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Η μεγάλη εξέλιξη που έφερε τον άνθρωπο 
σε πολύ πιο πλεονεκτική θέση από τα 

άλλα ζώα γύρω του, είναι αναμφισβήτητα 
η ανακάλυψη του προφορικού λόγου. Το 
μεγάλο βήμα από τις άναρθρες κραυγές 
στην άρθρωση φωνητικών μηνυμάτων, που 
σήμαιναν συγκεκριμένα πράγματα, έφερε την 
επανάσταση στην ομαδική ζωή, που ως τότε 
υπήρχε στις αγέλες των ζώων.

Η μεγάλη αυτή ανακάλυψη δημιούργησε και τε-
ράστιες ανάγκες επεξεργασίας αυτών των μηνυμά-
των από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Από την άλ-
λη, ακριβώς επειδή ο εγκέφαλος αυτού του ζώ-
ου, που αργότερα ονομάστηκε άνθρωπος, μπό-
ρεσε να μεγαλώσει και να επεκταθεί ώστε να ε-
ξυπηρετήσει αυτές τις ανάγκες, κατάφερε να κά-
νει την τεράστια αυτή υπέρβαση και να διακριθεί 
από τα υπόλοιπα ζώα. 

Οι φθόγγοι συνδυάστηκαν, ώστε να αποτελούν 
ένα σύνολο, το οποίο εκατομμύρια χρόνια αργό-
τερα οι φιλόλογοι το ονόμασαν λέξη. Το ιδιαίτε-
ρο και χαρακτηριστικό αυτό σύνολο των φωνη-
τικών φθόγγων απέκτησε αυτονομία και σηματο-
δότησε μια έννοια: π.χ. «μαμά».

Αφαιρετική σκέψη

Στην αρχή η λέξη «μαμά» προφανώς αναφε-
ρόταν σε συγκεκριμένο άτομο. Είναι προφανές 
ότι για πολλές χιλιετίες ο άνθρωπος συνέχιζε να 
αντιστοιχεί λέξεις με συγκεκριμένα αντικείμενα. 
Επειδή όμως τα αντικείμενα που ήθελε να ονο-
ματίσει ο άνθρωπος ήταν πάρα πολλά, έτσι βρή-
κε τρόπο να κατηγοριοποιήσει τα αντικείμενα, ώ-
στε να χρησιμοποιεί την ίδια λέξη για ολόκληρη 
την κατηγορία. 

Έτσι το «μαμά» σήμαινε όλες τις μητέρες και 
όχι μόνο τη δικιά του. Αν το συνειδητοποιήσου-
με, αυτό ήταν άλλο ένα τεράστιο βήμα εξέλιξης 
της ανθρώπινης δια νόησης. Η αφαιρετική σκέ-
ψη και η κατηγοριοποίηση των εννοιών συνεχί-
στηκε σε επόμενα επίπεδα: «μαμά» και «μπα-
μπάς» αποτέλεσαν μια άλλη ευρύτερη έννοια 
«γονείς», και μαζί με τα παιδιά το ακόμα ευρύ-
τερο «οικογένεια».

Και με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιήθηκε το 
επόμενο δύσκολο βήμα, που ήταν το πέρασμα 
από την ονοματολογία αντικειμένων στην ονομα-
τολογία εννοιών. Εννοιών που όσο αυξανόταν το 
επίπεδο γίνονταν και πιο αφηρημένες. Μέχρι που 
φτάσαμε σε έννοιες όπως η «φιλία», η «αγάπη», 
η «ελευθερία» και άλλες πολλές, που δύσκολα 
πλέον μπορούν ακόμα και να οριστούν ή να περι-
γραφούν και αποτελούν απλά νοητικά κατασκευ-
άσματα του σκεπτόμενου ανθρώπου.

Αποθήκευση μηνυμάτων

Τα φωνητικά μηνύματα, όμως, του ενός ανθρώ-
που προς τον άλλον δε θα είχαν καμία χρησιμό-
τητα αν δε μπορούσαν κάπου να αποθηκευθούν, 
ώστε στο μέλλον να μπορέσουν να συγκριθούν 
με καινούργια ακούσματα, αλλά και να αναπα-
ραχθούν. Στον τομέα αυτό ο εγκέφαλος του αν-
θρώπου απέδειξε ότι έχει τεράστιες δυνατότητες. 
Οι δυνατότητες αποθήκευσης, πρακτικά, μπορούν 
να θεωρηθούν άπειρες, ή μάλλον για να ακριβο-
λογούμε ατελείωτες για τον πεπερασμένο χρόνο 
λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, ένας άνθρω-
πος μπορεί να απομνημονεύει όχι μόνο όλους 
τους φθόγγους και τις λέξεις της μητρικής του 
γλώσσας, αλλά και φθόγγους και λέξεις άλλων 
γλωσσών και ιδιωμάτων. Από μια ηλικία και με-
τά, μπορεί να μην απομνημονεύει εύκολα την έν-
νοια των νέων λέξεων που ακούει, αλλά τον ήχο 
τους μπορεί να το διακρίνει. Έτσι εύκολα μπορού-
με να πούμε ότι μια γλώσσα που ακούμε μοιά-
ζει ή μας θυμίζει μια γλώσσα που έχουμε ταυτο-
ποιήσει προηγουμένως.

Και βέβαια δε θα πρέπει να παραβλέπουμε ότι 
ο θαυμαστός μας εγκέφαλος μπορεί να θυμάται 
και να διακρίνει εκατομμύρια ήχους που ακούει, 
από κελαηδίσματα πουλιών μέχρι τις μηχανές των 
αυτοκινήτων. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι τις αλ-
λαγές των ταχυτήτων στα αυτοκίνητά μας τις κά-
νουμε «με το αυτί». Δηλαδή ο ήχος της μηχα-
νής μας λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε ταχύτητα 
και όχι η ένδειξη του στροφομέτρου.

Στην αποθήκευση και απομνημόνευση των ηχη-
τικών μηνυμάτων, όπως είναι αυτονόητο, σημα-
ντικό ρόλο παίζει η διάκριση μεταξύ μηνυμάτων 
με παρόμοιο ήχο. Αλλά, από την άλλη μεριά, 
σημαντικό ρόλο παίζει και η αναγνώριση μηνυ-
μάτων με περίπου παρόμοιο ήχο αλλά διαφορε-
τική χροιά, όπως είναι ο ίδιος φθόγγος, εκφωνη-
μένος από διαφορετικούς ανθρώπους. Όλα αυ-
τά τα διαφορετικά μηνύματα πρέπει να απομνη-
μονευθούν, αλλά το κυριότερο να ταξινομηθούν 
στην κατάλληλη θέση.

Κατάταξη μηνυμάτων

Η κατάταξη των μηνυμάτων στην αποθήκευση, 
προφανώς γίνεται τόσο με την ηχητική συγγένεια, 
όσο όμως και με την εννοιολογική συγγένεια. Η 
τελευταία μάλιστα πρέπει να έχει και μεγαλύτε-
ρη έκταση και συνδεσμικότητα και να παίζει ιδι-
αίτερο ρόλο στον εμπλουτισμό των γλωσσικών 
συμβόλων. Η μηχανή αναζήτησης του ανθρώπι-
νου εγκεφάλου είναι προφανές ότι διαθέτει πα-
ράλληλες κατατάξεις, τόσο ηχητικές όσο και εν-
νοιολογικές. Έτσι μπορούμε εύκολα να πάμε σε 
ομόηχες λέξεις: «απίδι»-«βαρίδι», αλλά και σε 
ταυτόσημες: «απίδι»-«αχλάδι».

Στο σημείο αυτό μπορούμε να παρατηρήσου-
με ότι υπάρχουν και άλλες κατατάξεις, όπως κα-
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τάταξη κατά συναισθήματα, και έτσι από μια με-
λαγχολική σκέψη μπορούμε εύκολα να «παρα-
συρθούμε» σε μια άλλη, επίσης μελαγχολική. 
Η υπερβολική ενεργοποίηση αυτής της κατάτα-
ξης παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην παθοφυσιολογία 
της κατάθλιψης. Έτσι, αρχικά ενεργοποιούμαστε 
με κάθε συγκινησιακό ερέθισμα και μάλιστα συ-
χνά παρατηρείται αυτό που κλινικά ονομάζουμε 
«ευσυγκινησία». Αργότερα, όσο προχωρά η νό-
σος, ο καταθλιπτικός καθηλώνει το ενδιαφέρον 
του σε ερεθίσματα κατ’ αποκλειστικότητα μελαγ-
χολικά. Η σκέψη του τριγυρίζει μόνο σε αυτά και 
αργότερα, όσο προχωρά η νόσος, ακόμα και ά-
χρωμα ερεθίσματα τα χρωματίζει μελαγχολικά. 
Τέλος, υπάρχουν ασθενείς που δε μπορούν να 
αποσπάσουν τη σκέψη τους από συγκεκριμένα 
εξαιρετικά δυσάρεστα ερεθίσματα.

Κάποια ανάλογη υπερλειτουργία κατατάξεων 
πρέπει να είναι υπεύθυνη και για την αιτιοπα-
θογένεια της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής. 
Από νευρομεταβιβαστική άποψη, ο έλεγχος της 
υπερβολικής λειτουργίας αυτών των κατατάξε-
ων φαίνεται ότι προκαλείται από κυκλώματα σε-
ροτονινεργικά. Έτσι εξηγείται γιατί η κατάθλιψη, 
αλλά και η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, θε-
ραπεύονται με φάρμακα που αυξάνουν τη σε-
ροτονική μεταβίβαση.

Αναπαραγωγή φωνητικών 
μηνυμάτων

Η αναπαραγωγή δεν είναι μια εύκολη και απλή 
διαδικασία. Ο άνθρωπος έπρεπε πρώτα να μάθει 
να αναπαράγει ήχους και φθόγγους με το στό-
μα του, τη γλώσσα, το φάρυγγα, αλλά και τους 
αναπνευστικούς μύες. Η διαδικασία είναι πολύ-
πλοκη και απαιτεί μεγάλο συντονισμό. Αυτή ό-
μως ήταν και η μεγάλη του επιτυχία. Έλεγξε τις 
φωνητικές χορδές και τα ηχεία του, ώστε να πα-
ράγει φθόγγους ευδιάκριτους από τους άλλους 
συνανθρώπους του.

Όπως είναι ευνόητο, όλες αυτές οι πολύπλο-
κες κινήσεις με τις αυστηρές αλληλουχίες που α-
παιτούν, έχουν ανάγκη τη δημιουργία ενός εξαι-
ρετικού λογισμικού στον ανθρώπινο εγκέφαλο. 
Προφανώς χρειάστηκαν πολλές γενιές ανθρώ-
πων για την επέκταση των δυνατοτήτων του ε-
γκεφάλου ώστε να εγκατασταθεί αυτό το πρό-
γραμμα. Αλλά και πολλές απόπειρες δημιουρ-
γίας διαφόρων προγραμμάτων μέχρι να κατα-
λήξουμε σε κάποιο με αποδεκτά λειτουργικά 
αποτελέσματα.

Ο εγκέφαλος του σύγχρονου ανθρώπου έ-
χει τη δυνατότητα να του επιτρέπει να αναπα-
ράγει, δηλαδή να μιμείται, όποιο φθόγγο επι-
θυμεί. Όποια και αν είναι η μητρική του γλώσ-
σα που επιθυμεί να μιμηθεί, μπορεί να εγκατα-
στήσει τις συγκεκριμένες συνδέσεις σε συγκε-
κριμένο, βέβαια, σημείο του εγκεφάλου. Είναι 
εκεί που λέμε ότι βρίσκεται το κέντρο του λό-
γου. Έχουμε μάλιστα διαπιστώσει ότι στους δε-
ξιόχειρες το κέντρο βρίσκεται στο αριστερό ημι-
σφαίριο του εγκεφάλου. Το αντίθετο συμβαίνει 
στους αριστερόχειρες. 

Το γεγονός αυτό σημαίνει τρία πράγματα:
 Πρώτον, ότι η δεξιότητα στην άρθρωση, στην • 
οποία στηρίζεται ο προφορικός λόγος, έχει ά-
μεση διασύνδεση και χωρική συνάφεια με τη 
δεξιότητα σε όλες τις κινήσεις. Έτσι παρατηρού-
με ότι αυτός που γράφει με το αριστερό χέρι 
κρατά και χειρίζεται πιο επιδέξια (λέξη που α-

ντιστοιχεί σε δεξιόχειρες!) το μαχαίρι ή τη ρα-
κέτα με το χέρι αυτό, αλλά ακόμα και τη μπά-
λα την κλωτσάει με το σύστοιχο πόδι.
 Δεύτερον, ότι το γεγονός της κληρονομικής ε-• 
πίδρασης της αριστεροχειρίας μάς αποκαλύ-
πτει ότι υπάρχει κληρονομικά τοποθετημένος, 
στο αριστερό ή το δεξιό ημισφαίριο του εγκε-
φάλου, τόπος, όπου μπορούν να εγκαταστα-
θούν και να αναπτυχθούν ευκολότερα προ-
γράμματα λεπτών κινήσεων. Προφανώς, στον 
εγκέφαλο υπάρχει «ειδικότητα» στους διαφό-
ρους τόπους. Δηλαδή άλλος τόπος μπορεί να 
φιλοξενήσει πρόγραμμα κινήσεων, άλλος τό-
πος πρόγραμμα εικόνων, άλλος ήχων και άλ-
λος πρόγραμμα νοητικών λειτουργιών, όπως 
αυτό που απαιτείται για τη συγκρότηση του 
λόγου. Η ειδικότητα αυτή έχει να κάνει τόσο 
με την τοπική συνδεσμολογία των νευρώνων 
και το είδος τους, όσο και με τη συνδεσμολο-
γία του κάθε τόπου με τους τόπους που πρέ-
πει να επικοινωνεί, προκειμένου να φέρει σε 
πέρας τη συγκεκριμένη λειτουργία.
 Τρίτον, εξίσου σημαντικό είναι ότι στο ημισφαί-• 
ριο που αναπτύσσεται το πρόγραμμα των λε-
πτών και πολύπλοκων κινήσεων, που είναι υ-
πεύθυνες για την άρθρωση, αναπτύσσεται και 
όλο το πρόγραμμα της κατανόησης της γλώσ-
σας, προφορικής, αλλά και γραπτής. Αυτοί οι 
τόποι, που αποκαλούσαμε Broca και Wernicke, 
βρίσκονται στο ίδιο ημισφαίριο, προφανώς για-
τί πρέπει να επικοινωνούν άμεσα.
Βέβαια, εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε και μια 

άλλη εξαιρετική ικανότητα του εγκεφάλου, που 
απαντά στο γενικό όρο «πλαστικότητα». Δηλαδή 
ο εγκέφαλός μας έχει την ικανότητα να τρέξει 
προγράμματα σε διάφορα μέρη του, που δια-
θέτουν βέβαια ανάλογες ιδιότητες. Έτσι, αν ένα 
μέρος καταστραφεί προσπαθεί να τρέξει το ίδιο 
πρόγραμμα σε έναν άλλο τόπο, που συνήθως 
βρίσκεται κοντά στον προηγούμενο και τα νευ-
ρωνικά του δίκτυα έχουν ανάλογη δομή.

Η ιδιότητα αυτή κάνει δυνατή την επαναχάρα-
ξη του γλωσσικού κώδικα, μετά από Αγγειακό 
Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ), σε παραπλήσια πε-
ριοχή του φλοιού. Η επαναχάραξη γίνεται δύ-
σκολα, καθότι στη μεγάλη ηλικία ο φλοιός έχει 
χάσει σημαντικό μέρος της πλαστικότητάς του, 
όσον αφορά τη δυνατότητα επανεγγραφής νέ-
ων προγραμμάτων.

Συμβολική γλώσσα

Προκειμένου να επιτευχθεί το μέγα κατόρθωμα 
της επικοινωνίας, έπρεπε να υπάρξει αντιστοίχιση 
φθόγγων και εννοιών. Αλλά και η αντιστοίχιση 
αυτή να έχει ένα κοινά αποδεκτό συμβολισμό 
μεταξύ των ατόμων της κοινότητας. Έτσι, έπρε-
πε να συμφωνήσουν όλοι ότι όταν έλεγαν «μα-
μά» εννοούσαν τη μητέρα. Ο κώδικας αντιστοί-
χισης φθόγγων και εννοιών αποτελεί τη γλώσ-
σα ενός κοινωνικού συνόλου.

Αυτός ο κώδικας βρίσκεται σε συγκεκριμένο ση-
μείο του βρεγματικού φλοιού. Όταν ο άνθρωπος 
μαθαίνει μια άλλη γλώσσα εγγράφει το νέο κώ-
δικα σε ένα παραπλήσιο σημείο. Αντίθετα, στις 
περιπτώσεις που μαθαίνει ταυτόχρονα με τη μη-
τρική του γλώσσα και μια άλλη, εγγράφει και 
τους δύο κώδικες στο ίδιο σημείο.

Όταν ακούει λοιπόν ο άνθρωπος ένα φθόγγο, 
το ακουστικό ερέθισμα πηγαίνει από τον κροταφι-
κό λοβό, όπου σχηματοποιείται σε συγκεκριμένο 

σήμα, στον τόπο του βρεγματικού λοβού όπου 
βρίσκεται ο γλωσσικός κώδικας. Εκεί ο φθόγγος 
αποκτά εννοιολογική υπόσταση. Το «μαμά» γί-
νεται μητέρα. Έτσι πλέον το ηχητικό μήνυμα δι-
ακινείται στον εγκέφαλο ως έννοια.

Μαζί με την έννοια, το μήνυμα πρέπει να ση-
μαδεύεται και με άλλες επισημάνσεις. Τέτοιες 
είναι πάνω από όλα οι συναισθηματικές επιση-
μάνσεις. Δηλαδή κάθε μήνυμα στον εγκέφαλο 
του ανθρώπου «χρωματίζεται» συναισθηματι-
κά, θετικά ή αρνητικά. 

Έτσι κυκλοφορούν τα μηνύματα στον εγκέφα-
λο και έτσι αποθηκεύονται. Γι’ αυτό, όσο μεγα-
λύτερη συναισθηματική σήμανση διαθέτουν, τό-
σο μεγαλύτερο τόπο καταλαμβάνουν στη μνή-
μη και επομένως πιο εύκολα τα ενθυμούμαστε 
σε δεδομένη αναζήτηση.

Η αντίθετη διαδικασία ακολουθείται προκει-
μένου ο άνθρωπος να εκπέμψει ένα μήνυμα. 
Η διαδικασία ξεκινά από την έννοια και πηγαί-
νει στον κροταφικό λοβό για να λάβει τη φω-
νητική απεικόνιση. Με τη φωνητική απεικόνιση, 
την παρτιτούρα ας πούμε, πηγαίνει στο κέντρο 
εκπομπής του λόγου, που είναι στην περιοχή 
Broca του φλοιού. Αυτή η περιοχή «διαβάζει» 
τους φθόγγους της παρτιτούρας και δίνει τις α-
νάλογες εντολές στους μύες που σχετίζονται με 
την άρθρωση.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι συνεχώς κατά 
τη διαδικασία της ομιλίας, δηλαδή της εκπομπής 
του λόγου ή καλύτερα του «φθογγισμού», γίνε-
ται διόρθωση μέσω ανατροφοδότησης από την 
ακοή. Τροποποιούμε τη φωνή μας ανάλογα με 
αυτό που ακούμε. Κάθε μήνυμα επομένως είναι 
στενά συνδεδεμένο με τον ήχο του. 

Ο πυρήνας κάθε μηνύματος και κάθε έννοιας 
είναι η ακουστική του παράσταση. Αυτό είναι ε-
κείνο που έκανε τη διαφορά στον άνθρωπο.

Ακουστικές ψευδαισθήσεις

Στον άνθρωπο, λοιπόν, οι έννοιες διακινούνται 
στον εγκέφαλό του με ακουστική κωδικοποίη-
ση. Ή μάλλον στον άνθρωπο η ακουστική κω-
δικοποίηση κατέχει κεντρικό ρόλο. Αποτελεί το 
κέντρο βάρους της κωδικοποίησης κάθε μηνύ-
ματος, ή ακόμα πιο συγκεκριμένα, στον άνθρω-
πο η ακουστική κωδικοποίηση κατέχει μεγαλύ-
τερη έκταση σε κάθε μήνυμα. 

Για να γίνει αντιληπτή η έννοια του κέντρου βά-
ρους της κωδικοποίησης, θα μπορούσε να ισχυ-
ριστεί κανείς ότι είναι πιθανό στο σκύλο η κω-
δικοποίηση οσμών να έχει μεγαλύτερη έκταση. 
Στο σκύλο, δηλαδή, μπορεί τα μηνύματα να τα-
ξινομούνται και να κυκλοφορούν με κεντρικό 
σημείο αναφοράς την οσμή, με την οποία είναι 
συνδεδεμένα. Ο σκύλος δηλαδή στην έννοια 
«αφέντης» έχει συνδεδεμένη την οσμή του συ-
γκεκριμένου ατόμου, τη χροιά της ομιλίας του, 
ίσως την εικόνα του, αλλά όχι βέβαια το φθογ-
γισμό του ονόματος της λέξης «αφέντης» ή του 
ονόματος του συγκεκριμένου ατόμου.

Στον άνθρωπο, όμως, τα πράγματα είναι τελεί-
ως διαφορετικά. Κεντρικό σημείο κωδικοποίη-
σης και αναφοράς είναι η ακουστική και φωνη-
τική παράσταση του ονόματος του ατόμου και 
της έννοιας «αφεντικό» ή οτιδήποτε άλλο, ενώ 
η οσφρητική και η οπτική παράσταση καταλαμ-
βάνουν πολύ μικρότερη έκταση.

Στην αναλογία των υπολογιστών μπορούμε να 
πούμε ότι πολλά περισσότερα bites καταλαμβά-

ΕΠιμΕΛΕιΑ: ΡΟζμΑΡΥ ζΑΛώΝΗ 1, ΗΛιΑΣ ΤζΑβΕΛΛΑΣ
 1Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής, 2Ψυχίατρος, Επιστ. 
Συνεργάτης, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
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νει σε κάθε μήνυμα η ακουστική παρά-
σταση του φθογγισμού της έννοιας, πα-
ρά οποιεσδήποτε άλλες κωδικοποιή-
σεις που ακολουθούν το κάθε μήνυμα. 
Έτσι, το κέντρο βάρους κάθε μηνύματος 
βρίσκεται στον ηχητικό φθογγισμό του. 
Αυτό είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό 
του. Με βάση αυτό κυρίως ταξινομεί-
ται και διακινείται μέσα στον ανθρώπι-

νο εγκέφαλο. Έτσι, αν κάποιο βραχυκύ-
κλωμα προκύψει στη διακίνηση του μη-
νύματος και αναδυθεί στη συνειδητότη-
τα, αυτό θα έχει τη μορφή του ακουστι-
κού μηνύματος. Ένα ανάλογο στο χώρο 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή μας θα ή-
ταν ότι όπως όλοι οι φάκελοι εμφανίζο-
νται στην επιφάνεια εργασίας της οθό-
νης με εικονίδια, έτσι και στον εγκέφα-
λο του ανθρώπου εμφανίζονται με ηχη-
τικό φθογγισμό.

Το μπλέξιμο λοιπόν των φακέλων, ενώ 
στην οθόνη του υπολογιστή μας θα εμ-
φανιζόταν ως μπλέξιμο εικονιδίων, στον 
ανθρώπινο εγκέφαλο γίνεται αντιληπτή 
σαν ακουστική ψευδαίσθηση. Πρόκειται 
δηλαδή για μπλέξιμο φωνητικών παρα-
στάσεων, εσωτερικών και εξωγενών.

Κάθε μήνυμα είναι στενά συνδεδε-

μένο με τον ήχο του. Στον άνθρωπο, 

λοιπόν, οι έννοιες διακινούνται στον 

εγκέφαλό του με ακουστική κωδι-

κοποίηση
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