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Σημειώσεις για τις Κατατακτήριες Ψυχολογίας

Συνειδητή κατεύθυνση προσοχής

Εν συντομία (Εικόνα 1) 

Ο οπίσθιος βρεγματικός φλοιός δέχεται πληροφορίες από το οπτικό και ακουστικό 

σύστημα και ελέγχει το συνδυασμό των σωματικών πληροφοριών με τις πληροφορίες 

από τις αισθήσεις αυτές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

εστιάζεται η προσοχή στον 

Οι βλάβες στις περιοχές αυτές του φλοιού δεν δημιουργούν μόνο απλές αισθητικές 

ανικανότητες όπως για παράδειγμα τύφλωση κώφωση ή και
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Σημειώσεις για τις Κατατακτήριες Ψυχολογίας 

Συνειδητή κατεύθυνση προσοχής 

Εικόνα 1 

Ο οπίσθιος βρεγματικός φλοιός δέχεται πληροφορίες από το οπτικό και ακουστικό 

σύστημα και ελέγχει το συνδυασμό των σωματικών πληροφοριών με τις πληροφορίες 

από τις αισθήσεις αυτές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αντιλήψεις

στον έξω προσωπικό χώρο. 

Οι βλάβες στις περιοχές αυτές του φλοιού δεν δημιουργούν μόνο απλές αισθητικές 

παράδειγμα τύφλωση κώφωση ή και ανικανότητα αφής
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Ο οπίσθιος βρεγματικός φλοιός δέχεται πληροφορίες από το οπτικό και ακουστικό 

σύστημα και ελέγχει το συνδυασμό των σωματικών πληροφοριών με τις πληροφορίες 

αντιλήψεις και να 

Οι βλάβες στις περιοχές αυτές του φλοιού δεν δημιουργούν μόνο απλές αισθητικές 

ικανότητα αφής. Οι 
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ανικανότητες είναι πιο σύνθετες όπως για παράδειγμα διαταραχές 

χώρου της οπτικό-κινητικής ολοκλήρωσης και της 

(εικόνα 2). 

Η καταστροφή του κυρίαρχου οπίσθιου βρεγματικού φλοιού

προκαλέσει αισθητική αφασία και επιπλέον 

αντίληψης αντικειμένων διαμέσου αισθ

παρατηρείται μετά από

στερεοαγνωσία δηλαδή η ανικανότητα αναγνώρισης της μορφής των αντικειμένων 

με την αφή παρόλο που δεν υπάρχει έκδηλη 

Βλάβες στον οπίσθιο βρεγμ

με εντυπωσιακό έλλειμμα της εικόνας του σώματος και της αντίληψης των σχέσεων

μεταξύ των υποκειμένων στο χώρο, όλα 

είναι δεξιά, τότε οι ασθενείς χάνουν τη συνειδητή αντίληψη των χωρικών 

χαρακτηριστικών όλων των αισθητικών πληροφοριών από την αριστερή πλευρά του 
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ικανότητες είναι πιο σύνθετες όπως για παράδειγμα διαταραχές αντίληψης του 

κινητικής ολοκλήρωσης και της κατευθυνόμενης προσοχής

υ κυρίαρχου οπίσθιου βρεγματικού φλοιού είναι δυνατόν να 

προκαλέσει αισθητική αφασία και επιπλέον αγνωσία, δηλαδή αν

αντίληψης αντικειμένων διαμέσου αισθητικών οδών. Μία αγνωσία η οποία 

παρατηρείται μετά από βλάβη στον οπίσθιο βρεγματικό φλοιό είναι η 

δηλαδή η ανικανότητα αναγνώρισης της μορφής των αντικειμένων 

παρόλο που δεν υπάρχει έκδηλη διαταραχή των σωματοαισθητικών

Εικόνα 2 

Βλάβες στον οπίσθιο βρεγματικό φλοιό συνδέονται με αγνωσία η οποία εκδηλώνεται 

με εντυπωσιακό έλλειμμα της εικόνας του σώματος και της αντίληψης των σχέσεων

μεταξύ των υποκειμένων στο χώρο, όλα ετερόπλευρα. Για παράδειγμα, αν η βλάβη 

ι ασθενείς χάνουν τη συνειδητή αντίληψη των χωρικών 

χαρακτηριστικών όλων των αισθητικών πληροφοριών από την αριστερή πλευρά του 
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αντίληψης του 

κατευθυνόμενης προσοχής. 

είναι δυνατόν να 

, δηλαδή ανικανότητα 

Μία αγνωσία η οποία 

βλάβη στον οπίσθιο βρεγματικό φλοιό είναι η 

δηλαδή η ανικανότητα αναγνώρισης της μορφής των αντικειμένων 

διαταραχή των σωματοαισθητικών οδών.  

 

α η οποία εκδηλώνεται 

με εντυπωσιακό έλλειμμα της εικόνας του σώματος και της αντίληψης των σχέσεων 

. Για παράδειγμα, αν η βλάβη 

ι ασθενείς χάνουν τη συνειδητή αντίληψη των χωρικών 

χαρακτηριστικών όλων των αισθητικών πληροφοριών από την αριστερή πλευρά του 
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σώματος καθώς και από τον 

αισθήσεις είναι ανέπαφες οι ασθενείς αδιαφορ

για το σύνδρομο αμέλειας παραλείποντας το ντύσιμο, 

μπορεί επίσης να αρνηθούν ή να αποποιηθούν ένα προσβεβλημένο χέρι ή πόδι 

φτάνοντας μέχρι το σημείο να πουν 

επίσης δυνατόν να αρνηθούν την ύπαρξη οποιασδήποτε παράλυσης στο άκρο αυτό 

και να προσπαθήσουν να φύγουν από το νοσοκομείο νωρίτερα καθώς αισθάνονται ότι 

δεν πάσχουν από τίποτε.  

Πάσχοντες από το σύνδρομο της αμέλειας όχι μόνο αδιαφορ

τους αλλά επίσης και για τον μισό εξωτερικό χώρο

μερικές φορές σοβαρή διαταραχή της ικανότητας να αντιγράψουν σχήματα

ασθενής είναι πιθανό να σχεδιάσει ένα λουλούδι με πέταλα μόνο στη δεξιά πλευρά 

του φυτού, ή όταν του ζητηθεί να αντιγράψ

στο αριστερό μέρος και προσπαθεί να βάλει τα 12 ψηφία στο δεξιό η σχεδιάζει εκτός 

οροθετικής πλάκας (Εικόνα 3).
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σώματος καθώς και από τον αριστερό εξωτερικό ημιχώρο. Παρόλο που οι σωματικές 

αισθήσεις είναι ανέπαφες οι ασθενείς αδιαφορούν για το μισό τους σώμα

για το σύνδρομο αμέλειας παραλείποντας το ντύσιμο, πλύσιμο κλπ. 

μπορεί επίσης να αρνηθούν ή να αποποιηθούν ένα προσβεβλημένο χέρι ή πόδι 

φτάνοντας μέχρι το σημείο να πουν ποιος έβαλε αυτό το χέρι στο κρεβάτι

επίσης δυνατόν να αρνηθούν την ύπαρξη οποιασδήποτε παράλυσης στο άκρο αυτό 

και να προσπαθήσουν να φύγουν από το νοσοκομείο νωρίτερα καθώς αισθάνονται ότι 

 

Πάσχοντες από το σύνδρομο της αμέλειας όχι μόνο αδιαφορούν για το

πίσης και για τον μισό εξωτερικό χώρο. Οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν 

μερικές φορές σοβαρή διαταραχή της ικανότητας να αντιγράψουν σχήματα

ασθενής είναι πιθανό να σχεδιάσει ένα λουλούδι με πέταλα μόνο στη δεξιά πλευρά 

ταν του ζητηθεί να αντιγράψει ένα ρολόι ο ασθενής αγνοεί τα

στο αριστερό μέρος και προσπαθεί να βάλει τα 12 ψηφία στο δεξιό η σχεδιάζει εκτός 

(Εικόνα 3). 

Εικόνα 3 
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Παρόλο που οι σωματικές 

ούν για το μισό τους σώμα, πρόκειται 

κλπ. Οι ασθενείς 

μπορεί επίσης να αρνηθούν ή να αποποιηθούν ένα προσβεβλημένο χέρι ή πόδι 

ποιος έβαλε αυτό το χέρι στο κρεβάτι μου. Είναι 

επίσης δυνατόν να αρνηθούν την ύπαρξη οποιασδήποτε παράλυσης στο άκρο αυτό 

και να προσπαθήσουν να φύγουν από το νοσοκομείο νωρίτερα καθώς αισθάνονται ότι 

ούν για το μισό σώμα 

Οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν 

μερικές φορές σοβαρή διαταραχή της ικανότητας να αντιγράψουν σχήματα, π.χ. ο 

ασθενής είναι πιθανό να σχεδιάσει ένα λουλούδι με πέταλα μόνο στη δεξιά πλευρά 

ει ένα ρολόι ο ασθενής αγνοεί τα ψηφία 

στο αριστερό μέρος και προσπαθεί να βάλει τα 12 ψηφία στο δεξιό η σχεδιάζει εκτός 
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Καταγράφηκε το εξής περιστατικό μονόπλευρης οπτικής αμέλειας

με κάκωση στον δεξιό οπίσθιο βρεγματικό φλοιό 

πλατεία γνωστής πόλης περιέγραψαν αργότερα με επάρκεια ό

πλευράς της πλατείας αλλά δεν ήταν σε θέση να θυμηθούν τ

πλευράς αν και τα γνώριζαν πολύ καλά

της πλατείας, περιέγραψαν όλα τα κτίρια που δεν ήταν σε θέση να περιγράψουν 

αρχικά, αλλά όχι αυτά που περιέγραψαν αρχικά!. 

Συνοπτικά συμπεράσματα

σώματος ύστερα από βλάβη στον

ερεθίσματα στο αριστερό οπτικό πεδίο

πρόσβαση σε μνήμες προηγούμενω

οι ασθενείς αυτοί αμελούν όχι μόνο πραγματ

αντικείμενα της μνήμης. Τέλος οι β

σχέσεων αντίληψης-χώρου, α

κατευθυνόμενης προσοχής

Υπάρχει αποκατάσταση της βλάβης αυτής? Η απάντηση είναι πιθανόν ναι σύμφωνα 

με το παράδειγμα ενός ζωγράφου που του ζητήθηκε να κάνει αυτοπροσωπογραφία. 

Καθώς περνούσε ο χρόνος η αποκατάσταση ήταν αισθητή (εικόνα 4) μετά τη βλάβη

άνω αριστερά μετά από 2 μήνες, άνω δεξιά 3,5 μήνες, κάτω αριστερά 6 μήνες και 

κάτω δεξιά 9 μήνες.  

Θα δώσουμε τώρα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι οι βλάβες στον οπίσθιο 

βρεγματικό συνειρμικό φλοιό προκαλούν διαταραχές της 
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Καταγράφηκε το εξής περιστατικό μονόπλευρης οπτικής αμέλειας. Ομ

με κάκωση στον δεξιό οπίσθιο βρεγματικό φλοιό όταν εκτέθηκαν στην κεντρική 

γνωστής πόλης περιέγραψαν αργότερα με επάρκεια όλα τα κτίρια της δεξιάς 

πλευράς της πλατείας αλλά δεν ήταν σε θέση να θυμηθούν τα κτίρια της αριστερής 

γνώριζαν πολύ καλά. Όταν εκτέθηκαν στην αντιδιαμετρική πλευρά 

της πλατείας, περιέγραψαν όλα τα κτίρια που δεν ήταν σε θέση να περιγράψουν 

αρχικά, αλλά όχι αυτά που περιέγραψαν αρχικά!.  

Συνοπτικά συμπεράσματα: ασθενείς οι οποίοι αμελούν την αριστερ

σώματος ύστερα από βλάβη στον δεξιό πραγματικό λοβό αμελούν επίσης τα οπτικά 

ερεθίσματα στο αριστερό οπτικό πεδίο. Ασθενείς με σύνδρομο αμέλειας δεν έχουν 

πρόσβαση σε μνήμες προηγούμενων αντιλήψεων από την αμελημένη πλευρά

αυτοί αμελούν όχι μόνο πραγματικά εξωτερικά αντικείμενα αλλά ε

Τέλος οι βλάβες αυτές οδηγούν όχι μόνο σε δ

χώρου, αλλά όπως θα δούμε προκαλούν τη διαταραχή της 

κατευθυνόμενης προσοχής. 

κατάσταση της βλάβης αυτής? Η απάντηση είναι πιθανόν ναι σύμφωνα 

με το παράδειγμα ενός ζωγράφου που του ζητήθηκε να κάνει αυτοπροσωπογραφία. 

Καθώς περνούσε ο χρόνος η αποκατάσταση ήταν αισθητή (εικόνα 4) μετά τη βλάβη

άνω αριστερά μετά από 2 μήνες, άνω δεξιά 3,5 μήνες, κάτω αριστερά 6 μήνες και 

Θα δώσουμε τώρα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι οι βλάβες στον οπίσθιο 

βρεγματικό συνειρμικό φλοιό προκαλούν διαταραχές της προσοχής. 
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Ομάδα ασθενών 

εκτέθηκαν στην κεντρική 

λα τα κτίρια της δεξιάς 

α κτίρια της αριστερής 

. Όταν εκτέθηκαν στην αντιδιαμετρική πλευρά 

της πλατείας, περιέγραψαν όλα τα κτίρια που δεν ήταν σε θέση να περιγράψουν 

την αριστερή πλευρά του 

πίσης τα οπτικά 

Ασθενείς με σύνδρομο αμέλειας δεν έχουν 

πλευρά. Τελικά 

ικά εξωτερικά αντικείμενα αλλά επίσης 

διαταραχές των 

λλά όπως θα δούμε προκαλούν τη διαταραχή της 

κατάσταση της βλάβης αυτής? Η απάντηση είναι πιθανόν ναι σύμφωνα 

με το παράδειγμα ενός ζωγράφου που του ζητήθηκε να κάνει αυτοπροσωπογραφία. 

Καθώς περνούσε ο χρόνος η αποκατάσταση ήταν αισθητή (εικόνα 4) μετά τη βλάβη: 

άνω αριστερά μετά από 2 μήνες, άνω δεξιά 3,5 μήνες, κάτω αριστερά 6 μήνες και 

Θα δώσουμε τώρα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι οι βλάβες στον οπίσθιο 
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Ας δούμε τον ορισμό κατά William James:

συνειδητή προσοχή ενός από πολλούς ταυτόχρονο

εστίαση, η προσήλωση του συνειδητού είναι από τα πρωταρχικά χαρακτηριστικά 

Σημαίνει ότι πρέπει να 

αποτελεσματικά με άλλα. 

Ο Posner το 1992 εντόπισε ένα 

 πρόσθιο σύστημα προσοχής το οποίο εστιάζεται στους 

και στην έλικα του προσαγωγίου
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Εικόνα 4 

τον ορισμό κατά William James: Προσοχή είναι η επιλογή από το νου για 

συνειδητή προσοχή ενός από πολλούς ταυτόχρονους ερεθισμούς ή

η προσήλωση του συνειδητού είναι από τα πρωταρχικά χαρακτηριστικά 

ημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσει κάποια πράγματα προκειμένου 

.  

ο 1992 εντόπισε ένα  

σύστημα προσοχής το οποίο εστιάζεται στους μετωπιαίους λοβούς 

έλικα του προσαγωγίου (εικόνα 5).    

SYNELIXIS 
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είναι η επιλογή από το νου για 

υς ερεθισμούς ή σκέψεις. Η 

η προσήλωση του συνειδητού είναι από τα πρωταρχικά χαρακτηριστικά της. 

 να ασχοληθεί 

μετωπιαίους λοβούς 
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 οπίσθιο το οποίο εστιάζεται στον 

θαλάμου και στο 

που σχετίζονται με τις κινήσεις των ματιών και τις συντεταγμένες της ακοής

στο χώρο. Ο οπίσθιος βρεγματικός φλοιός εν

απαιτούν προσοχή στη θέση, ενώ ο ινιακοκροταφικός φλοιός ενεργοποιείται 

σε έργα που απαιτούν προσοχή σε χαρακτηριστικά 

Η ανάλυση pet σε φυσιολογικά άτομα έδειξε ότι όταν ένα άτομο μετατοπίζει την 

προσοχή του στο οπτικό πεδίο δραστηριοποιούνται τόσο ο αν ο 

βρεγματικός λοβός όσο και ο 

διαφορετικές όψεις της προσοχής
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το οποίο εστιάζεται στον βρεγματικό λοβό σε ένα τμήμα του 

 μεσεγκέφαλο, τετράδυμο πέταλο, άνω και κάτω διδύμια 

που σχετίζονται με τις κινήσεις των ματιών και τις συντεταγμένες της ακοής

Ο οπίσθιος βρεγματικός φλοιός ενεργοποιείται σε έργα που 

απαιτούν προσοχή στη θέση, ενώ ο ινιακοκροταφικός φλοιός ενεργοποιείται 

σε έργα που απαιτούν προσοχή σε χαρακτηριστικά όπως το χρώμα 

Εικόνα 5 

Η ανάλυση pet σε φυσιολογικά άτομα έδειξε ότι όταν ένα άτομο μετατοπίζει την 

προσοχή του στο οπτικό πεδίο δραστηριοποιούνται τόσο ο αν ο 

όσο και ο μετωπιαίος φλοιός. Κάθε περιοχή έχει σχέση με 

διαφορετικές όψεις της προσοχής (Εικόνα 6).  
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που σχετίζονται με τις κινήσεις των ματιών και τις συντεταγμένες της ακοής 

εργοποιείται σε έργα που 

απαιτούν προσοχή στη θέση, ενώ ο ινιακοκροταφικός φλοιός ενεργοποιείται 

το χρώμα και σχήμα. 

 

Η ανάλυση pet σε φυσιολογικά άτομα έδειξε ότι όταν ένα άτομο μετατοπίζει την 
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 Η βρεγματική περιοχή είναι δραστήρια όταν η προσοχή μετατοπίζεται με 

βάση αισθητικά σήματα ανεξάρτητα αν εκτελείτε μία έκδηλη κίνηση

το οπίσθιο σύστημα ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια έργων που απαιτούν 

οπτικό κινητική προσοχή

 Η μετωπιαία περιοχή είναι δραστήρια μόνο όταν τα επιλεκτικά ερεθίσματα 

οδηγούν σε μία έκδηλη κινητική απόκριση

ενεργοποιείται ιδιαίτερα όταν πρέπει να προσέξουμε τη σημασία λέξεων ή 

όταν πρέπει να αντιδράσουμε σε καινούργια ερεθίσματα ή

επιλέγουμε μία ενέργεια μας ανάμεσα σε διάφορες εναλλακτικές ενέργειες
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Εικόνα 6 

Η βρεγματική περιοχή είναι δραστήρια όταν η προσοχή μετατοπίζεται με 

βάση αισθητικά σήματα ανεξάρτητα αν εκτελείτε μία έκδηλη κίνηση

ο οπίσθιο σύστημα ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια έργων που απαιτούν 

οπτικό κινητική προσοχή. 

περιοχή είναι δραστήρια μόνο όταν τα επιλεκτικά ερεθίσματα 

οδηγούν σε μία έκδηλη κινητική απόκριση. Το πρόσθιο σύστημα 

ενεργοποιείται ιδιαίτερα όταν πρέπει να προσέξουμε τη σημασία λέξεων ή 

όταν πρέπει να αντιδράσουμε σε καινούργια ερεθίσματα ή όταν σχεδιάζουμε ή 

επιλέγουμε μία ενέργεια μας ανάμεσα σε διάφορες εναλλακτικές ενέργειες
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Η βρεγματική περιοχή είναι δραστήρια όταν η προσοχή μετατοπίζεται με 

βάση αισθητικά σήματα ανεξάρτητα αν εκτελείτε μία έκδηλη κίνηση. Επίσης 

ο οπίσθιο σύστημα ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια έργων που απαιτούν 

περιοχή είναι δραστήρια μόνο όταν τα επιλεκτικά ερεθίσματα 

Το πρόσθιο σύστημα 

ενεργοποιείται ιδιαίτερα όταν πρέπει να προσέξουμε τη σημασία λέξεων ή 

όταν σχεδιάζουμε ή 

επιλέγουμε μία ενέργεια μας ανάμεσα σε διάφορες εναλλακτικές ενέργειες. 
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Απόσβεση. Οι ασθενείς με βλάβες στον 

ερεθίσματα στο αριστερό και δεξιό οπτικό πεδίο αδυνατούν να εντοπί

αισθητικό ερέθισμα ετερόπλευρα

απόσβεση και φαίνεται ότι αντανακλά την αδυναμία μετατόπισης της προσοχής προς 

τον αντίπλευρο χώρο, το χώρο δηλαδή απέναντι από τη βλάβη όταν η προσοχή είναι 

επικεντρωμένη αλλού. 

Η χωρική αμέλεια και η 

πλευρά. Πού οφείλεται αυτό?

καθώς το δεξιό ημισφαίριο είναι ικανό να κατευθύνει

αριστερό όσο και στο δεξί οπτικό πεδίο ε

ελέγξει μόνο την προσοχή στο δεξί οπτικό πεδίο

πεδίο εμφάνισε δραστηριότητα στον δεξιό ά

δεξί οπτικό πεδίο εμφάνισε

βρεγματικό φλοιό και στον δεξιό ά

το αριστερό πλάνο δηλώνει δεξιό κυριάρχο οπίσθιο βρεγματικό λοβό. Το μεσαίο 

πλάνο δηλώνει κυρίαρχο αριστερό οπίσθιο βρεγματικό λοβό. Το δεξιό πλάνο από 

μόνο του δεν δηλώνει κάποιο κυρίαρχο ημισφαίριο. 
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Οι ασθενείς με βλάβες στον βρεγματικό λοβό όταν δέχονται ταυτόχρονα 

ερεθίσματα στο αριστερό και δεξιό οπτικό πεδίο αδυνατούν να εντοπί

ρέθισμα ετερόπλευρα της βλάβης. Το ελάττωμα αυτό είναι γνωστό ως 

απόσβεση και φαίνεται ότι αντανακλά την αδυναμία μετατόπισης της προσοχής προς 

το χώρο δηλαδή απέναντι από τη βλάβη όταν η προσοχή είναι 

και η απόσβεση είναι πολύ πιο συχνή για ερεθίσματα

Πού οφείλεται αυτό? Δεδομένα από την ανάλυση PET δείχνουν ασυμμετρία 

αίριο είναι ικανό να κατευθύνει την προσοχή τόσο στο 

αριστερό όσο και στο δεξί οπτικό πεδίο ενώ το αριστερό ημισφαίριο μπορεί να 

ελέγξει μόνο την προσοχή στο δεξί οπτικό πεδίο. Η προσοχή προς το αριστερό οπτικό 

εμφάνισε δραστηριότητα στον δεξιό άνω βρεγματικό φλοιό. Η προσοχή προς το 

εμφάνισε αμφίπλευρη δραστηριοποίηση στον 

ρεγματικό φλοιό και στον δεξιό άνω βρεγματικό φλοιό (εικόνα 7).  Στην εικόνα 7, 

το αριστερό πλάνο δηλώνει δεξιό κυριάρχο οπίσθιο βρεγματικό λοβό. Το μεσαίο 

πλάνο δηλώνει κυρίαρχο αριστερό οπίσθιο βρεγματικό λοβό. Το δεξιό πλάνο από 

μόνο του δεν δηλώνει κάποιο κυρίαρχο ημισφαίριο.  
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 άνω αριστερό 

(εικόνα 7).  Στην εικόνα 7, 
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Εικόνα 7  


