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Περίληψη. 

Οι νευροεπιστήμες έχουν καταπιαστεί τα τελευταία χρόνια με θέματα που άλλοτε 

θεωρούνταν καθαρά φιλοσοφικά. Το πρόβλημα της ελεύθερης βούλησης είναι ένα 

από αυτά. Από τον B.Libet ο οποίος δημοσίευσε για πρώτη φορά το 1983 το 

πασίγνωστο πείραμα του με το οποίο προσπάθησε να διερευνήσει την σχέση του 

εγκεφάλου και βούλησης έως σήμερα έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια και το 

πρόβλημα εξακολουθεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον. Αυτή η εργασία προσπαθεί 

εξετάζοντας μια σειρά από πειράματα να απαντήσει σε δύο ερωτήματα: Ποιες 

νοητικές διεργασίες φαίνεται να δημιουργούν την αίσθηση της βούλησης και με ποιες 

περιοχές του εγκεφάλου συνδέονται; Παίζει κάποιο ρόλο η συνείδηση στην επιλογή 

των όσων πράττουμε και αν ναι ποιον; 
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Εισαγωγή 

Το πρόβλημα της ελεύθερης βούλησης είναι ένα αναπάντητο ζήτημα το οποίο από 

την αρχαιότητα έως σήμερα έχει δημιουργήσει έντονες αντιπαραθέσεις ανάμεσα 

στους φιλοσόφους. Γιατί είναι τόσο κρίσιμο το ερώτημα για το αν έχουμε ή δεν 

έχουμε ελεύθερη βούληση; Είναι γιατί η πεποίθηση ότι έχουμε ελεύθερη βούληση 

είναι τόσο βαθιά, που πάνω σε αυτήν, έχουν οικοδομηθεί τα θεμέλια των ανθρώπινων 

κοινωνιών και του πολιτισμού. Το δικαστικό σύστημα, οι θρησκείες, το δημοκρατικό 

πολίτευμα(αφού προϋποθέτει την ελεύθερη επιλογή από την μεριά των ψηφοφόρων) 

ακόμα και τα εκπαιδευτικά συστήματα και οι βασικές αρχές των υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας προϋποθέτουν ότι ασθενείς έχουν (ή έστω είχαν και την έχασαν λόγω μια 

πάθησης) την ικανότητα της ελεύθερης βούλησης. 

Παρόλα αυτά, παρόλο δηλαδή που η πεποίθηση ότι έχουμε ελεύθερη βούληση είναι 

βαθιά ριζωμένη σε όλους τους ανθρώπους, όσοι ασχολήθηκαν μ αυτό το ζήτημα 

καθόλου σίγουροι δεν ήταν. Οι φιλόσοφοι πάντα προσπαθούσαν να απαντήσουν σε 

ερωτήματα όπως το αν είναι όλα προκαθορισμένα, αν ο κόσμος μας δηλαδή 

λειτουργεί μόνο ντετερμινιστικά  ή έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε σε αυτόν 

μέσω της ελεύθερης βούλησης, χωρίς να μπορούν να δώσουν μια σίγουρη απάντηση.  

Τα τελευταία χρόνια ο χώρος των νευροεπιστημών έχει καταπιαστεί με το ζήτημα 

προσπαθώντας να διαφωτίσει πτυχές του προβλήματος. Ο εγκέφαλος είναι ένα 

εξαιρετικά πολύπλοκο όργανο από το οποίο πηγάζουν όλες οι νοητικές μας 

διεργασίες. Είναι λογικό αν θέλουμε να βρούμε πιο σαφείς απαντήσεις για το 

πρόβλημα να στραφούμε προς τα εκεί. Παράλληλα νέες εξελίξεις στο χώρο και 

άλλων επιστημών όπως της βιολογίας, και της ψυχολογίας βοηθούν στο να 



 
6 

 

κατανοήσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια με ποιο τρόπο λειτούργει ο εγκέφαλος και η 

νόηση.  

Ένα από τα  πιο σημαντικά πειράματα πάνω στην ελεύθερη βούληση με μεθόδους 

νευροαπεικονιστικές έγινε το 1982 από τον φυσιολόγο  Benjamin Libet. Ο Libet ήταν 

ο πρώτος που προσπάθησε να εξετάσει την σχέση μεταξύ εγκεφαλικής 

δραστηριότητας και της αίσθησης της βούλησης που έχουμε όταν κάνουμε κάτι 

ελεύθερα, καθορισμένα δηλαδή εσωτερικά από εμάς τους ίδιους, και όχι από κάποιον 

εξωτερικό παράγοντα.  Τα τελευταία  χρόνια όμως έχουν γίνει εξίσου σημαντικά 

πειράματα. Τα περισσότερα από αυτά τα πειράματα οδηγούν πάρα πολλούς 

επιστήμονες και φιλοσόφους στην θέση ότι  ελεύθερη βούληση είναι απλώς μια 

ψευδαίσθηση και κάποιοι απορρίπτουν εντελώς την ιδέα πως υπάρχει, ενώ κάποιοι 

άλλοι υποστηρίζουν πως υπάρχει αλλά δεν έχουμε καταλάβει με ποιο τρόπο 

υλοποιείται.   

Σ αυτήν την εργασία, εξετάζοντας μια σειρά από πειράματα θα προσπαθήσουμε να 

απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα: 

Ποιες νοητικές διεργασίες φαίνεται να δημιουργούν την αίσθηση της βούλησης και με 

ποιες περιοχές του εγκεφάλου συνδέονται. 

Παίζει κάποιο ρόλο η συνείδηση στην επιλογή των όσων πράττουμε και αν ναι ποιον; 
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Κεφάλαιο 1 

Το Πείραμα του Libet 
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Το πείραμα του Libet 

To 1982 ο φυσιολόγος Benjamin Libet αποφάσισε να διερευνήσει τον χρόνο κατά τον 

οποίο εμφανίζεται η συνειδητή βούληση μας όταν κάνουμε μια ελεύθερη πράξη σε 

σχέση με την εγκεφαλική δραστηριότητα. 

Πριν από το 1982 περίοδο κατά την οποία διενεργήθηκε το πείραμα του Libet είχαν 

πραγματοποιηθεί πειράματα με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα από τους Kornhuber and 

Deecke(1965), τα οποία έδειχναν ότι η δραστηριότητα του εγκεφάλου στον κινητικό 

φλοιό, η αρχή δηλαδή ενός αρνητικού δυναμικού το οποίο κατέγραφαν και 

ονομάστηκε readiness-potential, ξεκινούσε 0,5 με 1 δευτερόλεπτο πριν από μια 

εκούσια-εθελοντική κίνηση ενός δαχτύλου.  

 

 

Εικόνα 1: (Kornhuber&Deecke 

1965) Το αρνητικό δυναμικό 

(readiness-potential RP)  το 

οποίο κατέγραφαν Οι 

Kornhuber and Deecke και 

ξεκινούσε περίπου 0,5 με 1 

δευτερόλεπτο πριν την κίνηση 

του δείκτη του χεριού.  
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To δύσκολο πρόβλημα που έπρεπε να επιλύσει ο Libet ήταν το πώς θα μετρούσε την 

χρονική στιγμή της απόφασης-βούλησης. Αν για παράδειγμα βάλεις τους εθελοντές 

του πειράματος να φωνάζουν «τώρα», όταν θέλουν να κάνουν την κίνηση, η «πράξη 

της ομιλίας» θα έχει ως συνέπεια καθυστέρηση, θα εμφανίσει το δικό της RP κτλ. 

Αυτό που σκέφτηκε λοιπόν ήταν να χρησιμοποιήσει έναν παλμογράφο σαν ένα είδους 

χρονόμετρο, όπου μια φωτεινή κουκίδα εκτελούσε μια πλήρη περιστροφή κάθε 2,56 

δευτερόλεπτα, ενώ η οθόνη είχε χωριστεί όπως ακριβώς και ένα κανονικό ρολόι, με 

σημεία αναφοράς ανά 2,5s , τα οποία αντιστοιχούσαν σε 107ms πραγματικού χρόνου, 

ώστε να περιοριστεί όσον το δυνατόν η καθυστέρηση της απόκρισης των εθελοντών. 

(εικ.2).  

 

Οι εθελοντές αφού έκαναν την κίνηση έπρεπε να προσδιορίσουν την χρονική στιγμή 

της βούλησης κοιτώντας αυτόν τον παλμογράφο. Στο πείραμα χρησιμοποιήθηκαν 

ακόμα ένας ηλεκτροεγκεφαλογράφος ο οποίος κατέγραφε το δυναμικό από την 

νευρωνική δραστηριότητα του εγκέφαλου και ένας ηλεκτρομυογράφος, ο οποίος 

κατέγραφε την ακριβή στιγμή της κίνησης του χεριού. 

Εικόνα 2(Libet, 1999) 
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Από τους συμμετέχοντες ζητούνταν να κάνουν μια αυθόρμητη κίνηση είτε των 

δαχτύλων, είτε του καρπού. Δίνονταν επιπλέον η οδηγία η κίνηση να γίνει χωρίς 

προετοιμασία ή συγκέντρωση.  Ο Libet ανέφερε ξεχωριστά τα αποτελέσματα  της 

καταγραφής του δυναμικού (RP Readiness Potential) αν σε κάποιες από τις 40 

δοκιμές υπήρχε προετοιμασία της κίνησης. Σύμφωνα με τον Libet αυτό βασίστηκε 

στην υποκειμενική αίσθηση των εθελοντών  (Πίνακας1:RP1).  

Μετά τις 40 δοκιμές οι συμμετέχοντες ρωτούνταν ακόμη αν υπήρχαν στιγμές που η 

κίνηση που έκαναν τους «ξάφνιασε» δεν την περίμεναν κτλ, κάτι που ήταν επιτρεπτό, 

δηλαδή να πραγματοποιούσαν την κίνηση χωρίς συνειδητή παρόρμηση. Οι 

συμμετέχοντες ανέφεραν τέτοιες περιπτώσεις και αυτό σύμφωνα με τον 

Libet(1983)δείχνει ότι οι κινήσεις τους γενικά ήταν αυθόρμητες και επηρεασμένες 

από ενδογενείς παράγοντες και όχι από τις οδηγίες του πειράματος.  

Κατά την διάρκεια αυτών των συνεδρίων μελετήθηκαν ξεχωριστά 3 χρόνοι. O χρόνος 

W όπου ζητούνταν από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν την στιγμή της απόφασης-

βούλησης.  Ο χρόνος (Μ) όπου ζητούνταν από τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν 

την χρονική  στιγμή συνειδητοποίησης της κίνησης. Τέλος κατά την σειρά δοκιμών S 

εφαρμόζονταν στο χέρι ένα ερέθισμα στους συμμετέχοντες και αυτοί στην συνέχεια 

καλούνταν να προσδιορίσουν την χρονική στιγμή συνειδητοποίησης του 

ερεθίσματος(χρόνος S). Αυτό έγινε για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα του πειράματος 

αφού σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένας σαφώς προσδιορισμένος εξωτερικός 

παράγοντας. Έτσι ανάλογα με τις αναφορές του χρόνου S διορθώθηκαν και οι 

αναφορές των χρόνων Μ και W. 

Όπως φαίνεται από τους παρακάτω πίνακα ο Libet βρήκε ότι η δραστηριότητα του 

εγκεφάλου ξεκινούσε κατά μέσο όρο 550ms πριν την εκτέλεση της κίνησης(και αν 
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υπήρχε προετοιμασία γύρω στο 1sec πριν) ενώ η συνειδητοποίηση της απόφασης 

συνέβαινε 200ms κατά μέσο όρο πριν από την κίνηση. Σύμφωνα δηλαδή με το 

αποτέλεσμα του πειράματος, δηλαδή, η συνειδητή απόφαση για δράση συμβαίνει 350 

ms μετά το ξεκίνημα της δραστηριότητας του εγκεφάλου. 

 

Πινακας 1:Τα αποτελέσματα του πειράματος του Libet. Δίνονται οι μετρήσεις για την 

χρονική στιγμή των W, M, S. Και την χρονικής έναρξης του RP. Οι τύποι ΙΙ και ΙΙΙ 

αντιστοιχούν στις αυθόρμητες κινήσεις ενώ ο τύπος Ι στις περιπτώσεις όπου οι 

συμμετέχοντες ανέφεραν προετοιμασία για την κίνηση. Δίνεται ο χρόνος εμφάνισης τόσο 

ολόκληρης της κύριας φάσης του δυναμικού(MN main negative shift) όσο και του 90% της 

περιοχής μετά την έναρξη του RP.(Libet, 1983 

Το συμπέρασμα είναι ότι από ότι φαίνεται η συνειδητή βούληση έρχεται πολύ αργά 

για να είναι η αιτία μιας πράξης.  Κάποιοι λένε ότι τα αποτελέσματα είναι προφανή. 

Αν η συνείδηση έρχονταν πρώτη αυτό θα ήταν μαγικό, χωρίς καμία αιτιακή σχέση με 

την δραστηριότητα του εγκέφαλου. 

                          

Eικ. 3 Το αποτέλεσμα του πειράματος του Libet(Blackmore, 2003). 
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Κριτική. 

Ο Libet για να υπερασπίσει την εγκυρότητα του πειράματός του αναφέρει διάφορα 

επιχειρήματα όπως το ότι χρησιμοποιήθηκε η μέτρηση ενός εξωτερικού 

ερεθίσματος(S) , δύο μέθοδοι αναφοράς του χρόνου κτλ. Όμως το πείραμα του Libet 

όπως ήταν αναμενόμενο έχει δεχθεί και πολύ μεγάλη κριτική. Αυτή η κριτική 

συνήθως εστιάζεται στον τρόπο που μετρήθηκε ο χρόνος W (Smith&Machado, 2008) 

αλλά και στην όλη φύση του εγχειρήματος (Blackmore 2003). Πολλοί ακόμα έχουν 

διατυπώσει αμφιβολίες για το αν κατά πόσο είναι έγκυρη η οπισθοδρομική αναφορά 

των χρόνων W, M, S,  καθώς και κατά πόσο έγκυρο είναι η διόρθωση των W και M 

με βάση την συνειδητοποίηση ενός απτικού ερεθίσματος.  

Oι Lau et al(2004, 2006) βρήκαν ότι όταν ζητείται από κάποιον να εστιάσει την 

προσοχή του στην στιγμή της απόφασης ή της στιγμή συνειδητοποίησης της κίνησης 

τότε αυτό από μόνο του δημιουργεί διαφορετική νευρωνική αντίδραση στον 

προκινητικό φλοιό και στον κινητικό φλοιό της έλικας του προσαγωγίου αντίστοιχα. 

Μάλιστα βρήκαν ότι όσο μεγαλύτερη ήταν αυτή η ενεργοποίηση τόσο πιο νωρίς 

ανέφεραν τα υποκείμενα τους αντίστοιχους χρόνους. Αυτό δημιουργεί 

προβληματισμό ως προς την ερμηνεία των αποτελεσμάτων που έδωσε στο πείραμα 

του ο Libet. 

Είναι το Readiness Potential χαρακτηριστικό μιας αυθόρμητης κίνησης; 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα επιχειρήματα που έχουν διατυπωθεί εναντίον του 

πειράματος του Libet είναι ότι το αρνητικό δυναμικό που εμφανίζεται πριν την 

κίνηση που πραγματοποιούσαν οι εθελοντές δεν σχετίζεται με αυτή καθ’ αυτή την 

κίνηση αλλά με άλλες διεργασίες που συμβαίνουν στον νου των εθελοντών εκείνη 

την στιγμή, όπως για παράδειγμα η προσοχή που απαιτείται να καταβάλουν. Το 2010 
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οι  Judy Trevena και Jeff Miller από το πανεπιστήμιο Otago της Ν.Ζηλανδίας 

δημοσίευσαν τα αποτελέσματα των πειραμάτων τους, στα οποία προσπάθησαν να 

διερευνήσουν την σχέση μεταξύ του αρνητικού δυναμικού, πάνω στο οποίο 

βασίστηκε το πείραμα του Libet, με την πραγματοποίηση μιας αυθόρμητης, 

εσωτερικά καθορισμένης κίνησης. 

Για να μπορέσουν να το κάνουν αυτό χρησιμοποίησαν ένα ακουστικό σήμα, μετά το 

οποίο στις μισές δοκιμές οι εθελοντές θα εκτελούσαν πάντα την κίνηση, ενώ στις 

άλλες μισές είτε θα εκτελούσαν την κίνηση είτε όχι. Δόθηκε η οδηγία στους 

εθελοντές να προσπαθήσουν να μην προαποφασίσουν το τι θα πράξουν αλλά μόλις 

ακούσουν το σήμα όσο πιο γρήγορα είτε να εκτελέσουν την κίνηση είτε όχι. Οι 

Trevena&Miller εκτός από το γενικό αρνητικό δυναμικό, μέτρησαν κατά την 

διάρκεια των πειραμάτων τους και το πλαγιωμένο δυναμικό(Lateralized Readiness 

Potential LRP). Τα αποτελέσματα του πειράματος τους φαίνονται στο παρακάτω 

πίνακα: 

 

Πιν. 2: Τα   

αποτελέσματα 

του πειράματος 

των                

J.Trevena&J. 

Miller(2010) 
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Οι Trevena&Miller αναφέρουν πως δεν βρήκαν σημαντική διαφορά στο δυναμικό 

που κατέγραψαν στις δοκιμές όπου οι εθελοντές εκτελούσαν την κίνηση, με το 

δυναμικό που εμφανίζονταν όταν οι εθελοντές δεν εκτελούσαν την κίνηση. Το 

δυναμικό δηλαδή δεν είχε κάποια προβλεπτική αξία, ούτε ήταν χαρακτηριστικό για 

τις περιπτώσεις στις οποίες οι εθελοντές εκτελούσαν την κίνηση. Ακόμα το 

ετερόπλευρο αρνητικό δυναμικό(LRP) εμφάνιζε διαφορά μόνο κατόπιν του ηχητικού 

σήματος. Μάλιστα σε ένα δεύτερο πείραμα που έκαναν με σκοπό να εξετάσουν αν το 

LRP θα εμφάνιζε μεγαλύτερη διαφορά πριν το ηχητικό σήμα όταν οι εθελοντές θα 

ήταν ελεύθεροι ως προς με το ποιο χέρι θα προτιμήσουν να εκτελέσουν την 

κίνηση(στο πρώτο πείραμα αυτό ήταν προκαθορισμένο), αναφέρουν ότι ούτε και σε 

αυτήν την περίπτωση βρήκαν χαρακτηριστική διαφορά. Οι Trevena&Miller εξάγουν 

το συμπέρασμα ότι η εμφάνιση του RP δεν αποτελεί ένδειξη για το ότι οι εθελοντές 

αποφάσιζαν ασυνείδητα για το τι θα πράξουν κατά την διάρκεια του πειράματος του 

Libet. Βέβαια και το συγκεκριμένο πείραμα με τη σειρά του, έχει δεχτεί αρκετή 

κριτική. Για παράδειγμα θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα αποτελέσματα των δύο 

πειραμάτων δεν είναι συγκρίσιμα, αφού στην δεύτερη περίπτωση οι εθελοντές δεν 

έκαναν τελείως αυθόρμητα την κίνηση αλλά μόνο αφού άκουγαν το ηχητικό σήμα. 

Μια άλλη πιθανή ερμηνεία είναι επίσης ότι οι εθελοντές προετοιμάζονταν πάντα για 

κίνηση αλλά την τελευταία στιγμή αποφάσιζαν να θέσουν “veto”. 

Είναι οι W και το Μ δύο ξεχωριστοί χρόνοι; 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα κριτική που έχει γίνει στο πείραμα του Libet είναι ότι όταν 

ζητείται από τα ίδια υποκείμενα να αναφέρουν τόσο τον χρόνο απόφασης όσο και τον 

χρόνο κίνησης, τότε τοποθετούν τον χρόνο κίνησης κοντά στην πραγματική εκτέλεση 

και τον χρόνο απόφασης πιο πίσω, αναπτύσσοντας μια στρατηγική για να το κάνουν. 
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Oι Μαchado&Smith(2008) για να διαπιστώσουν αν αυτό συμβαίνει χώρισαν τους 

εθελοντές σε δύο ομάδες. Η πρώτη ανέφερε μόνο τον χρόνο κίνησης και η δεύτερη 

μόνο τον χρόνο απόφασης, Σε αυτή την περίπτωση δεν βρήκαν σημαντική στατιστική 

διαφορά ανάμεσα στους δύο χρόνους(βλ.εικ.4). Κάτι που δείχνει ότι οι δύο χρόνοι 

υπολογίζονται μάλλον με την ίδια διαδικασία παρά με διαφορετική(π.χ. λόγω κάποιου 

εσωτερικού σήματος ο χρόνος απόφασης και λόγω εξωτερικών ερεθισμάτων ή λόγω 

των ιδιοδεκτικών ερεθισμάτων από τους μυς ο χρόνος κίνησης)

 

Eικ. 4: Ο χρόνος αναφοράς των W και Μ στο πείραμα Μαchado&Smith σε 

σχέση με την χρονική στιγμή της κίνησης(μαύρη γραμμή). Οι χρόνοι 

υπολογίστηκε εδώ με βάση την αντικειμενική απόσταση σε μοίρες του σημείου 

του οποίου ανέφεραν οι εθελοντές ότι βρίσκονταν η κουκίδα στο κυκλικό ρολόι 

για τους δυο χρόνους από το πραγματικό χρόνο εκτέλεσης. 
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Tο πείραμα του Libet άνοιξε τον δρόμο στην διερεύνηση του προβλήματος της 

ελεύθερης βούλησης από τις νευροεπιστήμες. Στο επόμενο κεφάλαιο θα εξετάσουμε 

δύο ακόμη πειράματα που παρείχουν και άλλες ενδείξεις του ότι υπάρχουν πρόδρομες 

διεργασίες που καθορίζουν το τι θα πράξουμε πολύ πριν αυτές φτάσουν σε συνειδητό 

επίπεδο. 
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Κεφάλαιο 2 

Οι αποφάσεις μας έχουν μη συνειδητή προέλευση. 
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Oι 3 αρχές του Wegner 

Ο ψυχολόγος D. Wegner(2002) πραγματοποίησε μια σειρά πειράματα για να 

διερευνήσει τις αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η αίσθηση της ελεύθερης 

βούλησης. Τα πειράματα του αυτά είναι από τα πιο σημαντικά στον χώρο της ψυχολογίας 

για το θέμα της ελεύθερης βούλησης. 

Σύμφωνα με τον Wegner η αίσθηση της βούλησης για να δημιουργηθεί,  βασίζεται σε 

3 αρχές(Wegner, 2002): 

Α. Αρχή της προτεραιότητας. Η σκέψη πρέπει να λαμβάνει χώρα αμέσως πριν μια 

πράξη. 

Β. Αρχή της συνέπειας. Η σκέψη αν σχετίζεται με την πράξη, λαμβάνεται ως αιτιακός 

παράγοντας της πράξης. 

Γ. Αρχή της αποκλειστικότητας. Οι εσωτερικές αιτίες όπως τα συναισθήματα, οι 

σκέψεις και οι συνήθειες πρέπει να είναι η μόνη προφανής αιτία για την πράξη και να 

μην εμπλέκονται σε αυτή εξωτερικοί παράγοντες όπως άλλα άτομα, ή ακόμα και ότι 

άλλο μπορεί να θεωρηθεί ως εξωτερικός παράγοντας όπως ένα φάντασμα, ένα 

πνεύμα, άγγελο κτλ. 

Για να ελέγξει τις δύο πρώτες αρχές ο Wegner πραγματοποίησε δύο πειράματα: 

Στο πρώτο από αυτά οι συμμετέχοντες πίστευαν ότι ενήργησαν με την δική τους 

ελεύθερη βούληση παρόλο που το πείραμα ήταν έτσι σχεδιασμένο ώστε να μην 

γίνεται κάτι τέτοιο. Στο πείραμα ο εθελοντής κινούσε μαζί με έναν συνεργάτη του 

πειραματιστή, ένα ποντίκι, ενώ άκουγε με ακουστικά διάφορες λέξεις. Ο εθελοντής 

πίστευε ότι και ο αυτός που κάθονταν απέναντι του συμμετείχε στο πείραμα και  

άκουγε διάφορες λέξεις ενώ στην πραγματικότητα εκτελούσε κάποιες οδηγίες.  Οι 
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δυο τους έπρεπε να σταματάνε περίπου ανά 30 δευτερόλεπτα το ποντίκι του 

υπολογιστή, με δική τους βούληση, ενώ αυτό  έδειχνε ένα αντικείμενο στην οθόνη.  

 

 

Ο συνεργάτης του πειραματιστή άφηνε στις μισές δοκιμές τον εθελοντή να 

σταματήσει το ποντίκι ενώ τις άλλες μισές το σταματούσε ο ίδιος τον κέρσορα κοντά 

στο αντικείμενο που αντιστοιχούσε με την λέξη που άκουγε ο εθελοντής, 30 ή  5 ή  1 

δευτερόλεπτο πριν ο πραγματικός συμμετέχων ακούσει τη λέξη καθώς και 1 

δευτερόλεπτο  μετά. Μετά από κάθε συνεδρία οι εθελοντές καλούνταν να 

αξιολογήσουν με μία κλίμακα κατά πόσο πίστευαν ότι οι ίδιοι με δική τους βούληση 

σταμάτησαν το ποντίκι ή άφησαν τον συνεργάτη να το κάνει. Οι συμμετέχοντες 

πίστεψαν ότι σταματούσαν με δική τους βούληση το ποντίκι 1 ή 5 δευτερόλεπτα πριν 

ακούσουν την λέξη πολύ περισσότερο από ότι στις άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα 

οι εθελοντές πίστευαν σε ποσοστό 52%  ότι ενήργησαν με δική τους βούληση, όταν ο 

συνεργάτης του πειραματιστή σταματούσε το ποντίκι 1 δευτερόλεπτο πριν ακούσουν την 

χαρακτηριστική λέξη. Εντύπωση κάνει ότι όταν ο πειραματιστής άφηνε τους εθελοντές να 

σταματήσουν πραγματικά με δική τους βούληση το ποντίκι, εκείνοι ανέφεραν ότι 

Εικ.. 5 

Το 

πείραμ

α του 

Wegner 

(1999) 
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ενήργησαν με δική τους βούληση κατά 56% ποσοστό που δεν είναι στατιστικά σημαντικό σε 

σχέση με τις λανθασμένες αναφορές. 

Ο Wegner κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ελεύθερη βούληση είναι μια 

ψευδαίσθηση, ενώ στην πραγματικότητα οι πράξεις μας και η σκέψεις μας για αυτές 

έχουν ασυνείδητη προέλευση και μη ελεγχόμενη σε συνειδητό επίπεδο, όπως 

αισθανόμαστε (βλ. εικ. 6). Σύμφωνα με τον Wegner η αιτία για μια πράξη καθώς και 

για την σκέψη που την συνοδεύει είναι μη συνειδητή. Παράλληλες νοητικές 

διεργασίες που λαμβάνουν χώρα  για την πράξη και την σκέψη οδηγούν τελικά στην 

ψευδαίσθηση ότι πράττουμε με ελεύθερη βούληση, θεωρώντας λανθασμένα σαν αιτία 

της πράξης μας την σκέψη μας. 

 

 

Εικ.. 6 Το μοντέλο του Wegner (1999) για την ελεύθερη βούληση. 
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Για να ελέγξει την δεύτερη αρχή ο Wegner(2002) πραγματοποίησε ένα πείραμα κατά 

το οποίο τα χέρια κάποιου άλλου έπαιρναν την θέση των χεριών των συμμετεχόντων. 

Οι συμμετέχοντες φορούσαν ένα τήβεννο ενώ ένας συνεργάτης που φορούσε γάντια 

τοποθετούσε τα δικά του χέρια γύρω από τους ώμους του συμμετέχοντα έτσι ώστε 

«δίνονταν σ’ αυτόν η παράξενη αίσθηση να βλέπει τα χέρια κάποιου άλλου στην 

θέση των δικών του». Το πείραμα χωρίζονταν σε δύο συνεδρίες. Στην πρώτη ο 

συνεργάτης άκουγε μια κασέτα στην οποία του δίνονταν οδηγίες για το ποιες κινήσεις 

να κάνει, χωρίς αυτή την κασέτα να την ακούει και ο εθελοντής. Στην δεύτερη 

άκουγαν  τις οδηγίες τόσο ο συνεργάτης όσο και ο εθελοντής. Στην συνέχεια ο 

συμμετέχων καλούνταν να αξιολογήσει με μια κλίμακα από το 1 ως το 7 κατά πόσο 

ένιωσαν να ασκούν έλεγχο στα χέρια. Και ενώ στην πρώτη περίπτωση ο μέσος όρος 

των απαντήσεων βρίσκονταν στο 1,5 στην δεύτερη αυξήθηκε στο 3! 

 

Στην συνέχεια θα εξετάσουμε τον ρόλο του προμετωπιαίου και μετωπιαίου φλοιού 

στον καθορισμό της συμπεριφοράς μας και των επιλογών μας, ο οποίος έχει 

καταδειχθεί από πλήθος ερευνών και δημοσιευμάτων. Θα εξετάσουμε κάποιες από 

αυτές και στην συνέχεια θα δούμε πως μία επιστημονική ομάδα από το Ινστιτούτο 

Max Plank κατάφερε να προβλέψει τι απόφαση θα πάρει κάποιος μέχρι και 7 

δευτερόλεπτα πριν ο ίδιος το συνειδητοποιήσει δίνοντας νέα ώθηση στα ευρήματα 

του Wegner. 
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O ρόλος του προμετωπιαίου και μετωπιαίου φλοιού στον καθορισμό της 

συμπεριφορά μας. 

Ο προμετωπιαίος και ο μετωπιαίος φλοιός φαίνεται να παίζουν έναν επιτελικό ρόλο 

στον καθορισμό της συμπεριφοράς μας. Ο ρόλος του προμετωπιαίου καθώς και του 

μετωπιαίου φλοιού είχε διαπιστωθεί αρχικά και διερευνηθεί συστηματικά σε ασθένειες που 

εμφανίζουν διαταραχές της βούλησης. Σε ασθενείς που αδυνατούν για παράδειγμα να 

ελέγξουν την συμπεριφορά τους όπως τον αυτισμό ή παιδιά με υπερκινητικό 

σύνδρομο παρατηρούνται μείωση της αιμάτωσης στον προμετωπιαίο φλοιό (Ingvar, 

1999) . Ασθενείς με κατεστραμμένο τον ραχιαίο έξω προμετωπιαίο φλοιό(dorsolateral 

prefrontal cortex dlpf) φαίνεται να μην μπορούν να ελέγξουν αποτελεσματικά την 

συμπεριφορά τους και να ενεργούν μηχανικά και επαναλαμβανόμενα, ενώ μελέτες σε 

πρωτεύοντα έδειξαν ότι όταν υποστεί βλάβη η περιοχή χάνεται η ικανότητα 

αναστολής των πράξεων και η κυριαρχούν τα ένστικτα  ( S.A. Spence and C.D.Frith, 

1999). Πειράματα στα οποία οι εθελοντές μπορούσαν να επιλέξουν τον χρόνο κατά 

τον οποίο μπορούσαν να κάνουν μια κίνηση έδειξαν επίσης μεγαλύτερη 

ενεργοποίηση στην περιοχή αυτή(Jahanshahi et al όπως αναφέρεται στο S.A. Spence 

and C.D.Frith, 1999). Ασθενείς με κατάθλιψη και χρόνια σχιζοφρένεια οι οποίοι 

έχουν φτωχή πρωτοβουλία δράσεων βρέθηκε να εμφανίζουν μειωμένη 

δραστηριότητα επίσης σ’ αυτήν την περιοχή (S.A. Spence and C.D.Frith, 1999). Οι 

Frith et al(1991) βρήκαν επίσης αυξημένη δραστηριότητα του ραχιαίου έξω 

προμετωπιαίου φλοιού και στον πρόσθια έλικα του προσαγωγίου  (anterior cingulate 

cortex ΑCC) όταν σε πείραμα με PET(τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) άφησαν 

τους εθελοντές να πουν ελεύθερα όποια λέξη ήθελαν, που να αρχίζει με ένα γράμμα 

που τους υποδεικνύονταν σε σχέση με την περίπτωση, κατά την οποία 

επαναλάμβαναν μία λέξη που τους είχε υποδείξει ο πειραματιστής.   
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Η συμπεριφορά ασθενών που έχουν υποστεί βλάβες στο δεξιό μετωπιαίο φλοιό, 

ανάλογα με τον βαθμό της βλάβης μπορεί να γίνει από αδέξια έως ανεξέλεγκτη, και 

μάλιστα χωρίς να ανησυχούν όσον αφορά το αποτέλεσμα η συμπεριφορά τους στους 

άλλους ή τι προσωπικές συνέπειες που αυτή μπορεί να έχει. (Joseph, 2011) 

Επίσης βλάβες στον μετωπιαίο φλοιό οδηγούν στο «σύνδρομο του μετωπιαίου 

φλοιού»  (Wegner, 2002 ) όπου ο ασθενής δεν μπορεί να σχεδιάσει και να εκτελέσει 

διάφορες πράξεις. Για παράδειγμα ασθενείς που υποφέρουν από αυτό το σύνδρομο 

δεν μπορούν να θυμούνται ώστε να σχεδιάσουν καλά τι να κάνουν για να κρατήσουν 

μια δουλειά μέχρι του σημείου να αδυνατούν να εκτελέσουν απλές πράξεις όπως το 

να ανοίξουν μια σόδα(Wegner, 2002).  

Ο μετωπιαίος φλοιός συνδέεται ανατομικά με πάρα πολλές περιοχές του εγκεφάλου 

όπως με το εγκεφαλικό στέλεχος, τον μεσεγκέφαλο, το θάλαμο, το μεταιχμιακό 

σύστημα, το ραβδωτό σώμα , την έλικα του προσαγωγίου, και τις κύριες και 

δευτερεύοντες σωματοαισθητικούς φλοιούς(Joseph, 2011) Όταν τραυματίζεται ο 

ίδιος η ή συνδέσεις με τις άλλες περιοχές του φλοιού τότε εμφανίζονται κάποιες από 

τις παραπάνω «ασθένειες της βούλησης» (Joseph, 2011) Όλα τα παραπάνω δείχνουν 

ότι οι περιοχές του μετωπιαίου  και προμετωπιαίου φλοιού παίζουν ένα επιτελικό 

ρόλο στον σχεδιασμό της συμπεριφοράς μας. Αυτές οι περιοχές φαίνεται να παίρνουν 

πληροφορίες από όλες τις άλλες περιοχές του φλοιού και να σχεδιάζουν τις πράξεις 

και στην συνέχεια να διοχετεύουν πληροφορίες και να κατευθύνουν τις περιοχές που 

είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση τους.  

Θα μπορούσε οι αποφάσεις που παίρνονται  στον μετωπιαίο φλοιό όμως να 

παίρνονται ασυνείδητα; Αύτο ακριβώς προσπάθησε να εξετάσει μια επιστημονική 

ομάδα από το ινστιτούτο Max Plank το 2008. 
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Προσυνειδητές διαδικασίες καθορίζουν τη συμπεριφορά μας. 

Ο Benjamin Libet όταν αποφάσισε να εξετάσει την σχέση μεταξύ της 

συνειδητοποίησης της χρονικής στιγμής της βούλησης και της δραστηριότητας του 

εγκεφάλου, το μόνο που είχε διαθέσιμο ήταν το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Τα 

επόμενα χρόνια τεχνικές όπως η Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων(PET) και η 

λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία(fMRI) έδωσαν νέες δυνατότητες στους 

ερευνητές.  

Οι Haynes et al(2007) αναφέρουν ότι ανέπτυξαν μία τεχνική με την οποία μπορούν να 

αναλύσουν με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι γίνονταν μέχρι τώρα, τα χωρικά 

δεδομένα που συλλέγονται από το fMRI. Πιο συγκεκριμένα χωρίζουν τις περιοχές 

του εγκεφάλου σε πολύ μικρές τρισδιάστατες περιοχές-κομμάτια με ακτίνα 3 voxels 

γύρω από ένα κεντρικό voxel (εικ.7). Μέσα από στατιστικές τεχνικές μπορούν να 

βρίσκουν τοπικά μοτίβα πληροφοριών και να εξετάζουν την συσχέτιση που αυτά 

έχουν με την συμπεριφορά των υποκειμένων.  

Σε προηγουμένη έρευνα ο John Dylan Haynes (Haynes et al, 2007) είχε καταφέρει να 

αποκωδικοποιήσει τα τοπικά νευρωνικά μοτίβα στον μετωπιαίο και προμετωπιαίο 

φλοιό που αντιστοιχούσαν στο αν κάποιος θα πραγματοποιούσε αφαίρεση ή 

πρόσθεση ενός αριθμού, όταν δίνονταν η δυνατότητα να προαποφασίσει για αυτό από 

2.7 εώς 10.8 δευτερόλεπτα, πριν εμφανιστούν οι αριθμοί. Διαφορετικά μοτίβα 

μάλιστα εμφανίζονταν τόσο κατά την διάρκεια της πρόθεσης για μία από τις δύο 

πράξεις όσο και της εκτέλεση, σε διαφορετικές περιοχές αντίστοιχα. Η πρόθεση 

δηλαδή και η εκτέλεση, ακόμα και όσον αφορά την εκτέλεση ενός καθαρά νοητικού 

έργου εμφανίζεται σε ξεχωριστές περιοχές.  
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Εικ. 7 (Soon et al. 2008):  Η νέα τεχνική που αναπτύχθηκε για την ανάλυση τοπικών 

διακυμάνσεων στην δραστηριότητα του εγκεφάλου. 

Χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική μια επιστημονική ομάδα του ινστιτούτου Max 

Plank(Soon et al. 2008) πραγματοποίησε ένα άκρως ενδιαφέρον πείραμα, για να 

εξετάσει αν με παρόμοιο τρόπο θα μπορούσε να αποκωδικοποιήσει τα μοτίβα που 

εμφανίζονται για ένα έργο παρόμοιο με αυτό του πειράματος του Libet. 

Η έρευνα του Libet σύμφωνα με τους Soon et al(2008) είχε αφήσει αρκετά  

αναπάντητα ερωτήματα. Για παράδειγμα αυτό το οποίο η έρευνα του Libet εξέταζε 

ήταν η δραστηριότητα στον κινητικό φλοιό κάτι που δίνει πληροφορίες «μόνο για τα 

τελευταία στάδια της προετοιμασίας της κίνησης και τα ελάχιστα κλάσματα του 
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δευτερολέπτου που μεσολαβούν μεταξύ απόφασης και δυναμικού προετοιμασίας 

μπορεί να οδηγήσουν σε λάθος εκτιμήσεις, Αυτό που θέλησαν λοιπόν να εξετάσουν 

εδώ οι ερευνητές ήταν αν στην απόφαση για κίνηση εμπλέκονται και άλλες περιοχές 

που αντικατοπτρίζουν υψηλοτέρου επιπέδου διεργασίες και στάδια, και μάλιστα σε 

μη συνειδητό επίπεδο.  Ακόμα αναρωτήθηκαν και για το αν  «αν οποιαδήποτε 

δραστηριότητα του εγκεφάλου που προηγείται μπορεί επιλεκτικά να προβλέψει μια 

συγκεκριμένη επιλογή που γίνεται κατόπιν ή  απλώς απεικονίζει μια γενική 

προπαρασκευαστική δραστηριότητα». Οι συμμετέχοντες σε ένα πείραμα που μελετά 

τέτοιου είδους ερωτήματα πρέπει να έχουν παραπάνω από μία επιλογή για να 

διαλέξουν τι θα πράξουν. 

Έτσι οι συμμετέχοντες ενόσω βρίσκονταν μέσα στον μαγνητικό τομογράφο είχαν δύο 

επιλογές: όποτε το θελήσουν, με δική τους βούληση, να πατήσουν ένα κουμπί που 

βρίσκονταν στο αριστερό χέρι τους ή να πατήσουν ένα κουμπί  που βρίσκονταν στο 

δεξί χέρι τους. Ακόμα κοιτούσαν σε μια οθόνη η οποία προέβαλε 1 γράμμα ανά 

500ms.  Μετά το πάτημα του κουμπιού καλούνταν να καταγράψουν πότε ακριβώς 

πήραν την απόφαση για αυτό, υποδεικνύοντας πιο γράμμα βρίσκονταν στην οθόνη 

κατά την στιγμή της βούλησης. Βρέθηκε πως η στιγμή της απόφασης κυμαίνονταν 

κατά μέσο όρο γύρω στα 1000ms πριν το πάτημα του κουμπιού. 

Οι ερευνητές στην συνέχεια προσπάθησαν να βρουν αν υπήρχαν πληροφορίες σε 

περιοχές του εγκεφάλου,  που θα μπορούσαν να προβλέψουν την συμπεριφορά των 

συμμετεχόντων, σε διάφορες χρονικές στιγμές πριν και μετά την συνειδητοποίηση 

της απόφασης, με βάση τοπικά επαναλαμβανόμενα σήματα που έπαιρναν από το 

fmri, σε κάθε δοκιμή, με βάση την τεχνική που αναφέρθηκε προηγουμένως και έτσι 
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κατόρθωσαν να εξετάσουν το αν υπάρχουν παράγοντες που καθορίζουν την πρόθεση 

του εθελοντή σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. 

Πρώτα δοκίμασαν την μέθοδό τους κατά τον χρόνο μετά την συνειδητοποίηση της 

απόφασης και όπως ήταν φυσικό βρήκαν ότι μπορούσαν να προβλέψουν με 

στατιστικώς μεγάλη ακρίβεια την συμπεριφορά με βάση την ενεργοποίηση στο 

κινητικό φλοιό και στην συνέχεια προσπάθησαν να βρουν τι συνέβαινε πριν το χρόνο 

της συνειδητοποίησης.  

Αυτό που βρήκαν λοιπόν ήταν ότι η ενεργοποίηση σε δύο περιοχές του εγκεφάλου 

δηλαδή στον μετωπιαίο και βρεγματικό φλοιό μπορούσε «να προβλέψει» με αρκετή 

ακρίβεια την επικείμενη συμπεριφορά . Η ενεργοποίηση μάλιστα αυτών των 

περιοχών ξεκινούσε 7 ολόκληρα δευτερόλεπτα πριν την συνειδητοποίηση της 

απόφασης  και αν ληφθεί υπόψη η καθυστέρηση στην μεταφορά οξυγόνου στο αίμα η 

ενεργοποίηση σ’ αυτές τις περιοχές ξεκινά ως και 10 δευτερόλεπτα πριν! 

Οι Soonetal(2008) επισημαίνουν πως «δεν υπήρχε μια γενική ενεργοποίηση στο 

μετωπιαίο η βρεγματικό λοβό κατά την περίοδο προετοιμασίας». Oι πληροφορίες βάση 

των οποίων μπορούσαν να προβλέψουν την επιλογή του υποκειμένου εμφανίζονταν 

μόνο σε τοπικό επίπεδο κάτι που ίσως εξηγεί  γιατί δεν είχε παρατηρηθεί από 

προηγούμενες έρευνες.  

Σε δεύτερο πείραμα, κατά το οποίο οι συμμετέχοντες έπρεπε να πατήσουν το κουμπί 

σε μια καθορισμένη από τους ερευνητές στιγμή, η ενεργοποίηση στο μετωπιαίο φλοιό 

εμφανίζονταν και σ’ αυτή την περίπτωση αρκετά πριν ενώ στον βρεγματικό φλοιό και 

πιο συγκεκριμένα στο προσφηνοειδές λοβίο εμφανίζονταν μετά την χρονική στιγμή 

της επιλογής κάτι που συμβαδίζει με τα προηγούμενα αποτελέσματα αφού και στην 

πλήρως ελεύθερη επιλογή ενεργοποιούνταν πρώτα η περιοχή στον μετωπιαίο φλοιό. 
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Αυτό ερμηνεύθηκε ως εξής: ο μετωπιαίος φλοιός “παίρνει” την απόφαση ενώ στον 

προσφηνοειδές λοβίο αποθηκεύεται η πληροφορία έως ότου συνειδητοποιηθεί.  

Μάλιστα στο προσφηνοειδές λοβίο η πληροφορία φαίνεται να αποθηκεύεται μέχρι 

και την εκτέλεση της απόφασης. Συμπερασματικά η όλη έρευνα δείχνει σύμφωνα με 

τους συγγραφείς «ότι υπάρχει ένα μοντέλο ροής πληροφοριών , σύμφωνα με το οποίο 

υπάρχουν ασυναίσθητοι προπαρασκευαστικοί παράγοντες καθορισμού της απόφασης 

Εικ.. 8 (Soon et al. 

2008):  Το ποσοστο 

της προβλεπτικής 

ακρίβειας της κάθε 

περιοχής. Με 

κόκκινη γραμμή 

επισημαίνεται η 

στιγμή της 

απόφασης και με 

διακεκομμένη της 

κίνησης. 
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για κίνηση, στον μετωπιαίο φλοιό, οι οποίοι επηρεάζουν αργότερα στο “χτίσιμο” της 

απόφασης στον βρεγματικό και στην συνέχεια τον κινητικό φλοιό όπου παραμένουν μη 

συνειδητοί για μερικά δευτερόλεπτα». 

Επιβεβαιώνεται λοιπόν και εδώ, ο σημαντικός ρόλος που παίζει ο μετωπιαίος φλοιός 

στην λήψη των αποφάσεων αλλά αυτό που είναι σημαντικό και εντυπωσιακό και δεν 

είχε βρεθεί ξανά προηγουμένως είναι ότι η απόφαση διαμορφώνεται ή αλλιώς 

χτίζεται σταδιακά,  πολύ πριν αυτή συνειδητοποιηθεί. To αποτελέσματα του 

πειράματος επίσης έρχονται σε συμφωνία με προηγούμενα ευρήματα όπως για 

παράδειγμα των Deecke και Lang(1996, όπως αναφέρεται στο David H. Ingvar, 1999) 

οι οποίοι βρήκαν ότι το RP  που προηγείται μιας προσχεδιασμένης κίνησης του 

δαχτύλου μπορεί να διαρκεί ακόμα και μερικά δευτερόλεπτα  (Ο Libet μελετούσε τις 

αυθόρμητες κινήσεις). 

Επισημαίνεται από τους Soon et al ότι παρότι έχει προταθεί ότι οι δύο περιοχές, του 

μετωπιαίου και βρεγματικού φλοιού, παίζουν σημαντικό ρόλο στον συνειδητό 

σχεδιασμό και στην συνειδητή πρόθεση δεν επαρκούν από μόνες τους να την 

εξηγήσουν καθώς μέσα από το δικό τους πείραμα φαίνεται ότι στον μετωπιαίο φλοιό 

υπάρχουν «ασυνείδητοι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή» και στο 

προσφηνοειδές λοβίο(precuneus) αποθηκεύονται  «ασυνείδητες νοητικές 

αναπαραστάσεις της μελλοντικής κίνησης» που θα κάνουν τα υποκείμενα. Έτσι οι 

πληροφορίες που παίρνουμε από αυτές τις περιοχές δεν επαρκούν για να εξηγήσουμε 

την συνειδητή επίγνωση . Τέλος τονίζουν ότι το γεγονός ότι δεν βρήκαν 

ενεργοποίηση στον ραχιαίο έξω προμετωπιαίο φλοιό εξηγείται από το ότι τα 

υποκείμενα δεν έπρεπε να αποθηκεύσουν μνημονικές πληροφορίες για να πάρουν την 

απόφαση για την επόμενη κίνηση. 
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Κεφάλαιο 3 
 
Διεργασίες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την αίσθηση 
της βούλησης. 
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Που κωδικοποιείται η επιθυμία. 

 

 

Φαίνεται από αυτές τις έρευνες με νευροαπεικονιστικές μεθόδους, ότι πράγματι όπως 

και ο Wegner έδειξε ότι οι αποφάσεις παίρνονται σε προσυνειδητό επίπεδο. Σε 

κάποια στιγμή εμφανίζεται η επιθυμία ή η πρόθεση ταυτόχρονα με την εκτέλεση μιας 

πράξης. Τι συμβαίνει λοιπόν με την συνείδηση; Έχει βρεθεί κάποια περιοχή του 

εγκεφάλου που να κωδικοποιεί την αίσθηση της βούλησης; Φαίνεται πως ναι. Μια 

σειρά από πειράματα και έρευνες με ασθενείς και ζώα (Desmurget et al, 2009, Sirigu 

et al, 2003, Quian Quiroga et al, 2006) δείχνουν ότι αυτή η περιοχή βρίσκεται στην 

βρεγματικό φλοιό. Για παράδειγμα οι Sirigu et al(2003) αναφέρουν ότι ασθενείς με 

βλάβες στον βρεγματικό φλοιό(ΒΑ 39, γωνιώδης έλικα) μπορούν να αναφέρουν τον 

χρόνο έναρξης της κίνησης αλλά όχι τον χρόνο της βούλησης. Οι Desmurget et 

al(2009) εφάρμοσαν σε ασθενείς κατά την διάρκεια προχειρουργικών διαδικασιών 

ηλεκτρικές διεγέρσεις σε περιοχές του βρεγματικού και του κινητικού φλοιού, Όπως 

φαίνεται και από την εικόνα(βλ. εικ.9 ) όταν διέγειραν περιοχές του βρεγματικού 

φλοιού είτε ένιωθαν την επιθυμία να κάνουν κάτι, είτε όταν εφάρμοζαν μεγαλύτερης 

έντασης διέγερση είχαν ακόμα και την ψευδαίσθηση ότι έκαναν κάποια κίνηση. Όταν 

όμως διέγειραν τον προκινητικό φλοιό οι ασθενείς έκαναν κινήσεις χωρίς να έχουν 

συνειδητή επίγνωση για αυτές. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποια σημεία του βρεγματικού 

φλοιού είναι κρίσιμα για την συνειδητοποίηση της βούλησης. To ότι στον κινητικό 

φλοιό δεν εδράζεται η συνείδηση μπορούμε να το φανταστούμε και με το παράδειγμα 

των κινήσεων  που έχουν μαθευτεί και γίνονται έτσι αυτόματα με μια συγκεκριμένη 

αλληλουχία π.χ. όταν παίζουμε πιάνο η κάνουμε ποδήλατο μπορεί να ενεργοποιείται 

ο κινητικός φλοιός χωρίς να έχουμε συνεχώς συνείδηση της επιθυμίας. Σε αυτές τις 
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κινήσεις μάλιστα δεν εμφανίζεται το δυναμικό προετοιμασίας(RP) που παρατηρείται 

στις κινήσεις που κάνουμε με επίγνωση και προσπάθεια(Libet 1999) 

 

 

 

Εικ. 9: Oι περιοχές στις οποίες οι Desmurget et al (2009) εφάρμοσαν διέγερση 

και το αποτέλεσμα που παρήχθη.  

Τα παραπάνω δείχνουν ότι στον βρεγματικό φλοιό εδράζεται ίσως η αίσθηση της 

επιθυμίας. Παράλληλα ο Desmurget και οι συνεργάτες του πιστεύουν ότι το γεγονός 

ότι μεγαλύτερης έντασης διεγέρσεις προκάλεσαν ψευδαίσθηση κίνησης ίσως 

εξηγείται από το γεγονός ότι αυτές μπορεί να ενεργοποίησαν το εκτελεστικό δίκτυο 

που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της κίνησης, μέσω προβλέψεων που 
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κάνει για αυτήν. Έτσι φαίνεται ότι η επίγνωση μιας κίνησης δεν προκύπτει από την 

ίδια την κίνηση αλλά από τις προβλέψεις που κάνει το νοητικό σύστημα εκ των 

προτέρων για αυτή(Desmurgetal, 2009).  Έχει προταθεί ότι ο οπίσθιος βρεγματικός 

φλοιός (posterior parietal cortex) είναι η περιοχή στην οποία δημιουργούνται οι 

αναπαραστάσεις της κίνησης καθώς και ότι  υπάρχει ένας «χάρτης προθέσεων» που 

κωδικοποιεί τις διαφορετικές επιλογές και προγραμματίζει τις κινήσεις που χρειάζεται 

να γίνουν(Sirigu et al 1996, Anderson and Bruneo 2002). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός επίσης ότι η μια περιοχή του βρεγματικού φλοιού που ονομάζεται γωνιώδης 

έλικα είναι η περιοχή που ενεργοποιεί την αίσθηση ότι κάποιος άλλος ενεργεί και όχι 

το ίδιο το υποκείμενο και αυτό είναι διαπιστωμένο είτε με πειράματα με fMRI είτε σε 

έρευνες με ασθενείς που παρουσιάζουν το σύνδρομο του «ξένου χεριού» ή 

σχιζοφρενείς.  (Farrer and Frith, 2002; Pockett, 2004). και ότι σε πειράματα με  TMS 

στο οποίο εφαρμόστηκε διέγερση στον βρεγματικό φλοιό του αριστερού ημισφαιρίου 

αυτό φαίνεται να επηρέασε την επιλογή του ποιου χεριού θα χρησιμοποιούσαν τα 

υποκείμενα για να φτάσουν ένα στόχο(oliveira et al 2010).  

 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι παράλληλες διαδρομές πληροφορίας ενημερώνουν 

τόσο τον βρεγματικό φλοιό, στο οποίο κωδικοποιείται η βούληση  και η 

αναπαράσταση της κίνησης, όσο  και τις κινητικές περιοχές οι οποίες εκτελούν την 

κίνηση και επειδή αυτό συμβαίνει ταυτόχρονα μας δημιουργείται η εντύπωση, 

σύμφωνα και με τις αρχές του Wegner ότι το ένα προκαλεί το άλλο, και τελικά της 

ψευδαίσθηση της ελεύθερης βούλησης. Επίσης είναι πιθανό η αίσθηση της βούλησης 

να συσχετίζεται ή ακόμα και να προκύπτει από ένα σύνολο μηχανισμών πρόβλεψης, 

προσοχής,  παρακολούθησης και ανατροφοδότησης των υποκείμενων πράξεων μας.  
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Η ανασκευαστική υπόθεση. 

Μελετώντας μια σειρά από ακόμη πειράματα μπορούμε να βρούμε και άλλες 

ενδείξεις που συνάδουν με το παραπάνω συμπέρασμα. Για παράδειγμα Oι Ηαggard 

and Magno (1999) σε πείραμα με την μεθοδολογική διαδικασία  του Libet εφάρμοσαν 

TMS πριν  τα υποκείμενα κάνουν την κίνηση στον κινητικό φλοιό με το δάχτυλο  και 

ενώ επηρεάστηκε ο χρόνος στον οποίο έκαναν την κίνηση, δεν επηρεάστηκε ο χρόνος 

συνειδητοποίησης της κίνησης(το αντίστοιχο Μ που μετρούσε ο Libet). Αυτό μπορεί 

να σημαίνει ότι γίνονται εσωτερικοί υπολογισμοί για την κίνηση που θα κάνουμε, οι 

οποίοι δεν εξαρτώνται από τα ιδιοδεκτικά σήματα που παίρνουμε από την ίδια την 

κίνηση αλλά από τους υπολογισμούς που κάνει το νοητικό σύστημα για αυτήν. 

Ακόμα έχει διαπιστωθεί ότι  η ανατροφοδότηση από τα ιδιοδεκτικά σήματα των 

κινήσεων δεν είναι τόσο σημαντικά όσο η ανατροφοδότηση που παίρνουμε από άλλες 

αισθητηριακές οδούς για την συνείδηση και τον έλεγχο της συμπεριφοράς μας. Στο 

πείραμα των Fourneret & Jeannerod(1998) οι συμμετέχοντες έπρεπε να χαράξουν 

ευθείες γραμμές. Έβλεπαν όμως την γραμμή που χάραζαν  μέσα από μια οθόνη, κάτω 

από την οποία ήταν κρυμμένο το χέρι τους. Όταν τους δίνονταν λανθασμένη 

ανατροφοδότηση στην οθόνη σχετικά με την απόκλιση(σε μοίρες) που είχε η γραμμή 

που χάραζαν σε σχέση με τον στόχο που έπρεπε να φτάσουν τότε άλλαζαν την κίνηση 

τους, χωρίς όμως να έχουν επίγνωση για αυτό. Αυτό σημαίνει ότι έδιναν προσοχή 

στην οπτική ανατροφοδότηση που έπαιρναν και όχι στα ιδιοδεκτικά σήματα από την 

κίνηση. 

Θα μπορούσε όμως η ανατροφοδότηση που παίρνουμε από εξωτερικά ερεθίσματα να 

επηρεάσει με κάποιο τρόπο την υποκειμενική  αίσθηση της βούλησης, όπως 

αναρωτηθήκαμε παραπάνω; Μια σειρά από πειράματα δείχνουν πράγματι ότι 
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γεγονότα που συμβαίνουν αμέσως μετά την κίνηση επηρεάζουν την αίσθηση της 

βούλησης. Για παράδειγμα οι Lau et al(2007) σε πείραμα επίσης με την μεθοδολογική 

διαδικασία  του Libet εφάρμοσαν TMS στην προ-συμπληρωματική κινητική περιοχή  

(preSMA) αμέσως μετά την κίνηση και βρήκαν ότι αυτό επηρέασε τον χρόνο 

συνειδητοποίησης της απόφασης, μετατοπίζοντας τον προς τα πίσω. Οι                      

Banks&Isham (2009) έδωσαν καθυστερημένο ηχητικό σήμα κατά 5, 20, 40 ή 60 ms 

μετά την εκτέλεση της κίνησης στους ανυποψίαστους εθελοντές και αυτό επίσης 

επηρέασε τον χρόνο συνειδητοποίησης της βούλησης, μεταθέτοντας τον προς τα 

εμπρός. Το ίδιο έγινε και όταν τους παρείχαν καθυστερημένη οπτική 

ανατροφοδότηση.  Τέτοια πειράματα δείχνουν ότι η επίγνωση της χρονικής στιγμής 

της βούλησης επηρεάζεται εν μέρει τουλάχιστον αναδρομικά από την 

ανατροφοδότηση που παίρνουμε μετά την εκτέλεση μιας πράξης. Οι  Rigoni et 

al(2010) συνδύασαν τα  προηγούμενα ευρήματα με ένα αρνητικό δυναμικό που 

έπαιρναν από το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα [action-effect negativity (NAE)].  

Υποθέτουν ότι η ανασκευαστική διαδικασία διαμορφώνεται από την δραστηριότητα 

ενός συστήματός παρακολουθούσης που το τοποθετούν στη πρόσθια έλικα του 

προσαγωγίου. Σύμφωνα με μια θεωρητική υπόθεση  τα διάφορα δυναμικά που 

εμφανίζονται σε περίπτωση αρνητικής ανατροφοδότησης στην πραγματικότητα 

συνδέονται με ένα σύστημα που ανιχνεύει την απόκλιση από τις αισθητηριακές 

συνέπειες που είχε υπολογίσει το νοητικό σύστημα ότι θα έχει μια πράξη. Όταν όλα 

πάνε καλώς σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχει κάνει, φαίνεται να βασιζόμαστε σε 

αυτό τόσο για την συνειδητοποίηση της κίνησης όσο και για την χρονική στιγμή της 

απόφασης
1
. Όταν όμως υπάρχουν αντιφάσεις στο feedback που παίρνουμε, έστω και 

                                                           
1
 Oι Μαchado&Smith 2008  όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 1 βρήκαν ότι οι δύο χρόνοι μπορεί να 

υπολογίοζνται με την ίδια διαδικασία. 
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αν δεν τις αντιλαμβανόμαστε συνειδητά, όπως στην περίπτωση που δίνεται 

καθυστερημένο ηχητικό σήμα φαίνεται να αυξάνεται η δραστηριότητα σε αυτό το 

σύστημα παρακολούθησης των πράξεων και αυτό εκδηλώνεται με ένα αυξημένο 

αρνητικό δυναμικό. Αυτό σύμφωνα με το πείραμα των Rigoni et al(2010) επηρέασε 

αναδρομικά και την στιγμή συνειδητοποίησης της απόφασης. Μάλιστα οι Rigoniet al 

αναφέρουν ότι βρήκαν στατιστική συσχέτιση μεταξύ αυτού του δυναμικού και της 

αναφοράς της χρονικής στιγμής της βούλησης(εικ.10). 

 

Εικ. 10: O χρόνος απόφασης συσχετίζεται με το πλάτος του αρνητικού δυναμικού 

που εμφανίζεται μετά από μη σωστή ανατροφοδότηση Rigoni et al (2010)  

 



 
37 

 

Κατά την άποψη του γράφοντος όμως υπάρχουν δύο ξεχωριστά συστήματα. Οι 

Rigoni et al παραβλέπουν ότι όταν αποφασίζουμε εκούσια να πράξουμε κάτι, 

αισθανόμαστε ότι αποφασίζουμε για το τι να πράξουμε και για το πότε να το 

πράξουμε.  Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστά συστήματα: ένα που κάνει 

εκτίμηση για την χρονική εκτέλεση της πράξης και λαμβάνει στην συνέχεια την 

ανατροφοδότηση και άλλο ένα που προβλέπει και παρακολουθεί τις συνέπειες μιας 

πράξης(και σχετίζεται με το τι θα πράξουμε). 

Θεωρώ ότι το ένα σύστημα που προβλέπει την χρονική εκτέλεση  εδράζεται κάπου 

μεταξύ της άνω μετωπιαίας έλικα(superior frontal gyrus) και του προ 

συμπληρωματικού κινητικού φλοιού καθώς οι Krieghoff et al(2009) σε πείραμα που 

έκαναν με τέτοιο σχεδιασμό ώστε να αποσυνδέσουν το τι από το πότε θα κάνει 

κάποιος μια εκούσια πράξη βρήκαν ότι εμπλέκεται αυτή η περιοχή στην περίπτωση 

της απόφασης για το πότε θα εκτελέσει ο εθελοντής την κίνηση. Επίσης οι           

Soon et al(2008) λένε ότι μπορούσαν να πάρουν πληροφορία βάση τηw οποίας 

μπορούσαν να προβλέψουν το πότε θα πραγματοποιηθεί η εκτέλεση της κίνησης από 

την προ-συμπληρωματική κινητική περιοχή. 

Εκτός από το σύστημα που αφορά τον χρόνο, υπάρχει όμως όπως προαναφέρθηκε και 

ένα άλλο που προβλέπει για τις συνέπειες μιας πράξης μας. Υπάρχουν ενδείξεις που 

να δείχνουν που μπορεί να βρίσκεται αυτό; 

Υπάρχουν στοιχεία ότι η πρόσθια έλικα του προσαγωγίου μπορεί να παίζει αυτόν τον 

ρόλο. Η πρόσθια έλικα τους προσαγωγίου είναι μια περιοχή του εγκεφάλου που 

βρίσκεται στον έσω μετωπιαίο φλοιό. Τα τελευταία χρόνια πλήθος ερευνών έχουν 

διαπιστώσει τον σημαντικό ρόλο που παίζει σε διαδικασίες όπως  στην ανίχνευση του 
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λάθους, την αρνητική ανατροφοδότηση, την ανίχνευση ανταμοιβής. και τις 

αποφάσεις. 

Ακόμα πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι παίζει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που 

καθορίζονται ελεύθερα από εμάς. Για παράδειγμα υπάρχει μεγαλύτερη ενεργοποίηση 

αυτής της περιοχής όταν η απόφαση του τι θα πράξει σε ένα έργο το υποκείμενο, 

είναι αποτέλεσμα εξωτερικών ενδείξεων σε σχέση με την περίπτωση που έχει 

αποφασίζει με δική του βούληση (Mueller et al, 2007, Krieghoff et al, 2009). 

Μάλιστα οι Mueller et al(2007) αναφέρουν ότι ο προ συμπληρωματικός κινητικός 

φλοιός δεν παρουσίασε διαφορά στην ενεργοποίηση του , μεταξύ εσωτερικά και 

εξωτερικά καθορισμένων πράξεων, εν αντιθέσει με την πρόσθια έλικα του 

προσαγωγίου. 

Έτσι θεωρώ ότι υπάρχουν δύο συστήματα, ένα στην περιοχή μεταξύ superior frontal gyrus 

και sma, το οποίο είναι υπεύθυνο για το πότε και ένα στην πρόσθια έλικα του προσαγωγίου 

για το τι πράττουμε. Τα πειράματα αυτής της τελευταίας παραγράφου που αναφέρω 

εξέταζαν το τι θα πράξει κάποιος 

Ο πιθανός ρόλος της πρόσθιας έλικας του προσαγωγίου ως ένα σύστημα 

παρακολούθησης των ελεύθερων πράξεων και των επιπτώσεων τους. 

Από τις πιο ενδιαφέρουσες υποθέσεις όμως για αυτήν την πρόσθια έλικα του 

προσαγωγίου,  είναι όπως είπαμε και παραπάνω ότι μπορεί να συνδέεται με ένα 

σύστημα το οποίο προσπαθεί να προβλέψει τις συνέπειες των πράξεων που 

προτιθέμεθα να εκτελέσουμε και στην συνέχεια παρακολουθεί και συγκρίνει τα 

πραγματικά αποτελέσματα. 
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Μία από τις πρώτες ενδείξεις που οδήγησαν την έρευνα προς εκεί ήταν η σύνδεση 

ενός αρνητικού δυναμικού που καταγράφονταν σε εγκεφαλογραφήματα μετά από μια 

λανθασμένη απόκριση σε κάποιο έργο(Error Related Negativity)  με αυτήν την 

περιοχή. Πολλοί υποστήριξαν ότι αυτό το δυναμικό αντικατοπτρίζει  έναν «γενικό 

μηχανισμό ανίχνευσης λαθών» (Kiehl et al, 2000). Όμως άλλες έρευνες προτείνουν  

ότι αυτή η περιοχή παίζει έναν πιο γενικό ρόλο, δηλαδή ότι δεν ανιχνεύει μόνο τα 

λάθη αλλά είναι ενεργή και παρακολουθεί και αξιολογεί  κάθε ανατροφοδότηση που 

λαμβάνει για όσα κάνουμε τόσο την αρνητική όσο και  την θετική. Για παράδειγμα οι 

Carter et al(1998) βρήκαν μεγαλύτερη ενεργοποίηση και κατά τις σωστές απαντήσεις 

κατά την διάρκεια ενός ψυχολογικού τεστ.  

Οι Walton et al(2004) προσπάθησαν να αποσαφηνίσουν τον ρόλο που παίζει η 

περιοχή όσον αφορά τις πράξεις που αποφασίζουμε με δική μας βούληση. Οι 

συμμετέχοντες καλούνταν να επιλέξουν μια απόκριση ανάμεσα σε τρεις επιλογές , 

κάτω από 3 πειραματικές συνθήκες. Στην συνθήκη “GUESS” έπρεπε μόνοι τους να 

αποφασίσουν  ποια είναι η κατάλληλη επιλογή και στην συνέχεια να πληροφορηθούν 

μέσω feedback αν πραγματοποίησαν την σωστή επιλογή. Στην συνθήκη “FIXED” 

τους υποδεικνύονταν ποιο κουμπί να πατήσουν αλλά και πάλι έπρεπε να 

παρακολουθήσουν μέσω του feedback αν η εντολή που τους είχε δοθεί ήταν η σωστή. 

Στην συνθήκη “INSTRUCTED” πληροφορούνταν εκ των προτέρων ποια είναι η 

κατάλληλη επιλογή από πριν και έτσι δεν χρειάζονταν να παρακολουθήσουν στην 

συνέχεια τα αποτελέσματα της πράξης τους. Έτσι στην  

 Πρώτη περίπτωση είχαμε μία  ελεύθερη επιλογή, μετά την οποία οι συμμετέχοντες 

έπρεπε να παρακολουθήσουν τις συνέπειες που θα είχε. 
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 Στη δεύτερη μία επιλογή που καθορίζονταν από εξωτερικούς παράγοντες αλλά και 

πάλι θα έπρεπε οι συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν τις συνέπειες. 

 Στη τρίτη μία προκαθορισμένη επιλογή με εκ των προτέρων γνωστές τις συνέπειες. 

Οι Walton et al μετά τις στατιστικές αναλύσεις που έκαναν  βρήκαν μεγαλύτερη 

ενεργοποίηση στην πρόσθια έλικα του προσαγωγίου για την συνθήκη “GUESS” όταν 

την συνέκριναν με την συνθήκη “FIXED” ενώ βρήκαν μεγαλύτερη ενεργοποίηση 

στον κογχικό-μετωπιαίο φλοιο (orbitofrontal) όταν συνέκριναν στην συνθήκη 

“FIXED”με την“GUESS”. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διπλή αποσυσχέτιση μεταξύ 

της παρακολούθησης των συνεπειών μιας πράξης για την οποία αποφασίζουμε εμείς 

και μιας πράξης που μας υποδεικνύεται εξωτερικά. Αποτελέσματα όπως αυτό θα 

μπορούσαν να εξηγήσουν παλιότερα πειράματα ψυχολογίας, όπως το πασίγνωστο 

πείραμα του Stanley Miligram(1963) στο οποίο οι συμμετέχοντες υπάκουσαν σε 

οδηγίες των πειραματιστών, όπως το να υποβάλλουν σε ηλεκτροσόκ άλλους 

συμμετέχοντες (για τους οποίους δεν γνώριζαν ότι είναι συνεργάτες του 

πειραματιστή) κάτι που στην πραγματικότητα μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τις 

δικές τους αξίες και δεν θα το έκαναν χωρίς να τους το έχει υποδείξει μια αυθεντία 

όπως ένας επιστήμονας. Η διπλή αυτή αποσυσχέτιση σε συνδυασμό με το πείραμα 

του Miligram μπορεί να δείχνει ότι δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε με τις ίδιες 

διαδικασίες τις επιπτώσεις μιας πράξης και ίσως να προβάλλουμε τις ίδιες 

αντιστάσεις σε εξωτερικές εντολές σε σχέση με τις εσωτερικές παρορμήσεις μας. Οι 

Walton et al(2004) δεν βρήκαν διαφορές μεταξύ της ενεργοποίησης στην συνθήκη 

“GUESS” όταν τα υποκείμενα έπαιρναν αρνητική ή θετική ανατροφοδότηση κάτι που 

ενισχύει την άποψη πως στην πρόσθια έλικα του προσαγωγίου υπάρχει ένας γενικός 

μηχανισμός παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των πράξεων για τις οποίες 

αποφασίζουμε με δική μας βούληση. Κατόπιν οι Walton et al(2004) προχώρησαν σε 
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ένα δεύτερο πείραμα για να ξεκαθαρίσουν αν η ενεργοποίηση της περιοχής 

οφείλονταν μόνο στην διαδικασία της λήψης απόφασης ή και στον ρόλο που παίζει 

για την εκτίμηση των αποτελεσματων/συνεπειών μιας πράξης και την αξιολόγηση 

τους. Στο δεύτερο αυτό πείραμα αντικατέστησαν την συνθήκη “INSTRUCTED” με 

τις συνθήκες “GENERATE” κατά την οποία οι συμμετέχοντες έπρεπε να επιλέξουν 

ποιο κουμπί να πατήσουν αλλά κάθε επιλογή τους θα ήταν σωστή και την συνθήκη 

“CONTROL” όπου και πάλι κάθε επιλογή θα ήταν σωστή αλλά όπως και στην 

συνθήκη “FIXED” υποδεικνύονταν εξωτερικά. 

Οι Walton et al βρήκαν ότι υπήρχε μεγαλύτερη ενεργοποίηση στην όταν 

συγκρίνονταν η συνθήκη “GUESS”  με την συνθήκη “FIXED” αλλά δεν συνέβαινε 

το ίδιο όταν συγκρίνονταν η συνθήκη “GENERATE”  με την συνθήκη “FIXED”. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές η ενεργοποίηση της περιοχής οφείλεται τόσο στην 

διαδικασία λήψης απόφασης όσο και στην προσπάθεια εκτίμησης των 

αποτελεσμάτων και της παρακολούθησης  τους μέσω της ανατροφοδότησης που 

λαμβάνει και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η περιοχή παίζει σημαντικό στην 

διαδικασία αξιολόγησης και εκτίμησης των συνεπειών μιας επιλογής που λαμβάνει 

ελεύθερα το υποκείμενο.  
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Κεφάλαιο 4 

Ένα παράθυρο στην συνείδηση! 
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To ελεύθερο όχι! 

Ο Libet υποστήριξε ότι τα πειράματα του δεν δείχνουν ότι δεν έχουμε ελεύθερη 

βούληση αλλά πως λειτουργεί ο μηχανισμός της. Σε επόμενες δημοσιεύσεις του 

άφησε ένα «παραθυράκι» στην συνείδηση, λέγοντας ότι αυτή μπορεί να ασκήσει 

«βέτο» τα τελευταία κρίσιμα 200ms. Μάλιστα πραγματοποίησε αργότερα πειράματα 

που επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο.  Σε ένα τέτοιο πείραμα καταγράφονταν ένα ισχυρό 

RP, κάτι που σημαίνει ότι ο εθελοντής προετοιμάζονταν για δράση(Libet, 1999), 

παρόλα αυτά η κίνηση δεν συνέβαινε ποτέ λόγω του «βέτο» που εξασκούσε ο 

εθελοντής στο κρίσιμο διάστημα μεταξύ 100 και 200 ms πριν εκτελέσει την πράξη 

τους (Libet, 1999). Ο Libet ισχυρίστηκε μετά και από αυτά τα πειράματα ότι τα 

αποτελέσματα δεν έρχονται σε αντίθεση με την ιδέα της ελεύθερης βούλησης. 

Μπορούμε να θέσουμε υποστήριζε συνειδητά «Veto» στις υποκείμενες προθέσεις-

τάσεις μας να πράξουμε κάτι, μέσα σε αυτά τα 150ms που μεσολαβούν μεταξύ της 

συνειδητοποίησης της πρόθεσης και της πράξης(Libet, 2006). Υποστήριζε ότι τελικά 

δεν έχουμε «ελεύθερη βούληση» αλλά «ελεύθερη άρνηση» (Libet, 2006).  

Η συζήτηση βέβαια για την δυνατότητα να εξασκήσουμε συνειδητά “veto” στις 

ασυνείδητες παρορμήσεις. θα μπορούσε απλά να εξελιχθεί σε ατέρμονους κύκλους 

αντιπαράθεσαν καθώς θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι και η διαδικασία του 

“veto” γεννάτε από ασυνείδητους νευροβιολογικές διεργασίες. O Libet θεωρούσε 

αδύνατο να ξεκινάει και η διαδικασία του veto προσηνειδητά. Υποστήριζε ότι αυτή η 

διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν κάποιος έχει επίγνωση της πράξης 

που θα κάνει. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι μέρος της διαδικασίας του veto έχει μη 

συνειδητή προέλευση,  υποστήριζε ο Libet, όταν αποκτούμε επίγνωση, αποκτούμε 

επίγνωση «όλου του πακέτου» και της επιθυμίας μας να κάνουμε κάτι αλλά και 
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παραγόντων που μπορεί να μας οδηγήσουν συνειδητά να εξασκήσουμε veto(Libet, 

1999).  

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια πειράματα που ίσως δείχνουν ποια περιοχή 

του εγκεφάλου ενεργοποιείται στις περιστάσεις όπου αποφασίζουμε να εμποδίσουμε 

μια πρόθεση μας από το να γίνει πράξη. Οι Brass&Haggard(2007) σε πείραμα τους 

όπου οι συμμετέχοντες εκτελούσαν το έργο του Libet(1983) και μπορούσαν να 

αποφασίσουν είτε να προχωρήσουν στο πάτημα ενός κουμπιού, είτε να σταματήσουν 

την τελευταία στιγμή την πράξη αυτή, βρήκαν μεγαλύτερη ενεργοποίηση στο 

εμπρόσθιο τμήμα της νησίδας του Reil (anterior insular cortex), στον ραχιαίο έξω 

προμετωπιαίο φλοιό καθώς και στην άνω δεξιά κροταφική αύλακα. 

Υπάρχει μια παθολογική κατάσταση στους παίκτες τυχερών παιχνιδιών κατά την 

οποία, συνεχίζουν να παίζουν παρόλο που έχουν χάσει μεγάλα ποσά με την ελπίδα να 

τα αναπληρώσουν στην συνέχεια, χωρίς να μπορούν να σταματήσουν την παρόρμησή 

τους. Oι Campbell-Meiklejohn et al(2008) σε πείραμα τους, δημιούργησαν τέτοιες 

συνθήκες προσομοιώνοντας ένα τυχερό παιχνίδι στο οποίο οι συμμετέχοντες 

μπορούσαν σε κάθε γύρο του παιχνιδιού να αναπληρώσουν μέρος των απωλειών τους 

ρισκάροντας όμως να χάσουν και περισσότερα. Στην περίπτωση που οι 

συμμετέχοντες αποφάσιζαν να σταματήσουν το παιχνίδι οι ερευνητές βρήκαν 

μεγαλύτερη ενεργοποίηση όταν την συνέκριναν με την περίπτωση όπου συνέχιζαν να 

παίζουν στην πρόσθια έλικα του προσαγωγίου, την νησίδα του Reil και το ραβδωτό 

σώμα. Όταν έγινε η αντίθετη σύγκριση  βρέθηκε μεγαλύτερη ενεργοποίηση στον 

εσωκοιλιακό προμετωπιαίο φλοιό και στον παραμεταιχμιακή έλικα του προσαγωγίου. 

Ενώ όταν έγινε η σύγκριση με στην συνθήκη ελέγχου όπου οι συμμετέχοντες 

εκτελούσαν  το ίδιο έργο χωρίς όμως να βλέπουν χρηματικά ποσά στην οθόνη τους 
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αλλά σύμβολα, βρήκαν στην περίπτωση όπου οι συμμετέχοντες σταματούσαν την 

διαδικασία του να συνεχίσουν να παίζουν χάνοντας και πάλι,  αυξημένη 

ενεργοποίηση της νησίδα του Reil, της πρόσθιας έλικας του προσαγωγίου και σε 

περιοχές του βρεγματικού φλοιού. Ταυτόχρονα όμως βρήκαν μειωμένη ενεργοποίηση  

στον εσω κοιλιακό προμετωπιαίο φλοιό και στον παραμεταιχμιακή έλικα του 

προσαγωγίου. Ενώ όταν έγινε η σύγκριση μεταξύ της συνθήκης control και της 

συνθήκης όπου οι συμμετέχοντες συνέχιζαν να παίζουν βρέθηκε μειωμένη 

ενεργοποίηση στην πρόσθια έλικα του προσαγωγίου, την νησίδα του Reil και σε μία 

περιοχή του προμετωπιαίου φλοιού. Τα ευρήματα του πειράματος έχουν πολύ μεγάλη 

σημασία γιατί προσομοιώνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια συνθήκες κάτω από τις οποίες 

γενικότερα αποφασίζουμε στην πραγματική ζωή σε διάφορες καταστάσεις όταν 

βρισκόμαστε κάτω από την πίεση διαφόρων είδους διλλημάτων σε σχέση με τα 

περισσότερα από τα πειράματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα και εξετάζουν το 

πρόβλημα της βούλησης. 

Τόσο στο πείραμα των Brass&Haggard όσο και σε αυτό των Campbell-Meiklejohn et 

al βρέθηκε αυξημένη ενεργοποίηση στην πρόσθια νησίδα του Reil. Οι 

Brass&Haggard(2010) αναφέρουν και άλλες περιπτώσεις όπου έχει βρεθεί 

ενεργοποίηση στην περιοχή της νησίδας του Reil για τις περιπτώσεις στις οποίες 

αποφασίζουμε να θέσουμε veto και προτείνουν ότι αυτή η περιοχή παίζει έναν 

γενικότερο επιτελικό ρόλο στον έλεγχο της βούλησης,  

Κατά την γνώμη του γράφοντος η περιοχή αυτή είναι η περιοχή η οποία θα μπορούσε 

να κωδικοποιεί την λειτουργία του “veto” που είχε προτείνει ο Libet, και μάλιστα σε 

συνειδητό επίπεδο, και μαζί με την πρόσθια έλικα του προσαγωγίου να παίζει 
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σημαντικό ρόλο στις περιπτώσεις όπου βρισκόμαστε κάτω από την πίεση ενός 

διλλήματος.   

Η περιοχή της νησίδας του Reil είναι μια περιοχή η οποία έχει βρεθεί να σχετίζεται με 

πλήθος δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν με την συνείδηση. Για παράδειγμα 

εμπλέκεται σε έργα που έχουν να κάνουν με την επίγνωση των κινήσεων, την 

αναγνώριση του εαυτού, την αναγνώριση της μουσικής που ευχαριστεί α υποκείμενα, 

την ομιλία, τα συναισθήματα και πλείστες άλλες διεργασίες, οι περισσότερες εκ των 

οποίων είναι ενσυνείδητες όπως φαίνεται και από την παρακάτω εικόνα(Craig, 2010): 
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Ακόμα έχει βρεθεί ότι σε πλήθος δραστηριοτήτων η πρόσθια έλικα του προσαγωγίου 

και η πρόσθια νησίδα του Reil είναι ταυτόχρονα ενεργοποιημένες. Επίσης και στις  

δύο περιοχές παρουσιάζεται νευροανατομικά πολύ μεγάλη συγκέντρωση των 

ατρακτοειδών νευρώνων von Economo. Ο Craig(2010) αναφέρει ότι οι δύο περιοχές 

έχει βρεθεί να ενεργοποιούνται συνήθως ταυτόχρονα και προτείνει ότι αυτοί οι 

νευρώνες τις διασυνδέουν μεταξύ τους. 

H μη ντετερμινιστική φιλοσοφική θεωρία του Robert Kane   

Ο Robert Kane είναι καθηγητής φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο του Texas. Τα 

τελευταία χρόνια έχει δώσει νέα ώθηση στην μη ντετερμινιστική θεώρηση της 

ελεύθερης βούλησης. Σύμφωνα με τον Kane για να θεμελιωθεί η έννοια της 

ελευθερίας όσον αφορά την βούληση το άτομο πρέπει να έχει εναλλακτικές 

δυνατότητες δράσης μέσα από τις οποίες μπορεί να επιλέξει(Κane, 2001 ). Ο 

ντετερμινισμός σύμφωνα με τον Kane δεν είναι συμβατός με την έννοια των 

εναλλακτικών επιλογών και συνεπώς δεν είναι συμβατός ούτε με την έννοια της 

ελευθερίας. Υποστηρίζει ότι για να έχει το άτομο την απόλυτη ευθύνη για τις πράξεις 

του, πρέπει να έχει την ευθύνη και για τους λόγους στους οποίους τον οδήγησαν να 

πράξει κάτι. Έτσι πρέπει να είναι εν μέρει υπεύθυνος και για τις επιλογές που έκανε 

στο παρελθόν και οι οποίες τον οδήγησαν στο να αποκτήσει το σημερινό του 

χαρακτήρα και τις αξίες που τον διέπουν
2
.  Ονομάζει αυτές τις κρίσιμες αποφάσεις 

που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα μας και τις πήραμε σε στιγμές κάτω από τις οποίες 

βρισκόμασταν μπροστά σε ένα κρίσιμο δίλημμα  “αυτό-μετασχηματιστικές πράξεις” 

και σύμφωνα με τον Kane προϋποθέτουν οπωσδήποτε την δυνατότητα εναλλακτικών 

επιλογών για να αποδοθεί στο υποκείμενο απόλυτη ευθύνη. Δεν χρειάζεται όλες 

                                                           
2
 Ο Kane αναπτύσσει αυτήν την επιχειρηματολογία για να αντικρούσει άλλους φιλοσόφους 

που υιοθετούν την ντετερμινιστική θεώρηση της βούλησης και σύμφωνα με τους οποίους 

έχουνε την απόλυτη ευθύνη ακόμα και αν δεν μπορούσαμε να επιλέξουμε κάτι άλλο. 
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πράξεις υποστηρίζει να είναι μη προκαθορισμένες για να αποδοθεί η απόλυτη ευθύνη 

στο υποκείμενο αλλά μόνο αυτές που αποτελούν την κορυφή της βούλησης, τις 

αυτομετασχηματιστικές δηλαδή πράξεις, που προκύπτουν κάθε φορά που 

βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σημαντικό δίλλημα. Υπάρχει εκείνη ακριβώς την 

στιγμή μια είδους αβεβαιότητα στο μυαλό μας «που διαταράσσει την θερμοδυναμική 

ισορροπία και κάνει το μυαλό ευαίσθητο στην απροσδιοριστία που διέπει τις 

διεργασίες στο επίπεδο των νευρώνων» και το αποτέλεσμα της οποίας δεν εξαρτάται 

από ντετερμινιστικούς παράγοντες του παρελθόντος. Υποστηρίζει ότι όταν 

βρισκόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις όπου έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα π.χ. από 

δύο επιλογές «δυο διασταυρούμενα νευρωνικά δίκτυα εμπλέκονται, επηρεάζοντας το 

ένα το άλλο αναπαριστώντας το δίλλημα». Το ένα δίκτυο εμποδίζει το άλλο 

δημιουργώντας χαοτικό θόρυβο, που προέρχεται από τις αντικρουόμενες επιθυμίες. Ο 

Kane υποστηρίζει ότι είναι έτσι σαν να λύνει κάποιος ένα μαθηματικό πρόβλημα, με 

την υπέρβαση του θορύβου που προέρχεται από την επιλογή που τελικά δεν 

προτιμάται, επιτρέποντας στην άλλη οδό να υπερισχύσει. Τότε είναι που το άτομο 

είναι υπεύθυνο για την επιλογή του, γιατί με δική του εσωτερική προσπάθεια  επέλεξε 

ποια οδό θα ακολουθήσει, όχι μάλιστα με τυχαίο τρόπο-αυθαίρετα αλλά για 

εσωτερικούς λόγους το οποίο το οδήγησαν στο να προτιμήσει την μία επιλογή εν 

σχέση με την άλλη
3
. 

Την θεώρηση του Kane μπορούν να ενισχύσουν ευρήματα από νευροαπεικονιστικές 

μελέτες (Frith et al 1991 όπως αναφέρεται στο David H. Ingvar, 1999) σύμφωνα με 

τις οποίες πράξεις που κάνουμε με δική μας βούληση οδηγούν σε μειωμένη 

                                                           
3
 Κατά τον Kane είναι η ίδια η προσπάθεια που καταβάλει το άτομο να βάλει σε τάξη 

το χάος που δημιουργείται και σύμφωνα με τον Kane οι επιλογές κάτω από αυτές τις 

συνθήκες δεν είναι τυχαίες αλλά «ηθελημένες» και γίνονται για λόγους που το ίδιο το 

άτομο επικυρώνει. 
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δραστηριότητα σε κάποιες περιοχές του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τον Invgar (1999) 

αυτό μπορεί να εξηγηθεί αν φανταστούμε ότι εκείνη την στιγμή απορρίπτονται τα  

εναλλακτικά σχεδία δράσης, που δεν έχουν σχέση με  ότι έχει επιλεγεί να πράξουμε. 

Όπως είδαμε και παραπάνω στο πείραμα των Campbell-Meiklejohn et al(2008) 

διαπιστώθηκε το ίδιο, δηλαδή όταν οι συμμετέχοντες επέλεγαν να σταματήσουν 

μειώνονταν η δραστηριότητα η οποία αντιστοιχούσε στην αντίθετη επιλογή και το 

αντίστροφο. 

Θα μπορούσαν οι περιοχές της πρόσθιας έλικας του προσαγωγίου και της πρόσθιας 

νησίδας του Reil να λειτουργούν σαν ένα κύκλωμα που επιτρέπει να πραγματοποιηθεί 

η διαδικασία που ο Kane προτείνει; Η πρόσθια έλικα του προσαγωγίου προσπαθεί να 

προβλέψει τις συνέπειες κάθε παρόρμησης-απόφασης που δέχεται σαν σήμα από 

διάφορες περιοχές του προμετωπιαίου και μετωπιαίου φλοιού και στέλνει τις 

πληροφορίες μέσω των νευρώνων von Economo στην πρόσθια νησίδας του Reil η 

οποία επιλέγει εν τέλει ποια πράξει θα προωθηθεί και μάλιστα ενσυνείδητα.. Αν 

αξιολογηθεί ότι μία απόφαση δεν είναι και τόσο συμφέρουσα τότε η νησίδα του Reil 

ενεργοποιείται προβάλλοντας “veto” στέλνοντας ταυτόχρονα πίσω αυτή την 

πληροφορία σε περιοχές του προμετωπιαίου και μετωπιαίου φλοιού που είναι 

υπεύθυνες για το σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων και ενεργοποιώντας το 

εναλλακτικό σχέδιο δράσης. Συνήθως βέβαια ενεργούμε σύμφωνα με τις 

προκαθορισμένες αποφάσεις που έχουν ήδη πάρει οι περιοχές του μετωπιαίου και 

προμετωπιαίου φλοιού χωρίς να χρειαστεί καν να μπει σε λειτουργία η όλη 

διαδικασία(σχήμα 1). Είναι όμως πιθανό όταν βρισκόμαστε μπροστά σε κάποιο μικρό 

ή μεγάλο  δίλημμα ο εγκέφαλος να λειτουργεί με αυτή την διαδικασία, δίνοντας έτσι 

στην περιοχής της πρόσθιας νησίδας του Reil τον τελικό λόγο για το ποια πράξη θα 

προωθηθεί και ποια θα απορριφθεί(σχήμα 2). 
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Σχήμα 1: Η ροή της πληροφορίας στην περίπτωση που δεν βρισκόμαστε μπροστά σε 

κάποιο δίλλημα. 
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Σχήμα 2: Όταν βρισκόμαστε μπροστά σε κάποιο δίλλημα ενεργοποιούνται δύο 

παράλληλα δίκτυα πληροφορίας που αναπαριστούν τις σχετικές επιλογές. Η πρόσθια 

έλικα του προσαγωγίου τις αξιολογεί και τον τελικό λόγο έχει η πρόσθια νησίδα του Reil 

η οποία θέτει “veto” στην μία αφήνοντας την άλλη να γίνει πράξη. 
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Aν οι περιοχές αυτές λειτουργούν σαν ένα κύκλωμα μεταξύ τους, το οποίο είναι 

καθοριστικό για την συμπεριφορά μας τότε μπορεί να εξηγηθεί γιατί και οι δύο 

περιοχές εμπλέκονται σε φαινόμενα που έχουν να κάνουν με καταναγκαστικές 

συμπεριφορές. Για παράδειγμα διέγερση της πρόσθιας έλικας του προσαγωγίου 

έδειξε ότι προκαλεί  καταναγκαστικές κινήσεις (Kremer et al, 2001, Bansaud et all, 

1976 ). Η διέγερση μπορεί να ισχυροποίησε τις οδούς κάποιων πράξεων και 

παράλληλα να απενεργοποίησε την δυνατότητα του insula να θέτει «veto». Τέλος έχει 

βρεθεί ότι ασθενείς με ψυχαναγκαστική διαταραχή  έχουν παθολογική φυσιολογία 

στο νησίδα του Reil (Nishida et al, 2011). 

 

Επίλογος  

 

Στο σχήμα της σελ. 53 φαίνονται οι διεργασίες που συνεισφέρουν στην δημιουργία 

της υποκειμενικής αίσθηση της βούλησης, καθώς και το πότε αυτές συμβαίνουν. Σε 

μια πρώτη προσυνειδητή κατάσταση διάφορες περιοχές του προμετωπιαίου και 

μετωπιαίου φλοιού σχεδιάζουν την μελλοντική συμπεριφορά. Η διαδικασία αυτή δεν 

πρέπει να εκλαμβάνεται ως κάτι που είναι μη συμβατή με την έννοια της ελεύθερης 

βούλησης, επειδή είναι μη συνειδητή. Ο εγκέφαλος δεν θα αποφασίσει κάτι που δεν 

επιθυμηθούμε καθώς  ο εγκέφαλος και η υποκειμενική αίσθηση που έχουμε για τον 

εαυτό μας, είναι το ίδιο και το αυτό. Είναι μια διαδικασία που επηρεάζεται όμως από 

πλήθος παραγόντων όπως εσωτερικές διεργασίες και σκέψεις, καθώς και εξωτερικά 

ερεθίσματα συνειδητά ή ακόμα και ασυνείδητα όπως πολλές έρευνες έχουν δείξει 

(Custers&Aarts 2010). Σε μια δεύτερη επίσης προσυνειδητή φάση το νοητικό 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nishida%20S%22%5BAuthor%5D
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σύστημα κάνει διαφόρων ειδών παράλληλους υπολογισμούς για την αναμενόμενη 

πράξη, όπως τις συνέπειες που αυτή θα έχει και το πότε θα εκτελεστεί. Σε συνειδητό 

επίπεδο ενημερώνονται παράλληλα και την ίδια χρονική στιγμή περιοχές του 

βρεγματικού φλοιού που κωδικοποιούν την επιθυμία την ίδια στιγμή που η πράξη 

εκτελείται. Τέλος η ανατροφοδότηση είναι πολύ σημαντική και συμβάλει και αυτή 

όπως πολλά πειράματα έχουν δείξει στην αίσθηση της βούλησης.  

 

Όλες οι παραπάνω διεργασίες που συμβαίνουν παράλληλα συνδιαμορφώνουν την 

αίσθηση της βούλησης. Έτσι τα αποτελέσματα του πειράματος του Wegner θα 

μπορούσαν να εξηγηθούν αν αναλογιστούμε για παράδειγμα ότι οι συνθήκες που 

δημιούργησε ο ερευνητής σε αυτό, όπως οι ήχοι των λέξεων που άκουγαν οι 

συμμετέχοντες και το γεγονός του ότι ο κέρσορας του ποντικιού σταματούσε σε 

αντικείμενα συμβατά με αυτούς τους ήχους, μπορεί να ενεργοποίησαν τα δίκτυα 

ανατροφοδότησης και έτσι να δημιουργήθηκε η αίσθηση της βούλησης στους 

συμμετέχοντες  παρόλο που στην πραγματικότητα δεν είχαν ενεργήσει οι ίδιοι. 

 

Λίγο πριν την εκτέλεση μιας πράξης, υπάρχει στο συνειδητό επίπεδο η δυνατότητα 

του «veto» η οποία μπορεί να εκτελεστεί από την πρόσθια νησίδα του Reil, για την 

οποία έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με πλήθος συνειδητών διεργασιών και  η οποία 

ενημερώνεται από την πρόσθια έλικα του προσαγωγίου για τις επιπτώσεις της πράξης 

που πρόκειται να εκτελεστεί. Αυτή η τελευταία δυνατότητα είναι ίσως η μόνη που θα 

μπορούσε να δώσει νόημα σε μια μη ντετερμινιστική θεώρηση της βούλησης όπως 

αυτή που περιγράφεται από τον Robert Kane. Οι δύο περιοχές μπορεί να λειτουργούν 

σαν ένα κύκλωμα το οποίο και αποφασίζει για την τελική επιλογή σε περιπτώσεις 

όπου βρισκόμαστε μπροστά σε κάποιο δίλλημα.  
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Συνοψίζοντας θεωρώ ότι έχουμε ελεύθερη βούληση και προτείνω μέσα από αυτήν την 

εργασία, έναν τρόπο με τον οποίο υλοποιείται μέσα στον εγκέφαλο μας! Σε ένα πρώτο μη 

συνειδητό επίπεδο ,στέλνονται διάφορα σήματα για το τι να πράξουμε, και τα οποία φτάνουν 

στην συνείδηση και εκτελούνται, όταν δεν έχουμε να αποφασίσουμε μεταξύ δύο επιλογών. 

Όμως συνήθως υπάρχουν περισσότερες από μία, δύο ή τρεις-παράλληλες-ροές πληροφορίας  

που αντιστοιχούν σε διαφορετικές αντίστοιχα αποφάσεις. . Τότε είναι που βρισκόμαστε 

μπροστά σε κάποιο δίλλημα. Όταν βρισκόμαστε κάτω υπό την πίεση διλλημάτων λοιπόν και 

ενεργοποιείται η περιοχή της νησίδας (η οποία βρίσκεται ότι ενεργοποιείται στα πειράματα 

που έχουν σχέση με το Veto γιατί ακριβώς και σε αυτές τις περιπτώσεις το υποκείμενο 

μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία) και ενσυνείδητα με τον τρόπο που ο Kane περιγράφει 

αποφασίζουμε για το τι θα πράξουμε..) 
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Παράρτημα: Πειραματικές προτάσεις 

 

1.  Πολλές κριτικές που έχουν γίνει στα πειράματα τύπου Libet και Soon 

επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους πειράματα δεν προσομοιώνουν 

ικανοποιητικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίζουμε στην 

ζωή μας σε διάφορες καταστάσεις, για παράδειγμα δεν δίνουν κάποιο 

κίνητρο για να αποφασίσει το υποκείμενο ποιο κουμπί να πατήσει, ούτε 

οδηγεί η πράξη του υποκειμένου  του σε κάποιο επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Άρα αποφάσεις τέτοιου τύπου όπως αυτές δεν 

προκαλούνται έτσι και αλλιώς από την ενεργή και συνειδητή βούληση 

του υποκειμένου (Batthyany, 2009).  Το ίδιο ισχύει και για τις 

πειραματικές διατάξεις που διερευνούν την συνθήκη του “veto”.       

Mια πειραματική διάταξη που θα μπορούσε να έλθει πιο κοντά στον 

τρόπο με τον οποίο αποφασίζουμε στην καθημερινότητα μας θα ήταν 

να δώσουμε δύο επιλογές σε έναν εθελοντή. Να πατήσει το κουμπί στο 

αριστερό χέρι  του ενώ έχει πληροφορηθεί(ή και μάθει μέσω μιας 

εξάσκησης πρώτα) ότι αυτή η επιλογή θα τον ανταμείψει με 0,1 ευρώ 

κατά 90% % ενώ αν επιλέξει το κουμπί στο δεξί του χέρι με 0,2 ευρώ 

κατά 30%. Αν με ένα σημάδι λίγο πριν επιλέξει αλλάζει η πιθανότητα 

της ανταμοιβής του δεξιού κουμπιού στο 80% αυτό πολύ πιθανό να τον 

οδηγήσει να θέσει veto στην απόφαση να πατήσει το κουμπί του 

αριστερού χεριού. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ πιθανό, 

σύμφωνα με την θεωρητική υπόθεση που κάνω, να ενεργοποιείται η 

πρόσθια έλικα του προσαγωγίου και η πρόσθια νησίδα του  Reil. 

 

2. Mία άλλη  κριτική που έχει γίνει στο πείραμα των Soon et al(2008) από  

τον Batyany(2009) είναι ότι μπορεί τα υποκείμενα να  σκέφτονταν από 

πιο νωρίς την απόφαση την οποία θα εκτελούσαν, να έχουν 

προσχεδιάσει δηλαδή τι θα πατήσουν και συνεπώς αυτή η απόφαση 

τους δεν προήλθε αυθόρμητα, για αυτό και οι ερευνητές μπορούσαν να 

προβλέψουν την απόφαση του υποκειμένου ή  κάποια πρώιμη ένδειξη 

που επηρέασε και την δραστηριότητα στον φλοιό τους να οδήγησε στην 

απόφαση του να πατήσουν το δεξί η το αριστερό κουμπί, συνεπώς αυτή 

η δραστηριότητα μπορεί να μην ήταν προϊόν της δικής τους ενεργής 



 
69 

 

βούλησης. Θα ήταν ενδιαφέρον να επαναληφθεί το πείραμα των Soon 

et al(2008) δίνοντας όμως την οδηγία στα υποκείμενα να 

προαποφασίζουν για την επιλογή τους και να κρατούν στην μνήμη του 

για λίγα δευτερόλεπτα την επιλογή τους και μετά να την εκτελούν. Θα 

ήταν ενδιαφέρον να δούμε αν ίδιες η διαφορετικές περιοχές θα 

παρείχαν κάποια προβλεπτική πληροφορία σε σχέση με την περίπτωση 

όπου δίνονται οδηγίες για αυθόρμητη επιλογή  όπως στο πειράμα των 

Soon et al. 

 

3. Για να ελεχθεί η υπόθεση που κάνω σχετικά με τον ρόλο της άνω 

μετωπιαίας έλικας, θα μπορούσε να επαναληφθεί το πείραμα των 

Rigoni et al(2010) σε μαγνητικό τομογράφο και να συγκριθούν η 

περίπτωση στην οποία δίνεται καθυστερημένη ανατροφοδότηση σε 

σχέση με όταν η ανατροφοδότηση δίνεται σωστά. 

 

 

4. Εφαρμογή TMS στο προσφεινοειδές λοβό και στον μετωπιαίο φλοιό 

ώστε να διαπιστωθεί αν αυτό προκαλεί κάποιο bias στην επιλογή των 

υποκειμένων. 

 

 

5. Θα ήταν ενδιαφέρον να επαναληφθεί το πείραμα του D. Wegner ενόσω 

στους εθελοντές γίνεται ηλεκτροεγκεφαλογράφημα για να διερευνηθεί 

αν προκύπτει κάποιο δυναμικό που σχετίζεται με την αίσθηση της 

βούλησης, είτε πριν είτε μετά το σταμάτημα του ποντικιού, στις 

περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες αναφέρουν ότι ενήργησαν με δική 

τους βούληση. Ένα τέτοιο δυναμικό πολύ πιθανό να προκύπτει μετά το 

σταμάτημα του ποντικιού, στις περιπτώσεις που ο εθελοντής αναφέρει 

ότι ενήργησε με δική του βούληση, ανεξαρτήτως του αν αυτό είναι 

πραγματικά σωστή αναφορά ή λανθασμένη, καθώς ενεργοποιούνται οι 

οδοί ανατροφοδότησης που συμβάλουν στην αίσθηση της βούλησης.  
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