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Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

Έ χουμε όλοι την εμπειρία τέτοιων φίλτρων, 
που για να μας διευκολύνουν την α

ναζήτηση, περιορίζοντας μας τις πιθανές 
απαντήσεις, μας ζητούν να περιορίσουμε 
την αναζήτησή μας σε συγκεκριμένο χρόνο, 
ή εννοιολογική ενότητα. Έτσι τα αρχεία μιας 
εφημερίδας, στην αναζήτηση ενός άρθρου, 
μας ζητούν να περιορίσουμε την αναζήτηση 
χρονικά, αλλά και μας ζητά είδος άρθρου: 
πολιτικό, οικονομικό κ.ά., ή και όνομα 
συγγραφέα. 

Το ίδιο ακριβώς προφανώς συμβαίνει και στον 
εγκέφαλό μας. Λειτουργεί και αυτός με περιο-
ρισμούς, για παράδειγμα χρονικούς. Δηλαδή 
κάποιες φορές απασχολούμε τον εγκέφαλο 
μας αποκλειστικά με προβλήματα του παρό-
ντος, όπως όταν είμαστε συγκεντρωμένοι στο 
οδήγημα. Αντίθετα άλλες φορές, όταν βρισκό-
μαστε με παιδικούς μας φίλους, βάζουμε φίλ-
τρο στο παρόν και αφήνουμε τον νου μας να 
αναπολήσει νεανικές ή παιδικές καταστάσεις 
και σκηνές.

Αλλά επειδή οι κατηγοριοποιήσεις στο μυαλό 
μας είναι πολλές, άλλες τόσες είναι και οι κα-
τηγορίες των φίλτρων, που περιορίζουν την α-
ναζήτηση μας και τους συνειρμούς μας. Ακόμα 
και το συναίσθημα αποτελεί μια κατηγοριοποί-
ηση. Έτσι όταν είμαστε χαρούμενοι, σκεφτόμα-
στε χαρμόσυνα πράγματα, ενώ όταν είμαστε 
στεναχωρημένοι, το φίλτρο περιορίζει την α-
ναζήτηση της σκέψης μας σε καταθλιπτικά θέ-
ματα και δεδομένα. 

Σε αυτήν την παγίδα πέφτουν συχνά οι κα-
ταθλιπτικοί ασθενείς. Έχει μπει περιοριστικό 
φίλτρο, το οποίο περιορίζει τις αναζητήσεις 
του μυαλού τους μόνο σε απαισιόδοξα θέ-
ματα. Όπου και να στρέψουν την ματιά τους, 
το ενδιαφέρον τους εστιάζεται μόνο σε αρνη-
τικά δεδομένα. Μια ασθενής μου έλεγε ότι α-
κόμα και σε κέντρο διασκέδασης όταν την πή-
γαιναν, για να της φτιάξουν την διάθεση, αυ-
τή έβλεπε γύρω της τον κόσμο να διασκεδά-
ζει και να γελά και σκεφτόταν, πόσο μάταια ή-
ταν όλα αυτά, τη στιγμή που όλοι αυτοί γύρω 
της κάποια μέρα θα πεθάνουν και θα τους φά-
νε τα σκουλήκια!

Κάποιοι καταθλιπτικοί ψάχνοντας στα δεδομέ-
να του παρελθόντος τους, ανασύρουν τύψεις 
και ενοχές, για πράξεις και σκέψεις που έκαναν 
παλιά. Έτσι, γίνονται αυτομομφικοί και κάποιες 
φορές μπορεί να φτάσουν να γίνουν και αυτο-
καταστροφικοί. Πηγαίνουν στην αστυνομία να 
παραδοθούν για παραπτώματα του παρελθό-
ντος ή ακόμα μπορεί και να αυτοκτονήσουν κά-

τω από το βάρος των τύψεών τους.
Ένας γέρος Κρητικός 85 ετών, είχε προσπαθή-

σει να κόψει το πέος του, γιατί όπως μου εκμυ-
στηρεύτηκε όταν ήταν 18 ετών, είχε κάνει σεξ 
με την ξαδέλφη του, η οποία σημειωτέον ή-
ταν μεγαλύτερή του. Αυτός ο άνθρωπος ήταν 
αδύνατο να ανασύρει από την μνήμη του κάτι 
ευχάριστο. Ακόμα και για τα παιδιά του και τα 
εγγόνια του, έλεγε ότι ήταν καταραμένα και θα 
τα έβρισκε μεγάλη καταστροφή. Όταν μιλού-
σα μαζί του, μου ήρθε στο μυαλό η Φόνισσα 
του Παπαδιαμάντη. Βέβαια μετά από μερικές ε-
βδομάδες, λαμβάνοντας αντικαταθλιπτικά φάρ-
μακα, το φίλτρο που περιόριζε το συναίσθημα 
διευρύνθηκε και ο παππούς άρχισε και πάλι να 
χαίρεται τη ζωή του.

Μερικές φορές, όταν η μελαγχολία είναι βα-
θειά, το μυαλό των καταθλιπτικών κατασκευ-
άζει απαισιόδοξα και αρνητικά σενάρια, γύρω 
από πράγματα και καταστάσεις, που ένας φυ-
σιολογικός δεν θα μπορούσε να φανταστεί κάτι 
αρνητικό. Φτάνει σε αυτό που ονομάζουμε πα-

ραληρητική μελαγχολία. Ένας ασθενής μου κά-
ποτε, τις ομιλίες που ακουγόταν από το διπλα-
νό δωμάτιο, τις εκλάμβανε ως ψαλμωδίες, πι-
στεύοντας ότι είναι αμαρτωλός και τον περιμέ-
νει η κόλαση, από την οποία ακούγονται.

Με τη χορήγηση αντικαταθλιπτικών διευρύ-
νονται τα φίλτρα του συναισθήματος. Σε μερι-
κές όμως περιπτώσεις, η διεύρυνση είναι τό-
σο μεγάλη, που το μυαλό δεν μπορεί να εστι-
άσει κανονικά. Οι σκέψεις περνάνε, η μια με-
τά την άλλη, γρήγορα. Ο ασθενής, γιατί για α-
σθενή πλέον πρόκειται, έχει ιδεόρροια. Μιλά 
πολύ και είναι δύσκολο να τον διακόψεις. Έχει 
λογόρροια. Ο συνειρμός συχνά τον οδηγεί από 
το ένα θέμα στο άλλο. Έχει δηλαδή ιδεοφυ-
γή. Δεν μπορεί να επικεντρωθεί σε ένα θέμα: 
Σήμερα είναι Σάββατο και αύριο Κυριακή, δη-
λαδή η ημέρα του Θεού, που μας βλέπει από 
ψηλά, «εκεί ψηλά στο Υμηττό υπάρχει κάποιο 
μυστικό» που λέει και το τραγούδι…

Αυτή η κατάσταση στην Ψυχιατρική λέγεται 
μανία και αποτελεί τον αντίποδα της κατάθλι-
ψης. Η αντικαταθλιπτική αγωγή μπορεί να ο-
δηγήσει μερικούς επιρρεπείς ασθενείς σε μα-
νία. Να τους διευρύνει δηλαδή τα φίλτρα πε-
ρισσότερο από το κανονικό.

Τα φίλτρα είναι απαραίτητα προκειμένου να 
γίνεται αποτελεσματική αναζήτηση δεδομένων. 
Με όσο περισσότερους περιορισμούς έχει συ-
νηθίσει να λειτουργεί το μυαλό μας, τόσο πιο 
πολύ μπορεί να επικεντρωθεί σε μια εργασία. 
Αντίθετα, όσο λιγότερους περιορισμούς έχει 
μάθει να βάζει, τόσο πιο ανοικτό στη φαντασία 
και σε νέες ανακαλύψεις είναι επιρρεπές. Είναι 
γνωστό ότι οι μεγάλοι εφευρέτες ήταν άνθρω-
ποι λίγο «φευγάτοι». Μάλιστα σήμερα ξέρου-
με ότι άλλοι είναι εκείνοι που έχουν τις νέες ιδέ-
ες και άλλοι εκείνοι που τις τελειοποιούν, ώστε 
να είναι εφαρμόσιμες. Οι πρώτοι έχουν συνηθί-
σει να σερφάρουν χωρίς περιορισμούς, ενώ οι 
τελευταίοι περιορίζουν τους συνειρμούς τους 
στο συγκεκριμένο πεδίο που τους απασχολεί 
και έχουν να επιλύσουν.  

(Το κείμενο αυτό αποτελεί προδημοσίευση από το βι-
βλίο «απλά μαθήματα Ψυχιατρικής»)

Φίλτρα του ανθρώπινου εγκεφάλου
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Με όσο περισσότερους 
περιορισμούς έχει συνηθίσει να 
λειτουργεί το μυαλό μας, τόσο 
πιο πολύ μπορεί να επικεντρωθεί 
σε μια εργασία. Αντίθετα, όσο 
λιγότερους περιορισμούς έχει 
μάθει να βάζει, τόσο πιο ανοικτό 
στη φαντασία και σε νέες 
ανακαλύψεις είναι επιρρεπές

Αν δεχθούμε ότι ο εγκέφαλος είναι ένας υπέροχος υπολογιστής, τότε είναι επόμενο να θεωρήσουμε 
ότι αυτός διαθέτει και μια μηχανή αναζήτησης. Ένα νευρωνικό σχηματισμό, που είναι υπεύθυνος για 
την αναζήτηση και την προβολή στην οθόνη του μυαλού μας, δεδομένων και παραστάσεων, που είναι 
αποθηκευμένα στη μνήμη. Προφανώς προκειμένου να γίνει ευκολότερη, η αναζήτηση στον υπολογιστή 
μας, η μηχανή αναζήτησης διαθέτει κάποια φίλτρα, δηλαδή περιορίζει την αναζήτησή μας, βάζοντας 
προϋποθέσεις και περιορισμούς. 


