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Δυσεπικοινωνία στις καθημερινές συζητήσεις 

 

Το πρόβλημα της καθημερινότητας που προκαλεί συνεχή δυσεπικοινωνία, αντιπαραθέσεις και 

συγκρούσεις είναι ότι γίνεται, είτε παραποίηση είτε διεύρυνση είτε διολίσθηση ένθεν κακείθεν του 

περιεχομένου των σημαντικών κυρίως Λέξεων-Εννοιών (γενικά διαφορετικό περιεχόμενο στις λέ-

ξεις), διαστρεβλώνοντας εν τέλει τον κώδικα επικοινωνίας μας (γλώσσα), και χωρίς διαυγή γλώσσα 

ομιλίας μύρια κακά έπονται. Η δυσλειτουργία του κώδικα επικοινωνίας μας θα προκαλέσει δυσεπι-

κοινωνία, και θα καταλήξει γρήγορα ωσάν να ομιλούμε διαφορετική γλώσσα. Εν τοις πράγμασι αυ-

τό γίνεται στην καθημερινότητά μας, και όχι μόνο, διότι το φαινόμενο παρατηρείται πια διαυγώς και 

στους θεσμούς της κοινωνίας μας. 

Αυτό το φαινόμενο βεβαίως έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα όταν παρατηρείτε στις σημαντικό-

τερες λέξεις-έννοιες, όπως: Αλήθεια, πραγματικότητα, ελευθερία, συνείδηση, νους, κτλ. Για παρά-

δειγμα: Τι σημαίνει η λέξη «συνείδηση»; Σημαίνει την ικανότητα να βιώνει κανείς εμπειρίες ή την 

ικανότητα επίγνωσης των εμπειριών; Μήπως κάτι άλλο; Ομοίως και για την «ελευθερία» και «ελεύ-

θερη βούληση»: Σημαίνει την ικανότητα του ανθρώπου για απόλυτη ελευθερία ή την ικανότητα να υ-

περβεί κατ’ ελάχιστον τα όρια που του επιβάλει το φυσικό περιβάλλον (ως σύστημα αναφοράς) μέσα 

στο οποίο δημιουργήθηκε; Αν δεν ξεκαθαριστούν αυτά, όσο και να συζητούμε, ακόμα και οι επιστη-

μονικές ομάδες, άκρη δεν θα βγάλουμε. Μα είναι τόσο δύσκολο να γίνουν διαυγείς αυτές οι λέξεις-

έννοιες; Ασφαλώς και όχι! Απλώς θέλει κόπο και χρόνο, και ο χρόνος –λένε- είναι χρήμα (τι ανόητη 

φράση;)1 

 

Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν, ας ξεκινήσουμε εδώ μια προσπάθεια περαιτέρω κατανόησης των 

σημαντικότερων λέξεων-εννοιών, προτείνοντας λέξεις-έννοιες που θεωρεί σημαντικότερες και που 

χρησιμοποιούμε συχνά στην καθημερινότητά μας, περιγράφοντας ο καθείς το περιεχόμενό τους.  

Ως αρχή προτείνω να περιγράψουμε εύληπτα και ευσύνοπτα τις Λέξεις-Έννοιες: «ΝΟΥΣ», 

«ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ», «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ». 

1) ΝΟΥΣ: Είναι η αναδυόμενη ιδιότητα του «εγκεφάλου» (Εγκέφαλος-Κ.Ν.Σ. ως σύστημα α-

ναφοράς) που αναδύεται πάνω από την αδιαμφισβήτητη βιολογία/βιοχημεία του (λειτουργίες του 

εγκέφαλου και του Κ.Ν.Σ. που δημιουργούν το σύστημα αναφοράς). Είναι όλες εκείνες οι συνειδη-

τές και ασυνείδητες νοητικές διεργασίες με συναισθηματική και λογική νοημοσύνη, ορθολογισμό 

και εμπειρισμό, που διαλεκτικά θα καταλήξουν σε αποτελέσματα/ πεποιθήσεις/ συμπεράσματα/ 

δράσεις/ αντιδράσεις/ κτλ. καθορίζοντας το γνωσιολογικό/ μορφωτικό επίπεδο του καθενός. Όλα με 

διαλεκτική δυναμική. 

2) ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ : Είναι αναδυόμενη ικανότητα της συνολικής λειτουργίας του εγκεφά-

λου/Κ.Ν.Σ., ένα φαινόμενο που εν μέρει προκύπτει ως αποτέλεσμα του μεγάλου αριθμού νευρώνων/ 

νευροσυνάψεων ως ολόγραμμα.2 Συνείδηση είναι η ικανότητα επίγνωσης των εμπειριών, η εμπειρία 

της εμπειρίας, το σύνολο της αναδυόμενης ιδιότητας του νου, και κατ’ ουσία όλες οι νοητικές διερ-

γασίες (πραγματικές/ρεαλιστικές ή φαντασιόπληκτες/ ιδεοληπτικές) ως «βίωμα/εμπειρία». 

3) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ : Η ικανότητα του ανθρώπου να υπερβεί κατ’ ελάχιστον τα όρια 

που του επιβάλει το φυσικό του περιβάλλον (ως σύστημα αναφοράς) μέσα στο οποίο δημιουργήθη-

κε. Το απαραίτητο εργαλείο που του επιτρέπει να γίνει κύριος του εαυτού του σε έναν πολύ μικρό 

βαθμό. 

 

Αντώνης Αναστασιάδης 
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Σημ. Ορισμένοι θα κάνετε επίκληση των λεξικών, αλλά από τη μία τα λεξικά δεν είναι πάντα εύληπτα και ευ-

σύνοπτα, μπορεί να είναι παρερμηνεύσιμα (ανάλογα του γνωσιολογικού πλαισίου του καθενός), ενώ ορισμέ-

νες φορές δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά ή δεν είναι πάντα σωστή και επαρκής η χρήση τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ 
 

1 Ανόητη διότι, οποτεδήποτε διαχωρίζεται ο χρόνος, ο χώρος και το σύστημα αναφορά (που εμπεριέχει κάθε 

φορά διαφορετικά γεγονότα, πρόσωπα, δεδομένα), καταλήγουν σε παραλογισμό και λογικές πλάνες. Σκεφ-

θείτε το λίγο περισσότερο αυτό. 
2 Είκοσι νευρώνες δεν αναδύουν συνείδηση, αλλά το σύνολο των Νευρώνων/νευροσυνάψεων/κτλ (Νόμος 

Μεγάλων Αριθμών). Το σύνολο του νευρωνικού δικτύου δεν είναι απλώς το άθροισμά τους ή ο μέσος όρος 

τους, είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Το ίδιο ισχύει σε ότι εμπίπτει στον Νόμο των Μεγάλων Αριθμών. 


