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J^jlv ai πλατειά διαδομένο βτι ίσο καί άν είναι στενά δε
μένος ό νους μέ τό σώμα, άποτελεϊ κάτι τό ξεχωριστό
καί τό άνεξάρτητο άπό τό σώμα. Μέ βάση αύτή τήν άντίληψη 6 νους «έμψυχώνει» τό σώμα καί τό κάνει Ικανό νά
κινεί τά μέλη του, νά δέχεται τούς έρεθισμούς του έξωτερικοϋ κόσμου καί νά έπενεργεΐ σ’ αύτόν. Ή ύπαρξή του
6μως δέν έξαρταται άπό τό σώμα. "Ετσι, ένώ σ’ βρισμένες
δραστηριότητες ό νους χρησιμοποιεί τό σώμα σέ άλλες του
δραστηριότητες δέν τό χρησιμοποιεί. Π.χ. ό νους χρησιμο
ποιεί τό σώμα στίς αισθησιακές του δραστηριότητες, άλλά
στίς «καθαρότερες» διανοητικές καί πνευματικές δραστη
ριότητες δέν τό χρησιμοποιεί.
*Η άντίληψη αύτή είναι πολύ παλιά. "Έτσι, μερικοί
πρωτόγονοι λαοί πίστευαν δτι ή ψυχή είναι μιά λεπτή άεριώδης ούσία—αύτό σήμαινε στήν άρχή ή έννοια «πνεύμα»—
πού κατοικεί στό σώμα, άλλά πού μπορεΐ καί νά φύγει άπ’
αύτό καί νά συνεχίσει μιά αυθύπαρκτη ύπαρξη. Μέ βάση
τό συλλογισμό αύτό ή ψυχή έγκαταλείπει τό σώμα κατά
τήν διάρκεια του βπνου καί ξαναμπαίνει σ’ αύτό άπό τό
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στόμα. Καμμιά φορά στό κοοώ σώμα μπορεΐ νά τρυπώσει
χαΐ μιά κακή ψυχή, όπότε καί τό «κατακτάει». *0 έπιληπτικός ή έκεϊνος πού σεληνιάζεται ύποφέρει άπό κάποιο
δαιμονικό πνεϋμα, πού ϊχει τρυπώσει στό σώμα του. Άπό
τήν πρωτόγονη αύτή άντίληψη γιά τήν ψυχή ξεπήδησε ή άτίληψη γιά τήν έπιβίωση της ψυχής καί μετά τό θάνατο
του σώματος καί τό ίτι ή ψυχή προϋπήρχε της γέννησης
τοΰ σώματος.
01 Ίδεαλιστικές φιλοσοφικές θεωρίες γιά τό νοΰ, σέ
τελευταία άνάλυση, είναι ούσιαστικά λεπτοδουλεμένες καί
σέ όρθολογιστική τάξη βαλμένες οΐ προλήψεις αυτές.
’Ανάμεσα στίς τέτοιες λεπτοδουλεμένες καί όρθολογικά
βαλμένες θεωρίες, είναι καί αύτή πού ύποστηρίζει 6τι 6 νοΰς
καί τό σώμα είναι δυό διαφορετικές ούσίες : ή πνευματική
καί ή ύλική ούσία. Ή ύλική ουσία, δηλαδή τό σώμα, ίχει
διαστάσεις, βάρος καί κινείται στό χώρο. *Η πνευματική
ούσία ή νους, είναι οί σκέψεις οΐ γνώσεις, τά αισθήματα καί
οί έπιθυμίες. Ή άποψη αύτή ύποστηρίζεται καί σήμερα
πολύ πλατειά. ’Εξακολουθούν νά πιστεύουν βτι ιδιότητες 6πως ή σκέψη, τό αίσθημα κλπ., διαφέρουν τόσο πολύ
άπό τΙς Ιδιότητες της ύλης, ώστε ίσο στενά καί άν είναι δε
μένα ή σκέψη καί τά αισθήματα μέ τήν βπαρξη καί τήν
κατάσταση τοϋ σώματος, άνήκουν σέ κάποια άϋλη ούσία,
τό νοϋ, πού είναι κάτι διαφορετικό άπό τό σώμα.
01 Ιδεαλιστές φιλόσοφοι, πού Θεωρούν βτι 6 νοΰς είναι
κάτι διαφορετικό άπό τό σώμα, υποστηρίζουν ίτι οί σκέ
ψεις, τά αισθήματα κλπ. δέν είναι προϊόντα κάποιας υλι
κής διαδικασίας. Ά ν σκεφτόμαστε, ύποστηρίζουν, άν αι
σθανόμαστε καί άν ένεργοΰμε διανοητικά, ή συμπεριφορά
μας αύτή δέν πρέπει νά έξηγηθεΐ άπό τΙς συνθήκες της υλι
κής μας ύπαρξης, άλλά άπό τήν άνεξάρτητη λειτουργία τοϋ
νοϋ μας. Παραδέχονται ίτι ό νοΰς χρησιμοποιεί τά ίργανα
του σώματος. Ή διανοητική μας ίμως συμπεριφορά, καθο

του σώματος. Ή διανοητική μας ίμως συμπεριφορά, καθο
ρίζεται άπό τό γεγονός 6τι τό σώμα έμψυχώνεται, ένημ3-
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ρώνεται καί έλέγχεται άπό μιά άϋλη άρχή, ή μιά πνευμα
τική ύπαρξη, τό νοϋ.
Οί ίδεαλιστικές αύτές θεωρίες πού είναι πολύ διαδομέ
νες, καταπολεμήθηκαν άπό πολύ παλιά άπό τΙς αντίθετες,
τΙς ύλιστικές άπόψεις. Ό ύλισμός βχι μόνο δέν χωρίζει τό
σώμα άπό τό νοϋ, άλλά υποστηρίζει δτι δλες οί διανοητι
κές έργασίες, είναι άμεσα δεμένες μέ τά ιδιαίτερα σωματι
κά δργανα καί δέν μπορούν νά ύπάρξουν χωρίς αύτά. "Ολες
οί συνειδησιακές καί διανοητικές δραστηριότητες τοϋ αν
θρώπου, έχουν τήν άφετηρία τους σέ ύλικές ουσίες. "Ετσι
σ’ άντίθεση μέ τήν άποψη δτι οί τέτοιες δραστηριότητες
είναι άποκλειστικά δημιουργήματα τοϋ νοϋ, ό ύλισμός ύποστηρίζει δτι δ ίδιος ό νοΰς είναι προϊόν—τό άνώτερο προ
ϊόν—της δλης.
Ό σύγχρονος υλισμός, έξοπλισμένος μέ τά συμπερά
σματα των έπιστημονικών έρευνών στίς μορφές της όργανικής ζωής καί μέ τή θεωρία της έξέλιξης, είναι σέ θέση
νά δώση άποφασιστική άπάντηση στήν ίδεαλιστική αντίλη
ψη γιά τό νοϋ. *0 νοΰς είναι προϊόν της έξελικτικά άναπτυσσόμβνης ζωής. Οί ζωντανοί όργανισμοί πού έχουν φτάσει σ’ Ινα κάποιο έπίπεδο άνάπτυξης τοϋ νευρικοϋ τους συ
στήματος, δπως όρισμένα ζώα, μποροϋν νά άναπτύξουν
καί μία κάποια μορφή συνείδησης. Καί στήν πορεία της
έξέλιξης, ή συνείδηση αύτή έφτασε κάποτε στό στάδιο της
σκέψης καί της δραστηριότητας τοϋ άνθρώπινου μυαλοϋ.
Οί διανοητικές έργασίες, άπό τίς κατώτερες μέχρι τίς πιό
άνώτερες είναι λειτουργίες τοΰ σώματος, λειτουργίες της

Οί διανοητικές έργασίες, άπό τίς κατώτερες μέχρι τίς πιό
άνώτερες είναι λειτουργίες τοΰ σώματος, λειτουργίες της
υλης. Ό νοΰς είναι παράγωγο της ΰλης, σέ ένα άνώτερο
έπίπεδο όργάνωσής της.
"Οταν δεχθούμε αύτό, τότε ή άποψη δτι ό νοΰς καί ή
ψυχή είναι κάτι ξέχωρο άπό τό σώμα, πού μποροΰν νά τό
αποχωριστούν καί νά ζήσουν μιά άνεξάρτητη ύπαρξη, έξαφανίζεται. Νοΰς χωρίς σώμα είναι παραλογισμός. Ό νους
δέν μπορεΐ νά ύπάρξει έξω καί χωριστά άπό τό σώμα.
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Όταν λέμε ίτι 6 νοΰς δέν υπάρχει σαν ξεχωριστό καί
άνεξάρτητο άπό τό σώμα, δέν λέμε δτι δέν ύπάρχει διανο
ητική έργασία ή δτι ό νοΰς τοϋ άνθρώπου είναι μύθος. Α 
σφαλώς ό νοΰς, ή συνείδηση, ή σκέψη, τό αίσθημα κλπ.
είναι μια τιραγματιχότητα. Ό ύλισμός δέν άρνεΐται τήν
πραγματικότητα τοϋ νοϋ. Εκείνο πού άρνεΐται ό ύλισμός,
είναι βτι ύπάρχει κάτι άνεξάρτητο άπό τό σώμα, πού λέγε
ται νοΰς. Ό νοϋς δέν είναι κάποιο πράγμα ή κάποια ούσία
άνεξάρτητη άπό τό σώμα.
Ή άποψη αύτή μπορεΐ νά φωτισθη μέ ένα παράδειγ
μα παρμένο άπό τήν καθημερινή μας όμιλία, δταν κάνουμε
λόγο γιά «τό νοϋ». Οΐ άστοί φιλόσοφοι καί Θεολόγοι έπενόησαν τήν άποψη βτι ό νοϋς ύπάρχει άφ’ έαυτοΰ, ίτι έχει
δικά του γνωρίσματα καί ιδιότητες άνεξάρτητες άπό τό
σώμα. Μά τίποτα άπ’ 6λα αύτά δέν Ισχύει στήν πρακτική
ζωή, βταν μιλάμε για τό νοϋ (Χ).
01 "Αγγλοι βταν συζητούν μπορούν νά ρωτήσουν :
«What’e in your mind?» (Τί έχετε στό νοϋ σας ή στό
μυαλό σας). Καί μέ τήν έρώτηση αύτοί έννοοϋν : «Τί σκε
φτόσαστε ;». Καί πιό γενικά είναι μιά παραλλαγή της γενι
κής έρώτησης. «Τί κάνετε ;» («Wha* are yi<u doing?»),

φτόσαστε ;». Καί πιό γενικά είναι μιά παραλλαγή της γενι
κής έρώτησης. «Τί κάνετε ;» («Wha* are yi<u doing?»),
Ή έρώτηση αύτή δέν σημαίνει καθόλου δτι υπάρχει κά
ποιο πράγμα άνεξάρτητο άπό τό σώμα πού λέγεται «νοΰς».
Μιά άνάλογη σημασία έχουν καί οί φράσεις : «Έχετε
θαυμάσιο νοΰ («you have a first-rate tnind») ή «Έχετε
βρώμικο νοΰ» (you have a dirty mind), ή βτι έπρεπε νά
διορθώσετε τό νοΰ σας (you ought to improve your
mind»)2. "Ολες αύτές οΐ φράσεις άναφέρονται σέ κάτι πού
1. Σ τή ν ά γγλική γλώσσα μέ τή ν έννοια mind έννοοΰν τό
νοΰ, τό π νεύ μ α , τή νόηση. Κ αί τό π α ρ ά δειγμ α στη ρ ίζετα ι α 
κριβώ ς στήν (βιο μ ο ρ φ ία 'τώ ν ά γγλικώ ν (σ.τ.μ.).
2. Κ αί έβώ στη ρ ίζετα ι στήν έννοια τή ς λέξης mind πού
στά ά γγλικά προσφ έρει θ α υ μ ά σιο περιεχόμενο γιά νά α να πτύξει
τ ις σκέψεις του ό συγγραφέας (σ.τ.μ.).
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κάνετε. Καί άν πεθάνετε ή δεχθείτε έναν τραυματισμό στό
μυαλό ή σέ άλλο καίριο σημείο καί έπέλθη διαταραχή τοϋ
μυαλοϋ, τότε οΐ παρατηρήσεις αύτές δέν Ισχύουν. Κι’ αύ
τό, γιατί οΐ δραστηριότητες στίς όποιες άναφέρονται δέν
μπορούν νά γίνονται, άφοΰ τό βργανο πού τΙς έκανε έχει
καταστραφεΐ.
Κάθε Ανθρωπος είναι προικισμένος μέ νοϋ, πού ύπάρ*
χει έφ’ βσον ό άνθρωπος σκέφτεται, αίσθάνεται κλπ. Μά
ίλα αύτά είναι δραστηριότητες καί λειτουργίες τοΰ άνθρώπου, ένός ύλικοϋ βντος, ένός ένοργάνου σώματος καί έξαρτώνται άπό τά άντίστοιχα σωματικά βργανα. 01 δραστηρι
ότητες αύτές ξεπηδαν καί άναπτύσσονται σ’ ένα δοσμένο
σώμα, πού έχει μιά δική του όργάνωση καί ζεΐ σέ καθορι
σμένες συνθήκες ζωής. Όταν καταστρέψουμε τό σώμα ή
τά ϊργανά του, καταστρέφουμε καί αύτές τΙς δραστηριότη

σμένες συνθήκες ζωής. Όταν καταστρέψουμε τό σώμα ή
τά ϊργανά του, καταστρέφουμε καί αύτές τΙς δραστηριότη
τες. Όλες οί διανοητικές λειτουργίες καί δραστηριότητες
πού λέγεται δτι είναι προϊόντα τοϋ νοΰ, σάν κάτι ξεχωρι
στό άπό τήν δλη, είναι λειτουργίες ή δραστηριότητες ένός
ζωντανοϋ ύλικοϋ όργανισμοΰ. Ό νοΰς είναι προϊόν ένός ύλικοΰ όργανισμοΰ.
Η Σ Υ Ν Ε ΙΔ Η Σ Η Κ Α Ι Τ Ο Ν Ε Υ Ρ ΙΚ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α

Δέν είναι Ικανό νά σκέφτεται καί νά αίσθάνεται κάθε
σώμα, άλλά μόνο τά όργανικά καί ζωντανά σώματα. Καί
άκόμη δέν έκδηλώνονται σέ κάθε ζωντανό σώμα βλες έκεΐνες οί δραστηριότητες πού έχουν σχέση μέ τήν άνάπτυξη
τοΰ νοΰ. Ή έμφάνιση τοΰ νοΰ είναι ένα γεγονός πού είναι
δεμένο μέ τήν άνάπτυξη ένός κεντρικοΰ νευρικοΰ συστήμα
τος στά ζώα.
Όταν τά ζωντανά σώματα έχουν άναπτυγμένο τό νευ
ρικό τους σύστημα καί βταν άπό τό κεντρικό νευρικό σύ
στημα έχει «ιαπτυχθεΐ τό μοαλό, τότε προβάλλουν καί οί
στοιχειώδεις λειτουργίες τοΰ νοΰ, ή συγκέντρωση τών αί2

18
σθήσεων. Καί μέ τήν πάρα πέρα. άνάπτυξη τοϋ έγκεφάλου
—τοΰ φλοιοΰ καί των άνωτέρων κέντρων πού συναντάμε
στόν άνθρωπο—έμφανίζονται καί οΐ άνώτερες λειτουργίες
της νόησης καί ή λειτουργία της. σκέψης. Τό μυαλό (ό έγκέφαλος) γίνεται τό βργανο της σκέψης. Ή σκέψη είναι
μιά λειτουργία πού κάνει τό μυαλό.
Ελάχιστοι άνθρωποι σήμερα άμφισβητοΰν τά καλά θε
μελιωμένα αύτά γεγονότα. Παρ’ βλα αύτά υπάρχουν θεω
ρίες καί πίστεις πλατειά διαδομένες, πού ύποστηρίζουν τά

ρίες καί πίστεις πλατειά διαδομένες, πού ύποστηρίζουν τά
άντίθετα. Καί τέτοιες πίστεις π.χ. είναι έκεΐνες πού πι
στεύουν στή μετά θάνατο ζωή τής ψυχής. ΑύτοΙ πού τά πι
στεύουν λένε άκόμα πώς στή μελλοντική μας, μετά θάνατο
ζωή πολλά πράγματα θά μας γίνουν πιό καθαρά απ’ δτι
στήν έπίγεια ζωή. Μ’ άλλα λόγια πιστεύουν ίτι ό νοϋς μας
δέν μπορεΐ νά φτάσει στήν πλήρη του άνάπτυξη, παρά μό
νο μετά τόν θάνατο. Πιστεύουν 8τι γιά νά φτάσουν οί σκέ
ψεις μας στήν τελειότητα πρέπει νά άναπτύσσονται μακρυά
άπό τό μυαλό. Καί δτι θά φτάσουν σέ πλήρη τελειότητα, 6ταν δέν θά ύπάρχει μυαλό γιά νά σκεφτόμαστε.
Ό Λένιν υποστήριζε βτι γιά νά φτάσουμε σέ «άνάλυση
καί έξήγηση» μιας διαδικασίας τοΰ νοΰ, γιά νά καταλάβου
με τή φύση της καί τήν προέλευσή της, θά πρέπει νά «κά
νουμε άμεση μελέτη τοϋ ύλικοϋ ύποστρώματος τών διανοη
τικών φαινομένων, δηλαδή της διαδικασίας τοΰ νευρικοΰ
συστήματος». (Ποιοι είναι οΐ φίλοι τον Λαον κλπ. Μέρος /).
ΤΙς βάσεις αύτης της μελέτης τη< έβαλε ή σύγχρονη φυ
σιολογία Ή πιό σημαντική έργασία στόν τομέα αύτό είναι
τό έργο τοΰ Ρώσου φυσιολόγου Ίβάν Παυλώφ.
Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ο Σ

Κ Α Ι Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν

Πρίν άπό τόν Παυλώφ πίστευαν πώς τό νευρικό σύ
στημα γενικά έκτελοϋσε τήν πρωταρχική λειτουργία τοϋ
συνδυασμοϋ τών πράξεων τών διαφόρων μερών τοΰ δργανι-
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σμοΰ. Ό Σέρ Τσάρλς Τσέριγκτον άποκαλοΰσε τή διαδικα
σία αύτή «πλήρη δραστηριότητα τοϋ κεντρικού νευρικού
συστήματος. Αντίθετα δ Παυλώφ έπέμεινε στήν άνάγκη

συστήματος. Αντίθετα δ Παυλώφ έπέμεινε στήν άνάγκη
νά έρευνηθη £νας δεύτερος τεράστιος τομέας της φυσιολο
γίας τοΰ νευρικού συστήματος». *0 Παυλώφ θεωρούσε το
νευρικό σύστημα σαν «2να σύστημα πού κατά πρώτο λό
γο άποκαθιστα επαφή καί σχέσεις, 6χι ανάμεσα στά διάφο
ρα ίργανα τοΰ σώματος, δπως πίστευαν μέχρι τότε, άλλά
άνάμεσα στόν δργανισμό σάν σύνολο καί στό περιβάλλον
του».
Ή βασική λειτουργία τοΰ κεντρικού νευρικού συστήμα
τος, δέν είναι απλώς νά ρυθμίζει τή λειτουργία τών διαφό
ρων μερών τοΰ όργανισμού μεταξύ τους, άλλά νά ρυθμίζει
τή λειτουργία ολοκλήρου τοΰ όργανισμοΰ, στίς σχέσεις του
μέ τό περιβάλλον.
Μέ τή λειτουργία τοΰ νευρικού συστήματος τό ζώο
στήν πορεία της δραστηριότητάς του δημιουργεί πολύπλο
κες σχέσεις μέ τό περιβάλλον του, χάρη στίς όποιες κα
τορθώνει νά ζεΐ μέσα σ’ αύτό τό περιβάλλον, νά συγκεν
τρώνει πληροφορίες καί νά άντιδρα κάτω άπό καθορισμέ
νες συνθήκες καί μέ καθορισμένο τρόπο. "Ετσι τό ζώο δέ
νεται μέ τό περιβάλλον του κατά τέτοιο τρόπο, πού εϊναι
ενήμερο τοΰ τί συμβαίνει γύρω του, αντιδράει άνάλογα μέ
τήν περίσταση καί επενεργεί καί αύτό μέ τή σειρά του στό
περιβάλλον του. Γιά νά κάνει 6λα αύτά, τό ζώο χρησιμο
ποιεί τά ίργανα τών αίσθήσεων, τά άκρα του καί τό 6ργανο πού έλέγχει ίλη τή διαδικασία αύτή : τό μυαλό (εγκέ
φαλο).
Τό άπλούστερο είδος άνακλαστίκοΰ, άς πούμε ενας έρεθισμός πού δέχεται τό βργανο αίσθήσεως καί προκαλεΐ μιά
μυϊκή άπάντηση, άποτελεΐ μιά σχέση ή μιά σύνδεση τοΰ
ζώου μέ τό περιβάλλον. Ό κάθε συγκεκριμένος έρεθισμός,
προκαλεΐ καί μιά άνάλογη άπάντηση. Αύτό δμως καθορίζει
καί τή δημιουργία ένεργητικών σχέσεων τοΰ ζώου μέ τό
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περιβάλλον. Ό Παυλώφ άπέδειξε βτι ή δημιουργία ένεργητιχών σχέσεων άνάμεσα στό ζώο καί στό περιβάλλον του,
άρχίζει άπό καθορισμένες καί σταθερές συνδέσεις τοϋ ζώου
μέ τόν έζωτερικό κόσμο πού λέγονται μή έξαρτημένα Ανα
κλαστικά καί άναπτύσσονται μέ τή δημιουργία προσωρι
νών καί ποικίλων σχέσεων, πού λέγονται έξαρτημένα αν
τανακλαστικά.
Γιά νά μελετήσει τήν άνάπτυξη τών άνακλαστικών, 6
Παυλώφ χρησιμοποίησε ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο :
βτι οϊ σιελογόνοι άδένες τών ζώων βγάζουν σάλιο μόλις
προετοιμάζονται νά πάρουν τήν τροφή τους. “Ετσι βταν πα
ρουσιάσουν σ’ ένα σκύλο τροφή, βγάζει άμέσως σάλιο. Αύ
τό είναι ένα άπλό μή έξαρτημένο άνακλαστικό. "Οταν ό
σκύλος βρίσκεται μπροστά σέ φαγητό τρέχουν τά σάλια
του. Ό Παυλώφ σέ συνέχεια άνακάλυψε πώς άν χτυπάμε
ένα κουδούνι τήν ώρα πού θά παρουσιάζουμί στό σκύλο
τήν τροφή, ύστερα άπό λίγο καιρό, ό ήχος μόνον τοΰ κουδουνιοϋ είναι άρκετός γιά νά τρέξουν τά σάλια του, έστω
καί άν δέν τοΰ προσφέρουμε τροφή. Αύτό τό όνόμασε έξαρ
τημένο άνακλαστικό. Μέ βάση καθορισμένες συνθήκες,
δηλαδή μέ τό συνδυασμό της τροφής μέ τό κουδούνι, πού
έπαναλήφθηκε πολλές φορές, ό σκύλος άρχισε νά άντιδρα
μόνο μέ τό άκουσμα τοΰ κουδουνιοΰ καί άς μήν τοϋ δίνε
ται τροφή. Μέ άλλα λόγια, ό σκύλος συνήθισε νά συνδυάζει
τήν τροφή μέ τό κουδούνι καί περιμένει τροφή μόλις άκού σει τό κουδούνι Γι* αύτό καί προετοιμάζεται γιά τήν τρο
φή του καί άς μήν τήν λάβει.
’Ενώ τά μή έξαρτημένα άνακλαστικά είναι ένα μέρος
της κληρονομικότητος τών ζώων, πού άναπτύχθηκαν στήν
πορεία τής έξέλιξης τών είδών, τά έξαρτημένα άνακ! -τι·
κά έμφανίζονται στήν πορεία τής ζωής τών ξεχωριστών
άτόμων. Καί άπό τή στιγμή πού θά δημιουργηθοΰν μποροΰν νά άλλοιωθοΰν ή νά καταστραφοΰν. Έτσι, άφοΰ περάσει άρκετό διάστημα πού θά χτυπάει τό κουδούνι χωρίς
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νά δίνεται καί ή τροφή, ό σκύλος θά πάψει νά άντιδράει
στό κουδούνι. Μπορεΐ άκόμα νά συνηθίσει 6 σκύλος νά άντιδράει δχι σέ κάθε ήχο κουδουνιού, άλλά σέ όρισμένο μόνο
χτύπημα κ.λ.π.
Ό μηχανισμός τών ανακλαστικών βρίσκεται στόν έγκέφαλο, στό σημείο άκριβώς πού ένώνονται τά κέντρα τών
αισθήσεων καί της κινήσεως. Τά κέντρα τών αισθήσεων δια
φέρουν άπό τά κέντρα κίνησης. Ό ρόλος τών πρώτων είναι
νά δέχονται μηνύματα καί τών δεύτερων νά στέλνουν. Καί
είναι συνδεμένα κατά τέτοιο τρόπο, πού βταν ένα μήνυμα
φτάνει άπό τό αισθητήριο δργανο στό αντίστοιχο κέντρο,
τό μήνυμα αύτό μεταβιβάζεται αμέσως στό άνάλογο κέν
τρο κίνησης καί κείνο μέ τη σειρά του στέλνει μήνυμα
στούς μϋς, στούς άδένες κ.λ.π. Καί έτσι σέ ένα δοσμένο έρεθισμό έχουμε καί μιά άνάλογη άπάντηση.
Λοιπόν ένα μή έζαρτημένο άνακλαστικό στηρίζεται σέ
μιά καθορισμένη καί σταθερή σύνδεση πού ύπάρχει άνάμεσα
στά κέντρα τών αισθήσεων καί της κινήσεως τοϋ έγκεφάλου. Καί τά έξαρτημένα άνακλαστικά στηρίζονται σέ προ
σωρινές, ποικίλες καί έξαρτημένες σχέσεις πού δημιουργοΰνται άνάμεσα στά κέντρα τών αισθήσεων καί τών κινήσεων,
μέσα στήν πορεία της ζωής τοΰ ζώου.
Τέτοιες σχέσεις άνάμεσα στά κέντρα τών αισθήσεων καί
της κινήσεως μέσα στόν έγκέφαλο τών ζώων, άποτελοΰν
καί σχέσεις άνάμεσα στό ζώο καί στόν έξωτερικό κόσμο.
Γιατί ό ρόλος τών σχέσεων αύτών μέσα στόν έγκέφαλο τών
ζώων, «ΐναι νά συνδέσουν τό ζώο μέ τόν έξωτερικό κόσμο,
δηλαδή μέ τό περιβάλλον μέσα στό όποιον ζεΐ.
Έτσι ή μή έξαρτημένη σχέση τροφή—σάλιο μέσα στόν
έγκέφαλο τοΰ σκύλου, συνδέει τό σκύλο μέτό περιβάλλον
του κατά τέτοιο τρόπο, πού ίταν του προσφέρεται τροφή
νά προετοιμάζεται γιά νά τή φάει καί νά τή χωνέψει. Καί
ή έξαρτημένη σχέση κουδούνι—σάλιο, μέσα στόν έγκέφα
λο τοΰ σκύλου συνδέει τό σκύλο μέ τό περιβάλλον του, κα

