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Η επιστημονική κατανόηση  
της υποκειμενικότητας  
της φαινομενικής συνείδησης

Η μελέτη της συνείδησης και των φαινομένων της αποτελεί έναν γόνιμο 
κλάδο της σύγχρονης Νευροεπιστήμης, η οποία την εξετάζει ως ένα προϊόν 
λειτουργίας του εγκεφάλου, σε αντίθεση με κάποιες φιλοσοφικές απόψεις 
που ισχυρίζονται ότι η επιστημονική έρευνα δεν μπορεί να αποκαλύψει την 
πραγματική φύση και ουσία της συνείδησης και ιδιαίτερα τις υποκειμενικές 
ποιότητες (qualia) της συνειδητής εμπειρίας. Υπάρχουν ωστόσο εγκεφαλικές 
καταστάσεις, όπως ο διοφθάλμιος ανταγωνισμός, κατά τις οποίες μπορεί να 
διερευνηθεί με ποιον τρόπο η οπτική αντίληψη οδηγεί στη συνειδητή εμπειρία. 
Οι σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές κατά 
την πορεία της οπτικής πληροφορίας, στις οποίες γίνεται η συνειδητή ανα-
γνώριση κατηγοριών ερεθισμάτων, όπως πρόσωπα, αντικείμενα, ζώα, τοπία 
κλπ. Περαιτέρω έρευνες έχουν δείξει ότι στις περιοχές αυτές υπάρχουν ειδικοί 
νευρώνες και ομάδες νευρώνων που κωδικοποιούν τις αναπαραστάσεις των 
εν λόγω ερεθισμάτων, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους σε αλληλοεπικαλυ-
πτόμενα ευρύτερα δίκτυα για την παραγωγή συνθετότερων αναπαραστάσεων 
και εννοιών. Το περιεχόμενο (οι ποιότητες) της τρέχουσας εμπειρίας είναι το 
αποτέλεσμα της σύνδεσης και της ταυτόχρονης ενεργοποίησης όλων αυτών 
των πλούσιων αναπαραστάσεων και είναι φυσικό να είναι υποκειμενικό και 
διαφορετικό σε κάθε άνθρωπο, επειδή οι αναπαραστάσεις του καθένα είναι 
διαφορετικές από τις αναπαραστάσεις των άλλων. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η επιστημονική διερεύνηση των νοητικών φαινομένων 
έχει μια μακρά ιστορία, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονες 
αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις, έως την οριστική διαμόρ-
φωση της σύγχρονης επιστήμης της νόησης στο πλαίσιο 
της γνωσιακής ψυχολογίας και της γνωσιακής επιστήμης. 
Πολλές από τις διαμάχες για την επιστημονική περιγραφή 
των νοητικών φαινομένων οφείλονται στην εμπλοκή του 
παράγοντα της συνείδησης, που παραδοσιακά αποτελούσε 
προνομιακό χώρο έρευνας της ηθικής ή της αναλυτικής 
φιλοσοφίας. Όταν ωστόσο ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο 
της Λειψίας, το 1879, το πρώτο ψυχολογικό εργαστήριο 
από τον φιλόσοφο και φυσιολόγο Wilhelm Wundt, ο οποίος 
προσπάθησε να θεμελιώσει την επιστήμη της Ψυχολογίας 
διαχωρίζοντάς την από τη Φιλοσοφία, αποκλειστικό αντικεί-
μενο της έρευνάς του ήταν το περιεχόμενο της συνείδησης. 
Η βασική ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποίησε, η συστη-
ματική ενδοσκόπηση, προϋπέθετε τη συνείδηση και μάλιστα 
την «ανώτερη» μορφή συνείδησης, την αυτοσυνείδηση.

Η νέα ωστόσο επιστήμη της Ψυχολογίας γρήγορα κυ-
ριαρχήθηκε από τον μπηχαβιορισμό του Watson και του 
Skinner, σύμφωνα με τους οποίους οι νοητικές λειτουρ-
γίες, περιλαμβανομένης της συνείδησης, δεν αποτελούν 
αντικείμενο έρευνας της Ψυχολογίας. Κάθε τι εσωτερικό, 
νοητικό ή συνειδησιακό, θεωρήθηκε ένα «μαύρο κουτί» 
που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα πραγματικά αντικείμενα 
της έρευνας, τα ερεθίσματα και τις απαντήσεις. Η άποψη 
αυτή κυριάρχησε σε ένα μεγάλο μέρος του 20ού αιώνα, 
έως ότου ανατράπηκε από τις συνδυασμένες έρευνες της 
Ψυχολογίας, της Γλωσσολογίας, των Νευροεπιστημών και 
της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που έδειξαν 
ότι οι εσωτερικές καταστάσεις είναι απαραίτητες για την 
ερμηνεία των ψυχοφυσικών φαινομένων.1

Διαμορφώθηκε έτσι η θεωρία της ψυχοφυσικής αιτιό-
τητας, σύμφωνα με την οποία οι νοητικές καταστάσεις είναι 
φυσικές καταστάσεις του εγκεφάλου, επειδή έχουν αιτιακό 
ρόλο, προκαλούν δηλαδή φυσικές συμπεριφορές όπως η 
κίνηση και ο λόγος. Η διαμάχη ωστόσο για την επιστημονική 
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κατανόηση της συνείδησης και των φαινομένων της φαί-
νεται ότι συνεχίζεται. Υπάρχουν ορισμένοι φιλόσοφοι,2,3 οι 
οποίοι πιστεύουν ότι η συνείδηση –ιδιαίτερα η φαινομενική 
συνείδηση, η υποκειμενική εμπειρία– παραμένει πεισμα-
τικά απρόσιτη και απόλυτα μυστηριώδης, απροσπέλαστη 
στην επιστημονική έρευνα και ανάλυση. Άλλοι επίσης 
διαχωρίζουν το «εύκολο πρόβλημα» της περιγραφής της 
λειτουργίας του εγκεφάλου σε συνειδητές ή μη συνειδητές 
καταστάσεις από το «δύσκολο πρόβλημα», όπως το απο-
καλούν, της επιστημονικής περιγραφής της φαινομενικής 
υποκειμενικής συνείδησης.4,5 Η διατύπωση του δύσκολου 
προβλήματος αντανακλά την παραδοσιακή διάκριση αντι-
κειμενικότητας-υποκειμενικότητας και συνιστά έναν σύγ-
χρονο δυϊσμό που δεν διαφέρει από τον κλασικό δυϊσμό 
του Descartes ή άλλων ιδεαλιστών φιλοσόφων. Ωστόσο, 
φιλόσοφοι, ψυχολόγοι και νευροεπιστήμονες συνεχίζουν 
τις προσπάθειες ερμηνείας της συνείδησης με φυσικούς 
επιστημονικούς όρους, ακολουθώντας την παράδοση 
του μονισμού (ή φυσικαλισμού, κατά τη σύγχρονη εκδοχή 
του) και την ενιαία ερμηνεία του αντικειμενικού και του 
υποκειμενικού στο πλαίσιο της θεωρίας της ψυχοφυσικής 
αιτιότητας. Αυτή η διαμάχη παραμένει διαρκώς ζωντανή 
και ενδιαφέρουσα, τόσο μέσα στους ακαδημαϊκούς χώρους 
όσο και ανάμεσα σε ένα ευρύτερο κοινό. 

Η λέξη «συνείδηση» έχει πολλές εκδοχές. Στο παρόν 
άρθρο όμως θα ασχοληθούμε με την έννοια της συνείδησης 
ως επίγνωση του αισθητήριου ερεθίσματος (sensory aware-
ness) και τον υποκειμενικό χαρακτήρα της. Το περιεχόμενο 
των συνειδητών καταστάσεων αφορά στην ίδια την υπο-
κειμενική εμπειρία, το πώς είναι να βρίσκεσαι σε αυτή την 
κατάσταση, το πώς είναι να βλέπεις ένα χρώμα, να μυρίζεις 
μια οσμή κ.λπ. Το εν λόγω περιεχόμενο είναι επίσης γνωστό 
ως φαινομενικός χαρακτήρας, ποιοτικός χαρακτήρας ή quale 
(πληθυντικός qualia). Ένα quale αναφέρεται ως μια ποιοτική 
ή φαινομενική (phenomenal) ιδιότητα που είναι εγγενής 
σε ένα αισθητικό δεδομένο: το χρώμα ενός αντικειμένου, 
το ύψος και η χροιά ενός ήχου, μια ιδιαίτερη γεύση κ.λπ.

Η αναμφισβήτητα υποκειμενική φύση των συνειδητών 
εμπειριών έχει οδηγήσει ορισμένους συγγραφείς να υποθέ-
σουν ένα «ερμηνευτικό χάσμα» (explanatory gap) ανάμεσα 
στην αντικειμενική επιστημονική περιγραφή και στην 
υποκειμενική συνειδητή εμπειρία.4,6 Η επιστήμη ωστόσο 
έχει προχωρήσει αρκετά, ανεξάρτητα από τις φιλοσοφικές 
διαμάχες για τη συνείδηση και έχουν διατυπωθεί θεωρίες 
στο πλαίσιο διαφορετικών προσεγγίσεων, όπως π.χ. της επε-
ξεργασίας πληροφοριών και της τεχνητής νοημοσύνης, της 
γνωσιακής ψυχολογίας, ή της νευροβιολογίας. Στο άρθρο 
αυτό θα παρουσιαστούν ορισμένες νευροβιολογικές μελέ-
τες, εστιάζοντας κυρίως στη συσχέτιση των περιεχομένων 
της συνείδησης με τα περιεχόμενα των αναπαραστάσε-

ων σε συγκεκριμένους νευρωνικούς πληθυσμούς, σε μια 
προσπάθεια να εξηγηθεί με φυσικούς όρους το «δύσκολο 
πρόβλημα» της υποκειμενικής φαινομενικής εμπειρίας. 

2. Η ΜΑΙΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες εκδοχές του δύσκολου 
προβλήματος είναι ένα επιχείρημα που εμφανίστηκε στη 
συζήτηση του περίφημου νοητικού πειράματος της Μαίρης, 
όπως είναι γνωστό, μέσω διαφόρων εκδοχών του.7,8 Ας 
φανταστούμε μια μελλοντική εξαιρετική νευροεπιστήμονα, 
τη Μαίρη, που μεγάλωσε σε ένα ασπρόμαυρο δωμάτιο 
χωρίς κανένα ίχνος χρώματος, αλλά που γνωρίζει με κάθε 
λεπτομέρεια κάθε επιστημονική γνώση και θεωρία για το 
χρώμα και για την εγκεφαλική αναπαράσταση της εμπειρί-
ας του. Δεν γνωρίζει όμως πώς είναι να βλέπεις το κόκκινο 
μέχρι να βγει από το ασπρόμαυρο δωμάτιο. Εφόσον λοιπόν 
όλα τα φυσικά επιστημονικά δεδομένα τα οποία γνώριζε 
η Μαίρη δεν περιλαμβάνουν το νέο δεδομένο που έμαθε 
όταν βγήκε από το δωμάτιο, έμαθε κάτι μη φυσικό, άρα ο 
δυϊσμός είναι αληθής. Το επιχείρημα εκ της γνώσης (knowl-
edge argument), που διατυπώθηκε με αφορμή το νοητικό 
αυτό πείραμα, καταλήγει στο γεγονός ότι υπάρχουν αλήθειες 
για τη συνείδηση οι οποίες δεν μπορούν να εξαχθούν από 
την πλήρη φυσική αλήθεια. Κατά συνέπεια, η συνειδητή 
εμπειρία της Μαίρης δεν ανάγεται στα φυσικά γεγονότα 
της λειτουργίας του εγκεφάλου και έτσι δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί από αυτά. 

Στα εν λόγω επιχειρήματα έχουν απαντήσει πολλοί 
συγγραφείς, προσπαθώντας να αναθεωρήσουν τον δυϊσμό 
που συνεπάγονται. Οι απαντήσεις τους εντάσσονται σε δύο 
κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά σε μια σύγχυση 
ιδιοτήτων και εννοιών στη διατύπωση του νοητικού πειρά-
ματος της Μαίρης,9–15 ενώ η δεύτερη εισάγει στη συζήτηση 
τις νευρωνικές αναπαραστάσεις.16–18

Οι προσεγγίσεις αυτές έχουν οδηγήσει στη διατύπωση 
της στρατηγικής των φαινομενικών εννοιών (phenomenal 
concept strategy) και συνιστούν την εγκυρότερη απά-
ντηση στο επιχείρημα εκ της γνώσης.19 H στρατηγική των 
φαινομενικών εννοιών ισχυρίζεται ότι αν και ex hypothesi 
η Μαίρη γνωρίζει όλες τις προτάσεις που έχουν σχέση με 
το χρώμα και την εμπειρία του χρώματος, με την έξοδό 
της αποκτά μια νέα φαινομενική έννοια (η οποία εφόσον 
αναπαριστά χρώμα έχει φαινομενικά χαρακτηριστικά) και, 
κατά συνέπεια, προσεγγίζει τις συγκεκριμένες προτάσεις 
κάτω από έναν διαφορετικό, φαινομενικό τρόπο παρου-
σίασης. Έτσι, η Μαίρη δεν έμαθε κάτι εντελώς καινούργιο, 
μια νέα ιδιότητα, αλλά απέκτησε μια νέα (φαινομενική) 
αναπαράσταση ενός παλαιότερου δεδομένου (όπως το 
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παιδί που πηγαίνει στο Γυμνάσιο μαθαίνει την αναπαρά-
σταση H2O ως μια νέα αναπαράσταση της έννοιας του 
νερού). Έως τότε είχε κατανοήσει πώς είναι να βλέπεις το 
κόκκινο από την οπτική του τρίτου προσώπου. Όταν βγήκε 
από το δωμάτιο απέκτησε μια οπτική πρώτου προσώπου 
του ίδιου γεγονότος. 

Το επιχείρημα εκ της γνώσης, εξ άλλου, στηρίζεται στην 
υπόθεση ότι η φυσική γνώση είναι αποκλειστικά εννοιολο-
γικού/γλωσσικού τύπου, αποκτάται δηλαδή μέσω βιβλίων, 
υπολογιστών ή άλλων συμβολικών συστημάτων. Είναι όμως 
η γνώση μόνο το περιεχόμενο της γλώσσας, των βιβλίων, 
αυτών που είχε η Μαίρη στη διάθεσή της στο ασπρόμαυρο 
δωμάτιο; Αν κάποιος έχει διαβάσει τα πάντα για το ποδή-
λατο και τη χρήση του, μπορεί να κάνει ποδήλατο; (Και το 
να κάνεις ποδήλατο είναι μια εντελώς φυσική κατάσταση 
χωρίς φαινομενικές ή υποκειμενικές ιδιότητες). Υπάρχουν 
λοιπόν μορφές γνώσης οι οποίες αφορούν σε δεξιότητες, 
ιδιότητες ή ποιότητες και αποτελούν διαφορετικούς τύπους 
πληροφοριών που αποθηκεύονται σε διαφορετικά σημεία 
του εγκεφάλου, ο οποίος τους επεξεργάζεται με διαφορετι-
κό τρόπο. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με τα qualia της 
συνειδητής εμπειρίας (τις φαινομενικές έννοιες/αναπαρα-
στάσεις) και τη γνώση που αποκτάμε μέσω της γλώσσας ή 
άλλων συμβολικών συστημάτων (τις συμβολικές έννοιες/ 
αναπαραστάσεις). Και τα δύο είναι φυσικές πληροφορίες, 
που αποκτώνται και αναπαριστώνται στον εγκέφαλο με 
διαφορετικό τρόπο. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα θα ήταν 
η αναλογική και η ψηφιακή εκδοχή μιας ηχογράφησης ή 
η άμεση –οπτική ή ακουστική– αντίληψη ενός συμβάντος 
και η λεκτική του περιγραφή.

Εάν επεκτείνουμε την έννοια της αναπαράστασης ώστε 
να περιλάβει και το νευρωνικό της υπόστρωμα, θα μπο-
ρούσαμε να πούμε ότι η Μαίρη δεν είχε την εμπειρία του 
κόκκινου επειδή, απλά, ποτέ δεν είχε μια νευρωνική ανα-
παράσταση του κόκκινου χρώματος στον εγκέφαλό της.16 
Όταν απέκτησε τη συνειδητή (φαινομενική) εμπειρία του 
κόκκινου, απέκτησε ταυτόχρονα και μια φυσική νευρωνική 
αναπαράσταση του κόκκινου χρώματος.

Το ερώτημα είναι αν πράγματι μπορούμε να εντοπί-
σουμε τη νευρωνική αναπαράσταση που είναι υπεύθυνη 
–δηλαδή αναγκαία και ικανή– για τη συνειδητή εμπειρία 
του συγκεκριμένου οπτικού ερεθίσματος και σε ποιον 
βαθμό η εν λόγω αναπαράσταση σχετίζεται ή ταυτίζεται 
με τη συνειδητή εμπειρία. Ανεξάρτητα από κάποια θεω-
ρητικά ερωτήματα που εγείρει η ταύτιση των συνειδητών 
καταστάσεων με εγκεφαλικές καταστάσεις, καθώς και η 
συνακόλουθη αναγωγή των νοητικών φαινομένων στα 
φυσικά φαινόμενα του εγκεφάλου, τα οποία πραγματεύ-
εται η σύγχρονη φιλοσοφία της νόησης, η επιστημονική 

έρευνα των νοητικών και των συνειδητών φαινομένων έχει 
συμβάλει με αποφασιστικό τρόπο σε μια σύνθεση βιολογι-
κών και ψυχολογικών θεωριών, με στόχο την πληρέστερη 
κατανόηση της ανθρώπινης φύσης. 

3. ΤΟ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

Η νευροεπιστημονική έρευνα αφορά στην αναζήτηση 
των νευρωνικών ισοδύναμων της συνείδησης (neural cor-
relates of consciousness) και υποθέτει ότι το περιεχόμενο 
των αισθητικών εμπειριών (qualia) μπορεί να ταυτιστεί, 
πράγματι, με τη νευρωνική δραστηριότητα συγκεκριμένων 
εγκεφαλικών περιοχών. Η υπόθεση αυτή έχει συχνά χαρα-
κτηριστεί ως «δόγμα ταύτισης περιεχομένου»,20 αλλά απο-
τελεί υπόθεση και όχι προϋπόθεση. Σκοπός των ερευνών 
είναι η επιβεβαίωση της υπόθεσης, άλλως θα εγκαταλειφθεί 
και θα αντικατασταθεί από μια πιθανόν εγκυρότερη που 
θα εξηγεί καλύτερα τα φαινόμενα.

Στην πρόσφατη βιβλιογραφία, το νευρωνικό ισοδύνα-
μο της συνείδησης έχει οριστεί ως το «ελάχιστο σύνολο 
νευρωνικών γεγονότων και μηχανισμών επαρκών για ένα 
συγκεκριμένο συνειδητό αντίλημα».21 Το ελάχιστο αυτό 
σύνολο νευρωνικών γεγονότων και μηχανισμών έχει προ-
ταθεί, ανάμεσα σε άλλες εκδοχές, ότι παριστά μια χρονικά 
παρατεινόμενη νευρωνική πυροδότηση (temporally ex-
tended neural firing),22 ότι μπορεί να περιλαμβάνει ένα 
ιδιαίτερο είδος κυττάρων στο σύνολο του φλοιού23 ή ότι 
μπορεί να περιλαμβάνει αμφίδρομους θαλαμοφλοιώδεις 
βρόγχους.24 Οι προσδιορισμοί αυτοί, ωστόσο, είναι πολύ 
ασαφείς και γενικοί, ενώ, όπως θα δούμε στη συνέχεια, η 
τρέχουσα έρευνα προσδιορίζει το νευρωνικό ισοδύναμο 
της συνείδησης με σαφέστερους ανατομικούς και φυσιο-
λογικούς όρους.

Η πορεία του οπτικού αισθητικού ερεθίσματος αρχίζει 
από τον αμφιβληστροειδή και μέσω του έξω γονατώδους 
σώματος και της οπτικής ακτινοβολίας καταλήγει στον 
πρωτοταγή (ταινιωτό) οπτικό φλοιό ή περιοχή V1. Από 
εκεί, μέσω της περιοχής V2, η πληροφορία ακολουθεί μια 
πορεία προς τις δευτεροταγείς οπτικές περιοχές, μια ραχιαία 
προς τη V3 και τη V5 (ΜΤ) και μια κοιλιακή προς τη V4 (εικ. 
1). Η ραχιαία οδός συνεχίζει προς τις τριτοταγείς περιοχές 
του βρεγματικού λοβού και θεωρείται ότι συμμετέχει στη 
συνεχή καθοδήγηση της κίνησης. Η κοιλιακή οδός συνεχίζει 
προς τις τριτοταγείς περιοχές του κροταφικού λοβού και 
θεωρείται ότι υποστηρίζει την εννοιολογική σκέψη και τον 
σχεδιασμό της συμπεριφοράς ανάλογα με την αντίληψη του 
περιβάλλοντος.25,26 Έχει υποστηριχθεί ότι η επεξεργασία 
των πληροφοριών στο ραχιαίο σύστημα αντιστοιχεί στην 
ονομαζόμενη προσβαίνουσα συνείδηση (access conscious-
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ness), η οποία ελέγχει την προσοχή, την κίνηση και τον 
λόγο, ενώ η επεξεργασία τους στο κοιλιακό αντιστοιχεί 
στη φαινομενική συνείδηση (phenomenal consciousness), 
τη συνειδητή εμπειρία, η οποία αποτελεί και το αντικείμενο 
της παρούσας διερεύνησης.27

Στην περιοχή V1 οι νευρώνες κωδικοποιούν τοπικές 
πληροφορίες και η εκφόρτισή τους δεν σχετίζεται με την 
αναγνώριση σύνθετων ερεθισμάτων. Με άλλα λόγια, από 
την εκφόρτιση των νευρώνων της V1 δεν μπορεί να ειπωθεί 
αν το ερέθισμα είναι ένα πρόσωπο, ένα ζώο ή ένα αντικείμε-
νο, επειδή οι εν λόγω νευρώνες απαντούν σε έναν μεγάλο 
αριθμό ερεθισμάτων και με διαφορετικό τρόπο όταν αυτά 
τα ερεθίσματα αλλάζουν.

Οι νευρώνες των δευτερογενών οπτικών περιοχών 
απαντούν σε πιο ειδικά χαρακτηριστικά του ερεθίσματος, 
όπως το χρώμα και η κίνηση. Από σχετικά πειράματα της 
δεκαετίας του 1970 σε πιθήκους28 είναι γνωστό ότι οι πε-
ριοχές V3 και V5 είναι υπεύθυνες για την αναγνώριση της 
δυναμικής μορφής και της κίνησης, γιατί τα κύτταρά τους 
απαντούν σε κινούμενα σημεία, αλλά όχι σε χρώματα. 
Αντίθετα, η περιοχή V4, τα κύτταρα της οποίας απαντούν 
τόσο σε συγκεκριμένα μήκη φωτός όσο και στον προσανα-
τολισμό των γραμμών, είναι υπεύθυνη για την αναγνώριση 
του χρώματος και του σχήματος των αντικειμένων (εικ. 2).

Οι σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές μάς επέτρεψαν να 
καθορίσουμε με σχετική ακρίβεια τις αντίστοιχες περιοχές 
στον άνθρωπο. Στην εικόνα 2 βλέπουμε, με τη βοήθεια της 
τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ), ότι η αντίληψη 
της κίνησης ή του χρώματος ενός αντικειμένου αυξάνει 
τη δραστηριότητα της περιοχής V5 και V4, αντίστοιχα. Οι 
περιοχές αυτές, ωστόσο, ενεργοποιούνται από μια πλη-

Εικόνα 1. Οι δύο οδοί της επεξεργασίας του οπτικού σήματος. Η ραχιαία 
οδός από την περιοχή V1 προς τις περιοχές V2–V3–V5 (MT) στον βρεγ-
ματικό λοβό (προσανατολισμός, κίνηση, βάθος πεδίου) και η κοιλιακή 
οδός από τη V1 προς τις V2–V4 στον κροταφικό λοβό (χρώμα, μορφή, 
σχήμα εικόνων).

Εικόνα 2. Διαφορετικές εικόνες ενεργοποιούν διαφορετικές περιοχές 
του οπτικού φλοιού, όπως φαίνεται σε αυτές τις τομογραφίες εκπομπής 
ποζιτρονίων (ΡΕΤ). Ένας πίνακας του Modrian με ζωηρά χρώματα προκαλεί 
ενεργοποίηση της περιοχής V4. Ασπρόμαυρα κινούμενα σχήματα αυξάνουν 
τη δραστηριότητα της περιοχής V5. Και οι δύο εικόνες ενεργοποιούν τις 
περιοχές V1 και V2, που έχουν λιγότερο εξειδικευμένες λειτουργίες και 
κατανέμουν τις πληροφορίες στις άλλες οπτικές περιοχές.

θώρα ερεθισμάτων και φαίνεται ότι σχετίζονται με την 
αρχική επεξεργασία των οπτικών ερεθισμάτων και όχι με 
τη συνειδητή τους αντίληψη. Η ενεργοποίηση των οπτικών 
περιοχών που ανιχνεύεται με τις απεικονιστικές τεχνικές δεν 
μπορεί να διαχωρίσει την ενεργοποίηση η οποία οφείλεται 
στην επεξεργασία των ερεθισμάτων από την ενεργοποίηση 
του υποθετικού νευρωνικού ισοδύναμου της συνείδησης. 
Έτσι, οι ερευνητές κατέφυγαν σε άλλες τεχνικές.

Έως σήμερα η σημαντικότερη ερευνητική προσέγγιση 
του νευρωνικού ισοδύναμου της συνείδησης είναι η μελέτη 
μεμονωμένων νευρώνων στον εγκέφαλο κατά το φαινόμενο 
του διοφθάλμιου ανταγωνισμού. Όταν η οπτική είσοδος σε 
κάθε μάτι είναι διαφορετική, βλέπουμε εναλλάξ την εικόνα 
η οποία παρουσιάζεται σε κάθε μάτι χωριστά και όχι ένα 
μείγμα των δύο εικόνων. Η κάθε εικόνα παραμένει ορατή 
για μερικά δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια των οποίων η 
άλλη εικόνα είναι εντελώς αόρατη και στη συνέχεια η ορα-
τή εικόνα χάνεται και βλέπουμε την εικόνα που ήταν πριν 
αόρατη κ.ο.κ. Το ερέθισμα είναι σταθερό αλλά η συνειδητή 
αντίληψη αλλάζει. Ποιοι νευρώνες στον εγκέφαλο ακολου-
θούν το ερέθισμα και ποιοι τη συνειδητή του αντίληψη;

Το ερώτημα αυτό επιχειρήθηκε να απαντηθεί με μια 
σειρά εξαιρετικά σχεδιασμένων πειραμάτων29–31 στο οπτικό 
σύστημα του μακάκου. Οι ερευνητές εκπαίδευσαν τους πι-
θήκους να ανταποκρίνονται, πατώντας έναν μοχλό ανάλογα 
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με το ποιο από τα δύο ανταγωνιστικά ερεθίσματα γινόταν 
αντιληπτό (εικ. 3). Η παρόμοια κατανομή των χρόνων εναλ-
λαγής έδειξε ότι άνθρωποι και πίθηκοι αντιλαμβάνονται τα 
ερεθίσματα με τον ίδιο τρόπο.

Η πρώτη σειρά πειραμάτων29 αφορούσε στην κατα-
γραφή νευρώνων στη μέση κροταφική περιοχή (medial 
temporal area, MT/V5), που απαντούν εκλεκτικά στην κίνη-
ση. Από τα κύτταρα αυτά μόνο το 40% περίπου μετέβαλε τη 
δραστηριότητά του ανάλογα με την αντίληψη που ανέφερε 
ο πίθηκος. Στη δεύτερη σειρά πειραμάτων30 η καταγραφή 
έγινε στις περιοχές V1/V2 και V4. Στην περιοχή V1/V2 λίγα 
κύτταρα ακολουθούσαν την εναλλαγή της αντίληψης του 
ερεθίσματος. Στην περιοχή V4 το ποσοστό ήταν παρόμοιο 
με αυτό στη ΜΤ (εικ. 4).

Τα αποτελέσματα της τρίτης σειράς πειραμάτων31 ήταν 
ιδιαίτερα σημαντικά (εικ. 5). Στα σχετικά πειράματα τα ερεθί-
σματα ήταν εικόνες ανθρώπων, πιθήκων, ζώων, πεταλούδων, 
ερπετών και διαφόρων αντικειμένων. Η καταγραφή έγινε 
στην πάνω και στην κάτω πλευρά της άνω κροταφικής αύλα-
κας (superior temporal sulcus, STS) και στο κάτω κροταφικό 
σύμπλεγμα (inferotemporal complex, IT). Σε καταστάσεις 

Εικόνα 4. Ποσοστά των νευρώνων που μετέβαλαν τη δραστηριότητά 
τους ανάλογα με την αντίληψη του ενός ή του άλλου ερεθίσματος. Τα 
ποσοστά αυτά αυξάνονται κατά την πορεία του οπτικού ερεθίσματος 
από τις πρωτοταγείς οπτικές περιοχές (V1, V2, V3, V4 και V5/MT) προς 
την άνω κροταφική αύλακα (superior temporal sulcus, STS) και το κάτω 
κροταφικό σύμπλεγμα (inferotemporal complex, ΙΤ).

παθητικής παρακολούθησης των εικόνων, οι περισσότεροι 
από αυτούς τους νευρώνες εκφορτίζονταν με έναν τρόπο 
όλον-ή-ουδέν, πυροδοτούμενοι ισχυρά με μία μόνο συγκε-
κριμένη εικόνα (π.χ. πεταλούδες, ζώα ή πρόσωπα), και στο 
επίπεδο του θορύβου με όλα τα άλλα ερεθίσματα-εικόνες 
(εικ. 5Α). Σε συνθήκες διοφθάλμιου ανταγωνισμού, όπου 
τα δύο ανταγωνιστικά ερεθίσματα ήταν το προτιμώμενο 
ερέθισμα στο ένα μάτι και ένα ουδέτερο ερέθισμα (ήλιος) 
στο άλλο, η δραστηριότητα του 90% περίπου των νευρώ-
νων στις εν λόγω περιοχές συμβάδιζε με την αντιληπτική 
κατάσταση του ζώου, την εικόνα δηλαδή που ανέφερε ότι 
έβλεπε εναλλάξ. Όταν έβλεπε το προτιμώμενο ερέθισμα 
ο νευρώνας πυροδοτείτο, ενώ όταν έβλεπε το ουδέτερο 
σιγούσε (εικ. 5Β). 

Οι έρευνες αυτές έδειξαν ότι υπάρχουν πράγματι νευ-
ρώνες στον κροταφικό λοβό του πιθήκου, η δραστηριότητα 
των οποίων ακολουθεί τη συνειδητή εμπειρία που προκα-
λούν τα αισθητικά ερεθίσματα. Κατά συνέπεια, οι νευρώνες 
αυτοί θα μπορούσαν να ανήκουν σε νευρωνικά δίκτυα που 
κωδικοποιούν την οπτική αναπαράσταση του φυσικού 
κόσμου και να αποτελούν το νευρωνικό ισοδύναμο της 
συνείδησης. Οι εν λόγω έρευνες όμως έδειξαν επί πλέον 
ότι οι αναπαραστάσεις αυτές δεν είναι απλές εικονικές 
αναπαραστάσεις συγκεκριμένων φυσικών αντικειμένων 
αλλά αναπαριστούν κατηγορίες πραγμάτων, γενικές έννοιες, 
όπως πρόσωπα, πεταλούδες, ζώα κ.λπ. 

Η ύπαρξη νευρώνων που απαντούν με ειδικό τρόπο σε 
γενικές κατηγορίες ερεθισμάτων, όπως πρόσωπα, χέρια ή το-

Εικόνα 3. Η διάταξη των πειραμάτων διοφθάλμιου ανταγωνισμού. Επάνω: 
Ο εκπαιδευμένος πίθηκος με το πάτημα ενός μοχλού «δηλώνει» ποιο 
ερέθισμα αντιλαμβάνεται από τα δύο διαφορετικά που προβάλλονται 
χωριστά στα δύο του μάτια, με ταυτόχρονη καταγραφή της δραστηριό-
τητας των νευρώνων κατά μήκος της οπτικής οδού. Κάτω: Μεταβολή της 
δραστηριότητας ενός νευρώνα ανάλογα με τη μεταβολή της αντίληψης 
(οριζόντια μπάρα).
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ποθεσίες, έχει αποδειχθεί και από άλλα πειράματα που έχουν 
γίνει σε πιθήκους. Οι συγκεκριμένοι νευρώνες εντοπίζονται 
σε περιοχές του κροταφικού λοβού που περιλαμβάνουν τον 
περιρρινικό και τον ενδορρινικό φλοιό, την παραϊπποκά-
μπειο έλικα, τον ιππόκαμπο και την αμυγδαλή.32–34 Παρόμοιοι 
νευρώνες στις ίδιες περιοχές έχει δειχθεί ότι υπάρχουν και 
στον άνθρωπο.35,36 Είναι επίσης γνωστό ότι καταστροφή 
του κροταφικού λοβού τόσο στον πίθηκο όσο και στον 
άνθρωπο οδηγεί σε διαταραχές της οπτικής αναγνώρισης 
ειδικών κατηγοριών σύνθετων οπτικών ερεθισμάτων.37–40 
Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε με σχετική βεβαιότητα 
ότι στις περιοχές αυτές, που παραδοσιακά έχουν συσχετι-
στεί με τη μνήμη, δεν γίνεται μόνο η οπτική αναγνώριση 
των οπτικών ερεθισμάτων αλλά και η «κατηγοριοποίησή» 
τους σε γενικές (αφηρημένες) έννοιες, πιθανόν μέσω της 
σύνδεσής τους με σχετικά μνημονικά εγγράμματα. 

Υπάρχουν δύο ειδικές περιοχές στον κροταφικό λοβό 
του ανθρώπου που έχουν ελκύσει το ενδιαφέρον των ερευ-
νητών, οι οποίες ενεργοποιούνται κατά την παρατήρηση 
δύο διαφορετικών κατηγοριών ερεθισμάτων, προσώπων 
και τοποθεσιών. Η πρώτη, που αποκαλείται ατρακτοειδής 
περιοχή των προσώπων (fusiform face area, FFA), βρίσκεται 
στον εξωραβδωτό φλοιό και ενεργοποιείται τουλάχιστον 
δύο φορές ισχυρότερα από πρόσωπα σε σχέση με άλλες 
κατηγορίες ερεθισμάτων, όπως χέρια, αντικείμενα και σπί-
τια. Η δεύτερη, στην κοιλιακή επιφάνεια του κροταφικού 
λοβού, που αποκαλείται παραϊπποκάμπειος περιοχή των 
τόπων (parahippocampal place area, PPA), ενεργοποιείται 
ισχυρά από εικόνες σπιτιών, λιγότερο από αντικείμενα που 
δεν έχουν σχέση με τοποθεσίες και καθόλου από πρόσω-
πα.41–46 Σε μια προσπάθεια επανάληψης των αρχικών πει-
ραμάτων του διοφθάλμιου ανταγωνισμού στον άνθρωπο, 

Εικόνα 5. Νευρωνική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια παθητικής παρατήρησης και διοφθάλμιου ανταγωνισμού. (Α) Επιλεκτικότητα απάντησης ενός 
νευρώνα στην περιοχή ΙΤ (inferotemporal complex). Οι εικόνες που προκάλεσαν απάντηση ήταν δύο εικόνες πεταλούδων, ενώ όλα τα άλλα ερεθίσματα 
(πρόσωπα, ζώα, ήλιος, αντικείμενα) προκάλεσαν μικρή ή καθόλου απάντηση. (Β) Παράδειγμα μιας πειραματικής περιόδου σε δύο πιθήκους, κατά 
την οποία ο συμπεριφορικός έλεγχος έγινε με τυχαίους συνδυασμούς μη ανταγωνιζόμενων και ανταγωνιζόμενων συνθηκών. Οι περίοδοι ανταγωνι-
σμού αντιστοιχούν στο γκρίζο υπόβαθρο. Οι οριζόντιες μαύρες και γκρίζες μπάρες δείχνουν τους χρόνους κατά τους οποίους οι πίθηκοι ανέφεραν 
αντίληψη του ενός ερεθίσματος, πατώντας τον αριστερό μοχλό (ήλιος) ή του άλλου πατώντας τον δεξιό μοχλό (πεταλούδα ή πρόσωπο πιθήκου).31
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χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της λειτουργικής μαγνητικής 
τομογραφίας (fMRI) σε καταστάσεις διοφθάλμιου ανταγω-
νισμού, με στόχο να απαντηθεί το ερώτημα αν οι εν λόγω 
περιοχές σχετίζονται με τη συνειδητή αντίληψη αυτών των 
ερεθισμάτων ή η ενεργοποίηση παριστά απλά ένα στάδιο 
της επεξεργασίας των ερεθισμάτων.47 Η μελέτη έδειξε μια 
εντυπωσιακή ομοιότητα της ενεργοποίησης της ΡΡΑ και της 
FFA, τοπική και χρονική, τόσο σε συνθήκες ανταγωνισμού 
όσο και σε συνθήκες μη ανταγωνισμού (εικ. 6), υποδεικνύ-
οντας ότι οι περιοχές αυτές συνδέονται πράγματι με τη 
συνειδητή αντίληψη των προσώπων και των τοποθεσιών.

Η ανατομική εικόνα που δίνουν όλες αυτές οι έρευνες 
είναι ότι τα οπτικά ερεθίσματα γίνονται συνειδητά, τουλά-
χιστον με την έννοια της αισθητικής επίγνωσης (sensory 
awareness) κατά την πορεία τους προς το «κοιλιακό οπτικό 
σύστημα» του κροταφικού λοβού, στο οποίο η ενεργοποί-
ηση νευρώνων σχετίζεται με το περιεχόμενο της οπτικής 
αναπαράστασης. Το γεγονός όμως ότι στις συγκεκριμένες 
περιοχές γίνεται και η κατηγοριοποίηση των ερεθισμά-

των, υποδηλώνει ότι οι εν λόγω αναπαραστάσεις είναι 
ήδη αρκετά πλούσιες σε περιεχόμενο και δεν αποτελούν 
φωτογραφικού τύπου απεικονίσεις των πραγμάτων του 
φυσικού κόσμου. 

Ανάμεσα στους θεωρητικούς της αναπαραστασιακής 
θεωρίας της νόησης υπάρχει η παραδοσιακή υπόθεση ότι 
οι νοητικές αναπαραστάσεις χωρίζονται σε δύο βασικές κα-
τηγορίες.48 Στις ιδέες ή σκέψεις, που συνίστανται από έννοιες 
και δεν έχουν φαινομενικά χαρακτηριστικά (qualia), και τις 
αισθήσεις, οι οποίες έχουν φαινομενικά χαρακτηριστικά, 
αλλά όχι εννοιολογικά συστατικά. (Το μη εννοιολογικό 
περιεχόμενο συνήθως ορίζεται ως η κατάσταση ενός όντος 
που ενδέχεται να μη διαθέτει έννοιες αλλά να μπορεί να 
απολαμβάνει κάτι). Σε αυτή την ταξινόμηση, οι νοητικές 
καταστάσεις μπορούν να αναπαριστούν κάτι με τον τρόπο 
της φυσικής γλώσσας –με έννοιες που αποτελούν τις μονά-
δες ή τα σύμβολα της γλώσσας της νόησης, της περίφημης 
mentalese– ή μπορεί να αναπαριστούν κάτι ανάλογο με ζω-
γραφιές, σχέδια, χάρτες, φωτογραφίες ή κινηματογραφικές 

Εικόνα 6. Δραστηριότητα της παραϊπποκάμπειας περιοχής τόπων (PPA) και της ατρακτοειδούς περιοχής προσώπων (FFA) (c) κατά τη διάρκεια 
συνθηκών διοφθάλμιου ανταγωνισμού, όπου τα ερεθίσματα παρουσιάζονται ταυτόχρονα, αλλά χωριστά σε κάθε μάτι (a), και μη ανταγωνισμού, 
όπου τα ερεθίσματα προβάλλονται εναλλάξ χωριστά σε κάθε μάτι σε χρόνους ανάλογους εκείνων οι οποίοι παρατηρήθηκαν κατά την αναφορά της 
αντιληπτικής εμπειρίας στις συνθήκες ανταγωνισμού (b). Παρατηρήστε την ομοιότητα της δραστηριότητας στις συγκεκριμένες περιοχές τόσο σε 
συνθήκες ανταγωνισμού όσο και σε συνθήκες μη ανταγωνισμού.47
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ταινίες. Οι εμπειρικές έρευνες ωστόσο που περιγράφηκαν 
παραπάνω δείχνουν ότι ο εγκέφαλος κατηγοριοποιεί τα 
αισθητικά δεδομένα αρκετά πρώιμα κατά την επεξεργασία 
τους και αυτό που βλέπει είναι μια υβριδική κατάσταση, η 
οποία συνίσταται από μια φωτογραφικού τύπου εμπειρία 
(την εικόνα ενός συγκεκριμένου προσώπου ή ενός συγκε-
κριμένου σπιτιού) συνδεδεμένη όμως με ένα εννοιολογικό 
ή σημασιολογικό περιεχόμενο (η εικόνα αυτή σημαίνει ένα 
πρόσωπο ή ένα σπίτι, ή έχω την πεποίθηση ότι αυτό που 
βλέπω είναι ένα πρόσωπο ή ένα σπίτι).49 

 Έχει διατυπωθεί, πράγματι, η υπόθεση ότι για να απο-
κτήσει μια οπτική αναπαράσταση συνειδητό φαινομενικό 
περιεχόμενο πρέπει να είναι προσβάσιμη και σε άλλες πε-
ριοχές του εγκεφάλου που διαμεσολαβούν εννοιολογικές 
ή σημασιολογικές κατηγοριοποιήσεις.50 Μια συνειδητή 
εμπειρία δεν είναι απλά ένα σύνολο οπτικών χαρακτηρι-
στικών, αλλά μια χωροχρονικά δομημένη αναπαράσταση 
στην οποία τα οπτικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με συ-
γκεκριμένα αντικείμενα και γεγονότα. Όπως είδαμε, μια 
πρώτη σύνθεση που αφορά στην κατηγοριοποίηση γίνεται 
στις σχετιζόμενες με τη μνήμη περιοχές του κροταφικού 
λοβού. H δόμηση όμως μιας πλήρως συνειδητής εμπειρίας 
μπορεί να περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε ει-
δικά (domain specific) συστήματα για την αναπαράσταση 
του συνειδητού περιεχομένου (κυρίως στο ραχιαίο οπτικό 
σύστημα του βρεγματικού φλοιού) και σε γενικά (domain 
general) συστήματα (κυρίως στο κοιλιακό οπτικό σύστημα 
του κροταφικού και πιθανόν του μετωπιαίου φλοιού) για την 
οργάνωση αυτού του περιεχομένου σε δομημένη εμπειρία.50 

Θα επανέλθουμε σε αυτές τις παρατηρήσεις παρακάτω 
στη συζήτηση των θεωριών υψηλής τάξης της συνείδησης. 
Θα δούμε όμως στη συνέχεια τον πιθανό νευρωνικό μη-
χανισμό των εν λόγω αλληλεπιδράσεων, μελετώντας τη 
σύνδεση των αναπαραστάσεων, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο ο εγκέφαλος κωδικοποιεί και κατηγοριοποιεί 
έννοιες και σημασίες από τα απλά αισθητικά ερεθίσματα, 
διαδικασία η οποία αποτελεί τη βασική αναγκαία συνθήκη 
για τη συνειδητή εμπειρία.

4. Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Τη δεκαετία του 1960 ο γνωσιακός επιστήμονας Jerry 
Lettvin πρότεινε ότι στον εγκέφαλο υπάρχουν κύτταρα 
που απαντούν σε συγκεκριμένες και μοναδικές έννοιες, 
απόλυτα προσωπικές και ιδιωτικές, όπως για παράδειγμα 
στην έννοια της γιαγιάς μας. Αυτή η ιδέα των υπερ-εξει-
δικευμένων κυττάρων δεν έγινε ποτέ αποδεκτή από τους 
ψυχολόγους ως εξαιρετικά απλουστευτική της λειτουργίας 
του εγκεφάλου, εφόσον υπέθεταν ότι η συνειδητή εμπειρία 

και η απόδοση νοήματος πρέπει να είναι κάτι εξαιρετικά 
σύνθετο και πολύπλοκο.

Πρόσφατα, ωστόσο, ανακαλύφθηκε ένας μεγάλος 
αριθμός νευρώνων οι οποίοι θα μπορούσαν αρχικά να 
αποκληθούν «κύτταρα της γιαγιάς», σε μια σειρά πειρα-
μάτων που διεξήχθησαν σε επιληπτικούς ασθενείς, στους 
οποίους είχαν εμφυτευθεί συστοιχίες μικροηλεκτροδίων 
για την καταγραφή της δραστηριότητας των νευρώνων 
στον έσω κροταφικό λοβό.51–53 Με τη χρήση ενός ειδικού 
λογισμικού χωρικής ανάλυσης,54 από το κάθε ηλεκτρόδιο 
ήταν δυνατόν να καταγραφεί η δραστηριότητα δεκάδων 
ή και εκατοντάδων νευρώνων.

Οι ερευνητές έκαναν αρχικά στους ασθενείς έναν βα-
σικό έλεγχο, δείχνοντάς τους από 71–114 φωτογραφίες 
διάσημων προσώπων, τόπων, ζώων κ.λπ. Ταυτόχρονα, κατέ-
γραφαν τις εκφορτίσεις εκατοντάδων νευρώνων μέσω των 
ηλεκτροδίων. Από τους 993 νευρώνες που καταγράφηκαν, 
οι 132 απαντούσαν τουλάχιστον σε μία φωτογραφία, αγνο-
ώντας όλες τις άλλες φωτογραφίες της παρουσίασης (εικ. 7).

Η ομάδα στη συνέχεια πραγματοποίησε έναν δεύτερο 
έλεγχο, αυτή τη φορά δείχνοντας στους ασθενείς 3–7 φω-
τογραφίες από τις αρχικές 132 εικόνες, στις οποίες υπήρξε 
απάντηση. Για παράδειγμα, μια γυναίκα είδε 7 διαφορετικές 
φωτογραφίες της ηθοποιού Jennifer Aniston ανάμεσα σε 
80 άλλες φωτογραφίες ζώων, κτηρίων ή άλλων διάσημων 
ηθοποιών. Ο νευρώνας αγνόησε όλες τις άλλες φωτογραφίες 
αλλά εκφορτιζόταν σταθερά μόλις η εικόνα της Aniston 
εμφανιζόταν στην οθόνη (εικ. 8).

Την επόμενη ημέρα μετά την ανακάλυψη του «νευρώνα 
της Jennifer Aniston» οι ερευνητές επανέλαβαν το πείραμα, 
δείχνοντας στην ασθενή περισσότερες φωτογραφίες που 
σχετίζονταν με τη συγκεκριμένη ηθοποιό, και βρήκαν ότι 
αυτός ο νευρώνας εκφορτιζόταν επίσης και με τη φωτο-
γραφία της Lisa Kudrow, μιας συμπρωταγωνίστριάς της 
στην τηλεοπτική σειρά «Τα φιλαράκια». Στη συνέχεια, 
εντοπίστηκαν και άλλοι νευρώνες που εκφορτίζονταν μετά 
από επίδειξη προσώπων τα οποία σχετίζονταν μεταξύ 
τους. Σε μια σειρά επιδείξεων βρέθηκε ότι ένας νευρώνας 
που απαντούσε στις παρουσιάσεις διαφόρων εικόνων 
του χαρακτήρα “Luke Skywalker” από την ταινία Star Wars, 
απαντούσε και στην επίδειξη άλλων χαρακτήρων από την 
ίδια ταινία, όπως του “Yoda” ή του “Darth Vader”.

Η ύπαρξη μοναδικών νευρώνων στον μέσο κροταφικό 
λοβό που απαντούν κατ’ επανάληψη σε συγκεκριμένα 
πρόσωπα ή αντικείμενα έχει επιβεβαιωθεί και σε μια πρό-
σφατη μελέτη σε επιληπτικούς ασθενείς με παραπλήσια 
τεχνική.55 Στη μελέτη αυτή, ωστόσο, οι ερευνητές βρήκαν 
περισσότερους νευρώνες να απαντούν σε πολλαπλά ερε-
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θίσματα, αλλά τα εν λόγω ερεθίσματα συνήθως ανήκαν 
στην ίδια κατηγορία (πρόσωπα, ζώα, μνημεία κ.λπ.). Στην 
εικόνα 9 φαίνεται ένας νευρώνας του δεξιού ιππόκαμπου 
που απάντησε σε δύο εικόνες μνημείων, το Σινικό Τείχος 
και το Μνημείο (Οβελίσκο) της Washington.

Η εκφόρτιση των ίδιων νευρώνων από πολλαπλά σχε-
τιζόμενα μεταξύ τους ερεθίσματα δείχνει ότι οι νευρώνες 
αυτοί δεν είναι ακριβώς σαν τα «κύτταρα της γιαγιάς» που 
είχε υποθέσει ο Jerry Lettvin. Αντίθετα, αποτελούν κόμβους 
σε δίκτυα νευρώνων που αναπαριστούν συγκεκριμένες 
έννοιες στον κροταφικό λοβό. Οι νευρώνες που απαντούν 
στις εικόνες της Jennifer Aniston και της Lisa Kudrow, συ-
μπρωταγωνίστριες στη σειρά «Τα φιλαράκια», οι νευρώνες 
οι οποίοι απαντούν στους διαφορετικούς χαρακτήρες του 
Star Wars, οι νευρώνες που απαντούν στο Σινικό Τείχος 
και στο Μνημείο της Washington, αποτελούν κόμβους σε 

δίκτυα αλληλοεπικαλυπτόμενων και ευρύτερα κατανεμη-
μένων νευρώνων οι οποίοι αναπαριστούν εννοιολογικές 
κατηγορίες παρόμοιων πραγμάτων.

Στην εικόνα 10 παρουσιάζεται η πιθανή μορφή και 
διάταξη αυτών των δικτύων. Παρατηρείται ένα υποθετικό 
δίκτυο νευρώνων που κωδικοποιεί την έννοια του χαρακτή-
ρα “Luke Skywalker” από την ταινία Star Wars αλλά και τον 
τρόπο που συνδέεται με άλλα δίκτυα, μέσω κοινών νευρώ-
νων, τα οποία κωδικοποιούν άλλους χαρακτήρες της ίδιας 
ταινίας. Η ενεργοποίηση του «δικτύου του Luke Skywalker», 
λοιπόν, μόλις δούμε τη φωτογραφία του, κινητοποιεί και 
άλλες σχετικές έννοιες, όπως του Yoda ή του Darth Vader, 
μέσω της εκφόρτισης νευρώνων αλληλοεπικαλυπτόμενων 
αναπαραστάσεων.

Η υπόθεση ότι τα δίκτυα των σχετικών νευρώνων κω-
δικοποιούν αναπαραστάσεις γενικών εννοιών και δεν είναι 

Εικόνα 7. (a) Καταγραφή τριών νευρώνων, ένας από τους οποίους (νευρώνας ΙΙΙ) απαντά επιλεκτικά στη φωτογραφία του ηθοποιού Josh Brolin από 
την ταινία Goonies, ανάμεσα σε πολλές άλλες, όπως του πύργου του Άιφελ, της Marilyn Monroe, μιας αράχνης κ.λπ. Ο νευρώνας αυτός εκφορτιζόταν 
έντονα σε κάθε παρουσίαση της φωτογραφίας του Josh Brolin, ενώ σιγούσε στις άλλες. (b) Εκφορτίσεις του νευρώνα ΙΙΙ κατά τις διαδοχικές παρου-
σιάσεις της εικόνας του Josh Brolin και των άλλων εικόνων.
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Εικόνα 8. Εκφόρτιση ενός συγκεκριμένου νευρώνα στον δεξιό οπίσθιο ιππόκαμπο που απαντά ειδικά σε διαφορετικές εικόνες της ηθοποιού Jennifer 
Aniston, αλλά όχι σε άλλες εικόνες (περιλαμβανομένων εικόνων της ίδιας ηθοποιού με τον σύζυγό της, επίσης γνωστό ηθοποιό Brad Pitt). Για κάθε 
εικόνα παρουσιάζονται το raster plot 6 δοκιμασιών και το αντίστοιχο ιστόγραμμα. Οι κάθετες διακεκομμένες γραμμές (με διαφορά ενός sec) παρι-
στούν την αρχή και το τέλος της παρουσίασης της εικόνας.51

Εικόνα 9. Απαντήσεις ενός νευρώνα στον δεξιό ιππόκαμπο στην παρουσίαση 8 εικόνων (raster plots). Κάθε γραμμή δείχνει την απάντηση σε μία 
δοκιμασία από τις 20 που πραγματοποιήθηκαν (κάθετος άξονας) στον χρόνο 0 (οριζόντιος άξονας σε secs). Ο συγκεκριμένος νευρώνας φάνηκε να 
απαντά σε δύο μνημεία, το Σινικό Τείχος και το Μνημείο της Washington.55 

απλές εικονικές (φωτογραφικού τύπου) αναπαραστάσεις 
έχει ελεγχθεί με την επίδειξη των γραπτών ονομάτων των 
προσώπων ή των αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν 
στο πείραμα. Διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των 

νευρώνων του έσω κροταφικού λοβού απαντούσε πράγματι 
τόσο στις εικόνες όσο και στα γραπτά ονόματα των προσώ-
πων ή των αντικειμένων, αλλά και σε ερεθίσματα από άλλες 
αισθητικές κατηγορίες, όπως στο όνομα του προσώπου ή 
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Εικόνα 11. Απαντήσεις ενός νευρώνα στον ενδορρινικό φλοιό σε διάφορες εικόνες και σε γραπτές ή προφερόμενες λέξεις. Για κάθε ερέθισμα πα-
ρουσιάζεται το σχετικό raster plot για έξι δοκιμασίες και το αντίστοιχο ιστόγραμμα. Ο νευρώνας πυροδοτήθηκε, από μια σχετικά σιωπηλή βασική 
γραμμή, μόνο στην εικόνα του χαρακτήρα Luke Skywalker από την ταινία Star Wars (ερεθίσματα 39, 7 και 38), το όνομά του γραμμένο στην οθόνη 
του υπολογιστή (ερέθισμα 58) και το όνομά του προφερόμενο από ανδρική και γυναικεία συνθετική φωνή (ερεθίσματα 71 και 72, αντίστοιχα). Ο 
νευρώνας αυτός πυροδοτήθηκε επίσης από την εικόνα του Yoda, ενός άλλου χαρακτήρα της ίδιας ταινίας (ερέθισμα 63). Οι κάθετες διακεκομμένες 
γραμμές δηλώνουν την αρχή και το τέλος της επίδειξης, με διαφορά ενός sec.56

Εικόνα 10. Χωρική αναπαράσταση των εννοιών στον μέσο κροταφικό 
λοβό. Στα αριστερά παρουσιάζεται ένα τέτοιο υποθετικό δίκτυο που 
κωδικοποιεί την έννοια του “Luke Skywalker” (με κόκκινες γραμμές). 
Μερικοί από τους εν λόγω νευρώνες εκφορτίζονται και με τον Yoda 
(δεξιά επάνω με τις μπλε γραμμές), ενώ άλλοι εκφορτίζονται και με τον 
Darth Vader (τον κακό της ταινίας Star Wars, με τις πράσινες γραμμές).52

του αντικειμένου το οποίο προφερόταν από μια συνθετική 
φωνή (εικ. 11).56 Μπορεί λοιπόν η εικονική, η γραπτή ή η 
φωνητική αναπαράσταση να είναι διαφορετικές ως προς 
το περιεχόμενό τους, η σύνδεσή τους ωστόσο μέσα στον 
εγκέφαλο οδηγεί στη διεύρυνση και στην ενοποίηση του 
περιεχομένου τους. Από τις απλές αναπαραστάσεις-έννοιες 

μεμονωμένων ηθοποιών, π.χ., δημιουργούνται δίκτυα πιο 
σύνθετων αναπαραστάσεων με πλουσιότερο περιεχόμενο 
(οι ηθοποιοί του Star Wars, η ταινία Star Wars κ.λπ.). 

Είναι λοιπόν προφανές ότι αυτές οι μερικά αλληλοεπι-
καλυπτόμενες αναπαραστάσεις, όχι μόνο συσχετίζονται με 
έννοιες, αλλά αποτελούν τη βάση της συνειρμικής μάθησης 
και της επεισοδιακής μνήμης. Κάθε έννοια –κάθε πρόσωπο 
ή αντικείμενο της καθημερινής μας εμπειρίας– μπορεί να 
αντιστοιχεί σε ένα σύνολο νευρώνων που εκχωρείται σε 
αυτή.53 Επί πλέον, κάθε έννοια και οι νευρώνες που εκχω-
ρούνται σε αυτή, ενδέχεται να αποτελούν τμήμα ή κόμβο 
ευρύτερων αναπαραστάσεων-εννοιών, που όπως θα δούμε 
στη συνέχεια μπορεί να περιλαμβάνουν και αναπαραστάσεις 
υψηλής τάξης, κατανεμημένες ευρύτερα στον εγκέφαλο. 
Η πυροδότηση ενός νευρώνα ή ενός τμήματος αυτού του 
πιθανόν εκτεταμένου δικτύου από κάποιο συγκεκριμένο 
ερέθισμα μπορεί να προκαλέσει την ενεργοποίηση ολόκλη-
ρου του δικτύου, καθιστώντας δυνατή την επίγνωσή του, 
την εννοιολογική του κατηγοριοποίηση, τη σύνδεσή του 
με παρόμοιες αναπαραστάσεις και μνημονικά εγγράμματα, 
καθώς και τη σύνδεσή του με τους μηχανισμούς εξόδου οι 
οποίοι θα οδηγήσουν το χέρι να δείξει κάτι σχετικό ή τον 
λόγο που θα προφέρει αυτό το οποίο γίνεται αντιληπτό 
και τις ιδιότητές του.

Οι νευρώνες που αναπαριστούν πρόσωπα ή αντικεί-
μενα, όπως π.χ. ο «νευρώνας της Jennifer Aniston», έχουν 
ονομαστεί από τους ερευνητές «κύτταρα εννοιών» (con-
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cept cells)52 και έχει θεωρηθεί ότι κωδικοποιούν σημασίες 
με υποκειμενικό χαρακτήρα επειδή εξαρτώνται από τη 
σημαντικότητα και τη σπουδαιότητα του ερεθίσματος για 
το άτομο (για παράδειγμα, ο νευρώνας ο οποίος πυροδο-
τήθηκε με το Σινικό Τείχος και τον Πύργο της Washington, 
που περιγράφηκε παραπάνω, ενεργοποιήθηκε επειδή τα 
μνημεία αυτά είχαν την ίδια έννοια για το συγκεκριμένο 
άτομο). Η εν λόγω υποκειμενική σημασία μπορεί, με τη 
σειρά της, να καθορίσει το επίπεδο της κατηγοριοποίησης 
ή της ατομικότητας με το οποίο η συγκεκριμένη έννοια θα 
κωδικοποιηθεί και θα αποθηκευτεί τελικά στη μνήμη. Αν και 
ο μέσος κροταφικός λοβός δεν εμπλέκεται στην αντίληψη 
και η κατηγοριοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται και σε 
άλλες περιοχές (περιλαμβανομένου του προμετωπιαίου 
φλοιού),57 τα «κύτταρα εννοιών» πυροδοτούνται αποκλει-
στικά κατά τη συνειδητή αντίληψη του ερεθίσματος.58 Θα 
μπορούσε λοιπόν να υποτεθεί ότι η πυροδότηση ενός 
«κυττάρου έννοιας» φέρει τη συγκεκριμένη έννοια σε 
επίγνωση, έτσι ώστε να μπορέσει να συνδεθεί με άλλες 
αναπαραστάσεις, με άλλα σχετικά γεγονότα και εμπειρίες, 
καταλήγοντας τελικά στη δημιουργία συνειρμών και μνη-
μών και στην ενσωμάτωσή τους στη ροή της συνείδησης. 

Σύμφωνα με πολλούς νευροεπιστήμονες, το φαινομενι-
κό συνειδητό περιεχόμενο των αναπαραστάσεων και των 
εννοιών προκύπτει ακριβώς από τη συγχρονισμένη πυρο-
δότηση όλων αυτών των νευρώνων που αντιστοιχούν στις 
συνδεδεμένες αναπαραστάσεις, καθώς και των νευρώνων 
της εξόδου-συμπεριφοράς.23 Όπως προαναφέρθηκε, οι 
νευρώνες που σχετίζονται με την οπτική αντίληψη κάποιου 
προσώπου μπορεί να συνδέονται με άλλους οι οποίοι ανα-
παριστούν το όνομά του, με άλλους που αναπαριστούν τη 
φωνή του, αλλά και με μνήμες σχετικά με αυτόν ή αυτή, με 
συναισθήματα και επιθυμίες, σε ένα ευρύ συνειρμικό δίκτυο, 
παρόμοιο με μια σχεσιακή βάση δεδομένων. Το τι σημαίνει 
μια κόκκινη τομάτα ή το γνωστό ή άγνωστο πρόσωπο που 
βλέπω, εξαρτάται από το ποιες και πόσες αναπαραστά-
σεις ενεργοποιούνται από την οπτική αντίληψη. Μπορεί 
ο νευροφυσιολογικός μηχανισμός της ταυτόχρονης και 
συγχρονισμένης αυτής ενεργοποίησης να μην είναι ακόμη 
γνωστός, οδηγώντας στη διατύπωση του γνωστού προβλή-
ματος της σύνδεσης (binding problem), η σχετική σύνδεση 
όμως των νευρωνικών αναπαραστάσεων έχει θεωρηθεί μια 
από τις θεμελιωδέστερες ιδιότητες του εγκεφάλου και της 
λειτουργίας του. Ο διάσημος νευροφυσιολόγος Rodolfo 
Llinás, επιθυμώντας να τονίσει τη σημασία της σύνδεσης 
και της ταυτόχρονης ενεργοποίησης στην ανάδυση της 
συνείδησης και ιδιαίτερα της υποκειμενικής, προσωπικής 
(αυτο)συνείδησης, έχει παραφράσει τη γνωστή ρήση του 
Descartes «σκέπτομαι άρα υπάρχω» (I think, therefore I am) 
με τη ρήση “It binds, therefore I am”.59

5. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ (ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ)  
ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Γιατί όμως το φαινομενικό περιεχόμενο της συνείδησης, 
παρά τη συγκεκριμένη υλική του φύση –την πυροδότηση 
συγκεκριμένων νευρώνων ή δικτύων νευρώνων– θεωρεί-
ται υποκειμενικό, ατομικό, προσωπικό, ιδιωτικό και άρα 
μοναδικό; Ας θυμηθούμε το νοητικό πείραμα με τη Μαίρη. 
Είναι επιστημο νικό το ερώτημα, εάν το κόκκινο που βλέπει 
η Μαίρη είναι υποκειμενικά το ίδιο με το κόκκινο που βλέπω 
εγώ ή με το κόκκινο που βλέπεις εσύ (έχουν δηλαδή την 
ίδια ποιότητα-quale: κοκκινότητα); Όταν πονάω εγώ και 
πονάς κι εσύ είναι επιστημονικά λογικό να συμπεράνω ότι 
πονάω εγώ όπως πονάς κι εσύ;

Ακόμη και σε σκληρές εκδοχές της θεωρίας της ταυτό-
τητας συνειδητών-εγκεφαλικών καταστάσεων,60 η υποκει-
μενικότητα της εμπειρίας δηλώνεται ως διαφορετικότητα 
περιγραφής: Όταν πονάω εγώ, ο πόνος ταυτίζεται με μια 
φυσική κατάσταση μέσα μου και όταν πονάς εσύ, ο πόνος 
ταυτίζεται με μια φυσική κατάσταση μέσα σου. Όταν όμως 
πονάμε και οι δύο, αυτό δεν σημαίνει ότι μοιραζόμαστε την 
ίδια φυσική κατάσταση. 

Ο Crick ωστόσο διορθώνει: «Δεν σημαίνει ότι μοιραζό-
μαστε “ακριβώς” την ίδια φυσική κατάσταση».61 Το πόσο 
ακριβείς (πρέπει να) είμαστε, εξαρτάται από τη λεπτομερή 
γνώση των διαδικασιών που λαμβάνουν μέρος. «Εάν το 
νευρωνικό αντίστοιχο του κόκκινου εξαρτάται, σε σημα-
ντικές παραμέτρους, από την προηγούμενη εμπειρία μου 
(από τα “δικά μου” εγγράμματα), και εάν η προηγούμενη 
εμπειρία μου είναι σημαντικά διαφορετική από τη δική 
σας, τότε μπορεί να μην είμαστε σε θέση να συμπεράνουμε 
ότι βλέπουμε το κόκκινο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο».61 Η 
υποκειμενική διάσταση δεν αφορά στη (μυστική ή απροσπέ-
λαστη) φύση του περιεχομένου της συνειδητής εμπειρίας, 
αλλά στο «πληροφοριακό» της εύρος.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ροή της αντιληπτικής 
πληροφορίας ακολουθεί δύο οδούς μέσα στο οπτικό σύ-
στημα, μια ραχιαία που αντιστοιχεί στο αναπαραστασιακό 
περιεχόμενο της συνειδητής αντίληψης και έχει πρόσβαση 
σε διάφορες φυσιολογικές λειτουργίες (προσβαίνουσα 
συνείδηση, access consciousness), και μια κοιλιακή που 
έχει προταθεί ότι αντιστοιχεί σε κατηγοριοποιήσεις, σημα-
σίες, ποιότητες (qualia) του περιεχομένου της συνείδησης 
(φαινομενική συνείδηση, phenomenal consciousness).27 

Οι συνειδητές καταστάσεις συνίστανται συχνά από ακο-
λουθίες μη συνειδητών καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν 
ταχείες, παροδικές, στερεοτυπικές απαντήσεις σε αισθητικά 
ερεθίσματα που διαμεσολαβούνται από το ραχιαίο οπτικό 
σύστημα και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν φλοιώδη 
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Εικόνα 12. Το ραχιαίο και το κοιλιακό οπτικό σύστημα. Η επεξεργασία 
των πληροφοριών στο ραχιαίο σύστημα αντιστοιχεί στην προσβαίνουσα 
συνείδηση (access consciousness), ενώ η επεξεργασία τους στο κοιλιακό 
αντιστοιχεί στη φαινομενική συνείδηση (phenomenal consciousness), 
σύμφωνα με τη διάκριση του Block.21 Η επεξεργασία χαμηλής τάξης γίνεται 
στον κροταφικό και στον βρεγματικό λοβό, ενώ η επεξεργασία υψηλής 
τάξης (high order thought, HOT) πραγματοποιείται στον μετωπιαίο λοβό.76

αντανακλαστικά.25 Για παράδειγμα, η ανίχνευση ζώων σε 
ένα χαοτικό φυσικό περιβάλλον πραγματοποιείται από τον 
ανθρώπινο φλοιό μέσα σε 130–150 ms,62,63 διάστημα πολύ 
σύντομο για να κινηθούν οι οφθαλμοί ή να συνειδητοποι-
ηθεί το ερέθισμα. Είναι προφανές ότι αυτές οι διαδικασίες 
διαμεσολαβούνται από ένα «προς τα εμπρός» προωθητικό 
κύμα νευρωνικής δραστηριότητας που αρχίζει από τον 
αμφιβληστροειδή και μέσω της V1 και της V4 φθάνει στον 
κάτω κροταφικό φλοιό και από εκεί στον προμετωπιαίο 
φλοιό για να καταλήξει στους κινητικούς νευρώνες που θα 
πραγματοποιήσουν την κινητική αντίδραση. Η υπόθεση 
ότι η βασική επεξεργασία της πληροφορίας έχει αυτή την 
«προς τα εμπρός» κατεύθυνση υποστηρίζεται από τον σύ-
ντομο χρόνο που απαιτείται για να εμφανιστεί η εκλεκτική 
απάντηση στους νευρώνες του κάτω κροταφικού φλοιού.64 
Πράγματι, έχει γίνει δυνατή η ταυτοποίηση μιας εικόνας που 
προβάλλεται στον αμφιβληστροειδή ακινητοποιημένων 
πιθήκων από την αποκωδικοποίηση της δραστηριότητας 
200 περίπου νευρώνων της κάτω κροταφικής περιοχής 100 
ms μετά την προβολή της.65 Σε συνδυασμό με την κινητική 
του έξοδο, αυτό το «προς τα εμπρός» δίκτυο συνιστά μια 
μη συνειδητή κατηγοριοποίηση χωρίς κάποια ένδειξη 
συνειδητής επίγνωσης.

Η συνειδητή αντίληψη και εμπειρία, αντίθετα, θεωρείται 
ότι απαιτεί μια περισσότερο συντηρούμενη, ανάδρομη νευ-
ρωνική δραστηριότητα, πιθανόν μέσω μιας φλοιο-φλοιικής 
ανατροφοδότησης από άλλες νεοφλοιώδεις περιοχές.66 Η 
εν λόγω ανάδρομη δραστηριότητα συσσωρεύεται στον 
χρόνο μέχρι να υπερβεί ένα κατώφλιο. Τότε η συντηρούμενη 
αυτή νευρωνική δραστηριότητα διαδίδεται σε βρεγματικές 
και σε προμετωπιαίες φλοιώδεις περιοχές, στην έλικα του 
προσαγωγίου, στον θάλαμο και στον ταινιωτό φλοιό,67 
καθώς και σε άλλες φλοιώδεις δομές οι οποίες σχετίζονται 
με τη μνήμη, την πολυαισθητική ολοκλήρωση, τον σχεδι-
ασμό, τον λόγο λειτουργίας, δηλαδή που σχετίζονται με 
την προσβαίνουσα συνείδηση. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα 
σε επί μέρους ενεργοποιήσεις επιτρέπει μόνο σε ένα ή 
σε ελάχιστα αντιλήματα να αναπαρίστανται ενεργά και 
ταυτόχρονα. Αυτή η υπόθεση αποτελεί τον πυρήνα της 
θεωρίας του καθολικού χώρου της συνείδησης,68,69 στην οποία 
η έννοια της συνείδησης χρησιμοποιείται ως πληροφορία 
που «παρουσιάζεται» στις εμπειρίες, στη μνήμη και στη 
γλώσσα και, ως επί το πλείστον, είναι «καθολικά» διαθέσιμη 
στο σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών,70 δηλαδή στον 
εγκέφαλο. Η αποστολή οπτικών πληροφοριών σε πιο πρό-
σθιες περιοχές επιτρέπει στα σχετικά οπτικά γεγονότα να 
αποκωδικοποιούνται και να τοποθετούνται σε ένα πλαίσιο 
(π.χ. με το να αποκτούν πρόσβαση σε διάφορες μνημονι-
κές τράπεζες), ενώ αυτή η ερμηνεία ανατροφοδοτεί την 
αναπαράσταση των ερεθισμάτων σε πρωιμότερα στάδια 
επεξεργασίας στον οπτικό φλοιό.71,72

Αυτή η έννοια της συνείδησης ως πληροφορία που 
«παρουσιάζεται» στις εμπειρίες, στη μνήμη και στη γλώσσα 
αφορά κυρίως στο περιεχόμενο της αντίληψης (συνείδηση 
περιεχομένου) που μπορεί να αναφερθεί λεκτικά ή μη από 
το υποκείμενο και, όπως αναφέρθηκε, αντιστοιχεί στην 
προσβαίνουσα συνείδηση ή συνείδηση περιεχομένου 
(access consciousness).27

Έχει υποτεθεί ότι όπως το ραχιαίο σύστημα έχει πρόσβα-
ση σε περιοχές που σχετίζονται με τη μνήμη, την πολυαισθη-
τική ολοκλήρωση, τον σχεδιασμό και τον λόγο, το κοιλιακό 
σύστημα έχει αντίστοιχα πρόσβαση σε ένα σύστημα υψηλής 
τάξης, μέσω της οποίας η αντιληπτική εμπειρία αποκτά το 
φαινομενικό της περιεχόμενο (φαινομενική συνείδηση, phe-
nomenal consciousness).27 Σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες 
υψηλής τάξης,73–76 η φαινομενική συνείδηση αποτελεί υψη-
λής τάξης αναπαράσταση του περιεχομένου της αντίληψης 
(εικ. 12). Η συνειδητή εμπειρία προκύπτει, επειδή το αναπα-
ραστασιακό περιεχόμενο του κοιλιακού συστήματος είναι 
διαθέσιμο όχι μόνο σε μνημονικές τράπεζες γνώσεων αλλά 
και σε συστήματα πεποιθήσεων και επιθυμιών, καθώς και 
σε ένα νοητικό σύστημα υψηλής τάξης (high order thought, 
HOT), που πιθανόν εδράζεται στον μετωπιαίο φλοιό. Λόγω 
της πρόσβασής της στο νοητικό σύστημα υψηλής τάξης, 
η αντιληπτική έξοδος του κοιλιακού συστήματος αποκτά 
ένα διπλό προθετικό περιεχόμενο. Αναπαριστά τόσο τη 
φυσική διάσταση μιας αντιληπτικής εμπειρίας, του κόκκι-
νου, του πράσινου, που μπορεί να λεχθεί, να δειχθεί κ.λπ., 
όσο και το τι σημαίνει να είναι κάτι κόκκινο, πράσινο, την 
κοκκινότητα, την πρασινότητα, την υποκειμενική δηλαδή 
διάσταση (quale) της εμπειρίας του χρώματος, με μια δια-
δικασία επεξεργασίας των κατώτερων στην ιεραρχία του 
εγκεφάλου αναπαραστάσεων από τις ανώτερες.
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Η συμμετοχή, πράγματι, και άλλων περιοχών του 
εγκεφάλου, εκτός του κροταφικού λοβού, στη συνειδητή 
αντιληπτική εμπειρία έχει αποδειχθεί από πιο πρόσφατες 
μελέτες του διοφθάλμιου ανταγωνισμού μετά τις αρχικές 
έρευνες που περιγράφηκαν παραπάνω. Οι εν λόγω μελέτες 
έδειξαν ότι κατά την εναλλαγή της αντιληπτικής εμπειρίας, 
εκτός από τον κοιλιακό οπτικό φλοιό, ενεργοποιούνται και 
βρεγματικές ή μετωπιαίες περιοχές οι οποίες προηγουμένως 
είχαν θεωρηθεί ότι συμμετέχουν στη χωρική προσοχή.77 Οι 
ίδιες περιοχές ενεργοποιούνται και κατά την αντιληπτική 
εναλλαγή της παρατήρησης δισταθών εικόνων, όπως του 
κύβου του Necker ή του προσώπου/βάζου του Rubins.78 Οι 
παρατηρήσεις αυτές, μαζί με άλλες,79 δείχνουν ότι υπάρχει 
πράγματι κάποιος μηχανισμός στον βρεγματικό και στον 
μετωπιαίο φλοιό, ο οποίος σχετίζεται με τη συνειδητή οπτική 
αντίληψη και ενεργοποιείται κατά την εναλλαγή διαφορε-
τικών τύπων αντιληπτικής εμπειρίας, όπως συμβαίνει με 
τους νευρώνες της κάτω κροταφικής περιοχής.

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα δεδομένα, πειραματικά 
και θεωρητικά, η συνειδητή αντίληψη που βασίζεται στην 
ενεργοποίηση του κοιλιακού οπτικού συστήματος, για την 
απόκτηση του φαινομενικού της περιεχομένου, αλληλεπι-
δρά με άλλες εμπειρίες αλλά και με άλλες εσωτερικές κατα-
στάσεις, όπως με τα συστήματα πεποιθήσεων, επιθυμιών 
και προσδοκιών του υποκειμένου, τα οποία εντοπίζονται 
ασφαλώς σε περιοχές που σχετίζονται με τη μνήμη, καθώς 
και με μετωπιαίες περιοχές υψηλής τάξης, οι οποίες σχεδι-
άζουν, προγραμματίζουν και ελέγχουν τη συμπεριφορά.80 
Το θεωρητικό αυτό σχήμα μάς εισάγει αμέσως και στο 
(δύσκολο) πρόβλημα της φαινομενικής εμπειρίας, στο 
πρόβλημα της υποκειμενικότητας.

Εάν λοιπόν το πώς βλέπω το κόκκινο εξαρτάται από 
παρελθούσες εμπειρίες μου, αλλά και γνώσεις, στάσεις, 
επιθυμίες ή πεποιθήσεις γι’ αυτό που βλέπω, όλες αυτές οι 
ψυχολογικές καταστάσεις αναπαρίστανται στον εγκέφαλό 
μου και οι συγκεκριμένες αναπαραστάσεις έχουν ως περιε-
χόμενο αντίστοιχες μνημονικές εγγραφές που κωδικοποι-
ούνται σε νευρώνες ή ομάδες νευρώνων κατανεμημένων 
στα δίκτυα εννοιών, τα οποία περιγράφηκαν παραπάνω. 
Όσο περισσότερες είναι αυτές οι αναπαραστάσεις τόσο 
διευρύνεται και το περιεχόμενό τους κατά τη σύνδεσή 
τους. Το περιεχόμενο (η ποιότητα, π.χ. το quale κοκκινό-
τητα) της τρέχουσας εμπειρίας μου είναι το αποτέλεσμα 
της σύνδεσης (binding) και του συνδυασμού όλων αυτών 
των πλούσιων αναπαραστάσεων και είναι φυσικό να είναι 
διαφορετική από τη δική σας, επειδή οι αναπαραστάσεις 
μου είναι διαφορετικές από τις δικές σας. Δεν υπάρχει 
τίποτα το μη φυσικό, μη υλικό ή μη επιστημονικό στην εν 
λόγω διαδικασία. Ούτε είναι ανάγκη να καταφύγουμε σε 
μεγάλους αριθμούς, σε στοχαστικές, χαοτικές ή κβαντικές 

διαδικασίες, όπως έχουν επιχειρήσει κάποιοι σύγχρονοι 
ερευνητές,81,82 για να ερμηνευτεί η υποκειμενικότητα. Ακόμη 
και μία προηγούμενη εμπειρία μου να είναι διαφορετική 
από τη δική σας, η τρέχουσα θα είναι και αυτή διαφορετική. 

Η άποψη αυτή, ότι δηλαδή η υποκειμενικότητα οφεί-
λεται σε σχέσεις και συνδυασμούς πολλών διαφορετικών 
αναπαραστάσεων, είναι απόλυτα συμβατή με την αναπα-
ραστατική θεωρία του νου και της συνείδησης, κατά την 
οποία το περιεχόμενο μιας αναπαράστασης εξαρτάται από 
τις σχέσεις της με άλλες αναπαραστάσεις και τη συμπερι-
φορά. Ο συνδυασμός της άποψης αυτής με την έννοια της 
σχέσης του περιεχομένου των αναπαραστάσεων με την 
πυροδότηση των νευρώνων που τις «υλοποιούν» μέσα 
στον εγκέφαλο, θα μπορούσε να αποτελέσει τον πυρήνα 
μιας νευροβιολογικής θεώρησης της συνείδησης και της 
φαινομενικής υποκειμενικότητας. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η έννοια της συνείδησης, η οποία πριν μερικές δεκαετίες 
ήταν εκτός της ορολογίας και του λεξιλογίου ακόμη των 
Νευροεπιστημών, έχει αναδειχθεί σε έναν γόνιμο ερευνητικό 
κλάδο τους. Μπορεί οι φιλοσοφικές διαμάχες για την ουσία 
της συνείδησης να συνεχίζονται (εάν ταυτίζεται με τις νευ-
ρωνικές διεργασίες – θεωρία ταυτότητας, εάν ανάγεται στις 
φυσικές εγκεφαλικές διεργασίες – αναγωγισμός, εάν απο-
τελεί λειτουργική κατάσταση ενός νευρωνικού υποστρώ-
ματος – λειτουργισμός, εάν συνιστά ένα «επιφαινόμενο» 
της εγκεφαλικής λειτουργίας – επιφαινομεναλισμός, ή εάν 
υφίσταται σε ένα «συνειδητό νοητικό πεδίο» ανεξάρτητο 
από τον εγκέφαλο – δυϊσμός), η επιστήμη ωστόσο έχει 
κάνει μεγάλα βήματα στην κατανόηση των φυσιολογικών 
φαινομένων που σχετίζονται με τη συνειδητή εμπειρία, 
περιλαμβανομένης και της υποκειμενικής, της μοναδικής 
για κάθε άνθρωπο φύσης της.

Από όσα επιχειρήσαμε να παρουσιάσουμε στο παρόν 
άρθρο, οι υποκειμενικές ποιότητες, τα qualia, το πώς είναι 
να βλέπεις τα χρώματα, να μυρίζεις τις οσμές κ.λπ., δεν 
είναι παρά μνήμες ανθρώπων και πραγμάτων, προσωπικά 
εγγράμματα και εμπειρίες, καθώς και γνώσεις, στάσεις, 
επιθυμίες ή πεποιθήσεις γι’ αυτό το οποίο βλέπω, που 
αναπαρίστανται νοητικά και οι αναπαραστάσεις τους ταυ-
τίζονται με τη σύνδεση και την ταυτόχρονη πυροδότηση 
νευρώνων και δικτύων νευρώνων μέσα στον εγκέφαλο. 
Όσο περισσότερες είναι αυτές οι αναπαραστάσεις τόσο 
διευρύνεται και το περιεχόμενό τους κατά τη σύνδεσή τους. 
Το περιεχόμενο (η ποιότητα, π.χ. το quale κοκκινότητα) 
της τρέχουσας εμπειρίας είναι αποτέλεσμα της σύνδεσης 
(binding) και του συνδυασμού όλων αυτών των πλούσιων 
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ABSTRACT

Scientific explanation of subjective phenomenal consciousness

Ε. KAFeTzOPOuLOS
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Archives of Hellenic Medicine 2019, 36(4):534–550

The study of consciousness and its properties is a fruitful discipline of contemporary neuroscience. Consciousness is 

considered as a product of brain function, in contrast with several philosophical views, which claim that scientific re-

search cannot reveal its nature and especially the individual instances of subjective, conscious experience (qualia). 

There are specific brain states, however, such us binocular rivalry, during which we can reveal how an optical stimu-

lus can be perceived as a conscious perception. Studies have shown that there are specific brain regions in the visual 

path that are responsible for the conscious recognition of different categories of stimuli, such as faces, objects, plac-

es, animals, etc. Further studies have shown that in these regions there are neurons or groups of neurons which code 

the representations of these stimuli. These groups are interconnected in wider networks which code more complex 

representations and concepts. The content (qualia) of the current experience results from the binding and simulta-

neous activation of all these rich representations, and it is obvious that this will be subjective, and different in each 

individual, since one person’s representations are different from the others.

Key words: Binocular rivalry, Brain, Concept cells, Consciousness, Neural representations
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