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Από ηελ Αξραία Τξαγσδία ζηε Σύγρξνλε Βηνινγία 

(Μέξνο Γεύηεξν) 

 

Σην πξνεγνύκελν άξζξν καο (Μέξνο Πξώην) θαηαιήμακε ζηα αθόινπζα ζπ-

κπεξάζκαηα γηα ηελ Τξαγσδία πξνθεηκέλνπ λα ηε ζπζρεηίζνπκε κεηε ζύγρξνλε Βην-

ινγία απηνύ ηνπ Μέξνπο, ηα νπνία είλαη: πξώηνλ, ν πξσηαγσληζηηθόο ξόινο ησλ ζπ-

λαηζζεκάησλ – παζεκάησλ ηνπ θόβνπ θαη ηνπ ειένπ ζηε δηακόξθσζε ηεο ςπρηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ ζεαηώλ πνπ νδεγεί ζηελ θάζαξζε· δεύηεξνλ, ε αλάθιεζε ζηε ζπ-

λείδεζε ησλ ζεαηώλ παξνκνίσλ θξπκκέλσλ - αγλώζησλ κέρξη ηόηε παζεκάησλ ππό 

ηελ ηζρπξή επίδξαζε ηεο πινθήο ηνπ έξγνπ· ηξίηνλ, ε θάζαξζε θαηά ηελ επηθξαηέ-

ζηεξε άπνςε έρεη ςπρνζεξαπεπηηθή επίδξαζε ζηνπο ζεαηέο, ηνπο νπνίνπο ζεξα-

πεύεη, αλαθνπθίδεη θαη απαιιάζζεη από ην έληνλν ςπρηθό βάξνο θαη ηέηαξηνλ, ε α-

λαθνύθηζε θαη ε εδνλή πνπ αθνινπζεί ηε ιύζε ηεο ηξαγσδίαο, είλαη απνηέιεζκα 

ηεο ελαξκόληζεο ηνπ εζσηεξηθνύ θόζκνπ ηεο ςπρήο, δειαδή ε ζπκθηιίσζε 

ηνπ ινγηθνύ κέξνπο κε ην ζπλαηζζεκαηηθό κέξνο ηεο. 

Αο έιζνπκε ηώξα ζηα επξήκαηα ηεο ζύγρξνλεο Βηνινγίαο, επεμεγώληαο κε 

απιά ιόγηα ηε ζύζηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ, δηόηη ζα καο βνεζήζεη λα θα-

ηαλνήζνπκε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ο αλζξώπηλνο εγθέθαινο, όπσο θαη ησλ άι-

ισλ δώσλ, έρεη σο θύξην δνκηθό ζηνηρείν ηνλ λεπξώλα. Ο λεπξώλαο είλαη έλα λεπ-

ξηθό θύηηαξν ην νπνίν έρεη πνιιέο λεπξηθέο απνιήμεηο δηα ησλ νπνίσλ ζπλδέεηαη κε 

άιινπο λεπξώλεο, ώζηε όινη καδί λα ζπλαπνηειέζνπλ έλα πνιύπινθν θαη πνιύ-

πιεπξα δηθηπσκέλν ζύζηεκα δειαδή ηνλ εγθέθαιν θαη ηνλ λσηηαίν κπειό. 

Μέζα ζηνλ εγθέθαιν δεκηνπξγείηαη έλαο απίζηεπηα κεγάινο αξηζκόο «δξνκνινγί-

σλ» πάλσ ζηα νπνία δηαθηλνύληαη ηα δηάθνξα κελύκαηα από ηα αηζζεηήξηα όξγαλα 

πξνο ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ηνπ εγθεθάινπ θαη ζε άιια κέξε ηνπ, θαζώο θαη δξνκν-

ιόγηα από ηα εζσηεξηθά όξγαλα (θαξδηά, πλεύκνλεο θιπ) πξνο ηνλ εγθέθαιν. Σε όιν 

απηό ην δηθηπσκέλν ζύζηεκα, πνπ απνζεθεύνληαη νη γλώζεηο καο, είλαη δπλαηή ε 

ιήςε θαη κεηαβίβαζε δηαθόξσλ κελπκάησλ κεηαμύ ησλ λεπξώλσλ (ειεθηξηθήο κνξ-

θήο!), αιιά θαη πξνο/από ηα κέξε ηνπ ζώκαηνο (κύεο, αηζζεηήξηα όξγαλα, θιπ). Ο 

αξηζκόο ησλ λεπξώλσλ είλαη αζύιιεπηα κεγάινο, ηεο ηάμεσο ησλ 100 δηζεθαηνκκπ-

ξίσλ. 

Τν ζεκαληηθό εύξεκα ηεο Βηνινγίαο είλαη όηη νη πθηζηάκελεο δηαζπλδέζεηο κε-

ηαμύ ησλ λεπξώλσλ (ιέγνληαη ζπλάςεηο) κπνξνύλ λα αιιάμνπλ θαη λα δεκηνπξγή-

ζνπλ λέεο δηαδξνκέο δηαθίλεζεο ησλ κελπκάησλ, αλάινγα κε ηνλ ηξόπν ρξεζηκν-

πνίεζεο ηνπ κπαινύ καο, όηαλ βξηζθόκαζηε αληηκέησπνη κε δηαθνξεηηθέο από όηη κέ-

ρξη εθείλε ηε ζηηγκή θαηαζηάζεηο, ζπλζήθεο θαη ζηάζεηο δσήο. Η αιιαγή ησλ δηα-

ζπλδέζεσλ αλακνξθώλεη ηε δνκή ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνλ ηξόπν ζθέςεο, ζπ-

λαίζζεζεο θαη πξάμεο κέρξηο αιιαγήο πξνηύπσλ ζπκπεξηθνξάο θαη πεπνη-

ζήζεσλ θαη ζπκίδεη ην αλάινγν ηεο έθδνζεο λέσλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ, θαιιί-

ηεξσλ ή ρεηξόηεξσλ, ζηνπο Η/Υ (π.ρ. Windows1, 2 …10 θιπ). Απηή ε επθακςία αι-

ιαγώλ δηαηεξείηαη κέρξη ηα βαζηά γεξάκαηα(!), αξθεί λα κελ επαλαπαπόκαζηε ζε ό,ηη 

καο βνιεύεη, γηαηί δηαθνξεηηθά ν εγθέθαινο ζα ππνιεηηνπξγεί ή δελ ζα είλαη ηθαλόο 
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λα αληαπνθξηζεί ζε λέεο θαηαζηάζεηο, αηπρήκαηα θαη πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδν-

ληαη ζηελ πνξεία ηεο δσήο καο.1 Τν ζεκαληηθόηεξν αίζζεκα πνπ βηώλεη ν άλζξσπνο 

είλαη εθείλν ηνπ Φόβνπ πνπ καο δηαηεξεί ζηε δσή. Γηαηί; Γηόηη «εθ θαηαζθεπήο» όινη 

νη δώληεο νξγαληζκνί ζέινπλ ηελ εζσηεξηθή ηνπο εξεκία θαη αζθάιεηα ζε νηηδήπνηε 

ήζειε ηε δηαηαξάμεη. Η δηαηαξαρή είλαη έλαο θόβνο, σο αληίδξαζε ζηα εμσηεξηθά (α-

πεηιέο θαηά ηεο δσήο) θαη εζσηεξηθά εξεζίζκαηα (δαιάδεο, πόλνο, ηαρππαικίεο 

θ.ιπ.), ν νπνίνο ζπλεγείξεη ηνλ νξγαληζκό καο λα ηνλ αληηκεησπίζεη ώζηε λα επαλέι-

ζεη ζηελ θαηάζηαζε ηεο εξεκίαο θαη αζθάιεηαο. 

Η δπλαηόηεηα ππεξλίθεζεο ηνπ θόβνπ πνπ ζα αηζζαλζεί από ηε βξεθηθή ειη-

θία ην παηδί ζε θάηη πνπ δηαηαξάζζεη ηελ εζσηεξηθή ηνπ εξεκία ζπληζηά ην πξώην 

θαζνξηζηηθό βήκα ζην πξννδεπηηθό θηίζηκν ηνπ «νπινζηαζίνπ», γηα ηελ «άκπλα» π-

πέξ ηεο δσήο ηνπ. Σην νπινζηάζην απηό ζεκαληηθόηαην ξόιν δηαδξακαηίδνπλ νη ε-

κπεηξίεο. Μηα ηέηνηα εκπεηξία ζα ζπκβεί όηαλ ε κεηέξα, κε θιάκα ηνπ κσξνύ, ζα 

πξνζηξέμεη λα ην θαζεζπράζεη, νπόηε απηό λνηώζεη ηελ αληαπόθξηζε ηεο κεηέξαο, 

απνθηά εκπηζηνζύλε ζηε κεηέξα ηνπ αιιά θαη ηνλ εαπηό ηνπ, κε ζπλέπεηα λα εξεκεί 

θαη λα αηζζάλεηαη αζθαιέο. Όιε απηή ε δηαδηθαζία, όηαλ κάιηζηα επαλαιακβάλεηαη 

ζε δηαθνξεηηθέο αθόκε θαηαζηάζεηο, θαηαγξάθεηαη ζηε κλήκε ηνπ ζαλ κηα επηηπρήο 

πξαθηηθή γηα αληηκεηώπηζε ησλ ίδησλ ή παξνκνίσλ πξνβιεκάησλ θαη γίλεηαη κηα α-

λεθηίκεηε θαηαγεγξακκέλε εκπεηξία γηα ην κέιινλ. Γηαθνξεηηθά, αλ ε κεηέξα αδη-

αθνξήζεη ή αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη γηαηί ην παηδί ηεο δπζαλαζρεηεί, ηόηε ε θαηαγξα-

θή ζα είλαη αζηαζήο θαη ζα έρεη επίπησζε ζηελ εζσηεξηθή ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ ηζνξ-

ξνπία θαη κπνξεί λα ην ζπλνδεύεη ζε όιε ηνπ ηε δσή σο πξνβιεκαηηθό άηνκν, 

εθόζνλ δελ ηνπ δνζεί ε επθαηξία από ηελ ίδηα ηνπ ηε κεηέξα ή άιια θνληηλά πξόζσ-

πα λα αλαθαηαζθεπάζεη απηόλ ηνλ αζηαζή ζπλαηζζεκαηηθό δεζκό κε ηελ κεηέξα. 

Αξθεηά όκσο κε ηα εηζαγσγηθά ζηνηρεία πεξί Βηνινγίαο, ηα νπνία ζα ρξεζη-

κεύζνπλ ζηελ παξαθάησ αλάιπζή καο. Γηα λα ζπλδεζνύκε όκσο κε ην αληηθείκελν 

ηνπ ζέκαηόο καο, ζα παξαζέζνπκε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ αλεύξε ε Βηνινγία, ηα ν-

πνία ζεσξνύκε όηη ζρεηίδνληαη κε ηελ θάζαξζε ηεο Τξαγσδίαο. Τέηνηα επξήκαηα π-

πάξρνπλ πνιιά θαη απνξξένπλ, εθηόο ησλ άιισλ, από ην γεγνλόο όηη ηα ηξία ζπζηα-

ηηθά ηεο αλζξώπηλεο πλεπκαηηθήο ύπαξμεο (Λνγηθή, Σπλαίζζεκα, Ηζηθή (Πξάμεηο) 

δελ ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κεηαμύ ηνπο κε απνηέιεζκα λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε 

ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά θαη λα δεκηνπξγνύλ δηάθνξα παζήκαηα, όπσο ζα εμεγεζεί 

παξαθάησ. 

Η ππνβάζκηζε ηεο ινγηθήο έλαληη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζε έλα άηνκν, δε-

κηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνλ ηξόπν ηνπ ζθέπηεζζαη, αηζζάλεζζαη θαη πξάηηεηλ. Όηαλ 

π.ρ. θπξίσο ε κεηέξα είλαη ππεξπξνζηαηεπηηθή, ηα παηδηά ζα γίλνπλ άθξσο ζπλαη-

ζζεκαηηθά. Η ζσζηή αληηκεηώπηζε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο κε ηε ινγηθή απνξξίπηεηαη 

                                                           
1
 Δπηδηόξζσζε βιαβώλ ζηνλ εγθέθαιν. Τειεπηαία έρεη επηηεπρζεί κηα κέρξη ηώξα αδηαλόεηε 

νέα δικτύωση κέζα ζην εγθέθαιν πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε παξάιπην ρέξη, κεηά από εγθεθαιηθό 
επεηζόδην, λα αλαθηά νξηζκέλεο (όρη όιεο) από ηηο ρξήζηκεο ηδηόηεηέο ηνπ! Καη όηη δελ ζα αξγήζνπλ 
ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα ζεξαπεία ηεο άλνηαο θαη άιισλ παζήζεσλ κε εκθύηεπζε κηθξνηζίπ. 
Βέβαηα έηζη αλαθύεηαη κέγα ζέκα εζηθήο δηάζηαζεο πνπ μεθεύγεη ηνπ ζθνπνύ ηνπ άξζξνπ. 
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από ηα άηνκα απηά, γηαηί ζην παξειζόλ δελ απέθηεζαλ ηέηνηα εκπεηξία. Τν αληίζηξν-

θν ζα ζπκβεί ζε παηδηά κε αλεπηπγκέλε ηε ινγηθή ζε βάξνο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

κε απνηέιεζκα λα θαηαληνύλ ςπρξνί ππνινγηζηέο, αλ θαη πνιιέο θνξέο επηηπρεκέ-

λνη επαγγεικαηίεο· απηά ηα παηδηά, έκαζαλ λα θαηαπλίγνπλ κε ηε βνήζεηα ηεο ινγηθήο 

ηνπο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πεγάδνπλ από κέζα ηνπο. Σε απηό ζπκβάιιεη θαζνξηζηη-

θά ε ζεηηθή επίδξαζε ελόο παληνγλώζηε παηέξα2 θαη ε αξλεηηθή κηαο κεηέξαο πνπ 

ηα εθλεύξηδε κε ηνπο ζπλαηζζεκαηηζκνύο ηεο. Γελ απνθιείεηαη αθόκε ε αθξαία αληί-

ζεζε ησλ γνλέσλ (ε δηαθνξεηηθόηεηα όκσο είλαη επεξγεηηθή θαη αλαγθαία) λα θέξεη ην 

παηδί ζε θαηάζηαζε ζύγρπζεο, λα παξακείλεη εμαξηεκέλν από ην γνλέα ή λα απην-

λνκεζεί άλεπ όξσλ.  

Τν ρεηξόηεξν έγθιεκα ησλ γνλέσλ είλαη ε παξακέιεζε ή/θαη ε θαθνπνίεζε 

ησλ παηδηώλ, ηδηαίηεξα ε θαθνπνίεζε ησλ θνξηηζηώλ από ηνλ παηέξα κε ηελ αλνρή 

ηεο κεηέξαο. Σε κεξηθά από απηά ηα παηδηά ην ςπρηθό ηξαύκα είλαη πνιύ βαζύ θαη ε 

ιύζε – κε ιύζε είλαη ε απνζύλδεζε ηνπ ηξαπκαηηθνύ βηώκαηνο από ηηο αλακλήζεηο 

ηνπο κε δεκηνπξγία παξαθάκςεσλ ή απαγνξεπκέλσλ δσλώλ, από ηηο αληί-

ζηνηρεο πξνϋπάξρνπζεο δηαζπλδέζεηο ησλ λεπξώλσλ ηνπο. Άιια παηδηά θαηα-

ιήγνπλ ζε δηραζκό ηεο πξνζσπηθόηεηαο (ε κία ηξαπκαηηθή, ε άιιε ακόιπληε) θαη 

άιια ζεσξνύλ όηη ηα θαθνπνηεκέλα κέξε ηνπ ζώκαηόο ηνπο όηη δελ ηνπο αλήθνπλ θαη 

ράλνπλ θάζε αίζζεζε πνπ ζα πξνεξρόηαλ από απηά ηα κέξε! 

Παζήκαηα δεκηνπξγνύληαη επίζεο από γνλείο πνπ δελ δείρλνπλ ζηνξγή θαη 

θξνληίδα ζηα παηδηά ηνπο, γηαηί είλαη ηδηαίηεξα απαζρνιεκέλνη κε ηνλ εαπηό ηνπο ηηο 

απνιαύζεηο, ηε ζηαδηνδξνκία, αλ θαη «θξνληίδνπλ» γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ 

ησλ παηδηώλ ηνπο (θαιά κνληέξλα ξνύρα, θαγεηό, θαζαξηόηεηα, πγηεηλή, δάζθαινη 

θ.ιπ.) θαη έηζη ηα θαθνκαζαίλνπλ πεξηζζόηεξν. Δίλαη πξόδειν όηη αλάπηπμε επαξ-

θνύο ζπλαηζζεκαηηθνύ δεζκνύ κε ηέηνηνπο γνλείο δελ ππάξρεη θαη αληηζηαζκίδεηαη κε 

πξνζήισζε ζηνλ εαπηό ηνπο, κε κνλνκεξείο θαη έκκνλεο απόςεηο, κε αλεπζπλόηεηα 

θαη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Όια απηά δεκηνπξγνύλ δηαηαξαρέο ζην ζηάδην αλά-

πηπμεο ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζηνλ 

εγθέθαιν θαη δύζθνια ζεξαπεύνληαη αξγόηεξα. 

Ο θίλδπλνο ράξαμεο πνιύ κνλόπιεπξσλ λεπξσληθώλ δηαζπλδέζεσλ απμά-

λεηαη ζε αλζξώπνπο νη νπνίνη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην θόβν ηνπο θαηαθεύγνπλ ζε 

δηάθνξα πάζε πνπ ηα ζεσξνύλ σο πεηπρεκέλε ζηξαηεγηθή. Τέηνηα πάζε είλαη ην θπ-

                                                           
2
Δπηβεβαίσζε ησλ αλσηέξσ απνηειεί ε παξαθάησ ζηαρπνιόγεζε από ην βηβιίν «Η λέα πύ-

ιε ησλ θηινζόθσλ» πεξί «ειεπζεξίαο» ζει 224 ηνπ Άγγινπ θηινζόθνπ Τδνλ Σηηνύαξη Μηι (1800-
1875), ν νπνίνο ππό ηελ επήξεηα ηνπ παηέξα ηνπ, όπσο ό ίδηνο έγξαςε ζηελ απηνβηνγξαθία ηνπ, είρε 
δηαπαηδαγσγεζεί από πνιύ κηθξόο γηα λα γίλεη κία «νξζνινγηζηηθή κεραλή» (ηξηώλ ρξνλώλ έκαζε 
ειιεληθά, νθηώ ιαηηληθά ζηα δέθα δηαθνξηθό ινγηζκό!). Βίσζε κηα κεγάιε πξνζσπηθή θξίζε ζηα είθν-
ζί ηνπ ρξόληα όηαλ δηαπίζησζε όηη ν αγώλαο κνλάρα ηεο ινγηθήο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλσληθνύ 
σθειηκηζκνύ, πνπ ππεξεηνύζε θαη ν παηέξαο ηνπ, δελ ηνλ έθαλε θαζόινπ επηπρηζκέλν, νπόηε αλα-
γλώξηζε ηελ αλάγθε ζθαηξηθήο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ θαη αλαθάιπςε ηνλ θόζκν ηεο 
πνίεζεο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ είρε ηειείσο ππνβαζκηζζεί. Έηζη αξγόηεξα ήιζε ζε πξνζσπηθή 
επαθή κε ηνλ θόζκν απηόλ, όηαλ γλώξηζε ηε Χάξηεη Τέηινξ, ε νπνία ηνλ βνήζεζε θαη ηνλ επεξέαζε 
θαζνξηζηηθά. 
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λήγη ηεο θαξηέξαο, ηεο επηηπρίαο, ηεο θαηαμίσζεο, ηα ηπρεξά παηρλίδηα θιπ. Η ζπρλό-

ηεξε επαλάιεςε απηήο ηε ζηξαηεγηθήο νδεγεί ζε εμάξηεζε από απηά ηα πάζε. 

Μηα άιιε πεξίπησζε παηδηώλ θπξίσο κε παζήκαηα είλαη όζα είλαη αλνηθηά ζην 

πεξηβάιινλ, πνπ αληηιακβάλνληαη πεξηζζόηεξα εξεζίζκαηα από όζα κπνξνύλ λα 

επεμεξγαζζνύλ θαη λα θαηαλνήζνπλ, δειαδή ηα ππεξθηλεηηθά. Δπίζεο ζηελ αληίπε-

ξα όρζε βξίζθνληαη εθείλα πνπ είλαη ηειείσο αδηάθνξα ζηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάι-

ινληνο θαη θαζόινπ πεξίεξγα, δειαδή ηα εζσζηξεθή. Απηά δελ είλαη ηθαλά λα αλα-

πηύμνπλ ζπλαηζζεκαηηθνύο δεζκνύο κε άιινπο αλζξώπνπο. 

Καηόπηλ ησλ πξνεγνπκέλσο εθηεζέλησλ ην κέγα εξώηεκα είλαη εάλ θαη πώο 

κπνξνύλ λα απαιιαγνύλ νη άλζξσπνη από απηέο ηηο δύζθνιεο θαη ζιηβεξέο θαηα-

ζηάζεηο κε ηόζα πνιιά παζήκαηα. Υπάξρεη δπλαηόηεηα λα αλαθαιύςνπλ έλα θπζην-

ινγηθό ηξόπν δσήο ή λα επαλέιζνπλ ζ’ απηόλ; Μία γεληθή ιύζε γηα όιεο ηηο πεξη-

πηώζεηο είλαη λα βξεζνύλ άλζξσπνη θαηάιιεινη πνπ λα έρνπλ ηε δύλακε θαη 

ηε ζέιεζε λα βνεζήζνπλ, άλζξσπνη πνπ έρνπλ εμ ίζνπ αλεπηπγκέλε ηελ ηθα-

λόηεηα λα ζθέθηνληαη θαη λα λνηώζνπλ. 

 Φσξίο ηέηνηα βνήζεηα πξνο ηνπο αλζξώπνπο κε ππεξαλαπηπγκέλα αηζζή-

καηα θαη ηνπο αλζξώπνπο ππεξαλαπηπγκέλεο ινγηθήο, δελ απνκέλεη παξά κία 

ιύζε έθηαθηεο αλάγθεο γηα λα κπνξέζνπλ λα εμαιείςνπλ ηνπο κνλνκεξείο ζρεκαηη-

ζκνύο δηαζπλδέζεσλ από ηνλ εγθέθαιό ηνπο: κηα βαζηά ςπρνινγηθή θξίζε κε έ-

ληνλν ζηξεο πνπ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ ζα επέιζεη απνζηαζεξνπνίεζε ησλ εγθαηε-

ζηεκέλσλ δηαζπλδέζεσλ. Απηή ε θξίζε είλαη εθείλε πνπ δίλεη ηελ επθαηξία θαη ηε δπ-

λαηόηεηα αλακόξθσζεο ησλ ραξαγκέλσλ ζηνλ εγθέθαιν λεπξσληθώλ θπθισ-

κάησλ πνπ δηέπνπλ ηε ζθέςε θαη ην ζπλαίζζεκα. Γηα ην πνηνο ζα πξνθαιέζεη 

απηήλ ηε θξίζε ν ζπγγξαθέαο δελ καο ιέγεη ηίπνηα. 

Οη πεξηπηώζεηο εμάξηεζεο, απηνλόκεζεο, παξακέιεζεο, θαθνπνίεζεο 

παηδηώλ θαη έιιεηςε ζηνξγήο ζ’ απηά, ιόγσ ησλ πξώηκσλ δηαηαξαρώλ, πνιύ δύ-

ζθνια δηνξζώλνληαη αξγόηεξα. Αλ δελ θαηαθέξνπλ λα μεπεξάζνπλ ηα πξναλαθεξ-

ζέληα πξνβιήκαηα θαη ην θόβν, παξακέλνπλ ζε όιε ηνπο ηε δσή απνκνλσκέλα, ε-

γσθεληξηθά θαη αλίθαλα λα δεκηνπξγήζνπλ δεζκνύο. Άιια πέθηνπλ ζύκαηα ησλ απ-

ηνθαηαζηξνθηθώλ ζπλεπεηώλ πνπ έρνπλ νη απηόλνκεο ζηξαηεγηθέο ηνπο. Αξξσζηαί-

λνπλ θαη πεξλνύλ κηα βαζηά ςπρηθή θξίζε ε νπνία ππό επηπρείο ζπγθπξίεο πξν-

ζθέξεη δπλαηόηεηα γηα κηα λέα αξρή. 

Γηα λα βνεζεζνύλ ηα εζσζηξεθή άηνκα, ρξεηάδνληαη αλζξώπνπο λα ηνπο δί-

λνπλ πνιύ έληνλα εξεζίζκαηα, λα αλαζηαηώλνπλ ηνλ θόζκν ηνπο κε ζρεηηθά απξό-

βιεπηεο, αθαλόληζηεο θαη αζπγθξόηεηεο ελέξγεηεο, έηζη ώζηε λα βηώλνπλ δηαξθώο 

θάηη πνπ ηα αλαζηαηώλεη, ηα ζπγθινλίδεη, δηαηαξάζζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

ηζνξξνπία θαη λα ηα αλαγθάδεη λα αλαδεηνύλ λέεο ιύζεηο. 

Από ηελ παξάζεζε ησλ πξναλαθεξζεηζώλ πξνβιεκαηηθώλ πεξηπηώζεσλ, 

βιέπνπκε όηη ζηνλ εγθέθαιν δηεμάγεηαη κηα πάιε ε νπνία θαηαιήγεη ζηελ απώζεζε 

θαη ηελ θαηάπλημε ησλ νδπλεξώλ ζπλαηζζεκάησλ. Γειαδή ηα ζπλαηζζήκαηα απηά 
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δελ εθθξάδνληαη, δελ εμσηεξηθεύνληαη σο ραξά, επραξίζηεζε, θιάκα, ιύπε, νξγή, 

κίζνο, αγαλάθηεζε, απειπηζία θ.ιπ., πνπ κε απιά ιόγηα ζεκαίλεη όηη βξίζθνληαη θά-

πνπ απνθνκκέλα ζην αζπλείδεην θαη ηπξαλλνύλ ην θνξέα ηνπο.  

Αλαθέξζεθε πην πάλσ όηη κηα βαζηά ςπρνινγηθή θξίζε δηαλνίγεη έλα παξάζπ-

ξν επθαηξίαο γηα κηα λέα αξρή. Αο ζπκεζνύκε όηη ν εγθέθαιόο καο έρεη ηε δπλαηόηεηα 

λα αιιάμεη ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ λεπξώλσλ ηνπ θαη καδί κε απηέο ηξόπν ζθέ-

ςεο, ζπλαίζζεζεο θαη γεληθώο ζπκπεξηθνξάο. Η επθαηξία απηή αμηνπνηείηαη ζσζηά 

κε ην λα παξαδερζνύκε όηη έρνπκε δηαπξάμεη ζθάικαηα θαη λα λνηώζνπκε ην ζπλαη-

ζζεκαηηθό πόλν πνπ πξνθαιεί απηή ε παξαδνρή. Να λνηώζνπκε θαη βηώζνπκε ηα 

νδπλεξά ζπλαηζζήκαηα πνπ από ην παξειζόλ ππάξρνπλ κέζα καο, ηα νπνία δελ 

ζπκόκαζηε ιόγσ ησλ απνηξεπηηθώλ κεραληζκώλ ηεο απσζήζεσο θαη θαηαζηνιήο. 

Τέινο, λα εκπιέμνπκε ηε λνεηηθή καο ππόζηαζε, ηε ζθέςε καο θαη ηελ αληίιεςή καο 

ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Τόηε δέρεηαη θαη ν εγθεθαιηθόο λνεηηθόο θινηόο ην θνξηίν ηνπ 

πόλνπ πνπ είλαη ζπζζσξεπκέλν ζην ζπλαηζζεκαηηθό εγθέθαιν, ην θαηαλνεί, ην αμην-

ινγεί θαη εθθξάδεη πιένλ «εγλσζκέλα» ηελ όπνηα αληίδξαζε - όπσο ζα ζπλέβαηλε ζε 

θάζε άιιε θαλνληθή πεξίπησζε - αλαθνπθίδνληαο έηζη όιν ηνλ νξγαληζκό3.  

Σπλνςίδνληαο ηελ αλάιπζε γηα ηε Βηνινγία ζεκεηώλνπκε ηα αθόινπζα: 

πξώηνλ όηη ν εγθέθαιόο καο κε ηε δπλαηόηεηα ησλ ελαιιαθηηθώλ δηαζπλδέζεσλ ησλ 

λεπξώλσλ ηνπ κπνξεί ππό πξνϋπνζέζεηο λα αλαζθεπάζεη πξόηππα ζπκπεξηθνξάο· 

δεύηεξνλ όηη ην πξνεηδνπνηεηηθό ζπλαίζζεκα ηνπ θόβνπ δξα θαζνξηζηηθά ζηελ απν-

θαηάζηαζε ηεο εζσηεξηθήο εξεκίαο θαη αζθάιεηαο από εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο 

επηδξάζεηο· ηξίηνλ όηη ν ξόινο ησλ γνλέσλ – θπξίσο ηεο κεηέξαο - θαη ησλ ζηελώλ 

ζπγγελώλ ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ 

παηδηώλ· ηέηαξηνλ όηη δηακνξθώλνληαη δηαηαξαγκέλεο πξνζσπηθόηεηεο κε απσζεκέ-

λα παζήκαηα ιόγσ ηεο κε ηζνξξνπεκέλεο αλάπηπμεο ηνπ ινγηθνύ θαη ζπλαηζζεκαηη-

θνύ θόζκνπ ζηνλ άλζξσπν / παηδηά ή ιόγσ αδηαθνξίαο, θαθνπνίεζεο, έιιεηςεο 

ζηνξγήο θαη θξνληίδαο πξνο απηά· πέκπηνλ όηη ε ζεξαπεία ησλ λνζεξώλ απηώλ θα-

ηαζηάζεσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ζπλδξνκή θαη επηκνλή αλζξώπσλ πνπ λα 

κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ή / θαη κέζα από κηα έληνλε ςπρνινγηθή θξίζε ηνπ «αζζε-

λνύο». 

Δληύπσζε πξνθαιεί όηη θαη νη δύν ζπγγξαθείο, ν Αξηζηνηέιεο θαη Huther, ζε-

σξνύλ ην αίζζεκα ηνπ θόβνπ σο ην πην ζπνπδαίν θαη ζεκαληηθό γηα ηελ πξνζηαζία 

θαη αζθάιεηα ηεο δσήο θαη ην ελέηαμαλ ν πξώηνο ζηνλ νξηζκό ηεο ηξαγσδίαο θαη ν 

δεύηεξνο θνκβηθό ζηνηρείν ηνπ βηβιίνπ ηνπ. Γελ είλαη ηπραίν όηη ζηελ αξραηόηεηα π-

πήξραλ ηόζα πνιιά ζέαηξα θαη κάιηζηα δίπια ζε Αζθιεπηεία (800 θαη πιένλ, αξηζ-

κόο πνιύ κεγάινο ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκό ηεο επνρήο εθείλεο) ηα νπνία ζύκθσ-

λα κε όζα αλαθέξζεθαλ επηηεινύζαλ θαη ςπρνζεξαπεπηηθό ιεηηνύξγεκα. 

Η έληνλε ςπρνινγηθή θξίζε ζηελ νπνία νδεγείηαη ν ζεαηήο ηνπ Αξηζηνηέιε 

ζην ζέαηξν θαη ν ςπρνινγηθώο αζζελήο ηεο Βηνινγίαο γίλεηαη έλα ερεξό θακπαλάθη 

                                                           
3
Χξ. Κσλζηαληόπνπινο ΤΡΑΓΩΓΙΑ Νέα Γεδνκέλα» Δθδόζεηο Γεσξγηάδε Αζήλα 2002 ζει. 
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ζε κηα θξίζηκε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ελώ θαη νη δύν επηρεηξνύζαλ ρσξίο επίγλσζε 

κέρξη ηόηε λα ακπλζνύλ θαη λα αληηζηαζνύλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ νξγαληζκνύ 

λα βξεη ιύζε ζην πξόβιεκα – παζήκαηα, γηαηί κε ην θνβηθό ζύλδξνκν πάληα 

παξόλ ηνπο βόιεπε, ηώξα ην θακπαλάθη αλνίγεη ηελ θνπξηίλα ηεο θάζαξζεο. 

Τν θεληξηθό θνηλό λόεκα, ν ππξήλαο ησλ απόςεσλ ησλ δύν Βηβιίσλ είλαη όηη ε θά-

ζαξζε / απνθαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο είλαη κία δηαδηθαζία κε ηα βήκαηα 

πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ πνπ θαηαιήγεη ζηε ζπλεηδεηή θαη αξκνληθή 

πιένλ ζπλεξγαζία ηνπ λνεηηθνύ θαη ζπλαηζζεκαηηθνύ θόζκνπ θαη ηελ αλε-

κπόδηζηε εθδήισζε ησλ όπνησλ ζπλαηζζεκάησλ ιύπεο, ραξάο, νξγήο, πό-

λνπ, μεζπάζκαηνο ζε θιάκα θιπ. Γεληθόηεξα, απηή ε ζπκπεξηθνξά ζύκθσλα κε 

ηνλ Φξ. Κσλζηαληόπνπιν (ίδε ππνζεκείσζε 3 ζει. 76-78 ) ζα πξέπεη πεξηιάβεη θαη 

ην απώηεξν παξειζόλ ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ θαη θπζηθά ην 

ζήκεξα, μεθηλώληαο από ηα πην κηθξά ζθάικαηα θαη ιάζε πνπ δηαπξάηηνπκε ζηηο 

θνηλσληθέο καο ζρέζεηο θαη ηελ θαζεκεξηλή καο ζπκπεξηθνξά, αξρίδνληαο από ηνλ 

ηξόπν πνπ νδεγνύκε. Η απηνθξηηηθή καο θαη ε παξαδνρή ηνπ ιάζνπο (δύζθνιε α-

πόθαζε!) πξνθαιεί κελ θάπνην πόλν, θαη κάιηζηα πνιύ έληνλν όηαλ ην ιάζνο είλαη 

πνιύ κεγάιν, απμάλεη όκσο ηε λνεηηθή καο ηθαλόηεηα θαη απνηξέπεη ηελ επαλάιεςή 

ησλ ιαζώλ. Καη απηό είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθό γηα ηε ςπρηθή καο πγεία θαη ηελ θνη-

λσληθή καο ζπκπεξηθνξά. 

Δίλαη πξάγκαηη εθπιεθηηθό ην πώο έλαο θηιόζνθνο κηαο ζηελ απαξρή ηεο ε-

πηζηεκνληθήο έξεπλαο θαηόξζσζε λα ζπλδπάζεη ζηνηρεία ςπρνινγίαο θαη βηνινγίαο 

θαη λα αρζεί ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα δήιεπαλ εμεηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο ηεο επν-

ρήο καο. Απηό βέβαηα δελ είλαη ηπραίν αλ αλαινγηζζνύκε όηη ν Αξηζηνηέιεο ζπληζηά 

έλαλ πλεπκαηηθό θνινζζό επξπκάζεηαο θαη νμπδέξθεηαο κε εξεπλεηηθό θαη δεκηνπξγη-

θό νίζηξν, πνπ καζήηεπζε θαη δίδαμε ζηελ πιαησληθή ζρνιή επί εηθνζαεηία θαη κεηέ-

πεηηα ζηε δηθή ηνπ ζρνιή επί δσδεθαεηία, γξάθνληαο εθαηνληάδεο βηβιία θαη πξαγ-

καηείεο ηα πεξηζζόηεξα ησλ νπνίσλ παξακέλνπλ αθόκε άγλσζηα θαη κάιηζηα είρε 

πξνβεί θαη ζε βηνινγηθέο έξεπλεο. 

Αο κε μερλάκε όηη ε δσή καο, θάησ από ηηο πνηθίιεο επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάι-

ινληνο θαη ησλ θαλόλσλ πνπ έρεη επηβάιιεη ε θνηλσλία, έρεη θαηαζηεί αγρσηηθή. Άγ-

ρνο θαη ηξέμηκν ζηα παηδηά γηα λα πξνιάβνπλ ηα θξνληηζηήξηα, αθνύ ην θαλνληθό 

ζρνιείν ην αδξαλνπνηήζακε. Άγρνο θαη ηξέμηκν ζηνπο γνλείο λα εμαζθαιίζνπλ ηνλ 

επηνύζην θαη άιια αζήκαληα, αθνύ σο θνηλσλία θαηνξζώζακε όζα θάιππηαλ επαξ-

θώο νη απνδνρέο ελόο κόλν εξγαδόκελνπ γνληνύ, λα κε κπνξνύλ λα ηα θαιύςνπλ νη 

απνδνρέο θαη ησλ δύν! Άγρνο θαη ηξέμηκν ζηηο γηαγηάδεο θαη παππνύδεο λα αλαπιε-

ξώζνπλ ηνπο γνλείο, αθνύ νη γνλείο δελ πξνιαβαίλνπλ λα πνπλ θαιελύρηα ζηα παη-

δηά ηνπο. Όινη, κηθξνί κεγάινη ζην ηξέμηκν! Γεληθά εξγαζία, ΜΜΔ, θαηαθιπζκόο ά-

ζρεησλ πιεξνθνξηώλ, αζθπθηηθά απαξαίηεησλ(!) ή κε αλαγθώλ δελ αθήλνπλ πνιιά 

πεξηζώξηα θαη ρξόλν γηα ηελ αξκνληθή ζπλ-ιεηηνπξγία ηνπ ηξηπηύρνπ ηεο ζπζηάζεώο 

καο θαη νύηε ζηελ ηζόξξνπε θαηαλνκή ησλ εκεξήζησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γίλακε κία 

θνηλσλία αγρσηηθή - λεπξσηηθή θαη ζπρλά αθνύκε πιένλ ζπζηάζεηο ηνπ ηύπνπ ξσ-

ηήζηε ηνλ ςπρνιόγν ζαο (ζην αληίζηνηρν ηνπ ξσηήζηε ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο) γηα α-
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ζήκαληα πξάγκαηα πνπ ζέξηεςαλ θαη ηα έθαλαλ επηηεδείσο «ζεκαληηθά». Τν ζέκα 

επνκέλσο είλαη πνιύ επξύ θαη αθνξά ηνλ άλζξσπν θαη ηελ αλζξσπόηεηα θαη μεθεύ-

γεη από ην ζθνπό απηήο ηεο παξνπζηάζεσο. 

Γελ ζα ήηαλ άζηνρν λα παξαηεξεζεί όηη, ελ όςεη ησλ όζσλ νδπλεξώλ εμεηέ-

ζεζαλ, ηα ζπξξηθλνύκελα κέρξη αθαληζκνύ ρσξηά καο κε ηηο πίθξεο θαη ηηο ραξέο ηεο 

δσήο πνπ καο πξνζέθεξαλ, όηαλ θάπνηεο θνξέο ηελ ίδηα εκέξα είκαζηε αλαγθαζκέ-

λνη λα ζπκκεηέρνπκε ζε γάκνπο (ραξά) θαη θεδείεο (ιύπε), δεκηνπξγνύζαλ ηελ ζπ-

λαίζζεζε κηαο «πξαγκαηηθόηεηαο» ηεο δσήο θαη δηακόξθσλαλ πιένλ αλζξώπηλνπο 

θαη δπλαηνύο ραξαθηήξεο (όρη αδηάθνξνπο) γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη 

πξνθιήζεηο ηεο δσήο. Απηά ηα εθ δηακέηξνπ αληίζεηα ζπλαηζζήκαηα είλαη εθείλα πνπ 

όξηδαλ - θαη νξίδνπλ - ηελ αλάγθε ηεο ύπαξμεο κέηξνπ ην νπνίν πξαθηηθά ζπλεηδε-

ηνπνηνύζαλ νη άλζξσπνη ηνπ ρσξηνύ. 

Θα ήηαλ παξάιεηςε, κηαο θαη δηαθνλνύκε ηελ θηβσηό ηεο νιηζηηθήο παηδείαο κε 

έλα αμηαθό πξόηαγκα πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηάπιαζε ηεο αλζξώπηλεο νληόηεηάο καο, 

αλ δελ αλαθέξακε ηελ άπνςε – παξαδνρή ηνπ Huther πνπ εκκέζσο ππνζηεξίδεη απ-

ηήλ ηελ πξνζπάζεηά καο· ζην εξώηεκά ηνπ πνηεο είλαη άξαγε νη ζηάζεηο πνπ πξέπεη 

λα πηνζεηήζεη θαλείο πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεί ζην εμήο ην κπαιό ηνπ πην νιν-

θιεξσηηθά, πην πνιύπινθα θαη πην δηθηπσκέλα, απαληά όηη νη ζηάζεηο απηέο ζπλη-

ζηνύλ κηα νιόθιεξε ζεηξά ελλνηώλ πνπ ηείλνπλ λα εθιείςνπλ από ην θαζεκεξηλό καο 

ιεμηιόγην: ζεηηθόηεηα, επζύηεηα, νιηγάξθεηα, ζύλεζε, γλεζηόηεηα, αμηνπηζηία, ζπλέ-

πεηα θιπ κε θνξπθαία ηελ αγάπε ζηνλ ζπλάλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, ηηο νπνίεο νη 

άλζξσπνη ζεσξνύζαλ άμηεο επηδίσμεο πνιύ πξηλ ππάξμνπλ νη εξεπλεηέο εγθεθά-

ινπ!!  

Γξεγόξεο Μάξθνο 

Ινύιηνο 2021 

 


