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Περιγραφές, ορισμοί  
και θεωρίες

1. ο Νουσ και το ΠεριβαλλοΝ του

1.1. Ο νους των ανθρώπων και των άλλων νοημόνων έμβιων όντων 
μπορεί να εξεταστεί ως ένα σύστημα νόησης (ΣΝ) που διαχειρί-
ζεται πληροφορίες (βλ. 42-2). Αυτό, κατά την επιστημονικά και 
φιλοσοφικά κυρίαρχη άποψη, επιτυγχάνεται με δύο είδη συμπλη-
ρωματικών μεταξύ τους διαδικασιών: α. Η πέραν του νου πραγμα-
τικότητα «αυτοπαρουσιάζεται» στον νου υπό τη μορφή εισρεουσών 
πληροφοριών κωδικοποιημένων υπό τη μορφή νευρικών σημάτων 
(47-4επ). β. Ο νους επεξεργάζεται (π.χ., συνθέτει, αναδιοργανώ-
νει) τις ανωτέρω πληροφορίες και τις συνδυάζει με άλλες που 
έχει ήδη αποθηκεύσει. Εντέλει, συγκροτεί νοητικές περιγραφές 
αντικειμένων υπό τη μορφή αντιληπτικών εικόνων, ειδικά δε στον 
άνθρωπο και γλωσσικών διατυπώσεων. Οι περιγραφές αποδίδουν 
στα αντικείμενα ιδιότητες. Κατά τη χρησιμοποιούμενη ορολογία, 
οι ιδιότητες αυτές συμφύονται με το περιγραφόμενο δι’ αυτών 
αντικείμενο [ή κατά παρόμοια διατύπωση: δειγματίζονται σε αυτό 
(βλ. 11-10)]. Π.χ., όταν η Α βλέπει ένα τοπίο, δημιουργούνται στον 
νου της οπτικές εικόνες και συγκινησιακές αντιδράσεις που είναι 
περιγράψιμες διά του λόγου (π.χ., με τη δήλωση «να ένα συναρπα-
στικό τοπίο»). Επιπλέον, οι άνθρωποι μπορούν να κατονομάζουν 
κάθε νοητικά περιγραφόμενο αντικείμενο, δηλαδή μεταφορικά 
μπορούν να του προσθέτουν μια λεκτική «ετικέτα» (π.χ., «το ηφαί-
στειο της Θήρας»).

1.2. Περαιτέρω, ο νους, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει σε 
συνδυασμό με σκοπιμότητες ψυχολογικού χαρακτήρα (π.χ., επι-
θυμίες), παράγει εκροές- «εντολές» οι οποίες προκαλούν εύλο-
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γες, δηλαδή συναφείς προς τις υποκείμενες σκοπιμότητες (54-1) 
συμπεριφορές. Ως συμπεριφορές εδώ χαρακτηρίζονται όχι μόνο 
οι σωματικές αντιδράσεις στις νοητικές «εντολές», αλλά και το 
αποτέλεσμα κάθε επιμέρους νοητικής διεργασίας που μένει εντός 
του νου και συχνά αποτελεί την αιτία μιας επόμενης διεργασίας. 
Π.χ., η δημιουργία μιας πεποίθησης εδώ χαρακτηρίζεται ως (νο-
ητική) συμπεριφορά. Δηλαδή μια συμπεριφορά μπορεί να είναι 
είτε εξωτερικευόμενη-δημόσια είτε ενδόμυχη-ιδιωτική-νοητική.

1.3. Η ανωτέρω αδρή παρουσίαση της νοητικής λειτουργίας είναι 
ευρέως αποδεκτή και προθεωρητικά (δηλαδή χωρίς τη μεσολάβη-
ση επισταμένης επιστημονικής ή φιλοσοφικής αναζήτησης εξη-
γήσεων). Μετά την ηλικία των τεσσάρων ετών, σχεδόν όλα τα 
ανθρώπινα νήπια διαμορφώνουν μια θεωρία για τον νου,* δηλαδή 
μπορούν να διαχωρίζουν τις υποκειμενικές νοητικές καταστάσεις 
[την ιδιωτική, υποκειμενική πραγματικότητα (25-1)] όσον αφορά 
είτε στον εαυτό τους είτε σε άλλα άτομα, από μια εξωτερική προς 
τον νου τους κοινή για όλους αντικειμενική πραγματικότητα (25.1). 
Με αφετηρία αυτήν τη θεωρία, οι άνθρωποι συνειδητοποιούν τις 
έννοιες του αληθούς και του μη αληθούς (63-1). Μπορούν επίσης να 
κατανοήσουν ότι, ακόμα και υπό άριστες συνθήκες αντιληπτικής 
πρόσβασης στην αντικειμενική πραγματικότητα, οι αντιληπτικές 
εικόνες που σχηματίζονται εντός του νου ενδέχεται να μην είναι 
αυτά καθ’ αυτά τα αντικείμενα που βρίσκονται στο περιβάλλον 
τους, ούτε καν πιστά τους αντίγραφα (ομοιώματα), αλλά περιγρα-
φές που αποκωδικοποιούν τις πληροφορίες που εισρέουν στον νου 
(1-1) γι’ αυτά τα αντικείμενα.
*Doherty M.J. (2009): How Children Understand Others’ Thoughts and Feelings. 
Psychology Press. Hove, East Sussex.

1.4. Η δυνατότητα ύπαρξης διαφορών μεταξύ των νοητικών περιγρα-
φών-αντιληπτικών εικόνων και των περιγραφόμενων από αυτές 
αντικειμένων (1-3) μπορεί να τεκμηριωθεί και ως εξής: Έστω κάποιο 
νοήμον ον με βιώματα πολύ διαφορετικά από τα ανθρώπινα. Αν 
π.χ. το ον αυτό αντιλαμβάνεται όλες τις εισροές προς τον νου του 
μόνον ως ήχους και οσμές ποικίλων ποιοτήτων και κατηγοριών, 
συγκροτεί εικόνες-περιγραφές ενός κόσμου αποτελούμενου από 
ήχους και οσμές. Συνεπώς, φαίνεται να υπάρχει ή τουλάχιστον 
είναι εύλογο να υποτεθεί ότι υπάρχει μια πραγματικότητα καθ’ 
αυτή (2-1) που μπορεί να γίνεται αντιληπτή ποικιλοτρόπως από 
διαφορετικά είδη νοημόνων όντων.
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2. ειδη αΝτικειμεΝωΝ

2.1. Εδώ υποστηρίζεται ότι τα αντικείμενα που απασχολούν τη φι-
λοσοφική σκέψη μπορεί να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: α. 
Στα μεταφυσικά (ή καθ’ αυτά ή νοούμενα) αντικείμενα* (ΜΑ), 
μερικά από τα οποία τροφοδοτούν τον νου με πληροφορίες για 
τον εαυτό τους. Π.χ., ένα ΜΑ ευρισκόμενο εκτός των ορίων του 
νου της Α δημιουργεί εντός του νου της την εικόνα ενός τοπίου. 
β. Στα φαινόμενα αντικείμενα (ΦΑ), που συνιστούν συνειδητές 
αντιληπτικές εμπειρίες-αισθήσεις-βιώματα (14-2) και συνήθως 
θεωρείται ότι προκαλούνται από ΜΑ, π.χ. η αντιληπτική, οπτική 
εικόνα του τάδε τοπίου στον νου της Α. γ. Στα θεωρητικά αντι-
κείμενα (ΘΑ). Το κύριο χαρακτηριστικό των αντικειμένων αυτών 
είναι ότι συνιστούν κατονομασίες και γλωσσικές περιγραφές οι 
οποίες δομούνται λογικά σε ένα ενιαίο όλον με βάση δεδομένες 
ή προβλεπόμενες να προκύψουν υπό συγκεκριμένες περιστάσεις 
αντιληπτικές εικόνες γι’ αυτά. Π.χ., το νησί Θήρα ως γεωγραφική-
γεωφυσική οντότητα, το γραφείο της Α ως έπιπλο, τα στοιχειώδη 
φυσικά σωματίδια, όπως τα νετρίνα, αποτελούν ΘΑ. Στην πρώτη 
περίπτωση, ο θεωρητικός όρος «Θήρα» αναφέρεται στο σύνολο 
των εμπειριών που π.χ. ένας τουρίστας, ένας υπεριπτάμενος πιλό-
τος, ένας φυσιοδίφης, ένας γεωλόγος, ένας λαογράφος κ.ο.κ. θα 
μπορούσαν να αποκομίσουν αποκτώντας εμπειρίες από τμήματα 
του καταδεικνυόμενου με αυτή την ονομασία αντικειμένου. Οι 
επιστήμες ασχολούνται κατά κανόνα με ΘΑ. 
*Kant I. (1628, 2008): Critique of Pure Reason (eds, trans.: M. Weigelt, M Muller) 
Macmillan. London, U.Κ.

2.2. Σύγχυση μπορεί να δημιουργηθεί από το ότι οι άνθρωποι κα-
τονομάζουν με τους ίδιους γλωσσικούς όρους και τα ΜΑ και τα 
αντιστοιχούντα προς αυτά ΦΑ και ΘΑ. Π.χ., στον νου της Α η 
κατονομασία «Θήρα» αναφέρεται: α. Στις εμπειρικές εικόνες που 
έχει στον νου της, π.χ. για τα τοπία του νησιού αυτού (ΦΑ). β. Στο 
ίδιο το νησί όπως π.χ. παρουσιάζεται στο βιβλίο της Γεωγραφίας 
(ΘΑ) γ. Σε ένα μη προσιτό άμεσα ΜΑ, τη ΘΗΡΑ, που είναι η αιτία 
της δημιουργίας των εμπειριών όσων αποκτούν ή θα ήταν δυνατόν 
να αποκτήσουν εμπειρίες ή γενικότερα πληροφορίες σχετικές με 
αυτό. Επισημαίνεται ότι τα ΘΑ υπάρχουν μέσα στον νου ως έννοιες 
[(59-1επ), π.χ., •Θήρα•].
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2.3. Σε αυτό το κείμενο: Τα εισαγωγικά παρουσιάζουν γλωσσικά 
αντικείμενα (π.χ., «Θήρα» = η λέξη Θήρα). Οι βούλες πριν από και 
μετά μια γλωσσική διατύπωση παρουσιάζουν έννοιες (π.χ., •Θήρα•). 
Τα κεφαλαία χρησιμοποιούνται όταν γίνεται λόγος για ένα ΜΑ 
(π.χ., ΘΗΡΑ). Η απουσία διακριτικών ενδείξεων παρουσιάζει ΘΑ 
(π.χ., η Θήρα).

3. τροΠοι Περιγραφησ

3.1. Οι περιγραφές αντικειμένων υφίστανται στον νου των ανθρώ-
πων είτε ως αντιληπτικές εικόνες είτε ως γραμματικά δομημένες 
γλωσσικές διατυπώσεις.* Οι μεν έχουν χωροχρονική δομή και είναι 
αναλογικές (π.χ., οι οσμές και οι γεύσεις που εδώ κατατάσσονται 
στις αντιληπτικές εικόνες). Οι δε εκτείνονται κατά σειράν, είναι 
γραμματικά συντεταγμένες και ψηφιακές. Οι αναλογικές δομές 
έχουν περισσότερο δυσδιάκριτα όρια μεταξύ των συστατικών τους 
και πολυάριθμες διαβαθμίσεις (π.χ., οι διάφορες αποχρώσεις του 
πράσινου χρώματος). Τα συστατικά των ψηφιακών δομών έχουν 
σαφή όρια μεταξύ τους και κατά κανόνα καθένα έχει ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και όχι ποσοτικές διαβαθμίσεις (π.χ., τα γράμμα-
τα μιας γλώσσας και οι λέξεις που σχηματίζονται από αυτά). Οι 
δύο ανωτέρω τρόποι νοητικής περιγραφής της πραγματικότητας 
είναι μερικώς ¨μεταφράσιμοϊ  ο ένας στον άλλον. Π.χ., η εμπειρία 
της ερυθρότητας περιγράφεται με τις λέξεις «κόκκινο» ή «red» ή 
«rouge». Η λέξη «γάτες» στον νου της Α μπορεί να αντιστοιχισθεί 
προς αφαιρετικά εικονικά πρότυπα αυτού του ζωικού είδους, κα-
θώς και προς ένα σύνολο πεποιθήσεων ή άλλων στάσεων γι’ αυτό.
*Boghossian P. A. (1995): Content, in J. Kim, E. Sosa (eds): A Companion to 
Metaphysics. Blackwell. Hoboken. NJ.

3.2. Τα δύο ανωτέρω είδη περιγραφών δημιουργούν αφενός χωρο-
χρονικά (κυρίως οι εικονικόμορφες περιγραφές), αφετέρου νοη-
ματικά (κυρίως οι γλωσσικές περιγραφές) πλαίσια και τοπολογικά 
όρια για πολλά από τα αντικείμενα στα οποία αναφέρονται. Έτσι 
προκύπτει ένα χωροχρονικό και ένα νοηματικό εσωτερικό και 
εξωτερικό περιβάλλον για κάθε αντικείμενο. Το εσωτερικό περι-
βάλλον κάθε αντικειμένου περιέχει τις ιδιότητες που αποδίδονται 
σε [συμφύονται με (11-1)] αυτό. 
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3.3. Η εντός ενός συστήματος νόησης (ΣΝ) περιγραφή ενός αντι-
κειμένου με αντιληπτικές εικόνες ή/και με γλωσσικές διατυπώσεις 
μπορεί να αναχθεί σημασιολογικά σε (περιέχει τις ίδιες πληροφο-
ρίες με) ένα σύνολο από απλές, κατηγορηματικές προτάσεις. Σε 
καθεμία από αυτές τις διατυπώσεις, ένα γραμματικό υποκείμενο 
συνδέεται με ένα κατηγόρημα (κατά παρεμφερή διατύπωση: μπο-
ρεί να εκπληρώνει ή να ικανοποιεί (55-9) ένα κατηγόρημα). Κάθε 
περιγραφή (π.χ., μια οπτική εικόνα) και η αναγωγή της σε απλές 
κατηγορηματικές διατυπώσεις παρουσιάζουν ένα αντικείμενο κα-
τονομάζοντάς το («οι άγγελοι», «ο Άρης») και περαιτέρω του προσ-
δίδουν διάφορες ιδιότητες. Έτσι, o κόσμος μας (¨το προκείμενο¨ 
ή ¨αυτό περί του οποίου πρόκειταϊ  στο πλαίσιο μιας οντολογικής 
συζήτησης) μπορεί να αντιστοιχισθεί προς [ή και ανάγεται σε (19-
1επ)]* ένα σύνολο απλών κατηγορηματικών διατυπώσεων.  
*Wittgenstein L. (1921, 2011): Tractatus Logico-Philosophicus (6). CreateSpace I.P.P. 
North Charleston. SC.

4. εΠιΠεδα Περιγραφησ

4.1. Οι ονομασίες των αντικειμένων και οι σημασίες (59-1επ) που 
αυτά αποκτούν καθώς επενδύονται με ιδιότητες μπορούν να εξετα-
στούν σε δύο τουλάχιστον νοητικά επίπεδα: α. Στο υποκειμενικό, 
δηλαδή στο πλαίσιο του νου ενός ατόμου. β. Στο διυποκειμενικό, 
δηλαδή στο πλαίσιο κοινοτήτων νοημόνων ατόμων που επικοι-
νωνούν μεταξύ τους με βάση μια γραμματική και διάφορα είδη 
συμβόλων που απαρτίζουν μιαν ομιλούμενη γλώσσα ή άλλους κώ-
δικες, όπως χειρονομίες, παντομίμες, εικαστικές αναπαραστάσεις. 
Με τη γλώσσα (55-1) και άλλα συστήματα συμβόλων ασχολούνται 
μεταξύ άλλων η γλωσσολογία, η σημασιολογία, η σημειολογία, 
η φιλοσοφία της γλώσσας (ΦΓ), η ψυχολογία, η φιλοσοφία της 
νόησης (ΦΝ).

4.2. Οι διυποκειμενικά ισχύουσες κατονομασίες ιστορικά προκύ-
πτουν ως ένα είδος σύμβασης στο πλαίσιο της επικοινωνίας εντός 
κάθε πολιτισμικής-γλωσσικής κοινότητας. Η διερεύνηση των τρό-
πων με τους οποίους προκύπτει η μερική έστω συναίνεση μεταξύ 
ανθρώπων (ενδεχομένως, σε πολύ απλή μορφή, μεταξύ και άλλων 
ζωικών ειδών) αποτελεί αντικείμενο ανθρωπολογικών, κοινωνιο-
λογικών, γλωσσολογικών, ηθολογικών ή άλλων συναφών ερευνών. 


