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Πεξίιεςε 

  

ηε ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία γίλεηαη αλαθνξά ζε κία λέα επηζηήκε, ζηελ 

επηζηήκε ηνπ λνπ, φπσο ηελ απνθαινχλ πνιινί πνπ έρεη θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη νλνκάδεηαη Γλσζηαθή Δπηζηήκε. Ο βαζηθφηεξνο ζηφρνο φκσο 

απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηελ ζπκβνιή ηνπ Αξηζηνηέιε ζηελ γλσζηαθή 

δηαδηθαζία θαη ζπλεπψο ζηελ Γλσζηαθή Δπηζηήκε κέζα απφ ηηο θηινζνθηθέο ηνπ 

ζεσξίεο. 

Ζ λέα απηή ηδέα πξνζπαζεί λα δψζεη εμεγήζεηο γηα ηελ «θχζε» ηεο 

αλζξψπηλεο γλψζεο. Ζ Γλσζηαθή Δπηζηήκε απνηειεί ηελ δηεπηζηεκνληθή δηεξεχλεζε 

ηεο «θχζεο» ηεο γλψζεο, ηεο νξγάλσζεο, ηεο αλάπηπμεο ηεο θαη ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ ηεο, φπσο θαη ηεο ρξήζεο ηεο. Καιείηαη λα δψζεη απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα πνπ έρνπλ θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ επηζηεκψλ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ε θηινζνθία εδψ θαη αξθεηά ρξφληα. Δπηρεηξεί ινηπφλ κε έλαλ ηδηαίηεξν 

θαη πξσηφηππν ηξφπν λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα, φπσο πνηα είλαη ε «θύζε» ηεο 

γλώζεο, από πνύ πεγάδεη θαη πσο αλαπαξίζηαηαη ζηνλ αλζξώπηλν λνπ. 

Έπεηηα απφ ηελ παξάζεζε θαη ηελ επεμήγεζε ησλ βαζηθψλ φξσλ θαη ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο γλψζεο ζχκθσλα κε ηελ Γλσζηαθή Δπηζηήκε, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηηο θηινζνθηθέο πξαγκαηείεο ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ηελ γλσζηαθή 

δηαδηθαζία. Δπηζεκαίλεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ λνπ θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηνπ 

ζηνηρείσλ, ησλ αηζζήζεσλ θαη ησλ αηζζεηήξησλ νξγάλσλ, ηεο θαληαζίαο θαη ηεο 

κλήκεο. Ζ πεξηγξαθή ηεο γλσζηαθήο δηαδηθαζίαο γίλεηαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

αξραίσλ θηινζνθηθψλ θεηκέλσλ ηνπ Αξηζηνηέιε. 

Σέινο, αλαθέξεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ Αξηζηνηέιε ζηελ ζχγρξνλε επνρή θαη 

ην πσο θαηάθεξαλ νη ζεσξίεο ηνπ λα είλαη δηαρξνληθέο θαη λα απνηειέζνπλ ηελ βάζε 

πνιιψλ επηζηεκψλ θαη θπξίσο ζε απηφ ηεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά 

Γλσζηαθή Δπηζηήκε, γλψζε, λνπο, Αξηζηνηέιεο 
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Abstract 

 

This particular thesis refers to a new type of science, the science of the brain, which in 

the recent years has also been known as Cognitive Science. The most important 

objective of this essay, though, is to highlight Aristotle‟s contribution to the cognitive 

procedure and, consequently, to the Cognitive Science through his philosophical 

theories. 

This newly introduced idea tries to explain the “nature” of human knowledge. 

The Cognitive Science includes the interdisciplinary investigation of the “nature” of 

knowledge along with its organization, the development of it and its constituent parts 

and its usage. This type of science is expected to provide answers to questions that 

many sciences, including philosophy, have been trying to answer. It is trying, then, in 

its own special and unconventional way to answer questions like “what is the nature 

of knowledge” or “where it stems from and how it is represented in the human brain”. 

After the basic terms of this type of knowledge and its complimentary parts 

have been juxtaposed and explained according to the Cognitive Science, there is 

going to be some reference to Aristotle‟s philosophical ideas and the cognitive 

procedure. The importance if the brain particularly highlighted, along with the 

importance of the senses and the sense organs, the fantasy and memory. The cognitive 

procedure is being described through the thorough analysis of Aristotle‟s 

philosophical texts. 

Finally, Aristotle‟s importance and contribution to modern times in mentioned 

in this essay, along with how his theories managed to become timeless and formed the 

basis for many sciences, but most notably for the Cognitive Science. 

 

 

Key words: 

Cognitive Science, knowledge, brain, Aristotle 
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Δηζαγσγή 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία κειεηά θαη παξνπζηάδεη κία ζχγρξνλε επηζηήκε πνπ νλνκάδεηαη 

Γλσζηαθή Δπηζηήκε, αιιά θαη ην πσο θαηάθεξε ν αξραίνο θηιφζνθνο Αξηζηνηέιεο 

λα ζπκβάιεη ζηελ εμέιημή ηεο κε ηηο ζεσξίεο ηνπ θαη ηηο απφςεηο ηνπ. 

Ζ Γλσζηαθή Δπηζηήκε είλαη κία λέα ηδέα πνπ έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ζηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Ζ ηδέα απηή  μεθίλεζε, ψζηε λα έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα 

λα κειεηήζνπκε κε επηζηεκνληθφ ηξφπν ηα λνεηηθά θαηλφκελα. Έρεη εμειηρζεί ζε κία 

θνηλφηεηα επηζηεκφλσλ κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Δπξψπε, κέζα 

απφ επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, επηζηεκνληθέο ελψζεηο, κεηαπηπρηαθά θαη πξνπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη εξεπλεηηθά θέληξα.   

ηα Αγγιηθά ν φξνο ηεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο είλαη Cognitive Science. 

Υξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «γλσζηαθή» θαη φρη «γλσζηηθή», δηφηη ε γλσζηαθή επηζηήκε 

δελ αζρνιείηαη κφλν κε ηελ πεξηγξαθή ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο αληίιεςεο, 

κλήκεο, ζθέςεο θαη άιια, ζθνπφο ηεο είλαη λα αζρνιεζεί θαη κε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ίδην ην αληηθείκελν ηεο γλψζεο. χκθσλα κε ηνλ Howard Gardner 

(1987) γλσζηαθή επηζηήκε είλαη: «ε ζχγρξνλε εκπεηξηθά βαζηδφκελε πξνζπάζεηα λα 

απαληεζνχλ καθξνρξφληα επηζηεκνινγηθά εξσηήκαηα – ηδηαίηεξα εθείλα ηα νπνία 

αθνξνχλ ηε θχζε ηεο γλψζεο, ηα ζπζηαηηθά ηεο, ηηο πεγέο ηεο, ηελ αλάπηπμή ηεο, θαη 

ηε ρξήζε ηεο» (Gardner, 1987: 6). 

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο απνζαθελίδεηαη ν φξνο ηεο γλσζηαθήο 

επηζηήκεο θαη παξαηίζεληαη ιεπηνκεξψο ηα αληηθείκελα πνπ εμεηάδεη απηήλ ε λέα 

επηζηήκε. 

ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο θαη νη ηδέεο ηνπ αξραίνπ 

έιιελα θηιφζνθνπ Αξηζηνηέιε, ζρεηηθά κε ηελ γλψζε, ην λνπ, ηηο αηζζήζεηο, ηα 

αηζζεηήξηα φξγαλα, ηελ θαληαζία θαη ηα θαληάζκαηα, ηελ θαξδηά θαη ηνλ εγθέθαιν, 

ηελ κλήκε, ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία. 

ην ηειεπηαίν κέξνο παξνπζηάδεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν Αξηζηνηέιεο 

είλαη αθφκα θαη ζήκεξα δηαρξνληθφο, πψο νη πξαγκαηείεο ηνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

Γλσζηαθή Δπηζηήκε, ελψ γίλεηαη θαη κία αλαθεθαιαίσζε. 
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Κεθάιαην 1
ν
- Δλλνηνινγηθή Απνζαθήληζε 

 

 

1.1  Η γλσζηαθή επηζηήκε 

 

χκθσλα κε ηνλ Howard Gardner (1987), φπσο πξναλαθέξζεθε ε γλσζηαθή 

επηζηήκε είλαη: «ε ζχγρξνλε εκπεηξηθά βαζηδφκελε πξνζπάζεηα λα απαληήζεη ζε 

καθξνρξφληα επηζηεκνινγηθά εξσηήκαηα – ηδηαίηεξα εθείλα ηα νπνία αθνξνχλ ηε 

θχζε ηεο γλψζεο, ηα ζπζηαηηθά ηεο, ηηο πεγέο ηεο, ηελ αλάπηπμή ηεο θαη ηε ρξήζε 

ηεο. Αλ θαη κεξηθέο θνξέο ν φξνο γλσζηαθή επηζηήκε είλαη δηεπξπκέλνο, ψζηε λα 

πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ηχπνπο ηεο γλψζεο, έκςπρε φπσο θαη άςπρε, αλζξψπηλε 

φπσο θαη κε αλζξψπηλε – σζηφζν εθαξκφδσ ηνλ φξν θπξίσο ζε πξνζπάζεηεο 

εμήγεζεο ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο». (Gardner 1987: 6). 

Ζ γλσζηαθή επηζηήκε είλαη κία επηζηήκε πνπ έρεη ξαγδαία αλάπηπμε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη απηφ νθείιεηαη ζηα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη θαη ζηα νπνία 

πξνζπαζεί λα δψζεη επηζηεκνληθέο απαληήζεηο κε ηδηαίηεξνπο θαη πξσηφηππνπο 

ηξφπνπο, κε απνηέιεζκα λα θεληξίδεη θαη λα «θεξδίδεη» ην ελδηαθέξνλ ηνπ θφζκνπ 

θαη θπξίσο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. Μεξηθά απφ ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη 

είλαη: πνηά είλαη ε θχζε ηεο γλψζεο, απφ πνχ πεγάδεη, πψο αλαπαξίζηαληαη ζηνλ 

αλζξψπηλν λνπ θαη αλ ε γλψζε είλαη απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο ή αλ είλαη έκθπηε. 

Απηά ηα εξσηήκαηα απνηεινχλ θαη θηινζνθηθά εξσηήκαηα πνπ είραλ απαζρνιήζεη 

θαη ηνπο Έιιελεο θηινζφθνπο. Οη Έιιελεο θηιφζνθνη απφ ηνπο πξνζσθξαηηθνχο 

κέρξη θαη ηνλ Αξηζηνηέιε ήηαλ νη πξψηνη πνπ είραλ αλαξσηεζεί θαη πξνζπαζνχζαλ 

λα δψζνπλ θάπνηα εμήγεζε ζε φια απηά ηα δεηήκαηα. 

Δλψ ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κία ηαρχηαηε αλάπηπμε απηήο ηεο 

επηζηήκεο, δελ είλαη ιίγνη εθείλνη νη εξεπλεηέο πνπ ακθηβάιινπλ γηα ην αλ είλαη έλα 

εζσηεξηθά ζπλεπέο επηζηεκνληθφ εγρείξεκα. Όπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Howard 

Gardner (1987:37) ζην βηβιίν ηνπ «The Mind‟s New Science: A History of the 

Cognitive Revolution», ζηε γλσζηαθή επηζηήκε: «δελ ππάξρεη αθφκε θάπνην θαιά 

απνδεθηφ παξάδεηγκα – κηα ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο 

κεζφδνπο». Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζχκθσλα κε ηνλ Von Eckardt (1993) ε γλσζηαθή 

επηζηήκε είλαη κία λέα ηδέα – επηζηήκε πνπ αθφκα δηακνξθψλεηαη θαη είλαη ινγηθφ 
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λα ππάξρνπλ δηαθσλίεο θαη λα ακθηζβεηείηαη. Δίλαη αξθεηνί φκσο εθείλνη νη 

επηζηήκνλεο πνπ ζεσξνχλ φηη ε γλσζηαθή επηζηήκε έρεη έλα θνηλφ πιαίζην θαη κηα 

βαζηθή ζπκθσλία, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θαη ηηο ζεκειηαθέο ηεο πξνυπνζέζεηο. 

Οη ζεσξίεο ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο ζρεηηθά κε ηελ γλψζε είλαη πνιιέο. Γηα 

παξάδεηγκα πηζηεχεη φηη έλα κέξνο ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο κπνξεί λα πινπνηεζεί θαη 

απφ έλαλ ππνινγηζηή. Γη‟ απηφ ην ιφγν αληιεί ηεο πιεξνθνξίεο ηεο απφ ηελ 

Δπηζηήκε ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ πνπ εξεπλά ηελ θχζε θαη ηα φξηα ηνπ 

ππνινγηζκνχ θαη ζπγρξφλσο αληιεί πιεξνθνξίεο θαη απφ ηνλ θιάδν ηεο Σερλεηήο 

Ννεκνζχλεο πνπ κειεηά ηνλ βαζκφ κε ηνλ νπνίν κία κεραλή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπιιάβεη ηε λνεκνζχλε ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ. Αθφκα, πνιιέο είλαη νη ζεσξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ λνπ, ηελ λνεκνζχλε, αιιά θαη πσο φια απηά ζπλδένληαη κε ηελ 

ςπρνινγία θαη άιινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. 

Ζ γλσζηαθή επηζηήκε θαιείηαη λα ζπλεξγαζηεί κε πνιινχο θιάδνπο, φπσο 

ηελ γλσζηαθή ςπρνινγία, ηελ γισζζνινγία, ηελ θηινζνθία, ηελ Σερλεηή 

Ννεκνζχλε, ηελ πιεξνθνξηθή, ηα καζεκαηηθά, αιιά θαη ηελ λεπξνεπηζηήκε. 

Δξεπλεηέο απφ θάζε θιάδν πξνζπαζνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο, λα 

αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη γεληθά λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζπλεξγαηηθφ πλεχκα πνπ 

ζα έρεη σο ζηφρν ηελ ζέζπηζε κηαο εληαίαο γλσζηαθήο επηζηήκεο.  
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1.2  Γλσζηαθή επηζηήκε, γλσζηηθή θαη γλσζηαθή ςπρνινγία 

 

ηηο αξρέο ηεο χπαξμήο ηεο ε γλσζηαθή επηζηήκε ζπλεξγαδφηαλ κε ηελ πιεξνθνξηθή 

θαη ηελ γλσζηηθή ςπρνινγία. Ζ γλσζηηθή ςπρνινγία έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ηελ ίδηα 

πεξίνδν κε ηε γλσζηαθή επηζηήκε θαη ζηεξίρζεθε ζε κία πεηξακαηηθή κέζνδν γηα λα 

εξεπλήζεη ηηο πηζαλέο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ ηα εξεζίζκαηα 

πνπ δέρεηαη ν εγθέθαινο γηα λα ηα επεμεξγαζηεί. Έηζη, νη γλσζηηθνί ςπρνιφγνη κέζα 

απφ έξεπλεο πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ην ηη ζπκβαίλεη ζηνλ αλζξψπηλν λνπ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζεσξίεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. 

χκθσλα κε ηνλ Newell, Rosenbloom θαη Laird( )..?? ε γλσζηαθή επηζηήκε 

έρεη πνιιέο δηαθνξέο κε ηελ γλσζηηθή ςπρνινγία, ηφζν ζηελ κεζνδνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, φζν θαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπο. ηελ γλσζηηθή ςπρνινγία νη ςπρνιφγνη 

πξνζπαζνχλ κέζα απφ πεηξάκαηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζεσξίεο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο 

εμεηδηθεπκέλσλ κεραληζκψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο αληίιεςεο, ηεο κλήκεο θαη 

πνιιψλ άιισλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά πάιη νη γλσζηαθνί επηζηήκνλεο θαηαβάινπλ 

πξνζπάζεηεο λα δηακνξθψζνπλ κνληέια πνπ ζα κηκνχληαη ην γλσζηηθφ ζχζηεκα γηα 

λα θαηαιάβνπλ ηε ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο λφεζεο θαη φρη κφλν ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ κεραληζκψλ «έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αλαθαιχςεη ηνπο 

ζπκπιεξσκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά» (Newell, 

Rosenbloom & Laird). Οη επηζηήκνλεο ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο πηζηεχνπλ φηη ν 

λνπο είλαη κία κεραλή θαη πξνζπαζνχλ κέζα απφ ηα κνληέια πνπ θαηαζθεπάδνπλ λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα κηκεζνχλε ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Ο Steven Pinker (1998) νλνκάδεη 

φιε απηήλ ηελ δηαδηθαζία «αληίζηξνθε θαηαζθεπή ηεο κεραλήο ηεο ςπρήο». Αθφκα, 

αλαθέξεη ηα εμήο: «Απ‟ απηή ηελ άπνςε, ε ςπρνινγία είλαη κεραληθή ζην 

αληίζηξνθν. ηελ νξζφδνμε κεραληθή θάπνηνο ζρεδηάδεη κηα κεραλή γηα λα θάλεη 

θάηη, ελψ ζηελ αληίζηξνθε κεραληθή θάπνηνο πξέπεη λα καληεχζεη γηα πνην ζθνπφ 

είλαη ζρεδηαζκέλε ε κεραλή (γηα λα θαηαιάβεη ηε ιεηηνπξγία ηεο)» (Pinker, 1998). 

Ο Nelsser ην 1967 έθεξε ζην πξνζθήλην ηεο ςπρνινγίαο έλαλ λέν φξν, ηνλ 

φξν γλσζηαθή ςπρνινγία (cognitive psychology). Με ηελ εκθάληζε ηεο γλσζηαθήο 

επηζηήκεο ζηφρνο ηεο ςπρνινγίαο είλαη λα πεξηγξάθεη κε αθξηβέζηεξν ηξφπν ηηο 

δηεξγαζίεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα αληηιακβάλνληαη, λα 

αλαγλσξίδνπλ, λα ζπκνχληαη, λα ζπιινγίδνληαη, λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα θαη λα 

καζαίλνπλ. 
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Γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ε γλσζηαθή επηζηήκε είρε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία (developmental psychology), ε νπνία 

αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

αλάπηπμήο ηνπ. Ζ ζρέζε απηή αλαπηχρζεθε απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ ππήξμε γηα ηηο 

λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηηο δηεξγαζίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο γλσζηαθέο 

δεμηφηεηεο, αιιά θαη κέζα απφ ηε «γελεηηθή επηζηεκνινγία» ηνπ Piaget «Πξάγκαηη 

εάλ φιε γλψζε είλαη πάληα ζε κηα θαηάζηαζε αλάπηπμεο θαη απνηειείηαη απφ κηα 

δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ηε κηα θαηάζηαζε ζε κηα άιιε πην πιήξε θαη επαξθή ηφηε 

ην πξφβιεκα ζπλίζηαηαη ζην λα γλσξίζεη θαλείο απηή ηελ αλάπηπμε θαη λα ηελ 

αλαιχζεη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα» (Piaget, 1955). 

Με ηελ εκθάληζε ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο ην 1970 ε ζρέζε ηεο γλσζηαθήο 

ςπρνινγίαο κε ηελ επηζηήκε ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο αξρίδεη λα πεξηπιέθεηαη. Ζ 

γλσζηαθή ςπρνινγία θαη ηα επξήκαηά ζρεηηθά κε ην πψο νξγαλψλεηαη ε γλψζε έρνπλ 

ακθηζβεηεζεί αξθεηέο θνξέο δηφηη δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ζεσξεηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο. Δπίζεο, ε γλσζηαθή ςπρνινγία αληιεί ηηο πιεξνθνξίεο ηεο κέζα απφ 

άιινπο γλσζηαθνχο θιάδνπο. Σνπο ςπρνιφγνπο φκσο ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο ηνπο 

ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν λα ζεκαηνπνηεζεί έλα θαιφ πξφβιεκα θαη κία θαιή 

πεηξακαηηθή έξεπλα (Garnham, 1994:173). 
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1.3  Αλαπαξαζηαζηαθή – Τπνινγηζηηθή ζεσξία ηνπ Ννπ 

 

Σν θέληξν ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο, ε θαξδηά δειαδή φπσο αιιηψο ζα κπνξνχζε λα 

πεη θαλείο είλαη ε Αλαπαξαζηαζηαθή – Τπνινγηζηηθή Θεσξία ηνπ Ννπ (ΑΤΘΝ) 

(Βνζληάδνπ, 2002). χκθσλα κε απηήλ ηελ ζεσξία ε ζθέςε θαη ε γλψζε είλαη 

ππνινγηζηηθνί ρεηξηζκνί ησλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. ηελ αλαπαξαζηαζηαθή – 

ππνινγηζηηθή ζεσξία ηνπ λνπ είλαη ζεκαληηθή ε αλαινγία αλάκεζα ζηνλ αλζξψπηλν 

λνπ θαη ζηνλ ππνινγηζηή. Όπσο έλαο ππνινγηζηήο απνηειείηαη απφ έλα πξφγξακκα 

ζπκβφισλ πνπ ηνπ δίλεη εληνιέο ψζηε λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη, έηζη θαη ν 

αλζξψπηλνο λνπο κέζσ ζπκβνιηθψλ εληνιψλ ιέεη ζηνλ εγθέθαιν ηη πξέπεη λα θάλεη. 

Δπηπξφζζεηα, ε ζεσξία απηή ππνζηεξίδεη φηη ν εγθέθαινο δέρεηαη ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηηο επεμεξγάδεηαη φπσο έλαο ππνινγηζηήο. Ο εγθέθαινο φκσο δελ 

επεμεξγάδεηαη κφλν ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη φπσο ππνζηεξίδεηαη ζηελ ζεσξία ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζκνχ. Έηζη ην αλζξψπηλν κπαιφ ραξαθηεξίδεηαη σο έλαο ππνινγηζηήο 

πνπ δέρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο αλαιχεη, ηηο 

επεμεξγάδεηαη, ηηο θσδηθνπνηεί θαη ηηο επαλαθέξεη ζηελ κλήκε ηνπ φπνηε ηηο 

ρξεηάδεηαη. 

Ο ππνινγηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη ζηνλ λνπ κία παξαγσγηθή 

αλαινγία θαη κάιηζηα ζε φιε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα ησλ ππνινγηζηψλ βνεζάεη ε 

καζεκαηηθή ππνινγηζηηθή ζεσξία πνπ εμεγεί ηα ςπρνινγηθά θαηλφκελα. Οη 

ςπρνινγηθέο εμεγήζεηο δίλνληαη κε ιεθηηθφ ηξφπν θαη κε ηελ ρξήζε νξηζκέλσλ 

βαζηθψλ ελλνηψλ γηα λα πεξηγξαθεί απηφ πνπ δελ είλαη άκεζα εκθαλέο (Johnson – 

Laird, 1988). 

Ζ Αλαπαξαζηαζηαθή – Τπνινγηζηηθή ζεσξία ηνπ Ννπ έρεη ζπκβάιεη ζην λα 

δεκηνπξγεζεί έλα πνιχ ηθαλφ είδνο κεραληζκνχ, πνπ δελ ην είρε πξνβιέςεη νχηε ν 

Freud, νχηε θαη ν Descartes. Ο Descartes είρε θαληαζηεί έλα ζψκα – κεραλή θαη έηζη 

είρε δεκηνπξγεζεί ε ηδέα ηεο κεραληζηηθήο εμήγεζεο ηνπ λνπ, ε νπνία δελ βαζηδφηαλ 

ζηελ ρξήζε βαζηθψλ ελλνηψλ. ηελ ζεκεξηλή καζεκαηηθή ππνινγηζηηθή ζεσξία φκσο 

κέζα απφ έλα αξρηθφ ζχλνιν ζηνηρείσλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εκθαληζηεί έλαο 

απεξηφξηζηνο αξηζκφο πνιχπινθσλ ζπκβνιηθψλ εληνιψλ. 

Οη δηεξγαζίεο ελφο αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ κπνξεί λα παξνκνηάδνληαη κε 

απηέο ελφο ππνινγηζηή, αιιά απηφ δελ θαζηζηά ηνλ εγθέθαιν φηη είλαη ππνινγηζηήο. 

Γελ πξέπεη λα ζεσξεζεί ν αλζξψπηλνο λνπο ππνινγηζηήο, αιιά είλαη αλαγθαίν λα 
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γίλεη αληηιεπηφ φηη φπσο έλαο ππνινγηζηήο, έηζη θαη ν εγθέθαινο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη. (Pinker, 2000). 

 

 

1.3.1 Νοςρ – Εξελικηική Θευπία 

 

Ο λνπο απνηειεί έλα θαιά νξγαλσκέλν ζχζηεκα, ηνπ νπνίνπ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα 

επηηεχγκαηά ηνπ, δελ κπνξεί λα ηα κηκεζεί θαλέλαο άιινο κεραληζκφο. Ζ 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ λνπ, νθείιεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηειεί θαη ράξε ζε απηέο ν 

άλζξσπνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα βιέπεη, λα αθνχεη, λα αηζζάλεηαη, λα ζθέθηεηαη θαη 

λα πξάηηεη. Όιεο απηέο νη ιεηηνπξγίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λνπ λα 

επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ή δηαθνξεηηθά ζηελ ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ λνπ 

(Pinker, 1998). Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ν εγθέθαινο παχεη λα είλαη ζεκαληηθφο 

γηα ηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Ο λνπο ιεηηνπξγεί κε ηελ βνήζεηα θάπνησλ δηαηάμεσλ ζε  

λεπξψλεο. Ο εγθέθαινο επεκβαίλεη κφλν αλ πξνθχςνπλ θάπνηεο ειάρηζηεο δηαθνξέο 

ζε απηέο ηηο δηαηάμεηο θαη ηφηε ελεξγνπνηεί δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα. 

Σηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ, πνπ απνηειεί κία πνιχπινθε 

ππνινγηζηηθή κεραλή, κπνξεί θαλείο λα ηηο αληηιεθζεί κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο 

«αληίζηξνθεο κεραληζηηθήο». Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη νδεγήζεη ηελ γλσζηαθή 

επηζηήκε λα αζρνιεζεί κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζεσξία ηεο εμέιημεο θαη ζπλεπψο 

ηελ εμέιημε ηνπ λνπ. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε αληίζηξνθε κεραληθή φπσο 

πξναλαθέξζεθε ζέηεη θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ιπζνχλ εθφζνλ 

δηαζέηνπκε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη 

ζρεδηαζηεί ε κεραλή. Ζ εμειηθηηθή ζεσξία γηα παξάδεηγκα ππνζηεξίδεη φηη νη 

δσληαλνί νξγαληζκνί δελ παξακέλνπλ ίδηνη θαη ακεηάβιεηνη, αιιά κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ αιιάδνπλ θαη κεηακνξθψλνληαη. Σν ίδην ινηπφλ ζπκβαίλεη θαη κε ην 

αλζξψπηλν λεπξηθφ ζχζηεκα, δειαδή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ εμειίζζεηαη. Έηζη 

θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ κέζα ζηνλ ρξφλν έρνπλ ππνζηεί κεηαηξνπέο. 

χκθσλα κε ηνπο Cosmides θαη Tooby: «ε εμειηθηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα καο 

βνεζήζεη λα θαηαιάβνπκε ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ζρεδηάζηεθε ν αλζξψπηλνο 

εγθέθαινο/λνπο, ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία είρε λα επηιχζεη θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν εμειίρζεθε, θάλνληαο κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν δπλαηή ηελ θαηαζθεπή ηεο 

αληίζηξνθεο κεραλήο ηνπ λνπ» (Cosmides & Tooby, 1994: 50, 41–77). 
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Δπνκέλσο, ην λα απνθαιείηαη ν εγθέθαινο «ππνινγηζηήο», κφλν ειπίδεο 

κπνξεί λα πξνζδψζεη, δηφηη εθηφο απφ ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα 

δψζεη απαληήζεηο θαη ζε ππνινγηζηηθά πξνβιήκαηα, πνπ κπνξεί λα θαίλνληαη 

δχζθνια λα επηιπζνχλ κέζα ζε πην παξαδνζηαθά ππνινγηζηηθά πιαίζηα. 

 

 

1.3.2 Νόηζη 

 

Βαζηθή ηδέα ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο απνηειεί ε ηδέα φηη ε λφεζε κπνξεί λα 

κειεηεζεί σο κία αλαπαξαζηαζηαθή-ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία δελ έρεη 

ζρέζε κε ην πιηθφ ππφζηξσκα ζην νπνίν δηακνξθψλεηαη, δειαδή ηνλ εγθέθαιν. 

Όπσο, έρεη πξναλαθεξζεί ν λνπο παξνκνηάδεηαη κε ην πξφγξακκα ελφο ππνινγηζηή. 

Απηφ ην πξφγξακκα πεξηέρεη ζχκβνια ζε κία ζπγθεθξηκέλε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ, ε νπνία φκσο δχλαηαη λα «ηξέμεη» θαη ζε άιια είδε ππνινγηζηψλ. 

πλεπψο, κπνξεί θαλείο λα ππνζέζεη πσο ν λνπο είλαη έλα πξφγξακκα ηνπ εγθεθάινπ, 

ην νπνίν φκσο έρεη σο αθεηεξία ηνπ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ λεπξψλσλ. Απηφ 

ινηπφλ ζεκαίλεη πσο ην πιηθφ ππφζηξσκα δελ έρεη ηφζν κεγάιε ζεκαζία, φζν νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο γλσζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. 

Δπνκέλσο, ε αλζξψπηλε λφεζε κπνξνχκε λα πνχκε φηη απνηειεί έλα ζχζηεκα 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. Ζ επειημία, απνηειεί ην ζεκέιην πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε 

λφεζε δεκηνπξγείηαη κέζα απφ κία αξρηηεθηνληθή, απηφ απνηειεί θαη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν φκσο δελ είλαη θαη κνλαδηθφ, δηφηη φια ηα 

ζηνηρεία μερσξηζηά ζπκβάινπλ ζηελ αλζξψπηλε λφεζε. 

Πνιινί επηζηήκνλεο θαηά θαηξνχο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα δεκηνπξγήζνπλ κία 

κεραλή γηα ηε λφεζε. χκθσλα κε ηνπο Newell, Rosenbloom (1981) θαη Simon 

(1972) κε βάζε ηελ δηακφξθσζε ελφο ππνινγηζηή, θέξλνπλ ζην πξνζθήλην ην ζέκα 

ηεο «αξρηηεθηνληθήο» ηνπ λνπ. Ζ αξρηηεθηνληθή ελφο ππνινγηζηή φπσο ππνζηεξίδεηαη 

ζηνλ ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη ε δνκή ηνπ πιηθνχ κέξνπο ηεο κεραλήο, ε νπνία 

δεκηνπξγεί έλα ζχζηεκα πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηηζηεί. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ν φξνο «αξρηηεθηνληθή» ζηελ γλσζηαθή επηζηήκε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ππνηηζέκελε «γλσζηηθή δνκή», πνπ πξνζπαζεί λα θαηαζθεπάζεη έλα ζχζηεκα γηα λα 

ιεηηνπξγεί ζαλ ηνλ άλζξσπν. Αθφκα, «αλ μέξνπκε ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο/ 
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πξνυπνζέζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ αλζξψπηλε λφεζε (π.ρ: επέιηθηε, 

ζηνρνθεληξηθή ζπκπεξηθνξά, ρξήζε ζπκβφισλ, γιψζζαο, απφθηεζε δεμηνηήησλ, 

ζπλείδεζε) ηφηε είκαζηε ζε ζέζε λα θηηάμνπκε κία γλσζηαθή αξρηηεθηνληθή, ε νπνία 

λα ηηο ηθαλνπνηεί, αλεμάξηεηα απφ ην λεπξνινγηθφ ππφζηξσκα πνπ ηελ ππνζηεξίδεη» 

(Newell & Rosenbloom, 1981). 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ κπνξεί λα θαζνδεγεζεί κέζα απφ απηήλ ηελ 

αξρηηεθηνληθή, δηφηη δεκηνπξγείηαη κία δίνδνο γηα ηηο λνεηηθέο θαη ηηο ξπζκηζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ πξνθχπηνπλ. Οη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο εθηεινχληαη θαηεπζείαλ κέζα 

ζηε αξρηηεθηνληθή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ή κπνξνχλ λα εθηεινχληαη θαη ζηελ 

αξρηηεθηνληθή, αιιά θαη ζην ινγηζκηθφ. 

Μεξηθέο απφ ηεο γλσζηέο ιεηηνπξγίεο ηεο αξρηηεθηνληθήο είλαη: 

 

1. Μλήκε 

2. χκβνια 

3. Λεηηνπξγίεο 

4. Μεηάθξαζε 

5. Αιιειεπίδξαζε κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν 

 

 

1.3.3 Νοηηικά Φαινόμενα 

 

Ζ Γλσζηαθή Δπηζηήκε έθεξε κεγάιε επαλάζηαζε ζηελ δηεξεχλεζε ησλ λνεηηθψλ 

θαηλνκέλσλ, δηφηη αλέδεημε ηελ ρξήζε ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ 

πξνζνκνίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο λνεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο νη γλσζηηθνί ςπρνιφγνη 

θαηέθπγαλ ζηελ δεκηνπξγία ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ ηνπ λνπ, κε ζθνπφ ηελ 

δηεξεχλεζε ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη φκσο είλαη αλ γίλεηαη κέζα απφ απηήλ ηελ 

πξνζνκνίσζε λα πξνθχςεη κία λέα γλψζε, εθφζνλ ε πνηφηεηα απηήο ηεο 

πξνζνκνίσζεο έρεη βαζηζηεί πάλσ ζηηο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο έρεη ρηηζηεί, φπσο 

δειαδή θαη έλαο ππνινγηζηήο, ν νπνίνο εθηειεί κφλν ηηο ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο 

έρεη πξνγξακκαηηζηεί. Ο πξψηνο πνπ ππνζηήξημε φηη ηα λνεηηθά θαηλφκελα κπνξνχλ 

λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν πξνζνκνίσζεο θαη λα νδεγήζνπλ ζε κία θαηλνχξηα 
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γλψζε ήηαλ ν Herb Simon. Θεσξεί φηη ε πξνζνκνίσζε κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή 

κίαο λέαο γλψζεο γηα ην λνπ, δηφηη: «α) Αθφκε θη φηαλ έρνπκε ζσζηέο πξνυπνζέζεηο 

κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα δηεξεπλήζνπκε φιεο ηηο επηπηψζεηο ηνπο, πξάγκα πνπ 

κπνξνχκε λα θάλνπκε κε ηελ πξνζνκνίσζε, β) Πνιιέο θνξέο μέξνπκε πσο έλα 

ζχζηεκα ζπκπεξηθέξεηαη απφ κφλν ηνπ, αιιά φρη ην πψο δνπιεχεη ζε ζπλεξγαζία κε 

άιια ζπζηήκαηα. Ζ πξνζνκνίσζε κπνξεί λα καο δψζεη πιεξνθνξίεο γη‟ απηφ. Σέινο, 

πνιιέο θνξέο δελ έρνπκε αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ην πψο ιεηηνπξγεί έλα ζχζηεκα, 

πξέπεη κε άιια ιφγηα λα θάλνπκε θαηλνχξηεο ππνζέζεηο ρσξίο ηα απαηηνχκελα 

δεδνκέλα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε πξνζνκνίσζε καο βνεζάεη λα επηιέμνπκε ηηο 

ππνζέζεηο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλέο, κε ηελ έλλνηα ηνπ φηη θαηαιήγνπλ ζε έλα 

ζχζηεκα ην νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη κε ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν» (Simon H, 1969). 

Δίλαη γεγνλφο πσο ε πξνζνκνίσζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζην λα δεκηνπξγεζεί 

κία ζεσξία, αιιά δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα καο πεη πνηά ζεσξία είλαη ζσζηή. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ επηβάιιεηαη λα γίλεη πεηξακαηηθή κειέηε θαη κέζσ ησλ εκπεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ λα απνθαζηζηεί πνηα ζεσξία είλαη ζσζηή. Γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην φκσο 

ρξεηάδεηαη ε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ησλ γλσζηηθψλ ςπρνιφγσλ κε ηνπο 

γλσζηαθνχο επηζηήκνλεο, γηα λα γίλεη κε νξζφ ηξφπν ε ρξήζε ησλ δχν κεζνδνινγηψλ, 

δειαδή ηνπ πεηξάκαηνο θαη ηεο πξνζνκνίσζεο, ψζηε λα πξνθχςνπλ ζσζηέο θαη 

εκπεηξηθέο ζεσξίεο γηα ηνλ λνπ. 
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1.4  Η Σερλεηή Ννεκνζύλε  

 

Ζ γλσζηαθή επηζηήκε αληιεί πιεξνθνξίεο απφ ηελ Δπηζηήκε ησλ Ζιεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, δηφηη πηζηεχεη φηη ε αλζξψπηλε γλψζε πξαγκαηνπνηεί δηεξγαζίεο πνπ 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ζε έλαλ ππνινγηζηή (Gardner, 1987: 375 - 393). 

Ζ Δπηζηήκε ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ δηεξεπλά ηε θχζε θαη ηα φξηα ηνπ 

ππνινγηζκνχ θαη απφ ηνλ θιάδν ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο πνπ κειεηά ηνλ βαζκφ 

πνπ κπνξεί θάπνηα κεραλή λα αληηιεθζεί ηελ λνεκνζχλε ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ. 

Ζ ηδέα ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο πξνέθπςε απφ ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

ςπρνινγίαο λα αλαδεηήζεη κεραλέο πνπ ζα επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο, αιιά θαη 

απφ ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ ςεθηαθψλ ππνινγηζηψλ πνπ έδεημαλ φηη κπνξεί λα 

ππάξμεη αλαπαξάζηαζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ινγηθή κνξθή. Ζ Σερλεηή 

Ννεκνζχλε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιχζεη κε «λνήκνλα ηξφπν» πξνβιήκαηα κέζα απφ 

κία κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ θαη απηφ κάιηζηα ζα ην επηηχρεη κέζσ ηεο ζρεδίαζεο θαη 

ηελ εθαξκνγήο ππνινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. Αθφκα, ε Σερλεηή Ννεκνζχλε δελ 

ζεσξεί φηη ν άλζξσπνο ζθέθηεηαη κφλν κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ππνινγηζκνχ ή κέζσ 

ελφο ππνινγηζηηθνχ ππνδείγκαηνο πνπ παξνπζηάδεη ην πψο ιεηηνπξγεί έλαο 

αλζξψπηλνο λνπο. Γηεξεπλά φκσο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί κηα λνεηηθή 

δηεξγαζία λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ έλα ππνινγηζκφ. 

Ζ πξψηκε Σερλεηή Ννεκνζχλε νδεγήζεθε ζην ζπκπέξαζκα φηη έπξεπε λα 

θαηαζθεπάζεη κεραλέο πνπ ζα εθηεινχζαλ ελέξγεηεο, νη νπνίεο ζα απαηηνχζαλ ζθέςε 

εάλ γηλφηαλ απφ αλζξψπνπο. Ζ Σερλεηή Ννεκνζχλε  έζεζε απηφλ ηνλ ζθνπφ ιφγσ 

ηεο ππφζεζεο φηη ε αλζξψπηλε ζθέςε δελ είλαη ε κνλαδηθή ζθέςε πνπ ππάξρεη ζηνλ 

θφζκν. Ο Toring (1959) έζεζε έλα λέν εξψηεκα γηα ην αλ κπνξεί κηα κεραλή λα 

ζθέθηεηαη ζε έιεγρν πεξηζηάζεσλ θαη λα καο παξαπιαλήζεη ζαλ λα ήηαλ ζθεπηφκελν 

πξφζσπν. Όηαλ θάπνηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί απφ απφζηαζε 

ζπγρξφλσο κε κία κεραλή θαη  κε έλα άιιν πξφζσπν, απηφ νλνκάδεηαη παηρλίδη 

κίκεζεο. Ο έιεγρνο ζπλίζηαηαη ζην εμήο: «εάλ ν πξψηνο δελ κπνξεί θαηά ηε 

ζπλνκηιία ηνπ λα βξεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο δχν ζπλνκηιεηέο ηνπ, ηε κεραλή θαη 

ηνλ άλζξσπν, ηφηε απηφ ζεκαίλεη φηη ε κεραλή ζθέθηεηαη» (Craine, 1995: 118). 

Ο θιάδνο ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο είλαη απηφο πνπ κειεηά ζε πνην βαζκφ νη 

λνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπαξαρζνχλ 

απφ κία κεραλή. Ζ ηζρπξή Σερλεηή Ννεκνζχλε ζεσξεί φηη έλαο ππνινγηζηήο κπνξεί 
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λα έρεη λνεκνζχλε θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί θαη κηα 

«ζθεπηφκελε κεραλή». Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε αζζελήο Σερλεηή Ννεκνζχλε 

ππνζηεξίδεη φηη κε ηελ δεκηνπξγία κηαο «ζθεπηφκελεο κεραλήο», ν άλζξσπνο ζα 

κπνξεί λα κάζεη πεξηζζφηεξα γηα ηελ θπζηθή λνεκνζχλε. 

Ζ ηδέα ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο γηα ηελ «ζθεπηφκελε κεραλή» δέρηεθε 

πνιιέο θηινζνθηθέο αληηδξάζεηο. Πνιινί ήηαλ απηνί πνπ ππνζηήξημαλ φηη έλαο 

ππνινγηζηήο δελ γίλεηαη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζθέθηεηαη θαη απηφ γηαηί δελ 

πεξηέρεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρεη ε ζθέςε απφ ηελ θχζε ηεο. Αθφκα, νη ππνινγηζηέο 

είλαη πξνγξακκαηηζκέλνη λα αθνινπζνχλ θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα λα ππαθνχλ ζηνπο αιγφξηζκνπο, ε ζθέςε φκσο δελ κπνξεί λα 

ζπιιεθζεί απφ έλα ζχλνιν θαλφλσλ. χκθσλα κε ηνλ Dreyfus (1992: 345) ε ζθέςε 

πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ δξαζηήξηα δσή, ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ δσή, ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο παηδεία, θαη ηελ πξαθηηθή γλψζε, δειαδή «γλψζε ηνπ πψο λα 

θάλνπκε θάηη», πνπ δελ κπνξεί λα πξνθχςεη κέζα απφ θαλφλεο. Δπνκέλσο, 

εκθαλίδεηαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζην γλσξίδσ όηη θάηη έηζη είλαη (γλψζε γεγνλφησλ) 

θαη γλσξίδσ πώο λα θάλσ θάηη (έρσ δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο). Σέινο, νη 

ππνινγηζηέο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ρεηξίδνληαη κφλν ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκβφισλ θαη φρη ηα λνήκαηά ηνπο (Searle, 1980: 417 - 424). 
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1.5  Νεπξνεπηζηήκεο 

 

Οη λεπξνεπηζηήκεο έθαλαλ ηελ πξψηε ηνπο εκθάληζε ζηηο 18 Απξηιίνπ 1861, φηαλ ν 

Γάιινο Pierre Paul Broca πνπ ήηαλ γηαηξφο, αλαηφκνο θαη αλζξσπνιφγνο έθεξε 

επαλάζηαζε κε ηελ ζεσξία ηνπ ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ. Ο Broca 

εμέπιεμε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, φηαλ αλαθνίλσζε ζηελ Γαιιηθή Δηαηξεία 

Αλζξσπνινγίαο φηη «κηιάκε κε ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην». Ο Broca έθηαζε ζε απηφ ην 

ζπκπέξαζκα κε ηνλ ζάλαην ελφο αζζελή πνπ παξαθνινπζνχζε γηα αξθεηφ δηάζηεκα 

γηα πέζαλε κία εκέξα πξηλ ηελ νκηιία ηνπ. Ο αζζελήο ηνπ είρε πάζεη εγθεθαιηθή 

βιάβε κε απνηέιεζκα λα κηιήζεη θαη πξφθεξε κφλν ηελ ιέμε «ηαλ» ζε δηάθνξνπο 

ζπλδπαζκνχο θαη απνρξψζεηο. Δληφπηζε ινηπφλ φηη ν αζζελήο ηνπ είρε ππνζηεί 

βιάβε ζηνλ αξηζηεξφ κεησπηαίν ινβφ ηνπ εγθεθάινπ θαη εηδηθά «ζηνλ πφδα ηεο 

ηξίηεο κεησπηαίαο έιηθαο ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ», κία πεξηνρή πνπ απφ ηφηε 

νλνκάδεηαη «θέληξν ηνπ Broca» ή «θηλεηηθφ θέληξν ηνπ ιφγνπ» θαη ε θαηαζηξνθή 

ηεο νδεγεί ζηελ αθαζία ηνπ Broca ή θηλεηηθή αθαζία (Broca, 1865: 377-393). 

Με ην πέξαζκα ησλ δεθαεηηψλ εκθαλίζηεθαλ πνιιέο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ θαη νη γλψζεηο καο έρνπλ εκπινπηηζηεί. Οη ζεσξίεο απηέο 

εμαθνινπζνχλ κέρξη θαη ζήκεξα λα θαζνδεγνχλ ηηο έξεπλεο θαη ηηο εξκελείεο ησλ 

επξεκάησλ. Μέζα απφ κία έξεπλα νη Wernick θαη Cajal βξήθαλ φηη ζηνλ εγθέθαιν 

ππάξρνπλ μερσξηζηέο πεξηνρέο ή «θέληξα», πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα δηαθνξεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, αιιά ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ζχλζεησλ ζπκπεξηθνξψλ.  

Κάπνηα εξσηήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ κέρξη θαη ζήκεξα ηνπο επηζηήκνλεο είλαη 

ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, 

αιιά θαη ηελ δνκή ησλ λεπξψλσλ. Σα εξσηήκαηα απηά νδήγεζαλ ζηελ δηακφξθσζε 

ησλ «βαζηθψλ λεπξνεπηζηεκψλ», δειαδή ηεο λεπξναλαηνκίαο, ηεο 

λεπξνθπζηνινγίαο, ηεο λεπξνρεκείαο θαη πνιιψλ άιισλ. Όιεο απηέο νη επηζηήκεο 

κειεηνχλ ην πψο γελληέηαη θαη κεηαδίδεηαη ε λεπξηθή πιεξνθνξία ζην θπηηαξηθφ 

επίπεδν ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη λεπξνεπηζηήκεο ιέγεηαη πσο είλαη νη κφλεο 

«γλήζηεο» επηζηήκεο πνπ δίλνπλ άκεζεο απαληήζεηο κέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη ηνπ 

πεηξάκαηνο. 

Δπηπξφζζεηα, νη λεπξνεπηζηήκεο έρνπλ εμειηρζεί θαη αζρνινχληαη θαη κε ηελ 

κειέηε ηεο λφεζεο. Μάιηζηα έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο 
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γηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, κε άιιεο επηζηήκεο, φπσο ηελ γλσζηηθή ςπρνινγία 

πνπ δηεξεπλνχλ ηα λνεηηθά θαηλφκελα.  

 

 

1.5.1. Τα μονηέλα ηυν νοηηικών λειηοςπγιών ζηιρ νεςποεπιζηήμερ και ηην 

τςσολογία 

             

Ο εγθέθαινο απνηειεί φξγαλν ηνπ ζψκαηνο θαη φηαλ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία 

παξάγεη ζθέςε θαη ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο, είλαη έλα αλαηνκηθφ φξγαλν κε μερσξηζηή 

ιεηηνπξγία  πνπ δελ κειεηάηαη φκσο απφ ηελ αλαηνκία, αιιά απφ ηελ θηινζνθία θαη 

ηελ ςπρνινγία. Απηφ φκσο πξνθαιεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ επηζηήκε ηνπ 

εγθεθάινπ, ζηελ επηζηήκε ηεο λφεζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Όζνλ αθνξά ηελ δνκή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ  δελ ππάξρνπλ 

ζαθείο θαη θαζνξηζκέλεο έλλνηεο. Αλάκεζα ζηελ δνκή θαη ζηελ ιεηηνπξγία ππάξρεη 

κία αληίζεζε θαη κία αιιειεπίδξαζε. Ο πξψηνο κάιηζηα πνπ πξνζπάζεζε λα 

δηαηππψζεη κία ζεσξία γηα ηελ αιιειεπίδξαζε δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ήηαλ ν γάιινο 

θηιφζνθνο Καξηέζηνο ηνλ 17
ν
 αηψλα. Ο Καξηέζηνο ππνζηήξημε φηη ην αλζξψπηλν 

ζψκα είλαη κία κεραλή πνπ κπνξεί λα αληηδξά ακέζσο ζηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη 

απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

Ο εγθέθαινο απνηειείηαη απφ εθαηφ δηζεθαηνκκχξηα λεπξηθά θχηηαξα θαη 

λεπξψλεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Καξηέζην ιεηηνπξγνχλ κε απηφκαην ηξφπν. Αθφκα δελ 

ππάξρνπλ ακθηβνιίεο φηη ε γλψζε θαη ε ζθέςε βξίζθνληαη ζηνλ εγθέθαιν.   

 

Μνληέια λνεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ: 

1. Σν κνληέιν ηεο αληαλαθιαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ. χκθσλα κε 

απηφ ην κνληέιν ην κήλπκα απφ ηνπο αηζζεηηθνχο λεπξηθνχο ππνδνρείο θηάλνπλ 

ζην λσηηαίν κπειφ θαη απφ εθεί κεηαθέξνληαη ζην θηλεηηθφ λεχξν πνπ νδεγεί 

πάιη ζην πφδη. Σν κήλπκα απφ ηνπο αηζζεηηθνχο ππνδνρείο ζπλερίδεη ηελ πνξεία 

ηνπ πξνο ηνλ εγθέθαιν, πνπ αηζζάλεηαη έηζη ηελ ζεξκφηεηα. 

2. Σν κνληέιν ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ ηφμνπ. Με απηφ ην κνληέιν έγηλε πξνζπάζεηα 

λα δνζνχλ απαληήζεηο γηα ηελ πνιχπινθεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζχκθσλα φκσο κε ηηο απιέο ηδηφηεηεο ησλ λεπξψλ. Δκπλεπζηήο 

απηνχ ηνπ κνληέινπ ήηαλ ν Sir Charles Sherrington (1857 - 1952), ν νπνίνο 
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ήζειε λα δψζεη απαληήζεηο γηα φια ηα ζρήκαηα ηεο πνιχπινθεο ζπκπεξηθνξάο 

κε βάζε αηζζεηηθν – θηλεηηθά αληαλαθιαζηηθά ηφμα απμαλφκελεο 

πνιππινθφηεηαο. ην βηβιίν ηνπ Man on his Nature θάλεη αλαθνξά ζηνλ φξν 

«λφεζε». Δπηπξφζζεηα, ζεσξεί φηη κία ζπγθεθξηκέλε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζπκπίπηεη κε ηελ λφεζε κφλν εάλ ελψλεηαη κε κία εκπεηξία ηνπ κέιινληνο ή κε 

κία δξάζε πνπ ζα δίλεη ζην κέιινλ (Sherrington, 1951). 

3. Σν εληνπηζηηθφ κνληέιν. Σν κνληέιν απηφ ηαπηίδεη ηελ δνκή κε ηελ ιεηηνπξγία 

θαη ηνπο πξνζδίδεη έλαλ πξνζαξκνζηηθφ βηνινγηθφ ραξαθηήξα. 

 

ηα παξαπάλσ κνληέια βνήζεζε πνιχ θαη ε εμειηθηηθή ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ 

θαη κάιηζηα ήηαλ ν πξψηνο πνπ ππνζηήξημε φηη ε λφεζε δελ απνηειεί κφλν κία 

ιεηηνπξγία, αιιά έρεη δνκή θαη πεξηερφκελν, φπσο θαη άιια φξγαλα ησλ φλησλ. Σηο 

λνεηηθέο απηέο δνκέο ηηο νλφκαζε έλζηηθηα. Ζ παξαπάλσ ηδέα απαζρφιεζε θαη 

πνιινχο ςπρνιφγνπο θαη γεληθά ηελ ςπρνινγία. Γχν ςπρνιφγνη ν Alexander Bain 

(1868) θαη ν Herbert Spencer (1872, 1873) ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα βξνχλε 

αλαινγίεο αλάκεζα ζηα λνεηηθά θαηλφκελα θαη ηηο ςπρηθέο δηεξγαζίεο δεκηνχξγεζαλ 

έλα λεπξνινγηθφ κνληέιν. Δλψ ν William MacDougall (1908) ζην βηβιίν ηνπ 

Εηζαγσγή ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία αλαθέξεη πσο ππάξρνπλ δψδεθα έλζηηθηα ζηνλ 

άλζξσπν, ηα νπνία είλαη: επηζεηηθφηεηα, απνζηξνθή, πεξηέξγεηα, αληαγσληζηηθφηεηα, 

απηφ – ππνηίκεζε, γνληθή ζπκπεξηθνξά, αλαπαξαγσγή, επηζπκία γηα ηξνθή, 

θνηλσληθφηεηα, ηδηνθηεζία θαη δεκηνπξγηθφηεηα. Όιεο απηέο νη απφςεηο δέρηεθαλ θαη 

πνιιέο αληηδξάζεηο απφ άιινπο ςπρνιφγνπο. 

 

 

1.5.2 Νεςποεπιζηήμονερ και γνυζηική λειηοςπγία 

 

Μεηά ην 1969 νη ςπρνιφγνη έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνο ην άηνκν θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπγθεληξψλεηαη ε λφεζε απφ ηα εξεζίζκαηα 

πνπ δέρεηαη ην άηνκν θαη παξάγεη ηηο απαληήζεηο. Αθφκα, εθείλε ηελ επνρή 

επηθξάηεζε ε άπνςε φηη ηα εξεζίζκαηα δελ επεξεάδνπλ παζεηηθά ηελ ζπκπεξηθνξά, 

αιιά ε ζπκπεξηθνξά  πξνθχπηεη κε ελεξγεηηθφ ηξφπν απφ ηνπο εζσηεξηθνχο 

αληηιεπηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ λνεηηθνχ ηχπνπ. Οη ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ νη 

λεπξψλεο ηνπ εγθεθάινπ νδεγνχλ ζηελ αληίιεςε. Έηζη, νη έξεπλεο πιένλ 
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ζηακάηεζαλ λα κειεηνχλ ηα εξεζίζκαηα θαη ζηξάθεθαλ ζηελ δηεξεχλεζε ησλ 

αηζζεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ θηάλνπλ ζηνλ εγθέθαιν κέζσ αηζζεηηθψλ ππνδνρψλ. 

Απφ ην 1970 κέρξη θαη ζήκεξα νη λεπξνεπηζηήκνλεο έρνπλ ζηξαθεί ζηελ κειέηε ησλ 

αηζζεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Γηα α αηζζεηηθά ζπζηήκαηα φκσο ζα γίλεη ιφγνο θαη 

παξαθάησ. 

Οη λεπξνεπηζηήκνλεο γηα πνιιά ρξφλσλ έςαρλαλ λα βξνχλε αλ ππάξρεη 

θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζηα θπζηθά εξεζίζκαηα θαη ηα λεπξηθά γεγνλφηα. Αθφκα, 

έςαρλαλ λα βξνχλε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θσδηθνπνηνχληαη ηα αηζζεηηθά 

ζπζηήκαηα απφ κεκνλσκέλνπο λεπξψλεο. Μέζα απφ απηέο ηηο αλαδεηήζεηο πξνέθπςε 

ε ςπρνθπζηθή θαη ε αηζζεηηθή θπζηνινγία. Ζ ςπρνθπζηθή κειέηεζε ηα θπζηθά 

εξεζίζκαηα θαη ηηο ηδηφηεηεο ηεο αληίιεςεο ηνπο, ελψ ε αηζζεηηθή θπζηνινγία 

εζηίαζε ζηηο λεπξηθέο ζπλέπεηεο ησλ θπζηθψλ εξεζηζκάησλ θαη απηφ ζεκαίλεη φηη 

κειεηνχλ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ πνπ δέρνληαη ηα εξεζίζκαηα απφ ηνπο αηζζεηηθνχο 

ππνδνρείο, αιιά θαη ηελ επεμεξγαζία ζηελ νπνία ππνβάιινληαη απφ ηνλ εγθέθαιν. 

Απφ απηά ηα δχν πεδία πξνέθπςε θαη ε γλσζηηθή λεπξνεπηζηήκε. 

Οη έξεπλεο πνπ αθνινχζεζαλ κεηά απφ ην 1970 βαζίδνληαλ ζηα 

λεπξνεπηζηεκνληθά κνληέια θαη ζηηο ζεσξίεο ηνπ Wernicke - Cajal πνπ ππνζηήξηδαλ 

φηη ζηνλ εγθέθαιν ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλεο πεξηνρέο θαη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. 

Σα πξψηα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγήθαλ απφ ηηο έξεπλεο κε ηα λέα δεδνκέλα πιένλ, 

ήηαλ φηη ε αληίιεςε δελ πξνθχπηεη κφλν απφ ηα θπζηθά εξεζίζκαηα, αιιά ην λεπξηθφ 

ζχζηεκα θξαηάεη φζεο πιεξνθνξίεο ζέιεη απφ έλα εξέζηζκα θαη ηηο εξκελεχεη κε 

βάζε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο. ε φια απηά φκσο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ηα 

αηζζεηηθά ζπζηήκαηα.  
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1.6  Αηζζεηηθά ζπζηήκαηα 

  

Ζ κειέηε ησλ αηζζεηηθψλ ζπζηεκάησλ μεθίλεζε ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 θαη 

απαζρνιεί ηνπο ςπρνιφγνπο κέρξη θαη ζήκεξα ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Σα αηζζεηηθά 

ζπζηήκαηα θαινχληαη λα πξνζθέξνπλ ζηνλ νξγαληζκφ ηα γεγνλφηα ηνπ εμσηεξηθνχ 

θφζκνπ πνπ έρνπλ φκσο θάπνηα αμία γηα απηφλ. Απηφ ζα ην επηηχρνπλ κφλν κέζα απφ 

ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ εμσηεξηθψλ γεγνλφησλ. Οη αηζζεηηθέο ππνδνρέο 

κεηαβηβάδνπλ ηα ζήκαηα πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί αθφκα θάπνηα επεμεξγαζία, θαη 

φπσο απνδεηθλχεηαη δελ επαξθνχλ θαη δελ αληηζηνηρνχλ ζηηο πνιχπινθεο δνκέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ ηα γελλνχλ. Σα αηζζεηηθά ζπζηήκαηα φκσο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

κέζα απφ ιεπηνχο θαη πνιχπινθνπο ππνινγηζκνχο λα θαηαζθεπάζνπλ αμηφπηζηεο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ γεγνλφησλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη αλαπαξαζηάζεηο 

πνπ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ είλαη πνιχ πην απινχζηεξεο θαη πινπζηφηεξεο απφ ηηο 

κεηξήζεηο ηεο θσηεηλφηεηαο, ηεο δχλακεο ή ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο πνπ ηηο παξάγνπλ. 

Οη εζσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ιέκε φηη είλαη απινχζηεξεο, δηφηη είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο πνζφηεηαο αθαηέξγαζηεο πιεξνθνξίαο κνπ κεηαθέξεηαη 

ζην λεπξηθφ ζχζηεκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ιέκε φηη είλαη πινπζηφηεξεο, επεηδή 

«θνπβαιάλε» αλαπαξαζηάζεηο αληηθεηκέλσλ, θαηαζηάζεσλ θαη γεγνλφησλ πνπ είλαη 

απνηειέζκαηα ησλ αξρηθψλ αηζζεηηθψλ ζεκάησλ. 

Σα αηζζεηηθά ζπζηήκαηα κέζα απφ ηηο επεμεξγαζίεο πνπ εθηεινχλ ζηνλ 

εγθέθαιν δίλνπλ ζηνλ άλζξσπν ηελ δπλαηφηεηα λα βιέπεη ηα ρξψκαηα, λα αθνχεη 

ήρνπο, λα νζθξίδεηαη θαη λα θαηαιαβαίλεη ηηο γεχζεηο. Όια απηά δελ ππάξρνπλ έμσ 

απφ ηνλ εγθέθαιν θαη είλαη θάηη πνπ ην ππνζηεξίδνπλ νη λεπξνεπηζηήκνλεο, νη 

ςπρνιφγνη θαη νη θηιφζνθνη. Δπνκέλσο, νη αληηιήςεηο δελ είλαη νη άκεζεο 

θαηαγξαθέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά είλαη απνηειέζκαηα ηεο δνκήο, ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηακνξθψλνληαη δειαδή 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ εγθεθάινπ. 

Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη ην λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ 

αλζξψπνπ είλαη ην ίδην θαη ζε έλα δψν. Ζ δνκή είλαη αθξηβψο ε ίδηα. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη κε ηα αηζζεηηθά ζπζηήκαηα. Σα αηζζεηηθά ζπζηήκαηα ηφζν ηνπ 

αλζξψπνπ, φζν θαη ησλ δψσλ αθνινπζνχλ ηηο ίδηεο ζεκειηψδεο αξρέο επεμεξγαζίαο 

θαη νξγάλσζεο πιεξνθνξηψλ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη βαζηθνί κεραληζκνί ηεο 

αληίιεςεο έρνπλ δηαηεξεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέιημεο. 
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1.6.1 Οπηική ανηίλητη και οπηικά ππογπάμμαηα αναγνώπιζηρ 

 

Ζ νπηηθή πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ βξίζθεηαη ζηνλ ηληαθφ ινβφ θαη ζε παξαθείκελεο 

πεξηνρέο ηνπ θξνηαθηθνχ θαη ηνπ βξεγκαηηθνχ ινβνχ. Δίλαη νξγαλσκέλε ζε 

κηθξφηεξεο πεξηνρέο. ηελ πξσηνγελή νπηηθή πεξηνρή (V1) θζάλνπλ απφ ηνλ 

ακθηβιεζηξνεηδή ηνπ καηηνχ νη πιεξνθνξίεο, πνπ απνηεινχλ έλαλ αθξηβή 

ηνπνγξαθηθφ ράξηε ηνπ νπηηθνχ καο πεδίνπ. Οη πιεξνθνξίεο έπεηηα κεηαθέξνληαη ζε 

άιιεο πεξηνρέο. Μία απφ ηηο πεξηνρέο (V4) βνεζάεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ρξσκάησλ, 

ελψ άιιεο δχν (V3 θαη V4) επζχλνληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο κνξθήο θαη ηεο 

θίλεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ. 

ην Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξσηνπνξηαθέο έξεπλεο 

πνπ αθνξνχζαλ ην πξσηνγελέο πεδίν (V1). Ο Semir Zeki (1984, 1993), ν νπνίνο 

εγήζεθε απηέο ηηο έξεπλεο αλαθάιπςε φηη ζην πξσηνγελέο πεδίν (V1) ππάξρνπλ 

θχηηαξα πνπ αληηδξνχλ ζην θσο πνπ αληαλαθιάηαη κε έλα κήθνο θχκαηνο, κε 

απνηέιεζκα λα εηζέξρεηαη θσο ζην νπηηθφ πεδίν. Έλα – έλα απφ απηά ηα θχηηαξα 

πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλε ηελ αθηηλνβνιία ζπγθεθξηκέλνπ κήθνπο θχκαηνο. Απηά 

ηα θχηηαξα φκσο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ ηα ρξψκαηα. 

Σα πξσηνγελή αηζζεηηθά πεδία ηνπ θινηνχ, φπσο είλαη ε πεξηνρή V1, 

απνηεινχληαη απφ θχηηαξα πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απνκνλψλνπλ κεξηθά 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηελ θαηαλνκή ησλ πεξηγξακκάησλ θαη ηηο πεξηνρέο πνπ 

αληαλαθινχλ δηαθνξεηηθά κήθε θχκαηνο. Ζ θαηαλνκή απηψλ ηνλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζηελ ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη γηα ζχγθξηζε ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ θινηνχ. Σελ 

ζεκαζία απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηελ θαηαλννχκε κέζα απφ ηελ ζχλδεζή ηνπο 

κε ηελ ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ νξγαληζκνχ, δειαδή κέζα απφ ηελ 

επηηπρία, ηελ απνηπρία, ηνλ πφλν θαη ηελ εδνλή. 

 

 

1.6.2 Οπηικά ππογπάμμαηα αναγνώπιζηρ (έμθςηα ή μαθαίνονηαι;) 

 

Ζ ζχλδεζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ αλαηνκηθή δνκή θαη ηνπο κεραληζκνχο 

κάζεζεο δεκηνπξγεί έλα κεγάιν πξφβιεκα ζηε ζρέζε ηνπ έκθπηνπ θαη ηνπ 

επίθηεηνπ θαη ζηε ζεκαζία ηεο κάζεζεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά. Πνιινί ςπρνιφγνη 

κειέηεζαλ ηελ νπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ λενγέλλεηνπ παηδηνχ, αιιά απηφο πνπ έδσζε ηηο 



 

25 

 

πην πεηζηηθέο απαληήζεηο ήηαλ ν David Marr (1982). Αο δνχκε φκσο δχν απφ ηηο 

απφςεηο ηνπ Marr. 

Σα λενγέλλεηα παηδηά θαηά ηελ πξψηε ηνπο νπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαίλεηαη 

πσο επεμεξγάδνληαη ην ρψξν γχξν ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα αληηιεθζνχλ ηα 

πεξηγξάκκαηα θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σνπο δχν πξψηνπο κήλεο ην παηδί θηλεί 

δηαξθψο ηα κάηηα ηνπ θαη επηθεληξψλεηαη ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ κεγάιε ππθλφηεηα 

πεξηγξακκάησλ. Όζν κεγαιψλεη φκσο ην παηδί αξρίζεη λα επηθεληξψλεηαη θαη λα 

εμεξεπλά ζπγθεθξηκέλεο νπηηθέο κνξθέο.  Ο Kogan, Henker, Hen – Too, Levine θαη 

Lewis (1966) ππνζηήξημαλ φηη: «ην αλζξψπηλν πξφζσπν γίλεηαη πνιχ γξήγνξα ην 

θπξηφηεξν αληηθείκελν πξνζνρήο, κε ρακφγεια, πξνζήισζε ηεο πξνζνρήο θαη 

εθθνξά ήρσλ». Δλψ ν Yin (1969) αλαθέξεη φηη: «Σν ρακφγειν είλαη ιηγφηεξν ζπρλφ 

φηαλ ην πξφζσπν είλαη γπξηζκέλν αλάπνδα». 

Καζψο κεγαιψλεη ην παηδί θαη γίλεηαη ελήιηθαο καζαίλεη λα εζηηάδεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζε πξφζσπα θαη κάιηζηα λα ηα δηαθξίλεη κε κεγαιχηεξε επθνιία απ‟ φηη 

έλα αληηθείκελν. Απηφ κάιηζηα ην ππνζηήξηδε θαη ν Γαξβίλνο. Ο Γαξβίλνο αθφκα, 

ζεσξνχζε φηη έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη έλα άιιν πξφζσπν, γηαηί 

νπζηαζηηθά θαη απηφο έρεη κάζεη λα επηθνηλσλεί κέζσ ηνπ πξνζψπνπ ηνπ. Ο John 

Young (1987) ζην βηβιίν ηνπ Ο εγθέθαινο θαη νη θηιφζνθνη επηζεκαίλεη φηη: «δελ ζα 

ήηαλ ππεξβνιή αλ ιέγακε φηη ε αλζξψπηλε νπηηθή αληίιεςε έρεη θηηαρηεί έηζη 

αθξηβψο ψζηε λα εληνπίδεη ηα ζήκαηα πνπ εθπέκπνπλ νη άιινη άλζξσπνη». 

Ο David Marr ήηαλ απηφο πνπ έθαλε αλαθνξά ζηα ηξία επίπεδα αλαγλψξηζεο 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα αλαιπζεί ην γλσζηαθφ ζχζηεκα θαη λα αλαδεηρηνχλ ηα 

ζεκαληηθά επίπεδα ηνπ ππνινγηζκνχ. ην πξψην επίπεδν βξίζθεηαη ε αλάιπζε ηνπ 

ζηφρνπ πνπ καο θαηεπζχλεη ζηελ ππνινγηζηηθή ζεσξία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ην δεχηεξν επίπεδν είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηαζηήζνπλ ηνπο ππνινγηζκνχο 

εμεηδηθεπκέλνπο απφ ηελ ππνινγηζηηθή ζεσξία. ην ηειεπηαίν επίπεδν βξίζθεηαη ε 

εμεηδίθεπζε ηεο λεπξηθήο εθαξκνγήο. 

Ο Marr (1982) ζηελ ςπρνινγία ηνπ ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ έκθπηα λνεηηθά 

πεξηγξάκκαηα θαη κνληέια. Απηή ε άπνςε κάιηζηα ζπκβαδίδεη κε ηελ θηινζνθηθή 

άπνςε ηνπ Descartes θαη θαηαιήγεη ζηηο θηινζνθηθέο απφςεηο ηνπ Gregory (1977) 

θαη ηνπ Bruner. Δπηπιένλ, ε άπνςε ηνπ Marr επεξέαζε πνιχ θαη ηνπο ςπρνιφγνπο, 

αιιά θαη ηνπο λεπξνεπηζηήκνλεο. Όιε απηήλ ε πξνζπάζεηα θαη νη απφςεηο ηνπ David 
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Marr νδήγεζαλ ζην λα δεκηνπξγεζεί ην πεξίγξακκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

γλσζηαθήο επηζηήκεο. 
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1.7  Μλήκε θαη ηδηόηεηεο 

 

Ζ κλήκε ζεκαίλεη φηη πεξηέρεη δνκέο πνπ κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ ζηνλ ρξφλν. ηελ 

κλήκε θαηαρσξνχληαη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ηηο αλαθαιέζεη φηαλ ηηο 

ρξεηαζηεί. Ζ κλήκε έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπγθξαηεί ηηο πιεξνθνξίεο ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ θαη άιινηε ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν έρνπκε δχν εηδψλ 

κλήκεο, ηελ καθξφρξνλε θαη ηελ βξαρχρξνλε κλήκε. H βξαρχρξνλε κλήκε έρεη ηελ 

ηδηφηεηα λα ηθαλνπνηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη έπεηηα λα εμαθαλίδεηαη. Αληίζεηα, ε 

καθξφρξνλε κλήκε έρεη ηελ ηδηφηεηα λα απνζεθεχεη ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη 

φηαλ θάπνηνο ηηο ρξεηάδεηαη λα ηηο επαλαθέξεη ζην λνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Minsky (1975) ε νξγαλσκέλε κλήκε ζα πξέπεη λα είλαη 

αξθεηά κεγάιε γηα λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηνλ νξγαλσκέλν ραξαθηήξα ηεο 

αλζξψπηλεο ζθέςεο. Γελ είλαη εχθνιν φκσο λα ραξαθηεξίζνπκε κία νξγαλσκέλε 

κλήκε κεγάιε ή κηθξή. Δπηπξφζζεηα, Πνιινί παξνπζηάδνπλ ηελ αλζξψπηλε κλήκε 

κε ηελ κλήκε ελφο ππνινγηζηή. 

Ζ κλήκε έρεη ηηο εμήο ηδηφηεηεο:  

 Όηαλ ππάξρεη έλα ήδε απνζεθεπκέλν πξφηππν (νηθείν πξφηππν) απνζεθεχεηαη 

ζην ζχζηεκα ηεο κλήκεο, εληζρχεηαη κε απνηέιεζκα ην ζχζηεκα λα 

αληαπνθξίλεηαη κε ηζρπξφηεξα απφ ην πξφηππν πνπ είρε εηζέιζεη. Απηφ 

νλνκάδεηαη απφθξηζε αλαγλψξηζεο. 

 Όηαλ ζην ζχζηεκα ηεο κλήκεο εηζέιζεη έλα άγλσζην πξφηππν ηφηε ζβήλεηαη 

θαη ζηακαηάεη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κλήκεο. Σφηε ιέκε φηη έρνπκε 

απφθξηζε πνπ δειψλεη άγλνηα. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ εκθαληζηεί έλα νηθείν πξφηππν, ηφηε ην ζχζηεκα έξρεηαη 

λα ζπκπιεξψζεη ηα θελά πνπ ππάξρνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη γίλεηαη αλάθιεζε 

ηνπ πξνηχπνπ θαη ε ζπκπιήξσζε δειψλεη ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο κλήκεο. 

Απηφ είλαη έλα ζχζηεκα κλήκεο κε αλάθιεζε σο πξνο ην πεξηερφκελν. 

 Όηαλ παξνπζηαζηεί έλα παξφκνην πξφηππν κε έλα πνπ είλαη ήδε 

απνζεθεπκέλν, ην ζχζηεκα αιινηψλεη ην πξφηππν πνπ εηζέξρεηαη γηα ην ήδε 

απνζεθεπκέλν. Απηφο είλαη έλαο ηξφπνο αθνκνίσζεο θαηά ηνλ νπνίν φκνηα 

πξφηππα αθνκνηψλνληαη απφ ηα ήδε απνζεθεπκέλα ζηε κλήκε. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη απνζεθεπηεί έλαο αξηζκφο παξφκνησλ πξνηχπσλ, 

ηφηε ην ζχζηεκα ζα αληαπνθξηζεί άκεζα ζηελ θεληξηθή ηάζε ησλ 
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απνζεθεπκέλσλ πξνηχπσλ, αθφκα θαη αλ ε θεληξηθή ηάζε δελ απνζεθεπηεί 

πνηέ. πλεπψο απηφ ην ζχζηεκα δίλεη απαληήζεηο αξρέηππα, αθφκα θαη αλ δελ 

έρεη παξνπζηαζηεί θαλέλα αξρέηππν. 
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Κεθάιαην 2
ν
 – Η Γλσζηαθή Γηαδηθαζία κέζα από ηελ 

θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέιε 

 

 

2.1  Η δσή ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Πιάησλα 

 

Ο Αξηζηνηέιεο γελλήζεθε ζηα ηάγεηξα ηεο  Υαιθηδηθήο ην 384 π.Υ θαη θαηαγφηαλ 

απφ επηθαλή θαη πινχζηα νηθνγέλεηα. Ο παηέξαο ηνπ ιέγεηαη φηη ήηαλ πξνζσπηθφο 

γηαηξφο ηνπ βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο Ακχληα. Όηαλ πέζαλε ν παηέξαο ηνπ, ην 367 

π.Υ., ν Αξηζηνηέιεο, κφιηο δεθαεπηά εηψλ, εγθαηέιεηςε ηελ παηξίδα ηνπ θαη 

εγθαηαζηάζεθε κφληκα ζηελ Αζήλα. Ο Αξηζηνηέιεο επέιεμε κάιινλ ηελ Αζήλα, 

γηαηί ήηαλ απφξξνηα ησλ ηζρπξψλ θηινζνθηθψλ αλαδεηήζεσλ. Γη‟ απηφ ην ιφγσ 

κάιηζηα κφιηο εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα έγηλε κέινο ζηελ θηινζνθηθή θνηλφηεηα 

ηεο Αθαδεκίαο ηνπ Πιάησλα. Δπίζεο, απνηέιεζε κέινο ηεο Αθαδεκίαο γηα είθνζη 

ρξφληα θαη ήηαλ καζεηήο ηνπ Πιάησλα. 

Σν 367 π.Υ ν δεθαεπηάρξνλνο ηφηε Αξηζηνηέιεο εγθαζίζηαηαη ζηελ Αζήλα 

πξνθεηκέλνπ λα ζπνπδάζεη ζηελ Αθαδεκία, πνπ ήηαλ ε ζρνιή ηνπ Πιάησλα. Απηφ 

πνπ θέληξηζε ηνλ Αξηζηνηέιε θαη ηνλ έθαλε λα ζέιεη λα ζπνπδάζεη ζηελ ζρνιή ηνπ 

Πιάησλα ήηαλ ηφζν ην έξγν ηνπ φζν θαη ν ιφγνο ηνπ. Όηαλ έθηαζε ζηελ Αζήλα ν 

Αξηζηνηέιεο ν Πιάησλαο είρε ήδε μεθηλήζεη θαη ην δεχηεξν απφ ηα ηξία ηαμίδηα πνπ 

είρε πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ ηθειία. Ζ απνπζία ηνπ Πιάησλα απφ ηελ Αζήλα εθείλε 

ηελ πεξίνδν έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

Αξηζηνηέιε. 

Σν 365 π.Υ έθηαζε ηειηθά ε ζηηγκή λα ζπλαληήζεη ν Αξηζηνηέιεο ηνλ 

Πιάησλα. Δίραλ πεξάζεη ήδε δχν ρξφληα απφ ηφηε πνπ είρε θχγεη ν Πιάησλαο γηα ηελ 

ηθειία. Ο Αξηζηνηέιεο πιεζίαδε ηα είθνζη ηνπ ρξφληα. Ζ επθπΐα θαη νη γλψζεηο ηνπ 

κφλν απαξαηήξεηεο δελ πεξλνχζαλ. Αθφκα θαη ν Πιάησλαο πνπ ήηαλ ν δάζθαινο 

ηνπ είρε κείλεη άθσλνο κε ηελ εμππλάδα ηνπ θαη εμαηηίαο απηνχ ηνπ έδσζε ην φλνκα 

«ν Ννπο», ν Ννπο ηεο ζρνιήο. χκθσλα κε κία αξραία πεγή φηαλ ν Αξηζηνηέιεο 

έιεηπε απφ ην κάζεκα ν Πιάησλαο έιεγε: «Λείπεη ν Ννπο, άξα ζήκεξα ην 
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αθξναηήξην κνπ είλαη θνπθφ». Σν 347 π.Υ ν Πιάησλαο πεζαίλεη θαη ν Αξηζηνηέιεο 

απνθαζίδεη λα εγθαηαιείςεη ηελ Αθαδεκία. 

Σέινο, ν Αξηζηνηέιεο γηα δεθαεθηά ρξφληα δηεηέιεζε δηεπζπληήο ηεο ρνιήο 

«Πεξηπάηνπ» θαη παξάιιεια έγξαςε θαη πνιιά απφ ηα έξγα ηνπ. Δθείλε ηελ πεξίνδν 

ν Αξηζηνηέιεο  θαηείρε ζεκαληηθή ζέζε ζηελ Αζήλα, κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ 

Αιεμάλδξνπ (ην 323 π.Υ), φπνπ θαη ηα πξάγκαηα ζηελ Αζήλα άιιαμαλ. Οη Αζελαίνη 

επεηδή ήζειαλ λα απειεπζεξσζνχλ απφ ηελ θπξηαξρία ησλ Μαθεδφλσλ, γλσξίδνληαο 

ηελ ζρέζε ηνπ Αξηζηνηέιε, κε ηνλ Φίιηππν θαη ηνλ Αιέμαλδξν πξαγκαηνπνίεζαλ 

δίθε ελαληίνλ ηνπ. Ο Αξηζηνηέιεο γηα λα απνθχγεη ηελ δίθε θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο, 

θαηέθπγε ζηελ Υαιθίδα, Δχβνηαο φπνπ θαη παξέκεηλε κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπ (ην 322 

π.Υ.). 

Ζ θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέιε φκσο έρεη επεξεάζεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη 

ηελ ζεκεξηλή επνρή. Παξαθάησ ζα δνχκε πσο θαηάθεξε ν Αξηζηνηέιεο κε ηηο 

θηινζνθίεο ηνπ λα επεξεάζεη ηελ γλσζηαθή δηαδηθαζία. 
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2.2  Η αίζζεζε ζηα έκβηα όληα 

 

χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ε αίζζεζε απνηειεί κία θπζηθή ηδηφηεηα πνπ μερσξίδεη 

ηα δψα (ην δῷνλ) απφ ηνπο ππφινηπνπο νξγαληζκνχο (ην κή δῷνλ ). ηα δψα ππάξρεη 

αίζζεζε θαη κάιηζηα είλαη ην κνλαδηθφ ηνπο δηαθξηηφ ραξαθηεξηζηηθφ, ζε αληίζεζε 

κε ηα θπηά πνπ έρνπλ δσή, αιιά δελ δηαζέηνπλ αίζζεζε. Δίλαη αλαγθαίν ινηπφλ λα 

ππάξρεη αίζζεζε ζηα δψα δηφηη φπσο αλαθέξεη θαη ν ίδηνο ν θηιφζνθνο ζην έξγν ηνπ 

Πεξί Ψπρήο: «ην θάζε δψν είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη αίζζεζε, γηαηί κε απηφ εκείο 

πξνζδηνξίδνπκε αλ θάηη είλαη δψν ή δελ είλαη» (Πεξὶ αἰζζ. Η, 436b, 10-12). 

Ο θηιφζνθνο δελ ζεσξεί φηη ππάξρεη θάηη ζηε θχζε άζθνπα. Ό,ηη ππάξρεη 

ζηελ θχζε, ππάξρεη γηα θάπνηνλ ιφγν. Έηζη αθξηβψο θαη ζηα δψα ε αίζζεζε 

απνζθνπεί ζε θάηη. Σα δψα ρσξίο ηελ αίζζεζε δελ ζα είραλ ηελ ηθαλφηεηα εχξεζεο 

ηξνθήο, κε απνηέιεζκα λα πεζαίλνπλ. Έηζη ην ζψκα ρσξίο αίζζεζε, ζα 

θαηαζηξεθφηαλ, δειαδή ζα πέζαηλε θαη δελ ζα έθζαλε ζηνλ απψηεξν ζθνπφ (ηέινο), 

πνπ είλαη ε σξίκαλζε θαη ε ηειεηφηεηα, πνπ είλαη ην έξγν ηεο θχζεο: 

 

«Τὸ δὲ δῶνλ ἀλαγθαῖνλ αἴζζεζηλ ἔρεηλ, εἰ κεζὲλ κάηελ πνηεῖ ἡ θύζηο. ἕλεθά ηνπ 

γὰξ πάληα ὑπάξρεη ηὰ θύζεη, ἢ ζπκπηώκαηα ἔζηαη ηλ ἕλεθά ηνπ. εἰ νὖλ πᾶλ ζκα 

πνξεπηηθόλ, κὴ ἔρνλ αἴζζεζηλ, θζείξνηην ἂλ θαὶ εἰο ηέινο νὐθ ἂλ ἔιζνη, ὅ ἐζηη θύζεσο 

ἔξγνλ (πο γὰξ ζξέςεηαη; ηνῖο κὲλ γὰξ κνλίκνηο ὑπάξρεη ηνῦην ὅζελ πεθύθαζηλ» (Πεξί 

Φπρ. III, XII, 434a 30-434b). 

 

χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε δελ κπνξεί λα ππάξμεη ζψκα ρσξίο αίζζεζε: 

«νὐζὲλ ἄξα ἔρεη ςπρὴλ ζῶκα κὴ κόληκνλ <ὂλ> ἄλεπ αἰζζήζεσο» ((Πεξί Φπρ. III, XII, 

434b 8). Ζ αίζζεζε ινηπφλ είλαη απηήλ πνπ βνεζάεη ηα έκβηα φληα λα θξαηεζνχλε 

ζηε δσή. 

Ζ φζθξεζε, ε αθνή θαη ε φξαζε ιεηηνπξγνχλ κε εζσηεξηθά κέζα θαη αλήθνπλ 

ζηα θηλεηηθά δψα. Μέζα απφ απηέο ηηο αηζζήζεηο ηα δψα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

εληνπίζνπλ ηελ ηξνθή πνπ είλαη σθέιηκε γηα ηνλ νξγαληζκφο ηνπο θαη φρη βιαβεξή 

(Πεξὶ ςπρ. ΗΗΗ. ΥΗΗ, 434a 30 & 434b 2). 

Δπηπιένλ, ν Αξηζηνηέιεο πηζηεχεη φηη ηα δψα θαηέρνπλ θαη επθπΐα (θξόλεζηλ), 

φρη κφλν γηα λα κπνξνχλ λα επηβηψλνπλ, αιιά θαη λα επεκεξνχλ (εὖ ἕλεθα) θαη φρη 
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κφλν γηα ην δῆλ ἀιιὰ θαὶ γηα ην εὖ δῆλ (Πεξὶ δῴσλ κνξ. ΗΗ. Υ, 6-7). Απηφ κάιηζηα 

είλαη πνπ θάλεη ηνλ άλζξσπν λα δηαθέξεη απφ ηα δψα. Οη αηζζήζεηο είλαη απηέο πνπ 

νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο, θαζψο: «Όινη νη άλζξσπνη απφ ηε θχζε ηνπο 

επηζπκνχλ ηε γλψζε. Καη απφδεημε είλαη ε αγάπε γηα ηηο αηζζήζεηο, γηαηί θαη 

αλεμάξηεηα απφ ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο, είλαη αγαπεηέο γηα απηέο ηηο ίδηεο» (Μεηὰ ηὰ 

θπζηθά. Η. Η, 980a 21-22). Ο άλζξσπνο ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε δηαζέηεη εθ 

θχζεσο ηελ επηζπκία γηα γλψζε (Πάληεο ἄλζξσπνη ηνῦ εἰδέλαη ὀξέγνληαη θύζεη). 

πλεπψο ηα έκβηα φληα δηαζέηνπλ αηζζεηεξηαθή αληίιεςε, κε απνηέιεζκα λα 

αληηιακβάλνληαη ηα επηκέξνπο αληηθείκελα πνπ ηα πεξηβάιινπλ, επεξεάδνληαη απφ 

απηά θαη απνθηνχλ κία γεληθή εηθφλα γηα ηνλ θφζκν πνπ ηνπο πεξηθπθιψλεη.  

 

 

2.2.1 Αιζθήζειρ, αιζθηηήπια όπγανα, η ζύζηαζή ηοςρ και οι ιδιόηηηέρ ηοςρ 

 

Απφ ηελ επνρή ηνπ Αξηζηνηέιε κέρξη θαη ζήκεξα νη έξεπλεο γηα ηα αηζζεηήξηα 

φξγαλα, αιιά θαη ηνηο αηζζεηεξηαθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ εμειηρζεί. Με απηέο ηηο 

έξεπλεο αζρνινχληαη θπξίσο νη επηζηήκεο ηεο Φπζηνινγίαο θαη ηεο Φπρνινγίαο. Ο 

Αξηζηνηέιεο ζηα έξγα ηνπ Πεξί Ψπρήο θαη Πεξί αηζζήζεσο κειεηά ηα αηζζεηήξηα 

φξγαλα. 

χκθσλα κε ηελ Αξηζηνηειηθή θηινζνθία δελ ππάξρεη άιιε αίζζεζε απφ 

απηέο ηηο πέληε πνπ ήδε γλσξίδνπκε, δειαδή ηελ φζθξεζε, ηελ αθνή, ηελ φξαζε, ηελ 

γεχζε θαη ηελ αθή (Πεξί Φπρ., III. I, 424b 22-24). Ο άλζξσπνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

αληηιακβάλεηαη ην θάζε είδνο (κνξθή – ηδηφηεηα) ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ελεξγεί πάλσ 

ζε απηφ. Δπνκέλσο, κφιηο ηα αηζζεηήξηα φξγαλα απνθηήζνπλ ηελ πιεξνθνξία 

ακέζσο ελεξγνπνηείηαη θαη ε αίζζεζε. 

Ο Ν. Αζηψπεο (1974) ζεσξεί πσο γηα ηελ ζχγρξνλε Φπζηνινγία ηα 

αηζζεηήξηα όξγαλα (sense organs) είλαη εμεηδηθεπκέλα ππνδεθηηθά φξγαλα 

εξεζηζκάησλ. Γηα λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη αηζζήζεηο ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ απφ ηα 

ππνδεθηηθά φξγαλα εξεζηζκάησλ λεπξηθέο ψζεηο πξνο ηνλ θινηφ ηνπ εγθεθάινπ. Ζ 

Φπζηνινγία πηζηεχεη πσο ηα αηζζεηήξηα φξγαλα είλαη απηά πνπ είρε αλαθέξεη θαη ν 

Αξηζηνηέιεο. Γειαδή ην αηζζεηήξην φξγαλν ηεο φζθξεζεο είλαη ε κχηε, ηεο αθνήο 

είλαη ηα απηηά, ηεο φξαζεο - ηα κάηηα, ηεο γεχζεο – ε γιψζζα θαη ηεο αθήο - ηα ρέξηα. 

Σα αηζζεηήξηα φξγαλα ηεο φζθξεζεο, ηεο αθνήο θαη ηεο φξαζεο βξίζθνληαη θνληά 
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ζηελ πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ, ελψ ηα αηζζεηήξηα φξγαλα ηεο αθήο θαη ηεο γεχζεο 

βξίζθνληαη θνληά ζηελ θαξδηά. Απηήλ ε άπνςε ηνπ βαζίδεηαη θαη ζηηο ζεσξίεο ηνπ 

Πιάησλα γηα ηηο αηζζήζεηο. 

 

«Δηὸ θαὶ ηῶ πεξὶ ηὸλ ἐγθέθαινλ ηόπῳ ηὸ ηῆο ὀζθξήζεσο αἰζζεηήξηόλ ἐζηηλ 

ἴδηνλ·δπλάκεη γὰξ ζεξκὴ ἡ ηνῦ ςπρξνῦ ὕιε ἐζηίλ. θαὶ ἡ ηνῦ ὄκκα ηνο γέλεζηο ηὸλ αὐηὸλ 

ἔρεη ηξόπνλ ἀπὸ ηνῦ ἐγθεθάινπ γὰξ ζπλέζηεθελ·νὗηνο γὰξ ὑγξόηαηνο θαὶ ςπρξόηαηνο 

ηλ ἐλ ηῶ ζώκαηη κνξίσλ ἐζηίλ» (Πεξί αηζζ. II, 438b, 25-27). 

 

«Καὶ δηὰ ηνῦην πξὸο ηῇ θαξδίᾳ ηὸ αἰζζεηήξηνλ αὐηῶλ͵ ηῆο γεχζεσο θαὶ ηῆο 

ἁθῆο» (Πεξί αηζζ. II, 439a 2-3). 

 

ην έξγν ηνπ Πεξί αηζζήζεσο θαη αηζζεηώλ ν Αξηζηνηέιεο θάλεη ιφγσ ζηελ 

ζχλδεζε ησλ αηζζήζεσλ κε ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηεο θχζεο: ην λεξφ, ηε θσηηά, ηε γε 

θαη ηνλ αέξα. ην πξψην ηνπ έξγν ινηπφλ ζπλέδεζε ηελ φξαζε κε ην λεξφ, ηελ αθνή 

κε ηνλ αέξα, ηελ φζθξεζε κε ηε θσηηά, ηελ αθή θαη ηε γεχζε κε ηε γε (Πεξὶ αἰζζ. Η, 

438b 19 & 439a 1). ηε ζπλέρεηα ζην δεχηεξν έξγν ηνπ ζπζρέηηζε ηελ φξαζε κε ην 

λεξφ, ηελ αθνή κε ηνλ αέξα, ηελ φζθξεζε είηε κε ηνλ αέξα, είηε κε ην λεξφ, ελψ ε 

θσηηά ή δελ απνηειεί πιηθφ θαλελφο απφ ηα αηζζεηήξηα ή ζπλδέεηαη κε ηελ αθή 

(Πεξὶ ςπρ. ΗΗΗ. Η, 425a 3-7). 

Ο ηαγεηξίηεο θηιφζνθνο ζεσξεί πσο ην θάζε αηζζεηήξην φξγαλν αζθεί 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Ζ δνκή ησλ αηζζεηήξησλ νξγάλσλ είλαη ηέηνηα, ψζηε λα 

δέρνληαη εξεζίζκαηα απφ έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο. Γηα παξάδεηγκα ηα απηηά δέρνληαη 

ηνπο ήρνπο, ηα κάηηα απνδέρνληαη ηα ρξψκαηα, ε γιψζζα – ηηο γεχζεηο, ελψ ε αθή 

γίλεηαη δέθηεο πνιιψλ ελεξγεηψλ.  

 

«Οἷνλ ὄςηο ρξώκαηνο θαὶ ἀθνὴ ςόθνπ θαὶ γεῦζηο ρπκνῦ, ἡ δ' ἁθὴ πιείνπο [κὲλ] 

ἔρεη δηαθνξάο» (Πεξί Ψπρ., II. VI, 418a, 12-14). 

 

Όπσο ν Αξηζηνηέιεο, έηζη θαη εκείο ζήκεξα ζπκκεξηδφκαζηε ηελ άπνςε ηνπ 

φηη νη αηζζήζεηο είλαη πέληε. Μφλν πνπ εκείο ηηο δηαθξίλνπκε θαη ζε άιια δχν είδε. 

Γειαδή ηηο δηαθξίλνπκε ζε εηδηθέο θαη ζσκαηηθέο. Οη εηδηθέο αηζζήζεηο είλαη ε φξαζε, 

ε αθνή, ε φζθξεζε θαη ε γεχζε. Δλψ νη ζσκαηηθέο αηζζήζεηο ρσξίδνληαη ζηηο εμήο 
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θαηεγνξίεο: α) ζηηο δεξκαηηθέο ή επηπνιήο, β) ζηηο αηζζήζεηο βάζνπο ή ηδηνδεθηηθέο 

θαη γ) ζηηο ζπιαρληθέο. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Υ. Ηεξνδηαθφλνπ (2004), ν Αξηζηνηέιεο πξνζεγγίδεη 

ην ζέκα ησλ αηζζήζεσλ θαη ησλ αηζζεηήξησλ νξγάλσλ πεξηζζφηεξν κε ηελ ηδηφηεηα 

ελφο θπζηνιφγνπ, παξά κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θηινζφθνπ. Καηαθέξλεη λα δψζεη 

εμεγήζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ αηζζήζεσλ θαη ησλ αηζζεηήξησλ 

νξγάλσλ κε γλψζεηο ηεο ζεκεξηλήο θπζηθήο θαη βηνινγίαο.  

 

 

2.2.2 Η αίζθηζη ηηρ όπαζηρ 

  

χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ε φξαζε είλαη ε πην ζεκαληηθή αίζζεζε απφ ηηο 

ππφινηπεο ηέζζεξηο αηζζήζεηο, δηφηη βνεζάεη ηνπο αλζξψπνπο θαη ηα δψα λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Ζ ηθαλφηεηα ηεο φξαζεο πνιιέο θαη πνηθίιεο δηαθνξέο, 

γηαηί ηα ζψκαηα πεξηέρνπλ ρξψκαηα θαη κέζα απφ απηήλ ηελ αίζζεζε 

αληηιακβαλφκαζηε ηηο θνηλέο ηδηφηεηεο ησλ ζσκάησλ (ην ζρήκα, ην κέγεζνο, ηελ 

θίλεζε θαη ηνλ αξηζκφ) (Αξηζη., Πεξὶ αἰζζ. Η, 437a 4-10). 

Γηα ηνλ ηαγεηξίηε θηιφζνθν, ην ὁξαηόλ είλαη απηφ πνπ αηζζάλεηαη ε φξαζε 

θαη είλαη ην ἴδηνλ αἰζζεηόλ ηεο αίζζεζεο ηεο ὁξάζεσο. Απηφ ζεκαίλεη δειαδή φηη δελ 

κπνξεί λα γίλεη αηζζεηφ απφ άιιε αίζζεζε θαη δελ ππάξρεη ην ελδερφκελν ηεο 

πιάλεο. (Παπαρξήζηνπ 2008). Δπνκέλσο, ην ὁξαηόλ γηα ην ππνθείκελν πνπ 

αηζζάλεηαη είλαη ην ρξψκα (ὁξαηόλ δ’ έζηηλ ρξκα), ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην κέγεζνο 

θαη ην ζρήκα ηνπ αληηθεηκέλνπ (Πεξὶ ςπρ. ΗΗΗ. I, 425b 10). 

Ζ φξαζε ηαπηίδεηαη κε ηα πξάγκαηα πνπ κπνξνχκε λα δνχκε. Απηά ηα 

πξάγκαηα ε φξαζε ηα εληνπίδεη ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν θαη επνκέλσο ηα ρξψκαηα 

αθνξνχλ ην νηηδήπνηε βιέπνπκε έμσ. Ο Αξηζηνηέιεο ζεσξεί φηη ην ρξκα δελ είλαη 

θάηη αθεξεκέλν, γηαηί θάπνηνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ην πεξηγξάςεη κε ιφγηα.  

Αθφκα, ν θηιφζνθνο ππνζηεξίδεη φηη θάηη δελ κπνξεί λα γίλεη νξαηφ, ρσξίο 

ηελ βνήζεηα ηνπ θσηφο. Σν ρξκα φκσο κπνξνχκε λα ην θαηαιάβνπκε κφλν κε ην 

θσο.  

 

«Δηόπεξ νὐρ ὁξαηὸλ ἄλεπ θσηόο, ἀιιὰ πᾶλ ηὸ ἑθάζηνπ ρξκα ἐλ θσηὶ ὁξᾶηαη» 

(Πεξί Φπρ., II. VI, 418b 2-3). 
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Σέινο ε Παπαρξήζηνπ (2008), αλαθέξεη φηη ν Αξηζηνηέιεο είρε ζαλ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ φξαζε ην δηαθαλέο, δειαδή απηφ πνπ κπνξεί λα 

γίλεη νξαηφ ράξε ζην ρξψκα ηνπ. Δλψ ην θῶο απνηειεί ην ρξψκα ηνπ δηαθαλνχο. Σν 

ζπκπέξαζκα ινηπφλ είλαη φηη ε φξαζε εμαξηάηαη πάληα απφ ην ρξκα, ην αληηθείκελν 

ζην νπνίν εληνπίδεηαη ην ρξψκα (ὁξαηφλ) θαη ην θῶο. Σα κάηηα (νη νθζαικνί) 

αληηιακβάλνληαη ην ρξψκα θαη ην θαηεπζχλνπλ πξνο ηνλ εγθέθαιν θαη απφ εθεί 

κεηαθέξεηαη ζηελ έδξα ηεο αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο, πνπ είλαη ε θαξδηά. 

 

  

2.2.3 Από ηον εγκέθαλο ζηην καπδιά 

 

Α) Εγκέθαλορ 

 

Αξρηθά, ε ιέμε εγθέθαινο είλαη ζχλζεηε θαη βγαίλεη απφ ηηο ιέμεηο «ελ + ηελ 

θεθαιήλ» θαη ζεκαίλεη «ν εληφο ηεο θεθαιήο». Ο εγθέθαινο απαζρφιεζε φπσο ήηαλ 

θπζηθφ θαη ηνλ Αξηζηνηέιε, ν νπνίνο κάιηζηα ζηα έξγα ηνπ Πεξὶ δῴσλ κνξίσλ, Πεξί 

ηα δώα ηζηνξίαη θαη ζην Πεξὶ δῴσλ γελέζεσο αλαθέξεηαη πνιιέο θνξέο ζηε ιέμε 

«εγθέθαινο». 

Ο Αξηζηνηέιεο ζην έξγν ηνπ Πεξί ηα δώα ηζηνξίαη αλαθέξεη φηη ν εγθέθαινο 

βξίζθεηαη ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ θαη κάιηζηα ηνλ δηαζέηνπλ θαη ηα δψα. 

Ο άλζξσπνο δηαθέξεη θαη πάιη απφ ηα δψα, δηφηη δηαζέηεη κεγαιχηεξν θαη πγξφηεξν 

εγθέθαιν. 

 

«Πξῶηνλ κὲλ νὖλ ηῆο θεθαιῆο θεῖηαη ηὴλ ζέζηλ ἐλ ηῷ πξφζζελ ἔρσλ ὁ 

ἐγθέθαινο. Ὁκνίσο δὲ θαὶ ηνῖο ἄιινηο δῴνηο, ὅζα ἔρεη ηνῦην ηὸ κφξηνλ ἔρεη δ' ἅπαληα 

ὅζα ἔρεη αἷκα, θαὶ ἔηη ηὰ καιάθηα· θαηὰ κέγεζνο δ' ὁκνίσο ἔρεη ἄλζξσπνο πιεῖζηνλ 

ἐγθέθαινλ θαὶ ὑγξφηαηνλ. Ὑκέλεο δ' αὐηὸλ δχν πεξηέρνπζηλ, ὁ κὲλ πεξὶ ηὸ ὀζηνῦλ 

ἰζρπξφηεξνο, ὁ δὲ πεξὶ αὐηὸλ ηὸλ ἐγθέθαινλ ἥηησλ ἐθείλνπ. Γηθπὴο δ' ἐλ πᾶζίλ ἐζηηλ 

ὁ ἐγθέθαινο. Καὶ ἐπὶ ηνχηνπ ἡ θαινπκέλε παξεγθεθαιὶο ἔζραηνλ, ἑηέξαλ ἔρνπζα ηὴλ 

κνξθὴλ θαὶ θαηὰ ηὴλ ἁθὴλ θαὶ θαηὰ ηὴλ ὄςηλ.» (Πεξί δψσλ ηζηνξίαη, I. XVI, 494b 

25-34). 
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Όπσο ππνζηεξίδεη ν Αξηζηνηέιεο ν εγθέθαινο απνηειεί ην πην ςπρξφ φξγαλν 

ηνπ ζψκαηνο (Πεξὶ δῴσλ κνξ. II. VII, 652a 27-28) θαη απνηειείηαη απφ «ὕδσξ θαη 

γῆ» (Πεξὶ δῴσλ κνξ. II. VII, 653a 20-21). Δπίζεο δελ είλαη κφλν ππεχζπλνο γηα ηελ 

ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο θαξδηάο, αιιά απνηειεί θαη ηελ θχξηα έδξα ηνπ χπλνπ 

(Αξηζη. Πεξὶ ὕπλ. θαὶ ἐγξεγ. III, 457b 27-29). Σέινο ν ηαγεηξίηεο θηιφζνθνο δελ 

ζεσξεί ηνλ εγθέθαιν «δεπηεξεχνλ» φξγαλν ζε ζρέζε κε ηελ θαξδηά, αιιά πηζηεχεη 

πσο θαξδηά θαη εγθέθαινο αιιειεπηδξνχλ θαη αιιεινεμαξηψληαη (Παπαρξήζηνπ 

2008). 

 

 

Β) Καπδιά 

 

χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ε θαξδηά βξίζθεηαη πάλσ απφ ηνλ πλεχκνλα, ζην ζεκείν 

πνπ ε αξηεξία ρσξίδεηαη ζηα δχν θαη έρεη κία ιηπψδε, παρηά κεκβξάλε (Πεξί ηα δψα 

ηζηνξίαη, I. XVII, 496a, 4-20). Δπίζεο ππνζηεξίδεη πσο ε θαξδηά δελ είλαη κεγάιε θαη 

απνηειείηαη απφ ηξεηο θνηιίεο. Ζ κεγαιχηεξε θνηιία είλαη απφ ηελ δεμηά πιεπξά, ε 

κηθξφηεξε απφ ηελ αξηζηεξή θαη ε κεζαία βξίζθεηαη ζηελ κέζε. 

Ζ θαξδηά ζεσξείηαη ην θεληξηθφηεξν φξγαλν ηνπ ζψκαηνο θαη απηφ ζπκβαίλεη 

γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

1. Ζ θαξδηά ζε ζρέζε κε ηνλ εγθέθαιν βξίζθεηαη ζε θεληξηθφ ζεκείν ζην ζψκα 

θαη έηζη κπνξεί λα αζθεί ηνλ πνιχ ζεκαληηθφ ηεο ξφιν. 

 

«δεῖ γὰξ εἶλαί ηηλα νἷνλ ἑζηίαλ, ἐλ ᾗ θείζεηαη ηῆο θύζεσο ηὸ δσππξνῦλ, θαὶ 

ηνῦην εὐθύιαθηνλ, ὥζπεξ ἀθξόπνιηο νὖζα ηνῦ ζώκαηνο» (Πεξί δψσλ κνξ., III. 

VII, 670a, 26-27). 

 

2. Οιφθιεξν ην ζψκα ησλ δψσλ δηαζέηεη εθ θχζεσο κία ζεξκφηεηα. Απηήλ ε 

εζσηεξηθή ζεξκφηεηα κάιηζηα απνηειεί ζπλζήθε δσήο. Ζ ζεξκνθξαζία 

ζχκθσλα κε ηνλ θηιφζνθν είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε, πνπ είλαη ππεχζπλε γηα 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ έλαηκσλ φλησλ. Γη‟ απηφ άιισζηε φηαλ ηα 

έλαηκα φληα είλαη βξίζθνληαη ζηελ δσή είλαη ζεξκά, ελψ φηαλ πεζαίλνπλ ην 

ζψκα θξπψλεη.  
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«Δηὰ κὲλ νὖλ ηὸ ἐλ ἑλὶ εἶλαη κνξίῳ ηὴλ αἰζζεηηθὴλ ἀξρὴλ θαὶ ηὴλ ηῆο 

ζεξκόηεηνο θαὶ ἡ ηνῦ αἵκαηνο» (Πεξί δψσλ κνξ., ΗΗΗ. V, 667b 28-29). 

 

3. Όια ηα δψα έρνπλ θαξδηά ή θάπνην αληίζηνηρν φξγαλν (Πεξί δψσλ κνξ., ΗΗΗ. 

IV, 665b 10-11). Δγθέθαινο ή θάπνην αληίζηνηρν φξγαλν φκσο δελ ππάξρεη 

(Πεξί δψσλ κνξ., ΗΗ. VI, 652b 23-26).  

4. Ζ θαξδηά είλαη ην πξψην φξγαλν πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηα έκβξπα θαη ην 

ηειεπηαίν φξγαλν πνπ ζηακαηάεη λα ιεηηνπξγεί (Πεξί δψσλ γελ., II. V, 741b, 

17-19). 

5. Ζ θαξδηά κε ηε βνήζεηα ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ, ζπλδέεηαη κε φια ηα 

αηζζεηήξηα φξγαλα, θάηη ην νπνίν δελ γίλεηαη κε ηνλ εγθέθαιν (Πεξί δψσλ 

γελ., II. VI, 744a 3-5). 

6. Ζ θαξδηά είλαη ε αξρή ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ. Ο Αξηζηνηέιεο ζπλέιαβε ην 

ζχζηεκα ησλ θιεβψλ σο έλα δέληξν κε δηπιφ θνξκφ, ην νπνίν πεγάδεη απφ 

κία θνηλή ξίδα (Πεξί δψσλ γελ., II. VI, 743a 1-3). 

7. H θαξδηά απνηειεί ην θεληξηθφ φξγαλν ηνπ ζψκαηνο, δηφηη είλαη ε έδξα ησλ 

αηζζήζεσλ. 

 

«Εὐζέσο γάξ ἐζηηλ ἔλαηκνο πξώηε γηλνκέλε ηλ κνξίσλ ἁπάλησλ. Ἔηη 

δ' αἱ θηλήζεηο ηλ ἡδέσλ θαὶ ηλ ιππεξλ θαὶ ὅισο πάζεο αἰζζήζεσο ἐληεῦζελ 

ἀξρόκελαη θαίλνληαη θαὶ πξὸο ηαύηελ πεξαίλνπζαη. Οὕησ δ' ἔρεη θαὶ θαηὰ ηὸλ 

ιόγνλ ἀξρὴλ γὰξ εἶλαη δεῖ κίαλ ὅπνπ ἐλδέρεηαη. Εὐθπέζηαηνο δὲ ηλ ηόπσλ ὁ 

κέζνο ἓλ γὰξ ηὸ κέζνλ θαὶ ἐπὶ πᾶλ ἐθηθηὸλ ὁκνίσο ἢ παξαπιεζίσο. Ἔηη δ' ἐπεὶ 

νὔηε ηλ ἀλαίκσλ νὐζὲλ αἰζζεηηθὸλ νὔηε ηὸ αἷκα, δῆινλ ὡο ηὸ πξηνλ ἔρνλ ὡο 

ἐλ ἀγγείῳ δ' ἔρνλ ἀλαγθαῖνλ εἶλαη ηὴλ ἀξρήλ. Οὐ κόλνλ δὲ θαηὰ ηὸλ ιόγνλ 

νὕησο ἔρεηλ θαίλεηαη, ἀιιὰ θαὶ θαηὰ ηὴλ αἴζζεζηλ» (Πεξί δψσλ κνξ., III. IV, 

666a 10-20). 

 

8. Ζ θαξδηά είλαη ην κνλαδηθφ φξγαλν πνπ επεξεάδεηαη απφ ην ζπλαίζζεκα. 

 

«Τὸ δὲ πξὸο ηὴλ ἅιζηλ εἶλαη ηὸλ πιεύκνλα ηῆο θαξδίαο νὐθ εἴξεηαη 

θαιο ἐλ ἀλζξώπῳ ηε γὰξ ζπκβαίλεη κόλνλ ὡο εἰπεῖλ ηὸ ηῆο πεδήζεσο δηὰ ηὸ 
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κόλνλ ἐλ ἐιπίδη γίλεζζαη θαὶ πξνζδνθίᾳ ηνῦ κέιινληνο» (Πεξί δψσλ κνξ., III. 

VI, 669a 18-20). 

 

9. Ζ θαξδηά είλαη ε αξρή ησλ λεχξσλ (Πεξί ηα δψα ηζηνξ., III. V, 515a, 27-31).  

10. Σέινο, ε θαξδηά είλαη ε αξρή ηεο θηλήζεσο ησλ έλαηκσλ φλησλ (Πεξί ππλ., II, 

456a, 1-11). 

 

πλνςίδνληαο, κε φια ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε γηα πνηφλ 

ιφγν ν Αξηζηνηέιεο ζεσξνχζε ηελ θαξδηά θεληξηθφ αηζζεηήξην φξγαλν ησλ έλαηκσλ 

φλησλ. Ζ θαξδηά είλαη ην κφλν φξγαλν πνπ ζπλδέεηαη κε φια ηα ππφινηπα αηζζεηήξηα 

φξγαλα. 
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2.3  Η θαληαζία θαη ην θάληαζκα θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε 

 

χκθσλα κε ηελ θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέιε ζην έξγν ηνπ Πεξί Ψπρήο ε θαληαζία 

είλαη ε δχλακε πνπ θαλεξψλεη ζηνλ άλζξσπν έλα θάληαζκα. Όπσο θαίλεηαη ν 

Αξηζηνηέιεο ζπλδέεη ηελ θαληαζία κε ην θάληαζκα. 

 

«εἰ δή ἐζηηλ ἡ θαληαζία θαζ' ἣλ ιέγνκελ θάληαζκά ηη ἡκῖλ γίγλεζζαη» (Πεξί 

ςπρ. III. III, 428a, 1). 

 

ε πνιιά θείκελα ηξαγηθψλ πνηεηψλ θαη θηινζφθσλ ν φξνο «θάληαζκα» ή 

«θαληάδεζζαη» ζπλδέεηαη κε ηα φλεηξα (ελχπληα θαηλφκελα) θαη ηα νξάκαηα πνπ 

βιέπνπλ θάπνηνη άλζξσπνη (Παπαρξήζηνπ 2008). χκθσλα κε ηνλ M. Schofield 

(1978) ν Αξηζηνηέιεο ήηαλ ν πξψηνο θηιφζνθνο πνπ έζσζε εμεγήζεηο γηα ηνλ φξν 

«θαληαζία» θαη ην παξνπζίαζε ζαλ έλα μερσξηζηφ κέξνο ηεο ςπρήο, ην νπνίν δελ 

δχλαηαη λα ππάξμεη ρσξηζηά απφ ην ζψκα (Πεξί ςπρ.,  I. I, 403a, 8-10). 

Ο θηιφζνθνο ππνζηήξηδε ε θαληαζία δηαθέξεη απφ ηελ αίζζεζε θαη ηελ 

δηάλνηα. πγρξφλσο φκσο εάλ δελ ππάξρεη αίζζεζε δελ κπνξεί λα ππάξμεη ε θαληαζία 

θαη αλ δελ ππάξρεη θαληαζία δελ ππάξρεη θαη ππόιεςε. Ζ θαληαζία είλαη θάηη πνπ 

εμαξηάηαη απφ εκάο θαη είλαη ζηε βνχιεζε ηνπ θαζελφο λα θαληάδεηαη, αιιά δελ 

είλαη ζηε βνχιεζή ηνπ λα πηζηεχεη. (Πεξί ςπρ., III. III, 427b, 14-21). 

 

«Φαληαζία γὰξ ἕηεξνλ θαὶ αἰζζήζεσο θαὶ δηαλνίαο, αὕηε ηε νὐ γίγλεηαη ἄλεπ 

αἰζζήζεσο, θαὶ ἄλεπ ηαύηεο νὐθ ἔζηηλ ὑπόιεςηο. ὅηη δ' νὐθ ἔζηηλ ἡ αὐηὴ [λόεζηο] θαὶ 

ὑπόιεςηο, θαλεξόλ. ηνῦην κὲλ γὰξ ηὸ πάζνο ἐθ' ἡκῖλ ἐζηηλ, ὅηαλ βνπιώκεζα (πξὸ 

ὀκκάησλ γὰξ ἔζηη ηη πνηήζαζζαη, ὥζπεξ νἱ ἐλ ηνῖο κλεκνληθνῖο ηηζέκελνη θαὶ 

εἰδσινπνηνῦληεο), δνμάδεηλ δ' νὐθ ἐθ' ἡκῖλ· ἀλάγθε γὰξ ἢ ςεύδεζζαη ἢ ἀιεζεύεηλ» 

(Πεξί ςπρ., III. III, 427b, 14-21). 

 

Δπηπξφζζεηα, γηα ηνλ θηιφζνθν, ε θαληαζία είλαη κία δχλακε πνπ δελ 

ηαπηίδεηαη κε ηελ αίζζεζε ή θάπνηα άιιε πλεπκαηηθή δχλακε (ἐπηζηήκε, λνῦο, δφμα), 

θαη δελ πξνθχπηεη απφ θαλέλαλ ζπλδπαζκφ άιισλ ςπρνινγηθψλ δπλάκεσλ (Πεξί 

Φπρ., III. III, 428a 5 & 428b 9). Σέινο, ζεσξεί φηη ε θαληαζία απνηειεί έλα είδνο 
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θίλεζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αίζζεζε: «ἡ θαληαζία ἂλ εἴε θίλεζηο ὑπὸ ηῆο 

αἰζζήζεσο ηῆο θαη‟ ἐλέξγεηαλ γηγλνκέλε» (Πεξὶ ςπρ., III. III, 429a 1-2). 

 

 

2.3.1 Είδη θανηαζίαρ και η ζσέζη ηοςρ με ηα θανηάζμαηα 

 

Ο Αξηζηνηέιεο ρσξίδεη ηε θαληαζία ζε ηξία είδε. Τπάξρεη ινηπφλ ε αφξηζηε 

θαληαζία, ε αηζζεηηθή θαη ε ινγηζηηθή ή βνπιεπηηθή θαληαζία (Παπαρξήζηνπ 2008). 

Ζ αφξηζηε θαληαζία βξίζθεηαη ζε φια ηα αηειή δψα. χκθσλα κε ηνλ Aquina 

(1959) ηα αηειή δψα θηλνχληαη αφξηζηα θαη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγνχλ ηα 

θαληάζκαηα κφλν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αηζζάλνληαη κέζσ ηεο αίζζεζεο ηεο αθήο 

θαη φρη εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε (Παπαρξήζηνπ 2008). Δπνκέλσο, ιέκε 

φηη απηά ηα πιάζκαηα έρνπλ αφξηζηε θαληαζία, δηφηη ηα θαληάζκαηα πνπ 

ζρεκαηίδνπλ δελ είλαη παξαζηάζεηο θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηζζεηψλ αληηθεηκέλσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ αηζζεηηθή θαληαζία ν θηιφζνθνο ππνζηεξίδεη φηη βξίζθεηαη 

ζε φια ηα δσληαλά πιάζκαηα. Γηα λα ππάξμεη φκσο απηφ ην είδνο θαληαζίαο, ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ θαη νη αηζζήζεηο. Γηα λα ππάξμεη φκσο ε αίζζεζε θάπνηνπ 

αληηθεηκέλνπ, είλαη απαξαίηεην ην ππνθείκελν λα αηζζάλεηαη θαη ην αληηθείκελν λα 

είλαη αηζζεηφ. Δπνκέλσο, ε αηζζεηηθή θαληαζία ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο αηζζήζεηο. 

Σέινο, έρνπκε θαη ηε ινγηζηηθή ή βνπιεπηηθή θαληαζία πνπ βξίζθεηαη ζηα 

έιινγα φληα. Απηφ ην είδνο θαληαζίαο πξνθχπηεη θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ λνεῖλ, κέζα απφ ηελ νπνία ηα φληα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

επεμεξγάδνληαη, λα νξγαλψλνπλ θαη λα ελνπνηνχλ ηα πνιιά θαη δηαθνξεηηθά 

θαληάζκαηα ζε έλα (Παπαρξήζηνπ 2008). 

 

 

2.3.2 Αιζθήμαηα και θανηάζμαηα 

 

ε απηήλ ηελ ππνελφηεηα ζα γίλεη ιφγνο γηα ηελ ζρέζε ησλ θαληαζκάησλ κε ηα 

αηζζήκαηα. Ο Αξηζηνηέιεο ζηηο πξαγκαηείεο ηνπ αλαθέξεη ην εμήο: «ηὰ γὰξ 

θαληάζκαηα ὥζπεξ αἰζζήκαηά ἐζηη, πιὴλ ἄλεπ ὕιεο» (Πεξί ςπρ., III. VIII, 432a 9-10). 
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Απηφ ζεκαίλεη φηη νη παξαζηάζεηο ηεο θαληαζίαο είλαη φπσο αθξηβψο ηα 

αηζζήκαηα, κφλν πνπ είλαη ρσξίο χιε. 

Σν αἴζζεκα πξνθχπηεη απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηζζάλεζζαη. Όπσο 

παξαηήξεζε θαη ν εξεπλεηήο M. V. Wedin (1988) ην αἴζζεκα απνηειεί απνηέιεζκα 

ηεο ελέξγεηαο ηνπ αηζζεηνύ, δειαδή ηνπ εμσηεξηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο αηζζεηεξηαθήο 

αληίιεςεο, ζην αηζζεηφ αληηθείκελν. 

Ο Αξηζηνηέιεο ζηα έξγα ηνπ Πεξί κλήκεο θαη Πεξί ελππλίσλ παξνπζηάδεη ην 

αἴζζεκα σο απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αηζζάλεζζαη. ην έξγν ηνπ 

Αλαιπηηθά ύζηεξα ν φξνο αἴζζεκα αλαθέξεηε ζην αηζζεηόλ, είηε ζην ηειηθφ πξντφλ 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ αηζζάλεζζαη.  

 

«ἐλνύζεο δ’ αἰζζήζεσο ηνῖο µὲλ ηλ δῴσλ ἐγγίγλεηαη µνλὴ ηνῦ αἰζζήµαηνο, 

ηνῖο δ’ νὐθ ἐγγίγλεηαη. ὅζνηο µὲλ νὖλ µὴ ἐγγίγλεηαη, ἢ ὅισο ἢ πεξὶ ἃ µὴ ἐγγίγλεηαη, νὐθ 

ἔζηη ηνύηνηο γλζηο ἔμσ ηνῦ αἰζζάλεζζαη· ἐλ νἷο δ’ ἔλεζηηλ αἰζζνµέλνηο ἔρεηλ ἔηη ἐλ ηῇ 

ςπρῇ» (Αλαι. πζη., II. IXX, 99b 36-39). 

 

Αθνχ είδακε ηελ ζεκαζία ηνπ φξνπ αἴζζεκα, αο δνχκε ηψξα πνηα είλαη ε 

ζρέζε ηνπ κε ηα θαληάζκαηα. Ο Αξηζηνηέιεο ζην έξγν Πεξί Ψπρήο είρε 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εμήο θξάζε: «ηὰ γὰξ θαληάζκαηα ὥζπεξ αἰζζήκαηά ἐζηη, πιὴλ 

ἄλεπ ὕιεο» (Πεξί ςπρ., III. VIII, 432a 9-10). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εηθφλεο είλαη έλα 

είδνο αηζζεκάησλ, αιιά ρσξίο χιε. Οη αηζζήζεηο αζρνινχληαη κε ηα έλπια 

πξάγκαηα, φπσο κε ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, επνκέλσο ε θαληαζία θαη ηα θαληάζκαηα αζρνινχληαη κε ηα είδε, 

δειαδή κε ηελ κνξθή απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ (Πεξί ςπρ., 15, 569, 11-13). O 

Αθηλάηεο (1959) ζρνιηάδεη ηα ιεγφκελα ηνπ Αξηζηνηέιε ζην έξγν Πεξί Ψπρήο θαη 

ηνλίδεη πσο ηα θαληάζκαηα δελ δηαζέηνπλ χιε, επεηδή είλαη θηλήζεηο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ θαη‟ ελέξγεηαλ αίζζεζε (Πεξί ςπρ., III. III, 428b, 27-28). Αθφκα, ε αίζζεζε 

είλαη εθείλε ε ιεηηνπξγία πνπ δέρεηαη ηα αἰζζεηά είδε ρσξίο ηελ χιε (Πεξί ςπρ., II. 

XII, 424a 18-19). Άξα ε αίζζεζε είλαη ην είδνο ησλ αηζζεηψλ. 

«Αἴ- ζζεζηο εἶδνο αἰζζεηλ» (Πεξί ςπρ., III. VII, 432a 2). 

 

Σέινο, ν Αξηζηνηέιεο κε ηηο θξάζεηο: α) «ηὰ γὰξ θαληάζκαηα ὥζπεξ 

αἰζζήκαηά ἐζηη, πιὴλ ἄλεπ ὕιεο» (Πεξί ςπρ., III. VIII, 432a, 9-10), β) «ηαύηελ ὁκνίαλ 
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ἀλάγθε εἶλαη ηῇ αἰζζήζεη» (Πεξί ςπρ., III. III, 428b, 14) θαη γ) «δηὰ ηὸ ἐκκέλεηλ θαὶ 

ὁκνίαο εἶλαη ηαῖο αἰζζήζεζη» (Πεξί ςπρ., III. III, 429b, 5) ίζσο ήζειε λα καο εμεγήζεη 

φηη ε κνξθή ηνπ θαληάζκαηνο είλαη φκνηα (ζε κεγαιχηεξν βαζκφ) κε εθείλε ηνπ 

αηζζήκαηνο ή φηη ε κνξθή ηνπ θαληάζκαηνο είλαη φκνηα (ζε κηθξφηεξν βαζκφ) κε 

εθείλε ηνπ αηζζήκαηνο. Σν κφλν ζίγνπξν φκσο είλαη φηη θαη ε αίζζεζε θαη ην 

θάληαζκα αλαπαξηζηνχλ ην εμσηεξηθφ αληηθείκελν ρσξίο ηελ χιε ηνπ. 
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2.4  Μλήκε  

 

χκθσλα κε ηηο θηινζνθηθέο πξαγκαηείεο ηνπ Αξηζηνηέιε ε κλήκε είλαη ε γλψζε ηνπ 

παξειζφληνο. Δίλαη κία ιεηηνπξγία ηεο ςπρήο, ε νπνία καο βνεζάεη λα 

αληηιακβαλφκαζηε ηνλ ρξφλν. Με ηελ αίζζεζε (αηζζεηεξηαθή αληίιεςε γλσξίδνπκε 

ην παξφλ, ελψ κε ηελ κλήκε γλσξίδνπκε ην γελόκελν (Πεξί κλήκ., I, 449b, 14-15). Ζ 

κλήκε αθνξά απηφ πνπ έρεη γίλεη, απηφ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζφλ. 

Αθφκα, ε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο δελ είλαη νχηε αίζζεζε, νχηε έλα είδνο λνήζεσο, 

αιιά είλαη έμηο ή πάζνο φισλ απηψλ ησλ δπλάκεσλ, φηαλ πεξάζεη θάπνην ρξνληθφ 

δηάζηεκα: «ἔζηη κὲλ νὖλ ἡ κλήκε νὔηε αἴζζεζηο νὔηε ὑπόιεςηο͵ ἀιιὰ ηνύησλ ηηλὸο ἕμηο 

ἢ πάζνο͵ ὅηαλ γέλεηαη ρξόλνο». (Πεξί κλεκ. θαη αλακλ., I, 449b 24-26).  

Ζ κλήκε παξνπζηάδεηαη σο ἕμηο ή πάζνο πνπ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα θαη φρη ηελ 

πξάμε ή ηελ ελέξγεηα ηεο κλήκεο, δειαδή ην κλεκνλεύεη (Παπαρξήζηνπ, 2008: 191). 

Ο φξνο «ἕμηο», έρεη ηε ζεκαζία ηεο επίδξαζεο ηνπ θαληάζκαηνο σο εηθφλα ηνπ 

πξάγκαηνο πνπ απεηθνλίδεη. Δλψ ην «πάζνο» είλαη ε «εληχπσζε» πνπ απνζεθεχεηαη 

ζηελ ςπρή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αηζζήζεσλ. Σν πάζνο πξνθαιείηαη 

απφ ηα αηζζεηήξηα φξγαλα θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηα επράξηζηα θαη ηα δπζάξεζηα 

ζπλαηζζήκαηα. 

«ἥ ηε γὰξ γιπθύηεο πάζνο ηη θαηὰ ηὴλ γεῦζηλ ἐκπνηεῖ θαὶ ἡ ζεξκόηεο θαηὰ ηὴλ 

ἁθήλ, ὁκνίσο δὲ θαὶ αἱ ἄιιαη» (Καη., VIII, 9b 7-9). 

Δπηπιένλ, ε κλήκε απνηειεί γλψζε ηνπ παξειζφληνο, αιιά φρη ηνπ άκεζνπ 

παξειζφληνο (Πεξὶ κλήκ. II, 451a 29-31). χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ε κλήκε 

αλήθεη ζην πξην αἰζζεηηθό. Μέζσ ηεο θνηλῆο αἰζζήζεσο ή θνηλῆο δύλακηο πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο θαξδηάο, έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα αληηιεθζνχκε ηνλ 

ρξφλν θαη ηελ θίλεζε. Αθφκα, ε κλήκε ζπλδέεηαη θαη κε ηελ θαληαζία. 

Σέινο, ν θηιφζνθνο πηζηεχεη φηη ε κλήκε αλήθεη θαζ‟ απηή (νπζηαζηηθά) ζηελ 

αηζζεηηθή ςπρή θαη θαηὰ ζπκβεβεθὸο (εκκέζσο) ζηε δηαλνεηηθή ςπρή 

(Παπαρξήζηνπ, 2008: 201). 
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2.4.1
 
Η μνήμη ζηα έμβια όνηα 

 

ηηο Αξηζηνηειηθέο πξαγκαηείεο αλαθέξεηαη φηη ηελ κλεκνληθή ιεηηνπξγία δελ ηελ 

εληνπίδνπκε κφλν ζηνπο αλζξψπνπο, αιιά θαη ζηα έκβηα φληα, πνπ θαηέρνπλ θξίζε ή 

λνεκνζχλε, αιιά θαη ζε κεξηθά άιια δψα (Πεξί κλεκ., Η, 450a, 15-18). Ζ κλήκε εάλ 

αλήθε ζην λνεηηθφ κέξνο ηεο ςπρήο, ηφηε δελ ζα αλήθε θαη ζε πνιιά άιια δψα, αιιά 

κφλν ζε εθείλα πνπ έρνπλ λφεζε (Ζζ. Νηθ., VII. III, 1147b, 3-5). 

Ο θηιφζνθνο ζεσξεί φηη ηα δψα δελ ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ λνπ γηα λα 

απνθηήζνπλ ηελ εκπεηξία ελφο πξάγκαηνο ή γεγνλφηνο. Σελ εκπεηξία απηήλ κπνξνχλ 

λα ηελ θαηαθηήζνπλ κέζσ ηεο κλήκεο. Απηφ ζα ζπκβεί φηαλ ε κλήκε ηνπ πξάγκαηνο 

ή ηνπ γεγνλφηνο αλαπαξαρζεί πνιιέο θνξέο. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αληίιεςε ν Αξηζηνηέιεο νδεγείηαη ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ε κλεκνληθή δχλακε απαληάηαη ζηα δσληαλά πιάζκαηα πνπ αληηιακβάλνληαη ηνλ 

ρξφλν: «δηὸ κεηὰ ρξόλνπ πᾶζα κλήκε. ὥζζ΄ ὅζα ρξόλνπ αἰζζάλεηαη͵ ηαῦηα κόλα ηλ 

δῴσλ κλεκνλεύεη͵ θαὶ ηνύηῳ ᾧ αἰζζάλεηαη» (Πεξί κλεκ., I, 449b, 28-30) θαη έρνπλ 

γλψκε ή θξφλεζε: «ηνῖο ἔρνπζη δόμαλ ἢ θξόλεζηλ» (Πεξί κλεκ. I, 450a, 18). 

Μπνξεί κεξηθά δψα λα δηαζέηνπλ θξφλεζε, φκσο δφμα (γλψκε) πνπ απνξξέεη 

απφ ηνλ ζπιινγηζκφ δελ δηαζέηεη θαλέλα απφ ηα θαηψηεξα δψα. 

«Αιιὰ δόμῃ κὲλ ἕπεηαη πίζηηο (νὐθ ἐλδέρεηαη γὰξ δνμάδνληα νἷο δνθεῖ κὴ 

πηζηεύεηλ), ηλ δὲ ζεξίσλ νὐζελὶ ὑπάξρεη πίζηηο, θαληαζία δὲ πνιινῖο. [ἔηη πάζῃ κὲλ 

δόμῃ ἀθνινπζεῖ πίζηηο, πίζηεη δὲ ηὸ πεπεῖζζαη, πεηζνῖ δὲ ιόγνο· ηλ δὲ ζεξίσλ ἐλίνηο 

θαληαζία κὲλ ὑπάξρεη, ιόγνο δ' νὔ.]» (Πεξί Φπρ., ΗΗΗ. ΗΗΗ, 428a19-24). 

Αλ θαη δελ γλσξίδνπκε πνηα είλαη απηά ηα πιάζκαηα πνπ δηαζέηνπλ θξφλεζε 

θαη κλήκε, ν Αξηζηνηέιεο δίλεη ηελ απάληεζε ηνπ. φπσο είρε αλαθεξζεί θαη ζε άιιν 

θεθάιαην ν θηιφζνθνο είρε δηαθξίλεη ηξία είδε θαληαζίαο: 1) ηελ αφξηζηε θαληαζία 

πνπ βξίζθεηαη ζε φια ηα αηειή δψα θαη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγνχλ ηα 

θαληάζκαηα κφλν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αηζζάλνληαη κέζσ ηεο αίζζεζεο ηεο αθήο. 

2) Σελ αηζζεηηθή θαληαζία πνπ εληνπίδεηαη ζε φια ηα δσληαλά πιάζκαηα, αθφκε θαη 

ζηα αηειή. Ζ δηαθνξά φκσο είλαη φηη ηα αηειή πιάζκαηα ζρεκαηίδνπλ ζηελ 

αηζζεηηθή ςπρή ηα θαληάζκαηα κφλν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαγλσξίδνπλ κε ηελ 

βνήζεηα ηεο αθήο. Δλψ φια ηα ππφινηπα πιάζκαηα επεηδή δηαζέηνπλ θαη ηηο 

ππφινηπεο αηζζήζεηο δειαδή ηελ αθνή, ηελ φξαζε, ηελ γεχζε θαη ηελ φζθξεζε, 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζρεκαηίδνπλ θαληάζκαηα αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 
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θάπνηα απφζηαζε. 3) Σελ ινγηζηηθή ή βνπιεπηηθή θαληαζία πνπ βξίζθεηαη ζηα 

έιινγα φληα. Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ε κλεκνληθή 

ιεηηνπξγία ζπλδέεηαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαληαζίαο θαη ηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ 

ηφηε ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη: 

I. Σα δσληαλά πιάζκαηα πνπ έρνπλ έλα αόξηζην ή έλα ζπγθερπκέλν είδνο 

θαληαζίαο είλαη ακλήκνλα. Άξα θαη ν Αξηζηνηέιεο ζεσξεί ακλήκνλα 

πιάζκαηα, απηά πνπ δελ αληηιακβάλνληαη ην ρξφλν, επεηδή δηαζέηνπλ 

ζπγθερπκέλν είδνο θαληαζίαο. 

II. Σελ κλεκνληθή ηθαλφηεηα ηελ εληνπίδνπκε ζε εθείλα ηα πιάζκαηα πνπ 

δηαζέηνπλ αηζζεηηθή θαληαζία θαη κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηνλ ρξφλν, 

δειαδή ηα ζπνλδπισηά – αλψηεξα ζειαζηηθά. Μάιηζηα πνιιά απφ απηά ηα 

πιάζκαηα δηαζέηνπλ θαη θξόλεζε. Έηζη αηζζεηηθή κλήκε κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ε κλήκε πνπ δηαζέηνπλ ηα έκβηα φληα θαη ζηα νπνία εληνπίδεηαη θαη ε 

αηζζεηηθή θαληαζία. 

III. Σέινο, ηα έιινγα φληα, δειαδή ν άλζξσπνο δηαζέηεη ινγηζηηθή ή βνπιεπηηθή 

θαληαζία, δηαζέηεη φκσο θαη ηελ αηζζεηηθή κλήκε, φπσο θαη ηα θαηψηεξα δψα. 

Ο άλζξσπνο φκσο έρεη θαη λνπ, κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα κλεκνλεχεη, 

αιιά θαη λα αλακηκλήζθεηαη. 

«ηνῦ κὲλ κλεκνλεύεηλ θαὶ ηλ ἄιισλ δῴσλ κεηέρεη πνιιά͵ ηνῦ δ΄ 

ἀλακηκλήζθεζζαη νὐδὲλ ὡο εἰπεῖλ ηλ γλσξηδνκέλσλ δῴσλ͵ πιὴλ ἄλζξσπνο. 

αἴηηνλ δ΄ ὅηη ηὸ ἀλακηκλήζθεζζαί ἐζηηλ νἷνλ ζπιινγηζκόο ηηο· ὅηη γὰξ πξόηεξνλ 

εἶδελ ἢ ἤθνπζελ ἤ ηη ηνηνῦηνλ ἔπαζε͵ ζπιινγίδεηαη ὁ ἀλακηκλεζθόκελνο͵ θαὶ 

ἔζηηλ νἷνλ δήηεζίο ηηο. ηνῦην δ΄ νἷο θαὶ ηὸ βνπιεπηηθὸλ ὑπάξρεη͵ θύζεη κόλνηο 

ζπκβέβεθελ· θαὶ γὰξ ηὸ βνπιεύεζζαη ζπιινγηζκόο ηίο ἐζηηλ» (Πεξί κλεκ., I, 

453a, 8-14). 

Σέινο, ν Αξηζηνηέιεο πηζηεχεη πσο ηα ζειπθά δψα θαηέρνπλ θαιχηεξε 

κλεκνληθή ηθαλφηεηα απφ ηα αξζεληθά (Πεξί δψσλ γελ., I. I, 608b, 11-13). Αθφκα, 

ζην Αξηζηνηειηθφ έξγν εληνπίδνληαη θαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε εμέιημε ηεο 

κλήκεο. Ο θηιφζνθνο ινηπφλ ππνζηεξίδεη φηη ηα βξέθε πνπ είλαη ζαξάληα εκεξψλ 

δελ ζπκνχληαη, δηφηη ε κλήκε εκθαλίδεηαη πην αξγά, φηαλ ην παηδί απνθηά ηελ 

ηθαλφηεηα λα ζρεκαηίδεη παξαζηάζεηο ηεο θαληαζίαο.  

«Τὰ δὲ παηδία ὅηαλ γέλσληαη, ηλ ηεηηαξάθνληα ἡκεξλ ἐγξεγνξόηα κὲλ νὔηε 

γειᾷ νὔηε δαθξύεη, λύθησξ δ' ἐλίνηε ἄκθσ νὐδὲ θληδόκελα ηὰ πνιιὰ αἰζζάλεηαη, ηὸ δὲ 
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πιεῖζηνλ θαζεύδεη ηνῦ ρξόλνπ. Αὐμαλόκελνλ δ' ἀεὶ εἰο ηὸ ἐγξεγνξέλαη κεηαβάιιεη 

κᾶιινλ θαὶ ἐλππληαδόκελνλ δῆινλ κὲλ γίλεηαη, κλεκνλεύεη δ' ὀςὲ ηὰο θαληαζίαο» (Πεξί 

δψσλ ηζηνξ., VIII. X, 587b 5-10). 

Ο Αξηζηνηέιεο φκσο δελ αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο κλεκνληθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ ψξα πνπ γελληέηαη κέρξη θαη λα πεζάλεη. Κάλεη 

φκσο θάπνηεο αλαθνξέο ζηα έξγα ηνπ γηα ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε κάζεζε θαη ε 

κλήκε γηα ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ. 

«ἡ κὲλ γὰξ ἐιπὶο ηνῦ κέιινληόο ἐζηηλ ἡ δὲ κλήκε ηνῦ παξνηρνκέλνπ, ηνῖο δὲ 

λένηο ηὸ κὲλ κέιινλ πνιὺ ηὸ δὲ παξειειπζὸο βξαρύ· ηῇ γὰξ πξώηῃ ἡκέξᾳ κεκλῆζζαη κὲλ 

νὐδὲλ νἷόλ ηε, ἐιπίδεηλ δὲ πάληα» (Ρεη., II. XII, 1389a, 20-24). 

 

 

2.4.2 Η ἀνάμνηζιρ και ηο ἀναμιμνήζκεζθαι 

 

Ο Αξηζηνηέιεο νινθιεξψλεη ηελ ζεσξία ηνπ γηα ηελ κλήκε, κε ηε ζεσξία γηα κηα πην 

πεξίπινθε κνξθή κλήκεο, πνπ είλαη ε ἀλάκλεζηο θαη ε πξάμε ηεο ἀλακλήζεσο πνπ 

είλαη ην ἀλακηκλήζθεζζαη. Ζ ιέμε ἀλακηκλήζθεζζαη είλαη ζχλζεηε θαη βγαίλεη απφ ηηο 

ιέμεηο αλά + κηκλήζθσ θαη ζεκαίλεη αλαθαιψ, επαλαθέξσ θάηη ζηε κλήκε. Απηήλ 

ηελ ιέμε φκσο κπνξεί λα εξκελεπηεί θαη ζαλ «μαλαζπκάκαη», δηφηη ην «αλά» 

ζεκαίλεη «μαλά» θαη ην «κηκλήζθσ» ζεκαίλεη «ζπκάκαη». Ο Αξηζηνηέιεο φκσο δελ 

δέρεηαη απηήλ ηελ εθδνρή θαη φπσο ππνζηεξίδεη: «νὔηε γὰξ κλήκεο ἐζηὶλ ἀλάιεςηο ἡ 

ἀλάκλεζηο νὔηε ιῆςηο» (Πεξί κλεκ., II, 451a, 20-21), απηφ ζεκαίλεη φηη ε αλάκλεζε 

δελ είλαη νχηε επαλάιεςε/αλάθηεζε, νχηε απφθηεζε κλήκεο.  

Αο δνχκε φκσο γηα πνηνχ ιφγνπο ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελν ηνπ Αξηζηνηέιε ε 

αλάκλεζε δελ απνηειεί νχηε αλάιεςε, αιιά νχηε ιήςε κλήκεο. 

1) Ζ ἀλάκλεζηο είλαη ε επαλάιεςε/αλάθηεζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο ή 

αίζζεζεο. Μάιηζηα ν Sorabji (1972) ππνζηεξίδεη ε επηζηήκε (γλώζε) θαη ε αίζζεζε 

ζα πξέπεη λα πξνεγνχληαη απφ ηελ αλάκλεζε. Ο Αξηζηνηέιεο ππνζηεξίδεη φηη: «ε 

αλάκλεζηο πξέπεη λα δηαθέξεη από ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο θαη πξέπεη λα ππάξρεη 

θάπνηα αξρή πέξα από απηήλ πνπ γίλεηαη αθεηεξία καζήζεσο» (Πεξί κλεκ., II, 451b, 

8-10).   
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2) Ζ ἀλάκλεζηο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αλάιεςηο ηεο κλήκεο, δηφηη 

ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ζην έξγν ηνπ Πεξί κλήκεο θαη αλακλήζεσο: «ηῶ δὲ 

κλεκνλεύεηλ ζπκβαίλεη θαὶ κλήκελ ἀθνινπζεῖλ» (Πεξί κλεκ., 451b, 4-6). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ην κλεκνλεύεηλ πξνεγείηαη θαη ε κλήκε αθνινπζεί. Ζ αλάκλεζηο δελ 

είλαη απφθηεκα ηεο κλήκεο, δηφηη ε κλήκε έρεη απνθηεζεί πξηλ ηελ αλάκλεζε. Αθφκα 

θαη αλ ε κλήκε κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαη επνκέλσο λα κελ 

ππάξμεη κλήκε πξηλ ηελ αλάκλεζε απηφ δελ θαζηζηά ηελ αλάκλεζε απφθηεκα ηεο 

κλήκεο.  

Σελ αλάκλεζε κπνξνχκε λα ηελ εληνπίζνπκε κφλν ζηνλ άλζξσπν πνπ 

δηαζέηεη γλψκε θαη θξφλεζε. Δληνπίδεηαη δειαδή κφλν ζηα φληα πνπ έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα ζθέθηνληαη. «Καη ε αηηία είλαη φηη ε αλάκλεζε είλαη θάηη ζαλ 

ζπιινγηζκφο, γηαηί φηαλ θάπνηνο αλαζπκάηαη, ζπιινγίδεηαη φηη είδε ή άθνπζε ή έπαζε 

θάηη ηέηνην, θαη είλαη έλα είδνο αλαδεηήζεσο. Καη απηφ ζπκβαίλεη θπζηθά κφλν ζηα 

φληα πνπ έρνπλ βνπιεηηθή ηθαλφηεηα, γηαηί ε βνχιεζε είλαη έλα είδνο ζπιινγηζκνχ 

(Πεξί κλήκ., I, 453a, 8-14 θαη Πεξί ηα δψα ηζηνξ., I. I, 488b 24-26). Δπνκέλσο, ην 

ἀλακηκλήζθεζζαη είλαη έλα είδνο ζπιινγηζκνχ πνπ αθνξά ην παξειζφλ. Δίλαη έλαο 

ζπιινγηζκφο πνπ αλαδεηά θαη πξνζπαζεί λα αλαγλσξίζεη έλα γεγνλφο ηνπ 

παξειζφληνο. 

Σέινο, ε ἀλάκλεζηο απνηειεί θαη ηελ λνεηηθή αλαδήηεζε ελφο θαληάζκαηνο 

ζηελ πεξηνρή ηεο ζσκαηηθφηεηαο (Πεξὶ κλήκ. II. 453a 15-16). Αθφκα, ε ἀλάκλεζηο 

γελληέηαη φηαλ ην ππνθείκελν αλακηκλήζθεηαη, πεξλάεη δειαδή λνεηηθά απφ ην έλα 

εξέζηζκα ζην άιιν (Παπαρξήζηνπ, 2008: 240). 
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2.5  Ο λνύο θαη ην λνείλ 

 

Ο ηαγεηξίηεο θηιφζνθνο νλνκάδεη λνύ «εθείλν κε ην νπνίν ε ςπρή δηαλνείηαη θαη 

αληηιακβάλεηαη» («ιέγσ δὲ λνῦλ ᾧ δηαλνεῖηαη θαὶ ὑπνιακβάλεη ἡ ςπρή» Πεξί ςπρ., 

III. IV, 429a, 23). Αθφκα, ζεσξεί ηνλ λνύ έλα είδνο ηθαλφηεηαο πνπ πάληα ιέεη ηελ 

αιήζεηα ηα πεξηζζφηεξα Αξηζηνηειηθά έξγα φκσο ν λνχο αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα 

απνηειεί κέξνο ηεο ςπρήο πνπ δηαλνεῖηαη, ὑπνιακβάλεη, γηλώζθεη θαη θξνλεῖ (Πεξὶ 

ςπρ. III. IV, 429a 10-25). 

ην έξγν Πεξί Ψπρήο ν θηιφζνθνο ππνζηεξίδεη φηη λνπ δηαζέηνπλ νη άλζξσπνη 

θαη φζα πιάζκαηα κνηάδνπλ κε ηνλ άλζξσπν ή είλαη αλψηεξα απφ απηφλ («θαὶ ηὸ 

δηαλνεηηθόλ ηε θαὶ λνῦο, νἷνλ ἀλζξώπνηο θαὶ εἴ ηη ηνηνῦηνλ ἕηεξνλ ἔζηηλ ἢ ηηκηώηεξνλ» 

Πεξί Φπρ., II. III, 414b, 18-19). Ο λνύο , ην δηαλνεηηθόλ θαη νη κνξθέο ηνπ ην λνείλ 

θαη ην δηαλνείζζαη είλαη ηζνδχλακνη φξνη ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε (Πεξί Φπρ., 

III. III, 427b, 8-14). Αλ ζέινπκε φκσο λα βξνχκε θάπνηα δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ λνύ 

θαη ην δηαλνεηηθόλ, ηφηε ζχκθσλα κε ην έξγν Πεξί Ψπρήο ν λνύο  είλαη απηφ κε ην 

νπνίν ην άηνκν κπνξεί λα ζθέθηεηαη θαη λα αληηιακβάλεηαη (Πεξί. Φπρ., III. IV, 

429a, 23). Δλψ ην δηαλνεηηθόλ είλαη ε ινγηθή ηθαλφηεηα πνπ επηηξέπεη ζηνλ ζην 

άηνκν λα δηαθξίλεη ηελ αιήζεηα απφ ην ςεχδνο θαη λα ζπλάγεη ην ζπκπέξαζκα (Αλαι. 

πξφη., I. XV, 34b, 32-36). 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ν λνύο αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα είλαη κέξνο ηεο ςπρήο. 

Ζ ςπρή ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, ζην ινγηθφ θαη ζην άινγν. Ο λνύο ινηπφλ εληνπίδεηαη 

ζην ινγηθφ κέξνο ηεο ςπρήο (Πεξὶ ςπρ. III. IV, 429a 12). 

 

 

2.5.1 Χαπακηηπιζηικά γνυπίζμαηα ηος νού ζύμθυνα με ηον Απιζηοηέλη 

 

ην έξγν ηνπ Πεξί Ψπρήο ν Αξηζηνηέιεο πξνζπαζεί λα εμεγήζεη πνηα είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λνύ θαη πσο κπνξεί λα μερσξίζεη απφ ηα ππφινηπα κέξε ή 

δπλάκεηο ηεο ςπρήο.  

1) Ο λνχο απνηειεί ην ινγηθφ κέξνο ηεο ςπρήο (Πεξί Φπρ., III. IV, 429a, 12), ην 

νπνίν γηγλώζθεηαη θαη θξνλεί (Πεξί Φπρ., III. IV, 429a, 10-11). 
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2) Ο λνχο δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ θαληαζία, αιιά νχηε θαη κε ηελ αἴζζεζηο. Ο 

Αξηζηνηέιεο αλαθέξεη ην εμήο: «ε ζθέςε θαη ε θξφλεζε είλαη έλα είδνο 

αίζζεζεο (γηαηί θαη ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο θξίλεη θαηά θάπνην ηξφπν 

θξίλεη θαηά θάπνην ηξφπν ε ςπρή θαη γλσξίδεη ηα φληα» («δνθεῖ δὲ θαὶ ηὸ 

λνεῖλ θαὶ ηὸ θξνλεῖλ ὥζπεξ αἰζζάλεζζαί ηη εἶλαη (ἐλ ἀκθνηέξνηο γὰξ ηνύηνηο 

θξίλεη ηη ἡ ςπρὴ θαὶ γλσξίδεη ηλ ὄλησλ» (Πεξί Φπρ., ΗΗΗ. ΗΗΗ, 427a 19-21).  

3) Ο λνχο είλαη απαζήο, αιιά έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δέρεηαη ηελ κνξθή ησλ 

εμσηεξηθψλ αληηθεηκέλσλ («ἀπαζὲο ἄξα δεῖ εἶλαη, δεθηηθὸλ δὲ ηνῦ εἴδνπο» 

(Πεξί Φπρ., III. IV, 429a, 15-16). Ο Αξηζηνηέιεο δηθαηνινγεί απηήλ ηελ 

άπνςε κε ην γεγνλφο φηη ην λνείλ αλ ήηαλ ζαλ ην αηζζάλεζζαη, ηφηε ην λνείλ 

ζα δερφηαλ θάπνηα επίδξαζε απφ ην λνεηόλ ή απφ θάηη άιιν (Πεξί Φπρ. III. 

IV, 429a, 13-15). Ο ηαγεηξίηεο ζεσξεί λνεηά φια απηά πνπ δηαζέηνπλ χιε. 

Όζνλ αθνξά ηψξα ηελ απάζεηα ηνπ λνύ ν Αξηζηνηέιεο εμεγεί πσο ν λνπο ζε 

ζρέζε κε ηελ αίζζεζε παξακέλεη απαζήο, νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην 

αληηθείκελν ηεο ζθέςεο.  

«ὅηη δ' νὐρ ὁκνία ἡ ἀπάζεηα ηνῦ αἰζζεηηθνῦ θαὶ ηνῦ λνεηηθνῦ» (Πεξί 

Φπρ., III. IV, 429a, 28-29). 

4) Ο λνχο ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, πξέπεη λα είλαη ακηγήο, εθφζνλ ηα πάληα 

λνεί. Αλ δελ ήηαλ ακηγήο, ζα εκπφδηδε θαη  ζα απνκφλσλε ηελ εθάζηνηε μέλε 

κνξθή (είδνο). Απηήλ ε άπνςε κάιηζηα ζχκθσλα κε Σνλ Αξηζηνηέιε δελ 

είλαη δηθή ηνπ, αιιά ηνπ Αλαμαγφξα. 

«ἀλάγθε ἄξα, ἐπεὶ πάληα λνεῖ, ἀκηγῆ εἶλαη, ὥζπεξ θεζὶλ Ἀλαμαγόξαο, 

ἵλα θξαηῇ, ηνῦην δ' ἐζηὶλ ἵλα γλσξίδῃ (παξεκθαηλόκελνλ γὰξ θσιύεη ηὸ 

ἀιιόηξηνλ θαὶ ἀληηθξάηηεη)·» (Πεξί Φπρ., III. IV, 429a, 18-21).  

5) Σέινο, ν λνχο δελ είλαη ελ ελεξγεία, πξηλ αθφκα λα μεθηλήζεη λα ζθέθηεηαη, 

αιιά είλαη ελ δπλάκεη.   

(«θαὶ δπλάκεη ηνηνῦηνλ ἀιιὰ κὴ ηνῦην…ὥζηε κεδ' αὐηνῦ εἶλαη θύζηλ 

κεδεκίαλ ἀιι' ἢ ηαύηελ, ὅηη δπλαηόο. ὁ ἄξα θαινύκελνο ηῆο ςπρῆο λνῦο…νὐζέλ 

ἐζηηλ ἐλεξγείᾳ ηλ ὄλησλ πξὶλ λνεῖλ·» (Πεξί Φπρ., III. IV, 429a, 16-25). 

6) Έλα άιιν γλψξηζκα ηνπ λνπ είλαη φηη είλαη αζψκαηνο θαη ππάξρεη ρσξηζηά 

απφ ηελ ςπρή. Ο θηιφζνθνο εμεγεί φηη: «δελ είλαη ινγηθφ λα έρεη αλακεηρζεί ν 

λνπο κε ην ζψκα, γηαηί ηφηε ζα απνθηνχζε νξηζκέλε πνηφηεηα, ζα γηλφηαλ 

(δειαδή) ή ςπρξφο ή ζεξκφο ή ζα ήηαλ θάπνην φξγαλν, φπσο αθξηβψο 

(ζπκβαίλεη) κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο αίζζεζεο. φκσο ηέηνην πξάγκα ηψξα δελ 
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είλαη» (Πεξί. Φπρ., III. IV, 429b, 5). Δπνκέλσο, ν λνπο είλαη ρσξηζηφο απφ ηελ 

ςπρή (Πεξί. Φπρ., III. IV, 429b, 5). 

Όιεο απηέο νη απφςεηο ηνπ Αξηζηνηέιε ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

λνπ, ζα θαλνχλε ηδηαίηεξα ρξήζηκεο παξαθάησ ζην λα θαηαλνήζνπκε ηη είλαη ε 

λόεζε, αιιά θαη γηα λα δνχκε πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ λνύ κε ηα θαληάζκαηα.  

 

 

2.5.2 Παθηηικόρ και ποιοηικόρ νούρ 

 

χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ζηε θχζε ππάξρεη ε ύιε πνπ απνηειεί ηελ βάζε θάζε 

γέλνπο πξαγκάησλ θαη είλαη δπλάκεη. Αθφκα, ππάξρεη θαη ην πνηεηηθό πνπ είλαη ην 

αίηην πνπ ηα δεκηνπξγεί. Ο Αξηζηνηέιεο πηζηεχεη φηη θαη ε ύιε θαη ην πνηεηηθό αίηην 

απαληψληαη θαη ζηελ ςπρή.  

Αο δνχκε φκσο πσο ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ε ύιε θαη ην πνηεηηθό αίηην 

απαληψληαη κέζα ζηελ ςπρή. Μέζα ζηελ ςπρή ππάξρεη έλαο λνπο πνπ γίλεηαη φια (ηα 

λνεηά) θαη έλαο άιινο πνπ ηα πξαγκαηψλεη φια, ζαλ κία έμε, φπσο ην θσο, γηαηί 

θαηά θάπνην ηξφπν θαη ην θσο ηα ρξψκαηα, πνπ είλαη δπλάκεη ηα θάλεη λα είλαη ζε 

εληειέρεηα. Καη απηφο ν λνπο είλαη ρσξηζηφο θαη απαζήο θαη ακηγήο, φληαο ζηελ 

νπζία εληειέρεηα. Γηαηί πάληνηε απηφ πνπ πνηεί είλαη αλψηεξν απφ απηφ πνπ πάζρεη, 

θαη ε αξρή [είλαη αλψηεξε] απφ ηελ χιε. Καη ε επηζηήκε ζηελ εληειέρεηα ηεο 

ηαπηίδεηαη κε ην αληηθείκελν ηεο, ελψ ε επηζηήκε ζε δπλακηθφηεηα, πξνεγείηαη κελ 

σο πξνο ην ρξφλν ζην άηνκν, απφιπηα φκσο δελ πξνεγείηαη κελ σο πξνο ην ρξφλν ζην 

άηνκν, απφιπηα φκσο δελ πξνεγείηαη νχηε σο πξνο ηνλ ρξφλν, αιιά νχηε [είλαη 

απφιπηα ζσζηφ] φηη ν λνπο ζε εληειέρεηα άιινηε λνεί θαη άιινηε δελ λνεί. Καη αθνχ 

ν λνπο απηφο ρσξηζζεί, ηφηε είλαη απηφ αθξηβψο πνπ είλαη, θαη κφλν απηφ είλαη αηψλην 

θαη αζάλαην. Καη δε ζπκφκαζηε ηφηε, γηαηί απηφ πνπ κέλεη είλαη απαζέο, ελψ ν 

παζεηηθφο λνπο είλαη θζαξηφο, θαη ρσξίο απηφ [ν άλζξσπνο] δελ ζθέθηεηαη ηίπνηα 

(Πεξί Φπρ., III. V, 430a, 14-25). 

ην παξαπάλσ απφζπαζκα ν Αξηζηνηέιεο δηαθξίλεη ηνλ λνπ ζε δχν 

θαηεγνξίεο, δειαδή ζε πνηεηηθό θαη παζεηηθό λνπ. 

1) Ο παζεηηθόο λνπο είλαη ν λνπο πνπ δηαζέηεη ηα  λνεηά, δειαδή απηά πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αίζζεζε θαη ηε θαληαζία. Γέρεηαη ινηπφλ ηα είδε ησλ λνεηψλ 
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αληηθεηκέλσλ κέζα ηνπ. Αθφκα, ν παζεηηθόο λνπο είλαη θζαξηφο θαη αλαγθαίνο γηα 

ηελ λφεζε.   

«ὁ δὲ παζεηηθὸο λνῦο θζαξηόο· θαὶ ἄλεπ ηνύηνπ νὐζὲλ λνεῖ» (Πεξί ςπρ., III. V, 

430a, 24-25). 

2) Αληίζεηα ν πνηεηηθόο λνύο είλαη εθείλνο πνπ «ηα πξαγκαηψλεη φια, ζαλ κία 

έμε, φπσο ην θσο. φπνπ ην θσο ηα ρξψκαηα, πνπ είλαη δπλάκεη, ηα θάλεη ἐλεξγείᾳ». 

(Πεξί Φπρ., III. V, 430a, 15-17). Ο θηιφζνθνο ζπγθξίλεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κε ηνλ 

ηξφπν πνπ ε ηέρλε δεκηνπξγεί ην αληηθείκελφ ηεο («ηῶ πνηεῖλ πάληα, νἷνλ ἡ ηέρλε 

πξὸο ηὴλ ὕιελ πέπνλζελ» Πεξί Φπρ., III. V, 430a, 13). Αθφκα, ζεσξεί πσο ν πνηνηηθόο 

λνύο είλαη ρσξηζηόο, απαζήο θαη ακηγήο. Σν ρσξηζηφο ζεκαίλεη φηη δελ αλήθεη ζην 

ζψκα, δελ ζπλδέεηαη δειαδή κε θάπνηα ζσκαηηθή ελέξγεηα (Πεξί Φπρ., ΗΗ. III, 736b, 

28). Απαζήο είλαη επεηδή ζε απηφλ ηνλ λνπ δελ απνηππψλνληαη αλακλήζεηο θαη 

θζαξηόο ζεκαίλεη φηη κεηά ηνλ ζάλαην δελ ζπκφκαζηε, φιεο νη αλακλήζεηο ράλνληαη. 

Σέινο, ε δπαδηθφηεηα ηνπ λνχ είλαη ηέηνηα ψζηε απφ ηε κία κεξηά λα δέρεηαη 

ηα αηζζεηήξηα δεδνκέλα θαη λα ηα νξγαλψλεη ζε θαζνιηθέο θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο 

(παζεηηθόο λνύο) θαη απφ ηελ άιιε λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο 

(πνηεηηθόο λνύο).  

 

 

2.5.3 Το νοείν και ηα θανηάζμαηα 

 

χκθσλα κε ηνλ θηιφζνθν ε ελέξγεηα ηνπ λνείλ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηα 

θαληάζκαηα θαη ην αηζζάλεζζαη, δηφηη «ε ιεηηνπξγία ηεο αίζζεζεο είλαη φκνηα κε ηελ 

απφθαλζε (εθθξάδσ θάηη) κφλν, θαη κε ην λνείλ. Όηαλ φκσο θάηη είλαη επράξηζην ή 

δπζάξεζην, ηφηε: [ε ςπρή] ζαλ λα βεβαηψλεη ή λα αξλείηαη, ην επηδηψθεη ή ην 

απνθεχγεη. Σν λα αηζζάλεηαη θαλείο ραξά ή ιχπε είλαη κία ελέξγεηα ηεο κεζφηεηαο 

ηνπ αηζζεηεξίνπ γηα ην θαιφ ή ην θαθφ ζαλ ηέηνηα… ηε δηαλνεηηθή ςπρή ηα 

θαληάζκαηα ππάξρνπλ φπσο ηα αηζζήκαηα. Καη φηαλ ε ςπρή ζπκθσλήζεη ή αξλεζεί 

ζ‟ απηά ηα θαληάζκαηα ην αγαζφ ή ην θαθφ, ην απνθεχγεη ή ην επηδηψθεη . Γη‟ απηφ ε 

ςπρή δελ ζθέθηεηαη πνηέ ρσξίο θαληάζκαηα» (Πεξί Φπρ., III.VII, 431a, 8-17).  

Ζ δηαλνεηηθή ςπρή ιεηηνπξγεί κφλν αθνχ επεμεξγαζηεί λνεηηθά ην θάληαζκα. 

Ζ λφεζε απφ ηελ άιιε πιεπξά κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη κία κνξθή θαληαζίαο 

(Πεξί ςπρ., III. IV, 429a, 4-8). Ο Αξηζηνηέιεο ππνζηεξίδεη φηη: «ε δηαλνεηηθή ςπρή 
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ινηπφλ ζθέπηεηαη ηα είδε κέζα ζηα θαληάζκαηα» (Πεξί ςπρ., III. IV, 431b, 1). Απηφ 

ζεκαίλεη πσο ε δηαλνεηηθή ςπρή (παζεηηθόο λνπο) κε ηελ ελέξγεηα ηνπ πνηεηηθνύ λνύ 

λνεί ηα είδε κνξθέο κέζα ζηα θαληάζκαηα. Ζ δηαλνεηηθή ςπρή φκσο δελ εμαξηάηαη 

κφλν απφ ηα θαληαζία, αιιά θαη απφ ηελ αίζζεζε.  

Αθφκα, ζχκθσλα κε ηνλ θηιφζνθν: «φηαλ (ν λνχο) ζηξέθεηαη ζηε ζεψξεζε, 

θαη‟ αλάγθε παξαηεξεί ηαπηνρξφλσο θαη θάπνην θάληαζκα» (Πεξί ςπρ., III. VIII, 

432a, 8). Ζ θαληαζία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαηξέπεη ηα αηζζήκαηα ζε 

θαληάζκαηα. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε γηαηί ν 

Αξηζηνηέιεο ζεσξνχζε φηη ην λνεηόλ λνεί κε ηελ βνήζεηα ησλ θαληαζκάησλ.  

 

 

2.5.4 Φανηάζμαηα και νοηηά ή νοήμαηα 

 

O Αξηζηνηέιεο ζην έξγν ηνπ Πεξί Ψπρήο αλαθέξεη ην εμήο: «ε θαληαζία είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαηαθαηηθή ή αξλεηηθή θξίζε, γηαηί ε αιήζεηα ή ην ςεχδνο 

είλαη κία ζχλζεζε λνεκάησλ. Σα πξψηα, φκσο, απιά λνήκαηα, ζε ηη δηαθέξνπλ ψζηε 

λα κελ είλαη θαληάζκαηα; Ή κήπσο νχηε απηά [δειαδή ηα λνήκαηα] είλαη 

θαληάζκαηα, αιιά νχηε κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ρσξίο θαληάζκαηα» (Πεξί ςπρ., III. 

VIII, 432a, 10-14).  

ην παξαπάλσ απφζπαζκα ν θηιφζνθνο θάλεη ιφγν γηα ηελ ζρέζε πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζηα θαληάζκαηα κε ηα πξώηα λνήκαηα. Όπσο εμεγεί ε θαληαζία 

δηαθέξεη απφ ηελ θαηαθαηηθή (θάζηλ) ή απφ ηελ απνθαηηθή θξίζε (απφθαζηλ) θαη 

απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε θαηάθαζε ή ε άξλεζε ή φπσο αιιηψο ε αιήζεηα (αιεζέο) ή ην 

ςεχδνο αλήθνπλ κφλν ζηελ θξίζε, δειαδή ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο λνήζεσο θαη φρη 

ζηελ θαληαζία.  

Ο Φηιφπνλνο ππνζηεξίδεη φηη ηα πξώηα λνήκαηα γηα ηνλ Αξηζηνηέιε είλαη ηα 

απιά θαη γη‟ απηφ ην ιφγν κνηάδνπλ κε ηα θαληάζκαηα, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δελ είλαη θαληάζκαηα. χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε απηά ηα δχν δελ κπνξνχλ λα 

ηαπηηζηνχλ, δηφηη ην θάληαζκα είλαη έλπινλ, ελψ ην λφεκα είλαη άπινλ. Γειαδή ην 

θάληαζκα δελ δηαζέηεη χιε.  

Ο ηαγεηξίηεο κάιηζηα ρσξίδεη ηα λνεηά ή λνήκαηα ζε ηξία είδε: 
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1) ηα πξψηα λνεηά ή λνήκαηα πνπ είλαη άπια θαη ηα νπνία ν λνπο ηα γλσξίδεη 

ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεί ηελ θαληαζία, γη‟ απηφ θαη είλαη αθάληαζηα. (Φηιηπ. 

Πεξί Φπρ., 15, 45, 22-25). 

2) ηα δεχηεξα λνεηά ή λνήκαηα, δειαδή ηα ελ αθαηξέζεη ιεγόκελα. 

3) ηα ηξίηα λνεηά ή λνήκαηα, δειαδή ηα όζα ησλ αηζζεηώλ έμεηο ή πάζε.  

Σα δεχηεξα θαη ηα ηξίηα λνεηά ή λνήκαηα ε ςπρή ηα γλσξίδεη κε ηε βνήζεηα 

ηεο θαληαζίαο θαη ηεο αηζζήζεσο. 

ηηο Αξηζηνηειηθέο πξαγκαηείεο γίλεηαη ζπρλή αλαθνξά ζηνπο φξνπο 

«λνεηόλ» θαη «λόεκα». Αο δνχκε φκσο ηη ζεκαίλνπλ απηνί νη δχν φξνη. Σν «λνεηόλ» 

ινηπφλ είλαη έλα αληηθείκελν ηνπ λνύ, πνπ ππάξρεη δπλάκεη ζηα αηζζεηά. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ην «λόεκα» ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα αληηθείκελα ηνπ λνύ. Ζ δηαθνξά 

κεηαμχ απηψλ ησλ δχν φξσλ είλαη ε ην «λφεκα» ππάξρεη ζην λνεηηθφ κέξνο ηεο 

ςπρήο θαη σο ἐλεξγείᾳ αληηθείκελν ηνπ λνῦ, ελψ ην „λνεηφλ‟ ππάξρεη σο δπλάκεη ζηα 

εμσηεξηθά αληηθείκελα θαη σο ἐλεξγείᾳ αληηθείκελν ηνπ λνῦ (Παπαρξήζηνπ. 

2008:333). 

Ο λνχο είλαη αλψηεξνο απφ ηα θαληάζκαηα, δηφηη ιεηηνπξγεί πάλσ ζηα 

θαληάζκαηα γηα κεηακνξθψζεη ηα λνήκαηα ζε πξώηα λνήκαηα. Δπνκέλσο ηα πξώηα 

λνήκαηα δελ ζα κπνξνχλ λα ηαπηηζηνχλ κε ηα θαληάζκαηα. Απιά ηα θαληάζκαηα 

απνηεινχλ ηε βάζε γηα ην λνείλ. 
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Κεθάιαην 3
ν
 – Η ζύλδεζε ηνπ θηινζόθνπ κε ηελ Γλσζηαθή 

Δπηζηήκε 

 

3.1 Ο Αξηζηνηέιεο ζηελ ζεκεξηλή επνρή 

 

O Αξηζηνηέιεο είλαη έλαο δηαρξνληθφο θηιφζνθνο πνπ επεξεάδεη θάζε επνρή, πφζν 

κάιινλ θαη ην ζήκεξα. Ο Αξηζηνηέιεο είλαη έλαο ζχγρξνλνο θηιφζνθνο πνπ κε ηηο 

απφςεηο ηνπ θαη ηελ νηθεηφηεηά ηνπ πξνζεγγίδεη ηνλ αλαγλψζηε θαη γη‟ απηφ ην ιφγσ 

παξακέλεη ζην «πξνζθήλην» κέρξη θαη ζήκεξα. Μέζα απφ ηνλ ιφγν ηνπ εξρφηαλ ζε 

επαθή κε ηνπο πνιίηεο θαη έδηλε ην παξψλ ζε θξίζηκεο ζπγθπξίεο.  

Γελ θξχβεη ηίπνηα θαη δελ πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη ηνλ αλαγλψζηε ηνπ κε 

αηλίγκαηα θαη κπζηηθά ζχκβνια. Πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη ηνλ αλαγλψζηε κε 

παξαδείγκαηα θαη δελ δηζηάδεη λα απνθαιχςεη ηηο πεγέο ηνπ. θέθηεηαη ηα ιεγφκελά 

ηνπ θαη έρεη ζαλ απζηεξφ θξηηή ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο Αξηζηνηέιεο είλαη έλαο θηιφζνθνο 

πνπ έρεη δψζεη έλα ερεξφ παξφλ ζε πνιινχο θιάδνπο ηεο θηινζνθίαο, φπσο ζηελ 

ξεηνξηθή, ζηελ πνιηηηθή, ζην ζχλνιν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ, ζηε 

θπζηνινγία θαη ζε θάζε ηνκέα πνπ αλαπηχζζεη δξάζε έκςπρσλ ή άςπρσλ. 

Λέγεηαη φηη φ Αξηζηνηέιεο είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο θαηνπηλήο 

θηινζνθίαο (Barnes, 2006). Απηφ νθείιεηαη ζηε ζπζηεκαηηθφηεηα ηεο θξίζεο ηνπ, 

ράξε ζηελ νπνία είλαη πξφηππν γηα θάζε επνρή, θάζε ηφπν θαη πνιηηηζκφ. Πξνζέγγηδε 

κε ηέηνην ηξφπν ηε γλψζε θαη ηε δεμηφηεηα πνπ ίζσο θάπνηνο πξνγελέζηεξνο ή 

κεηαγελέζηεξνο ζα δπζθνιεπφηαλ. Οη ζπδεηήζεηο πνπ είρε κε ηνλ δάζθαιφ ηνπ ηνλ 

σθξάηε ήηαλ επνηθνδνκεηηθέο πνπ είραλ ζαλ θνηλφ ζηφρν, ην ζπιινγηθφ θαιφ. 

Μέζα απφ ηα έξγα ηνπ Αξηζηνηέιε κπνξεί λα δεη θαλείο έλαλ ζχγρξνλν επηζηήκνλα 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ δηαιεθηηθή αληηπαξάζεζε γηα λα θηάζεη ζηελ αιήζεηα. 

Ο Αξηζηνηέιεο έρεη βνεζήζεη ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο γλψζεο, 

κάιηζηα ηα εζηθά ηνπ έξγα επαλέξρνληαη ζε ρξήζε θαη ηζρχ. 

 

 

 

 



 

55 

 

3.2 Γηαηί είλαη ηόζν ζεκαληηθόο ν Αξηζηνηέιεο; 

 

Όπσο έρεη  πξναλαθεξζεί ν Αξηζηνηέιεο απνηειεί ζεκέιην ηεο κεηαγελέζηεξεο 

θηινζνθίαο. χκθσλα κε ηνλ Barnes (2006): 

1) «Καλέλαο πξηλ απφ απηφλ δελ είρε ζπλεηζθέξεη ηφζν πνιχ ζηε γλψζε θαη 

θαλέλαο µεηά απφ απηφλ δελ µπνξεί λα θηινδνμεί λα ζπλαγσληζηεί ηα 

επηηεχγµαηά ηνπ». Μέρξη ηνλ 17
ν
 αηψλα ε θηινζνθία ηαπηίδεηαη κε ηε 

δηάδνζε, ηελ εξκελεία θαη ηελ  θξηηηθή ηνπ αξηζηνηειηζκνχ. Ζ 

ζπζηεκαηηθφηεηα, αιιά θαη ε απήρεζε πνπ είρε ε αξηζηνηειηθή ζθέςε είρε σο 

απνηέιεζκα λα είλαη πξφηππν γηα ηελ Αξραία Διιάδα, ην Βπδάληην, ηνπο 

Άξαβεο θαη ηνλ Γπηηθφ Μεζαίσλα. 

2) Ο Αξηζηνηέιεο ήηαλ ν πξψηνο πνπ έθηηαμε κία πιήξεο εγθπθινπαίδεηα. Ήηαλ 

ν πξψηνο πνπ θαζηέξσζε ηε δηαίξεζε ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο επηζηήκεο ζηνπο 

θιάδνπο πνπ έρνπκε κέρξη ζήκεξα. Αθφκα, ζπλέβαιε ζε φια ηα γλσζηηθά 

πεδία θαη δελ πεξηθξφλεζε θακία γλψζε θαη δεμηφηεηα. Δλψ, ίδξπζε θαη 

πνιιά λέα επηζηεκνληθά αληηθείκελα φπσο: ηελ ινγηθή, ηελ θπζηθή, ηελ 

κεηεσξνινγία, ηελ βηνινγία θαη ηελ πνηεηηθή. 

3) Ο Αξηζηνηέιεο είλαη ν πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν 

γξαθήο ηεο θηινζνθίαο, ελψ εκπινχηηζε θαη ην ιεμηιφγηφ ηεο. Οη πξαγκαηείεο 

ηνπ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ινγηθή ζπκίδνπλ ζχγρξνλα επηζηεκνληθά 

ζπγγξάκκαηα. Δίλαη δειαδή νξγαλσκέλεο θαηά ζέκα, αμηνπνηνχλ ηηο 

θαηαθηήζεηο ησλ πξνγελέζηεξσλ, αλαθαιχπηνπλ ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

ζε θάζε θαηλφκελν θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηαιεθηηθή αληηπαξάζεζε. 

4) Ζ θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέιε έρεη ηζρχ κέρξη θαη ζήκεξα, ελψ ε αξηζηνηειηθή 

εζηθή έρεη αλαβηψζεη θαη ζηελ επνρή καο θαη δελ είλαη ιίγνη απηνί πνπ ηελ 

ππνζηεξίδνπλ. Κάπνηνο πνπ δηαβάδεη ηα θείκελα ηνπ, δπζθνιεχεηαη λα 

θαηαιάβεη φηη απηά γξάθηεθαλ πξηλ 2.500 ρξφληα. Μάιηζηα ζε πνιιέο ρψξεο 

ηνπ θφζκνπ πνπ έρνπλ γξαπηή παξάδνζε θαίλεηαη ε επίδξαζε ηνπ 

Αξηζηνηέιε. 

5) Ζ επίδξαζε ηεο αξηζηνηειηθήο ζθέςεο είλαη νηθνπκεληθή θαη γη‟ απηφ ην ιφγν 

βιέπνπκε φηη ζε πνιινχο ιανχο θαη πνιηηηζκνχο έρεη πηνζεηεζεί ε 

αξηζηνηειηθή ζθέςε θαη έρεη αληέμεη ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ. 
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Ζ Αξηζηνηειηθή θηινζνθία ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ ζχγρξνλε 

επηζηεκνληθή ζθέςε θαη γη‟ απηφ ην ιφγσ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη «σο θνξπθαίνο 

παλεπηζηήκσλ θηιφζνθνο». Έρεη θαηαθέξεη λα βάιεη ηηο βάζεηο ζε πνιινχο 

ζχγρξνλνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο . δηφηη αζρνιείηαη κε επηζηεκνληθέο κεζφδνπο, 

θαζψο θαη κε ην πξφβιεκα ησλ αξρψλ θαη ησλ ζεκειίσλ ηεο γλψζεο. 

Αθφκα ν θηιφζνθνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο παηέξαο ηεο Βηνινγίαο 

θαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο βηνιφγνο ηεο αξραηφηεηαο ιφγσ ησλ εξεπλψλ πνπ έθαλε 

πάλσ ζηα έκβηα φληα.  

χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ε γλψζε, δειαδή ην επίζηαζζαη ζπλίζηαηαη ζηελ 

θαηαλφεζε (Αλαι. Ύζηεξα, 7la, 21-33). Όζνλ αθνξά ηψξα θπζηθφ θφζκν θεληξηθή 

ζέζε θαηέρνπλ ε ύιε θαη ε κνξθή, φπσο θαη ην δεχγνο δπλάκεη θαη ηνλ ἐλ ἐλεξγείᾳ 

θόζκν. Δπνκέλσο, γηα ηνλ Αξηζηνηέιε ε πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη ηα πξάγκαηα πνπ 

ηα γλσξίδνπκε κέζα απφ ηηο αηζζήζεηο θαη απνηεινχλ ηνλ ἐλ ἐλεξγείᾳ θφζκν. Πίζσ 

απφ απηά θξχβεηαη θαη ν ἐλ δπλάκεη θφζκνο, πνπ δελ έρεη πεξάζεη αθφκα ζηελ 

χπαξμε, αιιά έρεη ηελ δπλαηφηεηα κέζα ηνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην κέιινλ. 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ν Αξηζηνηέιεο έρεη ζπκβάιεη ζηελ δηακφξθσζε 

πνιιψλ επηζηεκψλ, έηζη ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα κελ επεξεάζεη θαη ηελ λέα ηδέα πνπ 

νλνκάδεηαη Γλσζηαθή Δπηζηήκε. Με ηηο ζεσξίεο ηνπ γηα ηελ γλψζε, γηα ηηο 

αηζζήζεηο, γηα ηνλ λνπ θαη ηελ κλήκε θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη «γεξά ζεκέιηα» γηα 

απηήλ ηελ λέα επηζηήκε. Δίλαη γεγνλφο φηη νη επηζηήκνλεο ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο 

γηα λα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο κειέηεο ηνπο βαζίδνληαη πνιιέο θνξέο ζηηο ζεσξίεο ηνπ 

Αξηζηνηέιε. 
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3.3 Η γλώζε ελώλεη ηνλ Αξηζηνηέιε κε ηελ Γλσζηαθή Δπηζηήκε  

 

Ζ γλψζε είλαη απηήλ πνπ θαηαθέξλεη λα ζπλδέζεη ηνλ Αξηζηνηέιε κε ηελ γλσζηαθή 

επηζηήκε. Ζ γλσζηαθή επηζηήκε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα δψζεη έλαλ νξηζκφ γηα ηελ 

γλψζε θαίλεηαη πσο ζπκβαδίδεη κε ηηο θηινζνθηθέο πξαγκαηείεο ηνπ Αξηζηνηέιε. 

Απηφ κάιηζηα κπνξεί θαλείο λα ην δηαπηζηψζεη θαη απφ ηα φζα έρνπλ αλαθεξζεί ζε 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 

χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε (Tiles, Mary θαη Tiles, Jim.,1993) θαη ηελ 

γλσζηαθή επηζηήκε ινηπφλ: «ε γλώζε πξέπεη λα αλαδεηεζεί κέζα ζηνλ θόζκν». Δίλαη 

δχζθνιν λα γλσξίζεη θαλείο ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δηφηη νη αηζζήζεηο θαη ε ινγηθή 

είλαη βαζηά κέζα καο. Ζ γλψζε ζεσξνχλ πσο είλαη κία θπζηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ. Αθφκα, πηζηεχνπλ φηη θαηέρνπκε ηελ γλψζε κφλν απιψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη κία κνξθή γλψζεο, ε νπνία είλαη ε γλψζε ησλ πξψησλ αξρψλ.  

Ζ γλψζε ησλ πξψησλ αξρψλ είλαη απηή πνπ κειεηά ηηο βαζχηεξεο αηηίεο ησλ 

φλησλ θαη γη‟ απηέο ε έξεπλα πξέπεη λα αξρίζεη ζηνλ θφζκν καο. χκθσλα κε ηηο 

ζεσξίεο ηφζν ηνπ Αξηζηνηέιε, φζν θαη κε ηηο πην ζχγρξνλεο ζεσξίεο ηεο γλσζηαθήο 

επηζηήκεο ράξε ζηηο αηζζήζεηο ην άηνκν έρεη ηε ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη ηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία, πνπ ελψλνληαη ζε έλα ζχλνιν, κε απνηέιεζκα λα ηα 

αληηιακβάλεηαη ζαλ έλα αληηθείκελν. 

Δπνκέλσο, ε παξαγσγή γλψζεο μεθηλάεη κε ηηο αηζζήζεηο θαη ζπλερίδεηαη κε 

ηε ινγηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο εκπεηξίαο. Απηφ, φκσο δελ 

ζεκαίλεη φηη ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα θάλεη θαη δηαηζζεηηθέο θξίζεηο. Ζ ελνπνίεζε 

ησλ επηκέξνπο αηζζεηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη απνηέιεζκα δηαηζζεηηθψλ θξίζεσλ. Ο 

Αξηζηνηέιεο πηζηεχεη φηη νη θξίζεηο δελ έρνπλ ηελ ίδηα αμία θαη είλαη πνιχ εχθνιν λα 

θαηαιήμνπκε ζε κία θξίζε κεηαμχ αληηθαηηθψλ εκπεηξηθψλ παξαδνρψλ. 

  



 

58 

 

3.4 πκπεξάζκαηα  

 

Ζ γλσζηαθή επηζηήκε φπσο αλαθέξζεθε είλαη κία λέα ηδέα πνπ αθνξά ηνλ λνπ. 

Καιείηαη ινηπφλ λα απαληήζεη ζε καθξνρξφληα επηζηεκνινγηθά εξσηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ γλψζε, απφ πνχ πεγάδεη αιιά  θαη ην πσο εμειίζζεηαη. Αθφκα, εμεηάδεη 

φινπο ηνπο ηχπνπο γλψζεο, άςπρεο, έκςπρεο θαη αλζξψπηλεο. Αλ θαη πξνζπαζεί λα 

επηθεληξσζεί πεξηζζφηεξν ζηελ αλζξψπηλε γλψζε.  

Ζ λέα απηή επηζηήκε θαιείηαη φκσο λα ζπλεξγαζηεί θαη κε άιιεο επηζηήκεο, 

φπσο ηελ γλσζηηθή ςπρνινγία, ηελ γισζζνινγία, ηελ Σερλεηή Ννεκνζχλε, ηελ 

θηινζνθία, ηελ πιεξνθνξηθή, ηα καζεκαηηθά θαη ηηο λεπξνεπηζηήκεο. Δξεπλεηέο θαη 

επηζηήκνλεο απφ φινπο απηνχο ηνπ θιάδνπο πξνζπαζνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ 

ηνπο θαη λα αληαιιάζνπλ απφςεηο κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα ππάξρεη κία «θνηλή γξακκή» 

γηα ηα ζέκαηα ζηα νπνία πξνζπαζεί λα δψζεη εμεγήζεηο ε γλσζηαθή επηζηήκε.  

Έλαο θιάδνο πνπ έρεη ζπλεηζθέξεη ζηελ γλσζηαθή επηζηήκε είλαη απηφο ηεο 

γλσζηηθήο ή γλσζηαθήο επηζηήκεο. Οη γλσζηηθνί ςπρνιφγνη πξνζπαζνχλ κέζα απφ 

κειέηεο πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη 

κέζσ ησλ εξεζηζκάησλ πνπ δέρεηαη ν εγθέθαινο θαη θαιείηαη λα ηα επεμεξγαζηεί. 

Έηζη νη γλσζηηθνί ςπρνιφγνη πξνζπαζνχλ λα θαηαιάβνπλ ην ηη ζπκβαίλεη ζην 

αλζξψπηλν λνπ. Οη γλσζηαθνί επηζηήκνλεο απφ ηελ άιιε πξνζπαζνχλ λα 

θαηαζθεπάζνπλ κνληέια ή κεραλέο πνπ λα κηκνχληαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λνπ. Αθφκα 

ηνπο ςπρνιφγνπο ηε γλσζηαθήο επηζηήκεο ηνπο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν λα πξνθχςεη 

έλα θαιφ πξφβιεκα θαη κία θαιή πεηξακαηηθή έξεπλα. 

Σελ θαξδηά ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο απνηειεί ε Αλαπαξαζηαζηαθή – 

Τπνινγηζηηθή ζεσξία ηνπ Ννπ (ΑΤΘΝ). Ζ ζεσξία απηή αλαιχεη ηελ γλψζε θαη ηε 

ζθέςε ζαλ ππνινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο ησλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Δπηπιένλ, 

απηήλ ε ζεσξία παξνκνηάδεη ηνλ αλζξψπηλν λνπ κε έλαλ ππνινγηζηή. Γειαδή, φπσο 

έλαο ππνινγηζηήο ιεηηνπξγεί κέζα απφ έλα ζχλνιν ζπκβφισλ, έηζη ιεηηνπξγεί θαη ν 

αλζξψπηλνο λνπο πνπ ιέεη ζηνλ εγθέθαιν ηη πξέπεη λα θάλεη. Ο εγθέθαινο θαιείηαη 

λα επεμεξγαζηεί φπσο αθξηβψο έλαο ππνινγηζηήο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα εξεζίζκαηα 

πνπ δέρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, λα ηηο απνζεθεχζεη ζηελ κλήκε θαη λα ηα 

επαλαθέξεη ζηελ κλήκε φηαλ ρξεηαζηεί. Πνιινί ινηπφλ αληηιακβάλνληαη ηνλ 

εγθέθαιν ζαλ έλα κεραλή πνπ ε ιεηηνπξγίαο κνηάδεη κε απηήλ ελφο ππνινγηζηή. 

Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ν εγθέθαινο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ππνινγηζηήο. 
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Ο λνπο απνηειεί έλα θαιά νξγαλσκέλν ζχζηεκα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα 

επηηεχγκαηα ηνπ δελ κπνξεί θαλέλαο άιινο κεραληζκφο λα ηα κηκεζεί. Απηφ ην 

γεγνλφο θαζηζηά ηνλ λνπ πνιχ ζεκαληηθφ. Ο άλζξσπνο κέζα απφ ηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

λνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα βιέπεη, λα αθνχεη, λα αηζζάλεηαη, λα ζθέθηεηαη θαη λα 

πξάηηεη. Ο λνπο ιεηηνπξγεί κέζα απφ θάπνηεο δηαηάμεηο λεπξψλσλ ηνπ εγθεθάινπ. Οη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ λνπ απνηεινχλ κία πνιχπινθε ππνινγηζηηθή κεραλή θαη κπνξνχλ λα 

αληηιεθζνχλ κφλν κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο «αληίζηξνθεο κεραληζηηθήο». Ζ 

δηαδηθαζία απηήλ νδεγείο ηελ γλσζηαθή επηζηήκε λα αζρνιεζεί κε ηελ εμειηθηηθή 

ζεσξία θαη ζπλεπψο κε ηελ εμέιημε ηνπ λνπ. Ζ εμειηθηηθή ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη νη 

δσληαλνί νξγαληζκνί κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ δελ είλαη ακεηάβιεηνη θαη δελ 

παξακέλνπλ ίδηνη, αιιά κεηακνξθψλνληαη θαη αιιάδνπλ. Δπνκέλσο, ην ίδην αθξηβψο 

ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ αλζξψπηλν λνπ.  

Βαζηθή ηδέα ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο ζπληζηά ε ηδέα φηη ε λφεζε κπνξεί λα 

κειεηεζεί σο κία αλαπαξαζηαζηαθή-ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία δελ έρεη ζρέζε 

κε ην πιηθφ ππφζηξσκα ζην νπνίν δηακνξθψλεηαη, δειαδή ηνλ εγθέθαιν. Ζ 

αλζξψπηλε λφεζε απνηειεί έλα ζχζηεκα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. Ζ λφεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ κία αξρηηεθηνληθή. Πνιινί είλαη εθείλνη νη επηζηήκνλεο 

πνπ πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία κεραλή γηα ηελ λφεζε. Όπσο, έρεη εηπσζεί 

θαη παξαπάλσ ν λνπο ιέλε φηη ιεηηνπξγεί ζαλ έλαλ ππνινγηζηεί, επνκέλσο θαη ε 

αξρηηεθηνληθή/δνκή ηνπ ζα είλαη ζαλ απηήλ ηνπ ππνινγηζηή. Κάπνηεο απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αξρηηεθηνληθή είλαη: ε κλήκε, ηα ζχκβνια, νη 

ιεηηνπξγίεο, ε κεηάθξαζε θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. 

Ζ λέα απηή ηδέα φκσο έθεξε θαη κεγάιε επαλάζηαζε ζηελ δηεξεχλεζε ησλ 

λνεηηθψλ θαηλνκέλσλ. Ζ επαλάζηαζε απηή πξνθιήζεθε απφ ην γεγνλφο φηη αλέδεημε 

ηελ ρξήζε ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηεο λνεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη γλσζηηθνί ςπρνιφγνη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά δεκηνχξγεζαλ ππνινγηζηηθά κνληέια ηνπ λνπ γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηηο 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Μάιηζηα ν πξψηνο πνπ 

ππνζηήξημε φηη ηα λνεηηθά θαηλφκελα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελα 

πξνζνκνίσζεο θαη λα δψζνπλ κία λέα γλψζε ήηαλ ν Herb Simon.  

Ο θιάδνο ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο είλαη απηφο πνπ κειεηά ζε ηη βαζκφ 

κπνξεί κηα κεραλή λα αληηιεθζεί ηελ λνεκνζχλε ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ. Ζ ηδέα ηεο 

Σερλεηήο Ννεκνζχλεο δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο ςπρνιφγνπο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα 
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θαηαζθεπάζνπλ κία κεραλή πνπ ζα επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο. Δπηπξφζζεηα, 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιχζεη κε «λνήκνλα ηξφπν» πξνβιήκαηα κέζα απφ κία κεγάιε 

βάζε δεδνκέλσλ θαη ην επηηπγράλεη κέζσ ηεο ζρεδίαζεο θαη ηελ εθαξκνγή 

ππνινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ πξψηκε Σερλεηή Ννεκνζχλε ππνζηήξηδε φηη είλαη 

απαξαίηεην λα ζρεδηαζηνχλ κεραλέο πνπ ζα εθηεινχλ ελέξγεηεο, πνπ ζα απαηηνχλ 

ζθέςε, εάλ γηλφηαλ απφ άλζξσπν. Αθφκα, ε Σερλεηή Ννεκνζχλε είρε πξνηείλεη ηε 

δεκηνπξγία κηαο «ζθεπηφκελεο κεραλήο», κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο ζα κπνξεί λα 

κάζεη πεξηζζφηεξα γηα ηελ θπζηθή λνεκνζχλε. Απηήλ ε ηδέα φκσο δέρηεθε πνιιέο 

αληηδξάζεηο. 

Σν 1861 θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο νη λεπξνεπηζηήκνλεο θαη ζπλεπψο ε 

λεπξνεπηζηήκε. Ζ λεπξνεπηζηήκε αζρνιείηαη  κε ηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, δειαδή ηνπ εγθεθάινπ, αιιά θαη κε ηελ δνκή ησλ λεπξψλσλ. 

Οη λεπξνεπηζηήκεο ινηπφλ είλαη νη κνλαδηθέο επηζηήκεο πνπ δίλνπλ άκεζεο 

απαληήζεηο κέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη ηνπ πεηξάκαηνο. Δλψ ε λεπξνεπηζηήκνλεο 

έρνπλ πξνρσξήζεη θαη ζηελ δηεξεχλεζε ηεο λφεζεο. 

χκθσλα κε ηηο λεπξνεπηζηήκεο θαη ηελ ςπρνινγία ν εγθέθαινο απνηειεί 

φξγαλν ηνπ ζψκαηνο θαη φηαλ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία παξάγεη ζθέςε θαη 

ζπκπεξηθνξά. Δίλαη έλα αλαηνκηθφ φξγαλν κε μερσξηζηή ιεηηνπξγία πνπ δελ 

κειεηάηαη φκσο απφ ηελ αλαηνκία, αιιά απφ ηελ θηινζνθία θαη ηελ ςπρνινγία. 

Αλάκεζα ζηελ δνκή θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ ππάξρεη κία αληίζεζε θαη 

κία αιιειεπίδξαζε. Ο πξψηνο πνπ δηαηχπσζε κία ζεσξία γη‟ απηήλ ηε ζρέζε ήηαλ ν 

Καξηέζηνο. Ο εγθέθαινο απνηειείηαη απφ λεπξηθά θχηηαξα θαη λεπξψλεο θαη δελ 

ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ε γλψζε θαη ε ζθέςε βξίζθνληαη ζε απηφλ. Κάπνηα απφ 

ηα κνληέια ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ είλαη: ην κνληέιν ηεο αληαλαθιαζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ, ην κνληέιν ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ ηφμνπ θαη ην 

εληνπηζηηθφ κνληέιν.  

Οη λεπξνεπηζηήκνλεο γηα αξθεηά ρξφληα πξνζπαζνχζαλ λα αλαθαιχςνπλ αλ 

ππάξρεη θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζηα θπζηθά εξεζίζκαηα θαη ηα λεπξηθά γεγνλφηα. 

Αθφκα, έςαρλαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θσδηθνπνηνχληαη ηα αηζζεηηθά ζπζηήκαηα 

απφ κεκνλσκέλνπο λεπξψλεο. Μειέηεζαλ επίζεο, ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ πνπ δέρνληαη 

ηα εξεζίζκαηα απφ ηνπο αηζζεηηθνχο ππνδνρείο, αιιά θαη ηελ επεμεξγαζία ζηελ 

νπνία ππνβάιινληαη απφ ηνλ εγθέθαιν. Απφ απηά ηα δχν πεδία πξνέθπςε θαη ε 

γλσζηηθή λεπξνεπηζηήκε.  
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Σν 1970 μεθίλεζε ε κειέηε ησλ αηζζεηηθψλ ζπζηεκάησλ. Σα αηζζεηηθά 

ζπζηήκαηα πξνζθέξνπλ ζηνλ νξγαληζκφ ηα γεγνλφηα ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ, ηα 

νπνία φκσο έρνπλ θάπνηα αμία. Σα αηζζεηηθά ζπζηήκαηα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

αλαπαξηζηνχλ ηα εμσηεξηθά γεγνλφηα. Οη αηζζεηηθέο ππνδνρέο κεηαθέξνπλ ηα 

ζήκαηα πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία. Σα αηζζεηηθά ζπζηήκαηα 

θαηαζθεπάδνπλ αλαπαξαζηάζεηο ησλ γεγνλφησλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

κάιηζηα είλαη αμηφπηζηεο. Δπηπιένλ, ηα αηζζεηηθά ζπζηήκαηα κέζσ ησλ 

επεμεξγαζηψλ πνπ εθηειεί δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ άλζξσπν λα βιέπεη, λα αθνχεη, 

λα νζθξίδεηαη θαη λα αληηιακβάλεηαη ηηο γεχζεηο. Ζ δνκή ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ησλ αηζζεηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ αλζξψπνπ είλαη αθξηβψο ε ίδηα θαη ζε έλα δψν.  

Ζ νπηηθή πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ βξίζθεηαη ζηνλ ηληαθφ ινβφ θαη ζε 

παξαθείκελεο πεξηνρέο ηνπ θξνηαθηθνχ θαη ηνπ βξεγκαηηθνχ ινβνχ. Δίλαη 

νξγαλσκέλε ζε κηθξφηεξεο πεξηνρέο. Οη πιεξνθνξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

κεηαθέξνληαη απφ ηα κάηηα ζηνλ εγθέθαιν ή θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ. 

χκθσλα κε ηνλ David Marr ηα λενγέλλεηα παηδηά ζηελ πξψηε ηνπο νπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα επεμεξγάδνληαη ηνλ ρψξν γχξσ ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα αληηιεθζνχλ 

ηα πεξηγξάκκαηα θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σνπο πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπο 

κε ηα κάηηα ηνπο επηθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Όζν κεγαιψλεη ην 

παηδί φκσο αξρίδεη λα επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νπηηθέο κνξθέο. Όηαλ φκσο 

ην παηδί γίλεηαη ελήιηθαο αξρίδεη κε κεγαιχηεξε επθνιία λα δηαθξίλεη ηα αληηθείκελα. 

Δπίζεο, ν Marr ζεσξεί φηη ππάξρνπλ θαη έκθπηα λνεηηθά πεξηγξάκκαηα θαη κνληέια. 

Σέινο, ε γλσζηαθή επηζηήκε αζρνιείηαη θαη κε ηελ κλήκε. Ζ κλήκε είλαη 

απηή πνπ ζπγθξαηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη ν εγθέθαινο απφ ηνλ εμσηεξηθφ 

θφζκν. Μάιηζηα ππάξρνπλ δχν εηδψλ κλήκεο, ε βξαρχρξνλε θαη ε καθξφρξνλε. Ζ 

βξαρχρξνλε κλήκε είλαη απηήλ πνπ δηαηεξεί ηηο πιεξνθνξίεο γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ελψ ε καθξφρξνλε έρεη ηελ ηδηφηεηα λα απνζεθεχεη ηηο ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο θαη φηαλ θάπνηνο ηηο ρξεηάδεηαη λα ηηο επαλαθέξεη ζην λνπ. χκθσλα κε 

ηνλ Minsky ε νξγαλσκέλε κλήκε πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάιε γηα λα κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη ηνλ νξγαλσκέλν ραξαθηήξα ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο.  

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο γλσξίδνπκε θαιχηεξα ην πνηνο είλαη ν 

Αξηζηνηέιεο, αιιά θαη ηηο θηινζνθηθέο ηνπ πξαγκαηείεο. Ο Αξηζηνηέιεο απνηέιεζε 

καζεηήο ηνπ Πιάησλα θαη κε ηηο γλψζεηο ηνπ εμέπιεμε ηνπο πάληεο ζηελ ζρνιή ηεο 
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Αθαδεκίαο. Ο Πιάησλαο κάιηζηα ησλ απνθαινχζε «ν Ννχο». Ζ θηινζνθία ηνπ έρεη 

επεξεάζεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη ηελ ζχγρξνλε επνρή. 

Αξρηθά, ν ηαγεηξίηεο θηιφζνθνο ζηα έξγα ηνπ κίιεζε γηα ηελ αίζζεζε ζηα 

έκβηα φληα. Πίζηεπε φηη ηα δψα έρνπλ ηελ αίζζεζε, πνπ απνηειεί κία θπζηθή 

ηθαλφηεηα, πνπ ηα θάλεη λα μερσξίδνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο νξγαληζκνχο. Μέζα απφ 

ηελ αίζζεζε πνπ είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη ζηα δψα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε 

θάπνηνλ λα πξνζδηνξίζεη αλ θάηη είλαη δψν ή φρη. Αθφκα, ν θηιφζνθνο δελ πηζηεχεη 

φηη ππάξρεη θάηη ζηε θχζε άζθνπα, αιιά ππάξρεη γηα θάπνηνλ ιφγν. Γηα παξάδεηγκα 

αλ ηα δψα δελ είραλ αίζζεζε, δελ ζα κπνξνχζαλ λα εληνπίζνπλ ηελ ηξνθή ηνπο θαη 

ζα πέζαηλαλ. Δπνκέλσο ην ζψκα δελ κπνξεί λα ππάξμεη δίρσο ηελ αίζζεζε. Σα έκβηα 

φληα κέζσ ηεο αίζζεζεο ηεο φξαζεο, ηεο φζθξεζεο θαη ηεο αθνήο κπνξνχλ λα 

εληνπίζνπλ ηελ ηξνθή ηνπο θαη λα θαηαθέξνπλ λα θξαηεζνχλ ζηε δσή. Δπηπιένλ, ηα 

δψα δηαζέηνπλ θαη επθπΐα (θξόλεζηο). Οη αηζζήζεηο ινηπφλ είλαη απηέο πνπ νδεγνχλ 

ζηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο. Άξα, ηα έκβηα φληα δηαζέηνπλ αηζζεηεξηαθή αληίιεςε 

θαη κπνξνχλ λα αληηιακβάλνληαη ηα αληηθείκελα πνπ ηα πεξηβάιινπλ. 

Ο Αξηζηνηέιεο ζηα έξγα Πεξί Ψπρήο θαη Πεξί αηζζήζεσο κειεηά ηα 

αηζζεηήξηα φξγαλα. Όηαλ ηα αηζζεηήξηα φξγαλα απνθηήζνπλ ηελ πιεξνθνξία ηφηε 

ακέζσο ελεξγνπνηείηαη ε αίζζεζε. Ο άλζξσπνο κέζα απφ ηελ αίζζεζε κπνξεί λα 

αληηιεθζεί ην είδνο (κνξθή – δνκή) ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ελεξγεί ζε απηφ. Ο 

Αξηζηνηέιεο φπσο θαη ε επηζηήκε ηεο Φπζηνινγίαο πηζηεχνπλ φηη ππάξρνπλ κφλν 

πέληε αηζζήζεηο, δειαδή ε φξαζε, ε φζθξεζε, ε αθνή, ε γεχζε θαη ε αθή. Δπίζεο 

ζχκθσλα κε ηνλ θηιφζνθν απηέο νη αηζζήζεηο ζπλδένληαη θαη κε ηα ηέζζεξα ζηνηρεία 

ηεο θχζεο, δειαδή ην λεξφ, ηε θσηηά, ηνλ αέξα θαη ηε γε. Αθφκα, ρσξίδεη ηηο 

αηζζήζεηο ζε δχν είδε, ζηηο εηδηθέο θαη ζηηο ζσκαηηθέο αηζζήζεηο. Οη εηδηθέο αηζζήζεηο 

είλαη ε φξαζε, ε αθνή, ε φζθξεζε θαη ε γεχζε. Δλψ νη ζσκαηηθέο αηζζήζεηο 

ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: α) ζηηο δεξκαηηθέο ή επηπνιήο, β) ζηηο αηζζήζεηο 

βάζνπο ή ηδηνδεθηηθέο θαη γ) ζηηο ζπιαρληθέο. 

Ζ ζεκαληηθφηεξε αίζζεζε γηα ηνλ Αξηζηνηέιε είλαη ε φξαζε, δηφηη κέζα απφ 

απηήλ  ηφζν ν άλζξσπνο, φζν θαη ηα δψα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. 

Μέζα απφ απηήλ ηελ αίζζεζε κπνξεί θάπνηνο λα αληηιεθζεί ηα ρξψκαηα, ην ζρήκα, 

ην κέγεζνο, ηελ θίλεζε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζσκάησλ. Δπηπξφζζεηα, ν θηιφζνθνο 

κπαίλεη ζηελ δηαδηθαζία λα εμεγήζεη ηη ζεκαίλεη γηα απηφλ ην ὁξαηόλ θαη ην ἴδηνλ 

αἰζζεηόλ. Σν ὁξαηόλ είλαη απηφ πνπ αηζζάλεηαη ε φξαζε θαη είλαη ην ἴδηνλ αἰζζεηόλ 
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ηεο αίζζεζεο ηεο ὁξάζεσο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ὁξαηόλ γηα ην ππνθείκελν πνπ 

αηζζάλεηαη είλαη ην ρξψκα (ὁξαηόλ δ’ έζηηλ ρξκα), ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην κέγεζνο 

θαη ην ζρήκα ηνπ αληηθεηκέλνπ. ην έξγν ηνπ Πεξί Ψπρήο ππνζηεξίδεη φηη γηα λα γίλεη 

θάηη νξαηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θσο. Οη νθζαικνί είλαη απηνί πνπ αληηιακβάλνληαη 

ην ρξψκα θαη ην νδεγνχλ πξνο ηνλ εγθέθαιν θαη απφ εθεί κεηαθέξεηαη ζηελ έδξα ηεο 

αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο πνπ είλαη ε θαξδηά.  

Ο Αξηζηνηέιεο δελ ζα κπνξνχζε λα κελ θάλεη αλαθνξά ζηα έξγα ηνπ γηα ηνλ 

εγθέθαιν θαη ηελ θαξδηά. χκθσλα κε ηηο θηινζνθηθέο ηνπ πξαγκαηείεο ν εγθέθαινο 

ππάξρεη θαη ζηνλ άλζξσπν θαη ζηα δψα. Ο αλζξψπηλνο εγθέθαινο φκσο δηαθέξεη απφ 

απηφλ πνπ δηαζέηνπλ ηα δψα, δηφηη είλαη κεγαιχηεξνο θαη πγξφηεξνο. Ο εγθέθαινο 

αθφκα έρεη ηελ ηδηφηεηα λα ξπζκίδεη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο. Ζ θαξδηά 

ζχκθσλα κε ηνλ ηαγεηξίηε είλαη ην θεληξηθφηεξν φξγαλν ηνπ ζψκαηνο θαη ζπλδέεηαη 

κε φια ηα ππφινηπα αηζζεηήξηα φξγαλα. Ο εγθέθαινο θαη ε θαξδηά έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα αιιεινεμαξηψληαη.  

Δπηπιένλ, ν θηιφζνθνο ζην έξγν ηνπ Πεξί Ψπρήο θάλεη αλαθνξά ζηνλ φξν 

θαληαζία πνπ είλαη ε δχλακε πνπ θαλεξψλεη ζηνλ άλζξσπν έλα θάληαζκα. Απηφο ν 

φξνο ζε θείκελα ηξαγηθψλ πνηεηψλ θαη θηινζφθσλ ζπλδέεηαη κε ηα φλεηξα θαη ηα 

νξάκαηα πνπ βιέπνπλ θάπνηνη άλζξσπνη. Ζ θαληαζία δηαθέξεη απφ ηελ αίζζεζε, 

αιιά ζπγρξφλσο εάλ δελ ππάξρεη αίζζεζε δελ κπνξεί λα ππάξρεη θαληαζία. 

Ζ θαληαζία επίζεο ρσξίδεηαη ζε ηξία είδε: ζηελ αφξηζηε θαληαζία, ζηελ 

αηζζεηηθή θαη ζηελ ινγηζηηθή ή βνπιεπηηθή θαληαζία. Ζ αφξηζηε θαληαζία 

βξίζθεηαη ζε φια ηα αηειή δψα. Ζ αηζζεηηθή θαληαζία ν θηιφζνθνο ππνζηεξίδεη φηη 

βξίζθεηαη ζε φια ηα δσληαλά πιάζκαηα. Δλψ ε ινγηζηηθή ή βνπιεπηηθή θαληαζία 

πνπ βξίζθεηαη ζηα έιινγα φληα. 

ηηο πξαγκαηείεο ν Αξηζηνηέιεο κηιάεη θαη γηα ηε ζρέζε ηεο θαληαζίαο κε ηηο 

αηζζήζεηο. Οη παξαζηάζεηο ηεο θαληαζίαο είλαη φπσο αθξηβψο ηα αηζζήκαηα, κφλν 

πνπ είλαη ρσξίο χιε. Σν αἴζζεκα πξνθχπηεη απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηζζάλεζζαη, 

ελψ απνηειεί θαη απνηέιεζκα ηεο ελέξγεηαο ηνπ αηζζεηνύ, δειαδή ηνπ εμσηεξηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο, ζην αηζζεηφ αληηθείκελν. Σα 

θαληάζκαηα  είλαη έλα είδνο αηζζεκάησλ, αιιά ρσξίο χιε. Δπίζεο, επηθξάηεζε θαη ε 

αληίιεςε φηη ε κνξθή ηνπ θαληάζκαηνο είλαη φκνηα (ζε κεγαιχηεξν βαζκφ) κε εθείλε 

ηνπ αηζζήκαηνο ή φηη ε κνξθή ηνπ θαληάζκαηνο είλαη φκνηα (ζε κηθξφηεξν βαζκφ) κε 

εθείλε ηνπ αηζζήκαηνο. 
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Έλα αθφκα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηνλ ηαγεηξίηε θηιφζνθν ήηαλ απηφ ηεο 

κλήκεο. χκθσλα κε ηηο πξαγκαηείεο ηνπ ε κλήκε είλαη ε γλψζε ηνπ παξειζφληνο. Ζ 

κλήκε είλαη απηή πνπ καο θάλεη λα αληηιακβαλφκαζηε ηνλ ρξφλν. Με ηελ βνήζεηα ηεο 

αίζζεζεο (αηζζεηεξηαθή αληίιεςε γλσξίδνπκε ην παξφλ, ελψ κε ηελ κλήκε 

γλσξίδνπκε ην γελόκελν. Ζ ιεηηνπξγίαο δελ είλαη νχηε αίζζεζε, νχηε έλα είδνο 

λνήζεσο, αιιά είλαη έμηο ή πάζνο. Ζ «ἕμηο» είλαη ε επίδξαζε ηνπ θαληάζκαηνο σο 

εηθφλα ηνπ πξάγκαηνο πνπ απεηθνλίδεη. Δλψ ην «πάζνο» είλαη ε «εληχπσζε» πνπ 

απνζεθεχεηαη ζηελ ςπρή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αηζζήζεσλ.  

Ζ κλεκνληθή ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηνλ θηιφζνθν δελ εληνπίδεηαη κφλν 

ζηνπο αλζξψπνπο, αιιά θαη έκβηα φληα πνπ έρνπλ θξίζε θαη λνεκνζχλε. Σα δψα 

κπνξνχλ λα θαηαθηήζνπλ ηελ γλψζε κέζσ ηεο κλήκεο θαη αο κελ δηαζέηνπλ λνπ. 

Αθφκα, ε κλεκνληθή δχλακε απαληάηαη ζηα δσληαλά πιάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

αληηιεθζνχλ ηνλ ρξφλν. Σέινο, ν ηαγεηξίηεο ππνζηεξίδεη φηη ηα βξέθε πνπ είλαη 

ζαξάληα εκεξψλ δελ ζπκνχληαη, δηφηη ε κλήκε εκθαλίδεηαη πην αξγά, φηαλ ην παηδί 

απνθηά ηελ ηθαλφηεηα λα ζρεκαηίδεη παξαζηάζεηο ηεο θαληαζίαο.  

Ο Αξηζηνηέιεο νινθιεξψλεη ηελ ζεσξία ηνπ γηα ηελ κλήκε κε ηελ ζεσξία γηα 

ηελ αλάκλεζηο θαη ηελ πξάμε ηεο αλακλήζεσο πνπ είλαη ην ἀλακηκλήζθεζζαη. Ζ ιέμε 

ἀλακηκλήζθεζζαη ζεκαίλεη φηη θάηη επαλαθέξσ ζηελ κλήκε. Δπίζεο, ε αλάκλεζε δελ 

κπνξεί λα απνηειέζεη νχηε αλάιεςε, αιιά νχηε ιήςε κλήκεο. Ζ γλώζε θαη ε 

αίζζεζε ζα πξέπεη λα πξνεγνχληαη ηεο αλάκλεζεο. Ζ αλάκλεζε εληνπίδεηαη κφλν 

ζηνλ άλζξσπν πνπ δηαζέηεη γλψκε θαη θξφλεζε. Γειαδή εληνπίδεηαη ζηα φληα πνπ 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζθέθηνληαη. 

Σν ηειεπηαίν ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηνλ Αξηζηνηέιε ζηα έξγα ηνπ ήηαλ απηφ 

ηνπ λνύ θαη φηη ζπλεπάγεηαη κε απηήλ ηελ έλλνηα. Αξρηθά, ν λνχο «είλαη εθείλν κε ην 

νπνίν ε ςπρή δηαλνείηαη θαη αληηιακβάλεηαη». Δίλαη έλα είδνο πνπ ιέεη πάληα ηελ 

αιήζεηα θαη αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα είλαη κέξνο ηεο ςπρήο, πνπ δηαλνεῖηαη, 

ππνιακβάλεη, γηλώζθεη θαη θξνλεί. Ννπ δηαζέηνπλ νη άλζξσπνη θαη φια ηα πιάζκαηα 

πνπ κνηάδνπλ κε απηφλ. Αθφκα, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ φξν δηαλνεηηθόλ πνπ είλαη ε 

ινγηθή ηθαλφηεηα πνπ επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα δηαθξίλεη ην αιεζέο απφ ην ςεχδνο.  

Ο λνύο φκσο δηαζέηεη θαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνλ θάλνπλ λα δηαθέξεη 

απφ ηα ππφινηπα κέξε ηηο ςπρήο. Ο λνύο ινηπφλ απνηειεί ην ινγηθφ κέξνο ηεο ςπρήο, 

δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ θαληαζία θαη ηελ αίζζεζηο, είλαη απαζήο θαη ακηγήο, δελ είλαη 
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ελ ελεξγεία, αιιά ελ δπλάκεη. Σέινο, ν λνχο είλαη αζψκαηνο θαη ππάξρεη ρσξηζηά απφ 

ηελ ςπρή.  

Μάιηζηα ν Αξηζηνηέιεο δηαθξίλεη ηνλ λνπ ζε δχν θαηεγνξίεο, ζε πνηεηηθό θαη 

παζεηηθό λνύ. Ο παζεηηθόο λνύο είλαη απηφο πνπ δηαζέηεη ηα λνεηά, δειαδή απηά πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αίζζεζε θαη ηελ θαληαζία. Δλψ, ν πνηνηηθόο λνύο είλαη απηφο 

πνπ «ηα πξαγκαηψλεη φια, ζαλ κία έμε, φπσο ην θσο, φπνπ ην θσο ηα ρξψκαηα, πνπ 

είλαη δπλάκεη ηα θάλεη ελεξγεία.  

Απφ ηνλ λνχ, πξνθχπηεη θαη ην λνείλ, πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηα 

θαληάζκαηα θαη ην αηζζάλεζζαη. Σν λνείλ είλαη φκνην κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

αίζζεζεο. ηελ δηαλνεηηθή ςπρή ηα θαληάζκαηα ππάξρνπλ φπσο ηα ζπλαηζζήκαηα. Ζ 

δηαλνεηηθή ςπρή έξρεηαη ζε ιεηηνπξγία κφλν φηαλ επεμεξγαζηεί λνεηηθά ην 

θάληαζκα. Ζ δηαλνεηηθή ςπρή φπσο έρεη πξναλαθεξζεί εμαξηάηαη απφ ηελ θαληαζία 

θαη απφ ηελ αίζζεζε. Σα αηζζήκαηα ινηπφλ κεηαηξέπνληαη απφ ηελ θαληαζία ζε 

θαληάζκαηα.  

Ο Αξηζηνηέιεο φκσο δηέθξηλε θαη ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζηα θαληάζκαηα θαη 

ζηα λνήκαηα. Σα λνήκαηα ζχκθσλα κε ηνλ Φηιφπνλν ηαπηίδνληαη κε ηα θαληάζκαηα, 

αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη θαληάζκαηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά ν 

Αξηζηνηέιεο πηζηεχεη φηη απηνί νη δχν φξνη δελ κπνξνχλ λα ηαπηηζηνχλ, δηφηη ην 

θάληαζκα είλαη έλπινλ θαη ην λόεκα είλαη άπινλ. Ο ηαγεηξίηεο επίζεο θάλεη 

αλαθνξά ζε ηξία είδε λνεηά ή λνεκάησλ. ηα πξψηα λνεηά ή λνήκαηα, ζηα δεχηεξα 

θαη ζηα ηξίηα. Ο λνχο είλαη αλψηεξνο απφ ηα θαληάζκαηα, γηαηί ιεηηνπξγεί πάλσ ζηα 

θαληάζκαηα γηα λα κεηακνξθψζεη ηα λνήκαηα ζε πξώηα λνήκαηα. πλεπψο, ηα 

λνήκαηα δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη κνηάδνπλ κε ηα θαληάζκαηα. 

Δλ θαηαθιείδη, κε φια απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα δχν πξψηα θεθάιαηα, ηφζν 

γηα ηελ γλσζηαθή επηζηήκε, φζν θαη ζηηο θηινζνθηθέο πξαγκαηείεο ηνπ Αξηζηνηέιε 

κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη φηη φια απηά θάπσο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Ο 

Αξηζηνηέιεο κε ηηο ζεσξίεο ηνπ πνπ είλαη δηαρξνληθέο θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη κία 

βάζε γηα ηελ γλσζηαθή επηζηήκε. Οη απφςεηο ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο γηα ηελ 

γλψζε, ην λνπ, ηηο αηζζήζεηο, ηελ κλήκε θαη γηα πνιιά άιια βιέπνπκε φηη είραλ 

εηπσζεί ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ απφ ηνλ ηαγεηξίηε θηιφζνθν Αξηζηνηέιε. 
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