
Διερμενέας (Gazzaniga) ή Σηραηεγός (Ramachandran); 
 
 Ο Michael Gazzaniga (1992) έρεη νλνκάζεη "Γηεξκελέα" θαη ν V.S. 
Ramachandran (1998) "Σηξαηεγφ" ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ λα 
ηαθηνπνηεί ηηο πξνζιακβαλφκελεο πιεξνθνξίεο απφ ην εζσηεξηθφ θαη 
εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, κε ινγηθφ ηξφπν, λα βγάδεη ζπκπεξάζκαηα θαη λα 
ζρεκαηίδεη ζπλεθηηθέο απφςεηο, ηηο νπνίεο κπνξεί λα θνηλσλήζεη ιεθηηθά ζε 
άιινπο αλζξψπνπο. Πξφθεηηαη γηα ηδηφηεηα πνπ εδξάδεηαη βαζηθά ζην 
αξηζηεξφ εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ. Οη "απφςεηο" ηνπ "Γηεξκελέα" ή 
"Σηξαηεγνχ" γηα ηα ηεθηαηλφκελα είλαη νη απφςεηο ηνπ ζπλεηδεηνχ αηφκνπ. Γελ 
ππάξρνπλ άιινπ είδνπο απφςεηο, πξνεξρφκελεο απφ ην δεμηφ εκηζθαίξην ή 
αιινχ.  
 Οη δχν εξεπλεηέο νδεγήζεθαλ ζηελ απνθάιπςε απηήο ηεο ηδηφηεηαο 
απφ δηαθνξεηηθνχο δξφκνπο. Ο Gazzaniga κέζσ ηεο κειέηεο αζζελψλ κε 
ρεηξνπξγηθά δηαρσξηζκέλα ηα εκηζθαίξηα ηνπ εγθεθάινπ ηνπο, ελψ ν 
Ramachandran κέζσ ηεο κειέηεο κηαο άιιεο θαηεγνξίαο αζζελψλ, ησλ 
λνζναγλσζηηθψλ.  

Ο Ramachandran ζεκεηψλεη φηη ν "Σηξαηεγφο" ηνπ δελ είλαη 
δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ πνπ ν Gazzaniga νλνκάδεη "Γηεξκελέα", εθηφο απφ 
ην φηη ν Gazzaniga δελ ζεσξεί αλαγθαία ηελ χπαξμε ελφο αληαγσληζηηθνχ 
κεραληζκνχ ζην δεμί εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ Ramachandran (1998, p. 
332). Μηα ιεηηνπξγία πνπ έρεη ζηφρν ηελ απνθάιπςε πξνβιεκάησλ θαη 
αλαθνινπζηψλ. Αλ ν "Σηξαηεγφο" έρεη σο ζηφρν ην ζρεκαηηζκφ κηαο 
ζπλεθηηθήο άπνςεο, ζε αηζηφδνμε θαηεχζπλζε, πνπ απαηηείηαη γηα ηε δξάζε, ε 
αλίρλεπζε ησλ πξνβιεκάησλ έρεη σο ζηφρν λα ζηνηρίζεη ηηο απφςεηο ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, εμαζθαιίδνληαο ηελ ηζνξξνπία. Σχκθσλα πάληα κε ηνλ 
Ramachandran, ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην είλαη έλαο θνλθνξκηζηήο, ζρεδφλ 
αδηάθνξνο ζηηο αληηθάζεηο, ελψ αληηζέησο, ην δεμηφ εκηζθαίξην (εηδηθέο 
πεξηνρέο) είλαη πνιχ επαίζζεην ζηελ αηαμία. Δληζρπηηθή ηεο άπνςεο απηήο 
είλαη ε πεξίπησζε ηεο γπλαίθαο, κε βιάβε ζηε ζχλδεζε ησλ εκηζθαηξίσλ, 
πνπ κε ην αξηζηεξφ ηεο ρέξη έζθηγγε ην ιαηκφ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πλίμεη ηνλ 
εαπηφ ηεο θαη κε ην δεμί ηεο ρέξη πξνζπαζνχζε λα απνηξέςεη ην αξηζηεξφ απφ 
ην λα θάλεη θάηη ηέηνην (ζην ίδην, ζει. 14). 

Παξ' φηη φκσο ν Ramachandran ηζρπξίδεηαη πσο φζνλ αθνξά ζηελ 
ιεθηηθνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ δελ έρεη δηαθνξέο κε ηνλ 
Gazzaniga, ην φλνκα "Σηξαηεγφο" πνπ επέιεμε παξαπέκπεη ζε έλα ηειείσο 
δηαθνξεηηθφ ξφιν απφ ην φλνκα "Γηεξκελέαο" πνπ επέιεμε ν Gazzaniga. 
Έλαο Σηξαηεγφο δηαηάζζεη ηε δξάζε, ελψ έλαο Γηεξκελέαο δηεξκελεχεη φζα 
δηαδξακαηίδνληαη, ρσξίο λα έρεη ηελ επζχλε ηνπο. Τη απφ ηα δχν, ή κήπσο θάηη 
άιιν, ζπκβαίλεη; Απηφ είλαη ην εξψηεκα ην νπνίν ζα πξνζπαζήζνπκε λα 
απαληήζνπκε ζε απηή ηελ εξγαζία. 
 Πξψηα επηρεηξήκαηα ππέξ ηνπ "Γηεξκελέα"  

Ο "Γηεξκελέαο" 
1. δελ επηιέγεη πφηε λα αξρίζεη θαη πφηε λα ηειεηψζεη ηελ δηεξκελεπηηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα. Δίλαη απιά ππνρξεσκέλνο λα δηεξκελεχεη δηαξθψο, 
2. δελ επηιέγεη πψο λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ 
3. δελ επηιέγεη γεληθά πνησλ εξεζηζκάησλ, εθ ησλ άπεηξσλ ηνπ εζσηεξηθνχ 

θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ζα "δηεξκελεχζεη" ηε ζεκαζία, 
4. δελ επηιέγεη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο κε βάζε ηα νπνία ζα αμηνινγεζνχλ 

ηα εξεζίζκαηα πνπ ελ ηέιεη δηεξκελεχνληαη. 
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Πξψηα επηρεηξήκαηα ππέξ ηνπ "Σηξαηεγνχ"  
Ο "Σηξαηεγφο" 

1. είλαη ζε ζέζε λα πξνβαίλεη ζε πςεινχ επηπέδνπ γλσζηαθέο ιεηηνπξγίεο θαη 
ινγηθνχο ζπκπεξαζκνχο. Να ελψλεη ην παξειζφλ κε ην παξφλ, λα 
αλαινγηζηεί θαη λα πξνγξακκαηίζεη κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Να 
αλαξσηεζεί θαη λα ακθηζβεηήζεη αθφκα θαη ηηο εξκελείεο ηηο νπνίεο ν ίδηνο 
παξάγεη,   

2. είλαη ζε ζέζε λα θνηλσλήζεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ζε άιινπο αλζξψπνπο, 
3. είλαη ζε ζέζε λα πξνθαιεί ινγηθέο απνθξίζεηο. 
 

Πξνθαλψο, ε νλνκαηνδνζία ηνπ Gazzaniga σο "Γηεξκελέα" δίλεη ηελ 
έκθαζε ζηελ πεπνίζεζε, ηνπ ίδηνπ θαη πνιιψλ άιισλ εξεπλεηψλ, πσο νη 
ζπλεηδεηέο ζθέςεηο θαη απφςεηο δελ είλαη ππεχζπλεο γηα ηηο θεξφκελεο σο 
ινγηθέο απνθξίζεηο. "Τν είδνο καο αληηδξά ελζηηθησδψο ζηα γεγνλφηα θαη… 
απηή ε αληίδξαζε εξκελεχεηαη", "Ο εγθέθαιφο καο δελ είλαη κηα εληαία 
νληφηεηα, απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ 
δηελεξγνχλ ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπο ρσξηζηά. Απηά ηα δίθηπα κπνξνχλ λα 
θέξνπλ πέξαο δξαζηεξηφηεηεο θαηά πνιχ απφ κφλα ηνπο" (Gazzaniga, 2005). 
H πεπνίζεζε γηα ηνλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ηεο βνχιεζεο είλαη απιά 
ςεπδαίζζεζε (see Wegner, 2002). Ο "Γηεξκελέαο" είλαη έλαο εθ ησλ πζηέξσλ 
αθεγεηήο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν Ramachandran, ζεσξψληαο πσο ν ξφινο 
ηνπ "Σηξαηεγνχ" είλαη ε ηαθηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζπλεθηηθφ 
ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ ηθαλφ λα πξνθαιεί ινγηθέο απνθξίζεηο, ηνπ απνδίδεη εθ 
ησλ πξαγκάησλ απνθαζηζηηθφ ξφιν.  

Δίλαη πνιιά ηα δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ φηη ε "Γηεξκελεία" δελ κπνξεί 
λα ακθηζβεηεζεί. Ο ηξφπνο πνπ θσδηθνπνηνχληαη, ηαμηλνκνχληαη θαη 
αλαθαινχληαη νη κλήκεο, ην πψο αλαδχνληαη νη ζθέςεηο, ην πψο 
αλαγλσξίδεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε ελφο άιινπ αηφκνπ απφ ηηο 
πξνζσπηθέο ηνπ εθθξάζεηο, νη αηζζεηηθέο θξίζεηο- ην ηη δειαδή ην ίδην ην 
άηνκν ζεσξεί σξαίν θαη άζρεκν, ην πψο εθθηλνχληαη νη ζπγθηλεζηαθέο ηνπ 
απνθξίζεηο, είλαη κεξηθά κφλν δείγκαηα "Γηεξκελεηψλ" . Τν εξψηεκα είλαη αλ 
πθίζηαηαη νπνηαδήπνηε αξκνδηφηεηα πνπ ζα πξνζηδίαδε ζε "Σηξαηεγφ", είηε 
κε ηε κνξθή ηεο απφθαζεο θαη δηαηαγήο, είηε κε ηε κνξθή ηεο επηξξνήο πνπ 
ζα κπνξνχζε λα αζθεί ε άπνςή ηνπ επί ησλ ςπρνλνεηηθψλ δξψκελσλ. 

Σηελ εξγαζία απηή ζα ππνζηεξηρζεί φηη ε δξάζε, θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 
δηάζεζε εμαξηψληαη απφ ηηο Δθηηκήζεηο ηνπ "Σηξαηεγνχ". Όηη ν ξφινο ηεο 
ιεθηηθνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνπ είλαη απνθαζηζηηθφο, κε ηξφπν φκσο 
κάιινλ κπιεγκέλν θαη πνιχπινθν.  

Οθείισ λα μεθαζαξίζσ πσο ν Ramachandran δελ έρεη ππνζηεξίμεη 
ξεηά αλάινγεο ζέζεηο θαη ηα πηζαλά ιάζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ πνπ ζα 
αλαπηπρζεί δελ κπνξνχλ ζε θακηά πεξίπησζε λα απνδνζνχλ ζε απηφλ. Απφ 
εδψ θαη κπξνο, ηα επηρεηξήκαηα δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε ηνπ ελφο 
εξεπλεηή έλαληη ηνπ άιινπ, αιιά ζα αθνινπζήζνπλ αλεμάξηεην ηξφπν 
αλάπηπμεο.  

Μπνξνχλ νη ςπρνλνεηηθέο ιεηηνπξγίεο λα επεξεάζνπλ ηελ εγθεθαιηθή 
δξαζηεξηφηεηα; 

Τν εξψηεκα αλ ε ιεθηηθνινγηθή ιεηηνπξγία είλαη κφλν έλαο εθ ησλ 
πζηέξσλ παξαηεξεηήο ή έλαο ελεξγφο, θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν, παξάγσλ, 
είλαη κφλν κηα εηδηθή δηαηχπσζε ηνπ γεληθφηεξνπ εξσηήκαηνο πνπ έρεη ηφζν 
επξέσο απαζρνιήζεη ηε ζρεηηθή γξακκαηεία, γηα ην ξφιν ησλ ςπρνλνεηηθψλ 
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θαηλνκέλσλ θαη ηδηαίηεξα ηεο ζπλείδεζεο ζηε ζπκπεξηθνξά. Ωο γλσζηφλ, νη 
απφςεηο επ' απηνχ πνηθίινπλ ζε εμαηξεηηθφ βαζκφ. Σην έλα άθξν βξίζθνληαη 
απηέο πνπ ζεσξνχλ πσο κφλν νη πιηθέο λεπξσληθέο δηεξγαζίεο, ηηο νπνίεο δελ 
ζπλεηδεηνπνηνχκε, κπνξνχλ λα είλαη ππεχζπλεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά. Καη' 
απηέο ηηο απφςεηο, ε ζπλείδεζε είλαη "αδξαλέο επηθαηλφκελν" θαη ε πεπνίζεζε 
πνπ έρνπκε φηη είκαζηε ζπλεηδεηά ππεχζπλνη ησλ πξάμεσλ θαη ησλ επηινγψλ 
καο είλαη απιά "ςεπδαίζζεζε". Σην άιιν άθξν βξίζθνληαη εθείλεο πνπ 
ζεσξνχλ φηη ε πλεπκαηηθή καο δσή δνκείηαη βαζηθά επί ηεο ζπλείδεζεο. 
Σχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο, νη λεπξσληθέο εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο κπνξεί κελ 
λα κελ ζπλεηδεηνπνηνχληαη, είλαη σζηφζν κφλν ε βάζε γηα ηηο ζπλεηδεηέο 
ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο ζπλεηδεηέο ιεηηνπξγίεο είλαη νπζηαζηηθά ππεχζπλεο γηα 
ηε ζπκπεξηθνξά. Σχκθσλα κε ηηο απφςεηο απηέο ε ζπκπεξηθνξά δελ 
δηακεζνιαβείηαη νχηε απφ θαλελφο είδνπο δπλακηθφ Αζπλείδεην. Ό,ηη 
παξνπζηάδεηαη σο "Αζπλείδεην" δελ είλαη παξά έθθξαζε ηνπ ηξφπνπ 
ιεηηνπξγίαο ηεο κλήκεο. 

Τν ηζρπξφηεξν επηρείξεκα ππέξ ηνπ απνθαζηζηηθνχ ξφινπ ηεο 
ζπλείδεζεο είλαη φηη δελ ζα ππήξρε ιφγνο λα αλαπηπρζεί εμειηθηηθά κηα 
ιεηηνπξγία πνπ δελ ζα είρε θαλέλα ξφιν ζηε ζπκπεξηθνξά (Kihlstrom p. 28). 
Θα κπνξνχζακε δειαδή λα ιεηηνπξγνχκε σο βηνινγηθά απηφκαηα, ρσξίο 
ζπλείδεζε- φπσο πεηπρεκέλα ιεηηνπξγνχλ άιια είδε ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ. 
Τν επηρείξεκα απηφ έρεη ηχρεη ηεο πξνζνρήο πνπ ηνπ αξκφδεη. Τν επηρείξεκα 
σζηφζν πνπ ιέεη φηη δελ κπνξεί λα ππάξρεη ιεηηνπξγία ε νπνία λα 
δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ πιηθφ εγθέθαιν ρσξίο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
αληεπηδξά ζε απηφλ, δελ έρεη πξνζερζεί φπσο ζα έπξεπε. 

Ο George John Romanes, απφ ην 1882 αθφκα, έρεη δηαηππψζεη ηελ 
άπνςε πνπ  θαίλεηαη λα είλαη πνιχ δεκνθηιήο κέρξη ζήκεξα: “Σκέψειρ και 
ζςναιζθήμαηα είναι μόνο ενδείξειρ ηων όζων διαδπαμαηίζονηαι ζηο εγκεθαλικό 
ςλικό και δεν μποπούν να επηπεάζοςν ηα εγκεθαλικά δπώμενα, ηόζο όζο 
ανίκανη είναι κι η ζκιά ενόρ ζύννεθος να καηεςθύνει ηιρ κινήζειρ ηος ζύννεθος 
ηος οποίος είναι ζκιά"  (Gray, 2006). Γελ ζα κπνχκε ζηνλ πεηξαζκφ λα 
αζρνιεζνχκε δηεμνδηθά κε ην γεληθφηεξν ζέκα. Μηα εθηελή παξνπζίαζε ησλ 
ππέξ θαη θαηά επηρεηξεκάησλ κπνξεί λα βξεη θαλείο αιινχ (δεο π.ρ. Velmans, 
2002). Θα θάλνπκε κφλν ειάρηζηεο επηζεκάλζεηο, επηγξακκαηηθά, ηηο νπνίεο 
ζεσξνχκε απαξαίηεηεο. 

1. Υπεξβαίλνληαο ηελ αληίιεςε ηεο απιήο γξακκηθήο αηηηφηεηαο 
κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε, πσο ζε νιφθιεξε ηε θχζε κάιινλ, δελ ππάξρεη 
απνηέιεζκα πνπ δελ είλαη εμ' αξρήο ζε ζέζε λα αληεπηδξά ζην αίηηφ ηνπ. 
Καλέλαο δελ κπνξεί λα θαζνξίζεη κε ζνβαξφηεηα ηη ζεκαίλεη "αδξαλέο 
επηθαηλφκελν". Σηελ πεξίπησζε ηνπ λέθνπο θαη ηεο ζθηάο, ην λέθνο δελ 
δεκηνπξγεί απφ κφλν ηνπ ηε ζθηά. Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο απαηηείηαη ην ειηαθφ 
θσο. Γηα κέζνπ σζηφζν ηνπ ειηαθνχ θσηφο, ε ζθηά νπσζδήπνηε κπνξεί λα 
επεξεάζεη ην ζχλλεθν, εθφζνλ νη δηαθνξέο ζεξκνθξαζίαο πνπ πξνθαινχληαη 
ζην έδαθνο απφ ηε ζθηά, επεξεάδνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπ αέξα, πνπ είλαη 
ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εμέιημε ηνπ ζχλλεθνπ. Αλ ε ζπλείδεζε είλαη 
πξντφλ ησλ λεπξσληθψλ δηεξγαζηψλ θαη αλήθεη ζηα θπζηθά θαηλφκελα, δελ 
ππάξρεη ηξφπνο λα θαηαιάβνπκε πψο κπνξεί λα παξάγεηαη απφ θάηη θαη λα 
κελ κπνξεί εμ' αξρήο λα αληεπηδξάζεη ζε απηφ ην θάηη. Θα ήηαλ θάπσο ζα λα 
ιέγακε πσο ην πεδίν βαξχηεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα καδηθά ζψκαηα 
δελ κπνξεί λα επηδξά ζε απηά. Ή πσο ην καγλεηηθφ πεδίν, πνπ παξάγεηαη 
απφ θηλνχκελα ειεθηξηθά θνξηία, δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θίλεζε ησλ 
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ειεθηξηθψλ θνξηίσλ. Δίλαη θαιφ λα κελ μερλάκε επίζεο, πσο ε θχζε ηνπ 
καγλεηηθνχ πεδίνπ ήηαλ γηα αηψλεο έλα κπζηήξην, εθφζνλ σο δεκηνχξγεκα 
είλαη πνιχ δηαθνξεηηθήο πνηφηεηαο απφ ην θνξηίν πνπ ην παξάγεη. 

2. Η πηζαλφηεηα ε ζπλείδεζε λα κελ αλήθεη ζηα θπζηθά θαηλφκελα είλαη 
κηθξή, ιφγσ ηεο εμάξηεζήο ηεο απφ ηνλ πιηθφ εγθέθαιν θαη ηελ ηκεκαηηθή 
απψιεηά ηεο κεηά απφ ηνπηθέο εγθεθαιηθέο βιάβεο. Αθφκα θαη πξνηάζεηο 
φπσο ηνπ Libet (2003) φηη ε ζπλείδεζε κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ έλα κε 
θπζηθφ Σπλεηδεηφ Πλεπκαηηθφ Πεδίν δελ ζέηνπλ ηε ζπλείδεζε εθηφο θπζηθνχ 
θφζκνπ. Ο Libet δηεπθξηλίδεη πσο ζεσξεί ην ΣΠΠ σο λέν "θπζηθφ" field θαη ηνλ 
ραξαθηεξηζκφ "κε θπζηθφ" ηνλ ελλνεί ζαλ απηφ πνπ δελ κπνξεί λα 
παξαηεξεζεί θαη λα κεηξεζεί. Η αξρή ηεο ηζνδπλακίαο ηεο κάδαο κε ηελ 
ελέξγεηα θαη ε επέθηαζε ηεο έλλνηαο ηεο χιεο, απφ ηε ζχγρξνλε θπζηθή, ζε 
νηηδήπνηε ππαξθηφ, επηηξέπεη, ή ίζσο επηβάιιεη, λα βιέπνπκε θαη ηε 
ζπλείδεζε σο κέξνο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε 
σο πξνο ηελ αθξηβή θαηαλφεζή ηεο. Αο κελ μερλάκε πσο θαλείο δελ μέξεη ηη 
είλαη ε ζθνηεηλή χιε θαη ελέξγεηα, απφ ηηο νπνίεο ζεσξείηαη πσο απνηειείηαη 
θπξίσο ην ζχκπαλ, αιιά θαη θαλείο δελ δηαηείλεηαη πσο δελ είλαη κέξνο ηνπ 
θπζηθνχ θφζκνπ.    

3. Αλ θαη έρνπκε πνιιέο ελδείμεηο φηη ε ζπλείδεζε είλαη πξντφλ ηνπ 
πιηθνχ εγθεθάινπ, δελ μέξνπκε πψο απηφ γίλεηαη. Απηφ ζεκαίλεη πσο δελ 
είκαζηε ζε ζέζε λα κηιήζνπκε κε αθξίβεηα γηα ηελ αιιειεπίδξαζε εγθεθάινπ- 
ζπλείδεζεο. Τα επηρεηξήκαηα κπνξνχλ λα είλαη κφλν έκκεζα. Οη ηειηθέο, 
θαηεγνξεκαηηθέο θαη ηειεζίδηθεο ζεσξίεο, πξηλ ηελ ψξα ηνπο, έρνπλ φιεο 
απνδεηρζεί ιαζεκέλεο ή γεινίεο. Γελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο αξρήο πνπ λα 
απνθιείεη ηελ δπλαηφηεηα ζηε ζπλείδεζε λα επηδξά ζηνλ πιηθφ εγθέθαιν θαη 
άξα ζην "Σηξαηεγφ" λα έρεη απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο.  

Σπλεηδεηέο θαη αζπλείδεηεο δηεξγαζίεο 
Καηαιαβαίλνπκε (ή έηζη πηζηεχνπκε) πψο ιεηηνπξγνχλ ηα κεραληθά θαη 

ηα βηνινγηθά Απηφκαηα. Τν δχζθνιν είλαη λα θαηαλνήζνπκε ηη πξάγκα είλαη ε 
Σπλείδεζε. Δπεηδή ν ηέιεηνο νξηζκφο ηεο είλαη αλέθηθηνο πξνο ψξαο, ην 
θαιχηεξν πνπ έρνπκε λα θάλνπκε είλαη λα κάζνπκε λα δνχκε ρσξίο απηφλ. 
Σηε θπζηθή δελ έρνπκε νξηζκφ γηα ηελ ελέξγεηα παξ' φηη ε ρξήζε ηεο έλλνηαο 
είλαη επξχηαηε ζηηο εθαξκνγέο. Αο αληηκεησπίζνπκε κε ηνλ ίδην ηξφπν ηε 
Σπλείδεζε. Υπάξρεη θη έλα θαιφ απ' απηφ: δελ ζα είλαη νη ίδηνη νη νξηζκνί, 
Σπλείδεζεο θαη αζπλεηδήησλ δηεξγαζηψλ, αθνξκέο γηα πεξαηηέξσ 
πεξηραξαθψζεηο θαη δνγκαηηζκνχο. Αο κελ μερλάκε πσο ππάξρνπλ εξεπλεηέο 
πνπ ζεσξνχλ φηη φιε ε πλεπκαηηθή δσή ηνπ αλζξψπνπ νξγαλψλεηαη γχξσ 
απφ ηε Σπλείδεζε (Perruchet θαη Vinter, 2002), άιινη, φπσο ν Gazzaniga, 
πνπ ζεσξνχλ φηη ε Σπλείδεζε απιά δηεξκελεχεη φζα γίλνληαη απφ 
αζπλείδεηεο δηεξγαζίεο, θαη άιινη, φπσο νη νπαδνί ησλ δηάθνξσλ 
ςπραλαιπηηθψλ ζρνιψλ, πνπ ζεσξνχλ πσο έλα δπλακηθφ Αζπλείδεην είλαη 
ζην θέληξν ηεο ςπρνινγίαο.   

Πηζαλφηαηα, "Γελ ππάξρεη θακηά ξνή ζπλείδεζεο" (Blackmore, 2001) 
θαη αλακθίβνια ηα φξηα κεηαμχ ησλ ζπλεηδεηψλ θαη ησλ αζπλεηδήησλ 
δηεξγαζηψλ, ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη γηα ηνλ θπζηνινγηθφ άλζξσπν, δελ είλαη 
ζαθή. Απηφκαηεο κλεκνληθέο δηεξγαζίεο αλαδεηθλχνπλ θαη νδεγνχλ ηε 
ζπλείδεζε απφ ηε λεπηαθή ειηθία θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, ελψ 
ζπλεηδεηέο εκπεηξίεο θαη ζθέςεηο κπνξνχλ λα δψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε 
εκηαπηνκαηηζκνχο, απηνκαηηζκνχο, θαη κε ηε ζπλεπηθνπξία ηεο ιήζεο ζε α- 
ζπλείδεηεο ηάζεηο, ξνπέο, αμηνινγηθά θξηηήξηα θιπ. 
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Αο δερζνχκε γηα ηε Σπλείδεζε ηελ πξφηαζε ηνπ Searle (1992), by 
"Consciousness" I simply mean those subjective states of sentience or 
awareness θαη σο Unconscious processes, ηα ςπρνλνεηηθά θαηλφκελα γηα 
ηα νπνία δελ έρνπκε επίγλσζε θαη ζπκπεξαίλνπκε φηη πθίζηαληαη 
παξαηεξψληαο ηηο ζπλέπεηέο ηνπο ζηελ πξάμε.   

Βέβαηα, ελψ ε Σπλείδεζε παξνπζηάδεηαη ζρεηηθά εληαία1, σο επίγλσζε 
ή φ,ηη κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε λα επεμεξγαζηνχκε θαη λα θνηλσλήζνπκε 
ζηνπο άιινπο, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηηο "Αζπλείδεηεο ιεηηνπξγίεο". Η γθάκα 
ησλ θαηλνκέλσλ πνπ νη δηάθνξνη εξεπλεηέο έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ζε απηέο 
μεθηλά απφ λεπξσληθέο δηεξγαζίεο θαη ειεθηξνρεκηθά θαηλφκελα πνπ δηφινπ 
δελ αληηιακβαλφκαζηε, ζπλδέζεηο, θσδηθνπνηήζεηο θαη ηαμηλνκήζεηο 
κλεκνληθνχ ραξαθηήξα πνπ κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε σο εθ ηνπ 
απνηειέζκαηφο ηνπο, δξάζεηο θαη ζπγθηλήζεηο πξηλ ή ρσξίο ηε ζπλείδεζε ή ηε 
ζπλεηδεηή πξνζνρή, έσο θαη ηελ χπαξμε Αζπλεηδήηνπ, σο αλζξσπαξίνπ κε 
μερσξηζηή βνχιεζε θαη γιψζζα. Γερφκελνη ηνλ παξαπάλσ ρνλδξνεηδή 
νξηζκφ γηα ηηο Αζπλείδεηεο δηεξγαζίεο, νθείινπκε λα ζπκφκαζηε φηη βάδεη ππφ 
ηελ ίδηα ζθέπε πνιχ δηαθνξεηηθά θαηλφκελα θαη εηθαζίεο. 

Ο Gazzaniga (2005), φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζεσξεί πσο ηα 
δίθηπα κπνξνχλ λα θέξνπλ πέξαο δξαζηεξηφηεηεο θαηά πνιχ απφ κφλα ηνπο. 
Θα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν λα μέξακε ηη ελλνεί κε ηνλ φξν "θαηά πνιχ" ν 
εξεπλεηήο. Πνηεο άιιεο δπλαηφηεηεο δειαδή ζεσξεί πσο ππάξρνπλ. Οη Koch 
& Crick (2001) πάλησο, ζεσξνχλ φηη απηά πνπ έλα έκβην νλ κπνξεί λα θάλεη 
ζαλ zombie ρσξίο ζπλείδεζε είλαη: "ζηεξεφηππεο, πεξηνξηζκέλε 
αηζζεηηθνθηλεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη άκεζε ηαρεία δξάζε". Υπάξρεη κηα 
εθηελήο δηέλεμε σο πξνο ην ηη είλαη δπλαηφ λα γίλεη αζπλείδεηα θαη σο πνην 

βαζκφ (Kihlstrom, 2007). Ο Antony Greenwald (1995) θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 
δηαβεβαηψλνπλ πσο ε αζπλείδεηε αληίιεςε είλαη αλαιπηηθά πεξηνξηζκέλε. Ο 
Kihlstrom ζεσξεί φηη ν Greenwald έρεη δίθην θαη παξφηη εηζεγείηαη "Τελ 
επαλαλαθάιπςε ηνπ Αζπλεηδήηνπ" ππνγξακκίδεη ηνλ θίλδπλν ηεο 
αληηθαηάζηαζεο ελφο δεζπνηηζκνχ κε έλαλ άιιν θαη ζπκπεξαίλεη φηη αλ 
αγλνήζνπκε ηε ζπλείδεζε δελ ζα θηηάμνπκε πνηέ κηα ηθαλνπνηεηηθή επηζηήκε 
ηεο πλεπκαηηθήο δσήο.  

Σθέθηεηαη θαλείο πνιχ, βήκα- βήκα, θάζε ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. 
νδήγεζε) ζηελ αξρή θαη κεηά κπνξεί λα ηελ εθπιεξψλεη "αζπλείδεηα". Μηα 
ζθέςε "πξέπεη λα θάλσ απηή ηε δνπιεηά" κπνξεί λα γίλεη "αζπλείδεηε αγσλία" 
εθθξεκφηεηαο αλ μεραζηεί ηη αθξηβψο ήηαλ απηφ πνπ έπξεπε λα γίλεη. Αληίζεηα, 
άιιεο πξάμεηο πνπ κνηάδνπλ λα απνθαζίδνληαη ζπλεηδεηά, θαζνξίδνληαη απφ 
"εγθαηεζηεκέλα" αμηνινγηθά θξηηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ πιένλ "αζπλείδεηα", 
φπσο ην λα θνξά κπνχξγθα κηα γπλαίθα ζην Αθγαληζηάλ.  

Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη εθδειψλνπλ έλα αλεμέιεγθην θφβν γηα ην 
χςνο. Απηφκαηα, κε ην πνπ ζα βξεζνχλ θάπνπ ςειά, αθφκα θη αλ είλαη 
επαξθψο πξνζηαηεπκέλνη. Κη φκσο, ν θφβνο απηφο δελ είλαη ελζηηθηψδεο, 
φπσο έρνπλ δείμεη νη ζρεηηθέο έξεπλεο, αιιά εθκαζεκέλνο (Cole & Cole, 2000) 
θαη φζνη δνπιεχνπλ ζε κεγάια χςε, φπσο ζηηο νηθνδνκέο, μεπεξλνχλ ην θφβν 
ηνπ χςνπο αθφκα θη αλ ηνλ είραλ ζηελ αξρή. Αλάινγα πξάγκαηα ηζρχνπλ γηα 
ην θφβν ησλ λεθξψλ, ηα λεθξνηαθεία θαη ηα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

                                                 
1
 Ο "Γηεξκελέαο" ή "Σηξαηεγόο" είλαη ζαθώο ε θαη' εμνρήλ ζπλεηδεηή ιεηηνπξγία. Αλακθίβνια όκσο, 

ζηε ζπλείδεζε κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ θαη άξξεηεο ζθέςεηο, νη νπνίεο μεδηπιώλνληαη θπξίσο κε 

εηθόλεο, σο θαληαζηώζεηο ή "ζελάξηα", πνπ κπνξεί λα κνηάδνπλ κε ελαξγή όλεηξα ρσξίο λα έρνπλ ηελ 

κνξθή ιέμεσλ ή ινγηθώλ ζπλεηξκώλ.  
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ζηηο θεδείεο ζηνλ θάζε πνιηηηζκφ. Οη αηζζεηηθέο απφςεηο, νη ζπλήζεηεο, νη 
ξνπέο, νη σζήζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο, φια φζα κνηάδνπλ λα γίλνληαη 
απηφκαηα, κπνξνχλ λα ππνζηνχλ ηελ επηξξνή ηεο Σπλείδεζεο θαη λα 
αιιάμνπλ κέζσ ηεο επαλάιεςεο δηα ηεο νπνίαο θάηη άιιν θαζίζηαηαη 
απηφκαην. Αλ φια απηά ή θάπνηα απφ απηά είλαη ζθφπηκν λα ζεσξνχληαη 
απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο Αζπλείδεηνπ ή ε έθθξαζε ησλ ηδηνηήησλ ηεο 
κλήκεο επί ηεο Σπλείδεζεο, είλαη κάιινλ ζέκα γνχζηνπ θαη ηδενινγηθψλ 
πξνθαηαιήςεσλ. Γελ καο ελδηαθέξεη ην δήηεκα απηφ. Θα ζέιακε λα 
ζπκθσλνχκε σο πξνο ηα θαηλφκελα. 

Ο Daniel Gilbert (2006) έρεη γξάςεη: "Ο εγθέθαινο θαη ην κάηη έρνπλ 
ζπλάςεη ζπκθσλία κε ηελ νπνία ν εγθέθαινο έρεη ζπκθσλήζεη λα πηζηεχεη 
φ,ηη ην κάηη βιέπεη, αιιά εηο αληαπφδνζε ην κάηη έρεη ζπκθσλήζεη λα θνηηά 
φπνπ ν εγθέθαινο ζέιεη". Παξαθξάδνληαο απηή ηελ εμαηξεηηθή πξφηαζε, ζα 
κπνξνχζακε ίζσο λα πνχκε: "ε ζσνείδεζε πιζηεύει όζα ηες 
σποδεικνύονηαι αζσνειδήηως, αλλά οι αζσνείδεηες διεργαζίες 
διαμορθώνονηαι και ηροποποιούνηαι ζηα πλαίζια ηες ζσνειδεηής 
δωής".  

Απφςεηο αίνιεο, κα θαζνξηζηηθέο 
Η απάληεζε ηνπ Gazzaniga (2005 p. 148) γηαηί "δελ αηζζαλφκαζηε ζαλ 

εθαηνκκχξηα κηθξά ξνκπφη πνπ δηεθπεξαηψλνπλ δηάθνξεο ππνζέζεηο" είλαη 
ιφγσ ηνπ "Γηεξκελέα" ν νπνίνο θαηαγξάθεη φιεο ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 
δηθηχσλ θαη πξνζπαζεί λα δηεξκελεχζεη ηηο εηδηθέο δξάζεηο πξνθεηκέλνπ λα 
δεκηνπξγήζεη κηα εληαία ηδέα εαπηνχ. Όπσο έρνπκε αλαθέξεη, ν Gazzaniga 
ζεσξεί πσο ν "Γηεξκελέαο" απιά δηεξκελεχεη ηε δξάζε ησλ εγθεθαιηθψλ 
ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ρσξίο λα έρεη θακηά αξκνδηφηεηα ζηελ πξάμε. Θα 
ακθηζβεηήζνπκε απηή ηελ άπνςε θαη ζα ππνζηεξίμνπκε πσο ν "Γηεξκελέαο" 
δελ ελνπνηεί κφλν ηελ "ηδέα ηνπ εαπηνχ", αιιά επίζεο θαη ηε "ζπκπεξηθνξά 
ηνπ εαπηνχ".  

Αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε πεξίπησζε ηεο αζζελνχο ηνπ Κνπξη 
Γθνιληζηάηλ ηεο νπνίαο ην αξηζηεξφ ρέξη πεηαγφηαλ ζην ιαηκφ ηεο 
πξνζπαζψληαο λα ηελ πλίμεη θαη έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεί ην δεμί ηεο γηα λα ην 
απνηξέςεη. Η λεθξνςία έδεημε πσο είρε ππνζηεί έλα κεγάιν εγθεθαιηθφ 
αγγεηαθφ επεηζφδην ζην κεζνιφβην. Όπσο ζεκεηψλεη ν Ramachandran (1988, 
ζ. 15), απηφ είρε ζαλ "απνηέιεζκα ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην λα κελ είλαη ζε 
ζέζε λα «κηιήζεη» ή λα αζθήζεη ηνλ ζπλεζηζκέλν έιεγρν ζην δεμηφ 
εκηζθαίξην". Πξνθαλψο, ηελ άπνςε απηή ηνπ Ramachandran γηα 
ζπλεζηζκέλν έιεγρν ηνπ δεμηνχ εκηζθαηξίνπ απφ ην αξηζηεξφ, δελ ζα πξέπεη 
λα ηελ απνδέρεηαη ν Gazzaniga. Γηα ηνλ ηειεπηαίν, νη ζπκπεξηθνξέο 
εθδειψλνληαη απφ ηα εγθεθαιηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ν "Γηεξκελέαο" 
ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ απιά ηηο δηεξκελεχεη. Σηελ πεξίπησζε φκσο ησλ 
δηθψλ ηνπ αζζελψλ κε δηαρσξηζκέλα εκηζθαίξηα ηνπ εγθεθάινπ, ηέηνηνπ 
ηχπνπ δηραζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζα έπξεπε λα είλαη δηαξθείο. Θα έπξεπε 
δειαδή νη αζζελείο λα θάλνπλ πξάγκαηα κε ην κηζφ κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπο 
ηα νπνία δελ ζα μέξαλε "απφ πνχ ηνπο ήξζαλ", αθξηβψο φπσο ε γπλαίθα. Κάηη 
ηέηνην, απ’ φζν μέξσ δελ αλαθέξεηαη γη απηνχο ηνπο αζζελείο. Πηζαλψο γηαηί 
απαηηνχληαη πνιχ εηδηθέο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα πάεη κηα 
πιεξνθνξία κφλν ζην έλα εκηζθαίξην θαη θαζφινπ ζην άιιν. Σηηο ζπλζήθεο 
ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, κε ρνληξηθά ηελ ίδηα πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, 
εθφζνλ ηα εκηζθαίξηα δελ κπνξνχλ απηφκαηα λα θαηαζηείινπλ ηε δξάζε ην 
έλα ηνπ άιινπ θαη δεδνκέλεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο (σο ζχλνια θαη σο 
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ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα), γηαηί ε ζπκπεξηθνξά θαη ε δξάζε ηεο αξηζηεξήο θαη 
δεμηάο κεξηάο ηνπ ζψκαηνο ησλ αζζελψλ παξνπζηάδεηαη βαζηθά εληαία; Μηα 
θαιή απάληεζε είλαη πσο ε ελνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο γίλεηαη απφ ην 
"Σηξαηεγφ".   

Ο Gazzaniga (2005 p. 149) αλαθεξφκελνο ζε έλα πείξακα κε έλαλ 
αζζελή κε δηαρσξηζκέλα εκηζθαίξηα ηνπ εγθεθάινπ γξάθεη: Όηαλ ε ιέμε 
πεππάηηζε παξνπζηάζηεθε κφλν ζηε δεμί εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ, 
ζεθψζεθε θαη άξρηζε λα πεξπαηά. Όηαλ ξσηήζεθε γηαηί ην έθαλε, γξήγνξα 
επηλφεζε κηα αηηία ηεο πξάμεο: "Ήζεια λα πάξσ κηα θφθα".  ۩  Καηαθαλψο, 
ζηελ πεξίπησζε απηή, έρεη δίθην ν Gazzaniga θαη ν αζζελήο "Γηεξκήλεπζε" ηε 
ζπκπεξηθνξά πνπ δξνκνινγήζεθε απφ ην δεμί εκηζθαίξην. Όκσο, αο 
πξνζερζεί πσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ θηλήζεθε κφλν ε αξηζηεξή 
κεξηά ηνπ ζψκαηνο ηνπ αζζελή, αιιά φιν ην ζψκα "πξνθεηκέλνπ λα…". Σηα 
πιαίζηα δειαδή ηεο εμήγεζεο πνπ δφζεθε. Αλ κεηά ηε ζπλεηδεηή αηηηνιφγεζε 
απηή πνπ έδσζε, αθνινπζήζεη ε ζθέςε: "κα ηη βιαθεία πάσ λα θάλσ, αθνχ 
είκαη δηαβεηηθφο θαη ε θφθα πεξηέρεη δάραξε", πηζαλψο ζα ζηακαηήζεη. Αθφκα 
πεξηζζφηεξν, ζηνπο πγηείο αλζξψπνπο δελ έρνπκε ιφγν λα πηζηεχνπκε πσο 
δελ είλαη δπλαηφλ νη ζπλεηδεηέο ζθέςεηο απηνχ ηνπ είδνπο λα ακβιχλνπλ ηηο 
παξνξκήζεηο θαη λα θαζνξίδνπλ ηελ πξάμε (θάηη πνπ δέρεηαη θη ν Libet, φπσο 
ζα ζρνιηάζνπκε παξαθάησ). Η ζπκπεξηθνξά ησλ αζζελψλ παξνπζηάδεηαη 
βαζηθά εληαία, ζρεδφλ φπσο θαη πξηλ ηελ θαηαζηξνθή ηεο επηθνηλσλίαο ησλ 
εκηζθαηξίσλ, γηαηί ίζσο νη ππνθινηψδεηο δνκέο ηνπ εγθεθάινπ έπαηξλαλ θαη 
ζπλερίδνπλ λα παίξλνπλ, ελ ηέιεη, εληνιέο απφ ην "Σηξαηεγφ". 

Πάλησο, ε θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ "Σηξαηεγνχ" ζηε ζπκπεξηθνξά 
δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζξίακβνο ηεο ινγηθήο θαη ηεο θπξηαξρίαο ηεο 
ειεχζεξεο βνχιεζεο. Υπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο απηέο 
θαηαξξαθψλνληαη θαη δελ ρξεηάδεηαη λα είκαζηε Απηφκαηα γηα λα ζπκβαίλεη 
απηφ. Αο δνχκε κεξηθά παξαδείγκαηα κε πγηείο πιένλ αλζξψπνπο.  

Σε πείξακα ησλ Dutton and Aron (1974) νη άλδξεο πνπ βξίζθνληαλ 
πάλσ ζε κηα επηθίλδπλε γέθπξα είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 
επηρεηξήζνπλ λα μαλαδνχλ κηα ειθπζηηθή θνπέια πνπ ηνπο δήηεζε ηε 
ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, απ' φηη νη άλδξεο πνπ βξίζθνληαλ ζε κηα 
αζθαιή γέθπξα. Κη αλ ην πείξακα ακθηζβεηεζεί, δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί 
ε πξαγκαηηθή δσή. Αλ θξίλνπκε απφ ηα δηαδχγηα ή ηελ απνγνήηεπζε πνπ 
αθνινπζεί ιίγν κεηά απφ γάκν απφ θινγεξφ έξσηα, ηα θαηλφκελα 
ιαλζαζκέλεο εθηίκεζεο δελ είλαη θαζφινπ άλεπ ζεκαζίαο ζηελ πξαγκαηηθή 
δσή. Οη Baumeister & Bushman (2008) ζεσξνχλ πσο ε δηέγεξζε πνπ κπνξεί 
λα πξνθιεζεί ζε έλα άηνκν απφ κηα αηηία, αλ παξεξκελεπζεί απφ απηφ θαη ηεο 
απνδνζεί κηα ζπγθεθξηκέλε "εηηθέηα", ζα πξνθαιέζεη κηα αληίδξαζε πνπ 
αληηζηνηρεί ζηελ εζθαικέλε εληχπσζε θη φρη ζην αιεζηλφ γεγνλφο πνπ 
πξνθάιεζε ηε δηέγεξζε. 

Πνηνο θάλεη απηέο ηηο παξεξκελείεο πνπ είλαη ηφζν ζεκαληηθέο ζηελ 
πξάμε; Πξνθαλψο πξφθεηηαη γηα ιαζεκέλε "Γηεξκελεία" πνπ νδεγεί ηελ 
Δθηίκεζε ηνπ "Σηξαηεγνχ". Απηή ε Δθηίκεζε νδεγεί ζην ηειεθψλεκα ή ζην 
γάκν. Αληίζεηα, αλ ε εθηίκεζε θαη ε θαζνδήγεζε ηεο πξάμεο είλαη έξγν 
ππνινγηζκψλ ησλ δηαθφξσλ αλεμάξηεησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, δελ 
είλαη θαζαξφ πψο απηά ηα ζπζηήκαηα αιιειεπηδξνχλ πξνθεηκέλνπ λα 
παξάγνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Πψο π.ρ. ην ζχζηεκα πνπ είλαη ππεχζπλν 
γηα ηελ ηαρπθαξδία θαη ηελ ηαξαρή έλεθα ηνπ θηλδχλνπ (ακπγδαιή, 
ππνζάιακνο θιπ) κπξνο ζηνλ θίλδπλν αιιειεπηδξά κε ην (ηα) ζχζηεκα 
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(ζπζηήκαηα) πνπ νδεγνχλ ζηελ εθηίκεζε: "απηή ε θνπέια είλαη ειθπζηηθή";. 
Θα κπνξνχζε βέβαηα λα πθίζηαληαη αιιειεπηδξάζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
ππνζπζηεκάησλ, αιιά ζα πξέπεη θάπνην "ππεξζχζηεκα" λα θάλεη ηελ ηειηθή 
εθηίκεζε, εθφζνλ ζε απηή ιακβάλνληαη ππ' φςηλ πιήζνο ραξαθηεξηζηηθά θαη 
δεδνκέλα απφ πνιιά επί κέξνπο ζπζηήκαηα θαη ε ηειηθή ζπκπεξηθνξά είλαη 
εληαία. Απ' φζν γλσξίδνπκε, θαλείο δελ έρεη πξνηείλεη ηελ χπαξμε ελφο ηέηνηνπ 
"ππεξζπζηήκαηνο" θαη δελ ππάξρεη θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα ππνζηεξίδεη ηελ 
χπαξμή ηνπ. ΟΙ ζεσξίεο πεξί "παλίζρπξνπ" ή "δπλακηθνχ" "Αζπλεηδήηνπ" πνπ 
"απηφ μέξεη ηελ αιήζεηα" ζα είραλ πξφβιεκα λα εμεγήζνπλ ην ιάζνο ζηελ 
πξάμε, αλ ην "Αζπλείδεην" θη φρη ν "Γηεξκελέαο" ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ 
πξάμε. Πνχ αθξηβψο ιακβάλεηαη ε ιάζνο απφθαζε; Αλ φκσο δερζνχκε πσο 
ν "Σηξαηεγφο" θαηαιήγεη ζε Δθηίκεζε πνπ έρεη απνθαζηζηηθή ζεκαζία ζηελ 
πξάμε, παξεξκελεχνληαο ελίνηε ηα  δεδνκέλα, δελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε 
θακηά ππφζεζε. Τα επξήκαηα γηα ηηο ηδηφηεηεο ηεο ιεθηηθνινγηθήο ιεηηνπξγίαο, 
πνπ πξψηνο ν Gazzaniga απνθάιπςε, είλαη απνιχησο ζπκβαηά κε ηα 
θαηλφκελα. Σηα πεηξάκαηά ηνπ κε ηνπο αζζελείο κε ηα ρσξηζκέλα εκηζθαίξηα, 
είρε βξεη πφζν εχθνια κπνξνχζε ν "Γηεξκελέαο" λα νδεγεζεί ζε ιάζνο.  

Σε έλα πείξακα ζρεδηαζκέλν απφ ηνλ Schawrz (1987, ζην Kahneman 
θαη Krueger, 2006), έλα λφκηζκα ζε έλα αληηγξαθηθφ κεράλεκα, πνπ έβξηζθαλ 
δήζελ θαηά ηχρε νη κηζνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αξθνχζε γηα λα ηνπο θάλεη 
λα ραξαθηεξίζνπλ ζεκαληηθά ζεηηθφηεξα ην κέρξη ηνχδε επίπεδν 
ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηε δσή. Οκνίσο, ν θαηξφο βξέζεθε ζε πεηξάκαηα ησλ 
Swartz and Clore (1983) πσο κπνξεί λα αζθεί επηξξνή ζηελ εθηίκεζε ησλ 
αλζξψπσλ γηα ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ ηε δσή. 

Ο Daniel Gilbert (2006) παξαζέηεη πνιιά παξαδείγκαηα "παξάδνμσλ" 
εθηηκήζεσλ ζε πξαθηηθά ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Οη άλζξσπνη π.ρ. 
πξνηηκνχλ λα έρνπλ απμαλφκελν παξά κεηνχκελν κηζζφ, έζησ θη αλ απηφ 
ζεκαίλεη πσο ζα πάξνπλ ιηγφηεξα ρξήκαηα γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα. Θα 
δίζηαδαλ πεξηζζφηεξν λα μαλά- αγνξάζνπλ έλα εηζηηήξην ησλ 20 επξψ, αλ 
είραλ ράζεη ην εηζηηήξηφ ηνπο, παξά αλ είραλ ράζεη έλα ραξηνλφκηζκα ησλ 20 
επξψ. Θα αληηκεηψπηδαλ επλντθφηεξα έλα παθέην δηαθνπψλ, ε ηηκή ηνπ 
νπνίνπ ζα είρε κεησζεί απφ ηα 600 ζηα 500 επξψ, παξά ην ίδην παθέην κε 400 
αλ ηελ πξνεγνχκελε κέξα θφζηηδε 300 επξψ. Καη ζε απηά ηα παξαδείγκαηα, 
φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα, θαίλεηαη πφζν εχθνια ε θξίζε εθηξέπεηαη απφ 
ηελ θαζαξή ινγηθή. Αο κελ καο δηαθχγεη φκσο πσο ε θξίζε απηή είλαη πνπ 
θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ.  

Έλαο καζεηήο, δελ επηζηξέθεη ζην ζπίηη κε ην ζρνιηθφ ιεσθνξείν, γηαηί 
ζήκεξα Τεηάξηε, πξφθεηηαη λα έξζεη ν παηέξαο ηνπ λα ηνλ πάξεη γηα λα πάλε 
λα ηνπ αγνξάζεη παπνχηζηα. Η ραξά κεηαηξέπεηαη ζε ιχπε δηαπηζηψλνληαο 
πσο ν παηέξαο ηνπ ηνλ μέραζε θαη δελ θαίλεηαη πνπζελά. Πξνζπαζψληαο λα 
δηαζθεδάζεη ηε ζιίςε ηνπ, θέξλεη ζην λνπ ηνπ ηα πξνγξάκκαηα ηεο 
ηειεφξαζεο πνπ ζα κπνξέζεη λα παξαθνινπζήζεη θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 
δηαπηζηψλεη πσο δελ είλαη Τεηάξηε, αιιά Τξίηε. Τειεθσλά ζπίηη θαη δεηά λα 
έξζνπλ λα ηνλ πάξνπλ. (Williams et al., 2009). Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ απφ 
ην νπνίν δαλεηζηήθακε ην παξάδεηγκα, ζπληζηνχλ εκθαηηθά λα πξνζέμνπκε 
πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ε δξάζε ηνπ παηδηνχ είλαη ζηνηρεκέλα 
κε φζα ζθέθηεηαη, πνπ ιακβάλνληαη απφ ην ίδην σο γεγνλφηα, θη φρη 
απαξαίηεηα κε αιεζηλά γεγνλφηα, κε ηελ ζπλήζε έλλνηα ηνπ φξνπ. 

Θα κπνξνχζακε λα δψζνπκε άπεηξα παξαδείγκαηα, ηφζν απφ 
επξήκαηα πεηξακάησλ ςπρνινγίαο, φζν θαη κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή 
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παξαηήξεζε θαη ηε δσή, πνπ λα δείρλνπλ πσο ε ινγηθή ηζηνξία πνπ 
κνξθψλεηαη ζε θάζε πεξίζηαζε, θαζνξίδεη ηε δξάζε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή 
δηάζεζε θαη ηηο αλαδπφκελεο κλήκεο. Πσο ε ηζηνξία πνπ κνξθψλεηαη απφ ην 
"Γηεξκελέα" είλαη "Σηξαηεγηθήο" ζεκαζίαο. Οη ηζηνξίεο είλαη αίνιεο, ελίνηε 
θαηαθαλψο "παξεξκελείεο" θη φρη νξζέο "δηεξκελείεο", ζε θακηά πεξίπησζε 
φκσο δελ πξνθχπηεη πσο είλαη αδηάθνξεο πξνο απηφ πνπ πξάηηεη θαη 
ζπλαηζζάλεηαη ην άηνκν.  

Κη ε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε 
Ο ηζρπξηζκφο πσο νη εθηηκήζεηο ηνπ "Σηξαηεγνχ" είλαη θαζνξηζηηθέο φρη 

κφλν γηα ηελ πξάμε αιιά θαη γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε, δελ ζα πξέπεη 
λα εθιεθζεί πσο ππνλνεί φηη νη ζπγθηλεζηαθέο αληηδξάζεηο εθθηλνχληαη ή 
απνθαζίδνληαη απφ ηνλ "Σηξαηεγφ". Όκσο, ε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε, ε 
ζπγθηλεζηαθή θαηάζηαζε πνπ δηαξθεί, θαη φρη ηφζν ε απφθξηζε ζε εξέζηζκα, 
έρεη ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία θαηαιήγεη ν 
"Σηξαηεγφο". Πψο κπνξεί λα είλαη απηφ αιεζέο, εθφζνλ δελ κπνξνχκε λα 
επηιέμνπκε ζπλεηδεηά ην λα ληψζνπκε θαιά ή άζρεκα;  

Τν φηη είκαζηε ζε ζέζε λα "ζπλαηζζαλφκαζηε" ηνλ εζνπνηφ ζε έλα 
έξγν, παξ' φηη γλσξίδνπκε φηη δελ βξίζθεηαη ζη' αιήζεηα ζηελ θαηάζηαζε πνπ 
ππνθξίλεηαη, πηζαλψο ην νθείινπκε ζε απηφκαηε λνεηηθή πξνζνκνίσζε πνπ 
καο ζέηεη ζηε ζέζε ηνπ άιινπ (Carr et al., 2003, Bufalari et al., 2007, Raos et 
al., 2007). Όκσο, πνηνο ζη' αιήζεηα ζα ηζρπξηδφηαλ πσο δελ ζα έρεη θακηά 
επίδξαζε ζηηο ζπγθηλήζεηο καο κηα ζθέςε ηεο κνξθήο: "απηφ πνπ βιέπσ δελ 
ιακβάλεη ρψξα ζη' αιήζεηα, ν εζνπνηφο ππνθξίλεηαη θαη δελ ππφθεηηαη 
πξαγκαηηθά ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο"; Tν λα βιέπεη θαλείο ηνλ άιιν λα θηλεί 
ην ρέξη ηνπ, παξ' φηη πηζαλψο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηνπηξηθή 
ελεξγνπνίεζε αλάινγσλ λεπξψλσλ πνπ ζα θηλνχζαλ ην δηθφ ηνπ ρέξη 
(Rizzolatti, 2001), απηφ δελ έρεη σο απνηέιεζκα κηα φκνηα θίλεζε ηνπ δηθνχ 
ηνπ ρεξηνχ. Πξνθαλψο, ε εθδήισζε ζπγθηλήζεσλ αλάινγσλ κε ηνπ 
εζνπνηνχ, κπνξεί λα δηαθνπεί ή λα εληζρπζεί απφ ηα λνεηηθά ζελάξηα ηα 
νπνία αλαπηχζζνληαη ζπλεηδεηά. 

Η θαη' εμνρήλ ππεχζπλε εγθεθαιηθή δνκή γηα ηελ εθδήισζε ησλ 
ζπγθηλήζεσλ ζεσξείηαη πσο είλαη ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα (Oatley & Jenkins, 
1996). Η δξαζηεξηφηεηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 
ζπγθηλεζηαθή  επέλδπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηε ζπγθηλεζηαθή απφθξηζε ζε 
εξέζηζκα, φπσο ν θφβνο κπξνζηά ζε έλα θίδη, ζην χςνο, ζε θάηη πνπ πάεη λα 
καο ρηππήζεη ζην κάηη, ζε έλα ρακνγειαζηφ ή βινζπξφ πξφζσπν θιπ. Η 
ιεηηνπξγία ηεο ακπγδαιήο, ηεο δνκήο πνπ ζεσξείηαη σο θπξίσο ππεχζπλε γηα 
ην θφβν, δελ δηαηάζζεηαη απφ ηε ζπλείδεζε, φκσο, είλαη ζε ζέζε λα παίξλεη 
πιεξνθνξίεο απφ ζπλεηδεηέο επεμεξγαζίεο (Le Doux, 1998). Έρεη δεηρζεί 
επίζεο πσο ην δεμί εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ, είλαη πην ζηελά ζπλδεδεκέλν 
κε ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπγθηλεζηαθψλ γεγνλφησλ (Oatley 258), θαζψο θη φηη 
πεξηνρέο ηνπ θινηνχ, ηδηαίηεξα ηνπ κεησπηαίνπ εκπιέθνληαη ζηε ξχζκηζε ησλ 
ζπγθηλήζεσλ. Ο Gray (1990, p. 269) ζεκεηψλεη πσο ηα εγθεθαιηθά ζπζηήκαηα 
πνπ δηακεζνιαβνχλ ηελ εθδήισζε ησλ ζπγθηλήζεσλ δηαπιέθνληαη κε εθείλα 
πνπ δηακεζνιαβνχλ ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ζε ηέηνην βαζκφ πνπ είλαη 
δχζθνιν, αλ φρη αδχλαην, λα δηαθξηζνχλ θαζαξά. Ο Le Doux (1998, p. 303) 
ζεκεηψλεη φηη" ε ακπγδαιή έρεη κεγαιχηεξε επηξξνή ζην θινηφ ηνπ εγθεθάινπ 
απ' φηη ν θινηφο ζηελ ακπγδαιή", αιιά "είλαη θαλεξφ πσο νη ζπλδέζεηο ηνπ 
θινηνχ κε ηελ ακπγδαιή είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο ζηα πξσηεχνληα απ' φηη ζηα 
άιια ζειαζηηθά. Απηφ ππνδεηθλχεη ηελ πηζαλφηεηα, θαζψο φιεο απηέο νη 
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ζπλδέζεηο ζπλερίζνπλ λα αλαπηχζζνληαη, ν θινηφο κπνξεί λα αζθεί φιν θαη 
πεξηζζφηεξν έιεγρν επί ηεο ακπγδαιήο…"  Σηελ ίδηα θαηεχζπλζε, νη Oshsner 
et at. (2005) πεξηγξάθνπλ κηα ιεηηνπξγηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ γλσζηαθνχ 
ειέγρνπ επί ησλ ζπγθηλήζεσλ. 

Οη ζπλεηδεηέο επεμεξγαζίεο δελ είλαη ππεχζπλεο, κπνξνχλ φκσο λα 
ζπληειέζνπλ ζηηο ζπγθηλεζηαθέο αληηδξάζεηο θαη φζνλ αθνξά ζην πψο ζα 
εθδεισζνχλ θαη κεηά ηελ εθδήισζή ηνπο. Τν πψο ζα αληηδξάζεη π.ρ. θάπνηνο 
ζηε ζέα ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ κνηάδεη κε θίδη εμαξηάηαη άκεζα απφ ην αλ ηνλ 
έρνπλ πιεξνθνξήζεη πσο ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ θίδηα ή ζσιήλεο πνπ 
κνηάδνπλ κε θίδηα. Καη κεηά ηελ θνβηθή αληίδξαζε επίζεο, ζηε ζέα π.ρ. 
θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ κνηάδεη κε θίδη, ε πιεξνθνξία πσο είλαη έλα 
θνκκάηη πιαζηηθνχ ζσιήλα κπνξεί λα εμαιείςεη άκεζα ηελ αληίδξαζε ηνπ 
θφβνπ. Πψο άξαγε ζα κπνξνχζε απηφ λα ζπκβαίλεη απφ έλα module πνπ 
ιεηηνπξγεί απηφκαηα θαη δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηηο "Γηεξκελείεο"; Η 
ακπγδαιή, ή φ,ηη άιιν, ζα πξνζιάκβαλε ηηο ιέμεηο "δελ είλαη θίδη, είλαη έλαο 
απφ ηνπο ζσιήλεο" θαη ζα ηξνπνπνηνχζε απηφκαηα ηε ζπγθίλεζε; Καη ηη είλαη 
ην απηνκάησο θαζεζπραζηηθφ γηα ηελ ακπγδαιή, νιφθιεξεο νη ιέμεηο, θζφγγνη 
απφ ηηο ιέμεηο ή ζηνπο απηνκαηηζκνχο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αληίιεςε ηνπ 
λνήκαηνο;  

Πέξαλ φκσο ησλ ζπγθηλεζηαθψλ απνθξίζεσλ ζε εξεζίζκαηα, νη 
ζπλεηδεηέο επεμεξγαζίεο, έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξν ξφιν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 
δηάζεζε. Με ηνλ φξν "ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε" ελλννχκε θχξηα ην ζρεηηθά 
ζηαζεξφ ζπλαίζζεκα, πνπ αθνξά ζε κεγαιχηεξε ρξνληθή πεξίνδν φπσο ε 
ραξά, ε ιχπε, ε επεμία, ε επζπκία, ε αλεζπρία, ε αγσλία, ε δπζθνξία, ε 
ζηελνρψξηα θη φρη ν θφβνο ζηε ζέα ηνπ θηδηνχ.  

Ο Gazzaniga (1992, p. 128) πεξηγξάθεη κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα 
δνθηκαζία κε ηελ αζζελή VP, κε δηαρσξηζκέλα ηα εκηζθαίξηα ηνπ εγθεθάινπ. 
Σηε γπλαίθα απηή, πξνβιήζεθε απνθιεηζηηθά ζην αξηζηεξφ εκηπεδίν- δεμί 
εκηζθαίξην, κηα εηθφλα ελφο αλζξψπνπ πνπ ξίρλεη θάπνηνλ άιινλ ζηε θσηηά. 
Η γπλαίθα αλαζηαηψζεθε, αιιά κελ κπνξψληαο λα εμεγήζεη γηαηί, απέδσζε 
ηελ ηαξαρή ηεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ζηνλ ίδην ηνλ Gazzaniga. 
Αλ ππνζέζνπκε φκσο πσο πξηλ απφ ηε δνθηκαζία ηεο είρε δνζεί θαηάιιειε 
πιεξνθφξεζε, πηζαλψο ζα νδεγνχηαλ ζε κηα εθηίκεζε ηεο κνξθήο: "κνπ 
δείμαλε θάηη δπζάξεζην, γξήγνξα, θαη δελ πξφιαβα λα ζπλεηδεηνπνηήζσ ηη 
αθξηβψο ήηαλ. Παξ' φηη έλησζα άζρεκα, δελ ππάξρεη ιφγνο λα θνβάκαη". Μηα 
ηέηνηα εθηίκεζε, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ζα είρε νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθή 
εμέιημε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηεο γπλαίθαο.  

Κη απηφ βέβαηα δελ αθνξά κφλν ηνπο αζζελείο κε δηαρσξηζκέλα 
εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα. Έλα ζπλεζηζκέλν παξάδεηγκα είλαη κηα δπζθνξία απφ 
ηε ζέαζε ελφο  πξνζψπνπ. Ο "Γηεξκελέαο" κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα 
"Γηεξκελεχζεη" κε αθξίβεηα ην γηαηί ηεο ζπγθίλεζεο, πνπ δηεηάρζε απφ 
ππνθινηψδε θέληξα, ηελ αληηιακβάλεηαη φκσο απφ ηηο ζσκαηηθέο αιιαγέο 
πνπ πξνθάιεζε. Η εθηίκεζε ηνπ  "Σηξαηεγνχ φηη πξφθεηηαη γηα επηθίλδπλν 
άηνκν, ζα έρεη δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ εθηίκεζε πσο πξφθεηηαη γηα 
δχζκνξθν πιάζκα πνπ ρξήδεη βνήζεηαο. Μηα ιεθηηθή πιεξνθνξία γηα ην 
πνηνο είλαη απηφο ν άλζξσπνο ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη ηελ εθηίκεζε ηνπ 
"Σηξαηεγνχ" θαη εμ επαγσγήο ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε απέλαληί ηνπ.  

Καη νη δχν εξεπλεηέο, Gazzaniga θαη Ramachandran (p. 155), 
ζπκθσλνχλ πσο ν ξφινο ηνπ "Γηεξκελέα" ή "Σηξαηεγνχ" είλαη ε δεκηνπξγία 
κηαο Σπλνιηθήο Δθηίκεζεο ηεο Καηάζηαζεο (δηθή καο νξνινγία), πνπ 
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ελζσκαηψλεη θάζε ζηηγκή ηηο ζπξξένπζεο απφ ηηο αηζζήζεηο πιεξνθνξίεο θαη 
επηηξέπεη λα εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εζσηεξηθή ζσκαηηθή 
θαηάζηαζε θαη ηελ εμσηεξηθή δξάζε. Όπσο θαίλεηαη, απηή ε Σπλνιηθή 
Δθηίκεζε ηεο Καηάζηαζεο ζηε νπνία θαηαιήγεη ν "Σηξαηεγφο" είλαη κηα 
δεπηεξνγελήο πεγή πιεξνθνξίαο γηα ηα θέληξα θαζνξηζκνχ ησλ 
ζπγθηλήζεσλ, ε νπνία είλαη απνθαζηζηηθή γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο εθάζηνηε 
ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζεζεο. Βέβαηα, ε Δθηίκεζε απηή δελ είλαη απαξαίηεην λα 
είλαη ζε θάζε ζηηγκή ιεθηηθήο κνξθήο. Μπνξεί λα έρεη ηε κνξθή "ζελαξηαθήο 
άπνςεο" ή "εηθνληθήο εθδνρήο" θαη κφλν αλ ρξεηαζηεί παίξλεη ηε κνξθή 
ιέμεσλ.    

Ο θαζέλαο κπνξεί λα βεβαηψζεη πσο ε θαθή ηνπ δηάζεζε ζπλνδεχεηαη 
πάληα απφ κηα αληίζηνηρα θαθή Δθηίκεζε γηα ηα πξάγκαηα, ελψ ε θαιή 
δηάζεζε ζπλνδεχεηαη απφ κηα θαιή Δθηίκεζε. Πσο νη άλζξσπνη κε 
θαηαζιηπηηθή δηάζεζε δελ έρνπλ θαηά λνπ ηελ Δθηίκεζε φηη φια είλαη φκνξθα, 
νχηε νη ραξνχκελνη πσο φια είλαη ράιηα. Μηα λέα ζθέςε, έλα πνίεκα, κηα 
πιεξνθνξία, κηα άιιε νπηηθή είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε 
ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε. Καη δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θαλέλαο απνιχησο 
ιφγνο πνπ λα καο νδεγεί ζην λα δερζνχκε ηελ παξάμελε άπνςε πσο κηα 
πςεινχ επηπέδνπ πλεπκαηηθή επηξξνή ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε 
πξαγκαηνπνηείηαη κε απηφκαην ηξφπν απφ επηκέξνπο ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. 
Οη μερσξηζηέο ιέμεηο ζα έπξεπε λα ζέηνπλ εδψ ή εθεί ηε ζπγθηλεζηαθή 
θαηάζηαζε θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα είλαη απιά ε ζπληζηακέλε ηνπο. 
Ξέξνπκε φκσο πσο δελ είλαη έηζη. Τν πιαίζην θαη νη πιεξνθνξίεο πξνζδίλνπλ 
ηειείσο δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν ζηε ζεκαζία κηαο ιέμεο θη απηφ δελ ζα 
κπνξνχζε λα γίλεηαη ρσξίο Σπλνιηθή Δθηίκεζε απφ έλαλ θεληξηθφ 
επεμεξγαζηή. Όπσο είπακε, ε ηδέα ηνπ "ππεξζπζηήκαηνο" δελ έρεη πξνηαζεί 
απφ θαλέλα.    

Ννεηηθή ηάμε "Mental Order" 
Ο Michael Gazzaniga (2005, p. 150), αλαθέξεηαη ζην παξάδεηγκα ηνπ 

γηαηξνχ Dr. Paul McHugh, κέινπο ελφο ζπκβνπιίνπ βηνεζηθήο. Η ζξεζθεπηηθή 
πίζηε απηνχ ηνπ αλζξψπνπ ηνλ έζηξεθε ελάληηα ζηε βηνταηξηθή θισλνπνίεζε 
θαη ζηελ έξεπλα κε βιαζηνθχηηαξα, παξ' φηη γλψξηδε, σο γηαηξφο, πσο ήηαλ 
δπλαηφ λα βνεζήζνπλ ζηελ ίαζε πνιιψλ αζζελεηψλ. "Δπηλνψληαο" ηε ζεσξία 
πσο ηα επίκαρα θχηηαξα δελ ήηαλ "έκβξπα" αιιά "clonotes", επεηδή δελ 
πξνέξρνληαλ απφ ηελ έλσζε σαξίνπ- ζπεξκαηνδσαξίνπ, απειεπζεξψζεθε 
απφ ηνπο εζηθνχο ηνπ ελδνηαζκνχο ζρεηηθά κε πεηξάκαηα ζε έλα θπζηθά 
παξαγφκελν έκβξπν, θαη θαηέζηεζε επηηξεπηή ηελ ζρεηηθή έξεπλα, γηα ηνλ 
εαπηφ ηνπ.  

Gazzaniga wrote: "Απηφ ην γεγνλφο ηνλ απειεπζεξψλεη…", "…ν 
δηεξκελέαο κπνξεί λα καο βγάιεη απφ ην ζηξίκσγκα", "Ο δηεξκελέαο αλαδεηεί 
πξφηππα, ηάμεηο θαη αηηηαθέο ζρέζεηο". Καη έρεη απφιπηα δίθην. Τν άηνκν, 
δεκηνπξγψληαο θάπνηνπ ηχπνπ ζπλεηδεηή "Ννεηηθή Τάμε" κπνξεί λα πεηχρεη 
ςπρηθή εξεκία θαη πλεπκαηηθή γαιήλε. Απ' φζν γλσξίδσ, δελ ππάξρεη ζρνιή 
ςπρνινγίαο, επηζηήκνλαο ή απιφο άλζξσπνο πνπ λα δηαθσλεί κε απηφ ην 
ζπκπέξαζκα. Ο Gazzaniga κπνξεί λα ζεσξεί πσο απηή ε "Ννεηηθή Τάμε" δελ 
έρεη ζρέζε κε ηε δξάζε ηνπ αηφκνπ, αλαγλσξίδεη φκσο μεθάζαξα ηελ ηεξάζηηα 
ςπρνινγηθή ζεκαζία ηεο. Η ελαιιαθηηθή άπνςε ιέεη πσο ε "Ννεηηθή Τάμε" 
είλαη ηφζν ζεκαληηθή ςπρνινγηθά γηαηί επηηξέπεη ζηε δξάζε λα έρεη 
ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε, γηαηί κέζα απφ ηελ θαηάιιειε ζχλζεζε ησλ 
δεδνκέλσλ θαηαθέξλεη λα άξεη ηε ζχγθξνπζε θαη ηελ ακθηβνιία γηα ην ηη 
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πξέπεη λα γίλεη. Μπνξνχκε φκσο λα μεπεξάζνπκε ηε δηαθσλία ζε ζρέζε κε 
ην γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε "Ννεηηθή Τάμε", λα κείλνπκε ζηελ αλακθίβνιε 
δηαπίζησζε πσο είλαη ζεκαληηθή θαη λα ζθεθηνχκε ιίγν βαζχηεξα επ' απηήο.  

Τη ινγήο πξάγκα είλαη ε "Ννεηηθή Τάμε" πνπ πξνυπνηίζεηαη γηα ηελ 
ςπρηθή γαιήλε; Πηζαλψο είλαη ε δηαπίζησζε αζθάιεηαο θαη ζεηηθήο 
πξννπηηθήο, φηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο θαη φηη ηα πξάγκαηα κπνξνχλ λα 
πξνρσξήζνπλ θαη' επρήλ. Γηα ηνλ McHugh, ην λα έξζεη ελάληηα ζηηο επηηαγέο 
ηνπ Θενχ είλαη θάηη πνιχ επηθίλδπλν. Οκνίσο, επηθίλδπλν είλαη, ηφζν γηα ηελ 
εζηθή ηνπ ζηάζε, φζν θαη γηα ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε λα πξεζβεχεη κηα άπνςε 
ελάληηα ζηελ ηαηξηθή πξφνδν. Απνδίδνληαο λνεηηθά άιιν πεξηερφκελν ζην 
αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, θαηάθεξε λα ζεσξεί αθελφο φηη δελ ππάξρεη 
θίλδπλνο, αθεηέξνπ δε φηη δελ εκπνδηδφηαλ πιένλ ε θαη' επρή δξαζηεξηφηεηα. 
Σε πην ηερληθή γιψζζα ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί ίζσο, πσο νη ζπγθηλεζηαθνί 
κεραληζκνί δελ ιάκβαλαλ πιένλ θαλέλα ζήκα ειινρεχνληνο θηλδχλνπ θαη ην 
ζχζηεκα δελ είρε ιφγν λα ηίζεηαη ζε θαλελφο είδνπο ζπλαγεξκφ (θφβνο- 
άγρνο) ή αδξάλεηα (θαηαζιηπηηθή παξαίηεζε) γηα λα πξνζηαηεπηεί.  

Δχθνια κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε πσο ε αλάγθε "Ννεηηθήο Τάμεο" 
αθνξά κελ φινπο ηνπ αλζξψπνπο, αιιά δελ πεηπραίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν 
απφ ηνλ θαζέλα. Αθξηβψο φπσο είλαη θαη δηαθνξεηηθή ε αίζζεζε ηη ζεκαίλεη 
ηάμε ζην γξαθείν. Όινη γλσξίδνπκε πσο ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ έρνπλ ζην 
γξαθείν ηνπο φια ηα έγγξαθα ζε απζηεξά θαζνξηζκέλεο ζέζεηο θαη άιινη 
αλαθαησκέλα θαη ζε ζηνίβεο. Οη ζρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο δελ 
πιενλεθηεί θάπνηνο απφ ηνπο δχν ηξφπνπο φζνλ αθνξά ην δεηνχκελν, πνπ 
είλαη λα κπνξεί λα βξεζεί εχθνια απηφ πνπ ρξεηάδεηαη. Οκνίσο γηα ηε "λνεηηθή 
ηάμε" δελ ελδηαθέξεη κε πνην ηξφπν απηή επηηπγράλεηαη. Αλ δειαδή ην 
πεξηερφκελφ ηεο είλαη "κε πξνζηαηεχεη ν Θεφο", ή "φια φζα γίλνληαη θξχβνπλ 
έλα βαζχηεξν ζεηηθφ λφεκα", ή "έρσ έιεγρν ζηα πξνβιήκαηα ηεο πγείαο κνπ, 
θαηέρσ ηα βαζηθά πιηθά αγαζά θαη κηα θαιή θνηλσληθή ζέζε", ή "παίδσ ην 
παηρλίδη ηεο δσήο, φζν κνπ επηηξέπεηαη" ή φ,ηη άιιν. Όζνλ αθνξά ζηελ ηάμε 
ηνπ γξαθείνπ, πηζηεχσ πσο ην αλ "επηιέγεη" θαλείο ηελ νξγάλσζε ή ηελ 
"ράνο", ην θαζνξίδεη θπξίσο ν ηξφπνο πνπ δνπιεχεη ε κλήκε ηνπ θαζψο θαη ε 
αλαηξνθή πνπ έρεη δερζεί. Γηα δε ηε κνξθή ηεο "Ννεηηθήο Τάμεο" πνπ 
"επηιέγεηαη" ππεχζπλεο είλαη: α. θαη πάιη νη ηδηφηεηεο ηεο κλήκεο θαη β. ηα 
ζπλνιηθά ζσκαηηθά ζήκαηα πξνο "Γηεξκελεία" (λεπξνδηαβηβαζηέο, νξκφλεο, 
νξκέο, σζήζεηο, αδπλακίεο, πφλνη, δπζθνξίεο θιπ) θαη γ. ε πξνζσπηθή 
ηζηνξία, φπσο φκσο κεηαθξάδεηαη ζηε κλήκε. Απηά φκσο βξίζθνληαη πέξα 
απφ ηνπο ζθνπνχο απηνχ ηνπ ζεκεηψκαηνο.  

Τν ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πνπ πξέπεη κε θάζε έκθαζε λα ζεκεηψζνπκε 
είλαη πσο απηή ε "Ννεηηθή Τάμε", ε "Δηξήλε ηνπ Ννπ" ή φπσο αιιηψο ζέιεη λα 
ηελ πεη θαλείο, είλαη ε Σπλνιηθή Δθηίκεζε ζηελ νπνία θαηαιήγεη ν "Σηξαηεγφο" 
κεηά ηελ "Γηεξκελεία" ησλ δεδνκέλσλ, είλαη δειαδή θάηη πνπ ιακβάλεη ρψξα 
ζηα πιαίζηα ηεο Σπλείδεζεο θη φρη θάπνηνπ Αζπλεηδήηνπ. Αζρέησο αλ 
ππάξρνπλ ππνδείμεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ Αζπλείδεηεο, ε 
Σπλνιηθή Δθηίκεζε ηεο Καηάζηαζεο, φπσο απηή ηειηθά κνξθψλεηαη ζε 
ζπλεηδεηφ επίπεδν είλαη πνπ θαζνξίδεη ηε "Ννεηηθή Τάμε". Τν άηνκν πνπ 
αηζζάλεηαη δπζηπρηζκέλν, έρεη θαηά λνπ- θαη κπνξεί λα κηιήζεη γη' απηήλ, κηα 
δνθεξή εθηίκεζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ θφζκν, θαη πνηέ κηα αηζηφδνμε. Τν 
άηνκν πνπ αηζζάλεηαη επηπρηζκέλν, έρεη θαηά λνπ, θαη κπνξεί λα καο 
πεξηγξάςεη ηε ζεηηθή ζθνπηά ηνπ. Καη ε ζχκπησζε απηή δελ πξνθχπηεη απφ 
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κηα εθ ησλ πζηέξσλ "Γηεξκελεία" φζσλ απηνκάησο δηαδξακαηίδνληαη ζε 
ζπγθηλεζηαθφ επίπεδν, φπσο ζπλήζσο ζεσξείηαη.  

Ο Φξφηλη, ζε δηάιεμή ηνπ ζηελ Ακεξηθή  παξνπζίαζε ηελ πεξίπησζε 
κηαο αζζελνχο ηνπ ηεο νπνίαο θαηφξζσζε λα γηαηξέςεη ηελ πζηεξία. Τν 
θαηάθεξε, βνεζψληαο ηελ λα ζπκεζεί ηε ζθέςε πνπ είρε θάλεη πάλσ απφ ην 
θέξεηξν ηεο αδειθήο ηεο φηη ηψξα πνπ ε αδειθή ηεο πέζαλε ζα κπνξνχζε λα 
έρεη ηνλ άλδξα ηεο (Baker, 2007). Δίλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ πσο ν κείδσλ 
ππέξκαρνο ηνπ ξφινπ ηνπ Αζπλεηδήηνπ ζηελ ςπρνινγία ζεσξεί πσο α. ην 
πξφβιεκα ηεο γπλαίθαο μεθίλεζε απφ κηα ζπλεηδεηή ζθέςε θαη β. πσο ην 
πξφβιεκα ήξζε φηαλ επεηεχρζε Ννεηηθή Τάμε ζε επίπεδν ζπλείδεζεο. Γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, κηα άιιε εξκελεία πέξαλ ησλ αζπλεηδήησλ 
ζπγθξνχζεσλ, ζα κπνξνχζε λα έρεη σο εμήο: ε γπλαίθα φηαλ θάλεη ηε ζθέςε 
φηη πιένλ ν άλδξαο ηεο αδειθήο ηεο είλαη ειεχζεξνο θαη ζα κπνξνχζε λα ηελ 
παληξεπηεί, δεκηνπξγεί αληηθαηηθήο πθήο δεδνκέλα πξνο "Γηεξκελεία" θαη 
Δθηίκεζε. Απφ ηε κηα ε ζηάζε πνπ αξκφδεη ζην ζάλαην ηεο αδειθήο, θη απφ 
ηελ άιιε ε θηλεηνπνίεζε ηεο πξφθιεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ άλδξα. Ο 
"Σηξαηεγφο" ππ' απηέο ηηο ζπλζήθεο δπζθνιεχεηαη λα εμάγεη ζπλεθηηθή 
Σπλνιηθή Δθηίκεζε ηεο Καηάζηαζεο, ηθαλή λα δηακνξθψζεη ηε ζπκπεξηθνξά 
θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε θη απηή είλαη ε αηηία ηεο ςπρηθήο 
απνδηνξγάλσζεο ηεο γπλαίθαο. Η ζπλεηδεηή ζθέςε γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ 
άλδξα μερληέηαη γηαηί είλαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο θεδείαο, ηε ζέα ηεο λεθξήο 
αδειθήο θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζπκπεξηθνξέο. Όπσο κπνξεί λα παξακείλεη ε 
αγσλία εθθξεκφηεηαο γηα θάηη πνπ έπξεπε λα γίλεη αιιά δελ ζπκφκαζηε ηη 
αθξηβψο, έηζη θαη εδψ ε αίζζεζε θηλδχλνπ θαη απνδηνξγάλσζεο παξακέλεη, 
ελφζσ ε κλήκε ηνπ ηη ηελ πξνθάιεζε δελ είλαη θαζαξή. Όηαλ φια ηα δεδνκέλα 
αλαδπζνχλ ζηε ζπλείδεζε θαη ηχρνπλ επεμεξγαζίαο, είλαη πηζαλψο δπλαηφ λα 
δεκηνπξγεζεί Ννεηηθή Τάμε θαη λα αξζεί ε απνδηνξγάλσζε.  

Αο ζεκεησζεί πσο ε δεηνχκελε Ννεηηθή Τάμε δελ είλαη δπλαηφ λα 
επηηεπρζεί ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ε "απσζεκέλε" κλήκε αλαθιεζεί, φπσο 
ζα έπξεπε λα ζπκβαίλεη αλ ην "ππνρζφλην Αζπλείδεην" απνθαιχπηνληαλ. Έλα 
άηνκν πνπ πειαγνδξνκεί αλάκεζα ζηε ζηαζεξή ζπδπγηθή ηνπ ζρέζε θαη ζε 
έλα θινγεξφ έξσηα, ληψζεη άζρεκα γηαηί δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 
"Ννεηηθή Τάμε". Η δπζθνιία ηεο δηακφξθσζεο κηαο ζαθνχο γξακκήο δξάζεο, 
κπνξεί λα παξακέλεη αθέξαηα αθφκα θη αλ νη "αζπλείδεηνη" θφβνη θαη επηζπκίεο 
ηνπ αλαδεηρζνχλ θαζαξά. Κη απηφ ην έρνπλ δηαπηζηψζεη αθφκα θη νη 
ςπραλαιπηηθνί (αλαθνξά). 

Γπζηπρψο, νη άλζξσπνη κπνξεί αθφκα θαη λα απηνθηνλήζνπλ φηαλ ε 
"Ννεηηθή Τάμε" ηνπο δηαζαιεχεηαη ξηδηθά. Τν κφλν δψν πνπ είλαη ζε ζέζε λα 
πξνβεί ζε κηα ηέηνηα ελέξγεηα2, κπνξεί λα θάλεη θάηη ηέηνην φρη σο βηνινγηθφ 
απηφκαην, αιιά σο ζπλεηδεηφ νλ, κε ζπλείδεζε πνπ έρεη απνθαζηζηηθέο 
αξκνδηφηεηεο ζηελ πξάμε.  

Ννζναγλσζία, Άξλεζε θαη  Δμσξατζκφο 

                                                 
2
 Καηά ηελ επνρή πνπ έθαλα ηε δηαηξηβή κνπ ζην Παλ/κην Κξήηεο, είρα ζπζηήζεη κηα νκάδα κε 

θνηηεηέο ηεο ηαηξηθήο κε ηελ νπνία εξεπλήζακε, όζν καο ήηαλ εθηθηό, ην εξώηεκα αλ ππάξρεη θάπνην 

άιιν δών, πιελ ηνπ αλζξώπνπ, πνπ απηνθηνλεί. Βηβιηνγξαθηθά δελ βξέζεθε θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα 

ππνζηεξίδεη όηη ππάξρεη απηνθηνλία ζην δσηθό βαζίιεην. Αθόκα θαη ηα θήηε πνπ βγαίλνπλ ζηε ζηεξηά 

δελ θαίλεηαη λα είλαη απηνθηνλία (Geraci). Πεηξακαηηθά, ε νκάδα έιεγμε επαλεηιεκκέλα θαη απέξξηςε 

επίζεο ηε ζξπινύκελε άπνςε όηη απηνθηνλνύλ νη ζθνξπηνί όηαλ πεξηθπθισζνύλ από θσηηά. Γελ 

βξέζεθε θαλέλα ππνζηεξηθηηθό ζηνηρείν πεξί απηνθηνλίαο ησλ δώσλ. 
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 Τν ηδηαίηεξν ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα θαηλφκελα είλαη πσο γηα ηελ 
εξκελεία ηνπο κνηάδεη λα απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο ζθφπηκσλ ρεηξηζκψλ, 
πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιια. Τελ άπνςε ηεο ελεξγνχο απψζεζεο θαη 
εμσξατζκνχ πηνζεηεί θη ν Ramachandran (p. 156), ζεσξψληαο πσο ν 
"Σηξαηεγφο" ζθφπηκα "δηαηάδεη ηνλ αληρλεπηή λα ην βνπιψζεη θαη λα κε πεη 
ηίπνηε ζε θαλέλα γηα φ,ηη είδε. Άξλεζε! Πξάγκαηη, κπνξεί αθφκα θαη λα 
ππξνβνιήζεη ηνλ αληρλεπηή θαη λα θξχςεη ηελ αλαθνξά ζην ζπξηάξη κε ηελ 
επηγξαθή "εμαηξεηηθά απφξξεην" (απψζεζε)".  

Δίλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν λα πξνβιεκαηηζηνχκε αλ ππάξρνπλ "ρεηξηζηέο" 
ηεο Σπλείδεζεο, εληφο ή εθηφο ηεο. 

Η άπνςε ηνπ Ramachandran γηα απηνεμαπάηεζε, είλαη κάιινλ 
πξνβιεκαηηθή. Αλ ν ίδηνο ν "Σηξαηεγφο" είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηθή ηνπ 
κνλνκέξεηα θαη απηαπάηε, "πνηνο θνξντδεχεη πνηφλ;". Αλ δελ πθίζηαηαη 
αζπλείδεηε θαζνδήγεζε ηνπ, ζα πξέπεη λα δερζνχκε πσο ν ίδηνο ν 
"Σηξαηεγφο" απνθαζίδεη πσο ζα πξνβεί ζηελ απηαπάηε, ζα επηιέμεη ηα 
ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα αγλνήζεη θαη λα πξνζπαζήζεη λα μεράζεη. Απηή 
είλαη κηα κάιινλ άθνκςε ππφζεζε θαη φινη μέξνπκε σο "απηαπαηψκελνη" πσο 
δελ απνθαζίζακε γη απηφ. Σε θάζε πεξίπησζε, ζα ππνζηεξίμνπκε πσο ε 
ππφζεζε ηνπ ζθφπηκνπ καγεηξέκαηνο ησλ δεδνκέλσλ, απφ ζπλεηδεηφ ή 
αζπλείδεην "αλζξσπάξην" δελ είλαη αλαγθαία.    

Η λνζναγλσζία κπνξεί λα είλαη ε ιεθηηθή ή ε γεληθή αδηαθνξία γηα κηα 
αξξψζηηα. Σχκθσλα κε ηνλ Ramachandran (1998, p. 157) ν λνζναγλσζηηθφο 
αζζελήο δελ αλαγλσξίδεη ην πξφβιεκα ηεο παξάιπζεο ηνπ ρεξηνχ ηνπ ιφγσ 
ηεο εγθεθαιηθήο βιάβεο. O Heilman (1991) ηζρπξίδεηαη πσο ε λνζναγλσζία 
νθείιεηαη ζε απνηπρία θαηαγξαθήο ηνπ πξνβιήκαηνο. Σε ζπκθσλία θαη ν 
Gazzaniga (2005, 149) ζεκεηψλεη πσο " Ο δηεξκελέαο ηνπ αξηζηεξνχ 
εκηζθαηξίνπ ζα αλαγλψξηδε πσο ε βιάβε ζηα λεχξα ηνπ ρεξηνχ πνπ θηάλνπλ 
ζηνλ εγθέθαιν δείρλνπλ πσο ην ρέξη έρεη παξαιχζεη. Αιιά ζε απηή ηελ 
πεξίπησζε ε βιάβε βξίζθεηαη ζηελ εγθεθαιηθή πεξηνρή πνπ είλαη ππεχζπλε 
γηα ηε ζεκαηνδφηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ αληίιεςε ηνπ ρεξηνχ θαη δελ 
ζηέιλεηαη θακηά πιεξνθνξία ζην δηεξκελέα ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ. Αλ 
έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα, ν "Γηεξκελέαο" ηνπ αζζελνχο δελ έρεη λέα δεδνκέλα 
απφ ην ζψκα πνπ ρξεηάδνληαη δηεξκελεία. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε φπνηα 
"ζεσξία ηνπ γηα ην ζψκα" δελ έρεη θαη' αξρήλ ιφγν λα αλαζεσξεζεί. Φπζηθά, 
ζηε ζπλέρεηα, νη ζπλέπεηεο ηεο παξαιπζίαο ζα γίλνληαη εκθαλείο κε πνιινχο 
θαη δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη ίζσο γη' απηφ νη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 
λνζναγλσζίαο εμαθαλίδνληαη κεηά απφ ιίγν θαηξφ απφ κφλεο ηνπο.  

Τελ ππφζεζε απηή εληζρχεη θη ε εξγαζία κε αζζελείο πνπ ππέζηεζαλ 
εγθεθαιηθή απελεξγνπνίεζε, κε έγρπζε amobarbital ζηηο θαξσηίδεο, σο 
κέξνο ηεο εθηίκεζεο πξηλ απφ εγρείξεζε επηιεςίαο (Meador et al. 2000).  
"Καηά ηε δηάξθεηα επελεξγνπνίεζεο ηνπ κε νκηινχληνο- κε θπξίαξρνπ 
εγθεθαιηθνχ εκηζθαηξίνπ, 88% απφ ηνπο 62 αζζελείο δελ ήηαλ ελήκεξνη ηεο 
παξάιπζήο ηνπο, θαη 82% δελ κπνξνχζαλ λα αλαγλσξίζνπλ ην ρέξη ηνπο έσο 
ελφο βαζκνχ. Σηελ πεξίπησζε απηή, φπνπ ε παξάιπζε δελ ήηαλ κφληκε, 
πξνθαλψο δελ ππήξρε ιφγνο ελεξγνπνίεζεο "θξνυδηθνχ" ηχπνπ άξλεζεο. Οη 
αζζελείο επαλέξρνληαλ κεηά απφ ιίγν, θαη ε ζσκαηναγλσζία (ε αληθαλφηεηα 
λα αλαγλσξίδεη θάπνηνο έλα άθξν ηνπ σο δηθφ ηνπ) γεληθψο παξήξρεην 
γξεγνξφηεξα απ' φηη ε λνζναγλσζία, πηζαλψο γηαηί ε χπαξμε ελφο κέινπο 
γίλεηαη κε πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο εκθαλήο απ' φηη ε αδπλακία ηεο θίλεζήο 
ηνπ. Πξνζσπηθά είρα κηα ηέηνηνπ είδνπο εκπεηξία, κεηά απφ κηα εγρείξεζε ζην 
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γφλαην, φηαλ κάιινλ είρε επαλέιζεη ε θηλεηηθφηεηα αιιά φρη ε ζσκαηαίζζεζε, 
κεηά ηε λάξθσζε. Καηά ηνλ κεηεγρεηξεηηθφ έιεγρν, ν ρεηξνπξγφο κνπ δήηεζε 
λα ζεθψζσ ην πφδη ςειά θη εγψ ην είδα λα ζεθψλεηαη. Με δηαβεβαίσλε φηη ην 
πφδη ην ζήθσζα εγψ ν ίδηνο, αιιά δελ κπνξνχζα λα ην πηζηέςσ. Όηαλ 
θαηάιαβα φηη έιεγε αιήζεηα, γηαηί ήηαλ αξθεηά καθξηά, έλησζα ηξφκν. Η 
έιιεηςε ζσκαηαηζζεηηθήο αλάδξαζεο απνδηνξγάλσζε ηειείσο ηελ αληίιεςή 
κνπ ζρεηηθά κε ηελ θπξηφηεηα ηεο πξάμεο θαη λνκίδσ πσο ζα επέκελα πσο ν 
γηαηξφο ζήθσζε ην πφδη κνπ, αλ ήηαλ αξθεηά θνληά γηα λα κπνξνχζε λα ην 
είρε θάλεη.  

Η απνδνρή ηεο παξάιπζεο απφ κεξηάο ηνπο αζζελνχο φηαλ γίλεηαη 
δηαθιπζκφο ηνπ αξηζηεξνχ σηφο κε θξχν λεξφ αλαθέξεηαη απφ ηνλ 
Ramachandran (p. 169) πσο έδξαζε ζαλ "νξφο αιεζείαο" θαη έθεξε ηηο 
απσζεκέλεο αλακλήζεηο ζηελ επηθάλεηα". Μηα ηέηνηα εξκελεία φκσο είλαη 
ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή. Τη ζεκαίλεη "νξφο αιεζείαο"; Δκπινθή ζηα 
απηνπξνζηαηεπηηθά θφιπα; Γελ ππάξρεη θακηά πξφηαζε γηα ην πψο ζα 
κπνξνχζε λα ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην. Αληίζεηα, είλαη κάιινλ πην εχινγν λα 
ππνζέζνπκε πσο ην λεξφ ζηα απηηά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 
λεπξνιφγνπο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ αηζνπζαίνπ λεχξνπ θαη πξνθαιεί λπζηαγκφ, 
λα θαζηζηά εθηθηή, ηξφπνλ ηηλά, ηελ ζσκαηηθή αλίρλεπζε ηεο παξαιπζίαο ηνπ 
ρεξηνχ πνπ είρε ραζεί. Με βάζε απηφ ην θαζαξφ ζσκαηηθφ δεδνκέλν, ν 
αζζελήο ππνρξεψλεηαη ζε αλαζρεκαηηζκφ ηεο ζεσξίαο. Οη κλήκεο πνπ 
αλαδχνληαη είλαη νη αληίζηνηρεο κε ην παξφλ πιαίζην, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 
ζεσξεζνχλ ζθνπίκσο απσζεκέλεο.  

Όπσο είλαη γλσζηφ, θαηά ηελ αλάδπζε ησλ εθδνρψλ ζηηο ακθίζεκεο 
εηθφλεο δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα βιέπνπκε ηαπηφρξνλα θαη ηηο δπν 
εθδνρέο θαη ε αληίιεςή καο πεηάγεηαη απφ ηε κηα ζηελ άιιε. Δίηε είλαη ν 
θχβνο ηνπ Necker, είηε ην βάδν- πξφζσπα ηνπ Rubin, είηε θαηά ηελ 
αλαζηξνθή εηθφλαο- θφληνπ ηνπ Escher, ζε θάζε πεξίπησζε απηφ πνπ 
βιέπνπκε είλαη ελαιιάμ κηα απφ ηηο δχν εθδνρέο, ρσξίο πνηέ λα βιέπνπκε 
ηαπηφρξνλα θαη ηηο δχν ή θάηη πνπ λα κνηάδεη ζαλ ελδηάκεζε εθδνρή ηνπο 
(Savaki, 1989, p. 94). Όηαλ αιιάδεη ν ηξφπνο πνπ βιέπνπκε ηελ θνξπθή ηνπ 
θχβνπ ζηελ νπνία πξνζειψλνπκε ηελ πξνζνρή καο, αιιάδεη ε λνεηηθή καο 
αληίιεςε γηα νιφθιεξν ηνλ θχβν, έηζη ψζηε ην φιν ζρήκα λα είλαη ζπκβαηφ κε 
ηε ζέζε ηεο θνξπθήο, εκπξφο ή πίζσ. Όπσο έιεγε ν William James, φηαλ 
ηαιαληεπφκαζηε κεηαμχ δχν εξκελεηψλ Α θαη Β, ε αληίιεςε δελ παξάγεη πνηέ 
κηα πβξηδηθή εξκελεία Ninio (2000). Κάλεη πάληα ην δηαρσξηζκφ, πξνηείλεη 
πξψηα ηελ Α, θαηφπηλ κεηαπεδάεη ζηε Β. Γελ ππάξρεη κηα ζαθήο 
λεπξνθπζηνινγηθή εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ, ν Ninio πάλησο ηζρπξίδεηαη πσο 
έλαο ηέηνηνο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο απέθεξε εμειηθηηθά πιενλεθηήκαηα γηαηί νη 
κνλνκεξείο θαη θαζαξέο απφςεηο ήηαλ πξνηηκφηεξεο γηα ηνπο πξνγφλνπο καο 
απφ ηελ ηαιάληεπζε αλάκεζα ζε πηζαλέο εθδνρέο. Πηζαλψο, ε κεηάβαζε απφ 
ηελ άξλεζε ζηελ αλαγλψξηζε ηεο παξάιπζεο, κέζσ ηνπ δηαθιπζκνχ ηνπ 
σηφο, είλαη κηα κεηάβαζε απφ ηελ κηα "άπνςε" ζηελ άιιε, απφ ηε κηα εηθφλα 
ζηελ άιιε. Καη φπσο ε θάζε εηθφλα έρεη ηα δηθά ηεο θνκκάηηα πνπ ηε 
ζπκπιεξψλνπλ σο παδι, έηζη θη ε θάζε άπνςε έρεη ηηο δηθέο ηεο κλήκεο πνπ 
ηελ ππνβαζηάδνπλ θαη ηε ζπγθξνηνχλ. Σηα ειιεληθά έρσ νλνκάζεη ηηο 
ελαιιαθηηθέο νπηηθέο "ελαληηνκνξθέο". Υπφ απηή ηελ νπηηθή, δελ ηίζεηαη ζέκα 
απσζεκέλσλ κλεκψλ πνπ αλαδχνληαη απφ "νξφ ηεο αιήζεηαο" αιιά κλεκψλ 
πνπ ελεξγνπνηνχληαη ππφ ην πιαίζην ηεο εθάζηνηε ελαληηνκνξθήο. Όπσο 
θάπνηεο δηαθεθνκκέλεο θαη θάπνηεο έληνλεο γξακκέο πξνσζνχλ κηα εθδνρή 
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ηνπ θχβνπ ηνπ Necker γηα ην ηη είλαη κπξνο θαη ηη πίζσ, έηζη θαη θάπνηνπ 
είδνπο επηξξνέο είλαη δπλαηφ λα πξνσζνχλ ηε κηα ελαληηνκνξθή ζε ζρέζε κε 
άιιε.  

Γεληθφηεξα, ζηνπο εμσξατζκνχο θαη ζηηο απηαπάηεο είλαη πηζαλφλ πσο 
ν "Γηεξκελέαο" επεξεάδεηαη απ' απηφ πνπ βξίζθεηαη κπξνο ηνπ, θαζψο 
αλαδεηθλχνληαη κε κεγαιχηεξε θαζαξφηεηα νη ζρεηηθέο κλήκεο. Όπσο 
αλαθαινχκε επθνιφηεξα ηα επηπρή γεγνλφηα θαηά ηελ "θαιή ζηηγκή"- αθφκα 
θαη φηαλ βξίζθνπκε έλα πελεληαξάθη, θαη ηηο ζπκθνξέο θαηά ηελ "θαθή 
ζηηγκή"- αθφκα θαη κε κηα ρεηξνηέξεπζε ηνπ θαηξνχ. Αλ ν 
απηνπξνζηαηεπηηζκφο θη ε απψζεζε είλαη ελεξγέο δηαδηθαζίεο, ζα πξέπεη λα 
ζεσξήζνπκε πσο ελεξγνπνηνχληαη απφ έλα πελεληαξάθη θαη δηαθφπηνληαη 
απφ έλα ζπλλεθάθη. Αλ φκσο ε κεηάβαζε απφ ηελ κηα ζηελ άιιε 
ελαληηνκνξθηθή νπηηθή γίλεηαη παζεηηθά, σο απνηέιεζκα ηνπ ηξφπνπ 
ιεηηνπξγίαο ηνπ λνπ θαη ησλ επηξξνψλ πνπ επλννχλ ηελ αλάδεημε ηεο κηαο ή 
ηεο άιιεο, δελ ππάξρεη δπζθνιία ζην λα θαηαιάβνπκε έλα πιήζνο 
θαηλφκελσλ πνπ αιιηψο είλαη κπζηήξηα.  

Τν φηη νη άλζξσπνη πηζηεχνπλ πσο είλαη πην επηπρηζκέλνη απ' φηη ν 
πεξηζζφηεξνο θφζκνο (Taylor & Brown, 1988) κπνξεί λα είλαη απιή απφξξνηα 
ηεο επθνιφηεξεο πξφζβαζεο ζηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 
ηθαλφηεηεο ζε ζρέζε κε εθείλεο ησλ άιισλ (δεο επίζεο Carroll, 2009). Η 
επεμία θαη ε δχλακε πνπ κπνξεί λα ιάβεη σο δεδνκέλα γηα ηελ εθηίκεζή ηνπ ν 
"Γηεξκελέαο" κέζσ ζσκαηηθψλ κελπκάησλ, δελ κπνξεί λα ηα ιάβεη βιέπνληαο 
ηνπο άιινπο γχξσ ηνπ, ησλ νπνίσλ ηα πξνζφληα δελ θαζίζηαληαη εκθαλή. Η 
φςε ηνπ Καζπάξσθ ζην δξφκν δελ παξαπέκπεη ζηνλ άλζξσπν πνπ 
αληηκεηψπηζε ζην ζθάθη ηνλ Deep Blue.  

Αλ βάδακε έλαλ κε αζινχκελν άλζξσπν αλάκεζα ζε πξσηαζιεηέο θαη 
ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχζαλ αζιεηηθέο δεμηφηεηεο, ζχληνκα ζα 
εθηηκνχζε πσο είλαη πνιχ θαηψηεξφο ηνπο, ρσξίο θαλέλαο εμσξατζκφο λα 
κπνξεί λα ιάβεη ρψξα πξνθεηκέλνπ λα ζψζεη ηελ αζιεηηθή απηνεθηίκεζή ηνπ. 
Αληίζεηα, είλαη πνιχ πηζαλφηεξν πσο ζα πηνζεηνχζε κηα πνιχ θάησ ηνπ κέζνπ 
φξνπ άπνςε γηα ηηο αζιεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, έζησ θη αλ απηφ ήηαλ αλαιεζέο. 
Πηζαλφηαηα, ην δήηεκα θιεηδί είλαη ζε ηη είδνπο πιεξνθνξία έρεη πξφζβαζε ν 
"Γηεξκελέαο", ηη είδνπο κλήκεο επάγνληαη εμ' απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζε 
ηη είδνπο εθηηκήζεηο νδεγνχλ ηνλ "Σηξαηεγφ".  

Φπζηθά, κηα αδνγκάηηζηε ζηάζε δελ έρεη ιφγν λα απνξξίςεη θαη ηελ 
εθδνρή κηαο αζπλείδεηεο εμσξατζηηθήο ζπλδξνκήο, φπσο απηήο πνπ 
ππαηλίζζεηαη ν Ramachandran θαη φιεο νη θξνυδηθέο ζεσξήζεηο. Αλ ν 
Ramachandran έρεη δίθην σο πξνο ηελ χπαξμε ιεηηνπξγίαο ζην δεμί 
εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ απνθάιπςε πξνβιεκάησλ 
θαη αληηθάζεσλ, γηαηί λα κελ πθίζηαηαη θαη "αληηζπκκεηξηθή" απηήο ζην 
αξηζηεξφ εκηζθαίξην; Πέξαλ απφ ηελ έλδεημε φηη ε έγρπζε λαηξηνχρνπ 
ακπηάιεο ζην δεμί εκηζθαίξην έρεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξνθαιέζεη 
εθνξία ζηα ππνθείκελα (Savaki, 2000), κπνξεί λα ππνηεζεί πσο ε αηζηφδνμε 
άπνςε είλαη πξνυπφζεζε ηεο δπλακηθήο δξάζεο θη άξα ε ιεηηνπξγία είρε ιφγν 
λα αλαπηπρζεί εμειηθηηθά. Παξά ηαχηα, ηφζν ε ιεηηνπξγία "αλίρλεπζε 
πξνβιεκάησλ θαη αληηθάζεσλ", φζν θαη ε ιεηηνπξγία "έζσ αηζηφδνμνο" είλαη 
δχζθνιν λα θαηαλνεζνχλ σο ελζσκαησκέλεο εληνιέο πνπ πξέπεη λα 
κεηαθξάδνληαη ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζακε λα 
ππνζέζνπκε πσο λεπξνδηαβηβαζηηθέο δηαθνξέο νδεγνχλ ζε αηζζήκαηα 
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δπζθνξίαο ή εθνξίαο. Κη φηαλ ληψζεη θαλείο δπζθνξία αλαδεηά ηη θηαίεη γη 
απηήλ, ελψ φηαλ ληψζεη επεμία ππεξεθηηκά ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ.  

Δπηπιένλ, ε ππφζεζε ελφο δπλακηθνχ Αζπλεηδήηνπ πνπ πξνζηάδεη ηελ 
Άξλεζε ηνπ θαθνχ θαη ηνλ Δμσξατζκφ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ή κηαο 
Σπλείδεζεο πνπ πξνζπαζεί λα απηνεμαπαηεζεί, είλαη δπζθνιφηεξν λα 
εξκελεχζεη γηαηί αξθεηνί άλζξσπνη έρνπλ ζπλήζσο ή ζπρλά αξλεηηθή άπνςε 
γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα (αλ 60% ησλ αλζξψπσλ 
πηζηεχνπλ φηη είλαη επηπρέζηεξνη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο (Taylor 
& Brown, 1988) ην απνκέλνλ 40% δελ ην πηζηεχεη). Γελ ππφθεηληαη ζηελ ίδηα 
Αζπλείδεηε πξνζηαγή ή ην Αζπλείδεηφ ηνπο απνηπγράλεη ζηελ απνζηνιή ηνπ; 
Γηαηί ην ίδην θαη ην απηφ άηνκν, φινη εκείο, κεηά απφ κηα επηηπρία ή απνηπρία, 
θαηά ηελ επεμία ή ηελ αξξψζηηα, απφ ηελ κέξα έσο ηε λχρηα, απφ ην 
πξφζσπν ζηνλ ηνίρν ή ζηε ζέα ηνπ παξαζχξνπ, κπνξεί λα κεηαβάινπκε ηελ 
εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη εαπηνχ απφ πνιχ ζεηηθή έσο πνιχ 
αξλεηηθή; Πψο κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή ε ελαιιαγή ηεο βαξεκάξαο θαη ηνπ 
ελδηαθέξνληνο γηα έλα πξάγκα, πξφζσπν ή θαηάζηαζε, κε φξνπο 
αζπλείδεησλ επηηαγψλ ή ελεξγνχο απηνπξνζηαηεπηηζκνχ; Πψο απηέο νη 
επηηαγέο ζα κπνξνχζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ ηάζε λα ππεξθηηκάηαη ε 
επηπρία ησλ θαηνίθσλ ηεο Καιηθφξληαο. (Schkade & Kahneman, 2002) ή λα 
ππνηηκάηαη ε επηπρία πνπ κπνξεί λα ληψζνπλ φζνη ππνθέξνπλ απφ ρξφληεο 
αζζέλεηεο ή αλαπεξίεο (Menzel et al., 2001); 

Οκνίσο, ε εξκελεία ηνπ γεληθφηεξνπ θαηλνκέλνπ, ην λα ππνζηεξίδνπλ 
δειαδή νη άλζξσπνη σο δίθαην φ,ηη ηνπο ζπκθέξεη, κπνξεί λα εξκελεπζεί 
ρσξίο ηελ αλάγθε ηεο ππφζεζεο ελφο Αζπλεηδήηνπ πνπ θαζνδεγεί 
ππνρζνλίσο ηηο απφςεηο ζηα "θαιά θαη ζπκθέξνληα". Γελ είλαη αλάγθε λα 
ππάξρεη θακηά ππφδεημε. Απιά, ν εθάζηνηε άλζξσπνο έρνληαο άκεζε 
πξφζβαζε ζηε δηθή ηνπ αλάγθε θαη κφλν έκκεζε πιεξνθνξία γηα ηελ αλάγθε 
ηνπ άιινπ, "βιέπεη" θαη ζπκάηαη θαιχηεξα φ,ηη ππνζηεξηθηηθφ, αλαζχξεη κε 
κεγαιχηεξε επθνιία ηα ζρεηηθά επηρεηξήκαηα, ηηο αληίζηνηρεο ελαληηνκνξθέο. 
Οπσζδήπνηε, είλαη δπλαηφλ θάπνηνο λα θαηαλνεί θαιά θαη λα αδηαθνξεί 
ακνξαιηζηηθά γηα ηα δίθαηα ηνπ άιινπ, αιιά εδψ δελ καο ελδηαθέξεη απηή ε 
πεξίπησζε. Αλαθεξφκαζηε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην άηνκν πηζηεχεη πσο 
δίθαην είλαη ην ζπκθέξνλ ηνπ.  

Ξέξεηο ηε δηθή ζνπ αλάγθε λα πηεηο λεξφ αιιά δελ ληψζεηο ηε δίςα ηνπ 
άιινπ. Ξέξεηο πάληα πνιχ θαιά ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα ηξέμεηο κε ην 
απηνθίλεην γηα λα πξνιάβεηο ην ζεκαληηθφ ξαληεβνχ ή ηε γπλαίθα ζνπ πνπ 
γελλάεη, αιιά δελ μέξεηο πνηέ γηαηί ηξέρεη ζαλ ηξειφο ν άιινο δίπια ζνπ. 
Ξέξεηο πφζν βαξηά ήηαλ ε απψιεηα ηνπ θίινπ ή ηνπ ζπγγελή, αιιά ν ζάλαηνο 
ηνπ αγλψζηνπ ερζξνχ δελ θέξλεη ζηε κλήκε θαλέλα αμηαγάπεην άηνκν. Οχηε 
θη ε κεηαβνιή ησλ απφςεσλ πνπ ζπκβαίλεη ζην ίδην θαη ην απηφ άηνκν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ είλαη απαξαίηεηα έξγν ελφο ζπκθεξνληνινγηθνχ 
Αζπλεηδήηνπ. Ο λένο, φζν θαη λα ππνζέζεη ηνπο πφλνπο ησλ αξζξψζεσλ ηνπ 
γέξνπ, δελ ηνπο έρεη ζην γφλαην ή ηε κέζε ηνπ, θη ν γέξνο φζν θη αλ 
πξνζπαζεί λα ζπκεζεί ηελ απαίηεζε γηα έληνλε θίλεζε θαη δξάζε, δελ ηελ 
βηψλεη σο λεπξνδηαβηβαζηηθή θαη νξκνληθή έθξεμε. Δπίζεο, νη κλήκεο πνπ 
είλαη πηζαλφηεξν λα αλαδχνληαη είλαη εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε φ,ηη 
ζπλαληήζεθε πξφζθαηα θαη φ,ηη ζπλαληάηαη ζπλήζσο, νπφηε ην πηζαλφηεξν 
είλαη πσο ζα δξνπλ ππνζηεξηθηηθά ζην πιαίζην πνπ βηψλεη θαλείο ζηε δηθή ηνπ 
παξνχζα πξαγκαηηθφηεηα.  
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Η ππφζεζε ηνπ Daniel Gilbert (2006) πεξί χπαξμεο ελφο Ψπρνινγηθνχ 
Αλνζνπνηεηηθνχ Σπζηήκαηνο, αληίζηνηρνπ ηνπ Σσκαηηθνχ Αλνζνπνηεηηθνχ 
Σπζηήκαηνο είλαη κάιινλ άζηνρε. Τν δεχηεξν έρεη ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη 
ιεηηνπξγία, δηεξεπλεκέλε θαη γλσζηή ζε έλα βαζκφ θαη δελ πξφθεηηαη γηα 
αζηήξηθηε εηθαζία. Θεσξψ κηθξφ πξφβιεκα ην φηη δελ έρεη πξνηαζεί θάπνηα 
εγθεθαιηθή δνκή πνπ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο 
Ψπρνινγηθνχ Αλνζνπνηεηηθνχ Σπζηήκαηνο. Τν κεγάιν πξφβιεκα είλαη πσο 
κηα ηέηνηα ιεηηνπξγία πξνυπνζέηεη έλα αλζξσπάξην εληφο ηνπ αλζξψπνπ, σο 
εηδηθή ςπρηθή νληφηεηα πνπ μέξεη ηη είλαη θαιφ θαη θαθφ γηα ηε ζπλείδεζε, πνπ 
κεραλνξξαθεί θαη θαζνδεγεί ππνρζνλίσο πεπνηζήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζηε 
βάζε ηεο δηθήο ηεο ηδηαίηεξεο βνχιεζεο. Θεσξψ βαξηά θαη άθνκςε απηή ηελ 
ππφζεζε, ηε ζηηγκή πνπ ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε πξνθχπηεη κάιινλ αβίαζηα.  

Σρφιην γηα ηελ ειεπζεξία ηεο βνχιεζεο   
Η ειεπζεξία ηεο βνχιεζεο είλαη ρσξίο θακηά ακθηβνιία πεξηνξηζκέλε. 

Όρη φκσο γηαηί ε ζπλείδεζε είλαη αλαξκφδηα γηα νηηδήπνηε, αιιά γηαηί α. ην ηη 
ζα γίλεη αληηθείκελν ζπλεηδεηήο ζθέςεο θαη πνην εξέζηζκα ζα δηεξκελεπζεί 
απφ ην "Γηεξκελέα" θαζψο θαη β. ε Σπλνιηθή Δθηίκεζε ηεο Καηάζηαζεο, πνπ 
θαζνξίδεη ηε δξάζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε, ππνδεηθλχνληαη απφ 1. 
λεπξνθπζηνινγηθά θαη ινηπά ζσκαηηθά δεδνκέλα θαη 2. πξνζρεκαηηζκέλα ελ 
πνιινίο αμηνινγηθά θξηηήξηα. Με ηελ εμαίξεζε ησλ ζθέςεσλ πνπ κνηάδνπλ λα 
θπηξψλνπλ απφ ην πνπζελά ζην θεθάιη καο, γηα ηα ππφινηπα έρνπκε ηελ 
πεπνίζεζε φηη είλαη πξντφληα ηεο ειεχζεξεο βνχιεζήο θαη ηεο νξζήο θξίζεο 
καο. Απηφ, πξάγκαηη είλαη απαηειφ, εθφζνλ ε θπζηνινγία ηνπ νξγαληζκνχ, νη 
ηδηφηεηεο ηνπ κεραληζκνχ, ε θιεξνλνκηθφηεηα θαη νη επηξξνέο θαηά ηελ 
πξνζσπηθή ηζηνξία, θαη ηδηαίηεξα ηε λεπηαθή3, είλαη παξάγνληεο πνπ καο 
θαζφξηζαλ θαη θαζνξίδνπλ ην ηη θαη πψο ην αμηνινγνχκε, ηε δξάζε θαη ηε 
δηάζεζή καο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Οη επηινγέο καο δελ κνηάδνπλ ηφζν 
κε δπλαηφηεηα λα αθνινπζεζνχλ ξηδηθά λέεο δηαδξνκέο, φζν λα πνξεπζνχκε 
ζηελ αξηζηεξή ή δεμηά πιεπξά ησλ δξφκσλ πξνθεραξαγκέλνπ δηθηχνπ. Όπσο 
φκσο ε αλαγλψξηζε ησλ θαλφλσλ ηεο θπζηνινγίαο, ρσξίο λα δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα ππέξβαζεο ησλ θαλφλσλ απηψλ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 
πξναγσγήο ηεο ζσκαηηθήο πγείαο, έηζη θαη ε αλαγλψξηζε ησλ θαλφλσλ πνπ 
δηέπνπλ ηελ ςπρνινγία κπνξεί λα παξάζρεη ηε δπλαηφηεηα πξναγσγήο ηεο 
ςπρηθήο πγείαο.  

Η κεγαιχηεξε εκπεηξηθή επηθχιαμε γηα νπνηαδήπνηε αξκνδηφηεηα ηεο 
βνχιεζεο, έζησ θαη πεξηνξηζκέλε ή απφ "δεχηεξν ρέξη" πξνέξρεηαη απφ ηα 
πεηξάκαηα ηνπ Libet et al. (1983) (see also Soon et al. (2008)). Τα ζρεηηθά 
επξήκαηα αθνξνχλ ζε εγθεθαιηθά ειεθηξηθά δπλακηθά πνπ πξνεγνχληαη ηεο 
απφθαζεο ησλ ππνθεηκέλσλ πξηλ απφ έλα θαζήθνλ. Τα επξήκαηα απηά έρνπλ 
εξκελεπζεί απφ πνιινχο πσο δείρλνπλ φηη αζπλείδεηεο δηεξγαζίεο, είηε σο 
εγθεθαιηθέο λεπξσληθέο είηε σο εθθξάζεηο ελφο δπλακηθνχ Αζπλεηδήηνπ, 
θαηεπζχλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη πσο ε αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο επηινγήο 
θαη θπξηφηεηαο ηεο απφθαζεο είλαη ςεπδαίζζεζε. Σηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ε 
δηαπίζησζε φηη ην ρέξη δείρλεη νξζά θη φρη ζηε βάζε ηεο νπηηθήο απηαπάηεο 

ηνπ Müller-Lyer or Ebbinghaus (Titchener) (Aglioti, 1995), εξκελεχεηαη σο 
έλδεημε ηνπ μερσξηζκνχ κεηαμχ ηεο ζπλεηδεηήο αληίιεςεο θαη ηεο δξάζεο. 

                                                 
3
 Δίηε σο επηινγή ηνπ πεξηβάιινληνο από δπλαηόηεηεο πνπ ήδε θαηέρεη ην άηνκν, όπσο πξνηηκά ν 

Gazzaniga (αλαθνξά) είηε σο κάζεζε κε ηελ θιαζηθή έλλνηα ηνπ όξνπ.  
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Τα πεηξάκαηα κε ηηο ςεπδαηζζήζεηο δελ είλαη απνθαζηζηηθά γηα ην ξφιν 
ηεο βνχιεζεο ζηελ πξάμε, θη απηφ φρη ηφζν γηαηί άιινη εξεπλεηέο δελ βξήθαλ 
θαλέλα ζηνηρείν ππνζηεξηθηηθφ ηνπ μερσξηζκνχ κεηαμχ αληίιεςεο θαη δξάζεο 
(Franz et al. 2000). Σηα πεηξάκαηα απηά, φπσο αλαθέξνπλ θη νη Roser & 
Gazzaniga (2004), αλ κηα κηθξή θαζπζηέξεζε παξεκβιεζεί κεηαμχ ηεο 
παξαηήξεζεο ηεο εηθφλαο θαη ηεο θίλεζεο ηνπ ρεξηνχ, ε ζπλεηδεηά 
παξακέλνπζα αλαπαξάζηαζε (ε απαηειή δειαδή) επεξεάδεη ηελ θίλεζε4. 
Όπσο ζπκπεξαίλεη ν Goodale, ακθφηεξεο νη νπηηθέο δηαδξνκέο (θνηιηαθή θαη 
ξαρηαία), εξγάδνληαη καδί θαηά ηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Ο ίδηνο ν Libet (2003) δελ ζεσξεί πσο ηα πεηξάκαηά ηνπ θαηαδηθάδνπλ 
ηελ ειεχζεξε βνχιεζε. Δθφζνλ ε ζπλεηδεηή επηζπκία πξνεγείηαη ηεο ηειηθήο 
δξάζεο (200 msec), ν Libet ζεσξεί πσο ε βνχιεζε κπνξεί λα παξεκβάιιεηαη 
κεηαμχ ηεο δξάζεο πνπ θαη' αξρήλ εθθηλείηαη αζπλεηδήησο, επηηξέπνληαο ηε ή 
καηαηψλνληαο ηε, ζέηνληαο veto. Σε θάζε πεξίπησζε φκσο, θαζ' φζνλ δελ καο 
είλαη γλσζηή ε ζρέζε ηνπ πιηθνχ εγθεθάινπ κε ηε ζπλείδεζε, πνιιέο θαη 
δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ζα κπνξνχζαλ λα δνζνχλ γηα ηα ίδηα επξήκαηα 
(Chrisley and Sloman, 2002 p. 62). Όζν καο ιείπνπλ ζεκαληηθέο βαζηθέο 
γλψζεηο, δελ είλαη δπλαηφλ πεηξάκαηα απηνχ ηνπ είδνπο λα θξίλνπλ ην 
εξψηεκα ηεο βνχιεζεο. 

Γηα ηνλ ίδην ιφγν, ηεο έιιεηςεο βαζηθψλ γλψζεσλ, δελ θαηαξξίπηεηαη ε 
εθδνρή λα έρεη θάπνηεο αξκνδηφηεηεο ε βνχιεζε, απφ ηελ απιντθή πιηζηηθή- 
ληεηεξκηληζηηθή άπνςε. Σχκθσλα κε απηή, εθφζνλ ε ςπρνπλεπκαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα πξνθχπηεη απφ ηνλ πιηθφ εγθέθαιν ππφθεηηαη ζηνπο 
άθακπηνπο λφκνπο ηεο θπζηθνρεκείαο ηνπ. Όκσο, δηα ηεο απξνζδηνξηζηίαο 
πνπ ππεηζέξρεηαη είηε ζην θβαληηθφ επίπεδν είηε απνξξέεη εθ ηεο δπλακηθήο 
ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ είηε αθφκα απφ θάηη άιιν πνπ ζήκεξα δελ 
κπνξνχκε θαλ λα θαληαζηνχκε, ην πιηθφ εγθεθαιηθφ ππφζηξσκα δελ κπνξεί 
λα ζεσξεζεί Λαπιαζηαλά ληεηεξκηληζηηθφ έηζη πνπ λα απνθιείεηαη 
νπνηαδήπνηε εθδνρή ειεπζεξίαο. Θα ήηαλ ζνθφ λα απνθεχγνπκε ηηο ηειηθέο 
ζεσξίεο. Κάζε επνρή πξνζπάζεζε κε ηα δεδνκέλα πνπ είρε λα δψζεη ηελ 
ηειηθή εηθφλα ησλ πάλησλ, κεραληζηηθά ή ζενινγηθά. Παξ' φηη ε πξνζπάζεηα 
γηα ηειηθέο ζεσξίεο είλαη κάιινλ απφξξνηα ησλ ηδηνηήησλ ηνπ "Γηεξκελέα" θαη 
ίζσο δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε αιιηψο, δελ ζα ήηαλ άζρεκα λα κελ ηηο 
παίξλνπκε θαη πνιχ ζηα ζνβαξά.  

Δλ θαηαθιείδη, ππνζηεξίμακε πσο ε ιεθηηθνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ 
αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ ησλ Gazzaniga θαη Ramachandran είλαη ηαπηφρξνλα 
Γηεξκελέαο θαη Σηξαηεγφο. Πσο δελ είκαζηε απηφκαηα ρσξίο θακία ειεπζεξία 
θαη δπλαηφηεηα επηινγήο, φζν κηθξέο θη αλ είλαη απηέο. Μπνξνχκε βάζηκα λα 
ειπίδνπκε πσο ε θξάζε ηνπ Ατλζηάηλ ζηνλ επηθήδεην γηα ηνλ Lorentz: "έπιαζε 
ηε δσή ηνπ, σο ηελ παξακηθξή ηεο ιεπηνκέξεηα, ζαλ έλα εμαίζην έξγν ηέρλεο" 
(Calaprice, 1996) είλαη νξζφηεξε απφ ηε θξάζε: "ηα ζηνηρεηψδε ζσκάηηα πνπ 
απνηέιεζαλ ην ζψκα ηνπ είραλ ηελ θαηάιιειε ζέζε θαη νξκή, απφ γελέζεσο 
ζχκπαληνο, ψζηε λα θηηάμνπλ απηφ ην πεξίθεκν απηφκαην".  
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