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ΤΝΣΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗ ΝΕΤΡΟΑΙΘΗΣΙΚΗ 

1. Προοίκηο.  

Ζ λεπξναηζζεηηθή γηα ηελ νπνία ζα ζαο θάλσ ιφγν είλαη κηα 

ζρεηηθά πξφζθαηε εηδηθφηεηα ησλ λεπξνεπηζηεκψλ, δειαδή ηνπ 

δηεπηζηεκνληθνχ θιάδνπ πνπ δηεξεπλά ηε ζρέζε εγθεθάινπ (brain) θαη 

λνπ (mind). Σν θεληξηθφ εξψηεκα πνπ αλέθαζελ απαζρνινχζε 

θηινζφθνπο θαη επηζηήκνλεο ήηαλ αλ ππάξρεη ν εγθέθαινο θαη ν λνπο ζε 

κηα ζπλάξηεζε αηηίνπ αηηηαηνχ ή αλ ν εγθέθαινο θαη ν λνπο απνηεινχλ 

αλεμάξηεηεο νληφηεηεο πνπ ν κελ πξψηνο έρεη ηε «κνίξα» θαη ηελ 

κνηξαία θαηάιεμε ηεο θζαξηφηεηαο, ν δε δεχηεξνο ηελ εχλνηα ηεο 

αζαλαζίαο. Καη ζε έλα άιιν επίπεδν αλ ππάξρεη έκθπηε γλψζε θαη 

εηδηθφηεξα κε ην ζέκα καο αλ ππάξρεη ε κηα έκθπηε αίζζεζε ηεο 

νκνξθηάο. 

Σν επηζηεκνληθφ «παξάδεηγκα» πνπ θπξηαξρεί απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα 

ζην δπηηθφ θφζκν (θαη άξα παγθφζκηα) ζεσξεί πσο ν εγθέθαινο απνηειεί 

ηε βάζε (αλ φρη ηελ ηδία ηελ αηηία) ησλ λνεηηθψλ θαη ςπρηθψλ 

θαηλνκέλσλ, ηα  νπνία ρσξίο απηφλ είλαη αδηαλφεην λα ππάξρνπλ. Απηή 

βέβαηα ε πεπνίζεζε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη ηηο 

ηδεαιηζηηθέο αληηιήςεηο, ζηηο νπνίεο ε ςπρή θαη ε ηδέα αλαγλσξίδνληαη 

ζαλ ππεξβαηηθέο, αηψληεο θαη αζάλαηεο ζαλ νη αηηίεο ησλ αηηίσλ.   

2. Ο εγθέθαιος  

Ο εγθέθαινο είλαη κηα δειαηψδεο, ξνδφρξσκε κάδα πνπ δπγίδεη 

πεξίπνπ 1,4 γξακκάξηα θαη απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 100 δηζεθαηνκκχξηα 

λεπξηθά θχηηαξα, ηνπο λεπξψλεο, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ πεξί ην 

1ηξηζεθαηνκκχξην ζπλδέζεηο, ηηο ιεγφκελεο ζπλάςεηο, κεηαμχ ηνπο φπσο 

θαη κε φια ηα ζεκεία ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο δελ ππάξρεη ζεκείν ηνπ 

ζψκαηνο ζηνπο δσηθνχο νξγαληζκνχο, πνπ λα κε ζρεηίδεηαη κε θάπνην 

ηξφπν, άκεζν ή έκκεζν, απιφ ή πνιχπινθν, κε ην Κεληξηθφ Νεπξηθφ 
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χζηεκα. πλεπψο, δελ απνηειεί έθπιεμε φηη ν ζάλαηνο βεβαηψλεηαη κε 

ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ.  

 

Δθείλν ην ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδεηαη «εγεκνληθά» κε ην 

λνπ νλνκάδεηαη θινηφο (ή θαηά νπζία έλεθα ηνπ γθξίδνπ ρξψκαηφο ηεο).  

 

Σν ιεπηφηαην απηφ πεξίβιεκα κε πάρνο 2-4 ρηιηνζηά δηαρσξίδεηαη 

αλαηνκηθά ζε ινβνχο: ηνλ κεησπηαίν, ηνλ βξεγκαηηθφ, ηνλ θξνηαθηθφ θαη 

ηνλ ηληαθφ. Κάπνηνη επηζηήκνλεο πεξηγξάθνπλ σο μερσξηζηφ ηκήκα θαη 

ηε ιεγφκελε «λήζν ηνπ εγθεθάινπ», ε νπνία ζηα πεηξάκαηα 

λεπξναηζζεηηθήο παξνπζηάδεη κεγάιε δξαζηεξηφηεηα.  
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 Ο κεησπηαίνο ινβφο ειέγρεη ηε ζπλείδεζε πνπ έρνπκε γηα ηηο 

πξάμεηο καο, ηελ θξίζε καο γηα φ,ηη ζπκβαίλεη ζηηο θαζεκεξηλέο καο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο καο αληηδξάζεηο, ηε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε, θαζψο θαη ηε γλψζε ηνπ λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ πνπ 

επηιέγνπκε.  

Ο θξνηαθηθφο ινβφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αθνή, ηελ αληίιεςε 

ζχλζεησλ εηθφλσλ, ηελ θαηαλφεζε ηεο νκηιίαο θαζψο θαη γηα 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θίλεηξα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα.  

Ο βξεγκαηηθφο ινβφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθδήισζε 

εζειεκέλσλ θηλήζεσλ, γηα ρξήζε αληηθεηκέλσλ, γηα ηε ζχλζεζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο αηζζήζεηο.  

Σέινο, ν ηληαθφο ινβφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε λνεκαηνδφηεζε ηεο 

φξαζεο  θαζψο εδψ ζ’ έλα ηκήκα ηνπ επηρσξηάδεη ν νπηηθφο θινηφο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%BF%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%86%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%82
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Καηαιαβαίλνπκε δειαδή φηη ζηνπο ινβνχο επηηεινχληαη φιεο 

εθείλεο νη ζαπκαζηέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο απνθνξπθνχκελεο ζηνλ 

άλζξσπν ηνπ πξνζέδσζαλ ην ἀπσέηυζαν, πνπ αλαθέξεη ε Ηεξά Γξαθή 

(Γεν 1: 26).  

ηε λεπξνεπηζηήκε ε έλλνηα ηνπ λνπ θαηαλνείηαη ζαλ ην άπιν 

εμαγφκελν κηαο νξγαληθήο δξαζηεξηφηεηαο ή φπσο ην έιεγε ν 

Αξηζηνηέιεο
1
: «...ἡ κὲλ αἴζζεζίο ἐζηη ηὸ δεθηηθὸλ ηῶλ αἰζζεηῶλ εἰδῶλ 

ἄλεπ ηῆο ὕιεο,..»  

Ζ αληίιεςε, ε πξνζνρή, ε κλήκε, ε θξίζε, ε γιψζζα, ε αηζζεηηθή 

(γηα λα ζπλδεζνχκε κε ην ζέκα καο) βξίζθνπλ ην αλαηνκηθφ ππφβαζξν (ή 

απνηππψκαηα ή έγγξακκά ηνπο) πάλσ ζ’ απηήλ ηελ νξγαληθή χιε πνπ κε 

κηα πνηεηηθή κεηαθνξά ν Δκπεδνθιήο ηελ απνθαινχζε «αέξα ζετθφ θαη 

ιακπεξή θσηηά» (...αἰζέξη δ’ αἰζέξα δῖνλ, ἀηάξ ππξί πῦξ ἀίδεινλ...)
2
!                 

3. Ση είλαη ε λεσροαηζζεηηθή    

Ζ λεπξνεπηζηήκε πξηλ απφ κηα 20εηία πεξηέιαβε ζηνπο θιάδνπο 

ηεο ηελ λεπξναηζζεηηθή, ηεο νπνίαο θχξηνο εηζεγεηήο ζεσξείηαη ν 

Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Κνιεγίνπ ηνπ Λνλδίλνπ ακίξ Εέθη,  

                                                 
1
 Βι. Πεπί τςσήρ, 424a17. 

2
 Βι. ό.π,,  A 2. 404b 8. 
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 θαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο εξεπλεηέο ηεο ν Καζεγεηήο ηνπ 

Παλεπηζηήκηνπ ηνπ αλ Νηηέγθν ηεο Καιηθφξληα Ramachandran (1951). 

 

Ο Εέθη πεξηγξάθεη ηε λεπξναηζζεηηθή κε ηα εμήο ιφγηα:  

«Πξφθεηηαη γηα έλα ζρεηηθά λέν πεδίν έξεπλαο, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη λα 

δηεξεπλήζεη ηελ εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο απφιαπζεο ηεο ηέρλεο. Ζ ζεκειηψδεο παξαδνρή ηεο 

είλαη φηη ην ζχλνιν ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο πξνθχπηεη απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ θαη ππαθνχεη ζηνπο λφκνπο ηνπ. Γη’ απηφ, κφλν 
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αλ θαηαλνήζνπκε ηηο λεπξνινγηθέο βάζεηο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

θαιιηηερληθήο εκπεηξίαο ζα κπνξέζνπκε λα αλαπηχμνπκε κηα έγθπξε 

αηζζεηηθή ζεσξία»
3
.  

Απηφ, ινηπφλ, είλαη ην βαζηθφ αμίσκα ηεο λεπξναηζζεηηθήο φηη  

θάζε αηζζεηηθή εκπεηξία, είηε πξφθεηηαη γηα ηε δεκηνπξγία, είηε γηα ηελ 

πξφζιεςε ελφο έξγνπ ηέρλεο επηηειείηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν λνπ, ν 

νπνίνο ζπλδέεηαη ζεκειησδψο κε ηηο δνκέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ. Άξα, ηφζν ε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, φζν θαη ε 

αηζζεηηθή απφιαπζε θαζνξίδνληαη απφ ηελ βαζηθή νξγάλσζε ηνπ 

εγθεθάινπ καο. 

  Σν επηζηεκνληθφ απηφ πξφγξακκα θαη ε ζπλαθφινπζε έξεπλα 

δεκηνπξγνχλ ην θφβν κήπσο απφ ηηο επηζηεκνληθέο αλαιχζεηο απεηιείηαη 

ε «καγεία» θαη ε «πνηεηηθφηεηα» ηεο νκνξθηάο ησλ έξγσλ ηέρλεο, φπσο 

θαη θάζε άιινπ είδνπο αλψηεξεο πλεπκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. κσο ν 

θφβνο απηφο είλαη άλεπ αληηθείκελνπ φπσο ππνζηεξίδεη έλαο δηθφο καο 

πξσηνπφξνο εξεπλεηήο ηνπ θιάδνπ ν Καζεγεηήο ηνπ ΑΠΘ Θαλάζεο 

Νηηλφπνπινο:  

«Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δελ έπαςαλ λα ζαπκάδνπλ ην νπξάλην ηφμν, ιέεη, 

παξφηη θαηαλννχλ ηηο θπζηθέο πξνυπνζέζεηο ησλ εκθαλίζεψλ ηνπ, νχηε 

ζηακάηεζαλ λα ζαπκάδνπλ ηελ Σδνθφληα ηνπ Λενλάξλην ληα Βίληζη παξφηη 

ίζσο λα γλσξίδνπλ ηα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν θαιιηηέρλεο θαη άιιεο 

ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ην έξγν απηφ». 

 Καη ζπκπιεξψλεη:  

«Μηινχκε εδψ θαη δεθαεηίεο, γηα ηε θπζηνινγία ηνπ ζεμ, θάηη πνπ δελ καο 

εκπφδηζε, θαη δελ πξφθεηηαη λα καο εκπνδίζεη, λα εξσηεπφκαζηε ηξειά θαη λα 

ληψζνπκε ηε καγεία ηνπ έξσηα θαη ηεο εξσηηθήο πξάμεο.»
4
  

                                                 
3
 Βι. πχξνο Μαλνπζέιεο, «Πσο ν εγθέθαινο δεκηνπξγεί ηηο ηερλεο», Εθημεπίδα ηυν 

Σςνηακηών, 22 επηεκβξίνπ 2013.  
4
 Βι. πχξνο Μαλνπζέιεο, «Νεπξναηζζεηηθή: ε νκνξθηά είλαη εγθεθαιηθή ή δελ ππάξρεη», 

Εθημεπίδα ηυν Σςνηακηών, 22 Φεβξνπαξίνπ 2015.  
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Σν ίδην αζθαιψο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ απφιαπζε ησλ έξγσλ 

ηέρλεο. Οη ηερληθέο δεκηνπξγίαο ηνπο φπσο θαη νη εγθεθαιηθνί 

κεραληζκνί πνπ ελεξγνπνηνχληαη θαη καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο 

θαηαλφεζεο θαη αμηνιφγεζήο ηνπο δελ πξφθεηηαη λα ράζνπλ ηίπνηα απφ 

ηε ζεκαζία, θαη ελ ηέιεη, απφ ην «κπζηήξην» ηεο δεκηνπξγίαο πνπ ηα 

δηέπεη.  

4. Η κειέηε ηες δωγραθηθής από ηε λεσροαηζζεηηθή 

Ζ πεξηζζφηεξν κειεηεκέλε ηέρλε απφ ηε λεπξναηζζεηηθή είλαη ε 

δσγξαθηθή ή επξχηεξα νη εηθαζηηθέο ηέρλεο. Τπάξρνπλ ιφγνη γη’ απηφ: 

Ο ηδξπηήο ηνπ θιάδνπ έρεη ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηε κειέηε ηνπ 

νπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ε δσγξαθηθή θαη ηα αληίζηνηρα 

αξηζηνπξγήκαηα πνπ ηελ αηζζεηνπνηνχλ είραλ θαη έρνπλ γη’ απηφλ (θαη 

ηνπο καζεηέο ηνπ) έλα άκεζν ελδηαθέξνλ θαζψο ν Εέθη κειεηά ηδηαίηεξα 

ηε ρξσκαηηθή αίζζεζε θαη ηελ θίλεζε ησλ κνξθψλ.  

Δπίζεο, θάπνηνη κείδνλεο δσγξάθνη ηνπ 19
νπ

 αηψλα φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν εδάλ (1839-1906) 
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ή ν Βαλ Γθνλγθ (1853-1890) 

 

είραλ, φπσο καο δείρλνπλ ζήκεξα δηάθνξνη κειεηεηέο, κάιινλ, 

θαηαλνήζεη λσξίηεξα απφ ηνπο λεπξνεπηζηήκνλεο θάπνηεο ζεκειηψδεηο 

παξαδνρέο ηεο λεπξναηζζεηηθήο ηηο νπνίεο πινπνίεζαλ ζηηο δσγξαθηθέο 

ή εηθαζηηθέο ηνπο δεκηνπξγίεο. Δηδηθά ν εδάλ ζηα κεηα- ηκπξεζηνληζηηθά 
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έξγα ηνπ ζπλέιαβε ηελ ηδέα φηη νη εληχπσζεο καο ρξήδνπλ εξκελείαο θαη 

φηη «ην κάηη δελ είλαη αξθεηφ. Δίλαη απαξαίηεηε θαη ε ζθέςε». 

Απηέο νη ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ ηεθκαίξνληαη απφ ηηο ζχγρξνλεο 

έξεπλεο κπνξνχκε λα πνχκε (ζα κηιήζσ θαη παξαθάησ) πσο είλαη 

ζπλνπηηθά νη εμήο: 1. Σν νπηηθφ καο ζχζηεκα αληηδξά κε ηδηαίηεξα 

νξγαλσκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν ηξφπν ζηελ αλαγλψξηζε ζρεκάησλ, 

ρξσκάησλ θαη θίλεζεο 2. Αληηδξά θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλαγλψξηζε 

πξνζψπσλ θαη κε αθφκα κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ απηά εθθξάδνπλ 3. Λεηηνπξγεί νκαδνπνηψληαο 4. Δθκεηαιιεχεηαη 

νξγαλσκέλα ηελ αληίζεζε θσηφο θαη ζθηάο θαη ηελ θσηεηλφηεηα 5. 

Λεηηνπξγεί κε βάζε ηελ εμεηδηθεπκέλε παξαηαθηηθή αλάιπζε πξηλ ηελ 

ζχλζεζε. Έρεη βξεζεί φηη ελεξγνπνηνχληαη πεξί ηα ηξηάληα δηαθνξεηηθά 

εγθεθαιηθά θέληξα πξηλ ηελ απαξηίσζε κηαο εηθφλαο.     

Αιιά θαη αιιά γεγνλφηα έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν. πσο γηα 

παξάδεηγκα ε ςπρνινγία Gelstat ηηο νπνίαο νη ςπρνιφγνη ππνζηήξημαλ 

φηη πξηλ ν εγθέθαινο επηκεξίζεη κηα έλλνηα έρεη κέζσ ηεο εκπεηξίαο 

απαξηηψζεη κηα νιηθή αλαπαξάζηαζε ηεο, ηελ κνξθή. Παξαηεξήζηε γηα 

παξάδεηγκα απηή ηελ εηθφλα. Πξνθαλψο δηαθξίλεηαη φηη ε θάζεηνο dc 

έρεη κηθξφηεξν κήθνο απφ ηελ  da φπσο θαη ε fe απφ ηελ dc θαη ηελ da. 

Καη φκσο φιεο απηέο νη θάζεηεο έρνπλ αθξηβψο ην ίδην χςνο. Σφηε πψο 

ζπκβαίλεη θαη ηηο  αληηιακβαλφκαζηε σο αληζνυςείο; Ζ απάληεζε είλαη 

φηη έρνπκε κάζεη απφ ηελ εκπεηξία καο φηη κηα ληνπιάπα είλαη 

ρακειφηεξε απφ ηελ νξνθή ελφο δσκαηίνπ θαζψο θαη απφ ηελ πφξηα ηνπ, 

φπσο θαη κηα πφξηα ρακειφηεξε απφ ην ηαβάλη.  
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Ζ ίδηα ζρνιή ςπρνινγίαο έδεημε φηη ε αληίιεςε ηεο θίλεζεο θαη 

ηνπ βάζνπο δηεθπεξαηψλεηαη απφ έλα κφλν ζχζηεκα επεμεξγαζίαο. Γηα 

ηελ αληίιεςε είλαη αλαγθαίν δηάθνξα ζηνηρεία λα νξγαλψλνληαη έηζη 

ψζηε απηά πνπ ζρεηίδνληαη λα ζπλαζξνίδνληαη. Απηφ απνξξέεη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ εγθεθάινπ λα ζπλαζξνίδεη ηα ηκήκαηα κηαο εηθφλαο θαη λα 

δηαρσξίδεη ηηο εηθφλεο ηε κηα απφ ηελ άιιε απφ ην πνπ εζηηάδεη ζε ζρέζε 

κε ην ππφβαζξν ή θφλην. Γείηε γηα παξάδεηγκα εδψ: 
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Αλ εζηηάζεηε ζηηο αζπξφκαπξεο θηγνχξεο κπνξεί λα κε 

δηαθξίλεηαη απφ ηελ αξρή ηε κεζαία, ηε κνβ θηγνχξα ζ’ απηφ ην 

ραξαθηηθφ ηνπ Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938).  

Δπίζεο, ξφιν έπαημε θαη ην γεγνλφο φηη πεηξακαηηθά κπνξεί θαλείο 

λα κειεηήζεη πην άκεζα θαη αμηφπηζηα ηηο αληηδξάζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ 

ζε αλαθνξά κε νπηηθά εξεζίζκαηα, ελψ αληίζεηα ζηηο άιιεο αηζζήζεηο 

(αθνή, γεχζε, αθή) ε ακεζφηεηα δελ είλαη δεδνκέλε.  

Πσο φκσο ιεηηνπξγεί ην νπηηθφ καο ζχζηεκα θαη πσο θαηαλννχκε 

φ,ηη βιέπνπκε; Πηζαλφλ θάπνηνο λα απαληήζεη φηη βιέπνπκε κε ηα κάηηα. 

κσο φπσο γλσξίδνπκε ηα νπηηθφ ζχζηεκα δε ιεηηνπξγεί κε ηα κάηηα, 

αιιά θπξηνιεθηηθά κε ηνλ εγθέθαιν θαη ην θσο.  

πλεπψο, έλα εηθαζηηθφ έξγν ηέρλεο θαηαλνείηαη κέζα απφ ηε 

δξάζε ηνπ εγθεθάινπ δηα ηνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε ζεκειηψδε 

εμσηεξηθή ζπλδξνκή ηνπ θσηφο.      
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5. θόρπηες αλαθορές ζε σποζέζεης θαη έρεσλες  

Φπζηθά δελ είλαη δπλαηφλ λα κηιήζνπκε ζε βάζνο γηα ηα δεηήκαηα 

ηεο λεπξναηζζεηηθήο ή γεληθφηεξα γηα ηε ζρέζε ηεο κε ηελ αηζζεηηθή 

φπσο απηή κάο είλαη γλσζηή ζαλ έλαο θιάδνο ηεο θηινζνθίαο ή ηεο 

ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο. Γη’ απηφ ζα πεξηνξηζηψ ζε έλα παξάδεηγκα. Γηαηί 

π.ρ. ε θπθιαδηθή ηέρλε ζεσξείηαη σο κηα κείδσλ θαηάθηεζε ζηελ ηζηνξία 

ηεο παγθφζκηαο ηέρλεο:  

 

ή γηαηί ν εηθαζηηθφο κνληεξληζκφο ηδηαίηεξα ν κνληεξληζκφο ηνπ 

Μφληξηαλ (1872-1944): 
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ή ν θνλζηξνπθηηβηζκφο ηνπ Μάιεβηηο (1879- 1935): 

 

ή ν θπβηζκφο. Δδψ έλα έξγν ηνπ Πηθάζν (1881-1973): 
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ή ν ζνπξεαιηζκφο. Δδψ έλα έξγν ηνπ Μαγθξίη (1898-1967):  

 

ή ν γεξκαληθφο εμπξεζηνληζκφο. Δδψ έ  λα έξγν ηνπ Έξηθ Υέθει (1883-

1970): 
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ή ν θνβηζκφο. Δδψ έλα έξγν ηνπ Αλξί Μαηίο, (1869-1954):  
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ή ε γιππηηθή ηνπ Σδηαθνκέηη (1901-1966): 

 

κε φιεο ηηο πνιχκνξθεο, απνζπλζεηηθέο, αθαηξεηηθέο, αλαιπηηθέο, 

επηκεξηζηηθέο πηπρέο θαη δηαζηάζεηο ηνπο κε ηελ επεμεξγαζία ησλ 

ρξσκάησλ, ησλ πιηθψλ, ηεο θίλεζεο θαη ηεο θσηεηλφηεηαο κπφξεζαλ λα 

θαζηεξσζνχλ θαη λα θπξηαξρήζνπλ ζε ηέηνην βαζκφ ζηε δηάξθεηα ηνπ 

20
νπ

 αηψλα; Ήηαλ κφλν νη ηζηνξηθέο πεξηζηάζεηο πνπ θαζηέξσζαλ απηέο 

ηηο κνξθέο ηέρλεο, ήηαλ κφλν νη πλεπκαηηθέο ζπγθηλήζεηο πνπ ηηο 

θαηέζηεζαλ ελδηαθέξνπζεο, ήηαλ κφλν ε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ 

εκπνξίνπ ηεο ηέρλεο πνπ βξήθε ζηα έξγα αληηθείκελα νηθνλνκηθνχ 

πινχηνπ ή ζπλέβαιε ζ’ φιε απηή ηελ δηαδηθαζία θαη ν αλζξψπηλνο 

εγθέθαινο κε ηηο εγγελείο ηδηφηεηεο ηνπ;   

Οη λεπξνεπηζηήκνλεο κε βάζε κηα ζεηξά δεδνκέλσλ πνπ δηαξθψο 

εκπινπηίδνληαη γχξσ απφ ην νπηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα δε δπζθνιεχνληαη 

λα απαληήζνπλ ζε ηέηνηα εξσηήκαηα θαζψο γλσξίδνπλ πσο ην νπηηθφ 

καο ζχζηεκα ιεηηνπξγεί επηκεξηζηηθά θαηά ζηάδηα πξηλ θηάζεη ζηε 

ζχλζεζε θαη θαηαλφεζε κηαο εηθφλαο.  
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Δπίζεο, γλσξίδνπλ φηη ην νπηηθφ καο ζχζηεκα αλαγλσξίδεη κε 

κεγαιχηεξε επρέξεηα κηα γξακκή παξά έλα θακππιψδεο ζρήκα, φπσο θαη 

φηη αληηδξά κε πην άκεζν ηξφπν ζε κηα θάζεηε απφ κηα νξηδφληηα γξακκή.  

Παξαηεξήζηε απηφ ην ζρήκα: 

 

Βιέπεηε φηη ην κάηη ζαο πέθηεη θαηεπζείαλ πάλσ ζηελ πιάγηα γξακκή. 

Παξαηεξείζηε θαη εδψ ηελ αληίδξαζε ζαο:  

 

Αληηδξάηε, κάιινλ, πξψηα ηελ θάζεηε γξακκή παξά ζηελ νξηδφληηα. 
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Σν νπηηθφ καο ζχζηεκα αληηδξά πην άκεζα ζε έλα θαζαξφ ρξψκα 

παξά κηα κίμε ρξσκάησλ
5
, αλ θαη δελ αδηαθνξεί βεβαία θαζφινπ θαη ζηε 

κίμε ησλ ρξσκάησλ, φπσο γίλεηαη ζηελ αθεξεκέλε ηέρλε.  

Οη επηζηήκνλεο γλσξίδνπλ φηη ν εγθέθαινο καο ρξεζηκνπνηεί 

δηαθνξεηηθά είδε αθαίξεζεο. ηελ νπηηθή αληίιεςε, ε πην ζηνηρεηψδεο 

αθαίξεζε είλαη ε επεμεξγαζία γξακκψλ θαη ρξψκαηνο. Ζ απνδφκεζε 

κηαο εηθφλαο ζε απηά ηα ηδεαηά, φπσο ζα ηα ραξαθηήξηδε ν Πιάησλαο, 

ζηνηρεία εθθξάδεηαη εληππσζηαθά απφ ηνλ Οιιαλδφ δσγξάθν Piet 

Modrian. 

 

Αληίζεηα, ζηνπο  πίλαθεο ηνπ ακεξηθαλνχ αθεξεκέλνπ εμπξεζηνληζηή 

Σδάθζνλ Pollock (1912-1956) απεηθνλίδεηαη κηα πην ζχλζεηε κνξθή 

                                                 
5
 Βαζηθά ην αλζξψπηλν κάηη αληηιακβάλεηαη ηξία ρξψκαηα ην θφθθηλν, ην πξάζηλν, ην κπιε θαη ηελ 

έληαζε ηνπ θσηφο ζην νξαηφ θάζκα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο. Με βάζε απηά 

επεμεξγάδεηαη ηελ εηθφλα πνπ ιακβάλεη θαη αληηιακβάλεηαη θαη ηα ππφινηπα ρξψκαηα ζχκθσλα κε ην 

πξνζζεηηθφ κνληέιν ζχλζεζεο ρξσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηηο νζφλεο.  

Άιινη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα δνπλ θαη άιιεο ζπρλφηεηεο εθηφο απφ ην νξαηφ θσο, φπσο νη ζθχινη 

πνπ βιέπνπλ έλα κέξνο απφ ηηο ππέξπζξεο. Άιινη πάιη, δελ αληηιακβάλνληαη ζπρλφηεηεο πνπ κπνξεί 

λα δεη ν άλζξσπνο, φπσο νξηζκέλα ςάξηα ζηα βάζε ησλ σθεαλψλ δε κπνξνχλ λα δνπλ ην θφθθηλν 

ρξψκα. Οξηζκέλνη νξγαληζκνί βιέπνπλ ηνλ θφζκν κε πεξηζζφηεξα ή ιηγφηεξα ρξψκαηα απφ ηνλ 

άλζξσπν, γηα παξάδεηγκα ηα κάηηα ηνπ ρακαηιένληα δηαθξίλνπλ δεθαπέληε ρξψκαηα. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%B5%CF%82
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αθαίξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εγθέθαινο θαη ε νπνία βαζίδεηαη ζε 

Gestalt δηαδηθαζίεο.  

 

Βιέπνπκε δειαδή ζην παξάδεηγκα φηη νη Mondrian θαη Pollock 

απνθαιχπηνπλ ηελ «νκνξθηά» πνπ ζρεηίδεηαη κε δχν ζεκειηψδεηο κνξθέο 

αθαίξεζεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί ν εγθέθαινο ζηελ νπηηθή 

επεμεξγαζία. 

Με βάζε ηηο «πξνηηκήζεηο» θαη αληηδξάζεηο ηνπ νπηηθνχ θινηνχ 

κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε φηη νη επηκήθεηο κνξθέο ησλ θπθιαδηθψλ 

εδσιίσλ ή νη επζπηελείο κνξθέο ηνπ Γνκίληθνπ Θενηνθφπνπινπ (1541-

1614): 
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φπσο θαη ηα επηκήθε γιππηά ηνπ Σδηαθνκέηη κε ηα ιίαλ αλαγθαία 

αλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά καο δεκηνπξγνχλ κηαλ άκεζε αληίδξαζε θαη 

εδχηεηα ζηελ αλαγλψξηζε ρσξίο λα πξνμελνχλ έληαζε ζηελ αληακνηβή 

καο. α λα εθθξάδνπλ ηέιεηα ηηο νπηηθέο καο δπλαηφηεηεο ζε κηα αξξαγή 

ζχκπιεμε αίζζεζεο, λνήκαηνο θαη νκνξθηάο. 

*** 
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ηελ φξαζε ε πεξηνρή ηνπ νπηηθνχ θινηνχ πνπ έρεη ηνλ θεληξηθφ 

ξφιν είλαη ε ιεγφκελε V1 πνπ εηδηθεχεηαη ζηελ αληίιεςε θαη 

επεμεξγαζία ζρεκάησλ. 

ην θινηφ ηνπ εγθεθάινπ ππάξρεη πςειφ επίπεδν εμεηδίθεπζεο. 

Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλα θχηηαξα αληηδξνχλ κφλν ζε θάζεηεο ξάβδνπο 

θσηφο, ελψ άιια αληηδξνχλ κφλν ζε νξηδφληηεο ξάβδνπο. Απηά ηα 

θχηηαξα πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη ηνπνγξαθηθά νξγαλσκέλα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θπηηαξηθέο ζηήιεο ζηελ V1. Οκνίσο, ζηελ πεξηνρή V4 

ππάξρνπλ θχηηαξα πνπ αλαγλσξίδνπλ ην ρξψκα, ελψ ζηελ πεξηνρή V5 

ππάξρνπλ θχηηαξα ππεχζπλα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο θίλεζεο.  
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Ζ V2 ιεηηνπξγεί ζαλ ηαρπδξνκηθφο ζηαζκφο ζηελ δηαβίβαζε θαη 

επηινγή ησλ εξεζηζκάησλ. Ζ V3 θαη ε V3Α εηδηθεχνληαη ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ζρεκάησλ. Τπάξρνπλ δειαδή ζηνλ πξσηνηαγή θαη 

δεπηεξνηαγή νπηηθφ θινηφ ηξία βαζηθά θέληξα γηα ην ζρήκα, γηα ην 

ρξψκα θαη γηα ηελ θίλεζε.   

Δπίζεο, αληηιακβαλφκαζηε εθείλεο ηηο πηπρέο κηαο εηθφλαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζπλαίζζεκα πξνηνχ αληηιεθζνχκε πηπρέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κνξθή. Γηα παξάδεηγκα, αληηιακβαλφκαζηε ηελ 

έθθξαζε ελφο πξνζψπνπ πξνηνχ αληηιεθζνχκε ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Απφ 

δσ απνξξέεη ε πξνηίκεζή καο γηα ηελ ηέρλε πνπ απεηθνλίδεη ηελ 

αλζξψπηλε κνξθή θαη ηδηαίηεξα ην πξφζσπν. Δπίζεο, αληηιακβαλφκαζηε 

ην ρξψκα ελφο αληηθεηκέλνπ πεξίπνπ 0.1 δεπηεξφιεπηα πξνηνχ 

αληηιεθζνχκε ηε κνξθή ηνπ.  

Ο δηάινγν ηεο αλζξψπηλεο φξαζεο κε ην θσο ζα κπνξνχζε λα 

ζπλνςηζηεί ζε ηξεηο βαζηθέο αξρέο: (1) δελ βιέπνπκε κε ηα κάηηα αιιά 

κε ηνλ νπηηθφ εγθέθαιν, (2) ε εληαία ιεηηνπξγία ηεο φξαζεο βαζίδεηαη 

θαη πξνθχπηεη απφ επηκέξνπο εκηαπηφλνκα νπηηθά θέληξα, θαη (3) ηα 

ρξψκαηα θαη νη άιιεο νπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ (κνξθή, 
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θίλεζε, ζέζε ζηνλ ρψξν) δελ ππάξρνπλ ζηε θχζε αλεμάξηεηα απφ ηα 

αληίζηνηρα νπηηθά θέληξα γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο. 

6. Η ζύλδεζε ηες ηέτλες κε ηο ζύζηεκα αληακοηβής ηοσ εγθεθάιοσ 

Οη λεπξνεπηζηήκνλεο ζεσξνχλ φηη είλαη αδχλαηνλ λα επηθξαηήζεη 

κηα κνξθή ηέρλεο θαη λα θαζηεξσζεί ζαλ αληηθείκελν ηζηνξηθήο θαη 

αηζζεηηθήο ζεκαζίαο αλ ην λεπξηθφ καο ζχζηεκα δε κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί κε επάξθεηα θαη, θπξίσο, αλ ην λεπξηθφ καο ζχζηεκα δε 

ιακβάλεη ηθαλνπνηεηηθή αληακνηβή απ’ ηελ πξνζπάζεηα. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ε ηέρλε (νπνηαδήπνηε ηέρλε) έρεη πνιιέο δηαβαζκίζεηο, αιιά φρη 

άπεηξεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο. Γηα παξάδεηγκα ην νπηηθφ ζχζηεκα ηνπ 

αλζξψπνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία, φπσο γηα 

παξάδεηγκα κπνξεί λα θάλεη ην νπηηθφ ζχζηεκα ηνπ ζθχινπ, άξα είλαη 

αδχλαηνλ λα δεκηνπξγεζεί κηα ηέρλε ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο παξφηη 

έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα ζθεθηνχκε έλα ηέηνην ην θηιφδνμν ζρέδην. 

Μαο πεξηνξίδεη ε θπζηνινγία καο.  

Οη ζχγρξνλεο κέζνδνη απεηθφληζεο ηνπ εγθεθάινπ έρνπλ επηηξέςεη 

ζηνπο επηζηήκνλεο λα δηαπηζηψζνπλ πνιιά, (ίζσο ππεξβνιηθά πνιιά), 

φκσο ελδηαθέξνληα πξάγκαηα έλα απ’ απηά είλαη φηη ππάξρεη έληνλε 

δξαζηεξηφηεηα ζηνλ θνγρν-κεησπηαίν θινηφ ηνπ εγθέθαινπ (orbitofro- 

ntal cortex), πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πξν-κεησπηαίν ινβφ, θαηά ηε 

βιεκκαηηθή παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο ηα νπνία ηα πεηξακαηηθά 

ππνθείκελα αμηνινγνχλ σο φκνξθα. Ίδηα δξαζηεξηφηεηα ζηε δνκή απηή 

παξαηεξείηαη, φπσο έδεημε ν Εέθη ζε πξφζθαηα πεηξάκαηα, θαη θαηά ηελ 

παξαηήξεζε καζεκαηηθψλ εμηζψζεσλ κε πεηξακαηηθά ππνθείκελα πνπ 

είλαη δηεζλψο γλσζηνί καζεκαηηθνί θαη ηηο αμηνινγνχζαλ ζαλ φκνξθεο
6
. 

                                                 
6
 Βι. Λαιίλα Φαθνχηε, « Ζ νκνξθηά ησλ καζεκαηηθψλ», Το Βήμα, 13 Απξηιίνπ 2014.  

 

 

http://www.tovima.gr/editors/editor/?edid=2525
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ηελ εηθφλα απηή κπνξείηε λα δείηε πνπ βξίζθεηαη ν θνγρν-κεησπηαίνο 

θινηφο: 

  

 

Καη εδψ κηα άιιε εηθφλα:  

 

Απηφ ην ηκήκα ηνπ θινηνχ έρεη ζπλδεζεί, κε ηε ιήςε απνθάζεσλ, 

ηελ αληακνηβή, ηελ αίζζεζε ηεο ραξάο ή ηεο εδνλήο θαη ηελ αηζηνδνμία. 

ηελ πεξηνρή απηή νη αηζζήζεηο ηεο γεχζεο ή ηεο φξαζεο βξίζθνπλ κηα 

αληαπφθξηζε αληακνηβήο θαη γηα απηφ παξαηεξείηαη απμεκέλε λεπξσληθή 

δξαζηεξηφηεηα φηαλ έλα θαγεηφ καο αξέζεη ή φηαλ έλα αληηθείκελν 

πξνμελεί ην ζαπκαζκφ καο.  
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πλεπψο, κηα βαζηθή ππφζεζε, πνπ απαζρνιεί ηνπο 

λεπξααηζζεηηθνχο επηζηήκνλεο είλαη, φηη απφ ηα έξγα ηέρλεο, ζαλ 

αληηθεηκεληθά δεκηνπξγήκαηα αλαδήηεζεο ηεο νκνξθηάο, ν άλζξσπνο 

απνθνκίδεη αληακνηβή, εδνλή, ραξά, επδαηκνλία, θη απηφ ζρεηίδεηαη κε ηε 

λεπξσληθή καο ππνδνκή. Ζ ηέρλε δειαδή επηηειεί θαη αληαπνθξίλεηαη ζε 

κηα θξίζηκε λεπξνβηνινγηθή ιεηηνπξγία θαη δελ είλαη, φπσο πνιινί 

λνκίδνπλ, κηα πεξηηηή ή άρξεζηε απαζρφιεζε εμεδεηεκέλσλ αλζξψπσλ.  

Σα έξγα ηέρλεο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη αλαδεηθλχνληαη φρη 

ηφζν γηα ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελφ ηνπο, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

είλαη δπζλφεην, αλφεην θαη αληίζεην ζηελ ηππηθή ινγηθή, αιιά, κάιινλ, 

γηαηί ν νπηηθφο ή αθνπζηηθφο ή γεπζηηθφο εγθέθαινο καο βξίζθεη ζ’ απηά 

εηθφλεο, ήρνπο θαη γεχζεηο ή νζκέο πνπ ηνλ δηεγείξνπλ ζε απφιαπζε.   

Γηάθνξα πεηξάκαηα, πνπ έρνπλ γίλεη, έδεημαλ φηη φηαλ νη εζεινληέο 

αμηνινγνχλ π.ρ. έλαλ πίλαθα, κηα ηνπηνγξαθία, σο φκνξθν ππάξρεη 

απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ θνγρν-κεησπηαίν θινηφ, φκσο απηφ είλαη 

κφλν έλα ηκήκα ηνπ εθηεηακέλνπ ζπζηήκαηνο αληακνηβήο ηνπ 

εγθεθάινπ, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη άιιεο θινηηθέο θαη ππνθινηηθέο 

πεξηνρέο
7
. 

Ζ κεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή απηή δελ αθνξά κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πηλάθσλ. Οη ηνπηνγξαθίεο πνπ ζεσξνχληαη 

φκνξθεο κπνξνχλ λα απμάλνπλ εμίζνπ ηε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ θνγρν-

κεησπηαίν θινηφ φζν θαη νη πξνζσπνγξαθίεο, νη λεθξέο θχζεηο ή ηα 

αθεξεκέλα έξγα πνπ ζεσξνχληαη φκνξθα. Ο θνηλφο παξνλνκαζηήο είλαη 

φηη ν πίλαθαο ζεσξείηαη φκνξθνο. Ζ νκνξθηά, επνκέλσο, είλαη αλάθιαζε 

ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν κηαο έλλνηαο πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνλ 

εγθέθαιν, ηνλ θάζε εγθέθαιν
8
. 

                                                 
7
 Βι. πχξνο Μαλνπζέιεο, «Νεπξναηζζεηηθή: ε νκνξθηά είλαη εγθεθαιηθή ή δελ ππάξρεη», 

ό.π., 22 Φεβξνπαξίνπ 2015. 
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Παξάιιεια θπζηθά θαη εληζρπηηθά απφ ην ζχζηεκα αληακνηβήο, 

κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηίκεζε ηεο νκνξθηάο θαη άιιεο 

εγθεθαιηθέο πεξηνρέο κε εμεηδηθεπκέλνπο λεπξψλεο, φπσο νη «λεπξψλεο 

θάηνπηξα».  

 

Οη λεπξψλεο απηνί έρεη βξεζεί φηη ζπκβάιινπλ, κέζσ 

ελζπλαίζζεζεο, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή απφιαπζε πνπ καο πξνζθέξνπλ 

φια ηα είδε ηεο ηέρλεο, κνπζηθή, δσγξαθηθή, γιππηηθή, ρνξφο. 

Μέζα απφ ηα έξγα ηεο ηέρλεο, αλαθέξεη ν θαζεγεηήο Θαλάζεο 

Νηηλφπνπινο,  ίζσο, λα δεκηνπξγείηαη έλα είδνο ζπληνληζκνχ ή ηαχηηζεο, 

αλάκεζα ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ δεκηνπξγψλ θαη ησλ ζεαηψλ, ηα νπνία 

δελ είλαη θαη’ αλάγθε ηα ίδηα αιιά είλαη ηεο ίδηαο πθήο
9
. 

Οη «λεπξψλεο θάηνπηξα» (Mirror Neurons) είλαη δηαζθνξπηζκέλνη 

ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ εγθεθάινπ, φπσο ην ηκήκα ηνπ θινηνχ πνπ 

ειέγρεη ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο θαη νη πεξηνρέο φπνπ εδξάδνπλ ηα 

θέληξα νκηιίαο, πφλνπ αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ηαχηηζεο κε θάπνηνλ 

άιιν άλζξσπν. Οη λεπξψλεο απηνί δελ ππξνδνηνχλ κφλν  φηαλ θάλνπκε 

θάηη, αιιά θαη φηαλ παξαθνινπζνχκε θάπνηνλ λα θάλεη ην ίδην πξάγκα. 

Αλ, γηα παξάδεηγκα, κπξνζηά ζε έλα λενγέλλεην κεξηθψλ σξψλ, βγάιεηε 

                                                 
9
 Βι. ό.π. 
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ηελ γιψζζα ζαο θάλνληαο θάπνηεο γθξηκάηζεο, ζα δηαπηζηψζεηε  

έθπιεθηνη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζα ζαο ηηο αληαπνδψζεη. 

Πψο φκσο νη λεπξψλεο θάηνπηξα ζπκβάιινπλ, ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή απφιαπζε πνπ καο πξνζθέξνπλ φια ηα είδε ηεο ηέρλεο, 

κνπζηθή, δσγξαθηθή, γιππηηθή, ρνξφο; Πνιχ απιά , αλαθέξεη ν 

θαζεγεηήο Νηηλφπνπινο, φηη δεκηνπξγείηαη έλα είδνο ζπληνληζκνχ ή 

ηαχηηζεο, αλάκεζα ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ δεκηνπξγψλ θαη ησλ ζεαηψλ ή 

αθξναηψλ, ηα νπνία δελ είλαη θαη’ αλάγθε ηα ίδηα αιιά είλαη ηεο ίδηαο 

πθήο
10

. 

7. Κρηηηθός αληίιογος 

Γηα φια απηά πνπ εληειψο ζρεκαηηθά θαη επηιεθηηθά ζάο αλάθεξα 

ππάξρνπλ βέβαηα ζνβαξέο θξηηηθέο απνηηκήζεηο απφ αηζζεηηθνχο 

θηινζφθνπο θαη απφ ηζηνξηθνχο ηεο ηέρλεο. Γηα παξάδεηγκα κηα θεληξηθή 

θξηηηθή ζέζε αλαθέξεη φηη αλ ππάξρνπλ λεπξνθπζηνινγηθνί κεραληζκνί 

απνηίκεζεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο νκνξθηάο αλ δειαδή ε νκνξθηά είλαη 

αληαλάθιαζε απηνχ πνπ ζηνλ εγθέθαιν καο αλαγλσξίδεηαη ζαλ φκνξθν 

ηφηε φινη νη άλζξσπνη ζα έπξεπε λα είρακε κηα ζηαζεξή, αληηθεηκεληθή, 

δηαρξνληθή θαη δηαπνιηηηζκηθή θξίζε γηα ηελ νκνξθηά θάηη πνπ φκσο δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ εκπεηξία.  Ση γίλεηαη, ινηπφλ, γηαηί 

ηξακπαιηδφκαζηε αλάκεζα ζην αληηθεηκεληθφ θαη ην ππνθεηκεληθφ ζηηο 

αηζζεηηθέο θξίζεηο θαη απνιαχζεηο καο;  

Αλ αθινπζνχκε ηελ αλαγσγηζηηθή νδφ, φπσο θάλνπλ νη 

λεπξνεπηζηήκνλεο, ζα πξέπεη λα θαηαιήμνπκε ζε θάπνηα αληηθεηκεληθά, 

αδηαπξαγκάηεπηα ζπκπεξάζκαηα. Αλ πάιη αθνινπζνχκε ηε γξακκή ηνπ 

ππνθεηκεληζκνχ ηφηε νη αηζζεηηθέο θξίζεηο καο είλαη ρσξίο αληηθεηκεληθή 

αμηνιφγεζε ν θαζέλαο ζεσξεί σξαίν φ,ηη αμηνινγεί σο ηέηνην, ρσξίο λα 

                                                 
10

 Βι. ό.π. 
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δίλεη θαλέλα ινγαξηαζκφ ζε θαλέλαλ θαη απηφ γλσξίδνπκε πσο 

εθδειψλεηαη θαζεκεξηλά
11

.  

Πξνεγνπκέλσο, θάπνπ ζηελ αξρή ηεο νκηιίαο κνπ, είρα 

ρξεζηκνπνηήζεη κηα θξάζε γηα ην κπζηήξην πνπ δηέπεη ηελ αηζζεηηθή  

δεκηνπξγία. Γε ηελ ρξεζηκνπνίεζα ηπραία ηε ιέμε «κπζηήξην» θαζψο 

ζεσξψ φηη φζν θαη λα αλαιχζνπκε, φζν θαη λα γλσξίζνπκε ηελ θάζε 

πηπρή ηνπ επηζηεηνχ πάληα κηα λέα εξψηεζε ζα απαζρνιεί ηνπο λφεο 

καο, πάληα κηα θαηλνχξγηα παξαηήξεζε ζα καο βάδεη ζηνλ «θαιφλ 

αγψλα», ψζηε λα απαληήζνπκε γηα ην πώρ θαη ην γιαηί γίλεηαη θαη 

ππάξρεη θάηη.  

Καη αλ ην πώρ είλαη ν ζηφρνο ηεο επηζηήκεο ην γιαηί είλαη ην 

εξψηεκα ηεο θηινζνθίαο, ηεο ζενινγίαο θαη ηεο ηέρλεο ζηελ πξάμε. 

ην γηαηί πάληα ζα ππάξρεη κπζηήξην θάηη δειαδή  πνπ ζα θάλεη ην 

λνπ καο λα δηαηππψλεη θαη λα δηαηξαλψλεη απαληήζεηο, φπσο θαη ηελ 

ηέρλε λα αλαδηαηππψλεη ηελ νπηηθή αίζζεζε θαη ζχιιεςε ηνπ θφζκνπ. 

«Σν ιίγν πνπ έρσ κάζεη σο ηψξα δελ είλαη ζρεδφλ ηίπνηα κπξνζηά ζε 

φζα αγλνψ θαη πνπ δελ ράλσ ηελ ειπίδα πσο ζα κπνξέζσ λα ηα κάζσ», 

έγξαςε θάπνπ ζην Λόγο πεπί ηηρ μεθόδος  ν Ρελέ Νηεθάξη (1596-1650).  

Σν δήηεκα φκσο είλαη, θαηά ηελ εθηίκεζή κνπ, λα θηάζνπκε 

θάπνηε ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ ν αθφξεηνη δπηζκνί: επηζηήκε ελαληίνλ 

ηέρλεο, θηινζνθία ελαληίνλ επηζηήκεο, θηινζνθία ελαληίνλ ηέρλεο λα 

εθιείςνπλ θαζψο ηφζν ε επηζηήκε φζν θαη ε ηέρλε θαη ε θηινζνθία 

απνηεινχλ επηηεχγκαηα ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο θαη αηζζεηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ηα νπνία βξίζθνπλ κελ έλα θπξηνιεθηηθφ βηνινγηθφ 

ππφβαζξν ζηνλ εγθέθαιν, ζηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, φκσο 

ηελ νληνινγηθή δηάζηαζε ηνπο ηελ αλαδεηνχλ πέξα θαη πάλσ απφ ηα 

πεπεξαζκέλα φξηα ηεο πιηθήο βηνινγίαο! 
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 Έλα παξάδεηγκα είλαη ην kitsch πνπ ηφζν εληππσζηαθά επηιέγεηαη απφ επξείεο πιεηνςεθίεο 

ζπλαλζξψπσλ καο. Παξαηεξνχκε δηαξθψο κηα θαθνγνπζηηά ζηηο πφιεηο, ζηα ζπίηηα, ζηελ έλδπζε, 

ζηελ επηινγή αληηθεηκέλσλ θ.ν.θ.       
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