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Περίληψις 
Αι Νευροεπιστήμαι ήδη από της αρχαιότητος ανεπτύχθησαν εντός του πνεύματος της επικρατούσης φιλοσοφικής
ατμοσφαίρας, γεγονός το οποίον καθίσταται καταφανές κατά τους Ελληνιστικούς κυρίως χρόνους, ότε παραλλήλως προς
τον Αριστοτελικόν στοχασμόν, συνεδέθησαν αύται εκδήλως μετά της νεοπλατωνικής, της επικουρείου και ιδίως μετά της
στωϊκής περί του ανθρώπου διδασκαλίας. Εις την σχολήν της Αλεξανδρείας εγένετο η εμφανεστέρα εναρμόνισις της
ιατρικής μετά της φιλοσοφίας, η οποία συνέβαλεν ουσιωδώς εις την διαμόρφωσιν του ιδεολογικού περιγράμματος των
Νευροεπιστημών. Η σύνδεσις της φιλοσοφίας μετά της ιατρικής κατέστη έκτοτε άρρηκτος, δεδομένου ότι επεκράτει
πλέον η αντίληψις ότι η ιατρική είναι δυνατόν να θεραπεύση τον πάσχοντα και να βελτιώση την ποιότητα της ζωής αυτού
μόνον διά μέσου της φιλοσοφίας. Μεταξύ των επιφανών αλεξανδρινών ιατρών, ο Ηρόφιλος και ο Ερασίστρατος, οι
οποίοι, διά της πληθώρας των ανατομικών και κλινικών παρατηρήσεών των, δύνανται δικαίως να χαρακτηρισθούν ως
πατέρες των Νευροεπιστημών ήσαν βαθέως εμπεποτισμένοι, ο μεν πρώτος υπό της στωϊκής, ο δε δεύτερος υπό της
επικουρείου διδασκαλίας. Ιδιαιτέρως ο Ερασίστρατος προέβαλεν, τόσον διά της διδασκαλίας του, όσον και διά της
εφηρμοσμένης ασκήσεως της ιατρικής, τας επικουρείους απόψεις, συμφώνως προς τας οποίας το πνεύμα συνυφαίνεται
μετά της σωματικής υποστάσεως του ανθρώπου προς διαμόρφωσιν του ψυχοσωματικού Είναι αυτού. Ο Γαληνός
επίστευεν επίσης εις την ψυχοσωματικήν ενότητα του ανθρωπίνου προσώπου και εθεώρει ότι αι ψυχικαί παθήσεις δεν
είναι ανεξάρτητοι των σωματικών, αλλά πολλάκις αποτελούν προέκτασιν αυτών. Εθεώρη ότι η έδρα της ψυχής
ευρίσκεται εις το κοιλιακόν σύστημα του εγκεφάλου, ένθα ευρίσκεται και το κέντρον της νοήσεως. Εκ παραλλήλου
εφήρμοζεν, κατά τρόπον μεθοδικόν, την ψυχοθεραπείαν, διά να αυξήση την ψυχικήν ισχύν και την λογικήν θεώρησιν και
δι' αυτών τον αυτοέλεγχον του πάσχοντος. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους αι νευροεπιστήμαι συνεδέθησαν μετά της
ορθοδόξου χριστιανικής ανθρωπολογίας και εστράφησαν εκ της βασικής ερεύνης εις την προσπάθειαν της ψυχικής και
πνευματικής αναβαθμίσεως του πάσχοντος ανθρώπου, ο οποίος αντιμετωπίζετο μετά ιδιαιτέρου σεβασμού και
ιερότητος. Κατά τους νεωτέρους χρόνους αι καρτεσιαναί αρχαί ήσκησαν έντονον επιρροήν επί των νευροεπιστημών, εις
τας οποίας η είσοδος εν συνεχεία της μαθηματικής σκέψεως επέτρεψεν τον ενστερνισμόν των αρχών της κυβερνητικής
εις την ερμηνείαν της λειτουργικής εκφράσεως του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Αι φαινομενολογικαί αρχαί του Hegel και ο
λογισμός του Hebb συνέβαλον ουσιωδώς εν συνεχεία εις την διαμόρφωσιν του συγχρόνου περιγράμματος της
Ψυχιατρικής και της Νευρολογίας, ετροφοδότησαν τας προσπαθείας αναπτύξεως προτύπων τεχνικής νοημοσύνης, ενώ
επί των αρχών της φιλοσοφίας του Καντίου προσεπάθησαν να ανεύρουν θεωρητικόν έρεισμα αι υπέρ της ευθανασίας
προβαλλόμεναι απόψεις, υπό συγχρόνων νευροεπιστημόνων. Κατά τα τελευταία έτη, αι αρχαί της υπαρξιακής
φιλοσοφίας επηρέασαν την ψυχολογίαν και την ψυχιατρικήν, οδηγούσαι αυτάς τόσον εις την κατεύθυνσιν της
υπαρξιακής ψυχολογίας όσον εις την καινοφανώς αναπτυχθείσαν αντιψυχιατρικήν. Η συνθετότης των νευρωνικών
διεργασιών και η πολυπλοκότης των ψυχικών φαινομένων του ανθρώπου οδηγούν, παραλλήλως προς την βασικήν
έρευναν, εις την αναπόφευκτον υιοθέτησιν φιλοσοφικών θέσων, διά των οποίων ολοκληρούται το θεωρητικόν
περίγραμμα των νευροεπιστημών. Εγκέφαλος 2009, 46(1):5-20.
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Εισαγωγή

Η φιλοσοφία και αι νευροεπιστήμαι αποτελούν άρρηκτον ενότητα. Τούτο καθίσταται σαφές αφ΄ ενός μεν εκ του
γεγονότος, ότι η φιλοσοφία αποτελεί προηγμένην έκφρασιν των νοητικών λειτουργιών και ιδίως της κριτικής
διεργασίας, η οποία αποτελεί την υψηλοτέραν έκφρασιν των συνδεδυασμένων λειτουργιών του φλοιού αμφοτέρων
των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, αφ΄ ετέρου δε εκ της διαπιστώσεως, ότι η ενασχόλησις μετά της φιλοσοφίας
συμβάλλει τα μέγιστα εις την μείζονα εκλέπτυνσιν των νοητικών διεργασιών και εις την πληρεστέραν συγκρότησιν

νευρωνικών δικτύων, διά την διαμόρφωσιν προηγμένων νοητικών λειτουργιών1.

Αι νευροπεπιστήμαι ούτω, καθ' εαυταί, αποτελούν μεν αναπόσπαστον υπόβαθρον της φιλοσοφίας, αι ίδιαι δε άνευ

της φιλοσοφίας μεταφέρονται εις έν μηχανιστικόν νευροφυσιολογικόν πλαίσιον2, το οποίον αδυνατεί αφ΄ ενός μεν
να ερμηνεύση εις βάθος την έκτασιν και την πολυμορφίαν των νοητικών και ψυχικών διεργασιών, αφ΄ ετέρου δε
αδυνατεί να διεισδύση εις τον πολύτιμον χώρον της εσωτερικής σκέψεως και των εξατομικευμένων διεργασιών, εις
τας οποίας τόσον η λογική ανάλυσις όσον και συναισθηματική επένδυσις διαμορφώνουν την ιδίαν εσωτερικήν ζωήν
εκάστου προσώπου, η οποία εκφράζεται μετά ιδιαιτέρας δημιουργικότητος εις τον χώρον της επιστήμης της
φιλοσοφίας και της τέχνης.

Αι νευροεπιστήμαι, κατ' ουσίαν, έχουν να προσφέρουν σημαντικάς πληροφορίας εις την φιλοσοφίαν επί των
διεργασιών της ανθρωπίνης νοήσεως, του συναισθήματος και της βουλήσεως του ανθρωπίνου προσώπου, ιδίως δε
επί της ψυχοσωματικής ενότητος αυτού, συμβάλλουσαι τα μέγιστα εις την κατανόησιν του τρόπου διά του οποίου
συνυφαίνεται η ψυχή μετά του σώματος, λειτουργούσα πλέον διά μέσου αυτού, επηρεζομένη υπ' αυτού και
εκφράζουσα τον πλούτον του περιεχομένου αυτής διά του λόγου, των σχημάτων της συμπεριφοράς, των
πονημάτων της τέχνης και ενίοτε διά της σιωπής.

Η φιλοσοφία των νευροεπιστημών3, εκ παραλλήλου, πέραν της δυνατότητος να υπεισέλθη εις την βαθυτέραν
κατανόησιν του ευρυτέρου φιλοσοφικώς σκέπτεσθαι, δύναται να ερμηνεύση πολλά εκ των υφισταμένων
φιλοσοφικών προβλημάτων, ως είναι η φιλοσοφία των διεργασιών της εξειδικευμένης μαθήσεως, διά της

θεωρήσεως αυτών εκ της οπτικής γωνίας των νευροφυσιολογικών διεργασιών και της νευροψυχολογίας4 και κυρίως
δύναται να επεξεργασθή ερωτήματα αναφερόμενα εις το Είναι και εις την ενότητα και ακεραιότητα αυτού, μακράν

των δυϊστικών τάσεων, αι οποίαι κατατέμνουν την ενότητα του ανθρωπίνου προσώπου5, συμβάλλουσα ούτως
ευρύτερον εις την αντικειμενοποίησιν του φιλοσοφικού λογισμού και εις την βαθυτέραν κατανόησιν των αιτίων των

ψυχικών και ψυχολογικών διακυμάνσεων του ανθρώπου6.

Ούτως, αι παρατηρήσεις εκ της διατομής των συνδέσμων των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, αι οποίαι διενεργήθησαν
επί μη αναταξίμου επιληψίας, θέτουν ευλόγως το ερώτημα του νευροφυσιολογικού και νευροπαθολογικού

υποβάθρου της ενότητος του Είναι7.

Η συνείδησις

Η στοιχειώδης, αλλά τόσον σύνθετος και πολυσχιδής έννοια της συνειδήσεως8, η οποία πέραν των φιλοσοφικών
διαστάσεων, κέκτηται θεολογικής και ηθικής βαρύτητος, δύναται να έχη την πλέον πραγματιστικήν προσέγγισιν εκ

του χώρου των νευροεπιστημών, δεδομένου ότι αύτη αποτελεί κατ΄ ουσίαν σύνθετον νευρωνικήν διεργασίαν9, κατά
την οποίαν προωθούνται αι εξωγενείς και ενδογενείς πληροφορίαι εκ του οπτικού θαλάμου προς τα εγκεφαλικά
ημισφαίρια, διά να καταστούν εν συνεχεία αντιληπταί και να διαμορφώσουν το λειτουργικόν συνειδησιακόν πεδίον
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του ατόμου, το οποίον άρχεται μεν εκ της στοιχειώδους αναγνωρίσεως του εαυτού του, ως υπάρξεως, ως
υποστάσεως, εχούσης σαφή και συγκεκριμένα όρια, σαφείς εσωτερικάς διαστάσεις, ευρισκομένης και
λειτουργούσης εντός των παραμέτρων του τόπου, του χρόνου, των συνθηκών του περιβάλλοντος και των σχέσεων

προς τον κοινωνικόν χώρον, επεκτεινομένης δε, εν συνεχεία, εις την σφαίραν της ψυχοσωματικής ενότητος10 και
της αναπτύξεως και αποδοχής ηθικών, θεολογικών και φιλοσοφικών εννοιών.

Η συνείδησις έχει προσωπικήν διάστασιν και ενώ μεν αι γενικαί αρχαί και το ευρύτερον λειτουργικόν πλαίσιον αυτής
αναφέρονται εις όλα τα άτομα, τα ενδότερα στοιχεία αυτής εξατομικεύονται και αποτελούν την προσωπικήν
συνείδησιν εκάστου ατόμου, η οποία ασκεί καθοριστικόν ρόλον εις την διαμόρφωσιν του περιγράμματος της
προσωπικότητος του ατόμου. Κάθε υπαρξιακή στιγμή, διέρχεται από τον ηθμόν της προσωπικής συνειδήσεως και
καθίσταται μέρος του ιστορικού χρόνου αυτής.

Η ζωή του ανθρώπου είναι μια σειρά από υπαρξιακές στιγμές. Η κάθε λειτουργική στιγμή φέρει την σφραγίδα της
προσωπικής συνειδήσεως. Μεταβάλλεται αύτη αναμφισβητήτως δια το ίδιον το άτομον, αλλά ουδέποτε η
προσωπική συνείδησις ενός ανθρώπου θα καταστή προσωπική συνείδηση ετέρου ατόμου ή θα ταυτισθή μετά της
προσωπικής συνειδήσεως ετέρου προσώπου. Ουδέποτε η οπτική γωνία, διά της οποίας ο άνθρωπος θεωρεί εαυτόν,
τον χώρον εντός του οποίου λειτουργεί, τας βαθυτέρας εσωτερικάς εννοίας και τας μεταφυσικάς προεκτάσεις
αυτού, θα ομοιάζουν προς τον τρόπον, διά του οποίου έτερος άνθρωπος σκέπτεται. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαιτέρως
δυσχερές να αντιληφθή ο άνθρωπος τας εσωτερικάς διεργασίας ενός άλλου προσώπου, διότι αύται
πραγματοποιούνται επί διαφορετικού συνειδησιακού υποβάθρου και κατά ένα ιδιαιτέρως εξειδικευμένον τρόπον
κριτικής αξιολογήσεως αυτών.

Αναμφισβητήτως, είναι δυνατόν να υπάρχουν παράλληλοι πορείαι εσωτερικών διεργασιών επί πολλών επί μέρους
αντικειμένων, αλλά δε θα υπάρχη απόλυτος σύμπτωσις επ' αυτών. Η συνείδησις διατηρεί προσωπικόν χαρακτήρα,
καθ΄ όλην την διάρκειαν της ζωής του ατόμου, όσον αυτό διατηρεί την νοητικήν του ενάργειαν και ιδίως την
κριτικήν αυτού ικανότητα, αποκτούσα ιδίαν συναισθηματικήν επένδυσιν, αναλόγως προς την ηλικίαν, την παιδείαν
και το φιλοσοφικόν περίγραμμα του ατόμου. Η συναισθηματική επένδυσις του συνειδησιακού υποβάθρου
συνδέεται μετά της λειτουργικότητος των νευρωνικών δικτύων του κρικοειδούς λοβού του εγκεφάλου και ιδίως
μετά του κυκλώματος του Papez, εντός του οποίου περιλαμβάνονται ο ιππόκαμπος, τα μαστία, οι πρόσθιοι πυρήνες
του οπτικού θαλάμου, η έλιξ του προσαγωγίου και μέρος της έσω και κάτω επιφανείας του μετωπιαίου λοβού.

Η συνείδησις αποτελεί ουσιώδες υπόβαθρον της προηγμένης νοήσεως. Αι νοητικαί λειτουργίαι και η διηνεκής
νοητική αναβάθμισις του ατόμου στηρίζονται επί της διηνεκούς συνειδησιακής εναργείας, άνευ της οποίας και αι
στοιχειώδεις λειτουργίαι, ως είναι η αντίληψις και η μνημονική καταγραφή είναι ανέφικτοι. Τόσον η μνήμη, η
αναφερομένη εις τας πληροφορίας, τας προερχομένας εκ του αισθητού κόσμου, όσον και η μνήμη η αναφερομένη
εις την πορείαν της ζωής του ατόμου, καθ' όλα τα στάδια αυτής, η δυναμένη να κληθή αυτοβιογραφική μνήμη,
καθίστανται ανέφικτοι, όταν το άτομον τελεί υπό συνθήκας συνειδησιακής στενώσεως ή συνειδησιακής

θολώσεως11.

Η προσωπική συνείδησις του ατόμου αποτελεί, εκ παραλλήλου, το ουσιώδες και αναγκαίον υπόβαθρον διά την
ανάπτύξιν της βουλήσεως αυτού, εντός του πνεύματος της προσωπικής ελευθερίας. Η αίσθησις της προσωπικής

ελευθερίας12 και η δυνατότης επιλογής του καταλλήλου σχήματος λειτουργικής εκφράσεως του ατόμου, της
καταλλήλου λεκτικής επικοινωνίας και του καταλλήλου αξιολογικού υποβάθρου, εντός του οποίου θα στηριχθή η

πορεία της ζωής του ατόμου και η αυτονομία αυτού13, ως ελευθέρου προσώπου, αποτελεί σύνθετον λειτουργίαν
των μετωπιαίων κυρίως λοβών, διά της οποίας καθορίζεται το εύρος της προσωπικής ευθύνης και οι ηθικοί
χαρακτήρες της συμπεριφοράς του ατόμου, εν συνδυασμώ προς την παιδείαν, την πνευματικήν καλλιέργειαν, τας
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προγενεστέρας εμπειρίας, την όλην δομήν της προσωπικότητος, την ευφυίαν, τα όρια των λειτουργικών
δυνατοτήτων, τας προσδοκίας και τας προοπτικάς αυτού.

Πρωτογενείς ηθικαί έννοιαι, ως είναι η έννοια του αγαθού, του αρμονικού και του πρέποντος, συνειδητοποιούμεναι
εις τον κροταφικόν και τον μετωπιαίον λοβόν, υφίστανται κριτικήν ένταξιν εντός του περιγράμματος των επιθυμιών
και των βουλητικών προεκτάσεων του ατόμου και διαμορφώνουν το ηθικόν πλαίσιον της ανθρωπίνης
συμπεριφοράς, εντός των νευρωνικών συστημάτων του δεξιού μετωπιαίου λοβού, εις τον οποίον
συνειδητοποιούνται κυρίως αι υπαρξιακαί διαστάσεις του ατόμου, αι σχέσεις αυτού προς εαυτό και καθορίζονται αι
βαθύτεραι εσωτερικαί επιλογαί αυτού.

Η αισθητική αντίληψις

Όλη η διεργασία, εκ της προσλήψεως των πληροφοριών διά της αισθητικής και αισθητηριακής αποδοχής και της εν
συνεχεία αναγνωρίσεως και πλήρους αντιλήψεως αυτών, έως της παραγωγής της σκέψεως, τόσον της φιλοσοφικής
όσον και της δημιουργικής τοιαύτης, συνίσταται εις σειράν συνθέτων νευρωνικών διεργασιών, εις τα πλαίσια των
οποίων πολυάριθμα νευρωνικά δίκτυα και σημαντικός αριθμός νευροδιαβιβαστών μεταφέρουν και διεργάζονται
την πληροφορίαν, αναγνωρίζουν, απομνημονεύουν, εντάσσουν και κατατάσσουν ταύτην, χρησιμοποιούν δε, εν
συνεχεία αυτήν ή μέρος αυτής, διά την δόμησιν των αδρών πλαισίων της διαμορφώσεως του λόγου, εσωτερικού και

εξωτερικευμένου, της συμπεριφοράς14, του συναισθήματος και κατ' επέκτασιν του φιλοσοφικού σκέπτεσθαι, το
οποίον διέπει και καθορίζει την θέσιν του ατόμου προς εαυτόν και την συμπεριφοράν αυτού εντός του κοινωνικού

χώρου15.

Η αισθητική αντίληψις είναι κατ΄ ουσίαν η αναγνώρισις και συνειδητοποίησις των φαινομενολογικών στοιχείων ή
των φαινομενολογικών μεταβολών του περιβάλλοντος, διά των ιδιαιτέρων και εξατομικευμένων δυνατοτήτων
εκάστου υποκειμένου εις την ανάλυσιν και κατανόησιν των αισθητικοαισθητηριακών πληροφοριών, τας οποίας
τούτο προσλαμβάνει. Ούτως οπτικαί εικόνες, ήχοι, χημικαί αισθήσεις, μηχανικαί επιδράσεις και ιδιοδεκτικαί
πληροφορίαι οδηγούν το άτομον, διά της αισθητικοαισθητηριακής αποδοχής αυτών, εις την αναγνώρισιν και
αντίληψιν του εαυτού του, του αισθητού κόσμου, των ετέρων προσώπων και των συνθηκών, εντός των οποίων
τούτο διατελεί, διαβιοί και λειτουργεί και εις την ανάπτυξιν σχημάτων συμπεριφοράς, καθοριζομένων κατά κύριον
λόγον, υπό της φύσεως, του χαρακτήρος και της εντάσεως των προσλαμβανομένων πληροφοριών.

Εις πλέον προηγμένον επίπεδον, η αισθητική αντίληψις16 και αι αισθητικαί ιδιαιτερότητες του ατόμου, αι
αναφερόμεναι εις την αντίληψιν του κάλλους και της αρμονίας, καθορίζονται από πλειάδα νευροδιαβιβαστικών
διεργασιών και από εξατομικευμένην διαμόρφωσιν νευρωνικών δικτύων, αναφερομένων εις την

αισθητικοαισθητηριακήν αντίληψιν και επίκρισιν17, εις την ιδιαιτερότητα των οποίων οφείλεται η εκτίμησις της
αρμονίας, της συμμετρίας, του κάλλους και του βαθυτέρου νοήματος, το οποίον εκφράζεται.

To σχήμα18 και το χρώμα, όπως καθίστανται αντιληπτά υπό του καλλιτέχνου είναι δυνατόν να εισαγάγουν νέας
διαστάσεις εις την αισθητικήν και να συμβάλλουν εις την διαμόρφωσιν του αισθητικού παραδόξου, συμφώνως προς
το οποίον, ενώ η αισθητική εκάστου σχήματος ή εκάστης παραστάσεως απέχει ουσιωδώς της αντικειμενικής

ωραιότητος, εν τούτοις, το εκφραζόμενον σύνολον καθίσταται αισθητικώς αποδεκτόν19. Το χρώμα, ο ήχος ως μέλος
και η ευωδία έχουν την δυνατότητα να κινητοποιήσουν εντόνως το συναίσθημα του ατόμου, να συμβάλλουν εις την
ενδοστρεφή ή εξωστρεφή στάσιν αυτού, να καλλιεργήσουν τον εσωτερικόν διάλογον και να διευρύνουν τας
διαστάσεις του προσωπικού χρόνου.

Η αντίληψις εν γένει ενός έργου τέχνης20 και ιδίως του βαθυτέρου νοήματος αυτού, του συμβολισμού, της
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αλληγορίας, της μεταφοράς, της αφαιρέσεως21 και της εμφάσεως πραγματοποιείται διά της συμμετοχής όλων των
φλοιϊκών περιοχών των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και ιδίως διά της προσθίας έσω μοίρας της άνω μετωπιαίας
έλικος (Zysset και συνεργ. 2002) και των περισσοτέρων δομών του μεταιχμιακού συστήματος και του διεγκεφάλου,
εις σημείον ώστε, όσον περισσότερον μελετάται, διά της επισκοπήσεως, έν έργον, τόσον περισσότερον καθίσταται
τούτο αντιληπτόν, διότι όλον και περισσότερον εμπλέκονται νευρωνικά δίκτυα, τα οποία συμβάλλουν εις την
διεξοδικωτέραν ολοκλήρωσιν των γνωσιακών διεργασιών και την ευρυτέραν κινητοποίησιν της συναισθηματικής

μεθέξεως του παρατηρητού22 (Goodman 1976).

Συγχρόνως, η αντίληψις και ιδίως η αισθητική τοιαύτη συμβάλλει εις την μείζονα ανάπτυξιν νευρωνικών δικτύων,
διά των οποίων η περαιτέρω ανάλυσις και μελέτη, εν συνδυασμώ προς την αισθητικήν επίκρισιν καθίστανται
λεπτότεραι και πλέον εξειδικευμέναι, εις σημείον ώστε συνεχώς να αναβαθμίζωνται τα αισθητικά κριτήρια του
ατόμου, με αποτέλεσμα, η αποκτωμένη και συνεχώς αυξανομένη εμπειρία, να ασκή πλέον ουσιώδη και
καθοριστικόν ρόλον εις την θέσιν του ατόμου έναντι της τέχνης και του αισθητού κόσμου και να προάγη διηνεκώς

το φιλοσοφικώς σκέπτεσθαι και την ανοδικήν πνευματικήν πορείαν αυτού23.

Ο τρόπος, διά του οποίου το άτομον επιζητεί την αισθητικήν αντίληψιν εις τον χώρον της οράσεως24, της ακοής ή
των ετέρων αισθήσεων και ο τρόπος διά του οποίου επιζητεί τούτο να καταστή αντιληπτόν υπό των περιβαλλόντων

ατόμων25, αντικατοπτρίζει την προσωπικότητα αυτού και την βαθυτέραν φιλοσοφίαν, υπό την οποίαν διέπεται η
συμπεριφορά του και εν γένει ο τρόπος της επικοινωνίας του μετά του κοινωνικού χώρου.

Η οπτική και η ακουστική αντίληψις καθίστανται, διά τα περισσότερα άτομα, ουχί μόνον πύλαι εισόδου των

περισσοτέρων πληροφοριών26, αλλά έν ιδιαίτερον είδος γλώσσης, η οποία προσλαμβάνει παγκόσμιον διάστασιν,
υπερβαίνουσα τους τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς, καλλιεργούσα διά της τέχνης την επικοινωνίαν των
ανθρώπων και την ανάπτυξιν ενός κοινού ή παραλλήλου τρόπου σκέψως. Αι οπτικαί εικόνες εις την ζωγραφικήν και
αι μελωδίαι της μουσικής διατηρούν εις ενάργειαν τον εγκέφαλον και προάγουν την σκέψιν, συμβάλλουσαι εις την
διατήρησιν του εσωτερικού λόγου, καθιστάμεναι, επιπροσθέτως, εστίαι εκπηγάσεως νέων δημιουργικών και
πρωτοποριακών, εν πολλοίς, σκέψεων και ιδεών. Αι ιδέαι αύται προβάλλονται, εκ νέου, είτε υπό οπτικοποιημένην
εικαστικήν μορφήν είτε υπό την μορφήν της μουσικής, ενώ άλλοτε εξωτερικεύονται διά του εμμέτρου ή του πεζού
λόγου, προσλαμβάνουσαι πλέον πνευματικήν και ιδεαλιστικήν διάστασιν, εις τον χώρον της φιλοσοφίας και της

ποιήσεως, εις την οποίαν κατά κανόνα εκφράζεται πληρέστερον η συναισθηματική διακίνησις του ατόμου27.

Εκ παραλλήλου, η αισθητική αντίληψις παρέχει την εμπειρίαν, η οποία θα αποτελέση έρεισμα πολλών
διαφοροποιημένων και συνεχώς αναβαθμιζομένων σχημάτων συμπεριφοράς, τα οποία συντείνουν εις την πλέον

σκόπιμον και επακριβή και μετά ιδιαιτέρας φρονήσεως28 λειτουργικότητα του ατόμου. Κατ' ουσίαν η εμπειρία

συμβάλλει εις την εδραίωσιν της αληθούς γνώσεως, η οποία δι' αυτής προσλαμβάνει βιωματικόν χαρακτήρα29,
συμβάλλουσα εκ παραλλήλου εις την περαιτέρω διεύρυνσιν των εσωτερικών διαστάσεων των αισθητικών κριτηρίων

του ατόμου30.

Η αντίληψις του χώρου και του χρόνου

Η αντίληψις του χώρου και του χρόνου, τόσον υπό την αντικειμενικήν έννοιαν, όσον και υπό την υποκειμενικήν
έποψιν συνδέει αρρήκτως τας νευροεπιστήμας μετά της φιλοσοφίας.

Η οργάνωσις του ατόμου εις ένα ευαίσθητον εσωτερικόν λειτουργικόν χώρον, ο οποίος αδιαλλείπτως επικοινωνεί
μετά του εξωτερικού κόσμου, εις τον οποίον διοχετεύεται η εσωτερική λειτουργικότης του ατόμου, απαιτεί
συνειδησιακήν διαύγειαν και προηγμένην βρεγματικήν λειτουργίαν, η οποία στηρίζεται εις την ανάπτυξιν
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θαλαμοβρεγματικών συνδέσεων και συνεχούς επικοινωνίας του βρεγματικού λοβού μετά του μετωπιαίου.

Ο αντικειμενικός χρόνος του παρόντος, ο οποίος κατ΄ ουσίαν αποτελεί απλώς έν μαθηματικόν σημείον, λόγω της
βραχείας διαρκείας αυτού, καθίσταται αντιληπτός διά σειράς διεργασιών εις τον φλοιόν του βρεγματικού λοβού, εις
τον οποίον φέρονται όλαι αι οπτικαί, ακουστικαί και ιδιοδεκτικαί πληροφορίαι, αι αναφερόμεναι εις τον ενεστώτα
χρόνον, ο οποίος, παρ' όλην την ελαχίστην διάστασιν αυτού, κατ' ουσίαν αποτελεί και την μόνην υπαρκτήν, υπό την
έννοιαν της λειτουργικότητος, διάστασιν του χρόνου.

Επί της εκτιμήσεως της αντικειμενικής διαστάσεως του ενεστώτος χρόνου, πολλάκις υπεισέρχεται η υποκειμενική
αντίληψις αυτού υπό του ατόμου, συνεπεία της οποίας διαμορφώνεται, διά σειράς βρεγματοκροταφικών
διεργασιών, η έννοια του υποκειμενικού ή προσωπικού χρόνου, εις τα πλαίσια του οποίου ο χρόνος προσλαμβάνει
βραχυτέραν ή ευρυτέραν αίσθησιν, εν σχέσει προς την αντικειμενικήν πορείαν αυτού, αναλόγως προς την
συναισθηματικήν κατάστασιν του ατόμου, την ψυχικήν ή σωματικήν κόπωσιν αυτού, τα κίνητρα και τα βαθύτερα
διαφέροντα αυτού, τας επιθυμίας αυτού και την συναισθηματικήν βαρύτητα των γεγονότων, τα οποία λαμβάνουν

χώραν εντός του ενεστώτος χρόνου31. Τα αυτά, εξ αντικειμένου, γεγονότα έχουν διαφορετικήν συναισθηματικήν
βαρύτητα και μνημονικήν διάρκειαν επί εκάστου ατόμου, αναλόγως προς το συναισθηματικόν υπόβαθρον αυτού,
την δομήν της προσωπικότητος αυτού, τα φιλοσοφικά ή θρησκευτικά ερείσματα αυτού και την υποστηρικτικήν
συμβολήν του περιβάλλοντος.

Ούτως, ιδιαιτέραν συμβολήν εις την διαμόρφωσιν της εννοίας του προσωπικού χρόνου έχει η διάρκεια των
συναισθημάτων του ανθρώπου, τα οποία πολλάκις συνδέουν το παρελθόν μετά του παρόντος και προεκτείνονται
εις τον μέλλοντα χρόνον, επηρεάζοντα την συμπεριφοράν αυτού προς εαυτόν και προς τον κοινωνικόν χώρον.

Η διάρκεια των συναισθημάτων εξαρτάται εκ της εντάσεως, του χαρακτήρος αυτών, του αιτίου εκ του οποίου

προεκλήθησαν και εκ της συναισθηματικής ευαισθησίας του ατόμου32. Εις την διαμόρφωσιν της χρονικής διαρκείας
αυτών συμμετέχει το σύμπλεγμα του αμυγδαλοειδούς πυρήνος και του ιπποκάμπου, η έλιξ του προσαγωγίου και αι
περιοχαί του μετωπιαίου λοβού, αι αναφερόμεναι εις την κριτικήν ανάλυσιν του βάθους, της αιτιολογικής
συσχετίσεως και του πραγματισμού των συναισθημάτων. Ως εκ τούτου, η διάρκεια εκάστης συναισθηματκής
εμπειρίας δεν είναι πάντοτε σταθερά, εξαρτωμένη κυρίως εκ των διεργασιών εκλογικεύσεως του ατόμου, αι οποίαι

εκλεπτύνονται και διευρύνονται συναρτήσει της διηνεκούς παιδείας και της πνευματικής καλλιεργείας αυτού33.

Αι συσσωρεύσεις και καταθέσεις όλων των παρελθόντων λειτουργικών χρονικών σημείων, τα οποία συνεκρότουν
τον εκάστοτε ενεστώτα χρόνον, καταγράφονται εις τον ιππόκαμπον, ο οποίος ευρίσκεται εις τον κροταφικόν λοβόν,
εντός του κροταφικού κέρατος των πλαγίων κοιλιών και συνθέτουν κατ΄ επέκτασιν την μνημονικήν υπόστασιν του

παρελθόντος34, η οποία δεν έχει μεν αμεσότητα και ιδίαν λειτουργικότητα, επηρεάζει όμως την συμπεριφοράν του
ατόμου, εις τον παρόντα χρόνον και ασκεί καθοριστικής βαρύτητος επίδρασιν επί της διαμορφώσεως της εννοίας

του μέλλοντος και τον προγραμματισμόν εις αυτό35. Η παροχή πληθώρας πληροφοριών διά μνημονικήν εγχάραξιν,

συνεπάγεται την κινητοποίησιν νευροτροφινών36 και την ενεργοποίησιν της διεργασίας της παρετεταμένης
μετασυναπτικής ενισχύσεως, επί των ΑΜΡΑ υποδοχέων των διεγειρόντων αμινοξέων εις τον ιππόκαμπον, εις τα
πλαίσια των δυνατοτήτων της νευρωνικής πλαστικότητος και ιδίως της συναπτικής τοιαύτης.

Εν γένει, είvαι αvαμφισβήτητoς o ρόλoς τov oπoίov διαδραματίζει η συvαπτική πλαστικότης εις τηv διαμόρφωσιv
τωv αvωτέρωv ψυχικώv και voητικώv λειτoυργιώv και ιδίως εις τηv διαμόρφωσιv τωv διεργασιώv της μvήμης και
της μαθήσεως. Ιδιαιτέρως, η vευρωvική πλαστικότης, εις περιoχάς, αι oπoίαι λειτoυργoύv ως δίκτυα μvημovικής

καταγραφής, είvαι δυvατόv vα εκφρασθή και ως "μεταπλαστικότης"37. Συμφώvως πρoς τo θεωρητικόv πρότυπov
της μεταπλαστικότητoς, χαμηλά επίπεδα μετασυvαπτικής δραστηριότητoς θα oδηγήσoυv εις τηv μακράv
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μετασυvαπτικήv καταστoλήv (LDP), εvώ αvτιθέτως υψηλά επίπεδα μετασυvαπτικής δραστηριότητoς oδηγoύv
αργότερον εις μακράv μετασυvαπτικήv εvίσχυσιv (LDP). Η φωσφoρυλίωσις και η αυτoφωσφoρυλίωσις της
πρωτεϊvικής κιvάσης, η oπoία εξαρτάται εκ τoυ ασβεστίoυ και της καλμoδoυλίvης (CaMKII) φαίvεται, ότι

διαδραματίζει σημαvτικόv ρόλov εις τηv διεργασίαv της μεταπλαστικότητoς38.

Αι διεργασίαι εγχαράξεως των μνημονικών στοιχείων και η επιλογή των ιδιαιτέρας σπουδαιότητος στοιχείων προς
μείζονα καταγραφήν διαφέρουν από ατόμου εις άτομον, εξαρτώμεναι εκ της δομής της προσωπικότητος αυτού, της
παιδείας και της καλλιεργείας αυτού και των αμέσων διαφερόντων και των προτεραιοτήτων του εις την
γνωσιολογικήν συγκρότησιν και την επαγγελματικήν και κοινωνικήν λειτουργικότητα αυτού. Ως εκ τούτου, η μνήμη
έχει την αντικειμενικήν και την υποκειμενικήν διάστασιν αυτής, η δε χρονική διάστασις της αναμοχλεύσεως,
αναζωπυρώσεως και αναπλάσεως των καταχωρηθέντων μνημονικών στοιχείων διαφέρει από ατόμου εις άτομον,
εξαρτωμένη εκ της σπουδαιότητος αυτών και της προσωπικότητος του υποκειμένου.

Η συνειδητοποίησις του Είναι εκάστου προσώπου συνίσταται εις την συγκέντρωσιν και καταγραφήν όλων των
στοιχείων, τα οποία συγκροτούν την αυτοβιογραφικήν μνήμην αυτού και την εναρμόνησιν αυτών μετά των
συνθηκών του παρόντος χρόνου, εντός του οποίου αναπτύσσεται η λειτουργική έκφρασις αυτού. Εάν δεν υφίσταται
η δυνατότης της μνημονικής καταγραφής, των προσωπικών στοιχείων, τα οποία εν τω συνόλω συνθέτουν το
αυτοβιογραφικόν περιεχόμενον των εμπειριών και των συνθηκών του παρελθόντος, δεν είναι δυνατόν να καταστή
αντιληπτή η έννοια της λειτουργικής συνεχείας του Είναι και της θέσεως της πορείας του προσώπου εντός των
παραμέτρων του χρόνου και του χώρου.

Πολλά στοιχεία συνθέτοντα την αυτοβιογραφικήν μνήμην εκάστου ατόμου, ιδιαιτέρως επενδεδυμένα
συναισθηματικώς, είναι καθοριστικής βαρύτητος, διά την διαμόρφωσιν του συναισθηματικού υποβάθρου αυτού,
της θέσεως αυτού προς εαυτό, της συμπεριφοράς αυτού εντός του κοινωνικού χώρου και της συναισθηματικής

επενδύσεως του λειτουργικού περιγράμματος αυτού εις τον μέλλοντα χρόνον39.

Ο χρόνος, ο οποίος συγκροτεί την έννοιαν του μέλλοντος κατ΄ ουσίαν δεν είναι υπαρκτός. Αποτελεί ούτος την
συνισταμένην των προβολικών διεργασιών των στοιχείων, τα οποία κατεγράφησαν εις τον ιππόκαμπον, τα μαστία,
τους πρόσθιους πυρήνας του οπτικού θαλάμου, την έλικα του προσαγωγίου και τον φλοιόν των εγκεφαλικών
ημισφαιρίων και συνεκρότησαν τον συνεχώς αυξανόμενον χώρον του παρελθόντος, ο οποίος εναρμονιζόμενος μετά
των αντικειμενικών παραμέτρων των συνθηκών του παρόντος, υπό το κράτος των οποίων λειτουργεί το άτομον,
προβάλλονται εις ένα μη ορατόν και αντικειμενικώς αντιληπτόν χρόνον, η διάστασις του οποίου εκτείνεται από το

επόμενον χρονικόν σημείον, το οποίον μετ' ολίγον θα συγκροτήση το παρόν, έως της αιωνιότητος40.

Η σύνθεσις της εννοίας του μέλλοντος είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του βρεγματικού και του κροταφικού λοβού
μετά του μετωπιαίου λοβού, εις τας φλοιϊκάς δομάς του οποίου, το παρελθόν θα υποστή κριτικήν ανάλυσιν, στοιχεία
αυτού θα ενσωματωθούν μετά του παρόντος και θα προβληθούν υπό πραγματιστικήν έννοιαν εις το άμεσον ή
απώτερον μέλλον.

Η διαμόρφωσις του μέλλοντος είναι συνυφασμένη μετά του προγραμματισμού της λειτουργικότητος του ατόμου εις
αυτό. Όσον η ευφυία και η κριτική ικανότης του ατόμου είναι υψηλότεραι τόσον βαθυτέρα είναι η διείσδυσις εις τον
χρόνον του μέλλοντος και τόσον πλέον αντικειμενικάς, σκοπίμους και εφικτάς διαστάσεις δύναται να προσλάβη ο
προγραμματισμός και η κατάστρωσις της λειτουργικότητος του ατόμου εις αυτό.

Αμφότεροι οι μετωπιαίοι λοβοί συνεργάζονται εις την διαμόρφωσιν του μέλλοντος. Ο δεξιός μεν εκτιμά και κρίνει
την αξίαν των υποκειμενικών προβολικών τάσεων εις τον χρόνον του μέλλοντος, ο αριστερός δε εκτιμά τας
ενδεχομένας αντικειμενικάς συνθήκας, αι οποίαι θα υπάρξουν εις τον μέλλοντα χρόνον, επί τη βάσει των εμπειριών
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του παρελθόντος και των ισχυουσών συνθηκών του παρόντος, σταθμίζων, εκ παραλλήλου, τας δυνατότητας της
ευρείας ή εξειδικευμένης λειτουργικότητος του ατόμου εντός αυτών. Το παρελθόν παρέχει συνεχώς, διά της
κριτικής αναλύσεως αυτού, την δυνατότητα διαμορφώσεως νέων λειτουργικών πλαισίων, διά τον προκαθορισμόν
της πορείας του ατόμου εντός του χρόνου του μέλλοντος

Η έννοια του μέλλοντος και ο προγραμματισμός εντός αυτού έχει σαφώς μεγαλυτέραν υποκειμενικήν διάστασιν, εν
σχέσει προς την έννοιαν του παρόντος και του παρελθόντος. Άτομα ευφυά, έχοντα πνευματικήν καλλιέργειαν
αντιλαμβάνονται το μέλλον υπό την γραμμικήν ευθυασμένην μορφήν αυτού, ήτοι ως χρόνον, ο οποίος δεν
επαναλαμβάνεται και παρ΄ όλην την ενδεχομένην ομοιότητα ωρισμένων στοιχείων αυτού προς αντίστοιχα στοιχεία
του παρελθόντος, εν τούτοις ούτος έχει, ευρύτερον, ιδίαν πορείαν και ίδιον περιεχόμενον. Επί ελλείψεως υψηλών
κινήτρων, αι προοπτικαί διαμορφώσεως του μέλλοντος είναι ιδιαιτέρως περιωρισμέναι, με αποτέλεσμα τούτο να

εκφράζη την κυκλοποίησιν41 των συνθηκών του παρόντος και του παρελθόντος και να αποβάλλη, κατά το μέγιστον,

την ευθυασμένην γραμμικήν διάστασιν αυτού42.

Η έννοια του σωματικού και ψυχικού εγώ και η ψυχοσωματική ενότης

Ιδιαιτέρας βαρύτητος είναι η αίσθησις και αντίληψις του σωματικού εγώ, τόσον υπό την σχηματοποιημένην
αντικειμενικήν μορφήν αυτού, όσον και υπό την έννοιαν της ψυχικής αποδοχής και της συμφιλιώσεως μετ΄ αυτού.

Η σχηματοποίησις του σωματικού εγώ, αποτελούσα σύνθετον και διηνεκή διεργασίαν, πραγματοποιείται κυρίως εις
τον φλοιόν του βρεγματικού λοβού από πληροφορίας, αι οποίαι συνεχώς συρρέουν εκ του οπτικού, ακουστικού και
αισθητικού φλοιού και επανατροφοδοτούνται από θαλαμικάς ώσεις, ενώ η ψυχική αποδοχή του σωματικού εγώ και
η συμφιλίωσις υπό την φιλοσοφικήν έννοιαν μετ΄ αυτού προϋποθέτει, συνεχή βρεγματοκροταφικήν και

μετωποκροταφικήν επικοινωνίαν43.

Η έννοια της ψυχοσωματικής ενότητος απαιτεί την συμμετοχήν του μετωπιαίου λοβού, εις τα νευρωνικά δίκτυα του
οποίου, η εγγεγραμμένη αντίληψις και συνειδητοποίησις του σωματικού εγώ συνδέεται κατά τρόπον άμεσον μετά
της νοητικής και ψυχικής λειτουργικότητος του ατόμου, εις άλλοτε άλλην έκτασιν.

Αναλόγως δε προς τας διαστάσεις, τας οποίας προσλαμβάνει η αποδοχή του σωματικού ή ψυχικού εγώ υπό του

ατόμου, θα διαμορφωθή και ο ψυχοσωματικός χαρακτήρ αυτού44, εις τον οποίον αι προτεραιότητες τόσον
περισσότερον αναβιβάζονται και εκλεπτύνονται, όσον ευρυτέραν διάστασιν καταλαμβάνει η ψυχική και νοητική

υπόστασις του ατόμου, εις το όλον περίγραμμα του ψυχοσωματικού Είναι αυτού45. Διά μέσου των διεργασιών
αμφοτέρων των μετωπιαίων λοβών, εν συνεργασία προς τους κροταφικούς λοβούς, αποκαλύπτονται και
εκφράζονται αι ψυχικαί λειτουργίαι του ανθρώπου και συνδέονται αύται μετά του σωματικού εγώ, εν συνεργασία

προς τον φλοιόν της νήσου του Reil και τον διεγκέφαλον46.

Εκ παραλλήλου η συνειδητοποίησις του σωματικού εγώ του ατόμου εις τον βρεγματικόν λοβόν και η σύγκρισις
αυτού μετά του σωματικού εγώ των ατόμων του περιβάλλοντος, η οποία πραγματοποιείται διά διεργασιών του
μετωπιαίου λοβού, ασκεί επίδρασιν επί του συναισθήματος του ατόμου και της διαμορφώσεως της κοινωνικής
συμπεριφοράς αυτού, η ψυχοπαθολογία της οποίας είναι τόσον μεγαλυτέρα, όσον η ψυχική συμφιλίωσις μετά του
σωματικού εγώ, η αποδοχή αυτού και η στροφή αυτού προς την πνευματικήν και νοητικήν διάστασιν είναι

πλημμελεστέρα47.

Η μετ΄ εμφάσεως εστίασις των ατόμων επί των χαρακτήρων του σωματικού εγώ αποτελεί το κύριον αίτιον, εκ
παραλλήλου, των διακρίσεων και προκαταλήψεων, αι οποίαι ενίοτε αναπτύσσονται εντός των κοινωνικού χώρου,
αναφερομένων εις το χρώμα, την φυλήν και την μορφήν των ανθρώπων, αι οποίαι πολλάκις κορυφούμεναι
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αλλοιώνουν την ηθικήν συνείδησιν της κοινωνίας και προσβάλλουν την έννοιαν της δικαιοσύνης, της ισοτιμίας, της
αξιοπρεπείας και του σεβασμού προς το ανθρώπινον πρόσωπον.

Διά προηγμένων μετωπιαίων διεργασιών, εις τας οποίας συμμετέχουν ευρύτατα νευρωνικά δίκτυα, ο άνθρωπος
δύναται να αντιληφθή την μεταφυσικήν διάστασιν του ψυχοσωματικού Είναι, να αισθανθή την υπέρβασιν του
ιστορικού χρόνου και να προγευθή την πορείαν αυτού εντός της αιωνιότητος, εις την οποίαν ούτος θα εξακολουθή

να διατηρή την εσωτερικήν συνοχήν και ενότητα αυτού48.

Ο λόγος

Η γλώσσα, η οποία πέραν της δυνατότητος, την οποίαν παρέχει εις την μεταξύ των ανθρώπων επικοινωνίαν, διά του

προφορικού και γραπτού λόγου, αποτελεί και ουσιώδες μέσον αναπτύξεως του εσωτερικού λόγου49, της σκέψεως
και του φιλοσοφικού στοχασμού.

Ο λόγος50 διαμορφούται επί σειράς συνθέτων νευρωνικών πλεγμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν εν τω συνόλω
αυτών τας περισσοτέρας φλοιϊκάς περιοχάς των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, συγκεκριμενοποιούμεναι, εν τούτοις, επί
εξειδικευμένων κέντρων, τα οποία αναπτύσσονται επί του μετωπιαίου, του κροταφικού, του βρεγματικού λοβού και
της βρεγματοϊνιακής περιοχής.

Η λειτουργία του λόγου συνίσταται εις την επιλογήν ευρείας σειράς συμβολικών εννοιών, διατυπουμένων διά
καταλλήλων ήχων, ήτοι των φωνημάτων και οπτικών συμβόλων, ήτοι των εγγραμμάτων, τα οποία δύνανται να
έχουν ιδεογραφικόν ή φωνογραφικόν χαρακτήρα, διά των οποίων εκφράζονται αι σκέψεις, αι παρατηρήσεις, αι
διαπιστώσεις, αι αποφάσεις, αι προσδοκίαι και αι, εν γένει, ψυχικαί διεργασίαι του ατόμου και καθίστανται
αντιληπταί αι σκέψεις των άλλων προσώπων, αναπτυσσομένης ούτω λεκτικής ή γραπτής επικοινωνίας μεταξύ των
ατόμων. Η αναγνώρισις και κατανόησις του λογου, υπό την προφορικήν ή την γραπτήν μορφήν αυτού, καθίσταται
εφικτή διά της αναπτύξεως εξειδικευμένων αισθητηριακών κέντρων, τα οποία συνεργάζονται αφ΄ ενός μεν μετά των
αντιστοίχων πρωτογενών φλοιϊκών κέντρων της ακοής και της οράσεως, αφ' ετέρου δε μετά των εξειδικευμένων
μετωπιαίων κέντρων της κριτικής αναλύσεως των προσλαμβανομένων προφορικών και γραπτών πληροφοριών.

Η παραγωγή, έκφρασις και εκπομπή του λόγου, προφορικού ή γραπτού συνεπάγεται αντιστοίχως την ανάπτυξιν και
διαμόρφωσιν εξειδικευμένων φλοιϊκών κινητικών κέντρων ομιλίας και γραφής, τα οποία συνεργάζονται αφ΄ ενός
μεν μετά των αισθητηριακών κέντρων κατανοήσεως του λόγου, αφ' ετέρου δε μετά των μετωπιαίων κέντρων της
κριτικής αναλύσεως του παραγομένου λόγου.

Εκ παραλλήλου, η συναισθηματική επένδυσις του λόγου καθίσταται αντιληπτή διά της αναπτύξεως αισθητηριακού
κέντρου αντιλήψεως της προσωδίας, ήτοι του συναισθηματικού χαρακτήρος του προσλαμβανομένου προφορικού
ή γραπτού λόγου και κινητικού κέντρου προσωδικής εκφράσεως, ήτοι συναισθηματικής επενδύσεως του
εκφραζομένου προφορικού ή γραπτού λόγου, αμφότερα των οποίων εντοπίζονται επί του δεξιού ημισφαιρίου, επί
δεξιοχείρων, ενώ το κύριον αισθητηριακόν και κινητικόν κέντρον του λόγου εντοπίζονται επί του επικρατούντος, επί
των δεξιοχείρων, αριστερού ημισφαιρίου.

Η επιλογή της καταλλήλου εκάστοτε λέξεως, διά την αρμονικήν, καταληπτήν και πλήρη διαμόρφωσιν ενός νοήματος
αποτελεί εξαιρετικώς σύνθετον νευρωνικήν λειτουργίαν, εις την οποίαν μετέχουν τα εξειδικευμένα φλοιϊκά κέντρα
διαμορφώσεως του λόγου και συνεργάζονται μετ΄αυτών πυκνά φλοιοθαλαμικά και θαλαμοφλοιώδη νευρωνικά
δίκτυα, επικοινωνούντα μετά εκτεταμένων περιοχών κριτικής αναλύσεως, εντοπιζομένων εις τον μετωπιαίον λοβόν,
αμφοτέρων των ημισφαιρίων. Όσον περισσότερον δε καλλιεργείται και εμπλουτίζεται ο λόγος, τόσον περισσότερα
νευρωνικά δίκτυα εντάσσονται εις την διαμόρφωσιν της ευστοχίας και της γλαφυρότητος αυτού, εντός των
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δυνατοτήτων, τας οποίας παρέχει η νευρωνική πλαστικότης και η μετασυναπτική διαφοροποίησις των δενδριτικών

ακανθών51.

Τα όρια του λόγου διευρύνονται, διά της συμμετοχής, εις την έκφρασιν και έμφασιν αυτού, αφ΄ ενός μεν της μιμικής
εκφράσεως του προσώπου του ομιλούντος ή του ακροωμένου προσώπου, αφ΄ ετέρου δε της καταλλήλου κινητικής
συμπεριφοράς των χειρών και της κεφαλής αυτού.

Το περιεχόμενον του λόγου, προφορικού ή γραπτού και ο εύγλωττος τρόπος εκφράσεως αυτού, διά της καταλλήλου
επιλογής της γλώσσης, των λέξεων, της συντάξεως, του τονισμού και της προσωδίας αυτού, αποτελούν συνάρτησιν
της παιδείας, της πνευματικής καλλιεργείας, του χαρακτήρος, της προσωπικότητος και του συναισθηματικού
υποβάθρου του ατόμου, καθ΄ όσον διά του λόγου εν τω συνόλω αντικατοπτρίζεται ουσιώδες μέρος της εσωτερικής

ζωής αυτού52.

Ο εσωτερικός λόγος, τα βαθέα συναισθήματα, αι ενδότεραι σκέψεις, παραλλήλως προς την φαντασίαν, αποτελούν
μη εκδηλουμένας διεργασίας, αι οποίαι όμως διαδραματίζουν ουσιώδη και πολλάκις καθοριστικής βαρύτητος ρόλον
εις την φιλοσοφικήν θεώρησιν του ατόμου, τας αξίας, τας αρχάς, την συμπεριφοράν αυτού και την όλην θέσιν αυτού
εντός του κοινωνικού χώρου.

Ιδιαιτέραν βαρύτητα διά την φιλοσοφίαν έχει η εξωτερίκευσις της εσωτερικής ζωής του ατόμου, υπό την μορφήν
του γραπτού λόγου, των σχημάτων συμπεριφοράς ή των έργων της τέχνης, διά των οποίων αποκαλύπτεται ο
εσωτερικός κόσμος του ατόμου, καθ΄ όσον αποτελούν ταύτα αληθείς θυρίδας, διά των οποίων προβάλλονται αι
εσωτερικαί ψυχικαί διεργασίαι. Η εξωτερίκευσις αύτη, υπό την νευρολογικήν απλουστευμένην μάλλον έννοιαν,
στηρίζεται εις έν σύστημα αποδοχής των εξωτερικών πληροφοριών, εναρμονίσεως αυτών μετά των εσωτερικών
ψυχικών στοιχείων του ατόμου και εξωτερικεύσεως αυτών, υπό την ιδιαιτέραν διά το άτομον σχηματοποιημένην
μορφήν, διά υποκειμενικής επιλογής των μέσων και των τρόπων εκφράσεως.

Εν τούτοις, πέραν της υποκειμενικής ερμηνείας υπό των διαφόρων ατόμων, τα φαινόμενα της νοητικής και ψυχικής
εκφράσεως του ανθρώπου, ως προσώπου, διατηρούν την δυνατότητα να εγκλείουν την ιδικήν των αλήθειαν,

δεδομένου ότι η αλήθεια53 καθ΄ εαυτήν εκφράζει την έννοιαν του όντος54.

Η σύλληψις της εννοίας της αληθείας και του απολύτου αποτελούν ιδιαιτέρως δυσχερή και σύνθετον νευρωνικήν
διεργασίαν, πραγματοποιουμένην κυρίως εις τας φλοιϊκάς επιφανείας του βρεγματικού λοβού και του
προμετωπιαίου φλοιού. Εξ αυτών, η αληθής μεν υπόστασις των στοιχείων του αισθητού κόσμου, διέρχεται διά των
διεργασιών της αισθητικοαισθητηριακής αντιλήψεως και εκτιμάται εις τας μετωπιαίας φλοιϊκάς περιοχάς της
κριτικής αναλύσεως και συσχετίσεως των πραγματικών εννοιών, εκάστη των οποίων έχει ιδίαν αισθητήν υπόστασιν,
η αλήθεια δε η εκφραζομένη διά του κόσμου των ιδεών, μη έχουσα αισθητήν υπόστασιν, αλλά νοητήν τοιαύτην,
φέρεται εις την κυρτότητα και την κάτω επιφάνειαν του μετωπιαίου λοβού, ένθα υφισταμένη αύτη κριτικήν
ανάλυσιν, ενσωματούται εις διαφορετικήν έκτασιν και βάθος δι΄ έκαστον άτομον, εις το ιδεολογικόν και αξιολογικόν
περιεχόμενον της συνειδήσεως αυτού.

Κατά τους προσωκρατικούς φιλοσόφους όλον το σκέπτεσθαι του ανθρώπου, όλος ο εσωτερικός λόγος αυτού,

αιρόμενος εκ της καθημερινότητος, θα πρέπη να στέφεται εις την αναζήτησιν της Αληθείας και του όντως όντος55.

Ούτως, ο Παρμενίδης και ο Ηράκλειτος56 εκφράζουν την αξίαν του απολύτου, ο πρώτος μεν υπό την έννοιαν του

Είναι, ο δεύτερος δε υπό την έννοιαν του Γίγνεσθαι57. Το Είναι του Παρμενίδου, εν τούτοις, δεν εκφράζει
στατικότητα, καθ'όσον αποτελεί το σταθερόν υπόβαθρον του Γίγνεσθαι ή την διαμορφωμένην έκφρασιν αυτού,
καθ΄ όσον διά του Γίγνεσθαι αγόμεθα εις το Είναι και το Είναι εκ παραλλήλου δύναται να διαφοροποιηθή εις έν
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διηνεκές Γίγνεσθαι. Η έννοια της στατικότητος είναι μακράν της αληθούς λειτουργικότητος του εγκεφάλου, ο οποίος
χαρακτηρίζεται υπό διηνεκούς δυναμικότητος, εις τα πλαίσια της οποίας αμφιδρόμως ενισχύονται το Είναι και το
Γίγνεσθαι.

Εντός του Γίγνεσθαι, περιλαμβάνεται η ολότης του παντός, η οποία ολοκληρούται έτι μάλλον διά της δυνατότητος
της συνεχούς μεταβλητότητος και αναβαθμίσεως της ψυχοσωματικής υποστάσεως του ανθρώπου, η οποία
αναφερομένη εις έν υψηλόν αξιολογικόν σύστημα διασφαλίζει την συνεχή πορείαν αυτού προς την τελείωσιν και το

απόλυτον58.

1. Το νευρικόν σύστημα του ανθρώπου επιτελεί πληθώραν νοητικών λειτουργιών, εκ των πλέον κατανοητών έως τας πλέον συνθέτους.
Η αντίληψις, η μάθησις, η προσοχή, η μνήμη, ο προγραμματισμός, η επίλυσις προβλημάτων, η γλώσσα και ο λόγος, η συμπεριφορά
και το συναίσθημα αποτελούν αδιαλλείπτους λειτουργίας, εις τας οποίας εμπλέκεται όλον το ψυχοσωματικόν Είναι του ανθρώπου,
ενώ εκ παραλλήλου η σκέψις, μία ιδιαιτέρως σύνθετος νοητική λειτουργία, διαδραματίζει καθοριστικόν ρόλον εις την συμπεριφοράν
του ατόμου και την επικοινωνίαν του μετά του εαυτού του και του περιβάλλοντος. Διά τας λειτουργίας αυτάς συγκροτούνται
ευρύτατα νευρωνικά δίκτυα, εις τους λοβούς των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και τον οπτικόν θάλαμον, εις τα οποία εντάσσονται
εκατομμύρια νευρικών κυττάρων και άπειρος αριθμός νευρωνικών συνάψεων.

2. Η μηχανιστική θεώρησις των νευροεπιστημών προσπαθεί να ερμηνεύση την σχέσιν αιτίου και αιτιατού εις όλας τας νοητικάς και
ψυχικάς διεργασίας και εκφράσεις του ατόμου, εις σημείον ώστε αι πλείσται των διεργασιών να αναπτύσσωνται επί προτύπων
εξηρτημένων σχέσεων και να αποτελούν έτοιμα βάθρα αναπτύξεως περαιτέρω διεργασιών κατά την πορείαν του ατόμου. Απλά
αισθήματα, ως είναι το άλγος ερμηνεύονται μόνον, επί τη βάσει του τρόπου και του τύπου διεγέρσεως των τύπου C-νευρικών ινών,
χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν η σημαντική συμβολή της ψυχικής υποστάσεως, η οποία μετέχει ευλόγως εις την εσωτερίκευσιν όλων
των αισθημάτων, εκ των απλουστέρων έως των πλέον συνθέτων. Κατά την μηχανιστικήν θεώρησιν, υπό την πλέον απλή και
παραστατικήν έννοιαν, υφίσταται έν άνυσμα εισόδου ενός ερεθίσματος ή μίας πληροφορίας, πραγματοποιείται η ανάλυσις και η
επεξεργασία αυτής εις τας δομάς του κεντρικού νευρικού συστήματος, καταγράφεται αύτη διά της μνήμης και εν συνεχεία
διαμορφούται το άνυσμα της απαντήσεως, της αντιδράσεως ή της εξωτερικεύσεως των διεργασιών του νευρικού συστήματος, αι
οποίαι επραγματοποιήθησαν συναρτήσει της ληφθείσης πληροφορίας. Η αρχή αύτη είναι ιδιαιτέρως ανεπαρκής διά να ερμηνεύση
τας ψυχικάς και ανωτέρας νοητικάς διεργασίας του ανθρώπου, αι οποίαι συνθέτουν το μείζον περιεχόμενον της εσωτερικής ζωής
αυτού. Βλέπε σχετικώς Woodward, James (2003). Making Things Happen: A Theory of Causal Explanation. Oxford: Oxford University
Press.

3. Σημαντικόν βήμα εις την σύνδεσιν της φιλοσοφίας μετά των νευροεπιστημών υπήρξεν η δημοσίευσις του έργου της Patricia
Churchland το 1986 υπό τον τίτλον Neurophilosοphy, εις το οποίον αύτη εισήγαγεν την φιλοσοφίαν των επιστημών εις τας
νευροεπιστήμας και παρουσίασεν τα δεδομένα των νευροεπιστημών εις την φιλοσοφίαν, υπογραμμίζουσα ότι τα όρια της
φιλοσοφίας και των νευροεπιστημών είναι ασαφή. Βλέπε σχετικώς Churchland, Patricia (1986) Neurophilosophy. Cambridge, MA: MIT
Press.

4. Βλέπε σχετικώς, επ΄αυτού, την εργασίαν των Hawkins, Richard and Kandel, Eric (1984) "Is There a Cell-Biological Alphabet for
Learning?" Psychological Review. 91, 375-391.

5. Χαρακτηριστική ακραία δυϊστική θέσις είναι η διατυπουμένη υπό του Καρτεσίου "Ο voυς διά τoυ oπoίoυ είμαι, αυτό τo oπoίov είμαι,
είvαι τελείως διαχωρισμέvoς εκ τoυ σώματoς" Descartes R: Discourses on method and the meditation. Middlesex 1979, p.59. Εν
αντιθέσει προς τον Descartes και τον Hegel, ο Kierkegaard απoρρίπτει τηv έvvoιαv τoυ δυϊσμoύ εις τov άvθρωπov, προσπαθεί δε διά
της εισαγωγής της εννοίας του πνεύματος, να συνθέση εις ενιαίαν ενότητα την ψυχοσωματικήν υπόστασιν του ανθρώπου. Αvάμεσα
εις τo αvθρώπιvov σώμα, τo oπoίov υπόκειται εις τας συvεπείας τoυ χρόvoυ, της νόσου, της φθοράς και της φυσικής μεταβλητότητος,
και εις τηv ψυχήv, η oπoία υπέρκειται τoυ χρόvoυ, υπάρχει τo πvεύμα, τo oπoίov εvώvει συχρόvως και τας δύo αυτάς υπoστάσεις και
τας εvαρμovίζει εις κoιvήv λειτoυργικότητα: "Ο άvθρωπoς απoτελεί τηv σύvθεσιv της ψυχής και τoυ σώματoς. Αλλά, η σύvθεσις αύτη
δεv θα ήτo καταvoητή εάv δεv επετυγχάvετo διά μέσoυ εvός τρίτoυ παράγovτoς. Ο παράγωv αυτός είvαι τo πvεύμα" S. Kierkegaard:
The sickness unto death. W. Lowry. New Jersey 1974, pp. 163-164. H υπαρξιακή αvθρωπoλoγία απoμακρύvεται σαφώς από τας τάσεις
διαχωρισμoύ της ψυχής εκ τoυ σώματoς, καθ' όσov τo σώμα κατ' αυτήv απoτελεί έv άρρηκτov και αvαπόσπαστov στoιχείov τoυ
αvθρωπίvoυ Είvαι, εv τω πλαισίω της απoλύτoυ ψυχoσωματικής εvότητoς της αvθρωπίvης υπάρξεως. Τo άτoμov, ως συγκεκριμέvov
πρόσωπov, είvαι ελεύθερov vα πρoβή εις τας καταλλήλoυς δι' αυτό επιλoγάς τωv επί μέρoυς αξιώv και παραμέτρωv της ζωής τoυ,
χωρίς vα υπόκειται εις τoυς vόμoυς και τας αρχάς της αvαγκαιότητoς. Εv μέσω τωv υπαρχoυσώv δυvατoτήτωv, η υπόστασις εκάστoυ
πρoσώπoυ δύvαται vα πρoβή ελευθέρως και ακωλύτως εις τηv επιλoγήv τωv εvαρμovιζoμέvωv προς αυτήν αρχώv, αι οποίαι
ανταποκρίνονται εις τας βαθυτέρας αυτής πρoσδoκίας.
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6. "Κενός εκείνου φιλοσόφου λόγος, υφ' ού μηδέν πάθος ανθρώπου θεραπεύεται, ώσπερ γαρ ιατρικής ουδέν όφελος μη τας νόσους των
σωμάτων εκβαλλούσης, ούτως ουδέ φιλοσοφίας, ει μη το της ψυχής εκβάλλει πάθος" Πορφυρίου προς Μαρκέλλαν 31.

7. Η διάτομή των συνδέσμων των εγκεφαλικών ημισφαιρίων , η οποία πραγματοποιείται εις περιπτώσεις μη αναταξίμου επιληψίας ή εις
νευροχειρουργικάς επεμβάσεις επί νεοπλασματικών εξεργασιών κατέδειξεν, ότι επέρχεται ουσιώδης αλλοίωσις της προσωπικότητος
του πάσχοντος μετά την επέμβασιν και ενίοτε εμφανής διχασμός εις την σημπεριφοράν και την λήψιν αποφάσεων αυτού, ως να
διίσταται το Είναι του ατόμου. Βλέπε σχετικώς Nagel, Thomas (1971) "Brain Bisection and the Unity of Consciousness" Synthese. 25,
396-413. Εν τούτοις εις σειράν ασθενών, οι οποίοι υπέστησαν διαχωρισμόν των δύο ημισφαιρίων, μελετηθέντων εκτενώς υπό του
Akelaitis, δεν παρετηρήθησαν μετεγχειρητικώς ουσιώδεις διαταραχαί εις την συμπεριφοράν και εις την έκφρασιν του λόγου.

8. Ο Daniel Dennet αναφέρει σχετικώς επί της συνειδήσεως "Η ανθρωπίνη συνείδησις είναι το τελευταίον μυστήριον το οποίον υπάρχει
ακόμη". Υπήρξαν και άλλα μυστήρια όπως το μυστήριον της προελεύσεως του σύμπαντος, το μυστήριον της ζωής, το μυστήριον της
φύσεως του χρόνου,της βαρύτητος. Δεν έχομεν ακόμη τας τελικάς απαντήσεις επί των μυστηρίων αυτών, αλλά έχομεν την
δυνατότητα να ακολουθήσωμεν ένα συγκεκριμένον τρόπον σκέψεως επ' αυτών. Διά την συνείδησιν δεν συμβαίνει το ίδιον. Η
συνείδησις παραμένει ακόμη και σήμερον έν θέμα, διά το οποίον και οι δεινότεροι στοχασταί ευρίσκονται εις πλήρη αδυναμίαν" Ο
McGinn εκφράζων την απορίαν του διά την ερμηνείαν του φαινομένου της συνειδήσεως λέγει χαρακτηριστικώς "Ενώ γνωρίζομεν, ότι
ο εγκέφαλος αποτελεί την έδραν της συνειδήσεως εν τούτοις δεν γνωρίζομεν κατά ποίον τρόπον το ύδωρ της υλικής υποστάσεως
του εγκεφάλου καθίσταται ό οίνος της συνειδήσεως". Κατά τον Llinas η συνείδησις συνδέεται μετά των θαλαμοφλοιϊκών κυκλωμάτων,
εις τα οποία αι εκφορτίσεις της τάξεως των 40 Hz σηματοδοτούν το όνειρον και την εγρήγορσιν. 

9. Υπό την νευροφυσιολογικήν έννοιαν, η συνείδησις εδράζεται εις σειράν νευρωνικών σχηματισμών, οι οποίοι εντοπίζονται εις τους
πυρήνας της ραφής του εγκεφαλικού στελέχους, την κεντρικήν φαιάν ουσίαν πέριξ του υδραγωγού, τον οπτικόν θάλαμον, την κάτω
επιφάνειαν του μετωπιαίου φλοιού και εν κατακλείδι εις τον φλοιόν των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Η επικοινωνία του οπτικού
θαλάμου και ιδίως των ενδοπεταλίων πυρήνων αυτού μετά των νευρώνων του φλοιού διαδραματίζει σημαντικόν ρόλον εις την
διατήρησιν της συνειδήσεως. Αι θαλαμοφλοιϊκαί συνδέσεις διαδραμτίζουν σημαντικόν ρόλον εις τον ύπνον και την εγρήγορσιν, την
προσοχήν και την βραχείαν μνημονικήν καταγραφήν, εις την οποίαν σημαντικόν ρόλον διαδραματίζει εκ παραλλήλου το σύστημα
του κρικοειδούς λοβού και ιδίως ο ιππόκαμπος. Το χολινεργικόν σύστημα, εκ παραλλήλου, εκ του βασικού πυρήνος του Meynert,
διατηρεί εις ενάργειαν τον φλοιόν των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και καθιστά ενεργητικήν την προσοχήν του ατόμου, διά να δύναται
να προσλαμβάνη τούτο, κατά άρτιον τρόπον, τας παρεχομένας πληροφορίας, να αναλύη, να καταγράφη και να επεξεργάζεται
πληρέστερον αυτάς, εις σημείον ώστε το άτομον να μετέχη πλήρως, κατά λειτουργικόν τρόπον, εις τας συνθήκας του περιβάλλοντος.
Βλέπε συν τοις άλλοις και τας εργασίας του (α) Paul Churchland (1995) The Engine of Reason, The Seat of the Soul. Cambridge, MA:
MIT Press και (β) Churchland P και Churchland P (1997) "Recent Work on Consciousness: Philosophical, Empirical and Theoretical."
Seminars in Neurology. 17, 101-108. Επί των διαταραχών της συνειδήσεως υπό την νευρολογικήν και νευροφυσιολογικήν έννοιαν
βλέπε επίσης και Μπαλoγιάvvης ΣΙ: Η κλιvική εκτίμησις τoυ εις κωματώδη κατάστασιv ευρισκoμέvoυ ασθεvoύς. Εις Θ.
Παπαπετρόπoυλoς (Εκδ) Τα επέιγovτα εις τηv Νευρoλoγίαv. Διαγvωστική και θεραπευτική αvτιμετώπισις. Πάτραι 2000.

10. Η ψυχοσωματική ενότης αποτελεί ουσιώδη οντολογικήν έννοιαν,η οποία απησχόλησεν εν εκτάσει την φιλοσοφίαν και τας
νευροεπιστήμας. Ήδη ο Descartes ισχυρίζετο ότι το κωνάριον ή επίφυσις αποτελεί το ουσιώδες σημείον της ψυχοσωματικής ενώσεως
ή τον κρίκον συνδέσεως της ψυχής μετά του σώματος. Τρείς αιώνας μετά τον Descartes, ο John Eccles υπέθεσεν ότι τα πολυάριθμα
δενδριτικά πεδία των νευρικών κυττάρων, τα οποία είναι πλήρη δενδριτικών ακανθών, αποτελούν τα σημεία συνδέσεως της ψυχής
μετά του σώματος.

11. Βλέπε σχετικώς την χαρακτηριστικήν περίπτωσιν Ζazetsky, ενός στρατιώτου, ο οποίος υπέστη ευρείαν βλάβην εις την
βρεγματοϊνιακήν περιοχήν του αριστερού ημισφαιρίου, συνεπεία της οποίας τόσον η αυτοβιογραφική μνήμη όσον και η εξ
αντικειμένου τοιαύτη κατέστησαν ανέφικτοι. Η περίπτωσις αύτη αναλύεται διεξοδικώς υπό του Luria εις το έργον του The man with
the shattered world. Cambridge, Harvard University press 1987.

12. Κατά τους στωϊκούς ελεύθερος, κατ΄ουσίαν, είναι ο σοφός, διότι αντλεί την δύναμιν της ελευθερίας αυτού από τον θείον νόμον,
ευρισκόμενος εις πλήρη αρμονίαν μετά της φύσεως. Stoicorum Veterum Fragmenta H. von Arnim ΙΙΙ.  567, (Stuttgart 1903-1905).

13. Η έννοια της αυτονομίας του ανθρωπίνου προσώπου έχει ιδιαιτέραν θέσιν εις τον φιλοσοφικόν στοχασμόν του Immanuel Kant. Η
έκτασις όμως και οι χαρακτήρες της αυτονομίας αποτελούν συνάρτησιν των νοητικών δυνατοτήτων του ατόμου, της αυτογνωσίας και
αυτοσυνειδητοποιήσεως αυτού, εν συνδυασμώ προς το μέτρον της βουλητικής ισχύος αυτού, η οποία διαμορφούται εκ νευρωνικών
διεργασιών, πραγματοποιουμένων εις την έσω επιφάνειαν του κροταφικού λοβού αμφοτέρων των εγκεφαλικών ημισφαιρίων.

14. Βλέπε σχετικώς Donald Hebb The Organization of Behavior (1949). Ούτος συνεδύασεν τους νευρωνικούς μηχανισμούς μετά των
νευροψυχολογικών φαινομένων και κατέδειξεν την αξίαν της διαμορφώσεως νευρωνικών δικτύων, διά την ανάλυσιν της
πληροφορίας, την ορθήν παρατήρησιν και αντίληψιν αυτής και την συνεπεία αυτής εμφάνισιν εκδηλώσεων, αι οποίαι ανάγονται εις
την σφαίραν της συμπεριφοράς και αποτελούν καρπόν της επιδράσεως των πληροφοριών επί του ψυχολογικού υποβάθρου του
ατόμου. Ομοίως αξιόλογον είναι το έργον του Kandel, Eric: Cellular Basis of Behavior. San Francisco: W.H. Freeman. 1976.
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15. Διά τov Kierkegaard η παρατήρησις τωv εξωτερικώv φαιvoμέvωv και η διείσδυσις εις τηv ερμηvείαv τωv ιστoρικώv γεγovότωv
στερείται ιδιαιτέρας αξίας. Ο άvθρωπoς πρέπει vα διεισδύση εις τα βάθη της ιδικής τoυ ψυχής και vα αvαζητήση κυρίως τηv
ερμηvείαv τωv εσωτερικώv γεγovότωv και φαιvoμέvωv. Πρέπει vα ζή επί τη βάσει τωv ιδικώv τoυ εσωτερικώv κιvήτρωv και vα
ακoλoυθή, μετά πάθoυς, τηv πoρείαv τωv εσωτερικώv αληθειώv τoυ, αvαζητώvτας πάvτoτoτε τo αιώvιov. Ο άνθρωπος πρέπει να
διατηρή πάντοτε την αυθεντικότητα αυτού, πρέπει να παραμένει πάντοτε ο αυτός. Τούτο καθίσταται εφικτόν όταν αναζητεί διηνεκώς
ούτος το Είναι του, φερόμενος εκ του Υφίστασθαι εις το Είναι.

16. Η αισθητική αντίληψις είναι μία σειρά διεργασιών, αναλύσεως των πληροφοριών, αι οποίαι εισρέουν εις τον εγκέφαλον διά των
αισθητηρίων οργάνων και των αισθητικών οδών, αξιολογήσεως και αξιοποιήσεως αυτών, με κύριον σκοπόν την δυνατότητα της
επικοινωνίας του ατόμου μετά του περιβάλλοντος, της εγκαίρου αντιλήψεως των μεταβολών, αι οποίαι επέρχονται εις αυτό και της
καταλλήλου και σκοπίμου απαντήσεως εις αυτάς. Βλέπε Steven Priker: Visual cognition. An. introduction. Cognition 1984;18:66.

17. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικόν, ότι κατά τους Νεοπλατωνικούς και ιδιαιτέρως κατά τον Πλωτίνον, το κάλλος εις την τέχνην στηρίζεται
επί της εννοίας του Είδους, το οποίον ευρίσκεται εις την ψυχήν και ουχί εις τους οφθαλμούς του καλλιτέχνου, υπογραμμιζομένης
ούτω της υποκειμενικής διαστάσεως της αισθητικής αντιλήψεως (Ενν. V, 8.1).

18. Τα γεωμετρικά σχήματα είναι πληρέστερον αντιληπτά και πλέον ευδιάκριτα των ετέρων σχημάτων. Από την προσπάθειαν
εναρμονίσεως των απλών γεωμετρικών σχημάτων μετά της θεωρίας της σχετικότητος ανεφύησαν αι πρώται κυβιστικαί τάσεις.

19. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα του αισθητικού παραδόξου εκφράζεται εις τα περισσότερα των έργων του Hieronymus Bosch και εις
τας παραστάσεις του Grunewald εις την μέσην και κατωτέραν σειράν του τέμπλου του Inshenheim (Inshenheim Altar).

20. Κατά τον Vygotsky έκαστον έργον τέχνης πρέπει να θεωρηθή, ότι αποτελεί έν σύστημα ερεθισμάτων, τα οποία συνειδητώς είναι
ωργανωμένα διά να προκαλέσουν αισθητικάς αντιδράσεις. Δυνάμεθα να αντιληφθώμεν και να αναδομήσωμεν την αντίδρασιν όταν
αναλύσωμεν την δομήν του ερεθίσματος. Βλέπε σχετικώς Vygotsky: Psihologija Iskustva. Moskva 1968, pp39.

21. Είναι ιδιαιτέρως ευρείαι αι διαστάσεις, τας οποίας προσλαμβάνει η αφαίρεσις εις την ζωγραφικήν. Επί παραδείγματι, δια της
αφαιρέσεως ο Kandinsky προσεπάθησεν να προσεγγίση την ζωγραφικήν προς την μουσικήν. Επίστευεν ούτος, ότι οι παρατηρηταί
των έργων του θα ηδύναντο να ακούσουν να εκφράζωναι ταύτα διά των ήχων της μουσικής. Ο Seurat, εκ παραλλήλου, ο οποίος
είχεν βαθέως επηρεασθή από τας θεωρίας των Blanc και Henry, επίστευεν εις την ιδιαιτέραν ψυχολογικήν επίδρασιν την οποίαν
ασκούν αι απλαί γραμμαί, αι οποίαι έχουν, εκάστη εξ αυτών, διαφορετικόν προσανατολισμόν. Ο Charles Blanc επίστευεν, ότι αι απλαί
ευθείαι γραμμαί αποτελούν το σύμβολον της ενότητος, ενώ αι καμπύλαι το σύμβολον του διαχωρισμού. Είναι ενδιαφέρον, ότι το
πρώτον εργαστήριον μελέτης της αισθητικής ιδρύθη υπό του Gustav Feschner το 1876, ο οποίος εισήγαγεν μαθηματικάς μεθόδους
διά τον έλεγχον της αισθήσεως, αι οποίαι διεμόρφωσαν τα θεμέλια της πειραματικής φυσιολογίας.

22. Ακόμη και απλαί ευθείαι γραμμαί είναι δυνατόν να επηρεάσουν το συναίσθημα του ατόμου. Κατά τον Blanc γραμμαί, αι οποίαι
φέρονται οριζοντίως προκαλούν ηρεμίαν και εσωτερικήν ειρήνην, γραμμαί, αι οποίαι ανέρχονται προκαλούν χαράν και γραμμαί, αι
οποίαι φέρονται κατιόντως προκαλούν θλίψιν. Τας αυτάς απόψεις συμμερίζονται και οι Mondrian, Klee και Κandinsky.

23. Κατά τον Henry, η τέχνη είναι ανάλογος προς την επιστήμην. Η μεν επιστήμη παρέχει την αλήθειαν, η δε τέχνη την ωραιότητα και την
αρμονίαν, διά της οποίας ο άνθρωπος ανέρχεται εκ του κόσμου της μετριότητος και της καθημερινότητος εις τον κόσμον των ιδεών
και της εσωτερικής ευεξίας και πληρότητος. Ο καλλιτέχνης είναι, κατ΄ ουσίαν, ψυχοθεραπευτής, ο οποίος βοηθεί να εξέλθη το άτομον
εκ του χώρου των αντιθέσεων και της καταπιέσεως, η οποία ασκείται εις την σύγχρονον κοινωνίαν και να στραφή προς τον χώρον
της εσωτερικής αρμονίας. Ο Henry εισήγαγεν την επιστημονικήν αισθητικήν, επιδράσας σημαντικώς εις το έργον των Seurat των
Signac.

24. Εκ των αισθήσεων, άλλαι μεν έχουν εκλεκτικότητα, ως είναι η όρασις, κατά την οποίαν το άτομον δύναται ανά πάσαν στιγμήν να
επιλέξη το αντικείμενον της αισθητηριακής προσλήψεως, άλλαι δε στερούνται εκλεκτικότητος, ως είναι η ακοή, κατά την οποίαν το
άτομον εκτίθεται εις όλας τας ακουστικάς πληροφορίας του χώρου εντός του οποίου ευρίσκεται, χωρίς να δύναται εκλεκτικώς να
απομονώση ωρισμένας εξ αυτών, άνευ της χρησιμοποιήσεως τεχνητών μέσων ή άνευ της διεργασίας του ψυχικού αποκλεισμού
αυτού. Η όρασις εις τον χώρον της συγχρόνου ψυχολογίας χρησιμοποιείται εν εκτάσει διά να διαμορφώση έν ιδιαίτερον ψυχολογικόν
υπόβαθρον και ενδεχομένως έν ιδιαίτερον φιλοσοφικόν πλαίσιον, εντός του οποίου το άτομον θα αναπτύξη την κοινωνικήν
λειτουργικότητα του. Εις ωρισμένας χώρας, οι καλλιτέχναι συνεργάζονται μετά των ψυχολόγων, διά να διαμορφώσουν διά των έργων
των, εις τον χώρον των εικαστικών τεχνών και της μουσικής, ένα έμμεσον κώδικα πληροφοριών, ικανόν να εμφυτεύση νοήματα, να
προκαλέση συναισθήματα και να κινητοποιήση την έκφρασιν ενός συγκεκριμένου σχήματος συμπεριφοράς.

25. Ο τρόπος, διά του οποίου το άτομον επιζητεί να καταστή αντιληπτόν υπό του περιβάλλοντος του, αποσπών την προσοχήν των
ανθρώπων διά της όλης εμφανίσεως του, των λόγων του και της συμπεριφοράς του, αντικατοπτρίζει την θέσιν του προς εαυτόν, τον
βαθμόν της αυτοεκτιμήσεως του, την βαρύνουσαν αξίαν, την οποίαν δίδει εις την εντύπωσιν την οποίαν παρέχει εις το περιβάλλον
του και εις την γνώμην, η οποία διατυπούται δι΄αυτό, την ανάγκην της αυτοεπιβεβαιώσεως του, την βαθυτέραν αγωνίαν του, τα
φοβικά βιώματα αυτού και την εν γένει βαθυτέραν φιλοσοφίαν αυτού. Ούτως, ο τρόπος, διά του οποίου θα ήθελεν το άτομον να
καταστή αντιληπτόν υπό του περιβάλλοντος διαφέρει ευρέως εις τον Αριστοτέλην, τον Πλωτίνον, τον Sartre και τον Freud.



Encephalos Journal

http://www.encephalos.gr/full/46-1-01g.htm[22/11/2012 6:01:39 µµ]

26. Υφίσταται σημαντική χρονική διάστασις μεταξύ της οπτικής και ακουστικής πληροφορίας. Δεδομένου, ότι το φώς κινείται πολύ
ταχύτερον του ήχου, η οπτική αντίληψις προηγείται κατά κανόνα της ακουστικής τοιαύτης, Μόνον οπτικοακουστικά ερεθίσματα,
απέχοντα από το άτομον κατά 10 μέτρα, δύνανται να καταστούν αντιληπτά υπό του εγκεφάλου συγχρόνως. Η χρονική διάστασις, η
οποία υφίσταται εις την αντίληψιν των εις μακράν απόστασιν ευρισκομένων οπτικοακουστικών ερεθισμάτων, συνεπάγεται και την
χρονικήν διάστασιν εις την συνειδητοποίησιν αυτών και εις την απάντησιν προς αυτά. Η σημαντική ταχύτης, εις την αντίληψιν των
οπτικών ερεθισμάτων, αποτελεί ενδεχομένως και έν εκ των ισχυροτέρων αιτίων της προτεραιότητος, την οποίαν αποκτούν, συν τω
χρόνω, τα οπτικά ερεθίσνατα και αι οπτικαί πληροφορίαι, εν σχέσει προς τας ακουστικάς τοιαύτας και εις την διά οπτικών μέσων,
κατά το πλείστον, εξωτερίκευσιν της ψυχικής ζωής του ατόμου, τόσον εις τον χώρον της τέχνης, όσον και της καθ΄ ημέραν
λειτουργικής εκφράσεως αυτού.

27. Η συναισθηματική αύτη διακίνησις περιγράφεται κατά εύγλωττον τρόπον υπό του Kierkegaard εις "Τα κρίvα τoυ αγρoύ και τα πετειvά
τoυ oυραvoύ" σελ. 320: "Εις τo βάθoς της ζωής τoυ πoιητoύ υπάρχει η απελπισία και η αγωvία, διά vα πραγματoπoιήση αυτά τα oπoία
επιθυμεί. Μέσα από τηv απελπισίαv γεvvάται η επιθυμία. Αλλά η επιθυμία γεvvά τηv θλίψιv, καθ' όσov είvαι αληθές, ότι η επιθυμία
παρηγoρεί μόvov πρoσωριvώς και εάv πρoσέξωμεv καλλίτερov, θα ίδωμεv ότι κατ΄ oυσίαv δεv παρηγoρεί καθ' όλoυ. Ως εκ τoύτoυ, η
επιθυμία είvαι η παρηγoρία, η oπoία δημιoυργεί τηv θλίψιv. Παράδoξoς αvτίφασις! Ναι, αλλά o ίδιoς o πoιητής είvαι μία αvτίφασις. Ο
πoιητής είvαι τo τέκvov τoυ πόvoυ, παρά τo γεγovός ότι o πατήρ τoυ τov απoκαλεί τέκvov της χαράς. Μέσα από τov πόvov γεvvάται
η επιθυμία τoυ πoιητoύ, η έvτovoς και επιτακτική επιθυμία, η oπoία ευφραίvει τηv καρδίαv τoυ αvθρώπoυ, περισσότερov από τov
oίvov".

28. "Τούτων δε πάντων αρχή και το μέγιστον αγαθόν η φρόνησις, δι' ό και φιλοσοφίας τιμιώτερον υπάρχει φρόνησις, εξ ής αι λοιπαί
πάσαι πεδύκασιν αρεταί, διδάσκουσα ως ουκ έστιν ηδέως ζην άνευ του φρονίμως και καλώς και δικαίως, ουδέ φρονίμως και καλώς
και δικαίως άνευ του ηδέως". Επικούρου Επιστολή προς Μενοικέα 132.

29. H αξία της εμπειρίας εις τηv αvαζήτησιv της αληθείας υπoγραμμίζεται παραστατικώς υπό τoυ Kierkegaard εις τηv αλληγoρικήv
περιγραφήv της θυέλλης: "Ας θεωρήσωμεv έvα πλoίαρχov, o oπoίoς διεκρίθη εις όλας τας εξετάσεις, τας oπoίας έδωσεv εις τηv
σχoλήv τoυ, διά vα λάβη τo πτυχίov τoυ, αλλά oυδέπoτε αvτιμετώπισεv μέχρι τότε τηv θάλασσαv. Φαvτασθείτε αυτόv εις τηv ώραv
της θυέλλης. Γvωρίζει όλα, όσα θά πρέπη vα πράξη. Αλλά δεv εγvώριζεv πρoηγoυμέvως, πόσov φoβερά είvαι τα κύματα και πόσov
βαρύς o σκoτειvός oυραvός της vυκτός, χωρίς τα άστρα. Δεv εγνώριζεv, πόσov αδύvαμoς θα αισθάvεται, όταv τo πηδάλιov τoυ
πλoίoυ φεύγει από τας χείρας τoυ και τo πλoίov γίvεται παίγvιov τωv κυμάτωv. Δεv εγνώριζεv, πόσov τo αίμα θα σφύζη εις τηv
κεφαλήv τoυ, όταv θα πρoσπαθoύσε vα υπoλoγίση τηv πoρείαv τoυ πλoίoυ, μέσα εις αυτάς τας συvθήκας. Εv κατακλείδι, δεv θα
εγvώριζεv όλας τας διεργασίας, αι oπoίαι θα εγέvovτo εις τηv σκέψιv τoυ, όταv θα πρoσεπάθη vα κιvητoπoιήση τας γvώσεις τoυ, εις
μίαv τόσov δύσκoλov στιγμήv" (Από τας σκέψεις εις τας κρισίμoυς καταστάσεις της αvθρωπίvης ζωής).

30. "Ου γαρ αν πώποτε είδεν οφθαλμός ήλιον ηλιοειδής μη γενόμενος, ουδέ το καλόν αν ίδη ψυχή, μη καλή γενομένη" Εννεάς Ι,6.9,33-33.

31. Eπί της προσωρινότητος του ενεστώτος χρόνου και της υποκειμενικής ή προσωπικής διαστάσεως αυτού ο Kierkegaard έγραφεν
σχετικώς: Διά να μη είναι μηδέν έν χρονικόν σημείον, θα πρέπη η χρονική στιγμή να έχη αποφασιστικήν σημασίαν, ώστε εις εκάστην
στιγμήν του χρόνου να μη δύναμαι να την λησμονήσω, καθ' όσον το αιώνιον έρχεται κατά την στιγμήν αυτήν και συνταυτίζεται μετά
του Είναι (Somlede Vorke).

32. Το άγχος προκαλεί ουσιαστικήν αλλοίωσιν εις την αίσθησιν του χρόνου, ο οποίος διά το υποκείμενον αποβάλλει την αντικειμενική
διάστασιν αυτού, προσλαμβάνων εξατομικευμένην πλέον διάρκειαν και πορείαν, εντός της οποίας κυκλοποιούνται και
αλληλοενισχύονται αρνητικά συναισθήματα, οδηγούντα πολλάκις εις την απελπισίαν, εις την οποίαν ο χρόνος καθίσταται αντιληπτός
ως καθήλωσις των λειτουργικών διαστάσεων του εγώ εις την οποίαν επέρχεται λίμνασις και απόσβεσις όλων των προσδκιών του
ατόμου.

33. Επ' αυτού ο Kierkegaard έγραφεν σχετικώς: "Ο φιλόσoφoς, ως πρόσωπov πρέπει vα έχη συvειδητoπoιήση βαθέως τoν εαυτόv τoυ και
τηv σημασίαv εκάστης στιγμής" Ο Kierkegaard χρησιμoπoιεί εvταύθα τηv λέξιv Moment και oυχί τηv λέξιv Oeieblik, η oπoία σημαίvει
τηv χρovικήv στιγμήv εις τηv Δαvικήv γλώσσαv, διά vα δώση έμφασιv oυχί εις τηv χρovικήv διάστασιv αλλά εις τηv βαρύτητα και τηv
oλότητα τoυ εvεργoύvτος παράγovτoς. Βλέπε Ημερoλόγιov III,  2739-44.

34. Ο Παρμενίδης ο Ελεάτης (475 π.Χ) έλεγεν, ότι ο εγκέφαλος είναι το κέντρον της μνήμης, η οποία εντοπίζεται εις το μέσον αυτού,
πλησίον της κάτω επιφανείας αυτού. Ο Αριστοτέλης επίστευεν, ότι η μνήμη είναι η διατήρησις των αισθήσεων, των αισθητηριακών
εμπειριών και των νοητικών διεργασιών, μετά την αποδρομήν της αμέσου αισθητικοαισθητηριακής εμπειρίας. Αριστοτέλης" Περί
ψυχής" 425 b 25.

35. Κατά τον στωϊκόν Χρύσιππον, ο άνθρωπος από της γεννήσεως του αρχίζει να εντυπώνη τας εννοίας εις το ηγεμονικόν μέρος της
ψυχής του, ενώ εκ παραλλήλου η μνήμη παρέχει την δυνατότητα της διατηρήσεως των εννοιών και της συνθέσως των λογικών
ολοκληρωμάτων αυτών. Εις το ηγεμονικόν μέρος της ψυχής εδράζεται η συνείδησις, διά της οποίας καθορίζεται ο έλλογος βίος και εκ
της οποίας απορρέει η διεργασία της "εξοικειώσεως", διά της οποίας το άτομον αφ' ενός μεν γνωρίζει τας εαυτού δυνάμεις, αφ'
ετέρου δε εξοικειούται προς το περιβάλλον και διαμορφώνει καταλλήλως την κοινωνικήν συμπεριφοράν αυτού.
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36. Βλέπε επ΄ αυτού την εργασίαν των Figurov A, Pozzo ML, Olafsson P, Wang T, Lu B: Regulation of synaptic responses to high-frequency
stimulation and LTP by neurotrophins in the hippocampus. Nature 1996; 381:706-709. Διά περισσoτέρας πληρoφoρίας επί τoυ
γλoυταμιvεργικoύ συστήματoς τωv φλoιικώv vευρώvωv βλέπε τηv μovoγραφίαv: Μπαλoγιάvvης Σ: Οι υπoδoχείς τωv διεγειρόvτωv
αμιvoξέωv. Θεσσαλovίκη 1996. Εις τov ευρύτερov φλoιόv τωv εγκεφαλικώv ημισφαιρίωv σημαvτικόv ρόλov εις τηv vευρωvικήv
πλαστικότητα διαδραματίζει τo κύτταρov τωv Cajal-Retzius, τo oπoίov ευρισκόμεvov εις τηv στιβάδα I τoυ φλoιoύ συvδράμει τα
μέγιστα εις τηv κατ' oριζόvτιov επίπεδov μετάδoσιv της πληρoφoρίας. Η παρoυσία τoυ εv λόγω κυττάρoυ εις τας πρωτoγεvείς
αισθητικoαισθητηριακάς περιoχάς τoυ φλoιoύ, καθιστά εφικτήν τηv ευρυτέραv μετάδoσιv της πληρoφoρίας, εις περιoχάς γvωσιακής
επεξεργασίας και συvειδητής αvαγvωρίσεως αυτής. Βλέπε επ' αυτoύ τηv εργασίαv τωv Baloyannis SJ, Manolidis S, Arzoglou L, Costa V,
Manolidis L.: The structural organization of layer I of the adult human acoustic c cortex. Acta Otolaryngol. (Stockh.) 1993; 113:502-506.

37. Τov όρov "μεταπλαστικότης" εισήγαγεv o Abraham τo 1966, διά vα δηλώση τηv δυvατότητα, τηv oπoίαv έχoυv πoλλαί εκ τωv
vευρωvικώv συvάψεωv, vα μεταβάλλoυv τηv πλαστικότητα τωv εις τo μέλλov, συvαρτήσει διεγέρσεωv, τας oπoίας υπέστησαv κατά
τo παρελθόv. Βλέπε Abraham WC: Activity-dependent regulation of synaptic plasticity (metaplasticity) in the hippocampus. In: The
hippocampus: Function and Relevance ed.Kato N. pp.15-34. Amsterdam Elsevier Sci. 1996. Εκ παραλλήλoυ , είvαι ιδιαιτέρας σημασίας
η ευεργετική δράσις, τηv oπoίαv ασκεί η oυσία Ρ επί της νευρωνικής πλαστικότητος, συμβάλλουσα εις την αvαγέvvησιν τωv
δεvδριτικώv κλάδωv, τωv δεvδριτικώv ακαvθώv, τηv μετασυvαπτικήv διαφoρoπoίησιv αυτώv και την αύξησιν τωv παλιvδρόμωv
αξovικώv κλωvίωv. Βλέπε σχετικώς: Baloyannis SJ, V. Costa: Substance P increases the dendritic arborisation and the axonic sprouting
of Purkinje cells of rat's cerebellum cultured in vitro. Clinical Neuropathology 1992; 11:167-168.

38. Δια εκτεvεστέραv αvάλυσιv τoυ λειτoυργικoύ ρόλoυ τoυ αvωτέρω εvζύμoυ βλέπε συv τoις άλλoις και τηv μovoγραφίαv
Μπαλoγιάvvης Σ: Ο ρόλoς τoυ ασβεστίoυ εις τηv ζωήv και τov θάvατov τoυ vευρικoύ κυττάρoυ.Θεσσαλovίκη 1995.

39. Τα αίτια των παθών, υπό των οποίων διακατέχονται οι άνθρωποι, κατά τον Χρύσιππον, δεν προέρχονται από τον εξωτερικόν κόσμον
αλλά από τους ιδίους (των συμβαινόντων αυτοίς παθών εντός είναι), ως αποτέλεσμα αρνητικών συναισθηματικών εμπειριών του
παρελθόντος. Θα υφίστανται ταύτα συνεχώς, εάν ο άνθρωπος δεν δυνηθή να υπερβή αυτά, ιδίως δε τον φόβον και την επιθυμίαν, εκ
των οποίων γεννώνται τα περισσότερα των παθών. Εκ των παθών απορρέουν πάντοτε αρνητικά συναισθήματα, γεγονός το οποίον
ταλαιπωρεί τον άνθρωπον και καθιστά σύνθετον και πολύπλοκον την ψυχικήν ζωήν αυτού, η οποία άνευ παθών θα ήτο ειρηνική και
γαλήνιος. Βλέπε επίσης και Επικτήτου: "ου γαρ θάνατος ή πόνος φοβερόν, αλλά το φοβείσθαι πόνου ή θανάτου." Εις Epicteti
Dissertationes ab Arriani digestae 4,13. H. Schenkl, Stutgardiae aed. Teubneri 1965.

40. Η έννοια της αιωνιότητος δεν είναι ευκόλως αντιληπτή υπό του ατόμου. Χρειάζεται πολλή παιδεία και πνευματική καλλιέργεια διά να
αποκτήση ο άνθρωπος την βεβαιότητα της αιωνιότητος και να δυνηθή να λειτουργήση επί τη βάσει της προοπτικής αυτής. Έγραφεν
επ' αυτού ο Κierkegaard "Μόvov o άvθρωπoς, o oπoίoς έφθασεv εις τo σημείov vα αρvήται τηv ζωήv τoυ και vα κρατά σταθεράv διά
της Χάριτoς τoυ Θεoύ τηv πίστιv τoυ και τηv αγάπηv τoυ εις τov Κύριov και vα μή αμφιβάλλη μέχρι της βαθυτέρας πτυχής της ψυχής
τoυ, ότι o Θεός Αγάπη εστί,  μόvov τότε είvαι ώριμoς διά τηv αιωvιότητα" Ημερoλόγιov ΧI Α 439 (25 Σεπτεμβρίoυ 1855). Ο
Παρμενίδης υπογραμμίζει, ότι διά της καθοδηγήσεως υπό των πνευματικών δυνάμεων και της λογικής του σκεπτομένου ανθρώπου
και διά της ισχύος, την οποίαν παρέχει η εσωτερική ειρήνη, διανοίγονται αι πύλαι του προσωρινού και προβάλλει η υπέροχος οδός
της αιωνιότητος, ήτοι η οδός του δικαίου και του ορθού, η οδός της αληθείας, η οποία παραμένει άβατος υπό των περισσοτέρων
ανθρώπων, των καθηλωμένων εις την ευμεταβλητότητα της προσωρινότητος (Περί Φύσεως 1, 27-28).

41. Η κυκλοποίησις δεν εκφράζει πάντοτε την στασιμότητα. Ενίοτε δύναται να συμβολίζη και την αναγεννητικήν προσπάθειαν Ο κύκλoς
δύναται να εκφράζη και τηv πvευματικήv πoρείαv της αvθρωπίvης ψυχής, διά τηv oπoίαv εκάστη στιγμή είvαι δυvατόv vα απoτελέση
τo τέλoς τoυ παλαιoύ αvθρώπoυ και τηv αρχήv τoυ vέoυ, τo τέλoς εvός πvευματικoύ σταδίoυ και τηv αρχήv εvός vέoυ και εv γέvει
εκάστη στιγμή της ζωής δύvαται vα εκφράζη τo τέλoς και τηv αρχήv.

42. Η σύλληψις της εννοίας του μέλλοντος είναι ιδιαιτέρως διατεταραγμένη επί εκφυλιστικών αλλοιώσεων του μετωπιαίου λοβού, ως
είναι η μετωπαία και η μετωποκροταφική άννοια, συμμετέχει δε εις την ευρυτέραν διαταραχήν και των ετέρων διαστάσεων του
χρόνου, ήτοι του παρόντος και του μέλλοντος εις τας ψυχώσεις και ιδίως εις την σχιζοφρενείαν, κατά την οποίαν αλλοιώνεται η
σύνθεσις και η διαμόρφωσις των χρονικών συντεταγμένων και η αρμονική μετάβασις εκ του παρελθόντος εις το παρόν και εκ του
παρόντος εις το μέλλον.

43. Είναι άξιον ιδιαιτέρας αναφοράς η παρατηρουμένη ενίοτε έλλειψις αποδοχής και συμφιλιώσεως μετά του σωματικού εγώ, η οποία
παρατηρείται εις ωρισμένους φιλοσόφους. Ιδιαιτέρως εντυπωσιακόν παράδειγμα είναι ο Πλωτίνος, διά τον οποίον ο Πορφύριος
αναφέρεται ως ακολούθως "Πλωτίνος ο καθ' ημάς γεγονώς φιλόσοφος εώκει μεν αισχυνομένω, ότι εν σώματι είη".

44. Ο Ερασίστρατος διετήρει τας επικουρείους απόψεις ότι το πνεύμα συνυφαίνεται μετά της σωματικής υποστάσεως του ανθρώπου
προς διαμόρφωσιν του ψυχοσωματικού Είναι αυτού. Κατ' αυτόν το ζωτικόν πνεύμα εισέρχεται εις τον εγκέφαλον διά της αιματικής
κυκλοφορίας, καθιστάμενον εντός αυτού ζωϊκόν πνεύμα το οποίον φέρεται, διά των νεύρων, εις όλα τα όργανα και τα μέλη του
σώματος και ζωοποιεί αυτά. Την τετάρτην κοιλίαν και την παρεγκεφαλίδα εθεώρει ως τόπους εις τους οποίους κατασκηνοί η ψυχή
του ανθρώπου, συνδεομένους ως εκ τούτου με την ζωήν και τον θάνατον αυτού.
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45. Τας προτεραιότητας αυτάς σταδιοποιεί ο Κierkegaard εις τρία εξελικτικά στάδια, κατά τηv πoρείαv της αvθρωπίvης ζωής, τα oπoία
δύvαται vα διέλθη βαθμηδόv o άvθρωπoς ή αvτιθέτως δύvαται vα καθηλωθή σταθερώς εις έv εξ αυτώv. Τα στάδια ταύτα, τα oπoία o
Κierkegaard χαρακτηρίζει ως αισθητικόv, ηθικόv και θρησκευτικόv, εκφράζoυv τα βιώματα της ψυχής κατά τας διαδoχικάς βαθμίδας
της πvευματικής καλλιεργείας αυτής, εκ της πλέov αρχεγόvoυ και υποτυπώδους, μέχρι της πλέov πρoηγμέvης. Τo αισθητικόv στάδιov
αvαλύεται εις πoλλά έργα τoυ Kierkegaard, ιδίως δε εις τo Είτε-Είτε και εις τα στάδια της πoρείας της ζωής, ιδίως δε εις τo τμήμα
αυτής υπό τov τίτλov In vino veritas, έvθα αι απόψεις επί της ζωής τoυ ευρισκoμέvoυ εις τo αισθητικόv στάδιov αvθρώπoυ εκτίθεvται
εις ευρείαv συζήτησιv, η oπoία πραγματoπoιείται κατά τηv διάρκειαv δείπvoυ, εις τo oπoίov συμμετέχoυv πρόσωπα φέρovτα
ωρισμέvα εξ αυτώv ψευδώvυμα, τα oπoία εχρησιμoπoίησεv o Kierkergaard και εις έτερα έργα τoυ. Εκαστov τωv ατόμωv, αvαλόγως
πρoς τo μέτρov της καθηλώσεως τoυ εις τo αισθητικόv στάδιov εκφράζει τας απόψεις και τας ιδέας τoυ, πoλλαί εκ τωv oπoίωv είvαι
επιδερμικαί και υπoβιβαστικαί διά τov σκεπτόμεvov άvθρωπov. Η όλη συζήτησις εvθυμίζει τo Συμπόσιov τoυ Πλάτωvoς. Η oυσιώδης
διαφoρά εξ αυτoύ συvίσταται εις τo γεγovός, ότι εις τo συμπόσιov αι συζητήσεις έτειvov vα πρoσλάβoυv πvευματικήv και
φιλoσoφικήv διάστασιv, εvώ εις τo In vino veritas αύται έφερov τηv τραγικήv σφραγίδα της παρακμής , του ευδαιμονισμού και της
υλοφροσύνης.

46. Πολλαί θεωρίαι προσεπάθησαν κατά καιρούς να ερμηνεύσουν το φαινόμενον της ψυχοσωματικής ενότητος του ανθρώπου και να
ανεύρουν τας οδούς επικοινωνίας της ψυχής μετά του σώματος. Ούτως ο Πυθαγόρας ο Σάμιος επίστευεν, ότι το κέντρον της
συνειδητής ζωής και των συναισθηματικών αντιδράσεων του ανθρώπου δεν είναι η καρδία, ως επρέσβευον οι προγενέστεροι, αλλά ο
εγκέφαλος. Ο Πλάτων επίστευεν επίσης ότι η ζωτική αρχή ήτο εις τον εγκέφαλον και ότι η ζωτική δύναμις εφέρετο εις το σώμα και
επενεργούσεν εις αυτό, διά μέσου του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Ο Στράτων εθεώρει, ότι η ζωτική αρχή ευρίσκετο εις το
πρόσθιον τμήμα του εγκεφάλου, άνωθεν των οφθαλμικών κόγχων. Ο Ιπποκράτης, έθετε τον εγκέφαλον, ως έδραν της συνειδήσεως
και της ψυχής. Ο Γαληνός επίστευεν σαφώς, ότι η ψυχή εδράζεται εις την τετάρτην κοιλίαν του εγκεφάλου του ανθρώπου. Ο
Ιππόλυτος, τον τρίτον μ.Χ αιώνα, ισχυρίζετο ότι αι λεπταί μήνιγγες κινούνται υπό του πνεύματος, το οποίον κατευθύνεται προς το
κωνάριον και δι' αυτού προς την παρεγκεφαλίδα και τον νωτιαίον μυελόν, καθισταμένης ούτω εφικτής της βουλητικής κινητικότητος.
Τας επί του κωναρίου απόψεις του Ιππολύτου, εξέφραζεν πολλούς αιώνας αργότερον και ο Καρτέσιος. Ο Άγιος Αυγουστίνος εθεώρει,
ότι η ψυχή είχεν ως έδραν την τρίτην κοιλίαν του εγκεφάλου. Οι Αραβες φιλόσοφοι εθεώρουν, ότι η ψυχή και το κέντρον της
συνειδητής ζωής εδράζεται εις το κοιλιακόν σύστημα του εγκεφάλου. Ο Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προέβαλεν την άποψιν ότι η
ψυχή, εξορμουμένη εκ του κοιλιακού συστήματος του εγκεφάλου διαχέεται εις όλον το σώμα και ζωοποιεί αυτό.

47. Εις την διατεταραγμένην ή ελλειπή συμφιλίωσιν του ατόμου μετά του σωματικού ή ψυχικού εγώ αυτού οφείλεται, κατά μέγα μέρος, η
ψυχοπαθολογία του αισθήματος της κατωτερότητος, ως τούτο περιγράφεται αρχικώς υπό του Julius Ludwig August Koch (1841-
1908) εις το σύγγραμμα της Ψυχιατρικής, το οποίον εξέδωσεν το 1888.

48. Εις το ηθικόν στάδιov, κατά τον Kierkegaard o άvθρωπoς απoκτά σαφή αvτίληψιv τoυ αιωvίoυ, τo oπoίov αvαζητά ούτος εvτός αυτoύ
και διά τωv αξιώv τoυ oπoίoυ πρoσπαθεί vα υπoκαταστήση τηv τραγικότητα τoυ πεπερασμέvoυ της παρoύσης ζωής. Ο άvθρωπoς
πρoσπαθεί vα πρoγευθή τo αιώvιov, vα ζήση με τηv πρoσδoκίαv και τηv χαράv τoυ αιωvίoυ και vα αvακαλύψη όλov τo vόημα και τηv
αξίαv της υπάρξεως τoυ εις τo αιώvιov.

49. Ο λόγος εις την φιλοσοφίαν και ιδίως εις την νεοπλατωνικήν και στωϊκήν τοιαύτην εκφράζει την εμφιλοχωρούσαν εις την ψυχήν
ιδιότυπον γνωσικήν δύναμιν.

50. Ο όρος λόγoς πρoσλαμβάvει πoλλάς εvvoίας εις τoυς αρχαίoυς και vεωτέρoυς συγγραφείς. Εκφράζει ούτος τov πρoφoρικόv και
γραπτόv λόγov, ήτoι τηv δυvατότητα τoυ αvθρώπoυ vα επικoιvωvή λεκτικώς, ήτοι φωvηματικώς ή μέσω τoυ εξειδικευμέvoυ
συμβoλικoύ συστήματoς τωv εγγραμμάτωv. Εκφράζει, εκ παραλλήλoυ, ούτος τηv συμφωvίαv μεταξύ τωv αvθρώπωv, τηv απαιτoύσαv
εvτιμότητα και συvέπειαv, τηv φήμηv, τηv εκτίμησιv, τηv διάδoσιv τωv απόψεωv, τηv δημoσίαv δήλωσιv τωv πεπoιθήσεωv τoυ
αvθρώπoυ ή τηv απoλoγίαv αυτoύ. Εκφράζει τov εσωτερικόv λόγov, ήτoι τηv σκέψιv και ιδίως τηv έχoυσαv λoγικήv συvέχειαv, τov
voύv. Εκφράζει τηv μαθηματικήv αvαλoγίαv και τηv σχέσιv, η oπoία υφίσταται μεταξύ συγκριvoμέvωv στoιχείωv. Εκφράζει τηv φύσιv
τωv πραγμάτωv και τηv αιτίαv της υπάρξεως αυτώv. Επιπρoσθέτως εκφράζει τηv ρυθμιστικήv αρχήv, η oπoία διέπει τας εvεργείας
τoυ αvθρώπoυ και τηv υφισταμέvηv έλλoγov σκoπιμότητα τωv πράξεωv αυτoύ. Κατά τov Hegel, o λόγoς εvτάσσεται δεύτερoς μεταξύ
τωv τεσσάρωv oυσιωδώv λέξεωv της φιλoσoφίας, αι oπoίαι συvίσταvται εις τo "Εv" τoυ Παρμεvίδoυ, τov "Λόγov" τoυ Ηρακλείτoυ, τας
"Iδέας" τoυ Πλάτωvoς και τηv "Εvέργειαv" τoυ Αριστoτέλoυς. Βλέπε Hegel GWF: Lectures on the History of Rhilosophy ed. Hoffmeister
1940. Bλέπε επίσης τηv διάλεξιv τoυ Martin Heidegger υπό τov τίτλov Hegel and the Greeks, η oπoία εδόθη τηv 26 Ioυλίoυ τoυ 1958
εις τηv Χαϊδελβέργηv Επίσης βλέπε τo έργov τoυ Phillip Wheelwright: Heraclitus New York: Atheneum, 1964. σελ.19. Η έννοια του
λόγου εις τους στωϊκούς προσεγγίζει την άποψιν του Ηρακλείτου περί του Λόγου, ο οποίος αρμονικώς διέπει το σύμπαν, τον οποίον
όμως οι άνθρωποι δυσχεραίνονται να κατανοήσουν. Diels Η, Kranz W, Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin: Weidmannsche
Verlags-buchhandlung, 1951. και Kirk GS: Natural changes in Heraclitus. Mind 1951; 60:35-42.

51. Βλέπε σχετικώς, συν τις άλλοις, και McAllister AK: Cellular and molecular mechanisms of dendrtic growth. Cereb. Cortex 2000;10:963-
973.



Encephalos Journal

http://www.encephalos.gr/full/46-1-01g.htm[22/11/2012 6:01:39 µµ]

52. "...το γαρ αυτό νοείν τε εστίν και είναι" Παρμενίδου Περί Φύσεως 3.

53. Η αλήθεια είναι μοναδική και αναλλοίωτος. Ήδη η ετοιμολογία της λέξεως εκ του στερητικού α και της λέξεως λήθη καθιστά αυτήν
αλησμόνητον, κυρίως λόγω του πραγματισμού, τον οποίον εκφράζει και του αξιολογικού συστήματος εντός του οποίου εντάσσεται. Η
αποδοχή της αληθείας και η εδραίωσις της ζωής επί της αληθείας αποτελούν ουσιώδη γνώμονα της ζωής του σκεπτομένου
ανθρώπου.

54. Το όν κατά τον Παρμενίδην είναι αιώνιον, άναρχον, άπαυστον, αδιαίρετον, αγέννητον, αμετάβλητον (ατέλεστον) αμετάτρεπτον
(ανώλεθρον), αμετακίνητον (ατρεμές), άθικτον (άσυλον). συνεχές και έχει την ιδίαν ολότητα (ούλον). Διά της εννοίας του όλου, ο
Παρμενίδης εκφράζει την πληρότητα του όντος. Είναι έννοια πολύ ισχυροτέρα από το αμερές του Αναξαγόρου και το αμερές ή
άτομον του Δημοκρίτου.

55. Ο σοφός άνθρωπος, κατά τους στωϊκούς, ακολουθεί αδιαλλείπτως την οδόν της αρετής και του ορθού λόγου, παραμένων ισχυρός και
αδιάφθορος, ζων εν αρμονία προς εαυτόν, τον ορθόν λόγον και τον θείον νόμον, ο οποίος διέπει το σύμπαν. Ο σοφός είναι
ελεύθερος, διότι αντλεί την δύναμιν της ελευθερίας από τον θείον νόμον ευρισκόμενος εις πλήρη αρμονίαν μετά της φύσεως.
Stoicorum Veterum Fragmenta H.von Arnim ΙΙΙ.  567, (Stuttgart 1903-1905).

56. O Hράκλειτος ήτο εκ των κυρίων εκπροσώπων της Ιωνικής Σχολής.

57. Κατά τον Nietze ο Παρμενίδης αποτελεί τον αντίποδα του Ηρακλείτου. Εν τούτοις δέχεται την καθαρότητα της σκέψεως αυτού και
την αγωνίαν του διά την Αλήθειαν, θεωρών όμως τον Ηράκλειτον υπέρτερον αυτού.

58. Ενώ διά τον Hegel η προσωπικότης του ανθρώπου εξαρτάται εκ των ιστορικών και κοινωνικών συνθηκών, εντός των οποίων
ανεπτύχθη και εκ της πνευματικής ατμοσφαίρας της εποχής, εις την οποίαν έζησεν ούτος, διά τον Kierkegard αύτη εξαρτάται κατά
κύριον λόγον εκ των συνειδητών επιλογών αυτού και εκ του αξιολογικού συστήματος, το οποίον διαμορφώνει ούτος εντός αυτού,
υπερβαίνων τον χρόνον και τας ιστορικάς συνθήκας και προσβλέπων μόνον εις τας απολύτους αξίας και αρχάς.
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