
Είµαστε ο εγκέφαλός µας

Σπύρος Ευθυµιόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροβιολογίας

Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών



Εγκέφαλος-Νευρικό Σύστηµα

Από τον εγκέφαλο και µόνο

από τον εγκέφαλο

πηγάζουν η ευχαρίστηση, οι

ηδονές, οι χαρές, το γέλιο

και οι λύπες µας.  Μέσω του

εγκεφάλου βλέπουµε

ακούµε, γευόµαστε, 

διακρίνουµε το άσχηµο από

το ωραίο και το ευχάριστο

από το δυσάρεστο.  

Ιπποκράτης 460-377 π.χ.



Ο εγκέφαλος είναι το πιο σηµαντικό

όργανο και πρέπει να

προστατεύεται



Ο εγκέφαλος είναι κλεισµένος µέσα στο

οστέινο κρανίο



Ο εγκέφαλος περικλείεται από τις

µήνιγγες



Ο εγκέφαλος πλέει µέσα στο

εγκεφαλονωτιαίο υγρό



Ο εγκέφαλος αποµονώνεται από το

αίµα και τις πιθανά βλαβερές ουσίες

που µπορεί να κυκλοφορούν σε αυτό



Η φύση έχει κάνει την δουλειά της

και έχει δηµιουργήσει τις «δοµές»

(τους ιστούς) που προστατεύουν

τον εγκέφαλο

Εσείς πρέπει να κάνετε την

δική σας



Προστατεύστε τον εγκέφαλό σας

• Μακριά από το αλκοόλ

• Μακριά από κάθε είδους ναρκωτική ουσία

ή την λήψη φαρµάκων χωρίς συνταγή

γιατρού

• Σωστή διατροφή

• ∆ιανοητική άσκηση και

• Σωµατική άσκηση



Εγκέφαλος-Μεταβολισµός και

Ενέργεια
Ο εγκέφαλος έχει τις υψηλότερες

ενεργειακές απαιτήσεις από όλα

τα άλλα όργανα.  

Παρόλα αυτά δεν έχει αποθήκες

ενέργειας.  

Βασίζεται αποκλειστικά στην

ποσότητα της γλυκόζης αλλά και

του οξυγόνου που µεταφέρεται

σε αυτόν µε το αίµα.



Η αιµάτωση του

εγκεφάλου

Ο εγκέφαλος δέχεται ανά πάσα

στιγµή το 20% του αίµατος του

ανθρώπινου οργανισµού και

έχει αναπτυχθεί, για τις ανάγκες

του, ένα πολύ εκτεταµένο και

πυκνό δίκτυο αγγείων.  Μέσω

του αρτηριακού αίµατος

τροφοδοτείται µε γλυκόζη και

οξυγόνο ενώ µέσω του

φλεβικού αίµατος

αποµακρύνονται οι τοξικές

ουσίες. 



Αυτό σηµαίνει ότι ο εγκέφαλος

δέχεται ανά πάσα στιγµή

τουλάχιστον 10 φορές περισσότερο

αίµα (γλυκόζη και οξυγόνο) από

κάθε άλλο όργανο ίσου βάρους



Ο έντονος µεταβολισµός του εγκεφάλου

παράγει µεγάλες ποσότητες τοξικών ουσιών

Ο έντονος µεταβολισµός του

εγκεφάλου ιδιαίτερα κατά την

διάρκεια της φυσικής ή

πνευµατικής άσκησης έχει σαν

αποτέλεσµα να παράγονται

χηµικές ουσίες που µπορεί να

βλάψουν τις πρωτεΐνες του και

το DNA του.

Χηµικά γίνεται ένα πολύ

επικίνδυνο περιβάλλον!!  



Οι βλαβερές ουσίες πρέπει να

αποµακρύνονται γρήγορα ή

να εξουδετερώνονται

Αυτό µπορεί να γίνει

1. αν το κυκλοφορικό σύστηµα του

εγκεφάλου είναι ανεπτυγµένο και

2. αν η διατροφή µας είναι σωστή



Η σωστή αιµάτωση προάγει την υγεία

του εγκεφάλου

Πως µπορεί να

βελτιωθεί το

κυκλοφορικό σύστηµα

του εγκεφάλου; 



Η άσκηση αυξάνει την

αγγειογένεση

Lojovich 2010



Η σωστή διατροφή προάγει την

υγεία του εγκεφάλου

Η διατροφή µας πρέπει

να περιλαµβάνει πολλά

και διαφορετικά φρούτα

και λαχανικά που

προσφέρουν

αντιοξειδωτικά όπως

βιταµίνες. 



• Η έλλειψη

βιταµινών µπορεί

να µας

προδιαθέσει ή να

µας οδηγήσει σε

διάφορες

νευρολογικές

ασθένειες



Η ανάπτυξη του νευρικού

συστήµατος



Η ανάπτυξη του νευρικού

συστήµατος ξεκινά

• Κατά την εµβρυϊκή ζωή από ένα λεπτό φύλλο
κυττάρων την νευρική πλάκα. Τα δύο φύλλα της
νευρικής πλάκας ανασηκώνονται, ενώνονται και
σχηµατίζουν ένα κούφιο σωλήνα.

• Τα κύτταρα που αποτελούν αυτό τον κούφιο
σωλήνα αρχίζουν να διαιρούνται και να
πολλαπλασιάζονται µε εκρηκτικούς ρυθµούς και
σιγά σιγά γεµίζουν το κρανίο.  Παίρνουν θέσεις
και στην συνέχεια αναπτύσσουν συνδέσεις
µεταξύ τους.



Αύξηση στο µέγεθος του εγκεφάλου κατά την

ανάπτυξη



Πότε ολοκληρώνεται η ανάπτυξη

του εγκεφάλου;



Η ωρίµανση του εγκεφάλου συνεχίζεται

και µετά την ηλικία των 20 ετών

Lebel 2011



Εφόσον η ανάπτυξη του εγκεφάλου

συνεχίζεται και µετά την ηλικία των

20 ετών
• Οι γονείς και οι παιδαγωγοί πρέπει να έχουν
υποµονή και να δείχνουν κατανόηση προς τα
παιδιά τους όταν αυτά δεν αντιλαµβάνονται
κάποιες έννοιες και δεν ακολουθούν τις οδηγίες
τους και τις παραινέσεις τους

• Επιπλέον, οι γονείς και οι παιδαγωγοί πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη τους ότι οι ορµόνες της
εφηβείας «θολώνουν» το µυαλό των εφήβων και
δεν τους επιτρέπουν να έχουν πάντα «ορθή»
κρίση



Εφόσον η ανάπτυξη του εγκεφάλου

συνεχίζεται και µετά την ηλικία των

20 ετών

• Τα παιδιά δεν πρέπει να επιµένουν υπερβολικά

στις δικές τους απόψεις γιατί µπορεί ακόµα να

µην έχουν αναπτύξει τα κυκλώµατα που θα τους

επιτρέψουν να αντιληφθούν µε ακρίβεια τις

διάφορες καταστάσεις που βιώνουν.  

• Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν ότι οι γονείς και

οι παιδαγωγοί δεν έχουν πάντα την υποµονή και

την διαύγεια που απαιτείται για να χειριστούν

σωστά τις σχέσεις τους µε τα παιδιά



Γονείς και δάσκαλοι έχουν πολλά

στο «µυαλό» τους

Έχουν άγχος για να εξασφαλίσουν για τα παιδιά τους το

καλύτερο περιβάλλον.

Έχουν άγχος αν οι επιλογές τους είναι πάντα το καλύτερο

για τα παιδιά τους

Μπορεί να αντιµετωπίζουν προβλήµατα στο χώρο της

εργασίας τους

Μπορεί να πρέπει να διαχειριστούν ασθενείς γονείς

Κουράζονται περισσότερο από όσο πρέπει και µειώνεται η

υποµονή τους και η διαύγεια του µυαλού τους



Τι πρέπει να γίνει µε βάση τα

παραπάνω δεδοµένα;

• Να χρησιµοποιούµε το µυαλό µας

• Να σκεφτόµαστε

• Να προσπαθούµε να κατανοούµε ο ένας τον άλλο

• Να έχουµε υποµονή µε τους άλλους και

• Να αποδεχθούµε ο ένας τον άλλο

• ∆ηλαδή να κάνουµε ότι πρέπει για να γίνουµε καλύτεροι

άνθρωποι



Η γέννηση είναι ένα µεγάλο σοκ για

τον εγκέφαλο



Ο εγκέφαλος δέχεται καταιγισµό

αισθητικών πληροφοριών από το

περιβάλλον

• Μάτια (όραση)

• Αυτιά (ακοή)

• Γλώσσα (γεύση)

• Μύτη (όσφρηση)

• Επιφάνεια του σώµατος (αφή)



Κάθε αισθητικό σύστηµα διεκδικεί

από τον εγκέφαλο τα νευρικά

κύτταρα που χρειάζονται για την

ανάλυση της πληροφορίας.



Όραση

Αφή

Ακοή

Γεύση

Όσφρηση



Κάθε όργανο του σώµατος διεκδικεί

από τον εγκέφαλο νευρικά κύτταρα

που χρειάζονται για την ανάλυση

της πληροφορίας που στέλνεται

από τους αισθητήρες που

υπάρχουν σε αυτό το όργανο.



Ο ΣΩΜΑΤΟΤΟΠΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Η αντιπροσώπευση

δεν είναι ανάλογη

του µεγέθους των

µερών του σώµατος

αλλά της

συγκέντρωσης των

αισθητήρων σε αυτά.  



Το µέγεθος της περιοχής του

εγκεφάλου που αποδίδεται σε κάποια

αίσθηση ή σε κάποιο όργανο δεν

είναι σταθερό και αµετάβλητο.  

Αλλάζει ως αποτέλεσµα της

εκπαίδευσης και της εµπειρίας.

Παραδείγµατα



1ο Παράδειγµα

• Το µέγεθος του ιππόκαµπου, µια περιοχής

του εγκεφάλου που εµπλέκεται στην

µνήµη, είναι πολύ µεγαλύτερο στους

ταξιτζήδες του Λονδίνου οι οποίοι για να

πάρουν το δίπλωµα εξάσκησης του

επαγγέλµατός τους πρέπει να

αποστηθίσουν το οδικό χάρτη του

Λονδίνου



2ο Παράδειγµα

• Η περιοχή του φλοιού του εγκεφάλου που

ελέγχει τις κινήσεις των δακτύλων είναι

πολύ µεγαλύτερη στους βιολιτζήδες σε

σχέση µε τους άλλους ανθρώπους



Live imaging µας επιτρέπει να δούµε

τις αλλαγές στην δοµή του εγκεφάλου

σε πραγµατικό χρόνο ενώ τα

πειραµατόζωα είναι εν ζωή



Η δοµή του εγκεφάλου αλλάζει

συνεχώς ως αποτέλεσµα της

καθηµερινής εµπειρίας



Τέτοιες δοµικές αλλαγές στον

εγκέφαλο αποτελούν την βάση της

Μνήµης και της Μάθησης



ΜΝΗΜΗ & ΜΑΘΗΣΗ

Μνήµη είναι η αποθήκευση της πληροφορίας

που έχουµε ήδη µάθει.

Μάθηση είναι η διεργασία µέσω της οποίας

τροποποιείται η συµπεριφορά στην βάση

προηγούµενων εµπειριών. 



Στάδια Μνήµης
•Βραχυπρόθεσµη µνήµη

Είναι η µνήµη των πρόσφατων γεγονότων.  Σε αυτή

την περίπτωση αποθηκεύεται µικρός αριθµός

πληροφοριών για µικρό χρονικό διάστηµα.  Η

βραχυπρόθεσµη µνήµη µπορεί εύκολα να χαθεί

•Μακροπρόθεσµη µνήµη

Είναι η µνήµη των γεγονότων που συνέβησαν στο

παρελθόν.  Σε αυτή την περίπτωση αποθηκεύεται

µεγάλος αριθµός πληροφοριών για µεγάλο χρονικό

διάστηµα.  Χρειάζεται προσπάθεια για να

ανασυρθούν οι µακροπρόθεσµες µνήµες.  



Παγίωση:Μετατροπή της Βραχυπρόθεσµης

µνήµης σε µακροπρόθεσµη

Οι νεοεισερχόµενες πληροφορίες αρχικά διατηρούνται σε µια

αποθήκη (δοµή/δοµές του εγκεφάλου)ι µικρής χωρητικότητας

(έως 12 θέµατα) και για µικρό χρονικό διάστηµα, µερικά λεπτά.  

Μετά την πάροδο του χρόνου διατήρησης οι πληροφορίες

διαγράφονται εκτός αν υπάρχει επανάληψη και κατά συνέπεια

συνεχής διέγερση των εµπλεκόµενων νευρωνικών

κυκλωµάτων.  

Κάποιες από τις µνήµες µπορεί να µεταφερθούν στην

αποθήκη (δοµή/δοµές του εγκεφάλου) της µακροπρόθεσµης

µνήµης. 



Παγίωση:Μετατροπή της Βραχυπρόθεσµης

µνήµης σε µακροπρόθεσµη

•Η επανάληψη

•Ο συνδυασµός µιας πληροφορίας

µε άλλες

•Η σηµαντικότητα και

συναρπαστικότητα της πληροφορίας



Η νευρογένεση συµβάλλει στην

µνήµη



Η νευρογένεση «προσφέρει» νέα κύτταρα

για να συνδυαστούν µε υπάρχοντα για να

αποθηκευθούν «µνήµες»

Czéh et al. 2007, Deng et al., 2010



Η εθελοντική άσκηση και το

εµπλουτισµένο περιβάλλον αυξάνουν

την νευρογένεση

Olson et al., 2006 Van Praag et al., 2008



Το στρες αναστέλλει την

νευρογένεση



Η άσκηση µπορεί να

αντισταθµίσει τις αρνητικές

επιπτώσεις του στρες στην

νευρογένεση



Ύπνος και εγκέφαλος

Ο ύπνος στην µνήµη και τη

µάθηση



∆ιαταραχές στον ύπνο

αναστέλλουν την νευρογένεση

Guzman-Marin et al. 2007, Lucassen et al., 2010



Ο ύπνος είναι σηµαντικός για την

αποτελεσµατικότητα καταγραφής

πολλών ερεθισµάτων

Killgore 2010



Ο ύπνος είναι απαραίτητος για την

µάθηση και την µνήµη κινητικών

δεξιοτήτων

Walker 2008



Πως βοηθά ο ύπνος την

µνήµη και την µάθηση;

∆ίνει την δυνατότητα-το χρόνο στον

εγκέφαλο να αξιολογήσει τις

πληροφορίες στις οποίες εκτέθηκε και

να τις τακτοποιήσει σε «κουτάκια» (να

τις αρχειοθετήσει) για να µπορεί να τις

βρει όταν τις χρειάζεται



Το σχολείο είναι κουραστικό

Ο εγκέφαλος στο «κόκκινο»



Αλλαγές στην λειτουργία του

εγκεφάλου µέσα στην σχολική τάξη

Όταν οι µαθητές και οι µαθήτριες

συγκεντρώνουν την προσοχή

τους να κατανοήσουν και να

αντιληφθούν τις έννοιες στα

µαθηµατικά, την φυσική, την

χηµεία, την γλώσσα και τα άλλα

µαθήµατα η δραστηριότητα του

εγκεφάλου αυξάνεται και

αυξάνεται ο µεταβολισµός του

και καταπονείται.

Ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα σε

συνθήκες ηρεµίας

Ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα σε

συνθήκες αυξηµένης συγκέντρωσης

της προσοχής



Οι µαθητές πρέπει να

εξασφαλίζουν για τον εγκέφαλό

τους τις κατάλληλες συνθήκες

χαλάρωσης και ξεκούρασης



Πώς να χαλαρώσετε-ξεκουράσετε

τον εγκέφαλό σας;
• Να κοιµηθείτε για λίγο. 

• Να µην παρακολουθήσετε

τηλεόραση και να µην

µπείτε στον υπολογιστή. 



Γιατί να µην παρακολουθήσετε

τηλεόραση ή να µπείτε στον

υπολογιστή;

• Επειδή δεν προσφέρει χαλάρωση και ο

οργανισµός το διαβάζει ως στρες. 

• Ο εγκέφαλος συνεχίζει να «εργάζεται» αναλύει

πολύπλοκες εικόνες, πολύπλοκα ηχητικά

ερεθίσµατα και συναισθηµατικές και

ψυχολογικές καταστάσεις.  



Γιατί να µην παρακολουθήσετε

τηλεόραση ή να µπείτε στον

υπολογιστή;
• Ξέρουµε σήµερα ότι όταν παρακολουθούµε

κάποιον/κάποια να κάνει κάτι τότε και στον δικό µας

εγκέφαλο ενεργοποιούνται οι ίδιες περιοχές ακόµα

και αν είµαστε ξαπλωµένοι στον καναπέ. Το ίδιο

ισχύει και για τα συναισθήµατα. Θα λυπηθούµε, θα

χαρούµε, θα κλάψουµε, θα θυµώσουµε κλπ

∆ηλαδή ο εγκέφαλος συνεχίζει να κουράζεται!! 

∆εν χαλαρώνει!!!!



Γιατί να µην παρακολουθήσουµε

τηλεόραση ή να µπούµε στον

υπολογιστή;

Γιατί ο εγκέφαλος εκτός από την γλυκόζη έχει ανάγκη και

από «διανοητική» τροφή. Είναι προγραµµατισµένος να

του αρέσει να σκέφτεται και να µαθαίνει.  

Είναι τα προγράµµατα της τηλεόρασης η σωστή διανοητική

«τροφή»;. 

Πιθανά, τα περισσότερα όχι!!  Άρα στο σύνολο των

περιπτώσεων ο εγκέφαλος δεν είναι «ευχαριστηµένος».



Ο εγκέφαλος συνεχώς µας «καλεί» να του

δώσουµε τη σωστή διανοητική τροφή. Να

τον κάνουµε περισσότερο έξυπνο.  

Πως µπορούµε να το κάνουµε αυτό;

Μπορούµε να το κάνουµε µε την µελέτη, 

µε τις δραστηριότητες και την

ενασχόλησή µας µε έξυπνα πράγµατα,

µε το να εξασκούµε τα ταλέντα µας



Γιατί να µην παρακολουθήσουµε

τηλεόραση ή να µπούµε στον

υπολογιστή;
• Αυτή η υπερδραστηριότητα

που παρατηρείται στον

εγκέφαλο ιδιαίτερα όταν

σερφάρει κάποιος στο

διαδίκτυο, όπως δείχνουν

τελευταίες µελέτες, πιθανά να

µην διευκολύνει την µάθηση

αλλά να προκαλεί «κάψιµο»

του εγκεφάλου



∆ηλαδή τι να κάνουµε; 

Να µην βλέπουµε τηλεόραση; 

Να µην µπαίνουµε στον

υπολογιστή;

Να κάνετε επιλογή!!

«Παν µέτρον άριστον»



Ο άνθρωπος είναι ο εγκέφαλός του

Όλα τα διανοητικά

χαρακτηριστικά του

ανθρώπου προέρχονται από

την δραστηριότητα του

εγκεφάλου.

Η κατανόηση της λειτουργίας

του θα αλλάξει ριζικά τα

εκπαιδευτικά συστήµατα αλλά

και την ηθική των µελλοντικών

κοινωνιών


