζε θαζεκεξηλά δεηήκαηα292 είλαη 
πεδία πνπ έρεη αλαθεξζεί φηη επεξεάδνληαη απφ ηηο κεζφδνπο δηέγεξζεο ηνπ 
εγθεθάινπ293. 

3) Ζ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη εξκελεία ησλ λεπξσληθψλ κεραληζκψλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ιεηηνπξγίεο ζε πγηή άηνκα φπσο ε νκηιία, ε αληίιεςε ηνπ ρψξνπ294 
θ.ά. 

4) Οη εθαξκνγέο ζηξαηησηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ φπσο  ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο 
θαη ησλ αληνρψλ ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ. Ζ Τπεξεζία Πξνεγκέλσλ 

Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ γηα ηελ Άκπλα ησλ ΖΠΑ (Defense Advanced Research 
Projects Agency-DARPA) ρξεκαηνδνηεί αξθεηέο κειέηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 
ελίζρπζεο ζηξαηησηψλ πνπ «έρνπλ εμαληιεζεί απφ παξαηεηακέλεο πνιεκηθέο 
επηρεηξήζεηο»295.  

Δπηπιένλ δηαπηζηψλεηαη φηη εγθεθαιηθή δηέγεξζε ρξεζηκνπνηείηαη θαηαρξεζηηθά σο κέζν 
θαηαζηνιήο: ηερληθέο δηέγεξζεο κέζσ αηζζεηηθψλ εξεζηζκάησλ φπσο έληνλν θσο ή ήρν 
αιιά θαη ηερληθέο παξαγσγήο ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζεκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 
δηάξθεηα δηαδειψζεσλ π.ρ. «Λπρλίεο νξαηνύ θσηόο κεγάιεο έληαζεο πνπ 
αλαβνζβήλνπλ κε ζπρλφηεηεο ησλ εγθεθαιηθώλ ξπζκώλ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 
ίιηγγν, απνπξνζαλαηνιηζκφ θαη ηάζε γηα εκεηφ»296. «Σα ειεθηξνκαγλεηηθά 
όπια………κπνξνχλ λα επηθέξνπλ απψιεηα αηζζήζεσλ κε κε κφληκε αλαπεξία, 
πξνθαιψληαο δηαηαξαρέο ζηα λεπξσληθά κνλνπάηηα ηνπ εγθεθάινπ…»297. 
 
Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ηξφπσλ εγθεθαιηθήο δηέγεξζεο:    
  
 Σξφπνη δηέγεξζεο  ηνπ εγθεθάινπ  

 
Α) Γηέγεξζε κέζσ εμσηεξηθνχ εξεζίζκαηνο 

 
Ο θιαζηθφο ηξφπνο δηέγεξζεο ηνπ εγθεθάινπ είλαη ε απιή έθζεζε ζε έλα εμσηεξηθφ 
αηζζεηηθφ εξέζηζκα (νπηηθφ, αθνπζηηθφ, νζθξεηηθφ θ.ά. εξέζηζκα-βιέπε Δηθφλα 10-1). 
Τπελζπκίδεηαη φηη ηα εξεζίζκαηα κπνξεί λα αλήθνπλ ζε κηα απφ ηηο ηξεηο αθφινπζεο 
θαηεγφξηεο: αδηάθνξα, αληακνηβήο ή ηηκσξίαο γηα ην άηνκν πνπ εθηίζεηαη ζε απηά. Ζ 
απιή έθζεζε  ζε έλα εξέζηζκα κπνξεί λα κελ επηδξάζεη ή λα επηδξάζεη ζην άηνκν. Σν 
εξέζηζκα δελ ζα επηδξάζεη αλ: 
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 α) Δίλαη αδηάθνξν δειαδή δελ είλαη αληακνηβήο ή ηηκσξίαο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν άηνκν 
ή δελ εκπίπηεη ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ298. β) Δίλαη αληακνηβήο ή ηηκσξίαο αιιά 
απεπζχλεηαη ζε κηα αλάγθε επηβίσζήο ηνπ πνπ κφιηο έρεη θαιπθζεί299. Π.ρ. κάιινλ 

δελ ζα επηδξάζεη ηδηαίηεξα ε ζέα ελφο ςπγείνπ ζε έλα Δζθηκψν πνπ βξίζθεηαη θαη δεη ζηελ 
Αιάζθα ή ε εηθφλα ελφο ινπθνπκηνχ ζε θάπνηνλ πνπ κφιηο βαξπζηνκάρηαζε απφ  κεγάιε 
πνζφηεηα γιπθηζκάησλ. 
Αληίζεηα ην εξέζηζκα ζα επηδξάζεη φηαλ είλαη απνιαπζηηθφ, ραξνχκελν (αληακνηβήο) ή 
θφβνπ, απεηιήο (ηηκσξίαο) θαη ηαπηφρξνλα ζρεηίδεηαη κε ηα ελδηαθέξνληα ή ηηο ηξέρνπζεο 
αλάγθεο ηνπ αηφκνπ πνπ δελ έρνπλ θαιπθζεί. Σφηε πηζαλφηαηα  ζα έρεη κεγάιε επίδξαζε 
ζηνλ εγθέθαιν θαη ζα εγείξεη ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο. Π.ρ. ζε έλαλ πεηλαζκέλν ε 
ζέα ή ε κπξσδηά ελφο θαινκαγεηξεκέλνπ θαγεηνχ δεκηνπξγεί επίηαζε ηεο αλάγθεο γηα 
ηξνθή (εξέζηζκα αληακνηβήο). ε έλαλ αζιεηή, ζα πξνθαιέζεη ιχπε ε αλάιπζε ηνπ βίληεν 
ηεο απνηπρεκέλεο ηνπ πξνζπάζεηαο ζηνπο αγψλεο (εξέζηζκα ηηκσξίαο). 
Ίζσο ερεί πεξίεξγα ζηνλ αλαγλψζηε πψο ηα εξεζίζκαηα ηηκσξίαο επηδξνχλ ζηνλ 
απνδέθηε ηνπο. κσο ε Ηαηξηθή δηαηείλεηε, φπσο έρεη αλαθεξζεί ζε άιιν Κεθάιαην, φηη ηα 
εξεζίζκαηα πνπ κέλνπλ ζηε κλήκε καο είλαη ηα αληακνηβήο-επράξηζηα ή ηα ηηκσξίαο-
δπζάξεζηα εξεζίζκαηα. Σα αδηάθνξα πεξλνχλ ρσξίο επίδξαζε. Δπίζεο αλ ζπγθξηζεί ε 
δξάζε εξεζηζκάησλ ηηκσξίαο θαη αληακνηβήο, ε επίδξαζε ησλ πξψησλ είλαη ηζρπξφηεξε 
ησλ δεχηεξσλ. Ζ κέζνδνο απηή έρεη αμηνπνηεζεί ζε ππεξβάιινληα βαζκφ απφ ηνπο 
δηαθεκηζηέο θαη ηνπο δηακνξθσηέο ηεο Κνηλήο γλψκεο.  
 
ηα νπηηθναθνπζηηθά εξεζίζκαηα ππάγνληαη θαη νη νπηηθέο ππνθαησθιηθέο πιεξνθνξίεο ή 
εξεζίζκαηα αληηιεπηά εθηφο επίγλσζεο (subliminal ή perceived without awareness) θη 
επίζεο νη ππφερνη. Ζ επίδξαζε ησλ ππνθαησθιηθψλ εξεζηζκάησλ είλαη πιένλ 
δηαπηζησκέλε δειαδή επεξεάδνπλ ηηο θξίζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ ρσξίο απηνί 
θαλ λα γλσξίδνπλ ηελ χπαξμή ηνπο. Δπηπιένλ νη ήρνη ρακειήο ζπρλφηεηαο, ζρεδφλ  
ππφερνη, πξνθαινχλ αγσλία, αδηθαηνιφγεηε αλεζπρία, αλαζθάιεηα θαη θφβν. 
  
Κάπνηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ηε δηέγεξζε ηνπ εγθεθάινπ κέζσ εμσηεξηθψλ 
αηζζεηηθψλ εξεζηζκάησλ παξνπζηάδνληαη γηα κεζνδνινγηθνχο  ιφγνπο απφ ηε ζειίδα 71 
θαη κεηά ζηελ ελφηεηα «Ο εγθέθαινο σο εμαλαγθαζκέλνο ηαιαλησηήο. Δγθεθαιηθή 
δηέγεξζε απφ εμσηεξηθά αηζζεηηθά εξεζίζκαηα (θπξίσο θσο θαη ήρν)».  
 
Β) Γηέγεξζε κέζσ ειεθηξηθνχ ε/θαη καγλεηηθνχ εξεζίζκαηνο 
 

Πξφθεηηαη γηα ειεθηξνκαγλεηηθφ ζήκα-εθηφο ηεο πεξίπησζεο νξαηνχ θσηφο πνπ 
πξνζπίπηεη ζην κάηη βιέπε (Δηθφλα 10-1). Γεληθά ππάξρεη πιήζνο δεκνζηεχζεσλ πνπ 
αλαθέξνπλ φηη ε ρξήζε επεκβαηηθψλ (δειαδή ρεηξνπξγηθψλ) ή κε επεκβαηηθψλ ηερληθψλ 
ειεθηξηθήο ή/θαη καγλεηηθήο δηέγεξζεο κπνξεί λα εληζρχζεη  ηηο καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο, 
λα βειηηψζεη ηελ απνκλεκφλεπζε-κλήκε, λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ 
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δεμηνηήησλ, λα ηξνπνπνηήζεη ηε δηάζεζε θαη ην ζπλαίζζεκα (mood modulation)300 θαη 
λα εγείξεη αλάγθεο301. Έηζη αλ ζε έλα ήξεκν άηνκν πνπ δελ δέρεηαη εμσηεξηθά 
εξεζίζκαηα δηεγεξζνχλ ηα θέληξα αληακνηβήο εγθεθάινπ κε θάπνην ειεθηξηθφ ε/θαη 

καγλεηηθφ ζήκα φπσο πεξηγξάθνληαη ακέζσο παξαθάησ, ηφηε κπνξεί λα πξνθιεζεί ζην 
άηνκν επραξίζηεζε ελψ φηαλ δηεγεξζνχλ ηα θέληξα ηηκσξίαο δεκηνπξγνχληαη αηζζήκαηα 

ηηκσξίαο, ηξφκνο, πφλνο, θπγή, ακπληηθή ζπκπεξηθνξά θ.ά.302. Παξφκνηα δηέγεξζε άιισλ 
θέληξσλ ηνπ εγθεθάινπ κπνξεί λα εθθηλήζεη  ηηο ιεηηνπξγίεο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη απηά 
ηα θέληξα303. 
Σξφπνη δηέγεξζεο ηνπ εγθεθάινπ κε ειεθηξηθφ ή καγλεηηθφ ηξφπν είλαη:  
 
Β1. Με απεπζείαο δηνρέηεπζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κέζσ εκθπηεπκέλσλ 
ειεθηξνδίσλ ζε επηιεγκέλα θέληξα ηνπ εγθεθάινπ (direct electrical stimulation 
ρεηξνπξγηθά)304.   «Ζ ειεθηξηθή δηέγεξζε ηνπ εγθεθαιηθνχ ηζηνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα έλαλ 

αηψλα.» Απφ ην 1880, «ν David Ferrier θαη άιινη έδεημαλ φηη ε άκεζε ειεθηξηθή δηέγεξζε 
ηνπ εγθεθάινπ κπνξεί λα αιιάμεη ηε ζπκπεξηθνξά, θαη φηη ε ελεξγνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 
πεξηνρψλ ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο. Γηα ηα πξνεγνχκελα 100 
ρξφληα, νη λεπξνρεηξνπξγνί δηήγεηξαλ ειεθηξηθά ηνλ εγθέθαιν θαηά ηε δηάξθεηα 
εγθεθαιηθψλ εγρεηξήζεσλ, θαηαγξάθνληαο ηαπηφρξνλα ηα πξνθαινχκελα 
απνηειέζκαηα»305. Ζ κέζνδνο απαηηεί κηθξή ή κεγάιε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Ο Guyton 

θαη Deak αλαθέξνπλ φηη ν απεπζείαο ειεθηξηθφο εξεζηζκφο πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ 
αλζξψπσλ θαη δψσλ (ρεηξνπξγηθά), δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηηο ζπκπεξηθνξέο 
ακθνηέξσλ306. Ο Vander αλαθέξεη φηη γίλνληαη κειέηεο γηα ηελ πξφθιεζε ζπκπεξηθνξψλ 
κε ειεθηξηθή δηέγεξζε θαζνξηζκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ δψσλ ή αλζξψπσλ κέζσ 
εκθπηεπκέλσλ ειεθηξνδίσλ307.  Μειέηεο ζε δψα έρνπλ δείμεη φηη αλ κφιηο έρεη θαιπθζεί 
κία αλάγθε ελφο νξγαληζκνχ (π.ρ. πείλα, δίςα θ.ά.) θαη δηεγείξνπκε κέζσ ειεθηξηθήο 
δηέγεξζεο (κε εκθπηεπκέλα ειεθηξφδηα) ην ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
αλάγθε πνπ κφιηο θαιχθζεθε, ηφηε εγείξεηαη πάιη ε αλάγθε!308  Μηα παξαιιαγή ηεο 
κεζφδνπ πνπ έρεη εγθξηζεί ζηηο ΖΠΑ γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο είλαη ε βαζηά 
εγθεθαιηθή δηέγεξζε (deep brain stimulation-DBS) φπνπ ν «λεπξνρεηξνπξγφο 

θαηεπζχλεη έλα κηθξφ ειεθηξφδην κέζα ζηνλ εγθέθαιν δηακέζνπ κηαο κηθξήο νπήο ζην 
θξαλίν κε ηε βνήζεηα ηξηζδηάζηαησλ απεηθνλίζεσλ…ζπλδέεη έπεηηα ην ειεθηξφδην κε έλαλ 
βεκαηνδφηε (γελλήηξηα ζεκάησλ) πνπ βξίζθεηαη εκθπηεπκέλνο ζην ζσξαθηθφ ηνίρσκα. Ο 
βεκαηνδφηεο ζηέιλεη ειεθηξηθνχο παικνχο πςειήο ζπρλφηεηαο θαηεπζείαλ κέζα ζηνλ 
εγθεθαιηθφ ηζηφ. Ζ DBS έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Γηεχζπλζε Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ ησλ 
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ΖΠΑ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο ηνπ Parkinson…δηεξεπλάηαη ε ρξήζε ηεο 
κεζφδνπ σο ζεξαπεία  γηα ηελ θαηάζιηςε». Γίλεηαη δε έξεπλα γηα ην «ηη ζπκβαίλεη φηαλ ε 
DBS εθαξκφδεηαη ζε άιιεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο ή φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη παικνί 
ρακειήο ζπρλφηεηαο».309  Άιιε εγθεθξηκέλε παξαιιαγή ζηηο ΖΠΑ γηα ζεξαπεπηηθή ρξήζε 
είλαη ε δηέγεξζε ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ λεχξνπ (vagus nerve stimulation-VNS). Ζ 

κέζνδνο εξεπλάηαη πεξίπνπ εδψ θαη 80 ρξφληα. Πεξηιακβάλεη εκθχηεπζε ειεθηξνδίνπ ζηo 
πλεπκνλνγαζηξηθφ λεχξν ην νπνίν είλαη έλα ζεκαληηθφ εγθεθαιηθφ λεχξν πνπ ζπλδέεη ηνλ 
εγθέθαιν κε ηα ζπιάρλα. Σν ειεθηξφδην ζπλδέεηαη κε βεκαηνδφηε εκθπηεπκέλν ζην 
ζηήζνο ή ζην ιαηκφ. Ζ κέζνδνο έρεη εγθξηζεί γηα ηελ ξχζκηζε επηιεπηηθψλ θξίζεσλ θη 
εξεπλάηαη γηα ηελ θαηάζιηςε θαη ην άγρνο310. Σα λεπξνινγηθά εκθπηεχκαηα είλαη 
γεληθψο ειεθηξνληθέο κηθξνδηαηάμεηο, πνπ ηνπνζεηνχληαη ρεηξνπξγηθά ζε θάπνην ηκήκα 

ηνπ εγθεθάινπ ή ηνπ ζψκαηνο. Παξέρνπλ ειεθηξηθά ζήκαηα ζηε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ 
φπνπ εκθπηεχζεθαλ ή κέζσ ειεθηξνδίσλ ζε άιιεο πεξηνρέο. Τπάξρνπλ φκσο θαη κειαλά 
ζεκεία θαηά ηε ρξήζε ηνπο:  ζην πεξηνδηθφ MIT Technology Review ηεο 29 ΜΑΨΟΤ 2014 
αλαθέξεηαη ην εμήο ζπκβάλ: «ην 1970, ζην Παλεπηζηήκην Yale ν λεπξνεπηζηήκνλαο 
J.Delgado έδεημε φηη κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζε αλζξώπνπο λα αηζζαλζνχλ 
ζπλαηζζήκαηα, φπσο ραιάξσζε ή αλεζπρία, κέζσ εκθπηεπκάησλ… ν Delgado ν νπνίνο 
ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ηξαηφ, εγθαηέιεηςε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κεηά απφ θήκεο ζην 
Κνγθξέζν πνπ ηνλ θαηεγνξνχζαλ γηα δηθηαηνξηθέο ζπζθεπέο ειέγρνπ ηνπ εγθεθάινπ» 
θαη ην Κνγθξέζν δηέθνςε επηζήκσο ηα πεηξάκαηα ηνπ 311.  Άξα ν απεπζείαο ειεθηξηθφο ή 
καγλεηηθφο «ελδνθξαληαθόο εξεζηζκόο κπνξεί λα δηεγείξεη θαηαζηάζεηο 
θηλεηνπνίεζεο θαη λα εληζρύζεη ηε ζπκπεξηθνξά»312 πξνο ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε, 
λα πξνθαιέζεη ζπλαηζζήκαηα θαη αλάγθεο πνπ κφιηο έρνπλ θαιπθζεί θαη ππφ θαλνληθέο 
πξνυπνζέζεηο ζα έκελαλ αλελεξγέο. Άξα πξφθεηηαη πεξί πνιχ δξαζηηθήο κεζφδνπ. 
         
Β2. tDCS: Με δηνρέηεπζε εμσηεξηθά ζην θξαλίν ειεθηξηθψλ ξεπκάησλ ή 
δηαθξαληαθή ειεθηξηθή δηέγεξζε ζπλερνχο ξεχκαηνο-transcranial direct current 
stimulation313. Ζ κέζνδνο είλαη κε επεκβαηηθή, δειαδή δελ ρξεηάδεηαη ρεηξνπξγηθή 
επέκβαζε. Δπεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ. Γηακνξθψλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
εγθεθαιηθνχ θινηνχ δηνρεηεχνληαο αζζελή ειεθηξηθά ζήκαηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ 
θξαλίνπ314. Ζ ζπζθεπή δηνρέηεπζεο ηνπ ξεπκάησλ απνηειείηαη απφ δχν ειεθηξφδηα 
επαθήο εμσηεξηθά ζην θξαλίν. Απφ ην έλα ειεθηξφδην εηζέξρεηαη ην ξεχκα, δηαηξέρεη ηνλ 
εγθεθαιηθφ θινηφ θαη θαηφπηλ εμέξρεηαη απφ ην άιιν315. ηελ ηερληθή απηή πνπ είλαη ε 
επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε ηερληθή ηνπ είδνπο ην ξεχκα είλαη ζπλερέο. Τπάξρνπλ 
παξαιιαγέο φπνπ ην δηνρεηεπφκελν ξεχκα είλαη ελαιιαζζφκελν νπφηε ηφηε νλνκάδεηαη 
δηαθξαληαθή ειεθηξηθή δηέγεξζε ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (transcranial AC current 
stimulation-tACS). Υξεζηκνπνηείηαη γηα κείσζε ηνπ πφλνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 

ηερληθέο (ρνξήγεζε θαξκάθσλ ή Πξνθιεηά Γπλακηθά ή ηελ TMS πνπ ζα δνχκε ακέζσο 
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παξαθάησ) γηα λα θσηίζεη λεπξνθπζηνινγηθνχο κεραληζκνχο316. Δπηπιένλ δπλεηηθά ε 
ηερληθή εκπινπηίδεη θαη βειηηψλεη λεπξνινγηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο είλαη ε δηάζεζε (επζπκία, 
θαηάζιηςε), ε θνηλσληθή επίγλσζε, νη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο (εθκάζεζε  γισζζψλ, 
γξακκαηηθήο, επίιπζε πξνβιεκάησλ)317. Ζ Γηεχζπλζε Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ έρεη 
εγθξίλεη ηελ ηερληθή γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θαηάζιηςεο318. Μία εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ 
κεζφδνπ tDCS πεξηγξάθεθε πξφζθαηα ζην εγθπξφηαην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ MIT 
Technology Review (10 Ννεκβξίνπ 2014)319. Πην ζπγθεθξηκέλα ε εηαηξεία 
βηνπιεξνθνξηθψλ λεπξνινγηθψλ εκπνξηθψλ εθαξκνγψλ Thync πξνσζεί ζηελ αγνξά 
ζπζθεπή πνπ κέζσ ελφο δεπγαξηνχ ειεθηξνδίσλ πνπ ζπλδέεηαη κε έλα «έμππλν» θηλεηφ 
ηειέθσλν (smartphone), θαη πξνθαιεί έλα κηθξφ ειεθηξνζφθ, κε απνηέιεζκα λα αιιάδεη ε 
ςπρηθή δηάζεζε ηνπ ρξήζηε, είηε «αλεβάδνληάο» ηνλ φπσο ν θαθέο, είηε αληίζεηα 
εξεκψληαο ηνλ! Ζ εηαηξεία δηαηείλεηαη φηη ε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο κπνξεί λα εξεκήζεη, λα 
απμήζεη ηε δηαχγεηα ηνπ κπαινχ ηνπ, λα αιιάμεη ηελ ςπρνινγία ρσξίο θάξκαθα ή 
ςπρνιφγνπο. Ζ ζπζθεπή ελεξγνπνηεί επηιεγκέλα εγθεθαιηθά θχηηαξα, δελ εζηηάδεηαη ζηνλ 
βαζχ εγθέθαιν, ζχκθσλα κε ηνλ ζπληδξπηή ηεο Thync, J.Tylerr, θαζεγεηή ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αξηδφλα. Ζ εηαηξεία ήδε εμεηάδεη κηα αλάινγε ζπζθεπή πνπ ζα 
δνπιεχεη κε ππέξερνπο αληί γηα ειεθηξηθφ ξεχκα, ζηνρεχνληαο ζε κηα ζεηξά απφ 
ςπρηαηξηθέο θαη λεπξνινγηθέο παζήζεηο, φπσο ε θαηάζιηςε, ην κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο θαη 
ηε λφζν Πάξθηλζνλ. κσο ε ζρεηηθή έξεπλα γηα ηε δξάζε ησλ ππεξήρσλ ζηνλ εγθέθαιν 
βξίζθεηαη ζε πνιχ αξρηθφ ζηάδην θαη ζα απαηηήζεη αξθεηφ ρξφλν.   
  
Β3. Με εθαξκνγή ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ: 
Β3α) TMS: δηαθξαληαθή καγλεηηθή δηέγεξζε-εξεζηζκφο-transcranial magnetic 

stimulation320. «..ρξεζηκνπνηεί πελία πξνζαξκνζκέλα ζην θεθάιη πνπ ζηέιλνπλ ηζρπξνχο, 
αιιά πνιχ ζχληνκεο δηάξθεηαο καγλεηηθνχο παικνχο θαηεπζείαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 
εγθεθαιηθέο πεξηνρέο. Έηζη επάγνληαη, κε αζθάιεηα  θη αλψδπλα, κηθξά ειεθηξηθά ξεχκαηα 
ζηα λεπξηθά θπθιψκαηα ελφο αηφκνπ»321. Ζ κέζνδνο είλαη κε επεκβαηηθή δειαδή δελ 

απαηηείηαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαζψο ηα πελία ηνπνζεηνχληαη εμσηεξηθά ηνπ θξαλίνπ. 
Σα πεδία δξνπλ σο επί ην πιείζηνλ έσο ηελ επηθάλεηα ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ. Δπάγνπλ 
ειεθηξηθφ ξεχκα παξάιιειν ζην επίπεδν ηνπ πελίνπ πνπ είλαη αξθεηφ λα δηεγείξεη ηνπο 
λεπξψλεο ηνπ θινηνχ (εθπνιψλνληαο ηηο θπηηαξηθέο κεκβξάλεο ησλ λεπξψλσλ απηψλ θαη 
παξάγνληαο δπλακηθά)322. Ζ ηερληθή έρεη εγθξηζεί ζηνλ Καλαδά θαη ζηηο ΖΠΑ γηα ηε 
ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο θαη βξίζθεηαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην γηα ηε ζεξαπεία θη άιισλ 
λεπξνπαζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ323. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κείσζε ηνπ πφλνπ324. 
Ζ επαλαιακβαλφκελε ρξήζε ηεο ηερληθήο νλνκάδεηαη επαλαιακβαλφκελε δηαθξαληαθή 
καγλεηηθή δηέγεξζε-rTMS. Ο Hamilton απφ ην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν ηεο 
Πελζπιβάληα αλαθέξεη φηη δηεγείξνληαο ην δεμί κέξνο ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ κε 
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 (Rosen 2009) 
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  (Hamilton 2011) ζει. 187, 189 
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 (Rosen 2009), ζει. 15 
319

 (Bullis 2014) 
320

 α) (Deak 2011), ζει. 73, β) (George 2007)  
321

 (George 2007), ζει. 80 
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 (Hamilton 2011), ζει. 187 
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 (George 2007), ζει. 85, 86, β) (Hamilton 2011), ζει.189 
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 (Rosen 2009), ζει. 15 
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καγλεηηθά πεδία ζε πγηή άηνκα (κε ηε κέζνδν TMS-ranscranial Magnetic Stimulation) 
πξνθαιείηαη πξφζθαηξε βειηίσζε ηεο ςπρηθήο δηάζεζεο. Αληίζεηα ίδηα επίδξαζε ζην 
αξηζηεξφ εκηζθαίξην πξνθαιεί θαηάζιηςε325. ηνπο θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο γηα θάπνηα 
αλεμήγεηε κέρξη ζηηγκήο αηηία νη ρεηξηζκνί αλά εκηζθαίξην πξέπεη λα είλαη αληίζεηνη326.    

Η επαλαιακβαλφκελε TMS: Τπάξρνπλ εξεπλεηηθέο ελδείμεηο ζπλπθαζκέλεο κε 
ακθηβνιίεο φηη φηαλ εθαξκφδεηαη επαλεηιεκκέλα ε δηαθξαληαθή καγλεηηθή δηέγεξζε-

ΣMS ζε θάπνην άηνκν κπνξεί λα εληζρπζεί ε κλήκε ηνπ (καθξνρξφληα ελδπλάκσζε 
εμαηηίαο πςίζπρλσλ δηεγέξζεσλ ζε κεκνλσκέλνπο λεπξψλεο). Αθφκα ππάξρνπλ 
εξεπλεηηθέο αλαθνξέο φηη εθαξκνγή ηεο TMS ζηνλ πξνκεησπηαίν ινβφ επλνεί ηελ 
ηαρχηεξε επίιπζε γξίθσλ, ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ζε ζπλζήθεο έιιεηςεο χπλνπ, ηελ 
«αλάδεημε θξπκκέλσλ επηδεμηνηήησλ εθηέιεζεο δχζθνισλ δνθηκαζηψλ», βειηίσζε 
θαιιηηερληθψλ θιίζεσλ ζε αλζξψπνπο πνπ πάζρνπλ απφ άλνηα θ.ά.327 
 

                                            
325

 (Hamilton 2011), ζει. 189 
326

 (Hamilton 2011), ζει. 189 
327

 α) (George 2003), ζει.69-71,  β)(George 2007), ζει. 83 

Δηθφλα 10-1  νξηζκέλεο Σερληθέο Γηέγεξζεο ηνπ Δγθεθάινπ 
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Β3β) DBMS: βαζηά εγθεθαιηθή καγλεηηθή δηέγεξζε (deep brain magnetic stimulation). 

ε ζπλέρεηα ηεο TMS  ε νπνία ζηέιλεη καγλεηηθνχο παικνχο κέρξη ηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ,  
γίλνληαη έξεπλεο κε ζπλζεηφηεξεο κνξθνινγίαο πελία πάλσ ζην θξαλίν θαη κε 
κεγαιχηεξεο έληαζεο καγλεηηθά πεδία ψζηε λα κπνξνχλ λα δξνπλ αξθεηά ζηνρεπκέλα, 
ζε βαζχηεξεο εγθεθαιηθέο δνκέο, δειαδή αξθεηά εθαηνζηά κέζα απφ ηνλ εγθεθαιηθφ 
θινηφ. Απηφ νλνκάδεηαη βαζηά εγθεθαιηθή καγλεηηθή δηέγεξζε (deep brain magnetic 
stimulation)328.   
 
Β3γ)  Γηέγεξζε κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ πςειήο ζπρλφηεηαο ηα νπνία 
έρνπλ δηακνξθσζεί απφ πνιχ ρακειέο ζπρλφηεηεο (ELF-extremely low frequency). Ζ 
εθπνκπή ησλ θπκάησλ απηψλ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα απφ πνκπφ εθηφο ηνπ εγθεθάινπ, 
είηε απφ πνκπφ εκθπηεπκέλν εληφο ηνπ εγθεθάινπ. 
 
  Πξνεγνπκέλσο (Δηθφλα 5-3) έγηλε ιφγνο γηα ηνπο εγθεθαιηθνχο ξπζκνχο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ θαη γηα ην βαζκφ εγξήγνξζεο ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ν θάζε 
ξπζκφο. Δηπψζεθε φηη νη ζπρλφηεηεο ηαιάλησζεο ησλ εγθεθαιηθψλ ξπζκψλ είλαη 
ζπλήζσο κέρξη 200Hz. ε απηφ ην δηάζηεκα ζπρλνηήησλ κεηαβάιιεηαη απ΄φζν 
γλσξίδνπκε ε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πεξηζζνηέξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εγθεθάινπ.   
Αλαθέξνληαη ιίγα ζηνηρεία γηα ηε δηακφξθσζε πςίζπρλνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θχκαηνο 
απφ ειεθηξηθφ ζήκα ρακειήο ζπρλφηεηαο. Απφ άπνςε ηερλνινγίαο είλαη εθηθηφ θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιεο ηηο ηειενπηηθέο ή ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ε δηακφξθσζε ελφο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ θχκαηνο πςειήο ζπρλφηεηαο (θέξνλ θχκα) απφ έλα ειεθηξηθφ ζήκα 
ρακειψλ ζπρλνηήησλ. Έηζη «θνξηψλεηαη» ε θσλή ησλ εθθσλεηψλ θαη ηεο κνπζηθήο ζην 
ξαδηνθσληθφ ζήκα ησλ ζηαζκψλ. Οη ηχπνη ηεο δηακφξθσζεο αθνξνχλ είηε ζε αλαινγηθφ 
είηε ζε ςεθηαθφ ζήκα. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ δηακνξθψζεσλ329 είλαη ε γλσζηή ζε φινπο 
καο δηακφξθσζε ζπρλφηεηαο (FM frequency modulation) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην 
ξαδηφθσλν ζηε κπάληα  ησλ FM, ε δηακφξθσζε πιάηνπο (ΑΜ amplitude modulation) 
θ.ά. Γηακφξθσζε είλαη ην «θφξησκα» κηαο πιεξνθνξίαο ρακειήο ζπρλφηεηαο πάλσ ζε 
έλα ειεθηξηθφ ζήκα πςειήο ζπρλφηεηαο πνπ ηελ νλνκάδνπκε θέξνπζα (Δηθφλα 10-2).    

Γχξσ θη έμσ απφ ηνλ εγθέθαιφ καο ππάξρνπλ ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία πςειψλ 
ζπρλνηήησλ π.ρ. θχκαηα ξαδηνθσλίαο (πεξίπνπ έσο 200 MHz ή 0,2 GHz), θχκαηα 
ηειεφξαζεο (πεξίπνπ έσο 900 MHz ή 0,9 GHz ), θχκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο (πεξίπνπ 
έσο 2100 MHz ή 2,1 GHz), θχκαηα ξνχηεξ, wifi, κηθξνθχκαηα (πεξίπνπ έσο 4000 MHz ή 
4,0 GHz), ξαληάξ, δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο (πεξίπνπ έσο 30000 MHz ή 30,0 GHz). Ο 
εγθέθαινο κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηα ειεθηξνκαγλεηηθά απηά πεδία; Μπνξεί ηα 
θχκαηα απηά λα «εγείξνπλ» θάπνην εμαλαγθαζκέλν ειεθηξηθφ ζπληνληζκφ ζηνλ εγθέθαιν;  
Απφ κφλα ηνπο ηα αδηακφξθσηα πςίζπρλα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία δελ κπνξνχλ 
λα πξνθαιέζνπλ δηέγεξζε ηνπ εγθεθάινπ330 θαζψο νη ζπρλφηεηέο ηνπο ΓΗΑΦΔΡΟΤΝ  
πάξα πνιχ απφ ηηο ηδηνζπρλφηεηεο  ησλ εγθεθαιηθψλ ξπζκψλ (0-100 Hz ή  0,0001 MHz ή 
0,0000001 GHz). Αλ φκσο ην πςίζπρλν  ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα είλαη 
δηακνξθσκέλν απφ ρακειφζπρλν ειεθηξηθφ ζήκα (ELF-extremely low frequency) 
ηνπ νπνίνπ ε ζπρλφηεηα δηακφξθσζεο ηαπηίδεηαη κε ηε ζπρλφηεηα ελφο 

                                            
328

 (George 2007), ζει. 84 
329

 αλαινγηθψλ 
330

 κπνξνχλ φκσο λα πξνθαιέζνπλ βηνινγηθέο επηπηψζεηο 
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εγθεθαιηθνχ ξπζκνχ ή κηαο εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο ηφηε είλαη δπλαηφ ππφ 
πξνυπνζέζεηο ν εγθέθαινο λα «ζπληνληζηεί» ζηε ζπρλφηεηα απηή. Ο I.Grodsky ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Κιήβειαλη έδεημε φηη ην ζχλνιν ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ ηνπ 
εγθεθάινπ κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα κεγαινκεκβξάλε-έλα ζχζηεκα δηπφισλ πνπ 
επεξεάδεηαη ηνπηθά απφ ηελ παξνπζία ή απνπζία ηφλησλ αζβεζηίνπ ζηα κφξηα ηεο 
κεκβξάλεο. Ζ ηζρπξή αιιειεπίδξαζε δηπφισλ θαη ηφλησλ απνηειεί έλαπζκα 
ηαιαληψζεσλ κε ζπληνληζκνχο ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ ELF (0-300 Hz), νπφηε ε 
κεγαινκεκβξάλε ηνπ εγθεθάινπ ιεηηνπξγεί σο έλαο εληζρπηήο ηθαλφο λα εληζρχζεη 
νπνηνδήπνηε εμσηεξηθφ πεδίν, πνπ ε ζπρλφηεηά ηνπ (ή θάπνηα αξκνληθή ηνπ) 
εκπίπηεη ζηελ πεξηνρή ησλ ηδηνζπρλνηήησλ ηεο331 φπσο γηα παξάδεηγκα νη ηξφπνη 
ηαιάλησζεο ηνπ εγθεθάινπ δειαδή νη εγθεθαιηθνί ξπζκνί. Γειαδή πξφθεηηαη νπζηαζηηθά 
γηα ζπληνληζκφ θαη δηέγεξζε ηνπ εγθεθάινπ φηαλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ππάξρνπλ 
ειεθηξηθά ζήκαηα πνιχ ρακειψλ ζπρλνηήησλ ELF.   
Δπηπιένλ ηα θχηηαξα θαη ζπλεπψο νη λεπξψλεο ιεηηνπξγνχλ σο πνκπνδέθηεο 
δειαδή εθπέκπνπλ θαη ιακβάλνπλ ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα κέζσ ηλψλ πξσηετλψλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε νη νπνίεο δξνπλ σο θεξαίεο εθπνκπήο θαη 
ιήςεο. Οη θεξαίεο απηέο είλαη επαίζζεηεο κφλν ζε ζπρλφηεηεο θάησ απφ 100Hz (ELF)332.  
Παξφκνηεο θεξαίεο δηαζέηνπλ θαη νη ηνί. Οη «θπηηαξηθέο θεξαίεο είλαη απφ ηηο 
ζεκαληηθφηεξεο δνκέο πνπ δηαζέηεη έλα θχηηαξν θαη έλα απφ ηα θχξηα κέζα επηθνηλσλίαο 
ηνπ κε ηνλ ππφινηπν νξγαληζκφ… κέζσ ησλ θπηηαξηθψλ θεξαηψλ ηα θχηηαξα κπνξνχλ λα 
επηθνηλσλνχλ κε ην πεξηβάιινλ… έλα θπηηαξηθφ ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο, θάηη 
αλάινγν κε ην GPS γηα ηα νρήκαηα. Οη θπηηαξηθέο θεξαίεο εληνπίδνληαη ζρεδφλ ζε θάζε 
θπηηαξηθφ ηχπν….»333.  
Οη λεπξψλεο ιεηηνπξγνχλ σο απνδηακνξθσηέο.  Οη λεπξψλεο εθηφο ηνπ φηη σο 
θχηηαξα ιεηηνπξγνχλ σο πνκπνδέθηεο γηα πνιχ ρακειέο ζπρλφηεηεο, ιεηηνπξγνχλ θαη σο 
απνδηακνξθσηέο δειαδή αλ πέζεη πάλσ ηνπο πςίζπρλν θχκα δηακνξθσκέλα απφ 
ειεθηξηθφ ζήκα πνιχ ρακειήο ζπρλφηεηαο ELF, ηφηε δηαρσξίδνπλ ην πςίζπρλν θέξνλ 
θχκα ην νπνίν αγλννχλ334 απφ ην ρακειφζπρλν ζήκα ηνπ νπνίνπ ε ζπρλφηεηα εκπίπηεη 
ζηε πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο θαηαζηάζεηο εγξήγνξζεο, ηα 
ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πεξηζζφηεξεο εγθεθαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Δηθφλα 10-3). Σν 
θαηλφκελν ηεο απνδηακφξθσζεο απφ ηνπο λεπξψλεο έρνπλ θαηαγξάςεη επηζηήκνλεο ζην 
Παλεπηζηήκην ηεο αξαγφζα ζηελ Ηζπαλία απφ δχν εξγαζηήξηα (Δξγ. 
Μαγλεηνβηνινγίαο, ηνπ Σκήκαηνο Αλαηνκίαο θαη Ηζηνινγίαο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο θαη Δξγ. 
Μαγλεηηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο πκππθλσκέλεο Όιεο) θαη ζην Σκήκα Βηνινγίαο 
ηνπ Πνιηηεηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο335. Άξα κπνξεί λα επεξεαζηεί ε 

ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ λεπξσληθψλ ζπγθξνηεκάησλ ηνπ εγθεθάινπ απφ απηά ηα 
ρακειφζπρλα ζήκαηα θαη λα ππάξμεη έλα είδνο ζπληνληζκνχ θαη δηέγεξζεο. Ζ αιιαγή ηεο 
ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ λεπξσληθψλ ζπγθξνηεκάησλ επεξεάδεη άκεζα ηε ρεκηθή 

                                            
331

 (Ληνινχζεο 1997), ζει. 67-68 
332

 α) (Ληνινχζεο 1997), ζει. 62 θαη 63, β) (Lerner 1980), γ) (Adey-Bawin 1977) 
333

 (Μπνπδαξέιινπ 2013), ζει. 63,64 
334

 (RossAdey 2003), ζει.5 (2.1 Tissue detection of low frequency fields and RF/microwave fields 
amplitude-modulated at low frequencies,  2.1.1. Detection of extremely low frequency fields,  2.1.2. 
Detection of amplitude- or pulse-modulated RF/microwave fields) 
335

 α) (Pérez-Bruzón 2009), β) (Azanza 2010), γ) (Beason-Semm 2002), δ) (RossAdey 2003)   
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δξαζηεξηφηεηα ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ ζηηο ζπλάςεηο κεηαμχ λεπξψλσλ θαη εγθεθαιηθψλ 
ζρεκαηηζκψλ (βιέπε Δηθφλα 1-4). Η ρεκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ 
θαη ησλ λεπξσληθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε  ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο, 
θαληαζηψζεηο.  

Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ δψσλ (θνηφπνπισλ, γαηψλ) ζε 
πςίζπρλε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία (147 θαη 450 ΜΖz) δηακνξθσκέλε κε ζήκαηα 
ρακειψλ ζπρλνηήησλ (παικνχο) έδεημε εθξνή αζβεζηίνπ απφ ηα θχηηαξα απηά. Η 
ηαρχηεηα εθξνήο ηνπ αζβεζηίνπ απμάλεη κε ηε ηζρχ ηεο αθηηλνβνιίαο θαη 
κεγηζηνπνηείηαη φηαλ νη ρακειέο ζπρλφηεηεο δηακφξθσζεο ηαπηίδνληαη κε ηηο 
ζπρλφηεηεο ηεο  εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο (6-20 Hz)336. Έρεη δεκνζηεπηεί αιινίσζε 
εγθεθαινγξαθήκαηνο απφ αθηηλνβφιεζε κε πςίζπρλε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία 
(κηθξνθχκαηα) δηακνξθσκέλε απφ ρακειφζπρλα ζήκαηα ELF337.  Έρεη θαηαγξαθεί 
επίδξαζε ζηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε ιεκθνθπηηάξσλ, παξνπζία αληηγφλσλ φηαλ ππάξρεη 
αθηηλνβφιεζε πςίζπρλσλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ (κηθξνθπκάησλ) δηακνξθσκέλσλ 
απφ ρακειά ζήκαηα (παικνχο) 1-100 Hz338.   
Ζ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ην Ακεξηθάληθνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Ραδηνπξναζηαζίαο 
(National Council of Radiation Protection, NCRP), Γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ 
ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ πρλνηήησλ  ELF (50 Ζz) (ΑΝΑΦΟΡΑ 59), 13 ΗΟΤΝΗΟΤ 1995 
αλαθέξεη: «ΝΔΤΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ: Πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο κειεηψλ ζε αλζξψπνπο έρεη 
αζρνιεζεί κε έλαλ αξηζκφ αιιαγψλ ζηηο θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο θάησ απφ ηελ επίδξαζε 

                                            
336

 α) (Bawin-Adey 1976), β) (Ληνινχζεο 1997), ζει. 50 
337

 α) (Adey-Bawin 1977), β) (Ληνινχζεο 1997), ζει. 53 
338

 (Conti 1983) 

Δηθφλα 10-2 Γηακφξθσζε θαηά πιάηνο (ΑΜ) ελφο πςίζπρλνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θχκαηνο απφ έλα 
ζήκα ρακειήο 
ζπρλφηεηαο.
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πεδίσλ ELF…..Απηέο νη παξαηεξήζεηο ζε αλζξψπνπο ππνζηεξίδνπλ θαη επεθηείλνληαη 
απφ έλα πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ εξγαζηεξηαθψλ κειεηψλ ζε πεηξακαηφδσα. Δηθάδεηαη φηη 
ηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία ELF είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ λεπξηθνχ 
ζπζηήκαηνο, επάγνληαο ζηνλ ψξηκν νξγαληζκφ λεπξνρεκηθέο, θπζηνινγηθέο, 
ζπκπεξηθνξηθέο θαη ρξνλνβηνινγηθέο αληηδξάζεηο.»339  
Ο Δπ. Καζεγεηήο Ζιεθηξνληθήο ζην Φπζηθφ Σκήκα ηνπ ΔΚΠΑ θ. Ληνιηνχζεο αλαθέξεη ζε 
ζχγγξακκα γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο φηη «ζε εηδηθά θέληξα 

εξεπλψλ γίλεηαη πξνζπάζεηα (πνιχ πξνρσξεκέλε) αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο έμσζελ 
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 (Ληνινχζεο 1997), ζει. 195 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ) 

Δηθφλα 10-3 α) Γηακφξθσζε πςίζπρλσλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ απφ ειεθηξηθά ζήκαηα 
ζπρλφηεηαο εγθεθαιηθψλ ξπζκψλ (ELF-extremely low frequencies), β) Δθπνκπή, 

γ) Απνδηακφξθσζε απφ ηνπο λεπξψλεο-εγθέθαιν, απφξξηςε ηνπ πςίζπρλνπ θαη δξάζε 
ηνπ ρακειφζπρλνπ ζήκαηνο.
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επηβνιήο θαη εγγξαθήο ζηα εγθεθαιηθά θχηηαξα επηζπκεηψλ κελπκάησλ, κε ξχζκηζε ηνπ 
χςνπο, ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο ζπρλφηεηαο επαλάιεςεο» πςίζπρλσλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ 
αθηηλνβνιηψλ (κηθξνθπκαηηθψλ δεζκψλ) δηακνξθσκέλσλ απφ ειεθηξηθά ζήκαηα πνιχ 
ρακειψλ ζπρλνηήησλ ELF (παικνχο). «Σα κελχκαηα, ησλ νπνίσλ ε επηβνιή επηρεηξείηαη 
κε ηε κέζνδν απηή, είλαη αλάινγα κε ηα κελχκαηα πνπ κεηαθέξνπλ νη αηζζήζεηο ζηνλ 
εγθέθαιν. Σα πεηξάκαηα απηά έρνπλ ζαλ ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο ζθέςεο θαη ησλ 
αληηδξάζεσλ, ή ηελ δεκηνπξγία παξαηζζήζεσλ (κηθξνθπκαηηθά φπια ηνπ άκεζνπ 
κέιινληνο)»340. 
 
πκπεξαζκαηηθά φηαλ νη ρακειέο ζπρλφηεηεο (ELF: 0-100Hz) δηακνξθψλνπλ ην ζήκα 
θηλεηψλ ηειεθψλσλ ή άιισλ πςίζπρλσλ ζπζθεπψλ φπσο ξνχηεξ, GPS, παηρληδνκεραλέο 
(playstation, x-box θ.ά.), RFID, tablets, επηδξψληαο ζηε ιεηηνπξγία ησλ λεπξψλσλ, κε 
βάζε ηελ ππάξρνπζα γλψζε ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ πιήζνο αιιαγψλ ζηελ 
εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα, λα επηδξάζνπλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε κέζσ 
λεπξνρεκηθψλ αιιαγψλ, ζηελ ςπρηθή δηάζεζε,  ζηε ζπκπεξηθνξά, ζηνπο 
βηνξπζκνχο, ζηηο αληηδξάζεηο θαη γεληθά λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηάζεηο μέλεο κε ηε 
θπζηθή θαηάζηαζε πνπ ζα είρε ν δέθηεο άλζξσπνο εθείλε ηε ζηηγκή αλ δελ ππήξραλ ηα 
δηακνξθσκέλα απηά ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία341. 
Π.ρ. αλ ν εγθέθαινο βξίζθεηαη ζε εγθεθαιηθφ ξπζκφ ΒΖΣΑ (13-30Hz θαη κεγάιε 
εγξήγνξζε) θαη αθηηλνβνιείηαη κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή ηνπ ξνχηεξ ή ηνπ GPS γηα 
αξθεηή ψξα απφ ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ησλ παξαπάλσ ζπζθεπψλ πνπ φκσο 
έρεη δηακνξθσζεί ζηε ζπρλφηεηα ηνπ ξπζκνχ ΘΖΣΑ (4-8Hz πνπ αληηζηνηρεί ζε βαζηά 
ραιάξσζε), ηφηε ν εγθέθαινο ζα ζπληνληζηεί σο «εμαλαγθαζκέλνο ηαιαλησηήο» ζην 
ξπζκφ ΘΖΣΑ δειαδή ζα πεξάζεη ζε άιιε θαηάζηαζε εγξήγνξζεο. 
Ζ παξαπάλσ πξφηαζε είλαη κφλν ε αξρή ηεο εγθεθαιηθήο δηέγεξζεο απφ πςίζπρλα 
ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα δηακνξθσκέλα απφ ζήκαηα πνιχ ρακειψλ ζπρλνηήησλ 
(ELF). Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο ιεπηνκέξεηεο ζηηο νπνίεο δελ ζα ππεηζέιζνπκε.  
 
Πεξηνξηζκνί  ζηε δξάζε ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ.  

Ηζρπξφο πεξηνξηζκφο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ 
θπκάησλ φπσο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ είλαη ε δξαζηηθή κείσζε ηεο έληαζεο 
αθηηλνβνιίαο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ φζν κεγαιψλεη ε απφζηαζε απφ ηελ 
πεγή παξαγσγήο ηνπο (βιέπε Δηθφλα 10-4). Ζ έληαζε αθηηλνβνιίαο είλαη αληηζηξφθσο 
αλάινγε ηνπ ηεηξαγψλνπ ηεο απφζηαζεο-γηα αθηηλνβνιία δηπφινπ. Άξα ε εθπνκπή 
ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ απφ απφζηαζε δειαδή απφ πνκπφ εθηφο ηνπ εγθεθάινπ 
δξα αιιά φρη ζε πιήξε ηζρχ. 

                                            
340

 (Ληνινχζεο 1997), ζει.56 
341

 α) (Ληνινχζεο 1997), ζει.56, β) Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ην Ακεξηθάληθνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ 
Ραδηνπξναζηαζίαο (National Council of Radiation Protection, NCRP), Γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ 
ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ πρλνηήησλ  ELF (50 Ζz) (ΑΝΑΦΟΡΑ 59), 13 ΗΟΤΝΗΟΤ 1995 ζηελ ελφηεηα 
ΝΔΤΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ 
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Ο πεξηνξηζκφο απηφο μεπεξληέηαη φζν 
πεξηζζφηεξν ε πεγή ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ 
θπκάησλ βξίζθεηαη θνληά ζηνλ εγθέθαιν (θηλεηά 
ηειεθψλα ή αζχξκαηεο ζπζθεπέο δίπια ζην 
ρξήζηε) ή αθφκα πεξηζζφηεξν κέζα ζηνλ 
εγθέθαιν δειαδή ζηηο πεξηπηψζεηο 
εκθπηεχζηκσλ ειεθηξνληθψλ πνκπψλ (Δηθφλα 
10-5). ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε δξάζε ησλ 
ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ πξνθαιεί ηε κέγηζηε 
επίδξαζε.   
 
 Γ) Γηέγεξζε κε θσο νδεγνχκελν ζην 
εζσηεξηθφ ηνπ εγθεθάινπ κε νπηηθέο ίλεο 
ρεηξνπξγηθά-Οπηνγελεηηθή 

 
ε άξζξν ηνπ πεξηνδηθνχ Πεξηζθφπην ηεο 
Δπηζηήκεο ε Οπηνγελεηηθή ραξαθηεξίδεηαη σο «ε 
Σερλνινγία ηνπ απφιπηνπ λεπξνινγηθνχ 

ειέγρνπ»342.  Ζ νπηνγελεηηθή343 είλαη κηα λέα ηερλνινγία «πνπ επηηπγράλεη ηελ 

ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο επηιεγκέλσλ θπηηάξσλ φηαλ απηά 
εθηίζεληαη ζην θσο». Ζ ηερληθή πεξηιακβάλεη εηζαγσγή νςηλψλ φπσο π.ρ. ε ξνδνςίλε 

ChR2 (κηα θσηνεπαίζζεηε θαηεγνξία πξσηετλψλ 
πξνεξρφκελε απφ θάπνην είδνο θπθηψλ) ζε 
επηιεγκέλνπο απφ ηνλ εξεπλεηή λεπξψλεο ηνπ 
εγθεθάινπ. Υξεζηκνπνηψληαο ηέηνηεο «πξσηεΐλεο, 
επαίζζεηεο ζε δηάθνξα κήθε θχκαηνο ηνπ νξαηνχ 
θάζκαηνο, νη εξεπλεηέο είλαη ζε ζέζε λα δηεγείξνπλ ή λα 
θαηαζηείινπλ ηαπηφρξνλα ή κε ηε ζεηξά πνπ επηζπκνχλ 
δηάθνξεο νκάδεο λεπξηθψλ θπηηάξσλ…θσηίδνληαο κε 
αθηηλνβνιία δηαθφξσλ ρξσκάησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 
ρεηξηδφκελνη ηα λεπξηθά θχηηαξα ζαλ δηαθφπηεο πνπ 
‗αλνηγνθιείλνπλ‘, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα φρη κφλν 
επηιεθηηθήο δηέγεξζεο θαη θαηαζηνιήο, αιιά θαη 
ρεηξηζκνχ πνιιψλ θέληξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
δηάθνξεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Ο έιεγρνο ηεο 
εγθεθαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη πηα γεγνλφο»344. Ζ 
εηζαγσγή ησλ νςηλψλ ζηνπο επηιεγκέλνπο λεπξψλεο 
είλαη ζέκα γελεηηθήο επηζηήκεο. Ζ δηνρέηεπζε ηνπ 
θσηφο ζηνπο επηιεγκέλνπο λεπξψλεο γίλεηαη κέζσ 
νπηηθψλ ηλψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη κε ρεηξνπξγηθή 
επέκβαζε ζηελ εγθεθαιηθή πεξηνρή πνπ ελδηαθέξεη. Ζ 
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 (Κνχζεο 2013)  
343

 α) (Smith 2013), β) (Buchen 2010), γ) (Deisseroth 2011), δ) (Deisseroth 2010), ε) (Λαδαξάθε 2008) 
344

 (Κνχζεο 2013), ζει. 28 

Δηθφλα 10-4 Μεηαβνιή ηεο έληαζεο 
ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ σο 

ζπλάξηεζε ηεο απφζηαζεο απφ ηελ 
πεγή 

αθηηλνβνιίαο.

 

Δηθφλα 10-5 Δκθπηεπκέλν 
κηθξνθχθισκα (chip) απνζήθεπζεο 
δεδνκέλσλ, εθπνκπήο θαη ιήςεο 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ  
ηερλνινγίαο 

RFID
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κέζνδνο είλαη αθφκα έλα εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζε δψα θαη φπσο αλαθέξεηαη ζηηο ζρεηηθέο 
δεκνζηεχζεηο αλακέλεηαη λα έρεη εθαξκνγέο ζηε κειέηε λεπξνςπρηαηξηθψλ παζήζεσλ, 
φπσο δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ, ζε ζέκαηα κπτθήο θίλεζεο, θνβηψλ, ζεξαπεία απφ 
εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο, λφζν ηνπ Parkinson, δεηήκαηα κλήκεο, θαηάζιηςεο, απηηζκνχ θαη 
ζρηδνθξέλεηαο345.  Γηαθαίλνληαη θαη εθαξκνγέο ζηελ θαξδηνινγία, ζηελ νθζαικνινγία, 
ζηελ ζεξαπεία θαθψζεσλ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ θαη ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο346. Ζ 
DAPRA (Defence  Advanced Projects Agency-Τπεξεζία Πξνεγκέλσλ Ακπληηθψλ 
Δξεπλψλ ηνπ Ακεξηθάληθνπ Πεληαγψλνπ) ρξεκαηνδφηεζε κε 15 εθαηνκκχξηα δνιάξηα 
εξεπλεηηθέο νκάδεο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Stanford θαη ηνπ Brown πνπ αζρνινχληαη κε ηε 
νπηνγελεηηθή γηα ηελ έξεπλα πάλσ ζε ζεξαπείεο εγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ θπξίσο 
ζηξαηησηψλ πνπ επηζηξέθνπλ απφ ηα πνιεκηθά κέησπα. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 
νλνκάδεηαη REPAIR (Reorganization and Plasticity to Accelerate Injury Recovery)347.  
Με ηε ζπλδπαζκέλε δξάζε νπηνγελεηηθήο (ρεηξνπξγηθή κέζνδνο) κε άιιεο κε 
ρεηξνπξγηθέο κεζφδνπο έρεη επηηεπρζεί γνληδηαθφο έιεγρνο ή αιιηψο έιεγρνο «έθθξαζεο» 
γνληδίσλ348. Σν ζέκα απηφ ζα εμεηαζηεί ιεπηνκεξέζηεξα παξαθάησ. 
 
 
Γ) Γηέγεξζε ηνπ εγθεθάινπ κε ρξήζε θαξκαθεπηηθψλ ή λαξθσηηθψλ νπζηψλ.  
 
Οξηζκέλα θάξκαθα ρνξεγνχκελα είηε σο ράπη, είηε ελδνθιέβηα, είηε κε απεπζείαο έθρπζε 
ζηνλ εγθέθαιν δηεγείξνπλ ηνλ εγθέθαιν επεξεάδνληαο ηα θέληξα αληακνηβήο ή ηηκσξίαο 
θαη ζπλαθφινπζα ην ζπλαίζζεκα, ηε δηάζεζε ή ηηο αλάγθεο. Σα θάξκαθα ππάγνληαη ζηελ 
θαηεγνξία ησλ εξεκηζηηθψλ θαξκάθσλ, αληηςπρσηηθψλ θαξκάθσλ, θαξκάθσλ ή 
νπζηψλ έληνλεο επηζπκίαο (αιθνφι, ληθνηίλε, εξσίλε, λαξθσηηθά θ.ά.) ηα νπνία δξνπλ κε 
ρεκηθφ ηξφπν ζηα θέληξα αληακνηβήο θαη ηηκσξίαο θαηαζηέιινληαο ή εληζρχνληαο θαηά ην 
δνθνχλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ ζηα νπνία ρνξεγνχληαη νη νπζίεο 
απηέο349. 
 

 
Υ) Γηαζχλδεζε εγθεθάινπ-ππνινγηζηή (Brain Computer Interface-BCI) ή 
αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-ππνινγηζηή (Human Computer interaction-HCI). 

 
Οη κέζνδνη δηέγεξζεο κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ θαη ε νπηνγελεηηθή απαηηνχλ γηα 
ηελ πινπνίεζή ηνπο ηε ρξήζε ελφο επξχηεξνπ δηεπηζηεκνληθνχ ηνκέα πνπ νλνκάδεηαη 
δηαζχλδεζε εγθεθάινπ-ππνινγηζηή (Brain Computer Interface-BCI) ή 
αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-ππνινγηζηή (Human Computer interaction-HCI). 
Πεξηιακβάλεη φιε ηελ απαηηνχκελε γλψζε θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή ψζηε λα ππάξρεη 
ακθίδξνκε αληαιιαγή ζηνηρείσλ, νδεγηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ κεηαμχ ππνινγηζηή θαη 
εγθεθάινπ. Ο N.Birbaumer ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ηαηξηθήο Φπρνινγίαο θαη πκπεξηθνξηθήο 
Νεπξνβηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Tubingen αλαθέξεη φηη ε ηερλνινγία BCI «επηηξέπεη 

                                            
345

 (Κνχζεο 2013), ζει. 29-33 
346

 (Κνχζεο 2013), ζει. 33-35 ` 
347

 (Κνχζεο 2013), ζει. 35 
348

 (Folcher 2014) 
349

 α) (Kandel 2000), ζει. 656, β) (Guyton 1998), ζει. 891 
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ηνλ έιεγρν ππνινγηζηώλ ή εμσηεξηθώλ ζπζθεπώλ κόλν κε ηε θαζνδήγεζε ηεο 
εγθεθαιηθήο δξαζηεξηόηεηαο»350. Ζ BCI δηαθξίλεηαη ζε επεκβαηηθή BCI  πνπ 
ρξεζηκνπνηεί εκθπηεχζηκεο δηαηάμεηο νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ζηνλ εγθεθαιηθφ ηζηφ κε 
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη ε κε επεκβαηηθή BCI ρσξίο ρεηξνπξγηθή επέκβαζε φπνπ 
ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνθπζηνινγηθέο θαηαγξαθέο φπσο π.ρ. έλα εγθεθαινγξάθεκα351 
(βιέπε Δηθφλα 10-6). 
 
Η επεκβαηηθή BCI ιακβάλεη ρψξα κέζσ λεπξνινγηθψλ εκθπηεπκάησλ (brain-chips), 
ηα νπνία είλαη γεληθψο ειεθηξνληθέο κηθξνδηαηάμεηο, πνπ ηνπνζεηνχληαη ρεηξνπξγηθά 

ζε θάπνην ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ ή ηνπ ζψκαηνο. Σα λεπξνινγηθά εκθπηεχκαηα ζπλήζσο 
ιακβάλνπλ σο δέθηεο ή απνζηέιινπλ σο πνκπνί ειεθηξηθά ή ειεθηξνκαγλεηηθά 
ζήκαηα ελζχξκαηα ή αζχξκαηα απφ ηελ πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ ή ηνπ ζψκαηνο φπνπ 
εκθπηεχζεθαλ πξνο άιιεο πεξηνρέο εληφο ή εθηφο ζψκαηνο. Απνζεθεχνπλ δεδνκέλα θαη 
επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα. Μπνξεί λα πεξηέρνπλ πεγή ελέξγεηαο αλαγθαία γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπο ή λα αμηνπνηνχλ ηηο ελεξγεηαθέο παξνρέο ηνπ πεξηβάιινληνο.  
 
ηε κε-επεκβαηηθή BCI θαηαγξάθεηαη ε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ ελφο 

αηφκνπ φηαλ ην άηνκν εθηειεί δηάθνξα θαζήθνληα (π.ρ. φηαλ βιέπεη ραξνχκελεο, ιππεξέο 
εηθφλεο θαη αληίζηνηρα ραίξεηαη ή ιππάηαη, φηαλ πξνζπαζεί λα ιχζεη έλα πξφβιεκα, φηαλ 
πξνζπαζεί λα γξάςεη κηα έθζεζε, φηαλ ζέιεη λα πηάζεη έλα αληηθείκελν θ.φ.θ. Ζ ειεθηξηθή 
δξαζηεξηφηεηα θαηαγξάθεηαη κε εμσηεξηθέο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο (π.ρ. έλα 
ειεθηξνεγθεθαινγξάθν). Σα εγθεθαινγξαθήκαηα επεμεξγάδνληαη κε πξνεγκέλα 
ινγηζκηθά νπφηε κεηά απφ επαλαιήςεηο ζην ζπγθεθξηκέλν άηνκν κπνξεί ζπγθεθξηκέλεο 
κνξθέο εγθεθαινγξαθεκάησλ λα απνδνζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζε ελέξγεηεο ή 
ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ή ζε πξνζέζεηο ηνπ αηφκνπ352. Οπζηαζηηθά κνηάδεη ζαλ λα 
δηαβάδεη ν εγθεθαινγξάθνο ην λνπ ηνπ αηφκνπ αιιά ζηελ πξάμε ζπγθξίλεη ηελ 
ειεθηξηθή εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. 

 
Oη εκθπηεχζηκεο δηαηάμεηο «ηψξα είηε ρξεζηκνπνηνχληαη είηε δνθηκάδνληαη σο ζεξαπείεο 
γηα ηελ επηιεςία, ηελ αζζέλεηα ηνπ Parkinson, ηελ παξάιπζε, ηελ ηχθισζε θαη άιιεο 
αζζέλεηεο»353 ήκεξα (ην 2005) έρνπλ εκθπηεπηεί ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο-εγθεθαιηθνί 
δηεγέξηεο ζε πάλσ απφ 30.000 άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ λφζν Parkinson ή θηλεηηθέο 
δπζθνιίεο  (κέζνδνο DBS πνπ ζπλαληήζακε παξαπάλσ) θαη ζε άιινπο ηφζνπο έρνπλ κε 
εκθπηεπζεί θαηάιιειεο δηαηάμεηο γηα ηελ αζζέλεηα ηεο επηιεςίαο (κέζνδνο VNS πνπ 
ζπλαληήζακε παξαπάλσ)354. Παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο κφλν απφ ηηο πάκπνιιεο 
εθαξκνγέο ηνπο. 
  
Δκθπηεχζηκεο θαη κε εκθπηεχζηκεο δηαηάμεηο ζπλδένληαη ζε  έλα επξχηεξν «δίθηπν» θαη 

θαηεπζχλνπλ θίλεζε ηερλεηψλ κειψλ αλαπήξσλ αηφκσλ, ή ζπληεινχλ ζηελ 
εθηέιεζε ελεξγεηψλ κφλν κε ηε ζθέςε, ή επηηπγράλνπλ αλάγλσζε θαη 

                                            
350

 (Birbaumer 2006) 
351

 (Birbaumer 2006), ζει.517 
352

 α) (Nijholt 2009), β) (Nijholt 2013), ζει. 9 
353

 (Horgan 2005) 
354

 (Horgan 2005), ζει. 72 
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ηξνπνπνίεζε  ζπλαηζζεκάησλ ή ζηνηρείσλ ηνπ θαηφρνπ ηνπο, ή δεκηνπξγνχλ 
ςεχηηθεο κλήκεο, ή ειέγρνπλ  παξαγσγή γνληδίσλ θ.ά.: 

 
Δθαξκνγέο εκθπηεχζηκσλ θαη 
κε εκθπηεχζηκσλ   
ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ: 
 
 α) Κίλεζε ηερλεηψλ κειψλ θη 
εθηέιεζε ελεξγεηψλ κφλν κε 
ηεο ζθέςε: Ο θιάδνο πνπ 
εηδηθεχεηαη ζηελ θίλεζε ηερλεηψλ 
κειψλ κε ηε ζθέςε νλνκάδεηαη 

βην-κεραλνηξνληθή 

(biomechatronics). Δίλαη 
ζχκπξαμε ηαηξηθήο θπζηθήο, 
βηνινγίαο, κηθξνειεθηξνληθήο, 
ξνκπνηηθήο, πιεξνθνξηθήο 
λεπξνεπηζηήκεο θαη ελδερνκέλσο 
θη άιισλ επηζηεκνληθψλ 
θιάδσλ356. «Αξθεηά επηζηεκνληθά 
Ηδξχκαηα θαη εξγαζηήξηα αλά ηνλ 
θφζκν αζρνινχληαη κε ηελ 

έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο βην-
κεραλνηξνληθήο φπσο ην ΜΗΣ, 
ην Παλεπηζηήκην ηνπ Twente 
ζηελ Οιιαλδία θαη ην 
Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληαο 
ζην Berkeley. Ζ έξεπλα 
εζηηάδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο 
θαηεπζχλζεηο: 1) ζηε κειέηε θαη 
αλάιπζε ησλ πνιχπινθσλ 
θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο, κε ηε 
βνήζεηα ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ….2) ζε κεζφδνπο 
ελζσκάησζεο ειεθηξνληθψλ 
ζπζθεπψλ ζην λεπξηθφ θαη ζην 
κπτθφ ζχζηεκα (π.ρ. ειεθηξφδηα 
εκθπηεύζηκα ζηνλ εγθέθαιν, 
ηνπο κπψλεο θαη ην δέξκα)….νη 
πιεξνθνξίεο κεηαβηβάδνληαη ζε 
έλα θέληξν ειέγρνπ (πνπ 

                                            
355

 (Regalado 2014) 
356

 (ηλαληψηεο 2008), ζει. 31 

Δηθφλα 10-6 BCI (Σερλνινγία Γηαζχλδεζεο Δγθεθάινπ-
Τπνινγηζηή ή Brain-Computer Interface) 

 

Δηθφλα 10-7 Δγθεθαιηθφο αλαγλψζηεο-brain reader, Μία 
ζπζηνηρία κηθξνειεθηξνδίσλ ηππσκέλσλ ζε πιαζηηθφ 

πιηθφ
355

.   
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νπζηαζηηθά) είλαη έλα κηθξνεπεμεξγαζηήο357…. θαη 3) ζηελ θαηαζθεπή πεηξακαηηθψλ 
βην-κεραλνηξνληθψλ ζπζθεπψλ θηλνχκελσλ κε ηε ρξήζε δσληαλψλ κπτθψλ ηζηψλ (ήδε 
ζην ΜΗΣ κειεηάηαη έλα πεηξακαηηθφ ξνκπνηηθφ κνληέιν ην νπνίν θηλείηαη κε δσληαλφ 
κπτθφ ηζηφ πνπ έρεη ιεθζεί απφ ηα πφδηα βαηξάρνπ)»358.  «Απηή ηε ζηηγκή δηεμάγνληαη 
εληαηηθέο έξεπλεο παγθνζκίσο, γηα ηε ζχλδεζε ησλ πξνζζεηηθψλ άθξσλ ηφζν κε ην 
λεπξηθφ ζχζηεκα φζν θαη κε ηνλ εγθέθαιν ησλ αλαπήξσλ. Πξαθηηθά θάηη ηέηνην 
ζεκαίλεη πσο ν εγθέθαινο ζα ζηέιλεη ζήκα, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηα θπζηθά 
κέιε, ην νπνίν ζα κεηαβηβάδεηαη κέζσ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ηερλεηφ κέινο. Ο 
θάηνρνο ελφο ηέηνηνπ πξνζζεηηθνχ άθξνπ δελ ζα ρξεηάδεηαη λα ζθέπηεηαη ηελ θίλεζε, 
απιά ζα ηελ  εθηειεί απηφκαηα…»359. Με ηε ρξήζε απηήο ηεο ππφ έξεπλα ηερλνινγίαο 
ν θέξσλ ην ή ηα λεπξνινγηθά εκθπηεχκαηα κπνξεί κφλν κε ηε ζθέςε φρη κφλν λα θηλεί 
πξφζζεηα ηερλεηά κέιε αιιά λα αιιειεπηδξά κε άιιεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο εθηφο 
ηνπ ζψκαηφο ηνπ π.ρ. ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, γεληθά αζχξκαηεο ζπζθεπέο θ.ά. Ο 
Matt Nagle, ν νπνίνο ήηαλ παξάιπηνο θάησ απφ ην ιαηκφ «θαηφξζσζε 
ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζθέςε ηνπ, λα ρεηξίδεηαη ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ, λα 
παίδεη βηληενπαηρλίδηα θαη λα θηλεί ηνλ πξνζζεηηθφ ηνπ βξαρίνλα»360. Ζ Claudia 
Mitchell, κηα αθξσηεξηαζκέλε πξψελ πεδνλαχηεο ησλ ΖΠΑ «είλαη νπζηαζηηθά κηα 
βηνληθή γπλαίθα θαζψο ειέγρεη ηνλ ηερλεηφ ηεο βξαρίνλα κε ηε ζθέςε»361. Ζ παξνχζα 
θαηεγνξία απνηειεί κηα εθαξκνγή επεκβαηηθήο BCI. 

 
Άιιεο εθαξκνγέο απνηεινχλ θαη νη δηαθεκηδφκελεο θάζθεο βηληενπαηρληδηψλ φπνπ νη 

θηλήζεηο ησλ παηθηψλ ζα γίλνληαη κφλν κε ηε ζθέςε. Ζ ζπζθεπή NeuroSky‟s Mindset 
είλαη κηα ζπζθεπή πνπ επηδηψθεη λα κεηξήζεη ζπλαηζζεκαηηθέο παξακέηξνπο ηνπ 
ρξήζηε ηεο (πην ζπγθεθξηκέλα ηα επίπεδα ηεο πξνζνρήο θαη ηεο ζπγθέληξσζήο 
ηνπ)362. 

 
«Ζ Heide Pfutzner, πξψελ δαζθάια απφ ηε Λεηςία ηεο Γεξκαλίαο, πάζρεη απφ πιάγηα 

κπαηξνθηθή ζθιήξπλζε» πνπ νπζηαζηηθά ηελ θαζηζηά παξάιπηε. «Παξ' φι' απηά 
θαηάθεξε λα δσγξαθίζεη κηα ζεηξά απφ εηθφλεο κε ηε βνήζεηα ελφο ππνινγηζηή, πνπ 
ειέγρεηαη κε ηνλ εγθέθαιν…. Ο ππνινγηζηήο, κέζσ ησλ εγθεθαιηθψλ θπκάησλ, 
ειέγρεη κία παιέηα ρξσκάησλ, ζρεκάησλ θαη πηλέισλ γηα ηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ 
έξγσλ…. Οπζηαζηηθά, ην ζχζηεκα εληνπίδεη αιιαγέο ζηα εγθεθαιηθά θχκαηα ηνπ 
ρξήζηε θαη ηνπ επηηξέπεη λα δηαιέμεη κεηαμχ δηαθφξσλ επηινγψλ ζην ινγηζκηθφ αιιά 
θαη λα κεηαθηλήζεη ηνλ θέξζνξα ζηελ νζφλε πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ. Ο ρξήζηεο 
θνξάεη έλα εηδηθφ ζθνπθί κε ελζσκαησκέλα ειεθηξφδηα, ηα νπνία αληρλεχνπλ κηθξέο 
αιιαγέο ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ εγθέθαιν ηνπ ρξήζηε φηαλ 
απηφο ζθέθηεηαη» 363.  Οπζηαζηηθά ε δηάηαμε πνπ επέηξεςε ζηελ θ.Pfutzner λα 
δσγξαθίδεη ήηαλ κηα κε επεκβαηηθή BCI εθαξκνγή φπνπ  «έκαζε» λα δηαβάδεη κέζσ 

                                            
357

 (ηλαληψηεο 2008), ζει. 31 
358

 (ηλαληψηεο 2008), ζει. 31-32 
359

 (ηλαληψηεο 2008), ζει. 29 
360

 (ηλαληψηεο 2008), ζει. 30 
361

 (ηλαληψηεο 2008), ζει. 32 
362

 (Crowley 2010) 
363

 (ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 2013) 
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εγθεθαιφγξαθήκαηφο ηηο αιιαγέο ησλ εγθεθαιηθψλ ηεο θπκάησλ ππφ δηάθνξεο 
θαηαζηάζεηο. «Σψξα νη επηζηήκνλεο, κε ηε ζπλδξνκή Ηαπψλσλ εξεπλεηψλ, 
πξνζπαζνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ κία λέα ζπζθεπή πνπ ζα κπνξεί λα εκθπηεπζεί ζηνλ 
εγθέθαιν θαη ζα επηηξέπεη ζηνλ ππνινγηζηή λα κεηαθξάδεη απεπζείαο ηηο 
ζθέςεηο ηνπ ρξήζηε. Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη ίδηνη νη επηζηήκνλεο, ‗εκθπηεχνληαο 
ειεθηξφδηα ζην θινηφ ηνπ εγθεθάινπ κπνξνχκε λα επηηχρνπκε πνιχ πςειφηεξε 
αλάιπζε αιιά θαη λα απνθσδηθνπνηήζνπκε θσλή θαη θηλήζεηο ησλ δαρηχισλ κε πνιχ 
πςειή ηαρχηεηα. Έηζη, ε ζπζθεπή ζα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηηο πξνζέζεηο ηνπ 
ρξήζηε‘»364  Πίζσ απφ ην εγρείξεκα βξίζθεηαη ε θαζεγήηξηα A.Kubler ηκήκαηνο 
Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Würzburg ζηε Γεξκαλία.  

  
Ζ εηαηξεία Tekever  θαη νη ζπλεξγαδφκελνη επηζηήκνλεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Brainflight αλαθνίλσζε  φηη θαηεχζπλε-πηιφηαξε απφ απφζηαζε κφλν κε ηε ζθέςε 
ηπηάκελν αεξνπιαλάθη (2015). χκθσλα κε ην BBC ε εηαηξεία επειπηζηεί λα 
θαηεπζχλεη απφ απφζηαζε θαη κεγαιχηεξα αεξνπιάλα. Ζ κέζνδνο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί θη απφ αλζξψπνπο πνπ πάζρνπλ απφ θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Απηφ 
έιαβε ρψξα θαηαγξάθνληαο, κεηαθξάδνληαο θη αμηνπνηψληαο ηα εγθεθαιηθά θχκαηα 
ηνπ εμ απνζηάζεσο ρεηξηζηή, θνξψληαο κηα θάζθα ειεθηξνεγθεθαινγξάθνπ 
ζπλδεδεκέλεο εμσηεξηθά κε θαηάιιειεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ηειεθαηεχζπλζεο ηνπ 
αεξνπιάλνπ365.   

 
Σν BBC (2015)  αλαθνίλσζε ηελ δνθηκή ελφο ζπζηήκαηνο ηνπ “Mind Control tv” πνπ 

κεηαθξάδνληαο ηα εγθεθαιηθά θχκαηα ηνπ εγθεθάινπ ζα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 
αιιάδνπλ θαλάιη απφ απφζηαζε ρσξίο ρέξηα αιιά κφλν κε ηε ζθέςε366. 

 
Σν 2015 ζε ζπλέδξην πνπ έιαβε ρψξα ζηε ενχι, Κνξέα ζρεηηθά κε ην γεληθφηεξν ζέκα  

ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-ππνινγηζηή (Human Computer interaction-HCI), 

Γεξκαλνί επηζηήκνλεο  παξνπζίαζαλ έλα καιαθφ, ιεπηφ, εχθακπην ειεθηξνληθφ 
δέξκα πνπ θνξηέηαη πάλσ ζην θαλνληθφ δέξκα ζαλ ηαηνπάδ (i-skin), κέζσ ηνπ νπνίνπ 
κπνξεί λα ειέγρεη εμ απνζηάζεσο θάπνηεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. Σν δέξκα απηφ 
ηξνθνδνηείηαη ζηελ παξνχζα θάζε απφ εμσηεξηθφ ππνινγηζηή. Πξνβιέπεηαη φκσο 
ζχληνκα λα γίλεη αζχξκαην θαη λα ηξνθνδνηείηαη κε ελέξγεηα απφ ην αλζξψπηλν 
ζψκα367.  

Μέζα ζην 2015 θηλέδνη επηζηήκνλεο αλαθνίλσζαλ ηελ θαηαζθεπή απηνθηλήηνπ πνπ 
ειέγρεηαη απφ ηνλ νδεγφ κφλν κε ηε ζθέςε, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ρεξηψλ ή πνδηψλ. 
Σν ζπγθεθξηκέλν επίηεπγκα πεξηιακβάλεη κηα θάζθα θεθαιηνχ κε 16 αηζζεηήξεο πνπ 
θαηαγξάθνπλ κε εγθεθαινγξάθν ηελ λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ θαη 
θαηφπηλ κεηαηξέπνπλ κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ ηηο εληνιέο ηνπ νδεγνχ ζε θηλήζεηο ηνπ 
απηνθηλήηνπ. Παξφηη νη θηλήζεηο απηνχ ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη αθφκα ζηνηρεηψδεηο νη 

                                            
364

 (ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 2013) 
365

 http://www.skai.gr/news/technology/atricle/276116/ptisi-meso-egefalou/ (25/02/2015) 
366

 Mind Control TV  BBC announce app allowing users to change channel with their mind - News - Gadgets 
and Tech - The Independent, 23-6-2015 
367

  (Weigel 2015)  

http://www.skai.gr/news/technology/atricle/276116/ptisi-meso-egefalou/
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εξεπλεηέο δήισζαλ αηζηφδνμνη φηη ζχληνκα ζα επηηεπρζεί πιήξεο νδήγεζε 
απηνθηλήηνπ κφλν κε ηε ζθέςε368. 

 
β) Αλάγλσζε, έιεγρνο θαη ηξνπνπνίεζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ εκθπηεχζηκσλ 

ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ.  ην πεξηνδηθφ ηνπ Σερλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηεο 

Μαζαρνπζέηεο MIT Technology Review369 ζην ηεχρνο 29εο Μαΐνπ 2014, ππάξρεη 
άξζξν κε ηίηιν «Ο Σηξαηόο ρξεκαηνδνηεί ζπζθεπέο αιιειεπίδξαζεο Δγθεθάινπ-
Υπνινγηζηή γηα λα ειέγμεη ζπλαηζζήκαηα-Military Funds Brain-Computer 
Interfaces to Control Feelings, (Έλα πξφγξακκα 70 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζα 
πξνζπαζήζεη λα αλαπηχμεη εγθεθαιηθά εκθπηεχκαηα ηθαλά λα ξπζκίζνπλ 
ζπλαηζζήκαηα ζε λνεηηθά αζζελείο)». Αλαθέξεη φηη ε Τπεξεζία Πξνεγκέλσλ 
Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ γηα ηελ Άκπλα ησλ ΖΠΑ-DARPA ζην ηέινο Μαΐνπ 2014 
ζπλέηαμε δχν ζπκβφιαηα-εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κε ην Γεληθφ Ννζνθνκείν ηεο 
Καιηθφξληαο θαη ην Παλεπηζηεκίνπ ηεο Καιηθφξληαο ηεο ηάμεο αξθεηψλ εθαηνκκπξίσλ 
δνιαξίσλ. ηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη «λα ρξεζηκνπνηήζεη εγθεθαιηθά 
εκθπηεύκαηα γηα λα δηαβάζεη θαη θαηόπηλ λα ειέγμεη ηα ζπλαηζζήκαηα δηαλνεηηθά 
αζζελψλ αηφκσλ» κε λνζήκαηα φπσο ε εμάξηεζε, ε θαηάζιηςε, νη δηαηαξαρέο 
πξνζσπηθφηεηαο. Μεηαμχ ησλ αζζελψλ ελδηαθέξεηαη λα ζπκπεξηιάβεη ηνπο 
βεηεξάλνπο Ακεξηθάλνπο πνιεκηζηέο φπνπ «επηδεκηθά» πιένλ θαηαθεχγνπλ ζε 
απηνθηνλίεο ή πάζρνπλ απφ ζνβαξέο ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο. Αθφκα ζην άξζξν  
αλαθέξεη φηη ε έξεπλα ζα ιάβεη ρψξα ζε δψα αιιά εθηηκά φηη ζε δχν κε ηξία ρξφληα ε 
έξεπλα ζα έρεη θηάζεη θαη ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν. «Ζ έξεπλα νηθνδνκείηαη πάλσ 
ζε κία γνξγά αλαπηπζζφκελε αγνξά ζπζθεπψλ πνπ δηεγείξνπλ λεχξα, εληφο ή εθηφο 
ηνπ εγθεθάινπ. Πεξηζζφηεξνη απφ 110.000 αζζελείο κε Parkinson έρνπλ δερηεί 
δηεγέξηεο βαζέσο εγθεθάινπ-deep brain stimulators, θαηαζθεπαζκέλνπο απφ ηελ 
Medtronic, νη νπνίνη ειέγρνπλ ην ηξεκνχιηαζκα ζηέιλνληαο ειεθηξηθνχο παικνχο ζηνλ 
εγθέθαιν…..Σν πεξαζκέλν Ννέκβξην (2013) ε Γηνίθεζε ηεο Τπεξεζίαο Σξνθίκσλ θαη 
Φαξκάθσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ-U.S. Food & Drug Administration ελέθξηλε ηνλ 
Νεπξνβεκαηνδφηε-NeuroPace, ην πξψην εκθχηεπκα πνπ ηαπηφρξνλα θαηαγξάθεη 
θαη δηεγείξεη ηνλ εγθέθαιν». Σέινο ηα ζπκβφιαηα-εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα είλαη ηα 
κεγαιχηεξα κέρξη ηψξα ηεο Πξσηνβνπιίαο-Οκπάκα γηα ηνλ Δγθέθαιν370, ηνπ 

ζρεδίνπ Υαξηνγξάθεζεο ηνπ εγθεθάινπ πνπ μεθίλεζε ν Λεπθφο Οίθνο πέξπζη (2013). 
χκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ DARPA έρεη 
θαζνξηζηεί έλα πιαίζην εζηθψλ αξρψλ πνπ ζα επηηεξεί ηηο έξεπλεο.  

 
γ) Ταπηνπνίεζε κέζσ RFID: Καηάιιειε εκθπηεχζηκε δηάηαμε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

σο ζπζθεπή ηαπηνπνίεζεο κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ, radio frequency identfication  
RFID, δειαδή λα αιιειεπηδξά κε έλα εμσηεξηθφ ζαξσηή (scanner) κε αζχξκαην 
ειεθηξνκαγλεηηθφ ηξφπν θαη λα ηνπ «γλσζηνπνηεί» ηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα ηνπ 
πνπ αθνξνχλ ην πξφζσπν ζην νπνίν είλαη εκθπηεπκέλν. Σα δεδνκέλα κπνξεί λα 
είλαη ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, πεξηζηαζηαθά ή απνζεθεπκέλα ηαηξηθά δεδνκέλα,  

                                            
368

 Reuters, Technology, 7 Dec. 2015, “Chinese researchers unveil brain powered car” θαη 
www.Skai.gr>Σερλνινγία>Kηλέδηθν απηνθίλεην ειέγρεηαη κφλν κε ηε ζθέςε, 25 Ηαλνπαξίνπ 2016 
369

 (Regalado 2014)  
370

 (Regalado 2014) 

http://www.skai.gr/


 

99 

ηξαπεδηθνί αξηζκνί, θσδηθνί πξφζβαζεο θ.ά. Μπνξεί λα πεξηέρεη αηζζεηήξεο 
κέηξεζεο βηνινγηθψλ ηηκψλ (αηκαηνθξίηε, ζάθραξν, ηλζνπιίλε θ.ά.). Μπνξεί επίζεο 
θαη λα δέρεηαη νδεγίεο απφ εμσηεξηθέο πεγέο θαη λα αλαλεψλεη ηα δεδνκέλα ηνπ ή λα 
αλαλεψλεη ην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ (sofrware). 

 
δ) Δμ απνζηάζεσο άθσλε επηθνηλσλία κεηαμύ αλζξώπσλ: Σν εκθπηεχζηκν θχθισκα 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ζπζθεπή «άθσλεο» επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 
αηφκσλ. Ζ DAPRA ρξεκαηνδφηεζε θη έζεζε ζε εθαξκνγή ην 2010 ην εξεπλεηηθφ 
πξφγξακκα Silent Talk κε πξνυπνινγηζκφ 4 εθαηνκκχξηα δνιάξηα κε ην 
Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληα. Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη κέζσ εκθχηεπζεο 
ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ ζηα κέιε κηαο νκάδαο λα ηνπο παξέρεη δπλαηφηεηα 
αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο. Ζ DAPRA ην πξννξίδεη γηα λα ζπλελλννχληαη ηα κέιε 
ζηξαηησηηθψλ νκάδσλ ζηα πεδία ησλ καρψλ.  «Πξηλ ε νκηιία κεηαηξαπεί ζε θσλή, 
πθίζηαηαη σο δηαδνρή  λεπξηθψλ ζεκάησλ ζηνλ εγθέθαιν. Σν Silent Talk ζα αληρλεχεη 
ηα λεπξηθά ζήκαηα ηνπ εγθεθάινπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο, ζα ηα 
απνθσδηθνπνηεί θαη ζα ηα κεηαδίδεη ρσξίο νη ρξήζηεο λα αληαιιάζζνπλ ιέμε» Ο θάζε 
ρξήζηεο ζα έρεη ην δηθφ ηνπ εκθπηεχζηκν θχθισκα. Σν ζχζηεκα «..βαζίδεηαη ζε 
ππνινγηζηέο θαη ζπζηήκαηα αζχξκαηεο κεηάδνζεο γηα ηελ αλάγλσζε, 
απνθσδηθνπνίεζε θαη απνζηνιή λεπξηθψλ ζεκάησλ ηνπ εγθεθάινπ πξηλ απηά 
κεηαηξαπνχλ ζε θσλή»371.  

Σν 2014 λεπξνεπηζηήκνλεο απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Harvard θαη κεραληθνί ξνκπνηηθήο 
αλαθνίλσζαλ φηη πέηπραλ άκεζε άθσλε επηθνηλσλία κεηαμχ αλζξψπηλσλ εγθεθάισλ 
θαη κάιηζηα κέζσ δηαδηθηχνπ. πγθεθξηκέλα εξεπλεηέο θαηέγξαςαλ ηελ εγθεθαιηθή 
δξαζηεξηφηεηα ελφο αλζξψπνπ ζηελ Ηλδία φηαλ ζθεθηφηαλ ηε ιέμε «γεηα» θαη ηελ 
κεηέθεξαλ δηαδηθηπαθά (κέζσ internet) ζε έλαλ άιιν άλζξσπν, 8000 ρηιηφκεηξα 
καθξηά, ζηε Γαιιία ν νπνίνο δήισζε φηη ηελ αληηιήθζεθε. Γηα ην εγρείξεκα 
απαηηήζεθε εγθεθαινγξάθνο θαη ζπζθεπή δηαθξαληαθήο καγλεηηθήο δηέγεξζεο 
(transcranial magnetic stimulation- TMS)372. 

Σν 2013 λεπξνεπηζηήκνλεο κε επηθεθαιήο ηνλ Διιεληθήο θαηαγσγήο Μηγθνπέι Νηθνιέιε 
απφ ην Παλεπηζηήκην Νηηνπθ ηεο Β.Καξνιίλα ησλ ΖΠΑ, αλαθνίλσζαλ ηελ επίηεπμε 
κηαο αθφκα δηαζχλδεζεο εγθεθάισλ απφ απφζηαζε αιιά ζε δψα. Πην ζπγθεθξηκέλα 
επηρεηξνχλ λα εληάμνπλ δηάθνξνπο εγθεθάινπο ζε έλα εληαίν νξγαληθφ δίθηπν 
εγθεθάισλ (brainet), έλαλ   ππεξππνινγηζηή κε ζπιινγηθή λνεκνζχλε, κε πνιιαπιά 
απμεκέλεο ηθαλφηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ θάζε εγθέθαιν κεκνλσκέλα.  Έηζη ζα 
κπνξνχζε λα επεθηαζεί ζε αλζξψπνπο θαη λα απνθαηαζηήζεη ελ κέξεη ηελ θηλεηηθή 
ιεηηνπξγία παξαιχησλ αλζξψπσλ αλ ν εγθέθαιφο ηνπο ζπλδεζεί θαη ζπγρξνληζηεί κε 
ηνλ εγθέθαιν πγηψλ αλζξψπσλ. Δπίζεο ζα ππάξρεη ζπλεξγαζία γηα επίιπζε 
πξνβιεκάησλ. Απφ ηελ άιιε νη ίδηνη νη εξεπλεηέο εμέθξαζαλ επηθπιάμεηο γηα 
ελδερφκελε θαηαζηξαηήγεζε ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δίθηπν 
εγθεθάισλ ή ηεο ρεηξαγψγεζεο ελφο «ηζρπξνχ» εγθεθάινπ πξνο άιινπο 
ζπλδεδεκέλνπο ζην δίθηπν «αζζελέζηεξνπο» εγθεθάινπο373.   
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ε) Γεκηνπξγία ςεπδώλ αλακλήζεσλ: Δπηζηήκνλεο αλαθνίλσζαλ ην 2015, φηη 
δεκηνχξγεζαλ ηερλεηέο δειαδή ςεχηηθεο αλακλήζεηο (ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα) ζηε 
κλήκε πνληηθηψλ (κέζσ εκθπηεπκάησλ πνπ ηξνθνδνηνχζαλ κε θαηάιιεια ζήκαηα 
ζπγθεθξηκέλεο εγθεθαιηθέο δνκέο), ελφζσ θνηκφληνπζαλ. Σα πνληίθηα φηαλ μχπλεζαλ 
αλαδεηνχζαλ λα μαλαδήζνπλ ηελ επράξηζηε αιιά ςεχηηθε εκπεηξία. Με βάζε ηε 
δεκνζίεπζε πξψηε θνξά επηηπγράλεηαη ρεηξαγψγεζε ηεο κλήκεο ζηε δηάξθεηα ηνπ 
χπλνπ θαη απηή ε ηερληθή κπνξεί λα αλνίμεη ην δξφκν γηα ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο, 
ρξνλίσλ θνβηψλ, κεηαηξαπκαηηθψλ ζηξεο θ.ά.374 

 
ζη) Γηαγξαθή ηξαπκαηηθώλ αλακλήζεσλ: Αλαθνηλψζεθε φηη έρνπλ δξνκνινγεζεί 

δηαδηθαζίεο δηαγξαθήο ηξαπκαηηθψλ κλεκψλ κε ζπλδπαζκφ ειεθηξηθψλ ξεπκάησλ θαη 
θαξκάθσλ375.   

 
δ) Η ηερληθή ειέγρνπ γνληδίσλ κέζσ ησλ εγθεθαιηθώλ θπκάησλ δειαδή ηεο ζθέςεο 

θαη ηεο ρξήζεο ηεο νπηνγελεηηθήο. Δξεπλεηέο κε επηθεθαιήο ηνλ θαζεγεηή ηνπ 
Σκήκαηνο Βηνζπζηεκάησλ ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο (ΔΣΖ) 
M.Fussenegger, κε δεκνζίεπζή ηνπο ζην πεξηνδηθφ Nature Communications376 
αλέπηπμαλ κέζνδν φπνπ κέζσ ηεο ζθέςεο φπσο απηή κεηαθξάδεηαη ζηα εγθεθαιηθά  
θχκαηα κπνξεί λα ειέγμεη ηελ «έθθξαζε» ελφο γνληδίνπ δειαδή ηελ κεηαηξνπή 
γνληδίσλ ζε πξσηεΐλεο. Αλαιπηηθφηεξα κία θάζθα-εγθεθαινγξάθνο πνπ θνξηέηαη ζην 
θεθάιη θαηαγξάθεη ηα εγθεθαιηθά θχκαηα πνπ έρνπκε αλαθέξεη λσξίηεξα φηη 
ζρεηίδεηαη κε θαηαζηάζεηο εγξήγνξζεο αιιά θαη κε ηηο ζθέςεηο. Με αζχξκαην ηξφπν 
(κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ-ζπζθεπή Bluetooth) ηα εγθεθαιηθά θχκαηα 
ελεξγνπνηνχλ κηα ειεθηξνληθή δηάηαμε πνπ έρεη ήδε εκθπηεπηεί ζηνλ εγθέθαιν θαη  
έρεη ηελ ηδηφηεηα λα εθπέκπεη πξνο ηνλ εγθέθαιν ππέξπζξν θσο θαζψο θέξεη 
κηθξνζθνπηθφ ιακπηήξα LED (νπηνγελεηηθή). Αλάινγα κε ην ηη ζθέπηεηαη θάπνηνο θαη 
ηελ θαηάζηαζε εγξήγνξζήο ηνπ αλάβεη ή ζβήλεη ην ππέξπζξν θσο ηνπ εκθπηεχκαηνο. 
Σν εθπεκπφκελν εληφο ηνπ εγθεθάινπ θσο ελεξγνπνηεί ή απελεξγνπνηεί ηα γνλίδηα 
ζε ζπγθεθξηκέλα εγθεθαιηθά θχηηαξα ζηελ πεξηνρή ηνπ εκθπηεχκαηνο, κε 
απνηέιεζκα λα παξάγεηαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξσηεΐλε. Ζ 
πξσηεΐλε - ζηφρνο πνπ ξπζκίζηεθε κε ηε ζθέςε, ήηαλ ε γιπθνπξσηεΐλε SEAP 
(secreted alkaline phosphatase). Ζ πνιχπινθε απηή νπηνγελεηηθή ηερλνινγία 
δνθηκάζηεθε κε επηηπρία ηφζν ζε θαιιηέξγεηεο αλζξσπίλσλ θπηηάξσλ ζην 
εξγαζηήξην, φζν θαη ζε πεηξακαηφδσα (πνληίθηα). Σα πεηξάκαηα έδεημαλ φηη φζν πην 
ζπγθεληξσκέλνη ήζαλ νη εζεινληέο, ηφζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε πνζφηεηα ηεο ελ ιφγσ 
πξσηεΐλεο, πνπ θαηαγξαθφηαλ ζην αίκα ησλ πεηξακαηφδσσλ. χκθσλα κε ηνπο 
εξεπλεηέο ζην κέιινλ ίζσο έλα ηέηνην εκθχηεπκα ειεγρφκελν απφ ηε ζθέςε λα 
κπνξεί λα ζεξαπεχζεη λεπξνινγηθέο παζήζεηο, φπσο ρξφληνπο πνλνθεθάινπο, 
πφλνπο ζηε κέζε, επηιεςίεο θ.α. 
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Γηαηχπσζε ελζηάζεσλ θαη επηθπιάμεσλ απφ πιεπξάο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο   
ιεο νη παξαθάησ αλαιπφκελεο επηθπιάμεηο έρνπλ έλα θχξην άμνλα377. Σελ απνθπγή 
παξαβίαζεο ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο ησλ αηφκσλ θαη θάπνηεο βιαβεξέο 
βηνινγηθέο επηπηψζεηο. ηαρπνινγνχκε θάπνηεο απφ απηέο: 
 
Α) «Γηαθνζκεηηθή» Νεπξνινγία: Ο Hamilton απφ ην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν ηεο 

Πελζπιβάληα θαη άιινη νξίδνπλ σο «δηαθνζκεηηθή» λεπξνινγία φπνην επίηεπγκα 

δηέγεξζεο ηνπο εγθεθάινπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ελδπλάκσζε ηθαλνηήησλ, αιιαγή ηνπ 
ηξφπνπ ζθέςεο, δηακφξθσζε ζπλαηζζεκάησλ θαη δηάζεζεο ψζηε λα είκαζηε 
απνδνηηθφηεξνη ζηελ εξγαζία καο, πην πξνζεθηηθνί ζην ζρνιείν ή πην επηπρηζκέλνη 
ζηελ πξνζσπηθή καο δσή θαη ζέηνπλ εζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο378. Αθφκα 
αλαθέξνπλ φηη ε ρξήζε ησλ ηερληθψλ δηέγεξζεο εγείξεη ζέκαηα αζθάιεηαο, 
ραξαθηήξα, δηθαηνζχλεο θη απηνλνκίαο379.  

Θέκαηα αζθάιεηαο ιφγσ βηνινγηθψλ παξελεξγεηψλ απφ ηε ρξήζε ησλ ηερληθψλ 
δηέγεξζεο γηα «δηαθνζκεηηθνχο» ιφγνπο θη φρη γηα πξνβιήκαηα πγείαο. 

 Θέκαηα ραξαθηήξα φζνλ αθνξά ηελ πηζαλφηεηα αιιαγήο ζεκειησδψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πθηζηακέλσλ απηέο ηηο ηερληθέο δηέγεξζεο θαζψο θαη ηηο 
απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο ηεο απηνβειηίσζεο. Δηδηθά γηα ηηο ηερληθέο TMS θαη tDMS 
ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλεο καξηπξίεο φηη «κπνξνχλ πξφζθαηξα λα αιιάμνπλ ηελ 
αληίιεςε ελφο αηφκνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο άιινπο ζηνπο ηξφπνπο πνπ αγγίδνπλ 
επζέσο ηε λεπξσληθή βάζε ηεο εζηθήο, ηεο δίθαηαο ζθέςεο  θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο»380 
Π.ρ. ε έλα πείξακα παηρλίδη ξφισλ πξνζθέξνληαλ ρξήκαηα ζε θάπνηα άηνκα. Αλ ηα 
ρξήκαηα είραλ παξάλνκε πξνέιεπζε αξρηθά ηα άηνκα αξλνχληαλ λα ηα δερηνχλ ελ 
νλφκαηη ηεο δηθαηνζχλεο θαη λνκηκφηεηαο. Μεηά απφ εγθεθαιηθή δηέγεξζε ηα 
ζπκκεηέρνληα ζην πείξακα άηνκα δέρνληαλ επθνιφηεξα ηα παξάλνκα ρξήκαηα 
δξψληαο πεξηζζφηεξν πξνο ην ίδηνλ ζπκθέξνλ παξά πξνο ην θνηλσληθά δίθαην381. Αλ 
κπνξεί λα επεξεαζηεί ε ζπκπεξηθνξά ζε ζέκαηα ηηκηφηεηαο ή ςεχδνπο θαη ηα ηαιέληα 
ηνπ δηεγεηξφκελνπ εγθεθάινπ ηφηε πιένλ αιιάδνπλ ζεκειηψδε ζηνηρεία ηνπ 
ραξαθηήξα. 

 Θέκαηα δηθαηνζχλεο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο θαζψο δελ ζα κπνξνχλ νη νηθνλνκηθά 
αζζελέζηεξνη λα ζπκκεηέρνπλ ζε ελδερφκελεο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο «δηαθνζκεηηθήο» 
λεπξνινγίαο θαη ζα ππνιείπνληαη άιισλ πνπ κπνξνχλ φζνλ αθνξά ηελ πηζαλή 
δηεχξπλζε ησλ ηαιέλησλ θαη πξνζφλησλ ηνπο.  

Σέινο ζέκαηα απηνλνκίαο θαζψο ε ρξήζε ηερληθψλ δηέγεξζεο κπνξεί λα παξαβηάζεη 
ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ζ δηάγλσζε ηεο αιήζεηαο ζηνπο ηζρπξηζκνχο ελφο 
πξνζψπνπ είλαη ζέκα ζην νπνίν κπνξεί λα ζπκβάιινπλ νη ηερληθέο λεπξνινγηθήο 
απεηθφληζεο θαη δηέγεξζεο. Ζ δηακφξθσζε ηεο ςπρηθήο δηάζεζεο (mood modulation) 
ελφο αηφκνπ φρη γηα ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηηο κεζφδνπο 
δηέγεξζεο. Ζ ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα επεξεαζηεί σο έλα βαζκφ σο πξνο ηελ 
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378

 (Hamilton 2011), ζει. 187 
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ηηκηφηεηα ή ηελ παξαβαηηθφηεηα. Σα παξαπάλσ θαη πνιιά αθφκα ζπληζηνχλ 
πξφζβαζε «ζηνλ εγθέθαιν» ησλ πνιηηψλ ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηερληθέο 
δηέγεξζεο απφ κηα δηθηαηνξηθή ή αλειεχζεξε θπβεξλεηηθή αξρή θαηά ην δνθνχλ. Απηά 
απνηεινχλ κείδνλα εζηθά δεηήκαηα. 

  
 Β) «Η μεραζκέλε επνρή ησλ Δγθεθαιηθψλ εκθπηεπκάησλ»382. Ήδε ζην παξειζφλ 

έρεη ιάβεη ρψξα θαηαρξεζηηθή ιεηηνπξγία εκθπηεπκάησλ πνπ νδήγεζε ζηελ εθδίσμε 
ηνπ εκπιεθνκέλνπ επηζηήκνλα κε απφθαζε ηνπ Ακεξηθάληθνπ Κνγθξέζνπ. «Σν 1970, 
ζην Παλεπηζηήκην Yale ν λεπξνεπηζηήκνλαο J.Delgado έδεημε φηη κπνξνχζε λα 
πξνθαιέζεη ζε αλζξώπνπο λα αηζζαλζνχλ ζπλαηζζήκαηα, φπσο ραιάξσζε ή 
αλεζπρία, κέζσ εκθπηεπκάησλ… ν Delgado ν νπνίνο ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην 
ηξαηφ, εγθαηέιεηςε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κεηά απφ θήκεο ζην Κνγθξέζν πνπ ηνλ 
θαηεγνξνχζαλ γηα δηθηαηνξηθέο ζπζθεπέο ειέγρνπ ηνπ εγθεθάινπ» θαη ε έξεπλά 
ηνπ δηαθφπεθε επίζεκα.  

Μάιηζηα ην πεξηνδηθφ New York Times Magazine (1970) έγξαςε ηφηε ζε εμψθπιιφ ηνπ 
ζρεηηθά κε ηνλ Delgado: «Ο παζηαζκέλνο πξνθήηεο κηαο λέαο θνηλσλίαο 
ςπρνπνιηηψλ φπνπ ηα κέιε ηεο ζα κπνξνχζαλ  λα επεξεάζνπλ θαη λα αιιάμνπλ ηηο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ κπαινχ ηνπο»383. 

 ε άξζξν ηνπ J.Horgan ζην Scientific American κε ηίηιν «Ζ μεραζκέλε επνρή ησλ 
εγθεθαιηθψλ εκθπηεπκάησλ» (2005) γίλεηαη πάιη ιφγνο γηα ηα πεηξάκαηα ηνπ Delgado 
κε ηελ εμήο ραξαθηεξηζηηθή πξφηαζε «Απηφο εκθχηεπε ζπζηνηρίεο ειεθηξνδίσλ 
εθνδηαζκέλεο κε αζχξκαηεο δηαηάμεηο, ηηο νπνίεο νλφκαδε stimoceivers ζε γάηεο, 
πίζεθνπο, ρηκπαηδήδεο, γίββσλεο, ηαχξνπο αθόκα θη αλζξώπνπο θη έδεημε φηη 
κπνξνχζε λα ειέγμεη ηα κπαιά θαη ηα ζψκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ κε έλα πάηεκα 
θνπκπηνχ»384. ηα ρέξηα κηαο δπλαζηηθήο αξρήο ή ελφο αλειεχζεξνπ δηθηαηνξηθνχ 
θαζεζηψηνο ε ηερλνινγία απηή ζα κπνξνχζε λα έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο φζνλ 
αθνξά ηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ.  

 
Γ) Δλζηάζεηο γηα ιαλζαζκέλε ρξήζε ηεο Οπηνγελεηηθήο. Παξφκνηεο ελζηάζεηο 

δηαηππψλνληαη ζε άξζξν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Οπηνγελεηηθή385. «..δεκηνπξγνχληαη 
θάπνηεο ζνβαξέο αλεζπρίεο. Ζ θπξηφηεξε είλαη, θαηά πφζνλ ε λέα ηερλνινγία ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί, φρη κφλν γηα λα ζεξαπεχζεη, αιιά θαη γηα λα θαηεπζχλεη ηηο ζθέςεηο 
ησλ αλζξψπσλ ζε θάπνηα δεδνκέλε ζηηγκή….Ζ Debra Mathews, ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 
Βηνεζηθήο ζην Παλεπηζηήκην Johns Hopkins, πηζηεχεη φηη ε ηδέα ηνπ λα κπνξεί θάπνηνο 
λα παξεκβαίλεη απεπζείαο ζε λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
πξνζσπηθφηεηα ελφο αλζξψπνπ, είλαη κηα πνιχ επαίζζεηε ππφζεζε .»  

 
Γ) «Γηάβαζκα ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ». ε άξζξν ηνπ 2007 ηνπ J.Z.Tsien Γηεπζπληή ηνπ 

Κέληξνπ πζηεκηθήο Νεπξνβηνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Βνζηψλεο θαη Καζεγεηή 
Βηνταηξηθήο Μεραληθήο θαη Φαξκαθνινγίαο ζρεηηθφ κε επηηεχγκαηα ζηνηρεηψδνπο 
«αλάγλσζεο ζπιινγηζηηθψλ αθνινπζηψλ» ζε πνληηθνχο ζην πεξηνδηθφ Scientific 
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 (Κνχζεο 2013), ζει. 36 
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American, ππάξρεη κηθξφ  έλζεην πξνβιεκαηηζκνχ386. To κηθξφ έλζεην έρεη ηίηιν 
ΓΗΑΒΑΜΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΝΟΤ. Γίλνληαη απνζπάζκαηα απηνχ: «Καζψο νη 
δπλαηφηεηέο καο λα δηαβάδνπκε ην λνπ ησλ πνληηθψλ απμάλνπλ, κηα πξνθιεηηθή 
πηζαλφηεηα έξρεηαη ζην πξνζθήλην: αλ θαηνξζψλακε λα θαηαγξάςνπκε ηελ 
ηαπηφρξνλε δξαζηεξηφηεηα ελφο κεγάινπ αξηζκνχ λεπξψλσλ ηνπ αλζξψπηλνπ 
εγθεθάινπ, ηνχηεο νη θαηαγξαθέο ζα επηηχγραλαλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα απνθάιπςε 
αλζξσπίλσλ ζθέςεσλ…έλα ηέηνηνπ ηχπνπ ‗δηάβαζκα ηνπ λνπ‘ ζα ρξεζίκεπε 
ελδερνκέλσο ζηε δηάγλσζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ή ζηελ απνηίκεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαξκάθσλ. Μαδί κε φια απηά ηα νθέιε, ζα πξνέθππηαλ  θαη 
κεξηθά ζπνπδαηόηαηα εζηθά, θηινζνθηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα, ζηα νπνία ζα 
νθείιακε λα δψζνπκε απάληεζε. ηνλ θαζέλα καο ζα άξεζε ίζσο λα δηαβάδεη ην λνπ 
ησλ άιισλ, αιιά πνηνο από καο ζα ήζειε λα δηαβάζνπλ νη άιινη ην δηθό ηνπ 
λνπ;». 

 
Δ) Δπηθπιάμεηο θαη θφβνη απφ ηε δηαζχλδεζε εγθεθάισλ ζε έλα δίθηπν νξγαληθνχ 

ππεξππνινγηζηή.  πσο πξναλαθέξζεθε λεπξνεπηζηήκνλεο δηαζχλδεζαλ 
απνκαθξπζκέλνπο εγθεθάινπο δψσλ ζε έλα δίθηπν, κε ζηφρν ηελ επέθηαζε ηνπ 
εγρεηξήκαηνο ζε αλζξψπνπο. Οη ίδηνη νη εξεπλεηέο εμέθξαζαλ επηθπιάμεηο γηα 
ελδερφκελε θαηαζηξαηήγεζε ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δίθηπν 
εγθεθάισλ ή ηεο ρεηξαγψγεζεο ελφο «ηζρπξνχ» εγθεθάινπ πξνο άιινπο 
«αζζελέζηεξνπο» φηαλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο εγθέθαινη ζα ιεηηνπξγνχλ 
αληαιιάζζνληαο δεδνκέλα θαη ιεηηνπξγίεο387.   

 
Σ) Πεηξάκαηα κε ξαδηνζπρλφηεηεο. ην πεξηνδηθφ Ραδηνηειεπηθνηλσλίεο (Wireless 

Communications) ζε άξζξν ηνπ 2008 γίλεηαη ιφγνο γηα ην πξφγξακκα HAARP (High 
Frequency Active Aural Research). Σν πξφγξακκα απηφ, απνηειεί πξντφλ ζχκπξαμεο 
ηεο Ακεξηθάληθεο Αεξνπνξίαο θαη Ναπηηθνχ, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ επίζεκε 
ηζηνζειίδα ηνπ, θαη παξάγεη κέζσ κηα κεγάιεο ζπζηνηρίαο 360 θεξαηψλ 
ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία πνιχ κεγάιεο ηζρχνο ζηελ πεξηνρή ησλ ξαδηνθπκάησλ  
κε ζθνπφ ηα πεηξάκαηα ζρεηηθά κε ηελ Ηνλφζθαηξα388. Έρνπλ εγεξζεί πνιιέο 
ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηε βιαπηηθφηεηα ηεο επέκβαζεο απηήο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 
θαζψο εθπέκπεηαη ηζρχο  απφ 1 εθαηνκκχξην έσο 1 ηξηζεθαηνκκχξην Watt. Τπάξρνπλ 
επίζεο θφβνη φηη ε αθηηλνβνιία απηή κπνξεί λα επηδξά θαη ζην λεπξηθφ ζχζηεκα ησλ 
αλζξψπσλ. Πέξα φκσο απφ ηηο βηνινγηθέο επηδξάζεηο ηεο αθηηλνβνιίαο απηήο πνπ 
είλαη ζρεδφλ βέβαηεο, «γίλεηαη ιφγνο γηα αιιαγέο ζηηο δηαζέζεηο ηεο αλζξψπηλεο 
ζπκπεξηθνξάο»  δειαδή  γίλεηαη ιφγνο γηα «λεπξνινγηθφ έιεγρν» ηνπ αλζξψπηλνπ 
πιεζπζκνχ389. Δπίζεο παξαηίζεληαη αλαθνξέο ηνπ θ.Ληνιηνχζε, Δπ. Καζεγεηή 
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 Ζ Ηνλφζθαηξα είλαη έλα ζηξψκα ηεο Γήηλεο αηκφζθαηξαο ζην νπνίν ππάξρεη πνιχ κεγάιε παξνπζία 
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ηεο ζηε κεηάδνζε ησλ αθηηλνβνιηψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπρλνηήησλ είλαη θαζνξηζηηθή θαζψο ιεηηνπξγεί 
φπσο έλαο θαζξέθηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο. Ο «θαζξέθηεο» απηφο ζηέιλεη ηα ηειεπηθνηλσληαθά 
ζήκαηα πνπ ζα έθεπγαλ ζην δηάζηεκα ιφγσ ηεο επζχγξακκεο δηάδνζήο ηνπο πάιη πίζσ ζηε Γε 
γιπηψλνληάο καο απφ πιήζνο αλακεηαδνηψλ.  
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Ζιεθηξνληθήο ζην Φπζηθφ Σκήκα ηνπ ΔΚΠΑ ζε ζχγγξακκα γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο 
ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο: «ζε εηδηθά θέληξα εξεπλψλ γίλεηαη (πνιχ 
πξνρσξεκέλε) πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο έμσζελ επηβνιήο θαη εγγξαθήο 
ζηα εγθεθαιηθά θχηηαξα επηζπκεηψλ κελπκάησλ, κε ξχζκηζε ηνπ χςνπο, ηεο δηάξθεηαο 
θαη ηεο ζπρλφηεηαο επαλάιεςεο» πςίζπρλσλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ αθηηλνβνιηψλ 
(κηθξνθπκαηηθψλ δεζκψλ) δηακνξθσκέλσλ απφ ειεθηξηθά ζήκαηα πνιχ ρακειψλ 
ζπρλνηήησλ ELF (παικνχο). «Σα κελχκαηα, ησλ νπνίσλ ε επηβνιή επηρεηξείηαη κε ηε 
κέζνδν απηή, είλαη αλάινγα κε ηα κελχκαηα πνπ κεηαθέξνπλ νη αηζζήζεηο ζηνλ 
εγθέθαιν. Σα πεηξάκαηα απηά έρνπλ ζαλ ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο ζθέςεο θαη ησλ 
αληηδξάζεσλ, ή ηελ δεκηνπξγία παξαηζζήζεσλ (κηθξνθπκαηηθά φπια ηνπ άκεζνπ 
κέιινληνο)»390. 

 
Ε) Νεπξνκάξθεηηλγθ, Νεπξννηθνλνκηθά: ε λεπξνινγία ζηελ ππεξεζία ηνπ 

Μάξθεηηλγθ θαη ησλ Οηθνλνκηθψλ. O C.Fisher απφ ην Σκήκα Φπρηαηξηθήο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Columbia391 αλαθέξεη ζρεηηθά κε ην Νεπξνκάξθεηηλγθ: «Χο 
Νεπξνκάξθεηηλγθ κπνξεί δηζηαθηηθά λα νξηζηεί ην κάξθεηηλγθ πνπ είλαη ζρεδηαζκέλν 
ζηε βάζε ηεο έξεπλαο ηεο λεπξνεπηζηήκεο»392. Αληίζηνηρα «Νεπξννηθνλνκηθά είλαη ν 
θιάδνο πνπ κειεηά δηάθνξα δεηήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ νηθνλνκηθνχ ηχπνπ»393 ζε 
ζπλάξηεζε κε ηε λεπξνεπηζηήκε. Σν λεπξνκάξθεηηλγθ έρεη δεκηνπξγήζεη πιήζνο 
ελζηάζεσλ «επαγγεικαηηθψλ, εζηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ» θαζψο εκπιέθεη ζχλζεηα 
δεηήκαηα  ζρέζεσλ αθαδεκατθψλ κε ηε βηνκεραλία394. «Λίγα είλαη γλσζηά ζρεηηθά κε 
ηηο αιεζηλέο πξαθηηθέο ησλ εηαηξηψλ, ησλ γηαηξψλ θαη ησλ επηζηεκφλσλ πνπ 
εκπιέθνληαη ζηηο πξαθηηθέο απηέο»395. Ο C.Fisher αλαθέξεη πεξηπηψζεηο 
δεκνζηεπκέλσλ ζε πεξηνδηθά εξγαζηψλ ζρεηηθά κε ηε κεξηθή ρξεκαηνδφηεζε 
Παλεπηζηεκίσλ  φπσο ηεο Ulm ζηε Γεξκαλία, ηνπ UCLA θαη ηνπ Caltech αληίζηνηρα 
απφ εηαηξίεο. Αμηνκλεκφλεπηε είλαη επίζεο ε ιεηηνπξγία εξγαζηεξίνπ ζην 
Παλεπηζηήκην ηνπ Harvard κε ηίηιν «The mind of the market» ππφ ηελ επνπηεία ησλ 
Zaltman θαη Kosslyn. Σν εξγαζηήξην κέζσ ησλ Zaltman θαη Kosslyn είρε παηεληάξεη 
ηε ρξήζε κεζφδσλ λεπξναπεηθνλίζεσλ γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε ζην Μάξθεηηλγθ396. Ζ 
Ακεξηθάληθε Παηέληα κε αξηζκφ 6.099.319 ηεο 8εο Απγνχζηνπ 2000 έρεη ηίηιν «Η 
λεπξναπεηθόληζε σο εξγαιείν κάξθεηηλγθ». ηελ ΔΠΗΣΟΜΖ (abstract) ηεο 
επξεζηηερλίαο αλαθέξεη: «Ζ λεπξναπεηθφληζε σο πιεξνθνξία ηνπ πφηε έλα εξέζηζκα 
φπσο ε δηαθήκηζε ή έλα πξντφλ εγείξεη λνεηηθή απφθξηζε φπσο ζπλαίζζεκα, 
πξνηίκεζε ή πξνβιέπεη ζπλέπεηεο ζηε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά φπσο ε θαηαλάισζε 
ή ε αγνξά. Σα ππνθείκελα εθηίζεληαη ζε δηάθνξα εξεζίζκαηα. Οη εγθεθαιηθέο ηνπο 
απνθξίζεηο κεηξηνχληαη κε κηα ή κε ζπλδπαζκφ λεπξναπεηθνληζηηθψλ ζπζθεπψλ. Τα 
απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πξνβιέςνπλ κειινληηθέο 
ζπκπεξηθνξέο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη θπξίσο απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά 
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ή ηελ θαηαλάισζε…». Λίγν παξαθάησ ζηελ ΠΔΡΗΛΖΦΖ (summary) ηεο 
επξεζηηερλίαο αλαθέξεη  φηη «ζηφρνο ηεο παξνχζαο αλαθάιπςεο είλαη λα θαηαγξάςεη 
ηε ξνή ηνπ αίκαηνο ζηνλ εγθέθαιν, ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο 
κεζφδνπ ιεηηνπξγηθήο Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο (fMRI), ηεο Σνκνγξαθίαο εθπνκπήο 
Πνδηηξνλίσλ (PET), ηεο Μαγλεηνεγθεθαινγξαθίαο (MEG), ηεο Γαιβαληθήο Γεξκαηηθήο 
Απφθξηζεο, ησλ Πξνθιεηψλ Γπλακηθψλ, ησλ αιιαγψλ ζηνπο θαξδηαθνχο παικνχο 
ε/θαη ηεο Μνλήο Φσηνληθήο Δθπνκπήο Τπνινγηζηηθήο Σνκνγξαθίαο (SPECT)»397. 

 
Ζ) «Κχκαηα επεξεαζκνχ ζθέςεο»: Ίζσο αξθεηά απφ ηα παξαπάλσ θαληάδνπλ 

ππεξβνιηθά γηα ηνπο κε εηδήκνλεο. κσο κέζα ζην Μάξηε ηνπ 2016 έιαβε επίζεκα 
ρψξα ζηνλ ηχπν ε πξψηε επίζεκε θαηαγγειία ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα απφ αξρεγφ 
θφκκαηνο φηη δέρηεθε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία απφ εμσηεξηθή πεγή πνπ ηνπ 
πξνθάιεζε αιιαγή ζθέςεσλ θη εθθνξά  δηαθνξεηηθψλ δειψζεσλ απφ απηέο πνπ 
επηζπκνχζε.     

 
Θ) Μαζεζηαθέο, γλσζηηθέο θαη βηνινγηθέο επηπηψζεηο ησλ ζχγρξνλσλ 

πνιπκεζηθψλ αζχξκαησλ ζπζθεπψλ399. Οη πνιπκεζηθέο ζπζθεπέο ζχγρξνλεο 

                                            
397

 (Zaltman 2000) 
398

 (ATHENS VOICE, 2016) 
399

 (Κσηζαιάο 2016) 

Δηθφλα 10-8 Γεκνζηεπκέλε ζηνλ εκεξήζην Αζελατθφ Σχπν θσηνγξαθία, φπνπ γλσζηφο αξρεγφο 
Κφκκαηνο θαηαγγέιεη επεξεαζκφ ηεο ζθέςεο ηνπ απφ εμσηεξηθά θχκαηα πνπ ηνλ νδεγνχλ λα δειψζεη 

δηαθνξεηηθά πξάγκαηα απφ απηά πνπ επηζπκνχζε
398

.   
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ηερλνινγίαο πνπ έρνπλ πιεκκπξίζεη ηελ αγνξά (ηα θηλεηά ηειέθσλα, εηδηθφηεξα ηα 
«έμππλα θηλεηά-smartphones», ηα laptops, νη ζπζθεπέο wifi, bluetooth, νη αζχξκαηνη 
δξνκνινγεηέο router ζηα ζπίηηα, ζρνιεία ρψξνπο εξγαζίαο καο γηα ην Internet, ηα 
αζχξκαηα παηρλίδηα, νη παηρληδνκεραλέο Playstation, Xbox, Nintento, Wii, νη θνχξλνη 
κηθξνθπκάησλ, ηα δνξπθνξηθά θαλάιηα, νη ζπζθεπέο απηφκαηεο ρξέσζεο δηνδίσλ, ηα 
ηειερεηξηζηήξηα θ.ά.) επέρνπλ ζέζε εγθεθαιηθψλ δηεγεξηψλ. Έηζη κπνξεί λα 
επεξεαζηνχλ ζπλαηζζεκαηηθέο, καζεζηαθέο, γλσζηηθέο, αληηιεπηηθέο, θαηαζηάζεηο 
εγξήγνξζεο θ.ά. ηνπ αηφκνπ. Απηφ ζπκβαίλεη είηε ιφγσ ηεο πνιχ έληνλεο ελαιιαγήο 
ζεκάησλ, ρξσκάησλ, ιάκςεσλ, ήρσλ, είηε ιφγσ ηνπ φηη ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή 
ησλ κηθξνθπκάησλ-ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία απφ 300 ΜHz-300 Ghz ε νπνία 
είλαη «δηακνξθσκέλε» κε πνιχ ρακειέο ζπρλφηεηεο (ELF) πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 
ζπρλφηεηεο ησλ εγθεθαιηθψλ ξπζκψλ (βιέπε ζει.87). Αλαιπηηθφηεξα: 

 
Μαζεζηαθέο θαη γλσζηηθέο επηδξάζεηο: Σα αηζζεηήξηα φξγαλα ησλ καζεηψλ-θνηηεηψλ 

θπξηνιεθηηθά θαηαθιχδνληαη απφ πιεξνθνξίεο θάζε είδνπο, νπηηθέο θαη αθνπζηηθέο. Σν 
θαηλφκελν απηφ ηεο αχμεζεο ηεο δηαθηλνχκελεο πιεξνθνξίαο δηαξθψο επηηείλεηαη. 
Οπζηαζηηθά έρεη εγθαηληαζηεί κηα θαηλνχξηα πεξίνδνο «πιεξνθνξηαθήο έθξεμεο». Ζ 
παξνρή ηεο πιεξνθνξίαο θηάλεη ζηνλ εγθέθαιν είηε ρσξίο λα επηδηψθεηαη (π.ρ. νη 
δηαθεκίζεηο, πξνβνιέο ή ε αθηηλνβφιεζε απφ ζπζθεπέο άιισλ ζε θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο) είηε επηιέγνληάο ην. Μεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ-θνηηεηψλ επηιέγεη λα 
αζρνιείηαη ρσξίο κέηξν κε ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία, θάηη ζαλ «ςεθηαθή θξελίηηδα». Ο 
εγθέθαινο θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί απηή ηελ πιεξνθνξία. Δίλαη αδχλαην λα ιάβεη 
ρψξα ε πιήξεο επεμεξγαζία απηνχ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ φγθνπ απφ ηνπο απνδέθεηεο 
ηνπ. Ο εγθέθαινο εθιακβάλεη αζπλείδεηα ηελ ππεξβνιηθή πιεξνθνξία σο 
ςπρνινγηθφ ζφξπβν-psychological noise, παζαίλεη απηφ πνπ θαιείηαη πιεξνθνξηαθή 
ππεξθφξηηζε-information overload400 θη αληηδξά. Έλαο κεραληζκφο άκπλαο ηνπ είλαη ε 
ςπρνινγηθή αλαδξαζηηθφηεηα401 π.ρ. λα θιείζεη ηελ ηειεφξαζε ή λα κελ αθνχεη ην 
κήλπκα. Δπηπιένλ ηα θαηλφκελα ζπλεγνξνχλ φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 
πιεξνθνξηαθή ππεξθφξησζε θαη ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Αλαιπηηθφηεξα έρνπλ 
αλαθεξζεί δπζθνιίεο ζηελ επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο θαη ζηελ εγξήγνξζε 
αληηδξάζεσλ ζε ζέκαηα θαζεκεξηλήο δσήο402 ,  κηθξφηεξνο ηνπ απαηηνχκελνπ έιεγρνο 
γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ403, λεπξσηηθή ζπκπεξηθνξά, αλαδήηεζε αηζζεζηαζκνχ θαη 
πιενλάδνπζα παξνξκεηηθφηεηα404, αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο 
ζπκπεξηθνξέο405.  Παξφκνηεο αλαθνξέο ππάξρνπλ θαη ζην εζηζκφ ηνπ δηαδηθηχνπ-
Internet addiction (IA)406. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξνη καζεηέο-θνηηεηέο δηαγηγλψζθνληαη 
λα έρνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπζιεμίαο. Σα εμεηαζηηθά 
θέληξα ησλ Παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ είλαη κάξηπξεο ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ησλ 
πξνθνξηθά εμαηαδνκέλσλ καζεηψλ ιφγσ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Χο εθπαηδεπηηθνί 

                                            
400

 (ηψκθνο 2002) 
401

 (Υαληδή 2007) 
402

 (Ralph 2013) 
403

 (Ophir 2009) 
404

 (Becker 2013), (Sanbonmatsu 2013) 
405

 (Pea 2012) 
406

 (Zhou 2011), (Yuan 2011), (Lin 2012) 
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φισλ ησλ βαζκίδσλ αληηκεησπίδνπκε ην γεγνλφο ηεο νινέλα απμαλφκελεο έθπησζεο 
ηνπ γλσζηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεο αδπλακίαο αληίιεςεο ελλνηψλ απφ ηνπο καζεηέο-
θνηηεηέο καο αλ δελ πξνβάιιεηαη παξάιιεια ζρεηηθφ επνπηηθφ πιηθφ. Αθφκα έρνπλ 
ήδε αξρίζεη λα εθδειψλνληαη θαηλφκελα εζηζκνχ αλάινγα κε απηά ησλ ςπρνηξφπσλ-
εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. ε νξηζκέλα Γεκφζηα Ννζνθνκεία ππάξρνπλ πιένλ 
κνλάδεο «απνηνμίλσζεο»-αληηκεηψπηζεο θαηλνκέλσλ ςεθηαθνχ εζηζκνχ.  

Πξφζθαηα έρεη δεκνζηεπζεί φηη ε αιφγηζηε ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ ζπζθεπψλ πξνθαιεί 
θαη βηνινγηθέο ζπλέπεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αξαίσζε ηεο ππθλφηεηαο δνκψλ ηεο 
θαηάο εγθεθαιηθήο νπζίαο407. Αλ είλαη θαη αζχξκαηε πξνθαιεί επηπιένλ βηνινγηθέο 
ζπλέπεηεο408.  

 
Βηνινγηθέο επηδξάζεηο: Ζ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία κέζσ ηεο νπνίαο 

επηθνηλσλνχλ ή δέρνληαη εληνιέο νη ζχγρξνλεο ζπζθεπέο ππάγνληαη θπξίσο ζηελ 
πεξηνρή ησλ κηθξνθπκάησλ (απφ 300 ΜHz-300 GHz). Ζ ζπρλφηεηεο απηέο είλαη κε-
ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. Παξά ηαχηα πιεζαίλνπλ νη αλαθνξέο πνπ θάλνπλ ιφγν γηα 
ζπζρέηηζε ηεο κηθξνθπκαηηθήο αθηηλνβνιίαο κε ηε δεκηνπξγία λενπιαζηψλ, 
ζπληνληζκφ ηεο θαηάζηαζεο εγξήγνξζεο ηνπ εγθεθάινπ κε ην εμσηεξηθφ εξέζηζκα, 
επίδξαζε ζηε ρεκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ λεπξψλσλ ηνπ εγθεθάινπ απφ ηηο 
αθηηλνβνιίεο ηεο αζχξκαηεο ηερλνινγίαο θαη θαη΄επέθηαζε επεξεαζκφ ηεο ςπρηθήο 
δηάζεζεο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θ.ά. Έρεη εκθαληζηεί θαη ε νξνινγία «κηθξνθπκαηηθή 
αζζέλεηα» κε ηελ νπνία ελλνείηαη έλα ζχλνιν ζπκπησκάησλ, φπσο επηδξάζεηο ζηνλ 
χπλν, αυπλία, εθλεπξηζκφο, εμάληιεζε, κεησκέλε δηαχγεηα, πνλνθέθαινη θ.ά.409 Σα 
θαηλφκελα απηά επηηείλνληαη ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο. Λεπηνκεξέζηεξα: Ζ βηνινγηθή 
«απνξξφθεζε ηεο κηθξνθπκαηηθήο αθηηλνβνιίαο είλαη εληνλφηεξε ζηνπο εγθεθαιηθνχο 
ηζηνχο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εκβξχσλ, ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ ελειίθσλ, 
θαζψο ην θξαλίν ηνπο είλαη ιεπηφηεξν θαη νη ηζηνί ηνπο πην απνξξνθεηηθνί. Έηζη έρνπλ 
πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ππνζηνχλ θαξθηλνγελέζεηο. Με δεδνκέλν φηη ν ρξφλνο 
εθδήισζεο κηα θαξθηλνγέλεζεο απφ ηελ ζηηγκή ηεο αθηηλνβφιεζεο έσο ηε ζηηγκή ηεο 
δηάγλσζεο είλαη δεθαεηίεο, ηα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά ζα δηαγλσζηνχλ φηαλ ηα 
παηδηά ζα έρνπλ ελειηθησζεί.  Ζ κηθξνθπκαηηθή αθηηλνβνιία ησλ αζχξκαησλ ζπζθεπψλ 
ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζπκβάιιεη ζηελ απνδφκεζε ηεο κπειίλεο ησλ 
λεπξναμφλσλ ησλ λεπξψλσλ ηνπ εγθεθάινπ.» Ζ απνδφκεζε απηή είλαη ε θχξηα αηηία 
ηεο «ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο. «Καξθίλνη ηνπ καζηνχ έρνπλ δηαγλσζηεί ζε έθεβεο 
πνπ είραλ ηηο ζπζθεπέο ησλ θηλεηψλ ηνπο ζηελ πεξηνρή ηνπο ζηήζνπο ηνπο...»410. 
Άιιεο θαηαγεγξακκέλεο επηπηψζεηο ησλ θηλήησλ ηειεθψλσλ είλαη «ζπάζηκν» 
αιπζίδσλ DNA, εθξνή ηφλησλ αζβεζηίνπ απφ ηνπο λεπξψλεο θ.ά.411.  

 
Υξήζηκεο νδεγίεο αληηκεηψπηζεο πξνο καζεηέο-θνηηεηέο: Πνιχ ζεκαληηθέο 

παξάκεηξνη  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βηνινγηθή επηθηλδπλφηεηα ησλ ζχρξνλσλ 
αζχξκαησλ ζπζθεπψλ θη νθείινπκε σο εθπαηδεπηηθνί λα γλσζηνπνηήζνπκε ζηνπο 
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 (Loh & Kanai 2014) 
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 (Morgan 2014) 
409

 (Νηθήηα 2011) 
410

 (Morgan2014) 
411

 (Bawin-Adey1976), (Ληνινχζεο1997) 
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καζεηέο είλαη ε απφζηαζε απφ ηε ζπζθεπή πνπ αθηηλνβνιεί, ε ζπρλφηεηα 
αθηηλνβνιίαο θαη ν Ρπζκφο Δηδηθήο Απνξξφθεζεο (Specific Absorption Rate- SAR). 
Γηα παξάδεηγκα πνιχ ρνληξηθά φηαλ ε ζπζθεπή ηνπ θηλεηνχ βξίζθεηαη 
1 εθαηνζηφκεηξν καθξηά απφ ην θξαλίν εθπέκπεη 100 θνξέο πςειφηεξε έληαζε 
αθηηλνβνιίαο απφ φηη αλ βξίζθεηαη ζηα 10 εθαηνζηφκεηξα θαη 2500 πςειφηεξε απφ φηη 
αλ βξίζθεηαη ζηα 50 εθαηνζηφκεηξα καθξχηεξα. Ζ αθηηλνβνιία κεηψλεηαη δξαζηηθά 
φζν κεγαιψλεη ε απφζηαζε απφ ηε ζπζθεπή εθπνκπήο. πλεπψο φζν καθξχηεξα 
βξίζθεηαη ν ρξήζηεο ηεο ζπζθεπήο ηφζν κεηψλεη ηηο πηζαλέο βιαπηηθέο επηδξάζεηο. Ζ 
ζπρλφηεηα εθπνκπήο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επίδξαζε ηεο αθηηλνβνιίαο. Γηα 
παξάδεηγκα έλα θηλεηφ ηειέθσλν πνπ εθπέκπεη ζηε ζπρλφηεηα ησλ 0.9GHz  έρεη 
ρνληξηθά 16 θνξέο κηθξφηεξε έληαζε αθηηλνβνιίαο απφ φηη έλα θηλεηφ ζηελ ίδηα 
απφζηαζε πνπ εθπέκπεη ζηα 1.8 GHz θαη 30 θνξέο κηθξφηεξε απφ φηη έλα θηλεηφ 
ζηελ ίδηα απφζηαζε πνπ εθπέκπεη ζηα 2.1 GHz. Σα ξνχηεξ θαη νη παηρληδνκεραλέο 
εθπέκπνπλ ζηα 2.4 θαη 3.5 GHz. Με βάζε ηα παξαπάλσ αληηιακβάλεηαη θάπνηνο γηαηί 
«φινη νη θαηαζθεπζηέο έμππλσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ (smartphones) πξνεηδνπνηνχλ 
φηη ηα θηλεηά ηειέθσλα πνπ θαηαζθεπάδνπλ δελ πξέπεη λα πιεζηάδνπλ ζην ζψκα κε 
απφζηαζε κηθξφηεξε απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή. Δηδηθφηεξα γηα ηα tablets θαη ηα 
laptops αλαθέξνπλ φηη δελ πξέπεη λα πιεζηάδνπλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 20 
εθαηνζηνκέηξσλ απφ ην αλζξψπηλν ζψκα. Υψξεο κε κεγαιχηεξεο επηθπιάμεηο ζην 
ζέκα απηφ φπσο ην Βέιγην, ε Γαιιία, ε Ηλδία έρνπλ ςεθίζεη λφκνπο πνπ δείρλνπλ 
κεγαιχηεξε επαηζζεζία έλαληη άιισλ ζην ζέκα ηεο αζχξκαηεο εθπνκπήο ησλ 
ζχγρξνλσλ πνιπκεζηθψλ ζπζθεπψλ»412. O Ρπζκφο Δηδηθήο Απνξξφθεζεο (Specific 
Absorption Rate-SAR) είλαη έλαο δείθηεο κε δηαθνξεηηθή ηηκή γηα ηνλ θάζε ηζηφ ηνπ 
ζψκαηνο θαη επίζεο δηαθνξεηηθή ηηκή απφ ζπζθεπή ζε ζπζθεπή. Απνηειεί θξηηήξην 
επηινγήο ζηελ αγνξά κηαο αζχξκαηεο ζπζθεπήο λα έρεη κηθξφ SAR. Σαπηφρξνλα 
απνηειεί νδεγφ νξζήο ηνπνζέηεζεο ηεο ζπζθεπήο απφ ηνπο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο. 
Πξέπεη λα επηιέγεηαη, αλ είλαη αλαπφθεπθηε, ε ηνπνζέηεζε πιατ ζηνπο ηζηνχο κε ην 
κηθξφηεξν SAR. Π.ρ. ν Ρπζκφο Δηδηθήο Απνξξφθεζεο γηα ην ιαηκφ θαη ηελ πεξηνρή 
ηνπ ζπξνεηδνχο αδέλνο είλαη 5 θνξέο κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν φινπ ηνπ 
ζψκαηνο413, ελψ ηεο θνηιηαθήο ρψξαο θαη ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ πεξίπνπ 1,5 
θνξέο κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν φινπ ηνπ ζψκαηνο. 

Ζ επίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζην ππ΄αξηζ. 1999/519/ΔΚ 
αζρνιείηαη κε ην ζέκα ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ απφ 0-300 GHz.  
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12. ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
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