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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιώργος Τσερδάνης 
 
TO ΓΕΓΟΝΟΣ ενός νέου σπουδαίου 
επιτεύγµατος του οµογενούς επιστήµο-
νος ∆ρος Γιώργου Παξινού, µας κάνει 
γι’ άλλη µια φορά υπερήφανους. Καθι-
στώντας κι αναγκαία την άµεση γνω-
στοποίηση των λεπτοµερειών της επι-
στηµονικής ανακάλυψης που από χθες 
ως είδηση τον γύρο του κόσµου. 
ΧΘΕΣ ΒΡΑ∆Υ είχε προγραµµατιστεί η 
παρουσίαση συνεντεύξεως του Γιώργου 
Παξινού για το θέµα αυτό στο Channel 
7, ενώ αύριο του ζητήθηκε συνέντευξη 
από το ΑΒC.
ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ που ακολουθεί, περι-
έχονται λεπτοµέρειες της ανακάλυψης 
µιας άγνωστης ως τώρα περιοχής του 
ανθρώπινου εγκεφάλου σε µετάφραση 
του αγγλικού κειµένου που επιµελήθη-
κε, µόλις χθες, το Αθηναϊκό και Μα-
κεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων -  µε 
υπογραφή Παύλου ∆ρακόπουλου – 
αναφέροντας, µεταξύ άλλων τα εξής:   
Ο διεθνούς φήµης «χαρτογράφος» του 
εγκεφάλου, ο Έλληνας καθηγητής της 
διασποράς Γιώργος Παξινός, ερευνη-
τής στο Ινστιτούτο Ερευνών Νευροεπι-
στήµης της Αυστραλίας (Neuroscience 
Research Australia-NeuRA), ανακάλυ-
ψε µια νέα, άγνωστη έως τώρα, περιο-
χή στον ανθρώπινο εγκέφαλο.
Η περιοχή, την οποία ο Γ.Παξινός 
ονόµασε «Ενδοσχοινιοειδή Πυρήνα» 
(Endorestiform Nucleus), βρίσκεται 
κοντά στο σηµείο όπου ενώνεται ο 
εγκέφαλος µε το νωτιαίο µυελό. Συ-
γκεκριµένα, βρίσκεται µέσα στο κάτω 
παρεγκεφαλιδικό σκέλος, µια περιοχή 
που ενσωµατώνει και συνδυάζει τις αι-
σθητηριακές και τις κινητικές πληρο-
φορίες, προκειµένου να διορθώσει τη 
στάση του σώµατος, την ισορροπία του 
και τις µικρές επιδέξιες κινήσεις.

Ο ελληνικής καταγωγής επιστήµονας 
είχε υποπτευθεί την ύπαρξη της εν 
λόγω εγκεφαλικής περιοχής πριν 30 
χρόνια και τώρα µπόρεσε για πρώ-
τη φορά να αποδείξει την ύπαρξή της 
χάρη στην ύπαρξη καλύτερων πλέον 
µεθόδων ανίχνευσης και απεικόνισης.
«∆εν υπάρχει τίποτε πιο ευχάριστο για ένα 
νευροεπιστήµονα από το να εντοπίζει µια 
έως τώρα άγνωστη περιοχή του ανθρώπι-
νου εγκεφάλου. Στη συγκεκριµένη µάλιστα 
περίπτωση υπάρχει το ξεχωριστό στοιχείο 
ότι αυτή η περιοχή είναι απούσα στις µαϊ-
µούδες και στα άλλα ζώα. Πρέπει να υπάρ-
χουν µερικά πράγµατα που είναι µοναδικά 
στον ανθρώπινο εγκέφαλο πέρα από το µε-
γαλύτερο µέγεθός του και αυτή η περιοχή 
είναι πιθανώς ένα από αυτά», δήλωσε ο 
Γ. Παξινός στο Αθηναϊκό και Μακεδο-
νικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
«Μένει να προσδιορισθεί η λειτουργία 
αυτής της νεοανακαλυφθείσας περιοχής 
του εγκεφάλου. Τώρα που έχει χαρτογρα-
φηθεί, θα είναι δυνατό να µελετηθεί από 
την ευρύτερη ερευνητική κοινότητα», πρό-
σθεσε.
Σύµφωνα µε τον κ.Παξινό, «το κάτω πα-
ρεγκεφαλιδικό σκέλος, που ονοµάζεται 
επίσης σχοινιοειδές σώµα,  είναι σαν 
ένα ποτάµι που µεταφέρει πληροφορίες 
από το νωτιαίο µυελό και το εγκεφαλι-
κό στέλεχος προς την παρεγκεφαλίδα. 
Η περιοχή του εγκεφάλου που τώρα 
ανακαλύφθηκε, είναι µια οµάδα νευ-
ρώνων µέσα σε αυτό το σκέλος, εξ ου 
και το όνοµά της «ενδοσχοινιοειδής 
πυρήνας». Οι νευρώνες αυτοί είναι σαν 
ένα νησί µέσα στο ποτάµι, έτσι αυτός 
ο πυρήνας βρίσκεται σε προνοµιούχα 
θέση για να λαµβάνει εισροές από το 
νωτιαίο µυελό. Το  κάτω παρεγκεφα-
λιδικό σκέλος είναι µια µεγάλη δέσµη 
νευραξόνων και ο ενδοσχοινιοειδής 
πυρήνας είναι µια οµάδα νευρώνων 

ενσωµατωµένη µέσα σε αυτή τη δέσµη. 
Η περιοχή αυτού του εγκεφάλου ‘µε 
κοιτάζει’ εδώ και χρόνια που µελετώ 
τον εγκέφαλο, είναι στην πραγµατικό-
τητα να εκείνη να µε ανακάλυψε και όχι 

εγώ αυτή!»
Όσον αφορά τη λειτουργία της, ο κ.Πα-
ξινός δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «µόνο 
υποθέσεις θα µπορούσα να κάνω µε 
βάση τη θέση της, πιθανώς βοηθά 
στον έλεγχο των επιδέξιων κινήσεων, 
όπως στο παίξιµο ενός µουσικού ορ-
γάνου. ∆εν µπορώ να φαντασθώ ένα 
χιµπατζή να παίζει στο µπουζούκι τις 
‘Περασµένες µου αγάπες’, ένα τραγούδι 
πολύ απαιτητικό για το µπουζούκι, µε 
τον ίδιο επιδέξιο τρόπο ενός ανθρώ-
που, όσο κι αν ο χιµπατζής αγαπούσε 
τη µουσική!»
Η ανακάλυψη νέων περιοχών του εγκε-
φάλου βοηθά τους επιστήµονες να κα-
τανοήσουν καλύτερα τις ασθένειες και 
να δοκιµάσουν νέες θεραπείες για τις 
διάφορες νευροεκφυλιστικές παθή-

σεις (Αλτσχάιµερ, άνοια, 
Πάρκινσον κ.α.).
Ο Γ.Παξινός έχει υπάρξει 
πρωτοπόρος στη νευρο-
ανατοµία και στη χαρτο-
γράφηση του εγκεφάλου, 
έχοντας -µε τις επιστηµο-
νικές δηµοσιεύσεις του 
και τα βιβλία του που 
περιέχουν λεπτοµερείς 
χάρτες του εγκεφάλου- 
ανοίξει νέες δυνατότητες 
στους νευροχειρουργούς 
και γενικότερα στους 
νευροεπιστήµονες. Οι 
περισσότεροι ερευνητές 
που µελετούν σήµερα τις 
νευρολογικές και τις ψυ-
χιατρικές παθήσεις, είτε 
στους ανθρώπους είτε 
στα ζώα, χρησιµοποι-
ούν τους δικούς του «άτ-
λαντες» του εγκεφάλου, 
οι οποίοι περιγράφουν 

εξονυχιστικά τις διάφορες εγκεφαλικές 
δοµές.
«Οι άτλαντες του καθηγητή Παξινού, 
που δείχνουν τη λεπτοµερή µορφολο-
γία και τις διασυνδέσεις του ανθρώπι-
νου εγκεφάλου και του νωτιαίου µυε-
λού, παρέχουν το πολύτιµο πλαίσιο 
έτσι ώστε οι ερευνητές να ελέγξουν τις 
υποθέσεις τους, από τη λειτουργία των 
νευρωνικών συνάψεων ως τις θεραπεί-
ες για τις ασθένειες του εγκεφάλου», 
δήλωσε ο επικεφαλής του NeuRA κα-
θηγητής Πίτερ Σόφιλντ.
Η νέα ανακάλυψη του Γ. Παξινού θα 
παρουσιασθεί για πρώτη φορά στη 
διεθνή επιστηµονική κοινότητα στο 
νέο βιβλίο του (“Human Brainstem: 
Cytoarchitecture, Chemoarchitecture, 
Myeloarchitecture”) που θα κυκλοφορή-
σει στο τέλος Νοεµβρίου από τις κορυ-
φαίες επιστηµονικές εκδόσεις Elsevier.
O Γιώργος Παξινός είναι αντεπιστέλ-
λον µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών από 
το 2012 και της Αυστραλιανής Ακαδη-
µίας Επιστηµών από το 2009. Γεννή-
θηκε στην Ιθάκη το 1994 και µετά το 
γυµνάσιο έφυγε για σπουδές στις ΗΠΑ. 
Σπούδασε Ψυχολογία στο Πανεπιστή-
µιο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια και µετά 
πήρε το διδακτορικό του από το Πανε-
πιστήµιο ΜακΓκιλ του Καναδά.
Αφού έκανε µεταδιδακτορική έρευνα 
στο πανεπιστήµιο Γιέηλ των ΗΠΑ, από 
το 1974 µετακινήθηκε µόνιµα στην 
Αυστραλία, όπου είναι καθηγητής στο 
Πανεπιστήµιο της Νέας Νότιας Ουα-
λίας στο Σίδνεϊ και βασικός ερευνη-
τής-επικεφαλής οµάδας στο Ινστιτούτο 
Neuroscience Research Australia.  Με-
ταξύ άλλων, έχει διατελέσει πρόεδρος 
της Εταιρείας Νευροεπιστήµης της Αυ-
στραλίας και επισκέπτης καθηγητής σε 
πολλά πανεπιστήµια σε όλο τον κόσµο, 
ενώ έχει αναγορευθεί επίτιµος διδά-
κτορας του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
(2008), του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 
(2016) και του Ιονίου Πανεπιστηµίου 
(2017).
Ο Γιώργος Παξινός έχει δηµιουργήσει 
τους περισσοτέρους ‘άτλαντες’ του εγκέ-
φαλου και έχει ανακαλύψει τους περισ-
σότερους πυρήνες του εγκέφαλου από 
οποιονδήποτε άλλον επιστήµονα στον 
κόσµο. Έχει δηµοσιεύσει 52 βιβλία και 
το πρώτο του µε τίτλο «Ο εγκέφαλος του 
αρουραίου σε στερεοταξικές συντεταγ-
µένες» αποτελεί ένα από τα κορυφαία 
σε αναφορές επιστηµονικά βιβλία διε-
θνώς.
Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, είχε τονίσει ότι οι άνθρω-
ποι πρέπει να εγκαταλείψουν την ψευ-
δαίσθηση πως υπάρχει ψυχή, αφού τα 
πάντα –και τα συναισθήµατα- προέρ-
χονται και ελέγχονται από τον εγκέφα-
λο. Είχε αρνηθεί ότι υπάρχει ελεύθερη 
βούληση στον άνθρωπο, ενώ είχε δη-
λώσει άθεος. 
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