
9ο Κεφάλαιο  –  Νευρικό Σύστημα 

 

 
 
 

 
 
 

Το μαιτεχμιακό σύστημα συνδέεται με τμήματα του μετωπιαίου κι κροταφικού 

λοβού ( τμήματα των εγκεφαλικών ημισφαιρίων ,ονομασμένα σύμφωνα με το κρανιακό 

οστό που τα καλύπτει) . Το ίδιο  σχετίζεται με τον έλεγχο του κυκλώματος του 

χρόνιου πόνου κι των συναισθημάτων. Μάλιστα, μεγάλο μέρος αυτού 

ελέγχει το υποσυνείδητο  του ανθρώπου, ενώ λιγότερο το συνειδητό. Το μαιτεχμιακό 

σύστημα , επιπλέον , απαρτίζεται από τα εξής επιμέρους τμήματα : 

 την αμυγδαλή 

 τον ιππόκαμπο 

 την ψαλίδα 

 τα μαστοειδή σωμάτια 

 την υπόφυση  

 τον υποθάλαμο 

 τον έλικα προσαγωγίου 

 τον προμετωπιαίο φλοιό 



9ο Κεφάλαιο  –  Νευρικό Σύστημα 

 τον νησιδιακό φλοιό και 

 τα βασικά γάγγλια. 

 

 

  ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΑΙΤΕΧΜΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Τα μέρη του μαιτεχμιακού συστήματος έχουν σημαντικό ρόλο κι 

επιτελούν διάφορα έργα τα οποία σχετίζονται με τον πόνο κι το άγχος. 

 

Στην αμυγδαλή , οι προσλαμβάνουσες πληροφορίες ( που σχετίζονται με τα 

συναισθήματα) συζεύγονται. Η αμυγδαλή είναι , ακόμα, υπεύθυνη για τον τρόπο 

αντίληψης των πληροφοριών αυτών. Π.χ. Ο φόβος, η απειλή και το άγχος  

προέρχονται από τις πληροφορίες που συλλέγει ( Οτιδήποτε , δηλαδή ,κρίνεται ως απειλή 

από το εξωτερικό περιβάλλον (Μάχη ή Φυγή)). Κάποιες απειλές , μάλιστα , οι οποίες 

φαίνεται να επιδρούν στην προσωπικότητα , μεταφέρονται στην αμυγδαλή. Βέβαια, 
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υπάρχουν κι άλλα συναισθήματα που εμπλέκονται με την λειτουργία της αμυγδαλής. 

Τέτοια είναι, η μνήμη παλαιότερων γεγονότων με συναισθηματική φόρτιση ( ασυνείδητη 

μνήμη ) , τα οποία είχαν προκαλέσει ερεθίσματα φόβου / απειλής/ άγχους . Επιπρόσθετα, 

εφόσον η αμυγδαλή συνδεέται με τις αντιδράσεις Μάχης/ Φυγής , συνδέεται ακόμα κι με 

το συμπαθητικό νευρικό σύστημα ( Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα ). Εκτός από τα 

επινεφρίδια και την υπόφυση, η αμυγδαλή ρυθμίζει τα επίπεδα αδρεναλίνης και 

κορτιζόλης στο αίμα, ενώ εμπλέκεται και με τις ορμόνες του sex (προγεστερόνη).  

  

Ο ιππόκαμπος έχει να κάνει με την βραχυπρόθεσμη μνήμη που 

σχετίζεται με τα συναισθήματα. Έτσι κι αλλιώς, βέβαια , κανένας άνθρωπος 

δεν μπορεί να αποθηκεύσει στη μνήμη του γεγονότα δίχως το συναίσθημα. Ακόμα ο 

ιππόκαμπος , συνδέεται με την όσφρηση, υποσυνείδητη λειτουργία , ενώ ταυτόχρονα 

"παίρνει την απόφαση ποια πληροφορία κι με ποιον τρόπο θα καταχωρηθεί στην 

μακροπρόθεσμη μνήμη. Η  μείωση της διέργεσης της αμυγδαλής, ακόμα ,συμβάλλει 

στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε καλύτερα όταν 



9ο Κεφάλαιο  –  Νευρικό Σύστημα 

είμαστε σε καλή διάθεση και ικανοποιημένοι από το αντικείμενο με το οποίο 

ασχολούμαστε. 

 

Αμυγδαλή και Ιππόκαμπος δρουν αντιστρόφως ανάλογα. Αν η 

αμυγδαλή είναι αναπτυγμένη αυτό σημαίνει ότι το συμπαθητικό νευρικό σύστημα θα 

διεγερθεί , το αίμα θα έχει περισσότερη αδρεναλίνη κι κορτιζόλη και το ήπαρ, τα 

επινεφρίδια και το πάγκρεας θα χαρακτηρίζονται  από αυξημένη λειτουργία. Αντίθετα, 

αν μειωθεί η δράση του ιππόκαμπου  αυτό υποδηλώνει μνήμη μειωμένη κι σύντομη , 

μείωση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος ( με ό, τι αυτό συνοδεύεται ) και 

,ακόμα, διέργεση του εγκεφαλικού φλοιού ( νησιδιακό φλοιό, έλικα του προσαγωγίου ). 

Έτσι, το άτομο "βρίσκεται" σε κατάσταση 'μάχης και φυγής'. Επομένως , μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι άτομα που χαρακτηρίζονται από βίαιη φύση όχι μόνο "ζουν" στο 

υποσυνείδητο αλλά επίσης είναι ιδιαίτερα συναισθηματικοί! 

 

Αξίζει να σημειωθεί , επιπρόσθετα,  άλλο ένα  χαρακτηριστικό παράδειγμα από την 

αντίστροφη δράση της αμυγδαλής κι του ιππόκαμπου. Μετά από έντονη κατάσταση 

stress , όπως για παράδειγμα ένα ατύχημα, απώλεια αγαπημένου προσώπου, 

μακροχρόνια ένταση κ.α. , η λειτουργία της αμυγδαλής αυξάνεται ενώ η λειτουργία του 

ιππόκαμπου μειώνεται  ( ως μηχανισμός προστασίας ) . Με την πάροδο του χρόνου, 
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ωστόσο , η κατάσταση αυτή αλλάζει κι γίνεται ,προοδευτικά, αντίστροφα. Τότε αρχίζουν 

να εμφανίζονται τα συναισθήματα, όπως θλίψη, πένθος, θυμός κ.α. Αυτή η περίοδος 

"αποκατάστασης της ισορροπίας" έχει διάρκεια ενός χρόνου περίπου. 

 

Με την κινητική λειτουργία συνδέονται κυρίως τα βασικά γάγγλια. Όταν 

θέλουμε να εκτελέσουμε μία κίνηση, η εντολή διέρχεται αρχικά από τα βασικά γάγγλια, 

όπου εκεί συγκρίνονται οι πληροφορίες που έχουν προσληφθεί από τον θάλαμο και στη 

συνέχεια μεταφέρεται στο δικτυωτό σχηματισμό. Κατόπιν αυτού, κινούμαστε. Ακόμα, τα 

βασικά γάγγλια έχουν την ευθύνη για τον υποσυνείδητο έλεγχο της 

κινητικής λειτουργίας, η οποία σχετίζεται με τα συναισθήματα. Η κινητική 

λειτουργία λόγω των συναισθημάτων μέσω των ορμονών παρουσιάζει αλλαγές. Η 

ντοπαμίνη και η σεροτονίνη - ορμόνες χαράς- προκαλούν διέγερση στους εκτατικούς 

μύες. Συμπεραίνοντας, λοιπόν, στον χαρούμενο άνθρωπο ο θώρακας είναι προτεταμένος, 

ενώ από την άλλη στον καταθλιπτικό άνθρωπο  είναι "κυρτός" –  άρα είναι 

καμπουριαστός. 

 

έλικας του προσαγωγίου βρίσκεται στον φλοιό και η λειτουργία του σχετίζεται 

με τη συνειδητή λήψη αποφάσεων οι οποίες συνδέονται με το συναίσθημα της 

επιβράβευσης ή της τιμωρίας, το αίσθημα ενοχής, την προσωπικότητα, την ευαισθησία 

και τον εθισμό. 

 

προμετωπιαίος φλοιός βρίσκεται στο συνειδητό τμήμα του εγκεφάλου, 

σχετίζεται με την διανόηση, την εξυπνάδα, τη συναισθηματική νοημοσύνη, αλλά και με 

τον έλεγχο των συναισθημάτων. 

 

νησιδιακός φλοιός βρίσκεται, επίσης, στο συνειδητό τμήμα του εγκεφάλου. Σχετίζεται με τις 

προσλαμβάνουσες πληροφορίες, την ομοιόσταση, τη συνειδητή αντίληψη της αίσθησης – κατανόησης 
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τού τι συμβαίνει στο εσωτερικό του σώματος και στα όργανά του, την επικοινωνία και έκφραση από 

κινητικής άποψης. Σχετίζεται, δηλαδή, με τον τρόπο που στέκεται το άτομο, τις αλλαγές της έκφρασής 

του κ.α 

Ο υποθάλαμος είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα του Μεταιχμιακού συστήματος. 

Ονομάζεται "εγκέφαλος μέσα στον εγκέφαλο", λόγω της συμμετοχής του σε πάρα 

πολλές λειτουργίες. Σχετίζεται με τον έλεγχο της πείνας, της ανάγκης για υγρά, τον ύπνο, 

στην εγρήγορση, την θερμοκρασία του σώματος, την ισορροπία στις χημικές ουσίες του 

σώματος, την καρδιακή συχνότητα, το sex, την συναισθηματική κατάσταση, ενώ 

αποτελεί το κέντρο ελέγχου των ορμονικών εκκρίσεων. 

 

Ο υποθάλαμος εκκρίνει ουσίες που ελέγχουν την έκκριση ορμονών από την υπόφυση. Η 

υπόφυση βρίσκεται σε ένα κύρτωμα στην βάση του κρανίου κοντά στον υποθάλαμο, το 

Τουρκικό εφίππιο. Αυτή εκκρίνει ορμόνες που ελέγχουν με την σειρά τους την 

δραστηριότητα των ενδοκρινικών αδένων του σώματος (του θυρεοειδή αδένα, των 

αδένων στα επινεφρίδια, τους όρχεις και τις ωοθήκες). 

 

Η διαταραχή της λειτουργικότητας στο Μεταιχμιακό Σύστημα του Εγκεφάλου έχει ως 

αποτέλεσμα αισθητικές, κινητικές ή νευρολογικές διαταραχές, όπως είναι για παράδειγμα 
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ημικρανία και ο χρόνιος πόνος. 

 

 
 
 


