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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο γελλήζεθε κία λέα επηζηήκε πνπ θαιείηαη 

λεπξννηθνλνκία θαη επηρεηξεί λα ζπλδέζεη ηηο αλαθαιχςεηο ζηνλ ηνκέα ηεο λεπξνινγίαο 

κε εθείλεο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Πξφθεηηαη γηα ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο 

επίδξαζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή θαη απνζήθεπζε 

γλψζεσλ ζηνλ εγθέθαιφ καο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επράξηζηεο ή δπζάξεζηεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο καο θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

επελδχζεηο, ηηο δαπάλεο, ηελ αλάιεςε ή φρη ελφο ξίζθνπ θαη ηελ θαηαλάισζή καο. Θα 

κπνξνχζακε, κε άιια ιφγηα, λα κηιήζνπκε γηα «γελεηνηθνλνκία», δειαδή γηα ηελ 

επίδξαζε γελεηηθψλ παξαγφλησλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πξάμεηο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζην θέξδνο ή ζηελ απψιεηα ρξεκάησλ. 

 

 “Η λεπξννηθνλνκηθή απνηειεί ηελ θαηαγξαθή ηεο θπζηνινγίαο ηεο 

ζπκπεξηθνξηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο”, Camerer
1
 (2005). 

 

Δξεπλεηέο ηνπ Northwestern University, USA κειέηεζαλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζπνπδαζηψλ ηνπο πνπ ζέινπλ λα επελδχζνπλ ρξήκαηα ζην ρξεκαηηζηήξην, ζε κεηνρέο 

πνπ εκθαλίδνπλ ή δελ εκθαλίδνπλ ξίζθν. Οη ζπνπδαζηέο γλψξηδαλ εθ ησλ πξνηέξσλ 

ηελ απφδνζε ησλ ρξεκάησλ πνπ ζρεδίαδαλ λα επελδχζνπλ: 3% ζε επελδχζεηο ρσξίο 

ξίζθν θαη 20% ζε επελδχζεηο κε ξίζθν. Ζ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηηο επελδπηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ησλ «πεηξακαηφδσσλ», ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εξγαζηεξηαθή αλάιπζε 

ηνπ... ζάιηνπ ηνπο νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο ζηε δηαπίζησζε ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο 

αλάιεςεο ελφο επελδπηηθνχ ξίζθνπ θαη ηεο γελεηηθήο ιεηηνπξγίαο καο.  

                                                
1 Camerer F. Colin, Professor Behavioural Economics. 
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Υξεζηκνπνηψληαο παηρλίδηα ζηνηρεκάησλ θαη ηερληθέο απεηθφληζεο ηνπ 

εγθέθαινπ ν Daniel Kahneman
2
 παξαηήξεζε φηη ην ρξήκα ελεξγνπνηεί ηηο ίδηεο 

εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο κε εθείλεο πνπ πξνθαιεί κηα επράξηζηε γεχζε ή κνπζηθή, 

θαζψο θαη ε ιήςε λαξθσηηθψλ νπζηψλ πνπ πξνθαινχλ εζηζκφ. Πξφθεηηαη γηα ην 

ζχζηεκα επραξίζηεζεο - αληακνηβήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απειεπζέξσζε ελφο 

λεπξνδηαβηβαζηή πνπ θαιείηαη ληνπακίλε
3
. Ο εγθέθαινο νξηζκέλσλ απφ εκάο παξάγεη 

κεγάιεο πνζφηεηεο απηήο ηεο νπζίαο θαη καο πξνζθέξεη ηελ αίζζεζε ηεο επραξίζηεζεο 

φηαλ θεξδίδνπκε ζην ρξεκαηηζηήξην. Αληίζεηα, ε παξαγσγή ληνπακίλεο είλαη πνιχ 

κηθξφηεξε φηαλ ράλνπκε απφ ηηο επελδχζεηο καο.  

Με ηε λεπξννηθνλνκία θαηαλννχκε θαιχηεξα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα εξεζίζκαηα 

πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηε ιήςε θξίζηκσλ νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ θαη επηινγψλ, 

βάζεη ηεο βηνινγίαο. 

Με απηφλ ην ζθνπφ, νη εξεπλεηέο ζπγθεληξψλνπλ εζεινληέο θαη ηνπο δεηνχλ λα 

δνθηκαζηνχλ πεηξακαηηθά. Μέζσ ηερληθψλ απεηθφληζεο, φπσο είλαη ε ιεηηνπξγηθή 

καγλεηηθή ηνκνγξαθία (fMRI
4
), θαηαγξάθνπλ ηηο αιιαγέο πνπ πξνθαινχληαη ζε 

δηάθνξεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο ησλ εζεινληψλ, φηαλ απνθαζίδνπλ λα πάξνπλ θάπνην 

ξίζθν, λα εκπηζηεπηνχλ θάπνηνλ ή λα απνξξίςνπλ θάπνηα πξνζθνξά. 

Ζ λεπξννηθνλνκία αζρνιείηαη επίζεο κε ηε κειέηε κνξθψλ ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. Απηή ε λέα επηζηήκε επηβεβαηψλεη φηη ε ζπκπεξηθνξά 

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά φηαλ εκπιέθνληαη νηθνλνκηθά θίλεηξα. Οη 

λεπξνεπηζηήκνλεο έρνπλ κειεηήζεη απηφ ην θαηλφκελν κέζσ παξαιιαγψλ ηνπ 

θιαζηθνχ Γηιήκκαηνο ηνπ Φπιαθηζκέλνπ. Σν παηρλίδη ππνινγίδεη ηε βνχιεζε ελφο 

αηφκνπ λα ζπλεξγαζηεί κε θάπνην άιιν ή λα ην πξνδψζεη εμαζθαιίδνληαο πξνζσπηθφ 

φθεινο. ηελ θιαζηθή εθδνρή ηνπ παηρληδηνχ ζπκκεηέρνπλ δχν παξαβάηεο πνπ έρνπλ 

                                                
2 Kahneman, D., Psychologist, Princeton University, Nobel prize (2002) for behavioural economics. 
3 Βιέπε παξαθάησ θεθάιαην, Νεπξνκεηαβηβαζηέο. 
4 Βιέπε παξαθάησ θεθάιαην, Μέζνδνη απεηθφληζεο εγθεθάινπ. 
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ζπιιεθζεί, είλαη θιεηζκέλνη ζε θειηά απνκφλσζεο θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα 

επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο. Καηεγνξνχληαη γηα ζπκκεηνρή ζηε ιεζηεία κηαο 

ηξάπεδαο, αδίθεκα κε πνηλή γχξσ ζηα δέθα ρξφληα θπιάθηζεο, φκσο δελ ππάξρνπλ 

επαξθή ζηνηρεία γηα λα θαηαδηθαζηνχλ. Ο δηθαζηήο ππφζρεηαη ζηνλ θαζέλα μερσξηζηά 

φηη ζα κεηψζεη ζην κηζφ ηελ πνηλή ηνπ, αλ πξνζθνκίζεη απνδείμεηο πνπ ελνρνπνηνχλ ηνλ 

άιιν. Οη θξαηνχκελνη έρνπλ δχν επηινγέο: λα παξακείλνπλ ζησπεινί ή λα πξνδψζνπλ 

ην ζπλεξγφ ηνπο. Οη επηζηήκνλεο παξαηήξεζαλ φηη παξάγεηαη κηα κηθξή πνζφηεηα 

ληνπακίλεο ζηνλ εγθέθαιν ησλ αηφκσλ πνπ απνθαζίδνπλ λα πξνδψζνπλ ην ζπλεξγφ 

ηνπο ζην δηθαζηή. Με αλάινγν ηξφπν, είλαη δπλαηφ λα εληνπηζηνχλ θαη λα κειεηεζνχλ 

νη λεπξσληθέο ζπλδέζεηο πνπ ελεξγνπνηνχληαη, φηαλ ηα άηνκα «βιέπνπλ» θέξδε ή φηαλ 

απνθαζίδνπλ λα ηηκσξήζνπλ ηνπο επλνεκέλνπο ζε έλα παηρλίδη ζπλεξγαζίαο, φπνπ 

θαινχληαη λα κνηξαζηνχλ ηα αγαζά πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

θαη άιιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ ζηφρν λα αλαδείμνπλ ηελ εκπινθή ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο (εθηελέζηεξε αλάιπζε αθνινπζεί παξαθάησ). Ο Antoine 

Mccarra
5
 πξφζθαηα δεκνζίεπζε κηα ελδηαθέξνπζα εξγαζία ζηελ νπνία ππνζηήξηδε φηη 

ηα άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί νξγαληθή βιάβε ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ
6
 έπαηξλαλ 

νξζφηεξεο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ζπγθξηηηθά κε ηα πγηή άηνκα.  

Ζ λεπξννηθνλνκηθή είλαη εδψ γηα λα κείλεη. Αλαγλσξηζκέλε πιένλ γηα απηά πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη - αιιά θαη ηα φξηά ηεο - ε επηζηήκε ηεο λεπξννηθνλνκίαο 

ζπλδπάδεη ηα hard facts ησλ βηνινγηθψλ - απεηθνληζηηθψλ πεηξακάησλ κε ηελ αλάγθε 

ησλ νηθνλνκνιφγσλ θαη ςπρνιφγσλ λα εμεγήζνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζε 

θαηλνκεληθά «παξάινγεο» επηινγέο. 

 

                                                
5 Mccarra, A., Neurologist, University of Iowa. 
6 Μηα πεξηνρή πνπ ζπλδέεηαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα θφβνπ θαη άγρνπο. Γεκηνπξγεί αλαπφθαζηζηηθφηεηα θαη 

πεξηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα ζπλαηζζεκαηηθψλ ελδείμεσλ. πλδέεηαη κε ηνλ απηνέιεγρν, ηελ επίηεπμε ζηφρσλ, ηνλ 

ππεξθεξαζκφ εκπνδίσλ, ηα αηζζήκαηα απφιαπζεο θαη αληακνηβήο θαζψο θαη κε ηε ρξεκαηηθή επηζπκία. 
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2. ΝΟΤ ΚΑΙ ΔΓΚΔΦΑΛΟ  

2.1 Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ 

 

“Η λόεζε ηίπνηα δελ γλσξίδεη από κόλε ηεο γηα ηνλ εγθέθαιν πνπ ηελ παξάγεη, θη 

ν εγθέθαινο ηίπνηε δελ γλσξίδεη ρσξίο ηελ λόεζε πνπ ηνλ ζπιιακβάλεη”, E. Morin
7
. 

 

Ο εγθέθαιφο καο είκαζηε εκείο. Ενχκε, εθφζνλ δεη, θαη πεζαίλνπκε φηαλ πάςεη 

λα ιεηηνπξγεί. Ζ πξνζσπηθφηεηα καο, ε ζπκπεξηθνξά καο, ε ζθέςε καο, ε κλήκε καο, 

ηα ζπλαηζζήκαηά καο, πθίζηαληαη κέζα ζηνλ εγθέθαιφ καο θαη φρη κέζα ζηελ θαξδηά. 

Ζ κειέηε ηνπ ινηπφλ δελ απνηειεί κφλν έλα ζπλαξπαζηηθφ ηαμίδη ζηνλ θφζκν ησλ 

εθαηφ δηζεθαηνκκπξίσλ λεπξψλσλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε εθαηφ 

ηξηζεθαηνκκχξηα ζπλδέζεηο πνπ νλνκάδνληαη ζπλάςεηο, αιιά απνηειεί θαη κία 

εηζαγσγή ζηελ επηζηεκνινγηθή επαλάζηαζε πνπ νη ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ 

αηψλα έθεξαλ ζηελ ςπρνινγία, ηελ ςπρηαηξηθή ίζσο θαη ηελ θηινζνθία.  

Ο άλζξσπνο, ράξε ζηελ γιψζζα θαη σο κνλαδηθφο θνξέαο ηεο λφεζεο, 

μερσξίδεη απφ ην θπζηθφ θφζκν θαη ηνλ εμνπζηάδεη. Σαπηφρξνλα φκσο θαη σο θπζηθή 

χπαξμε, σο ζψκα, γίλεηαη θαη ν ίδηνο αληηθείκελν ηεο γλψζεο θαη ηεο επηζηήκεο. Ζ 

αλαηνκία, ε θπζηνινγία θαη ε ηαηξηθή κειεηνχλ ηνλ άλζξσπν θαη αλαθαιχπηνπλ φηη ν 

εγθέθαινο είλαη ην “φξγαλν ηεο ςπρήο”. Ο εγθέθαινο καο ινηπφλ ζεσξείηαη σο ην 

“φξγαλν ησλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ”, νη νπνίεο εδξάδνληαη ζε ιεηηνπξγηθά εμεηδηθεπκέλα 

ζεκεία ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ. 

Ζ λεπξνθπζηνινγία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα, φηαλ ν Luigi 

Galvani έδεημε φηη ηα κπτθά θχηηαξα παξάγνπλ ειεθηξηθφ ξεχκα
8
. Καηά ηε δηάξθεηα 

                                                
7 Morin, E. (1986) La methode III. La connaissance de la connaissance, Seuil, Paris. 
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ηνπ 19νπ αηψλα νη Emile Dubois - Reymond
9
, Johannes Muller θαη Hermann von 

Helmholtz
10

 έζεζαλ ηηο βάζεηο ηεο πεηξακαηηθήο λεπξνθπζηνινγίαο, φηαλ αλαθάιπςαλ 

φηη νη λεπξψλεο είλαη νπζηαζηηθά κηθξνζθνπηθέο γελλήηξηεο ειεθηξηθψλ ζεκάησλ. Ζ 

ειεθηξηθή απηή δξαζηεξηφηεηα ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ είλαη θαη ε γιψζζα πνπ 

κεηαδίδεη ηελ πιεξνθνξία απφ ην έλα άθξν ηνπο ζην άιιν θαη απφ ηνλ έλαλ ζηνλ 

άιινλ. 

Ζ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ λεπξσληθψλ 

θπθισκάησλ ζα απνθαιχςεη επίζεο θαη κία δηαθνξεηηθή γιψζζα θσδηθνπνίεζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο κέζα ζηνλ εγθέθαιν, πνπ γίλεηαη κέζσ ρεκηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ 

αλαθάιπςε απηή έγηλε αξγφηεξα ε βάζε ηεο ζχγρξνλεο κειέηεο ησλ 

λεπξνκεηαβηβαζηψλ, δειαδή ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ηα λεπξηθά 

θχηηαξα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ζηηο ζπλάςεηο. 

Οη πεηξακαηηθέο λεπξνεπηζηήκεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20νχ 

αηψλα ζπλέρηδαλ λα κειεηνχλ ηηο εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ εληφπηζε πνιιψλ 

ςπρνινγηθψλ δηεξγαζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα εγθεθαιηθά θέληξα θαη ε αλάπηπμε κεζφδσλ 

πνπ πξνζδηφξηδαλ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, δηακφξθσζαλ έλα θαηλνχξην πιαίζην 

γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εξκελεία ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο: Ζ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ αλζξψπνπ δελ θαζνξίδεηαη κφλν απφ ηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα. Απηά εξκελεχνληαη 

θαη θσδηθνπνηνχληαη κέζα ζηνλ εγθέθαιν ππφ ηε κνξθή λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, ν 

ηξφπνο ζπγθξφηεζεο ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ινηπφλ ηνπ αλζξψπνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ πιηθή ηνπ θχζε θαη ηε 

βηνινγηθή ηνπ ππφζηαζε, απφ ηηο πιηθέο δηεξγαζίεο θαζψο θαη ηηο θπζηθέο ιεηηνπξγίεο 

                                                                                                                                          
8 Galvani, L. (1791) Commentary on the Effect of Electricity on Muscular Motion, Green, R.M. (trans.), Licht, 

Cambridge, 1953. 
9 DuBois-Reymond, E. (1848-1849) Untersuchungen uber tierische Elektrizitat, Vols 1, 2, Reimer, Berlin. 
10 Helmholtz, H. von (1850) “On the rate of transmission of the nerve impulse”, Monastber, Preuss. Akad. Wiss. 

Berlin, pgs 14-15. Μηθξ. ην Readings in the History of Psychology, Dennis, W. (ed.), Appleton-Century-Crofts, 

New York, 1948, pgs 197-198. 
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πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζηνλ εγθέθαιφ ηνπ. Ζ άπνςε απηή εδξαησλφηαλ φζν 

ζπλερηδφηαλ ε πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ εγθεθάινπ θαη ζήκεξα ηελ απνδέρνληαη νη 

πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ησλ πεηξακαηηθψλ λεπξνεπηζηεκψλ. 

 

2.2 ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ 

 

Ο εγθέθαινο είλαη ην φξγαλν πνπ καο δηαηεξεί ζηε δσή αθφκα θη αλ δελ 

είκαζηε ζε ζέζε λα ην αληηιεθζνχκε. Απνηειεί ην πνιππινθφηεξν κέξνο ηνπ θεληξηθνχ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Βξίζθεηαη πξνζηαηεπκέλνο κέζα ζε κία νζηέηλε θάςα, ην 

θξαλίν, θαη ηξείο κεκβξάλεο, ηηο κήληγγεο, πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ: 

 

 Σθιεξά κήληγγα: Δίλαη εμσηεξηθή, ζθιεξή θαη αλζεθηηθή. Υσξίδεη κεξηθψο 

ζην άλσ κέξνο ηα δχν εκηζθαίξηα κεηαμχ ηνπο κε κία πηπρή πνπ νλνκάδεηαη δξέπαλν 

θαη απφ ηελ παξεγθεθαιίδα κε κία άιιε πηπρή πνπ ιέγεηαη ζθελίδην. 

 Αξαρλνεηδήο κήληγγα: Πήξε ην φλνκά απφ ηελ πθή ηεο. 

 Λεπηή κήληγγα: Καηέξρεηαη ηνπ εγθεθάινπ. 

 

Έλα ζεκαληηθφ πγξφ πνπ πεξηινχεη ηνλ εγθέθαιν θαη γεκίδεη ηηο θνηιφηεηεο ηνπ 

είλαη ην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ. Απηφ πεξηινχεη θαη ηνλ λσηηαίν κπειφ, ν νπνίνο αλήθεη 

ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη πξνζηαηεχεηαη κέζα ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε. Ο 

εγθέθαιφο καο δηαηξέρεηαη απφ αξηεξίεο θαη θιέβεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ αξηεξηαθφ θαη 

θιεβηθφ αίκα αληίζηνηρα. Αλάκεζα ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ θαη ην αίκα ππάξρεη ην 

αηκαηνεγθεθαιηθφ θξάγκα, έλα ζχζηεκα ην νπνίν επηηξέπεη ζε κεξηθέο κνλάρα νπζίεο 

λα πεξλνχλ απφ ην αίκα ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ θαη ζπλεπψο λα επεξεάδνπλ ηνλ 
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εγθέθαιν. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζηαηεχεηαη ν εγθέθαινο απφ θάπνηεο νπζίεο πνπ 

θπθινθνξνχλ ζην αίκα. 

Ο εγθέθαινο καδί κε ην λσηηαίν κπειφ ζπγθξνηνχλ ην εγθεθαινλσηηαίν 

ζχζηεκα, ην νπνίν απνηειείηαη απφ λεχξα. Όηαλ ηα λεχξα εθθχνληαη απφ ην λσηηαίν 

κπειφ θαινχληαη λσηηαία, ελψ νλνκάδνληαη εγθεθαιηθά φηαλ εθθχνληαη απφ ηνλ 

εγθέθαιν. Σα εγθεθαιηθά λεχξα είλαη 24 ζην ζχλνιφ ηνπο, 12 δεμηά θαη 12 αξηζηεξά 

θαη απνηεινχλ ηηο 12 εγθεθαιηθέο ζπδπγίεο. 

Πέξα απφ ην εγθεθαινλσηηαίν ππάξρεη θαη ην θπηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί απηφλνκα απφ ηε βνχιεζε καο. Ολνκάδεηαη έηζη γηαηί ξπζκίδεη ηηο “θπηηθέο” 

ιεηηνπξγίεο φπσο αλαπλνή, θπθινθνξία, πέςε, αθνκνίσζε, δειαδή ιεηηνπξγίεο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηα θπηά. 

Σν αξηζηεξφ εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ δηαηξέρεηαη απφ αχιαθεο αλάκεζα ζηηο 

νπνίεο ππάξρνπλ πεξηνρέο πνπ ιέγνληαη έιηθεο. ην κπξνζηηλφ ηκήκα δηαθξίλεηαη ν 

κεησπηαίνο πφινο θαη ιίγν πην πίζσ ν θξνηαθηθφο πφινο. ην πίζσ ηκήκα ππάξρεη ν 

ηληαθφο πφινο. Ο εγθέθαινο ρσξίδεηαη ζε άλσ θαη θάησ κέξνο κε κία πιάγηα αχιαθα 

πνπ νλνκάδεηαη αχιαθα ηνπ Sylvius. Απηή αθξηβψο ε αχιαθα ρσξίδεη ην θάησ θαη 

πξφζζην κέξνο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ιέγεηαη θξνηαθηθφο ινβφο απφ ην άλσ θαη 

κπξνζηηλφ κέξνο πνπ ιέγεηαη κεησπηαίνο ινβφο θαζψο θαη απφ ην άλσ θαη φπηζζελ 

κέξνο πνπ ιέγεηαη βξεγκαηηθφο ινβφο. Τπάξρεη αθφκε κία αχιαθα πνπ δελ είλαη ηφζν 

επδηάθξηηε φζν απηή ηνπ Sylvius θαη ιέγεηαη αχιαθα ηνπ Rolando. Υσξίδεη ην 

κεησπηαίν απφ ηνλ βξεγκαηηθφ ινβφ. Τπάξρνπλ αθφκε δχν ινβνί: ν ηληαθόο, πνπ δελ 

δηαθξίλεηαη ηφζν εχθνια θαη ε λεζίδα ηνπ Reil, ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ην κεησπηαίν 

θαη ην βξεγκαηηθφ ινβφ ζην πάλσ κέξνο θαη απφ ηνλ θξνηαθηθφ ζην θάησ. Γηα λα γίλεη 

νξαηή ζα πξέπεη λα αλαζεθσζνχλ κε εξγαιεία νη ινβνί πνπ ηελ ζθεπάδνπλ. 
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Δηθφλα 1: Νεζίδα ηνπ Reil 

 

Αληίζηνηρα κε ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην παξαηεξνχληαη θαη ζην δεμί εκηζθαίξην 

ζε απφιπηε ζπκκεηξία νη ίδηνη ινβνί. Κάπνηεο εμαηξέζεηο πνπ ππάξρνπλ νθείινληαη 

θπξίσο ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ νκηιία. Σα δχν εκηζθαίξηα ελψλνληαη θαη 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε ην κεζνιφβην ή ηπιψδεο ζψκα. 

Ο εγθεθαιηθφο θινηφο, δειαδή ην εμσηεξηθφ θάιπκκα ησλ εκηζθαηξίσλ, έρεη 

ρξψκα θαηφ γη’ απηφ θαη νλνκάδεηαη θαηά νπζία. Δθεί εδξάδνληαη νη γλσζηηθέο θαη 

ινγηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ καο μερσξίδνπλ απφ ηα δψα. Απνηειείηαη απφ λεπξψλεο
11

 νη 

ζπλδέζεηο ησλ νπνίσλ απνηεινχλ ηελ ιεπθή νπζία, δειαδή ην εζσηεξηθφ ηκήκα ηνπ 

εγθεθάινπ. Μέζα ζην εζσηεξηθφ ππάξρνπλ πεξηνρέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ 

ζπζζψξεπζε λεπξψλσλ θαη νλνκάδνληαη ππξήλεο. Ο αλζξψπηλνο εγθεθαιηθφο θινηφο 

έρεη πάρνο 2 - 4 mm θαη δηαδξακαηίδεη θεληξηθφ ξφιν ζε φιεο ηηο αλψηεξεο εγθεθαιηθέο 

ιεηηνπξγίεο φπσο ε κλήκε, ε πξνζνρή, ε αληίιεςε, ε ζθέςε, ε γιψζζα θαη ε 

ζπλείδεζε. 

Ζ επηθάλεηα ηνπ θινηνχ έρεη πνιιέο εγθνιπψζεηο, ηηο έιηθεο κε απνηέιεζκα 

ζρεδφλ ηα 2/3 ηνπ θινηνχ λα βξίζθνληαη θξπκκέλα κέζα ζηηο αχιαθεο πνπ 

ζρεκαηίδνληαη. Οη αχιαθεο δηαθξίλνληαη ζε νιηθέο, πνπ είλαη βαζηέο θαη αθνξνχλ φιν 

ην πάρνο ηνπ εκηζθαηξίνπ θαη ζε θινηψδεηο, πνπ πεξηνξίδνληαη κφλν ζην θινηφ ησλ 

                                                
11 Γειαδή λεπξηθά θχηηαξα. 
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εκηζθαηξίσλ. Οη νιηθέο αχιαθεο ιέγνληαη θαη ζρηζκέο. Οη θπξηφηεξεο ζρηζκέο θαη 

αχιαθεο ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν είλαη: 

 

 Δπηκήθεο ζρηζκή: Υσξίδεη ηα δχν εκηζθαίξηα κεηαμχ ηνπο. 

 Πιάγηα ζρηζκή (ηνπ Sylvious): Υσξίδεη ηνλ κεησπηαίν ινβφ απφ ηνλ θξνηαθηθφ.  

 Δγθάξζηα ζρηζκή: Υσξίδεη ηα εκηζθαίξηα απφ ηελ παξεγθεθαιίδα, θάησ απφ 

ηνλ ηληαθφ ινβφ. 

 Κεληξηθή αχιαθα: Υσξίδεη ηνλ κεησπηαίν απφ ηνλ βξεγκαηηθφ ινβφ. 

 Βξεγκαηντληαθή ζρηζκή: Υσξίδεη ηνλ βξεγκαηηθφ απφ ηνλ ηληαθφ ινβφ. 

 Πιεθηξαία ζρηζκή: Βξίζθεηαη κέζα ζηνλ ηληαθφ ινβφ. 

 

Σν αξραηφηεξν κέξνο ηνπ θινηνχ είλαη ν ηππφθακπνο θαη δηαθξίλεηαη ζε πέληε 

ζηξψκαηα λεπξψλσλ, ελψ ην λεφηεξν, λενθινηφο, απνηειείηαη απφ 6 ζηξψκαηα 

λεπξψλσλ. Οη δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ θινηνχ ζε πάρνο θαη ε δηαθνξεηηθή αξρηηεθηνληθή, 

θαζψο θαη άιινη παξάκεηξνη επηηξέπνπλ ην δηαρσξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ θινηηθψλ 

πεξηνρψλ. 

πρλά νη πεξηνρέο ζην θινηφ δηαρσξίδνληαη ζε αηζζεηηθέο, θηλεηηθέο θαη 

ζπλεηξκηθέο. Παξαθάησ αθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή ελλνηνινγηθή εξκελεία απηψλ ησλ 

πεξηνρψλ. 

Αηζζεηηθέο πεξηνρέο: Δίλαη νη πεξηνρέο πνπ ιακβάλνπλ θαη επεμεξγάδνληαη ηελ 

πιεξνθνξία απφ ηα αηζζεηεξηαθά φξγαλα. Ζ πιεξνθνξία θηάλεη κέζσ ηνπ ζαιάκνπ 

ζηηο πξσηνηαγείο αηζζεηεξηαθέο πεξηνρέο. Γηα παξάδεηγκα, ε πιεξνθνξία ηεο φξαζεο 

θηάλεη θπξίσο ζηνλ πξσηνηαγή νπηηθφ θινηφ.  
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Κηλεηηθέο πεξηνρέο: Βξίζθνληαη θαη ζηα δχν εκηζθαίξηα, ζηελ πξφζζηα φρζε ηεο 

θεληξηθήο αχιαθαο
12

. Διέγρεη ηηο εζειεκέλεο θηλήζεηο ησλ αληηπιεπξηθψλ κειψλ ηνπ 

ζψκαηνο. 

Σπλεηξκηθέο πεξηνρέο (αλαιύνληαη δηεμνδηθά ζε παξαθάησ θεθάιαην): ηηο 

πεξηνρέο απηέο ζεσξείηαη φηη εδξάδεηαη ε αληίιεςε θαη ε εκπεηξία ηνπ πεξηβάιινληνο 

πνπ καο επηηξέπνπλ λα αιιειεπηδξνχκε, λα ζθεθηφκαζηε θαη λα κηιάκε. Όπσο ζα 

δνχκε θαη παξαθάησ, ν βξεγκαηηθφο, ν θξνηαθηθφο θαη ν ηληαθφο ινβφο, πνπ βξίζθνληαη 

ζην πίζσ κέξνο ηνπ εγθεθάινπ νξγαλψλνπλ ηελ αηζζεηεξηαθή πιεξνθνξία ζε έλα 

ζπλεπέο ζσκαην-θεληξηθφ ζρέδην ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο κεησπηαίνο ινβφο ζεσξείηαη 

φηη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία ζηφρσλ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο 

θαζψο θαη γηα ηελ αθεξεκέλε ζθέςε. 

Σν ζηέιερνο ηνπ εγθεθάινπ απνηειείηαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ απφ ηα: 

 

 Μέζν εγθέθαιν, πνπ ζπλεξγεί ζηελ φξαζε θαη ηελ αθνή. 

  Οπίζζην εγθέθαιν, πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηε γέθπξα θαη ηελ παξεγθεθαιίδα. 

 

 Απφ ηε γέθπξα δηέξρνληαη νη λεπξηθέο νδνί ηνπ θηλεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ζπληνλίδνληαη νη θηλήζεηο δεμηνχ θαη αξηζηεξνχ ηκήκαηνο ηνπ ζψκαηνο. Δπίζεο 

ζπληειεί ζηνλ έιεγρν ηνπ χπλνπ. Ζ παξεγθεθαιίδα
13

 βξίζθεηαη θάησ απφ ηνλ ηληαθφ 

ινβφ θαη βιάβε ηεο πξνθαιεί παξεγθεθαιηδηθή αηαμία, φπσο παξαηεξείηαη ζηελ 

αιθννιηθή κέζε. 

                                                
12 Πξσηνηαγήο θηλεηηθφο θινηφο. 

13 Δίλαη δνκή ηνπ εγθεθάινπ πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ. Γέρεηαη αηζζεηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη ζηε ζπλέρεηα επεξεάδεη λεπξηθέο νδνχο, ψζηε λα πξνθαιέζεη ηηο ιεπηέο, ήπηεο θαη ζπλδπαζκέλεο 

θηλήζεηο. Βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ εγθεθάινπ θαη θαιείηαη “ειάζζσλ εγθέθαινο”. 
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 Έζραην εγθέθαιν
14

, πνπ εδξάδνπλ ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θπθινθνξία 

ηνπ αίκαηνο, ηελ αλαπλνή, ηε κάζεζε, ηελ πέςε, δειαδή “δσηηθέο 

ιεηηνπξγίεο”. 

 

Τπάξρεη επίζεο ν ηειηθφο εγθέθαινο πνπ απνηειεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

εγθεθάινπ θαη πεξηιακβάλεη ηα δχν εκηζθαίξηα, ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπο θαη ηηο δχν 

πιάγηεο θνηιίεο ηνπ εγθεθάινπ, θαζψο θαη ν δηάκεζνο εγθέθαινο πνπ απνηειείηαη απφ 

ηνλ επηζάιακν, ηνλ νπηηθφ ζάιακν ή ζάιακν
15

 θαη ηνλ ππνζάιακν πνπ εμεηάδνπκε 

παξαθάησ. 

Μέζα ζηνλ εγθέθαιν ππάξρνπλ ηέζζεξηο θνηιίεο πνπ είλαη γεκάηεο 

εγθεθαινλσηηαίν πγξφ. Οη δχν πιάγηεο εηζδχνπλ ζηνπο ινβνχο ηνπ εγθεθάινπ θαη είλαη 

κεγάιεο. Ζ ηξίηε αληηζηνηρεί ζηνλ δηάκεζν εγθέθαιν θαη είλαη κηθξή θαη ε ηέηαξηε 

βξίζθεηαη κεηαμχ γέθπξαο θαη πξνκήθε κπεινχ. Όιεο νη θνηιίεο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο αιιά θαη κε ην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ πνπ πεξηινχεη ην λσηηαίν κπειφ θαη ηνλ 

εγθέθαιν. 

 

2.2.1 Κηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη αηζζήζεηο: Ππξακηδηθό θαη Δμσππξακηδηθό ύζηεκα 

 

Ππξακηδηθφ 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηκήκαηα ηνπ εγθεθάινπ πνπ ειέγρνπλ ηελ θίλεζε 

απνηειεί ε έιηθα πνπ βξίζθεηαη πξηλ απφ ηελ αχιαθα ηνπ Rolando θαη νλνκάδεηαη 

                                                
14 Γλσζηφο θαη σο πξνκήθεο κπειφο. 

15 Δίλαη σνεηδήο δνκή πνπ ζπλδέεη ηηο αλψηεξεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ κε άιια κέξε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ζπκκεηέρεη ζε πνιιέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ φπσο κλήκε, αίζζεζε, νκηιία, πξνζνρή. Απφηειεί ηκήκα ηνπ 

κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο. 
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θηλεηηθφο θινηφο ή θηλεηηθή πεξηνρή. ’ απηφ ην ζεκείν μεθηλνχλ νη θηλήζεηο, αθνξά ηηο 

εθνχζηεο θηλήζεηο θαη ζεσξείηαη ε αξρή ηνπ ππξακηδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ηελ θηλεηηθή έιηθα δελ ππάξρεη αληηζηνηρία αλάκεζα ζε λεπξηθά θχηηαξα θαη 

κπο, αιιά αλάκεζα ζε λεπξηθά θχηηαξα θαη θηλήζεηο. ηελ ηειηθή απφιεμε, 

λεπξνκεηαβηβαζηήο απνηειεί ε αθεηπιρνιίλε
16

. Βαζηθνί κπο γηα λα ζπληειεζηεί ε 

θίλεζε κε αξκνληθφ ηξφπν είλαη νη θχξηνη, ηνπο νπνίνπο βνεζνχλ νη αληαγσληζηέο κπο. 

Σέινο, ππάξρνπλ θαη νη κπο πνπ δηαηεξνχλ θάπνηα ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ζηεξίδνληαο 

έηζη ηελ θίλεζε. 

Κηλεηηθή έιηθα: Ολνκάδεηαη θαη θηλεηηθναηζζεηηθφο θινηφο γηαηί πέξα απφ 

θηλεηηθή πεξηνρή εκθαλίδεη θαη αηζζεηηθέο ιεηηνπξγίεο. ην θάησ κέξνο ηεο 

αληηζηνηρνχλ ηα άλσ κέξε ηνπ ζψκαηνο, π.ρ. γφλαηα, δειαδή αληηπξνζσπεχνληαη 

αλάπνδα ζην ρψξν ηεο. Σα κέξε ηνπ ζψκαηνο πνπ έρνπλ πνιινχο κπο θαη εθηεινχλ 

ιεπηέο θηλήζεηο αληηπξνζσπεχνληαη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε ζε ρηιηνζηά ζπγθξηηηθά κε 

ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο πνπ θάλνπλ πην αδξέο θηλήζεηο. 

Αλάπνδε είλαη θαη ε αληηζηνηρία γηα ηελ αηζζεηηθή πεξηνρή. Κάζε θίλεζε 

μεθηλά απφ ηνλ εγθέθαιν θαη ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Houk
17

, αξρίδεη απφ 

αηζζεηηθά κελχκαηα. 

Έζσ θάςα: Οη λεπξηθέο ίλεο ηεο θηλεηηθήο νδνχ πνπ μεθηλνχλ απφ ην θινηφ 

ζπγθιίλνπλ ζηελ έζσ θάςα, απφ ηελ νπνία δηέξρνληαη θαη νη λεπξηθέο ίλεο πνπ 

θαηαιήγνπλ ζηελ αηζζεηηθή έιηθα. Μηθξή αηκνξξαγία ινηπφλ ζ’ απηήλ ηελ πεξηνρή 

πξνθαιεί εκηπιεγία. 

Φηαζκόο ησλ ππξακίδσλ: ην θάησ κέξνο ηνπ πξνκήθνπο κπεινχ γίλεηαη ν 

ρηαζκφο ησλ ππξακίδσλ θαζψο θαη ηεο αηζζεηηθήο νδνχ. Οη θηλεηηθνί λεπξψλεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηα θίλεζε είλαη δχν: 

                                                
16 Βιέπε ππνζεκείσζε 3. 
17 Γηαηππψζεθε ην 1993. 
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 Αλψηεξνη θηλεηηθνί λεπξψλεο: λεπξηθή ίλα πνπ μεθηλά απφ απηά ηα θχηηαξα 

θαη θαηαιήγεη ζην λσηηαίν κπειφ. 

 Καηψηεξνη θηλεηηθνί λεπξψλεο: βξίζθνληαη ζηελ θαηά νπζία ηνπ λσηηαίνπ 

κπεινχ. 

 

ην ζεκείν πνπ αξρίδεη ν λσηηαίνο κπειφο θάησ απφ ηνλ πξνκήθε, μεθηλά ν 

ρηαζκφο ησλ ππξακίδσλ. Οη θηλήζεηο ινηπφλ ηνπ δεμηνχ εκηκνξίνπ ηνπ ζψκαηνο 

θαηεπζχλνληαη απφ ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην θαη ηνπ αξηζηεξνχ απφ ην δεμηφ. 

Κίλεζε αληαλαθιαζηηθώλ: ηνπο κπο ππάξρνπλ κηθξά κνξθψκαηα πνπ ιέγνληαη 

άηξαθηνη. Όηαλ ινηπφλ ρηππάκε ηνλ ηέλνληα θάησ απφ ηελ επηγνλαηίδα, νη άηξαθηνη 

πθίζηαληαη κεραληθή πίεζε απφ ηελ έιμε. Σν εξέζηζκα απηφ θαηεπζχλεηαη κέζσ κηαο 

λεπξηθήο ίλαο ζην λσηηαίν κπειφ θαη θαηαιήγεη πάιη ζην κπ. 

Δγθεθαιηθέο ζπδπγίεο: Πξφθεηηαη γηα 12 λεχξα δεμηά θαη 12 αξηζηεξά ζην 

πεξηθεξεηαθφ εγθεθαινλσηηαίν ζχζηεκα θαη νλνκάδνληαη ζπδπγίεο. Ολνκαζηηθά, απφ 

κπξνζηά πξνο ηα πίζσ είλαη ην νζθξεηηθφ, ην νπηηθφ, ην νθζαικνθηλεηηθφ, ην 

ηξνρηιηαθφ, ην ηξίδπκν, ην απαγσγφ, ην πξνζσπηθφ, ην αθνπζηηθφ, ην 

γισζζνθαξπγγηθφ, ην πλεπκνλνγαζηξηθφ, ην παξαπιεξσκαηηθφ θαη ην ππνγιψζζην. Σηο 

θηλήζεηο ηνπ νθζαικνχ θαζνξίδνπλ ην νθζαικνθηλεηηθφ, ην ηξνρηιηαθφ θαη ην 

απαγσγφ. Σηο θηλήζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαζνξίδνπλ ην πξνζσπηθφ θαη ηεο γιψζζαο ην 

ππνγισζζηθφ. Σν ζεκαληηθφηεξν φισλ είλαη ην πλεπκνλνγαζηξηθφ πνπ δίλεη απνιήμεηο 

ζε ζψξαθα θαη θνηιία. 

Ο εγθέθαινο δηαζέηεη πιήζνο κεραληζκψλ κε ηνπο νπνίνπο ζπληνλίδνληαη νη 

θηλήζεηο, ψζηε λα επηηεπρζεί ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Γηα παξάδεηγκα, πεηξακαηηθέο 

κειέηεο δψσλ ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ
18

 έδεημαλ φηη ζηελ θαηά νπζία πνπ βξίζθεηαη 

                                                
18 Έγηλαλ απφ ηνλ Bandler ην 1991. 
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γχξσ απφ ηνλ πδξαγσγφ ηνπ Sylvius
19

, ζπληειείηαη ν ζπληνληζκφο ζσκαηηθψλ θαη 

θπηηθψλ αληηδξάζεσλ. 

 

Δμσππξακηδηθφ 

Δίλαη ππεχζπλν γηα ηε ξχζκηζε ηεο αξκνλίαο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ. 

Τπάγνληαη ζε απηφ ηα βαζηθά γάγγιηα
20

 θαη ε παξεγθεθαιίδα.  

Νόζνο Huntington: Οθείιεηαη ζε βιάβε ηνπ εμσππξακηδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

έρεη θιεξνλνκηθφ ραξαθηήξα. Δθδειψλεηαη ζε κεγάιε ειηθία θαη πξνζβάιινληαη φιεο 

νη γλσζηηθέο δηαηαξαρέο φπσο ε εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία, ε νπηηθνρσξηθή ηθαλφηεηα, ε 

επθξάδεηα ηνπ ιφγνπ θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα. Σν αξρηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζχκπησκα 

είλαη ν έληνλνο ηξφκνο θαη ην άηνκν θαηαιήγεη κε άλνηα. Ο ιφγνο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ππεξθηλεηηθή δπζαξζξία. 

Νόζνο Parkinson: Δίλαη κηα λεπξνεθθπιηζηηθή λφζνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ειάηησζε ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ
21

 ζε εηδηθέο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο. Οθείιεηαη 

ζηα βαζηθά γάγγιηα θαη κεηαβάιιεη ην παξνπζηαζηηθφ ηνπ αηφκνπ δεκηνπξγψληαο 

δηαηαξαρέο ζην ιφγν θαη ζηελ άξζξσζε
22

. Παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηε γξαθή, 

ζηελ έλαξμε θαη ζην ζηακάηεκα ηνπ βαδίζκαηνο θαζψο θαη ραξαθηεξηζηηθφο ηξφκνο 

θαη κηθξέο θαη δχζθακπηεο θηλήζεηο. 

Ζ παξεγθεθαιίδα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζπλεξγάηεο ζηελ 

επίηεπμε θαη εθηέιεζε ησλ ηειεηφηεξσλ αλζξψπηλσλ πξάμεσλ. Ζ εθκάζεζε ινηπφλ 

πηάλνπ, ηέληο, πνδειάηνπ, νθείιεηαη ζηε ζπλεξγαζία κεξψλ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

                                                
19 Απφηειεί έλα ζηελφ θαη βξαρχ αλαηνκηθφ ζσιήλα ξνήο ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ ζηελ πνξεία ηνπ απφ ηελ 

ηξίηε πξνο ηελ ηέηαξηε θνηιία. 
20 Δίλαη κηα νκάδα απφ ππξήλεο ζηνλ εγθέθαιν πνπ δηαζπλδένληαη κε ηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ, ην ζάιακν θαη ην 

εγθεθαιηθφ ζηέιερνο. Σα βαζηθά γάγγιηα ησλ ζειαζηηθψλ ζπζρεηίδνληαη κε κηα πνηθηιία ιεηηνπξγηψλ: θηλεηηθφο 

έιεγρνο, γλσζηαθέο δηεξγαζίεο, ζπλαηζζήκαηα θαη κάζεζε. 
21 Έιιεηςε ληνπακίλεο – βιέπε θεθάιαην λεπξνδηαβηβαζηέο.  
22 Γειαδή καιαθή κνλφηνλε θσλή κε κεγάιε ηαρχηεηα. 
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θαη ηεο παξεγθεθαιίδαο. Βιάβε ηεο πξνζβάιιεη ηελ νκηιία ηνπ αηφκνπ, ε νπνία γίλεηαη 

δηαθεθνκκέλε θαη άρξσκε. 

 

2.2.2 Έλζηηθηα θαη πλαηζζήκαηα: Τπνζάιακνο θαη Μεηαηρκηαθό ύζηεκα 

 

Βαζηά κέζα ζηελ εγθεθαιηθή κάδα βξίζθνληαη δχν πεξηνρέο πνπ παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έθθξαζε ησλ ελζηίθησλ, ησλ νξκψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ ππνζάιακν θαη ην δξεπαλνεηδέο ζχζηεκα
23

. Βιάβεο ζ’ απηέο ηηο 

πεξηνρέο πξνθαινχλ δξακαηηθέο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά, πνπ εμαξηψληαη απφ ην 

πνηα αθξηβψο πεξηνρή έρεη θαηαζηξαθεί. Γηα παξάδεηγκα, θαηαζηξνθή κηαο νξηζκέλεο 

πεξηνρήο ηνπ δξεπαλνεηδνχο ζπζηήκαηνο θάλεη έλα ήξεκν θαη ήζπρν δψν λα εθδειψλεη 

επεηζφδηα ιχζζαο, ελψ θαηαζηξνθή κηαο παξαπιήζηαο πεξηνρήο πξνθαιεί αληηδξάζεηο 

θφβνπ ζ’ έλα άγξην θαη επηζεηηθφ δψν. ηνλ ππνζάιακν επίζεο ππάξρεη κηα πεξηνρή 

πνπ αλ θαηαζηξαθεί, θάλεη ην δψν λα ηξψεη ζπλέρεηα, ελψ κηα δηπιαλή πεξηνρή 

πξνθαιεί απψιεηα ηεο φξεμεο ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ηεο. 

 

Μεηαηρκηαθφ ή Γξεπαλνεηδέο χζηεκα 

 

Σν δξεπαλνεηδέο ζχζηεκα πεξηβάιιεη ζαλ έλα δξεπάλη ην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο. 

ηα θαηψηεξα δψα εμππεξεηεί ηελ φζθξεζε αιιά κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ αλέιαβε 

πξννδεπηηθά θαη άιιεο εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο: 

 

 πκκεηέρεη ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζπγθηλήζεηο. 

                                                
23 Αιιηψο κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα. 
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 Κάπνηα κέξε ηνπ, φπσο ν ηππφθακπνο, απνηεινχλ θαίξηεο πεξηνρέο γηα ηε 

κλήκε. 

 Παξνπζηάδεη θιηληθή ζεκαζία γηα ηελ θξνηαθν-κεηαηρκηαθή κνξθή επηιεςίαο. 

 Μέξε ηνπ δπζιεηηνπξγνχλ ζε ςπρηαηξηθέο παζήζεηο ή δηαηαξαρέο πξνζαξκνγήο.  

 

 

Δηθφλα 2: Απεηθφληζε κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο 

 

Οη βαζηθέο δνκέο ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 

Υπεξκεζνιόβηνο έιηθα: χκθσλα κε ηνλ Damasio
24

, ην κπξνζηηλφ ήκηζπ είλαη ε 

πεξηνρή φπνπ ζπγθίλεζε, ζπλαίζζεκα, πξνζνρή θαη κλήκε ζπλεξγάδνληαη ηφζν ζηελά 

ψζηε απνηεινχλ πεγή ελέξγεηαο ηφζν γηα θηλήζεηο θαη πξάμεηο, φζν θαη γηα λνεηηθέο 

δηεξγαζίεο
25

. Γηα παξάδεηγκα, έλα απζφξκεην ρακφγειν απαηηεί ηε ζπλεξγαζία ηεο 

ππεξκεζνινβίνπ έιηθαο. 

Ιππόθακπνο: Θεσξείηαη ν “βηβιηνζεθάξηνο ηεο κλήκεο” γηαηί ζπκβάιιεη ηφζν 

ζηελ θαηαρψξεζε λέσλ πιεξνθνξηψλ, φζν θαη ζηελ αλάθιεζή ηνπο. Σαπηφρξνλα, 

ελέρεηαη θαη ζηα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα. Απηή ε ζηελή ζρέζε κλήκεο-

ζπλαηζζεκάησλ βνεζά λα θαηαιάβνπκε γηαηί ζπκφκαζηε επθνιφηεξα ζπλαηζζεκαηηθά 

                                                
24 Damásio, A. R., Behavioural Economist. Ζ έξεπλα έγηλε ην 1994. 
25 Γειαδή έλαξμε ζθέςεο θαη δηεξγαζία ινγηθήο. 
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θνξηηζκέλεο εκπεηξίεο. χκθσλα κε ηνλ Gray
26

, ζπκκεηέρεη θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

άγρνπο. 

Ζ κεγάιε ζεκαζία ηνπ ηππφθακπνπ ζηε κλήκε αλαθαιχθζεθε πξηλ απφ 40 

πεξίπνπ ρξφληα, φηαλ έλαο αζζελήο αθαίξεζε ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ηππφθακπνπ κε 

ζθνπφ λα πεξηνξίζεη επηιεπηηθέο θξίζεηο
27

. Όηαλ ζπλήιζε νη γηαηξνί ζπλεηδεηνπνίεζαλ 

φηη αδπλαηνχζε λα ζπκεζεί θαηλνχξηα πξάγκαηα. Οη εκπεηξίεο ηνπ ράλνληαλ ρσξίο λα 

κπνξεί λα ηηο δηαηεξήζεη! 

 

 

Δηθφλα 3: Ηππφθακπνο 

 

Ακπγδαινεηδήο πύξελ: Αλαηνκηθά βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηνλ ηππφθακπν. 

ρεηίδεηαη θπξίσο κε ηηο ζπγθηλήζεηο θαη επηδξά ζηελ επηζεηηθφηεηα, ζην θφβν, ζην 

άγρνο, ζηε ζεμνπαιηθή δσή θαη γεληθά ζηε δηάζεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί έλαο θνηηεηήο ζην Σέμαο, ν νπνίνο ζθφησζε 14 αλζξψπνπο ην 1966. Ζ 

λεθξνςία απνθάιπςε ελδνεγθεθαιηθφ φγθν πνπ είρε θαηαζηξέςεη ηελ ακπγδαιή. 

Γηαθαλέο δηάθξαγκα: Έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ ακπγδαιή θαη θαίλεηαη φηη 

πεξηνξίδεη ηελ επηζεηηθφηεηα θαη απνηειεί θέληξν επραξίζηεζεο θαη εδνλήο. 

     

                                                
26 Gray, J. A., British Psychologist. Γηαηχπσζε ηελ άπνςε απηή ην 1987. 
27 Milner, B., Corkin, S. and Teuber, H.L. (1968) “Further analysis of the hippocampal amnestic syndrome: 14-year 

follow up of H.M.”, Neuropsychologia, 6, 215-234. 
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Τπνζάιακνο 

Ζ ξχζκηζε ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ξχζκηζε ησλ νξκνλψλ, ε 

δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο, ε ιήςε ηεο ηξνθήο θαη ν κεηαβνιηζκφο, ε 

ζηαζεξφηεηα ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ ειεθηξνιπηψλ, ε ελπδάησζε 

ηνπ νξγαληζκνχ, ν χπλνο, ε ζεμνπαιηθή αιιά θαη ζπγθηλεζηαθή ζπκπεξηθνξά 

εμαξηψληαη απφ ηνλ ππνζάιακν. Δπίζεο ξπζκίδεη ηα αληηζψκαηα ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ 

έθθξηζε νξκνλψλ θαζψο θαη ηα δηάθνξα βηνινγηθά ξνιφγηα φπσο απηφ πνπ καο θάλεη 

λα μππλάκε ή λα θνηκφκαζηε ηελ ίδηα πεξίπνπ ψξα θάζε 24σξν. Αλαιπηηθά νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνζαιάκνπ είλαη νη παξαθάησ: 

Γίςα: Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ αλζξψπσλ είλαη ε νκνηφζηαζε, δειαδή ε 

ζρνιαζηηθή δηαηήξεζε ηζνξξνπίαο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ 

νκνηφζηαζε είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζηαζεξή ππθλφηεηα αιάησλ θαη άιισλ νπζηψλ ζην 

αίκα. Αλ έλα άηνκν πάζεη αθπδάησζε ζεκαίλεη φηη ππάξρεη απψιεηα λεξνχ θαη αιάησλ 

ζην αίκα ηνπ, άξα έρεη δηαηαξαρζεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Όηαλ “ππθλψλεη” ην αίκα παξάγεηαη απφ ηα λεθξά έλα έλδπκν πνπ νλνκάδεηαη ξελίλε 

θαη πξνθαιεί έκκεζα ηελ παξαγσγή ηεο αγγεηνηεζίλεο ΗΗ
28

. Ζ απμεκέλε ινηπφλ 

ζπγθέληξσζε ηεο αγγεηνηεζίλεο ΗΗ ζην αίκα εξεζίδεη ηνπο λεπξψλεο ηεο δίςαο ζηνλ 

εγθέθαιν, θάλνληαο ηνλ άλζξσπν λα δηςάεη θαη λα πίλεη λεξφ, ψζηε ε ππθλφηεηα ησλ 

αιάησλ ζην αίκα λα επαλέιζεη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. 

Πόλνο: Ο πφλνο είλαη έλα αίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη φηαλ ηα εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα
29

 θηάζνπλ ζηηο αηζζεηηθέο απνιήμεηο πνπ βξίζθνληαη θπξίσο ζην δέξκα θαη 

ηα ζπιάρλα. ηηο απνιήμεηο ππάξρεη έλα δίθηπν λεχξσλ θαη γπκλψλ δηαθιαδψζεσλ πνπ 

παξάγνπλ ηελ πξνζηαγιαδίλε Δ2, ε νπνία βνεζά ζηε κεηαθνξά ηνπ πφλνπ απφ ηηο 

λεπξηθέο απνιήμεηο ζηα θπηηαξηθά ζψκαηα θαη ην λσηηαίν κπειφ. ην λσηηαίν κπειφ 

                                                
28 Απφηειεί ρεκηθφ αγγειηνθφξν ηνπ κελχκαηνο ηεο θξίζηκεο θαηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγεί ε αθπδάησζε ζηνλ 

ππνζάιακν. 
29 Γηα παξάδεηγκα πίεζε, ζεξκφηεηα, ρεκηθέο νπζίεο θηι. 
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εθθξίλεηαη ε νπζία P
30

 ε νπνία απνηειεί ην ρεκηθφ αγγειηνθφξν πνπ κεηαβηβάδεη ην 

αίζζεκα ηνπ πφλνπ ζηνλ εγθέθαιν. 

Ηδνλή: ηελ εδνλή βαζηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ πνιιά κέξε ηνπ εγθεθάινπ 

φπσο γηα παξάδεηγκα ην δηαθαλέο δηάθξαγκα θαη θάπνηνη ππξήλεο ηνπ ππνζαιάκνπ. 

ηνλ ππνζάιακν ππάξρνπλ ζεκεία πνπ δελ ζπκπίπηνπλ κε ηα ζεκεία άιισλ δσηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. Σν ειεθηξηθφ εξέζηζκα ζε απηά πξνθαιεί ην αίζζεκα ηεο επραξίζηεζεο 

ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηα δψα. Σν ζεκαληηθφηεξν πείξακα έγηλε απφ ηνπο Olds & 

Milner ην 1954. Σνπνζέηεζαλ ειεθηξφδηα ζηνλ ππνζάιακν πνληηθηψλ πνπ έδηλαλ 

εξέζηζκα ζε έλα ζχζηεκα ππξήλσλ θαη ηα πνληίθηα αηζζάλνληαλ ηδηαίηεξε θαη ζπλερή 

επραξίζηεζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν βξήθαλ ην “θέληξν” ηεο εδνλήο ζηνλ εγθέθαιν. 

Κχξην ξφιν ζ’ απηνχο ηνπο κεραληζκνχο παίδεη ε ληνπακίλε
31

. 

Οξγή: Οη πξψηεο κειέηεο
32

 έγηλαλ ζε ζθπιηά θαη αλζξψπνπο πνπ είραλ 

πξνζβιεζεί απφ ηνλ ηφ ηεο ιχζζαο. Αλαθαιχθζεθε φηη ε νξγή ζπζρεηίδεηαη κε βιάβε 

ζηνλ ηππφθακπν, πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο. Σν 1939 νη Kluver 

& Bucy εθπφλεζαλ πεηξάκαηα θαη κειέηεο ζε πηζήθνπο. Αλαθαιχθζεθε πσο φηαλ 

αθαηξέζεθε απφ ηνπο πηζήθνπο θάπνην ηκήκα ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο ηα δψα: 

 έγηλαλ εμαηξεηηθά πεηζήληα,  

 δε δηέθξηλαλ νπηηθά ηα θαγψζηκα απφ ηα κε θαγψζηκα αληηθείκελα θαη 

 επέδεημαλ αζπγθξάηεηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα. 

ήκεξα ην ζχλδξνκν Kluver-Bucy, φπσο νλνκάζηεθε, ζεσξείηαη φηη νθείιεηαη 

ζηε δηαθνπή ησλ λεπξηθψλ νδψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηνλ ακπγδαινεηδή ππξήλα
33

.  

                                                
30 Pain, δειαδή πφλνο. 
31 Βιέπε ππνζεκείσζε 3. 
32 Σν 1937, απφ ηνλ Papez. 
33 Mesulam, 1985. 
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ηνλ άλζξσπν θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ νξγή παίδεη ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα κε 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ππνζαιάκνπ θαη εηδηθφηεξα ν ακπγδαινεηδήο ππξήλαο πνπ βξίζθεηαη 

θνληά ζηνλ ηππφθακπν. 

Σεμνπαιηθή ιεηηνπξγία: Οη κεραληζκνί ηνπ εγθεθάινπ πξνζιακβάλνπλ ρηιηάδεο 

εξεζίζκαηα γηα ηε ζρέζε κεηαμχ δχν αηφκσλ. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε εκπεηξία ηνπ 

νξγαζκνχ πξνεγείηαη ζηνλ εγθέθαιν απφ ηηο θπζηνινγηθέο ζσκαηηθέο εθδειψζεηο θαη 

ζηνλ άλδξα θαη ζηε γπλαίθα. Γειαδή ν νξγαζκφο είλαη κηα εγθεθαιηθή εκπεηξία. 

Πεηξάκαηα πνπ δηελήξγεζε ν Heath
34

 ζε εζεινληέο θαηαδίθνπο έδεημαλ πσο 

φηαλ εξεζηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ εγθεθάινπ πξνθαιείηαη νξγαζκφο. Απηά ηα 

ζεκεία είλαη ην δηαθαλέο δηάθξαγκα, ε πιάγηα πεξηνρή ζηνλ ππνζάιακν θαη ζεκεία ζην 

εγθεθαιηθφ ζηέιερνο θαη ζην λενθινηφ. Δπίζεο, πεηξάκαηα θαηά ηα νπνία εγρχεηαη 

αθεηπιρνιίλε ζηνλ εγθέθαιν δψσλ θαηέδεημαλ φηη πξνθαιείηαη έληνλε αχμεζε ηεο 

ζεμνπαιηθήο εδνλήο. πλεπψο ε αθεηπιρνιίλε απνηειεί ην ρεκηθφ λεπξνκεηαβηβαζηή 

ηνπ νξγαζκνχ. 

 

2.2.3 Δγθεθαιηθνί Λνβνί θαη Φπρνινγία 

 

Μεησπηαίνο Λνβφο 

ηνλ άλζξσπν απνηειεί ζρεδφλ ην 50% ηνπ φγθνπ ηνπ εκηζθαηξίνπ θαη έρεη 

πξσηίζησο ζρέζε κε ηελ νκηιία. Σα πεξηζζφηεξα γισζζηθά επίπεδα φπσο ζχληαμε, 

γξακκαηηθή, ιεμηιφγην, θαζνξίδνληαη ελ γέλεη απφ ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην, ελψ νη κε 

ιεθηηθέο πιεπξέο ηεο νκηιίαο φπσο ρηνχκνξ, ππνλννχκελα, ηφλνο θσλήο, ζπλαίζζεκα, 

απφ ην δεμί εκηζθαίξην. Δηδηθά γηα ηνλ αξηζηεξφ κεησπηαίν ινβφ ζεκαληηθή είλαη ε 

                                                
34 Heath, R., Doctor & Chairman of the Department of Psychiatry and Neurology, Tulane University, New Orleans. 
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πεξηνρή πνπ θαιείηαη θέληξν ηνπ Broca, ε βιάβε ηεο νπνίαο πξνθαιεί έλαλ ηχπν 

αθαζίαο κε βαζηθφ ζχκπησκα ηελ αδπλακία έθθξαζεο ή αιιηψο “αθαζία ηνπ Broca”. 

Αθαζία ηύπνπ Broca: Ο ιφγνο είλαη ζπλήζσο αξγφο. Οη παχζεηο αλάκεζα ζηηο 

ιέμεηο είλαη πεξηζζφηεξν ζπρλέο απφ ηηο ίδηεο ηηο ιέμεηο. Οθείιεηαη ζε βιάβε ηεο 

πξφζζηαο πεξηνρήο ηεο αχιαθαο ηνπ Rolando. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο κνξθήο 

αθαζίαο είλαη ε αδέμηα άξζξσζε, ην πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην, ε δπζθνιία ζηε ρξήζε 

απιψλ γξακκαηηθψλ θαλφλσλ θαη ζηελ θαηνλνκαζία ελφο αληηθεηκέλνπ
35

θαη ηέινο 

δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηαο αθνπζηηθήο θαηαλφεζεο
36

. Ο γξαπηφο ιφγνο αθνινπζεί ην 

κνηίβν ηνπ πξνθνξηθνχ, ελψ ε αλάγλσζε βιάπηεηαη ιηγφηεξν. ε πνιχ ζνβαξέο 

πεξηπηψζεηο ην άηνκν είλαη αλίθαλν λα αξζξψζεη ή λα επαλαιάβεη νπνηαδήπνηε ιέμε, 

ελψ ε θαηαλφεζε πεξηνξίδεηαη ζε απιέο εληνιέο. Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο έρνπλ 

επίζεο αδπλακία ζην δεμί ρέξη θαη ζην δεμί ήκηζπ ηνπ πξνζψπνπ. 

Ο κεησπηαίνο ινβφο ειέγρεη επίζεο ηελ θίλεζε νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο ζην 

αληίζεην εκηκφξην, δειαδή απφ απηφλ θαζνξίδεηαη ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ εκηκνξίνπ ηνπ 

ζψκαηνο. Ζ ζεκαληηθφηεξε φκσο ιεηηνπξγία ησλ κεησπηαίσλ ινβψλ θαη εηδηθά ηνπ 

πξφζζηνπ ηκήκαηνο έρεη ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ θξίζε, θάπνηεο ιεηηνπξγίεο 

ηεο κλήκεο, ηηο ζπγθηλήζεηο θαη ηε κεηάθξαζε ησλ ζθέςεσλ ζε πξάμεηο. Ο ζρεδηαζκφο 

γηα ην άκεζν ή απψηεξν κέιινλ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο κεησπηαίνπο ινβνχο. Σν 

ζχλδξνκν ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ δείρλεη φηη ειέγρεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

νξγαληζκνχ, πξνζαξκφδνληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. 

Βιάβεο ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ηελ δηαηαξαρή ηεο “εθηειεζηηθήο ζπκπεξηθνξάο”, ηελ απνπζία θνηλσληθψλ αλαζηνιψλ, 

ηελ αληθαλφηεηα δηαπίζησζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ θαζψο θαη ηελ έιιεηςε 

θηλήηξσλ θαη ηελ απάζεηα. Γηα παξάδεηγκα, βιάβε ηνπ δεμηνχ κεησπηαίνπ ινβνχ νδεγεί 

                                                
35 Απηφ κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί αλ δνζεί ζην άηνκν θάπνηα βνήζεηα, π.ρ. ην πξψην γξάκκα ηεο ιέμεο. 
36 Markson L., Bloom P., : Evidencagainst a dedicated system for word learning in children. Nature 1997;385:813-

815. 
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ζε κία απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ νξκψλ: ην άηνκν γειά, βξίδεη, ελνριεί ηνπο άιινπο ή 

εθδειψλεη ζεμνπαιηθέο δηαζέζεηο δηαξθψο πξνο θάζε θαηεχζπλζε. Αληίζεηα, βιάβε ηνπ 

αξηζηεξνχ κεησπηαίνπ ινβνχ πξνθαιεί ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο: ν αζζελήο 

εκθαλίδεηαη απνζπξκέλνο, απαζήο, αδηάθνξνο πξνο πξφζσπα ή πξάγκαηα. Μπνξεί λα 

θαίλνληαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο θαη νη δχν απηέο θαηαζηάζεηο, φκσο ππνδειψλνπλ 

απψιεηα ξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο. 

Πξνγξακκαηηζκόο, Σπληνληζκόο θαη Δθηέιεζε ησλ Σύλζεησλ Σπκπεξηθνξώλ: 

Αξθεηά ρξφληα πξηλ ν Karl Lashley
37

 αλαξσηηφηαλ πσο κπνξνχκε λα εθηεινχκε 

ζχλζεηεο αιπζίδεο πξάμεσλ κε ηέηνηα ηαρχηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Έλαο 

κνπζηθφο, π.ρ. κπνξεί λα παίμεη κία γξήγνξε ζεηξά απφ λφηεο ρσξίο θαλέλα ιάζνο, ή 

έλαο παίθηεο ηνπ ηέληο κπνξεί λα γπξίζεη έλα ζεξβίο κε εθπιεθηηθή νκνξθηά θαη ράξε. 

Πσο, ξσηνχζε ν Lashley, κπνξεί ν εγθέθαινο λα ζπληνλίδεη ηέηνηεο ιεπηέο αιιεινπρίεο 

θηλήζεσλ; Τπέζεζε φηη ε ιχζε βξηζθφηαλ θάπνπ ζην θινηφ, αιιά δελ κπνξνχζε λα πεη 

πνπ αθξηβψο. ήκεξα νη εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη απηή ε ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

εγθεθάινπ εληνπίδεηαη ζηνπο κεησπηαίνπο ινβνχο. Όηαλ αζζελείο κε θάπνηεο βιάβεο 

ζην κεησπηαίν ινβφ πξνζπαζνχλ λα εθηειέζνπλ κία αιιεινπρία θηλήζεσλ πνπ ηνπο 

δεηάκε, εθηεινχλ ηηο θηλήζεηο ζσζηά αιιά κε ιάζνο ζεηξά
38

. 

Οξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ παίδνπλ επίζεο ξφιν ζηελ ηθαλφηεηά 

καο λα πξνγξακκαηίδνπκε, λα βάδνπκε πξνηεξαηφηεηεο, λα επηιέγνπκε έλα ζηφρν θαη 

λα παξαθνινπζνχκε ηηο πξνφδνπο καο. Ο πξνκεησπηαίνο θινηφο πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο 

πίζσ απφ ην κέησπφ καο, θαίλεηαη φηη εμππεξεηεί απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο. Αζζελείο κε 

                                                
37 Lashley, K., American psychologist and behaviorist. 
38 Robinson, R.G, Kubos, K.L., Starr, L.B., et al. (1984) “Mood disorders in stroke patients: importance of location of 

lesion”, Brain, 107, 81-93. 
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βιάβε ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ εχθνια δηαζπψληαη, δελ κπνξνχλ λα επηκείλνπλ ζε 

θάηη θαη έρνπλ δπζθνιία λα αθνινπζήζνπλ ζχλζεηνπο ζηφρνπο
39

.  

Έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ είλαη ν κεησπνθνγρηθφο 

θινηφο, πνπ απνηειεί πεξηνρή ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ. ρεηίδεηαη κε ηηο γλσζηηθέο 

δηαδηθαζίεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζπλαίζζεκα θαη ζηελ 

αίζζεζε αληακνηβήο ηνλ θαζηζηά θνκκάηη ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο. Μηα 

ζεκαληηθή πεξηνρή ηνπ γηα ηνλ άλζξσπν είλαη ε πεξηνρή Brodmann 10, ε νπνία παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζε απνθάζεηο ζηξαηεγηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε αλάθηεζε κλήκεο. 

 

Βξεγκαηηθφο Λνβφο 

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ βξεγκαηηθνχ ινβνχ αθνξνχλ ηηο γεληθέο αηζζήζεηο φπσο 

αθή, ζεξκνθξαζία, πφλν, ηελ αληίιεςε αληηθεηκέλσλ θαη πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηε 

γξαθή. πγθεθξηκέλα ε γξαθή επεξεάδεηαη κφλν απφ ηνλ αξηζηεξφ βξεγκαηηθφ ινβφ 

αθνχ απνηειεί ιεηηνπξγία ηεο νκηιίαο. 

Οη βξεγκαηηθνί ινβνί ήηαλ κέρξη πξφζθαηα ε πην αδηθεκέλε πεξηνρή ηνπ 

εγθεθάινπ καο. Πνιιά βηβιία θπζηνινγίαο θαη λεπξνινγίαο νχηε θαλ ηνπο αλέθεξαλ! 

Κη φκσο είλαη ε έδξα ηνπ ζσκαηναηζζεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζρεκαηίδεη ηελ εηθφλα 

ηνπ ζψκαηφο καο θαη ηεο ζέζεο ηνπ ζηνλ θφζκν. 

Σν ζχλνιν ησλ γλψζεψλ καο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ βξεγκαηηθψλ ινβψλ 

πξνέξρεηαη απφ ηξαχκαηα απφ ζθαίξεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Παγθφζκησλ Πνιέκσλ. 

Σν 1920 ν Head
40

 θαη ην 1927 ν Holmes
41

 εμέηαζαλ άηνκα κε παξφκνηα ηξαχκαηα θαη 

παξά ηηο αδπλακίεο ηεο αθξηβνχο εληφπηζεο ηεο βιάβεο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη βιάβεο ησλ βξεγκαηηθψλ ινβψλ πξνθαινχλ αηζζεηηθέο δηαηαξαρέο.  

                                                
39 Γηα παξάδεηγκα, κία γπλαίθα κε ηέηνηνπ είδνπο βιάβε κπνξεί λα θαιέζεη θφζκν γηα δείπλν θαη λα αξρίζεη λα 

ζεξβίξεη ην επηδφξπην πξηλ απφ ην θπξίσο θαγεηφ, λα πάεη ζηελ θνπδίλα γηα ςσκί θαη λ’ αξρίζεη λα πιέλεη ηα πηάηα, 

ελψ νη θαιεζκέλνη ηεο πεξηκέλνπλ αθφκε ζην ηξαπέδη. 
40 Head, H. (1920) Studies in Neurology, Oxford Univ. Press, Oxford. 
41 Holmes, G. (1927) “Disorders of sensation produced by cortical lesions”, Brain, 1, 413-428. 
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Σύλδξνκν ηνπ Balint: Έλα απφ ηα ζπάληα λεπξνινγηθά ζχλδξνκα κε ηα 

παξάμελα θαη εμσηηθά νλφκαηα. Οθείιεηαη ζε βιάβε ηνπ πίζσ ηκήκαηνο ησλ 

βξεγκαηηθψλ ινβψλ, δειαδή ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ πνπ νινθιεξψλνπλ ηηο δηάθνξεο 

αηζζεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηα πεξηθεξηθά αηζζεηηθά φξγαλα ζε κία αληίιεςε ηεο 

ζέζεο καο ζην ρψξν θαη ηεο ζρέζεο καο κε ηα αληηθείκελα ηνπ θφζκνπ καο. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ: 

 

 Αδπλακία εθηέιεζεο βνπιεηηθψλ θηλήζεσλ ησλ καηηψλ πξνο θάπνην ζεκείν 

ηνπ ρψξνπ. 

 Αδπλακία νπηηθήο θαζνδήγεζεο γηα ην πηάζηκν αληηθεηκέλσλ. 

 Αδπλακία πξνζήισζεο ηεο πξνζνρήο ζε νπηηθά εξεζίζκαηα. 

 

Αγλσζίεο, απξαμίεο θαη εκη–αξλήζεηο: Οη αζζελείο κε βιάβεο ζηνπο 

βξεγκαηηθνχο ινβνχο παξνπζηάδνπλ ζπρλά παξάμελα ζπκπηψκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ 

θαη δηαηαξαρέο ηεο εηθφλαο ηνπ ζψκαηνο ή ηεο αληίιεςεο ησλ ζρέζεσλ ζην ρψξν. 

Αθφκα, βιάβεο ηεο θάησ πεξηνρήο ηνπ ινβνχ ζην επηθξαηνχλ εκηζθαίξην - ζπλήζσο ην 

αξηζηεξφ - πξνθαινχλ δηαηαξαρέο ηεο γιψζζαο
42

, θαζψο θαη αγλσζία
43

, δειαδή κία 

αδπλακία αλαγλψξηζεο πξνζψπσλ, αληηθεηκέλσλ ή θαηαζηάζεσλ, παξφιν πνπ νη νδνί 

ηεο αηζζεηηθφηεηαο ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά. Μία ηδηαίηεξε κνξθή αγλσζίαο θαιείηαη 

αζηεξενγλσζία θαη αθνξά ηελ αδπλακία αλαγλψξηζεο ηνπ ζρήκαηνο ησλ αληηθεηκέλσλ 

κε ηελ αθή. 

Βιάβε ζην δεμηφ ηκήκα ηνπ βξεγκαηηθνχ ινβνχ ζεκαίλεη φηη νη αζζελείο 

αγλννχλ εληειψο ην αξηζηεξφ κηζφ ηνπ ζψκαηφο ηνπο – θαηλφκελν εκη-άξλεζεο – κε 

απνηέιεζκα λα ην αθήλνπλ άπιπην φηαλ πιέλνληαη, λα αθήλνπλ ηα αξηζηεξά καλίθηα 

                                                
42 Αθαζία - θάπνηνο πνπ κηιά ειάρηζηα ή ιαλζαζκέλα ή αθφκα δελ θαηαιαβαίλεη ηνπο άιινπο νκηινχληεο πάζρεη απφ 

αθαζία. 
43 Όξνο πνπ επηλνήζεθε απφ ηνλ Freud. 
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έμσ φηαλ ληχλνληαη, λα κε θνξνχλ θάιηζεο θαη παπνχηζηα ζην αξηζηεξφ πφδη. Δπίζεο 

ηξψλε ην θαγεηφ ηνπο απφ ηε δεμηά κεξηά ηνπ πηάηνπ, δηαβάδνπλ ηε δεμηά κεξηά ηεο 

ζειίδαο ελφο βηβιίνπ. Οη αζζελείο απηνί αξλνχληαη αθφκε θαη ην φηη ην αξηζηεξφ ηνπο 

ρέξη ή πφδη είλαη δηθφ ηνπο, αλ ην ζεθψζνπκε θαη ην θέξνπκε εκείο παζεηηθά κέζα ζην 

νπηηθφ ηνπο πεδίν. Απηή ε πνιπαηζζεηηθή άξλεζε δελ θαζνξίδεηαη απφ αηζζεηηθνχο ή 

θηλεηηθνχο παξάγνληεο, αιιά απνηειεί νπζηαζηηθά κία “αθξσηεξηαζκέλε 

αλαπαξάζηαζε ηνπ ρψξνπ”.
44

 

 

 

Δηθφλα 4: Δγθεθαιηθνί Λνβνί 

 

Κξνηαθηθφο Λνβφο 

Ο θξνηαθηθφο ινβφο αθνξά θπξίσο ηελ νκηιία, ηελ αθνή, ηε κλήκε θαη ηηο 

ζπγθηλήζεηο. Πξφθεηηαη γηα έλα ινβφ κε εηεξνγελή αλαηνκία. Δθηφο απφ ηα ζηνηρεία 

“λενθινηνχ”
45

 πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αθνή θαη κε πνιχπινθεο ζπζρεηίζεηο 

αηζζεηεξηαθψλ δεδνκέλσλ, δειαδή πξσηνγελείο αηζζεηηθέο θαη ζπλεηξκηθέο πεξηνρέο, 

                                                
44 De Renzi, E., Faglioni, P. and Scotti, G. (1970) “Hemispheric contribution to exploration of space through the 

visual and tactile modality”, Cortex, 6, 191-203. 
45 Απφηειεί ην θινηφ ησλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ αθνξνχλ ηελ αίζζεζε-θίλεζε, ηελ ζπζρέηηζε δεδνκέλσλ 

κίαο αίζζεζεο θαη ηελ ζπζρέηηζε δεδνκέλσλ πνιιψλ αηζζήζεσλ. 
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έρεη θαη κεηαηρκηαθέο πεξηνρέο. Μέξε ινηπφλ ηνπ θξνηαθηθνχ ινβνχ φπσο ν 

θξνηαθηθφο πφινο, ε παξατππνθάκπηνο πεξηνρή
46

, ν ακπγδαινεηδήο ππξήλαο θαη ν 

ηππφθακπνο αλήθνπλ ζην επξχηεξν κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα. Γηάθνξεο παξακεηαηρκηαθέο 

πεξηνρέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ θξνηαθηθφ ινβφ αιιά ζπλδένληαη κε απηφλ, φπσο ε 

λεζίδα ηνπ Reil θαη ν ππεξκεζνιφβηνο έιηθαο έρνπλ θνηλά αλαηνκηθά, λεπξνρεκηθά θαη 

ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 Ο εξεζηζκφο ή ε θαηαζηξνθή νξηζκέλσλ εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ πξνθαινχλ 

εμεηδηθεπκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο απαληήζεηο ηφζν ζηα δψα φζν θαη ζηνλ άλζξσπν. Απφ 

φιεο απηέο ηηο πεξηνρέο απηή πνπ θαίλεηαη λα έρεη κηα αλακθηζβήηεηε ζρέζε κε ην 

ζπλαίζζεκα είλαη ν θξνηαθηθφο ινβφο. Ζ ζρέζε απηή απνθαιχθζεθε κε ηε κειέηε 

ηξηψλ θαηεγνξηψλ αζζελψλ: αζζελψλ κε νξηζκέλεο γισζζηθέο δηαηαξαρέο, άιισλ κε 

κηα εηδηθή κνξθή επηιεςίαο θαη, ηέινο, απηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νμεία αγρψδε 

δηαηαξαρή
47

.  

Οη αθαζηθνί αζζελείο παξνπζηάδνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο πνπ 

εκθαλίδνληαη σο πξνβιήκαηα ηνληζκνχ ηνπ ιφγνπ θαη ησλ ρεηξνλνκηψλ πνπ ηνλ 

ζπλνδεχνπλ. Απηέο νη ζπλαηζζεκαηηθέο πιεπξέο ηεο γιψζζαο αληηπξνζσπεχνληαη ζην 

δεμί εκηζθαίξην
48

 θαη ε αλαηνκηθή ηνπο νξγάλσζε αληαλαθιά ηελ νξγάλσζε ησλ 

γλσζηηθψλ πιεπξψλ ηεο γιψζζαο ζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην. Βιάβε ζηελ δεμηά 

θξνηαθηθή πεξηνρή πνπ είλαη νκφινγε ηεο πεξηνρήο ηνπ Wernicke
49

 ζην αξηζηεξφ 

εκηζθαίξην, πξνθαιεί δηαηαξαρέο ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

ηεο γιψζζαο, κηα αδπλακία ηνπ αζζελνχο λα θαηαιάβεη απφ ηνλ ηνληζκφ ηνπ ιφγνπ αλ 

                                                
46 Δμππεξεηεί σο θέληξν φπνπ ζπκβάιινπλ εηζεξρφκελα εξεζίζκαηα απφ ην λενθινηφ θαη ξπζκίδεη ηελ ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπλεηξκηθψλ πεξηνρψλ ηνπ θινηνχ θαη ηνπ ηππφθακπνπ. 
47 Γειαδή θξίζε παληθνχ. 
48 Ross, E.D. (1984) “Right hemisphere’s role in language, affective behavior and emotion”, Tends Neurosci., 7;342-

346. 

 Heilman, K.M., Scholes, R. and Watson, R.T. (1975) “Auditory affective agnosia. Distrurbed comprehension of 

affective speech”, J. Neurol. Neurosurg. Psychiat., 38, 69-72. 
49 Βξίζθεηαη ζηνλ αξηζηεξφ θξνηαθηθφ ινβφ θαη καο δίλεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλννχκε ην ιφγν απφζεθεχνληαο ην 

πψο ερνχλ νη ιέμεηο. 
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έλα άηνκν πνπ κηιά δηεγείηαη κία ραξνχκελε ή ιππεηεξή ηζηνξία. Αληίζεηα, βιάβε ηνπ 

δεμηνχ θξνηαθηθνχ ινβνχ ζε πεξηνρή αλάινγε ηεο πεξηνρήο ηνπ Broca, πξνθαιεί κηα 

δπζθνιία έθθξαζεο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο γιψζζαο. 

Κξνηαθηθή επηιεςία: Ζ επηιεςία είλαη κία αζζέλεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

ζπλήζσο απφ απψιεηα ηεο ζπλείδεζεο θαη ζπαζκνχο, πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά 

δηαζηήκαηα θαη δηαξθνχλ απφ ιίγα δεπηεξφιεπηα έσο κεξηθά ιεπηά. Ζ επηιεςία 

νθείιεηαη ζε κηα μαθληθή ειεθηξηθή δξαζηεξηνπνίεζε νξηζκέλσλ θπηηάξσλ ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ ζηαδηαθά εμαπιψλεηαη ζε φιν ηνλ εγθέθαιν. Όηαλ ε δηέγεξζε απηή 

πεξηνξίδεηαη ζηνλ θξνηαθηθφ ινβφ, νη αζζελείο παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο 

ραξαθηεξηζηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο βνήζεζαλ ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εγθεθάινπ. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο 

αιιαγέο ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη νλνκάδνληαη θξηηηθά θαηλφκελα. 

Άιιεο δηαξθνχλ θαη θαηά ηα ελδηάκεζα δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ θξίζεσλ θαη 

νλνκάδνληαη κεζνθξηηηθά θαηλφκελα. 

Κξίζεηο παληθνύ: Πξφθεηηαη γηα κηα ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή πνπ έρεη 

ζπλδεζεί θαζαξά κε ηνλ θξνηαθηθφ ινβφ. Πξφθεηηαη γηα ζχληνκα θαη 

επαλαιακβαλφκελα επεηζφδηα μαθληθνχ ηξφκνπ πνπ γελλνχλ αίζζεκα επηθείκελεο 

θαηαζηξνθήο ρσξίο ζαθή αηηία. Υαξαθηεξίδεηαη απφ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ηεο θαξδηάο 

θαη επηηάρπλζε ηεο αλαπλνήο. 

Μλήκε: Όπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη παξαπάλσ, ν ηππφθακπνο θαη ε γεηηνληθή 

ακπγδαιή ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεκαηηζκφ θαη ηελ παγίσζε ηεο καθξάο δηάξθεηαο 

κλήκεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηκήκαηα ηνπ θξνηαθηθνχ ινβνχ. Απηφ πνπ 

παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ είλαη φηη νη δχν θξνηαθηθνί ινβνί θαίλνληαη λα έρνπλ κηα 

δηαθνξεηηθή κλεκνληθή ιεηηνπξγία. Αλ γηα παξάδεηγκα θαηαζηξαθεί ν αξηζηεξφο 

θξνηαθηθφο ινβφο επεξεάδεηαη ε ιεθηηθή κλήκε, δειαδή ε αλάθιεζε ηζηνξηψλ, 
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νλνκάησλ, ιέμεσλ θηι. Αλ φκσο θαηαζηξαθεί ν δεμηφο επεξεάδεηαη ε αλάθιεζε κε 

γισζζηθνχ πιηθνχ, φπσο εηθφλσλ, πξνζψπσλ θαζψο θαη κνπζηθψλ ηφλσλ
50

. 

 

Ηληαθφο Λνβφο 

Ο ηληαθφο ινβφο αθνξά θπξίσο ηελ φξαζε. Ζ αχιαθα πνπ ηνλ δηαηξέρεη 

νλνκάδεηαη πιεθηξαία ζρηζκή. Γηα λα κπνξέζεη ν εγθέθαινο λα θηάζεη ζε κία 

απνηειεζκαηηθή αλαπαξάζηαζε θαη γλψζε ηνπ θφζκνπ, δηακνηξάδεη ηελ ιεηηνπξγία 

απηή ζε ππνπεξηνρέο ηνπ θινηνχ ηνπ ηληαθνχ ινβνχ. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ νπηηθνχ 

λεχξνπ θαη ηεο πξνβνιήο ηνπ ζηελ νπηηθή πεξηνρή ζηνλ ηληαθφ ινβφ, εκθαλίδνληαη 

δηαηαξαρέο ζηελ φξαζε, αλάινγα πάληα κε ην είδνο ηεο βιάβεο. πλήζσο νη δηαηαξαρέο 

απηέο αθνξνχλ ην έλα εκηκφξην ή ηεηαξηεκφξην ησλ νπηηθψλ πεδίσλ. Ζ κφλε 

πεξίπησζε νινθιεξσηηθήο ηχθισζεο είλαη ε θαηαζηξνθή ηεο πξσηνγελνχο νπηηθήο 

πεξηνρήο θαη ζηα δχν εκηζθαίξηα. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο φπνπ αζζελείο ρσξίο βιάβε ζηηο νπηηθέο 

νδνχο, ζπλεπψο κε θπζηνινγηθή φξαζε, αδπλαηνχλ λα αλαγλσξίζνπλ θνηλά 

αληηθείκελα, παξφιν πνπ είλαη ζε ζέζε λα ηα νλνκάζνπλ κέζσ ηεο αθήο, ηεο αθνήο ή 

ηεο φζθξεζεο. Δίλαη θαηλφκελν νπηηθήο αγλσζίαο, ην νπνίν κεξηθέο θνξέο ζπλδπάδεηαη 

κε πξνζσπναγλσζία ή θαη αιεμία
51

. Ζ βιάβε εληνπίδεηαη ζπλήζσο ζην ζπλεηξκηθφ 

νπηηθφ θινηφ ηνπ ηληαθνχ ινβνχ πνπ νινθιεξψλεη ηηο πξσηνγελείο νπηηθέο πιεξνθνξίεο 

ζε πιήξε αληίιεςε ησλ αληηθεηκέλσλ. 

Αληίιεςε: Απνηειεί ηελ δηαδηθαζία ηεο εξκελείαο ησλ αηζζεηεξηαθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε λφεκα θαη ζεκαζία. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ηα 

κάηηα καο εζηηάδνληαη ζε έλα απηνθίλεην πνπ καο πιεζηάδεη, ηα αληίζηνηρα αηζζεηηθά 

ζήκαηα θηάλνπλ ζην πίζσ κέξνο ησλ ηληαθψλ ινβψλ, φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα ρξψκαηα, 

                                                
50 Kolb, B. and Wishaw, I.Q. (1985) Fundamentals of human neuropsychology, Freeman, San Fransisco. 
51 Αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα δηαβάζεη θαη πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ “lego”, πνπ ζεκαίλεη δηαβάδσ. 
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ηα ζρήκαηα θαη νη θηλήζεηο πνπ ζπληζηνχλ ην αηζζεηήξην εξέζηζκα. Αληηιακβαλφκαζηε 

φηη ην αληηθείκελν είλαη έλα απηνθίλεην θαη φρη κφλν ρξψκαηα, ζρήκαηα θαη θηλήζεηο. 

Μάιηζηα θαηαιαβαίλνπκε ζε ηη απφζηαζε βξίζθεηαη θαη κε ηη ηαρχηεηα πεγαίλεη. 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ε αληίιεςε είλαη ε δηαδηθαζία πνπ δίλεη λφεκα ζηα 

αηζζεηεξηαθά δεδνκέλα θαη ζπλεπψο απνηειεί κία πνιχπινθε εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία. 

 

Νεζίδα ηνπ Reil 

πλδέεηαη θπξίσο κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηεξγαζία θαη ηνλ ςπρηθφ πφλν πνπ 

λνηψζνπλ ηα άηνκα. Αθνξά αξλεηηθά εξεζίζκαηα, φπσο είλαη νη αεδηαζηηθέο νζκέο, ε 

αίζζεζε αδηθίαο ζηνλ ζπλάλζξσπν ή αθφκα θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο. 

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη παξαπάλσ, θαιχπηεηαη απφ ηνλ κεησπηαίν θαη ην 

βξεγκαηηθφ ινβφ ζην πάλσ κέξνο θαη απφ ηνλ θξνηαθηθφ ζην θάησ. Πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη νξαηή πξέπεη λα αλαζεθσζνχλ κε εηδηθά εξγαιεία νη ινβνί πνπ ηελ ζθεπάδνπλ. 

 

2.3 ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΓΚΔΦΑΛΟ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

 

2.3.1 Κπηηαξηθή δνκή ηνπ εγθεθάινπ θαη ιεηηνπξγία λεπξώλσλ 

 

Ο εγθέθαινο ζεσξείηαη ην πνιππινθφηεξν αλζξψπηλν φξγαλν. Απνηειείηαη απφ 

ην λεπξηθφ ηζηφ, πνπ είλαη πιέγκα θπηηάξσλ, ηα ζεκαληηθφηεξα ησλ νπνίσλ 

νλνκάδνληαη λεπξψλεο. Σα λεπξηθά θχηηαξα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζπλάςεηο, 

δειαδή ππάξρεη κεηαμχ ηνπο έλα κηθξφ θελφ εθεί φπνπ ζηακαηά ην έλα θχηηαξν θαη 

μεθηλά ην άιιν. Σν κήλπκα κεηαθέξεηαη κε ρεκηθέο νπζίεο πνπ ιέγνληαη ρεκηθνί 

λεπξνκεηαβηβαζηέο ή λεπξνδηαβηβαζηέο. Σν ζψκα ηνπ θπηηάξνπ πεξηέρεη ηνλ ππξήλα 
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θαη ηνλ λεπξνάμνλα πνπ κπνξεί λα έρεη κήθνο κέρξη θαη έλα κέηξν. Έλαο λεπξάμνλαο
52

, 

είλαη κηα επηκήθεο, ιεπηή πξνβνιή ελφο λεπξηθνχ θπηηάξνπ, πνπ άγεη ειεθηξηθνχο 

παικνχο καθξηά απφ ην θπηηαξηθφ ζψκα ηνπ λεπξψλα. Οη άμνλεο είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νη θχξηεο γξακκέο κεηαβίβαζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, θαη σο δέζκεο βνεζνχλ ζηελ δεκηνπξγία λεχξσλ. 

Σν λεπξηθφ θχηηαξν παξάγεη δπλακηθφ ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε 

κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο. Γπλακηθφ ελέξγεηαο είλαη κηα ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα 

πνπ αλαπηχζζεηαη ζε έλα κπτθφ ή λεπξηθφ θχηηαξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Απνηειεί κηα παξνδηθή, αλαγελλεηηθή, ειεθηξηθή ψζε, θαηά ηελ 

παξαγσγή ηεο νπνίαο ην δπλακηθφ ηεο κεκβξάλεο ελφο θπηηάξνπ απμάλεη ηαρέσο ζε κηα 

ηηκή πνπ είλαη πεξίπνπ 100mV ζεηηθφηεξνπ ηνπ θπζηνινγηθνχ, αξλεηηθνχ, δπλακηθνχ 

εξεκίαο. Απηφ πξνθαιεί ηε δηάδνζε ελφο ζήκαηνο θαηά κήθνο ησλ λεπξψλσλ ή ησλ 

κπτθψλ ζε κεγάιε απφζηαζε. Ζ κεηάδνζε ησλ δπλακηθψλ ελέξγεηαο επηηξέπεη ζηηο 

πιεξνθνξίεο λα δηαβηβαζηνχλ πεξηθεξηθά απφ ηα αηζζεηήξηα φξγαλα ζηνλ εγθέθαιν. 

Κάηη πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη πσο νη λεπξψλεο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο λα αληηδξά ζπλνιηθά ζε ζχλζεηεο θαηαζηάζεηο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηαπηφρξνλα φιεο ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Σίπνηε δελ γίλεηαη 

κεκνλσκέλα θαη θαηά ζπλέπεηα φηαλ ην άηνκν θιεζεί λα ιάβεη κία απφθαζε ή λα 

εθηειέζεη κία πξάμε ζα ελεξγνπνηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο αηζζήζεηο
53

 πξνθεηκέλνπ 

λα νδεγεζεί ζηελ ηειηθή πξάμε ή επηινγή. 

                                                
52 Άμνλαο ή θαη λεπξηθή ίλα. 
53 Γηα παξάδεηγκα αληίιεςε, κλήκε, φξαζε, ζπλαίζζεκα θηι. 



Ζ Δπηζηήκε ηεο Νεπξννηθνλνκίαο 

Αλδξηνπνχινπ Διελάλζε        34 

 

2.3.2 Δγθέθαινο, ιεηηνπξγίεο, ζθέςεηο, πξάμεηο θαη πεξηβάιινλ 

 

Οη απιέο θηλεηηθέο θαη αηζζεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ, θαζψο θαη απηέο 

πνπ θαινχληαη αλψηεξεο
54

, κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηε ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηνρψλ ηνπ. Απηφ θπζηθά δελ ζεκαίλεη πσο θάζε εμεηδηθεπκέλε ιεηηνπξγία ειέγρεηαη 

απφ κηα κνλάρα εγθεθαιηθή πεξηνρή. Αληίζεηα απαηηείηαη ζπληνληζκέλε δξαζηεξηφηεηα 

λεπξψλσλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. Μπνξεί ζην πιαίζην ηεο κνλαδηφηεηαο
55

, θάζε 

εγθεθαιηθή κνλάδα λα είλαη λεπξναλαηνκηθά δηαρσξηζκέλε θαη λα εηδηθεχεηαη ζε κία 

κνλάρα ιεηηνπξγία, φκσο νη ζχλζεηεο απνθάζεηο απαηηνχλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο. 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ζην πίζσ κέξνο ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ αληηζηνηρεί 

ε θηλεηηθή πεξηνρή, ζην κπξνζηηλφ ηκήκα ηνπ βξεγκαηηθνχ ινβνχ αληηζηνηρνχλ νη 

γεληθέο αηζζήζεηο φπσο αθή, πφλνο, πίεζε, θξχν. Δπίζεο ζην θέληξν Wernicke ηνπ 

θξνηαθηθνχ ινβνχ αληηζηνηρνχλ νη θχξηεο πεξηνρέο νκηιίαο, ελψ ζην άλσ κέξνο ηνπ ε 

αθνή. Σέινο, νη πεξηνρέο ηεο φξαζεο θαηαδεηθλχνληαη ζηνλ ηληαθφ ινβφ. Όιεο νη 

παξαπάλσ πεξηνρέο ζεσξνχληαη πξσηνγελείο αηζζεηηθέο θαη θηλεηηθέο πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ θαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Οπζηαζηηθά απνηεινχλ 

ράξηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ. 

Κάζε πξσηνγελήο αηζζεηηθή πεξηνρή ζπλδέεηαη κε πςειφηεξεο ηάμεο αηζζεηηθά 

θέληξα, ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε ησλ αηζζεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Καινχληαη ζπλεηξκηθέο πεξηνρέο θαη ρξεζηκεχνπλ γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο, πξνεηνηκάδνληαο ηα θηλεηηθά πξνγξάκκαηα κέζσ 

ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη νη αλάγθεο, νη επηζπκίεο ή νη ζθέςεηο ησλ αλζξψπσλ. 

                                                
54 Γειαδή ζπζρέηηζε δεδνκέλσλ απφ πεξηζζφηεξεο αηζζήζεηο. 
55 Modularity, ζχκθσλα κε ηνλ Gazzaniga (M., Professor of Psychology, Neuroscientist, University of California, 

Santa Barbara), 1988. 
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Δίλαη ππεχζπλεο γηα πνιιέο αλψηεξεο εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο γλψζε, 

ζπλαίζζεκα θαη κλήκε. Γηαθξίλνληαη ζε κνλν-αηζζεηηθέο πεξηνρέο ζπλεηξκψλ
56

, γηα 

παξάδεηγκα γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ηεο φξαζεο ππάξρεη κηα πεξηνρή φπνπ ελαπνηίζεληαη 

νη ζπλεηξκνί πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο, φπσο ρξψκα θαη ζρήκα ελφο αληηθεηκέλνπ 

θαη ζε αλψηεξεο
57

. Οη αλψηεξεο ή εηεξν-ηππηθέο βξίζθνληαη αλαηνκηθά πην έμσ απφ ηηο 

άιιεο θαη ζε απηέο ζπζρεηίδνληαη γηα παξάδεηγκα ν ήρνο θαη ην ρξψκα κηαο θηζάξαο. Οη 

δχν απηέο θαηεγνξίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

Οη ζπλεηξκηθέο πεξηνρέο θαηαιακβάλνπλ ηξείο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθαιηθνχ θινηνχ: 

 

 Πξνκεησπηαίνο ζπλεηξκηθόο θινηόο: ππεχζπλνο γηα ηε “κλήκε εξγαζίαο
58

” 

θαη ηε ζχλζεηε θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

 Γξεπαλνεηδήο ζπλεηξκηθόο θινηόο: ππεχζπλνο γηα ηε κλήκε θαη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ζπληζηψζεο. 

 Βξεγκαην-θξνηαθν-ηληαθόο ζπλεηξκηθόο θινηόο: ππεχζπλνο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αηζζεηηθήο αληίιεςεο θαη ηε γιψζζα. 

 

Τπάξρνπλ επίζεο νη παξακεηαηρκηαθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ θξνηαθηθφ πφιν, ηελ πξφζζηα λεζίδα, ηνλ νπίζζην κεησπνθνγρηθφ 

θινηφ θαη ηελ παξατππνθάκπην έιηθα θαζψο θαη νη θαζαπηφ κεηαηρκηαθέο πεξηνρέο
59

. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξηνρψλ απηψλ είλαη πσο ζπζρεηίδνληαη κε ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ θαη γη’ απηφ “ελψλνπλ” αηζζεηηθνθηλεηηθά δεδνκέλα κε ηε κλήκε, ηηο 

                                                
56 Γειαδή ζπζρέηηζε δεδνκέλσλ κίαο αίζζεζεο. 
57 Βιέπε ππνζεκείσζε 54. 
58 Ζ κλήκε εξγαζίαο είλαη ην ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζπγθξαηεί, νξγαλψλεη, επεμεξγάδεηαη θαη ηέινο θσδηθνπνηεί 

ζε έλα ζρήκα ηε λέα πιεξνθνξία πξηλ απηή απφζεθεπζεί ζηελ καθξνπξφζεζκε κλήκε. 
59 Γηαθαλέο δηάθξαγκα, ακπγδαινεηδήο πχξελ, ηππφθακπνο θαη ππεξκεζνιφβηνο έιηθα. 
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ζπγθηλήζεηο, ηηο ζεμνπαιηθέο ιεηηνπξγίεο κε “αλψηεξεο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο” θαη κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο. 

Σειεπηαία πεξηνρή απνηειεί ν ππνζάιακνο, ζηελ νπνία έρνπλ έδξα ηα θέληξα 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζψκαηνο, φπνπ ξπζκίδνληαη ε πείλα, ε δίςα, ε νξγή, ν θφβνο, ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο θηι. Αο ππνζέζνπκε ινηπφλ φηη πεηλάκε. Ο ππνζάιακνο 

δίλεη ην ζήκα ηεο πείλαο, αληρλεχνληαο ρακειά επίπεδα ζαθράξνπ ζην αίκα. Σν 

δξεπαλνεηδέο ζχζηεκα παίξλεη ηελ πιεξνθνξία θαη αξρίδεη λα θηλεηνπνηεί ηνλ 

νξγαληζκφ. Μεηαθέξεη ην ζήκα ζηνλ θξνηαθηθφ ινβφ ν νπνίνο ζπκάηαη φηη ππάξρεη 

θαγεηφ ζην ςπγείν. Απφ εθεί ην ζήκα πάεη ζηηο ζπλεηξκηθέο πεξηνρέο ηνπ κεησπηαίνπ 

ινβνχ, ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ, νπφηε θαη αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

ηεο ζπκπεξηθνξάο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί ε πείλα καο. Όηαλ ην πξφγξακκα 

νινθιεξσζεί ζα δψζεη ην θαηάιιειν ζήκα γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ, πξψηα ζηελ 

πξνθηλεηηθή κεησπηαία πεξηνρή θαη κεηά ζηελ θηλεηηθή πεξηνρή γηα λα θηλεζνχλ ηα 

ρέξηα θαη ηα πφδηα. 

Θα πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαθεξζεί πσο πνιιέο απφ ηηο θαζεκεξηλέο 

πξάμεηο ηνπ αλζξψπνπ γίλνληαη απηφκαηα, ρσξίο δειαδή λα ηηο ζπλεηδεηνπνηνχκε, θαη 

άιιεο αλαδεηνχλ ηελ ινγηθή θξίζε εθεί πνπ δελ ππάξρεη. Ζ απηνκαηνπνίεζε, 

πξνθχπηεη απφ ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία θαη δε κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα δηδαρήο, ελψ 

αληίζηνηρα ε ινγηθή θξίζε είλαη απαξαίηεηε γηα λα ππάξρεη νινθιεξσκέλε έλλνηα – 

ρσξίο θελά - ζε νξηζκέλεο αλζξψπηλεο ελέξγεηεο
60

. 

 

                                                
60 Automaticity, Sense Making, Gazzaniga, 1988. 
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2.3.3 Νεπξνκεηαβηβαζηέο 

 

Δίλαη ρεκηθέο νπζίεο πνπ παξάγνληαη ζηνπο λεπξψλεο θαη ειεπζεξψλνληαη ζηηο 

απνιήμεηο ησλ λεπξαμφλσλ. Με ηε βνήζεηά ηνπο επηηπγράλεηαη ε κεηαβίβαζε ηνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ζην επίπεδν ησλ ζπλάςεσλ κε ρεκηθέο δηαδηθαζίεο. Τπάξρνπλ 

πνιινί πεξηζζφηεξνη ζε αξηζκφ θαη πνηφηεηα απφ φζνπο ρξεηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

εγθεθάινπ.  

Ο θάζε λεπξνδηαβηβαζηήο έρεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ππνδνρέα. Μνηάδνπλ κε ην 

θιεηδί θαη ηε θιεηδαξηά. Ο λεπξνδηαβηβαζηήο - θιεηδί ζα ηαηξηάμεη κφλν ζην δηθφ ηνπ 

ππνδνρέα - θιεηδαξηά. Κη απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ηαίξηαζκα πξνθαιεί πνιχ 

ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα. Όηαλ ε ηζνξξνπία ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ θαη ππνδνρέσλ 

είλαη θπζηνινγηθή, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ είλαη θπζηνινγηθέο. Σείλνπκε λα 

αηζζαλφκαζηε θαιά. Έρνπκε ειπίδα, ζθνπφ θαη γλψζε ηνπ πνχ νδεχνπκε, ηείλνπκε λα 

έρνπκε κηα αίζζεζε επεμίαο, απηνπεπνίζεζεο θαη αζθάιεηαο. Όηαλ ε ηζνξξνπία ραζεί, 

ν εγθέθαινο δελ ιεηηνπξγεί θπζηνινγηθά θαη ζεσξνχκε φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

εκθαλίδεηαη ε θαηάζιηςε. 

Οη λεπξνκεηαβηβαζηέο απειεπζεξψλνληαη κε ηε δηέγεξζε ηνπ λεπξψλα, 

ππάξρνπλ κεραληζκνί εμνπδεηέξσζήο ηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο ζχλαςεο θαη κηκνχληαη ηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ λεπξψλσλ πνπ ηνπο παξήγαγαλ.  

 

Αθεηπιρνιίλε 

Δληνπίζηεθε πξψηα αλάκεζα ζηε ζχλαςε λεπξηθνχ θαη κε λεπξηθνχ
61

 

θπηηάξνπ. Βξίζθεηαη κφλν ζηε λεπξηθή απφιεμε θαη φρη ζην κπ. Ο ξφινο ηεο είλαη λα 

κεηαβηβάδεη ην λεπξηθφ ζήκα κέζσ ηνπ πεδίνπ πνπ ρσξίδεη ην λεχξν θαη ην κπ. 

                                                
61 Γειαδή κπτθνχ. 
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Δπεξεάδεη θηλεηηθέο θαη αηζζεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ ρεκηθή κεηαβίβαζε κέζσ ηεο 

ζχλαςεο γίλεηαη σο εμήο: ζχλζεζε θαη ζπζζψξεπζή ηεο αθεηπιρνιίλεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα απειεπζέξσζή ηεο κε ηε λεπξηθή δηέγεξζε, ζην ράζκα ηεο ζχλαςεο. 

Αθνινπζεί ε αλακελφκελε δξάζε ηεο ζηε κεκβξάλε ηνπ κπτθνχ θπηηάξνπ θαη ηειηθά ε 

δηάζπαζή ηεο. Αθνξά επίζεο κέξνο ηνπ απηφλνκνπ ή θπηηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ζπλεπψο επεξεάδεη ηηο απηφλνκεο ιεηηνπξγίεο (π.ρ. αλαπλνή, πέςε θηι) ηνπ 

νξγαληζκνχ. Μηα αζζέλεηα πνπ νθείιεηαη ζε αθεηπιρνιηληθέο δηαηαξαρέο είλαη ε λφζνο 

Alzheimer. Σέινο απνηειεί ην ρεκηθφ λεπξνδηαβηβαζηή ηνπ νξγαζκνχ. 

 

Ννξαδξελαιίλε ή Ννξεπηλεθξίλε 

Παξάγεηαη ζηα επηλεθξίδηα θαη εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηνλ εγθέθαιν. Φαίλεηαη 

φηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ζηε δηάζεζε ηνπ αηφκνπ. Ζ έιιεηςή 

ηεο απνηειεί πηζαλφηαηα κηα απφ ηηο αηηίεο ηεο κειαγρνιίαο θαη θπζηθά επεξεάδεηαη 

απφ αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα. Παξάγεηαη θαηά βάζε ζηνλ ππνκέιαλα ηφπν
62

.  

 

ΖΣ ή εξνηνλίλε 

Απηή ε ρεκηθή νπζία παξάγεηαη θπξίσο ζηνπο ππξήλεο ξαθήο ηνπ εγθεθάινπ. Ζ 

έιιεηςή ηεο ζηηο ζπλάςεηο ησλ λεπξψλσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζιηςε. Πνιινί 

πηζηεχνπλ φηη ε ππνιεηηνπξγία ηεο ζεξνηνλίλεο ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ απηνθηνλία. 

 

Νηνπακίλε 

Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηαηί ζπκκεηέρεη ζηνλ θηλεηηθφ έιεγρν, ζηηο 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ζην ζπλαίζζεκα, ζηε ρξνληθή αλάιπζε, ζηελ αθαηξεηηθή 

ηθαλφηεηα, ζηε ξχζκηζε λεπξνελδνθξηληθψλ κεραληζκψλ, ζηε ζεηηθή ελίζρπζε ηεο 

                                                
62 Γειαδή ππξήλαο ηνπ εγθεθάινπ. 
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κάζεζεο θαη ζηελ θαξδηαγγεηαθή ξχζκηζε. Φαίλεηαη επίζεο λα παίδεη ξφιν ζηελ 

επραξίζηεζε/εδνλή, ζην αίζζεκα αληακνηβήο θαζψο θαη ζηελ εγξήγνξζε ή 

δξαζηεξηνπνίεζε. Όηαλ ινηπφλ απνθιεηζηεί επέξρεηαη κείσζε ηεο εγξήγνξζεο θαη ηεο 

δπλαηφηεηαο επραξίζηεζεο ηνπ αηφκνπ. Αθνξά ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη 

παξάγεηαη ζηε κέιαηλα νπζία
63

 θαη ζηελ θαιχπηξα ηνπ εγθεθάινπ. 

Ζ ππεξιεηηνπξγία ληνπακίλεο νδεγεί ζε ζρηδνθξέλεηα ή άιιεο ςπρψζεηο ελψ 

αληίζεηα ε ππνιεηηνπξγία ηεο νδεγεί ζηε λφζν Parkinson. 

 

Gaba (γ-ακηλνβνπηπξηθφ νμχ) 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ θπξηφηεξν αλαζηαιηηθφ λεπξνκεηαβηβαζηή. Δπηδξά ζηελ 

ππφθπζε
64

, ζηε ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ζηηο θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο, ζηελ 

αλαπαξαγσγή, ζην ζηξεο θαη ζην άγρνο, ζηελ επηζεηηθή θαη ακπληηθή ζπκπεξηθνξά, ζηε 

κάζεζε θαη ζηε κλήκε
65

. 

 

2.3.4 Μέζνδνη απεηθόληζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ 

 

Απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν ηεο λεπξννηθνλνκηθήο γηαηί θάλνπλ 

εθηθηή ηε ζχγθξηζε. Δγθέθαινη αλζξψπσλ πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο θαη ελεξγνπνηνχλ 

ηνπο αληίζηνηρνπο λεπξψλεο κεηαθέξνληαη ζην ραξηί, δίλνληαο καο πνιχηηκα 

ζπκπεξάζκαηα. Υξεζηκνπνηήζεθαλ έληνλα απφ πνιινχο νηθνλνκνιφγνπο θαη 

λεπξνςπρνιφγνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα απαξαίηεηα πεηξάκαηα, πάλσ 

ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε επηζηήκε ηεο λεπξννηθνλνκίαο. Οη βαζηθέο κέζνδνη 

εγθεθαιηθήο απεηθφληζεο είλαη νη παξαθάησ: 

                                                
63 Γειαδή ππξήλαο. 
64 Δίλαη ν θεληξηθφο αδέλαο ζηνλ εγθέθαιν πνπ ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ αδέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 
65 Δπηδξά ζηνλ ακπγδαινεηδή ππξήλα θαη επεξεάδεη ηε ξχζκηζε απφζήθεπζεο κλήκεο. 
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EEG – Ζιεθηξνεγθεθαινγξάθεκα 

Ο Hans Berger ήηαλ απηφο πνπ, ην 1929, αλαθάιπςε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν. 

Σνπνζεηψληαο πάλσ ζην θξαλίν ειεθηξφδηα, κπνξνχκε λα ζπιιέμνπκε, λα 

επεμεξγαζηνχκε θαη λα θαηαγξάςνπκε ηνλ ειεθηξηζκφ πνπ παξάγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εγθεθαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα αλίρλεπζε θαη εμέηαζε 

φγθσλ ή δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ εγθεθάινπ. Έρεη άξηζηε ρξνληθή αλάιπζε θαη δελ 

παξνπζηάδεη επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. 

Γηα ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε ζεσξείηαη κηα εχθνια εθαξκφζηκε κέζνδνο επεηδή 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη εθηφο ηαηξηθνχ εξγαζηεξίνπ, δίλνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηελ δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο εγθεθαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ ζε 

πνιιέο θαζεκεξηλέο ελαζρνιήζεηο ηνπο.  

 

MEG – Μαγλεηνεγθεθαινγξάθεκα  

Πξφθεηηαη γηα κηα κε επεκβαηηθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε 

ησλ καγλεηηθψλ πεδίσλ ηνπ εγθεθάινπ. Απηά ηα καγλεηηθά πεδία πξνθαινχληαη απφ 

ειεθηξφδηα πνπ ηξνθνδνηνχλ κε ειεθηξηθφ ξεχκα ηνπο λεπξψλεο. Παξέρεη άκεζεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απζφξκεηε θαη ηερλεηή λεπξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

εγθεθάινπ θαζψο θαη ηελ πεγή απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ε δξαζηεξηφηεηα απηή.  

Οη κέζνδνη MEG θαη EEG είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο, κε ηελ ηειεπηαία λα 

αληρλεχεη ηα ειεθηξηθά πεδία αληί γηα ηα καγλεηηθά. Χζηφζν, απνδεηθλχεηαη φηη ην έξγν 

ηεο απεηθφληζεο ηεο λεπξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εγθεθάινπ είλαη ζπλήζσο πην 

εχθνιν απφ ην καγλεηνεγθεθαινγξάθεκα. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ειεθηξηθέο θαη 

καγλεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ηζηνχ ηνπ θξαλίνπ. 
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ΡΔΣ - Πνδηηξνληαθή ηνκνγξαθία 

Υνξεγνχληαη νπζίεο ζηνλ νξγαληζκφ νη νπνίεο απειεπζεξψλνπλ πνδηηξφληα
66

. 

Σα πνδηηξφληα πθίζηαληαη κεηαηξνπέο θαη νδεγνχλ ζηελ απειεπζέξσζε θσηνλίσλ ηα 

νπνία αληρλεχνληαη απφ ηελ θεθαιή ΡΔΣ. πλήζσο κεηξάεη ηελ πεξηνρηθή αηκαηηθή 

εγθεθαιηθή ξνή δεδνκέλνπ φηη ε λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα απμάλεη ηε ξνή αίκαηνο 

ζηνλ εγθέθαιν
67

 ή ηνλ κεηαβνιηζκφ ηεο γιπθφδεο
68

. Σα πην ζχγρξνλα ζπζηήκαηα έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα παίξλνπλ ηνκέο πάρνπο 4-5 ρηιηνζηψλ, αιιά ζηελ θαζεκεξηλή 

ξνπηίλα ρξεζηκνπνηνχληαη ηνκέο 6-7 ρηιηνζηψλ.  

Ζ ΡΔΣ κπνξεί λα απεηθνλίζεη κεγαιχηεξε πεξηνρή αλψκαιεο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη λα επηηχρεη θαιχηεξε αλάιπζε εγθεθαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ είλαη απαξαίηεηα 

πην επαίζζεηε απφ ηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία θαη είλαη ιηγφηεξν αθξηβήο ρξνληθά ιφγσ 

ηεο θαζπζηέξεζεο εκθάληζεο ηεο αηκαηηθήο ξνήο ζηηο λεπξσληθά ελεξγέο πεξηνρέο.  

 

fMRI - Λεηηνπξγηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία  

Ζ αξρή ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη φιεο νη καγλεηηθέο λεπξναπεηθνλίζεηο είλαη έλα 

ηζρπξφ καγλεηηθφ πεδίν πνπ ειεπζεξψλεη ζσκαηηδηαθά πξσηφληα, θαη γίλεηαη κέηξεζε 

ηεο ελέξγεηαο, ε νπνία επηζηξέθεη ζηηο αξρηθέο ζέζεηο ησλ πξσηνλίσλ. Σα κεγάια 

πιενλεθηήκαηα ηεο καγλεηηθήο απεηθφληζεο είλαη φηη παξνπζηάδεη θαιχηεξεο εηθφλεο 

θαη δελ εκπιέθεηαη αθηηλνβνιία. 

 

                                                
66 Γειαδή ζεηηθά θνξηηζκέλα ειεθηξφληα. 
67 Ο αζζελήο εθηίζεηαη ζε ρακειή δφζε αθηηλνβνιίαο γηα θάζε εμέηαζε θαη έηζη επηηξέπεηαη ε επαλάιεςε. 
68 Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα κίαο κφλν εμέηαζεο. 
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Δηθφλα 5: Απεηθφληζε εγθεθάινπ κε fMRI 

 

Ζ καγλεηηθή ηνκνγξαθία ζηελ αξρή αλαπηχρζεθε σο δνκηθή θαη φρη σο 

ιεηηνπξγηθή απεηθφληζε. Πξφζθαηεο παξαηεξήζεηο έδεημαλ φηη ην αίκα απνθηά 

παξακαγλεηηθέο ηδηφηεηεο φηαλ ην ζψκα βξίζθεηαη ζε ηζρπξφ καγλεηηθφ πεδίν. 

Αληρλεχεη ινηπφλ ηε ξνή αίκαηνο ζηνλ εγθέθαιν κέζσ ησλ καγλεηηθψλ ηδηνηήησλ πνπ 

νθείινληαη ζηελ νμπγφλσζε ηνπ αίκαηνο. Απηή ε γλψζε νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε 

ηερληθψλ φπσο είλαη ε ιεηηνπξγηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία θαη ε καγλεηηθή 

αγγεηνγξαθία. 

Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηνπο επηιεπηηθνχο αζζελείο αιιά θαη ζηνπο αζζελείο 

πνπ ρξεηάδεηαη λα ππνζηνχλ ινβεθηνκή
69

.  

 

rTMS – Γηαθξαληαθή καγλεηηθή δηέγεξζε 

Πξφθεηηαη γηα κηα επεκβαηηθή κέζνδν ε νπνία δηεγείξεη ην λεπξηθφ ζχζηεκα. 

πγθεθξηκέλα, πξνθαινχληαη αζζελή ειεθηξηθά ξεχκαηα ζηνπο λεπξψλεο ηνπ 

εγθεθάινπ απν έλα ξαγδαία κεηαβαιιφκελν καγλεηηθφ πεδίν
70

. Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

ελεξγνπνηείηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ - κε ηελ ειάρηζηε ηαιαηπσξία - θαη 

κπνξεί λα κειεηεζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ. πρλά κπνξεί θαη λα δηαθφπηεη ηε 

ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ. 

                                                
69 Γηα παξάδεηγκα ιφγσ νπνηαζδήπνηε εγθεθαιηθήο βιάβεο πνπ ρξεηάδεηαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε φπσο είλαη νη 

δπζπιαζίεο. 
70 Καιείηαη ειεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή. 
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Πνιπάξηζκεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ζα κπνξνχζε λα απνηειεί θαη εξγαιείν 

επεμεξγαζίαο γηα δηάθνξεο λεπξνινγηθέο θαηαζηάζεηο
71

 θαζψο θαη γηα ςπρηαηξηθέο 

παζήζεηο
72

.  

 

EBS – Ζιεθηξηθή δηέγεξζε εγθεθάινπ 

Δθαξκφδεηαη κφλν ζηα δψα θαη απνδεηθλχεη πσο αξνπξαίνη θαη άιια 

ζπνλδπισηά επραξηζηηνχληαη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ ηνπο παικνχο EBS ζε 

ζπγθεθξηκέλα εγθεθαιηθά ηκήκαηα, πνπ είλαη δηαηεζεηκέλα γηα αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα άξλεζε ηξνθήο. 

 

3. ΑΠΟ ΣΟ ΝΔΤΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΙΚΗ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 

Οη ρηιηάδεο λεπξψλεο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ ζπλζέηνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ 

αγγίδνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ θιάδν. Σν θάζκα ζην νπνίν εθηείλνληαη είλαη επξχ θαη μεθηλά 

απφ κηα απιή δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ππφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο θαη κε, πεξλά 

απφ πνιιά ζηάδηα απνζηξνθήο θηλδχλνπ θαη απψιεηαο, γηα λα θαιχςεη ελ ηέιεη 

πιεζψξα ελλνηψλ θαη επηινγψλ πνπ ηαπηίδνπλ ηελ αλζξψπηλε θπζηνινγία κε ηελ 

αλζξψπηλε νηθνλνκηθή ππφζηαζε. 

Μέρξη ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα είραλ δηακνξθσζεί απφ 

νηθνλνκνιφγνπο
73

 πνιιά κνληέια γηα ηελ νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ
74

. Μηα 

ηέηνηα δηαδηθαζία παξακέξηδε ηελ ελίνηε παξάδνμε ζπκπεξηθνξά πνπ μεπεξλνχζε ηα 

φξηα ινγηθήο θαη ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί κνλάρα εκπεηξηθά, αθνχ δελ ππφθεηηαη ζε 

                                                
71 Γηα παξάδεηγκα εκηθξαλία, αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην, λφζνο Πάξθηλζνλ, δπζηνλία θιπ. 
72 Γηα παξάδεηγκα θαηάζιηςε, αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο. 
73 Γηα παξάδεηγκα ν Herbert Simon, 1947, 1983, 1997. 
74 Οπζηαζηηθά ηελ επηζπκία κεγηζηνπνίεζεο ρξεζηκφηεηαο ζε θάζε απφθαζε. 
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θαλφλεο θαη ζεσξίεο. Έηζη ινηπφλ δηαηππψζεθαλ δχν δηαθνξεηηθνί κεραληζκνί ηνπ 

εγθεθάινπ, ην ινγηθφ θαη ην παξάινγν, πνπ ιεηηνπξγνχλ μερσξηζηά. Ζ παξάινγε 

ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα απνδνζεί ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο λεπξηθήο αξρηηεθηνληθήο, 

ελψ ε ινγηθή κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί σο πξντφλ κηαο ζπλεηδεηήο ηθαλφηεηαο πνπ 

μεπεξλά θάπσο απηφλ ηνλ βηνινγηθφ πεξηνξηζκφ. 

Παξαδνζηαθά ινηπφλ, ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζα κπνξνχζε λα απνηειεί 

πξντφλ δχν επδηάθξηησλ κεραληζκψλ, ελφο πεξίπινθνπ πνπ έρεη απνηέιεζκα ζχλζεηεο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ελφο απινχζηεξνπ πνπ παξάγεη αμηφπηζηεο αιιά αλαπφθεπθηα 

απιντθέο αληηδξάζεηο
75

. Ζ δπτζηηθή απηή ζχιιεςε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ, αληηθαηαζηάζεθε απφ κηα πιένλ ελσηηθή ε νπνία ππνζηεξίδεη πσο ε 

ζπκπεξηθνξά είλαη ηειηθά απνηέιεζκα κίαο νιηζηηθήο, πιελ φκσο πνιπζχλζεηεο, 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ
76

.  

 

3.1 ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ (DECISION MAKING) 

 

Όηαλ ην άηνκν θιεζεί λα απνθαζίζεη κεηαμχ κηαο ζεηξάο ελαιιαθηηθψλ 

επηινγψλ, ην κνλνπάηη πνπ ηειηθά ζα δηαιέμεη ελέρεη θηλδχλνπο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή 

ζπάληα γλσξίδεη κε βεβαηφηεηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο επηινγήο ηνπ θαη ζπλεπψο ε πνηθηιία 

ηνπ απνηειέζκαηνο είλαη δεδνκέλε. Σν ξίζθν πνπ θξχβεη θάζε απφθαζε κπνξεί λα 

πάξεη πνιιέο δηαζηάζεηο, ηδηαίηεξα ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο, πνιιέο θνξέο 

θαηαζηξνθηθέο γηα ην ίδην ην άηνκν. Υαξαθηεξηζηηθά αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ζηειέρε 

επηρεηξήζεσλ θαηνλνκάδνπλ απηφ ην ξίζθν “πηζαλφηεηα απψιεηαο” θαη κάιηζηα ελίνηε 

πνιχ κεγάιεο! 

                                                
75 χκθσλα κε ηνλ Sherrington, C., Neurophysiologist, Nobel prized in physiology or medicine, ην 1906. 
76 χκθσλα κε ηνλ Glimcher ην 2003.  
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Ζ ζεσξία πνπ θπξηαξρεί γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ είλαη απηή ηεο αλακελφκελεο 

ρξεζηκφηεηαο πνπ γηα πξψηε θνξά δηαηχπσζε ν Bernoulli
77

. χκθσλα κε απηήλ, ηα 

άηνκα ιακβάλνπλ απνθάζεηο αλάινγα κε ηελ ρξεζηκφηεηα πνπ ζα ηνπο απνθέξεη ε 

θάζε απφθαζε μερσξηζηά. Δπηιέγνπλ πάληα ηελ πξάμε πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε 

ρξεζηκφηεηα θαζψο θαη ηελ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί.  

 

3.1.1 Αλακελόκελε ρξεζηκόηεηα: πσο αληηθαηνπηξίδεηαη ζην λεπξηθό ζύζηεκα 

 

Οη Platt θαη Glimcher ην 1999 πξνρψξεζαλ ζε πεηξάκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

επαιεζεχζνπλ ηελ άπνςε φηη ε ζεσξία αλακελφκελεο ρξεζηκφηεηαο, πνπ αλαθέξακε 

παξαπάλσ, ζρεηίδεηαη κε ην λεπξνβηνινγηθφ ζχζηεκα ηφζν ζην αλζξψπηλν είδνο φζν 

θαη ζηα δψα. 

Παξαηήξεζαλ ηε ζπκπεξηθνξά πηζήθσλ ζε κηα ζεηξά παηρληδηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζθάλαξαλ ηνλ βξεγκαηηθφ θινηφ ηνπ εγθεθάινπ ηνπο. ηελ αξρή 

θάζε γχξνπ έλα θφθθηλν θαη έλα πξάζηλν θψο άλαβε ζε κηα νζφλε κπξνζηά ζηνλ 

πίζεθν. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ην δψν δελ ήμεξε πνηφ απν ηα δχν θψηα ζα 

ζήκαηλε θαη λίθε – αληακνηβή (π.ρ. έλα ρπκφ). Έλα ηξίην θψο έδεηρλε πνηφ ηειηθά ήηαλ 

ην ληθεηήξην, ην θφθθηλν ή ην πξάζηλν. Αλ ν πίζεθνο είρε έξζεη ζε επαθή κε απηφ πνπ 

θέξδηζε, έπαηξλε ην βξαβείν ηνπ. 

Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο κεηά απν εθαηνληάδεο γχξνπο, νη πίζεθνη 

είραλ ζπλδπάζεη ηελ αμία (δειαδή ην βξαβείν) πνπ ιάκβαλε θάζε θψο θαη ηε ζπλήζεηα 

(δειαδή πνηφ θέξδηδε θπξίσο), κε απνηέιεζκα λα αληηδξνχλ αλαιφγσο. Απηφ γηλφηαλ 

κε ελεξγνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ λεπξψλσλ ηνπ βξεγκαηηθνχ θινηνχ ηνπ εγθεθάινπ 

                                                
77 Bernoulli, D. Mathematician (probability, statistics), 1738. 
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ηνπο. Σα απνηειέζκαηα, ινηπφλ, ελφο απινχ πεηξάκαηνο – παηρληδηνχ ηαπηίδνληαλ κε 

ηελ νηθνλνκηθή έλλνηα ηεο αλακελφκελεο ρξεζηκφηεηαο. 

Αθνινπζνχλ δχν μερσξηζηέο αλαιχζεηο γηα ηελ ζεσξία ρξεζηκφηεηαο πνπ 

βαζίδνληαη ζε πεηξάκαηα ηφζν ζε πηζήθνπο φζν θαη ζε αλζξψπνπο. Καηαιήγνπλ ζηελ 

νκνηφηεηα πνπ ππάξρεη κεηαμχ αλζξψπηλνπ είδνπο θαη δψσλ αιιά θαη ζηελ ζπρλή 

απφθιηζε ζεσξίαο θαη πξάμεο, πνπ θαίλεηαη θαζαξά απν ηηο επηινγέο πνπ θάλνπλ. 

 

3.1.2 Παηρλίδηα πηζήθσλ 

 

Οη Dorris θαη Glimcher ην 2004 εμέηαζαλ εθ λένπ ηελ πεξηνρή ηνπ βξεγκαηηθνχ 

θινηνχ πηζήθσλ, νη νπνίνη πήξαλ κέξνο ζε έλα ζηξαηεγηθφ παηρλίδη πνπ ιέγεηαη 

“παηρλίδη επηζεψξεζεο”.  

ηελ αλζξψπηλε έθδνζή ηνπ, ην ίδην παηρλίδη ιεηηνπξγεί σο εμήο: ππάξρνπλ δχν 

αληίπαινη, έλαο πξντζηάκελνο θαη έλαο ππάιιεινο. ε θάζε γχξν ν ππάιιεινο πξέπεη 

λα απνθαζίζεη αλ επηζπκεί λα πάεη ζηε δνπιεηά απν ηελ νπνία ζα εηζπξάμεη έλαλ 

ζηαζεξφ κηζζφ ή λα απνθχγεη λα πάεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη θάπσο ζαλ “θαξραξίαο 

επθαηξηψλ” πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη bonus θαη βαζηθφ κηζζφ. ηφρνο ηνπ απνηειεί ε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ
78

.  

ηελ αληίπαιε πιεπξά ν πξντζηάκελνο πξέπεη λα επηιέμεη αλ ζα εκπηζηεπζεί ηνλ 

ππάιιειφ ηνπ λα έξζεη ζηε δνπιεηά ή ζα πξνζιάβεη “θαηάζθνπν” ν νπνίνο ζα ειέγρεη 

ηελ δνπιεηά πνπ ζα απνθέξεη ν ππάιιεινο εθηφο γξαθείνπ. ηφρνο ηνπ είλαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ εμφδσλ θαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ππαιιήινπ. 

Σέηνηνπ είδνπο παηρλίδηα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία γηαηί φηαλ ηα 

άηνκα επηιέγνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ αληηθεηκεληθή ινγηθή ηα απνηειέζκαηα 

                                                
78 Γειαδή κηζζφο θαη bonus. 
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κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ κε βάζε ηελ ηζνξξνπία θαηά Nash
79

. ε κηα κηθηή 

ζηξαηεγηθή ηζνξξνπίαο, έλαο ινγηθφο παίθηεο ζα έρεη λα επηιέμεη κεηαμχ ιίγσλ 

θηλήζεσλ, ε αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ νπνίσλ ζα εμηζψλεηαη. Γειαδή ζηα πιαίζηα 

ηνπ παηρληδηνχ ε αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα δνπιεηάο ή “θπλήγη επθαηξηψλ” ζα είλαη 

ίδηα αλεμάξηεηα απν ην πφζν ζπρλά ε κέζνδνο Nash ζα νδεγεί ηνλ ππάιιειν ζηελ 

θαζεκεξηλή δνπιεηά κε βαζηθφ κηζζφ
80

.  

Σα απνηειέζκαηα ζε έλα ηέηνην παηρλίδη κε ζπκκεηέρνληεο αλζξψπνπο θαη 

ζηφρν ηα ιεθηά, έδεημαλ πσο ε ηζνξξνπία θαηά Nash επαιεζεπφηαλ κφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ηα πνζνζηά έθιηλαλ ζην θπλήγη επθαηξηψλ (π.ρ. 40% θαη πάλσ). 

Αληίζεηα, φηαλ απηά ηα πνζνζηά ήηαλ θάησ απν 40% νη άλζξσπνη έηεηλαλ λα θπλεγνχλ 

επθαηξίεο πνιχ ζπρλφηεξα απν ην πξνβιεπφκελν. 

Όηαλ νη Dorris θαη Glimcher εμέηαζαλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ πηζήθσλ ζην ίδην 

παηρλίδη, παξαηήξεζαλ πσο ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζρεδφλ ίδηα κε ηα αλζξψπηλα! Απηφ 

απνηέιεζε ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ εμέηαζε ηνπ βξεγκαηηθνχ θινηνχ θαηά ηε δηάξθεηα 

ελφο “παηρληδηνχ επηζεψξεζεο”, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί ν ξφινο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ λεπξψλσλ θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θσδηθνπνηνχλ ηα 

δεδνκέλα. 

Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ηα εμήο: ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

πηζήθσλ κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ Nash, ε ιεηηνπξγία ησλ 

λεπξψλσλ ζπλέπηπηε κε ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο. 

Γειαδή ηα δψα γλψξηδαλ ηελ απφθαζε πνπ ινγηθά έπξεπε λα πάξνπλ πξνθεηκέλνπ λα 

έρνπλ κεγηζηνπνίεζε ρξεζηκφηεηαο. Σν παξάδνμν ήηαλ πσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη 

επηινγέο ησλ πηζήθσλ απέθιηλαλ ηεο ινγηθήο θαη ηεο πξφβιεςεο, νη λεπξψλεο 

ιεηηνπξγνχζαλ κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν! Γειαδή ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο νη 

                                                
79 Γηαηππψζεθε ην 1950 απφ ηνλ John Nash. 
80 Μηιάκε πάληα γηα έλα ινγηθφ παηρλίδη. 
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λεπξψλεο είραλ πιήξε άγλνηα ησλ δεδνκέλσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο παξάινγεο 

απφθαζεο πνπ αθνινπζνχζε. Ζ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα έδηλε ηε ζέζε ηεο ζε κηα 

ςπρνινγηθή αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα πνπ φκσο παξέκελε ζπλπθαζκέλε κε ηελ 

πξνεγνχκελε. Ζ δχλακε ηεο θνζνδεγεηηθήο ζεσξίαο θαη ηεο ινγηθήο εξρφηαλ 

αληηκέησπε κε ηηο ίδηεο ηηο πξάμεηο ησλ πεξηγξαθηθψλ πεηξακάησλ – κειεηψλ. Απηή ε 

άγλνηα ησλ λεπξψλσλ θαη ε παξάδνμε λεπξνβηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ 

ίζσο απνηειεί θαη ηελ ζπκθηιίσζε ησλ δχν παξαπάλσ αληηθξνπφκελσλ ζηξαηνπέδσλ. 

 

3.1.3 Παηρλίδηα αλζξώπσλ  

 

Αληίζηνηρε κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα ησλ Dorris θαη Glimcher ζε πηζήθνπο, 

ήηαλ θαη ε έξεπλα πνπ έγηλε πάλσ ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ ζε έλα παξφκνην 

παηρλίδη, απφ ηνλ Breiter
81

. Σν πείξακα πεξηιάκβαλε πνιινχο δηαδνρηθνχο γχξνπο πνπ ν 

θαζέλαο αληηζηνηρνχζε ζε έλα απν ηξία ελδερφκελα: 

Πξώην ελδερόκελν: ίδηα πηζαλφηεηα λα θεξδίζνπλ ηα άηνκα 10 επξψ, 2,50 επξψ 

ή 0 επξψ. 

Γεύηεξν ελδερόκελν: ίδηα πηζαλφηεηα λα θεξδίζνπλ 2, 50 επξψ θαη 0 επξψ, ή λα 

ράζνπλ 1, 50 επξψ. 

Τξίην ελδερόκελν: ίδηα πηζαλφηεηα λα ράζνπλ 1, 50 επξψ θαη 6 επξψ, ή λα 

θεξδίζνπλ 0 επξψ. 

Πξηλ ηελ έλαξμε θάζε γχξνπ νη ζπκκεηέρνληεο πιεξνθνξνχληαλ πνηφ απν ηα 

ηξία παξαπάλσ ελδερφκελα αληηζηνηρνχζε ζηνλ γχξν απηφ. Σαπηφρξνλα γηλφηαλ 

θαηαγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ ηνπο ζηηο θχξηεο πεξηνρέο. Μεηά ην ηέινο 

                                                
81 Γηαηππψζεθε απφ ηνλ Breiter, H., MD, Massachusetts General Hospital, ην 2001. 
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ηεο θαηαγξαθήο ηεο ιεηηνπξγίαο ελεκεξψλνληαλ ηα άηνκα πφζα ρξήκαηα είραλ 

πξαγκαηηθά θεξδίζεη. 

Σα απνηειέζκαηα ελείραλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηαηί έδεηρλαλ απφθιηζε ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο απν ηελ – κε βάζε ηα βηβιία - ζεσξία αλακελφκελεο 

ρξεζηκφηεηαο. Καη ηα ηξία παξαπάλσ ελδερφκελα έρνπλ 1/3 πηζαλφηεηα λα θεξδίζνπλ 0 

επξψ, αιιά θάησ απν δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ην θάζε έλα. Γηα παξάδεηγκα, ζην πξψην 

ελδερφκελν ε πηζαλφηεηα θέξδνπο 0 επξψ απνηειεί ηελ ρεηξφηεξε έθβαζε, ελψ 

αληίζεηα, ζην ηξίην ελδερφκελν απνηειεί ηελ θαιχηεξε έθβαζε. Παξφιν πνπ ζχκθσλα 

κε ηε ζεσξία αλακελφκελεο ρξεζηκφηεηαο ε πηζαλφηεηα θέξδνπο 0 επξψ ζα έπξεπε λα 

αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν θαη ζηα ηξία ελδερφκελα, απηφ ζηελ πξάμε 

δελ ζπκβαίλεη
82

. Αληίζεηα ζηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ ελδερνκέλνπ ην θέξδνο 0 επξψ ήηαλ 

κηα εμαηξεηηθά αηπρήο επηινγή, ελψ ζηα πιαίζηα ηνπ ηξίηνπ ελδερνκέλνπ ήηαλ έλα πνιχ 

θαιφ απνηέιεζκα. Ο Breiter, κε ην πείξακα απηφ, πξνζπαζνχζε λα πξνζδηνξίζεη ηελ 

παξάδνμε ζπκπεξηθνξά κέζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία. 

Παξαηήξεζε ινηπφλ, φηη ε πεξηνρή πνπ θσδηθνπνηνχζε ηα δεδνκέλα ηεο 

αλακελφκελεο ρξεζηκφηεηαο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κέζα ζηηο νπνίεο ηα θέξδε ή νη 

δεκίεο ιάκβαλαλ ρψξα, ήηαλ απηή ηνπ ακπγδαινεηδνχο ππξήλα. Όηαλ ελεκεξψλνληαλ 

νη ζπκκεηέρνληεο γηα ην ελδερφκελν πνπ ζα έηξερε ζην γχξν ε ιεηηνπξγία ηεο 

ακπγδαιήο ζρεηηδφηαλ κε φιε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ πξνέθππηε απν ην ζπγθεθξηκέλν 

ελδερφκελν αιιά θαη απν φια ηα ππφινηπα πνπ είραλ απνξξηθζεί πξνζσξηλά
83

. 

Αληίζεηα, κεηά ην ηέινο ηνπ γχξνπ, ε ιεηηνπξγία ηεο ζρεηηδφηαλ κνλάρα κε ηελ 

αλζξψπηλε αληίδξαζε απφ ην ζπγθεθξηκέλν ελδερφκελν (φρη ηα ππφινηπα). Δπίζεο 

παξαηήξεζε πσο ε ιεηηνπξγία ήηαλ ζαθψο εληνλφηεξε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα άηνκα 

                                                
82 1979, Kahnemen & Tversky, A., Mathematical Psychologist. 
83 Απφηέιεζκα πνπ ζπλάδεη κε ηε ζεσξία. 
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θέξδηδαλ 0 επξψ ζην ηξίην ελδερφκελν απν φηη ήηαλ φηαλ θέξδηδαλ ην ίδην πνζφ ζην 

πξψην. 

Γηα αθφκε κηα θνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ απξφζκελα. 

πκπεξαζκαηηθά, φηαλ ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά είλαη ινγηθή θαη βαζίδεηαη ζηελ 

ζεσξία, κπνξνχλ, πεηξακαηηθά, λα βξεζνχλ απνδείμεηο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ 

πνπ θσδηθνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο θαη νδεγεί ζε απηή ηε ζπκπεξηθνξά (ακπγδαιή). 

Αληίζεηα, φηαλ ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά απνθιίλεη ηεο ζεσξίαο, ε ιεηηνπξγία ηνπ 

εγθεθάινπ θσδηθνπνηεί δεδνκέλα πνπ δελ ππάξρνπλ ζηα βηβιία θαη θαηά ζπλέπεηα 

πξνβιέπεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηηο πξάμεηο πνπ αθνινπζνχλ. 

Οη κέρξη ζηηγκήο απνδείμεηο πξνηείλνπλ κία ζχλζεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο 

θαη ηεο λεπξνεπηζηήκεο. Σν απνηέιεζκα ζα κπνξεί κε βεβαηφηεηα λα πξνβιέςεη ηηο 

αλζξψπηλεο πξάμεηο θαη επηινγέο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε λεπξηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ 

ζψκαηνο ππνινγίδεη ηελ ρξεζηκφηεηα θάζε ελδερνκέλνπ, φηαλ φια βαίλνπλ ζηα πιαίζηα 

ηεο ζεσξίαο, αιιά ηαπηφρξνλα επαηζζεηνπνηείηαη δηαθνξεηηθά
84

 ζε θάζε είδνπο 

ζπλζήθεο θαη κπνξεί λα πξνβιέςεη θαη λα εξκελεχζεη ηελ παξάινγε ζπκπεξηθνξά πνπ 

αθνινπζεί. 

 

3.1.4 Αλσκαιίεο ζηελ ζεσξία ρξεζηκόηεηαο 

 

Παξφιν πνπ ε ζεσξία ηεο αλακελφκελεο ρξεζηκφηεηαο είλαη επηθξνηίζηκε, 

θαίλεηαη λα ππάξρεη έλα κεγάιν εχξνο αλσκαιηψλ ζηα ζρέδηα θαη ζηελ εθαξκνγή θάζε 

ζπκπεξηθνξάο πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο ηεο. Σα παξαπάλσ πεηξάκαηα ζε 

αλζξψπνπο θαη πηζήθνπο ην επηβεβαηψλνπλ. Έγηλαλ δηάθνξεο απφπεηξεο λα 

                                                
84 O βξεγκαηηθφο θινηφο θαη ν ακπγδαινεηδήο πχξελ. 



Ζ Δπηζηήκε ηεο Νεπξννηθνλνκίαο 

Αλδξηνπνχινπ Διελάλζε        51 

εξκελεπζνχλ απηέο νη αλσκαιίεο θαη ηειηθά ν παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε ζεσξία 

μεπεξλά ην θάζκα ηεο ινγηθήο θαη αγγίδεη ηελ ςπρνινγία. 

Γηα λα γίλεη ην παξαπάλσ πην θαηαλνεηφ ζα αλαθεξζεί έλα παξάδεηγκα. Έλα 

ηπρεξφ παηρλίδη πξνζθέξεη 20 επξψ θέξδνο κε πηζαλφηεηα θέξδνπο 50% θαη 10 επξψ 

δεκία κε πηζαλφηεηα δεκίαο 50%. Αλ ην θεθάιαην πνπ έρσ είλαη 1.000.000 επξψ, ηφηε 

ππάξρνπλ δχν ελδερφκελα κε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 0.5: είηε λα απμήζσ ην θεθάιαην 

κνπ ζε 1.000.020 επξψ, είηε λα ην κεηψζσ ζε 999.990 επξψ. Σα άηνκα φκσο δελ 

αλαγάγνπλ ην ηπρεξφ παηρλίδη ζε επίπεδα πινχηνπ. Αληίζεηα θνηηάδνπλ θπξίσο 

επηθαλεηαθά θαη ππνινγίδνπλ πεξηζζφηεξν ηε δεκία αθνχ έρνπλ ηδηαίηεξε απνζηξνθή 

ζε απηή
85

 (βιέπε παξαθάησ). Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ζπκκεηξηθά ζηνηρήκαηα κε 

50% πηζαλφηεηα θέξδνπο ή απψιεηαο π.ρ. 100 επξψ απνξξίπηνληαη απν ηελ πιεηνςεθία 

ησλ αηφκσλ. 

Πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηηο αλσκαιίεο ηεο ζεσξίαο ρξεζηκφηεηαο νδήγεζε θαη ζε 

έλα αθφκε ζπκπέξαζκα πνπ απηή ηε θνξά δελ έρεη ζρέζε κε ηελ αμία ηνπ θέξδνπο ή 

ηεο δεκίαο αιιά κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Quiggin
86

, ηα 

άηνκα έρνπλ ηελ ηάζε λα ππεξεθηηκνχλ ηελ πηζαλφηεηα θέξδνπο, ελψ αληίζηνηρα λα 

ππνεθηηκνχλ ηελ πηζαλφηεηα δεκίαο. Απηφ θπζηθά αληηηίζεηαη κε ηελ ζεσξία, ε νπνία 

ππνζηεξίδεη ηε ζσζηή εθηίκεζε ησλ πηζαλνηήησλ θαη ηε ζεσξεί δεδνκέλε. 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη θάπνηα ηδηαίηεξα θαηλφκελα πνπ δελ κπνξνχλ λα 

αληηζηνηρηζηνχλ κε κνληέια. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ην άηνκν έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

θνβία, ππεξεθηηκά ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηεο, παξφιν πνπ κπνξεί λα κελ είλαη 

απεηιεηηθή, ελψ αληίζεηα δελ αηζζάλεηαη ηνλ ίδην θφβν γηα έλα άιιν απνηέιεζκα πνπ 

έρεη πνιχ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα εκθάληζεο. Απηφο ν θαζαξά ςπρνινγηθφο 

                                                
85 Kahneman & Tversky, 1991. 
86 1982, Quiggin, J., Economist, University of Queensland. 
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παξάγνληαο δηαζηξεβιψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη θπζηθά δελ επηηξέπεη ζηα άηνκα λα 

ελεξγήζνπλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο. 

Έξεπλεο ησλ Schultz, Dickinson
87

 θαη Glimcher
88

 μαλά ζε πηζήθνπο, 

απνκφλσζαλ ζπγθεθξηκέλνπο λεπξψλεο ηνπ εγθεθάινπ πνπ αληηζηνηρνχλ εληππσζηαθά 

ζε νηθνλνκηθά ζέκαηα επηινγψλ γηα κεγηζηνπνίεζε ρξεζηκφηεηαο. Απηνί είλαη νη 

λεπξψλεο ηεο θνηιηαθήο θαιππηξηθήο πεξηνρήο ηνπ κέζνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ λεπξνκεηαβηβαζηή ληνκακίλε θαζψο θαη νη λεπξψλεο ηνπ πιεπξηθνχ θαηψηεξνπ 

βξεγκαηηθνχ θινηνχ. Οη πξψηνη “θσδηθνπνηνχλ” ρακειά επηηφθηα κε ρακειή 

πηζαλφηεηα απφδνζεο, ελψ νη δεχηεξνη “θσδηθνπνηνχλ” ηελ αλακελφκελε αμία ζε 

παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κε αληίπαινπο άιινπο πηζήθνπο.  

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί μαλά ζην ζεκείν απηφ πσο νη παξαβηάζεηο ησλ ζεσξηψλ 

ρξεζηκφηεηαο ζε αλζξψπηλα πεηξάκαηα κε θέξδνο ή απψιεηα ρξήκαηα
89

 ηαπηίδνληαη κε 

φιεο ηηο παξαβηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απν αληίζηνηρα πεηξάκαηα ζε δψα. πλεπψο 

κπνξνχκε λα πνχκε πσο ηα απνηειέζκαηα ηέηνησλ πεηξακάησλ αληηθαηνπηξίδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ θαη ην αλζξψπηλν είδνο. 

Με ζθνπφ ηελ εμνκάιπλζε απηψλ ησλ αλσκαιηψλ, ν Loewenstein
90

 πξφηεηλε 

κία λέα ππφζεζε πνπ ζπγθέξαδε ην ξίζθν κε ηα αηζζήκαηα θαη θαιείην RAF 

hypothesis. χκθσλα κε απηήλ ηε λέα ζεσξία ζα έπξεπε λα ιακβάλεηαη ππφςε πσο ηα 

άηνκα ηξέρνπλ κε δχν ηαρχηεηεο, ε κία ηεο ινγηθήο θαη ε άιιε ηεο ςπρνινγίαο. Έηζη 

ινηπφλ ήηαλ θαηαλνεηφ γηαηί παξαηεξνχληαλ ππεξβνιηθέο αληηδξάζεηο ζε έλαλ 

θαηλνχξγην θίλδπλν
91

 θαη κηθξφηεξεο ζε έλαλ γλσζηφ
92

. 

 

                                                
87 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2000. 
88 Έγηλαλ ην 2002 απφ ηνλ Glimcher, P.W., Center for Neural Science, N.Y. 
89 Γηα παξάδεηγκα ππεξεθηίκεζε ησλ ρακειψλ πηζαλνηήησλ θέξδνπο θαη θπζηθφ απφηέιεζκα ηελ απψιεηα. 
90 Γηαηππψζεθε ε Risk as Feelings Theory απφ ηνλ Loewenstein, G., Carnegie Mellon University, U.S.A., ην 2001. 
91 Πνπ είρε κηθξφηεξε πηζαλφηεηα εκθάληζεο. 
92 Πνπ είρε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα εκθάληζεο. 



Ζ Δπηζηήκε ηεο Νεπξννηθνλνκίαο 

Αλδξηνπνχινπ Διελάλζε        53 

3.2 ΑΠΟΣΡΟΦΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΑΠΧΛΔΗΑ (RISK & LOSS AVERSION) 

 

Ζ αλζξψπηλε θχζε έρεη κηα έκθπηε απνζηξνθή ζηνλ θίλδπλν θαη ηελ απψιεηα
93

. 

Πνιιέο έξεπλεο έιαβαλ ρψξα πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζεί ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα άηνκα 

είλαη πην επαίζζεηα ζηηο πηζαλέο δηαθνξεηηθέο εθβάζεηο ησλ πξάμεψλ ηνπο, ζπγθξηηηθά 

κε ηηο εθβάζεηο απηέο θαζαπηέο.  

Γηα παξάδεηγκα ε ιεηηνπξγία ηνπ δηάκεζνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ ηνπ 

εγθεθάινπ είλαη κηθξφηεξε κεηά απν κηα απνηπρία ιήςεο αλακελφκελεο αληακνηβήο, 

ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακνλήο γηα αληακνηβή, κε ην 

ίδην πάληα απνηέιεζκα - ηελ απνηπρία. Δπίζεο ε ιεηηνπξγία ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα
94

 

είλαη εληνλφηεξε κεηά απν κηα αλαπάληερε αληακνηβή παξφηη κεηά απν κηα 

αλακελφκελε
95

. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απν ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο 

αλαηξέπεη ηελ απιντθή εξκελεία πνπ δφζεθε παξαπάλσ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν 

αληίιεςεο ελφο ηπρεξνχ παηρληδηνχ θαη ηεο δπζθνιίαο ηνπ αηφκνπ λα ην αλαγάγεη ζε 

επίπεδα πινχηνπ. Ζ πξαγκαηηθή αηηία πνπ ην αλζξψπηλν νλ αληηκεησπίδεη ην ηδφγν ζαλ 

θέξδνο ή δεκία έγθεηηαη ζηελ ηάζε πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλνη λεπξψλεο λα αληηδξνχλ 

ζηηο απνθιίζεηο απν ηηο πξνζδνθίεο. 

Ζ νκνηφζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο
96

 ππαηλίζζεηαη πσο νη άλζξσπνη 

πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζηηο αιιαγέο παξφιν πνπ είλαη πην επαίζζεηνη ζ’ απηέο. 

χκθσλα κε ηνπο Kahneman & Tversky (1979), ε ίδηα αξρή ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο 

θέξδνπο ή δεκίαο ρξεκάησλ, κε βάζε πάληα έλα ζεκείν αλαθνξάο. Μάιηζηα ζεσξνχλ 

φηη ν πφλνο ηεο δεκίαο είλαη πην έληνλνο απν ηε ραξά ηνπ θέξδνπο. Οη Camerer, 

                                                
93 Γειαδή risk & loss aversion. 
94 Πξφθεηηαη γηα λεπξψλεο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αηζζήκαηα αληακνηβήο, ηελ επραξίζηεζε, ην 

εζηζκφ, ην θφβν θηι. 
95 χκθσλα κε ηνπο Berns G., Neuroeconomist, McClure SM, Neuroscientist, 2001, θαη McClure, 2003.  
96 Iθαλφηεηα λα δηαηεξεί ζηαζεξή θαη ζπλερή ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη έλα ζχζηεκα, βιέπε θαη 

παξαπάλσ. 
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Johnson, Rymon & Sen
97

 θαη Smith & Dickhaut
98

, κεηά απν έξεπλεο θαηέιεμαλ ζηελ 

πιήξε δηαθνξνπνίεζε θέξδνπο θαη δεκίαο, δεδνκέλνπ φηη κηα ελδερφκελε απψιεηα 

ζεκαίλεη εληνλφηεξε ζπλνιηθή αληίδξαζε αιιά ζε κηθξφηεξν δηάζηεκα. Δπίζεο αθφκα 

θαη νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ελεξγνπνηνχληαη είλαη δηαθνξεηηθέο! πγθεθξηκέλα 

νη Dickhaut, McCabe, Nagode, Rustichini & Pardo
99

, αλαθάιπςαλ φηη ζε πεξίπησζε 

θέξδνπο είλαη εληνλφηεξε ε ιεηηνπξγία ηνπ κεησπνθνγρηθνχ θινηνχ, ελψ αληίζεηα ζηελ 

δεκία εληνλφηεξε είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαηψηεξνπ βξεγκαηηθνχ θινηνχ θαη ηεο 

παξεγθεθαιίδαο. Δπηπξφζζεηα νη O’Doherty, Kringelbach, Rolls, Jornak & Andrews
100

, 

βξήθαλ πσο νη απψιεηεο ελεξγνπνηνχλ ηνλ πιεπξηθφ κεησπνθνγρηθφ θινηφ, ελψ ηα 

θέξδε ηνλ δηάκεζν κεησπνθνγρηθφ θινηφ. Σέινο νη Knutson, Westdorp, Kaiser & 

Hommer
101

, εληφπηζαλ έληνλε ελεξγεηηθφηεηα ζηνλ βξεγκαηηθφ θινηφ ηφζν γηα θέξδε 

φζν θαη γηα δεκίεο, αιιά επηπξφζζεηε ιεηηνπξγία ζηνλ ζάιακν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεκίαο. 

 

 

 

Δηθφλα 6: Απεηθφληζε κεησπνθνγρηθνχ θινηνχ κε fMRI 

                                                
97 Οη έξεπλεο έγηλαλ ην 1993. 
98 Οη έξεπλεο έγηλαλ ην 2002. 
99 Παξαηεξήζεθε ην 2003. 
100 Παξαηεξήζεθε ην 2001. 
101 Ζ έξεπλα έγηλε ην 2000. 
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Ζ δηαπξνζσπηθή δηάζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιάδνπ εμεγεί πσο ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα παξάδεηγκα απν ην θφβν ηεο θαζεκεξηλήο 

έθζεζεο ζε θηλδχλνπο
102

 ή αθφκε θαη ηεο ληξνπήο πνπ δεκηνπξγείηαη απν κηα 

ελδερφκελε δεκφζηα νκηιία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε 

πνιινχο θαη ελδηαθέξνληεο ηξφπνπο. 

Ζ απνζηξνθή θηλδχλνπ (risk aversion) πνπ θπξηαξρεί ζηελ αλζξψπηλε 

ηδηνζπγθξαζία πξνέξρεηαη απφ απηφκαηεο αληηδξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ ζην θφβν θαη 

κπνξεί λα εληνπηζηεί ζε κηα κηθξή πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ ε νπνία θαιείηαη 

ακπγδαινεηδήο ππξήλαο
103

. Ζ πεξηνρή απηή κεηαθέξεη ζηνλ εγθέθαιν ηα αληίζηνηρα 

ζήκαηα πνπ είλαη ε απάληεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζην αίζζεκα ηνπ θφβνπ. Παξφια απηά 

φκσο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπγθξαηεί ή αθφκε θαη λα αγλνεί
104

 νξηζκέλεο αληηδξάζεηο, 

γη’απηφ θαη ελψ ε πξνβνιή κηαο ηαηλίαο ηξφκνπ πξνθαιεί θφβν ζην άηνκν, ε αληίδξαζε 

είλαη ζηηγκηαία ρσξίο ζπλέρεηα, δεδνκέλεο ηεο πιεξνθφξεζεο ηνπ εγθεθάινπ φηη ην 

θηικ είλαη κε πξαγκαηηθφ.  

ηα πιαίζηα απηήο ηεο ζεσξίαο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έλα πείξακα πνπ ηελ 

επηβεβαηψλεη. πγθεθξηκέλα ην πείξακα πεξηιάκβαλε έλαλ ήρν (ηφλν) πνπ έδηλε ηε 

ζθπηάιε ζε ειεθηξηθφ ζνθ ζε θάπνην δψν. Σε ζηηγκή πνπ ν εγθέθαινο ηνπ δψνπ 

ζπλέδεζε ηνλ ήρν κε ην ζνθ άξρηζε λα εκθαλίδεη ζεκάδηα θφβνπ κε ην άθνπζκά ηνπ 

θαη κφλν. Όηαλ ζηε ζπλέρεηα φκσο ζηακάηεζε ε αθνινπζία ήρνπ - ειεθηξηθνχ ζνθ, 

ζηαδηαθά άιιαμε θαη ε αληίδξαζε ηνπ δψνπ. Αθξηβψο ε ίδηα δηαδηθαζία ζα ζπκβεί αλ 

αξρίζεη εθ λένπ ην ζνθ λα αθνινπζεί ηνλ ήρν - ην δψν ζα λνηψζεη θφβν άκεζα θαη 

γξήγνξα απιά θαη κφλν κε ηνλ ήρν! Δπηπξφζζεηα, εάλ νη ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπ θινηνχ 

ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο ακπγδαιήο ρσξίδνληαη, ηφηε ε αξρηθή αληίδξαζε ηνπ δψνπ ζηνλ 

                                                
102 Π.ρ. απαγσγέο, βνκβηζηηθέο επηζέζεηο. 
103 χκθσλα κε ηνλ LeDoux, J., Neuroscientist, Professor, N.Y. University, ην 1996.  
104 Λφγσ ησλ θινησδψλ εζνρψλ πνπ έρεη. 
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ήρν επαλεκθαλίδεηαη άκεζα. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε έλδεημε θφβνπ ζηνλ ήρν δελ 

εμαθαλίζηεθε ζηελ ακπγδαιή αιιά απιά βξηζθφηαλ ζε θαηαζηνιή απφ ην θινηφ. 

Μηα άιιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απν ηνλ Kahn
105

 εμεηάδεη θαηά πφζνλ 

ε πξννπηηθή κηαο επηθίλδπλεο επηινγήο απνζπά ζπλαηζζήκαηα αλππνκνλεζίαο. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε έλα παηρλίδη πνπ, θαηά δηαζηήκαηα, απαηηνχζε κπινθάξηζκα, ε 

απνθάιπςε ηνπ νπνίνπ ζήκαηλε δεκία. Οη παξαηεξήζεηο θαηέγξαςαλ πσο ε ιεηηνπξγία 

ηεο ακπγδαιήο ήηαλ εληνλφηεξε κεηά απν κηα κπιφθα (ελψ ην απνηέιεζκα παξέκελε 

θξπθφ), παξά κεηά απν έλα γχξν ρσξίο κπινθάξηζκα. 

Όηαλ ην άηνκν θιεζεί λα επηιέμεη κεηαμχ ηπρεξψλ παηρληδηψλ πνπ θξχβνπλ 

ξίζθν, δεκηνπξγείηαη κηα αιιειεπίδξαζε γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Οη Bechara, Tranel & Damasio (1997) θαηέθπγαλ ζε κηα έξεπλα ε νπνία 

επεμεγεί απηή ηε ζπλεξγαζία θαη ζπλάδεη κε ηελ ππφζεζε RAF πνπ αλαιχζακε 

παξαπάλσ. ην πείξακα έιαβαλ κέξνο πγηή άηνκα θαη αζζελείο κε βιάβε ζηνλ 

πξνκεησπηαίν θινηφ
106

. θνπφο ήηαλ λα επηιέμνπλ θάξηεο απν ηέζζεξηο ζηνίβεο, πνπ 

αληηζηνηρνχζαλ ζε αθξαία θέξδε θαη απψιεηεο (νη δχν ζηνίβεο), δειαδή αξλεηηθή 

αλακελφκελε ηηκή, θαη ζε ιηγφηεξν αθξαία απνηειέζκαηα νη άιιεο δχν ζηνίβεο (ζεηηθή 

αλακελφκελε ηηκή). Οη εθθξάζεηο ζηα πξφζσπα φισλ ήηαλ παξφκνηεο θαη απιά 

θαηέγξαθαλ θφβν θπξίσο κεηά απν κηα κεγάιε απψιεηα. Καζψο ζπλερηδφηαλ ην 

παηρλίδη νη πγηείο έκαζαλ λα απνθεχγνπλ ηηο δχν ¨θαθέο” ζηνίβεο θαξηψλ ζε αληίζεζε 

κε ηνπο αζζελείο, πνπ ζπλέρηδαλ λα επηιέγνπλ θάξηεο απν ηηο ζπγθεθξηκέλεο, απηφεηνη. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ππήξραλ άηνκα αλάκεζα ζηνπο πγηείο πνπ είραλ ειάρηζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε θαη νη επηινγέο ηνπο πιεζίαδαλ απηέο ησλ αζζελψλ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ παξαπάλσ επηηπρεκέλνπ πεηξάκαηνο, ν Bechara 

επαλήιζε ζην πξνζθήλην κε έλα δεχηεξν πείξακα, εμίζνπ ζεκαληηθφ. Απηή ηε θνξά 

                                                
105 2002, Kahn, A., French Genetistic. 
106 Βιέπε ππνζεκείσζε 6. 
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ππέβαιιε ζε ηπρεξφ παηρλίδη άηνκα πγηή θαη άηνκα κε βιάβε ζε πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

(ακπγδαινεηδήο ππξήλαο, κεησπνθνγρηθφο θινηφο, δεμηά λεζίδα ηνπ Reil, 

ζσκαηναηζζεηηθή νδφο
107

). Οη ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνχζαλ λα ζηνηρεκαηίζνπλ ζε 

ξήμε λνκίζκαηνο, κε θέξδνο 2.5 επξψ θαη δεκία 1 επξψ. Σα άηνκα πνπ έλνησζαλ θφβν 

γηα ην ξίζθν πνπ ελείρε ην παηρλίδη βξίζθνληαλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. Αληίζεηα νη 

αζζελείο κε βιάβε ζηηο πεξηνρέο πνπ αλαθέξακε θέξδηζαλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, αθνχ 

δελ είραλ αίζζεζε ηνπ θφβνπ απηνχ. Ζ ζεσξία γηα ηελ ζεκαζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηνρψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηε ζεκαζία ηεο απνζηξνθήο ηνπ θηλδχλνπ 

επηβεβαηψλεηαη γηα αθφκε κηα θνξά. Παξφια απηά πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν βαζκφο 

ζηνλ νπνίν ε έιιεηςε ζπλαηζζεκάησλ επεξεάδεη ηε ιήςε απνθάζεσλ βξίζθεηαη πάληα 

ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θάζε απφθαζεο. 

χκθσλα κε ηνλ Thaler
108

, ν άλζξσπνο δίλεη κεγαιχηεξε αμία ζε έλα 

αληηθείκελν πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ απν ηελ αμία πνπ ζα έδηλε ζην ίδην αληηθείκελν 

εάλ δελ ήηαλ δηθφ ηνπ. Σν 2007 ν Weber πξνζπάζεζε λα εξκελεχζεη λεπξνινγηθά 

απηήλ ηελ απνζηξνθή ζηελ απψιεηα, κέζσ ελφο πεηξάκαηνο. Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ ή λα πνπιήζνπλ cd κε ηξαγνχδηα. Σνπο δφζεθαλ 32 cd ζηνλ 

αξηζκφ θαη εξσηήζεθαλ δχν πξάγκαηα: πφζα ρξήκαηα ζα δεηνχζαλ γηα λα πνπιήζνπλ 

ηα ηξαγνχδηα πνπ είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο θαη αληίζηνηρα, πφζα ρξήκαηα ζα έδηλαλ γηα 

λα αγνξάζνπλ 32 άιια cd.  

Ο Weber παξαηήξεζε εληνλφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ακπγδαινεηδνχο ππξήλα θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο ζπγθξηηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

αγνξάο. Όκσο δελ κπνξεί λα επηβεβαησζεί φηη απηή ε ιεηηνπξγία ηεο ακπγδαιήο 

απνηειεί θαη ηελ αηηία ηεο απνζηξνθήο ηεο απψιεηαο. Σν δήηεκα μεπεξλά ηε ζηαζεξά 

                                                
107 Σκήκα ηνπ ζαιάκνπ ηνπ εγθεθάινπ. 
108 “endowment effect”, 1980, Thaler, R., American Economist. 
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ησλ ρξεκάησλ θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ θαηνρή ή απψιεηα ελφο αληηθεηκέλνπ. Γειαδή 

ν πξνβιεκαηηζκφο ησλ αηφκσλ έγθεηηαη ζην θαηά πφζνλ επηζπκνχλ λα πάξνπλ ρξήκαηα 

αληί γηα ηα cd πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο. Όκσο ε απφθηεζε ρξεκάησλ ζα ζεκαίλεη 

απηφκαηα θαη απψιεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

Σελ πξνζπάζεηα θαη ην ζπκπέξαζκα ηνπ Weber αληέθξνπζε ν Tom ην 2007, κε 

έλα άιιν λεπξνινγηθφ πείξακα. ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ κέξνο ζε έλα ηπρεξφ παηρλίδη κε πηζαλφηεηα 50% λα θεξδίζνπλ 

ρξήκαηα θαη πηζαλφηεηα 50% λα ράζνπλ ρξήκαηα. Ζ απεηθφληζε ηνπ εγθεθάινπ δελ 

έδεημε θακία ηδηαίηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα θαζψο απμαλφηαλ ε πηζαλφηεηα απψιεηαο. 

Αληίζεηα, ε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ηνπ εγθεθάινπ ζηα νπνία ζπλήζσο εθθξίλεηαη ε 

ληνπακίλε θαη ζρεηίδνληαη κε ζπλαηζζήκαηα αλππνκνλεζίαο θαη αληακνηβήο
109

, ήηαλ 

κεγαιχηεξε θαζψο απμάλνληαλ ηα θέξδε παξά θαζψο απμάλνληαλ νη απψιεηεο. 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, θαη πάληα ζχκθσλα κε ηνλ Tom, ε απνζηξνθή απψιεηαο δελ 

κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν θαινχπη. Αληίζεηα, πεγάδεη απν 

αζχκκεηξεο αληηδξάζεηο, θάζε θνξά δηαθνξεηηθέο, ησλ πεξηνρψλ πνπ θαηαθιχδνληαη 

απν ληνπακίλε. 

 Ζ απνζηξνθή απψιεηαο κπνξεί λα εμεγήζεη γηαηί ηα άηνκα απνξξίπηνπλ ηπρεξά 

παηρλίδηα πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θέξδνπο ή δεκίαο. Όκσο αδπλαηεί λα εξκελεχζεη 

ηα επίπεδα ξίζθνπ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλα λα πάξνπλ ζε φ, ηη αθνξά παηρλίδηα πνπ 

έρνπλ σο απνηέιεζκα νινθιεξσηηθή δεκία ή νινθιεξσηηθφ θέξδνο. χκθσλα κε ηνπο 

Kahneman & Tversky, ε νξηαθή αμία ησλ θεξδψλ θαη ησλ απσιεηψλ κεηψλεηαη 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θέξδνπο ή ηεο απψιεηαο
110

.  

Γηα λα νδεγεζνχλ ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα θαηέθπγαλ ζην παξαθάησ πείξακα: 

κηα ζαλαηεθφξα αζζέλεηα μεζπάεη ζηηο Ζ.Π.Α. θαη αλακέλεηαη λα απνβηψζνπλ 600 

                                                
109 Π.ρ. δηάκεζνο πξνκεησπηαίνο θινηφο. 
110 1979, “reflection effect”. 
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άηνκα. Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ δχν δεπγαξηψλ θξαηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ζηα πιαίζηα αληηκεηψπηζεο ηεο αξξψζηηαο. 

Πξόγξακκα Α: ζα ζσζνχλ 200 άηνκα. 

Πξόγξακκα Β: 1/3 πηζαλφηεηα λα ζσζνχλ 600 άηνκα & 2/3 πηζαλφηεηα λα κε 

ζσζεί θαλέλαο. 

Πξόγξακκα Γ: ζα πεζάλνπλ 400 άηνκα. 

Πξόγξακκα Γ: 1/3 πηζαλφηεηα λα επηβηψζνπλ φινη & 2/3 πηζαλφηεηα λα 

πεζάλνπλ φινη.  

ε πεξίπησζε λίθεο ζα επηιεγεί πξφγξακκα απν ην δεπγάξη (Α, Β) θαη ζε 

πεξίπησζε ήηηαο ζα επηιεγεί πξφγξακκα απν ην δεπγάξη (Γ, Γ). 

Απηφ πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ πσο ηα άηνκα πξνηηκνχζαλ ην πξφγξακκα Α απν 

ην Β θαη ην Γ απν ην Γ. Απηφ θπζηθά ήηαλ παξάινγν γηαηί ην Α είλαη ίδην κε ην Γ θαη 

ην Β ίδην κε ην Γ! Δμεγεί απφιπηα φκσο ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα, γηαηί μέξνπκε ηελ 

έκθπηε απνζηξνθή θηλδχλνπ ζε πεξίπησζε θέξδνπο θαη ηελ έκθπηε αλαδήηεζε 

θηλδχλνπ ζε πεξίπησζε δεκίαο. 

ην πξνεγνχκελν ζπκπέξαζκα (“reflection effect”) βαζίζηεθε ν De Martino
111

, 

γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα λέν πείξακα θαη θαηαιεθηηθά λα πξνζζέζεη φηη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ν θφβνο πνπ αηζζάλεηαη θάζε άηνκν. Απηφ φκσο έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηνλ Tom (βιέπε παξαπάλσ) κηαο θαη εκπιέθεη ηε λεπξηθή αξρηηεθηνληθή 

ζηελ ιήςε απφθαζεο, κε θνηλφ παξαλνκαζηή πάληα ηελ, γλσζηή πιένλ, απνζηξνθή 

απψιεηαο. πλνπηηθά αλαθέξεηαη ην πείξακα ηνπ De Martino παξαθάησ: 

Οη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα επηιέμνπλ κεηαμχ βέβαησλ θαη αβέβαησλ θεξδψλ 

θαη απσιεηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα απεηθνληδφηαλ ν εγθέθαινο ηνπο κε ηε κέζνδν fMRI. Ζ 

                                                
111 2006, De Martino, B., Neuroeconomist. 
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πεξηνρή ηεο ακπγδαιήο ιεηηνπξγνχζε εληνλφηεξα φηαλ ηα άηνκα πξνηηκνχζαλ βέβαηεο 

λίθεο θαη αβέβαηεο απψιεηεο.  

 

Δηθφλα 7: Ακπγδαιή 

Αληίζεηα, ε ιεηηνπξγία ηνπ πξφζζηνπ ππεξκεζνιφβηνπ θινηνχ
112

 ήηαλ 

εληνλφηεξε ζε επηινγή αβέβαησλ θεξδψλ θαη βέβαησλ απσιεηψλ
113

.  

 

3.3 ΑΠΟΣΡΟΦΖ ΑΑΦΔΗΑ (AMBIGUITY AVERSION) 

 

πρλά ελδερφκελεο επηινγέο πνπ ελέρνπλ ξίζθν μεθεχγνπλ ηνπ θφβνπ θαη 

πξνζγεηψλνληαη ζηε δηάζηαζε ηεο αζάθεηαο, δειαδή ηεο έιιεηςεο πιεξνθφξεζεο. 

Πνιινί ππνζηήξημαλ φηη δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε αβέβαηα θαη 

αζαθή γεγνλφηα. Έλαο απν απηνχο ήηαλ θαη ν Savage (1954), πνπ ραξαθηεξηζηηθά 

δήισζε πσο νη άλζξσπνη, αθφκα θαη φηαλ δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα ελφο γεγνλφηνο, ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα έρεη ην γεγνλφο απηφ κηα 

“ππνθεηκεληθή πηζαλφηεηα”.  

                                                
112 Αληρλεχεη θαη επηζεκαίλεη ηελ φπνηα αλαληηζηνηρία παξνπζηάδεηαη κεηαμχ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη πξάμεο, 

βξίζθεηαη ζηελ ππεξκεζνιφβην έιηθα θαη ζπλδέεηαη επίζεο κε ηε κάζεζε, ηε κλήκε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

δηεξγαζία. 
113 Πξάμεηο πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ην ζπκπέξαζκα ηνπ “reflection effect”. 
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Σν 1961, ν Daniel Ellsberg θαηέξξηςε απηέο ηηο ζεσξίεο ηζρπξηδφκελνο πσο ηα 

άηνκα ζπκπεξηθέξνληαη ηειείσο δηαθνξεηηθά ζε ζαθή θαη αζαθή ελδερφκελα κε ην 

εμήο πείξακα: 

Σνπνζέηεζε δπν θιεηζηά θνπηηά ζε κηα αίζνπζα, ην θνπηί Α θαη ην θνπηί Β. 

Μέζα ζην Α (αζαθέο ελδερφκελν) ππήξραλ 100 καχξεο θαη θφθθηλεο κπάιεο, άγλσζηεο 

αλαινγίαο, ελψ κέζα ζην Β (αβέβαην ελδερφκελν) ππήξραλ 50 καχξεο θαη 50 θφθθηλεο. 

Όπνηνο πεηχραηλε ην ρξψκα πνπ ζα είρε αξρηθά επηιέμεη θέξδηδε 100 επξψ. 

Παξαηήξεζε πσο νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ αδηάθνξνη ζηελ επηινγή ρξψκαηνο ζην 

θνπηί Α, ην νπνίν ππνλνεί πσο ζεσξνχζαλ φηη θάζε ρξψκα είρε 50% πηζαλφηεηα λα 

εκθαληζηεί. Όκνηα ήηαλ αδηάθνξνη ζηελ επηινγή ρξψκαηνο απφ ην θνπηί Β. Παξφια 

απηά πξνηηκνχζαλ λα πνληάξνπλ γηα καχξε κπάια ζην Β απφ φηη καχξε ζην Α θαη 

αληίζηνηρα γηα θφθθηλε κπάια ζην Β αληί γηα θφθθηλε ζην Α. Απηφ θπζηθά δελ ζα 

ζπλέβαηλε αλ αληηκεηψπηδαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηα δχν ελδερφκελα! 

ην ίδην πιαίζην θηλήζεθαλ θαη νη Hsu & Camerer (2004), ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

fMRI κέζνδν απεηθφληζεο εγθεθάινπ, κέζσ ηεο νπνίαο αλαθάιπςαλ φηη ε λεζίδα ηνπ 

Reil ελεξγνπνηείηαη δηαθνξεηηθά φηαλ ηα άηνκα επηιέγνπλ ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηηθά 

πνζά αληί γηα επηζθαιή θαη αβέβαηα ηπρεξά παηρλίδηα. Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ε 

λεζίδα ηνπ Reil είλαη ε πεξηνρή πνπ επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε 

ζσκαηηθέο θαηαζηάζεηο φπσο, πείλα, ζσκαηηθφο πφλνο, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, 

κπξσδηέο θαη πλίμηκν. Απηά ηα λέα δνθηκαζηηθά ζηνηρεία, πνπ πξνθχπηνπλ απν ηελ 

fMRI, θαζξεθηίδνπλ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ελδερνκέλσλ κε 

αζάθεηα
114

 ζην λεπξηθφ ζχζηεκα. 

                                                
114 Όπσο είλαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα. 
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Ο ιφγνο πνπ είλαη πξαγκαηηθφηεηα κηα ηέηνηα απνζηξνθή γηα ηελ αζάθεηα δελ 

έρεη αθφκε εμαθξηβσζεί. Έρνπλ φκσο δηαηππσζεί δηάθνξεο απφςεηο πνπ ζπλνςίδνληαη 

ζε ηξείο θαηεγνξίεο: 

 

 Οη άλζξσπνη αληηδξνχλ κε απαηζηνδνμία θαη “θφβν γηα ην άγλσζην” πνπ 

θξχβνπλ ηέηνηεο επηινγέο, ζαλ λα έρνπλ ππνζπλείδεηα ζην κπαιφ ηνπο πσο 

θάζε θίλεζε κε άγλσζηε πηζαλφηεηα ζα έρεη θαηαδηθαζηηθή έθβαζε. 

 Οη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ ηηο πηζαλφηεηεο ζαλ απνηειέζκαηα θαη θπζηθά, 

φπσο αθξηβψο απνζηξέθνληαη ηνλ θίλδπλν ησλ απνηειεζκάησλ, κε ηνλ ίδην 

ηξφπν απνζηξέθνληαη θαη ηνλ θίλδπλν ησλ πηζαλνηήησλ. 

 Οη άλζξσπνη ελζηεξλίδνληαη ηελ άπνςε φηη είλαη πξνηηκφηεξν λα 

απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε κνξθή ζηνηρήκαηνο φηαλ ππάξρεη έιιεηςε 

πιεξνθνξηψλ (ζεκαληηθψλ γηα ηελ απφθαζε) ή φηαλ ππάξρνπλ άηνκα πνπ 

έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο πιεξνθνξίεο πνπ νη ίδηνη αγλννχλ. 

 

Ο Curley ην 1986 πξνρψξεζε ζε κηα εθηεηακέλε έξεπλα πάλσ ζην πείξακα ηνπ 

Ellsberg ην 1961. Καηέιεμε ζε ηξία ζπκπεξάζκαηα πνπ αλαηξνχλ ηηο δχν πξψηεο απν 

ηηο παξαπάλσ απφςεηο: 

 

 Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ ππνζηήξηδαλ φηη ην θνπηί κε ηα αζαθή ελδερφκελα 

δελ ζα κπνξνχζε λα έρεη θαηά θαλφλα άζρεκε έθβαζε γηα εθείλνπο, 

ζπλέρηδαλ λα αηζζάλνληαη ηελ ίδηα απνζηξνθή γηα ηελ αζάθεηα. Απηφ 

ζήκαηλε πσο ε άπνςε γηα απαηζηνδνμία θαη θφβν απέλαληη ζην άγλσζην 

ήηαλ αλαθξηβήο.  
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 Ζ απνζηξνθή ζηελ αζάθεηα ήηαλ αζπζρέηηζηε κε ηελ απνζηξνθή θηλδχλνπ, 

πξάγκα πνπ αλαηξνχζε απηφκαηα ηελ δεχηεξε άπνςε. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ κεγαιχηεξε απνζηξνθή αζάθεηαο φηαλ γλψξηδαλ 

πσο ην πεξηερφκελν ησλ θνπηηψλ ήηαλ γλσζηφ ζε άιινπο ζπκκεηέρνληεο 

παξά φηαλ γλψξηδαλ πσο θαλείο άιινο δελ έρεη πιεξνθφξεζε. 

 

Μεηά ηελ απφξξηςε ησλ δπν εθ ησλ ηξηψλ απφςεσλ, ν Curley, ζπκπέξαλε 

απζαίξεηα θαη ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε απφδεημε φηη ε απνζηξνθή ζηελ αζάθεηα 

νθείιεηαη ζε αλεζπρίεο δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ ζε ζπγθεθξηκέλε κεξίδα 

αηφκσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε άπνςε φκσο, ήηαλ πην πνιχ ζπγθπξηαθή παξά γεληθεπκέλε 

θαη έηζη ε πξαγκαηηθή αηηία ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο παξέκελε αφξηζηε. 

Σν 2005 επαλέξρεηαη δπλακηθά ν Hsu, εξεπλψληαο ηε λεπξνινγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ κέζσ ελφο πεηξάκαηνο βαζηζκέλν ζε επηινγέο κεηαμχ 

βέβαησλ απνηειεζκάησλ θαη επηθίλδπλσλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, θαζψο θαη κεηαμχ 

βέβαησλ απνηειεζκάησλ θαη παηρληδηψλ κε αζάθεηα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε 

ιεηηνπξγία ηεο ακπγδαιήο θαη ηνπ κεησπνθνγρηθνχ θινηνχ
115

 ήηαλ ζαθψο εληνλφηεξε 

ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο αζάθεηαο απν φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ θηλδχλνπ. Μάιηζηα ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ θάπνηνη ζπκκεηέρνληεο είραλ ειιηπή πιεξνθφξεζε ζπγθξηηηθά κε 

άιινπο, ε λεπξνινγηθή δξαζηεξηφηεηα δελ παξαηεξήζεθε απμεκέλε. 

Ζ αηηία ηεο απνζηξνθήο απηήο δελ θαίλεηαη λα θαζνξίδεηαη. Αληίζεηα ν 

αξλεηηζκφο ζε θάζε ηη αζαθέο είλαη δεδνκέλνο. Έλα ηδαληθφ παξάδεηγκα πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ηελ πεξηγξάςεη απιά θαη ζπλνιηθά, ζρεηίδεηαη κε ην λφκν ηξηπιήο 

εηπκεγνξίαο πνπ εθαξκφδεηαη ζηε θσηία: “έλνρνο”, “αζψνο” θαη “κε 

απνδεδεηγκέλνο”. Όπσο ζπκβαίλεη κε ηνλ θαηεγνξνχκελν πνπ δελ κπνξεί λα 

                                                
115 Πεξηνρέο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηηο γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 
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ραξαθηεξηζηεί έλνρνο ή αζψνο ιφγσ έιιεηςεο πιεξνθφξεζεο, αιιά ην αίζζεκα 

απέλαληί ηνπ είλαη θαηαδηθαζηηθφ, έηζη αθξηβψο κπνξεί λα πεξηγξαθεί θαη ε αξλεηηθή 

πξνδηάζεζε απέλαληη ζηελ αζάθεηα, πνπ παξφιεο ηηο πξνζπάζεηεο ζα ζπλερίζεη λα 

παξακέλεη αζαθήο. 

 

3.4 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ (SOCIAL DECISION MAKING)  

 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξνληαη ηα άηνκα ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο 

δελ έρεη θάπνηα θνηλά απνδεθηά ζεκεία αλαθνξάο, φπσο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα κε 

ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο επηθίλδπλσλ απνθάζεσλ. Μεξηθνί νηθνλνκνιφγνη ζεσξνχλ 

πσο ππεξηζρχεη ν θαζαξφο εγσηζκφο, αιιά απηή ε άπνςε θαηαξξίπηεηαη απν ηελ ίδηα 

ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ θαζψο θαη απν δηάθνξα ζρεηηθά πεηξάκαηα πνπ έρνπλ 

γίλεη. Μάιηζηα ηα πεηξάκαηα απηά φρη κφλν επηβεβαηψλνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα ην 

ζπλάλζξσπν, αιιά αιινηψλνπλ θαη βαζηθνχο ζεζκνχο ησλ “θνηλσληθψλ πξνηηκήζεσλ”, 

φπσο ηελ άπνςε φηη θάζε νλ λνηάδεηαη γηα ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή απνδεκίσζε ή ηελ 

ελδερφκελε δηαθνξά πνπ κπνξεί λα έρεη απν ηελ απνδεκίσζε θάπνηνπ άιινπ, ή αθφκε 

θαη ηελ δηαθνξά πνπ κπνξεί λα έρεη απν ηελ απνδεκίσζε πνπ ζα ήζειε ν ίδηνο λα πάξεη. 

χκθσλα κε ηνπο Loewenstein & Small (2007), ππάξρεη έλα δπαδηθφ ζχζηεκα, 

ην αλψξηκν ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ην ψξηκν νξζνινγηζηηθφ, πνπ ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα 

θαη ελεξγνπνηεί ζπκπεξηθνξέο αληηθξνπφκελεο κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, έλα άηνκν 

πνπ παξαθνινπζεί κηα ηαηλία κπνξεί λα ζπγθηλεζεί γηα ην θαληαζηηθφ πξφζσπν πνπ 

πξσηαγσληζηεί, παξφιν πνπ γλσξίδεη πσο φ, ηη ζπκβαίλεη αλήθεη ζην πιαίζην ηεο 

θαληαζίαο (αλψξηκν ζπλαηζζεκαηηθφ ζχζηεκα). Αληίζεηα, γεγνλφηα πξαγκαηηθά πνπ 

αθνξνχλ π.ρ. παηδάθηα ζηελ Αθξηθή πνπ ιηκνθηνλνχλ, αθήλνπλ αδηάθνξε ηελ 
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πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ, παξφιν πνπ γλσξίδνπλ φηη είλαη πέξα γηα πέξα αιεζηλά 

(ψξηκν νξζνινγηζηηθφ ζχζηεκα). 

Ο Sanfey
116

 ππνζηεξίδεη πσο ν εγσηζκφο θάζε αλζξψπνπ απνηειεί κηα 

πξνζπάζεηα θαηαζηνιήο ηεο γεληθφηεξεο ζπλαηζζεκαηηθήο επηζπκίαο γηα δηθαηνζχλε 

πνπ δηαπλέεη ην θνηλφ ζχλνιν. Αληίζεηα ν Knoch
117

 ζεσξεί πσο ην γεληθφ αίζζεκα πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηνπο αλζξψπνπο είλαη απηφ ηνπ εγσηζκνχ, ην νπνίν φκσο ελίνηε 

θαηαζηέιιεηαη απν εθιάκςεηο δηθαηνζχλεο. 

Σέηνηνπ είδνπο παξάδνμεο δηαθσλίεο γίλνληαη πεξηζζφηεξν έληνλεο θαη 

αληηιεπηέο φηαλ ηα άηνκα αληηκεησπίδνπλ εζηθά δηιήκκαηα. Γχν πνιχ γλσζηά πνπ 

δηαηχπσζε ν Thomson ην 1986, είλαη απηά ηνπ “ηξφιετ” θαη ηεο “γέθπξαο”: 

“Trolley dilemma”: Έλα ηξφιετ θαηεπζχλεηαη πξνο 5 άηνκα κε ηιηγγηψδε 

ηαρχηεηα. Δίλαη δεδνκέλν πσο θαη νη 5 ζα ζθνησζνχλ απν ηε ζχγθξνπζε, εθηφο αλ 

παηεζεί έλαο δηαθφπηεο ν νπνίνο ζα αιιάμεη ηελ πνξεία ηνπ. Με απηήλ ηελ αιιαγή ζα 

επηδήζνπλ νη 4 απν ηνπο 5 αλζξψπνπο. 

Ζ πιεηνςεθία ζεσξεί πσο είλαη πξνηηκφηεξν λα παηεζεί ν δηαθφπηεο θαη κ’ 

απηφ ην ηξφπν λα ζπζηαζηεί ν έλαο γηα ηνπο άιινπο ηέζζεξηο
118

. 

“Footbridge dilemma”: Έλα ηξφιετ, θαη ζε απηφ ην δίιιεκα, ηξέρεη κε 

ηιηγγηψδε ηαρχηεηα κε ζηφρν ηε δσή 5 αλζξψπσλ. Ζ κνλαδηθή ζαλίδα ζσηεξίαο γηα 

ηνπο 5 είλαη λα ζπξψμεη θάπνηνο έλαλ πεδφ πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζε κηα γέθπξα. Ζ 

πηψζε απηή φκσο ζα ηνλ ζθνηψζεη. 

Ζ πιεηνςεθία ζεσξεί πσο είλαη εζηθά αλάξκνζην λα ζπξψμεη θάπνηνο ηνλ 

άγλσζην θαη λα ζπζηαζηεί γηα ηε ζσηεξία ησλ άιισλ πέληε αηφκσλ
119

. 

                                                
116 Άπνςε πνπ εθθξάζηεθε ην 2003. 
117 Άπνςε πνπ εθθξάζηεθε ην 2006. 
118 Άπνςε ηνπ Greene κεηά απφ έξεπλα ην 2001. 
119 Βιέπε ππνζεκείσζε 118. 



Ζ Δπηζηήκε ηεο Νεπξννηθνλνκίαο 

Αλδξηνπνχινπ Διελάλζε        66 

Ζ αληίζεζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη παξάδνμε, δεδνκέλνπ φηη θαη ζηηο δπν 

πεξηπηψζεηο ε ζπζία ελφο αηφκνπ ζα ζεκαίλεη ηε ζσηεξία θάπνησλ άιισλ. χκθσλα κε 

ηνλ Greene, ε ζθέςε κίαο ελέξγεηαο πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ην ζάλαην ελφο 

αηφκνπ, φπσο είλαη ην ζπξψμηκν θάπνηνπ απν κηα γέθπξα, πξνθαιεί εληνλφηεξε 

ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε. Αληίζεηα ε ηδέα φηη απιά ζα παηεζεί έλαο δηαθφπηεο πνπ ζα 

ζθνηψζεη έλα άηνκν γηα λα ζψζεη ηα άιια ιεηηνπξγεί επηφηεξα ζηελ αλζξψπηλε ζθέςε. 

Ο ιφγνο πνπ παξαηεξείηαη θάηη ηέηνην νδήγεζε ζε κηα ζεηξά πεηξακάησλ ζηα 

νπνία ζπκκεηείραλ άηνκα πνπ αληηκεηψπηδαλ δηαθφξσλ εηδψλ δηιιήκαηα, άιια εζηθά 

άιια φρη. Σαπηφρξνλα θαηαγξάθνληαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο 

πνπ ζπλδπαδφηαλ κε ηηο απνθάζεηο ηνπο, κέζσ ηεο κεζφδνπ fMRI. 

Παξαηεξήζεθε ινηπφλ πσο νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζπλδένληαη κε θάζε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηαδηθαζία
120

 ιεηηνπξγνχζαλ πεξηζζφηεξν φηαλ ηα άηνκα 

πξνβιεκαηίδνληαλ γηα πξνζσπηθά εζηθά δηιιήκαηα. Αληίζεηα, κηθξφηεξε ήηαλ ε 

ιεηηνπξγία ηνπο ζε φ, ηη αθνξά ηα απξφζσπα εζηθά δηιιήκαηα θαζψο θαη ηα κε εζηθά 

δηιιήκαηα. Παξαηεξήζεθε κάιηζηα πσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα άηνκα ιάκβαλαλ 

απνθάζεηο αληίζεηεο κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηνξηζκφ πνπ πξναλαθέξζεθε
121

, ν 

ρξφλνο πνπ ρξεηάδνληαλ ήηαλ ζαθψο πεξηζζφηεξνο. Ζ αηηία έγθεηηαη θπζηθά ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε θαη ζηελ απηφκαηε αληίδξαζε πνπ θπξηαξρεί ζε έλα 

πξνζσπηθφ θαη εζηθφ δίιιεκα, ε νπνία φκσο πξέπεη λα ππεξθεξαζηεί πξνθεηκέλνπ ην 

άηνκν λα ιεηηνπξγήζεη αληίζεηα απν ην ζπλαίζζεκα. 

Ο Koenig
122

, ζε ζπλέρεηα ησλ πεηξακάησλ, επηβεβαίσζε ηελ άπνςε φηη ηα 

ζπλαηζζήκαηα παίδνπλ δηαδξακαηηθφ ξφιν ζε θάζε είδνπο πξνζσπηθά εζηθά δηιιήκαηα. 

Δμέηαζε άηνκα κε βιάβε ζηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

                                                
120 Όπσο είλαη ν κεζαίνο κεησπηθφο θαη ν νπίζζηνο παξακεζνιφβηνο θινηφο, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππεξκεζνιφβην 

θινηφ ηεο ππεξκεζνιφβηαο έιηθαο. 
121 Γειαδή ζεσξνχζαλ θαιχηεξν λα ζπξψμνπλ ηνλ άγλσζην απφ ηε γέθπξα. 
122 2007, Koenig, H.G., Psychiatrist, Duke University. 
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ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία, φπσο είλαη ν ππξήλαο ππνζαιάκνπ ηνπ πξνκεησπηαίνπ 

θινηνχ
123

, θαζψο θαη πγηή άηνκα. ηα κε εζηθά ή κε πξνζσπηθά δηιιήκαηα νη 

απνθάζεηο πνπ έπαηξλαλ ήηαλ παξφκνηεο. Γελ ζπλέβαηλε φκσο ην ίδην θαη ζηα 

πξνζσπηθά θαη εζηθά. Παξαηήξεζε πσο νη έρνληεο βιάβε κπνξνχζαλ λα θξίλνπλ 

θαιχηεξα θαη λα ιακβάλνπλ αληηθεηκεληθφηεξεο απνθάζεηο απν ηνπο πγηείο. 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ ζεκαίλεη έλα δηηηφ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο θάζε εζηθνχ δηιιήκαηνο, κε βάζε ηε ινγηθή απν ηε κία θαη ην 

ζπλαίζζεκα απν ηελ άιιε. Ζ ινγηθή είλαη απηή πνπ παξακέλεη ζηαζεξή ζε φιεο ηηο 

απνθάζεηο θαη ν ζπλαηζζεκαηηζκφο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα πάληα κε ηελ πεξίπησζε. 

Σν παηρλίδη ηνπ ηειεζίγξαθνπ, θαηά ηνλ Guth, πξνζζέηεη αθφκα κηα 

επηβεβαίσζε γηα ηελ ζπλερή πάιε ινγηθήο θαη ζπλαηζζήκαηνο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

παηρλίδη κε δχν ζηξαηφπεδα: ην έλα απνηειείηαη απν ην άηνκν πνπ θάλεη κηα πξνζθνξά 

κε ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ, θαη ην άιιν απν ην άηνκν πνπ απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη ηελ 

πξνζθνξά. Αλ απνδερηεί, ηα ρξήκαηα κνηξάδνληαη κε βάζε ην πξνηεηλφκελν πνζνζηφ, 

αλ φρη, θαη ηα δχν κέξε θαηαιήγνπλ κε “άδεηα ρέξηα”. Καη ηα δχν κέξε παξακέλνπλ 

αλψλπκα ψζηε λα κελ ζεσξεζνχλ ηα απνηειέζκαηα π.ρ. ηξφπνο δηαθήκηζεο. Έλαο 

θαζαξά εγσηζηήο “πξνηείλσλ” ζα πξνζθέξεη ην κηθξφηεξν δπλαηφ πνζνζηφ. Σν 

αληίπαιν κέξνο, θνηηψληαο πάληα ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ, ζα απνδερηεί θάζε 

ζεηηθή πξνζθνξά. Παξφια απηά, παξαηεξήζεθε πσο θαηά κέζν φξν νη πξνζθνξέο 

ππεξβαίλνπλ ην 30% θαη ζπρλά φζεο θπκαίλνληαη ζε πνζνζηά θάησ ηνπ 20% 

απνξξίπηνληαη. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα πσο ε απφξξηςε κίαο θησρήο 

πξνζθνξάο είλαη νπζηαζηηθά έλαο ηξφπνο εθβηαζκνχ κίαο κεγαιχηεξεο ζην κέιινλ. 

                                                
123 Βιέπε ππνζεκείσζε 6. 
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Ζ απφξξηςε κίαο ρακειήο πξνζθνξάο πνπ ελίνηε πξνθχπηεη απν ην παξαπάλσ 

παηρλίδη, απνηέιεζε έλαπζκα γηα δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ πξνζπαζνχλ λα ηελ εμεγήζνπλ. 

Κπξηαξρνχλ δχν: 

Θεσξία ακνηβαίαο δηθαηνζύλεο: ε ζθφπηκε επγέλεηα -θαιή πξνζθνξά- 

αληακείβεηαη κε επγέλεηα -απνδνρή πξνζθνξάο- θαη ε ζθφπηκε αγέλεηα -ρακειή 

πξνζθνξά- αληακείβεηαη κε αγέλεηα -απφξξηςε πξνζθνξάο
124

.  

Θεσξία απνζηξνθήο αληζόηεηαο: ηα άηνκα απνζηξέθνληαη θάζε είδνπο 

αληζφηεηα αλεμάξηεηα αλ ζεσξείηαη ελίνηε θαη σθέιηκε, γηαηί ηνπο δεκηνπξγεί ςπρηθφ 

πφλν
125

.  

Με βάζε ινηπφλ ηελ πξψηε ζεσξία, ηα άηνκα απνξξίπηνπλ κηα ρακειή 

πξνζθνξά επεηδή πιεξψλνπλ, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, “κε ην ίδην λφκηζκα” ην 

αληηζπκβαιιφκελν κέξνο. Αληίζηνηρα, ε δεχηεξε ελζηεξλίδεηαη ηελ άπνςε φηη ν πφλνο 

πνπ πξνμελεί ε αληζφηεηα απηή θαζεαπηή απνηειεί θαη ηνλ ιφγν απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο. 

Ο Sanfey, ην 2003, απνθάζηζε λα εξεπλήζεη πεξαηηέξσ ηελ παξάδνμε απηή 

ζπκπεξηθνξά, ζθαλάξνληαο ηνλ εγθέθαιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ίδην παηρλίδη κε ηε 

κέζνδν fMRI. Όινη φζνη ζα ιάκβαλαλ κέξνο ζην πείξακα αλήθαλ ζην ζηξαηφπεδν ηνπ 

απνδνρέα ή κε ηεο πξνζθνξάο. Σα πνζνζηά ήηαλ πξνθαζνξηζκέλα απν ηνπο 

ππεχζπλνπο, ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν νη ζηφρνη ηνπ πεηξάκαηνο. 

Φπζηθά απηφ δελ ήηαλ γλσζηφ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο! πγθεθξηκέλα έγηλαλ δέθα 

πξνζθνξέο, πέληε δίθαηεο (π.ρ. 7 επξψ θέξδνο θαη ζηα δχν κέξε) θαη πέληε άδηθεο. 

Έηξεμαλ δχν μερσξηζηνί γχξνη, ν θαζέλαο απν δέθα πξνζθνξέο, κε κηα βαζηθή 

δηαθνξά. ηνλ πξψην γχξν νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ελεκέξσζε πσο νη πξνζθνξέο 

δίλνληαη απν αλζξψπνπο ελψ ζηνλ δεχηεξν πσο δίλνληαη απν ειεθηξνληθνχο 

                                                
124 Dufwenberg & Kirchsteiger 20004, Rabin 1993. 
125 Bolton & Ockenfels 2000, Fehr & Schmidt 1999. 
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ππνινγηζηέο. Σα απνηειέζκαηα ζπλάδνπλ κε ηηο πξναλαθεξζείζεο ζεσξίεο, θαζψο ηα 

άηνκα ήηαλ πξφζπκα λα δερηνχλ ρακειέο πξνζθνξέο απν ηνπο Ζ/Τ, αιιά φρη θαη απν 

ηνπο αλζξψπνπο.  

Ζ ιεηηνπξγία ηεο λεζίδαο ηνπ Reil
126

 ήηαλ εληνλφηεξε ζηηο άδηθεο πξνζθνξέο 

απφ αλζξψπνπο ζπγθξηηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θαηά ηηο άδηθεο πξνζθνξέο απφ Ζ/Τ. 

Ζ δηαθνξά κάιηζηα ήηαλ ηφζν κεγάιε πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο 

κέζν πξφβιεςεο ηεο ηειηθήο απφθαζεο. Έηζη ινηπφλ, ε ιεηηνπξγία ηεο λεζίδαο ηνπ Reil 

καο νδεγεί ζηελ ζεσξία απνζηξνθήο αληζφηεηαο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ (αίηηα 

είλαη ν πφλνο ηεο αληζφηεηαο) θαη φρη ζε απηή ηεο ακνηβαίαο δηθαηνζχλεο (ε αδηθία 

πιεξψλεηαη κε αδηθία). 

Έλα δεχηεξν θαη πνιχ ζεκαληηθφ εχξεκα ηνπ Sanfey απν ην παξαπάλσ 

πείξακα, πνπ κάιηζηα απνηέιεζε θαη πεγή γηα λέα πεηξάκαηα, ζρεηηδφηαλ κε ηνλ 

απηνέιεγρν πνπ έρεη θαζέλαο. Παξαηήξεζε πσο φηαλ ηα άηνκα απνδέρνληαλ άδηθεο 

πξνζθνξέο, ε ιεηηνπξγία ηνπ δεμηνχ πιεπξηθνχ ξαρηαίνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ
127

 ήηαλ 

εληνλφηεξε απν ηε ιεηηνπξγία ηεο λεζίδαο ηνπ Reil. Αληίζεηα, φηαλ ηηο απέξξηπηαλ, 

ήηαλ κηθξφηεξε. Καηά ηνλ Sanfey, ε άκεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε απφθαζε 

ήηαλ απηή ηεο απφξξηςεο. Μηα επηινγή πνπ δελ έδηλε ην πεξηζψξην ζην άηνκν λα δεη 

θαζαξά θαη λα ζθεθηεί πσο θάζε ζεηηθή πξνζθνξά ζα έπξεπε λα είλαη απνδεθηή γηα ην 

δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ. Αληίζεηα ην ζπλαίζζεκα ζηεθφηαλ εκπφδην!  

 

«Απηό έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ νηθνλνκηθή ινγηθή, ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

είλαη πξνηηκόηεξν λα θξαηήζεηο θάηη, αληί λα ηα ράζεηο όια», Jonathan Chen
128

. 

 

                                                
126 πλδέεηαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηεξγαζία θαη ηνλ ςπρηθφ πφλν πνπ λνηψζνπλ ηα άηνκα. Aθνξά αξλεηηθά 

εξεζίζκαηα φπσο αεδηαζηηθέο νζκέο, θνηλσληθφ απφθιεηζκφ θαη αδηθία. 
127 Βιέπε ππνζεκείσζε 6. 
128 Chen, J., Professor of Neuroscience, Princeton University, USA. 
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Όπνηε κπνξνχζε θάπνηνο λα πξνρσξήζεη έλα βήκα παξαθάησ θαη λα 

πξνζπεξάζεη ην ζπλαηζζεκαηηζκφ, έζεηε ζε ιεηηνπξγία ηνλ δεμί πιεπξηθφ ξαρηαίν 

πξνκεησπηαίν θινηφ, θαη ήηαλ ζε ζέζε λα ιάβεη κηα αληηθεηκεληθά ζσζηφηεξε απφθαζε 

γηα εθείλνλ. 

Ο Knoch ην 2006 απνθάζηζε λα πεηξακαηηζηεί εκπλεπζκέλνο απν ηελ 

παξαπάλσ ππφζεζε ηνπ Sanfey. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην παηρλίδη ηνπ ηειεζίγξαθνπ ζα 

ιάκβαλαλ πξνζθνξέο κε πνζνζηά απν 0% - 50%. Πξηλ ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ 

ππνβάιινληαλ ζε κηα καγλεηηθή δηέγεξζε ηνπ εγθεθάινπ
129

 ε νπνία δηαθφπηεη 

πξνζσξηλά ηε ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ. ε θάπνηνπο ε δηέγεξζε έγηλε 

ζηνλ δεμί πιεπξηθφ ξαρηαίν πξνκεησπηαίν θινηφ θαη ζε άιινπο ζηνλ αξηζηεξφ. Δπίζεο 

ζε κηα κεξίδα αηφκσλ έγηλε κηα εηθνληθή δηέγεξζε ζε δεμί ή αξηζηεξφ πιεπξηθφ ξαρηαίν 

πξνκεησπηαίν θινηφ, ρσξίο θπζηθά νη ίδηνη λα ην γλσξίδνπλ. Όζνη δέρηεθαλ rTMS ζηνλ 

δεμί πιεπξηθφ ξαρηαίν πξνκεησπηαίν θινηφ απνδέρνληαλ επθνιφηεξα άληζεο πξνζθνξέο 

απν απηνχο πνπ δέρηεθαλ ζηνλ αξηζηεξφ ή δέρηεθαλ ηελ εηθνληθή δηέγεξζε. Θα πξέπεη 

εδψ λα ηνληζηεί πσο απηή ε δηαδηθαζία δελ επεξεάδεη ηελ αλζξψπηλε θξίζε, δειαδή 

φινη ήηαλ ην ίδην ηθαλνί λα θαηαιάβνπλ αλ κηα πξνζθνξά ήηαλ άδηθε ή φρη. πλέπεηα 

απηνχ, ν δεμηφο πιεπξηθφο ξαρηαίνο πξνκεησπηαίνο θινηφο
130

 ζρεηίδεηαη κφλν κε ην ηί 

θαζέλαο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα δερηεί ή φρη. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηα ιεγφκελα ηνπ Sanfey. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ δεμηνχ πιεπξηθνχ ξαρηαίνπ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ βνεζάεη ζηελ πξνζπέξαζε ηνπ έκθπηνπ εγσηζκνχ θαη φρη ηνπ 

ζπλαηζζεκαηηζκνχ πνπ θαηαθιχδεη ηνλ άλζξσπν. Σν απνηέιεζκα θπζηθά είλαη ην ίδην 

θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο: ε απνδνρή ρακειψλ πξνζθνξψλ
131

. 

                                                
129 rTMS – repetitive transcranial magnetic stimulation. 
130 Βιέπε ππνζεκείσζε 6. 
131 Όια ηα απφηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κέζνδν rTMS δηαηππψλνληαη κε κία επηθχιαμε γηαηί ε επίδξαζε 

ηεο ζην λεπξηθφ αλζξψπηλν ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην θαη κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα επεξεάδεη θαη άιια 

ηκήκαηα ηνπ εγθεθάινπ (πξάγκα πνπ δελ έρεη απφδεηρζεί) θαη θαηά ζπλέπεηα λα επεξεάδεη πνιιαπιψο ηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. 
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3.5 ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ, ΚΔΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΖ  

 

ε θάζε ζηξαηεγηθφ παηρλίδη παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ε γλψζε ηνπ ηξφπνπ 

ζθέςεο ηνπ αληηπάινπ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε πξφβιεςε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Μάιηζηα πνιινί λεπξνεπηζηήκνλεο πηζηεχνπλ πσο ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ πνπ ειέγρεη απηή ηε δηαδηθαζία. 

Οη παίθηεο θάζε παηρληδηνχ ζθέπηνληαη ηη θίλεζε ζα θάλεη ελ ηέιεη ν αληίπαινο 

θαζψο θαη ηη θίλεζε ζθέθηεηαη λα θάλεη. ηαδηαθά, φιε απηή ε δηαδηθαζία νδεγεί ζε 

θάπνηαο κνξθήο ηζνξξνπία, φπνπ ηα άηνκα πιένλ καληεχνπλ ζσζηά ηηο αληίπαιεο 

πξάμεηο. Φπζηθφ επαθφινπζν είλαη λα επηιέγνπλ ηελ θίλεζε πνπ ζα ηνπο απνθέξεη ηελ 

κεγαιχηεξε ρξεζηκφηεηα. Ζ κλήκε εξγαζίαο θαηαλαιψλεηαη απν ηελ παξαπάλσ 

δηεξγαζία θαη απαηηεί απν ηνλ θάζε παίθηε λα βάιεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηελ ζέζε ηνπ 

αληηπάινπ. Σέηνηνπ είδνπο ζθέςεηο ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο λεζίδαο ηνπ Reil, 

ε νπνία είλαη αζζελέζηεξε φζν ιηγφηεξν ζθεπηφκελνη είλαη νη παίθηεο. Δπίζεο, ν 

Camerer
132

 παξαηήξεζε πσο ζηα ζθεπηφκελα άηνκα ε εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία ήηαλ 

εληνλφηεξε θαηά ηελ πξνζπάζεηα πξφβιεςεο ησλ αληίπαισλ πξάμεσλ ζπγθξηηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία θαηά ηελ απφθαζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο θίλεζεο
133

. Σν αληίζεην ζπλέβαηλε 

ζηα κε ζθεπηφκελα άηνκα. 

H έξεπλα ζηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία, ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία θαη ζηελ 

γλσζηηθή λεπξνινγία, επηθεληξψζεθε ζηελ πξναλαθεξζείζα ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ 

λα “επεμεξγάδεηαη δηαλνεηηθά
134

”, πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη ηηο επηζπκίεο, ηα πηζηεχσ 

θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ άιισλ. Απηή ε ηθαλφηεηα απνπζηάδεη ζηηο κατκνχδεο θαη ππάξρεη 

                                                
132 Πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ην 2005 κε ηε κέζνδν fMRI. 
133 Πξάγκα ινγηθφ γηαηί φηαλ μέξεηο ηελ θίλεζε ηνπ αληηπάινπ –πξάγκα πνπ ζέιεη πξνζπάζεηα – ε δηθή ζνπ θίλεζε 

απφξξέεη εχθνια θαη ρσξίο θφπν. 
134 Uta Frith θαη Christopher D. Frith, 2003. 
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κφλν ζε κία ζηνηρεηψδε κνξθή ζηνπο πηζήθνπο
135

. ηνλ άλζξσπν αλαπηχζζεηαη 

πεξίπνπ απφ ηελ ειηθία ησλ πέληε θαη απνπζηάδεη απφ απηηζηηθά άηνκα. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν εμεγνχληαη νη παξαηεξεκέλεο απνηπρίεο ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ θνηλσληθή 

ζπκβίσζε πνπ εθδειψλνληαη π.ρ. ζε απηηζηηθά παηδηά.  

Πξφζθαηεο εηθνληθέο κειέηεο ζε πγηείο ελήιηθεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ 

ηθαλφηεηα ηεο “δηαλνεηηθήο επεμεξγαζίαο” θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη κηα κεγάιε 

γθάκα εξεζηζκάησλ, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πξνζέζεηο, ηα πηζηεχσ θαη ηηο 

επηζπκίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, πεξηιακβάλνπλ ηελ εγθεθαιηθή 

απεηθφληζε ππνθεηκέλσλ ελψ παίδνπλ παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο κε αληηπάινπο είηε 

αλζξψπνπο είηε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Σα απνηειέζκαηα έρνπλ επαλεηιεκκέλα 

θαηαδείμεη ηελ εκπινθή ηνπ δηάκεζνπ πξνκεησπηαίνπ ινβνχ ζε ηέηνηνπ είδνπο 

εγθεθαιηθέο δηεξγαζίεο. Απηή ε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ δελ ελεξγνπνηείηαη κφλν θαηά 

ηε δηαλνεηηθή επεμεξγαζία ησλ ζθέςεσλ, ησλ πξνζέζεσλ ή ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

άιισλ, αιιά επίζεο φηαλ ηα άηνκα αθνινπζνχλ ηηο δηθέο ηνπο πξάμεηο θαη ζθέςεηο.  

Μία ζπλαθήο γξακκή έξεπλαο έρεη επηθεληξσζεί ζηελ ηθαλφηεηά καο λα 

αλαπαξηζηνχκε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ άιισλ κέζσ ηεο απιήο 

παξαηήξεζεο ησλ θηλήζεψλ ηνπο. Τπάξρνπλ λεπξψλεο ζηνλ πξνθηλεηηθφ θινηφ ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία φηαλ π.ρ. ε κατκνχ θηλεί απφ κφλε ηεο ηα ρέξηα 

ηεο αιιά θαη φηαλ απιά παξαηεξεί κηα άιιε κατκνχ ή έλαλ άλζξσπν λα εθηειεί ηελ 

ίδηα θίλεζε
136

. Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη απηά ηα “θαζξεπηίδνληα λεχξα” αλαπαξηζηνχλ ηε 

λεπξηθή βάζε γηα ηε κίκεζε. Καηά ζπλέπεηα, φηαλ κηκνχκαζηε θάπνηνλ, πξψηα 

παξαηεξνχκε ηελ ελέξγεηα θαη κεηά πξνζπαζνχκε λα ηελ αλαπαξάγνπκε. Πψο φκσο 

κεηαηξέπνπκε απηφ πνπ βιέπνπκε ζε επίπεδν αληίιεςεο, ζε γλψζε ηνπ ηί πξέπεη λα 

θάλνπκε ζε επίπεδν θηλεηηθψλ εληνιψλ; Ζ αλαθάιπςε ησλ θαζξεπηηδφλησλ λεχξσλ 

                                                
135 Daniel J. Povinelli θαη Jess M. Bering, 2002. 
136 Giacomo Rizzolatti et al. 1996. 
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απέδεημε πσο ππάξρεη έλαο κεηαθξαζηηθφο κεραληζκφο ζηνλ εγθέθαιν ν νπνίνο 

ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα φηαλ δεη πξάμεηο άιισλ αηφκσλ. Δπηπιένλ, έρεη δηαηππσζεί ε 

άπνςε πσο απηφ ην θαζξεπηίδνλ ζχζηεκα είλαη πηζαλφ λα εμεγεί ηελ ηθαλφηεηά λα 

αληηιακβαλφκαζηε ηελ πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ησλ άιισλ, εθνδηάδνληάο καο κε κηα 

απηφκαηε πξνζνκνίσζε ησλ πξάμεψλ, ησλ ζθνπψλ θαη ησλ πξνζέζεσλ ηνπο
137

. Μηα 

παξφκνηα θσδηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη αληίιεςεο ησλ θηλήζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηα “θαζξεπηίδνληα λεχξα”, απνδεηθλχεηαη κε ηηο κεζφδνπο εγθεθαιηθήο απεηθφληζεο 

PET θαη fMRI.  

πγθεθξηκέλα, ην 2001 έγηλαλ πεηξάκαηα κε ηε κέζνδν fMRI, πνπ κέηξαγαλ 

ηελ εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία φηαλ ηα άηνκα ιάβαηλαλ κέξνο ζε παηρλίδηα εκπηζηνζχλεο, 

ζπλεξγαζίαο θαη ηηκσξίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ ζπλεξγάδνληαλ ζπρλφηεξα κε άιινπο 

έδεηρλαλ απμεκέλε ιεηηνπξγία ζηελ πεξηνρή Brodmann 10
138

 θαζψο θαη ζηνλ 

ζάιακν
139

.  

Σν 2002 αθνινχζεζε αθφκε έλα πείξακα κε ζπκκεηέρνληεο πγηή θαη απηηζηηθά 

άηνκα πνπ ιάβαηλαλ θαη απηνί κέξνο ζε “παηρλίδηα ηειεζίγξαθνπ”. Σα απηηζηηθά άηνκα 

αδπλαηνχζαλ λα πξνβιέςνπλ ηηο ζθέςεηο ησλ ππνινίπσλ γηαηί είραλ βιάβε ζηελ 

πεξηνρή Brodmann 10. Έλα πνζνζηφ κάιηζηα δελ πξφζθεξε θακία ηηκή κηαο θαη ήηαλ 

αλέθηθην λα ζθεθηεί πσο κεδεληθή πξνζθνξά ζα ζεσξεζεί άδηθε θαη θπζηθά ζα 

απνξξηθζεί. 

Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ελφο άιινπ παηρληδηνχ “ηηκσξίαο”, ην άηνκν πνπ ζα 

πξνθαιέζεη ηελ νηθνλνκηθή ηηκσξία ζα ελεξγνπνηήζεη δηαθνξεηηθά πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ ηνπ. Μέζσ ηεο PET κεζφδνπ, παξαηεξήζεθε πσο ε πεξηνρή ηνπ επηθιηλνχο 

ππξήλα
140

 ιεηηνπξγεί έληνλα αθνχ ε εθδίθεζε (εδψ ε επηβνιή ηηκσξίαο) πξνθαιεί 

                                                
137 Έξεπλα απφ ηνπο Vittorio Gallese θαη Alvin Goldman ην 1998. 
138 Βξίζθεηαη ζηνλ κεησπηαίν ινβφ θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ηξφπνπ ζθέςεο ηνπ αληηπάινπ. 
139 Βιέπε ππνζεκείσζε 15. 
140 Βιέπε ππνζεκείσζε 94. 
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επραξίζηεζε. Όκσο ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη απηή ε ηηκσξία ελεξγνπνηεί 

δηαθνξεηηθά ηνλ πξνκεησπηαίν θαη κεησπνθνγρηθφ θινηφ θαη απηφ θπζηθά ζεκαίλεη 

πσο ην άηνκν δελ κέλεη κνλάρα ζε απηφ ην αίζζεκα ηεο εθδίθεζεο αιιά βηψλεη θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπ. 

Ο Zak, ην 2003, πξνζπάζεζε λα παξαηεξήζεη ην ξφιν πνπ παίδνπλ νη νξκφλεο 

ζε παηρλίδηα εκπηζηνζχλεο. Καηά ηε δηάξθεηα ελφο ηέηνηνπ παηρληδηνχ κέηξεζε νρηψ 

δηαθνξεηηθέο νξκφλεο ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηνπ θάζε γχξνπ. Παξαηήξεζε απμεκέλε 

νμπηνθίλε
141

. ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη ζεκαίλεη εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ παηθηψλ κε 

απνηέιεζκα κεγαιχηεξεο ρξεκαηηθέο επελδχζεηο. 

 

3.5.1 πλαηζζεκαηηθή ηαύηηζε (θαηαλόεζε) 

 

Δθηφο απφ ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαιαβαίλνπλ ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ 

άιισλ, νη άλζξσπνη κπνξνχλ επίζεο λα ηαπηηζηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά, δειαδή λα 

κνηξαζηνχλ ηα αηζζήκαηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ρσξίο άκεζε ζπλαηζζεκαηηθή 

δηέγεξζε ησλ ίδησλ. Μπνξνχλ λα ληψζνπλ θαηαλφεζε γηα άιινπο αλζξψπνπο ζε επξχ 

θάζκα: γηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα θαη αηζζήζεηο φπσο ν ζπκφο, ν θφβνο, ε ιχπε, ε 

ραξά, ν πφλνο θαη ε έληνλε ζαξθηθή επηζπκία, θαζψο επίζεο θαη γηα πην πνιχπινθα 

ζπλαηζζήκαηα φπσο ε ελνρή, ε ληξνπή θαη ν έξσηαο. Ζ αληίιεςε, φηη έλα λεπξηθφ 

ζχζηεκα ελεξγνπνηεί ηνπο αλζξψπνπο κε απνηέιεζκα λα κνηξάδνληαη ηελ ςπρηθή 

θαηάζηαζε άιισλ, έρεη πξφζθαηα επεθηαζεί πξνθεηκέλνπ λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα κνηξάδνληαη ηα αηζζήκαηα θαη ηηο αηζζήζεηο ηνπο
142

.  

                                                
141 Οξκφλε πνπ παξάγεηαη ζηνλ νπίζζην ινβφ ηεο ππφθπζεο θαη είλαη πςειή ζε πεξηπηψζεηο “ζχζθημεο θνηλσληθψλ 

δεζκψλ”. 
142 Stephanie D. Preston θαη Frans B., M., de Waal, 2002. 
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Πψο κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε απηφ πνπ ληψζεη θάπνηνο άιινο φηαλ απηφο ή 

απηή βηψλεη ζπλαηζζήκαηα φπσο ε ιχπε ή ε ραξά, ή ζσκαηηθά εξεζίζκαηα φπσο ν 

πφλνο, ην άγγηγκα ή ην γαξγάιεκα, ρσξίο θακία ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε ζην δηθφ καο 

ζψκα; Πξνηάζεθε έλα λεπξνεπηζηεκνληθφ κνληέιν θαηαλφεζεο
143

, ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη πσο ε παξαηήξεζε ή ε θαληαζίσζε άιινπ αηφκνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ελεξγνπνηεί απηφκαηα κηα απεηθφληζε ηεο θαηάζηαζεο 

απηήο ζηνλ παξαηεξεηή κε ηηο ζπλαθφινπζεο απηφλνκεο ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο. Ο 

φξνο “απηφκαηε” ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε αλαθέξεηαη ζε κία δηαδηθαζία ε νπνία δελ 

απαηηεί ζπλεηδεηή δηεξγαζία αιιά κπνξεί λα παξεκπνδηζζεί ή αθφκα θαη λα ειέγρεη.  

Δηθνληθέο κειέηεο ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα έρνπλ αξρίζεη λα εξεπλνχλ ηελ 

εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηέηνηνπ είδνπο αληηδξάζεηο ζηνπο ηνκείο 

ηεο επαθήο, ηεο φζθξεζεο θαη ηνπ πφλνπ. Σα απνηειέζκαηα έρνπλ απνθαιχςεη 

ζπλήζεηο λεπξηθέο αληηδξάζεηο νη νπνίεο εθδειψλνληαη π.ρ. απφ ηελ παξαηήξεζε 

εηθφλσλ πνπ δείρλνπλ αεδηαζκέλα πξφζσπα ή αεδηαζηηθέο νζκέο θάπνηνπ
144

 θαη απφ ην 

άγγηγκα ή ηελ παξαηήξεζε θάπνηνπ άιινπ λα αγγίδεηαη ζε έλα βίληεν
145

.  

Μία άιιε κειέηε πνπ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν fMRI θαη αθνινπζεί παξαθάησ, 

πηζηνπνηεί λεπξσληθέο ιεηηνπξγίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε 

αλαθνξηθά κε ηνλ πφλν. Έιαβαλ κέξνο εξσηεπκέλα δεπγάξηα ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ 

ζην ίδην πεξηβάιινλ εμέηαζεο. Δηδηθφηεξα, εμαθξηβψζεθε εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζηε γπλαίθα φηαλ επηρεηξήζεθε επψδπλε δηέγεξζε, είηε ζηελ ίδηα, είηε ζην δεμί ρέξη ηνπ 

άληξα ηεο
146

. Ο άληξαο είρε ηνπνζεηεζεί δίπια ζην κεράλεκα εγθεθαιηθήο απεηθφληζεο 

θαη έλα θαζξεπηίδνλ ζχζηεκα επέηξεπε ζηε γπλαίθα λα βιέπεη ηφζν ηα δηθά ηεο, φζν 

θαη ηα ρέξηα ηνπ άληξα ηεο. Λάκςεηο κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα ζε κία κεγάιε νζφλε 

                                                
143 Βιέπε ππνζεκείσζε 142. 
144 Bruno Wicker, 2003. 
145 Christian Keysers, 2004. 
146 Γηακέζνπ ειεθηξνδίσλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζην πίζσ κέξνο ηνπ ρεξηνχ. 
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έδεηρλαλ πνηνο ζα ιάκβαλε ηελ επψδπλε δηέγεξζε θαη πνηνο ηελ αλψδπλε. Ζ 

εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ έληνλε φηαλ ν πφλνο αθνξνχζε ηελ ίδηα ηε γπλαίθα 

αιιά θαη ην ζχληξνθφ ηεο (ηαχηηζε ζηνλ πφλν).  

Τπήξρε ινηπφλ εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην, 

παξφια απηά ν πξψηνο θαη δεχηεξνο ζσκαηναηζζεηηθφο θινηφο ηνπ εγθεθάινπ 

ελεξγνπνηήζεθαλ κνλάρα κε ηελ πξφζιεςε πφλνπ. Απηέο νη πεξηνρέο είλαη γλσζηέο γηα 

ηελ εκπινθή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ πφλνπ, αθνχ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πεξηνρή πνπ 

πνλάεη θαζψο θαη ηελ αληηθεηκεληθή ηνπ πνηφηεηα. Αληίζεηα, ην κπξνζηηλφ ηκήκα ηεο 

λεζίδαο ηνπ Reil
147

, ν ππεξκεζνιφβηνο θινηφο
148

, ην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο θαη ε 

παξεγθεθαιίδα
149

 ελεξγνπνηήζεθαλ κφλν φηαλ ηα άηνκα είηε δέρηεθαλ πφλν είηε έλα 

ζήκα πσο έλαο αγαπεκέλνο έλησζε πφλν. Οη πεξηνρέο απηέο ζπλδένληαη κε κηα 

γεληθφηεξε αίζζεζε πφλνπ, δειαδή, πφζν δπζάξεζηνο είλαη ππνθεηκεληθά ν πφλνο. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ, ηφζν ε εκπεηξία ηνπ πφλνπ πνπ βηψλεη θάπνηνο, φζν θαη ε γλψζε φηη ν 

αγαπεκέλνο ηνπ ζχληξνθνο ληψζεη πφλν, ελεξγνπνηεί ηνπο ίδηνπο εγθεθαιηθνχο 

λεπξψλεο, θαηαδεηθλχνληαο φηη ζε πεξίπησζε πνπ έλαο αγαπεκέλνο ζχληξνθνο 

ππνθέξεη απφ πφλν, ηα “παηρλίδηα ηνπ κπαινχ” θάλνπλ θαη εκάο λα ππνθέξνπκε απφ 

ηνλ ίδην πφλν.  

Σα επξήκαηα απηά ππνδεηθλχνπλ φηη ρξεζηκνπνηνχκε παξαζηάζεηο πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δηθέο καο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζηνλ πφλν πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαλνήζνπκε ηνλ πφλν ησλ άιισλ. Δπηπξφζζεηα, ε ηθαλφηεηά καο λα ηαπηηδφκαζηε 

ζπλαηζζεκαηηθά κπνξεί λα αλαπηχζζεηαη απφ έλα ζχζηεκα πνπ απεηθνλίδεη ηελ 

εζσηεξηθή ςπρηθή καο θαηάζηαζε θαη καο επηηξέπεη λα πξνβιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα 

ελφο γεγνλφηνο ηφζν γηα ηνπο εαπηνχο καο, φζν θαη γηα άιια άηνκα. 

                                                
147Βιέπε ππνζεκείσζε 126.  
148 Βιέπε ππνζεκείσζε 112. 
149 Βιέπε ππνζεκείσζε 13. 
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Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ πσο φιεο απηέο νη αληηδξάζεηο είλαη 

απηφκαηεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νη ζπκκεηέρνληεο ζην πείξακα δελ γλψξηδαλ ην 

είδνο ηεο κειέηεο πνπ γηλφηαλ, αληίζεηα είραλ απιά ελεκεξσζεί πσο δελ ρξεηάδεηαη λα 

θάλνπλ ηίπνηε άιιν πέξα απν ην λα παξαηεξνχλ ηηο ιάκςεηο πνπ ππνδείθλπαλ πνηφο 

απν ηνπο δχν ζα ππνβαιιφηαλ ζηελ επίπνλε δηέγεξζε. Ζ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα 

αηζζάλνληαη ηνλ πφλν ησλ άιισλ είλαη εηεξνγελήο απν άλζξσπν ζε άλζξσπν θαη απηή 

ε δηαθνξνπνίεζε ηαπηίδεηαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εγθεθαιηθήο απεηθφληζεο
150

. 

Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλφο φηη απηέο νη αληηδξάζεηο παξαηεξνχληαη 

αθφκα θαη φηαλ ηα άηνκα είλαη άγλσζηα κεηαμχ ηνπο. Οη ίδηεο πεξηνρέο πνπ αλαθέξακε 

παξαπάλσ
151

 ελεξγνπνηνχληαη, γηα παξάδεηγκα φηαλ γηλφκαζηε κάξηπξεο κίαο επίπνλεο 

δηαδηθαζίαο φπσο ηξχπεκα βειφλαο ζην ρέξη
152

. Γίλνληαη επηπξφζζεηεο έξεπλεο
153

 

πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζεί ην επίπεδν απηψλ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ, 

αλάινγα κε ην αλ ην άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη ζην πείξακα ζπκπαζεί ή αληηπαζεί ην 

“αληηθείκελν ηνπ πφλνπ”. 

πγθεθξηκέλα παίξλνπλ κέξνο απινί παξαηεξεηέο, ησλ νπνίσλ ν εγθέθαινο 

απεηθνλίδεηαη θαη εζνπνηνί νη νπνίνη πιεξψλνληαη γηα λα παίμνπλ ζε δχν δηαθνξεηηθά 

ζηάδηα ηνπ πεηξάκαηνο: 

Πξώην Σηάδην – Γηαπξαγκαηεύζεηο: Δδψ νη εζνπνηνί παξηζηάλνπλ έλαλ θαθφ 

δηαπξαγκαηεπηή πνπ ελδηαθέξεηαη κνλάρα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ θαη έλαλ 

θαιφ πνπ ζπλεξγάδεηαη πξφζπκα θαη λνηάδεηαη γηα ηνλ ζπλάλζξσπν. Απνηέιεζκα 

απηνχ είλαη ν πξψηνο λα γίλεη αληηπαζήο θαη ν δεχηεξνο ζπκπαζήο ζηνπο παξαηεξεηέο. 

Γεύηεξν Σηάδην – Γηαδηθαζία Πόλνπ: Δδψ νη εζνπνηνί ππνβάιινληαη ζε κηα 

επίπνλε δηέγεξζε πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζνχλ νη αληηδξάζεηο ησλ παξαηεξεηψλ. 

                                                
150 Δλεξγνπνίεζε ηνπ ππεξκεζνιφβηνπ θινηνχ θαη ηεο λεζίδαο ηνπ Reil (πεξηνρέο ζπλδεδεκέλεο κε ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ πφλν), φηαλ ν ζχληξνθνο πφλαγε. 
151 Τπεξκεζνιφβηνο θινηφο, λεζίδα ηνπ Reil. 
152 India Morrison, 2004. 
153 Απφ ηνλ Singer θαη ζπλεξγάηεο. 
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Σν ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο δείρλεη πσο νη παξαηεξεηέο εκθαλίδνπλ έληνλε 

ιεηηνπξγία ζηνλ ππεξκεζνιφβην θινηφ θαη ζηε λεζίδα ηνπ Reil γηα ηνλ εζνπνηφ πνπ 

έρνπλ ζπκπαζήζεη. Γειαδή ελεξγνπνηνχληαη νη πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ πφλν παξφιν πνπ ην άηνκν ηνπο είλαη ηειείσο άγλσζην. Αληίζεηα, νη 

πεξηνρέο πνπ ελεξγνπνηνχληαη φηαλ ππνβάιινληαη ζηελ δηαδηθαζία πφλνπ νη εζνπνηνί 

πνπ έρνπλ γίλεη αληηπαζείο, είλαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε αηζζήκαηα αληακνηβήο θαη 

ηηκσξίαο
154

. Γειαδή νη παξαηεξεηέο επραξηζηηνχληαη κε ηελ εμέιημε απηή θαη 

αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ “ηηκσξία” πνπ δέρνληαη
155

! 

 

4. ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΔ ΔΠΙΛΟΓΔ  

 

4.1 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΔΠΗΛΟΓΔ ΜΔ ΑΜΔΟ Ζ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΡΗΜΑ 

(INTERTEMPORAL CHOICE) 

 

Όηαλ ηα άηνκα θαινχληαη λα πάξνπλ κηα απφθαζε, ηεο νπνίαο ηα θέξδε ή νη 

δεκίεο δηαλέκνληαη κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ, ε επηινγή απηή ζεσξείηαη δηαρξνληθή. Σν 

κνληέιν πάλσ ζην νπνίν βαζίδνληαη ηέηνηνπ είδνπο επηινγέο νλνκάδεηαη κνληέιν 

πξνεμνθιεκέλεο ρξεζηκφηεηαο αιιά θαη απηφ, φπσο θαη ην κνληέιν αλακελφκελεο 

ρξεζηκφηεηαο, παξνπζηάδεη αλσκαιίεο. 

Μηα απφ απηέο είλαη ε εθζεηηθή πξνεμφθιεζε
156

 ε νπνία ππνλνεί πσο κηα 

δεδνκέλε ρξνληθή θαζπζηέξεζε νδεγεί ζην ίδην πνζφ πξνεμφθιεζεο, αλεμάξηεηα απν 

ην πφηε ζα παξνπζηαζηεί. Γηα παξάδεηγκα, ε κνλνήκεξε θαζπζηέξεζε παξάδνζεο ελφο 

                                                
154 Γηα παξάδεηγκα ν επηθιηλήο ππξήλαο θαη ν πξνκεησπηαίνο θινηφο. 
155 Σν ζπγθεθξηκέλν πείξακα παξαπέκπεη θαη ζηελ Κνηλσληθή Λήςε Απφθάζεσλ πνπ έρεη αλαιπζεί ζε παξαπάλσ 

θεθάιαην. 
156 πκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ην κνληέιν. 
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αγαζνχ απζαίξεηα ζεκαίλεη ίδην βαζκφ πξνεμφθιεζεο ρξνληθά, παξφιν πνπ απηή ε 

θαζπζηέξεζε δελ επηηξέπεη ηελ θαηαλάισζε ηνπ αγαζνχ ζήκεξα αιιά αχξην. Σα άηνκα 

φκσο δελ πξνεμνθινχλ ην κέιινλ εθζεηηθά. Αληίζεηα, ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα 

κηα άκεζε ρξνληθή θαζπζηέξεζε παξά γηα κηα κειινληηθή
157

. Γειαδή ε θαζπζηέξεζε 

θαηαλάισζεο ελφο αγαζνχ ζήκεξα δπζαξεζηεί πεξηζζφηεξν ηνλ άλζξσπν απν κηα 

επηθείκελε θαζπζηέξεζε ζην κέιινλ (π.ρ. κεηά απν έλα ρξφλν). 

Έρνπλ γίλεη πνιιέο απφπεηξεο λα εμεγεζεί απηή ε ζπκπεξηθνξά θαη ε πιένλ 

θνηλή είλαη ε άπνςε φηη ε ππεξβνιή απηή είλαη απφιπηα ζπλπθαζκέλε κε ηελ 

αλζξψπηλε εμέιημε. Τπνζηεξηθηέο ηεο άπνςεο απηήο απνδεηθλχνπλ πσο ηελ ίδηα 

αληίδξαζε κε ηνλ άλζξσπν έρνπλ θαη ηα δψα. Παξφια απηά ππάξρεη κηα κεγάιε 

αζπλέρεηα ζ’ απηήλ ηελ ηαχηηζε. Ο Stevens
158

, παξαηήξεζε πσο νη πίζεθνη αδπλαηνχλ 

λα πεξηκέλνπλ πάλσ απν 8 δεπηεξφιεπηα γηα λα ηξηπιαζηάζνπλ ηελ αμία ελφο άκεζα 

δηαζέζηκνπ γεχκαηνο (δειαδή δελ κπαίλνπλ θαλ ζε δηαδηθαζία πξνβιεκαηηζκνχ). 

Παξφιν πνπ έλαο ηέηνηνο κεραληζκφο είλαη πηζαλφ λα παξάγεη ηέηνηεο ιεηηνπξγίεο, 

ζεσξείηαη απίζαλν λα έρεη ίδηα έθθξαζε θαη ζηνλ άλζξσπν. Δπηπξφζζεηα, ν δηραζκφο 

πνπ πξνθχπηεη ζηα πιαίζηα κηαο απφθαζεο πνπ ελέρεη θίλδπλν, είλαη αθφκα 

εληνλφηεξνο ζε φ, ηη αθνξά δηαρξνληθέο επηινγέο. Ζ ηειηθή επηινγή ινηπφλ παξακέλεη 

κπζηήξην! 

ηα πιαίζηα ηεο λεπξννηθνλνκηθήο εξεπλάηαη θαηά πφζνλ κηα ηέηνηα 

ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα εμεγεζεί απν ηελ αιιειεπίδξαζε ιεηηνπξγίαο πνιιψλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ ηαπηφρξνλα. εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ 

κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο
159

, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη παξαπάλσ. 

                                                
157 Καιείηαη ππεξβνιηθή πξνεμφθιεζε ρξφλνπ. 
158 Πείξακα πνπ έιαβε ρψξα ην 2005. 
159 Αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζηηο κεζαίεο θαη κεησπνθνγρηθέο πεξηνρέο ηνπ κεησπηαίνπ θινηνχ, ζηνλ ακπγδαινεηδή 

ππξήλα, ζηε λεζίδα ηνπ Reil θαη ζε άιια ππνθινηψδε ηκήκαηα. 
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Τπάξρνπλ ινηπφλ δπν δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα πνπ πξνθαινχλ απηή ηε 

ζπκπεξηθνξά. Σν έλα δίλεη κεγάιε βαξχηεηα ζην παξφλ, ππνλνκεχνληαο ην κέιινλ θαη 

ην άιιν έρεη κηα αθξηβψο αληίζεηε ζπλεηζθνξά
160

. Ο McClure ην 2004 κειέηεζε ηελ 

εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα αηφκσλ πνπ είραλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ κηαο άκεζεο 

ρξνληθά αιιά κηθξήο αληακνηβήο θαη κηαο κεηαγελέζηεξεο αιιά κεγαιχηεξεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο επεξεάδνληαλ απν δχν νξγαληθά λεπξηθά ζπζηήκαηα. Σν 

κεηαηρκηαθφ θαη παξακεηαηρκηαθφ (ληνπακηλεξγηθέο λεπξψζεηο) πνπ ζηξαηνινγνχληαη 

γηα άκεζα δηαζέζηκεο αληακνηβέο κηαο επηινγήο
161

 θαη ηε κεησπηαία βξεγκαηηθή 

πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ
162

, ε νπνία ελεξγνπνηείηαη γηα ηηο επηινγέο πνπ έρνπλ ιακβάλεηλ 

ζην κέιινλ
163

.  

Απηέο νη αληακνηβέο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ δσξνεπηηαγέο, ησλ νπνίσλ ε 

θαηαλάισζε ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί άκεζε. Γειαδή ην παξαπάλσ 

ζπκπέξαζκα πεξηνξίδεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη. Μάιηζηα ν McClure θιήζεθε λα απνδείμεη 

ηελ παξαηήξεζε απηή θαη πεηξακαηηθά. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ fMRI 

κέζνδν, ζθάλαξε ηνλ εγθέθαιν αηφκσλ δηςαζκέλσλ πνπ είραλ δχν επηινγέο: είηε λα 

βξέμνπλ απιά ηε γιψζζα ηνπο κε ειάρηζηε πνζφηεηα λεξνχ ηελ ίδηα ζηηγκή, είηε λα 

πεξηκέλνπλ είθνζη ιεπηά κε αληακνηβή έλα νιφθιεξν πνηήξη λεξφ. Ζ έληνλε ιεηηνπξγία 

ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ άκεζε επηινγή ήηαλ δεδνκέλε, φκσο ηαπηφρξνλα 

ήηαλ έληνλε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο κεησπνβξεγκαηηθήο πεξηνρήο. 

 

                                                
160 χκθσλα κε ηνπο Loewenstein ην 1996 θαη Thaler ην 1988. 
161 Γειαδή εληνλφηεξε ιεηηνπξγία φηαλ ηα άηνκα επηιέγνπλ πξάμεηο κε άκεζα απφηειέζκαηα. 
162 Βξίζθεηαη ζην βξεγκαηηθφ ινβφ. 
163 Γειαδή εληνλφηεξε ιεηηνπξγία φηαλ ηα άηνκα επηιέγνπλ πξάμεηο κε κειινληηθά απφηειέζκαηα. 
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4.2 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΔΠΗΛΟΓΔ, ΚΟΣΟ ΔΤΚΑΗΡΗΑ, ΚΑΗ ΓΖΛΧΖ ΠΡΟΣΗΜΖΔΧΝ 

 

ηελ πξαγκαηηθή δσή νη επηινγέο δελ είλαη ηφζν απιέο θαη μεθάζαξεο. Γηα 

θάζε απφθαζε ππάξρεη θάπνην θέξδνο ή αληίζηνηρα θφζηνο. Ζ απφιαπζε πνπ 

ζπζηάδεηαη γηα κηα άκεζε επηινγή
164

 είλαη θάηη πνπ επζηαζεί νηθνλνκηθά αιιά ζπάληα 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε ζθέςε ησλ αλζξψπσλ. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη πσο δελ 

ππνβφζθεη κέζα ζην κπαιφ, απιά ρξεηάδεηαη θάπνηα ψζεζε γηα λα βγεη ζηελ επηθάλεηα. 

Ο Knutson ην 2007 πξαγκαηνπνίεζε ην παξαθάησ πείξακα: παξαηήξεζε ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ αλζξψπσλ
165

, νη νπνίνη έπξεπε λα επηιέμνπλ αλ ζα 

πνπιήζνπλ ή ζα θξαηήζνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θάπνηα αγαζά, δίλνληαο απν 20 επξψ 

ζηνλ θαζέλα. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πεηξάκαηνο ζα έπξεπε λα δειψζνπλ πφζν ηνπο 

άξεζε θάζε αγαζφ θαη πφζα ρξήκαηα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα δψζνπλ πξνθεηκέλνπ λα ην 

απνθηήζνπλ. Όζν πεξηζζφηεξν ηνπο άξεζε θάηη, ηφζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε ιεηηνπξγία 

ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα ηνπ εγθεθάινπ, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε απνθάζεηο 

αγνξαπσιεζίαο. Παξφια απηά ν Knutson παξαηήξεζε φηη ε ιεηηνπξγία ηεο λεζίδαο ηνπ 

Reil
166

 ζρεηηδφηαλ αξλεηηθά κε ηέηνηαο θχζεσο απνθάζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε 

απψιεηα ελφο αγαζνχ ζπρλά εθθξάδεηαη κε ηελ ηηκή πνπ ζα εηζπξαρζεί έλαληη θαη φρη 

κε ηελ ζηέξεζε πνπ ζα πξνέιζεη απν ηελ ίδηα ηελ απψιεηα. Ο πφλνο ινηπφλ ηεο 

πιεξσκήο ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ αγνξά ηνπ αγαζνχ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

πεξλά απαξαηήξεηε ε δηαθπγνχζα απψιεηα ηεο άκεζεο θαηαλάισζεο ηνπ αγαζνχ 

(θφζηνο επθαηξίαο). 

Πεξαηηέξσ έξεπλεο πάλσ ζηνλ πφλν πνπ πξνθαιεί ε εθάζηνηε πιεξσκή γηα 

ηελ απφθηεζε ελφο αγαζνχ, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ίδηνο ν πφλνο δηράδεη 

                                                
164 Γειαδή ην θφζηνο επθαηξίαο. 
165 Με ηε κέζνδν απεηθφληζεο εγθεθάινπ fMRI. 
166 Βιέπε ππνζεκείσζε 126. 
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ηελ επηζπκία θαη ηελ θαζαξή αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

ηζηγθνχλεο δειψλεη πσο αηζζάλεηαη πνιχ έληνλα ηνλ πφλν απηφ θαη σο απνηέιεζκα 

μνδεχεη ιηγφηεξα ρξήκαηα απν απηά πνπ “ηδαληθά” ζα ήζειε λα μνδέςεη. Αληίζεηα, έλαο 

ζπάηαινο δελ επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απν ην αίζζεκα ηνπ πφλνπ θαη ηειηθά μνδεχεη 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απν φζα “ηδαληθά” ζα ήζειε λα μνδέςεη. Καη ζηηο δπν 

πεξηπηψζεηο ε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε πνπ πξνθαιείηαη ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά 

ζηελ εθηέιεζε επηπξφζζεησλ ζηφρσλ. 

Ζ άπνςε χπαξμεο δπν ζπζηεκάησλ πνπ ηαπηφρξνλα επεξεάδνπλ ηηο 

θαηαλαισηηθέο απνθάζεηο επηβεβαηψλεηαη γηα αθφκα κηα θνξά απν έλα λέν πείξακα 

πνπ δηεμήγαγε ν McClure ην 2004, ην νπνίν αθνξνχζε ηα αλαςπθηηθά Coca Cola θαη 

Pepsi. ε πξψηε θάζε ξψηεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνηφ απν ηα δπν πξνηηκνχζαλ. ηε 

ζπλέρεηα ηα άηνκα θιήζεθαλ λα δνθηκάζνπλ θνχπεο απν ηα δπν παξαπάλσ 

αλαςπθηηθά, ρσξίο λα γλσξίδνπλ πνην απν ηα δπν γεχνληαη θαη λα δειψζνπλ πνην 

πξνηηκνχλ. ην ηέινο, κε ηε κέζνδν fMRI, παξαηήξεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ 

ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα δνθίκαδαλ ζηαγφλεο ησλ αλαςπθηηθψλ (θαη πάιη δελ γλψξηδαλ 

πφηε έπηλαλ Cola ή Pepsi). Σα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ θακία ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε 

απηφ πνπ είραλ δειψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη ζε απηφ πνπ επέιεγαλ 

κεηά ηε γεπζηηθή δνθηκή (νη ιάηξεηο ηεο Coca Cola απνιάκβαλαλ έλα πνηήξη Coca 

Cola, φπσο αθξηβψο θαη νη ιάηξεηο ηεο Pepsi απνιάκβαλαλ ην ίδην πνηήξη Coca Cola, 

ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηη είλαη, θαη ην αληίζηξνθν!). Ζ ιεηηνπξγία ηνπ έζσ θνηιηαθνχ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ
167

 ήηαλ δηαθνξεηηθή θαη απφιπηα ζπζρεηηζκέλε κε ηελ 

απφιαπζε πνπ έλνησζαλ απν ην αλαςπθηηθφ (ινγηθφ, αθνχ ππέζεηαλ πσο πίλνπλ απηφ 

πνπ πξνηηκνχλ).  

                                                
167 Βιέπε ππνζεκείσζε 6. 
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Ο McClure πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη απηήλ ηελ παξάδνμε δηαθνξά θαη 

πξνρψξεζε ζε έλα δεχηεξν πείξακα πνπ απηή ηε θνξά είρε δχν δνθηκέο: ζηελ πξψηε 

ήμεξαλ νη ζπκκεηέρνληεο φηη ζα πηνχλ Coca Cola, θαη ζηε δεχηεξε ήμεξαλ φηη ζα πηνχλ 

έλα απν ηα δπν, Coca Cola ή Pepsi. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ηνπο δφζεθε Coke. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ ηππφθακπνπ θαη ηνπ ξαρηαίνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ ήηαλ ζαθψο 

εληνλφηεξε φηαλ ηα άηνκα ήμεξαλ πσο πίλνπλ Coke ζπγθξηηηθά κε ηελ δεχηεξε θαη 

δηθνξνχκελε δνθηκή. Παξφια απηά ε ιεηηνπξγία ηνπ έζσ θνηιηαθνχ πξνκεησπηαίνπ 

θινηνχ ήηαλ παξφκνηα θαη ζηηο δπν δνθηκέο. 

Έηζη ινηπφλ ν McClure θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη λεπξψζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απφιαπζε, θαζψο θαη απηέο πνπ επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο, 

ιεηηνπξγνχλ δηαθξηηά θαη μερσξηζηά, γηα λα επεξεάζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο πνπ εμαξρήο 

δειψλνπλ ηα άηνκα πσο έρνπλ. 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο δσήο ηα άηνκα θαινχληαη λα πάξνπλ απνθάζεηο γηα 

απιά δεηήκαηα, φπσο είλαη ε επηινγή ηνπ κελνχ ζε έλα εζηηαηφξην. χκθσλα κε ηνλ 

Arana, ν νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε ηε κέζνδν PET απεηθφληζεο εγθεθάινπ, ν 

ακπγδαινεηδήο ππξήλαο ιεηηνπξγεί έληνλα θαη βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ γεπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ θαηάινγν. Δπίζεο ν 

πιεπξηθφο κεησπνθνγρηθφο θινηφο ιεηηνπξγεί θαηαζηαιηηθά ζηνλ ζπλήζε θαηαηγηζκφ 

επηζπκηψλ πνπ πξνθαιείηαη απν έλα κελνχ εζηηαηνξίνπ, ψζηε, ελ ηέιεη, ην άηνκν λα 

επηιέμεη ην γεχκα πνπ πξαγκαηηθά πξνηηκά. 

Ο Erk
168

 πξνρψξεζε ζε αθφκε έλα πείξακα πνπ αθνξά κηα θαηαλαισηηθή 

επηινγή. πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ άληξεο πνπ έπξεπε λα δείμνπλ ηελ 

πξνηίκεζή ηνπο αλάκεζα ζε δηαθφξσλ εηδψλ απηνθίλεηα, πνπ ήηαλ ζε θσηνγξαθίεο. Ζ 

πιεηνςεθία έθιηλε ζηηο ζπνξ θαηεγνξίεο παξά ζε κηθξφηεξα ή ιηκνπδίλεο. Διέγρνληαο 

                                                
168 Erk, D. J., M.D., Internal Medicine, Casper, WY. 
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ηνλ εγθέθαιφ ηνπο κε ηελ fMRI κέζνδν, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ ηληαθνχ
169

 θαη κεησπνθνγρηθνχ
170

 θινηνχ, θαζψο θαη ησλ πξφζζησλ 

ππεξκεζνιφβησλ πεξηνρψλ ήηαλ εληνλφηεξε φηαλ παξαηεξνχζαλ ηα ζπνξ απηνθίλεηα 

ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα. Σν πείξακα απηφ δελ αθνξά πξαγκαηηθέο επηινγέο αιιά 

ηδηφηεηεο αληηθεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αίζζεζε αληακνηβήο πνπ φινη νη 

άλζξσπνη έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ελεξγνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν 

θαη νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε αίζζεζε. 

 

4.2.1 Βήκα πξνο βήκα ε λεπξσληθή δηαδηθαζία κίαο επηινγήο, πξνβιέςηκεο ή 

απξόβιεπηεο  

 

 Ζ απφθαζε κίαο επηινγήο είλαη θάηη πνιχπινθν, φπσο αθξηβψο θαη ε 

λεπξσληθή δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο επηινγήο. Ο εγθέθαινο επεμεξγάδεηαη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη, ην ελδερφκελν λα κεηαληψζεη ή φρη γηα ηελ απφθαζε πνπ ζα 

πάξεη, ηελ πνηθηιία ησλ ελδερνκέλσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαιείηαη λα επηιέμεη, ην 

ρξνληθφ πεξηνξηζκφ πνπ έρεη, θαζψο θαη φ, ηη άιιν θξίλεη απαξαίηεην γηα ηελ θαιχηεξε 

έθβαζε ηεο πξάμεο ηνπ.  

Ο Braeutigam
171

 εξεχλεζε πεηξακαηηθά, βήκα πξνο βήκα, ηε ζπλνιηθή 

ιεηηνπξγία πνπ αθνινπζείηαη πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα θαηαιήμεη ζε κηα απφθαζε, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν MEG απεηθφληζεο εγθεθάινπ. Τπήξραλ βέβαηα εθ ησλ 

πξνηέξσλ θάπνηεο πξνβιέςεηο γηα ηελ επηινγή ηεο απφθαζεο. Απηέο ιεηηνπξγνχζαλ 

ζαλ γέθπξα γηα ην θελφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ ππξψλ θαη ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ 

δερφηαλ ην άηνκν απν ηνλ θιάδν ηνπ marketing θαη ηεο ηειηθήο ηνπ επηινγήο. 

                                                
169 Βξίζθεηαη ζηνλ ηληαθφ ινβφ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ φξαζε. 
170 Βιέπε ππνζεκείσζε 115. 
171 Braeutigam, S., Univ. of Oxford. 
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Παξαηήξεζε επίζεο πσο θάζε πξνβιέςηκε απφθαζε ήηαλ θαη γξεγνξφηεξε απν θάζε 

απξφβιεπηε. Απηφ θπζηθά δηθαηνινγείηαη γηαηί ζπλήζσο νη απξφβιεπηεο απνθάζεηο 

θξχβνπλ κεγαιχηεξε δπζθνιία θαη θίλδπλν θαηά ηε δηάξθεηα επηινγήο ηνπο. 

Κχξηα παξαηήξεζε ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ κηα πνιχπινθε αθνινπζία δηαθφξσλ 

λεπξσληθψλ ζηαδίσλ ηνπ εγθεθάινπ. Απηά ηα ζηάδηα ζεσξνχληαη δηαθνξνπνηεκέλεο 

λεπξνθπζηνινγηθέο απαληήζεηο εμαξηψκελεο απν ην θχιν ηνπ αηφκνπ θαη ηηο ζπλζήθεο 

ππφ ηηο νπνίεο ιακβάλεη ρψξα ε πξφβιεςε.  

Πξώην λεπξσληθό ζηάδην: Ζ επηινγή δεκηνπξγεί έλα εξέζηζκα ζηνλ ηληαθφ 

θινηφ ην νπνίν νδεγεί ζην πξψην λεπξσληθφ ζηάδην θαη ηνπνζεηείηαη ζηα 100 ms (mini 

seconds) κεηά ην εξέζηζκα. πλδέεηαη κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη αλαθνξηθά κε ηελ 

νπηηθή λεπξσληθή δηαδηθαζία. Καζ΄φιε ηε δηάξθεηα θαη κέρξη ηε ιήςε ηεο απφθαζεο 

επεμεξγάδνληαη νη ελδερφκελεο επηινγέο θαη θαηά ζπλέπεηα ππεξθνξηψλεηαη ε 

ιεηηνπξγηθή κλήκε ηνπ εγθεθάινπ.  

Γεύηεξν θαη ηξίην λεπξσληθό ζηάδην: Δίλαη κεξηθψο ζπζρεηηζκέλα θαη 

ηνπνζεηνχληαη ζηα 280 θαη 400 ms κεηά ην εξέζηζκα. Ο εγθέθαινο αλαγλσξίδεη ηηο 

εηθφλεο πνπ ιακβάλεη θαη ζπγθξίλεη ηα δεδνκέλα πνπ έρεη, γηα παξάδεηγκα πιεξνθνξίεο 

θαη αλακλήζεηο γηα ην brand name ησλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζεί ζηελ 

απφθαζε. Οη παξαηεξήζεηο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην θχιν, παξφιν πνπ 

αθνξνχλ ηελ ίδηα δηαδηθαζία εμέηαζεο επηινγψλ θαη απφθαζεο. πγθεθξηκέλα ζηηο 

γπλαίθεο παξαηεξείηαη έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζηηο πίζσ αξηζηεξέο εγθεθαιηθέο 

πεξηνρέο, ελψ ζηνπο άληξεο ζηηο δεμηέο. Πξαθηηθά, ε πξναλαθεξζείζα ηαηξηθή 

απεηθφληζε ζεκαίλεη φηη ζ’ απηφ ην ζηάδην νη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

απνζεθεπκέλεο γλψζεηο πνπ έρνπλ ήδε γηα ηα πξντφληα, ελψ νη άληξεο βαζίδνληαη ζηηο 

ρσξηθέο αλακλήζεηο
172

. Δπίζεο παξαηεξείηαη πσο ελψ νη γπλαίθεο απνθαζίδνπλ 

                                                
172 Δίλαη ην ηκήκα ηεο κλήκεο - ρσξηθή κλήκε - πνπ αθνξά ηελ θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ 

θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ρψξνπ θαη βξίζθεηαη ζηνλ ηππφθακπν. 
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γξεγνξφηεξα απν ηνπο άληξεο, ε δηαδηθαζία δηάθξηζεο θαη εμέηαζεο ησλ επηινγψλ 

απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν ζπγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο. 

Τέηαξην θαη πέκπην λεπξσληθό ζηάδην: Δίλαη δηαθξηηά, ηνπνζεηνχληαη πεξίπνπ 

900 ms κεηά ην εξέζηζκα θαη αθνξνχλ θπξίσο πξνβιέςηκεο επηινγέο. Σν ηέηαξην 

αθνξά λεπξσληθή ιεηηνπξγία ζην δεμηφ βξεγκαηηθφ θινηφ θαη ελεξγνπνηείηαη ζε 

αληηθείκελα πνπ είλαη γλσζηά ζην άηνκν απν πξνεγνχκελε ρξήζε. Ο βξεγκαηηθφο 

θινηφο ιακβάλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο απν ηε ρσξηθή κλήκε θαη φπνηα ηξαχκαηα κπνξεί 

λα έρεη ιεηηνπξγνχλ αξλεηηθά ζε φιεο ηηο θηλήζεηο. Απηφ κπνξεί θαη λα ζεκαίλεη πσο νη 

πξνβιέςηκεο επηινγέο ζπλδένληαη ππνζπλείδεηα κε άιιεο ηνπ παξειζφληνο θαη θπζηθά 

γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη θαη πξνβιέςηκεο. Σν πέκπην αθνξά λεπξσληθή ιεηηνπξγία ζηνλ 

αξηζηεξφ πξνκεησπηαίν θινηφ θαη επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε φηη θάζε πξνβιέςηκε 

επηινγή ζπλδέεηαη κε έλα εμνηθεησκέλν αληηθείκελν θαη θαηά ζπλέπεηα ππνδειψλεη πσο 

ππήξρε εμαξρήο πξφζεζε γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ. 

Έθην θαη έβδνκν λεπξσληθό ζηάδην: ρεηίδνληαη κε αληηθείκελα άγλσζηα ζην 

άηνκν θαη θαζηζηνχλ ηελ επηινγή απξφβιεπηε. Σν έθην ελεξγνπνηεί ηνλ δεμί θαηψηεξν 

κεησπηαίν θινηφ θαη ηνπνζεηείηαη πεξίπνπ 500 ms κεηά ην εξέζηζκα. πλδέεηαη κε ηελ 

πεξηνρή ηνπ Broca
173

 θαη είλαη ππεχζπλν γηα θάζε απζφξκεην ερεηηθφ άθνπζκα – ρσξίο 

λφεκα αθνχ δελ πξφθεηηαη γηα θξάζεηο – πνπ εθθξάδεη ηε δπζθνιία ηεο επηινγήο. Σν 

επφκελν ηνπνζεηείηαη πεξίπνπ ζηα 600 θαη 1200 ms κεηά ην εξέζηζκα θαη 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ αξηζηεξφ θνγρηθφ θινηφ. πλδέεηαη κε ην αίζζεκα αληακνηβήο πνπ 

θαηαθιχδεη θάζε άηνκν θαη ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζηα άγλσζηα αληηθείκελα
174

. Ζ 

δηαδηθαζία θξίζεο πνπ πξνθχπηεη απν απηφ ην ζηάδην κπνξεί λα επεξεαζηεί απν 

ηξαχκαηα ζηνλ κεησπνθνγρηθφ θινηφ. 

 

                                                
173 ρεηίδεηαη κε ηελ νκηιία. 
174 Αθνχ δελ είλαη ηφζν μεθάζαξε ε απφιαπζε πνπ ζα εηζπξαρζεί φπσο ζπκβαίλεη κε πξάγκαηα πνπ έρνπλ ήδε 

ρξεζηκνπνηεζεί. 
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5. ΝΔΤΡΧΝΔ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ 

 

Οη Ambler θαη Burne κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζην λεπξηθφ ζχζηεκα 

νη δηαθεκίζεηο ηεο ηειεφξαζεο. Υξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα κέηξα ηεο ζπκπεξηθνξηθήο 

νηθνλνκηθήο εθηίκεζαλ ην ξφιν πνπ παίδνπλ ε κλήκε θαζψο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ 

εηθφλσλ πνπ πξνβάιινληαη ζηελ νζφλε. 

Όηαλ νη ζπλζήθεο είλαη θπζηνινγηθέο, ε επίδξαζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ 

ζηνηρείνπ ηεο ηειεφξαζεο
175

 είλαη ζαθψο κεγαιχηεξε απν ηελ επίδξαζε ηνπ γλσζηηθνχ 

πιηθνχ. Ζ αληηζηξνθή απηήο ηεο έκθπηεο θαηάζηαζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε 

ρξήζε ηεο πξνπξαλνιφιεο
176

. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπλάδνπλ κε φια ηα 

ςπρνινγηθά κνληέια πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ππεξνρή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο 

δηάζεζεο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο κλήκεο πνπ ελεξγνπνηείηαη απν ηα εηζεξρφκελα δεδνκέλα 

ησλ δηαθεκίζεσλ ζρεηίδεηαη έληνλα θαη άκεζα κε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ αθνινπζεί. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ Ambler θαη Burne θπκαίλνληαη αλάκεζα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

marketing λα πείζεη ηνπο θαηαλαισηέο λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ κε γλσζηηθά 

δεδνκέλα
177

 θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα “αγγίμνπλ” ηε ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηνπο
178

. 

Όια απηά θπζηθά ηαπηίδνληαη κε κηα βαζηθή αξρή ηεο λεπξνεπηζηήκεο: ην ζπλαίζζεκα 

επεξεάδεη ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Μέζσ ηεο κεζφδνπ απεηθφληζεο εγθεθάινπ MEG, θαηαγξάθηεθε ε ιεηηνπξγία 

ησλ λεπξψλσλ ζε αλζξψπνπο πνπ παξαθνινπζνχζαλ ηελ ίδηα ηειενπηηθή δηαθήκηζε. 

Παξαηεξήζεθε φηη νη δηαθεκίζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζην γλσζηηθφ πεδίν ελεξγνπνηνχλ 

                                                
175 Π.ρ. δξάκα, ρηνχκνξ. 
176 Δίλαη έλα θάξκαθν πνπ ιεηηνπξγεί σο αδξελεξγηθφο αλαζηνιέαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπ άγρνπο, 

ηεο εκηθξαλίαο θαη ησλ θαξδηαθψλ αλσκαιηψλ. Αληηδξά κε ηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ κεηξηάδνπλ ην 

ζπλαίζζεκα. Μπνξεί λα θαηαπφιεκήζεη ην ηξέκνπιν θαη ην θφβν ηεο ζθελήο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ απαγνξεχηεθε ε 

ρξήζε ηεο ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο.  
177 ηφρνο είλαη πξψηα ε ελεκέξσζε, κεηά ε αίζζεζε θαη ηέινο ε πξάμε. 
178 ηφρνο είλαη ε δηακφξθσζε ησλ πξνηηκήζεσλ κέζσ ηεο εκπεηξίαο θαη ηνπ ςπρνινγηθνχ παξάγνληα. 
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θπξίσο ηνλ νπίζζην βξεγκαηηθφ θινηφ θαη ηνλ άλσ πξνκεησπηαίν ζπλεηξκηθφ θινηφ. 

Αληίζεηα, νη δηαθεκίζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζην ζπλαηζζεκαηηζκφ επεξεάδνπλ ην 

κεησπνθνγρηθφ θινηφ θαη ηελ ακπγδαιή. Γειαδή νη πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

έιεγρν ηεο κλήκεο εξγαζίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ νπηηθνχ πιηθνχ ελεξγνπνηνχληαη 

θπξίσο απν γλσζηηθέο δηαθεκίζεηο θαη δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιε κεηαβιεηφηεηα ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Αθξηβψο ην αληίζεην παξαηεξείηαη ζαλ απνηέιεζκα απν ηηο 

δηαθεκίζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζην ζπλαίζζεκα (ινγηθφ αθνχ ππάξρνπλ πνηθίιεο 

θαηαζηάζεηο φπσο ραξά, ιχπε, αδηαθνξία θιπ). 

Ο Young
179

, κε ηε κέζνδν EEG, πξνζπαζεί λα αληρλεχζεη ηελ επίδξαζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηηγκψλ κίαο δηαθήκηζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επσλπκία ηνπ 

πξντφληνο. Δλψ θαηαιακβάλνπλ πνιχ κηθξά ρξνληθά θνκκάηηα ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθήκηζεο, παξφια απηά έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ηειηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηαλαισηή, αθνχ ζέηνπλ ζε ππεξιεηηνπξγία ηνλ εγθέθαιν! 

Οη Silberstein
180

 θαη Rossiter, μαλά κε ηε κέζνδν EEG, θαηέιεμαλ ζην 

παξαπάλσ ζπκπέξαζκα θαη επηπξφζζεηα βξήθαλ ηξφπν λα κεηξάλε ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ νπηηθψλ δεδνκέλσλ κηαο δηαθήκηζεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

θαηαρσξνχληαη ζηε κλήκε εξγαζίαο ηνπ εγθεθάινπ. Οη ζθελέο πνπ δηαξθνχλ πάλσ απν 

1.5 δεπηεξφιεπην θαη πξνθαινχλ έληνλε ιεηηνπξγία ηνπ αξηζηεξνχ κεησπηαίνπ θινηνχ 

γίλνληαη θαιχηεξα αληηιεπηέο απν ηα άηνκα. Απηφ ζρεηίδεηαη κε ηε κεηαθνξά ησλ 

δεδνκέλσλ απν ηελ βξαρππξφζεζκε ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε. 

 

                                                
179 Young, A.A., American Economist. 
180 Silberstein, L., American Physicist. 
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6. ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

Σν αλζξψπηλν κπαιφ είλαη απηφ πνπ άλνημε ηελ πφξηα ζηελ επηζηήκε ηεο 

λεπξννηθνλνκίαο, γηα λα δψζεη κηα λέα δηάζηαζε ζε θάζε νηθνλνκηθή απφθαζε. Ζ 

ςπρνινγία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θπζηνινγία ηνπ εγθεθάινπ “ιχλνπλ” πνιιά απν ηα 

κπζηήξηα πνπ θξχβνληαη πίζσ απν ηηο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ελέξγεηεο γηα λα 

απνηειέζνπλ ηηο βάζεηο κηαο επηηπρεκέλεο πξφβιεςεο ζην κέιινλ, θαζψο θαη ηεο 

θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ αλζξψπηλσλ επηινγψλ. 

Σα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απν ηελ εγθεθαιηθή απεηθφληζε είλαη αδηάζεηζηα 

θαη ακεξφιεπηα, ρσξίο πεξηζψξηα ιάζνπο, αθνχ βαζίδνληαη ζην κπαιφ θαη φρη ζηνλ 

άλζξσπν! Έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλδέζνπλ εχθνια ζπγθεθξηκέλνπο εγθεθαιηθνχο 

κεραληζκνχο
181

 κε κεηαβιεηέο πνπ πεξλνχλ απαξαηήξεηεο ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία
182

 

θαζψο θαη κε κεηαβιεηέο πνπ παξαηεξνχληαη εχθνια
183

. Δπίζεο πνιιέο θνξέο 

βξίζθνπλ νκνηφηεηεο αλάκεζα ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ θαηλνκεληθά είλαη εθ δηακέηξνπ 

αληίζεηεο, αιιά ελεξγνπνηνχλ ηηο ίδηεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο θαη κάιηζηα κε ηνλ ίδην 

ηξφπν
184

!  

Ζ θαιή θαηαλφεζε ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ζηελ νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά θάζε 

βηνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή δηεξγαζία ηνπ εγθεθάινπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

απνδέζκεπζε νμπηνθίλεο
185

, βνεζά ζηελ ζσζηή πξφβιεςή ηεο θαη απηφ είλαη ην 

δεηνχκελν. Όια αξρίδνπλ θαη ηειεηψλνπλ κε ηελ πξφβιεςε αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ 

θαη ζε απηφ ην ιεπηφ ζεκείν έγθεηηαη θαη θάζε κνξθήο έξεπλα. Ζ νκνηφηεηα πνπ 

                                                
181 Π.ρ. ιεηηνπξγία θάπνησλ λεπξψλσλ. 
182 Π.ρ. ρξεζηκφηεηα, πηζηεχσ, πξνζρεδηαζκφο. 
183 Π.ρ. νη ηειηθέο επηινγέο. 
184 Γηα παξάδεηγκα ε ιεηηνπξγία ηεο λεζίδαο ηνπ Reil είλαη ίδηα φηαλ ηα άηνκα δέρνληαη ρακειέο πξνζθνξέο ζε 

“παηρλίδηα ηειεζίγξαθνπ”, φηαλ θάλνπλ επηινγέο ζε ηπρεξά παηρλίδηα πνπ θξχβνπλ αζάθεηα, φηαλ έξρνληαη ζε επαθή 

κε “γλσζηά” άηνκα κε ηα νπνία έρνπλ μαλαζπλεξγαζηεί θαζψο θαη φηαλ έρνπλ πεξηνξηζκέλε ζηξαηεγηθή ζθέςε. 
185 Δληζρχεη ηα αηζζήκαηα εκπηζηνζχλεο θαη κπνξεί λα γίλεη θαη εμσγελψο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έκπηζηε 

ζπκπεξηθνξά. 
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ππάξρεη κεηαμχ αλζξψπσλ θαη δψσλ βνεζά αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ, αθνχ επηηξέπεη ηελ έξεπλα λα “εηζρσξήζεη” ζε ηνκείο πνπ δχζθνια 

παξαβηάδνληαη ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη θαηά ζπλέπεηα γίλεηαη αθφκα έλα βήκα 

πξνο ηνλ επηζπκεηφ ζηφρν. 

Ζ ζεσξία απνθιίλεη απν ηελ πξάμε ζπρλά θαη ζε απηφ ην ζεκείν 

παξεκβάιιεηαη ε επηζηήκε ηεο λεπξννηθνλνκίαο ε νπνία εμεγεί ηνλ ηξφπν πνπ 

θσδηθνπνηνχληαη φια ηα εηζεξρφκελα δεδνκέλα (γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ακπγδαινεηδνχο ππξήλα) θαη ηα άηνκα ηειηθά νδεγνχληαη ζηελ εθάζηνηε πξάμε θαη 

επηινγή ηνπο. Ζ έκθπηε απνζηξνθή δεκίαο θαη θηλδχλνπ παίξλεη άιιε κνξθή θαη απν 

εξσηεκαηηθφ κεηαηξέπεηαη ζε δπλαηφ φπιν πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

πξφβιεςε ζπκπεξηθνξψλ. Ο ζπλαηζζεκαηηζκφο πνπ αληηηίζεηαη ηεο ινγηθήο θαη ηεο 

ζεσξίαο κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε λεπξσληθή ιεηηνπξγία θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα 

απνθηήζεη “νληφηεηα” πνπ δίλεη πιεξνθνξίεο θαη ζπκπιεξψλεη ηα βηβιία! 

Ζ θαηλνηνκία ηεο λεπξννηθνλνκίαο είλαη πξηζκαηηθή: άιιαμε ηελ νπηηθή γσλία 

ησλ νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ θαη έδσζε κηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε ζηελ έξεπλα. Γηα 

παξάδεηγκα ε ιήςε απνθάζεσλ δελ απνηειεί πιένλ “κνλφδξνκν” κεγηζηνπνίεζεο 

ρξεζηκφηεηαο αιιά “ζηαπξνδξφκη” απηφκαησλ ή ειεγρφκελσλ εγθεθαιηθψλ 

δηεξγαζηψλ! Δπίζεο, νη θνηλσληθέο πξνηηκήζεηο θαη απνθάζεηο είλαη απφιπηα 

ζπλπθαζκέλεο κε ηνλ εγσηζκφ ή ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο πνπ θπξηεχεη ηνλ άλζξσπν 

θαη ελ ηέιεη επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.  

Σν κέιινλ δηαγξάθεηαη ιακπξφ κε βεβαηφηεηα. Σα ρηιηάδεο αλαπάληεηα 

εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη ζπλερψο αλαλεψλνληαη απν ηηο ρηιηάδεο εθθάλζεηο ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, αλαδεηνχλ απαληήζεηο. Ζ πνιππινθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνθάζεσλ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηελ πνιχπινθε εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

αλζξψπνπ θαη θάπνπ αλάκεζα ζηηο εθαηνκκχξηα ζπλάςεηο λα επέιζνπλ ηειηθά 
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ζπκπεξάζκαηα. Ζ κεγάιε ζεκαζία κίαο ηέηνηαο “νινθιήξσζεο” είλαη θάηη πνπ 

ζίγνπξα ζα επηβεβαηψλεηαη μαλά θαη μαλά, κέξα κε ηε κέξα, γηα πάληα.  
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