
Ο L.D. ήταν ένας επίδοξος παίκτης του
γκολφ, που εργαζόταν ως μάγειρας. Με-
τά από μια εγκεφαλική βλάβη που υπέ-
στη, οι δικηγόροι που διαχειρίζονταν
την υπόθεσή του προβληματίζονταν για
το πώς ο L.D. συνέχιζε να τα καταφέρνει
άριστα στο γκολφ ενώ την ίδια στιγμή
αδυνατούσε να γυρίσει στη δουλειά του
ως μάγειρας.

Τέσσερα χρόνια νωρίτερα, όταν
ήταν 21 χρονών, ο L.D. είχε προσκληθεί
να συμμετάσχει σε μία εκδήλωση για
την προώθηση του αθλητισμού, που γι-
νόταν σε ένα μπαρ. Ένας από τους υπαλ-
λήλους του μπαρ τον βοήθησε να βγει
στο μπαλκόνι όταν ένιωσε αδιαθεσία.
Εκεί, ξέφυγε από τα χέρια του υπαλλή-
λου και έπεσε από τις σκάλες του πέ-
μπτου ορόφου, χτυπώντας το κεφάλι του
στα σκαλιά και τον τοίχο. Διακομίσθηκε
λιπόθυμος στα επείγοντα του τοπικού
νοσοκομείου, όπου διαγνώσθηκε με
διάσειση τρίτου βαθμού στην κλίμακα
κώματος της Γλασκόβης, τη χαμηλότε-
ρη δηλαδή βαθμίδα σε μία κλίμακα που
εκτείνεται από το 3 έως το 15.

Η υπολογιστική αξονική τομογρα-
φία αποκάλυψε αιμορραγία και οίδημα
στη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου του L.D. Ένας νευροχει-
ρουργός εκτέλεσε κρανιοτομή (αφαίρεση μέρους του
κρανίου) στο ύψος του δεξιού μετωπιαίου φλοιού για να
αποσυμφορήσει την πίεση και να παροχετεύσει το αίμα.
Η μεταγενέστερη αξονική τομογραφία αποκάλυψε πε-
ραιτέρω αιμορραγία στην αριστερή πλευρά του εγκεφά-
λου και υποβλήθηκε σε δεύτερη κρανιοτομή. 

Όταν πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο έξι εβδομά-
δες αργότερα, ο L.D. μπορούσε να ανακαλέσει από όλα
όσα συνέβησαν μόνο τη στιγμή που έμπαινε στο μπαρ

και ακολούθως τη στιγμή που συνειδη-
τοποίησε πως βρισκόταν στο νοσοκο-
μείο, τρεις εβδομάδες αργότερα. Ο L.D.
δεν μπορούσε να επιστρέψει στη δου-
λειά του, καθώς έβρισκε την πολυπλο-
κότητα που απαιτεί η προετοιμασία των
γευμάτων πολύ δύσκολη. Ζητούσε απο-
ζημίωση από την εταιρεία που διοργά-
νωσε την εκδήλωση προώθησης του
αθλητισμού και από το μπαρ στο οποίο
τραυματίστηκε.

Κάθε φορά που ο L.D. προσπαθού-
σε να μαγειρέψει, ένιωθε εκνευρισμό και
ενόχληση. Είχε χάσει την αίσθηση της
όσφρησης και της γεύσης όπως και το
ενδιαφέρον του για συμμετοχή σε κοι-
νωνικές δραστηριότητες. Χώρισε με την
κοπέλα του μετά από τέσσερα χρόνια
σχέσης. Υπεβλήθη σε πλήρη νευροψυ-
χολογική αξιολόγηση και οι βαθμολο-
γίες του στις περισσότερες δοκιμασίες
ήταν οι αναμενόμενες, εκτός από τις δο-
κιμασίες λεκτικής μνήμης και προσοχής.
Η μαγνητική τομογραφία, μία απεικονι-
στική διαδικασία που μπορεί να αποκα-
λύψει λεπτομερώς τη δομή του εγκεφά-
λου, έδειξε πως υπήρχε διάχυτη βλάβη
και στις δύο πλευρές του εγκεφάλου

του. Οι διπλανές απεικονίσεις τομογραφίας εκπομπής πο-
ζιτρονίων αντιπαραβάλλουν την αιματική ροή σε έναν
υγιή εγκέφαλο (πάνω) και σε ασθενείς όπως ο L.D. (κάτω).

Βασιζόμενοι σε προηγούμενους ασθενείς με κρανιο-
εγκεφαλικές κακώσεις, συμπεριφορικά συμπτώματα και
δυσλειτουργία του εγκεφάλου, όπως και του L.D., προτεί-
ναμε να του δοθεί αποζημίωση, την οποία και έλαβε, μαζί
με υποστήριξη ώστε να βρει μία λιγότερο απαιτητική
δουλειά από αυτήν του μάγειρα. Τελικά, κατάφερε να ζή-
σει αυτόνομος και να επιστρέψει επιτυχώς στο γκολφ. 

Η Ανάπτυξη 
της Νευροψυχολογίας
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σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του National Institute of
Neurological Disorders and Stroke (έθνικό ινστιτούτο
Νευρολογικών διαταραχών και αγγειακών έγκεφαλι-
κών έπεισοδίων), κάθε χρόνο παρέχεται ιατρική φρο-
ντίδα σε 1,7 εκατομμύρια κατοίκους των ΗΠα1 που
έχουν υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (κέκ), δη-
λαδή τραυματισμό στον εγκέφαλο ο οποίος οφείλεται
σε κάποιο χτύπημα στο κεφάλι (λεπτομέρειες στην
ένότητα 26.3, όπου συμπεριλαμβάνεται η διάσειση,
ο συνήθης όρος της ήπιας κέκ). στους θανάτους από
ατυχήματα, η συμβολή των κέκ φτάνει έως και το
30%. Οι περισσότεροι θάνατοι επέρχονται από κακώ-
σεις στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστη-
ριοτήτων, από πτώσεις και τροχαία ατυχήματα. Πα-
ρότι είναι ο πιο συνηθισμένος λόγος απαλλαγής από
τις στρατιωτικές υποχρεώσεις (Gubata et al., 2013),

οι κέκ είναι πιο συχνές σε παιδιά κάτω των 6 ετών,
νεαρούς ενήλικες ή σε ανθρώπους άνω των 65 ετών.
Ο αριθμός των ανθρώπων που υφίστανται κέκ κάθε
χρόνο χωρίς να αναφέρουν τον τραυματισμό παρα-
μένει άγνωστος. 

Ο L.D. δεν αποτελεί ασυνήθιστη περίπτωση κα-
θώς και ο ίδιος αλλά και οι γνωστοί του θεωρούν ότι
σε γενικές γραμμές έχει αναρρώσει, αλλά εναπομείνα-
ντα προβλήματα δυσχεραίνουν τη συνέχιση της προη-
γούμενης εργασίας του. έπίσης, αρκετά συχνά ο L.D.

προβληματίζει τόσο τους φίλους του όσο και τους ει-
δικούς με τις ικανότητές του σε κάποιες δραστηριό-
τητες ενώ μοιάζει ανίκανος να κάνει κάποια άλλα
πράγματα που φαίνονται ευκολότερα. έν κατακλείδι,
ο L.D. δεν αποτελεί εξαίρεση στο ότι η διάχυτη εγκε-
φαλική βλάβη που αποκαλύφθηκε με τις απεικονιστι-
κές τεχνικές (βλ. κεφάλαιο 7) δεν προβλέπει τις ικα-
νότητες και τις αδυναμίες του με ακρίβεια.

απαιτείται νευροψυχολογική αξιολόγηση για να
επιβεβαιώσει πως έχει επίμονα γνωστικά ελλείμματα
και να αναγνωρίσει ποια είναι αυτά. Οι χαμηλές βαθ-
μολογίες του L.D. στις δοκιμασίες μνήμης και προ-
σοχής σχετίζονται με τη δυσκολία του στην επίλυση
προβλημάτων της καθημερινότητας, μία νοητική ικα-
νότητα που λέγεται επιτελική λειτουργία. Ως αποτέ-
λεσμα αυτού, ο L.D. μπορεί να παίξει γκολφ σε υψη-
λό επίπεδο, διότι χρειάζεται να εκτελέσει μόνο μία
πράξη κάθε φορά, αλλά δεν μπορεί να ετοιμάσει ένα
γεύμα αφού η διαδικασία αυτή είναι πολύπλοκη. 

Ο στόχος του βιβλίου είναι να περιγράψει τη νευ-

ροψυχολογία, δηλαδή την επιστημονική μελέτη της
σχέσης μεταξύ εγκεφαλικής λειτουργίας και συμπε-
ριφοράς. Η νευροψυχολογία αντλεί πληροφορίες από
πολλά επιστημονικά πεδία – την ανατομία, τη βιολο-
γία, τη βιοφυσική, την ηθολογία, τη φαρμακολογία,
τη φυσιολογία, την ψυχοφυσιολογία, αλλά και τη φι-
λοσοφία. Οι νευροψυχολογικές μελέτες για τη σχέση
εγκεφάλου - συμπεριφοράς μπορούν να αναγνωρίσουν
ελλείμματα στη συμπεριφορά κάποιου, τα οποία είναι
αποτέλεσμα εγκεφαλικού τραυματισμού και νόσων
που επηρεάζουν τον εγκέφαλο.

Η νευροψυχολογία επηρεάζεται σημαντικά από
δύο πειραματικές και θεωρητικές προσεγγίσεις της
εγκεφαλικής λειτουργίας: τη θεωρία του εγκεφάλου,
η οποία υποστηρίζει ότι ο εγκέφαλος είναι η πηγή της
συμπεριφοράς, και τη θεωρία του νευρώνα, την άποψη
δηλαδή που υποστηρίζει ότι η μονάδα της εγκεφαλι-
κής δομής και λειτουργίας είναι ο νευρώνας ή νευρικό
κύτταρο. αυτό το κεφάλαιο μελετά την ανάπτυξη αυ-
τών των δύο θεωριών και εισάγει τις βασικές αρχές
της νευροψυχολογίας, οι οποίες προέκυψαν από τις
μελέτες της εγκεφαλικής λειτουργίας για την οποία θα
μιλήσουμε στα επόμενα κεφάλαια.

1.1. Η Θεωρία του έγκεφάλου

Οι άνθρωποι γνώριζαν πώς έμοιαζε ο εγκέφαλος πο-
λύ πριν αποκτήσουν οποιαδήποτε ιδέα ως προς τη λει-
τουργία του. από τις απαρχές της ιστορίας του ανθρώ-
που, οι κυνηγοί είχαν πιθανότατα παρατηρήσει πως
όλα τα ζώα διαθέτουν εγκέφαλο και ότι αυτός είναι
παρόμοιος στην όψη με τον εγκέφαλο του ανθρώπου,
παρά τη διαφορά μεγέθους. κατά τα τελευταία 2.000
χρόνια, οι ανατόμοι απεικόνισαν τον εγκέφαλο, ονό-
μασαν τα διάφορα χαρακτηριστικά τμήματά του και
ανέπτυξαν μεθόδους για να περιγράψουν τις λειτουρ-
γίες αυτών των τμημάτων.

Τι έίναι ο έγκέφαλος;

Ο εγκέφαλος (brain) είναι μία αρχαία αγγλική λέξη
για τον ιστό που βρίσκεται μέσα στο κρανίο.2 στην
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1. [σ.τ.έ.]: σύμφωνα με τους αράπογλου και συν. (2014) για
την έλλάδα, η επίπτωση των κέκ υπολογίζεται περίπου σε
50.000/έτος.

2. [σ.τ.έ.]: Η λέξη brain προέρχεται από την αρχαία αγγλι-
κή λέξη brægen και αυτή με τη σειρά της από τη γερμανική brag -

nam. αρχικά σήμαινε «κρανίο». αργότερα έλαβε τη διάσταση
του «μυαλού-εγκεφάλου» με σαφή αναφορά και στις γνωστικές
λειτουργίες που απορρέουν από αυτό. αντίστοιχα, στην αρχαία



Εικόνα 1.1Α βλέπουμε τον εγκέφαλο του ανθρώπου
μέσα στο κρανίο σε όρθια θέση. ακριβώς όπως το σώ-
μα σας είναι συμμετρικό, έχοντας δύο χέρια και δύο
πόδια, έτσι είναι και ο εγκέφαλός σας. Τα δύο σχεδόν
συμμετρικά μισά του ονομάζονται ημισφαίρια, το ένα
στην αριστερή πλευρά του σώματος και το άλλο στη
δεξιά, όπως φαίνεται στην πρόσθια όψη. αν κλείσετε
το δεξί σας χέρι σε γροθιά και το σηκώσετε μπροστά
σας με τον αντίχειρα να κοιτάει μπροστά, η γροθιά
σας θα μοιάζει με το αριστερό ημισφαίριο του εγκε-
φάλου όπως είναι μέσα στο κρανίο (έικόνα 1.1Β).

Η βασική σχεδίαση του εγκεφάλου μπορεί να πα-
ρομοιασθεί με έναν σωλήνα γεμάτο με αλμυρό υγρό
που ονομάζεται εγκεφαλονωτιαίο υγρό (έΝΥ), το οποίο
αφενός προστατεύει τον εγκέφαλο από τους κραδα-
σμούς και αφετέρου βοηθάει στην απομάκρυνση άχρη-
στων μεταβολικών προϊόντων. Μέρη της εξωτερικής
επιφάνειάς του εμφανίζουν επάρματα και πτυχώσεις,
σχηματίζοντας έτσι την περίπλοκη επιφάνεια του εγκε-
φάλου, που είναι το πρώτο πράγμα που προσέχουμε
όταν κοιτάμε την έικόνα 1.1α. Το πιο εμφανές εξω-
τερικό γνώρισμα του εγκεφάλου είναι ο γεμάτος πτυ-
χώσεις ιστός που εκτείνεται από το πρόσθιο μέρος του
σωλήνα σε τέτοιον βαθμό ώστε να αναδιπλώνεται και

να καλύπτει μεγάλο μέρος του υπόλοιπου εγκεφάλου
(έικόνα 1.1α δεξιά). αυτή η εξωτερική στοιβάδα εί-
ναι ο εγκεφαλικός φλοιός (συνήθως αναφέρεται ως
φλοιός). Ο όρος φλοιός (cortex), που σημαίνει «φλοιός
δένδρου» στα λατινικά, είναι εύστοχος, καθώς η «πτυ-
χωτή» εμφάνιση του εγκεφαλικού φλοιού είναι παρό-
μοια με εκείνη ενός δένδρου και όπως ο φλοιός καλύ-
πτει το δένδρο έτσι και ο φλοιός του εγκεφάλου καλύ-
πτει το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου εγκεφάλου. 

Τα επάρματα στον φλοιό ονομάζονται έλικες (gy -

ri) (από την ελληνική λέξη γύρος που σημαίνει «κύ-
κλος») και οι αυλακώσεις μεταξύ τους ονομάζονται
αύλακες (sulci) (στα ελληνικά η λέξη αύλακα σημαί-
νει «αυλάκι»3). κάποιες βαθύτερες αύλακες ονομάζο-
νται σχισμές: η διαμήκης σχισμή, που φαίνεται στην
έικόνα 1.1 στην πρόσθια όψη, διαιρεί τα δύο ημισφαί-
ρια, και η πλάγια σχισμή διαιρεί κάθε ημισφαίριο σε
δύο ίσα μέρη. (στην αρχική μας αναλογία, η πλάγια
σχισμή είναι η αύλακα που χωρίζει τον αντίχειρα από
τα υπόλοιπα δάχτυλα.) Μονοπάτια που λέγονται σύν-

δεσμοι, ο μεγαλύτερος εκ των οποίων ονομάζεται με-

σολόβιο, συνδέουν τα ημισφαίρια του εγκεφάλου.
Ο φλοιός κάθε ημισφαιρίου σχηματίζει τέσσερις

λοβούς, οι οποίοι έχουν πάρει την ονομασία τους από
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ελληνική υπάρχει η λέξη βρέγμα που αναφέρεται στο κρανίο, αλλά
δεν είναι σίγουρο αν συνδέονται μεταξύ τους. Πιθανότατα όμως
όλες οι λέξεις αυτές να έχουν ινδοευρωπαϊκή ρίζα: mreghmo. Πα-
ράλληλα στην αρχαία ελληνική γλώσσα υπάρχει η ελληνική λέ-
ξη εγκέφαλος (εν + κεφαλή).

3. [σ.τ.έ.]: Η προέλευση της λέξης εντοπίζεται στην ινδο-
ευρωπαϊκή λέξη (s)elk που σημαίνει «ελκύω, τραβώ». από αυτή
προκύπτει τόσο η ελληνική λέξη ολκός όσο και η αντίστοιχη λα-
τινική sulcus.

Πρόσθια όψη

Διαμήκης σχισμή
Μεσολόβιο

Πλάγια σχισμή

Μετωπιαίος
λοβός

Βρεγματικός
λοβός

Κροταφικός
λοβός Ινιακός

λοβός

(B)(A)

Ο εγκέφαλος αποτελείται από
δύο ημισφαίρια, το αριστερό
και το δεξί.

Οι λοβοί ορίζουν μεγάλες
υποδιαιρέσεις του
εγκεφαλικού φλοιού.

Ο εγκεφαλικός φλοιός είναι το λεπτό
εξωτερικό στρώμα του εγκεφάλου που
τον περιβάλλει ως «φλοιός δένδρου».

Οι υπερυψωμένες επιφάνειες των
πτυχών στην επιφάνεια του εγκεφάλου
ονομάζονται έλικες και οι αυλακώσεις
ονομάζονται αύλακες.

Αν κλείσετε το δεξί σας χέρι σε γροθιά,
μπορείτε να αναπαραστήσετε τις θέσεις
των λοβών του αριστερού ημισφαιρίου
του εγκεφάλου σας.

Μετωπιαίος λοβός
(δάχτυλα)

Βρεγματικός λοβός
(αρθρώσεις των δακτύλων)

Κροταφικός λοβός
(αντίχειρας)

Ινιακός λοβός
(καρπός)

Εγκεφαλικό
στέλεχος

Παρεγκεφαλίδα

▲ έικόνα 1.1.  Ο έγκέφαλος του ανθρώπου  
(Α) Ο εγκέφαλος του ανθρώπου, όπως είναι προσανατολισμένος
στο κρανίο. Το ορατό τμήμα ενός ακέραιου εγκεφάλου είναι ο
εγκεφαλικός φλοιός, ένα λεπτό στρώμα ιστού με πολλές πτυχώ-
σεις που χωρά άνετα στην κρανιακή κοιλότητα. (Β) Η δεξιά σας
γροθιά μπορεί να αποτελέσει έναν οδηγό για τον προσανατολι-
σμό του εγκεφάλου και των εγκεφαλικών λοβών του. (Φωτογρα-
φία: Arthur Glauberman / Science Source.)



το οστό του κρανίου κάτω από το οποίο βρίσκονται.
Ο κροταφικός λοβός βρίσκεται κάτω από την πλάγια
σχισμή, περίπου εκεί που είναι και ο αντίχειρας στην
αναλογία με τη γροθιά σας (έικόνα 1.1Β). ακριβώς πά-
νω από τον κροταφικό λοβό βρίσκεται ο μετωπιαίος

λοβός, ο οποίος ονομάστηκε έτσι επειδή βρίσκεται στο
πρόσθιο μέρος του εγκεφάλου, κάτω από τα οστά του
μετώπου. Ο βρεγματικός λοβός βρίσκεται πίσω από
τον μετωπιαίο λοβό, και ο ινιακός λοβός αποτελεί την
περιοχή στο οπίσθιο μέρος κάθε ημισφαιρίου.

Ο εγκεφαλικός φλοιός αποτελεί το μεγαλύτερο
τμήμα του πρόσθιου εγκεφάλου, που ονομάζεται έτσι
διότι αναπτύσσεται από το πρόσθιο τμήμα του νευρι-
κού σωλήνα το οποίο διαμορφώνει τον αρχικό εγκέφα-
λο του εμβρύου. Ο υπόλοιπος «σωλήνας» που βρίσκε-
ται κάτω από τον φλοιό είναι το εγκεφαλικό στέλεχος.
Το εγκεφαλικό στέλεχος με τη σειρά του συνδέεται με
τον νωτιαίο μυελό, που εκτείνεται κατά μήκος της πλά-
της μας μέσα στη σπονδυλική στήλη. Για να φαντα-
στούμε τις σχέσεις αυτών των τμημάτων του εγκεφά-
λου, φανταστείτε ξανά τη γροθιά σας όρθια: τα διπλω-
μένα δάχτυλα αντιπροσωπεύουν τον φλοιό, η παλάμη
του χεριού αντιπροσωπεύει το εγκεφαλικό στέλεχος
και ο βραχίονας αντιπροσωπεύει τον νωτιαίο μυελό. 

Η παρουσίαση του εγκεφάλου σε τρία μέρη είναι
χρήσιμη για να αντιληφθούμε την εξέλιξη, την ανα-
τομία και τη λειτουργικότητά του. Φυλογενετικά, τα
ζώα που διαθέτουν μόνο νωτιαίο μυελό προηγήθηκαν
αυτών που έχουν εγκεφαλικά στελέχη, που με τη σει-
ρά τους προηγήθηκαν αυτών με πρόσθιο εγκέφαλο.
ανατομικά, στην προγεννητική ανάπτυξη, ο νωτιαίος
μυελός διαμορφώνεται πριν από το εγκεφαλικό στέ-
λεχος, το οποίο διαμορφώνεται πριν από τον πρόσθιο
εγκέφαλο. Λειτουργικά, ο πρόσθιος εγκέφαλος ρυθ-
μίζει τις γνωστικές λειτουργίες, το εγκεφαλικό στέ-
λεχος ελέγχει ρυθμιστικές λειτουργίες όπως η σίτιση,
η πόση και η κίνηση, και ο νωτιαίος μυελός διαβιβά-
ζει αισθητηριακές πληροφορίες στον εγκέφαλο και
στέλνει εντολές από αυτόν στους μυς, προκειμένου
να κινηθούν. 

Πώς σχετίζεται ο έγκέφαλος 
με το Υπόλοιπο Νευρικό σύστημα;

Ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός των θηλαστικών
προστατεύονται από οστά: το κρανίο προστατεύει τον
εγκέφαλο και οι σπόνδυλοι προστατεύουν τον νωτι-
αίο μυελό. Ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός από
κοινού ονομάζονται κεντρικό νευρικό σύστημα ή κΝσ.
Το κΝσ συνδέεται με το υπόλοιπο σώμα με νευρικές
ίνες. 

κάποιες ίνες μεταβιβάζουν πληροφορίες από το
κΝσ ενώ κάποιες άλλες μεταφέρουν πληροφορίες σε
αυτό. αυτές οι ίνες συνιστούν το περιφερικό νευρικό

σύστημα ή ΠΝσ. Μία χαρακτηριστική διαφορά μετα-
ξύ του κεντρικού και του περιφερικού νευρικού συ-
στήματος είναι ότι ο ιστός του ΠΝσ αναγεννάται έπει-
τα από βλάβη ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τον ιστό
του κΝσ. Ως εκ τούτου, η μακροχρόνια προοπτική για
τον L.D. είναι ότι δεν θα εμφανίσει περαιτέρω ανάκαμ-
ψη των ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών, όπως ο
σχεδιασμός κινήσεων, αλλά ενδέχεται να βελτιωθεί
στο γκολφ. 

Οι νευρικές ίνες που μεταβιβάζουν πληροφορίες
στο κΝσ συνδέονται εκτενώς με αισθητηριακούς υπο-
δοχείς στην επιφάνεια του σώματος και με μυς, επι-
τρέποντας στον εγκέφαλο να αντιλαμβάνεται τον κό-
σμο και να αντιδρά. αυτή η υποδιαίρεση του ΠΝσ ονο-
μάζεται σωματικό νευρικό σύστημα (σΝσ). Οργανω-
μένες σε αισθητηριακές ή αισθητικές οδούς, οι ομάδες
των ινών μεταφέρουν μηνύματα για συγκεκριμένες
αισθήσεις, όπως η ακοή, η όραση και η αφή. Οι αισθη-
τηριακές οδοί μεταφέρουν πληροφορίες που συλλέ-
γονται κυρίως από τη μία πλευρά του σώματος προς
το αντίθετο (ετερόπλευρο) ημισφαίριο. Ο εγκέφαλος
χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αντιλη-
φθεί τον κόσμο, να κατασκευάσει μνήμες παρελθο-
ντικών συμβάντων και προσδοκίες για το μέλλον. 

Οι κινητικές οδοί είναι ομάδες νευρικών ινών που
συνδέουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό με
τους μυς του σώματος μέσω του σΝσ. Οι κινήσεις που
παράγονται μέσω των κινητικών οδών συμπεριλαμ-
βάνουν τις κινήσεις των ματιών που κάνετε για να
διαβάσετε αυτό το βιβλίο, την κίνηση του χεριού για
να αλλάξετε σελίδα και τη στάση που έχει το σώμα
σας καθώς διαβάζετε. Τα τμήματα του φλοιού που πα-
ράγουν την κίνηση στέλνουν πληροφορίες κυρίως μέ-
σω κινητικών οδών στους μυς της αντίθετης πλευράς
του σώματος. Έτσι, το κάθε ημισφαίριο χρησιμοποιεί
τους μυς της αντίθετης πλευράς του σώματος για να
παραχθεί κίνηση. 

Οι αισθητηριακές και οι κινητικές οδοί επηρεά-
ζουν επίσης τους μυς των εσωτερικών οργάνων σας –
τους χτύπους της καρδιάς σας, τις συσπάσεις του στο-
μάχου σας και την ανύψωση και το κατέβασμα του
διαφράγματός σας για το φούσκωμα και το ξεφού-
σκωμα των πνευμόνων σας. Οι οδοί που ελέγχουν αυ-
τά τα όργανα αποτελούν μία υποδιαίρεση του ΠΝσ που
ονομάζεται αυτόνομο νευρικό σύστημα (αΝσ). στην
Εικόνα 1.2 αποτυπώνονται διαγραμματικά αυτές οι
κύριες διαιρέσεις του νευρικού συστήματος του αν-
θρώπου. 
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1.2. απόψεις για τον έγκέφαλο 
και τη συμπεριφορά

Η νευροψυχολογία ασχολείται κατά κύριο λόγο με
τη σχέση εγκεφάλου και συμπεριφοράς. Ξεκινάμε με
τρεις κλασικές θεωρίες –τον μενταλισμό, τον δυϊσμό
και τον υλισμό– που εκπροσωπούν τις πολυάριθμες
προσπάθειες φιλοσόφων και επιστημόνων για να κα-
τανοήσουν τη σχέση εγκεφάλου και συμπεριφοράς.
στη συνέχεια εξηγούμε γιατί οι σύγχρονοι ερευνητές
του εγκεφάλου συντάσσονται με την υλιστική θεω-
ρία. καθώς εξετάζουμε αυτές τις θεωρίες, θα αναγνω-
ρίσετε πως μερικές κοινές λογικές απόψεις που μπο-
ρεί να έχετε σχετικά με τη συμπεριφορά προέρχονται
από κάποια από αυτές τις θεωρίες (Finger, 1994).

αριστοτέλης: Μενταλισμός 

Ο Έλληνας φιλόσοφος αριστοτέλης (384-322 π.χ.)
ήταν ο πρώτος που ανέπτυξε μία επίσημη θεωρία για
τη συμπεριφορά. Πρότεινε πως μία άυλη ψυχή είναι
υπεύθυνη για τις ανθρώπινες σκέψεις, τις αντιλήψεις
και τα συναισθήματα και για διεργασίες όπως η φα-
ντασία, η γνώμη, η επιθυμία, η ηδονή, ο πόνος, η μνή-
μη και η λογική.

Η ψυχή είναι ανεξάρτητη από το σώμα, αλλά κα-
τά την άποψη του αριστοτέλη περνά από την καρδιά
για να παραχθεί δράση. Όπως συνέβαινε και στην
εποχή του αριστοτέλη έτσι και σήμερα, η καρδιά
χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψουμε
συμπεριφορές: Λέμε για παράδειγμα: «κάν’ το με όλη
σου την καρδιά» ή: «Ήταν έξω καρδιά». Η άποψη του
αριστοτέλη πως η άυλη ψυχή ελέγχει τη συμπεριφο-

ρά υιοθετήθηκε από τον χριστιανισμό όταν αναφέ-
ρεται στην έννοια της ψυχής και διαδόθηκε ευρέως
στον κόσμο. Ο νους (mind ) είναι μία αγγλοσαξονική
λέξη που σημαίνει «μνήμη», και όταν η «ψυχή» με-
ταφράστηκε στα αγγλικά, μετατράπηκε σε νου. 

Η φιλοσοφική θέση πως ο νους του ανθρώπου
είναι υπεύθυνος για τη συμπεριφορά ονομάζεται με-

νταλισμός. Ο μενταλισμός συνεχίζει να επηρεάζει τη
σύγχρονη νευροψυχολογία: πολλοί όροι –όπως αί-
σθηση, αντίληψη, προσοχή, φαντασία, συναίσθημα,
μνήμη καθώς και βούληση– χρησιμοποιούνται ακόμα
για να περιγράψουν πρότυπα συμπεριφοράς. (δείτε
μερικούς από τους τίτλους των κεφαλαίων αυτού του
βιβλίου.) Ο μενταλισμός επηρεάζει επίσης τον τρόπο
που αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι την πιθανή λει-
τουργία του εγκεφάλου, αφού ο νους προτάθηκε ότι
είναι άυλος και ως εκ τούτου δεν διαθέτει «λειτουρ-
γικά μέρη». χρησιμοποιούμε ακόμα τον όρο νους για
να περιγράψουμε την αίσθηση ενιαίας συνείδησης
που έχουμε για τον εαυτό μας, παρότι αναγνωρίζουμε
πως ο εγκέφαλος απαρτίζεται από πολλά τμήματα,
και όπως περιγράφουμε στην ένότητα 1.3, εκτελεί
ποικίλες διαφορετικές λειτουργίες. 

καρτέσιος: Δυϊσμός 

Ο René Descartes4 (1596-1650), Γάλλος ανατόμος και
φιλόσοφος, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνέγραψε το πρώ-
το κείμενο νευροψυχολογίας το 1684.5 στο κείμενο
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Νευρώνες και νευρικές απολήξεις έξω από το ΚΝΣ

Σωματικό νευρικό σύστημα (ΣΝΣ)

Κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ)
Ο εγκέφαλος περιβάλλεται από το κρανίο
και ο νωτιαίος μυελός από τους σπονδύλους.

Περιφερικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ)

Αισθητηριακές συνάψεις
με υποδοχείς του
δέρματος

Κινητικές συνάψεις με
μυς του σώματος

Αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ)

Αισθητηριακές και κινητικές
συνάψεις με τα εσωτερικά
όργανα.

◄ έικόνα 1.2.  κύριες διαιρέσεις του νευρικού 
συστήματος του ανθρώπου   
Το ΚΝΣ αποτελείται από τον  εγκέφαλο και τον νωτιαίο
μυελό.  Όλες οι νευρικές απολήξεις που ξεκινούν από
το ΚΝΣ και οι νευρώνες έξω από αυτό συνδέονται με
τους αισθητικούς υποδοχείς και τους μυς στο ΣΝΣ και
με τα εσωτερικά όργανα στο ΑΝΣ. Αυτά συνιστούν το
περιφερικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ)

4. [σ.τ.έ.]: Γνωστός στην ελληνική βιβλιογραφία και ως
καρτέσιος.

5. [σ.τ.Μ.]: Λάθος ημερομηνία. Μάλλον το ορθό είναι 1648.



αυτό απέδωσε στον εγκέφαλο εξέχοντα ρόλο. Ο καρ-
τέσιος είχε εντυπωσιαστεί από τους μηχανισμούς της
εποχής του, σαν και αυτούς που ενσωματώνονταν σε
αγάλματα στους κήπους του Παρισιού για την ευχα-
ρίστηση του κοινού. Για παράδειγμα, όταν κάποιος πε-
ραστικός σταματούσε μπροστά από ένα άγαλμα, το βά-
ρος του πίεζε έναν μοχλό κάτω από το έδαφος με απο-
τέλεσμα το άγαλμα να κινείται και να πετάει νερό στο
πρόσωπο του περαστικού. Ο καρτέσιος εξέφρασε την
άποψη ότι το σώμα διέθετε αυτούς τους μηχανισμούς.
αποτελείται από ύλη κι ως εκ τούτου διαθέτει ξεκάθα-
ρα χωρική υπόσταση και αντιδρά μηχανικά και αντα-
νακλαστικά σε ερεθίσματα που το επηρεάζουν (Εικό-

να 1.3). κατά την άποψη του καρτέσιου, ο νους που
είχε παρουσιαστεί ως άυλος και δίχως χωρική υπόστα-
ση ήταν διαφορετικός από το σώμα. 

Το σώμα λειτουργούσε με βάση αρχές παρόμοιες
με αυτές των μηχανών, αλλά ο νους καθόριζε ποιες κι-
νήσεις έπρεπε να κάνει η μηχανή. Ο καρτέσιος εντό-
πιζε το κέντρο ενεργειών του νου στην επίφυση ή κω-

νάριο, μία μικρή δομή ψηλά στο εγκεφαλικό στέλε-
χος. Η άποψή του αυτή βασίστηκε στη λογική ότι η
επίφυση είναι η μοναδική δομή στο νευρικό σύστημα
που δεν αποτελείται από δύο αμφίπλευρα συμμετρικά
μέρη και επιπλέον βρίσκεται κοντά στις κοιλίες. κα-
τά την άποψή του ο νους, μέσω της επίφυσης, έλεγχε
βαλβίδες που επέτρεπαν στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό
να ρέει από τις κοιλίες στους μυς μέσω των νεύρων, τρο-
φοδοτώντας τους και προκαλώντας την κίνησή τους. 

Για τον καρτέσιο, ο φλοιός δεν αποτελούσε λει-
τουργικό νευρικό ιστό αλλά μόνο ένα κάλυμμα για την
επίφυση. αργότερα κάποιοι διαφώνησαν με την υπό-
θεση του καρτέσιου υποδεικνύοντας πως δεν υπήρ-
χαν εμφανείς μεταβολές στη συμπεριφορά ύστερα από

βλάβη στην επίφυση. σήμερα, η επίφυση, που θεωρεί-
ται και αδένας, είναι γνωστό πως επηρεάζει τους κα-
θημερινούς και εποχιακούς βιορυθμούς. Ο δε φλοιός
απέκτησε κεντρική θέση στην κατανόηση της συμπε-
ριφοράς καθώς οι επιστήμονες άρχισαν να αντιλαμ-
βάνονται πως εκτελεί τις λειτουργίες που ο καρτέ-
σιος είχε αποδώσει στον άυλο νου. 

Η θέση του καρτέσιου πως το σώμα και ο νους
είναι ξεχωριστά αλλά μπορούν να αλληλεπιδρούν ονο-
μάστηκε δυϊσμός, για να αποτυπωθεί πως η συμπερι-
φορά προκύπτει από δύο οντότητες. από τον δυϊσμό
προέκυψε το δίλημμα που είναι γνωστό ως ζήτημα

νου - σώματος: Για τον καρτέσιο ο άνθρωπος έχει τη
δυνατότητα συνείδησης και λογικής μόνο επειδή δια-
θέτει νου, αλλά πώς μπορεί ένας άυλος νους να πα-
ράγει κινήσεις σε ένα υλικό σώμα;

Για να κατανοήσετε το ζήτημα νου - σώματος,
σκεφτείτε πως για να επηρεάσει ο νους το σώμα πρέ-
πει να καταναλώσει ενέργεια, προσθέτοντας νέα ενέρ-
γεια στον υλικό κόσμο. Η αυθόρμητη δημιουργία νέας
ενέργειας παραβιάζει έναν από τους θεμελιώδεις νό-
μους της φυσικής, τον νόμο διατήρησης μάζας και
ενέργειας. Έτσι, οι υπέρμαχοι του δυϊσμού, που υπο-
στηρίζουν πως ο νους και το σώμα αλληλεπιδρούν αι-
τιολογικά, αδυνατούν να εξηγήσουν τον τρόπο.
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► έικόνα 1.3.  Η αντίληψη του καρτέσιου 
για την αντανακλαστική δράση    
Σε αυτή τη μηχανιστική απεικόνιση, η θερμότητα από τη φλόγα
προκαλεί την αντίδραση του νεύρου με προοπτική την απόσυρση
του ποδιού, απελευθερώνοντας κοιλιακό υγρό μέσω ενός πόρου.
Το υγρό που ρέει μέσα στο νεύρο δεν προκαλεί μόνο την απομά-
κρυνση του ποδιού αλλά προκαλεί τα χέρια να κινηθούν προς αυτό
αλλά και το κεφάλι και τα μάτια να το κοιτάξουν και ακόμα ολόκλη-
ρο το σώμα να αναδιπλωθεί για να προστατευθεί. Ο Καρτέσιος απέ-
δωσε στα αντανακλαστικά συμπεριφορές που σήμερα θεωρούνται
πολύ περίπλοκες για να είναι αντανακλαστικές, ενώ δεν  συμπεριέ-
λαβε συμπεριφορές που σήμερα ορίζονται ως αντανακλαστικές.
(Από Descartes, 1664.  Print Collector / Getty images)

Κοιλίες

Επίφυση



Άλλοι υποστηρικτές του δυϊσμού παρακάμπτουν
αυτό το πρόβλημα, επιχειρηματολογώντας πως είτε
ο νους και το σώμα λειτουργούν παράλληλα, χωρίς
να αλληλεπιδρούν, είτε πως το σώμα μπορεί να επη-
ρεάσει τον νου αλλά ο νους δεν μπορεί να επηρεάσει
το σώμα. αυτές οι απόψεις του δυϊσμού επιτρέπουν
την ύπαρξη και του νου και του σώματος παραβλέ-
ποντας το πρόβλημα της παραβίασης των νόμων της
φυσικής.

Η θεωρία του καρτέσιου προκάλεσε αναπάντε-
χες και ατυχείς συνέπειες. Παρουσιάζοντας τη θεω-
ρία του για τον δυϊσμό της εγκεφαλικής λειτουργίας,
ο καρτέσιος πρότεινε επίσης πως τα ζώα δεν έχουν
νου και έτσι μοιάζουν απλώς με μηχανές, πως ο νους
εξελίσσεται με τη γλώσσα στα παιδιά, αλλά και πως
οι ψυχικές ασθένειες επιδεινώνουν τις λογικές διεργα-
σίες του νου. Μερικοί υποστηρικτές του δικαιολόγη-
σαν την απάνθρωπη μεταχείριση ζώων, παιδιών και
ψυχικά ασθενών βασιζόμενοι στην άποψη ότι δεν δια-
θέτουν νου: ένα ζώο δεν διαθέτει νου, τα παιδιά απο-
κτούν νου σε ηλικία περίπου 7 ετών, όταν μάθουν να
μιλούν και να χρησιμοποιούν τη λογική, και οι ψυ-
χικά ασθενείς «έχουν χάσει τον νου τους». Παρομοί-
ως κάποιοι που παρερμήνευσαν τις θέσεις του καρ-
τέσιου υποστηρίζουν μέχρι και σήμερα πως η μελέτη
των ζώων δεν μπορεί να αποτελέσει πηγή γνώσης για
τη νευροψυχολογία του ανθρώπου. 

Ο ίδιος ο καρτέσιος, παρ’ όλα αυτά, δεν ήταν τό-
σο δογματικός. Ήταν ευγενικός με τον σκύλο του, τον
οποίο αποκαλούσε Monsieur Grat. Υποστήριξε ότι η
ύπαρξη του νου στα ζώα μπορεί να ελεγχθεί πειρα-
ματικά. συνέστησε δε να θεωρηθούν ως βασικές εν-
δείξεις της παρουσίας του νου η χρήση της γλώσσας
και της λογικής. Υποστήριξε ακόμα πως, αν μπορεί
να αποδειχθεί ότι τα ζώα μπορούν να μιλήσουν ή να
χρησιμοποιήσουν τη λογική, τότε ένα τέτοιο εύρημα
θα σήμαινε ότι διαθέτουν νου. Πολύ ενδιαφέρουσες
έρευνες στη σύγχρονη πειραματική νευροψυχολογία,
που παρουσιάζονται σε αυτό το βιβλίο, είναι προσα-
νατολισμένες στη συγκριτική μελέτη ζώων και ανθρώ-
πων όσον αφορά τη γλώσσα και τη λογική. 

Δαρβίνος: Υλισμός

Η σύγχρονη άποψη για τον υλισμό διαμορφώθηκε
στα μέσα του 19ου αιώνα. Η βασική ιδέα είναι πως η
λογική συμπεριφορά μπορεί να εξηγηθεί πλήρως μέ-
σω της λειτουργίας του νευρικού συστήματος, χωρίς
να χρειάζεται να αναφερθούμε σε έναν άυλο νου. Ο
υλισμός έχει τις ρίζες του στην εξελικτική θεωρία δύο
Άγγλων νατουραλιστών, του Alfred Russel Wallace

(1823-1913) και του κάρολου δαρβίνου (1809-1892).

έξέλιξη Μέσω της Φυσικής έπιλογής 

Ο δαρβίνος και ο Wallace εξέτασαν προσεκτικά τη
δομή φυτών και ζώων καθώς και τη συμπεριφορά των
τελευταίων. Πάρα την ποικιλομορφία των ζωντανών
οργανισμών, και οι δύο εξεπλάγησαν από τις ομοιότη-
τες που βρήκαν. Για παράδειγμα, ο σκελετός, οι μύες,
τα εσωτερικά όργανα και το νευρικό σύστημα των
ανθρώπων, των πιθήκων και άλλων θηλαστικών είναι
παρόμοια. αυτές οι παρατηρήσεις ενισχύουν την άπο-
ψη πως οι ζωντανοί οργανισμοί πρέπει να συγγενεύουν
με κάποιον τρόπο, μία ιδέα ευρέως αποδεκτή ακόμα
και πριν από τον Wallace και τον δαρβίνο. ακόμα πιο
σημαντικό ήταν το γεγονός ότι αυτές οι παρατηρήσεις
οδήγησαν στην άποψη πως οι ομοιότητες θα μπορού-
σαν να γίνουν κατανοητές αν όλα τα μη ανθρώπινα
είδη είχαν εξελιχθεί από έναν κοινό πρόγονο. 

Ο δαρβίνος ανέλυσε τη θεωρία του στο βιβλίο
του On the Origin of Species by Means of Natural Se-

lection, or the Preservation of Favored Races in the

Struggle for Life,6 που εκδόθηκε για πρώτη φορά το
1859. Υποστήριξε πως όλοι οι οργανισμοί, και οι ζω-
ντανοί και εκείνοι που έχουν εξαφανιστεί, κατάγονται
από κάποιον πρόγονο που έζησε στο μακρινό παρελ-
θόν. Τα ζώα έχουν κοινά χαρακτηριστικά καθώς αυτά
τα χαρακτηριστικά έχουν περάσει από τους γονείς
στους απογόνους τους. Το νευρικό σύστημα είναι ένα
τέτοιο χαρακτηριστικό, μία προσαρμογή δηλαδή που
προέκυψε μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της εξέ-
λιξης των ζώων. συνεπώς, τα νευρικά συστήματα των
υπαρχόντων ζώων είναι παρόμοια μεταξύ τους επειδή
προέρχονται από εκείνο το πρώτο νευρικό σύστημα.
Ομοίως, τα ζώα με εγκέφαλο συγγενεύουν, μιας και
όλα τα ζώα με εγκέφαλο προέρχονται απ’ το πρώτο
ζώο που εξελίχθηκε και απέκτησε εγκέφαλο.

Η φυσική επιλογή είναι η θεωρία του δαρβίνου
που εξηγεί πώς νέα είδη εξελίσσονται και πώς μετα-
βάλλονται με τον χρόνο. Ένα είδος είναι μία ομάδα
οργανισμών που μπορούν να αναπαράγονται μεταξύ
τους αλλά συνήθως όχι με μέλη άλλων ειδών. Μεμο-
νωμένοι οργανισμοί του ίδιου είδους διαφέρουν μετα-
ξύ τους ως προς τον φαινότυπό τους, τα χαρακτηριστι-
κά δηλαδή που είναι ορατά και μετρήσιμα. Άλλα είναι
μεγάλα, άλλα μικρά, μερικά είναι χοντρά, κάποια γρή-
γορα, κάποια έχουν ανοιχτά χρώματα ή μεγάλα δό-
ντια. Οι μεμονωμένοι οργανισμοί, τα χαρακτηριστικά
των οποίων τους βοηθούν να επιβιώσουν στο περι-
βάλλον τους, είναι πιθανό να αφήσουν περισσότερους
απογόνους που διαθέτουν τα ίδια χαρακτηριστικά.
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6. [σ.τ.έ.]: στα ελληνικά κυκλοφορεί με τίτλο Η Καταγωγή

των Ειδών ή Η Καταγωγή των Ειδών μέσω της Φυσικής Επιλογής.



Φυσική έπιλογή και κληρονομικοί Παράγοντες

Το 1857 περίπου, ο αυστριακός μοναχός Gregor Men -

del (1822-1884) άρχισε να πειραματίζεται με χαρα-
κτηριστικά των φυτών, όπως το χρώμα του άνθους και
το ύψος των μπιζελιών, και κατέληξε πως αυτά τα χα-
ρακτηριστικά προέρχονται από κληρονομικούς παρά-
γοντες που σήμερα ονομάζονται γονίδια (αναλυτικά
στην ένότητα 2.3). Έτσι, η διαφορετική ικανότητα
των μεμονωμένων οργανισμών να επιβιώνουν και να
αναπαράγονται σχετίζεται με τα διαφορετικά γονίδια
που κληρονόμησαν από τους γονείς τους και που με τη
σειρά τους θα κληροδοτήσουν στους απογόνους τους.

Ο Mendel συνειδητοποίησε πως το περιβάλλον
επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα γονίδια διαμορ-
φώνουν τα χαρακτηριστικά: αν φυτέψεις ψηλά μπιζέ-
λια σε κακό χώμα, το ύψος τους μειώνεται. αντίστοι-
χα, η εμπειρία επηρεάζει την έκφραση των γονιδίων:
παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση μπο-
ρεί να μην προσαρμοστούν στην κοινωνία τόσο καλά
όσο αυτά που πηγαίνουν σχολείο. Η επιστήμη που
μελετάει τις διαφορές στην έκφραση των γονιδίων σε
σχέση με το περιβάλλον και την εμπειρία είναι η επι-

γενετική (βλ. ένότητα 2.3). Οι επιγενετικοί παράγο-
ντες δεν αλλάζουν τα γονίδια που κληρονομεί το άτο-
μο, αλλά επηρεάζουν το αν ένα γονίδιο είναι ενεργό
ή όχι και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζουν τα φαινο-
τυπικά χαρακτηριστικά του ατόμου. 

Το περιβάλλον και η εμπειρία παίζουν σημαντικό
ρόλο στον τρόπο που τα ζώα προσαρμόζονται και μα-
θαίνουν. ακολούθως, η προσαρμογή και η μάθηση είναι
δυνατές λόγω της ικανότητας του εγκεφάλου να δημι-
ουργεί νέες συνδέσεις και οδούς. αυτή η νευροευπλα-

στότητα αναφέρεται στη δυνατότητα του νευρικού συ-
στήματος για φυσικές ή χημικές μεταβολές που ενισχύ-
ουν την προσαρμοστικότητά του στις περιβαλλοντικές
μεταβολές και την ικανότητά του να επανέρχεται σε πε-
ρίπτωση τραυματισμού. Οι επιγενετιστές ασχολούνται
ειδικά με το πώς τα γονίδια εκφράζουν τις αλλαγές της
ευπλαστότητας του εγκεφάλου που προκύπτουν από
τις επιρροές του περιβάλλοντος και των εμπειριών. 

σύγχρονες αντιλήψεις 

Ως μια επιστημονική θεωρία, η σύγχρονη θεωρία του
εγκεφάλου είναι και υλιστική και ουδέτερη σε σχέση
με οποιαδήποτε πίστη, συμπεριλαμβανομένης και της
θρησκευτικής πίστης. Η επιστήμη δεν είναι σύστημα
πίστης αλλά μία σειρά διεργασιών που επιτρέπουν
στους ερευνητές να επιβεβαιώνουν ανεξάρτητα απα-
ντήσεις σε διάφορα ερωτήματα. Οι επιστήμονες της
συμπεριφοράς, είτε έχουν είτε δεν έχουν θρησκευτι-

κές πεποιθήσεις, χρησιμοποιούν την επιστημονική
μέθοδο για να εξετάσουν τις σχέσεις μεταξύ του εγκε-
φάλου και της συμπεριφοράς και για να αναπαράγουν

την εργασία άλλων επιστημόνων πάνω στις σχέσεις
αυτές. σήμερα, όταν οι νευροεπιστήμονες χρησιμο-
ποιούν τη λέξη νους, οι περισσότεροι δεν αναφέρονται
σε μία άυλη οντότητα αλλά τη χρησιμοποιούν σαν
στενογραφική αποτύπωση (συντόμευση) για τις πολ-
λαπλές λειτουργίες του εγκεφάλου.

1.3. έγκεφαλική Λειτουργία:
Γνώσεις που αποκτήθηκαν
Μετά από έγκεφαλικές Βλάβες

Μπορεί να έχετε ακούσει δηλώσεις όπως: «Οι περισ-
σότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν μόνο το 10% του
εγκεφάλου τους» ή «στύβει το μυαλό του για να βρει
μία λύση».7 και οι δύο εκφράσεις προέρχονται από πα-
λιές υποδείξεις πως οι άνθρωποι με εγκεφαλικές βλά-
βες συχνά τα πηγαίνουν καλά στη ζωή τους. Παρ’ όλα
αυτά, οι περισσότεροι άνθρωποι που υπέστησαν εγκε-
φαλικές βλάβες θα σας πουν πως κάποιες συμπεριφο-
ρές χάνονται και κάποιες άλλες παραμένουν, όπως
έγινε και με τον L.D., η περίπτωση του οποίου περι-
γράφεται στην αρχή του κεφαλαίου. Η κατανόησή μας
για την εγκεφαλική λειτουργία ξεκινάει από άτομα
με εγκεφαλικές βλάβες. Παρακάτω περιγράφουμε με-
ρικές εντυπωσιακές νευροψυχολογικές έννοιες που
προέκυψαν από τη μελέτη αυτών των ατόμων.

έντοπισμός Λειτουργιών
Η πρώτη γενική θεωρία που υποστήριξε πως διαφο-
ρετικά μέρη του εγκεφάλου είναι υπεύθυνα για διαφο-
ρετικές λειτουργίες, αναπτύχθηκε στις αρχές του 1800
από τον Γερμανό ανατόμο Franz Josef  Gall (1758-

1828) και τον συνεργάτη του Johann Casper Spurz -

heim (1776-1832) (Crutchley, 1965). Οι Gall και Spurz -

heim πρότειναν πως ο φλοιός και οι έλικες ήταν λει-
τουργικά μέρη του εγκεφάλου και όχι απλά καλύμματα
της επίφυσης. Υποστήριξαν την άποψή τους αποδει-
κνύοντας μέσω ανατομικών μελετών ότι η πιο χαρα-
κτηριστική κινητική οδός του εγκεφάλου, το φλοιο-

νωτιαίο δεμάτιο (από τον φλοιό στον νωτιαίο μυελό),
εκτείνεται από τον φλοιό του κάθε ημισφαιρίου στον
νωτιαίο μυελό της αντίθετης πλευράς του σώματος.
Πρότειναν, έτσι, πως ο φλοιός στέλνει οδηγίες στον
νωτιαίο μυελό για να διατάξει τους μυς να κινηθούν.
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7. [σ.τ.Μ.]: έλεύθερη μετάφραση της έκφρασης: «He puts
his entire mind to the problem».



αναγνώρισαν επίσης πως τα δύο συμμετρικά ημισφαί-
ρια του εγκεφάλου συνδέονται μεταξύ τους με το με-
σολόβιο και έτσι αλληλεπιδρούν. 

Ο Gall άρχισε να αναπτύσσει τις απόψεις του έπει-
τα από μια παρατήρηση που έκανε όταν ήταν νέος.
έίχε επανειλημμένα παρατηρήσει πως οι μαθητές με
καλή μνήμη είχαν μεγάλα προεξέχοντα μάτια και υπέ-
θεσε πως αυτό το γνώρισμα οφείλεται στο γεγονός ότι
πίσω από τα μάτια βρίσκεται μια καλά αναπτυγμένη
περιοχή μνήμης στον φλοιό. Έτσι διαμόρφωσε την υπό-
θεση που ονομάζεται εντοπισμός λειτουργιών, σύμφωνα
με την οποία κάθε είδος συμπεριφοράς ελέγχεται από
διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου. 

Οι Gall και Spurzheim ανέπτυξαν περαιτέρω αυ-
τή τη θεωρία συλλέγοντας στοιχεία ατομικών διαφο-
ρών που συσχέτισαν με άλλα εμφανή χαρακτηριστικά
της κεφαλής και του κρανίου. Πρότειναν πως ένα εξό-
γκωμα στο κρανίο ήταν ένδειξη μίας καλά αναπτυγ-
μένης έλικας του φλοιού και ως εκ τούτου μεγαλύτε-
ρης δυνατότητας για κάποια συγκεκριμένη συμπερι-
φορά. αντίθετα, ένα βαθούλωμα στην ίδια περιοχή
υποδείκνυε μία λιγότερο αναπτυγμένη έλικα και ως
εκ τούτου μειωμένη ικανότητα.

Έτσι, ακριβώς όπως ένα άτομο με καλή μνήμη εί-
χε προεξέχοντα μάτια, ένα άτομο με ταλέντο στη μου-
σική, καλλιτεχνικό ταλέντο, αίσθηση του χρώματος,
μαχητικότητα ή ταλέντο στα μαθηματικά θα είχε με-
γάλα εξογκώματα σε άλλες περιοχές του κρανίου. Η
Εικόνα 1.4 παρουσιάζει σε ποια σημεία οι Gall και
Spurzheim εντόπισαν το χαρακτηριστικό του ερωτο-
ληπτισμού. Ένα άτομο με εξόγκωμα σε αυτή την πε-
ριοχή προβλέπεται να έχει μεγάλη σεξουαλική ορμή,

ενώ ένα άτομο με μειωμένο αυτό το χαρακτηριστικό
αναμένεται να έχει βαθούλωμα στο ίδιο σημείο.

Οι Gall και Spurzheim ανέπτυξαν έναν μεγάλο
κατάλογο χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς, δανει-
σμένα από την αγγλική ή σκοτσέζικη ψυχολογία της
εποχής τους. αντιστοίχισαν το κάθε χαρακτηριστικό
με μία συγκεκριμένη περιοχή του κρανίου και ως εκ
τούτου με το αντίστοιχο υποκείμενο κομμάτι του εγκε-
φάλου. Ο Spurzheim ονόμασε αυτή τη μελέτη για τη
σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών της επιφάνειας
του κρανίου και της νοητικής ικανότητας, φρενολογία

(η λέξη φρην σημαίνει «νους» στα ελληνικά). Η Ει-

κόνα 1.5 παρουσιάζει τον φρενολογικό χάρτη που
προέκυψε από τις μελέτες των Gall και Spurzheim.

Μερικοί άνθρωποι χρησιμοποίησαν τη φρενολο-
γία ως μέσο εκτίμησης της προσωπικότητας. ανέπτυ-
ξαν μία μέθοδο που ονομάζεται κρανιοσκοπία, κατά την
οποία τοποθετούνταν μία συσκευή γύρω από το κρα-
νίο ώστε να μετρήσει τα εξογκώματα και τα βαθουλώ-
ματα. αυτές οι μετρήσεις με τη σειρά τους συσχετί-
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(A) (B)

Ο Gall συσχέτισε τα εξογκώματα
στην περιοχή της παρεγκεφαλίδας
με το κέντρο της «ερωτοληψίας»
του εγκεφάλου.

◄ έικόνα 1.5.  Προτομή της φρενολογίας 
Αρχικά, το σύστημα του Gall αναγνώρισε πιθανές  θέσεις για 27 λειτουργίες.
Με τη διεύρυνση της μελέτης της φρενολογίας, ο αριθμός των λειτουργιών
αυξήθηκε. Η γλώσσα, που εντοπίζεται στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου,
κάτω από το μάτι, προήλθε από μία από τις περιπτώσεις που μελέτησε ο Gall.
Ένας στρατιώτης είχε υποστεί τραύμα από μαχαίρι στο μάτι που διαπέρασε
τον μετωπιαίο λοβό του αριστερού του ημισφαιρίου. Ο στρατιώτης έχασε
την ικανότητά της ομιλίας. (Mary Evans Picture Library / Image Works.)

▲ έικόνα 1.4.  Η θεωρία του Gall 
Βαθουλώματα (Α) και εξογκώματα (Β) στο κρανίο υποδεικνύουν το μέγεθος
της υποκείμενης περιοχής του εγκεφάλου και έτσι, όταν συσχετιστούν με χα-
ρακτηριστικά της προσωπικότητας, υποδεικνύουν τις περιοχές του εγκεφά-
λου που ελέγχουν το εκάστοτε χαρακτηριστικό. Κατά την εξέταση μιας ασθε-
νούς (η οποία λόγω της συμπεριφοράς της έγινε γνωστή ως «Η Παθιασμένη
Χήρα του Gall»), ο Gall βρήκε ένα εξόγκωμα στο πίσω μέρος του λαιμού της,
γεγονός που τον οδήγησε να πιστέψει ότι στην παρεγκεφαλίδα βρισκόταν
το κέντρο της «ερωτοληψίας» (Έρευνα από Olin, 1910).



ζονταν με τον φρενολογικό χάρτη ώστε να προσδιο-
ριστούν τα ενδεχόμενα χαρακτηριστικά της συμπερι-
φοράς του ανθρώπου. Οι ιδιότητες που περιγράφονται
από τη φρενολογία –χαρακτηριστικά όπως η πίστη,
η αγάπη προς τον εαυτό και o σεβασμός– είναι αδύ-
νατον να προσδιοριστούν και να ποσοτικοποιηθούν
αντικειμενικά. Οι φρενολόγοι απέτυχαν στο να ανα-
γνωρίσουν ότι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του κρα-
νίου φανερώνουν λίγα πράγματα για τον υποκείμενο
εγκέφαλο. Η θεωρία του Gall για τον εντοπισμό των
λειτουργιών, παρότι επιστημονικά ανακριβής, έθεσε
τις θεμελιώδεις βάσεις για σύγχρονες απόψεις σχε-
τικά με τον εντοπισμό των λειτουργιών, ξεκινώντας
από τον εντοπισμό της γλώσσας. 

Μεταξύ των πολλών παρατηρήσεών του, ο Gall

ανέφερε την πρώτη μαρτυρία περίπτωσης στην οποία
βλάβη στον μετωπιαίο λοβό του εγκεφάλου οδήγησε
σε απώλεια της ικανότητας της ομιλίας. Ο ασθενής
ήταν ένας στρατιώτης που ο εγκέφαλός του είχε δια-
τρηθεί από μία λόγχη που πέρασε μέσα από το μάτι
του. σημειώστε πως, στον φρενολογικό χάρτη στην
έικόνα 1.5 η γλώσσα βρίσκεται κάτω από το μάτι. Ο
Gall δεν έδωσε μεγάλη σημασία στην παρατήρηση
αυτή, πιστεύοντας πως ήταν απλώς μία επιβεβαίωση
της θεωρίας του. Η περίπτωση αυτή στη συνέχεια κα-
τέλαβε εξέχουσα θέση στις ανακαλύψεις που αφο-
ρούσαν τον ρόλο του εγκεφάλου στη γλώσσα. 

Πλαγίωση Λειτουργιών

Μία σειρά παρατηρήσεων και υποθέσεων, που ανή-
κουν πια στη σφαίρα του μύθου, οδήγησαν στην επι-
βεβαίωση ότι η γλώσσα εκτός από το ότι εντοπίζεται
στον εγκέφαλο είναι και πλαγιωμένη, δηλαδή εντοπί-
ζεται στο ένα ημισφαίριο του εγκεφάλου. αυτή η ανα-
κάλυψη οδήγησε στην αρχή της πλαγίωσης των λει-
τουργιών, που σημαίνει ότι το ένα εγκεφαλικό ημισφαί-
ριο εμπλέκεται σε μια λειτουργία και δεν τη μοιράζε-
ται με το άλλο (Benton, 1964). Η αρχή έγινε στις 21
Φεβρουαρίου του 1825, όταν ο Γάλλος γιατρός Jean

Baptiste Bouillaud (1796-1881) ανακοίνωσε μια με-
λέτη του στη Βασιλική ακαδημία ιατρικής της Γαλ-
λίας. Ο Bouillaud υποστήριξε μέσω κλινικών ερευνών
πως κάποιες λειτουργίες εντοπίζονται στον φλοιό, και
συγκεκριμένα πως η ομιλία εντοπίζεται στους μετω-
πιαίους λοβούς, σύμφωνα και με τη θεωρία του Gall.

Παρατηρώντας πως ενέργειες όπως το γράψιμο,
η σχεδίαση, η ζωγραφική και η ξιφασκία γίνονται με
το δεξί χέρι, ο Bouillaud πρότεινε, επίσης, πως το μέ-
ρος του εγκεφάλου που τις ελέγχει μπορεί να είναι το
αριστερό ημισφαίριο. Οι γιατροί είχαν αναγνωρίσει
πολύ καιρό πριν πως κάποια βλάβη σε ένα ημισφαίριο

του εγκεφάλου επηρεάζει την κίνηση της αντίθετης
πλευράς του σώματος. Μερικά χρόνια αργότερα, το
1836, ο Marc Dax (1770-1837) παρουσίασε μία με-
λέτη στο Μονπελιέ της Γαλλίας, κατά την οποία ανέ-
λυσε μία σειρά κλινικών περιπτώσεων σύμφωνα με τις
οποίες οι διαταραχές στην ομιλία σχετίζονταν πάντα
με βλάβες στο αριστερό ημισφαίριο. Ωστόσο, δεν δό-
θηκε ιδιαίτερη σημασία στο χειρόγραφο του Dax το
οποίο εκδόθηκε εντέλει το 1865, από τον γιο του. 

Ο Ernest Auburtin (1825-1893), ο γαμπρός του
Bouillaud, υποστήριξε τις θέσεις του. σε μία συνάντη-
ση της ανθρωπολογικής έταιρείας των Παρισίων το
1861, ανέφερε την περίπτωση ενός ασθενούς που έχα-
νε την ικανότητα της ομιλίας όταν ασκούνταν πίεση
στον εκτεθειμένο μετωπιαίο λοβό του. Ο Auburtin πε-
ριέγραψε και την περίπτωση ενός άλλου ασθενούς
κλείνοντας την ομιλία του με μία υπόσχεση που οι
άλλοι επιστήμονες ερμήνευσαν ως πρόκληση:

Για μεγάλο διάστημα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας
μου με τον M. Bouillaud παρακολουθούσα έναν ασθε-
νή ονόματι Bache, ο οποίος είχε χάσει την ικανότητα
της ομιλίας αλλά καταλάβαινε ό,τι του έλεγαν και απα-
ντούσε με χειρονομίες με έναν πολύ έξυπνο τρόπο σε
ό,τι τον ρωτούσαμε... Τον είδα ξανά πρόσφατα και η
ασθένειά του έχει επιδεινωθεί. Έχει εμφανίσει μία ελα-
φρά παράλυση αλλά η νοημοσύνη του παραμένει ακέ-
ραιη, ενώ η ομιλία του έχει εξαφανιστεί πλήρως. χω-
ρίς αμφιβολία, αυτός ο άνθρωπος θα πεθάνει σύντομα.
Με βάση τα συμπτώματά του, διαγνώσαμε μείωση της
σκληρότητας των μετωπιαίων λοβών. αν στη νεκρο-
τομή αυτοί οι λοβοί βρεθούν ανέπαφοι, θα απαρνηθώ
τις ιδέες που σας παρουσίασα σήμερα. (Stokey, 1954)

Ο Paul Broca, ιδρυτής της εταιρείας, άκουσε την πρό-
κληση του Auburtin. Πέντε μέρες αργότερα δέχθηκε
έναν ασθενή, τον κύριο Leborgne, που είχε χάσει την
ομιλία του και ήταν σε θέση να λέει μόνο τη συλλαβή
«ταν» (tan) και να ψελλίζει κάποιες βρισιές. Το δεξί
μέρος του σώματός του ήταν παράλυτο αλλά φαινόταν
νοήμων και όπως όλοι οι άνθρωποι, κατά τα άλλα. Ο
Broca θυμήθηκε την πρόκληση του Auburtin και τον
κάλεσε να εξετάσει τον Ταν, όπως κατέληξε να απο-
καλείται ο ασθενής. 

Οι δυο τους συμφώνησαν πως, αν είχε δίκιο ο Au -

burtin, ο Ταν θα έπρεπε να έχει βλάβη στον μετωπιαίο
λοβό. Ο Ταν πέθανε στις 17 απριλίου του 1861 και την
επόμενη μέρα ο Broca (1960)8 υπέβαλε τα ευρήματά
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8. [σ.τ.έ.]: αναφέρεται στο έργο του von Bonin, G. (1960).
Some papers on the cerebral cortex. Springfield, Ill. (IL.): Charles
C. Thomas, που εμπεριέχει αρκετές σημαντικές εργασίες του πα-
ρελθόντος οι οποίες έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά από τα γαλ-
λικά και τα γερμανικά.



του στην ανθρωπολογική έταιρεία. (αυτή η κατάθεση
θεωρείται η πιο γρήγορη δημοσίευση που έχει γίνει
στον επιστημονικό χώρο.) Ο Auburtin είχε δίκιο: ο αρι-
στερός μετωπιαίος λοβός του Ταν παρουσίαζε βλάβες.
Έως το 1863, ο Broca είχε συναντήσει οκτώ παρόμοια
περιστατικά με εκείνο του Ταν, όλα με βλάβη στον με-
τωπιαίο λοβό του αριστερού ημισφαιρίου (Broca, 1865).

Ως αποτέλεσμα των ερευνών του, ο Broca εντό-
πισε την ομιλία στην τρίτη συνέλιξη (έλικα) του πρό-
σθιου λοβού στο αριστερό μέρος του εγκεφάλου (Ει-

κόνα 1.6Α). αποδεικνύοντας πως ο λόγος εντοπίζεται
μόνο σε ένα ημισφαίριο, ο Broca ανακάλυψε την ιδιό-
τητα του εγκεφάλου για πλαγίωση των λειτουργιών.
έπειδή ο λόγος θεωρείται βασικός για τη συνείδηση
στον άνθρωπο, το αριστερό ημισφαίριο συχνά απο-
καλείται το κυρίαρχο ημισφαίριο προς αναγνώριση
του ιδιαίτερου ρόλου του στη γλώσσα (Joynt, 1964).

Προς αναγνώριση της συνεισφοράς του Broca, η πρό-
σθια περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη
γλώσσα ονομάστηκε περιοχή Broca, και το σύνδρομο
που οφείλεται σε βλάβη σε αυτήν την περιοχή ονο-
μάζεται αφασία Broca (από το στερητικό α και την ελ-
ληνική λέξη φημί που σημαίνει «λέγω»). 

Μία ενδιαφέρουσα υποσημείωση: ο Broca εξέ-
τασε τον εγκέφαλο του Ταν (έικόνα 1.6Β) αλλά μόνο

από την επιφάνειά του. Η ανατομική ανάλυσή του
αμφισβητήθηκε από τον Γάλλο ανατόμο Pierre Marie

(1906), ο οποίος επανεξέτασε τους συντηρημένους
εγκεφάλους των δύο πρώτων ασθενών του Broca, του
Ταν και του κύριου Lelong, 25 χρόνια μετά τον θάνα-
το του Broca. Ο Marie επισήμανε στο άρθρο του «The

Third Left Frontal Convolution Plays No Particular

Role in the Function of Language» πως ο εγκέφαλος
του Lelong παρουσίαζε γενικευμένη ατροφία, φαινό-
μενο κοινό σε ηλικιωμένους, και πως ο Ταν είχε επι-
πλέον εκτεταμένη βλάβη στον οπίσθιο φλοιό, η οποία
θα μπορούσε να ευθύνεται για την αφασία του. 

Ο Broca γνώριζε για την οπίσθια βλάβη του Ταν
αλλά κατέληξε πως, παρότι είχε συμβάλει στον θά-
νατό του, η πρόσθια βλάβη είχε προκληθεί νωρίτερα,
προκαλώντας την αφασία. Η άποψη του Broca για
τον εντοπισμό και η ανακάλυψή του για την πλαγίω-
ση αποτέλεσαν δόγμα στη νευροψυχολογία για τα
επόμενα 100 χρόνια, ένα δόγμα που στιγμάτισε όμως
η κριτική του Pierre Marie. 

Ένα Πλαγιωμένο Μοντέλο Γλώσσας 

Ο Γερμανός ανατόμος Carl Wernicke (1848-1904) δη-
μιούργησε το πρώτο μοντέλο που δείχνει τον τρόπο
με τον οποίο ο εγκέφαλος παράγει τη γλώσσα το
1874. Ο Wernicke γνώριζε πως το τμήμα του φλοιού
στο οποίο προβάλλει η αισθητηριακή οδός από το
αφτί –ο ακουστικός φλοιός δηλαδή– βρίσκεται στον
κροταφικό λοβό πίσω από την περιοχή Broca. Γι’ αυ-
τόν τον λόγο υποψιαζόταν πως υπήρχε κάποια σχέση
μεταξύ των λειτουργιών της ακοής και της γλώσσας,
και περιέγραψε περιπτώσεις αφασικών ασθενών που
παρουσίαζαν βλάβες στην ακουστική περιοχή του
κροταφικού λοβού.

αυτοί οι ασθενείς δεν παρουσίαζαν παράλυση
στην αντίθετη πλευρά του σώματος. (Η αφασία
Broca συχνά σχετίζεται με την παράλυση του δεξιού
χεριού και ποδιού, όπως περιγράψαμε για τον Ταν.)
Μιλούσαν με άνεση, αλλά αυτά που έλεγαν ήταν
μπερδεμένα και δεν έβγαζαν κάποιο νόημα. (Οι ασθε-
νείς του Broca δεν μπορούσαν να αρθρώσουν λέξεις,
αλλά έμοιαζαν να καταλαβαίνουν το νόημα των λέ-
ξεων.) Παρότι οι ασθενείς του Wernicke μπορούσαν
να ακούσουν, δεν μπορούσαν ούτε να κατανοήσουν
αλλά ούτε να επαναλάβουν ό,τι τους έλεγαν. Το σύν-
δρομο που περιέγραψε ο Wernicke ονομάζεται και
αφασία του κροταφικού λοβού ή αφασία με ευχέρεια,
για να τονιστεί πως το άτομο μπορεί να προφέρει λέ-
ξεις, αλλά πιο συχνά αναφέρεται ως αφασία Wernicke.
Η σχετική περιοχή του κροταφικού λοβού ονομάζεται
περιοχή Wernicke.
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(A)

(1 )Άνω συνέλιξη η
Μεσαία συνέλιξη η(2 )
Κάτω συνέλιξη η(3 )

Περιοχή Broca

Ο εντόπισε τη γλώσσα σε αυτήνBroca
την περιοχή του μετωπιαίου λοβού.

▲ έικόνα 1.6.  Πλαγίωση της Γλώσσας 
(Α) Η περιοχή Broca εντοπίζεται στο οπίσθιο τρίτο της κάτω ή
τρίτης συνέλιξης (έλικας) του μετωπιαίου λοβού στο αριστερό
ημισφαίριο.  (Β) Φωτογραφία του αριστερού ημισφαιρίου του
εγκεφάλου του Leborgne («Ταν»), του πρώτου αφασικού ασθε-
νούς του Broca. (Μέρος B, Paul Broca’s historic cases: High res-
olution MR imaging of the brains of Leborgne and Lelong, από
τους N.F. Donkers, O. Plaisant, M.T. Iba-Zizen και E.A. Cabanis,
Brain, Oxford University Press, May 1, 2007).

(Β)



Το μοντέλο του Wernicke για την οργάνωση της
γλώσσας στο αριστερό ημισφαίριο παρουσιάζεται στην
Εικόνα 1.7Α. Ο Wernicke πρότεινε πως οι ακουστικές
πληροφορίες μεταφέρονται από τους ακουστικούς υπο-
δοχείς, που βρίσκονται στα αφτιά, στους κροταφικούς
λοβούς. στην περιοχή Wernicke, οι ήχοι μετατρέπο-
νται σε ακουστικές αναπαραστάσεις ή ιδέες πραγμά-
των και αποθηκεύονται. από την περιοχή Wernicke,

οι ακουστικές αναπαραστάσεις ρέουν μέσω μίας οδού,
που ονομάζεται τοξοειδής δεσμίδα (arcuate fasciculus,
από τις λατινικές λέξεις arc που σημαίνει «τόξο» και
fasciculus που σημαίνει «δέσμη ιστού», επειδή η οδός
σχηματίζει τόξο γύρω από την πλάγια σχισμή, όπως
φαίνεται και στην έικόνα 1.7Β). Η οδός αυτή οδηγεί
στην περιοχή Broca, όπου αποθηκεύονται αναπαρα-
στάσεις κινήσεων σχετικών με τη γλώσσα, και ενδε-
χομένως συνδέουν περιοχές του εγκεφάλου που σχε-
τίζονται με τη νοημοσύνη (βλ. έικόνα 16.17). Για να
παραχθούν οι κατάλληλοι ήχοι, αποστέλλονται νευ-
ρωνικές οδηγίες από την περιοχή Broca στους μυς
που ελέγχουν τις κινήσεις του στόματος.

σύμφωνα με το μοντέλο του Wernicke, αν ο κρο-
ταφικός λοβός υποστεί βλάβη, οι κινήσεις για την πα-
ραγωγή λόγου διατηρούνται στην περιοχή Broca, αλ-

λά ο λόγος δεν αποδίδει κάποιο νόημα διότι το άτομο
δεν μπορεί να ελέγξει τις λέξεις που εκφέρει. Βλάβη
στην περιοχή Broca προκαλεί απώλεια των κινήσεων
για την παραγωγή λόγου χωρίς την απώλεια ακουστι-
κών αναπαραστάσεων, και ως αποτέλεσμα η αφασία
Broca δεν συνοδεύεται από απώλεια κατανόησης.

αποσύνδεση
Το μοντέλο του Wernicke προέβλεψε επίσης μία νέα
γλωσσική διαταραχή, αλλά ο ίδιος δεν εξέτασε ποτέ
έναν τέτοιο ασθενή. Πρότεινε πως αν οι τοξοειδείς
ίνες που συνδέουν τις δύο περιοχές της γλώσσας κο-
πούν, αποσυνδέοντας τις περιοχές, χωρίς όμως να
προκληθεί βλάβη σε καμία από τις δύο, θα έχουμε ως
αποτέλεσμα μια διαταραχή στη γλώσσα, την οποία ο
Wernicke ονόμασε αφασία αγωγής. σε αυτή την κα-
τάσταση, οι ήχοι και οι κινήσεις για την παραγωγή
λόγου διατηρούνται, αλλά ο λόγος είναι διαταραγμέ-
νος διότι δεν μπορεί να μεταφερθεί από τη μία περιο-
χή στην άλλη. Ο ασθενής δεν μπορεί να επαναλάβει
αυτό που άκουσε. αφού η πρόβλεψη του Wernicke

ακολούθως επαληθεύτηκε, ο αμερικανός νευρολόγος
Norman Geschwind (1974) εκσυγχρόνισε το μοντέλο
(έικόνα 1.7Β) που πια αναφέρεται ως μοντέλο Wer -

nicke-Geschwind.

Η ιδέα του Wernicke για την αποσύνδεση προσέ-
φερε στους ερευνητές μία εντελώς νέα προοπτική για
τα συμπτώματα που παράγουν οι εγκεφαλικές βλάβες
προτείνοντας ότι, αν και διαφορετικές εγκεφαλικές
περιοχές έχουν διαφορετικές λειτουργίες, είναι αλλη-
λένδετες: για να εκτελέσουν ένα έργο, πρέπει να αλ-
ληλεπιδράσουν. Όπως μία πεσμένη γέφυρα εμποδίζει
το πέρασμα των αυτοκινήτων από τη μία πλευρά ενός
ποταμού στην άλλη, εμποδίζοντας παράλληλα τους
ανθρώπους να εκτελέσουν περίπλοκες ενέργειες όπως
εμπορικές συναλλαγές ή ανταποκρίσεις υπηρεσιών
εκτάκτου ανάγκης, έτσι η διατομή συνδετικών οδών
εμποδίζει δύο περιοχές του εγκεφάλου να επικοινω-
νήσουν και να εκτελέσουν περίπλοκες λειτουργίες.
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α΄

β́

β

α

(Α) Το πρωτότυπο μοντέλο Wernicke

(Β) Σύγχρονη εκδοχή του μοντέλουWernicke

1

23

4

Ηχητικά ερεθίσματα
εισέρχονται στον
εγκέφαλο μέσω της

.ακουστικής οδού

Ακουστικές αναπαραστάσεις
αποθηκεύονται στην
περιοχή Wernicke. . .

. . . και αποστέλλονται
στην περιοχή Broca . . .

. . . για άρθρωση μέσω
της κινητικής οδού.

Τοξοειδής
δεσμίδα

Περιοχή
Broca

Περιοχή
Wernicke

◄ έικόνα 1.7.  Οργάνωση της γλώσσας στον εγκέφαλο    
(A) Στο μοντέλο του Wernicke το 1874 η ήχος εισέρχεται στον εγκέ-
φαλο μέσω της ακουστικής οδού (α). Οι ηχητικές αναπαραστάσεις
αποθηκεύονται στην ακουστική περιοχή Wernicke (a΄) αποστέλλο-
νται στην περιοχή Broca (β) για άρθρωση μέσω της κινητικής οδού
(β΄).  Βλάβες σε αυτήν την οδό (α – α΄ – β – β΄) προκαλούν διάφορα
είδη αφασίας ανάλογα με τον εντοπισμό τους. Περιέργως, ο Wer-
nicke σχεδίασε όλα τα μοντέλα του για τη γλώσσα στο δεξί ημισφαί-
ριο, παρότι πίστευε ότι το αριστερό ημισφαίριο είναι κυρίαρχο για
τη γλώσσα, και επίσης τα σχεδίασε στον εγκέφαλο ενός πιθήκου, ο
οποίος ο Wernicke γνώριζε ότι δεν μπορεί να μιλήσει. (B) Μία σύγ-
χρονη απόδοση του μοντέλου του Wernicke. (Μέρος A: έρευνα από
Wernicke, 1874)



ακολουθώντας την ίδια λογική σκέψη, ο Γάλλος
νευρολόγος Joseph Dejerine (1849-1917) κατέγραψε
το 1892 μία περίπτωση στην οποία η απώλεια της ικα-
νότητας ανάγνωσης (αλεξία, που σημαίνει «λεξική
τύφλωση», από την ελληνική λέξη λέξη) προκλήθηκε
από την αποσύνδεση της οπτικής περιοχής του εγκε-
φάλου και της περιοχής Wernicke. Παρομοίως, ο μα-
θητής του Wernicke, Hugo Liepmann (1863-1925),
απέδειξε πως η ανικανότητα πραγματοποίησης μίας
σειράς κινήσεων (απραξία, από την ελληνική λέξη
πράξις που σημαίνει «κίνηση») προκύπτει από την
αποσύνδεση των κινητικών περιοχών από τις αισθη-
τηριακές περιοχές.

Η αποσύνδεση αποτελεί σημαντική έννοια στη
νευροψυχολογία, πρώτον, επειδή προβλέπει ότι περί-
πλοκες συμπεριφορές διαμορφώνονται όπως τα συ-
ναρμολογούμενα, καθώς οι πληροφορίες συλλέγονται
από τα αισθητήρια συστήματα, εισέρχονται στον εγκέ-
φαλο και διασχίζουν διαφορετικές δομές πριν παρά-
γουν μία φανερή αντίδραση. δεύτερον, η αποσύνδεση
των εγκεφαλικών δομών μέσω διατομής των συνδετι-
κών οδών μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη παρόμοια
με τη βλάβη που προκαλείται απευθείας στις δομές αυ-
τές καθαυτές. Το κεφάλαιο 17 αναλύει αυτές τις απόψεις.

Νευροευπλαστότητα 
Τον 19ο αιώνα, η δουλειά του Γάλλου φυσιολόγου Pier -

re Flourens (1794-1867) και αργότερα του Γερμανού
φυσιολόγου Friedrich L. Goltz (1834-1902) έθεσαν σε
αμφισβήτηση και πάλι την ιδέα για εντοπισμό των εγκε-
φαλικών λειτουργιών (Flourens, 1960· Goltz, 19609).
και οι δύο κατασκεύασαν ζωικά πρότυπα για κλινικές
περιπτώσεις, αφαιρώντας μικρά τμήματα του φλοιού.
και οι δύο ανέμεναν πως τα πειραματόζωα θα έχαναν
συγκεκριμένες λειτουργίες. Ο Flourens όμως ανακά-
λυψε πως με το πέρασμα του χρόνου τα πειραματόζωά
του ανέκαμψαν από τα ελλείμματα που είχαν αρχικά
παρουσιάσει σε σημείο που έμοιαζαν να συμπεριφέ-
ρονται φυσιολογικά. Για παράδειγμα, ένα περιστέρι που
στην αρχή δεν έτρωγε ή δεν πέταγε ύστερα από κάποιο
διάστημα ανέκτησε και τις δύο αυτές ικανότητες. 

σε μία πιο δραματική εκδοχή, ο Goltz αφαίρεσε
σχεδόν όλο τον φλοιό αλλά και μεγάλο τμήμα του υπο-
κείμενου εγκεφάλου σε τρεις σκύλους και τους με-
λέτησε για 57 μέρες, 92 μέρες και 18 μήνες αντίστοι-
χα, μέχρι τον θάνατό τους. Ο σκύλος που επέζησε 18

μήνες ήταν πιο ενεργητικός από έναν φυσιολογικό σκύ-
λο. Οι περίοδοι που κοιμόταν και ξαγρυπνούσε ήταν
μικρότερες από το συνηθισμένο, αλλά συνέχιζε να λα-
χανιάζει όταν ζεσταινόταν και να τρέμει όταν κρύωνε.
Περπάταγε καλά σε ανώμαλο έδαφος και μπορούσε
να επανακτήσει την ισορροπία του όταν γλιστρούσε.
Όταν τον τοποθετούσαν σε κάποια αφύσικη στάση,
τη διόρθωνε.

σε μια περίπτωση έπειτα από τραυματισμό σε
ένα από τα πίσω πόδια, το σκυλί κούτσαινε περπατώ-
ντας με τα τρία πόδια, κρατώντας ψηλά το χτυπημένο
άκρο. Μπορούσε να προσανατολιστεί σε αγγίγματα ή
τσιμπήματα στο σώμα του και να δαγκώσει το αντι-
κείμενο που το άγγιζε, παρότι ο προσανατολισμός του
δεν ήταν πολύ ακριβής. Όταν του προσέφεραν κρέας
βουτηγμένο σε γάλα και κρέας βουτηγμένο σε πικρή
κινίνη, δεχόταν το πρώτο και απέρριπτε το δεύτερο.
αντιδρούσε σε οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα πα-
ρότι ο ουδός απόκρισής του είχε αυξηθεί, που σημαί-
νει ότι οι αισθήσεις του δεν ήταν τόσο οξείες όσο ενός
φυσιολογικού σκυλιού. Παρότι διαταραγμένες, οι
ικανότητες που επανακτήθηκαν αποκάλυπταν ξεκά-
θαρα πως το εγκεφαλικό στέλεχος που απέμενε μπο-
ρούσε να υποκαταστήσει τον φλοιό. 

αυτά τα πρώιμα πειράματα στην πραγματικότη-
τα έθεσαν τα θεμέλια για την έμφαση που αποδίδει η
νευροψυχολογία στην ανάκτηση λειτουργιών και την
προώθηση της αποκατάστασης έπειτα από εγκεφαλική
βλάβη, ακόμα και σε ακραίες περιπτώσεις όπως αυτή
που περιγράφεται στο στιγμιότυπο. Οι νευροψυχολόγοι
αναγνωρίζουν πως, παρότι μπορεί να μην ανακτηθούν
όλες οι λειτουργίες έπειτα από τραυματισμό, η ευπλα-
στότητα του εγκεφάλου μπορεί να αξιοποιηθεί ώστε
να προκύψουν σημαντικές λειτουργικές βελτιώσεις.

ιεραρχική Οργάνωση

Τα πειράματα που διεξήχθησαν από τους Flourens και
Goltz ενίσχυσαν την επιχειρηματολογία ενάντια στον
εντοπισμό των λειτουργιών και δημιούργησαν αμφιβο-
λίες για τον ρόλο του φλοιού στη συμπεριφορά. Η αφαί-
ρεση του φλοιού δεν φάνηκε να οδηγεί σε ολοκληρωτι-
κή απώλεια οποιασδήποτε λειτουργίας, παρότι φάνη-
κε πως μείωνε όλες τις λειτουργίες σε κάποιον βαθμό. 

Μία εξήγηση για την εμφανή διαφοροποίηση ανά-
μεσα στα πειράματα που υποστηρίζουν τον εντοπι-
σμό των λειτουργιών και εκείνα που παρατηρούν ανά-
κτηση των λειτουργιών είναι η ιεραρχική οργάνωση.
Ο Άγγλος νευρολόγος John Hughlings-Jackson (1835-

1911) πρότεινε αυτήν την αρχή της εγκεφαλικής ορ-
γάνωσης, σύμφωνα με την οποία οι πληροφορίες επε-
ξεργάζονται σειριακά και οργανώνονται σε μία λει-
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9. [σ.τ.έ.]: αναφέρεται στο έργο του von Bonin, G. (1960).
Some papers on the cerebral cortex. Springfield, Ill. (IL.): Charles
C. Thomas, που εμπεριέχει αρκετές σημαντικές εργασίες του πα-
ρελθόντος οι οποίες έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά από τα γαλ-
λικά και τα γερμανικά.
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Στο άρθρο του που δημοσιεύτηκε το 2007, «Conscious -
ness Without a Cerebral Cortex: A Challenge for Neuro -
science and Medicine», ο Bjorn Merker έκανε ανασκόπη-
ση των δυσκολιών στον ορισμό της συνειδητής και της
ασύνειδης συμπεριφοράς. Ας δούμε τρεις αντικρουόμε-
νες περιπτώσεις:

Περίπ τωση 1: Η Marie “Terri” Schiavo, μία γυναίκα
26 χρονών από το Σεντ Πίτερσμπεργκ της Φλόριντα, υπέ-
στη αναπνευστική και καρδιακή ανακοπή και κατέρρευ-
σε στο σπίτι της το 1990. Η Terri αρχικά δεν ανταποκρι-
νόταν σε κανένα ερέθισμα, βρισκόταν σε κωματώδη κα-
τάσταση για τρεις εβδομάδες και παρά το γεγονός ότι
άρχισε σταδιακά να επανέρχεται, η τυπική συνειδητή συ-
μπεριφορά της δεν επανήλθε. Η Terri διαγνώσθηκε με
παρατεταμένη φυτική κατάσταση: ήταν ζωντανή αλλά
αδυνατούσε να επικοινωνήσει ή να λειτουργήσει αυτόνο-
μα ακόμα και σε πολύ βασικό επίπεδο, επειδή η βλάβη
στον εγκέφαλό της ήταν τόσο εκτενής που δεν προβλε-
πόταν κανενός είδους βελτίωση.

Το 1998, ο σύζυγος και κηδεμόνας της Terri, ο Michael
Schiavo, κατέθεσε αίτημα στο δικαστήριο για να αφαιρεθεί
ο γαστρικός σωλήνας σίτισης, τονίζοντας πως η Terri δεν
θα ήθελε να ζήσει με μία τόσο σοβαρή δυσλειτουργία. Οι
γονείς της Terri, ο Robert και η Mary Schindler, ήταν αντίθε-
τοι, επικαλούμενοι την πίστη τους πως η συμπεριφορά της
Terri έδειχνε πως είχε συνείδηση και πως αγωνιζόταν για να
αναρρώσει. Σε μία θυελλώδη διαμάχη που έλαβε εθνικό
χαρακτήρα, ο Michael Schiavo επικράτησε. Ο γαστρικός
σωλήνας σίτισης της Terri αφαιρέθηκε και πέθανε 13 μέρες
μετά, στις 31 Μαρτίου του 2005, σε ηλικία 41 ετών.

Π ε ρ ί π τ ω σ η 2: Ο Giacino και οι συνεργάτες του
(2012) κατέγραψαν το περιστατικό ενός 38χρονου άντρα
που παρέμεινε σε κατάσταση ελάχιστης συνείδησης για
πάνω από έξι χρόνια ύστερα από μια επίθεση που δέχθη-

κε. Κάποιες φορές ήταν σε θέση να ψελλίσει μερικές λέ-
ξεις και να κάνει κάποιες κινήσεις αλλά δεν ήταν σε θέση
να φάει μόνος του. Κατά τη συμμετοχή του σε μια κλινική
μελέτη (ένα πείραμα που γίνεται με τη συμφωνία του
ασθενούς ή του κηδεμόνα με στόχο τη βελτίωση της θε-
ραπείας), οι ερευνητές εμφύτευσαν λεπτά ηλεκτρόδια
στο εγκεφαλικό στέλεχος του άντρα και εφάρμοζαν μικρά
ηλεκτρικά ερεθίσματα για 12 ώρες την ημέρα. (Η Ενότητα
7.2 αναλύει αυτή τη διαδικασία που ονομάζεται εν τω βά-
θει ερεθισμός του εγκεφάλου.) Η κατάσταση του ασθενούς
βελτιώθηκε δραματικά: μπορούσε να ακολουθήσει εντο-
λές, να φάει μόνος του, ακόμα και να δει τηλεόραση.

Περίπ τωση 3: Χρησιμοποιώντας τη μαγνητική το-
μογραφία, ο Adrian Owen (2013) κατέγραψε την ηλεκτρι-
κή ή μεταβολική δραστηριότητα του εγκεφάλου για να
προσδιορίσει αν οι ασθενείς που είχαν βρεθεί σε φυτική
κατάσταση για χρόνια μπορούν να απαντήσουν σε ερω-
τήσεις. Για παράδειγμα, ζητείται από τους ασθενείς να
κουνήσουν κάποιο άκρο, να απαντήσουν αν πονάνε, αν το
παιδί του αδερφού τους ονομάζεται Thomas ή να φαντα-
στούν πως παίζουν τένις. Όπως προσδιορίστηκε από την
ομάδα ελέγχου, χαρακτηριστικές αλλαγές στη δραστη-
ριότητα του εγκεφάλου σηματοδοτούν την απάντηση
του ασθενούς.

Αυτές οι δοκιμασίες όχι μόνο υποδεικνύουν επίπεδα
συνειδητότητας αλλά επιπλέον οι ασθενείς με κάποιον
βαθμό συνείδησης μπορούν να μάθουν να χρησιμοποιούν
την εγκεφαλική τους δραστηριότητα για να ελέγξουν ένα
ρομπότ ή κάποια άλλη διεπαφή εγκεφάλου - υπολογιστή
(ΔΕΥ), με αποτέλεσμα να επικοινωνούν και να αλληλεπι-
δρούν. Όπως αναλύεται λεπτομερώς στο Πορτρέτο του
Κεφαλαίου 9, η ΔΕΥ χρησιμοποιεί τα ηλεκτρικά σήματα
του εγκεφάλου για να ελέγξει συσκευές που ελέγχονται
από υπολογιστές. Αυτές οι πρωτοποριακές δυνατότητες
στο πεδίο των νευροεπιστημών βοηθούν και στην εκτί-
μηση του επιπέδου συνειδητότητας ασθενών που βρίσκο-
νται σε φυτική κατάσταση ή διαθέτουν την ελάχιστη συ-
νείδηση και επιπλέον προσφέρουν σε ασθενείς που δια-
θέτουν έναν βαθμό συνείδησης τη δυνατότητα να επικοι-
νωνήσουν και να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους.

Giacino, J., J. J. Fins, A. Machado, and N. D. Schiff. Central
thalamic deep brain stimulation to promote recovery from
chronic posttraumatic minimally conscious state: Challenges
and opportunities. Neuromodulation 15:339-349, 2012.

Merker, B. Consciousness without a cerebral cortex: A challenge
for neuroscience and medicine. Behavioural and Brain Sciences
30:63-134, 2007.

Owen, A. M. Detecting consciousness: A unique role for neuro -
imaging. Annual Review of Psychology 64:109-133, 2013.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ Το Δίλημμα της Συσχέτισης Συμπεριφοράς και Συνείδησης 

Αξονική τομογραφία εγκεφάλου ενός υγιούς ενήλικα (αριστερά)
και ενός ασθενούς σε κώμα (δεξιά). (Αριστερά: Du Cane Medical
Imaging Ltd./Science Source. Δεξιά: Zephyr/Science Source).



τουργική ιεραρχία (1931). Το κάθε διαδοχικά υψηλό-
τερο επίπεδο ελέγχει ολοένα και πιο περίπλοκα στοι-
χεία της συμπεριφοράς μέσω των χαμηλότερων επι-
πέδων οργάνωσης.

συχνά, ο Hughlings-Jackson περιέγραφε το νευ-
ρικό σύστημα σαν να είχε τρία επίπεδα οργάνωσης –
τον νωτιαίο μυελό, το εγκεφαλικό στέλεχος και τον
πρόσθιο εγκέφαλο– που είχαν αναπτυχθεί διαδοχικά
κατά την εξέλιξη. έξίσου συχνά, όμως, δεν αντιστοί-
χιζε κάποια συγκεκριμένη ανατομική περιοχή στο κά-
θε επίπεδο. Ο Hughlings-Jackson πρότεινε πως οι ασθέ-
νειες ή οι βλάβες που επηρεάζουν τα ανώτερα επίπεδα
της εγκεφαλικής ιεραρχίας προκαλούν διάλυση ορ-

γάνωσης, την αντίθετη δηλαδή διαδικασία από αυτήν
της εξέλιξης: τα ζώα ως εκ τούτου θα συνέχιζαν να
επιδεικνύουν ένα ρεπερτόριο συμπεριφορών, αλλά
αυτές θα ήταν απλούστερες και πιο αντιπροσωπευτι-
κές ενός ζώου στο οποίο δεν έχει ακόμα εξελιχθεί η
εγκεφαλική δομή που λείπει. 

αυτή η περιγραφή ταιριάζει στα συμπτώματα που
παρουσίασαν οι σκύλοι του Goltz. Η θεωρία του Hugh -

lings-Jackson δημιούργησε την άποψη ότι οι λειτουρ-
γίες δεν αντιπροσωπεύονται απλώς σε μία μόνο περιο-
χή στον εγκέφαλο αλλά επανα-αντιπροσωπεύονται στον
νεόφλοιο, το εγκεφαλικό στέλεχος και τον νωτιαίο
μυελό, όπως αναλύεται στην ένότητα 10.3. Έτσι, για
να κατανοήσουμε μία λειτουργία όπως το βάδισμα
χρειάζεται να κατανοήσουμε τι προσφέρει κάθε επί-
πεδο οργάνωσης σε αυτή τη συμπεριφορά. 

συστήματα Πολλαπλής Μνήμης 
Οι άνθρωποι συνήθως περιγράφουν τη μνήμη ως ενιαία
– όπως, για παράδειγμα: «Έχω κακή μνήμη». Τα συ-
μπεράσματα όμως που προκύπτουν ύστερα από πε-
ρισσότερες από έξι δεκαετίες ερευνών είναι πως μέσα
στον εγκέφαλο λειτουργούν πολλά συστήματα μνήμης.
Η σύγχρονη έρευνα πάνω στη μνήμη ξεκίνησε το 1953,
όταν ο νευροχειρουργός William B. Scoville αφαίρε-
σε ένα μέρος των κροταφικών λοβών από το αριστερό
και το δεξί ημισφαίριο του ασθενούς H.M. για να θε-
ραπεύσει την επιληψία του, μία κατάσταση που χα-
ρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες κρίσεις οι
οποίες επιφέρουν διαταραχές της συνείδησης. Με τη
χειρουργική επέμβαση αντιμετωπίστηκε η επιληψία
αλλά στον H.M. παρέμεινε ένα σοβαρό πρόβλημα μνή-
μης: αμνησία, μερική ή ολική απώλεια μνήμης (Sco -

ville & Milner, 1957).

Ο H.M. μελετήθηκε για πάνω από 50 χρόνια, και
έχουν γραφτεί περισσότερα επιστημονικά άρθρα γι’
αυτόν απ’ ό,τι για οποιονδήποτε άλλον ασθενή (Cor -

kin, 2000). Η περίπτωσή του, που αναλύεται λεπτομε-
ρώς στο κεφάλαιο 18, μαρτυρά πως μία σειρά δομών

στον εγκέφαλο κωδικεύουν τις μνήμες και ανεξάρτη-
τα και παράλληλα, αντί μίας μοναδικής δομής. Ο H.M.

φαινόταν πως είχε διατηρήσει μνήμες από το διάστη-
μα πριν από τη χειρουργική επέμβαση αλλά αδυνα-
τούσε να δημιουργήσει καινούργιες αναμνήσεις που
να διαρκούν για περισσότερο από μερικά δευτερόλε-
πτα ή λεπτά. Παρ’ όλα αυτά, μπορούσε να αποκτήσει
εκ νέου κινητικές δεξιότητες αλλά δεν μπορούσε να
θυμηθεί πώς τις έμαθε. Έτσι, οι περιπτώσεις του H.M.

και του L.D., του οποίου η περίπτωση περιγράφεται
στην αρχή του κεφαλαίου, μαρτυρούν πως οι δομές του
εγκεφάλου για την εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων
και εκείνες που είναι υπεύθυνες για την απομνημό-
νευση της ύπαρξης αυτών των δεξιοτήτων είναι δια-
φορετικές.

Η μελέτη της αμνησίας προτείνει πως, όταν κά-
ποιος έχει μία αξιομνημόνευτη εμπειρία, κωδικεύει
ταυτοχρόνως διαφορετικά μέρη της εμπειρίας σε δια-
φορετικά τμήματα του εγκεφάλου. Η χωρική διάστα-
ση αποθηκεύεται σε μία περιοχή του εγκεφάλου, το
συναισθηματικό περιεχόμενο σε άλλη, τα συμβάντα
που συνθέτουν την εμπειρία σε κάποια άλλη και ούτω
καθεξής. στην πραγματικότητα, πουθενά στον εγκέ-
φαλο δεν συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία της εμπει-
ρίας για να διαμορφώσουν «την ανάμνηση».

Πώς συνδέει ο εγκέφαλος μεμονωμένα και ποικί-
λα αισθητηριακά και κινητικά συμβάντα σε μία ενιαία
αντίληψη, συμπεριφορά ή ανάμνηση; αυτό το πρό-

βλημα σύνδεσης εκτείνεται από τις αντιληπτικές, στις
κινητικές και τις γνωστικές διεργασίες, οι επιμέρους
διεργασίες των οποίων διαμεσολαβούνται από διαφο-
ρετικές δομές του εγκεφάλου. Η ουσία του γρίφου:
παρότι ο εγκέφαλος αναλύει αισθητηριακά συμβάντα
μέσω πολλαπλών παράλληλων οδών που δεν συγκλί-
νουν σε μία εγκεφαλική περιοχή, αντιλαμβανόμαστε
μία ενιαία εμπειρία, όπως μία ανάμνηση. ανακαλού-
με την ανάμνηση ενός γεγονότος ενώ στην πραγμα-
τικότητα έχουμε πολλαπλές ξεχωριστές αναμνήσεις,
καθεμία αποθηκευμένη σε διαφορετική περιοχή του
εγκεφάλου.

Δύο έγκέφαλοι
στις αρχές της δεκαετίας του 1960, προκειμένου να
αποτρέψουν την εξάπλωση ανεξέλεγκτων επιληπτι-
κών κρίσεων από το ένα ημισφαίριο στο άλλο σε μία
ομάδα ασθενών, δύο νευροχειρουργοί, ο Joseph Bogen

και o Phillip Vogel, έκοψαν το μεσολόβιο και τους μι-
κρότερους συνδέσμους που ενώνουν τα δύο εγκεφα-
λικά ημισφαίρια. Ουσιαστικά, οι επεμβάσεις αυτές δη-
μιούργησαν δύο εγκεφάλους από έναν. Η επέμβαση
βοήθησε στη μείωση των επιληπτικών κρίσεων και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με διατο-
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μή του μεσολοβίου. Ο Roger W. Sperry διεξήγαγε μία
σειρά μελετών σε αυτούς τους ασθενείς και προσέφε-
ρε μία καινούργια προοπτική για τον τρόπο λειτουρ-
γίας του κάθε ημισφαιρίου.

Ο Sperry εκμεταλλεύτηκε την ανατομία των αι-
σθητηριακών οδών που κατά προτίμηση προβάλλουν
στο ετερόπλευρο ημισφαίριο, και παρουσίασε στους
ασθενείς με διατομή του μεσολοβίου ξεχωριστές πλη-
ροφορίες στο αριστερό και το δεξί ημισφαίριο. Παρότι
βουβό, το δεξί ημισφαίριο μπορούσε να κατανοήσει
λέξεις οι οποίες εκφωνούνταν, μπορούσε να διαβάσει
τυπωμένες λέξεις, να υποδείξει τα αντίστοιχα αντι-
κείμενα ή εικόνες και να ταιριάξει εικόνες ή αντικεί-
μενα με λέξεις που παρουσιάζονταν προφορικά ή γρα-
πτά και αντιστρόφως. (Οι ένότητες 11.2 και 17.4 εμ-
βαθύνουν στα φαινόμενα του διχασμένου εγκεφάλου.)

στην ομιλία που έδωσε όταν έλαβε το Νόμπελ, ο
Sperry (1981) κατέληξε πως κάθε ημισφαίριο έχει συ-
μπληρωματική αυτογνωσία και κοινωνική συνείδη-
ση και πως μεγάλο κομμάτι της εσωτερικής διανοη-
τικής ύπαρξης, ιδιαίτερα στο δεξί ημισφαίριο, δεν εί-
ναι δυνατό να το αναλύσουμε χρησιμοποιώντας τη
γλώσσα που μιλάμε. Ο Sperry πρότεινε πως μία νευ-
ροψυχολογία που δεν αποδέχεται την ύπαρξη μίας
προσωπικής διανοητικής ύπαρξης και βασίζεται μό-
νο στην ποσοτική, αντικειμενική μέτρηση της συμπε-
ριφοράς δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως τον εγκέ-
φαλο στον οποίο η εσωτερική εμπειρία αποτελεί αυ-
τόνομα αίτιο της εμφάνισης μιας συμπεριφοράς. 

συνειδητές και ασύνειδες Νευρωνικές Οδοί 
Τον Φεβρουάριο του 1988, κοντά στο Μιλάνο της ιτα-
λίας, η D.F. έπαθε δηλητηρίαση από μονοξείδιο του
άνθρακα που προκλήθηκε από μία χαλασμένη συσκευή
θέρμανσης. καθώς το μονοξείδιο του άνθρακα αντι-
καθιστούσε το οξυγόνο στο αίμα της, ο εγκέφαλος της
D.F. στερούνταν οξυγόνο και έτσι βυθίστηκε σε κώ-
μα. Όταν επανάκτησε τις αισθήσεις της στο νοσοκο-
μείο, η D.F. ήταν σε εγρήγορση, μπορούσε να μιλήσει
και να καταλάβει ό,τι της έλεγαν, αλλά δεν μπορούσε
να δει τίποτα. διαγνώστηκε με φλοιική τύφλωση, απο-
τέλεσμα βλάβης στον οπτικό φλοιό στο πίσω μέρος του
ινιακού λοβού και όχι κάποιας βλάβης στα μάτια της.

Η D.F. επανάκτησε τελικά ένα μέρος της όρασής
της: μπορούσε να δει χρώματα και να αναγνωρίσει ακό-
μα και το υλικό διαφόρων αντικειμένων βάσει του χρώ-
ματός τους. Η πάθησή της ονομάζεται οπτική αγνωσία

μορφής: δεν μπορούσε να δει το σχήμα των αντικει-
μένων ούτε και να τα αναγνωρίσει οπτικά με βάση το
σχήμα τους. Η οξύτητα της όρασης της D.F. ήταν φυ-
σιολογική, αλλά δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τις ορι-
ζόντιες και τις κάθετες γραμμές. δεν μπορούσε να

αναγνωρίσει αντικείμενα ή απεικονίσεις αντικειμέ-
νων. Μπορούσε να ζωγραφίσει αντικείμενα από μνή-
μης αλλά δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τα αντικεί-
μενα που είχε ζωγραφίσει.

Μία μέρα στην κλινική του σεντ Άντριους στη
σκοτία, ο David Milner, νευροψυχολόγος από τη σκο-
τία, και ο καναδός νευροψυχολόγος Melvyn Goodale

παρατήρησαν πως η D.F. άπλωσε με επιτυχία το χέρι
της και έπιασε ένα μολύβι που της προσέφεραν. Παρ’
όλα αυτά, δεν μπορούσε ούτε να το δει ούτε να ανα-
γνωρίσει αν ο προσανατολισμός του ήταν οριζόντιος
ή κάθετος. Η ικανότητα της D.F. να εκτελέσει αυτή
την πράξη παρουσίαζε κάτι παράδοξο. Πώς μπορού-
σε να απλώσει το χέρι και να πιάσει το μολύβι όταν,
ταυτοχρόνως, δεν μπορούσε να αναφέρει στους νευ-
ροψυχολόγους τι είδε;

σε ακόλουθες δοκιμασίες, η D.F. φάνηκε ότι μπο-
ρούσε να διαμορφώσει το σχήμα του χεριού της με τέ-
τοιον τρόπο ώστε να πιάσει πολλά αντικείμενα τα
οποία δεν μπορούσε να αναγνωρίσει και ότι μπορού-
σε να περπατήσει αποφεύγοντας αντικείμενα τα οποία
δεν έβλεπε. έν συντομία, η D.F. φαίνεται ότι μπορού-
σε να δει αν χρειαζόταν να κινηθεί για να κάνει κά-
ποια ενέργεια, ειδάλλως, αδυνατούσε να δει τα σχή-
ματα των αντικειμένων. (Η περίπτωση της D.F. πα-
ρουσιάζεται εκτενώς στην ένότητα 13.4.)

Η οπτική αγνωσία της D.F. βρίσκεται σε αντίθε-
ση με τις δυσλειτουργίες που παρουσιάζουν ασθενείς
των οποίων η οπτική αταξία (τάξη, που σημαίνει «κί-
νηση προς») προκαλεί λάθη στην κίνηση για να πιά-
σουν κάποιο αντικείμενο ενώ είναι σε θέση να το πε-
ριγράψουν με ακρίβεια. Οι βλάβες στον εγκέφαλο ασθε-
νών με αγνωσία όπως η D.F. βρίσκονται σε δομές που
απαρτίζουν μία οδό, το κοιλιακό ρεύμα, το οποίο ξε-
κινάει από τον οπτικό φλοιό και καταλήγει στον κρο-
ταφικό λοβό και εξυπηρετεί την αναγνώριση των αντι-
κειμένων. Οι εγκεφαλικές βλάβες σε ασθενείς με οπτι-
κή αταξία εντοπίζονται σε δομές που σχηματίζουν
μία οδό από τον οπτικό προς τον βρεγματικό φλοιό,
ονομάζεται ραχιαίο ρεύμα, και καθοδηγεί τις κινήσεις
σε σχέση με τα αντικείμενα (Εικόνα 1.8).

Οι Goodale και Milner (2004) πρότειναν πως το
κοιλιακό ρεύμα μεσολαβεί στις ενέργειες που ελέγ-
χονται από τη συνειδητή οπτική αντίληψη, ενώ το ρα-
χιαίο ρεύμα μεσολαβεί στις ενέργειες που ελέγχονται
από ασύνειδες οπτικές διεργασίες. Παρότι πιστεύου-
με πως καθοδηγούμε τις οπτικές ενέργειές μας συνει-
δητά, πολλά από αυτά που μας προσφέρει η όραση γί-
νονται εκτός των συνειδητών οπτικών εμπειριών μας
και στην ουσία η όραση χρησιμοποιεί υπολογισμούς
που γίνονται μηχανικά στη φύση. Η όραση λοιπόν,
όπως και η γλώσσα και η μνήμη, δεν είναι ενιαία.
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Ως εκ τούτου, και άλλα αισθητηριακά συστήμα-
τα δεν είναι ενιαία αλλά αντιθέτως αποτελούνται από
ξεχωριστές οδούς που διαμεσολαβούν για ασύνειδες
ή συνειδητές ενέργειες. Παρ’ όλα αυτά, βιώνουμε μία
αδιάλειπτη, ενιαία αλληλεπίδραση μεταξύ συνειδη-
τών και ασύνειδων ενεργειών. Βιώνουμε τον κόσμο
και τους εαυτούς μας στο σύνολό τους, σε τέτοιον βαθ-
μό που σε περίπτωση εγκεφαλικής βλάβης, όπως η
κρανιοεγκεφαλική βλάβη του L.D. που περιγράφεται
στο Πορτρέτο του κεφαλαίου, οι ασθενείς ίσως να μην
μπορούν να αναγνωρίσουν τις δυσλειτουργίες της συ-
μπεριφοράς τους. Το παράδοξο που αποκαλύφθηκε
από την ανακάλυψη της συνειδητής και της ασύνει-
δης όρασης είναι πως η νευροψυχολογία, στην προ-
σπάθειά της να εξηγήσει τη συνειδητή συμπεριφορά
μας, πρέπει να αναγνωρίσει και να εξηγήσει και την
ασύνειδή μας συμπεριφορά.

1.4. Η Θεωρία του Νευρώνα 

Παράλληλα με τη θεωρία του εγκεφάλου, σύμφωνα
με την οποία ο εγκέφαλος είναι υπεύθυνος για το σύ-
νολο της συμπεριφοράς, η δεύτερη κύρια πηγή ευρη-
μάτων που επηρεάζει τη σύγχρονη νευροψυχολογία
είναι η θεωρία του νευρώνα, σύμφωνα με την οποία η
μονάδα της εγκεφαλικής δομής και λειτουργίας είναι
το νευρικό κύτταρο. σε αυτήν την ενότητα, εισάγου-
με τις τρεις πτυχές της θεωρίας του νευρώνα: (1) οι
νευρώνες είναι διακριτά, αυτόνομα κύτταρα που αλ-
ληλεπιδρούν αλλά δεν είναι συνδεδεμένα με φυσικό
τρόπο, (2) οι νευρώνες στέλνουν ηλεκτρικά σήματα τα
οποία έχουν χημική βάση, και (3) οι νευρώνες χρη-
σιμοποιούν χημικά σήματα για να επικοινωνήσουν
μεταξύ τους.

κύτταρα του Νευρικού συστήματος

Το νευρικό σύστημα αποτελείται από δύο είδη κυττά-
ρων, τους νευρώνες και τα νευρογλοιακά κύτταρα ή

κύτταρα της γλοίας (από την ελληνική λέξη γλοιός για
την «κόλλα»). Οι νευρώνες παράγουν τη συμπεριφο-
ρά μας και είναι υπεύθυνοι για την ευπλαστότητα του
εγκεφάλου, επιτρέποντάς μας έτσι να μαθαίνουμε και
να προσαρμοζόμαστε. Τα νευρογλοιακά κύτταρα βοη-
θούν τους νευρώνες διατηρώντας τους μαζί (μερικά
νευρογλοιακά κύτταρα πραγματικά λειτουργούν σαν
κόλλα) και προσφέρουν άλλες υποστηρικτικές λει-
τουργίες, όπως για παράδειγμα η μεταφορά θρεπτικών
συστατικών και η αποβολή απορριμμάτων. Το νευρι-
κό σύστημα του ανθρώπου αποτελείται από περίπου
85 δισεκατομμύρια νευρώνες και 86 δισεκατομμύρια
νευρογλοιακά κύτταρα (Azavedo et al., 2009).

Η Εικόνα 1.9 παρουσιάζει τα τρία βασικά μέρη
ενός νευρώνα. Η κεντρική περιοχή ονομάζεται κυτ-

ταρικό σώμα, ή αλλιώς σώμα (από την αντίστοιχη ελ-
ληνική λέξη και τη ρίζα των λέξεων όπως «σωματι-
κό»). Οι περισσότερες από τις διακλαδώσεις που προ-
εκβάλλουν από έναν νευρώνα ονομάζονται δενδρίτες

(«κλαρί» στα λατινικά10), αλλά η κύρια «ρίζα» ονο-
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▲ έικόνα 1.8.  Νευρωνικές Οδοί  
Το ραχιαίο και το κοιλιακό ρεύμα διαμεσολαβούν για την όραση
για δράση και την όραση για την αναγνώριση αντίστοιχα.

Κυτταρικό
σώμα

Δενδρίτες

Νευράξονας

▲ έικόνα 1.9.  κύρια Μέρη του Νευρώνα

10. [σ.τ.έ.]: Προέρχεται από την ελληνική λέξη δένδρο.



μάζεται νευράξονας (άξονας του νευρικού κυττάρου
από την αντίστοιχη ελληνική λέξη «άξων»). Ο νευ-
ρώνας έχει μόνο έναν νευράξονα, αλλά οι περισσότε-
ροι νευρώνες έχουν πολλούς δενδρίτες. Όπως θα δεί-
τε, κάποιοι έχουν τόσο πολλούς δενδρίτες που μοιά-
ζουν με θάμνους.

Οι δενδρίτες και ο νευράξονας είναι προεκτάσεις
του κυτταρικού σώματος του νευρώνα, που συμβάλ-
λουν στην αύξηση της επιφάνειας του κυττάρου ώστε
να αυξηθούν οι αλληλεπιδράσεις του με άλλα κύττα-
ρα. Οι δενδρίτες μπορούν να φτάσουν σε μήκος πολ-
λών χιλιοστών, αλλά ο νευράξονας μπορεί να φτάνει
σε μήκος έως και ένα μέτρο, όπως ακριβώς συμβαίνει
με τους νευράξονες στην κινητική οδό που εκτείνονται
από τον φλοιό έως τον νωτιαίο μυελό. στις καμηλο-
παρδάλεις οι αντίστοιχοι εγκεφαλονωτιαίοι νευρά-
ξονες έχουν μήκος αρκετών μέτρων.

Η κατανόηση της συμπεριφοράς που παράγεται
από δισεκατομμύρια κύτταρα, πολλά από τα οποία
έχουν εκτενείς και περίπλοκες προεκτάσεις, είναι μία
δύσκολη διαδικασία. Φανταστείτε μόνο τι σκέφτο-
νταν οι πρώτοι ανατόμοι με τα απαρχαιωμένα μικρο-
σκόπια, όταν άρχισαν να διακρίνουν κάποιες από τις
δομικές λεπτομέρειες του εγκεφάλου. Τον 19ο αιώνα
με την ανάπτυξη ισχυρών μικροσκοπίων και τεχνικών
που μπορούν να τονίσουν επιλεκτικά συγκεκριμένες
δομές, δημιουργήθηκαν καλύτερες περιγραφές των νευ-
ρώνων. Πιο σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις αποκά-
λυψαν τον τρόπο που λειτουργούν οι νευρώνες, πώς
λαμβάνουν πληροφορίες στους δενδρίτες τους και πώς
ο νευράξονάς τους επηρεάζει άλλους νευρώνες, δια-
δικασία που αναλύεται λεπτομερώς στα κεφάλαια 4
και 5.

αναγνωρίζοντας τον Νευρώνα

Οι πρώτοι ανατόμοι που ασχολήθηκαν με την εξέτα-
ση της υποδομής του νευρικού συστήματος βρήκαν
μία λευκή ουσία σαν ζελατίνη, σχεδόν κολλώδη. Τε-
λικά ανακάλυψαν πως αν τη διατηρούσαν μέσα σε
φορμαλδεΰδη, η οποία αλλάζει τη δομή των πρωτεϊ-
νών του εγκεφάλου, η κόλλα μπορούσε να στερεοποιη -
θεί, να τεμαχιστεί σε λεπτές τομές και να εξεταστεί
με το μικροσκόπιο. Ο Amunts και οι συνεργάτες του
(2013) χρησιμοποίησαν αυτή τη διαδικασία και δη-
μιούργησαν τον «BigBrain», έναν τρισδιάστατο άτ-
λαντα υψηλής ευκρίνειας, που αποτελεί το πιο λε-
πτομερές μοντέλο εγκεφάλου του ανθρώπου που έχει
φτιαχτεί ποτέ (βλ. ένότητα 10.2). Για να δημιουργή-
σουν τον BigBrain οι τεχνικοί τεμάχισαν τον εγκέ-
φαλο μίας εξηνταπεντάχρονης γυναίκας σε 7.000 το-
μές (Εικόνα 1.10).

Οι πρώτες θεωρίες, συμπεριλαμβανομένης και αυ-
τής του καρτέσιου, περιέγραφαν τα νεύρα ως κοίλους
σωλήνες γεμάτους με υγρό (θυμηθείτε την έικόνα 1.3).
Παρ’ όλα αυτά, στα τέλη της δεκαετίας του 1600, ο
Anton van Leeuwenhoek (1632-1723), ο πρώτος κυτ-
ταρικός ανατόμος, εξέτασε τα νεύρα χρησιμοποιώ-
ντας ένα πρωτόγονο μικροσκόπιο, και δεν βρήκε κάτι
τέτοιο. Με τη βελτίωση των μικροσκοπίων άρχισε να
δίνεται ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή στην εξέτα-
ση των νεύρων, οδηγώντας τελικά στην αναγνώριση
ότι τα κύτταρα αποτελούν τις βασικές δομικές μονά-
δες τους, όπως ακριβώς και με το υπόλοιπο σώμα.

αυτό το εύρημα προέκυψε με την εξέλιξη που ση-
μειώθηκε στην απεικόνιση των κυττάρων – τη χρώ-
ση, η οποία μας επιτρέπει να διακρίνουμε διαφορετι-
κά μέρη του νευρικού συστήματος και των κυττάρων.
διάφορες χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνταν για
τη βαφή ρούχων στη γερμανική υφαντουργεία εφαρ-
μόστηκαν σε λεπτές φέτες εγκεφαλικού ιστού με ποι-
κίλα αποτελέσματα. Οι βαφές αλληλεπιδρούσαν με
διαφορετικά χημικά στοιχεία μέσα στο κύτταρο και
μερικές προκαλούσαν επιλεκτική χρώση στο κυττα-
ρικό σώμα, άλλες στον πυρήνα του κυττάρου και άλ-
λες στον νευράξονα. Η πιο εντυπωσιακή χρώση κυτ-
τάρου προέκυψε από την εφαρμογή χημικών ουσιών
για την εμφάνιση φωτογραφιών στον ιστό του νευρι-
κού συστήματος.

Το 1875, ο ιταλός ανατόμος Camillo Golgi (1843-

1926) εμπότισε ένα κομμάτι ιστού με νιτρικό άργυρο
(μία από τις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την εμ-
φάνιση ασπρόμαυρων φωτογραφιών) και ανακάλυψε
πως μερικά κύτταρα –το κυτταρικό σώμα, οι δενδρί-
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▲ έικόνα 1.10.  Η κατασκευή του «BigBrain»  
Μία μία τεμαχίζονται πολύ λεπτές τομές του εγκεφάλου, οι οποίες
τοποθετούνται σε έναν ιμάντα μεταφοράς, ταξινομούνται για
χρώση, απεικόνιση και ψηφιακή ανασυναρμολόγηση στον άτ-
λαντα του «BigBrain», το πιο λεπτομερές τρισδιάστατο μοντέλο
του ανθρώπινου εγκεφάλου. (K. Amunts et al., Science, 2013)



τες και ο νευράξονας– είχαν καλυφθεί εντελώς με άρ-
γυρο. αυτή η τεχνική επέτρεψε την απεικόνιση ολό-
κληρου του νευρώνα και όλων των απολήξεών του για
πρώτη φορά. Ο Golgi δεν ανέφερε ποτέ τι τον οδήγη-
σε σε αυτή την αξιοσημείωτη ανακάλυψη.

Ο ισπανός ανατόμος Santiago Ramόn y Cajal

(1852-1934) χρησιμοποίησε την τεχνική του Golgi με
τη χρώση αργύρου για να εξετάσει τους εγκεφάλους
νεοσσών σε διάφορες ηλικίες και σχεδίασε εξαιρετικά
τους νευρώνες σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης
(1973). Μπόρεσε να παρατηρήσει την ανάπτυξη του
νευρώνα από ένα απλό κυτταρικό σώμα με μερικές
προεκτάσεις σε ένα πολύπλοκο κύτταρο με πολλές
προεκτάσεις (Εικόνα 1.11). δεν είδε όμως ποτέ συν-
δέσεις μεταξύ των κυττάρων.

Ο Golgi και ο Cajal ερμήνευσαν διαφορετικά τις
παρατηρήσεις τους. Ο Golgi πρότεινε πως οι νευρώ-
νες συνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν ένα δί-
κτυο11 και έτσι προσφέρουν τη βάση για έναν ολιστι-
κό νου. Ο Cajal πρότεινε πως οι νευρώνες είναι αυτό-
νομοι και προσφέρουν τη βάση για τον εντοπισμό
των λειτουργιών. Η δριμύτατη αντιπαράθεσή τους εκ-
δηλώθηκε κατά τη διάρκεια των ομιλιών τους το 1906
στην τελετή των βραβείων Νόμπελ, όπου ο Golgi υπο-

στήριζε τη θεωρία του για το δίκτυο των νευρώνων
και ο Cajal την υπόθεσή του για τον νευρώνα. Οι ει-
κόνες που προσέφεραν τα ηλεκτρονικά μικροσκόπια
αργότερα στον 20ό αιώνα δικαιώνουν τη θεωρία του
νευρώνα του Cajal.

συσχετίζοντας την Ηλεκτρική 
Δραστηριότητα στους Νευρώνες 
με τη συμπεριφορά

Οι πρώτες ενδείξεις για το πώς λειτουργούν οι νευρώ-
νες εμφανίστηκαν τον 18ο αιώνα με τον ιταλό φυσικό
Luigi Galvani (1737-1798) να ανακαλύπτει πως η ηλε-
κτρική διέγερση των νεύρων ενός βατράχου προκαλεί
σύσπαση των μυών. Η ιδέα γι’ αυτό το πείραμα προέ -
κυψε όταν ο Galvani παρατήρησε ότι τα πόδια των βα-
τράχων που κρέμονταν από μεταλλικά σύρματα στην
αγορά τινάζονταν κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρικής
καταιγίδας. στη συνέχεια, πολλές μελέτες ασχολήθη-
καν με το πώς η αγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στο σώ-
μα μπορεί να σχετίζεται με τη ροή πληροφοριών στους
νευρώνες (Brazier, 1959).

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πείραμα που αποδει-
κνύει ότι η ροή πληροφοριών στον εγκέφαλο έχει ηλε-
κτρική βάση προέρχεται από τις μελέτες του Gustav

Theodor Fritsch (1838-1929) και του Eduard Hitzig

(1838-1907) τη δεκαετία του 1870. Η τεχνική που χρη-
σιμοποίησαν περιλάμβανε την τοποθέτηση ενός λε-
πτού, μονωμένου καλωδίου, ενός ηλεκτροδίου, πάνω
ή μέσα στον φλοιό και την παροχή ενός ασθενούς ηλε-
κτρικού ρεύματος από τη μη μονωμένη άκρη του
καλωδίου, διεγείροντας έτσι τον ιστό κοντά σε αυτή
(Fritsch & Hitzig, 1960). Ο Hitzig μπορεί να είχε εμπνευ-
στεί την ηλεκτρική διέγερση του φλοιού από μία πα-
ρατήρηση που έκανε ενώ φρόντιζε μία πληγή στο κε-
φάλι ενός στρατιώτη κατά τη διάρκεια του Πρωσικού
πολέμου: ο μηχανικός ερεθισμός του εγκεφάλου του
στρατιώτη στο ένα ημισφαίριο προκαλούσε συσπά-
σεις στα άκρα της αντίθετης πλευράς. 

Οι Fritsch και Hitzig πραγματοποίησαν επιτυχη-
μένα πειράματα με ένα κουνέλι και μετά με έναν σκύ-
λο. απέδειξαν πως ο ηλεκτρικός ερεθισμός του φλοιού
προκαλεί κίνηση. έπίσης, ο φλοιός όχι μόνο διεγειρό-
ταν αλλά διεγειρόταν και επιλεκτικά. Η διέγερση του
μετωπιαίου λοβού προκαλούσε κινήσεις της αντίθε-
της πλευράς του σώματος, ενώ η διέγερση του βρεγ-
ματικού λοβού δεν προκαλούσε καμία κίνηση. Η διέ-
γερση συγκεκριμένων περιοχών του μετωπιαίου λοβού
προκαλούσε την κίνηση συγκεκριμένων μελών του
σώματος –για παράδειγμα, του λαιμού, των πρόσθιων
και των οπίσθιων άκρων (Εικόνα 1.12)– προτείνοντας
πως ο φλοιός δημιουργεί τοπογραφικές νευρωνικές -
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11. [σ.τ.έ.]: Η θεώρηση του Golgi για τον εγκέφαλο ανα-
φέρεται και ως κυτταρικό συγκύτιο.

(A )
(B )

(C )

( )Α
( )Β

( )Γ

( )Δ

Κυτταρικό
σώμα

Δενδρίτες

Νευράξονας

1 2

3 4

Οι αρχικοί δενδρίτες
κλαδεύονται...

... και όσοι παραμένουν αναπτύσσονται
ώστε να δημιουργήσουν μία συστάδα.

Ένας νευράξονας με δύο
παράπλευρους κλάδους...

... διαμορφώνεται σε έναν νευράξονα με
πλειάδα παράπλευρων διακλαδώσεων.

Παράπλευροι
κλάδοι

▲ έικόνα 1.11.  ανάπτυξη του Νευρώνα   
Οι διαδοχικές φάσεις (A-Δ) στην ανάπτυξη ενός είδους νευρώνα
που ονομάζεται κύτταρο Purkinje, όπως τις σχεδίασε ο Ramόn y
Cajal (1937) μοιάζουν με την αναλογία κήπου - θάμνου. 



χωρικές αναπαραστάσεις των διαφορετικών μελών
του σώματος. Η μελέτη αυτής της τοπογραφικής ορ-

γάνωσης σε πολλές εγκεφαλικές λειτουργίες παραμέ-
νει κεντρικό θέμα της έρευνας μέχρι και σήμερα.

Το πρώτο πείραμα που περιέγραψε την ηλεκτρική
διέγερση στον φλοιό του ανθρώπου παρουσιάστηκε
το 1874 από τον Roberts Bartholow (1831-1904), έναν
γιατρό από το σινσινάτι. Η Marry Rafferty, μία ασθε-
νής που θεράπευε, είχε μία δυσμορφία του κρανίου που
άφηνε εκτεθειμένο ένα μέρος του φλοιού σε κάθε ημι-
σφαίριο. Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από τη
γνωμάτευση του Bartholow:

Παρατήρηση 3. έισήχθη μία μονωμένη βελόνα μέσα
στον αριστερό οπίσθιο λοβό έτσι ώστε το μη μονωμέ-
νο τμήμα να είναι εντελώς βυθισμένο στην εγκεφαλι-
κή ουσία. Η άλλη μονωμένη βελόνα τοποθετήθηκε
σε επαφή με τη σκληρή μήνιγγα, σε απόσταση ενός τε-
τάρτου της ίντσας από την πρώτη. Όταν έκλεινε το κύ-
κλωμα, προέκυπταν μυϊκές συσπάσεις στα δεξιά άνω
και κάτω άκρα, σύμφωνα και με τις προηγούμενες πα-
ρατηρήσεις. Προέκυψαν, επίσης, ασθενής αλλά ορα-
τή σύσπαση του αριστερού ανελκτήρα μυός του άνω
βλεφάρου και διαστολή των κορών των οφθαλμών. Η
Mary παραπονέθηκε πως είχε μία πολύ έντονη και δυ-

σάρεστη αίσθηση μυρμηγκιάσματος και στα δύο δε-
ξιά άκρα, ειδικά στο δεξί χέρι, το οποίο και έπιασε με
το αριστερό της χέρι και το έτριψε έντονα. Παρά τον
πολύ εμφανή πόνο από τον οποίο υπέφερε, χαμογέλα-
σε σαν να διασκέδαζε. (Bartholow, 1874)

Η δημοσίευση του Bartholow προκάλεσε κοινωνική
κατακραυγή και αναγκάστηκε να φύγει από το σινσι-
νάτι. Παρ’ όλα αυτά, είχε αποδείξει πως η τεχνική της
ηλεκτρικής διέγερσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
ένα άτομο που έχει τις αισθήσεις του και το οποίο μπο-
ρεί να αναφέρει τις υποκειμενικές αισθήσεις που ένιω-
σε λόγω της διέγερσης. (Ο πόνος που ανέφερε η Raf -

ferty δεν προκλήθηκε από τη διέγερση των υποδοχέων
πόνου στον εγκέφαλο –επειδή δεν υπάρχουν– αλλά
πιθανώς προκλήθηκε από κάποιο μέρος του εγκεφά-
λου που φυσιολογικά δέχεται το μήνυμα του πόνου
από αλλά μέρη του σώματος.)

κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, η επιστημο-
νική κοινότητα όρισε κανόνες δεοντολογίας για την
έρευνα σε ανθρώπους και πειραματόζωα, και ο ερεθι-
σμός του εγκεφάλου χρησιμοποιήθηκε έκτοτε σε πολ-
λές νευροχειρουργικές διαδικασίες, συμπεριλαμβα-
νομένης και της βελτίωσης των λειτουργιών ασθενών
που πάσχουν από κατάσταση ελάχιστης συνείδησης,
όπως περιγράφεται στο στιγμιότυπο στη σελίδα 00.
Μπορούν επίσης να διεξαχθούν πειράματα χωρίς να
καταφεύγουμε σε πρακτικές όπως η τοποθέτηση ηλε-
κτροδίων στον εγκέφαλο ανθρώπων που έχουν συνεί-
δηση. Για παράδειγμα, με τη χρήση του διακρανιακού

μαγνητικού ερεθισμού, οι ερευνητές προκαλούν ηλε-
κτρική ενεργοποίηση του εγκεφάλου περνώντας μία
μαγνητισμένη σπείρα πάνω από το κρανίο (βλ. ένό-
τητα 7.2). αυτή η μη επεμβατική τεχνική επιτρέπει
στους ερευνητές να μελετήσουν πώς ένας τυπικά φυ-
σιολογικός εγκέφαλος παράγει συμπεριφορά και ποια
τμήματα συμμετέχουν σε συγκεκριμένες δράσεις.

Οι συνδέσεις ανάμεσα στους Νευρώνες
ως Βάση της Μάθησης

στο βιβλίο του The War of the Soups and the Sparks13

o νευροψυχολόγος Elliot Valenstein (2005) αφηγείται
αξιοσημείωτα γεγονότα και συζητήσεις σχετικά με
τον τρόπο που οι νευρώνες επηρεάζουν ο ένας τον άλ-
λον. στις αρχές του 20ού αιώνα στο Πανεπιστήμιο του
κέιμπριτζ της αγγλίας, ο Alan Hodgkin και ο Andrew

Huxley μελέτησαν τον τρόπο που οι νευρώνες διαβι-
βάζουν πληροφορίες. Τους απονεμήθηκε το Νόμπελ
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Λαιμός
Πρόσθια άκρα
Πίσω άκρα

ΦλοιόςΠαρεγκεφαλίδα

Νωτιαίος Μυελός

Η ηλεκτρική διέγερση του μετωπιαίου
λοβού σε διάφορα σημεία προκάλεσε
κινήσεις στην αντίθετη πλευρά
του σώματος.

▲ έικόνα 1.12.  έντοπισμός των Λειτουργιών    
Αυτό το σκίτσο του 1870 των Fritsch και Hitzig (196012) δείχνει τη
ραχιαία επιφάνεια, κοιτώντας από πάνω τον εγκέφαλο ενός σκύ-
λου. Σημειώστε πως ο φλοιός του σκύλου δεν καλύπτει εντελώς
το εγκεφαλικό στέλεχος και έτσι είναι ορατή η παρεγκεφαλίδα.

12. [σ.τ..]: αναφέρεται στο έργο του von Bonin, G. (1960).
Some papers on the cerebral cortex. Springfield, Ill. (IL.): Charles
C. Thomas, που εμπεριέχει αρκετές σημαντικές εργασίες του πα-
ρελθόντος οι οποίες έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά από τα γαλ-
λικά και τα γερμανικά.

13. [σ.τ.έ.]: σε ελεύθερη μετάφραση ο τίτλος θα ήταν «Ο
Πόλεμος της σούπας και της σπίθας».




