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Περίληψη 

Η συνείδηση είναι ένα φαινόμενο άγνωστης αιτιότητας και οντολογίας. Ποικίλει σε 

ερμηνείες που κυμαίνονται από την θεώρησή της ως μια θεμελιώδη υπόσταση της 

πραγματικότητας μέχρι μία απλή ψευδαίσθηση. Παρ' όλο που η γνώση της φύσης της 

συνείδησης δεν έχει ακόμα κατακτηθεί, η παρουσία της είναι σχεδόν ταυτόσημη με 

την ανθρώπινη υπόσταση. Ενώ οι νευροεπιστήμες προσφέρουν ένα πλήθος 

πληροφοριών για την επίδραση εγκεφαλικών λειτουργιών και αλλοιώσεων στην 

συνείδηση, δεν έχουν καταλήξει για το αν αυτή ταυτίζεται, εξαρτάται ή είναι τελείως 

διαφορετική και ανεξάρτητη από τον εγκέφαλο. Ευρήματα από τη μελέτη 

τροποποιημένων ή μη-συνηθισμένων καταστάσεων συνείδησης μπορεί να 

αποτελέσουν ένα καθοριστικό μέσο ανακάλυψης των εγγενών χαρακτηριστικών της 

και της φύσης της. Η εργασία εστιάζει στη μελέτη των επιθανάτιων εμπειριών 

δίνοντας κατά κύριο λόγο βάση στα μέχρι στιγμής νευροεπιστημονικά ευρήματα 

καθώς και σε φιλοσοφικές, ψυχολογικές, θεολογικές και νέες επιστημονικές 

προσεγγίσεις, ώστε να σχηματιστεί μια συνολική κατά το δυνατόν θεώρηση για τις 

κατευθύνσεις που μπορεί να πάρει η μελέτη της συνείδησης, υπό το πρίσμα των 

πληροφοριών και των δεδομένων που εξάγονται από τις εν λόγω εμπειρίες. Η 

εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ενώ οι επιθανάτιες εμπειρίες δεν μπορούν 

μέχρι στιγμής να εξηγηθούν στο σύνολό τους από τη νευροεπιστημονική κοινότητα, 

αυτό δεν σημαίνει ότι μια τέτοια εξήγηση είναι αδύνατη. Η επίτευξη ενός τέτοιου 

εγχειρήματος φαίνεται πιο δυνατή αν συντελεστεί στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής 

προσέγγισης. Ωστόσο, μέχρι η επιστημονική έρευνα να αποδείξει ότι μπορεί να 

εξηγήσει πλήρως τα συνειδησιακά φαινόμενα, χρειάζεται να τηρηθεί μια ανοιχτή 

στάση προς όλες τις μεταφυσικές προσεγγίσεις.  
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Abstract 

Consciousness is a phenomenon of unknown causation and ontology. It varies in 

interpretations that range from its acknowledgment as a fundamental substance of 

reality to just an illusion. Even if the nature of consciousness is not yet conceived, its 

presence is almost inseparable from human hypostasis. Neuroscience offers a large 

number of information regarding the consequences of brain function and alterations 

on conscious experience. Nevertheless, it does not offer conclusive evidence about the 

possibility of consciousness being identified either as a brain function or as an 

independent substance. Findings from the study of altered or non-ordinary states of 

consciousness may form a decisive discovery mean of the intrinsic characteristics and 

the nature of consciousness. The present thesis focuses on the study of the near-death 

experiences and is mainly based on the current neuroscientific findings as well as 

philosophical, psychological, theological and new scientific approaches. The end 

purpose of the present work is the best possible formation of a conclusive overview 

for the possible directions that consciousness examination may follow, based on the 

information and data provided from this peculiar near-death phenomenon. This study 

concludes with the view that even though the full spectrum of near-death experiences' 

characteristics cannot be explained from the neuroscientific community so far, this is 

not to be seem as an impossible task. The attainment of this explanatory aspiration 

seems most possible under a framework of a multidisciplinary cooperation. 

Nevertheless, until scientific research proves that a complete explanation of the 

conscious phenomena is indeed possible, an open attitude towards all the 

metaphysical approaches should be kept.           
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1. Εισαγωγή 

Το ζήτημα της συνείδησης προκαλούσε και προκαλεί εξαιρετικό ενδιαφέρον και 

συγχρόνως αμηχανία εδώ και χιλιάδες χρόνια. Πιστεύεται ότι όταν η φύση και ο 

λόγος ύπαρξης της συνείδησης κατανοηθούν, θα απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με 

το νόημα της ζωής όσο και μεταφυσικά ζητήματα. Οι τροποποιημένες καταστάσεις 

συνείδησης αποτελούν μη συνηθισμένες συνειδησιακές καταστάσεις που μπορούν να 

προσφέρουν κατανόηση για την σχέση της συνείδησης με τον εγκέφαλο αλλά και την 

φύση της συνείδησης εν γένει. Ένα είδος τροποποιημένων καταστάσεων συνείδησης 

είναι και οι επιθανάτιες εμπειρίες. Οι συγκεκριμένες εμπειρίες επιλέχθηκαν στην 

παρούσα εργασία ως οι πιο πολυσήμαντες ερμηνευτικά, τόσο από επιστημονική όσο 

και από φιλοσοφική σκοπιά, αναφορικά με τη φύση της συνείδησης και την 

πιθανότητα ενίσχυσης των επιχειρημάτων υπέρ ή κατά της ύπαρξης θεού ή ζωής μετά 

θάνατον. Η ροή της εργασίας ξεκινά στο δεύτερο κεφάλαιο με μια γρήγορη 

επισκόπηση των πιο γνωστών θέσεων για τη φύση της συνείδησης καθώς και για τα 

βασικά της χαρακτηριστικά. Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε 

ορισμούς, τρόπους πρόκλησης και κατηγοριοποιήσεις των τροποποιημένων 

καταστάσεων συνείδησης, καθώς και στην ένταξη του φαινομένου των επιθανάτιων 

εμπειριών στην κατηγορία των τροποποιημένων καταστάσεων συνείδησης ως άλλο 

ένα ιδιαίτερο υπο-είδος. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή του φαινομένου 

των επιθανάτιων εμπειριών, η οποία περιλαμβάνει ποικίλους ορισμούς, 

ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά, τα οποία καθιστούν το φαινόμενο ερευνητικά 

ενδιαφέρον, μαρτυρίες που περιγράφουν τη φαινομενολογία του καθώς και αναφορές 

για τον αντίκτυπο των εμπειριών αυτών. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται 

ποικίλες προσεγγίσεις του φαινομένου από νευροβιολογική, ψυχολογική, κβαντική, 

φιλοσοφική και θεολογική σκοπιά. Στο κομμάτι αυτό αναφέρονται και οι περιορισμοί 

που γνωρίζει κάθε πλευρά καθώς και φιλοσοφικές και νευροεπιστημονικές ενστάσεις 

που αναπτύσσονται σαν απάντηση ποικίλων ερμηνειών. Η εργασία, τέλος, 

αναφέρεται στα συμπεράσματα που μπορούν να συναχθούν με βάση τα έως τώρα 

ευρήματα της επιστήμης και τους περιορισμούς που συνοδεύουν την ανθρώπινη 

αντίληψη και καθιστούν αναγκαία μια διεπιστημονική προσέγγιση. 
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2. Το ζήτημα της συνείδησης  

Ο ορισμός της συνείδησης αποτελεί ένα από τα κεντρικότερα ερωτήματα της 

σύγχρονης φιλοσοφίας. Η διαμόρφωση ενός ορισμού και η πλαισίωση και 

οριοθέτηση αυτού του φαινομένου είναι κρίσιμη, καθώς επηρεάζει πολλούς τομείς 

της ανθρώπινης σκέψης, όπως η βιοηθική, η ρομποτική, οι νευροεπιστήμες, η 

θεολογία, η ψυχιατρική, η ψυχολογία, η ιατρική, η νομική. «Παρά την έλλειψη 

οποιασδήποτε κοινώς αποδεκτής θεωρίας για τη συνείδηση», όπως αναφέρει ο Van 

Gulick  «υπάρχει ευρέως διαδεδομένη, αν όχι καθολική συναίνεση ότι μια επαρκής 

εκτίμηση του νου απαιτεί σαφή κατανόησή της και της θέσης της στη φύση» και, 

όπως ο ίδιος επεξηγεί, είναι απαραίτητο  «να καταλάβουμε τόσο τι είναι συνείδηση 

όσο και πώς συνδέεται με άλλες μη-συνειδητές όψεις της πραγματικότητας.» (Van 

Gulick 2018). 

Η μελέτη (προσδιορισμός) της συνείδησης είναι μια διεπιστημονική προσπάθεια της 

φιλοσοφίας, της πειραματικής ψυχολογίας, της νευροψυχολογίας και της γνωσιακής 

νευροεπιστήμης. Δεδομένου του πλήθους των θεωριών και των προσεγγίσεων 

δημιουργούνται αντικρουόμενα νοήματα αναφορικά με κεντρικές έννοιες που 

χρησιμοποιούνται στην μελέτη της συνείδησης. Είναι επομένως απαραίτητο να 

ορίσουμε κάποιες από αυτές τις έννοιες προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε 

οποιαδήποτε εννοιολογική σύγχυση.  

2.1. Βασικές έννοιες  

Ο όρος «συνείδηση» έχει ετυμολογικούς δεσμούς με την ικανότητα κάποιου να 

γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται (συν-ειδέναι < οίδα = γνωρίζω, (σύν+οίδα) = 

γνωρίζω καλώς, εξ ιδίας αντιλήψεως (Ανδριώτης 2001, σ. 349)), δεν πρέπει, όμως, να 

συγχέεται με τον πιο εξειδικευμένο ηθικό όρο (π.χ., τύψεις συνείδησης, ήσυχη 

συνείδηση κλπ.). Δια μέσου της συνείδησης αντιλαμβανόμαστε τον εξωτερικό κόσμο 

και την εκάστοτε ψυχική μας κατάσταση (Gennaro 2018). Η φαινόμενη συνείδηση 

αναφέρεται σε ένα μεγάλο εύρος νοητικών λειτουργιών συμπεριλαμβανομένης της 

αντίληψης, του συναισθήματος, της μνήμης, της προσοχής, της γλώσσας, της λήψης 

αποφάσεων και του ελέγχου της κίνησης. Η φαινόμενη συνείδηση κάποιες φορές 

εξισώνεται με την αντίληψη, παρ’ όλα αυτά η τελευταία έννοια είναι στενότερη και 

αναφέρεται σε έναν ειδικό τύπο φαινόμενης συνείδησης, την παρουσία της 
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αισθητηριακής εμπειρίας, που προκαλείται από πραγματικά σωματικά ερεθίσματα, τα 

οποία αποτελούν μέρος των συνειδητών πληροφοριακών εισιόντων. Η αντίληψη, 

λοιπόν, είναι ένας ειδικός τύπος της φαινόμενης συνείδησης στον οποίο ανήκουν όλα 

τα κλασσικά αισθητηριακά συστήματα: το σωματαισθητικό, ακουστικό, οπτικό, 

οσφρητικό, και το γευστικό σύστημα. Αυτά διαθέτουν εξειδικευμένα υποδεκτικά 

πεδία, κυτταρικούς υποδοχείς, κεντρικά μονοπάτια και εγκεφαλικά δίκτυα (Møller 

2003, σσ. 141-145, 255, 318-323), αλλά και, αντίστοιχα, ιδιαίτερες αισθητηριακές 

ποιότητες της εμπειρίας. Η φαινόμενη συνείδηση σαν ευρύτερος όρος αναφέρεται, 

όχι μόνο στην αισθητηριακή εμπειρία, αλλά και σε εσωτερικά παραγόμενες 

ψευδαισθητικές εμπειρίες ή υποκειμενικές εμπειρίες σχετιζόμενες με μη 

αισθητηριακές νοητικές λειτουργίες, όπως είναι η σημασιολογική επεξεργασία. Ως εκ 

τούτου, αντίληψη 1  είναι ένα είδος φαινόμενης συνείδησης που προκαλείται από 

εξωτερικούς σωματικούς ερεθισμούς ή εσωτερικές σωματικές διαδικασίες (στην 

περίπτωση της αντίληψης των εσωτερικών οργανικών γεγονότων) (Critchley et al. 

2004, σ. 189–195), ενώ η φαινόμενη συνείδηση αναφέρεται στην υποκειμενική 

εμπειρία καθεαυτή, ασχέτως με το αν προκλήθηκε από εσωτερικά ή εξωτερικά ή 

άλλα εσωτερικά, μη αισθητηριακά ερεθίσματα όπως μνήμες ή σκέψεις. Ένας 

οργανισμός έχει συνείδηση εάν βιώνει αυτές τις ξεχωριστές υποκειμενικές ποιότητες, 

γνωστές και σαν qualia (Lewis 1929, σ. 121). Οι υποκειμενικές εμπειρίες είναι 

παρατηρήσιμες και πληροφορίες γι' αυτές διανέμονται μέσα στο ευρύτερο νευρωνικό 

εγκεφαλικό δίκτυο για περαιτέρω επεξεργασία πληροφορίας. Αυτό σημαίνει ότι η 

φαινόμενη συνείδηση περιγράφεται λειτουργικά. Οι λειτουργικές αλληλεπιδράσεις 

των ευρύτερων γνωσιακών συστημάτων που καθοδηγούν την έλλογη συμπεριφορά 

βάσει της υποκειμενικής εμπειρίας έχουν οριστεί ως συνείδηση πρόσβασης (access 

consciousness) (Block, 1995). Το μειονέκτημα του όρου «συνείδηση πρόσβασης» 

είναι ότι οδηγεί σε εννοιολογικές αντιφάσεις καθώς συνδέει άρρηκτα τη φαινόμενη 

συνείδηση και τις γνωστικές λειτουργίες ενώ η συνειδητότητα είναι δυνατόν να 

διαφοροποιείται από αυτές. Δηλαδή υποκειμενικές εμπειρίες δύναται να υπάρχουν 

χωρίς να αναμεταδίδονται σε ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες καθώς και 

λειτουργικοί αιτιακοί ρόλοι της συνείδησης πρόσβασης μπορούν να επιτευχθούν 

χωρίς την παρουσία υποκειμενικών εμπειριών. 

                                                           
1 Ως αντίληψη ορίζεται  εδώ σύμφωνα με την αισθησιοκρατική ή εμπειριοκρατική Γνωσιολογία η κατ’ 

αίσθηση αντίληψη.  
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Οι υποκειμενικές εμπειρίες κάποιες φορές αποδίδονται με τον όρο φαινόμενα 

περιεχόμενα της συνείδησης, τα οποία αναφέρονται στην ποικιλία των εμπειριών που 

περιλαμβάνονται ή συμβαίνουν στη φαινόμενη συνείδηση (Revonsuo, 2006). Τα 

φαινόμενα περιεχόμενα, σύμφωνα με μια αναπαραστασιοκρατική θεώρηση, είτε 

έχουν αληθή αναφορά, είτε πρόκειται για νοητικές καταστάσεις ασυσχέτιστες με τον 

πραγματικό υλικό κόσμο, όπως συμβαίνει με τις παραισθήσεις, εκλαμβάνονται σαν 

αναπαραστάσεις της εξωτερικής πραγματικότητας. Το σύνολο των φαινόμενων 

περιεχομένων συγκροτεί την κατάσταση της συνείδησης. Εκτός από τη συνήθη 

κατάσταση εγρήγορσης της συνείδησης, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως η βασική 

κατάσταση συνείδησης, η ανθρώπινη συνείδηση μπορεί να γνωρίσει ποικίλες 

νευρογνωσιακές τροποποιήσεις, όπως εκείνες που έχουν παρατηρηθεί κατά την 

ύπνωση, το διαλογισμό ή κατά τη διάρκεια των ονείρων. Τέτοιες τροποποιήσεις 

συχνά αναφέρονται ως τροποποιημένες καταστάσεις συνείδησης (Tart 1975) και 

διαχωρίζονται με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στα περιεχόμενά τους και/ή τις 

τεχνικές πρόκλησής τους. Η μελέτη των  τροποποιημένων καταστάσεων συνείδησης 

είναι μια από τις βασικές πηγές γνώσης για τη λειτουργία του ανθρώπινου 

εγκεφάλου. Οι καταστάσεις αυτές χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα 

διαφοροποίησης των φυσιολογικών καταστάσεων συνείδησης και ο αντιστικτικός 

προσδιορισμός τους μπορεί να φωτίσει θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ανθρώπινης 

συνείδησης. Τα φαινόμενα περιεχόμενα, σε όλες τις καταστάσεις συνείδησης, 

αλλάζουν ραγδαία και ένας ερεθισμός για τον οποίο είχαμε επίγνωση λίγα 

δευτερόλεπτα πριν, τώρα μπορεί να μην είναι κομμάτι των παρόντων περιεχομένων 

της συνείδησης. Παρ’ όλα αυτά, κάποια από τα διασκορπισμένα περιεχόμενα μπορεί 

να επανενταχτούν στη φαινόμενη συνείδηση όπως, για παράδειγμα, μετά από την 

ανάκτηση επεισοδιακής μνήμης. Αντίθετα, κάποιες άλλες νευρωνικές διεργασίες δε 

συσχετίζονται ποτέ με φαινόμενα περιεχόμενα της συνείδησης, όπως, για 

παράδειγμα, ο λανθάνων χρόνος των οπτικά προκληθέντων δυναμικών της C1 

υποδεικνύει ότι δεν έχουμε άμεση επίγνωση των νευρωνικών διεργασιών που 

υπόκεινται της γέννησής τους. Σε αντιστοιχία προς τα είδη των νευρωνικών 

διεργασιών, υπάρχουν συνειδητές, ασυνείδητες και μη-συνειδητές καταστάσεις του 

νου. Οι νευρωνικές διεργασίες που δε σχετίζονται ποτέ με φαινόμενα περιεχόμενα 

συνείδησης αλλά μπορούν, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, να παράξουν 

φαινόμενη συνείδηση, μπορούν να οριστούν ως  ασυνείδητα περιεχόμενα ενώ ως μη-

συνειδητές διεργασίες ορίζονται αυτές που στερούνται εξ ολοκλήρου την ικανότητα 
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να φτάσουν στο επίπεδο της φαινόμενης εμπειρίας. (Searle 1992, σσ. 151-155, 240). 

Η συνειδητή κατάσταση περιέχει μια τουλάχιστον υποκειμενική εμπειρία, η 

ασυνείδητη κατάσταση, όπως ο βαθύς ύπνος, μπορεί να μην έχει qualia αλλά να 

διαθέτει τη δυνατότητα να γίνει συνειδητή αν προκύψει κάποια ονειρική εμπειρία και 

οι μη-συνειδητές εμπειρίες του νου είναι αυτές που δεν έχουν την ικανότητα να 

υποστηρίξουν φαινόμενη συνείδηση, όπως συμβαίνει με το μη αναστρέψιμο κώμα 

(Silverman et al. 1970). 

2.2. Θεμελιώδη χαρακτηριστικά  

Η συνείδηση έχει παρομοιαστεί με ρεύμα. Το λεγόμενο ρεύμα της συνείδησης 

(stream of consciousness) εισηγήθηκε ο W. James το 1980 στην προσπάθειά του να 

περιγράψει την πολλαπλότητα των σκέψεων και συναισθημάτων που διαπερνούν τον 

νου και, έκτοτε, ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως για να περιγράψει την συνοχή 

στη ροή της ανθρώπινης εμπειρίας. Παρότι οι εμπειρίες διαφέρουν ως προς την  

χρονική στιγμή και τόπο που συντελέστηκαν, εμφανίζονται συνδεδεμένες λόγω της 

συνεχούς ροής της συνείδησης. Ανεξάρτητα όμως από την ενοποίηση των εμπειριών, 

η συνείδηση παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο τρόπο ολοκλήρωσης των πληροφοριών της 

εμπειρίας, ο οποίος μαρτυρά μία δέσμευση τόσο ως προς το χώρο όσο και το χρόνο2.  

Θεμελιώδης ιδιότητα της συνείδησης είναι η διατήρηση των ξεχωριστών ειδών 

υποκειμενικής εμπειρίας μέσα σε ένα χωροχρονικό πλαίσιο. Εκτός από τους 

χωρικούς και χρονικούς δεσμούς των φαινόμενων περιεχομένων έχουμε μια σύνδεση 

μεταξύ διαφορετικών νοητικών λειτουργιών (αισθητηριακών, εκτελεστικών, 

σημασιολογικών, κινητικών). Η πολυλειτουργική  ολοκλήρωση των υποκειμενικών 

εμπειριών έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση διαφορετικών ειδών από qualia σε μια 

συνεκτική αντίληψη του κόσμου. Πιο συγκεκριμένα, η χρονική εξάρτηση των 

φαινόμενων περιεχομένων της συνείδησης προσφέρει στην υποκειμενική εμπειρία 

την αντίληψη της διάρκειας και της συγχρονίας (Kiverstein 2010, σ. 157-160). Η 

αντίληψη της διάρκειας έχει σχετιστεί με την ολοκλήρωση3 ενός ομοειδούς συνόλου 

από qualia στη διάρκεια του χρόνου ενώ η αντίληψη της συγχρονίας αφορά την 

ολοκλήρωση πολλών διαφορετικών συνόλων από qualia στη διάρκεια του χρόνου. Σε 

                                                           
2 Βλ. παρακάτω: Οι εμπειρίες είναι δυνατόν να επανατοποθετηθούν από τον εξωτερικό φαινόμενο 

χώρο στον εσωτερικό φαινόμενο χώρο, ή το αντίστροφο. 

3 ενοποίηση  
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αντίθεση με τη συγχρονικότητα, η αντίληψη της ασυγχρονίας ή αλλιώς της χρονικής 

ακολουθίας αποκαλύπτει μια χρονική διαδοχή από διαφορετικά φαινόμενα 

περιεχόμενα της συνείδησης. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο χρονικός δεσμός ενώνει την 

αλλαγή από μια υποκειμενική εμπειρία σε μια άλλη στο πλαίσιο ενός ευρύτερου 

χρονικού διαστήματος. O ευρύτερος χρονικός δεσμός των φαινόμενων περιεχομένων 

της συνείδησης εξαρτάται από την αυτοβιογραφική μνήμη, η οποία ολοκληρώνει 

φαινόμενες εμπειρίες στη διάρκεια πολλών ημερών και χρόνων, συνθέτοντας έτσι τη 

βάση της αυτοσυνειδησίας μέσα από ένα πρίσμα αυτοβιογραφικού χαρακτήρα. 

Ο  χωρικός δεσμός των φαινόμενων περιεχομένων της συνείδησης αναφέρεται στην 

ενσωμάτωση των υποκειμενικών εμπειριών στο χώρο. Τα φαινόμενα περιεχόμενα 

έχουν μια συγκεκριμένη θέση σε σχέση με άλλα περιεχόμενα. Τα φαινόμενα 

περιεχόμενα συνήθως έχουν μια ορισμένη θέση με άξονα αναφοράς το ίδιο το σώμα 

το οποίο αποτελεί το κέντρο του φαινόμενου χώρου (Revonsuo 2017, σ. 14). Το 

εγωκεντρικό σημείο αναφοράς είναι συνήθως τοποθετημένο στο  φαινόμενο κεφάλι ή 

στήθος  και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ταυτοποιηθεί η θέση άλλων φαινόμενων 

περιεχομένων της συνείδησης (Revonsuo 2006). Με αυτόν τον τρόπο, τα φαινόμενα 

περιεχόμενα αποκτούν χωρικούς δεσμούς. Οι εμπειρίες είναι δυνατόν να 

επανατοποθετηθούν από τον εξωτερικό φαινόμενο χώρο στον εσωτερικό φαινόμενο 

χώρο, ή το αντίστροφο, μέσω ποικίλων πειραματικών χειρισμών (όπως ακουστικό 

ερέθισμα μέσω ακουστικών ή όπως σε περιπτώσεις εικονικής πραγματικότητας). Παρ 

όλα αυτά, η χωρική ενότητα των εμπειριών διατηρείται ακόμη και σε τέτοιες 

εξαιρετικές περιπτώσεις υποδεικνύοντας τη δύναμη του συνειδησιακού χωρικού 

δεσμού. Πολυαισθητηριακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών αισθητηριακών 

πληροφοριών μπορούν επίσης να υποστηρίζουν τη γέννηση τόσο χωρικής αντίληψης 

(Clavagnier et al. 2004, σσ. 117–126) όσο και σωματικής αυτοσυνειδησίας (Blanke 

2012).  

Η φαινόμενη συνείδηση είναι η ολοκλήρωση διαφορετικών αντιληπτικών γνωσιακών 

και συμπεριφορικών λειτουργιών επιπρόσθετα του χωρικού και χρονικού δεσμού. 

Αυτή η πολυλειτουργική ολοκλήρωση λαμβάνει χώρα μεταξύ πολλών διαφορετικών 

αξόνων. Ενοποιεί, για παράδειγμα, φαινόμενα περιεχόμενα από διαφορετικά 

αισθητηριακά συστήματα και πολύ διαφορετικά αντιληπτικά qualia δημιουργώντας 

μια ενιαία συνειδησιακή "εικόνα". Ένας άλλος τύπος πολυλειτουργικής ολοκλήρωσης 

λαμβάνει χώρα με τη μορφή του αντιληπτικού-σημασιολογικού δεσμού ο οποίος 
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καθιστά ικανή την εμπειρία μιας άμεσης νοηματοδότησης των φαινόμενων 

περιεχομένων της συνείδησης (Revonsuo 2006). 

Ακόμα και αφού έχουν εξηγηθεί οι λειτουργικές δυναμικές και δομικές ιδιότητες του 

συνειδητού νου, η ερώτηση «γιατί είναι συνειδητός;» είναι ακόμη ουσιαστική. Αυτό 

δείχνει ότι μια εξήγηση της συνείδησης θα πρέπει να υπερβεί τις συνήθεις μεθόδους 

της επιστήμης. Η συνείδηση επομένως παρουσιάζει ένα δύσκολο πρόβλημα για την 

επιστήμη και ενδεχομένως οριοθετεί τον εξηγητικό της ορίζοντα. Η εξήγηση της 

λειτουργίας και της δομής της συνείδησης ανήκει στα εύκολα προβλήματα της 

συνείδησης, αλλά η εναπομείνασα ερώτηση του γιατί υπάρχει μια αίσθηση για το 

υποκείμενο, μια αίσθηση που αντιστοιχεί στην παρουσία αυτών των 

λειτουργιών−δυναμικών−δομών, η υποκειμενική, δηλαδή, ιδιωτική ποιότητα της 

συνείδησης, αυτή αποτελεί το δύσκολο πρόβλημα. Το μεγάλο επομένως πρόβλημα 

της συνείδησης είναι ουσιαστικά αυτό που αναφέρεται στην παρουσία μιας 

υποκειμενικής όψης σε ένα μεγάλο εύρος νοητικών λειτουργιών, όπως είναι η 

αντίληψη, τα συναισθήματα, η μνήμη, η προσοχή, η γλώσσα, η λήψη αποφάσεων και 

ο έλεγχος της κινητικής λειτουργίας (Block 1995˙ Revonsuo 2006). Οι  απαντήσεις 

στο δύσκολο πρόβλημα της συνείδησης κυμαίνονται από την απόλυτη άρνηση του 

ζητήματος που υποστηρίζεται από την νατουραλιστική αναγωγή του πανψυχισμού, ο 

οποίος ταυτίζει κβάντα συνείδησης με αντίστοιχες υλικές ποσότητες 4 , μέχρι τον 

οντολογικό διαχωρισμό νου και σώματος που υποστηρίζεται από την πιο ακραία 

δυϊστική προσέγγιση. Η ευρεία διακύμανση των απαντήσεων που προσφέρονται για 

το δύσκολο πρόβλημα της συνείδησης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εσωτερική 

υποκειμενικότητα των γεγονότων της συνείδησης. Η ιδιωτική όψη της συνείδησης 

φαίνεται ότι δεν μπορεί αναπαρασταθεί, όσο κι αν είναι το μέγεθος των 

αντικειμενικών δεδομένων, καθώς δεν μοιραζόμαστε αυτού του είδους την οπτική, 

είτε αυτό αφορά διαφορετικά όντα με διαφορετικές ιδιότητες όπως η νυχτερίδα του 

Nagel (1974), είτε διαφορετικά πρόσωπα. Ακόμα, λοιπόν, κι αν η συνείδηση είναι ένα 

υλικό φαινόμενο5, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε καθώς, μέχρι στιγμής, έχουμε 

πλήρη άγνοια για το πώς αυτή συντελείται. Όπως υποστηρίζει ο Levine, αυτό το 

                                                           
4 Ο πανψυχισμός υποστηρίζει ότι υπάρχει μία θεμελιώδης υπόσταση υλική ή άυλη που αποτελεί 

βασικό δομικό στοιχείο των στοιχείων της φύσης και είναι συνειδητή. Τα δομικά αυτά στοιχεία 

αναφέρονται και ως κβάντα συνείδησης. 

5 Νευροβιολογικό παράγωγο ή ένα σύνολο πανψυχιστικών κβάντα. 
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εξηγητικό κενό μεταξύ της συνείδησης και του υλικού δεν φαίνεται να μικραίνει όσο 

λεπτομερείς κι αν γίνονται οι προσδιορισμοί των εγκεφαλικών μηχανισμών ή των 

φυσικών νόμων (Levine 2001). Εάν ένα επαγωγικό συμπέρασμα δεν είναι δυνατό, 

τότε, είτε δεν έχουν οριστεί απόλυτα οι νόμοι ή οι μηχανισμοί που αναφέρονται στην 

εξήγησή μας, είτε το φαινόμενο είναι απροσδιόριστο στη φύση του (και μπορούμε να 

μιλήσουμε μόνο για την πιθανότητα εμφάνισης του προς εξήγηση στόχου), είτε 

υπάρχουν ακόμη άγνωστοι παράγοντες που τουλάχιστον μερικώς εμπλέκονται στον 

καθορισμό του φαινομένου. Η πρόκληση του δύσκολου προβλήματος είναι να 

εξηγήσουμε τη συνείδηση, δεδομένου ότι αυτή φαίνεται να μας δίνει άμεση 

πρόσβαση σε μη περιγράψιμες και ανεξάρτητες ιδιότητες. Εάν μπορέσουμε να 

εξηγήσουμε αυτά τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά, τότε μπορεί να δούμε πώς η 

συνείδηση ταιριάζει σε μια φυσικαλιστική οντολογία ή, ενδέχεται, αν πάρουμε αυτά 

τα χαρακτηριστικά σοβαρά, να κινητοποιηθεί μια απόρριψη του φυσικαλισμού και η 

αποδοχή συνειδητών ποιοτήτων ως θεμελιωδών χαρακτηριστικών της οντολογίας μας 

(Weisberg 2018). Στα επόμενα δύο κεφάλαια αναφέρεται συνοπτικά ένα εύρος 

προσεγγίσεων που προσφέρουν εναλλακτικές απόπειρες επίλυσης του δύσκολου 

προβλήματος της συνείδησης. 

2.3. Φιλοσοφικές θεωρίες για τη  φύση της συνείδησης  

Δεδομένου ότι τα φαινόμενα περιεχόμενα της συνείδησης είναι υποκειμενικά και 

άμεσα διαθέσιμα μόνο στον έχοντα την υποκειμενική εμπειρία, δημιουργείται ένα 

ιδιαίτερο πρόβλημα για την επιστήμη καθώς παραβιάζεται μια καθολική προϋπόθεση 

σχετικά με το ότι τα προς επιστημονική μελέτη φαινόμενα πρέπει να είναι διαθέσιμα 

σε όλους τους παρατηρητές. Μπορεί, λοιπόν, αναπαραστασιακά περιεχόμενα της 

συνείδησης να χαρτογραφούνται επιτυχώς με νευροαπεικονιστικές τεχνικές, αλλά οι 

τελευταίες δεν παρέχουν πρόσβαση στις υποκειμενικές εμπειρικές ποιότητες. Έτσι 

δημιουργείται ένα κενό μεταξύ των νευροφυσιολογικών δεδομένων και των 

υποκειμενικών περιεχομένων της συνείδησης. Δεν έχουμε ιδέα για το πώς ή γιατί οι 

υποκειμενικές αισθήσεις ή τα συναισθήματα προκύπτουν από μια υλική βάση, παρ’ 

όλα αυτά η –κάποιου τύπου– αιτιακή σχέση υλικού υποβάθρου και φαινόμενης 

συνείδησης παρουσιάζεται σαν κάτι σίγουρο. Το δύσκολο πρόβλημα φαίνεται να 

αντιμετωπίζεται από έναν αριθμό φιλοσοφικών θεωριών, ενώ κάποιες άλλες 

φαίνονται να προσπερνούν αυτό το πρόβλημα καθώς δεν αγγίζει τη μεταφυσική τους 
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πρόταση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικότερες διαδεδομένες σύγχρονες 

μεταφυσικές θεωρίες της σχέσης νου και σώματος. 

2.3.1. Δυϊστικές προσεγγίσεις  

 Η έλλειψη μιας ευρέως αποδεκτής οντολογικής θεωρίας της συνείδησης έχει ως 

αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός ευρέως φάσματος σύγχρονων οντολογικών θεωριών. 

Μετά τις εξελίξεις των κλασσικών λύσεων του προβλήματος σώμα-νους, δεν υπάρχει 

καθαρός δυϊσμός ή καθαρός μονισμός, αλλά υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές τους. 

Ευρήματα κατά κύριο λόγο από τη σύγχρονη Φυσική και τις νευροεπιστήμες 

μπορούν να  επαναπροσδιορίσουν με επιστημονικούς όρους  δυϊστικές και μονιστικές 

θεωρίες. Ο βασικός αντιθετικός μεταφυσικός άξονας της θεωρητικής έρευνας 

συνεχίζει να ορίζεται από το δίπολο δυϊσμός-μονισμός. Σύμφωνα με τις δυϊστικές 

προσεγγίσεις στο ζήτημα νου-σώματος, υποστηρίζεται ότι ο νους και ο υλικός 

κόσμος είναι οντολογικά διαχωρισμένοι και δεν μπορούν να αναχθούν ο ένας στον 

άλλο (π.χ., Descartes). Κατά τη δυϊστική προσέγγιση, τουλάχιστον κάποιες όψεις της 

συνείδησης αποκλίνουν από τα όρια του υλικού, αλλά οι απόψεις μεταξύ 

συγκεκριμένων μορφών δυϊσμού διίστανται σχετικά με το ποιες όψεις είναι αυτές που 

αποκλίνουν. Συγκεκριμένα, ο δυϊσμός υποστάσεων, όπως ο καρτεσιανός δυϊσμός, 

υποστηρίζει την ύπαρξη τόσο υλικών όσο και μη φυσικών υποστάσεων. Τέτοιες 

θεωρίες συνεπάγονται την ύπαρξη μη-υλικών νόων ή εαυτών ως οντοτήτων μέσα στις 

οποίες ενυπάρχει συνείδηση (Van Gulick 2018). Ο δυϊσμός ιδιοτήτων υπάρχει σε 

διάφορες εκδοχές και έχει μεγαλύτερη υποστήριξη. Η βασική τοποθέτηση θέλει την 

ύπαρξη συνειδητών ιδιοτήτων που δεν είναι ταυτόσημες με, ούτε μπορούν να 

αναχθούν σε, φυσικές ιδιότητες. Παρ’ όλα αυτά, όμως, οι συνειδητές ιδιότητες 

δημιουργούνται από τα ίδια πράγματα που παράγουν τις φυσικές ιδιότητες. Μέσα από 

αυτό το πρίσμα οι δυϊστικές θεωρίες ιδιοτήτων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σαν 

θεωρίες διπλής όψεως (dual aspect theories) (Van Gulick 2018). Οι θεωρίες διπλής 

όψης ή δυϊστικές θεωρίες ιδιοτήτων μπορεί να είναι τουλάχιστον τριών ειδών: (i) Ο 

θεμελιώδης δυϊσμός ιδιοτήτων, όπου οι συνειδητές ιδιότητες, ως βασικά συστατικά 

της πραγματικότητας, αλληλεπιδρούν αιτιακά με άλλες θεμελιώδεις υλικές ιδιότητες, 

αλλά οντολογικά η ύπαρξή τους δεν εξαρτάται ούτε παράγεται από άλλες ιδιότητες. 

(ii) Ο δυϊσμός αναδυόμενων ιδιοτήτων, ο οποίος περιγράφει τις συνειδητές ιδιότητες 

σαν αναδυόμενες από σύνθετες οργανώσεις φυσικών συστατικών. Με αυτή την 

περιγραφή, το αναδυόμενο αποτέλεσμα είναι κάτι πέρα από τα φυσικά του αίτια και 
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δεν είναι προβλέψιμο a priori ούτε εξηγήσιμο με αυστηρούς όρους φυσικής 

υπόστασης. (iii) Ο δυϊσμός ουδέτερου μονισμού, που αντιμετωπίζει τόσο τις 

συνειδητές νοητικές ιδιότητες όσο και τις υλικές ως εξαρτώμενες και παραγόμενες 

από ένα πιο βασικό επίπεδο πραγματικότητας, το οποίο δεν είναι ούτε νοητικό ούτε 

υλικό. Εάν, βέβαια, κάποιος θεωρεί τον δυϊσμό σαν υπόθεση ύπαρξης δύο 

διαφορετικών θεμελιωδών οντοτήτων ή ιδιοτήτων, τότε ίσως ο ουδέτερος μονισμός 

δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σαν μια όψη του δυϊσμού ιδιοτήτων. Ο πανψυχισμός 

μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας τέταρτος τύπος δυϊσμού ιδιοτήτων που υποστηρίζει ότι 

κάθε συστατικό της πραγματικότητας εμπεριέχει κάποια ψυχική ή «πρωτοψυχική» 

ιδιότητα, η οποία είναι διακριτή από οποιεσδήποτε υλικές ιδιότητες μπορεί αυτό το 

συστατικό να έχει. 

2.3.2. Μονιστικές προσεγγίσεις και υποστηρικτικές θεωρίες  

Αντίθετα με το σύνολο των δυϊστικών θέσεων (ιδιοτήτων και υποστάσεων), οι 

μονιστικές θεωρίες υποστηρίζουν την ύπαρξη μόνο μίας ανεξάρτητης ουσίας, είτε 

αυτή είναι υλική είτε άυλη. Κλασσική κατηγορία μονιστικών θεωριών είναι οι  

αναγωγιστικές θεωρίες. Με τον όρο «αναγωγή» ορίζεται  η προσπάθεια ανεύρεσης 

των πιο βασικών οντοτήτων και εννοιών που μπορούν να εξηγήσουν επαρκώς όλα τα 

πολύπλοκα και δυσερμήνευτα φαινόμενα. Οι εξαλειπτικές θεωρίες αρνούνται 

αναγωγικά την ύπαρξη συνείδησης ή τουλάχιστον την ύπαρξη κάποιων από τα 

κοινώς αποδεκτά χαρακτηριστικά της. Ο ακραίος εξαλειπτισμός αρνείται την ίδια την 

έννοια της συνείδησης, υποστηρίζει ότι οι υποκειμενικές ιδιότητες δεν έχουν φυσική 

υπόσταση και ότι η υποκειμενική όψη της αντίληψης δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια 

επιφαινόμενη ψευδαίσθηση. Ακόμη κι αν αποδεχτούμε ότι ο εξαλειπτισμός είναι 

βάσιμος, δεν παρέχει απάντηση για το πώς ο εγκέφαλος μπορεί να παράγει αυτήν την 

υποκειμενική ψευδαίσθηση. Η θεωρία της ταυτότητας τύπων (type-type) προσφέρει 

άλλη μια αναγωγιστική επιλογή με το να ταυτίζει συνειδητές νοητικές ιδιότητες, 

καταστάσεις και διαδικασίες με υλικές, κυρίως νευρωνικής ή νευροφυσιολογικής 

φύσης. Σύμφωνα με την Stanford Encyclopedia of Philosophy, οι περισσότερες 

μονιστικές θεωρίες της συνείδησης δεν είναι ούτε εξαλειπτικές ούτε βασισμένες σε 

θεωρίες ταυτότητας τύπων. Αναγνωρίζουν την πραγματικότητα της συνείδησης, αλλά 

αποσκοπούν στο να την τοποθετήσουν μέσα στον υλικό κόσμο στη βάση κάποιας 

ψυχοφυσιολογικής σχέσης, χωρίς αυστηρά καθορισμένη ιδιότητα ταυτότητας. Ο 

λειτουργισμός (functionalism) υποστηρίζει ότι η οντολογία της συνείδησης 
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καθορίζεται από αφηρημένες αιτιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ αντιληπτικών 

γνωσιακών και συμπεριφορικών διαδικασιών. Υποστηρίζει, δηλαδή, ότι κάθε νοητική 

κατάσταση μπορεί να προσδιοριστεί από αισθητηριακά εισιόντα, εσωτερικές 

πληροφοριακές διαδικασίες και συμπεριφορικά προϊόντα (Fodor 1975˙ Wright 1973, 

σσ. 139-168). Το αφηρημένο επίπεδο των λειτουργιστικών εξηγήσεων υποδηλώνει 

ότι ο βιολογικός εγκέφαλος δεν είναι απαραίτητος για τη γέννηση συνείδησης, καθώς, 

διάφορα υλικά υποστρώματα μπορούν να παράξουν ίδιες αφηρημένες λειτουργίες και 

αλγορίθμους. Παρότι η λειτουργιστική θεωρία είναι πολλά υποσχόμενη, δεν μπορεί 

να εξηγήσει επαρκώς ποιοτικές όψεις της συνείδησης. Για παράδειγμα, δεν μας 

παρέχει τα ειδοποιά χαρακτηριστικά μεταξύ συνειδητών και μη συνειδητών 

λειτουργικών δικτύων. Υπάρχουν, όμως, και είδη μη-αναγωγικού φυσικαλισμού, ο 

οποίος υποστηρίζει ότι οι νοητικές ιδιότητες σχηματίζουν μια ξεχωριστή οντολογική 

τάξη από αυτή των υλικών ιδιοτήτων. Η ποιότητα των νοητικών καταστάσεων δεν 

είναι αναγώγιμη σε υλικές καταστάσεις. Ο επιφαινομεναλισμός ισχυρίζεται ότι τα 

qualia είναι αιτιακώς αδρανή και ως προς αυτό διαφέρει από τον μη αναγωγικό 

φυσικαλισμό, ο οποίος περιγράφει τα qualia ως υπάρχουσες ιδιότητες ή καταστάσεις 

που δεν μπορούν αναγκαστικά να αναχθούν σε νευροφυσιολογικά αντίστοιχα. 

Θεωρία λιγότερο απόλυτη ως προς την απόρριψη ύπαρξης της φαινόμενης 

συνείδησης είναι ο πανψυχισμός που ήδη αναφέραμε. Αναλόγως με τις θεωρητικές 

παραδοχές που αυτός θα θέσει, 6  μπορεί να ενταχθεί είτε στον δυϊσμό είτε στον 

φυσικαλισμό. Συγκεκριμένα, ο πανψυχισμός υποστηρίζει ότι η συνείδηση μπορεί να 

βρίσκεται παντού, αλλά διαφοροποιείται ανάλογα με την οντολογική τοποθέτηση 

πάνω στα θεμελιώδη συστατικά της πραγματικότητας. Ανάλογα με τη φύση των 

συστατικών που επιλέγεται κάθε φορά, λοιπόν, ο πανψυχισμός αποκτά μια δυϊστική ή 

φυσικαλιστική κατεύθυνση.  

Άλλες θεωρίες αναπτύσσονται γύρω από την ιδέα ότι κάθε υλικό σύστημα εμπεριέχει 

πληροφορία. Διάφορες σχετικές ιδέες έχουν προταθεί με την υιοθέτηση της θέσης ότι 

η συνείδηση είναι μια ιδιότητα της ύλης στο επίπεδο των θεμελιωδών φυσικών 

δυνάμεων, όπως αυτές περιγράφονται στην κβαντική μηχανική (Bohm 1990, σσ. 271-

286˙ Jibu & Yasue 1995). Οι νευροεπιστήμονες θεωρούν ότι η συνείδηση παράγεται 

                                                           
6 Όπως τη φύση των θεμελιωδών  ανεξιχνίαστων συστατικών (inscrutables) ως ουδέτερη, υλική ή 

άυλη. 
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από τη διαλειτουργικότητα διαφόρων μερών του εγκεφάλου, τα επονομαζόμενα 

νευρωνικά σύστοιχα της συνείδησης (Neural Correlates of Consciousness ή NCC). 

Κατ’ αναλογία προς τους νευροεπιστήμονες, οι υποστηρικτές της τεχνητής συνείδη-

σης πιστεύουν ότι μέσω της θεωρίας πληροφορίας (information theory) και της 

μηχανικής μάθησης (machine learning)7 υπάρχει η δυνατότητα να κατασκευαστούν 

συστήματα που να μπορούν να μιμηθούν αυτήν τη διαλειτουργικότητα του 

ανθρώπινου εγκεφάλου και να παράξουν συνείδηση. Παρότι υποσχόμενες, οι 

παραπάνω θεωρίες συναντούν δυσκολίες στην εξήγηση του γιατί η συνείδηση είναι 

τόσο στενά συνδεδεμένη με συγκεκριμένες εγκεφαλικές λειτουργίες.8  

2.3.3. Θεωρίες και ερευνητικές στάσεις που προκύπτουν από τη  

δυσκολία επιλογής μίας οντολογικής θεωρίας  

Οι δυσκολίες στην σύλληψη μιας πειστικής οντολογικής θεωρίας της συνείδησης έχει 

οδηγήσει σε μια μορφή του μη-αναγωγικού φυσικαλισμού που ονομάζεται 

«μυστηριανισμός», γνωστός και ως «ισχυρός αναδυτικός υλισμός», που υποστηρίζει 

ότι ακόμα και αν η συνείδηση είναι ένα υλικό φαινόμενο, ο ανθρώπινος εγκέφαλος 

μπορεί απλά να είναι πολύ περιορισμένος και ανίκανος να συλλάβει και να εξηγήσει 

τη σχέση νου και σώματος. Σύμφωνα με τον McGinn ακόμα και αν είμαστε σίγουροι 

ότι η ύπαρξη της συνείδησης εξαρτάται από τον εγκέφαλο δεν μπορούμε να 

κατανοήσουμε πώς οι εγκεφαλικές δραστηριότητες προκαλούν ή συνιστούν 

συνείδηση. Ο λόγος είναι ότι δεν διαθέτουμε το νοητικό οπλοστάσιο που μπορεί να 

έχει πρόσβαση τόσο στη συνείδηση όσο και στον εγκέφαλο. Η μοναδική πρόσβαση 

στη συνείδηση γίνεται μέσα από την ενδοσκόπηση ή την πρωτοπρόσωπη οπτική ενώ, 

από την άλλη, η πρόσβασή μας στον εγκέφαλο γίνεται μόνο μέσω της χρήσης 

εξωτερικών χωρικών αισθήσεων ή τριτοπρόσωπης οπτικής McGinn (1989 σσ. 349–

366˙ 1991). Εγκέφαλος και συνείδηση κατά συνέπεια δεν επιτρέπουν ένα κοινό τρόπο 

ταυτόχρονης πρόσβασης που να είναι εξ ολοκλήρου είτε τριτοπρόσωπος είτε 

πρωτοπρόσωπος και γι’ αυτό, με τη διαθέσιμη τεχνογνωσία και αντιληπτική 

ανθρώπινη ικανότητα, δεν μπορούν να ταυτιστούν. 

                                                           
7 Στην μηχανική μάθηση μέσα από στατιστικές αναλύσεις μεγάλου πλήθους δεδομένων οι υπολογιστές 

«μαθαίνουν» να οδηγούνται σε συμπεράσματα, αναγνώριση, επιλογή, πρόβλεψη και δράση, χωρίς να 

είναι σαφώς προγραμματισμένοι. 

8 Για ποιον λόγο δηλαδή συγκεκριμένες εγκεφαλικές δομές φαίνεται να αντιστοιχούν σε 

συγκεκριμένες συνειδησιακές όψεις, όπως η μνήμη ή η αυτοαντίληψη. 
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Η πλειονότητα των εμπειρικών ερευνητών της συνείδησης, δεδομένων των παραπάνω 

περιορισμών, τείνουν να  ακολουθούν τις υποθέσεις του βιολογικού νατουραλισμού. 

Δέχονται δηλαδή ότι η συνείδηση είναι μια ποιοτική υποκειμενική ενιαία και 

αναπαραστασιακή ανώτερη εγκεφαλική λειτουργία (Searle 1992˙ 2007, σσ. 325–

334). Παρόλο που η συνείδηση θεωρείται ότι προκαλείται από τις κατώτερες 

εγκεφαλικές λειτουργίες φαίνεται ότι είναι μη αναγώγιμη σε θεμελιώδεις νόμους της 

φυσικής (Revonsuo 2006). Ο δε βιολογικός ρεαλισμός υποστηρίζει ότι δεν είμαστε 

γνωστικά κοντά στην κατανόηση της συνείδησης, αλλά ότι οι βιολογικές επιστήμες 

και συγκεκριμένα οι γνωσιακές επιστήμες είναι ικανές να την εξηγήσουν και για αυτό  

υποστηρίζεται ένας ασθενής αναδυτικός υλισμός, ο οποίος προβλέπει ότι η απόλυτη 

κατανόηση του εγκεφάλου θα εξηγήσει το πως αναδύεται η συνείδηση από τις 

εγκεφαλικές λειτουργίες  (Revonsuo 2010˙ Revonsuo 2009, σσ. 10).  

Σε αντίθεση με αυτό, ο ισχυρός αναδυτισμός υποστηρίζει ότι η νευρωνική βάση της 

συνείδησης θα παραμείνει άλυτη, ακόμα και όταν όλα τα δεδομένα για τον ανθρώπινο 

εγκέφαλο γίνουν γνωστά  στην επιστημονική κοινότητα. Ανεξάρτητα από τη συνεχή 

ανάπτυξη ενός βιολογικού ερευνητικού προγράμματος των τελευταίων δεκαετιών και 

την σχετική επιτυχία στον εντοπισμό κάποιων νευρωνικών συστοίχων της 

συνείδησης, το δύσκολο πρόβλημα της φαινόμενης συνείδησης παραμένει άλυτο. 

Παρότι οι γνωσιακές νευροεπιστήμες και η νευροψυχολογία έχουν ήδη αποφέρει 

έναν αριθμό σημαντικών ανακαλύψεων και θεωριών, είναι πιθανό ότι κάποιες άλλες 

προσεγγίσεις της συνείδησης μπορεί να αποδειχτούν πιο έγκυρες. Φαίνεται ότι ένας 

πληρέστερος ορισμός της συνείδησης θα προκύψει από μια διεπιστημονική 

συνεργασία, καθώς ποικίλοι επιστημονικοί τομείς πλέον των νευροεπιστημών 

κρίνονται απαραίτητοι για την οικοδόμηση μίας ολοκληρωμένης ερευνητικής 

πλατφόρμας. 

Μια μεθοδολογική προσέγγιση είναι αυτή του νευροβιολογικού πραγματισμού. Η 

φιλοσοφία του πραγματισμού αξιολογεί τις επιστημονικές πληροφορίες με βάση την 

επιτυχία στην εφαρμογή τους, καθώς τις θεωρεί εργαλεία που βοηθούν την εμπειρική 

έρευνα. Ο νευροβιολογικός πραγματισμός υποστηρίζει, σε αντίθεση με τον βιολογικό 

ρεαλισμό, ότι η εξήγηση της συνείδησης δεν θα προκύψει από την απόλυτη 

κατανόηση της νευροβιολογίας του εγκεφάλου αλλά, κατά πάσα πιθανότητα, από τις 

νευροεπιστήμες και, αν αυτές δεν είναι επαρκείς, από την πληροφορική τεχνολογία ή 

από κάποια άλλη ομάδα μεθοδολογιών. Ο νευροβιολογικός πραγματισμός παραμένει 
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ανοιχτός σε διαφορετικές μεταφυσικές δεσμεύσεις ως προς την σχέση νου και 

σώματος. Μια μετριοπαθής ανάγνωση του οντολογικού πλουραλισμού,9 όπως αυτή 

που υπαγορεύεται από τον νευροβιολογικό πραγματισμό, υποστηρίζει ότι 

διαφορετικές οντολογικές προϋποθέσεις μπορεί να συνυπάρχουν. Ωστόσο, φαίνεται 

ότι ο νευροβιολογικός πραγματισμός προτιμά  τον οντολογικό μονισμό ως πιθανώς 

πιο έγκυρη οντολογική προσέγγιση.  

2.3.4. Συμπέρασμα  

Φαίνεται, λοιπόν, ότι είναι πολύ νωρίς να δεσμευτούμε σε μια μοναδική οντολογία 

της συνείδησης χωρίς κάποια σχετική απόδειξη από το χώρο της φιλοσοφίας ή της 

επιστήμης. Ενώ, λοιπόν, μια αδιάσειστη απόδειξη δεν έχει δοθεί και δεν είναι και 

βέβαιο ότι μπορεί να υπάρξει, είναι συνετό η έρευνα να συνεχιστεί διατηρώντας 

ανοιχτές όλες τις οντολογικές εναλλακτικές. Πάντως, καμία από τις φιλοσοφικές 

θεωρίες για την σχέση νου και σώματος δεν απορρίπτει τη σημασία της 

νευροβιολογικής έρευνας. Ενώ δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει η νευροβιολογική 

έρευνα, αυτή δεν παύει να αποτελεί την μάλλον επικρατέστερη οδό για την 

κατανόηση της συνείδησης μέχρι στιγμής. Για αυτό παρακάτω αναλύονται οι πιο 

επικρατείς νευρογνωσιακές θεωρίες της συνείδησης.  

 

2.4. Νευροεπιστημονικές θεωρίες για τη  φύση της συνείδησης  

Το στοιχείο της ενδοσκόπησης είχε συνδεθεί άρρηκτα με τη μελέτη της συνείδησης 

στα πρώτα βήματα των σχετικών εμπειρικών ερευνών. Η υποκειμενική αίσθηση των 

ερεθισμάτων ήταν το σημείο αναφοράς για τη μετάβαση από μη συνειδητά σε 

συνειδητά ερεθίσματα. Η ενδοσκόπηση απορρίφθηκε από τον Watson το 1913 και 

άλλους συμπεριφοριστές καθώς, ως μόνη αυστηρή μέθοδος μελέτης του νου 

θεωρήθηκε η έρευνα συστηματικών σχέσεων μεταξύ εξωτερικών ερεθισμάτων και 

συμπεριφορικών αποκρίσεων. Σύντομα μαζί με την ενδοσκόπηση απορρίφθηκε  και η 

ύπαρξη της ίδιας της συνείδησης. Το θέμα της συνείδησης είχε αποσυρθεί από τον 

επιστημονικό χώρο εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων10 και επανήλθε στα τέλη του 20ου 

                                                           
9 Ο πλουραλισμός είναι ιδεαλιστική αντίληψη σύμφωνα με την οποία κάθε τι που υπάρχει αποτελείται 

από ένα ολόκληρο κόσμο από ανεξάρτητες οντότητες. 

10 Όπως περιγραφές της Gestalt για διάφορες αντιληπτικές λειτουργίες π.χ. νόμους της όρασης. 
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αιώνα, όταν εντάχθηκε στην ποσοτική έρευνα της ψυχολογίας και των 

νευροεπιστημών και, στη συνέχεια, στον χώρο των εμπειρικών (θετικών) επιστημών 

εν γένει, στο πλαίσιο πιθανών θεωριών που μπορούν να ερμηνεύσουν τον χαρακτήρα 

της σε ένα επιστημονικό πλαίσιο. Η θεωρία του Καθολικού Χώρου Εργασίας (Global 

Workspace Theory ή GWT) του Baars είναι μια προσπάθεια να εξηγηθεί η συνείδηση 

μέσα από τις λειτουργικές αλληλεπιδράσεις με άλλες γνωσιακές λειτουργίες. 

Σύμφωνα με τη βασική «υπόθεση περί συνειδητής πρόσβασης» (conscious access 

hypothesis), η βασική λειτουργία της συνείδησης είναι η ολοκλήρωση, η διανομή και 

ο συντονισμός των διαφορετικών εγκεφαλικών λειτουργιών που διαφορετικά θα 

παρέμεναν απομονωμένες, περιορισμένες και ασυνείδητες. Η ταχύτατη μετακίνηση 

της συνειδητής προσοχής από λειτουργία σε λειτουργία είναι ικανή για την παραγωγή 

της αίσθησης μίας φαινόμενης ενότητας μεταξύ διαφορετικών περιεχομένων της 

συνείδησης (Baars 1998, σσ. 58-62). Σύμφωνα με τη νευρωνική GWT, η πληροφορία 

γίνεται συνειδητή όταν η διασύνδεση μεταξύ των εμπλεκόμενων νευρώνων την κάνει 

ευρέως διαθέσιμη και τότε έχουμε την εμπειρία αυτού που λέμε συνειδητή 

κατάσταση. Όταν δηλαδή, από έναν τεράστιο αριθμό παράλληλων και ασυνείδητων 

πληροφοριών, η προσοχή σαν επιλεκτικός προβολέας εντοπίζει την πιο σχετική 

διεργασία και τη διανέμει ευρέως σε άλλες γνωστικές λειτουργίες, τότε αυτή η 

διεργασία γίνεται «συνειδητή», αυτό που ο Dennett ονομάζει «εγκεφαλική 

διασημότητα» (cerebral celebrity) (Dennet 1998, σ.137). Στη βάση της υπόθεσης της 

συνειδητής πρόσβασης εδράζεται και η θεωρία της ψευδαίσθησης για τη συνείδηση 

(illusion theory). Ο βασικός ισχυρισμός της θεωρίας της ψευδαίσθησης είναι ότι η 

ενδοσκόπηση προσφέρει μια μερική και παραμορφωμένη εικόνα των εμπειριών μας, 

παραποιώντας περίπλοκα φυσικά χαρακτηριστικά σαν απλά φαινομενικά 

(phenomenal). Όταν, λοιπόν, ζητάμε τη συνειδητότητα, μια προσωρινή μονάδα μιας 

ομάδας σκέψεων και αντιλήψεων συντίθεται και συνδέεται με μια αναπαράσταση του 

εαυτού ως ενός διαρκούς παρατηρητή, πράγμα που αποτελεί μια στιγμιαία και 

παραπλανητική κατάσταση, μια ψευδαίσθηση. Ένα ισοδύναμο παράδειγμα της 

προσπάθειας για συνειδητότητα είναι σαν να ανοίγουμε πολύ απότομα την πόρτα του 

ψυγείου για να δούμε πώς είναι το σκοτάδι (Blackmore 2016, σσ. 53-56). Η 

Blackmore αναρωτιέται αν είναι δυνατόν να αποσυρθούν όλες αυτές οι 

ψευδαισθήσεις εξ ολοκλήρου και αναφέρει ότι μυστικιστές εδώ και χιλιάδες χρόνια 

ισχυρίζονται πως γίνεται. Πολλοί μακροχρόνιοι διαλογιστές περιγράφουν εμπειρίες 

χωρίς παρατηρητή ή μη-δυϊστικές καταστάσεις, στις οποίες το βίωμα και ο βιώνων 
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είναι ένα. «Σ’ αυτές τις καταστάσεις μπορούμε να ρωτήσουμε "είμαι τώρα 

συνειδητός;" και να απαντήσουμε ειλικρινώς "όχι", επειδή δεν υπάρχει 

κατασκευασμένος εαυτός για το ρόλο του παρατηρητή» (Blackmore 2016, σσ. 59-

63). Η δυϊστική αντίληψη του εαυτού και του άλλου εξαφανίζεται μαζί με το δύσκολο 

πρόβλημα σύμφωνα με την Blackmore.  

Ακόμη και με την εξαφάνιση του εαυτού, όμως, δεν μπορεί αυτό το άμεσο 

υποκειμενικό βίωμα να αποτελέσει επιστημονική απόδειξη της μη-δυαδικότητας, 

ούτε και ένα εξηγητικό μέσο του πώς υπάρχει συνείδηση. Κατά την GWT, η 

υποκειμενική εμπειρία φαίνεται ότι δεν υπάρχει ή ότι εξαρτάται από τη συνείδηση 

πρόσβασης. H GWT και μοντέλα αυτής της θεωρίας αναπτύχθηκαν περαιτέρω με την 

ολοκλήρωσή τους μέσα σε υπολογιστικά γνωσιακά μοντέλα και με τη συσχέτιση με 

νευροφυσιολογικούς μηχανισμούς υπεύθυνους για την κατανομή των συνειδητών 

πληροφοριών στον εγκέφαλο (Franklin 2003, σσ. 47-66˙ Dehaene et al. 2001, σσ. 

752-758˙ Dehaene & Changeux 2011, σσ. 200-227). Τα μοντέλα αυτά μπορούν 

επιτυχώς να ταυτοποιούν γνωσιακές αλληλεπιδράσεις και λειτουργίες της 

συνείδησης, αλλά δεν προσφέρουν μια ικανοποιητική εξήγηση για τους νευρωνικούς 

μηχανισμούς της υποκειμενικής εμπειρίας. Η δυσκολία στην εύρεση μίας ενιαίας 

εξήγησης της συνείδησης αφήνει χώρο για διαφορετικές προσεγγίσεις αυτού του 

ζητήματος. Ο Zeki απορρίπτει την κλασσική έννοια της ενότητας της συνείδησης και 

περιγράφει τη συνείδηση σαν ένα άθροισμα από πολλές αυτόνομες μονάδες, τις 

οποίες ονομάζει μικροσυνείδηση (micro-consciousness). Η συνειδητή αντίληψη, σε 

αντίθεση με την ασυνείδητη επεξεργασία πληροφορίας, μπορεί να μην περιλαμβάνει 

κάποια επιπρόσθετη εγκεφαλική περιοχή, αλλά μπορεί να διαφέρει ως προς το 

επίπεδο ενεργοποίησης των ίδιων εγκεφαλικών περιοχών και ως εκ τούτου κάθε 

ανατομική περιοχή του εγκεφάλου μπορεί να παράξει τη δική της μικροσυνείδηση 

(Moutoussis & Zeki 2002, σσ. 9527–9532). Ο Zeki (2003) διακρίνει τρία επίπεδα 

συνείδησης: τη μικροσυνείδηση, ως υποκειμενική αντίληψη των φαινόμενων 

ιδιοτήτων, τη μακροσυνείδηση, ως την ολότητα των μικροσυνειδησιακών ενοτήτων, 

που αποτελεί την υποκειμενική εμπειρία των αντικειμένων με σημασία, και την 

ενοποιημένη συνείδηση ως υποκειμενική αντίληψη του εαυτού. Σε αυτό το 

θεωρητικό πλαίσιο του Zeki, η ενότητα και η χωρο-χρονική δέσμευση της 

συνείδησης δεν αποτελούν θεμελιώδεις ιδιότητες της φαινόμενης συνείδησης. Η 

έλλειψη ενιαίου δεσμού μεταξύ των συνειδησιακών νευρωνικών ενοτήτων, όπως 
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υποστηρίζει το ερευνητικό πρόγραμμα του Zeki, δεν είναι συμβατή με τον τρόπο που 

αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα ως ενιαία, αλλά μάλλον τα παρουσιάζει σαν μια ροή 

προσωρινών και χωρικά αποσυνδεδεμένων χαρακτηριστικών. Κατά συνέπεια δεν 

φαίνεται να μπορεί να περιγράψει τις ανώτερες λειτουργίες της συνείδησης παρά 

κάποια χαμηλότερα επίπεδα αναπαραστάσεων της συνείδησης. 

Μια άλλη πρόταση είναι αυτή που υποστηρίζει ότι η γέννηση της φαινόμενης 

συνείδησης εξαρτάται από την επαναλαμβανόμενη επεξεργασία πληροφορίας που 

απεικονίζει τη δραστηριότητα από διάφορα επίπεδα των ιεραρχικά δομημένων 

νευρωνικών δικτύων (Lamme 2006). Ο Lamme, πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι η 

επαναλαμβανόμενη επεξεργασία μέσα στο κοιλιακό μονοπάτι είναι ικανή να γεννήσει 

συνειδητή αντίληψη ακόμη κι όταν το κοιλιακό μονοπάτι δεν αλληλεπιδρά με 

μετωπιαία ή βρεγματικά δίκτυα. Η τελευταία δήλωση προϋποθέτει την ανεξαρτησία 

της φαινόμενης συνείδησης από τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν και συνεπώς 

από το χαρακτηριστικό που της αποδιδόταν ως εκθέσιμη, ως δυνατή, δηλαδή, να 

αναφερθεί από το υποκείμενο στο οποίο εμφανίζεται συνειδητή αντίληψη.   

Η ανεξαρτησία της φαινόμενης συνείδησης αποτελεί μια από τις κεντρικές 

αντιφάσεις στην έρευνα περί συνείδησης. Τόσο η θεωρία της επαναλαμβανόμενης 

επεξεργασίας όσο και της μικροσυνείδησης δεν μπορούν να αποδειχθούν, αλλά ούτε 

και φαίνεται να είναι απαραίτητες για την ανάδυση της φαινόμενης συνείδησης. 

Πιθανόν η νευρωνική επεξεργασία που χρειάζεται για τη γέννηση της συνειδητής 

εμπειρίας, λόγω της πολυπλοκότητάς της, να μην πραγματοποιείται ακαριαία και  να 

χρειάζεται μια χρονική καθυστέρηση κατά την επεξεργασία της πληροφορίας. Η 

θεωρία της ολοκλήρωσης της πληροφορίας της συνείδησης, όπως αναπτύσσεται από 

τον Tononi, εξισώνει την ανθρώπινη συνειδητή εμπειρία με την ολοκληρωμένη  

πληροφορία στον εγκέφαλο. Η πληροφορία στα συνειδητά συστήματα είναι 

εξαιρετικά καλά ενσωματωμένη μεταξύ των στοιχείων που συναπαρτίζουν τέτοια 

συστήματα και η κατάσταση κάθε στοιχείου αιτιακά εξαρτάται από την κατάσταση 

των άλλων στοιχείων. Συνεπώς, τα φαινόμενα περιεχόμενα μίας συνειδητής 

κατάστασης δεν μπορούν να διαιρεθούν σε φαινόμενα περιεχόμενα του κάθε 

στοιχείου, καθώς μια τέτοια αποσύνθεση της πληροφορίας θα οδηγήσει σε απώλεια 

της συνείδησης. Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας έχουν παραθέσει προκαταρκτικά 
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αναλυτικά εργαλεία για να υπολογίζουν την ικανότητα ενός συστήματος να 

ολοκληρώσει πληροφορία.  

Ο Tononi (2007) υποστηρίζει ότι η θεωρία ολοκλήρωσης της πληροφορίας είναι 

συμβατή με τις φαινομενολογικές παρατηρήσεις της αποκρισιμότητας και της 

ενότητας της συνείδησης, όπως επίσης και με ψυχοφυσικές μελέτες που δείχνουν ότι 

τουλάχιστον 100-200 msec απαιτούνται για την ανάδυση της συνείδησης (Bachmann 

2000, σ. 9-12). Παραμένει άγνωστο, ωστόσο, το πώς μπορεί κάποιος να υπολογίσει 

τον ελάχιστο βαθμό ολοκλήρωσης της πληροφορίας που απαιτείται για την ανάδυση 

της συνείδησης. Είναι αβέβαιο αν οποιαδήποτε ολοκληρωμένη πληροφορία, 

συμπεριλαμβανομένων και των τεχνητών συστημάτων, θα μπορεί να είναι συνειδητή 

μόνο και μόνο λόγω της ικανότητάς της να ολοκληρώνεται. Μην έχοντας απαντήσει 

το πώς γίνεται η μετάβαση από μη συνειδητή σε συνειδητή πληροφορία, δεν είναι 

κατανοητό ποια είναι τα χαρακτηριστικά που καθιστούν ένα σύστημα συνειδητό και 

άρα δεν μπορεί να γίνει διάκριση ανάμεσα σε συνειδητά και μη συνειδητά 

συστήματα. Ίσως, λοιπόν, αυτή η διάκριση να μην υφίσταται ή να μην είναι δυνατόν 

να γίνει, δεδομένης της ιδιωτικότητας της συνειδησιακής εμπειρίας, καθώς και της 

διαφορετικότητας των συνειδησιακών ποιοτήτων που μπορεί να υπάρχουν σε κάθε 

σύστημα. Ο Tononi φαίνεται να υποστηρίζει το τελευταίο συμπέρασμα 

απομακρυνόμενος από τον βιολογικό ρεαλισμό και οδεύοντας προς πληροφοριακό 

πανψυχισμό (Chalmers 1995, σσ. 200-219). 

Όλες οι θεωρίες που είδαμε παρουσιάζουν επιστημονικό και φιλοσοφικό ενδιαφέρον. 

Η ύπαρξη, όμως, μίας πληθώρας θεωριών υποδεικνύει την έλλειψη μίας αδιάψευστης 

βάσης πληροφοριών για τη φύση της συνείδησης και των φαινομένων της και κατ’ 

επέκταση την ανάγκη για την εύρεση καθοριστικών δεδομένων που θα φωτίσουν 

κάποια βασικά ερωτήματα και θα δείξουν προς κάποια συγκεκριμένη ερευνητική και 

φιλοσοφική κατεύθυνση. Ίσως τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στη μελέτη εξαιρετικών 

περιπτώσεων συνειδησιακών εκφάνσεων, όπως είναι οι τροποποιημένες καταστάσεις 

συνείδησης. 
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3. Τροποποιημένες καταστάσεις 
συνείδησης  

Η ροή της συνείδησης δεν είναι πάντα συνεχής και κάποιες φορές μπορεί να 

βιώσουμε σημαντικές τροποποιήσεις της. Κάποιες από αυτές τις αλλοιώσεις είναι 

λεπτές και δύσκολα παρατηρήσιμες ενώ άλλες πασιφανείς, όπως η αλλαγή της 

υποκειμενικής εμπειρίας στη μετάβαση από την κατάσταση εγρήγορσης σε αυτή του 

ύπνου, όταν συχνά εμφανίζονται υπναγωγικές ψευδαισθήσεις (Ohayon et al. 1996, 

σσ. 459-464). Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι συμβαίνει στα φαινόμενα περιεχόμενα της 

συνείδησης σε αυτές τις καταστάσεις, οι οποίες φαίνεται να παρέχουν μοναδικές 

εμπειρίες, μη διαθέσιμες στην κανονική κατάσταση εγρήγορσης. Μια θεωρία 

συνείδησης, για να είναι πλήρης, πρέπει να δίνει απαντήσεις όχι μόνο για τη 

λειτουργία της συνείδησης, ώστε να δικαιολογεί την καθημερινή φυσιολογική 

υποκειμενική εμπειρία, αλλά και να μπορεί να εξηγήσει αυτές τις περιπτώσεις των 

εμπειριών που ανήκουν στην κατηγορία των τροποποιημένων καταστάσεων 

συνείδησης. 

Τι σημαίνει, όμως, τροποποιημένη κατάσταση συνείδησης (Altered States of Con-

sciousness, ASC); Ως αλλοιωμένη συνειδησιακή κατάσταση ή τροποποιημέ-

νη/μεταβαλλόμενη κατάσταση συνείδησης θεωρούμε οποιαδήποτε διανοητική 

κατάσταση διαφέρει από τη θεωρούμενη ως βασική κατάσταση της συνείδησής μας 

(Garcia-Romeu et al. 2013, σσ. 126-129). Ο όρος «τροποποιημένη κατάσταση 

συνείδησης» προτάθηκε από τον Ludwig, o οποίος ονόμασε έτσι  «κάθε ψυχική 

κατάσταση […] που αντιπροσωπεύει μια σημαντική απόκλιση στην υποκειμενική 

εμπειρία ή στην ψυχολογική λειτουργία […από] τη συνειδησιακή κατάσταση της 

εγρήγορσης» (Ludwig 1966, σ. 225). Άλλοι ορισμοί των τροποποιημένων 

καταστάσεων συνείδησης προχωρούν πέρα από την περιγραφή της υποκειμενικής 

εμπειρίας συμπεριλαμβάνοντας αλλαγές συμπεριφοράς και οργανικές/φυσιολογικές 

αποκρίσεις.  Το πρόβλημα με αυτή την ομάδα ορισμών είναι ότι δεν υπάρχουν 

επίσημα κριτήρια για να περιγράψουν ποιος είναι ο βαθμός αλλαγής που χρειάζεται, 

ώστε μια τροποποιημένη κατάσταση συνείδησης να ταυτοποιηθεί σαν τέτοια. Ενώ 

έχουν γίνει διάφορες απόπειρες ορισμού, καμία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να 

σταθεί χωρίς αντιφάσεις. Ως εκ τούτου, ο γενικός ορισμός που εντάσσει κάθε 
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αποκλίνουσα –από αυτήν της εγρήγορσης– κατάσταση στην κατηγορία των 

τροποποιημένων καταστάσεων φαίνεται για την ώρα να είναι ο επικρατέστερος. Ο 

όρος «τροποποιημένη» επομένως είναι ευρύς, μπορεί να σημαίνει είτε 

μετασχηματισμένη είτε διαφορετική είτε διαταραγμένη. Κάποιες τροποποιημένες 

καταστάσεις συνείδησης υποδηλώνουν παθολογία, όπως ψύχωση ή  μέθη. Ωστόσο, 

άλλες καταστάσεις παρότι διαφορετικές από την κανονική συνείδηση εγρήγορσης, 

είναι όχι μόνο εξίσου φυσιολογικές αλλά και απαραίτητες για την επιβίωση. Τέτοια 

συνειδησιακή κατάσταση είναι ο ύπνος. Άλλες τροποποιημένες συνειδησιακές 

καταστάσεις, πάλι, υποδηλώνουν ενισχυμένη νοητική λειτουργία. Τέτοια 

παραδείγματα είναι η υπερεγρήγορση και η έντονη προσοχή των αθλητών. Οι Facco 

et al. επισημαίνουν ότι αυτή η ασάφεια αναφορικά με το αν μια τροποποιημένη 

κατάσταση συνείδησης είναι απλώς διαφορετική από την κανονική συνείδηση ή 

διαταραγμένη, έχει αποδειχτεί προβληματική (Facco et al. 2015, σσ. 11-12). Είναι 

γεγονός ότι η απόδοση του τίτλου τροποποιημένες καταστάσεις συνείδησης σε 

διάφορα φαινόμενα δεν βασιζόταν σε κάποια θεωρητικά κριτήρια, αλλά ήταν 

αποτέλεσμα ενός αυξημένου ενδιαφέροντος για την έρευνα συγκεκριμένων 

καταστάσεων, όπως τα όνειρα, ο διαλογισμός, και αλλοιώσεις συνείδησης που 

προκαλούνταν από τη χρήση LSD, κάτι που ήταν σε έξαρση στις δεκαετίες ’50 και 

’60 (Metzner 2010). Χρειαζόταν, λοιπόν, ένα περιγραφικό σύστημα που θα 

χαρτογραφούσε όλες αυτές τις τροποποιημένες καταστάσεις συνείδησης. Έτσι 

προτάθηκε, από ομάδα ερευνητών, 11  ένα τετραδιάστατο περιγραφικό σύστημα, 

σύμφωνα με το οποίο η συνείδηση μπορεί να τροποποιηθεί στις εξής τέσσερις 

διαστάσεις (Garcia-Romeu 2013, σ. 134): 

1. Ενεργοποίηση ή αποκρισιμότητα (κατάσταση διέγερσης ή χαλάρωσης). Αναφέρεται 

στην ετοιμότητα αλληλεπίδρασης ενός οργανισμού με το περιβάλλον του.  Η 

συγκεκριμένη διάσταση είναι θεμελιώδης στην αντικειμενική περιγραφή της 

συμπεριφοράς και αποδίδεται ακόμα και σε οργανισμούς που δεν φέρουν απαραίτητα 

συνείδηση. Στην υποκειμενική εμπειρία η ενεργοποίηση εκπροσωπεί την ετοιμότητα 

για δράση.  

                                                           
11 Dieter Vaitl, Niels Birbaumer, John Gruzelier, Graham A. Jamieson, Boris Kotchoubey, Andrea 

Kubler, Dietrich Lehmann, Wolfgang H. R. Miltner, Ulrich Ott, Peter Putz, Gebhard Sammer, Inge 

Strauch, Ute Strehl, Jiri Wackermann, Thomas Weiss in 2005. 
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2. Εύρος επίγνωσης (ευρύ ή στενό). Αναφέρεται στην ποικιλία των περιεχομένων που 

είναι διαθέσιμα στην προσοχή και τη συνειδητή επεξεργασία. Το εύρος της 

επίγνωσης εκτείνεται από στενό, σε περιπτώσεις εστιασμένης προσοχής, μέχρι ευρύ, 

σε περιπτώσεις διευρυμένης αντίληψης. Το εύρος της επίγνωσης είναι ένα 

υποκειμενικό δεδομένο που δίνεται σαν πληροφορία από το ίδιο το υποκείμενο σε 

τρίτους, μετά από αναδρομική αξιολόγηση. 

3. Αυτεπίγνωση (παρούσα ή απούσα). Είναι μια διάσταση της ανθρώπινης εμπειρίας, 

επίσης υποκειμενική και διαθέσιμη σε ύστερο χρόνο, και αναφέρεται στη συσχέτιση 

της εμπειρίας με τον έχοντα την εμπειρία, στην κατανόηση ότι η εμπειρία που 

συμβαίνει είναι δική του και αποτελεί υποκειμενικό του βίωμα. Ανάλογα με το 

περιεχόμενο και το είδος της εμπειρίας, το μέγεθος της αυτο-αναφοράς μπορεί να 

ποικίλει μεταξύ βιωμάτων, από την αίσθηση απώλειας του εγώ μέσα στην εμπειρία 

μέχρι την  έντονη αίσθηση της μοναδικότητας της ύπαρξης του ατόμου.  

4. Αισθητηριακή δυναμική (αυξημένη ή μειωμένη). Αναφέρεται στο πλήθος των 

αλλαγών στο αισθητηριακό και αντιληπτικό συστατικό της υποκειμενικής εμπειρίας. 

To κομμάτι της αίσθησης είναι μερικώς προσβάσιμο σε μετρήσεις αισθητηριακών 

κατωφλίων, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της εμπειρίας, οι αλλαγές, οι διαφορετικές 

εντάσεις και ποιότητες, η δομή και τα περιεχόμενα της αντιληπτικής συνιστώσας 

αποκαλύπτονται αποκλειστικά από τη μαρτυρία του υποκειμένου. 

Αυτές οι τέσσερις διαστάσεις είναι συνδεδεμένες με την καθημερινή εμπειρία και ο 

ορισμός τους δεν απαιτεί καμία αναφορά σε ιδιαίτερες ή τροποποιημένες 

καταστάσεις συνείδησης. Απεναντίας, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τροποποιημέ-

νων καταστάσεων συνείδησης, που συχνά θεωρούνται μοναδικά και μη αναγώγιμα, 

μπορούν εύκολα να μεταφραστούν στην τετραδιάστατη αυτή κλίμακα πράγμα που 

διευκολύνει την μελέτη τους (Vaitl et al. 2005, σ.114). 

3.1. Είδη- Αιτιολογίες  

Καθώς το φάσμα των τροποποιημένων καταστάσεων συνείδησης είναι ευρύ και 

ετερόκλητο, έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες κατηγοριοποίησης με βάση το είδος 

των εμπειριών αυτών των καταστάσεων καθώς και τον τρόπο πρόκλησής τους. Η πιο 

αποδεκτή κατηγοριοποίηση έχει προταθεί από τον Vaitl, ο οποίος διαχωρίζει τις 

τροποποιημένες καταστάσεις συνείδησης ανάλογα με το πώς προκαλούνται. Οι 
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τρόποι πρόκλησης των εμπειριών που αναφέρονται από τον ίδιο είναι πέντε (Vaitl 

2012, σσ. 14):  

1) Αυθόρμητη εμφάνιση. Σε αυτήν την κατηγορία έχουμε περιπτώσεις όπως 

ονειροπόληση, όνειρα, υπναγωγικές ψευδαισθήσεις, εφιάλτες, υπνική παράλυση 

(κοινώς μόρα ή βραχνάς) και άλλες υπνοσχετιζόμενες τροποποιήσεις. Αυτές οι 

τροποποιημένες καταστάσεις συμβαίνουν σε υγιή άτομα και αποτελούν 

απροσδόκητες ή ασυνήθιστα έντονες αντιληπτικές, γνωσιακές ή συναισθηματικές 

εμπειρίες που προκαλούνται αυθορμήτως, χωρίς καμία προσπάθεια και κατά κύριο 

λόγο χωρίς εξωτερικό φυσικό ερέθισμα.  

2) Σωματική/οργανική πρόκληση. Εδώ συγκαταλέγονται καταστάσεις που 

προκαλούνται, για παράδειγμα, από τη νηστεία, την αϋπνία, το σεξ. 

 3) Ψυχολογική πρόκληση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις που 

προκαλούνται, για παράδειγμα, από τη μουσική, τον διαλογισμό, την ύπνωση. 

Υπάρχουν ερευνητές που συγχωνεύουν τις κατηγορίες των σωματικά και ψυχολογικά 

προκληθέντων τροποποιημένων καταστάσεων ως αναγομένων σε μια κοινή, 

γνωσιακού υποβάθρου κατηγορία πρόκλησης. Η γνωσιακά προκληθείσα 

τροποποίηση αναφέρεται σε αλλοιώσεις της υποκειμενικής εμπειρίας και των 

υποστηρικτικών αναπαραστασιακών και νευρωνικών διεργασιών που προκαλούνται 

από επαναλαμβανόμενες δράσεις, σκέψεις ή έντονη συγκέντρωση προσοχής.  

4) Φαρμακολογική πρόκληση. Οι φαρμακολογικά προκληθείσες τροποποιήσεις 

συμβαίνουν ως απόκριση στην πρόσληψη ψυχοδραστικών ή ψυχοτρόπων ουσιών. Οι 

πιο γνωστές από αυτές είναι οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στη γενική αναισθησία 

καθώς και η καφεΐνη, η νικοτίνη, το αλκοόλ, η μαριχουάνα, η MDMA (ecstasy), τα 

οπιοειδή, η κοκαΐνη, το LSD, η μεσκαλίνη, η διμεθυλοτριπταμίνη (DMT), το αγια-

χουάσκα (ayahuasca), κ.τ.λ. Ωστόσο, υπάρχουν ερευνητές που δεν 

συμπεριλαμβάνουν τις φαρμακολογικά παραγόμενες τροποποιήσεις στις 

τροποποιημένες καταστάσεις συνείδησης.  

5) Παθολογική πρόκληση. Σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, οι 

τροποποιημένες καταστάσεις συνείδησης παθολογικής αιτιολογίας αφορούν 

αποκλειστικά ψυχιατρικούς ή νευρολογικούς ασθενείς, καθώς οι εμπειρίες αυτές, 

σχετίζονται με κάποια διαταραχή, για παράδειγμα με επιληπτικές κρίσεις, με διπολική 
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διαταραχή, ψύχωση, σχιζοφρένεια ή, κάποιες φορές, με εγκεφαλικές βλάβες και 

αλλοιώσεις (Vaitl et al. 2005). 

Η κατάταξη στα είδη αυτά δεν είναι αξιολογική και ο διαχωρισμός γίνεται απλά για 

να βοηθάει τη μελέτη και την αναγνώριση των διαφορετικών αυτών εκφράσεων της 

συνείδησης και των ετερόκλητων χαρακτηριστικών τους. Παρότι η κατηγοριοποίηση 

αυτή φαίνεται ξεκάθαρη, οι αιτίες πρόκλησης δεν είναι πάντα τόσο σαφώς 

διαχωρισμένες και οι προκύπτουσες αλλοιώσεις στην αντίληψη, στις γνωσιακές 

λειτουργίες, στα συναισθήματα και στους υποστηρικτικούς μηχανισμούς 

παρουσιάζουν ομοιότητες και πολλές φορές μοιράζονται κάποιους κοινούς 

νευρογνωσιακούς μηχανισμούς. Επιπλέον, πολλά είδη τροποποιημένων καταστάσεων 

συνείδησης δεν φαίνεται να εντάσσονται σε κάποια από τις προηγούμενες 

κατηγορίες. Η ασάφεια που δημιουργείται από αυτόν το διαχωρισμό είναι 

προβληματική, όπως επισήμαναν οι Facco et al. και δημιουργεί περαιτέρω ζητήματα.  

Η ασάφεια στις αιτίες πρόκλησης μεταξύ των κατηγοριών συμβάλλει σε έναν 

συγκεκριμένο ομογενοποιημένο "χρωματισμό"  όλων των φαινομένων. Η ανάμιξη 

φαινομένων διαφορετικής αιτιότητας κάτω από τον τίτλο «Τροποποιημένες 

καταστάσεις συνείδησης» που σημασιολογικά υποδηλώνει ανωμαλία ή τουλάχιστον 

απόκλιση, σιωπηρά προσδιορίζει όλες τις καταστάσεις που εμπλέκονται σε αυτήν με 

ένα αρνητικό πρόσημο. Είναι σημαντικό, λοιπόν, όλο το φάσμα των τροποποιημένων 

καταστάσεων συνείδησης να καταχωρηθεί με έναν τρόπο που θα αποτρέπει την όποια 

επιστημονική προκατάληψη, ούτως ώστε να σκιαγραφηθούν οι πιθανές σχέσεις 

μεταξύ προφανώς ανόμοιων καταστάσεων του νου (Facco et al. 2015, σσ. 11-12). Οι 

Facco et al. γι’ αυτό το λόγο προτείνουν τον τίτλο «Mη-Συνηθισμένες Ψυχικές 

Εκφράσεις» (Non-Ordinary Mental Expressions/ NOME) ως προτιμότερο για να 

ονομάζει τέτοιου είδους πολύπλοκες ψυχικές διεργασίες, οι οποίες διαφέρουν μεν από 

τις συνηθισμένες, αλλά, συνεχίζουν να ανήκουν στο πλαίσιο της κανονικότητας 

συμπεριλαμβάνοντας ακόμα και τις πιο ανεξιχνίαστες λειτουργίες ή και ανώτερες 

εκφράσεις του νου. Τέτοιες εκφράσεις του νου μπορεί να είναι κάποιες καταστάσεις 

διαλογισμού, οι υπερβατικές εμπειρίες, η κατάσταση ύπνωσης, η δημιουργικότητα, η 

πνευματικότητα, αλλά και οι επιθανάτιες εμπειρίες (Near Death Experiences-NDE).  

3.2. Μια διαφορετική τροποποιημένη κατάσταση συνείδησης: 

επιθανάτιες εμπειρίες  
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Το φαινόμενο των επιθανάτιων εμπειριών συνήθως τοποθετείται, με βάση τα 

εξωτερικά του γνωρίσματα, στην κατηγορία των φυσικά προκληθεισών εμπειριών 

(Noreika 2014, σ. 33). Αν και πολλές επιθανάτιες εμπειρίες συγχέονται με ονειρικές 

καταστάσεις, η μέχρι στιγμής έρευνα έχει δείξει ότι δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Στο 

σημείο αυτό χρειάζεται να γίνει μια διάκριση ανάμεσα σε εμπειρίες που 

πραγματοποιούνται σε κατάσταση σοκ ή κάτω από την επήρεια ναρκωτικών και σε 

εμπειρίες που συμβαίνουν μετά την διαπίστωση κλινικού θανάτου. Όλες αυτές οι 

εμπειρίες μπορεί να μοιάζουν μεταξύ τους σε κάποιο φαινομενολογικό επίπεδο, 

ωστόσο η αιτία πρόκλησης διαφέρει και αντίστοιχα προβλέπεται να διαφέρουν οι 

νευρωνικοί μηχανισμοί που συνοδεύουν αυτά τα φαινόμενα. Αν, λοιπόν, βασιστούμε 

στην κατηγοριοποίηση του Vaitl και κατατάξουμε τα προς εξέταση φαινόμενα με 

βάση την αιτία πρόκλησης, τότε οι επονομαζόμενες επιθανάτιες εμπειρίες ανήκουν 

στην κατηγορία της αυθόρμητης ή της ψυχολογικής εμφάνισης, όταν οφείλονται σε 

κάποιο ονειρικό ή ψυχολογικό αίτιο, στη φαρμακολογική κατηγορία, όταν αυτές οι 

εμπειρίες προκαλούνται από χρήση ναρκωτικών ουσιών, και στην παθολογική ή 

κάποιου άλλου τύπου κατηγορία που δεν έχει ακόμα οριοθετηθεί, στην περίπτωση 

των εμπειριών που εμφανίζονται μετά την διαπίστωση κλινικού θανάτου. Καθώς οι 

επιθανάτιες εμπειρίες παρουσιάζουν την ίδια ή κατά βάση κοινή φαινομενολογία 

ανεξάρτητα από τη αιτία πρόκλησης, αποτελούν ένα ιδιαίτερο είδος τροποποιημένων 

καταστάσεων συνείδησης και λόγω αυτής τους της ιδιαιτερότητας, προκαλούν 

μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον, τόσο από βιολογική και νευροεπιστημονική σκοπιά, 

όσο και από φιλοσοφική και θεολογική. Οι βασικές απόψεις και προτάσεις που 

διατυπώνονται στους αντίστοιχους κλάδους για το εν λόγω φαινόμενο θα 

αποτελέσουν το αντικείμενο ανάλυσης της παρούσας εργασίας. 

3.3. Μέθοδοι μελέτης των τροποποιημένων καταστάσεων συνείδησης  

Η δυσκολία πρόσβασης και η άνιση εκτίμηση των υποκειμενικών εμπειριών κάνουν 

την πειραματική έρευνα της συνείδησης ένα πολύ δύσκολο έργο. Η ιδιωτικότητα της 

υποκειμενικής εμπειρίας καθιστά αδύνατη την εξήγηση των μηχανισμών της 

συνείδησης από την αντικειμενική τριτοπρόσωπη ματιά, καθώς η πληροφορία δεν  

είναι άμεσα προσβάσιμη. Αυτή η ασυμμετρία της πρόσβασης στα πρωτογενή 

δεδομένα δημιουργεί έναν αριθμό μεθοδολογικών εμποδίων για την έρευνα που 

αφορά ειδικά το πεδίο της συνείδησης. Ανεξάρτητα από τα προβλήματα που 

δημιουργεί αυτή η πραγματικότητα, όπως η έλλειψη πρόσβασης στα δεδομένα, η 
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αβεβαιότητα αξιοπιστίας, η δυσκολία περιγραφής του φαινομένου, η συχνή αδυναμία  

έκθεσης της κατάστασης, η έλλειψη ενός σταθερού σημείου αναφοράς, καθώς και η 

δυσκολία εύρεσης των συνθηκών αντίθεσης (contrast conditions), 12  υπάρχουν 

κάποιες διαθέσιμες μέθοδοι που φαίνεται να παρουσιάζουν αποτελέσματα, όταν 

χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση απαντήσεων συγκεκριμένων ερωτημάτων που 

σχετίζονται με τη συνείδηση. Αυτές οι μέθοδοι, εφαρμοζόμενες μεμονωμένα ή 

συνδυαστικά, ανάλογα την περίπτωση, είναι: (i) η ανάλυση περιεχομένων των 

υποκειμενικών αναφορών, (ii) συμπεριφορικές μέθοδοι, όπως ο έλεγχος 

αποκρισιμότητας σε ερεθίσματα και η επίδραση ερεθισμών σε γνωσιακές λειτουργίες 

ή η σύγκριση απόδοσης σε γνωσιακές δοκιμασίες (όταν το υποκείμενο βρίσκεται 

μεταξύ δύο διαφορετικών καταστάσεων συνείδησης), και (iii) νευροαπεικονιστικές 

μέθοδοι, οι οποίες περιλαμβάνουν πειραματικούς σχεδιασμούς που, είτε εστιάζουν σε 

επιλεγμένα περιεχόμενα συνείδησης, είτε διαμορφώνονται για να μελετήσουν γενικές 

καταστάσεις συνείδησης. 

Οι πιο ευρέως γνωστές χρησιμοποιούμενες νευροαπεικονιστικές μέθοδοι για τη 

μελέτη των τροποποιημένων καταστάσεων συνείδησης είναι το ηλεκτροεγκεφα-

λογράφημα (EEG), το οποίο καταγράφει ηλεκτρική εγκεφαλική δραστηριότητα κοντά 

στην επιφάνεια του κρανίου, η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET), η οποία 

εντοπίζει την αιματική ροή ή τον μεταβολισμό της γλυκόζης, και ο συνδυαστικός 

διακρανιακός ερεθισμός (TMS) με EEG, ο οποίος μπορεί να εκτιμήσει φλοιϊκή ροή 

πληροφορίας ως απόκριση διακρανιακής διατάραξης ή  αυθόρμητης ηλεκτρικής 

δραστηριότητας (Noreika 2014, σ. 46). 

Έχει υποστηριχθεί ότι οι προαναφερθείσες νευροαπεικονιστικές μέθοδοι είναι πολύ 

απίθανο ότι θα λύσουν το δύσκολο πρόβλημα της συνείδησης, καθώς έχουν φτωχή 

χωρική ή χρονική ανάλυση, ώστε να εντοπίσουν το ηλεκτροφυσιολογικά πολύπλοκο 

φαινόμενο επίπεδο της οργάνωσης του εγκεφάλου (Revonsuo 2001). Φαίνεται 

επιπλέον, ότι αυτές οι μέθοδοι δεν μπορούν να απαντήσουν στο τρίλημμα σχετικά με 

                                                           
12 Οι συνθήκες αντίθεσης είναι πειραματικά σχεδιασμένες συνθήκες που είναι αντίθετες ως προς τις 

επίμαχες μεταβλητές σε σχέση με τα εξεταζόμενα φαινόμενα. Χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στις 

νευροαπεικονιστικές μεθόδους όπως το fMRI αλλά και σε στατιστικές αναλύσεις ερωτηματολογίων. 

Οι συνθήκες αντίθεσης πολλές φορές ταυτίζονται με τα control groups. Στην περίπτωση αυτή, ομάδες 

ατόμων, συνήθως υγιή υποκείμενα ή άτομα που δεν είχαν αντίστοιχη εμπειρία, αποτελούν τη βάση με 

την οποία  υπολογίζεται το μέγεθος της διαφοράς του φαινομένου από το "φυσιολογικό" καθώς και το 

είδος της διαφορετικότητας. 
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το εάν τα εγκεφαλικά γεγονότα που συνδιακυμαίνονται με κάποια συνειδητή εμπειρία 

αποτελούν νευρωνικό υπόστρωμα της εμπειρίας, νευρωνικό προαπαιτούμενο ή 

νευρωνικές συνέπειες της εμπειρίας. Αν δηλαδή τα εγκεφαλικά γεγονότα ταυτίζονται 

με την εμπειρία, αν απαιτούνται για την ανάδυση ή την πρόκληση αυτής ή αν 

αποτελούν το αποτύπωμα της εμπειρίας στο εγκέφαλο. Οι συμπεριφορικές μέθοδοι, 

αν και σημαντικές, από μόνες τους δεν παρέχουν απαντήσεις για το δύσκολο 

πρόβλημα της συνείδησης, αλλά δίνουν συμπληρωματικές πληροφορίες για 

αποκρίσεις του υποκειμένου σε διαφορετικές συνειδησιακές καταστάσεις. Επίσης, σε 

πολλές περιπτώσεις, ένα εύρος συμπεριφορικών μεθόδων απαγορεύεται, καθότι 

παρεμβατικές, και χρησιμοποιούνται, με πολύ αυστηρό πρωτόκολλο και 

προϋποθέσεις, σε βαριά ασθενείς ή σε πειραματόζωα. Τέλος, οι υποκειμενικές 

αναφορές, αν και μας δίνουν πολλές πληροφορίες για την ποιότητα της εμπειρίας,  

δεν προσφέρουν καμία χρονική ακρίβεια, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι ρόλοι των 

σχετιζόμενων με τις εμπειρίες παραγόντων και προσφέρουν ένα δύσκολα 

διαχειρίσιμο πρωτογενές υλικό. 

Παρά τους περιορισμούς των μεθόδων που αναφέρθηκαν, αυτές είναι τα μόνα 

διαθέσιμα εργαλεία μέχρι στιγμής για την κατανόηση των συνειδησιακών 

καταστάσεων και τη φύση της συνείδησης. Ο συνδυασμός μεθόδων, για παράδειγμα 

ο συνδυασμός της ανάλυσης αφηγήσεων υποκειμενικών εμπειριών με 

νευροαπεικονιστικές μεθόδους, αποτελεί προς το παρόν την πιο υποσχόμενη 

κατεύθυνση στον ερευνητικό χώρο, όπως φαίνεται από τη σύγχρονη έρευνα. 

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις επιθανάτιες εμπειρίες, αυτές παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη 

προβληματική στην εξέτασή τους, καθώς έχουν απροσδόκητο χαρακτήρα και 

συνήθως τη στιγμή της εξέλιξής τους διακυβεύεται και η ζωή του υποκειμένου. 

Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι αξιοποίησης των προαναφερθεισών μεθόδων για τη μελέτη 

αυτού του δυσερμήνευτου φαινομένου. Ευρήματα από τη χρήση αυτών των μεθόδων 

αναφέρονται παρακάτω στα κεφάλαια 4.3-4.7 (ποιοτικά και στατιστικά δεδομένα που 

συλλέγονται από συνεντεύξεις και υποκειμενικές αναφορές), 4.8 (τρόποι και 

κλίμακες μέτρησης των φαινομένων με βάση αναφορές)  και 5.1.1. (αποτελέσματα 

ερευνών από νευροαπεικονιστικές, συμπεριφορικές μεθόδους και συνεντεύξεις, είτε 

μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό). 
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4. Επιθανάτιες εμπειρίες 

Μαρτυρίες για το φαινόμενο των επιθανάτιων εμπειριών (NDE) είναι γνωστές από 

την αρχαιότητα μέσα από λαογραφικές, προφορικές και γραπτές πηγές. Το φαινόμενο 

συναντάται στη φαραωνική Αίγυπτο, στη Μεσοποταμία, την Ινδία (στις Βέδες), στην 

αρχαία ελληνική και ελληνορωμαϊκή περίοδο, στην προ-βουδιστική Κίνα, την προ-

κολομβιανή Κεντρική Αμερική και την Πολυνησία, είτε με μορφή μύθων, είτε με 

μορφή περιγραφών πραγματικών γεγονότων. 

Η παλαιότερη, όμως, κλινική-ιατρική περιγραφή του φαινομένου των επιθανάτιων 

εμπειριών φαίνεται ότι προέρχεται από τον στρατιωτικό γιατρό Pierre-Jean du 

Monchaux (1733 –1766) από τη Νότια Γαλλία στο βιβλίο του με τίτλο Anecdotes de 

Médecine, το οποίο βρέθηκε πριν λίγα χρόνια συμπτωματικά σε ένα 

παλαιοβιβλιοπωλείο από τον γιατρό και αρχαιολόγο Dr. Phillippe Charlier. Στο 

βιβλίο αυτό ο Pierre-Jean du Monchaux περιγράφει κλινικές περιπτώσεις που 

παρουσίασαν NDE και αποδίδει τις "μυστικιστικές" αυτές εμπειρίες που διηγούνται 

οι ασθενείς μετά την ανάνηψη σε υπερβολική αιμάτωση του εγκεφάλου. Ο νεαρός 

γιατρός Monchaux σύγκρινε μια περίπτωση επιθανάτιας εμπειρίας που έκανε την 

εμφάνισή της μετά από μεγάλη αφαίμαξη και ανακοπή, με άλλες επιθανάτιες 

εμπειρίες σε περιπτώσεις πνιγμού, υποθερμίας και απαγχονισμού. Κατά τον 

Monchaux, οι ασθενείς είχαν παραμείνει με ελάχιστο αίμα στα επιφανειακά-

δερματικά αιμοφόρα αγγεία. Αυτό, σύμφωνα με τις απόψεις της εποχής, σήμαινε ότι 

η ροή του αίματος και των “χυμών” στα εσωτερικά αγγεία, συμπεριλαμβανομένων 

των αγγείων του εγκεφάλου, ήταν ήρεμη, αβίαστη και άφθονη, προξενώντας αυτές τις 

ζωντανές και έντονες αισθήσεις (Charlier 2014). Οι απόψεις του Monchaux 

αντανακλούν τις περιορισμένες ιατρικές γνώσεις της εποχής του και έρχονται σε 

απόλυτη αντίθεση με τις σύγχρονες απόψεις, αποτελούν όμως την πρώτη, όπως 

φαίνεται, προσπάθεια για μια επιστημονική παθοφυσιολογική εξήγηση του 

φαινομένου. 

Μια άλλη σημαντική μαρτυρία έρχεται από τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν  η 

εφημερίδα "Moscow Journal"  δημοσίευσε μια λεπτομερέστατη ατομική περιγραφή 

επιθανάτιας εμπειρίας την οποία βίωσε ο  K. Uekskuell. Όμως, η πρώτη σύγχρονη 

επίσημη συλλογή τέτοιων περιπτώσεων καταγράφηκε, κατόπιν εικοσιπενταετούς 
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έρευνας, από τον Ελβετό γεωλόγο Albert von St. Gallen Heim και εκδόθηκε το 1892. 

Αυτό το έργο μεταφράστηκε στα Αγγλικά 80 χρόνια αργότερα από τους Russell 

Noyes and Roy Kletti (1972). Το 1926, ο πρωτοπόρος της σύγχρονης 

«παραψυχολογίας» ή, αλλιώς, της σύγχρονης «ψυχικής έρευνας» ο Sir William 

Barrett, εξέδωσε ένα μικρό βιβλίο με τίτλο Death-Bed Visions, στο οποίο 

περιγράφονται εμπειρίες συνάντησης με αποθανόντες συγγενείς και φίλους στην 

επιθανάτια κλίνη. 

4.1. Ορισμοί  

Οι επιθανάτιες εμπειρίες έχουν οριστεί ως τροποποιημένες καταστάσεις συνείδησης  

που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια ενός αναισθητικού επεισοδίου ως 

αποτέλεσμα απειλητικών για τη ζωή συμβάντων, όπως είναι οι καρδιακές και 

αναπνευστικές ανακοπές, οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ή η καταπληξία (Greyson 

and Stevenson 1980, σσ. 1193). Οι επιθανάτιες εμπειρίες χαρακτηρίζονται συνήθως 

ως υπερβατικές και περιλαμβάνουν έντονη αντίληψη αποχώρησης από το υλικό σώμα 

και αίσθηση εισόδου σε μια διαφορετική χωροχρονική διάσταση ύπαρξης (Greyson 

2015, σ. 775). Οι επιθανάτιες εμπειρίες αποτελούν υποκειμενικές εμπειρίες που 

εμπλέκουν τη μνημονική αναφορά ενός φάσματος εντυπώσεων κατά τη διάρκεια μιας 

ιδιαίτερης κατάστασης συνείδησης. Τέτοιες εμπειρίες παρουσιάζουν έναν  αριθμό 

από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως: εξωσωματική εμπειρία, ευχάριστα 

συναισθήματα, θέαση ενός τούνελ ή/και λάμψης, θέαση αποθανόντων συγγενών, 

ταχύτατη αναδρομή της ζωής του ατόμου (σαν κινηματογραφική ταινία), καθώς και 

συνειδητή επιστροφή μέσα στο σώμα (Van Lommel 2011, σσ. 20-21). Ένας άλλος 

ορισμός των επιθανάτιων εμπειριών είναι αυτός που τις αναγνωρίζει ως βαθιές 

υποκειμενικές εμπειρίες με μεταφυσικά ή μυστικιστικά στοιχεία. Σε τέτοιες εμπειρίες, 

άτομα κοντά στον θάνατο πιστεύουν ότι αφήνουν το φυσικό τους σώμα και 

υπερβαίνουν τα όρια του Εγώ και τα όρια του χωροχρόνου (Greyson 2005, σ. 775).  

Κατά τον Bonilla, oι επιθανάτιες εμπειρίες είναι διαυγή γεγονότα που συμβαίνουν 

όταν ένα άτομο είναι σε τέτοια οριακή φυσική κατάσταση, ώστε τείνει να οδηγηθεί 

στον θάνατο αν η κατάσταση του δεν βελτιωθεί. Το άτομο είναι αναίσθητο, χωρίς 

σφυγμούς και με εγκεφαλογράφημα που δείχνει ισοηλεκτρική γραμμή (flat lined) 

(Bonilla 2008).   
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  4.2. Πολιτισμικοί και θρησκευτικοί παράγοντες  

Το περιεχόμενο των επιθανάτιων εμπειριών παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον 

καθώς εμφανίζεται παρόμοιο σε διαφορετικούς πολιτισμούς και εποχές, αλλά και σε 

ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού και κοινωνικοοικονομικού 

επιπέδου, πνευματικών πιστεύω, θρησκευτικών πεποιθήσεων και εμπειριών (Bush 

2002˙ Lai et al. 2007). 

Πολλοί ερευνητές έχουν αμφισβητήσει την καθολικότητα των χαρακτηριστικών 

βιωμάτων των επιθανάτιων εμπειριών. Ο Shiels (1978), για παράδειγμα, θεωρούσε 

ξεκάθαρο ότι τόσο το παρελθόν όσο και το τρέχον πολιτισμικό περιβάλλον μπορεί να 

συμβάλλει στη διαμόρφωση του περιεχομένου μιας επιθανάτιας εμπειρίας. Ωστόσο, 

πολλές φορές παρατηρείται σύγκρουση μεταξύ της προσωπικής εμπειρίας και των 

πολιτισμικών πεποιθήσεων (π.χ., Abramovitch 1988).  

Αναφορικά με το ζήτημα των θρησκευτικών πεποιθήσεων, οι έρευνες έδειξαν ότι η 

βίωση μιας τέτοιας εμπειρίας είναι ανεξάρτητη από τον θρησκευτικό προσανα-

τολισμό των ατόμων, αλλά και ότι το είδος της εμπειρίας δεν καθορίζεται με βάση τις 

ατομικές πεποιθήσεις· αντίθετα, πολλές φορές έρχεται σε σύγκρουση με αυτές 

(McLaughlin et al. 1984). Οι επιθανάτιες εμπειρίες φαίνεται ότι όχι μόνο δεν 

επηρεάζονται από θρησκευτικές και άλλες πεποιθήσεις αλλά, αντίθετα, συχνά 

επηρεάζουν σημαντικά τις πεποιθήσεις όσων τις έζησαν. Η επίπτωση που έχουν αυτές 

οι εμπειρίες στις θρησκευτικές πεποιθήσεις ποικίλει. Άλλα υποκείμενα αναφέρουν 

αλλαγή των θρησκευτικών πεποιθήσεων, άλλοι αναφέρουν ενίσχυση της πίστης τους, 

ενώ άλλοι δεν επηρεάστηκαν θρησκευτικά από αυτές τις εμπειρίες καθώς 

αναφέρονται σαν ουδέτερες (McLaughlin et al. 1984).  

Άλλες έρευνες στην πορεία έδειξαν ότι η φαινομενολογία των επιθανάτιων εμπειριών 

δεν καθορίζεται από το πολιτισμικό υπόβαθρο ενός προσώπου, αλλά αντανακλά τις 

προσδοκίες κάθε ατόμου για το πώς μπορεί να είναι ο θάνατος (Murphy 2001). 

Συγκριτικές πολιτισμικές μελέτες δείχνουν, πλέον, ότι τυχούσες διαφορές στην 

περιγραφή των βιωμάτων οφείλονται όχι στη διαφορετικότητα της εμπειρίας καθ’ 

εαυτήν αλλά στη διαφορά των λέξεων που διαθέτουν τα άτομα για την περιγραφή 

της, καθώς και στις διαφορετικές αναφορές που χρησιμοποιούν από την πολιτισμική 

τους παρακαταθήκη (Belandi et al. 2008˙ Chandradasa et al.  2017˙ Greyson 2015).  
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Επίσης, τo γεγονός ότι οι επιθανάτιες εμπειρίες των παιδιών δεν παρουσιάζουν 

ιδιαίτερες διαφορές με αυτές των ενηλίκων αποτελεί απόδειξη ότι αυτές οι εμπειρίες 

δεν οφείλονται σε προϋπάρχουσες πεποιθήσεις, πολιτισμικές επιδράσεις ή 

προηγούμενες εμπειρίες ζωής (Bonilla 2011).  Αυτό που φαίνεται να προκύπτει από 

τις περισσότερες έρευνες είναι ότι, αφενός, υπάρχουν όψεις της επιθανάτιας εμπειρίας 

που είναι εμφανώς επηρεασμένες από τον πολιτισμό αλλά ότι, αφετέρου, υπάρχουν 

χαρακτηριστικά που είναι καθολικά, όπως γενικευμένα οράματα και άλλα 

χαρακτηριστικά που αναλύονται στο κεφ.4.4. Αυτό που σίγουρα φαίνεται να 

επηρεάζεται, τόσο από την ιστορική στιγμή, όσο και από τις επιδράσεις της 

θρησκείας και της κοινωνίας, ανάλογα με την εμπλοκή σε αυτές, είναι η ερμηνεία των 

εμπειριών αυτών (Belanti  et al. 2008). 

4.3. Στατιστικά στοιχεία  

Η πρόοδος της σύγχρονης ιατρικής και τεχνολογίας οδήγησε στην αύξηση του 

αριθμού ανθρώπων που επαναφέρθηκαν από μια κατάσταση κλινικού θανάτου. 

Σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι σήμερα ένα ποσοστό 10-20% των ανθρώπων που 

έρχονται κοντά στον θάνατο αναφέρουν τέτοιες εμπειρίες (Greyson 2015, σσ. 775). 

Σε μια προοπτική μελέτη 13  που δημοσιεύτηκε το 2001 συμπεριλήφθηκαν 344 

καρδιοπαθείς από 10 ολλανδικά νοσοκομεία, οι οποίοι αναβίωσαν μετά από καρδιακή 

προσβολή. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σημειώθηκε εμφάνιση επιθανάτιων 

εμπειριών σε ένα ποσοστό 18%, δηλαδή σε 62 ασθενείς, εκ των οποίων οι 41 

περιέγραψαν την εμπειρία ως βαθειά και ουσιαστική (Van Lommel et al. 2001). Σε 

μελέτη του Yamamura μελετήθηκαν οι επιθανάτιες εμπειρίες σε μια σειρά 48 

ασθενών που εισήχθησαν στο νοσοκομείο σε βαθύ κώμα επιπέδου ΙΙΙ ύστερα από 

ανακοπή, αναπνευστική ανεπάρκεια, εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες κρίσιμες 

καταστάσεις. Όταν έγινε ανάνηψη των ασθενών (χωρίς επιπλοκές, όπως αφασία, 

                                                           
13 Προοπτική μελέτη είναι μια διαχρονική μελέτη που ακολουθεί με την πάροδο του χρόνου μια ομάδα 

παρόμοιων ατόμων που διαφέρουν σε σχέση με ορισμένες υπό έρευνα μεταβλητές. Σκοπός αυτών των 

ερευνών είναι να βρουν με ποιον τρόπο ορισμένες μεταβλητές σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο 

φαινόμενο. Αυτές οι μελέτες είναι πολύ σημαντικές στην εύρεση αιτιών ασθενειών, διαταραχών αλλά 

και συγκεκριμένων φαινομένων. Το χαρακτηριστικό αυτού του είδους μελέτης είναι ότι η συλλογή 

δεδομένων από τα συμμετέχοντα στην έρευνα υποκείμενα ξεκινά πριν τα άτομα αναπτύξουν 

οποιοδήποτε από τα εξεταζόμενα συμπτώματα. Μετά τη συλλογή των βασικών πληροφοριών 

ακολουθεί μια μακρόχρονη παρακολούθηση αυτών των ατόμων, για να προσδιοριστεί  εάν και πότε 

νόσησαν ή παρουσίασαν το προς εξέταση φαινόμενο και εάν κάποια από τις ορισμένες μεταβλητές 

επηρέασε τα αποτελέσματα.  
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άνοια ή ψυχική διαταραχή), αυτοί υποβλήθηκαν, ακολουθώντας το ίδιο πρωτόκολλο, 

σε 25 ερωτήσεις σχετικά με την εμπειρία τους σε βαθύ κώμα. Από τους 48 οι 14 

(37%) ανέφεραν ζωηρή και έντονη προσωπική εμπειρία. Εξετάστηκαν παράγοντες 

όπως το φύλο, η ηλικία, η προϋπάρχουσα ασθένεια, το επάγγελμα, η θρησκεία, η 

μόρφωση, ο τόπος του συμβάντος, η διάρκεια της κωματώδους κατάστασης, τα 

φάρμακα και η πρακτική της διαδικασίας ανάνηψης, η φαρμακευτική αγωγή κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης, καθώς και επιπλέον παράγοντες από το ιατρικό και 

προσωπικό ιστορικό του ασθενούς. Δεν βρέθηκε κάποιος παράγοντας να επικρατεί, 

ούτε σε αυτούς που είχαν, ούτε σε εκείνους που δεν είχαν την επιθανάτια εμπειρία 

(Yamamura 1998). Σε άλλη έρευνα έχει δειχθεί ότι μικρότερα ποσοστά επιθανάτιας 

εμπειρίας της τάξης του 3,5% (3 από τους 86 συμμετέχοντες) φαίνεται να 

εμφανίζονται σε επιζήσαντες ασθενείς με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (Hou 

2013).  

Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό για τις επιθανάτιες εμπειρίες IANDS, οι έρευνες 

υποστηρίζουν ότι το 4 με 5% του γενικού πληθυσμού έχει βιώσει επιθανάτια εμπειρία 

(IANDS 2007˙ Lai et al. 2007). Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν ότι οι επιθανάτιες 

εμπειρίες αφορούν σε ένα μεγάλο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού, καθιστώντας 

επιτακτική μια συνολική θεώρηση του φαινομένου που να μπορεί να εξηγήσει τις 

μαρτυρούμενες υποκειμενικές εμπειρίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μελέτη αυτή 

είναι η καταγραφή όλων των βασικών χαρακτηριστικών των εμπειριών αυτού του 

είδους. 

4.4. Χαρακτηριστικά εμπειριών  

Βιβλιογραφία σχετική με τις επιθανάτιες εμπειρίες ξεκίνησε να προκύπτει κατά τo 

τέλος της δεκαετίας του ’70 (Sleutjes et al. 2014, σ. 833). Στις περιόδους 1977-1989 

και 1990-1999 οι δημοσιεύσεις παρουσίαζαν ομοιότητα, ήταν κατά κύριο λόγο 

διερευνητικές και περιελάμβαναν άρθρα με απόψεις σχετικά με τη φαινομενολογία 

της εμπειρίας. Στην πιο πρόσφατη από τις δύο περιόδους, αυτήν του 1990-99, υπήρξε 

μια μικρή αύξηση σε θεματολογία σχετική με πνευματικότητα, υπερβατικότητα και 

συνείδηση, όπως και μια μείωση σε διεπιστημονικές μελέτες και δημοσιεύσεις με 

αναφορά σε θέματα ψυχικής υγείας. Ακόμα πιο πρόσφατα η περίοδος 2000-2013 

ήταν αυτή με το μεγαλύτερο αριθμό δημοσιεύσεων, αλλά και με αυξημένο αριθμό  

προοπτικών μελετών, διεπιστημονικών ερευνών και δημοσιεύσεων σχετικά με τις 
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επιπτώσεις των επιθανάτιων εμπειριών, τη σχέση νου και εγκεφάλου, την 

πνευματικότητα και την υπερβατικότητα, καθώς και τη συνείδηση (Sleutjes et al. 

2014, σσ. 833-4).  

Αν και όπως προαναφέραμε, από πολύ καιρό γίνονταν αναφορές σχετικές με 

επιθανάτιες εμπειρίες, ο όρος ως τέτοιος (Near Death Experience) ήταν άγνωστος 

πριν επινοηθεί από τον Moody στο πολύ γνωστό και ευπώλητο βιβλίο του Life after 

Life το 1975. Σε όλα τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί έκτοτε στη βιβλιογραφία 

καταγράφεται μια ομοιότητα μεταξύ επαναλαμβανόμενων μοτίβων υποκειμενικών 

εμπειριών. Η πρώτη κατηγοριοποίηση αυτών των εμπειριών έγινε από τον Moody 

(1975) με βάση τη συλλογή περίπου 150 αναφορών περιστατικών. Αυτή η 

κατηγοριοποίηση οριοθετεί μια κοινή ομάδα στοιχείων που προτάθηκαν ως τα 

θεμελιώδη ή βασικά χαρακτηριστικά των επιθανάτιων εμπειριών. Θεμελιώδη 

ονομάστηκαν τα χαρακτηριστικά με καθολικό χαρακτήρα, όσα δηλαδή έμεναν 

απαράλλακτα ανάμεσα σε πολιτισμούς, εποχές, ηλικία και άλλα ατομικά 

χαρακτηριστικά. Μια αυθεντική επιθανάτια εμπειρία επομένως ορίζεται σύμφωνα με 

τον Moody με την ακόλουθη φαινομενολογία (Lange et al. 2004, σ.162):  

1. Χαρακτηρίζεται από ένα κατακλυσμιαίο συναίσθημα ειρήνης και ευεξίας που 

συνοδεύεται  από την απόλυτη απουσία πόνου.  

2. Δίνει την αίσθηση του να βρίσκεται κάποιος τοποθετημένος έξω από το φυσικό του 

σώμα.  

3. Δίνει την αίσθηση αιώρησης ή πλεύσης μέσα στο σκοτάδι, το οποίο κάποιες φορές 

περιγράφεται σαν τούνελ. 

 4. Συνοδεύεται από “αντίληψη” ενός λαμπρού φωτός που βρίσκεται στην άκρη του 

τούνελ και φαίνεται συχνά να σηματοδοτεί την έξοδο από τη ζωή και την είσοδο σε 

μια άλλη, μεταθανάτια. 

 5. Δίνει την εντύπωση της συνάντησης και ενίοτε επικοινωνίας με μια παρουσία που 

περιγράφεται από τον Moody σαν μια ύπαρξη φωτός, η οποία όμως δεν έχει κάποια 

συγκεκριμένη μορφή.  

6. Παρουσιάζει μια ταχύτατη διαδοχή οπτικών εικόνων του παρελθόντος του ατόμου.  
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7. Δίνει την εντύπωση της βίωσης ενός «άλλου κόσμου» μεγάλης ωραιότητας. Αυτή 

η βίωση ενίοτε συνοδεύεται με την εντύπωση συνάντησης πνευμάτων αποθανόντων 

συγγενών και γνωστών, με τους οποίους κάποιος μπορεί και να επικοινωνήσει σε 

αντίθεση με την αόριστη και ασχημάτιστη φωτεινή παρουσία του (5). 

Μία αντίστοιχη κατηγοριοποίηση παρουσιάστηκε από τους Long και Perry. Αυτή 

δομήθηκε με βάση τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν από την μελέτη του Near Death 

Experience Research Foundation (NDERF)  και  εντοπίζει ως χαρακτηριστικά των 

επιθανάτιων εμπειριών τα ακόλουθα δώδεκα στοιχεία: 

1. Εξωσωματικές εμπειρίες: Διαχωρισμός της συνείδησης από το υλικό σώμα.  

2. Οξυμένες αισθήσεις.  

3. Έντονα και συνήθως θετικά συναισθήματα ή αισθήσεις. 

4. Δίοδος μέσα σε ένα τούνελ ή κατά μήκος ενός.  

5. Συνάντηση με ένα μυστικιστικό ή λαμπερό φως.  

6. Συνάντηση με άλλες οντότητες είτε μυστικιστικές είτε αποθανόντες συγγενείς ή 

φίλους.  

7. Μια αίσθηση αλλοίωσης του χώρου ή/και του χρόνου.  

8. Επισκόπηση της ζωής, κατά τη διάρκεια της οποίας η ζωή των ατόμων περνάει σαν 

ταινία σε γρήγορη ταχύτατα μπροστά τους.  

9. Επίσκεψη σε απόκοσμα περιβάλλοντα. 

10. Αίσθηση απόκτησης μίας ιδιαίτερης γνώσης.  

11. Συνάντηση με ένα εμπόδιο. Σε μία τέτοια κατάσταση το άτομο αντιμετωπίζει 

δυσκολία στο να κινηθεί προς μια κατεύθυνση είτε προς το τούνελ, είτε προς κάποιο 

αγαπημένο του πρόσωπο. 

12. Επιστροφή στο σώμα, ηθελημένη ή αθέλητη. (Long & Perry 2010,  σσ. 11─12) 

Άλλες κατηγοριοποιήσεις έχουν πραγματοποιηθεί και σε μορφή κλίμακας, όπου κάθε 

χαρακτηριστικό έχει έναν συντελεστή βαρύτητας. Η παρουσία ή απουσία καθώς και 

το μέγεθος της έντασης με την οποία έγινε αντιληπτό αυτό το χαρακτηριστικό 
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χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τον συντελεστή του για να ποσοτικοποιήσουν τις 

ποιοτικές αναφορές των υποκειμενικών βιωμάτων που μαρτυρούνται ύστερα από 

κάποια επιθανάτια εμπειρία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Σταθμισμένος 

Δείκτης Βαρύτητας Εμπειρίας ή WCEI (Weighted Core Experience Index), τον οποίο 

ανέπτυξε ο Ring (1980). Περιλαμβάνει μια λίστα από 10 συντελεστές βαρύτητας της 

επιθανάτιας εμπειρίας:  

1. Τη βίωση της εμπειρίας του υποκειμένου ότι είναι νεκρός.  

2. Την αίσθηση ειρήνης, ευχαρίστησης, έλλειψης πόνου, κτλ. 

3. Τη βίωση μιας αίσθησης διαχωρισμού από το σώμα.  

4. Την είσοδο σε μια σκοτεινή περιοχή.  

5. Τη συνάντηση με μια παρουσία ή την ακρόαση κάποιας φωνής. 

6. Τη διαδοχή οπτικών εικόνων που αφορούν επεισόδια  από τη ζωή του ατόμου.  

7. Την αίσθηση του ατόμου ότι βλέπει ή είναι περιτυλιγμένος/η από φως το οποίο 

φαίνεται να παρουσιάζει μια συμπεριφορά και γίνεται αντιληπτό σαν οντότητα. 

8. Τη θέαση ωραίων χρωμάτων.  

9. Την είσοδο μέσα σε φως. Αυτό συμβαίνει συνήθως κατά τη διάρκεια της αίσθησης 

επιστροφής στο σώμα. 

10. Τη συνάντηση με ορατά πνεύματα. 

Στην έρευνα του Yamamura που προαναφέρθηκε, καταγράφηκαν στοιχεία όπως 

πτήση σε ένα σκοτεινό άδειο χώρο με ένα αχνό φως στο βάθος, συνάντηση με 

νεκρούς συγγενείς ή φίλους, σταμάτημα μπροστά σε ένα ρυάκι, μια λίμνη ή ένα 

ποτάμι και επιστροφή στον κόσμο σε απόκριση μιας φωνής που καλεί το άτομο πίσω  

(Yamamura 1998). 

Στη μελέτη του Hou, η οποία εστιάζει σε επιζήσαντες από βαριές κρανιοεγκεφαλικές 

κακώσεις, τα άτομα που είχαν επιθανάτιες εμπειρίες χαρακτήρισαν την εμπειρία 

υπερφυσική αλλά και λογική και ανέφεραν οράσεις φωτός, έντονα αισθήματα 

έκπληξης, ευχαρίστησης, αλλά και φόβου (σε μια περίπτωση), καθώς και την 

αίσθηση ότι ήταν αβοήθητα (Hou 2013).   
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Από την παράταξη των παραπάνω στοιχείων παρατηρούμε μια συμφωνία στην 

κατηγοριοποίηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών με παρόμοια φαινομενολογία. 

Καθότι οι υποκειμενικές αυτές εμπειρίες αποτελούν μη απόλυτα μετρήσιμα μεγέθη 

αλλά και τη μεγαλύτερη πηγή δεδομένων του φαινομένου, συμπεραίνουμε ότι αυτές 

οι κατηγοριοποιήσεις χαρακτηριστικών εμπειριών αντανακλούν μια απόπειρα 

δημιουργίας βάσης δεδομένων για να υπάρξει δυνατότητα αντικειμενικής και 

επιστημονικής μελέτης του φαινομένου.   

 Προκειμένου να γίνει κατανοητή η φύση του φαινομένου των επιθανάτιων 

εμπειριών, αλλά και για να φανούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι ερευνούν 

αυτές τις εμπειρίες, είναι σημαντικό να γίνουν κάποιες παραθέσεις πρωτογενούς 

υλικού. Εκτός από λίγες περιπτώσεις που τέτοιο υλικό συνοδεύεται από νευρο-

απεικονιστικά δεδομένα, συνήθως αυτό περιορίζεται σε πρωτοπρόσωπες μαρτυρίες 

όσων, “γυρίζοντας πίσω” μετά την ανάνηψη, είχαν να διηγηθούν μια επιθανάτια 

εμπειρία. 

4.5. Καταγραφές περιστατικών-μαρτυριών, και η φαινομενολογία της 

εμπειρίας  

Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος μαρτυριών σχετικά με μεταθανάτιες εμπειρίες. 

Κάποιες χαρακτηριστικές επιλέχτηκαν ενδεικτικά και παρουσιάζονται στη συνέχεια 

με σκοπό οι περιγραφές του φαινομένου να κάνουν περισσότερο σαφή τη φύση 

αυτών των βιωμάτων. 

1. Αίσθηση αλλοίωσης του χρόνου: Ο Ελβετός γεωλόγος Albert von St. Gallen Heim 

που προαναφέραμε, μετά από πτώση από μεγάλο ύψος στις Άλπεις βίωσε ο ίδιος μια 

επιθανάτια εμπειρία κατά την οποία, όπως αναφέρει, «Ο χρόνος έγινε πολύ 

διευρυμένος» (από τη μετάφραση των Russell Noyes and Roy Kletti, 1972). Η 

εμπειρία αυτή ήταν που τον οδήγησε και στην 25ετή του έρευνα και καταγραφή 

ανάλογων περιπτώσεων και την έκδοση του πρώτου βιβλίου με τη συγκεκριμένη 

θεματολογία. 

2. Εξωσωματική εμπειρία και έντονα θετικά συναισθήματα: Μια ευρέως γνωστή 

περιγραφή του Moody, η οποία αναφέρεται πολύ συχνά στη βιβλιογραφία έχει ως 

εξής: Ένας άνδρας είναι ετοιμοθάνατος και φθάνει στο σημείο της μεγαλύτερης 

σωματικής δυσφορίας. Ξαφνικά βρίσκει τον εαυτό του έξω από το υλικό του σώμα 

αλλά ακόμα στο ίδιο άμεσο φυσικό περιβάλλον και βλέπει το ίδιο του το σώμα από 
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απόσταση σαν να είναι θεατής. Βλέπει την απόπειρα ανάνηψης από την πλεονεκτική 

του θέση και ακούει τη φωνή του γιατρού του να διαπιστώνει το θάνατό του. Είναι 

κυριευμένος από έντονα συναισθήματα χαράς, αγάπης, και ειρήνης (Moody 1975, σσ. 

21-22). 

3. Περιγραφή της θέασης φωτός από τις τρεις σπάνιες περιπτώσεις επιθανάτιων 

εμπειριών τις οποίες βίωσαν επιζήσαντες σοβαρής εγκεφαλικής βλάβης. Υπήρχε μια 

εντυπωσιακή ομοιότητα στην περιγραφή και των τριών ατόμων, ωστόσο κάθε μια 

ήταν μοναδική. Και τα τρία άτομα προσπαθούσαν να περιγράψουν κάποιες μοναδικές 

φιγούρες που βρίσκονταν στα οράματά τους και ήταν φτιαγμένες από φως. Δύο από 

τους επιζήσαντες δεν ήταν σίγουροι για την ακριβή μορφή, αλλά πίστευαν ότι 

πρόκειται για μη ανθρώπινες φιγούρες. Ένας από αυτούς ανέφερε ότι επρόκειτο για 

ένα πλάσμα που άλλαζε μορφή και μπορούσε να ρέει ομαλά από μια τρισδιάστατη 

γεωμετρική δομή σε μια άλλη. Ένας από τους τρεις τους έδωσε την περιγραφή μιας 

ανθρώπινης φιγούρας, αλλά η ταυτοποίηση δεν μπορούσε να γίνει, ούτε καν ως προς 

το φύλο. Ήταν όμως σίγουρος, εξαιτίας του ψυχικού δεσμού που ένιωσε με τη 

φιγούρα, ότι το άτομο ήταν μέλος της αποβιώσασας οικογένειάς του (Hou 2013, σ. 

79). 

4. Ανέκδοτη απομαγνητοφωνημένη μαρτυρία του Κωνσταντίνου Κ.:14  

«Το έτος 1985 υπηρετούσα τη θητεία μου στην ΕΛΔΥΚ (Ελληνική Δύναμη Κύπρου). 

Με έναν φίλο μου, μόνιμο ανθυπολοχαγό, επιστρέφαμε με μηχανή από τη Λάρνακα 

προς τη Λευκωσία. Στο τελευταίο φανάρι πριν συμβεί το ατύχημα ακούω μια 

επιβλητική φωνή να μου λέει: “Κωνσταντίνε, παιδί μου, κατέβα τώρα αμέσως!” 

Κοιτάζω γύρω και δεν βλέπω κανένα. Σκέφτομαι να κατέβω. Εκείνη τη στιγμή ανάβει 

πράσινο και ο Λεωνίδας, ο ανθυπολοχαγός που οδηγούσε τη μηχανή, ξεκινά. Όταν 

είχαμε αποκτήσει κάποια ταχύτητα, παραβιάζοντας την προτεραιότητα 

συγκρουόμαστε πλαγιομετωπικά με ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε μια κυρία. Εγώ 

εκσφενδονίστηκα στον αέρα, χτύπησα στα κλαδιά ενός δέντρου και έπεσα κάτω. 

(Μετά έμαθα ότι ο Λεωνίδας προσγειώθηκε επάνω μου.) Μετά το πέσιμο βρέθηκα σε 

ένα σκοτεινό μέρος. Είχα συνείδηση του ατυχήματος, αλλά δεν έβλεπα ούτε άκουγα 

το παραμικρό, δεν ήμουν πουθενά ούτε ένιωθα κάποιον πόνο. Ήμουν κολλημένος σε 

                                                           
14 Η συγκεκριμένη μαρτυρία υπάρχει και έχει προκύψει από μαγνητοφωνημένη καταγραφή που έχω 

διαθέσιμη. 
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ένα σκοτάδι. Αναρωτήθηκα αν ζω ή αν έχω πεθάνει. Λέω στον εαυτό μου: “Κώστα 

πέθανες! Αφού όμως πέθανες πώς σκέφτεσαι;” Σε αυτά τα λεπτά της αναμονής 

άρχισα να νιώθω μια στενοχώρια, δεν υπήρχε καμία παρουσία, ήμουνα μόνος μου. 

Τότε ξαφνικά κάπου μακριά είδα να τρεμοσβήνει ένα φως σαν αστέρι, αλλά άλλαζε 

συνέχεια σχήματα και προσπάθησα να κινηθώ προς τα ’κει, αλλά μου ήταν αδύνατο, 

ένιωθα κολλημένος κάπου. Τότε είπα: “Θεέ μου βοήθησέ με να πάω προς το φως, δε 

μπορώ εδώ μόνος, μη με αφήνεις στο σκοτάδι!” Το φως σα να μεγάλωσε, σα να 

πλησίασε και, νιώθοντας μια ανταπόκριση, άρχισα να παρακαλώ πιο θερμά: “Άσε με 

να πάω προς το φως, να έχω κι εγώ ζωή!” (Απ’ ό,τι έμαθα μετά, οι απ’ έξω με είχαν 

για νεκρό, δεν είχα σφυγμό και οι τραυματιοφορείς από το ασθενοφόρο που είχε 

έρθει στο μεταξύ με είχαν αφήσει και ασχολούνταν με τον Λεωνίδα.) Με αγωνία 

έκανα μια τεράστια προσπάθεια με μεγάλη ένταση, επιστράτευσα όλες μου τις 

δυνάμεις, ώστε να πάω προς το φως. Στην προσπάθεια αυτή άρχισα να νιώθω να 

τρέμουν πρώτα τα χέρια μου και μετά όλο μου το σώμα, σαν να είχα σπασμούς (ο 

Λεωνίδας μετά μου είπε ότι με είδε να τρέμω και φώναξε στους τραυματιοφορείς: 

“Να ’τος ρε, κοιτάτε, δεν έχει πεθάνει!”. Τότε μέσα στ’ αυτιά μου άκουσα ένα πολύ 

δυνατό ήχο, σαν να περνάει ένα υπερηχητικό αεροπλάνο και άρχισα να ακούω ήχους 

από το περιβάλλον. Το πρώτο που άκουσα ήταν τη φωνή του Λεωνίδα να βρίζει τους 

τραυματιοφορείς: “Βρε μ…,  αυτόν μαζέψτε!” Στη συνέχεια ένιωσα ένα φοβερό 

τρύπημα σαν να μου βάζουν μια βελόνα μέσα στα μάτια και άρχισα να βλέπω. Είδα 

από πάνω μου σκυμμένους ανθρώπους. Με έβαλαν στο ασθενοφόρο και 

μεταφέρθηκα στο νοσοκομείο.» 

5. Σε ομιλία του, το 2015, o Greyson αναφέρει μια περίπτωση από το αρχείο του 

αναφορικά με μια ηλικιωμένη κυρία, η οποία βρισκόταν στο επιθανάτιο κρεβάτι 

περιστοιχισμένη από τα εγγόνια της και φαινόταν να σβήνει, αλλά ξαφνικά ανοίγει τα 

μάτια της, αποκτάει μεγάλη εγρήγορση και λέει ενθουσιασμένη: “Ω! Γουίλ, είσαι 

εδώ;”. Αμέσως μετά πέθανε. Δεν υπήρχε κανείς στο δωμάτιο που να λέγεται Will και 

η οικογένεια προσπαθούσε να καταλάβει για ποιον μιλούσε. Ο μόνος Will που 

μπορούσαν να σκεφτούν ήταν ο θείος τους, ο αδελφός της ηλικιωμένης κυρίας, που 

ζούσε στην Αγγλία. Σύντομα μετά το θάνατό της πήραν την είδηση ότι ο 

συγκεκριμένος θείος είχε πεθάνει δυο μέρες πριν την αδελφή του. 
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Παραθέτουμε στη συνέχεια δύο  ενδιαφέροντα περιστατικά επιθανάτιων εμπειριών 

μικρών παιδιών, όπως τα καταγράφει ο Parnia ύστερα από την αφήγηση στενών 

συγγενών του.  

6. «Η καρδιά του John σταμάτησε… Υπήρχε πολλή αναταραχή… Πίεζαν το στήθος 

του και ήταν άψυχος και πελιδνός… τον έβαλαν σε ένα ασθενοφόρο και τον 

μετέφεραν στο νοσοκομείο… (Αφού είχε βγει από το νοσοκομείο:) Μια μέρα καθώς 

έπαιζε, μου λέει: “Γιαγιά, όταν πέθανα είδα μια κυρία.” Ακόμη δεν είχε συμπληρώσει 

τα τρία χρόνια του. Ρώτησα την κόρη μου αν κάποιος είχε πει τίποτα στον John 

σχετικά με θάνατο και μου είπε: “Όχι,  καθόλου!”, αλλά κατά τη διάρκεια των 

επομένων μηνών συνέχισε να μιλάει για την εμπειρία του, πάντα κατά την ώρα του 

παιχνιδιού και χρησιμοποιώντας το παιδικό λεξιλόγιο. Είπε: “Όταν ήμουν στο αμάξι 

του γιατρού η ζώνη λύθηκε και κοιτούσα από ψηλά!”. Ακόμη είπε. “Όταν πεθαίνεις 

δεν είναι το τέλος. Μια κυρία ήρθε να με πάρει… Εκεί υπήρχαν πολλοί άλλοι που 

έπαιρναν καινούρια ρούχα αλλά όχι εγώ, γιατί δεν ήμουν στ’ αλήθεια πεθαμένος. Θα 

γύριζα πίσω.” Οι γονείς του John πρόσεξαν κάτι πολύ ενδιαφέρον: ότι ζωγράφιζε την 

ίδια ζωγραφιά ξανά και ξανά. Καθώς μεγάλωνε η ζωγραφιά γινόταν πιο σύνθετη. 

Όταν ρωτήθηκε τι ήταν το μπαλόνι είπε: “Όταν πεθαίνεις βλέπεις μια φωτεινή λάμπα 

και… είσαι συνδεδεμένος με ένα σχοινί.”» (Parnia 2014, σ. 80) 

 7. «Ο γιός μου ο Andrew, τριάμισι ετών τότε, εισήχθη στο νοσοκομείο με πρόβλημα 

στην καρδιά… Έπρεπε να κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Γύρω στις 2 εβδομάδες 

μετά την επέμβαση άρχισε να ρωτάει πότε θα μπορούσε να πάει πάλι στο ωραίο 

μέρος με τον ήλιο, με όλα τα λουλούδια και τα ζώα. Είπα, “Θα πάμε στο πάρκο σε 

λίγες μέρες όταν θα αισθανθείς καλύτερα”. “Όχι, είπε, δεν εννοώ το πάρκο εννοώ το 

μέρος με τον ήλιο που πήγα με την κυρία”. Τον ρώτησα, “Ποια κυρία;” και μου είπε 

“Την κυρία που πετάει (floating).” Του είπα ότι δεν ξέρω τι εννοεί και μάλλον έχω 

ξεχάσει  πού είναι αυτό το μέρος με τον ήλιο και μου είπε. “Δεν με πήγες εσύ εκεί, η 

κυρία ήρθε και με πήρε. Έπιασε το χέρι μου και πετάξαμε. Εσύ ήσουν έξω, όταν μου 

έφτιαχναν την καρδιά… Ήταν καλά, η κυρία με πρόσεχε, η κυρία με αγαπάει, δεν 

ήταν τρομακτικά, ήταν ωραία. Όλα ήταν λαμπερά και χρωματιστά (αλλά) ήθελα να 

έρθω πίσω να σε δω.” Τον ρώτησα: “Όταν ήρθες πίσω, κοιμόσουν ή ήσουν ξύπνιος ή 

έβλεπες όνειρο;” και μου είπε: “Ήμουν ξύπνιος αλλά ήμουν πάνω στο ταβάνι και 

όταν κοίταξα κάτω ήμουν ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι με τα χέρια μου στα πλάγια 

και οι γιατροί έκαναν κάτι στο στήθος μου. Όλα ήταν στ’ αλήθεια λαμπερά και 
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πέταξα πάλι κάτω…” Ένα χρόνο περίπου μετά την επέμβαση καθώς βλέπαμε 

“Children’s Hospital” (μια τηλεοπτική εκπομπή που είναι γυρισμένη σε νοσοκομείο) 

και ένα παιδί έκανε εγχείρηση καρδιάς, ο Andrew  ενθουσιάστηκε πάρα πολύ και 

είπε: “Είχα κι εγώ αυτό το μηχάνημα!” (μία συσκευή bypass). Του είπα “Δε νομίζω 

ότι είχες”. Μου λέει, “Ναι την είχα, αλήθεια!”. “Μα, του λέω, κοιμόσουν στην 

εγχείρηση, οπότε δε θα μπορούσες να έχεις δει καθόλου μηχανές”. Μου λέει: “Ξέρεις, 

σου είπα, όταν πετούσα με την κυρία…”. [Μια μέρα] Του έδειξα μια  φωτογραφία 

της μητέρας μου (που δεν ήταν στη ζωή), όταν ήταν στην ηλικία που έχω τώρα εγώ, 

και μου λέει: “Να’ την! Αυτή είναι η κυρία!”» (Parnia 2014, σσ. 80,88). 

Τέτοιες μαρτυρίες προκαλούσαν και συνεχίζουν να προκαλούν έκπληξη και αμηχανί-

α. Γιατροί και ψυχίατροι μεταφέρουν διηγήσεις ατόμων που βρέθηκαν σε επιθανάτια 

αναισθησία και περιγράφουν εμπειρίες, όπως αυτές που προαναφέρθηκαν. Το 

πρόβλημα που αντιμετώπιζαν ερευνητές και επαγγελματίες υγείας παλαιότερα, 

ωστόσο, ήταν ότι δεν υπήρχε πλαίσιο στο οποίο να εντάξουν αυτές τις μαρτυρίες. 

Ενώ οι αναφερόμενες επιθανάτιες εμπειρίες φαίνεται να συνέβαιναν σε κατά τα άλλα 

ψυχικώς υγιή άτομα, προτάθηκε ως λύση να εξεταστούν αυτές οι εμπειρίες 

συστηματικά σε ένα πλαίσιο νέου ψυχιατρικού συνδρόμου, έτσι ώστε να μπορούν να 

ερευνηθούν η επιδημιολογία, τα τυπικά συμπτώματα, οι πιθανές υποδιαιρέσεις και οι 

διαφορικές διαγνώσεις (Bates et al. 1984, σ. 542). Αυτή η γραμμή, βοηθητική για την 

αρχή της έρευνας αυτού του φαινομένου, δεν τηρήθηκε απαραίτητα στη συνέχεια. 

Ωστόσο, οι επιθανάτιες εμπειρίες άρχισαν να αντιμετωπίζονται πιο συστηματικά σαν 

ένα υπάρχον ιδιαίτερο φαινόμενο που χρήζει συστηματικής διερεύνησης. 

4.6. Χρονικός εντοπισμός  

Είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσουμε την ποιότητα της επιθανάτιας εμπειρίας όταν 

αυτή συμβαίνει, γιατί, όπως παρατηρεί ο Greyson, το αντικείμενο μελέτης σε αυτές 

τις περιπτώσεις δεν είναι η ίδια η επιθανάτια εμπειρία αλλά μια εθελοντική 

εξιστόρηση της ανάμνησής της (Greyson 1981, σ. 89). Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ο 

χρονικός εντοπισμός της πραγματοποίησης της εμπειρίας. Επιθανάτιες εμπειρίες 

διαφορετικών ανθρώπων μπορεί να πραγματοποιούνται προ, κατά τη διάρκεια ή μετά 

τον κλινικό θάνατο. Αυτό το πρόβλημα είναι άλλη μια συνέπεια του γεγονότος ότι η 

μόνη “αντικειμενική” καταγραφή μιας επιθανάτιας εμπειρίας είναι η υποκειμενική 

περιγραφή του/της ασθενούς. Ακόμη κι αν το υποκείμενο μαρτυρεί γεγονότα που 
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σίγουρα πραγματοποιήθηκαν ενώ αυτό ήταν εμφανώς αναίσθητο, κάτι τέτοιο μας 

προσδιορίζει το χρόνο που αυτά τα γεγονότα ανακτήθηκαν και όχι τη στιγμή που 

πράγματι συντελέστηκαν. Ο ακριβής χρόνος πραγματοποίησης είναι σημαντικός, 

επειδή οι επιθανάτιες εμπειρίες προ του θανάτου μπορεί να χρήζουν διαφορετικής 

εξήγησης, αιτιακής ή λειτουργικής, από αυτές που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια 

του επιθανάτιου γεγονότος (Greyson 1981, σσ. 94−5). Το γεγονός, ωστόσο, ότι οι 

εμπειρίες, είτε προ, είτε μετά την διαπίστωση κλινικού θανάτου, παρουσιάζουν 

τεράστιες ομοιότητες, μας κάνει να αναρωτιόμαστε ποια θα μπορούσε να είναι η 

συμβολή λειτουργικών αιτιών. Δηλαδή εάν πράγματι οι εμπειρίες που μαρτυρούνται 

ως συμβάντα που ακολούθησαν την αναγόρευση κλινικού θανάτου είναι τέτοιες και 

ταυτόχρονα προηγούνται της επιστροφής από την κωματώδη κατάσταση, τότε, 

πιθανόν, καθίσταται απαραίτητη η αναζήτηση αιτίων που δεν έχουν λειτουργική 

βάση ή αιτιών σε βαθύτερες λειτουργικές δομές που δεν εντοπίζονται από τον 

σύγχρονο επιστημονικό απεικονιστικό εξοπλισμό.  

4.7. Αντίκτυπος της εμπειρίας  

Ο προσωπικός αντίκτυπος των επιθανάτιων εμπειριών είναι συχνά βαθύς και 

μακροχρόνιος. Συχνά μεταβάλλει δραματικά τη συμπεριφορά, τις πεποιθήσεις και τις 

αξίες όσων βίωσαν αυτές τις εμπειρίες και οδηγεί σε αύξηση της πνευματικότητας, 

της φροντίδας για τους άλλους, της εκτίμησης για τη ζωή και μειώνει το φόβο του 

θανάτου, τον υλισμό και την ανταγωνιστικότητα. Οι άνθρωποι που βίωσαν 

επιθανάτιες εμπειρίες συχνά αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως αναπόσπαστα 

μέρη ενός καλόβουλου σύμπαντος, στο οποίο το προσωπικό κέρδος, ιδίως σε βάρος 

άλλων, είναι αντιπαραγωγικό (Greyson 2015, σ. 785). Ο Greyson αναφέρει ότι ο 

Noyes, στην πρώτη συστηματική μελέτη βρήκε ότι τα άτομα ανέφεραν μείωση φόβου 

θανάτου, μια αίσθηση ότι είναι σχεδόν άτρωτα, μια αίσθηση ειδικού νοήματος ή 

πεπρωμένου, και μια ενισχυμένη πεποίθηση ως προς τη μεταθανάτια ύπαρξη.15 Τον 

ίδιο χρόνο, ο Ring, όπως παρατηρεί ο Greyson, επαληθεύει τον Noyes και προσθέτει 

ότι οι επιθανάτιες εμπειρίες οδηγούν σε μεγαλύτερη εκτίμηση για τη ζωή, 

ανανεωμένη αίσθηση σκοπού, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ευελιξία στην 

αντιμετώπιση των περιπετειών της ζωής, αυξημένη εκδήλωση αγάπης και υπηρεσίας 

                                                           
15 Ο Greyson αναφέρεται στην δημοσίευση του Noyes το 1980: Russell Noyes. “Attitude change 

following near-death experiences.” Psychiatry 43 (1980): 234–42. 
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και αυξημένη συμπόνια για τους άλλους. Άλλα στοιχεία που παρατηρούνται είναι 

μείωση του ενδιαφέροντος για υλικά κέρδη, αναγνώριση και κύρος, όπως επίσης και 

αύξηση της επιθυμίας των ατόμων για να υπηρετούν τους άλλους και ικανότητα να 

εκφράζουν συναισθήματα. 

 Η έρευνα του Van Lommel το 2001 δείχνει μια σημαντική διαφορά μεταξύ 

επιζώντων καρδιακής προσβολής που είχαν μια επιθανάτια εμπειρία και σε επιζώντες 

που δεν είχαν τέτοια εμπειρία. Οι πρώτοι, στην πορεία των χρόνων, φαίνεται να 

παρουσιάζουν μειωμένο έως μηδενικό φόβο θανάτου, ευαισθησία και ενσυναίσθηση, 

καθώς και πίστη στη μεταθανάτια ζωή, χαρακτηριστικά που στην πορεία των ετών 

εντείνονταν. Τα μέλη της δεύτερης ομάδας φάνηκε ότι είχαν μειωμένη 

πνευματικότητα και η πίστη τους στη μεταθανάτια ζωή και στις δύο περιόδους 

ελέγχου (2 και 8 έτη μετά την ανακοπή) ήταν απούσα (Van Lommel 2001).  

Ποικίλες μελέτες έχουν φέρει στο φως συστηματικά ευρήματα σύμφωνα με τα οποία 

άτομα που βίωσαν μια επιθανάτια εμπειρία παρουσιάζουν αλλαγές στην αντίληψη 

του εαυτού, τη σχέση με τους άλλους, και τη συμπεριφορά απέναντι στην ζωή (Ring 

1980; Van Lommel 2001˙ Greyson 1983˙ Greyson, 1992). Αυτές οι βαθιές αλλαγές 

στις συμπεριφορές μετά από επιθανάτιες εμπειρίες έχουν επιβεβαιωθεί σε 

μακροχρόνιες μελέτες (Van Lommel 2001).  

Ενώ τα άτομα με επιθανάτια εμπειρία έχουν μειωμένο φόβο θανάτου σε σχέση με 

άλλους επιζώντες κρίσιμων για τη ζωή καταστάσεων, παραδόξως εκφράζουν και 

ισχυρότερες ενστάσεις ως προς την αυτοκτονία από ό,τι συγκρίσιμα δείγματα, κυρίως 

στη βάση της αυξημένης αίσθησης σκοπού και αυτοεκτίμησης. Η συνάντηση με ένα 

αγαπητικό Ον είναι αυτό που συχνά περιγράφεται ως η πιο νοηματοδοτούσα όψη της 

επιθανάτιας εμπειρίας και συχνά αποτελεί τη βάση για μια καινούρια ή ενισχυμένη 

αίσθηση πνευματικότητας. Αυτή η αίσθηση σκοπού ή αποστολής στην ζωή είναι 

συχνά συνδεδεμένη, όπως παρατηρεί ο Greyson, με μια αίσθηση ότι τα άτομα αυτά 

στάλθηκαν πίσω ή ότι πήραν την απόφαση να γυρίσουν στη ζωή προκειμένου να 

ολοκληρώσουν κάποιο έργο (Greyson 2015, σ. 785). 

 Χαρακτηριστικά σαν όλα τα προηγούμενα μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές στη 

συμπεριφορά, ακόμα και σε αλλαγές στο επάγγελμα, σε απόρριψη του ανταγωνισμού, 

ως συγκρουόμενου με την ενισχυμένη αίσθηση συμπόνιας, σε μια αίσθηση 

καλύτερης κατανόησης, αποδοχής και ανοχής των άλλων και σε μια αμεσότητα και 
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ελευθερία έκφρασης των συναισθημάτων (Klemenc-Ketis 2011, σ. 8). Άλλες αλλαγές 

πάλι περιλαμβάνουν ζέση για τη ζωή, αυξημένη εστίαση στο παρόν, έρευνα για 

γνώση, εκτίμηση για τη φύση και τη φιλία. Αντίθετα, επιζήσαντες που δεν βίωσαν 

κάποια επιθανάτια εμπειρία έγιναν πιο καχύποπτοι και λιγότερο ριψοκίνδυνοι. Ο 

Sabom,  θέλοντας να εξετάσει το εάν γι’ αυτές τις αλλαγές είναι υπεύθυνες οι 

επιθανάτιες εμπειρίες ή η εγγύτητα στο θάνατο, συνέκρινε τις απαντήσεις του 

ερωτηματολογίου του Ring με τα δεδομένα μιας έρευνας με Γερμανούς επιβιώσαντες 

καρδιακής προσβολής, οι οποίοι δεν είχαν βιώσει επιθανάτια εμπειρία. Από τους 

Γερμανούς επιβιώσαντες, το 68% θεώρησε την μετέπειτα ζωή του χωρίς αλλαγή, το 

25% ανέφερε περιορισμένη αλλαγή και το 7% θετική αλλαγή. Ο συνδυασμός των 

δεδομένων επιβεβαιώνει ότι όντως, για τις αλλαγές για τις οποίες μίλησαν οι 

Greyson, Van Lommel, Klemenc-Ketis και εξέτασε ο Sabom, δεν έπαιξε ρόλο η 

κρίσιμη ιατρική κατάσταση, αλλά ξεκάθαρα η επιθανάτια εμπειρία. Κι αυτό, ασχέτως 

αν αυτή η τελευταία ιδωθεί σαν αυθεντικό ταξίδι της ελεύθερης συνείδησης ή σαν 

ένα συμβάν νευροβιολογικής απόκλισης τη στιγμή που ο εγκέφαλος βρίσκεται στη 

φάση ταχύτατης επανόδου στην εγρήγορση (Marsh 2010, σσ. 252−253). 

Παρόλο που οι επιθανάτιες εμπειρίες αποτελούν πολύ συχνά μια πηγή θετικών 

αλλαγών, ενίοτε προκαλούν στους βιώσαντες και αρνητικά αποτελέσματα, τα οποία 

μπορούν να εκδηλωθούν με τη μορφή μετατραυματικής διαταραχής, κατάθλιψης και 

προβλημάτων στις κοινωνικές σχέσεις (Klemenc-Ketis 2011). Έρευνες τις οποίες 

αναφέρει η Klemenc, δείχνουν ότι ασθενείς που βίωσαν επιθανάτιες εμπειρίες, 

σπανίως μιλούν για αυτές, ακόμη και με τους αγαπημένους τους, από φόβο ότι θα 

γελοιοποιηθούν ή θα θεωρηθούν ψυχικά άρρωστοι (Klemenc-Ketis 2011, σ. 10˙ 

Bianco et al. 2017, σσ. 15, 29). Η Klemenc επισημαίνει ότι οι επαγγελματίες υγείας 

έχουν χρέος, σε περίπτωση ενδείξεων ότι ένας ασθενής είχε κάποια επιθανάτια 

εμπειρία, να τον ενθαρρύνουν να την περιγράψει, να τον διαβεβαιώσουν ότι και άλλοι 

ασθενείς είχαν παρόμοιες εμπειρίες και να τον προετοιμάσουν για τυχόν σημαντικές 

αλλαγές που θα συμβούν, προετοιμάζοντάς τον να τις υποδεχτεί. 

 Αντίκτυπος παρατηρείται και σε άτομα που δεν έχουν τα ίδια κάποια επιθανάτια 

εμπειρία, αλλά μαθαίνουν έμμεσα για αυτό το φαινόμενο. Μέσα από αυτή την 

έμμεση γνωριμία τους αντλούν παρηγοριά, ελπίδα και έμπνευση. Ο Greyson 

αναφέρει έρευνες που έδειξαν ότι η ενασχόληση με τις μαρτυρίες των επιθανάτιων 

εμπειριών οδηγεί σε αύξηση του ενδιαφέροντος για τους άλλους εν γένει και σε 



53 
 

αύξηση συναισθημάτων αυτοαξίας, αυτοαποδοχής, σε αυξημένη πνευματικότητα, σε 

μείωση της προσκόλλησης σε υλιστικούς στόχους, σε ελαχιστοποίηση του φόβου του 

θανάτου και σε αύξηση της πεποίθησης για μεταθανάτια επιβίωση. Στη βάση αυτών 

των δεδομένων έχουν σχεδιαστεί μοντέλα ενημέρωσης σχετικά με τις επιθανάτιες 

εμπειρίες σε ιατρικές και νοσηλευτικές σχολές, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι 

επαγγελματίες υγείας σχετικά με τη συχνότητα και τα αποτελέσματα των επιθανάτιων 

εμπειριών στους ασθενείς. Έχουν όμως επίσης χρησιμοποιηθεί και από θεραπευτές 

για να μειώσουν τις αυτοκτονικές σκέψεις, για να παρηγορήσουν ανθρώπους με 

ασθένειες στα τελικά στάδια, για να παρηγορήσουν πενθούντες και για να στηρίξουν 

στρατιώτες που πηγαίνουν στη μάχη (Horacek 1997˙ Greyson 2015, σ. 787). 

Οι επιπτώσεις των επιθανάτιων εμπειριών έχουν, συνεπώς, τεράστια ευρύτητα στη 

ζωή των ατόμων που τις βίωσαν αλλά όχι μόνο σε αυτούς. Πολλοί ερευνητές και 

συγγραφείς επισημαίνουν ότι η αντιμετώπιση που θα δεχτούν τα άτομα αυτά ως προς 

την διήγηση της εμπειρίας τους είναι καθοριστική για την κατεύθυνση της πορείας 

της ψυχικής τους υγείας. Επαγγελματίες που απορρίπτουν τις επιθανάτιες εμπειρίες 

ως φαντασιώσεις ή ψευδαισθήσεις δεν απορρίπτουν απλώς τις ζωντανές και γεμάτες 

νόημα εμπειρίες των επιζώντων, οι οποίες έχουν γίνει ένα σημαντικό κομμάτι της 

προσωπικής τους ζωής, αλλά δημιουργούν ένα μονοπάτι που οδηγεί στην κατάθλιψη 

ή σε χειρότερες ακόμα καταστάσεις (Moody 1980). Όπως επισημαίνει και η 

Blackmore, όποια και να είναι η περίπτωση για τις επιθανάτιες εμπειρίες 

«δικαιούνται σοβαρής έρευνας. [...] Αυτές οι εμπειρίες μπορούν να αποκαταστήσουν 

την αξιοπρέπεια και τον αυτοέλεγχο κατά τη διαδικασία του θανάτου. Έτσι, όπως οι 

NDE μειώνουν τον φόβο του θανάτου στα άτομα που τις έχουν, μπορούν να 

βοηθήσουν και όλους εμάς να αποδεχτούμε τον θάνατο σαν μια θετική όψη της 

ζωής» (Blackmore 1996, σ. 75). 

4.8. Κλίμακες μέτρησης και αξιολόγησης των εμπειριών  

Ακριβώς επειδή μοναδική πηγή πληροφορίας για την ύπαρξη μιας επιθανάτιας 

εμπειρίας είναι οι ομολογίες ασθενών, συχνά παρατηρούνται αναφορές επιθανάτιας 

εμπειρίας, οι οποίες δεν πληρούν τα ερευνητικά κριτήρια. Αυτές οι περιπτώσεις 

αναφέρονται ως ψευδώς θετικές ομολογίες (false positive). Αντίστοιχα, μια 

περίπτωση άρνησης του βιώματος μιας επιθανάτιας εμπειρίας, η οποία, παραδόξως, 

πληροί τα κριτήρια, ονομάζεται ψευδώς αρνητική (false negative) ομολογία. Απουσία 
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βιολογικού δείκτη,16 γι’ αυτές τις εμπειρίες, οι περισσότεροι ερευνητές καλούνται να 

τις ορίσουν με βάση τη βαθμολογία που αυτές συγκεντρώνουν στην κλίμακα 

επιθανάτιας  εμπειρίας.  

Η κλίμακα επιθανάτιας εμπειρίας του Greyson είναι ένα όργανο 16 ερωτήσεων με 

τρεις εναλλακτικές δυνατότητες βαθμολογημένων απαντήσεων στην καθεμία. Με 

βάση τις απαντήσεις που δίνονται στις 16 αυτές ερωτήσεις, ποσοτικοποιούνται τα 

τέσσερα συστατικά στοιχεία της εμπειρίας:  

1. Ένα γνωσιακό συστατικό που περιλαμβάνει τα στοιχεία της χρονικής στρέβλωσης, 

της συλλογιστικής επιτάχυνσης, της επισκόπησης της ζωής και της αιφνίδιας 

κατανόησης,  

2. ένα συναισθηματικό συστατικό, αποτελούμενο από το αίσθημα ειρήνης, χαράς, και 

κοσμικής ένωσης συν την εμπειρία ενός λαμπρού φωτός, 

3. ένα παραφυσικό συστατικό που αφορά την ενισχυμένη όραση ή ακοή, τη 

φαινομενική εξωαισθητηριακή αντίληψη, την προγνωσιακή όραση και την 

εξωσωματική εμπειρία, και 

4. ένα υπερβατικό συστατικό που έχει να κάνει με την επαφή με ένα φαινομενικά μη-

γήινο χώρο, με ένα μυστικιστικό-πνευματικό όν και ορατά πνεύματα καθώς και με 

ένα εμπόδιο ή σημείο μη-επιστροφής, το οποίο αν υπερβαθεί, καθιστά την επιστροφή 

των υποκειμένων στη ζωή ανέφικτη.  

Ενώ ο δείκτης WCEI (Weighted Core Experience Index) μπορεί να χρησιμοποιείται 

για να ποσοτικοποιήσει το βάθος των αναφορών επιθανάτιας εμπειρίας, η κλίμακα 

επιθανάτιας εμπειρίας του Greyson προτιμάται στον έλεγχο ενός πληθυσμού 

αναφορών προκειμένου να αναγνωριστούν οι επιθανάτιες εμπειρίες. Έχει φανεί ότι 

στη μετέπειτα ζωή των ατόμων που δεν σημείωσαν υψηλή βαθμολογία στην κλίμακα 

WCEI, δεν εμφανίζεται ισχυρός αντίκτυπος ως συνέπεια της επιθανάτιας εμπειρίας. 

Ο απλός ισχυρισμός κάποιου ότι, π.χ., είδε μια οντότητα ή επικοινώνησε μαζί της δεν 

αποτελεί επαρκές στοιχείο για να ενταχθεί η εμπειρία του στις αληθώς θετικές 

εμπειρίες (Greyson 2005). Ωστόσο, τόσο οι ψευδώς αρνητικοί όσο και οι ψευδώς 

                                                           
16  Απουσία, δηλαδή, δεδομένων για μία αντιστοιχία νευρωνικής απόκρισης  και επιθανάτιας εμπειρίας, 

η οποία να είναι ορατή μέσα από κάποια νευροαπεικονιστική μέθοδο. 
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θετικοί ισχυρισμοί δεν είναι τόσο σπάνιοι. Επαγγελματίες υγείας ολοένα και 

συχνότερα αντιμετωπίζουν αναφορές ασθενών για αντίστοιχες εμπειρίες και 

βρίσκονται στην ανάγκη να αντιδράσουν σε αυτές τις αναφορές με κατάλληλη 

παρέμβαση  (Walker 1989).  Είναι, λοιπόν, σημαντική η χρήση κλιμάκων και δεικτών 

προκειμένου να επέλθει η αντίστοιχη αντιμετώπιση και βοήθεια.  

Η κλίμακα του Greyson χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα και βοηθά τη σχετική 

έρευνα να πραγματοποιήσει συσχετισμούς γνωσιακών χαρακτηριστικών και 

εμπειριών. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση του Memory Characteristics 

Questionnaire (MCQ), μιας πρόσφατης έρευνας στο πλαίσιο της οποίας οι 

συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε 

μια μέτρηση φαινομενολογικών χαρακτηριστικών αναμνήσεων και μια μέτρηση 

έντασης επιθανάτιας εμπειρίας (με την κλίμακα επιθανάτιας εμπειρίας του Greyson). 

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα άτομα που περιγράφουν πιο έντονη την επιθανάτια 

εμπειρία τους, αναφέρουν επίσης και περισσότερα φαινομενολογικά χαρακτηριστικά 

της. Αισθητηριακές λεπτομέρειες, προσωπική σημασία και συχνότητα επανάκτησης 

είναι ανάλογες με τη βαθμολογία της εμπειρίας στην κλίμακα του Greyson (Martial et 

al. 2017). Το ερώτημα που παραμένει είναι το πώς σε κατάσταση αναισθησίας τα 

άτομα όχι μόνο βιώνουν αυτές τις έντονες εμπειρίες, αλλά και πώς γνωσιακές 

λειτουργίες όπως η μνήμη17 εξακολουθούν και λειτουργούν αποτελεσματικά. Μεγάλη 

προσπάθεια γίνεται για να δοθούν απαντήσεις μέσα από την εύρεση των βιολογικών 

και νευροφυσιολογικών αιτιών που φαίνεται να εμπλέκονται στην εμφάνιση αυτών 

των εμπειριών, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο 5.1.  

 

 

 

 

                                                           
17 Εννοείται εδώ τόσο η ανάκληση μνημών από την ζωή του ατόμου κατά την ανασκόπηση ζωής (ένα 

συχνό χαρακτηριστικών των επιθανάτιων εμπειριών), όσο και καταγραφή όσων συμβαίνουν κατά την 

διάρκεια της αναισθησίας του τόσο στην συνείδησή του όσο και στον εξωτερικό χώρο. 
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5. Διαθέσιμες προσεγγίσεις του 
φαινομένου  

 

Το τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας επιθανάτιας εμπειρίας είναι ένα ερώτημα 

σύγκρουσης μεταξύ διαφόρων ερευνητών, επιστημών και συγγραφέων. Κάποιοι 

συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι επιθανάτιες εμπειρίες είναι μια υπερφυσική 

κατάσταση της συνείδησης στην οποία ο νους και η λειτουργία του εαυτού/Εγώ 

δουλεύουν ανεξάρτητα από το αναίσθητο σώμα (Greyson 2000˙ Van Lommel et al. 

2001).  Άλλες βιολογικές και ψυχολογικές ερμηνείες προτείνουν ότι οι επιθανάτιες 

εμπειρίες θα μπορούσαν να εξηγηθούν στη βάση συγκεκριμένων τροποποιημένων 

νοητικών καταστάσεων σχετιζόμενων με κρίσιμες καταστάσεις της υγείας (Facco, 

2010˙ Agrillo 2011˙ Mobbs and Watt 2011˙ Van Lommel 2011). Κάποιες 

ψυχολογικές θεωρίες υποστηρίζουν επίσης ότι οι επιθανάτιες εμπειρίες αποτελούν 

αποσυνδετικούς μηχανισμούς άμυνας που εκδηλώνονται σε στιγμές εξαιρετικού 

κινδύνου ή προτείνουν, όχι και τόσο πειστικά, όπως σχολιάζει ο French, ότι αυτές 

είναι μνημονικές ανακλήσεις από τη στιγμή της γέννας (French 2005, σσ. 356-7). Ο 

Greyson παρατηρεί ότι η πλειοψηφία των ερευνών στο χώρο των επιθανάτιων 

εμπειριών υποστηρίζει ότι η πρόκληση μιας επιθανάτιας εμπειρίας ή ο τύπος της δεν 

επηρεάζονται από τις περιστάσεις που οδηγούν κάποιον κοντά στο θάνατο ή από το 

πόσο κοντά στον θάνατο βρίσκεται κανείς. Παρ’ όλα αυτά, χρησιμοποιώντας 

στοιχεία από κάποιες μελέτες, παρατηρεί ότι, συχνά, η ποιότητα της εμπειρίας 

εξαρτάται από μικρές διαφορές στη φυσιολογία, κατά τη στενή επαφή με το θάνατο, 

οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με τον τρόπο που αυτή η επαφή έχει πραγματοποιηθεί. 

Για παράδειγμα, επιθανάτιες εμπειρίες στις οποίες επικρατούν γνωσιακά 

χαρακτηριστικά, όπως χρονικές στρεβλώσεις, ανασκόπηση του βίου, και 

επιταχυνόμενες σκέψεις είναι πιο συχνές σε αιφνίδια και αναπάντεχα επιθανάτια 

συμβάντα. Επίσης, επιθανάτιες εμπειρίες που σχετίζονται με καρδιακή προσβολή 

συνήθως συνοδεύονται από εξωσωματική εμπειρία, ενώ εκείνες που δεν σχετίζονται 

με καρδιακή προσβολή συνοδεύονται από αποπροσωποποίηση, δηλαδή αίσθηση του 

εαυτού ή του σώματος ως μη πραγματικών. Οι επιθανάτιες εμπειρίες που συμβαίνουν 

σε άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών τείνουν να είναι 
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παράξενες και συγκεχυμένες σαν παραισθήσεις. Επίσης, ασθενείς που βρίσκονται σε 

κώμα λόγω βλάβης στο εγκεφαλικό στέλεχος, το οποίο ελέγχει ζωτικές σωματικές 

λειτουργίες, είναι λιγότερο πιθανό να είναι γαλήνιοι από αυτούς που βρίσκονται σε 

κώμα λόγω βλάβης του εγκεφαλικού φλοιού, ο οποίος σχετίζεται με σκέψη, αντίληψη 

και μνήμες. Επιπλέον, τα άτομα που έχουν έρθει πλησιέστερα στον θάνατο φαίνεται 

να βιώνουν μεγαλύτερη ένταση στην επιθανάτια εμπειρία και είναι πιο πιθανό να 

αναφέρουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως επαφή με λαμπρό φως, ενισχυμένη 

γνωσιακή λειτουργία και θετικά συναισθήματα. Αυτές οι παρατηρήσεις φαίνεται να 

ενισχύουν την άποψη ότι οι επιθανάτιες εμπειρίες σχετίζονται με σωματικά αίτια.  

Ενώ οι περισσότεροι νευροεπιστήμονες υποστηρίζουν ότι το φαινόμενο αυτό έχει 

αποκλειστικά εγκεφαλικό υπόβαθρο, ερευνητές, όπως o Van Lommel (2011) και οι 

Trent-von Haesler and Beauregard (2013), υποστηρίζουν πως μια πρόκληση για την 

επιστήμη είναι να αναπτύξει νέες υποθέσεις που μπορούν να εξηγήσουν τη σαφή 

λειτουργία της συνείδησης κατά τη διάρκεια εμφανούς κωματώδους κατάστασης 

εγείροντας το ερώτημα σχετικά με το κατά πόσον ο νους και η συνείδηση είναι 

αποκλειστικά αποτέλεσμα εγκεφαλικής δραστηριότητας (Sleutjes et al. 2014, σ. 833) 

 Η σταθερότητα των βασικών χαρακτηριστικών που συνιστούν μια επιθανάτια 

εμπειρία, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, πολιτισμικών, θρησκευτικών και κοινωνικών 

παραγόντων, μπορεί να αντανακλά καθολικούς ψυχολογικούς αμυντικούς 

μηχανισμούς, νευροφυσιολογικές διαδικασίες, ή γνήσιες εμπειρίες υπερβατικού ή 

μυστικιστικού χαρακτήρα (Greyson 2015). Είναι επομένως δόκιμο να μελετήσουμε 

τις διάφορες εναλλακτικές, αξιολογώντας όσο είναι δυνατόν τα ευρήματα που 

χρησιμοποιεί κάθε μια στην επιχειρηματολογία της.  

5.1. Ψυχολογικές ερμηνείες του φαινομένου  

Οι ψυχολογικές θεωρίες που προσεγγίζουν το φαινόμενο των επιθανάτιων εμπειριών 

φαίνεται να παρουσιάζουν έναν κοινό άξονα στην ερμηνεία τους. Πιο συγκεκριμένα, 

δέχονται ότι μια κρίσιμη κατάσταση επηρεάζει με άμεσο τρόπο την αντίληψη, η 

οποία αλλοιώνεται προκειμένου να προστατέψει το άτομο από βίωση του τεράστιου 

επικείμενου κινδύνου. Διάφορες προτάσεις και μοντέλα παρατίθενται στη συνέχεια 

παραδειγματικά. 
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Θεωρητικοί, όπως ο Heaney (1983), θεωρούν ότι μπορεί αυτές οι εμπειρίες να είναι 

μια αρχετυπική και συμβολική, βαθιά εμπειρία του ατόμου, προερχόμενη από το 

συλλογικό ασυνείδητο, συνδυασμένο με κάποια εξωαισθητηρικά  φαινόμενα. 

Η Blackmore, σε μία διαφορετική κατεύθυνση, προτείνει μια εξήγηση των 

εξωσωματικών εμπειριών με όρους «μοντέλων πραγματικότητας». Θεωρεί ότι το 

γνωσιακό σύστημα κατασκευάζει πολλά μοντέλα ταυτόχρονα αλλά, κάθε στιγμή, ένα 

και μόνο ένα επιλέγεται για να αναπαραστήσει την εξωτερική πραγματικότητα και 

αυτό είναι το πιο περίπλοκο, σταθερό ή συνεχές μοντέλο. Το μοντέλο που επιλέγεται 

είναι κατά κανόνα χτισμένο από τα αισθητηριακά εισιόντα αλλά μόλις στερηθεί 

αισθητηριακής πληροφορίας, σε καταστάσεις στρες ή γενικά ακραίες καταστάσεις, 

αποδομείται επιτρέποντας σε άλλα μοντέλα να το αντικαταστήσουν. Η Blackmore 

υποστηρίζει ότι το γνωσιακό σύστημα, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει τον έλεγχο 

της εισερχόμενης πληροφορίας, συγκροτεί το καλύτερο δυνατό μοντέλο αναφορικά 

με το περιβάλλον που πιστεύει ότι πρέπει να βλέπει, χρησιμοποιώντας πληροφορία 

από τη μνήμη και τη φαντασία. Στην περίπτωση που αυτό το μοντέλο, ελλείψει  

εξωτερικών εισιόντων, γίνει πιο σταθερό από το αισθητηριακό μοντέλο, 

καταλαμβάνει τη θέση της αναπαριστώμενης πραγματικότητας. Σύμφωνα λοιπόν με 

τη συγγραφέα, οι διαφορετικοί κόσμοι που περιγράφονται από τα άτομα με 

εξωσωματικές εμπειρίες με τέτοια συνέπεια και λεπτομέρεια που προδιαθέτει υπέρ 

της αυθεντικότητάς τους, δεν είναι παρά αντανακλάσεις των δυνατών μοντέλων της 

πραγματικότητας που εμείς, με αυτό το ιδιαίτερο είδος γνωσιακού συστήματος, 

είμαστε ικανοί να κατασκευάσουμε (Blackmore 1984). 

Η Blackmore, σε μεταγενέστερη δημοσίευσή της, εξετάζει την προσδοκία 

(expectation) ως παράγοντα με επίδραση στις επιθανάτιες εμπειρίες. Η προσδοκία 

έχει δύο όψεις. Όπως υποστηρίζει η Blackmore, η προσδοκία έχει, αφενός, κάποια 

επίδραση στην εμφάνιση των επιθανάτιων εμπειριών, καθώς αυτές φαίνεται να 

συμβαίνουν συχνά σε ανθρώπους που πιστεύουν ότι πρόκειται να πεθάνουν ενώ δεν 

υπάρχει κάποιο σοβαρό κλινικό περιστατικό. Αφετέρου, οι λεπτομέρειες των 

επιθανάτιων εμπειριών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις προσδοκίες των 

υποκειμένων σχετικά με τον θάνατο. Αυτό όμως δεν υπερβαίνει την έκταση κάποιου 

κεντρικού πυρήνα χαρακτηριστικών, καθώς τα γενικά μοτίβα φαίνεται να είναι όμοια 

μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών. Μάλιστα, οι προσδοκίες για 

τιμωρητικές συνέπειες δεν φαίνεται να επηρεάζουν το θετικό εν τέλει πρόσημο της 
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επιθανάτιας εμπειρίας ατόμων που αποπειρώνται αυτοκτονία. Όλα αυτά 

υποδεικνύουν, σύμφωνα με την Blackmore (1996), ότι παρόλο που οι προσδοκίες 

μπορεί να αλλάξουν τις λεπτομέρειες των επιθανάτιων εμπειριών, δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να εξηγήσουν την εξ ολοκλήρου εμφάνιση αυτών των 

τελευταίων ούτε να θεωρηθούν υπεύθυνες για τις ομοιότητες που αυτές 

παρουσιάζουν με την εμφάνισή τους σε υποκείμενα διαφορετικής ηλικίας και 

διαφορετικού πολιτισμικού υποβάθρου. 

Το μοντέλο που προτείνει με τη σειρά του ο Quimby παρουσιάζει τις επιθανάτιες 

εμπειρίες ως τροποποιημένη κατάσταση συνείδησης που προκαλείται υπό την απειλή 

επικειμένου σωματικού θανάτου. Το άτομο μεταβαίνει ξαφνικά και χωρίς 

προειδοποίηση σε συνειδησιακές λειτουργίες που περιλαμβάνουν ψυχικά και 

πνευματικά χαρακτηριστικά και αναπαριστούν υψηλότερου επιπέδου εξελικτικά 

στάδια, τα οποία όμως φέρουν μια συγκεκριμένη σφραγίδα αρχετύπων σχετιζόμενων 

με τον θάνατο (Quimby 1989) 

Ένας διαφορετικός παράγοντας, που εξετάζεται από τον Greyson (2002) ως προς τη 

σχέση του με τις επιθανάτιες εμπειρίες, είναι αυτός της διάσχισης. Με τον όρο  

«διάσχιση» (dissociation) εννοείται ο διαχωρισμός σκέψεων, συναισθημάτων ή 

εμπειριών από την κανονική ροή της συνείδησης και μνήμης. Κάποιοι ερευνητές 

πιστεύουν ότι η διάσχιση αποτελεί μια ασυνέχεια στην επίγνωση, ασυνέχεια που 

προκαλείται από στρες και σπάνια βιώνεται από υγιή άτομα. Άλλοι υποστηρίζουν ότι 

πρόκειται για μια συνεχή μεταβλητή που υπάρχει ως ένα βαθμό σε όλους. Οι 

περισσότεροι σύγχρονοι συγγραφείς θεωρούν τη διάσχιση σαν μια προσαρμοστική 

απόκριση απέναντι σε αβάσταχτο σωματικό ή συναισθηματικό τραύμα, η οποία είναι 

κοινή σε κατά τα άλλα υγιείς ανθρώπους, και δεν προκαλεί απαραίτητα υψηλά 

επίπεδα δυσφορίας. Η σχέση μεταξύ κοινής τραυματικής διάσχισης και παθολογικών 

χαρακτηριστικών που παρατηρούνται σε διαταραχές διάσχισης είναι αμφιλεγόμενη. 

Παραδείγματα μη παθολογικής εμπειρίας είναι η απορρόφηση σε μια δραστηριότητα 

σε τέτοιο βαθμό που χάνεται η επίγνωση του τι συμβαίνει στον υπόλοιπο χώρο. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτή η διασχιστική αντίληψη μπορεί να οδηγήσει σε 

αμνησία της τραυματικής εμπειρίας ή σε παραμορφωμένη μνήμη. Παραδείγματα 

σπάνιων και παθολογικών εμπειριών είναι η απώλεια μνήμης για σημαντικά 

παρελθόντα γεγονότα ή η αίσθηση ότι το σώμα του ατόμου ανήκει σε κάποιον άλλο. 

Ο Greyson, κάνοντας μετρήσεις δυο διαφορετικών ομάδων, τόσο ως προς το βάθος 
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των επιθανάτιων εμπειριών, όσο και ως προς το βαθμό παθολογικής διάσχισης (DES-

T), βρήκε ότι τα άτομα που αναφέρουν επιθανάτια εμπειρία επίσης παρουσιάζουν 

σημαντικά μεγαλύτερα διασχιστικά συμπτώματα από την ομάδα ελέγχου. Το βάθος 

της εμπειρίας ήταν θετικά σχετιζόμενο με συμπτώματα διάσχισης, αλλά τα επίπεδα 

των συμπτωμάτων ήταν σημαντικά χαμηλότερα από ασθενείς με παθολογικές 

διασχιστικές διαταραχές. Αυτό σημαίνει ότι οι επιθανάτιες εμπειρίες είναι συνεπείς 

με μια μη-παθολογική διασχιστική απόκριση στο στρες και όχι με ψυχιατρική 

διαταραχή. Τα ευρήματα υπαγορεύουν ότι μια καλύτερη κατανόηση των 

διασχιστικών μηχανισμών μπορεί να προσφέρει κάποιες πληροφορίες για τις 

επιθανάτιες εμπειρίες και άλλες μυστικιστικές ή υπερβατικές εμπειρίες (Greyson 

2002). 

Ο French συνοψίζει κάποιες ψυχολογικές θεωρίες που περιλαμβάνουν: (1) Προτάσεις 

συσχέτισης επιθανάτιων εμπειριών με μνήμες κατά τη γέννηση, όπου το φως στο 

τέλος του τούνελ αναπαριστά το φως στην αίθουσα τοκετού και η φωτεινή οντότητα 

αντιπροσωπεύει τη μαία, τον γυναικολόγο ή τον πατέρα. H θεωρία αμφισβητήθηκε 

και τελικά καταρρίφθηκε, όταν αποδείχθηκε ότι οι εμπειρίες τούνελ δεν διέφεραν 

ανάμεσα σε άτομα που γεννήθηκαν φυσιολογικά και σε άτομα που γεννήθηκαν με 

καισαρική τομή (Blackmore 1983). (2) Την πρόταση της αποπροσωποποίησης, η 

οποία δρα σαν ένας αμυντικός μηχανισμός απέναντι στην απειλή του θανάτου σε 

περιπτώσεις εξαιρετικού κινδύνου, επιτρέποντας μια αίσθηση αποστασιοποίησης και 

ενασχόλησης με ευχάριστες φαντασίες. (3) Την έννοια της ψυχολογικής 

απορρόφησης που μπορεί να οριστεί ως ροπή της εστίασης της προσοχής σε 

φανταστικές ή επιλεγμένες αισθητηριακές εμπειρίες, ώστε να αποκλειστούν οι 

ερεθισμοί από το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτή η θεωρία υποστηρίζεται και από 

μελέτες που δείχνουν ότι τα άτομα που έχουν βιώσει εξωσωματικές εμπειρίες  

παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής απορρόφησης και ότι τα άτομα με 

επιθανάτια εμπειρία χαρακτηρίζονται επιπροσθέτως από ευκρίνεια φαντασίας. (4) Τη 

θεωρία ότι η αποπροσωποποίηση δεν σχετίζεται με τις επιθανάτιες εμπειρίες, καθώς 

αυτές δεν αποτελούν αλλαγή στην αίσθηση ταυτότητας, αλλά συσχετισμό ταυτότητας 

με σωματικές αισθήσεις. Εδώ προτείνεται ότι οι επιθανάτιες εμπειρίες είναι μια 

διασχιστική κατάσταση, στην οποία υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ ταυτότητας εαυτού, 

αφ’ ενός, και σωματικών αισθήσεων και συναισθημάτων, αφ’ ετέρου˙ κατάσταση την 
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οποία κάποιοι αποδίδουν σε μηχανισμούς διαχείρισης ψυχικών τραυμάτων της 

παιδικής ηλικίας (French 2005). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια πολλά υποσχόμενη παλαιότερη προσπάθεια 

των Ring και Cooper. Μετά από διετή έρευνα με τυφλούς που βίωσαν επιθανάτια 

εμπειρία, οι Ring και Cooper εξέδωσαν το 1999 το βιβλίο με τον τίτλο Mindsight: 

Near-Death and Out-of-Body Experiences in the Blind. Ποτέ ως τότε, όπως 

αναφέρουν και οι Ring και Cooper, δεν είχε αναφερθεί στη βιβλιογραφία περίπτωση 

τυφλού με επιθανάτια εμπειρία, στην οποία να υπάρχει ξεκάθαρη και επιβεβαιωμένη 

απόδειξη για ακριβή οπτική αντίληψη κατά τη διάρκεια μιας υποτιθέμενης 

εξωσωματικής εμπειρίας. Η έρευνα περιέλαβε 31 περιπτώσεις τυφλών με επιθανάτια 

εμπειρία ή εξωσωματικές εμπειρίες, από τους οποίους οι 10 δεν ήταν ιατρικώς κοντά 

στο θάνατο τη στιγμή της εμπειρίας. Οι πανθομολογουμένως σπάνιες αυτές 

περιπτώσεις βρέθηκαν μετά από αγγελία των ερευνητών στη Διεθνή Ένωση Μελέτης 

Επιθανάτιων Εμπειριών (IANDS) καθώς επίσης και μετά από επαφές που είχαν οι 

ερευνητές με 11 οργανώσεις τυφλών. Από τα 31 άτομα του δείγματος, οι 14 ήταν εκ 

γενετής τυφλοί, οι 11 έχασαν το φως τους μετά τα 5 τους χρόνια και οι 6 είχαν 

σοβαρό πρόβλημα όρασης. 25 από τους 31, συμπεριλαμβανομένων των 9 από τους 14 

εκ γενετής τυφλούς, ανέφεραν οπτικές παραστάσεις κατά τη διάρκεια της εμπειρίας. 

Οι συγγραφείς προτείνουν ότι κάποιες από τις περιπτώσεις που εξέτασαν αποτελούν 

ένδειξη για ένα ως τώρα άγνωστο είδος συναισθητικής αντίληψης, το οποίο 

υπερβαίνει την κανονική ανθρώπινη όραση (Ring και Cooper 1999, σ. 224).  

Το βιβλίο των Ring και Cooper πήρε τεράστια δημοσιότητα, αλλά η εγκυρότητα των 

αποτελεσμάτων και η συλλογιστική των συγγραφέων δέχτηκαν εκτεταμένη κριτική 

από αρκετούς ερευνητές, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Fox με το άρθρο του 

«Religion, Spirituality and the Near-Death Experience» (2002). Σε αυτό το άρθρο, ο 

Fox επισημαίνει τη μη ικανοποιητική επαλήθευση των εν λόγω εμπειριών, 

αμφισβητεί την αξιοπιστία των μαρτυριών, επισημαίνοντας την απίστευτη στατιστικά 

ενεχόμενη πιθανότητα (σ. 232), και καταλήγει στο ότι θα χρειαστούν πολύ 

ισχυρότερα δεδομένα πριν αποσυρθούν οι υπάρχουσες επιστημονικές θεωρίες και 

ανεγερθούν νέες (σ. 234). Ο French (2005) αναρωτιέται αν αυτές οι  περιπτώσεις 

αντίληψης που αναφέρουν οι Ring και Cooper μπορούν ή δεν μπορούν να εξηγηθούν 

με μη-παραφυσικούς όρους. Αναγνωρίζει την αξία μελέτης τους, αλλά δεν τις 

αναδεικνύει ως παράγοντες αποδεικτικής στήριξης της πνευματικής αιτιολογίας του 
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φαινομένου. Επίσης, ο Marsh στέκεται κριτικά απέναντι στον Ring και τους  

συνεργάτες του θεωρώντας την έρευνά τους μη ανεξάρτητη και εκφράζει επιφυλάξεις 

περί κατευθυνόμενης ερμηνείας των επιθανάτιων εμπειριών από το IANDS. Ο 

συγγραφέας τονίζει ότι o Ring φαίνεται ότι επηρεάζεται από την ίδια του τη ρητορική 

και από τις πεποιθήσεις του περί οικουμενικής πνευματικότητας (Marsh 2010, σσ. 

237−241). 

Σύμφωνα με τον Marsh, είναι φανερό ότι, ανεξαρτήτως της συνειδησιακής τους 

κατάστασης, τα υποκείμενα που έχουν βιώσει κάποια επιθανάτια εμπειρία 

αναγκαστικά έχουν λάβει κάποια αισθητηριακή πληροφορία, αλλιώς δεν θα 

μπορούσαν να ανακαλέσουν τι συνέβη. Είναι ξεκάθαρο, για τον ίδιο, ότι σε καμία 

περίπτωση υποκειμένων με επιθανάτια εμπειρία δεν έχουν υπάρξει νεκροί εγκέφαλοι. 

Ο Marsh υπενθυμίζει πρόσφατα πειράματα γνωστικής ψυχολογίας που δείχνουν την 

ικανότητα υποκειμένων να αντιλαμβάνονται όντας σε αναισθησία ή σε μια 

υποτυπώδη κατάσταση ύπαρξης, χωρίς να το γνωρίζουν συνειδητά.  Το ότι ένα 

στιγμιαία ημιθανές άτομο τυχαίνει να δώσει κάποιες ακριβείς πληροφορίες δεν 

αποτελεί μια αναμφισβήτητη ένδειξη για το ότι ο νους ή η συνείδηση λειτουργούν 

ανεξάρτητα από το σώμα ή τον εγκέφαλο. Ακόμη αναμένονται αδιάσειστα στοιχεία. 

Ο Marsh χρησιμοποιεί σαν επιχείρημα την περίπτωση της ανεπιτυχούς έρευνας της 

Sartori. Η ερευνήτρια, μετά από 5 χρόνια έρευνας, δεν μπόρεσε να βρει κάποιον με 

εξωσωματική εμπειρία που να αναφέρει οπτικά στοιχεία, ορατά μόνο από ψηλά. Η 

αποτυχία αυτή αποτελεί, κατά τον Marsh, μια ισχυρή απόδειξη για το αντίθετο, για το 

ότι, δηλαδή, τα υποκείμενα δεν ήταν αληθινά "έξω από το σώμα τους" και δεν 

μπορούσαν στην πραγματικότητα να δουν από άλλη οπτική γωνία το φυσικό 

περιβάλλον τους. Χωρίς τεκμηριωμένες παρατηρήσεις σχετικά με το αν τα μάτια των 

υποκειμένων ήταν συνέχεια κλειστά, με το πόση ώρα παρέμειναν στην αίθουσα μετά 

την ανάνηψη και το πώς κυμαίνονταν τα επίπεδα εγρήγορσης κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας, δεν μπορούμε να πεισθούμε. Όσον αφορά τις θεϊκές αποκαλύψεις κατά 

τη διάρκεια των επιθανάτιων εμπειριών, ο Marsh αναφέρει τις δύο ακραίες απόψεις. 

Σύμφωνα με την πρώτη, κάθε επικοινωνία ανάμεσα στο θείο και το ανθρώπινο είναι 

μια παραίσθηση και έχει την προέλευσή του σε ανώμαλη εγκεφαλική λειτουργία 

(σχιζοφρένεια, ημικρανία, επιληψία κροταφικού λοβού). Ο συγγραφέας, όμως, δεν 

θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να αποκλείσει περιπτώσεις που να συνδυάζουν 

εγκεφαλική δυσλειτουργία και θεϊκή επίδραση, θεωρώντας τη δυσλειτουργία ως 
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διευκόλυνση της εκστατικής εμπειρίας.18 Στο αντίθετο άκρο βρίσκεται ο ισχυρισμός 

ότι ο εγκέφαλος του ατόμου “καταλαμβάνεται” από το θείο που υπαγορεύει τις ιερές 

προσταγές σαν να τις γράφει σε μια περγαμηνή. Τότε, όμως, ο δέκτης οφείλει σε 

κάποιο βαθμό να κατανοεί ό,τι του υπαγορεύεται, ώστε να το αναμεταδώσει. 

Συνεχίζοντας την επιχειρηματολογία του ο Marsh συγκρίνει τα φαινομενολογικά 

στοιχεία αφηγήσεων ατόμων που βίωσαν επιθανάτια εμπειρία και στοιχεία 

«κλασσικών» πνευματικών εμπειριών. Παραθέτει τον ορισμό της Δρ. Caroline Franks 

Davis που λέει ότι το κριτήριο της γνήσιας πνευματικής εμπειρίας περιλαμβάνει 

ένωση με το Θεό, αγάπη προς τον άλλο, και μια ενότητα πάντων. Ακόμη, 

χαρακτηρίζεται από απώλεια του εαυτού και την εκστατική ένωση του Εγώ με τον 

Θεό. Ο ίδιος παρατηρεί ότι οι περιγραφές ατόμων που βίωσαν επιθανάτια εμπειρία 

δεν ταιριάζουν με τις περιγραφές αυτές. (Marsh 2010 σσ. 123-6) 

Ο French έχει επισημάνει για τις ψυχολογικές θεωρίες ότι προσφέρουν λογικές 

εξηγήσεις για κάποια συστατικά των επιθανάτιων εμπειριών, αλλά αποτυγχάνουν να 

προσφέρουν επαρκή εξήγηση όλων των όψεων του φαινομένου (French 2005). 

Πράγματι, ως ένα βαθμό, προτάσεις σαν τις προηγούμενες μπορούν να 

δικαιολογήσουν τη μετάβαση σε μια άλλη συνειδησιακή κατάσταση, αλλά δεν έχουν 

τα εργαλεία ούτε για να εξηγήσουν το πώς αυτή πραγματοποιείται, ούτε για να 

απαντήσουν ικανοποιητικά στο ερώτημα σχετικά με την αιτία της καθολικότητας των 

βασικών χαρακτηριστικών των επιθανάτιων εμπειριών˙ το ίδιο και στο ερώτημα αν 

αυτές οι εμπειρίες αποτελούν πραγματικά υπερβατικά βιώματα ή ένα ιδιαίτερο είδος 

ψευδαισθήσεων. 

5.2. Κυρίαρχες προτάσεις περί νευροφυσιολογικής βάσης των 

επιθανάτιων εμπειριών  

Η νευροεπιστημονική έρευνα προτείνει ότι οι επιθανάτιες εμπειρίες είναι ένα 

υποκειμενικό φαινόμενο που προκύπτει από διαταραγμένη σωματική πολυ-

αισθητηριακή ολοκλήρωση, η οποία συμβαίνει κατά τη διάρκεια απειλητικών για τη 

                                                           
18 Θεωρούμε ότι εδώ ο συγγραφέας  βρίσκεται στην ίδια γραμμή σκέψης με τον Sacks, ο οποίος, 

περιγράφοντας τα οράματα της Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν, προϊόντα ημικρανικών φαινομένων με 

οπτική αύρα, καθώς και την ανεκτίμητη  «εμπειρία αιώνιας αρμονίας»  του Ντοστογιέφσκι πριν τις 

επιληπτικές κρίσεις αύρας, τονίζει ότι ένα παθοφυσιολογικό γεγονός μπορεί να μεταβληθεί από μια 

προνομιούχα συνείδηση σε υπόστρωμα μιας υπέρτατης εκστατικής έμπνευσης (Sacks 1985, σσ. 266-

271). 
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ζωή γεγονότων (Blanke 2009). Για την εξήγηση των επιθανάτιων εμπειριών ένα ευρύ 

φάσμα νευροφυσιολογικών διεργασιών έχει μπει στο στόχαστρο των ερευνητών.  

Έχει προταθεί ότι οι επιθανάτιες εμπειρίες είναι πιθανόν ψευδαισθητικές ή απατηλές 

εμπειρίες, προκληθείσες από ανώμαλη εγκεφαλική λειτουργία κοντά στο χρόνο του 

θανάτου, λόγω υποξίας, ανοξίας ή υπερβολικών επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα 

στο αίμα (υπερκαπνία). Η πρόταση αυτή συνιστά την γνωστή «υπόθεση του 

θνήσκοντος εγκεφάλου» (dying brain hypothesis) (Blackmore 1993). Άλλες 

προτάσεις αιτιών πρόκλησης επιθανάτιων εμπειριών περιλαμβάνουν την έκκριση 

ορμονών και νευροδιαβιβαστών, όπως ενδορφίνες ή σεροτονίνη, την ενεργοποίηση 

NMDA υποδοχέων, την ενεργοποίηση των κροταφικών λοβών, η οποία οδηγεί σε 

επιληπτικές κρίσεις, ή την ενεργοποίηση του μεταιχμιακού λοβού (Persinger 1989˙ 

Blackmore 1996), ή την έκθεση σε κεταμίνη ή ενδογενή πεπτίδια που δρουν στους 

ίδιους υποδοχείς (Jansen 2000). Άλλες θεωρίες μιλούν για την πιθανότητα 

παρεμβολής υπνικής φάσης REM (Rapid Eye Movement), η οποία οδηγεί σε 

επιθανάτια εμπειρία ως διαταραχή του συστήματος αφύπνισης (Britton & Bootzin 

2004˙ Nelson et al. 2006). Στη νευροφυσιολογική γραμμή προσπάθειας εξήγησης των 

επιθανάτιων εμπειριών συνδράμουν ευρήματα νευρο-απεικονιστικών μεθόδων 

εξέτασης ατόμων που έχουν βιώσει επιθανάτια εμπειρία. Τέτοιες εξετάσεις δείχνουν 

βλάβες τόσο στη λευκή όσο και στη φαιά ουσία, χωρίς όμως να διακρίνονται 

επιπτώσεις στο εγκεφαλικό στέλεχος. Μελέτες τέτοιου τύπου αποκαλύπτουν κοινές 

περιοχές που εμπλέκονται στις επιθανάτιες εμπειρίες και περιλαμβάνουν τον ινιακό 

λοβό, τους μετωπιαίους λοβούς, τον ιππόκαμπο, τα βασικά γάγγλια, την αμυγδαλή 

και συχνά τον βρεγματο-κροταφιαίο κόμβο (Konopka 2015). 

Άλλοι παράγοντες, όπως είναι η γενική αναισθησία και η επίδραση ουσιών για 

παράδειγμα του LSD ή της THC (κάνναβης), μπορεί να προσφέρουν εμπειρίες χαράς, 

οπτικές παραισθήσεις, όραση τούνελ και βίωση υπερβατικών συναισθημάτων. 

Ασθενείς με μη φυσιολογικά μοτίβα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος συχνά αναφέρουν, 

μεταξύ των συνοδών χαρακτηριστικών της εμπειρίας τους, μια εμβάθυνση 

συναισθημάτων και μια αίσθηση προσωπικού πεπρωμένου.19  Όταν οι κροταφικοί 

λοβοί ερεθίζονται, οι ασθενείς επίσης μαρτυρούν εμπειρίες μνημονικών ανακλήσεων 

                                                           
19 Μία αίσθηση ατομικής σημαντικότητας και πίστης για το ότι έχουν έρθει στον κόσμο για την 

πραγματοποίηση κάποιου συγκεκριμένου σκοπού που έχει τεθεί από μία ανώτερη δύναμη. 
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(flash backs), επισκόπησης της ζωής και εμπειρίες μιας μυστικιστικής παρουσίας. Οι 

εξωσωματικές εμπειρίες είναι κυρίως συσχετισμένες με τον ερεθισμό του οπίσθιου 

κροταφικού λοβού και της βρεγματοκροταφικής περιοχής (Konopka 2015, σ. 392). 

Επίσης, έχουν προταθεί πολυπαραγοντικά μοντέλα, βασισμένα στο συνδυασμό όλων 

των παραπάνω παραγόντων «εγκεφαλική ανοξία ή υποξία, απελευθέρωση 

σεροτονίνης, ενδορφινών και ενώσεων τύπου κεταμίνης» (Bonilla 2011). 

Προκειμένου να αξιολογηθούν τα νευροφυσιολογικά ευρήματα είναι δόκιμο να 

εξεταστούν πέρα από τις απλές αναφορές, οι ίδιες οι επιστημονικές δημοσιεύσεις που 

πραγματοποιούν αυτές τις συσχετίσεις. Για αυτόν τον λόγο, στη συνέχεια θα 

στραφούμε στην περιγραφή των σχετικών δημοσιεύσεων με τρόπο που να εξαντλεί το 

φάσμα της νευροεπιστημονικής και κλινικής προσέγγισης. Ακολουθώντας μία 

χρονολογική σειρά, στην ενότητα που ακολουθεί, θα αναφερθούν τόσο αυστηρά 

υλιστικές ερμηνείες όσο και πιο διαλλακτικές, οι οποίες και αναγνωρίζουν 

περιορισμούς και αντιφάσεις στη συσχέτιση διαφορετικών εγκεφαλικών 

καταστάσεων με τις επιθανάτιες εμπειρίες.  

5.2.1. Συσχετίσεις μεταξύ εγκεφαλικής λειτουργίας και επιθανάτιας 

εμπειρίας-  Νευροεπιστημονικά ευρήματα και ερμηνείες  

Ο Persinger υπογραμμίζει πως υπάρχουν πάντα νευρωνικά αίτια πίσω από όλη τη 

φαινομενολογία των επιθανάτιων εμπειριών. Ως συνηθέστερα αίτια αναφέρει την 

υποξία και την ισχαιμία, οι οποίες, προκαλούμενες από στρες, επηρεάζουν 

ανατομικές δομές τόσο στο μεταιχμιακό σύστημα, για παράδειγμα την αμυγδαλή και 

τον ιππόκαμπο, όσο και στον παρα-μεταιχμιακό, κογχομετωπιαίο, κροταφικό, 

νησιωτικό και προσαγώγιο φλοιό. Ο  Persinger, ωστόσο, αναρωτιέται για την 

σπανιότητα αυτών των εμπειριών ενώ οι συνθήκες δημιουργίας που τους αποδίδονται 

είναι συχνότατα παρούσες. Ο ίδιος θεωρεί ότι το ενδεχόμενο «μετεπεισοδιακής 

αμνησίας» δεν είναι πιθανό όσο η ύπαρξη παραγόντων ατομικής προδιάθεσης. 

Υποστηρίζει, δηλαδή, ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να προδιαθέσουν 

ένα άτομο να βιώσει και να αναφέρει μια επιθανάτια εμπειρία, όπως η 

προσωπικότητα ή το γνωσιακό του στυλ, στα οποία εμπλέκεται ο κροταφικός λοβός, 

δομή που σχετίζεται με τη γλωσσική έκφραση όσο και με τη νοηματοδότηση της 

εμπειρίας (Persinger 1989, σ. 235). «Οι μυστικιστικές και θρησκευτικές εμπειρίες εν 

γένει, και οι επιθανάτιες εμπειρίες ειδικότερα, μπορούν να ιδωθούν ως 
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προσαρμοστικές αποκρίσεις που αναδύονται για να διατηρήσουν το εύθραυστο 

φαινόμενο της ανθρώπινης αυτοαντίληψης20»  (Persinger 1989, σ. 238).  

Μια άλλη πρόταση έρχεται από τον Jansen (1990), ο οποίος υποστηρίζει ότι η 

επιθανάτια εμπειρία είναι μια διασχιστική ψυχική κατάσταση με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν με την χρήση κεταμίνης. Η 

σύνθεση της κεταμίνης έγινε τον Απρίλιο του 1962 από τον Calvin για ένα 

πρόγραμμα που στόχευε στην εύρεση ενός ασφαλέστερου αναισθητικού που θα 

αντικαθιστούσε την φενκυκλιδίνη (PCP). Από κλινική οπτική γωνία, η κεταμίνη 

κατηγοριοποιήθηκε σαν διασχιστικό αναισθητικό. Ο όρος «διασχιστικός» 

υποδηλώνει ότι η αισθητηριακή απώλεια και η αναλγησία, καθώς και η αμνησία, δεν 

συνοδεύονται από πραγματική απώλεια συνείδησης (Corazza 2008). Ο Jansen 

αναφέρει ότι εμπειρίες εξαιρετικά όμοιες με τις ανεκδοτολογικές περιγραφές της 

φαινομενολογίας των επιθανάτιων εμπειριών, ειδικά ως προς την αίσθηση της 

πραγματικότητας αυτών των τελευταίων, μπορούν να αναπαραχθούν κατόπιν 

χορήγησης κεταμίνης (Jansen 1997). Η κεταμίνη μπλοκάρει τους υποδοχείς 

NMDA21 /PCP του γλουταμινικού  νευροδιαβιβαστή. Οι συνθήκες που επιφέρουν 

επιθανάτιες εμπειρίες, συνθήκες όπως η ισχαιμία, η υποξία, η υπογλυκαιμία και η 

επιληψία κροταφικού λοβού, έχει αποδειχθεί ότι οδηγούν σε «πλημμύρα» 

γλουταμινικού οξέος το οποίο υπερενεργοποιεί τους NMDA υποδοχείς και οδηγεί σε 

διεγερσιμοτοξικότητα (excitotoxicity) και κυτταρική καταστροφή. Η κεταμίνη 

προστατεύει από τη διεγερσιμοτοξικότητα. Στον εγκέφαλο δημιουργούνται 

ενδογενώς ουσίες που συνδέονται με τους ίδιους υποδοχείς με την κεταμίνη και 

υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη μιας τέτοιας ουσίας. Πρόκειται για ένα πεπτίδιο 

που ονομάστηκε alpha-endopsychosin. Ο Jansen εύλογα υποθέτει ότι οι ισχυροί 

αμυντικοί μηχανισμοί του εγκεφάλου περιλαμβάνουν και την προστατευτική ροή 

τέτοιων ουσιών, ώστε να προστατεύονται τα εγκεφαλικά κύτταρα από την διεγερσι-

μοτοξικότητα, παράγοντας παράλληλα και  τις επιθανάτιες εμπειρίες (Jansen 1997).  

                                                           
20 Ο Persinger υποθέτει ότι η πρωτοσυνείδηση, η οποία αναδύθηκε κατά τον αρχικό σχηματισμό του 

ιπποκάμπου, αναδύεται και πάλι μέσω της έλλειψης αναστολής του φόβου του θανάτου ή της 

εξαφάνισης. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα θεμελιώδη στοιχεία που συνιστούν τον εαυτό,  όπως το 

σύνολο των  στάσεων και πεποιθήσεών του ζωντανεύουν με ποικίλουν τρόπους κατά τη βίωση τέτοιων 

εμπειριών. 

21 Ο υποδοχέας Ν-μεθυλ-ϋ-ασπαρτικού (επίσης γνωστός ως υποδοχέας NMDA ή NMDAR ) είναι 

ένας υποδοχέας γλουταμινικού και μία πρωτεΐνη διαύλου ιόντων που βρίσκεται στα νευρικά κύτταρα.  
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Προς το παρόν, πάντως, υπάρχουν πολύ λίγες πειραματικές ενδείξεις της ύπαρξης 

των πεπτιδίων αυτών ή της σημασίας τους για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Στην 

πρότασή του ο Jansen επισημαίνει ακόμη ότι η χρήση ουσιών, όπως η κεταμίνη, 

μπορεί να έχει ψυχαγωγικές θεραπευτικές όψεις για αυτοκτονικούς και 

ετοιμοθάνατους ασθενείς είτε επειδή σχετίζεται με τον μηχανισμό ανάδυσης 

επιθανάτιων εμπειριών είτε επειδή απλά επιφέρει μια αντίστοιχη φαινομενική 

εμπειρία που κάνει τον θάνατο να φαίνεται μια λιγότερο σκοτεινή μετάβαση (Jansen 

1997, 2000). 

Στην ίδια κατεύθυνση σκέψης, η Susan Blackmore (1996) ερευνά την αιτία της 

εμφάνισης όμοιων χαρακτηριστικών μεταξύ των επιθανάτιων εμπειριών ανά τον 

κόσμο και προσπαθεί να εξετάσει την πιθανότητα νευροφυσιολογικών παραγόντων 

πίσω από αυτή την ομοιότητα. Η Blackmore  λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πιο γνωστές 

θεωρίες της εποχής, μελετά τις επιδράσεις των πιο συχνά αναφερόμενων παραγόντων 

στα χαρακτηριστικά και στην εμφάνιση των επιθανάτιων εμπειριών. Η ίδια 

υποστηρίζει ότι η ανάδειξη των εμπειριών αυτών ως απόδειξη για την επιβίωση μετά 

τον θάνατο είναι αστήρικτη, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει οριστική απόδειξη ότι 

υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι αυτές οι εμπειρίες δεν μπορούν 

να απορριφθούν, είτε ως εφευρήματα είτε ως ιατρογενείς παθολογικές καταστάσεις 

προκληθείσες από τις θεραπευτικές πρακτικές και προχωρά στην αξιολόγηση των 

κυριότερων προτεινόμενων αιτιών για την εμφάνιση των ποικίλων χαρακτηριστικών 

του φαινομένου.  

H Blackmore, στην συνέχεια, εξετάζει την υπόθεση για τη συμβολή των ενδορφινών 

στις επιθανάτιες εμπειρίες. Οι ενδορφίνες, για κάποιο καιρό είχαν θεωρηθεί 

υπεύθυνες για τη θετική όψη των επιθανάτιων εμπειριών, καθώς, σε ένα περιστατικό 

χορήγησης Naloxone που μπλόκαρε τις ενδορφίνες, η ευχάριστη επιθανάτια εμπειρία 

μετατράπηκε σε εφιάλτη. Αυτό, όμως, εν τέλει, αποδείχτηκε ένα μεμονωμένο 

περιστατικό και προτάθηκε ότι η σεροτονίνη έχει ένα πιο σημαντικό ρόλο στην 

έκβαση του προσήμου της εμπειρίας. Όσον αφορά τις ενδορφίνες, η Blackmore 

αναφέρει ότι είναι ακόμη άγνωστη  η εμπλοκή τους στις επιθανάτιες εμπειρίες.   

 Αναφορικά με τα χορηγούμενα φάρμακα, η Blackmore υποστηρίζει την ανεξαρτησία 

ανάδυσης μιας επιθανάτιας εμπειρίας από ορισμένους φαρμακευτικούς παράγοντες. 

Η ίδια παραθέτει έρευνες που δείχνουν μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ 
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χρήσης αναισθητικών ή παυσίπονων και εμφάνισης επιθανάτιων εμπειριών. Σύμφωνα 

με την Blackmore, λοιπόν, οι χημικές ενώσεις που σχηματίζονται από τον ίδιο τον 

εγκέφαλο είναι πιο σημαντικές για τις επιθανάτιες εμπειρίες από τα παυσίπονα και 

αναισθητικά φάρμακα. 

Επόμενος παράγοντας που μελετά η Blackmore είναι η ανοξία. Η ανοξία είναι μια 

κατάσταση που όντως δημιουργεί παράξενες εμπειρίες, π.χ., στους πιλότους που 

οδηγούνται σε κατάσταση αναισθησίας εξαιτίας της μεγάλης επιτάχυνσης της 

βαρύτητας. Κάποιοι, όμως, υποστηρίζουν ότι γενικά οι επιδράσεις της ανοξίας 

(σύγχυση) δεν μοιάζουν με τις επιθανάτιες εμπειρίες (καθαρή σκέψη). Η πρόταση της 

ανοξίας ως αίτιας ανάδυσης τέτοιων φαινομένων κρίνεται και από την Blackmore 

απίθανη, καθώς, πάρα πολλές επιθανάτιες εμπειρίες εμφανώς συμβαίνουν απουσία 

ανοξίας. Εναλλακτικά η Blackmore προτείνει ότι η δυσχέρεια φλοιϊκής αναστολής,22 

που σχετίζεται με την ανοξία, μπορεί να είναι υπεύθυνη για την οπτική εντύπωση του 

τούνελ και του φωτός. Λόγω της δομής του οπτικού φλοιού, τυχαία διέγερση μπορεί 

να παράξει την εντύπωση ενός λαμπρού φωτός στο κέντρο του οπτικού πεδίου, το 

οποίο ξεθωριάζει στην περιφέρεια. Συγκεκριμένα, η Blackmore υποστηρίζει ότι η 

δυσχέρεια φλοιϊκής αναστολής και όχι η ανοξία είναι υπεύθυνη για μεγάλο μέρος των 

επιθανάτιων εμπειριών.  

Ως πιθανή αιτία εμφάνισης επιθανάτιων εμπειριών, η Blackmore αναφέρει και την 

υπόθεση της κατακράτησης διοξειδίου του άνθρακα (υπερκαπνία). Η κατακράτηση 

διοξειδίου του άνθρακα είναι γνωστή για την πρόκληση περίεργων εμπειριών, όπως 

όρασης φωτός ή άλλων οραμάτων, αλλά και εξωσωματικών και μυστικιστικών 

εμπειριών. 

Τελευταίος προτεινόμενος φυσικοσωματικός παράγοντας που αναφέρεται από την 

Blackmore είναι ο ρόλος του κροταφικού λοβού, ο οποίος είναι ευαίσθητος στην 

ανοξία και του οποίου ο ερεθισμός προκαλεί παραισθήσεις, μνημονικές ανακλήσεις 

                                                           
22 Η φλοιϊκή αναστολή είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία του εγκεφάλου. Οι διάμεσοι 

νευρώνες του φλοιού διεγείρονται και αναστέλλονται με ένα εύρυθμο τρόπο ανάλογα με τις ανάγκες 

του εγκεφάλου για την πραγματοποίηση κάποιας δράσης, σκέψης ή αίσθησης. Όταν υπάρχει δυσχέρεια 

στην αναστολή του εγκεφάλου παρουσιάζονται διάφορα σύνδρομα ανάλογα με την περιοχή που αυτή 

η δυσχέρεια συμβαίνει. Στην περίπτωση της δυσχέρειας φλοιϊκής αναστολής λόγω ανοξίας, η 

Blackmore υποστηρίζει ότι κεντρικά κύτταρα του οπτικού φλοιού διεγείρονται με αποτέλεσμα την 

δημιουργία μίας οπτικής εντύπωσης του τούνελ. 
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(flash backs), διαστρέβλωση της ιδιοδεκτικότητας23 και εξωσωματικές εμπειρίες. Το 

μεταιχμιακό σύστημα είναι επίσης ευαίσθητο στην ανοξία και εμπλέκεται στην 

οργάνωση των συναισθημάτων και της μνήμης, αποτελώντας έναν πιθανό υποψήφιο 

παράγοντα για την επισκόπηση ζωής που κάποιες φορές συμβαίνει κατά τις 

επιθανάτιες εμπειρίες. Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα υπερβολικής παραγωγής 

ενδορφινών είναι ότι χαμηλώνουν τον ουδό για κρίσεις στον κροταφικό λοβό24 και 

στο μεταιχμιακό σύστημα, παράγοντας παρόμοια αποτελέσματα με αυτά της ανοξίας. 

Αυτά τα δεδομένα οδήγησαν ερευνητές όπως τους Frenk, McCarty, και Liebeskind να 

κατασκευάσουν θεωρητικά νευροβιολογικά μοντέλα επιθανάτιων εμπειριών, 

βασισμένα, σχεδόν αποκλειστικά, στην εικασία της ανώμαλης πυροδότησης στον 

κροταφικό λοβό και σε σχετιζόμενα μέρη του εγκεφάλου. Η προσπάθεια ερευνητών 

να βρουν ένα προφίλ προδιάθεσης εμφάνισης επιθανάτιων εμπειριών, έχει οδηγήσει 

στο συμπέρασμα ότι αυτοί που είναι πιο επιρρεπείς στο να έχουν μια επιθανάτια 

εμπειρία είναι μάλλον άτομα που έχουν ενδείξεις ασταθών κροταφικών λοβών. Παρ’ 

όλα αυτά, η Blackmore δεν θεωρεί ξεκάθαρο το κατά πόσον η αστάθεια των 

κροταφικών λοβών είναι αιτία ή αποτέλεσμα των επιθανάτιων εμπειριών. 

Η Blackmore παραδέχεται ότι  κανένας από τους παραπάνω μηχανισμούς δεν μπορεί 

να θεωρηθεί με απόλυτο τρόπο υπεύθυνος για τις επιθανάτιες εμπειρίες. Πολλοί 

θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι σε αυτές τις εμπειρίες εμπλέκεται κάτι πέρα από τον 

εγκέφαλο, κάτι σαν τη ψυχή που εγκαταλείπει το σώμα μετά το θάνατο, και ότι η 

επιθανάτια εμπειρία είναι μια ματιά στη μεταθανάτια κατάσταση. Η Blackmore 

υποστηρίζει ότι άμεσες αποδείξεις για κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να υπάρξουν και ότι 

ισχυρισμοί για ανθρώπους που άκουσαν συζητήσεις και είδαν πράγματα και δράσεις, 

τα οποία δεν θα μπορούσαν φυσιολογικά να έχουν δει, θα αποτελούσαν απόδειξη ότι 

κάθε νατουραλιστική εξήγηση για τις επιθανάτιες εμπειρίες είναι αναγκαστικά 

ατελής. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί σχετικοί με ανεξήγητα φαινόμενα είναι, κατά την 

Blackmore, ατεκμηρίωτοι. Η ίδια καταλήγει, συμπεραίνοντας, ότι, ενώ ορισμένοι από 

                                                           
23 Η ιδιοδεκτικότητα, συγκεκριμένα, είναι η αντίληψη αίσθησης της κίνησης του σώματος και εν γένει 

η επίγνωση του πού και με ποιόν τρόπο βρίσκεται το σώμα μας στο χώρο και με ποιόν τρόπο κινείται 

σε αυτόν. 

24  Η ενδορφίνη, όπως και η αδρενοκορτικοτρόπος ορμόνη (ACTH), αναστέλλουν την έκκριση της 

γοναδοτροπίνης και την αναπαραγωγική λειτουργία. Η ACTH αυξάνει την έκκριση της κορτιζόλης, οι 

ενδορφίνες αυξάνουν την παραγωγή της διϋδροεπιανδροστερόνης. Και τα δύο αυτά στεροειδή έχουν 

αρνητικές GABA-ιδιότητες. Όταν, λοιπόν, αυξηθούν λόγω άγχους ελαττώνουν τον επιληπτικό ουδό. 
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τους νευροφυσιολογικούς παράγοντες, όπως ο ρόλος του κροταφικού λοβού, 

φαίνονται σχετικοί με την εμφάνιση των επιθανάτιων εμπειριών, τα δεδομένα δεν 

είναι επαρκή για να επιβεβαιωθεί καμία υπόθεση. Το πώς θα ερμηνευτεί μια 

επιθανάτια εμπειρία, λέει η Blackmore, είναι ζήτημα προσωπικής προτίμησης, αλλά 

θεωρεί ότι, όπως και να έχει, οι επιθανάτιες εμπειρίες αξίζει να ερευνηθούν σοβαρά 

(Blackmore 1996). 

Μία αρκετά διαφορετική προσέγγιση δίνεται από την μεριά του Wettach. Ο ίδιος 

πραγματοποιεί μια δημιουργική θεωρητική υπόθεση, στο πλαίσιο της επιστημονικής 

φαντασίας, όπως ο ίδιος παραδέχεται, η οποία εξηγεί τα φαινόμενα των επιθανάτιων 

εμπειριών ως αποτελέσματα απομονωμένης υποφλοιϊκής εγκεφαλικής λειτουργίας, 

κάνοντας διάκριση μεταξύ παλαιότερων και νεότερων εξελικτικά εγκεφαλικών 

περιοχών (στον ερπετικό και τον θηλαστικό εγκέφαλο). Ο Wettach υποστηρίζει ότι η 

παλαιότερη εγκεφαλική δομή, ο ερπετικός εγκέφαλος (reptilian brain), δηλαδή το 

εγκεφαλικό στέλεχος, αν και δίνει μια ενστικτώδη επεξεργαστική δυνατότητα, 

αποτελεί μια ανθεκτική δομή που μπορεί να εξακολουθήσει να λειτουργεί μετά από 

ορισμένα λεπτά απουσίας οξυγόνου σε αντίθεση με τη νεώτερη, πιο πολύπλοκη δομή 

του θηλαστικού εγκεφάλου (mammalian brain). Μην έχοντας καθοριστικά 

αποδεικτικά στοιχεία, ο Wettach αφήνει την υπόθεση ανοιχτή προς εξέταση, 

αναφερόμενος σε παλαιότερες μελέτες που υποστηρίζουν τη συσχέτιση των 

επιθανάτιων εμπειριών με πολιτισμικά φαινόμενα, σαν εναλλακτική της βιολογικής 

εξήγησης, θέτοντας το ερώτημα για το ποιος προηγήθηκε: ο «Θεός» ή οι επιθανάτιες 

εμπειρίες; (Wettach 2000). 

Ένας άλλος τρόπος να μελετηθεί το ζήτημα των επιθανάτιων εμπειριών είναι μέσα σε 

μια πιο στενή συνθήκη, όπως είναι αυτή της κατηγορίας των επιθανάτιων εμπειριών 

που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας καρδιακής προσβολής. Η μελέτη της 

εγκεφαλικής φυσιολογίας και λειτουργίας κατά τη διάρκεια μιας καρδιακής 

προσβολής με παράλληλη διερεύνηση για συσχέτιση με τις επιθανάτιες εμπειρίες 

μπορεί να συμβάλει σε καλύτερη  κατανόηση των επιθανάτιων εμπειριών και της 

ανθρώπινης συνείδησης (Parnia–Fenwick 2002). Όπως έχουμε πει, οι προτεινόμενοι 

αιτιακοί  μηχανισμοί για την ανάδυση των επιθανάτιων εμπειριών αποδίδονται είτε σε 

διατάραξη της εγκεφαλικής χημείας που συμβαίνει κατά την επιθανάτια διαδικασία, 

είτε σε ψυχολογική αντίδραση στη συνειδητοποίηση της  απειλής του θανάτου. Οι 

Parnia και Fenwick, αναφερόμενοι σε πολλές αναδρομικές μελέτες, επισημαίνουν τη 
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δυσκολία συσχέτισης της νευροφυσιολογικής κατάστασης και της επιθανάτιας 

εμπειρίας των ασθενών, κάτι που θα χρησίμευε προκειμένου να διαπιστώσουν πόσο 

κοντά στο θάνατο βρίσκονταν οι εν λόγω ασθενείς. Προοπτικές μελέτες που 

αναφέρονται από τους συγγραφείς αποτυγχάνουν να βρουν οποιαδήποτε απόδειξη 

που να υποστηρίζει το ρόλο των ουσιών, της υποξίας, της υπερκαπνίας ή των 

ηλεκτρολυτικών διαταραχών για την αιτιότητα των επιθανάτιων εμπειριών. Καθώς η 

καρδιακή προσβολή είναι η πλησιέστερη προς το θάνατο κατάσταση, στην οποία 

μπορεί να βρεθεί κάποιος (ανεξαρτήτως της αιτίας πρόκλησης), το ερώτημα του πώς 

συνειδητές και καλά δομημένες νοητικές διεργασίες, μαζί με σχηματισμό 

μακρόχρονης μνήμης, συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας ακραίας για τη ζωή 

κατάστασης, όπου η εγκεφαλική λειτουργία είναι μειωμένη και δεν μπορεί να 

αναμένεται να υποστηριχθεί συνειδητή σκέψη, παραμένει αναπάντητο. Εξηγώντας 

την εγκεφαλική φυσιολογία κατά τη διάρκεια μιας καρδιακής προσβολής, 

παραθέτοντας μετρήσεις και πειράματα, οι συγγραφείς καταλήγουν στο ότι, κατά τη 

διάρκεια μιας καρδιακής ανακοπής, η εγκεφαλική αιματική ροή είναι σοβαρά 

εξασθενημένη, πράγμα που οδηγεί σε έλλειψη ηλεκτροφυσιολογικής δραστηριότητας 

στον εγκεφαλικό φλοιό. Αυτό το γεγονός επιδεινώνεται όσο αυξάνεται η περίοδος 

από την αρχική ισχαιμία έως την επαρκή ανάνηψη. Μελέτες σε ζώα, στις οποίες 

αναφέρονται οι συγγραφείς, έχουν δείξει απουσία ή μείωση  δραστηριότητας των 

βαθέων εγκεφαλικών δομών, ακόμη και με μέτρηση ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων 

(EEG) με εμφυτευμένα ηλεκτρόδια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια 

καρδιακής ανακοπής η εγκεφαλική λειτουργία και, κατά συνέπεια, η συνείδηση να 

χάνεται. Μειωμένη αιματική εγκεφαλική ροή εξακολουθεί να υπάρχει και για 

ορισμένα λεπτά μετά την ανάνηψη. Από μια κλινική ματιά, οποιαδήποτε οξεία 

αλλοίωση της εγκεφαλικής φυσιολογίας, όπως συμβαίνει στην υποξία, στην 

υπερκαπνία, σε διαταραχές φαρμακευτικής αιτιολογίας και σε επιληπτικές κρίσεις, 

οδηγεί σε αποδιοργανωμένη και ελλιπή εγκεφαλική λειτουργία. Ωστόσο, οι 

επιθανάτιες εμπειρίες κατά την καρδιακή προσβολή χαρακτηρίζονται από το ακριβώς 

αντίθετο, δηλαδή από οξυμένη επίγνωση, προσοχή και συνειδητότητα σε μια στιγμή 

που η συνείδηση και ο σχηματισμός της μνήμης δεν θα ήταν αναμενόμενος. Μια 

εναλλακτική εξήγηση αναφέρει ότι οι επιθανάτιες εμπειρίες μπορεί να αναδύονται τη 

στιγμή που είτε πρόκειται να χαθεί η συνείδηση ή κατά τη στιγμή της επανάκτησης 

της, παρά κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της καρδιακής προσβολής. Ωστόσο, όπως 

υποστηρίζουν οι Parnia και Fenwick, βασιζόμενοι σε πειράματα από λιποθυμικά 
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επεισόδια, οι εγκεφαλικοί ρυθμοί κατά τη λιποθυμία και κατά την καρδιακή ανακοπή 

διαφέρουν παρασάγγας και μάλιστα μια ταχύτατη αλλαγή, όπως αυτή που επιφέρει η 

καρδιακή προσβολή στον εγκέφαλο, οδηγεί συχνά σε μια περίοδο τόσο πρόδρομης 

όσο και αναδρομικής αμνησίας. Ωστόσο, ακόμη κι αν αυτό δεν ίσχυε και οι 

επιθανάτιες εμπειρίες όντως συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της φάσης ανάνηψης, είναι 

πάλι αδύνατο να εξηγηθούν ανεκδοτολογικές αναφορές ασθενών που ανακαλούν 

λεπτομέρειες από γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ίδιας της καρδιακής 

προσβολής. Από μια επιστημονική οπτική, η πραγματοποίηση αυτών των εμπειριών 

φαίνεται πολύ απίθανη και παράδοξη.  

Παρ’ όλα αυτά, όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς, το γεγονός ότι συμβαίνουν, 

δημιουργεί ερωτηματικά αναφορικά με τις σύγχρονες απόψεις για τη φύση της 

ανθρώπινης συνείδησης και τη σχέση της με τον εγκέφαλο. Οι γνωσιακές 

νευροεπιστήμες έχουν υποστηρίξει ότι η συνείδηση παράγεται από την 

αλληλεπίδραση μεγάλων ομάδων νευρώνων ή νευρωνικών δικτύων, όπως φαίνεται 

από την κλινική παρατήρηση, όταν συγκεκριμένες εγκεφαλικές βλάβες οδηγούν σε 

αλλαγές, για παράδειγμα στην προσωπικότητα ή τη μνήμη, αλλά και όπως φαίνεται 

από απεικονιστικές μεθόδους που δείχνουν τη μεταβολική δραστηριότητα 

συγκεκριμένων εγκεφαλικών περιοχών κατά τη βίωση μιας σκέψης ή ενός 

συναισθήματος. Ωστόσο δεν έχουν καταφέρει να εξηγήσουν ποιος ακριβώς είναι ο 

ρόλος των νευρωνικών δικτύων στην παραγωγή σκέψης. Το δύσκολο πρόβλημα της 

συνείδησης, συνεπώς, παραμένει αναπάντητο. Έτσι, εναλλακτικές επιστημονικές 

απόψεις για την αιτιακή ανάδυση ή τη φύση της συνείδησης έχουν προταθεί, από τις 

κβαντικές διεργασίες μέσα σε νευρωνικούς μικροσωληνίσκους, μέχρι ένα τύπο 

μορφικού συντονισμού ή την πιθανότητα η συνείδηση να αποτελεί μια μη αναγώγιμη 

θεμελιώδη επιστημονική οντότητα. Η συνείδηση ως αυτόνομη οντότητα παραμένει 

ακόμα μια απλή πιθανότητα βέβαια. Ωστόσο, εάν αποδειχθεί αντικειμενικά μέσα από 

εκτεταμένες έρευνες ότι η εμφάνιση των επιθανάτιων εμπειριών πραγματοποιείται τη 

στιγμή που ο εγκέφαλος είναι μη λειτουργικός, τότε αυτή η άποψη θα μπορεί να 

υποστηριχτεί (Parnia & Fenwick 2002, σ. 10). 

Συνεχίζοντας τη διερεύνηση του ρόλου των κροταφικών λοβών στις επιθανάτιες 

εμπειρίες οι Britton and Bootzin πραγματοποιούν μία διαφορετική έρευνα. Το 2004, 

οι δύο μελετητές ερεύνησαν τη δραστηριότητα των κροταφικών λοβών σε άτομα που 

ανέφεραν ότι βίωσαν υπερβατικές επιθανάτιες εμπειρίες, αποκλειστικά κατά τη 
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διάρκεια απειλητικών για τη ζωή γεγονότων. Στα άτομα με αυτές τις εμπειρίες 

βρέθηκε, κατά το εγκεφαλογράφημα, περισσότερη κροταφική δραστηριότητα 

επιληπτικής μορφής, η οποία ήταν σχεδόν αποκλειστικά εντοπισμένη στο αριστερό 

ημισφαίριο, αλλά και σημαντικά περισσότερα επιληπτικά συμπτώματα κροταφικού 

λοβού, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Επίσης παρατηρήθηκε ότι τα άτομα που 

είχαν βιώσει επιθανάτια εμπειρία εμφάνιζαν 25  αλλοιωμένα μοτίβα ύπνου και 

συγκεκριμένα μικρότερη διάρκεια ύπνου και καθυστερημένη φάση REM συγκριτικά 

με την ομάδα ελέγχου. Οι διαφορές αυτές υποδεικνύουν ότι τροποποιημένη 

λειτουργία του κροταφικού λοβού μπορεί να εμπλέκεται στην επιθανάτια εμπειρία 

και ότι τα άτομα που έχουν τέτοιες εμπειρίες παρουσιάζουν διαφορά στη φυσιολογία 

τους από τον γενικό πληθυσμό. Τα χαρακτηριστικά αυτά φάνηκε ότι δεν μπορούσαν 

να συσχετιστούν με αντιδράσεις δυσλειτουργικού στρες, διάσπασης, διαταραχής 

μετατραυματικού στρες και κατάχρησης ουσιών, αλλά φάνηκε να σχετίζονται με 

θετικούς μηχανισμούς προστασίας του ψυχισμού κατά τη διάρκεια της απειλητικής 

για τη ζωή κατάστασης. Ωστόσο, αν και αυτή η έρευνα υποστηρίζει ότι παρέχει τις 

πρώτες ανατομικές αντικειμενικές αποδείξεις σχετικά με τις επιθανάτιες εμπειρίες, 

δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε, ούτε σαν προγνωστικούς δείκτες εμφάνισης 

του φαινομένου, ούτε, όμως, και σαν αιτιακές συσχετίσεις πρόκλησής τους, καθώς 

δεν ξέρουμε πότε αυτή η αλλαγή μοτίβων αρχίζει να συμβαίνει ούτε και αν είναι 

υπεύθυνη για τα φαινόμενα αυτά. 

Οι Mobbs και Watt (2011) στη δημοσίευση με τον τίτλο «There is nothing 

paranormal about near-death experiences: how neuroscience can explain seeing bright 

lights, meeting the dead, or being convinced you are one of them» (Δεν υπάρχει 

τίποτα παραφυσικό στις επιθανάτιες εμπειρίες: πώς η νευροεπιστήμη μπορεί να 

εξηγήσει τη θέαση λαμπρού φωτός, τη συνάντηση με τους νεκρούς ή τη βεβαιότητα 

ότι είστε ένας από αυτούς) τοποθετούνται με απόλυτο τρόπο υιοθετώντας μία αμιγώς 

νευροφυσιολογική αιτιολογία για την ανάδυση των επιθανάτιων εμπειριών. 

Επιλέγουν να αναφερθούν σε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και μιλούν 

αρχικά για την αίσθηση της επίγνωσης κάποιου ότι είναι νεκρός. Παρατηρώντας ότι 

το φαινόμενο αυτό δεν συναντάται μόνο στις επιθανάτιες εμπειρίες, αναφέρουν ως 

σχετική περίπτωση το σύνδρομο Cotard ή αλλιώς το «σύνδρομο των ζωντανών 

                                                           
25 Σε υστερόχρονη της εμπειρίας εξέταση. 
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νεκρών» (walking corpse syndrome), ή «μηδενιστική αυταπάτη», μια σχετικά σπάνια 

και δύσκολη περίπτωση νευρολογικής διαταραχής κατά την οποία ο ασθενής πιστεύει 

πως είναι νεκρός. Ανατομικά, αυτό το σύνδρομο έχει συσχετιστεί τόσο με τον 

βρεγματικό λοβό όσο και με τον προμετωπιαίο λοβό και φαίνεται να έπεται 

καταστροφής ιστών κατά τη διάρκεια προχωρημένου σταδίου τυφοειδούς πυρετού 

και σκλήρυνσης κατά πλάκας. Το γιατί μπορεί να λαμβάνουν χώρα ψευδαισθήσεις 

τύπου Cotard κατά τη διάρκεια των επιθανάτιων εμπειριών είναι άγνωστο. Οι Mobbs 

και Watt αποδίδουν τους λόγους στην προσπάθεια νοηματοδότησης των ασυνήθιστων 

καταστάσεων που βιώνουν τα άτομα κατά τη διάρκεια μίας επιθανάτιας εμπειρίας.  

Κατόπιν, οι Mobbs και Watt αναφέρονται στις εξωσωματικές εμπειρίες, οι οποίες 

πολλές φορές συνοδεύονται από αυτοσκόπηση (autoscopy). Αυτοσκόπηση είναι η 

εμπειρία κατά την οποία ένα άτομο αντιλαμβάνεται τον περιβάλλοντα χώρο από μια 

οπτική γωνία, μιας θέσης έξω από το ίδιο του το σώμα του (Blanke and Mohr 2005). 

Συντασσόμενοι με μία ήδη υπάρχουσα ερευνητική γραμμή, οι Mobbs και Watt 

υποστηρίζουν ότι η αληθοφανής αντίληψη των δρωμένων κατά τη διάρκεια της 

επιθανάτιας εμπειρίας έχει εγκεφαλική βάση. Υποστηρίζουν ότι αντίστοιχες 

αληθοφανείς εμπειρίες είναι κοινές κατά τη διάρκεια μοτίβων διακοπτόμενου ύπνου 

καθώς αυτές συμβαίνουν λίγο πριν τον ύπνο ή την αφύπνιση και συνδέουν την 

επιθανάτια εμπειρία με την υπνική παράλυση (κοινώς μόρα), η οποία μπορεί να 

επιφέρει την αίσθηση της αιώρησης του εαυτού πάνω από το φυσικό του σώμα. 

Ακόμη, οι Mobbs και Watt αναφέρουν, ως αποτέλεσμα των πειραματικών μεθόδων26 

ερεθισμού της δεξιάς βρεγματο-κροταφικής συμβολής, την πρόκληση εξωσωματικής 

εμπειρίας. Η τελευταία προκύπτει σαν αποτέλεσμα αποτυχίας ολοκλήρωσης 

πολυαισθητηριακής πληροφορίας, η οποία, οδηγεί σε διαταραχή των 

φαινομενολογικών στοιχείων της αυτο-αναπαράστασης. 

Όσον αφορά την εμπειρία της διόδου μέσα από σκοτεινό τούνελ που στο βάθος 

υπάρχει φως, οι Mobbs και Watt υποστηρίζουν ότι η εμπειρία αυτή μπορεί να 

προκληθεί τεχνητά: Πιλότοι που πετάνε με επιτάχυνση g (της βαρύτητας) κάποιες 

φορές μπορεί να βιώσουν ένα φαινόμενο γνωστό ως υποτασική συγκοπή 

(hypotensive syncope), το οποίο συνήθως προκαλεί την οπτική εντύπωση του τούνελ. 

                                                           
26 Αναφέρονται στις πειραματικές μεθόδους του O. Blanke (2005). 
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Παρότι οι συγγραφείς παραδέχονται ότι στην περίπτωση των επιθανάτιων εμπειριών 

οι νευροφυσιολογικοί μηχανισμοί είναι άγνωστοι, αναφέρουν μια  κριτική ανάλυση 

του Nelson (2007) που προτείνει ότι το φως στο τέλος του τούνελ μπορεί να εξηγηθεί 

στη βάση της οπτικής ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια ισχαιμίας του 

αμφιβληστροειδούς. Αυτή η ενεργοποίηση συμβαίνει όταν οι προμήθειες του ματιού 

σε αίμα και οξυγόνο εξαντλούνται. Οι ερευνητές αναφέρουν ακόμη σαν ανάλογο 

φαινόμενο μια οπτική διαταραχή, το γλαύκωμα, που οδηγεί σε απώλεια της 

περιφερειακής όρασης. Οι Mobbs και Watt επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους οράσεις 

τούνελ, που εμφανίζονται σε περιπτώσεις διαφορετικές από αυτές των επιθανάτιων 

εμπειριών, συνοδεύονται από ακραίο φόβο και υποξία, δυο καταστάσεις συνήθεις 

κατά τη διαδικασία του θανάτου (Mobbs 2011, σ. 448). Σαν τελευταίο επιχείρημα 

χρησιμοποιούν την αναφορά της Blackmore (1988) στην κυτταρική οργάνωση του 

οπτικού λοβού, η οποία επεξεργάζεται την περιφερειακή και την κεντρική όραση, και 

την υπόδειξή της ότι διέγερση των κυττάρων, που επεξεργάζονται την κεντρική 

όραση, φέρνει ως αποτέλεσμα ένα οπτικό φαινόμενο τούνελ. 

 Οι Mobbs και Watt προσπαθούν να εξηγήσουν τη συνάντηση με αποθανόντες 

αναφέροντας εγκεφαλικές παθολογίες, όπως Alzheimer, προχωρημένο Parkinson και 

βλάβες λόγω παλλιδοτομής, παθολογίες που φαίνεται να οδηγούν σε παρόμοια 

οράματα, αποδίδοντας έτσι, σύμφωνα με τις αντίστοιχες έρευνες, τα οράματα αυτά σε 

ανώμαλη λειτουργία της ντοπαμίνης. Ακόμη, αναφέρουν ότι ηλεκτρικός ερεθισμός 

στη γειτονική περιοχή της γωνιώδους εγκεφαλικής έλικας μπορεί να φέρει ως 

αποτέλεσμα μια αίσθηση παρουσίας. Όπως επισημαίνουν οι Mobbs και Watt, ζωηρές 

οπτικές ψευδαισθήσεις επιφέρει επίσης το σύνδρομο Charles-Bonnet σε ανθρώπους, 

συνήθως προχωρημένης ηλικίας, που υφίστανται σημαντική απώλεια όρασης από 

διάφορες αιτιολογίες όπως ο διαβήτης, ο εκφυλισμός ωχράς κηλίδας κ.λπ. Οι 

ψευδαισθήσεις αυτές αποδίδονται σε αντισταθμιστική υπερενεργοποίηση των 

εγκεφαλικών δομών πλησίον της τραυματισμένης περιοχής ή σε νοηματοδότηση του 

θορύβου που προέρχεται από αυτές. Θεωρείται ένα φαινόμενο παρόμοιο με το «μέλος 

φάντασμα», πολύ κοινή ψευδαίσθηση ανθρώπων που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό 

κάποιου μέλους.  

Όσον αφορά τα θετικά συναισθήματα που συνήθως συνοδεύουν τις επιθανάτιες 

εμπειρίες, αυτά αποδίδονται από τους συγγραφείς σε ναρκωτικές ή φαρμακευτικές 
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ουσίες, π.χ., στην κεταμίνη ή σε αντίστοιχα ενδογενή παράγωγα.27 Η αναστολή των 

NMDA υποδοχέων μπορεί να συμβεί με φυσικό τρόπο σε ζώα κάτω από συνθήκες 

εξαιρετικού κινδύνου. Στη βάση αυτών, οι συγγραφείς υποθέτουν ότι τραυματικά 

γεγονότα μπορεί να προκαλέσουν θετικά συναισθήματα στα πλαίσια μηχανισμών 

επιβίωσης του οργανισμού. Όσο για την τελευταία πρόταση των συγγραφέων,  αυτή 

αναφέρεται στην έρευνα της Blackmore (1988) και συγκεκριμένα στη θεωρία ότι 

πιθανώς το βασικό σύστημα αφύπνισης που ξεκινά στον μεσεγκέφαλο έχει κάποια 

ευθύνη για χαρακτηριστικά των επιθανάτιων εμπειριών. Συγκεκριμένα, ο υπομέλας 

τόπος που βρίσκεται στο εγκεφαλικό στέλεχος είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος καθώς 

αποτελεί την κύρια περιοχή του νευροδιαβιβαστή νορεπινεφρίνη (ή νοραδρεναλίνη) 

και μέρος της νοραδρενεργικής οδού του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η 

νοραδρεναλίνη είναι στενά συνδεδεμένη με περιοχές που εμπλέκονται με το 

συναίσθημα και τη μνήμη, π.χ., με την αμυγδαλή ή τον ιππόκαμπο. Έχει φανεί ότι η 

νοραδρεναλίνη ενισχύει και παγιώνει τη μνήμη και ότι παίζει ένα σημαντικό ρόλο 

στον κύκλο ύπνου (περιλαμβανομένης και της φάσης REM) και σχετίζεται με φόβο, 

άγχος, στρες και υπερκαπνία. Μαζί με βασικά συστήματα του στελέχους (π.χ., την 

περιϋδραγωγό φαιά ουσία που σχετίζεται με την οπιοειδή αναλγησία και βασικές 

φοβικές αντιδράσεις), και την κοιλιακή καλυπτρική περιοχή (μια κεντρική 

ντοπαμινική περιοχή ανταμοιβής), φαίνεται ότι το νοραδρενεργικό σύστημα μπορεί 

να είναι μέρος μιας βασικής ομάδας συστημάτων, τα οποία άμεσα ή έμμεσα 

προκαλούν θετικά συναισθήματα, ψευδαισθήσεις και άλλα χαρακτηριστικά των 

επιθανάτιων εμπειριών. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο ότι όλα τα φαινόμενα που 

συνδέονται με τις επιθανάτιες εμπειρίες, έχουν μια νευροφυσιολογική ή ψυχολογική 

βάση και θεωρούν ότι ενισχυτικός παράγοντας αυτών των φαινομένων ενδεχομένως 

να είναι και η προσδοκία των ατόμων προς αυτά.  

Μία άλλη εξήγηση για τη συνάντηση με λαμπρό φως δίνεται από τους Bókkon και 

Salari (2012), οι οποίοι παραδέχονται ότι ενώ κάποια χαρακτηριστικά των 

επιθανάτιων εμπειριών μπορούν να αποδοθούν σε νευρωνικές διεργασίες ή σε 

ψυχολογικά φαινόμενα, παρ’ όλα αυτά, τουλάχιστον για κάποια χαρακτηριστικά δεν 

υπάρχει ικανοποιητική εξήγηση. Ας δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη δική τους 

πρόταση. Είναι γνωστό ότι τα ακόρεστα λιπαρά οξέα με πολλούς διπλούς δεσμούς 

                                                           
27 Βασιζόμενοι στις μελέτες του Jansen. 
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είναι πολύ ευαίσθητα στην οξείδωση. Οι φωτοϋποδοχείς του αμφιβληστροειδούς 

έχουν από τις υψηλότερες απαιτήσεις για οξυγόνο ανά mm2 από οιονδήποτε άλλον 

ιστό στο σώμα. Επιπλέον, ο αμφιβληστροειδής και ο εγκέφαλος έχουν την υψηλότερη 

συγκέντρωση σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFA). Μετά από καρδιακή ανακοπή, 

κατά τη μετισχαιμική επαναιμάτωση, έχει δειχτεί ότι συμβαίνει σημαντική 

υπερπαραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου, κυρίως από υπεροξείδωση λιπιδικής 

μεμβράνης στον εγκέφαλο, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της 

καρδιακής ανακοπής που σχετίζεται με εγκεφαλικούς νευροχημικούς μηχανισμούς 

και αυξημένη θνησιμότητα. Έχει αποδειχτεί ότι, κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης 

μετά την επαναιμάτωση που ακολουθεί το ισχαιμικό επεισόδιο, συμβαίνει αυξημένη 

παραγωγή ελευθέρων ριζών στον αμφιβληστροειδή. Οι φωτοψίες ή φωσφένες 

(δηλαδή η αίσθηση λάμψεων φωτός με απουσία εξωτερικής οπτικής διέγερσης), οι 

οποίες περιγράφονται ως παροδική αυξημένη φωτεινότητα σε περιορισμένη περιοχή 

του οπτικού πεδίου ή άλλοτε περιγράφονται ως άλως, διάσπαση εικόνας (φαινόμενο 

στροβοσκοπίου ή καλειδοσκοπίου), λαμπρό χρωματιστό φως ή πολλαπλά είδωλα 

(διατήρηση της εικόνας στον αμφιβληστροειδή), μπορούν να έχουν διαφορετικές 

δομές και να προκληθούν από ποικίλα ερεθίσματα των κυττάρων του οπτικού 

μονοπατιού ή από τυχαία πυροδότηση των κυττάρων στο οπτικό σύστημα. Οι 

φωτοψίες μπορεί να είναι πρώιμα συμπτώματα μιας ποικιλίας διαταραχών του 

αμφιβληστροειδούς ή του οπτικού συστήματος, αλλά μπορεί να γίνουν αντιληπτές 

αυθόρμητα και από υγιή άτομα. Τρόποι έκλυσής τους μπορεί να είναι συνδεδεμένοι 

με ναρκωτικά, φάρμακα, συναισθηματικούς παράγοντες, στρες, πυρετό, ή ψυχωτικές 

συνθήκες. Οι ερευνητές προτείνουν ότι το φαινόμενο των φωτοψιών οφείλεται σε 

εγγενή αντίληψη προκληθείσης ή αυθόρμητης αυξημένης εκπομπής βιοφοτωνίων των 

κυττάρων σε διάφορα μέρη του οπτικού συστήματος. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν 

ότι αυτό θα μπορούσε να προκύψει από παραγωγή ελεύθερων ριζών και διεγερμένων 

βιομορίων σε ποικίλα τμήματα του οπτικού συστήματος. Μη-ρυθμιζόμενη, 

ανεξέλεγκτη υπερπαραγωγή ελεύθερων ριζών και διεγερμένων μορίων μπορεί να 

δημιουργήσει μια σύντομη αύξηση βιοφωταύγειας-βιοφωτονίων στο οπτικό σύστημα 

και εάν αυτή η εκτεταμένη εκπομπή βιοφωτονίων υπερβεί ένα κατώφλι είναι δυνατόν 

να εμφανιστούν φωτοψίες/φώτα στο οπτικό μας πεδίο. Η υπόθεση των ερευνητών 

είναι ότι αυτό συμβαίνει στη φάση της ανάκαμψης από την καρδιακή ανακοπή, αλλά 

οι ασθενείς μπορεί να πιστέψουν ότι αυτές οι εμπειρίες συνέβησαν κατά τη διάρκεια 

του επεισοδίου. Οι Bókkon και Salari, προτείνουν, δηλαδή, ότι η εμπειρία του 
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λαμπρού φωτός στις επιθανάτιες εμπειρίες δεν είναι τίποτε άλλο από αυθόρμητη 

ανάδυση φωτοψιών σε πολυάριθμες οπτικές περιοχές κατά τη διάρκεια της φάσης 

ανάκαμψης. Τα in vitro πειραματικά ευρήματα αφήνουν περιθώρια για περαιτέρω 

διερεύνηση της ισχύος της υπόθεσης σχετικά με τις επιθανάτιες εμπειρίες (Bókkon 

και Salari 2012). 

Μια προσπάθεια προκειμένου να εξεταστεί το εάν η επιθανάτια εμπειρία είναι 

πράγματι αντιληπτή και αποθηκευμένη εμπειρία, και όχι μια φανταστική επινόηση, 

έγινε από τους Palmieri et al. το 2014, στη βάση της θεωρίας ότι η υψηλή alpha και 

gamma εγκεφαλική δραστηριότητα μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν δείκτη αληθινών 

μνημών. Για την εξέταση αυτή χρησιμοποιήθηκε ένα κλινικό πρωτόκολλο βασισμένο 

στην ύπνωση. Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιήθηκε  προκειμένου να βελτιωθεί η 

ανάκληση της μνήμης και να μειωθούν τυχόν ανακρίβειες, σε συνδυασμό με 

ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα (EEG) και με σκοπό να ερευνηθούν τα χαρακτηριστικά 

των μνημών των επιθανάτιων εμπειριών και οι νευρωνικοί τους δείκτες 

συγκρινόμενοι με μνήμες αληθινών και φανταστικών γεγονότων. Τα ευρήματα της 

έρευνας έδειξαν ότι οι μνήμες των επιθανάτιων εμπειριών ήταν παρόμοιες με 

πραγματικές μνήμες, από την άποψη του πλούτου των λεπτομερειών, της 

αυτοαναφορικότητας και της συναισθηματικής πληροφορίας. Οι επιθανάτιες μνήμες 

ήταν συνδεδεμένες με τη theta συχνότητα (δείκτης επεισοδιακής μνήμης), η 

επανάκλησή τους σχετιζόταν με την delta συχνότητα (ένδειξη διαδικασιών, όπως 

αναπόληση παρελθόντος, αλλά και εκστατικών καταστάσεων, όπως οι 

ψευδαισθήσεις), αποτελέσματα που υποδεικνύουν ότι σε ένα φαινομενολογικό 

επίπεδο οι επιθανάτιες μνήμες δεν μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμες με 

φανταστικές αναμνήσεις και ότι σε νευρωνικό επίπεδο οι πρώτες είναι 

αποθηκευμένες σαν επεισοδιακές μνήμες γεγονότων που βιώθηκαν σε μια ιδιόμορφη 

συνειδησιακή κατάσταση. Τα δεδομένα που υποστηρίζουν την ύπαρξη νευρωνικών 

αντιστοίχων του φαινομένου δεν είναι κατ’ ανάγκη ενάντια σε μια πιο πνευματική 

θεωρία. Στην πραγματικότητα, τα ευρήματα υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας 

νευρωνικής στήριξης που επιτρέπει μνημονική εγκεφαλική παγίωση, καθώς ο 

εγκέφαλος φαίνεται να είναι μερικώς λειτουργικός, ασχέτως με την ισοηλεκτρική 

γραμμή του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG), όπως προτείνεται από ποικίλες 

έρευνες (Palmieri et al. 2014, σ. 14). 
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Ο Parnia (2014), στην επισκόπηση που κάνει σχετικά με την ψυχική και γνωσιακή 

εμπειρία του θανάτου, αφού περιγράφει τη φυσιολογία του θανάτου καθώς και 

σύγχρονους τρόπους μείωσης της διάρκειας και των επιπτώσεων του ισχαιμικού 

επεισοδίου, εξετάζει μια επιπλέον παράμετρο για τη φύση των επιθανάτιων 

εμπειριών. Ο ίδιος βασίζεται σε μια έρευνα του Thonnard προκειμένου να απαντήσει 

με έναν διαφορετικό τρόπο στο αν οι επιθανάτιες εμπειρίες αποτελούν μια αληθινή 

εμπειρία ή ένα φανταστικό γεγονός. Η έρευνα στην οποία αναφέρεται χρησιμοποιεί 

την αρχή ότι οι μνήμες φανταστικών γεγονότων είναι διαφορετικές από τις μνήμες 

πραγματικών γεγονότων, καθώς οι πρώτες έχουν λιγότερα φαινομενολογικά 

χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, οι μνήμες φανταστικών γεγονότων 

περιλαμβάνουν λιγότερες αντιληπτικές (οπτικές, ακουστικές, γευστικές και 

οσφρητικές), χωροχρονικές λεπτομέρειες και συναισθηματικές πληροφορίες. Από την 

έρευνα, στην οποία συνέκρινε φανταστικές και πραγματικές μνήμες ασθενών που 

επανήλθαν από κώμα, φάνηκε ότι οι μνήμες επιθανάτιων εμπειριών είχαν 

περισσότερα χαρακτηριστικά που σχετίζονταν με μνήμες πραγματικότητας παρά με 

μνήμες φαντασίας, περιλάμβαναν περισσότερες αυτοαναφορικές και 

συναισθηματικές πληροφορίες, και είχαν μεγαλύτερη διαύγεια. Ως εκ τούτου, 

προκύπτει ότι η μνήμη των επιθανάτιων εμπειριών είναι διαφορετική από τις 

φανταστικές μνήμες. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από τους Moore 

& Greyson (2017) σε μια έρευνα με 122 άτομα που βίωσαν επιθανάτια εμπειρία. 

Χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα ερωτηματολογίων για χαρακτηριστικά μνημών 

μεταξύ τριών, κοινής χρονικής περιόδου συνθηκών: της επιθανάτιας εμπειρίας, ενός 

πραγματικού γεγονότος και ενός φανταστικού γεγονότος. Οι ερευνητές έδειξαν ότι οι 

μνήμες των επιθανάτιων εμπειριών ήταν πιο «πραγματικές» και από τις μνήμες των 

αντίστοιχων πραγματικών γεγονότων.   

Ο Parnia αναφέρεται, επίσης, σε μια μεγάλη διεθνή έρευνα, την AWARE, στο 

πλαίσιο της οποίας επιχειρήθηκε να ελεγχθεί και να επαληθευθεί ο χρόνος της 

επίγνωσης και της συνειδητότητας κατά τη διάρκεια της καρδιακής προσβολής. 

Παρότι μόνο το 2% των επιζώντων από την καρδιακή ανακοπή βρέθηκαν να έχουν 

ανάκληση μιας εξωσωματικής εμπειρίας, τουλάχιστον σε μια περίπτωση από αυτές η 

ανακληθείσα εμπειρία που αναφερόταν σε γεγονότα που συνέβαιναν στην αίθουσα 

καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης επαληθεύτηκε ως έγκυρη, σωστή και συνεπής 

με τα πραγματικά γεγονότα. Προφανώς, χρειάζεται μια ευρύτερη μελέτη για την 
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οπτική επίγνωση, τη συμβατή με εξωσωματικές εμπειρίες, προκειμένου να εξαχθούν 

καταληκτικά συμπεράσματα. Ο Parnia, επίσης, αναφερόμενος στη συσχέτιση 

θρησκευτικών εμπειριών και κρίσεων κροταφικού λοβού, σημειώνει ότι οι 

επιθανάτιες εμπειρίες είναι αρκετά ανόμοιες φαινομενολογικά με τα χαρακτηριστικά 

της επιληψίας κροταφικού λοβού. Θεωρεί ότι η τάση κατηγοριοποίησης όλων των 

θρησκευτικών εμπειριών ως ψευδαισθητικών ή παραισθητικών, με βάση την 

παρατήρηση ότι τυχαίνει να περιέχουν θρησκευτικά σύμβολα, συνιστά 

υπεραπλούστευση, δεδομένων των περιορισμών της νευροεπιστήμης να προσδιορίζει 

την πραγματικότητα και το νόημα της ανθρώπινης εμπειρίας. Ο ίδιος επισημαίνει το 

πρόβλημα δυσκολίας διαχωρισμού, από τη μια μεριά ψευδαισθητικών ή απατηλών 

εμπειριών που περιέχουν διακεκριμένα θρησκευτικά σύμβολα και, από την άλλη, 

πραγματικά βαθέων θρησκευτικών/μυστικιστικών εμπειριών που οδηγούν σε 

μεγαλύτερη ταπείνωση, υψηλότερα επίπεδα αλτρουισμού, λιγότερο φόβο θανάτου, 

μεγαλύτερη σύνδεση με την οικογένεια και την κοινωνία και ένα εξολοκλήρου θετικό 

μεταμορφωτικό αποτέλεσμα. Ένα καθολικό χαρακτηριστικό των επιθανάτιων 

εμπειριών είναι το άρρητο του βιώματος. Η διήγηση, η οποία αποτελεί τη μοναδική 

πηγή δεδομένων γι’ αυτές τις εμπειρίες, είναι μια βεβιασμένη και παραμορφωτική 

μεταφορά μιας εμπειρίας για την οποία δεν υπάρχουν γλωσσικές υποδομές 

προκειμένου αυτή να περιγραφεί. Αν υποθέσουμε ότι το άρρητο αυτών των εμπειριών 

σχετίζεται με τους περιορισμούς του ανθρώπινου εγκεφάλου και των αισθητηριακών 

οργάνων να αντιληφθούν την πραγματικότητα και ότι αυτή η εμπειρία 

πραγματοποιείται σε μια στιγμή αποχωρισμού από αυτά τα περιορισμένα μέσα, η 

επιστροφή σε αυτά καθιστά αδύνατη την περιγραφή των όσων συλλαμβάνονται εν 

απουσία τους. Η δυσκολία στον προσδιορισμό του θανάτου επιδεινώνει την 

προσέγγιση των επιθανάτιων εμπειριών. Ο Parnia προτείνει την αποδέσμευση των 

εμπειριών που συμβαίνουν κατά το χρόνο μιας καρδιακής προσβολής από τους 

διφορούμενους όρους επιθανάτια εμπειρία (NDE) και εξωσωματική εμπειρία (OBE) 

και την μετονομασία τους σε «εμπειρίες πραγματικού θανάτου» (Actual Death 

Experience-ADE). Ο ίδιος θεωρεί ότι η μελέτη τους αποτελεί την πιο έγκυρη και 

επιστημονική μελέτη της ψυχικής εμπειρίας του θανάτου και προτρέπει στο να 

βασίζονται οι μελλοντικές έρευνες σε δεδομένα από εμπειρίες που προκύπτουν κατά 

την καρδιακή ανακοπή καθώς τα εμπλεκόμενα άτομα δεν βρίσκονται απλά κοντά 
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στον θάνατο, αλλά έχουν περάσει βιολογικά μέσα από ορισμένα στάδια28 της ίδιας 

της διαδικασίας του θανάτου (Parnia 2014, σσ. 84-85). 

5.3. Περιορισμοί νευροεπιστημονικών, βιολογικών και ψυχολογικών 

προσεγγίσεων  

Οι θεωρητικές προτάσεις που αναφέρθηκαν παρουσιάζουν κάποιους περιορισμούς 

που σύμφωνα με τον Parnia (2014) μπορεί να χωριστούν σε 3 κατηγορίες: (1) Οι 

προτάσεις αυτές αποτελούν θεωρητικές υποθέσεις χωρίς υποστηρικτικά ερευνητικά 

δεδομένα. (2) Υπάρχουν αδύναμα δεδομένα συσχετισμών (όπως, π.χ., σχετικά με την 

ενδορφίνη, την υποξία, την υπερκαπνία ή την παρεμβολή REM). (3) Πολλές φορές 

γίνεται εσφαλμένη χρήση των όρων επιθανάτια και εξωσωματική εμπειρία για να 

χαρακτηριστούν άλλες, φαινομενολογικά όμοιες εμπειρίες (Parnia 2014, σσ. 78−9). 

Ακόμα, οι επιθανάτιες εμπειρίες παρουσιάζουν ιδιαίτερη προβληματικότητα στην 

εξέτασή τους, καθώς έχουν απροσδόκητο χαρακτήρα και συνήθως τη στιγμή της 

εξέλιξής τους διακυβεύεται και η ζωή του υποκειμένου. Κατά κύριο λόγο η κρίσιμη 

κατάσταση του ασθενούς αλλά και το απρόβλεπτο της εμφάνισης μιας επιθανάτιας 

εμπειρίας στερεί από τους ερευνητές τη δυνατότητα για ικανοποιητικό αριθμό 

νευροαπεικονιστικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της εμπειρίας. Προς το παρόν δεν 

υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν ικανοποιητικά τις φυσιολογικές, 

νευροχημικές και νευρο-ανατομικές υποθέσεις που προτείνονται για την εξήγηση των 

επιθανάτιων εμπειριών. Οι προτεινόμενες υποθέσεις συνίστανται κυρίως σε εικασίες 

σχετικά με το τι μπορεί να συμβαίνει κατά τη διάρκεια αυτών των φαινομένων 

(Bonilla 2011). 

Ο French, ήδη από το 2005, σε κριτική ανασκόπηση των νευροεπιστημονικών 

υποθέσεων που διατυπώθηκαν παραπάνω είχε, επίσης, επισημάνει τους 

προβληματισμούς του. Ο French αναγνωρίζει την πιθανότητα ότι κάποιες αναφορές 

επιθανάτιων εμπειριών είναι βασισμένες σε ψευδείς μνήμες. Αυτές σχηματίζονται 

στην προσπάθεια του νου να γεμίσει εκ των υστέρων το κενό μετά από μια περίοδο 

διαταραγμένης δραστηριότητας του εγκεφαλικού φλοιού που ακολουθήθηκε και από 

εγκεφαλική αδράνεια. Το φαινόμενο αυτό το είχε επισημάνει ο ίδιος 4 χρόνια πριν, 

                                                           
28 Τα στάδια αυτά βρίσκονται πριν την νεκρική ακαμψία και την έναρξη αποσύνθεσης, αλλά 

περιλαμβάνουν παντελή έλλειψη αποκρισιμότητας, αναπνευστικής και καρδιακής λειτουργίας καθώς 

και εντοπίσιμων από το απλό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα εγκεφαλικών ρυθμών, συνθήκες υπέρ 

αρκετές για να διαπιστωθεί ένα άτομο νεκρό. 
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βασιζόμενος στην παρατήρηση αλλαγών στη μαρτυρία ατόμων, μέσα σε διάστημα 

δύο ετών, που είχαν δηλώσει ότι δεν είχαν κάποια μεταθανάτια εμπειρία και στην 

συνέχεια παραδέχτηκαν το αντίθετο. Ωστόσο, η αλλαγή της μαρτυρίας, όπως 

αναφέρει ο ίδιος ο French, ίσως και να οφείλεται στον φόβο των ασθενών να 

εκφράσουν τα όσα βίωσαν. Ο French διαπιστώνει ότι καμία από τις δύο κυρίαρχες 

θεωρίες, ούτε η νευροεπιστημονική ούτε η υπερβατική, έχουν ακλόνητες αποδείξεις 

για την ευστάθεια των θέσεών τους και ότι οι τελευταίες έρευνες, όπως αυτή του 

Greyson το 2003 και του Parnia το 2001, είτε δεν συλλέγουν δεδομένα σχετικά με 

αυτές τις δύο θεωρίες, είτε διαθέτουν ένα εξαιρετικά μικρό δείγμα για οποιοδήποτε 

έγκυρο συμπέρασμα. Κατά συνέπεια, ο French προτείνει ότι η μελλοντική έρευνα 

πρέπει να επινοήσει τρόπους για να επιβεβαιώσει το πότε πραγματοποιείται μια 

επιθανάτια εμπειρία, ώστε να ξεχωρίσει μία από τις δύο κύριες υποθέσεις. Εάν 

πράγματι τέτοιες εμπειρίες συμβαίνουν, όπως κάποιοι υποστηρίζουν, κατά τη 

διάρκεια μιας περιόδου ισοηλεκτρικής γραμμής στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 

(EEG) χωρίς να υπάρχει φλοιϊκή δραστηριότητα, τότε η σύγχρονη νευροεπιστήμη θα 

χρειαστεί μια σοβαρή αναθεώρηση. Το ίδιο θα ισχύει αν η εξωσωματική εμπειρία, 

είτε εντός μιας επιθανάτιας εμπειρίας είτε ανεξάρτητα από τέτοια εμπειρία, φανεί ότι 

είναι αληθινή. Παρ’ όλα αυτά, και οι δύο ισχυρισμοί παραμένουν ανοιχτοί προς 

αμφισβήτηση (French 2005, σ. 365).  

Η πιο οργανωμένη κριτική, όμως, που ασκείται στις απόλυτες νευροεπιστημονικές 

προσεγγίσεις είναι αυτή των Enrico Facco και Christiano Agrillo. Η βασική τους 

τοποθέτηση και αίτημα είναι ότι ο σκοπός της επιστήμης συνίσταται στο να 

αντικρούει τα δόγματα. Παρ’ όλα αυτά, δόγματα δημιουργούνται και όταν μη 

αποδεδειγμένα αξιώματα οδηγούν σε απόρριψη δεδομένων ασύμβατων με αυτά τα 

αξιώματα. Στην περίπτωση των επιθανάτιων εμπειριών, συχνά οι προτεινόμενες 

ψυχοβιολογικές ερμηνείες των φαινομένων υποστηρίζουν ότι πρόκειται για 

αποκλειστικά υποπροϊόντα στρεβλής εγκεφαλικής λειτουργίας, αλλά σχετικά 

δεδομένα που είναι ασύμβατα με την κυρίαρχη αναγωγική θέση συχνά 

απορρίπτονται. Οι συγγραφείς αναφέρουν τις κύριες επιστημονικές υποθέσεις για την 

ερμηνεία των επιθανάτιων εμπειριών και επισημαίνουν τα όρια μεταξύ των 

πραγματικών δεδομένων και των ερμηνευτικών σοφιστειών.  

Συγκεκριμένα, σε ένα συμβάν αιφνίδιας οξείας εγκεφαλικής βλάβης, όπως η 

καρδιακή προσβολή, δεν υπάρχει χρόνος για μια εμπειρία θέασης τούνελ που να 
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οφείλεται σε δυσλειτουργία του αμφιβληστροειδούς, δεδομένου ότι ο εγκέφαλος είναι 

σημαντικά πιο ευαίσθητος στην ανοξία και την ισχαιμία από τα περιφερειακά όργανα. 

Η παθοφυσιολογία της  εγκεφαλικής βλάβης δεν συνεπάγεται ισχαιμία του 

αμφιβληστροειδούς. Τα συμπτώματα σταδιακής απώλειας της όρασης κατά τη 

λιποθυμία λόγω αρτηριακής υπότασης δεν φαίνεται να σχετίζονται με την περιγραφή 

του τούνελ των επιθανάτιων εμπειριών. Η σταδιακή απώλεια της όρασης φαίνεται να 

είναι μια απλούστερη μεταβατική αίσθηση που συνήθως ακολουθείται από black out 

και αυτό καθιστά την υπόθεση του αμφιβληστροειδούς σαν την κεντρική υπόθεση για 

την όραση τούνελ εύλογη, στην καλύτερη περίπτωση, μόνο σε πιλότους και σε 

πτώσεις από μεγάλο ύψος. Τα ενδογενή οπιοειδή που πιθανόν να απελευθερώνονται 

σε κρίσιμες συνθήκες είναι αδύναμα παραισθησιογόνα και μπορούν να παράξουν 

ζωντανές εμπειρίες σε συνδυασμό με γνωσιακή σύγχυση. Παρ’ όλα αυτά, επιθανάτιες 

εμπειρίες δεν μαρτυρούνται από ασθενείς που χρησιμοποιούν οπιοειδή για την 

καταπολέμηση ισχυρού πόνου. Φάνηκε, επίσης, ότι η χορήγηση φαρμάκων είναι 

ανεξάρτητη από την εμφάνιση επιθανάτιας εμπειρίας σε παιδιά. Υπάρχουν κάποιες 

ομοιότητες με εμπειρίες που προκαλούνται από ψυχεδελικά ναρκωτικά (DMT και 

ayahuasca), αλλά οι διαφορές είναι αξιοσημείωτες, πράγμα που αποτρέπει την 

ερμηνεία των επιθανάτιων εμπειριών σαν ένα απλό υποπροϊόν απελευθέρωσης 

συγκεκριμένων νευροδιαβιβαστών. Εγκεφαλικές βλάβες, καταστροφή από 

διεγερσιμοτοξικότητα και το σύνολο των φαρμακευτικών παρενεργειών μπορεί να 

οδηγήσουν σε μια εικόνα παραληρήματος που, όμως, τόσο η κλινική του εικόνα, όσο 

και το περιεχόμενο της εμπειρίας, το διαφοροποιούν ολοκληρωτικά από τις 

επιθανάτιες εμπειρίες. 

Αναφορικά με τα ευρήματα που συσχετίζουν τις επιθανάτιες εμπειρίες με βλάβη στον 

κροταφικό φλοιό, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι οι έρευνες θα πρέπει να 

επαναληφθούν με ομάδα ελέγχου αποτελούμενη από άτομα που έχουν ζήσει 

απειλητικά για τη ζωή γεγονότα χωρίς την εμφάνιση επιθανάτιας εμπειρίας, και όχι 

από υγιή άτομα. Και αυτό διότι μια κροταφική δυσλειτουργία σε ασθενείς που 

αναφέρουν επιθανάτια εμπειρία μπορεί να είναι απλά αποτέλεσμα του επεισοδίου 

χωρίς καμία σχέση αιτίου-αποτελέσματος με τις επιθανάτιες εμπειρίες. Όσο για την 

υπόθεση εισβολής της φάσης REM, αυτή δεν είναι συμβατή με την καρδιακή 

προσβολή, καθώς πρόκειται για μια συνθήκη κατά την οποία η εγκεφαλική 

δραστηριότητα είναι σιωπηλή. Παρ’ όλα αυτά είναι μια νευροφυσιολογική όψη 
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εμπειριών που μπορεί να συμβαίνουν σε μη κρίσιμες συνθήκες. Επίσης, μελετητές 

που πρότειναν την εισβολή της φάσης REM δεν έχουν καταλήξει για το αν τα 

συμπτώματα πραγματοποιήθηκαν πριν ή μετά την επιθανάτια εμπειρία. Ίσως, λοιπόν, 

να αποτελούν παρεπόμενα της επιθανάτιας εμπειρίας. Οι συγγραφείς, βασιζόμενοι 

στα υπάρχοντα δεδομένα, υποστηρίζουν ότι οι επιθανάτιες εμπειρίες δεν 

προϋποθέτουν εγκεφαλικές διαταραχές, αν και νευροβιολογικές ερμηνείες υπονοούν 

μια τέτοια αναγκαιότητα. Επίσης, αναφέρουν ότι παράγοντες όπως η διάρκεια της 

καρδιακής προσβολής και της απώλειας της συνείδησης, η διασωλήνωση και η 

χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή, καθώς και οι ψυχολογικοί παράγοντες, φάνηκαν 

να είναι μη-σχετιζόμενοι παράγοντες με την εμφάνιση των επιθανάτιων εμπειριών. 

Είναι σημαντικό για τους συγγραφείς να αποφευχθεί το ρίσκο της εμπλοκής κάποιας 

πεποίθησης, είτε επιστημονικής είτε άλλης, πριν να υπάρξουν καθοριστικά δεδομένα 

προς οιαδήποτε κατεύθυνση. Επίσης, η απόρριψη οποιασδήποτε παραφυσικής όψης 

στις επιθανάτιες εμπειρίες είναι προβληματική, καθώς η ύπαρξη του παραφυσικού 

παράγοντα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ένδειξη των ορίων μεταξύ του τι είναι όντως 

γνωστό και κατανοητό και του τι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Είναι ορθότερο, 

σύμφωνα με τους συγγραφείς, να καλωσορίζονται αποδείξεις πιθανώς ικανές να 

ανασκευάσουν τις παρούσες θεωρίες. Το ερώτημα του κατά πόσον η ισοηλεκτρική 

γραμμή στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG) δείχνει όντως σιωπηλή εγκεφαλική 

λειτουργία δεν είναι το σωστό ερώτημα, καθώς υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις για 

το ότι η συνειδητή κατάσταση διαμεσολαβείται από μια μεγάλης κλίμακας 

αλληλουχία στην gamma συχνότητα που συνδέεται με διαφορετικές φλοιϊκές 

περιοχές και περιοδική δραστηριότητα μεταξύ φλοιού και θαλαμοφλοιϊκών βρόγχων, 

με αντιληπτικές περιόδους της τάξης των 80-100 msec. Η απώλεια της συνείδησης, 

λοιπόν, μπορεί να συμβεί ακόμη και με διατηρούμενη ηλεκτροεγκεφαλική 

δραστηριότητα, ενώ στην περίπτωση της ισοηλεκτρικής γραμμής του ηλεκτροεγκε-

φαλογραφήματος ούτε εγκεφαλική λειτουργία ούτε ενδοεγκεφαλικές διασυνδέσεις 

συμβαίνουν.  

Ψυχολογικές θεωρίες περί προσδοκιών, επίσης, δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς 

άνθρωποι σε αιφνίδιες κρίσιμες καταστάσεις μπορούν να έχουν συνείδηση ότι 

βρίσκονται κοντά στον θάνατο. Στις περιπτώσεις αυτές, καθώς και σε περιπτώσεις 

εμφάνισης επιθανάτιων εμπειριών σε παιδιά μόλις τριών ετών, δεν μπορεί να 

υποστηριχθεί καμία υπόθεση σχετικά με προϋπάρχουσες φιλοσοφικές/θρησκευτικές 
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πεποιθήσεις ή με προσδοκία του θανάτου. Συσχετίσεις μεταξύ βρεγματο-κροταφικο-

ινιακού κόμβου και επιθανάτιων εμπειριών είναι εύλογες, αλλά δεν αποδεικνύουν 

απαραίτητα σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος μεταξύ των δύο. Οι συγγραφείς, 

αναφερόμενοι σε μια παραδεδομένη αναλογία μεταξύ επιθανάτιων εμπειριών και 

κάποιων ψυχικών διαταραχών, όπως το σύνδρομο Cotard, αναφέρουν ότι από 

φαινομενολογική άποψη το σύνδρομο Cotard φαίνεται ακριβώς το αντίθετο από τις 

επιθανάτιες εμπειρίες, καθώς το πρώτο αποτελεί μια ψευδαίσθηση ότι το άτομο είναι 

νεκρό ενώ είναι ζωντανό, αλλά το δεύτερο είναι η επίγνωση ότι κάποιος είναι 

συνειδητός και ζωντανός σε μια περίοδο που θεωρείται κλινικά νεκρός (Facco & 

Agrillo 2012, σ. 5). 

Ωστόσο, η εμπλοκή του κροταφικού λοβού στις επιθανάτιες εμπειρίες παραμένει 

μόνο μια υπόθεση, πολύ μακριά από απόδειξη, δεδομένου ότι η σύνδεση των 

επιθανάτιων εμπειριών με την επιληψία κροταφικού λοβού δεν υποστηρίζεται από 

κλινικές αποδείξεις. Συγκεκριμένα, στη δημοσίευση τους οι Facco Agrillo & Greyson 

αναφέρονται σε ηλεκτροεγκεφαλική (EEG) μελέτη των επιθανάτιων εμπειριών, η 

οποία δεν βρήκε κλινικά σημαντική επιληπτική δραστηριότητα, αλλά ανέφερε 

υποκλινική κροταφική δραστηριότητα που δεν υποδηλώνει επιληπτικές κρίσεις σε 

πέντε από τους 23 που βίωσαν μια επιθανάτια εμπειρία, ενώ σχεδόν το 80% των 

ατόμων αυτών δεν είχε τέτοιου είδους ασυνήθιστη δραστηριότητα στο 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (Facco, Agrillo & Greyson 2015, σσ. 7−8). Οι ίδιοι 

αναφέρουν ότι ο ηλεκτρικός ερεθισμός του κροταφικού λοβού μπορεί να προκαλέσει 

θραύσματα μουσικής ή ομιλιών, απομονωμένες εικόνες και επαναλαμβανόμενες 

σκηνές, φόβο ή άλλα αρνητικά συναισθήματα ή παράξενες παραμορφωμένες 

ονειρικές εικόνες που είναι αρκετά διαφορετικές από τις συνεκτικές επιθανάτιες 

εμπειρίες. Επίσης, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, οι εξωσωματικές εμπειρίες που μπορεί 

να προκληθούν από τον ερεθισμό του κροταφικού λοβού έχουν λανθασμένα 

χαρακτηριστεί έτσι, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για σωματικές 

ψευδαισθήσεις οι οποίες, αντίθετα από τις επιθανάτιες εμπειρίες, δεν περιλαμβάνουν 

αντίληψη από μια οπτική προοπτική μακριά από το σώμα, δεν περιλαμβάνουν 

επιβεβαιωμένη αντίληψη αντικειμένων που δεν είναι ορατά από το φυσικό σώμα, και 

εξαφανίζονται όταν τα μάτια είναι κλειστά. Οι Facco et al., αναφερόμενοι στην 

ανακάλυψη ότι οι εγκέφαλοι των αρουραίων διατηρούν νευροφυσιολογική 

δραστηριότητα για 30 sec μετά την καρδιακή προσβολή, υποστηρίζουν ότι αυτή η 
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ανακάλυψη προσφέρει καλύτερη κατανόηση για τις νευρωνικές διεργασίες που 

συνοδεύουν τον εγκεφαλικό θάνατο στα θηλαστικά, αλλά ο ισχυρισμός ότι οι 

επιθανάτιες εμπειρίες μπορούν να εξηγηθούν από αυτή τη νευρωνική δραστηριότητα 

δεν είναι εγγυημένος (σ. 9). Σε αντίθεση με τους εγκεφάλους των αρουραίων, έρευνες 

δείχνουν ότι η ανθρώπινη εγκεφαλική δραστηριότητα μετά από την καρδιακή 

προσβολή μειώνεται και τερματίζεται μέσα σε 6 με 7 δευτερόλεπτα χωρίς κανένα 

κύμα δραστηριότητας. Οι ερευνητές επισημαίνουν τις μεθοδολογικές διαφορές του 

πειράματος με τους αρουραίους και των συνθηκών που επικρατούν κατά την 

πραγματοποίηση μιας αληθινής καρδιακής προσβολής και επισημαίνουν ότι η 

μεγαλύτερη έλλειψη του πρώτου πειράματος είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν 

μπορούμε να γνωρίζουμε αν οι αρουραίοι είχαν επιθανάτια εμπειρία (σ. 9). 

Αναφορικά με το μοντέλο της κεταμίνης, οι συγγραφείς σημειώνουν ότι ο βασικός 

ερευνητής αυτού του μοντέλου, ο Jansen, που έκανε δημοφιλή αυτήν την εκδοχή, 

μετά από πολλά χρόνια έρευνας καταλήγει στο ότι η κεταμίνη δεν προκαλεί 

επιθανάτια εμπειρία αλλά την καθιστά πιο προσιτή. Πράγματι το παράδειγμα του 

Jansen παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω της ραγδαίας αναθεώρησης της 

απόλυτα υλιστικής-αναγωγικής προσέγγισής του για την ανάδυση των επιθανάτιων 

εμπειριών. Ο ίδιος γράφει: «Μετά από 12 χρόνια μελέτης της κεταμίνης πιστεύω 

πλέον ότι αδιαμφισβήτητα υπάρχει ψυχή, η οποία είναι ανεξάρτητη από την εμπειρία. 

Υπάρχει όταν γεννιόμαστε και μπορεί να συνεχίζει να υπάρχει όταν πεθαίνουμε. Η 

κεταμίνη είναι μια πύλη σε έναν χώρο στον οποίο κανονικά δεν μπορούμε να 

εισέλθουμε. Αυτό σίγουρα δεν αποτελεί απόδειξη ότι αυτός ο χώρος δεν υπάρχει» 

(Jansen 1997, σ. 95). 

  Οι Facco et al., αναφερόμενοι σε σπάνια περιστατικά συνειδητής επίγνωσης που 

ξεπερνά τα τρία λεπτά, όπως επαληθεύτηκε εκ των υστέρων από το ιατρικό 

προσωπικό, υποστηρίζουν ότι γεγονότα σαν αυτά δεν μπορούν να αγνοηθούν εξαιτίας 

της σπανιότητάς τους ή της φαινομενικής τους ασυμβατότητας με την τρέχουσα 

άποψη για τη σχέση νου και σώματος. Υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα είναι 

επιστημολογικής φύσης και προκύπτει από πιθανή κατάχρηση του αναγωγισμού που 

οδηγεί στον  a priori  αποκλεισμό κάθε στοιχείου  που είναι ασύμβατο  με τα ευρέως 

αποδεκτά αξιώματα, πράγμα που αναπόδραστα οδηγεί σε μια δογματική διολίσθηση. 

Για τις εμπειρίες αυτές που περιβάλλονται με τον όρο παραφυσικές είναι απαραίτητη 

η εκτίμηση τόσο της πραγματικότητάς τους όσο και της συχνότητας με την οποία 
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αυτές εμφανίζονται, όσο δύσκολο και αν είναι να προσεγγιστούν.  Αυτές οι εμπειρίες, 

ανάμεσά τους και οι επιθανάτιες, μπορούν να είναι είτε υπάρχουσες είτε ανύπαρκτες. 

Αν δεν υπάρχουν απορρίπτονται. Αν όμως υπάρχουν, η σημασία και οι μηχανισμοί 

τους πρέπει να γίνουν κατανοητοί (Facco et al. 2015, σσ. 12−3).  Η κατανόηση των 

μηχανισμών τους μπορεί να απαιτεί ανακάλυψη άγνωστων νόμων της φύσης, παρ’ 

όλα αυτά δεν επιτρέπεται να απορριφθούν ως άσχετες ή μη πραγματικές απλώς και 

μόνο επειδή είναι πέρα από τις σύγχρονες μεθόδους επιστημονικής έρευνας. Οι 

επιθανάτιες εμπειρίες μπορούν να αξιολογηθούν και να γίνουν κατανοητές μόνο με 

συγκερασμό της πρωτοπρόσωπης και της τριτοπρόσωπης οπτικής, με το μοίρασμα του 

περιεχομένου και του νοήματος των εμπειριών και τη διασταύρωσή τους με 

νευρωνικούς συσχετισμούς, μια προσέγγιση που εισήχθη από τον Varela (1996) και 

βρίσκει σύμφωνο και τον  Chalmers (2013). 

Η ερμηνεία των επιθανάτιων εμπειριών είναι ένα θέμα που προξενεί έντονες 

αντιπαραθέσεις στην προσπάθεια να δοθεί μια καταληκτική απάντηση στα αίτια και 

τη φύση τους. Ωστόσο, κάποιοι μελετητές, όπως ο Rodabaugh, υποστηρίζουν ότι οι 

μεταφυσικές, οι  νευροφυσιολογικές και οι κοινωνικο-ψυχολογικές προσεγγίσεις για 

την κατανόηση των επιθανάτιων εμπειριών δεν είναι κατ’ ανάγκη 

αλληλοαποκλειόμενες και ότι η απόρριψη εναλλακτικών εξηγήσεων είναι 

προβληματική. Η ιδιαιτερότητα των επιθανάτιων εμπειριών ίσως υποδεικνύει ότι τα 

σύγχρονα πρότυπα της φυσιολογίας ενδεχομένως να πρέπει να ξεπεραστούν και να 

διερευνηθούν άλλες εξηγήσεις για αυτά τα φαινόμενα. Οι επιθανάτιες εμπειρίες 

ανοίγουν ένα τεράστιο πεδίο συζήτησης για τη φύση της συνείδησης. Στη συζήτηση 

αυτή λαμβάνουν μέρος όχι μόνο νευροφυσιολόγοι και βιολόγοι αλλά και γιατροί, 

φυσικοί, ψυχολόγοι και φιλόσοφοι.  

5.4. Προσέγγιση των  ανεξήγητων συνειδησιακών φαινομένων από τη 

μεριά του κυρίαρχου μοντέλου του  παραδοσιακού υλιστικού 

αναγωγισμού.  

Οι επιθανάτιες εμπειρίες φαίνεται ότι έχουν κάποια χαρακτηριστικά που κρίνονται 

ανεξήγητα από την κλασσική υλιστική αναγωγική προσέγγιση, καθώς αποτελούν 

πρόκληση για το πώς αυτή η προσέγγιση αντιμετωπίζει τη σχέση νου και εγκεφάλου. 

Τα ανεξήγητα χαρακτηριστικά μπορούν να συνοψιστούν στην εμφάνιση ζωηρής και 

περίπλοκης νοητικής δραστηριότητας, αίσθησης και μνημονικού σχηματισμού κάτω 

από συνθήκες ελλειμματικής εγκεφαλικής δραστηριότητας. Το ζήτημα δεν είναι αν 
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υπάρχει εγκεφαλική δραστηριότητα κάποιου είδους, όπως υποστηρίζει ο Greyson 

(2010), αλλά αν υπάρχει εγκεφαλική δραστηριότητα τέτοια που να έχει αναγνωριστεί 

από τους σύγχρονους νευροεπιστήμονες σαν απαραίτητη συνθήκη για συνειδητή 

εμπειρία. Παρά τις επιφυλάξεις νευροεπιστημόνων σχετικά με το χρόνο 

πραγματοποίησης των επιθανάτιων εμπειριών στις περιπτώσεις καρδιακής 

προσβολής, υπάρχουν πολλές ενδείξεις για το ότι η περίοδος πραγματοποίησής τους 

ταυτίζεται με αυτήν του ισχαιμικού επεισοδίου. Ακόμη, στην περίπτωση των 

επιθανάτιων εμπειριών, η ακριβής και λεπτομερής αντίληψη που φαίνεται να υπάρχει 

από μια εξωσωματική οπτική γωνία δεν φαίνεται να δικαιολογείται από μια 

επιμένουσα ακουστική ικανότητα που διαθέτει ο ασθενής για όσο είναι αναίσθητος, 

ούτε από την ανάμνηση επεισοδίων που κάποιος ενδεχομένως έχει δει ακριβώς πριν 

χάσει τις αισθήσεις του ή λίγο μετά την επανάκτησή τους, ούτε από προσδοκίες 

σχετικά με το τι πιθανόν να συνέβη κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Ακόμη, η 

επιθανάτια εμπειρία δεν μπορεί να συγκριθεί με εμπειρίες ασθενών που διατηρούν 

κάποια ικανότητα επίγνωσης του περιβάλλοντος, αλλά είναι εντελώς διαφορετικές 

και συχνά εξαιρετικά δυσάρεστες, τρομακτικές και επώδυνες και ενέχουν κυρίως 

σύντομες και αποσπασματικές ακουστικές ή απτικές πληροφορίες και όχι οπτικές 

(Greyson 2010). Τέτοιοι εξηγητικοί μηχανισμοί είναι ακόμη λιγότερο αξιόπιστοι 

όταν, όπως συχνά συμβαίνει, συγκεκριμένα αισθητηριακά κανάλια που εμπλέκονται 

στις μαρτυρούμενες εμπειρίες έχουν μπλοκαριστεί στο πλαίσιο της χειρουργικής 

ρουτίνας, όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει όταν οπτικές εμπειρίες μαρτυρούνται από 

ασθενείς που τα μάτια τους ήταν κλειστά με ταινίες κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης 

περιόδου (Greyson 2010, σ. 41). Συγκριτική μελέτη περιγραφών της εμπειρίας μεταξύ 

ασθενών με καρδιακή προσβολή, με ή χωρίς επιθανάτια εμπειρία, έδειξε ότι το 80% 

των ασθενών χωρίς επιθανάτιες εμπειρίες έκανε τουλάχιστον ένα μεγάλο λάθος στην 

περιγραφή της διαδικασίας ανάνηψης ενώ κανένας από τους ασθενείς με επιθανάτια 

εμπειρία δεν έκανε λάθος, και το 19% αυτών έδωσε λεπτομερείς περιγραφές 

ιδιόμορφων ή μη-αναμενόμενων γεγονότων κατά τη διάρκεια της ανάνηψής τους 

(Sabom 1981). 

Ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση για τα υλιστικά μοντέλα αποτελούν περιπτώσεις 

ατόμων που αναφέρουν ότι ενώ βρίσκονταν «έξω από το σώμα τους» απέκτησαν 

γνώση για –επιβεβαιωμένα εκ των υστέρων– γεγονότα που συνέβησαν μακριά ή για 

γεγονότα που θα ήταν αδύνατο να συλλάβουν με τις κανονικές τους αισθήσεις, ακόμη 

κι αν ήταν σε πλήρη συνείδηση. Πολλοί άνθρωποι, επίσης, φαίνεται να συναντούν 
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αποθανόντες συγγενείς και φίλους. Οι υποθέσεις περί ψευδαισθήσεων ή περί 

προσδοκιών του ατόμου φαίνεται να μην ευσταθούν και δεν μπορούν να 

δικαιολογήσουν ούτε την εμφάνιση άγνωστων ατόμων, ούτε ατόμων που μέχρι τη 

στιγμή της εμπειρίας θεωρούνταν ζωντανά και κατόπιν έγινε γνωστό ότι ήταν ήδη 

νεκροί, ούτε και τη συνάντηση με άγνωστα άτομα που μετά την εμπειρία η έρευνα 

αποδεικνύει συγγενικά, συνήθως με την επίδειξη φωτογραφιών (Greyson 2010˙ Van 

Lommel 2011). Πώς όμως μπορούν να εξηγηθούν αυτά τα φαινόμενα αν δεν επαρκεί 

το υλιστικό-αναγωγικό μοντέλο; Οι προτάσεις που ακολουθούν φαίνεται να δείχνουν 

προς νέες κατευθύνσεις. Τα ανεξήγητα αυτά φαινόμενα, συμπεραίνει ο Greyson, 

μπορούν να εξηγηθούν μόνο με διευρυμένα μοντέλα του νου, τα οποία συμφωνούν 

περισσότερο με τις νέες θεωρίες της Φυσικής παρά με τις αρχές της κλασσικής 

Φυσικής οι οποίες έδειξαν τους περιορισμούς τους και αποδείχτηκαν ατελείς στις 

πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα (Greyson 2010˙ Van Lommel 2011). 

 

5.5. Θέσεις και αντιπαραθέσεις σχετικά με μια μη -τοπική (non-local)  

συνείδηση  

                                   Τhe river of knowledge has too often turned back on itself. 

Sir James Jeans 

Ο φυσικός, αστρονόμος και μαθηματικός Sir James Jeans, ήδη από το 1931,  

διαπιστώνει, ειδικά στον χώρο των φυσικών επιστημών, σχεδόν ομοφωνία στο ότι 

«το ποτάμι της γνώσης οδηγεί προς μια μη-μηχανιστική πραγματικότητα, το σύμπαν 

αρχίζει να μοιάζει περισσότερο με μια μεγίστη σκέψη παρά με μια μεγίστη μηχανή. Ο 

νους δεν μοιάζει πια με έναν τυχαίο εισβολέα στο βασίλειο της ύλης. Αρχίζουμε να 

υποπτευόμαστε ότι θα έπρεπε μάλλον να χαιρετίζεται σαν δημιουργός και 

κυβερνήτης – όχι βέβαια ο προσωπικός μας νους, αλλά ο νους μέσα στον οποίο 

υπάρχουν σαν σκέψεις τα άτομα από τα οποία ο προσωπικός μας νους αναπτύχτηκε» 

(Sir James Jeans 1931, σσ. 137-8). 

Ο Van Lommel, εξερευνώντας νέους δρόμους για την εξήγηση των επιθανάτιων 

εμπειριών και ειδικότερα των περιπτώσεων που συνοδεύονται από επιβεβαιωμένη 

αληθινή αντίληψη πέρα από τις φυσικές δυνατότητες του ατόμου, ερευνά τις 

επιπτώσεις της κβαντομηχανικής υπόθεσης του κβαντικού φυσικού Penrose για να 

εξηγήσει τη σχέση μεταξύ συνείδησης και εγκεφάλου. Στρέφεται επίσης και στους 
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υπολογισμούς του Berkowich, ο οποίος έκρινε τον εγκέφαλο απόλυτα ανεπαρκή ως 

προς την ικανότητα παραγωγής και αποθήκευσης όλων των πληροφοριακών 

διεργασιών οι οποίες συνδέονται με τις μνήμες και τους συνειρμούς της ζωής 

κάποιου. Όπως υποστηρίζει ο Berkowich, η πραγματοποίηση παραγωγής και 

αποθήκευσης όλων αυτών των διεργασιών και δεδομένων θα χρειαζόταν 1024 

λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο, κάτι που είναι απολύτως αδύνατο για τους νευρώνες 

μας. Ο Lommel συμπεραίνει ότι εφόσον ο εγκέφαλος δεν έχει αρκετή υπολογιστική 

ικανότητα για να παράξει και να αποθηκεύσει όλες τις μνήμες και συνειρμούς, ούτε 

έχει αρκετές ικανότητες ανάκτησης, φαίνεται να μην είναι ικανός να παράξει 

συνείδηση. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι όλες οι μαρτυρούμενες όψεις της συνείδησης 

κατά τη διάρκεια καρδιακής προσβολής φαίνεται να είναι ανάλογες με κβαντικά 

φαινόμενα29. Χρησιμοποιώντας συμπεράσματα του Romijn, εξηγεί ότι  η μεταβίβαση 

των πληροφοριών μέσα σε κάθε νευρώνα συμβαίνει κυρίως από τη διαφορά 

δυναμικού και, κατά τη διάρκεια της εγκεφαλικής δραστηριότητας, το σύνολο όλων 

των ηλεκτρικών πεδίων των δισεκατομμυρίων νευρώνων συνεχώς αλλάζει κάθε 

nanosecond από μεμονωμένες εκφορτίσεις διαφορετικών κάθε φορά νευρώνων. Ούτε 

ο αριθμός των νευρώνων, ούτε το ακριβές σχήμα των δενδριτών, ούτε η θέση των 

συνάψεων, ούτε η εκφόρτιση των μεμονωμένων νευρώνων φαίνεται να είναι κρίσιμης 

σημασίας για τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας της πληροφορίας. Αυτό που είναι 

κρίσιμης σημασίας είναι τα παράγωγα, φευγαλέα, υψηλής τάξης μοτίβα των 

μεταβαλλόμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που δημιουργούνται μαζί με τους 

δενδρίτες των εξειδικευμένων νευρωνικών δικτύων. Αυτά τα μοτίβα πρέπει να γίνουν 

αντιληπτά σαν το τελικό προϊόν μιας χαοτικής, δυναμικά κυβερνούμενης αυτο-

οργάνωσης, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως ένα συνεπές βιολογικό κβαντικό 

φαινόμενο. Ο Van Lommel καταλήγει στο ότι οι κβαντομηχανικές διαδικασίες έχουν 

κάποιο κρίσιμο ρόλο στη σύνδεση της συνείδησης και των μνημών εν γένει με τον 

εγκέφαλο και το σώμα. Μετά τη διατύπωση του Bohr για τις συμπληρωματικές όψεις 

του φωτός, ως κύματος και σωματιδίου, και το πείραμα του Aspect το 1982 (που 

έδειξε ότι υπό  κατάλληλες συνθήκες, υποατομικά σωμάτια, όπως τα ηλεκτρόνια, 

                                                           
29 Ο  Van Lommel αναφέρεται στην διπλή όψη της συνείδησης κατ’ αναλογία με την διπλή ιδιότητα 

του φωτός να έχει τόσο σωματιδιακή όσο και κυματική όψη. Παραλληλίζει τα πεδία της συνείδησης με 

τα φαινόμενα που συμβαίνουν σε έναν αόρατο, μη-τοπικό, πολυδιάστατο χώρο που δημιουργείται από 

κύματα πιθανοτήτων σε αντιδιαστολή με το σώμα που βρίσκεται στον «πραγματικό χώρο». Μαζί το 

σώμα και τα πεδία συνείδησης συνιστούν τις δύο συμπληρωματικές όψεις της συνείδησης.  
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μπορούν να αλληλεπιδρούν ακαριαία με άλλα υποατομικά σωμάτια ανεξάρτητα από 

την απόσταση που τα χωρίζει, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ένα επίπεδο 

πραγματικότητας του οποίου δεν είμαστε ενήμεροι, ότι υπάρχει μια διάσταση πέραν 

εκείνης μέσα στην οποία ζούμε), ο Van Lommel υποστηρίζει ότι όταν πεθαίνουμε, η 

διεπαφή (interface) μεταξύ συνείδησης και σώματος εξαφανίζεται καθώς η 

«σωματιδιακή» όψη της συνείδησης που ανήκει στο υλικό σώμα χάνεται, όμως η 

«κυματική» όψη της συνείδησης παραμένει. Οι Haesler & Beauregard απεικονίζουν 

τη σχέση νου και εγκεφάλου παραλληλίζοντας τον εγκέφαλο με μια συσκευή 

τηλεόρασης που λειτουργεί ως δέκτης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και τα 

μετατρέπει σε εικόνες και ήχους. Αν καταστραφεί ο δέκτης, χάνεται η ικανότητα 

αποκωδικοποίησης και μετάδοσης των σημάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα 

σήματα εκπομπής παράγονται από την τηλεόραση. Παρομοίως, η καταστροφή σε 

κάποια εγκεφαλική περιοχή αποδιοργανώνει τις ειδικές γνωστικές διεργασίες, για τις 

οποίες η συγκεκριμένη εγκεφαλική δομή είναι υπεύθυνη. Αυτή όμως ή 

αποδιοργάνωση δεν σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες γνωσιακές διεργασίες είναι 

αυστηρά αναγώγιμες στη νευρωνική δραστηριότητα της συγκεκριμένης περιοχής 

(Haesler & Beauregard  2013, σ. 201).  Η υποκειμενική εμπειρία και οι αντίστοιχες 

αντικειμενικές ιδιότητες είναι δύο θεμελιωδώς διαφορετικές εκδηλώσεις της ίδιας 

υποκείμενης πραγματικότητας και δεν μπορούν να αναχθούν η μια στην άλλη. Ο Van 

Lommel υποστηρίζει ότι η συνείδηση μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει σε μια άλλη 

διάσταση, σε έναν αόρατο και άυλο κόσμο στον οποίο περικλείονται όλο το 

παρελθόν το παρόν και το μέλλον30. Φυσικά, οι επιθανάτιες εμπειρίες δεν αποτελούν 

αδιάψευστη επιστημονική απόδειξη αυτού του συμπεράσματος, διότι οι άνθρωποι με 

επιθανάτιες εμπειρίες δεν πέθαναν, αλλά βρέθηκαν κοντά στον θάνατο με ένα μη-

λειτουργικό εγκέφαλο. Αλλά, κατά τον Van Lommel, αυτές οι εμπειρίες δείχνουν ότι 

η συνείδηση βιώνεται ανεξάρτητα από την εγκεφαλική λειτουργία και ότι το σώμα 

δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για συνειδητή εμπειρία (Van Lommel 2006, σ. 

148). 

                                                           
30 Ο Van Lommel στο σημείο αυτό φαίνεται ότι αναφέρεται σε μία υπόθεσή του, σύμφωνα με την 

οποία η συνείδηση, αποχωριζόμενη από το σώμα, μεταβαίνει σε μία διάσταση που δεν χαρακτηρίζεται 

από τους χωροχρονικούς περιορισμούς της ύλης και έτσι η συνείδηση αποκτά αιώνια διάρκεια. Φυσικά 

δεν είναι βέβαιο κατά πόσο η παραμονή της συνείδησης σε ένα πεδίο πιθανοτήτων σημαίνει και την 

έστω και μερικώς πραγμάτωσή της χωρίς την ύπαρξη ενός υλικού καμβά αποτύπωσης. 
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Η υπόθεση Penrose-Hameroff υποστηρίζει ότι η συνείδηση συμβαίνει σαν μια 

διαδικασία στο μεταίχμιο μεταξύ κβαντικών και κλασσικών κόσμων. Μετά τον 

θάνατο του σώματος, η κβαντική πληροφορία μπορεί να ανέλθει σε άλλες διαστάσεις 

και να συνεχίσει να υπάρχει έξω από τον εγκέφαλο, καθαρά σαν μοτίβα σε μια μη-

τοπική, μορφοκλασματική (fractal)-ολογραφική, χωροχρονική γεωμετρία που μπορεί 

να οριστεί σαν «κβαντική ψυχή» (Hameroff 1998). 

Ο Lanza (2010) ισχυρίζεται ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι απλά εργαλεία που ο νους 

μας χρησιμοποιεί για να υφάνει την πληροφορία σε μια συνεκτική εμπειρία. Ο ίδιος  

υιοθετεί την ερμηνεία των πολλαπλών κόσμων και θεωρεί ότι τα σύμπαντα 

εμπεριέχουν πολλαπλούς τρόπους για να πραγματοποιηθούν πολλά δυνατά σενάρια. 

Σε ένα σύμπαν το σώμα μπορεί να είναι νεκρό και σε ένα άλλο να συνεχίσει να 

υπάρχει απορροφώντας τη συνείδηση που μεταναστεύει σε αυτό το σύμπαν.  

Στον αντίποδα της άποψης του Van Lommel βρίσκονται οι Pregnolato & Pereira οι 

οποίοι προτείνουν δύο προσεγγίσεις για τις υλικές συσχετίσεις της κβαντικής 

συνείδησης στην περίπτωση του θανάτου. Η μία σχετίζεται με τις κβαντικές 

επιπτώσεις στις πρωτεΐνες, οι οποίες μετά τον εγκεφαλικό θάνατο μπορούν, σε 

διάφορα κύτταρα, να διατηρήσουν αναλλοίωτη την αναδίπλωση και το υδάτινο 

περιβάλλον τους και αποτελούν τη βάση της κβαντικής πληροφορίας. Η κβαντική 

συνείδηση επομένως μπορεί να διατηρηθεί μέχρι την ύπαρξη της τελευταίας 

αναδιπλωμένης πρωτεΐνης στο σώμα31. Η δεύτερη προσέγγιση θεωρεί ότι ένα μέρος 

της συνειδητής δραστηριότητας είναι συνδεδεμένο με τον σχηματισμό των 

δυναμικών στα συστήματα ηλεκτρολυτών σε περιβάλλον νερού, ιόντα και πρωτεΐνες, 

τα οποία μπορούν να συνεχίζουν να αλλάζουν για κάποιο διάστημα μετά τον 

εγκεφαλικό θάνατο. Οι Pregnolato & Pereira υποστηρίζουν ότι τα ιόντα που δεν 

επηρεάζουν το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, για παράδειγμα τα ιόντα ασβεστίου στα 

νευρογλοιακά κύτταρα, μπορούν πιθανώς ακόμη να διατηρήσουν μια κατάσταση 

χαμηλής εντροπίας (μεγάλης πληροφορίας). Επομένως, οι ίδιοι θεωρούν ότι κάποια 

εκδήλωση συναισθημάτων και άλλα συνειδητά φαινόμενα μπορούν να λάβουν χώρα 

μέχρι το σύστημα να βρεθεί σε μια μια ιοντική κατανομή Gauss, στην οποία κάθε 
                                                           
31 Η κβαντική συνείδηση σε αυτό το σημείο μπορεί να ειδωθεί σαν την πρωτο-συνείδηση του 

πανψυχισμού, δηλαδή δεν εμπεριέχει ένα επίπεδο αυτοσυνειδησίας, όπως αυτό που έχουν οι άνθρωποι 

αλλά ένα πρωταρχικό κβαντικό επίπεδο που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και στο οποίο δεν μπορεί 

να αποδοθεί καμία ανθρώπινη υποκειμενική εμπειρία αντίστοιχη των επιθανάτιων εμπειριών. 
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λειτουργικό φορτίο είναι απόν και η εντροπία βαίνει μεγιστοποιούμενη (και η 

πληροφορία ελαχιστοποιούμενη). Υποστηρίζουν, λοιπόν, τη δυνατότητα όψεων 

φθίνουσας κβαντικής συνείδησης μετά τον εγκεφαλικό θάνατο (Pregnolato & Pereira 

2016, σ. 969).   

Ο Van Lommel  δέχτηκε δριμύτατη κριτική από αρκετούς επιστήμονες, τόσο για την 

αξιοπιστία των ερευνών του, όσο και για τις προαναφερθείσες προτάσεις του. Στους 

επικριτές του ανήκουν, ο νευροβιολόγος Swaab, ο αναισθησιολόγος Woerlee, και ο 

γνωσιακός νευροεπιστήμονας Braithwaite. Ο Braithwaite ασκεί έντονη κριτική στον 

Van Lommel και την ιδέα της μη-τοπικότητας (non-locality) της συνείδησης, της 

θέσης δηλαδή ότι μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός συνείδησης και εγκεφάλου, καθώς 

μια τέτοια θέση αμφισβητεί όλη την μέχρι στιγμής υπάρχουσα νευροεπιστημονική 

γνώση. Ο Braithwaite υποστηρίζει ότι για την αποδοχή της θέσης αυτής θα 

χρειάζονταν δραστικές αποδείξεις, τις οποίες δεν φαίνεται ότι προσφέρει ο Van 

Lommel. Ο συγγραφέας θεωρεί αναρμόδιο τον καρδιολόγο Van Lommel να ασκεί 

νευροεπιστημονική κριτική και να δίνει αντιπροτάσεις για μη–τοπικότητα της 

συνείδησης, βασισμένες στην κβαντική φυσική. Επίσης, του καταλογίζει λογικά 

άλματα και κυκλικά επιχειρήματα και υποστηρίζει ότι το λάθος στην έρευνά του δεν 

είναι η μεθοδολογία αλλά η παρερμηνεία των αποτελεσμάτων. Αυτά τα επιχειρήματα 

οδηγούν τον Braithwaite στην απόρριψη της άποψης του Van Lommel ως ανακριβούς 

και παραπλανητικής, αναγνωρίζοντας όμως παράλληλα ότι  η υπόθεση του 

θνήσκοντος εγκεφάλου είναι πολύ μακριά από το να είναι ολοκληρωμένη 

(Braithwaite 2008). 

Μια  ενδιάμεση πρόταση που προέρχεται από τον Lake (2017) προτείνει ότι κάποια 

χαρακτηριστικά των επιθανάτιων εμπειριών πιθανώς είναι εξηγήσιμα από τις 

νευροεπιστήμες και λαμβάνουν χώρα σε έναν τετραδιάστατο χωροχρόνο, ενώ κάποια 

άλλα χαρακτηριστικά τους, όπως είναι οι επιβεβαιωμένες περιπτώσεις αληθινής 

αντίληψης και άλλες επονομαζόμενες «ανώμαλες» εμπειρίες, μπορεί να είναι 

συνεπείς με υποθετικά μη-τοπικά (non-local) χαρακτηριστικά συνείδησης με τη 

μεσολάβηση κβαντοειδών ή άλλων μη-κλασσικών διεργασιών, ή μπορεί να 

αντανακλούν σχέσεις μεταξύ συνείδησης και περιβάλλοντος, οι οποίες λαμβάνουν 

χώρα σε ανώτερης τάξης χωροχρόνους. Ο Lake, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον 

πολυπαραγοντικό χαρακτήρα των επιθανάτιων εμπειριών, προτείνει ένα 
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ολοκληρωμένο μοντέλο που συμφιλιώνει τις παραδοσιακές νευρωνικές εξηγήσεις με 

προτεινόμενα μη-κλασσικά μοντέλα συνείδησης. Μετά τη συγκριτική μελέτη 

ερευνών που δείχνουν εμφάνιση επιθανάτιων εμπειριών κατά την απώλεια της 

εγκεφαλικής λειτουργίας, ο Lake θεωρεί ότι φαίνεται όχι μόνο πιθανό αλλά εύλογο το 

ότι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να βιώνουν επιθανάτιες και άλλες παρόμοιες 

εμπειρίες μέσω διαφορετικών φυσιολογικών, ψυχολογικών και πιθανώς κβαντικών 

και μη-κλασσικών μηχανισμών. 

Διάφοροι ερευνητές έχουν εκφράσει την αμφιβολία τους σχετικά με την εγκυρότητα 

των κβαντικών μοντέλων της συνείδησης εν γένει, ισχυριζόμενοι ότι τέτοια μοντέλα 

μπορεί να συγκροτήσουν δημοφιλείς μεταφορές, οι οποίες όμως προσφέρουν 

ελάχιστα στην αυστηρή επιστημονική δουλειά της θεωρητικής τεκμηρίωσης. Άλλοι 

ερευνητές, όπως οι Hameroff & Penrose, υποστηρίζουν ότι οι διεργασίες 

κβαντομηχανικού επιπέδου, όχι μόνο παίζουν σημαντικό ρόλο στη συνείδηση, αλλά 

αποτελούν θεμελιώδεις μηχανισμούς εγκεφαλικής λειτουργίας που καθιστούν τη 

συνειδητή εμπειρία δυνατή. Ο Lake θεωρεί σχεδόν σίγουρο ότι καταστάσεις όπως οι 

λειτουργίες της συνείδησης λαμβάνουν χώρα στον εγκέφαλο και σχετίζονται με 

συνεκτικά μακροσκοπικά κβαντικά πεδία ή άλλου είδους μη-κλασσικές διεργασίες. 

Το πώς όμως ακριβώς συντελούνται αυτές οι διεργασίες αναμένεται να βρεθεί στο 

μέλλον με την ενδεχόμενη συμβολή ερευνών σε ζώα και ανθρώπους που θα 

στοχεύουν στην περαιτέρω αποσαφήνιση των νευροφυσιολογικών, κβαντικών και 

άλλων μη-κλασσικών μηχανισμών στις επιθανάτιες και άλλου είδους «ανώμαλες» 

εμπειρίες (Lake 2017, σσ. 1−2). Η αντιπαράθεση γύρω από τον προσδιορισμό ενός 

επαρκούς μοντέλου των επιθανάτιων εμπειριών προκύπτει εξαιτίας 

αλληλοσυγκρουόμενων κοσμοθεωριών και αναντίστοιχων υποθέσεων για τη φύση 

της πραγματικότητας καθώς και για τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της 

συνείδησης. Ο Lake παρατηρεί πως ο λειτουργισμός (functionalism), το κυρίαρχο 

σύγχρονο φιλοσοφικό/επιστημονικό μοντέλο της συνείδησης, περιγράφει το νου με 

όρους λειτουργιών του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην αντίληψη, τη γνώση και τη 

μνήμη. Ο λειτουργισμός μπορεί να παρέχει ένα πλαίσιο για τη διερεύνηση των 

συσχετίσεων μεταξύ εγκεφαλικής λειτουργίας και διαφορετικών καταστάσεων ή 

λειτουργιών της συνείδησης, αλλά δεν οριοθετεί ή εξηγεί τις διαδικασίες που 

προκαλούν συνείδηση και πώς αυτή, αντίστροφα, προκαλεί φυσικές ή ψυχικές 

μεταβολές. Ο λειτουργισμός υποστηρίζει ότι οι επιθανάτιες εμπειρίες, όπως όλες οι 
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νοητικές εμπειρίες, θα εξηγηθούν κάποια στιγμή ολοκληρωτικά από μελλοντικά 

ερευνητικά ευρήματα. Αντίθετα, άλλες επιστημονικές εξηγήσεις θέτουν μια 

εξολοκλήρου διαφορετική τάξη πραγματικότητας στην οποία η συνείδηση μπορεί να 

λαμβάνει χώρα και να λειτουργεί ανεξάρτητα από τον εγκέφαλο ή έστω εκτός του 

επονομαζόμενου συνηθισμένου χωροχρόνου, με την προϋπόθεση ότι η αναλογία των 

κβαντικών φαινομένων και συνείδησης είναι θεμιτή (Lake 2017, σσ. 1−2).  

5.6. Βασικές φιλοσοφικές προσεγγίσεις για την επιβίωση ή όχι 

συνείδησης μετά τον φυσικό θάνατο  

Τόσο οι νευροεπιστημονικές  προσεγγίσεις όσο και οι προτάσεις μη-τοπικότητας 

φαίνεται ότι καταλήγουν μπροστά σε ένα μεταιχμιακό ερώτημα για τη φύση της 

συνείδησης και τη σχέση της με το σώμα. Ο κάθε ερευνητής, με βάση την προσωπική 

του φιλοσοφική τοποθέτηση, προσανατολίζει και την ερμηνεία των ευρημάτων, τα 

οποία μέχρι στιγμής δεν αποτελούν καθοριστική απόδειξη για κάποια συγκεκριμένη 

θεωρητική υπόθεση. Στο σημείο που βρίσκεται η επιστήμη δεν μπορούν να υπάρξουν 

καταληκτικές αποφάνσεις και το ενδεχόμενο εγκυρότητας για κάθε μια εκ των 

βασικών θεωριών περί συνείδησης  μένει ανοιχτό. Οι επιθανάτιες εμπειρίες, συνεπώς,  

ερμηνεύονται από τον κάθε μελετητή ανάλογα με την πίστη του ή όχι για τη 

δυνατότητα συνέχισης της ζωής μετά τον θάνατο, τη δυνατότητα δηλαδή διατήρησης 

μιας συνείδησης ανεξάρτητης από το σώμα.  

Η έννοια και η πιθανότητα της επιβίωσης των προσώπων μετά τον θάνατο μπορεί να 

υποστηριχθεί από δύο διαφορετικές φιλοσοφίες του νου, τον δυϊσμό και τον υλισμό. 

Ήδη από τον Πλάτωνα, στον διάλογο Φαίδων, ο Σωκράτης παρουσιάζει λόγους για 

τους οποίους ένας φιλόσοφος πρέπει ακόμη και να καλωσορίζει τον θάνατο επειδή 

αποτελεί, για όσους υπήρξαν καλοί στη ζωή, χειραφέτηση των ψυχών σε μια 

μεταθανάτια ζωή (Hasker et al. 2017). Στην αντίθετη πλευρά, ο Επίκτητος 

υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει να φοβόμαστε τον θάνατο επειδή απλά δεν θα 

υπάρχουμε μετά από αυτόν. Ο θάνατος, κατά τον Επίκτητο, θεωρείται ως το τέλος 

του ατόμου. Η φιλοσοφική διερεύνηση αυτών των ζητημάτων συνεχίζει μέχρι και 

σήμερα, όπως και η επιχειρηματολογία του αν μπορούμε να επιβιώσουμε μετά τον 

θάνατο. Στους  περισσότερους  πολιτισμούς υπάρχει μια πίστη σε κάποιου είδους 

προσωπική μεταθανάτια ζωή, στην οποία το ίδιο άτομο που έζησε και πέθανε, με 

κάποιο τρόπο συνεχίζει να έχει καινούριες εμπειρίες. Υπάρχουν όμως και 
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εναλλακτικές προσεγγίσεις των αρχαίων Ελλήνων, κατά τις οποίες βέλτιστο ιδανικό 

ήταν η διατήρηση του ατόμου στη μνήμη και η εκτίμηση της κοινότητας. Αυτό δεν 

αποτελούσε, ωστόσο, αντικατάσταση της προσωπικής μεταθανάτιας ζωής, αλλά ένα 

συμπλήρωμα σε αυτό που ήταν αντιληπτό σαν μια ανούσια και ανυπόφορη οιονεί 

ύπαρξη στον Άδη. Οι ινδουιστικές και οι βουδιστικές παραδόσεις διδάσκουν την 

πίστη στην μετενσάρκωση. Μεγαλύτερη σχετική έμφαση δίνεται στον ινδουισμό, 

καθώς στη βουδιστική φιλοσοφία είναι απαραίτητη η κατανόηση ότι ο ατομικός 

εαυτός είναι μια αυταπάτη που θα διαλυθεί ή θα απελευθερωθεί στην νιρβάνα 

(Hasker et al. 2017).  

Ο δυϊσμός είναι σαφώς μια οπτική φιλική ως προς την ιδέα της επιβίωσης μετά 

θάνατον καθώς, εάν είμαστε μη-υλικοί νόες ή ψυχές ενσώματων όντων, τότε, ακόμη 

και η πλήρης εξόντωση των φυσικών μας σωμάτων δεν συνεπάγεται την εξαφάνισή 

μας ως προσώπων. Στην πραγματικότητα, ένα από τα πολλαπλά επιχειρήματα για τον 

δυϊσμό είναι βασισμένο στη δυνατότητα σύλληψης32 της ύπαρξής μας χωρίς σώμα. 

Ωστόσο, ακόμα και αν ο δυϊσμός είναι σωστός, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα 

εμπρόσωπα άτομα θα συνεχίσουν να ζουν μετά τον θάνατο των σωμάτων τους. 

Μπορεί η λειτουργική εξάρτηση από τα σώματά μας να είναι τόσο απαραίτητη που 

να μπορούμε να υπάρξουμε μόνο σαν ενσώματα όντα, και όταν αυτά χάνονται, να 

καταστρέφεται και αυτός ο δυαδικός σχηματισμός και να παύουμε να υπάρχουμε 

(Hasker et al. 2017). Ο Ravenscroft αποφεύγει να καταδικάσει οριστικά τον δυϊσμό, 

αλλά επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη θεωρία έχει περισσότερα επιχειρήματα 

εναντίον της παρά υπέρ της, ακόμα και ως προς τα δεδομένα των επιθανάτιων 

εμπειριών. Ο δυϊσμός δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις ούτε για τα συστατικά του μη-

υλικού νου, ούτε για το πώς αυτά τα συστατικά δομούνται σε μια λειτουργική 

ολότητα. Επιπλέον, αδυνατεί να περιγράψει το πώς συντελείται η λογική, η αντίληψη, 

ο συντονισμός της δράσης, και δεν δίνει κάποια εξήγηση για τις ψυχικές ασθένειες, 

τη μνήμη, τα συναισθήματα, τα όνειρα και τη φαντασία. Κατά τον Ravenscroft ο 

δυϊσμός δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη για καμία όψη της ανθρώπινης γνωστικής 

λειτουργίας και δεν προσφέρει τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να υπάρξει μια 

ερευνητική προσπάθεια στη βάση του. Τέλος, ο δυϊσμός δεν συνεπάγεται απαραίτητα 

                                                           
32 Η δυνατότητα να φανταστούμε δηλαδή μία τέτοια πραγματικότητα, αποτελεί ένα από τα 

επιχειρήματα υπέρ του δυϊσμού. 
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τη συνέχιση της ψυχικής ζωής μετά τον σωματικό θάνατο και δεν δεσμεύεται 

αναφορικά με την ύπαρξη του Θεού (Ravenscroft 2018).  

Ο δυϊσμός έχει υπάρξει αντικείμενο μεγάλης κριτικής, παρόλο που αυτό δεν σημαίνει 

ότι ο υλισμός παρουσιάζει λιγότερες δυσκολίες. Στο μεταίχμιο δυϊσμού και υλισμού, 

αναφορικά με τη συνείδηση, βρίσκεται ο αναδυτισμός. Ο κόσμος, σύμφωνα με τον 

αναδυτισμό, δομείται από μια ιεραρχία οντολογικών επιπέδων. Κάποιες ιδιότητες των 

ανώτερων επιπέδων δεν μπορούν να αναχθούν πλήρως στο θεμελιώδες φυσικό 

επίπεδο. Οι πιο ακραίες εκδοχές του αναδυτισμού οριακά αγγίζουν ορισμένες 

δυϊστικές θεωρίες, καθώς υποστηρίζουν ότι οι νέες, αναδυόμενες ιδιότητες, οντότητες 

ή ακόμα και αιτιακές δυνάμεις έχουν ξεχωριστή ύπαρξη από τη στιγμή που θα 

δημιουργηθούν. (Chalmers 2006) 

Ο Marsh είναι ένα παράδειγμα μετριοπαθούς υποστηρικτή της θεωρίας της ανάδυσης. 

Υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος είναι μια ολοκληρωμένη ψυχοσωματική ενότητα. Ο 

εγκέφαλος είναι ο κεντρικός συντονιστής αυτής της ψυχοσωματικής ενότητας και η 

ψυχή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η αναδυόμενη προσωπικότητα που περικλείει το 

σώμα, τον ανεπτυγμένο νου, τη συμπεριφορά, τη ζωτικότητα, την εξωστρέφεια ή 

εσωστρέφεια, τη μνήμη, τον προγραμματισμό για το μέλλον, την ευσυνειδησία, κ.λπ. 

Ο θάνατος επομένως, σύμφωνα με τον Marsh είναι τελεσίδικος, η ψυχή δεν 

αναδύεται από ένα αποξηραμένο και ζαρωμένο νεκρό σώμα εν είδει πεταλούδας από 

το κουκούλι και θεωρεί ότι δε θα υπάρξουν ποτέ πειστικά επιχειρήματα για το ότι οι 

καταγεγραμμένες μαρτυρίες επιθανάτιων εμπειριών και εξωσωματικών εμπειριών 

αναπαριστούν περιπτώσεις στις οποίες οι επικαλούμενες «ψυχές» αφήνουν το σώμα 

για μια εκδρομή στα «ουράνια» βασίλεια για να βιώσουν τη θεϊκή παρουσία (Marsh 

2018). 

O Habermas αντιτίθεται στο συμπέρασμα του Marsh και, μετά από παράθεση 

στοιχείων, που κατ’ αυτόν αποδεικνύουν την πραγματική υπόσταση των 

περιεχομένων των επιθανάτιων εμπειριών, υποστηρίζει ότι τα φαινόμενα αυτά 

μπορούν να αποτελούν απόδειξη για τη δυϊστική φύση του ανθρώπου. Θεωρεί ότι το 

πραγματικό θέμα σε τέτοια ζητήματα συχνά δεν είναι η ειλικρινής αντιπαράθεση 

επιχειρημάτων σχετικά με το πού βρίσκονται τα ισχυρότερα αποδεικτικά στοιχεία, 

αλλά είναι περισσότερο μια σύγκρουση μεταξύ κοσμοθεωριών. Υποστηρίζει, ότι 

στην περίπτωση των επιθανάτιων εμπειριών, η νατουραλιστική θέση δεν καταφέρνει 
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να αντικρούσει τις αποδεικτικές περιπτώσεις εκατοντάδων τέτοιων περιστατικών και 

αναδεικνύεται ως η πιο αδύναμη εξήγηση στον παρόντα διάλογο (Habermas 2018) 33.  

Οι περισσότερες υλιστικές προσεγγίσεις βασίζονται κατά κανόνα σε επιστημονικά 

τεκμήρια και απορρίπτουν οποιαδήποτε υπόθεση σχετική με επιβίωση συνείδησης 

μετά τον εγκεφαλικό και σωματικό θάνατο. Σύγχρονες, όμως, υλιστικές θεωρίες όπως 

αυτές που συνοψίζουν ορισμένα κβαντικά μοντέλα, δείχνουν ότι αυτό δεν ισχύει 

πάντα. Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο ο υλισμός μπορεί να συνάδει με την 

προοπτική μιας ζωής μετά τον θάνατο, είναι ότι, ιστορικά, η τυπική άποψη της 

μεταθανάτιας ζωής στις μεγάλες θεϊστικές παραδόσεις περιελάμβανε την ανάσταση 

των σωμάτων. Ενώ υπάρχει μια μακροχρόνια θεολογική παράδοση που συνδέει την 

πίστη στην ανάσταση των σωμάτων με τον δυϊσμό, πολλοί θεολόγοι και φιλόσοφοι 

υποστηρίζουν ότι ο δυϊσμός είναι μια πλατωνική παρέμβαση μέσα στις θεϊστικές 

παραδόσεις και ότι η υλιστική μάλλον, παρά η δυϊστική αντίληψη για τη μετά 

θάνατον ζωή, είναι συμβατή με τη Χριστιανική, Εβραϊκή και Ισλαμική  έμφαση στη 

σωματική ζωή (Hasker et al. 2017)34.   

Το κεντρικό λογικό πρόβλημα για τις μη θεϊστικές υλιστικές εκδοχές της ανάστασης 

είναι το θέμα της προσωπικής ταυτότητας, η οποία σε θεϊστικές θεωρίες διατηρείται 

με την επιβίωση της ψυχής στο διάστημα μεταξύ θανάτου και ανάστασης. Για τον 

υλισμό τίποτα δεν μπορεί να γεφυρώσει το χωροχρονικό διάστημα μεταξύ του 

σώματος που χάνεται και αυτού που ανασταίνεται. Ενώ ούτε η αλήθεια των 

επιθανάτιων εμπειριών ούτε και η διατήρηση της ταυτότητας μετά από μια εν δυνάμει 

υλιστική ανάσταση έχουν αποδειχτεί αδύνατες, οι ερμηνευτικές δυσκολίες είναι 

τεράστιες. Ο Hasker, συνεπώς, πιστεύει ότι οι υποστηρικτές της επιθανάτιας ζωής 

πιθανόν θα βρουν περισσότερα στηρίγματα σε μια συνδυαστική δυϊστική προσέγγιση 

νου και σώματος. Για τις θεωρίες αυτές, οι οποίες αρνούνται την φυσικαλιστική 

οντολογία της συνείδησης απαιτείται η εύρεση τρόπων μοντελοποίησής της σαν μια 

μη-υλική όψη της πραγματικότητας. Επομένως, όσοι υιοθετούν μια δυϊστική ή μη-

υλιστική μεταφυσική άποψη πρέπει στο τέλος να προσφέρουν συγκεκριμένα μοντέλα 

συνείδησης. Τόσο ο δυϊσμός υποστάσεων όσο και ο δυϊσμός ιδιοτήτων πρέπει να 

                                                           
33 βλ. Παράρτημα 1. 

34 βλ. Παράρτημα 2. 
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αναπτύξουν τις λεπτομέρειες των θεωριών τους με τρόπους ώστε να αρθρώνουν τις 

συγκεκριμένες φύσεις των σχετικών μη φυσικών χαρακτηριστικών της 

πραγματικότητας με τις οποίες εξισώνουν την συνείδηση ή στις οποίες στρέφονται με 

το σκοπό να εξηγήσουν αυτή την τελευταία (Van Gulick, 2018). Τέτοια μοντέλα 

έχουν προταθεί, για παράδειγμα η θεωρητική εκδοχή του πανψυχισμού από τον 

Chalmers, ή ορισμένες κβαντικές θεωρίες που αντιμετωπίζουν τη συνείδηση σαν 

θεμελιώδες χαρακτηριστικό της πραγματικότητας.  
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6. Συμπεράσματα 

Οι προβληματικές γύρω από το φαινόμενο των επιθανάτιων εμπειριών είναι πολλές: 

(i) Αυτή που αφορά τη φαινομενολογία της πρωτοπρόσωπης βίωσης τέτοιων 

εμπειριών, (ii) αυτή που αφορά τις τριτοπρόσωπες σχετικές εξηγήσεις τις οποίες 

προσφέρουν και ολοένα πλουτίζουν νευροεπιστήμονες, γιατροί και φυσικοί, (iii) την 

προβληματική γύρω από τις συνέπειες που έχουν αυτές οι εμπειρίες, τόσο στους 

βιώσαντες την εμπειρία, όσο και σε όσους ενημερώνονται γι' αυτήν, και, τέλος, (iv) 

την προβληματική γύρω από την δυνατότητα απάντησης μεταφυσικών και 

πνευματικών ερωτήσεων, κάτι που συνδέεται άμεσα με την αιτία της 

ύπαρξης/εμφάνισης αυτού του φαινομένου. 

Όπως φάνηκε από τα παραπάνω, καθοριστικές και αδιάσειστες αποδείξεις δεν έχουν 

βρεθεί για την αιτία και τη φύση των επιθανάτιων εμπειριών και έτσι και η 

μεταφυσική τους όψη παραμένει ανοιχτή για διερεύνηση. Οι υπάρχουσες 

μεταφυσικές προτάσεις επιμένουν άθικτες από κάποια καθοριστική πειραματική 

αντένδειξη, διατηρώντας τις εσωτερικές αντιφάσεις τους η κάθε μια και την 

ασυμφωνία ή ανικανότητα πλήρους εξηγήσεως του κόσμου και συγκεκριμένα της 

ανθρώπινης ύπαρξης. Ίσως στην πορεία των χρόνων, με την περαιτέρω εξέλιξη της 

τεχνολογίας, οι επιθανάτιες εμπειρίες να χαρτογραφηθούν μέσα σε μια αλυσιδωτή 

νευρωνική ή μοριακή διαδικασία και να ενισχύσουν τον υλικό μονισμό ως 

μεταφυσική πρόταση και τον υλιστικό αναγωγισμό ως τη βέλτιστη επιστημολογική 

μέθοδο. Ίσως, όμως, τελικά η εξήγηση αυτών των φαινομένων να μην είναι εφικτή.  

Η σύγχρονη επιστήμη ξεκίνησε από την ανθρώπινη παρατήρηση που βασιζόταν στα 

αισθητηριακά εισιόντα. Κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται τυφλοί, αλλά μέσω της 

περιγραφής των υπολοίπων καταφέρνουν να αντιληφθούν την ύπαρξη ενός κόσμου 

άγνωστου σε αυτούς. Οι τυφλοί γεννιούνται σε ένα περιβάλλον, στο οποίο αποτελούν 

τη μειονότητα, και ενημερώνονται για την έλλειψή τους από όσους τους υποδέχονται 

στη ζωή και έτσι ουδέποτε αμφισβητούν τις περιγραφές που τους δίνονται για όσα 

δεν βλέπουν. Οι υπόλοιποι γεννιόμαστε θεωρώντας τους εαυτούς μας ολοκληρωμένα 

και τέλεια μοντέλα αντίληψης, και φαίνεται ότι ξεχνάμε αποδεδειγμένα ευρήματα της 

σύγχρονης Φυσικής που υποδεικνύουν ότι τα όσα αντιλαμβανόμαστε είναι ένα μικρό 

φάσμα της πραγματικότητας. Ίσως οι επιθανάτιες εμπειρίες αποτελούν ματιές σε έναν 
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κόσμο για την αντίληψη του οποίου δεν διαθέτουμε ακόμα τα όργανα. Ας μην 

βιαστούμε να κατηγοριοποιήσουμε μια μαρτυρία τέτοιας φύσεως στο φάσμα της 

παθολογίας ή της φαντασίας. Ας την αξιολογήσουμε περαιτέρω και ας αναλογιστούμε 

την περίπτωση ότι αυτές οι καταθέσεις είναι άλλη μια απόδειξη της περιορισμένης 

μας φύσης. Ίσως πράγματι τα φαινόμενα αυτά να αποτελούν προϊόντα κάποιου 

παθολογικού/έκτακτου εγκεφαλικού μηχανισμού, ίσως, όμως, και να συγκροτούν την 

πρώτη συνειδητή επαφή μας με μια όψη της πραγματικότητας για την οποία μέχρι 

τώρα οι περισσότεροι είμαστε τυφλοί. Με τις επιθανάτιες εμπειρίες περνάμε  σε 

απάτητα εδάφη, όπως περιγράφει και ο Sacks αναφερόμενος σε περιπτώσεις 

νευρολογικών παθήσεων, «όπου όλες οι δεδομένες απόψεις μπορούν να ανατραπούν, 

όπου πιθανόν η ασθένεια να είναι ευεργεσία και η κανονικότητα αρρώστια, όπου η 

διέγερση μπορεί να είναι και δεσμά και απελευθέρωση και η πραγματικότητα ίσως να 

βρίσκεται μέσα στη μέθη και όχι μέσα στη νηφαλιότητα» (Sacks 1985, σσ.181-2). 

 Οι επιθανάτιες εμπειρίες είναι ένα φαινόμενο με εξαιρετική σημασία, όχι μόνο για 

την ιατρική, την νευροεπιστήμη, τη νευρολογία και την ψυχιατρική. Στην περίπτωση 

που πρόκειται για πραγματικές, μη ψευδαισθητικές εμπειρίες, αυτές αποτελούν ένα 

σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο υπέρ μίας εκ των τριών βασικών μεταφυσικών 

θεωριών (διϋσμού, υλισμού, ιδεαλισμού) και επανακαθορίζουν την αντίληψή μας για 

τον κόσμο και τη στάση μας απέναντι στον θάνατο. Όποια και αν είναι εν τέλει η 

αλήθεια για τη φύση του φαινομένου των επιθανάτιων εμπειριών, οι προσπάθειες για 

να διαμορφωθεί μια πληρέστερη θεωρία της συνείδησης απαιτούν έναν 

διεπιστημονικό διάλογο, ο οποίος θα περιλαμβάνει οπτικές από την ανθρωπολογία, 

την ψυχολογία, τις νευροεπιστήμες, την ψυχιατρική, τη φιλοσοφία, τη Φυσική, και 

ίσως κάποια νέα επιστήμη. 
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7. Παραρτήματα 

Παράρτημα 1.  

Η θέση του Habermas βρίσκει σύμφωνη μια μεγάλη μερίδα χριστιανών ορθόδοξων 

θεολόγων, σύμφωνα με τους οποίους το μόνο που αποδεικνύουν οι επιθανάτιες 

εμπειρίες, όταν είναι αυθεντικές, είναι η ύπαρξη ψυχής ανεξάρτητα από το σώμα, 

γεγονός, όμως, το οποίο είναι δεδομένο όχι μόνο για την ορθόδοξη χριστιανική 

παράδοση, αλλά για τις περισσότερες θρησκείες, εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ωστόσο, 

υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς την ερμηνεία των επιθανάτιων εμπειριών ως «θεϊκών 

αποκαλύψεων». Πολλοί ορθόδοξοι θεολόγοι τονίζουν ότι θα πρέπει κανείς να είναι 

ιδιαίτερα επιφυλακτικός στο να θεωρήσει ως θεϊκής προέλευσης τις συναντήσεις που 

περιγράφονται, τα φωτεινά όντα, τα παραδείσια τοπία κ.λπ., και αντιδιαστέλουν το 

περιεχόμενο αυτών των εμπειριών προς αληθινές εμπειρίες θεοπτείας, οι οποίες 

περιγράφονται από τις Γραφές και από πλειάδα παλαιότερων και σύγχρονων αγίων 

(από τον Συμεών τον Νέο Θεολόγο, τον Ισαάκ τον Σύρο, τους ασκητές της 

Φιλοκαλίας, τον άγιο Σιλουανό, κ.λπ.). Ο π. Seraphim Rose υποστηρίζει ότι οι 

εμπειρίες αυτές, δεν μπορούν να απορριφτούν σαν «παραισθήσεις», αλλά και δεν 

αποτελούν γνήσιες πνευματικές εμπειρίες. Τονίζει ότι η προσπάθεια πολλών να τις 

ερμηνεύσουν ως εμπειρίες που αποκαλύπτουν την αληθινή φύση της μετά θάνατον 

ζωής και την τελική κατάσταση της ψυχής, το μόνο που πετυχαίνει είναι να αυξάνει 

τη σύγχυση που διακατέχει την σύγχρονη ανθρωπότητα όσον αφορά τα πνευματικά 

θέματα και αποκαλύπτει πόσο μακριά βρίσκονται οι σημερινοί άνθρωποι από τη 

συνειδητοποίηση της αληθινής γνώσης και εμπειρίας. Επίσης, θεωρεί ότι η έκταση 

και η δημοσιότητα που έχει λάβει το θέμα αποτελούν μέρος μιας γενικότερης 

πνευματιστικής– αποκρυφιστικής τάσης. Ο Rose ασκεί κριτική στο βιβλίο του 

Moody Life after Life παρατηρώντας μεταξύ άλλων ότι o Moody δεν περιγράφει ούτε 

μια ολοκληρωμένη επιθανάτια εμπειρία από την αρχή ως το τέλος, αλλά παραθέτει 

επιλεγμένα αποσπάσματα που να ταιριάζουν με το μοντέλο δεκαπέντε σημείων που ο 

τελευταίος έχει επινοήσει και ότι συνενώνει δυο διαφορετικού είδους εμπειρίες, αυτές 

που συμβαίνουν σε κατάσταση κλινικού θανάτου και αυτές που συμβαίνουν όταν το 

άτομο είναι κοντά στον θάνατο. Ο Rose όμως τονίζει  ότι και μετά την πιο αυστηρή 

εξέταση, παραμένει στην παλαιότερη και τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία ένας 

ικανοποιητικός αριθμός πραγματικών περιστατικών επιθανάτιων εμπειριών που είναι 
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άξια προσοχής και μελέτης και παραθέτει πλούσια ορθόδοξη χριστιανική 

βιβλιογραφία που σχετίζεται τόσο με γνήσιες πνευματικές εμπειρίες όσο και με 

περιγραφές παλαιότερων και σύγχρονων επιθανάτιων και εξωσωματικών εμπειριών. 

Ο Rose διακρίνει τις τάσεις που επικρατούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου των 

επιθανάτιων εμπειριών. Μερικοί θρησκευόμενοι άνθρωποι καθώς και αρκετοί 

επιστήμονες, διαισθανόμενοι μια απειλή για τις καθιερωμένες πεποιθήσεις τους, 

απλώς υποβιβάζουν αυτές τις εμπειρίες, κατατάσσοντάς τες στον χώρο των 

«παραισθήσεων». Άλλοι αναζητούν την ερμηνεία τους σε μυστικιστικά ή 

αποκρυφιστικά κείμενα. Επίσης, κάποιοι θεωρητικοί άθεοι απορρίπτουν ακόμη και 

την ιδέα ότι η ψυχή επιζεί μετά τον θάνατο, όσες αποδείξεις και αν τους 

παρουσιαστούν. Τέτοιες εμπειρίες, όμως, καταλήγει ο ίδιος, δεν μπορούν να 

εξηγηθούν απλώς και μόνο με το να τις απορρίπτουμε, πρέπει να γίνουν σωστά 

κατανοητές, τόσο ως προς τη φύση τους, όσο και μέσα στο συνολικό πλαίσιο γνώσης 

σχετικά με την πορεία της ψυχής μετά τον θάνατο (Rose 1980, σσ. 19−63, 245−274, 

366-371).  

Ο θεολόγος π. Ιωάννης Ρωμανίδης αναφέρει ότι κατά την εμπειρία των θεοπτών 

αγίων της Εκκλησίας, και σε αντιδιαστολή με την πλατωνική άποψη της προΰπαρξης 

της ψυχής στον κόσμο των ιδεών και την τιμωρητική της είσοδο στο σώμα-φυλακή, 

βασική διδασκαλία της Εκκλησίας είναι ότι το σώμα δεν προϋπήρχε της ψυχής, ούτε 

η ψυχή (κατά φύσιν θνητή αλλά κατά χάριν αθάνατη) προϋπήρχε του σώματος, αλλά 

ότι η ψυχή και το σώμα δημιουργήθηκαν ταυτοχρόνως και συνυπάρχουν μέχρι τον 

θάνατο. Τότε χωρίζονται τα δύο στοιχεία προσωρινώς, μέχρι την κοινή ανάσταση. Η 

κατάσταση των ψυχών των ανθρώπων μετά την έξοδό τους από το σώμα και πριν την 

ανάσταση λέγεται μέση κατάσταση των ψυχών. Εκείνο που φαίνεται είναι ότι μετά 

τον θάνατο υπάρχει κάποια «προκοπή», κάποια εξέλιξη στην κατάσταση αυτή, δεν 

επέρχεται στασιμότητα. Η φύση της ψυχής είναι κτιστή, λογική, νοερά και υλική, όχι 

καθαρά πνευματική, εάν ως πνευματικό εννοούμε τον ίδιο τον Θεό (Εμπειρική 

Δογματική, 2011, σσ. 469−477) 

Παράρτημα  2. 

Με αυτήν τη γραμμή σκέψης συντάσσεται μια άλλη ομάδα ορθόδοξων χριστιανών 

θεολόγων. Σύμφωνα με τον π. Alexander Schmemann στο βιβλίο του Έσχατος εχθρός 

καταργείται ο θάνατος, η αλήθεια δεν βρίσκεται στην άποψη περί «αθανασίας της 
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ψυχής» που εκφράστηκε παραστατικά στον προαναφερθέντα πλατωνικό διάλογο 

Φαίδων. Ο Πλάτωνας, διαπιστώνοντας ότι αυτός ο κόσμος είναι ένας κόσμος πόνου, 

παραλογισμού και αστάθειας, συμπεραίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένας άλλος κόσμος, 

στον οποίο βασιλεύει η ευτυχία, η αιώνια ζωή, η μακαριότητα και η σταθερότητα. 

Σύμφωνα με τον Schmemann, αυτή ακριβώς η λογική έκανε τους ανθρώπους να 

απομακρυνθούν από τη θρησκεία, εξαιτίας της απόρριψης και της ασέβειας προς την 

μόνη ζωή που μας δόθηκε, οδηγώντας τους, στο όνομα της ενθαδικότητας, να 

απορρίπτουν κάθε πιθανότητα αιωνιότητας, περιορίζοντας de facto τον άνθρωπο σε 

μια τυχαία, παροδική και εφήμερη ύπαρξη (Schmemann σσ. 28−30). Σύμφωνα με τον 

συγγραφέα,  ο άνθρωπος είναι μια βιολογική οντότητα με φυσιολογία αξεδιάλυτα 

συνυφασμένη με τον κόσμο. Ενώ όμως ο υλισμός βλέπει σ’ αυτήν την 

πραγματικότητα την υπέρτατη αλήθεια, λογαριάζοντας την αιτιοκρατική συνάφεια ως 

αυταπόδεικτο νόμο της ζωής, ο Χριστιανισμός βλέπει την πτώση, την αλλοτρίωση 

του ανθρώπου και του κόσμου, και θεωρεί τον θάνατο ως ρίζα της διαστροφής του 

ανθρώπου από την κατανόηση του αληθινού περιεχομένου της ζωής. Σύμφωνα με τον 

Schmemann, το σώμα δεν είναι η φυλακή ή ο σκοτασμός της ψυχής, αλλά μάλλον η 

ελευθερία της, αφού το σώμα είναι η ψυχή ως αγάπη, ως κοινωνία, ως ζωή, ως 

κίνηση. Το σώμα βλέπει, το σώμα ακούει και εξάγει τον άνθρωπο από την 

εγωκεντρική του μόνωση. Και αυτός είναι ο λόγος, τονίζει ο Schmemann, που η 

ψυχή, όταν χωρίζεται από το σώμα, όταν χάνει το σώμα χάνει και την ίδια τη ζωή, 

πεθαίνει, έστω κι αν αυτός ο θάνατός της δεν είναι μια ολική εκμηδένιση αλλά μια 

λανθάνουσα κατάσταση, κάτι σαν κοίμηση (σσ. 53−54). Ο θάνατος για το 

Χριστιανισμό είναι αφύσικος και επομένως φρικτός. Χριστιανισμός δεν σημαίνει 

συμφιλίωση με τον θάνατο, μια αποτελεσματική προσπάθεια για να νιώσουμε 

καλύτερα, αλλά η αποκάλυψη της αλήθειας για τη ζωή και τον θάνατο. Ο θάνατος 

δεν είναι ένα μυστήριο που πρέπει να ερμηνευτεί, αλλά ένας εχθρός που πρέπει να 

καταργηθεί, καταλήγει ο Schmemann (σσ. 35−36, 120). 
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