
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

                                 ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 

 

 

 

 

 

             ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑΣ 

 

 

            ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ΡΕΘΥΜΝΟ 2012 



 

 
 

2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ………………………………………………………………..........σελ. 3 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………………………………………...σελ. 5 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ορισµός συναισθησίας, χαρακτηριστικά και τύποι. Από την 

πολυαισθητηριακή αντίληψη στη συναισθησία ………………........................σελ. 6 

          1.1Τι είναι συναισθησία;……………………………………………........σελ. 6 

          1.2Είδη συναισθησίας…………………………………………………….σελ. 7 

          1.3Πολυαισθητηριακή αντίληψη και συναισθησία………………….....σελ. 10 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Η αντιληπτική πραγµατικότητα των συναισθητικών χρωµάτων 

 και ο ρόλος της προσοχής στη συναισθησία………………………………...σελ. 17 

          2.1 Η αντιληπτική πραγµατικότητα των συναισθητικών χρωµάτων. σελ.17 

          2.2 Ο Ρόλος της προσοχής στη συναισθησία………………………… σελ. 23 

          2.3 Επεξεργασία από κάτω προς τα πάνω ή από πάνω προς τα κάτω;σελ.37 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Νευροβιολογικά και Νευροανατοµικά µοντέλα 

συναισθησίας………………………………………………………………..…σελ.46 

        3.1 Νευροανατοµικά Μοντέλα Συναισθησίας………………………...σελ. 48 

         3.2 Γονιδιακές αλλαγές και δοµικές εγκεφαλικές διαφορές ως αίτιο της 

συναισθησίας………………………………………………………………….σελ. 55 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ…………………………………………………………….σελ. 59 

        4.1 Μέθοδος……………………………………………………………...σελ. 60 

        4.2 Συµµετέχοντες……………………………………………………….σελ. 61 

        4.3 Υλικά………………………………………………………………...σελ. 61 

        4.4 ∆ιαδικασία…………………………………………………………..σελ. 66 

        4.5 Αποτελέσµατα……………………………………………………….σελ. 67 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ, ΣΚΕΨΗ, ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ……………………………………………………...σελ. 70 

       5.1 Συναισθησία και µνήµη……………………………………………..σελ. 70 

       5.2 Συναισθησία και γλώσσα…………………………………………....σελ. 71 

       5.3 Συναισθησία και δηµιουργικότητα………………………………....σελ. 74 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ………………………………………………………….σελ. 76 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ………………………………………………………………..σελ. 77 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………………………………..σελ. 82 



 

 
 

3

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η συναισθησία, η µίξη διαφορετικών αισθήσεων (συν και αισθήσεις),δεν είναι 

ένα καινούργιο φαινόµενο. Οι πρώτες αναφορές σε αυτό το φαινόµενο έχουν εµφανιστεί εδώ και αιώνες 

στην βιβλιογραφία και έχει απασχολήσει ένα µεγάλο αριθµό ανθρώπων όπως φιλοσόφων, ψυχολόγων, 

ψυχιάτρων και θεολόγων. Η πρώτη αναφορά σε αυτό το φαινόµενο έγινε από τον Sir Frances Galton 

τον 19° αιώνα, ο οποίος επισήµανε ότι αυτή η κατάσταση είναι κληρονοµική (πράγµα που έχει 

αποδειχτεί). Η συναισθησία για πρώτη φορά έγινε γνωστή κατά την αλλαγή του αιώνα όταν µίλησαν για 

αυτήν διάσηµοι άνθρωποι όπως ο Vladimir Nabokov και ο Duke Ellington, οι οποίοι βίωναν οι ίδιοι 

συναισθησία. Η πιο παλιά έρευνα για τη µελέτη της συναισθησίας έχει βρεθεί επίσης σε κείµενο του 

Galton, ωστόσο είχε ξεχαστεί, καθώς δεν υπήρχαν αρκετές γνώσεις σχετικά µε τον εγκέφαλο και τις 

λειτουργίες του (Jensen, 2007).  

  Στην συγκεκριµένη εργασία θα αναλυθούν σηµαντικές πτυχές αυτού του φαινοµένου, όπως το 

αν βιώνεται µια µορφή συναισθησίας από όλους τους ανθρώπους και σε τι διαφέρουν οι συναισθητικές 

εµπειρίες που βιώνουν κατά κανόνα µόνο οι συναισθητικοί. Σχετικά, µε αυτό το ερώτηµα θα γίνει 

αναφορά πρώτον, στην πολυαισθητηριακή αντίληψη που βιώνουν όλοι οι άνθρωποι ως βρέφη και 

δεύτερον θα παρατεθούν ευρήµατα σύµφωνα µε τα οποίο όλοι οι άνθρωποι έχουν τους ίδιους 

µηχανισµούς επεξεργασίας πληροφοριών π.χ. η παρατήρηση του αγγίγµατος σε ένα ανθρώπινο σώµα 

ενεργοποιεί τις ίδιες περιοχές σε συναισθητικούς και µη (δεξιός προκινητικός και του πρωτοταγής 

σωµατοαισθητικός φλοιός), ωστόσο, στους  µη συναισθητικούς το επίπεδο δραστηριότητας είναι κάτω 

από το σηµείο (ουδό) που ξεκίνα κάποιος να αντιλαµβάνεται µια συναισθητική εµπειρία αλλά 

αυξάνεται πάνω από το όριο στους συναισθητικούς. 

  Στο επόµενο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στο ρόλο που επιτελεί η προσοχή για την βίωση 

συναισθησίας. Το κύριο ερώτηµα που τίθεται σε αυτήν την ενότητα είναι αν είναι απαραίτητο πρώτα να 

αναγνωριστεί το ερέθισµα που προκαλεί συναισθητικές εµπειρίες και κατά συνέπεια αν χρειάζεται η 

προσοχή ή αν οι συναισθητικές εµπειρίες βιώνονται χωρίς να είναι απαραίτητη η προσοχή. Τα 

περισσότερα ευρήµατα συγκλίνουν στην άποψη ότι η προσοχή είναι απαραίτητη για να επέλθει 

συναισθησία. 

  Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναλυθούν  νευροανατοµικά µοντέλα που προτείνουν ότι η 

συναισθησία είναι αποτέλεσµα διαφορετικής επεξεργασίας των πληροφοριών και νευροβιολογικά 
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µοντέλα τα οποία προτείνουν συγκεκριµένες γονιδιακές αλλαγές ως αίτιο για την εµφάνιση της 

συναισθησίας. 

  Στη συνέχεια, περιγράφεται ένα πείραµα το οποίο διεξήχθη στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και είχε 

σκοπό να µελετήσει αν υπάρχει επίδραση του φαινοµένου Stroop στους συναισθητικούς. 

  Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε διάφορες πτυχές της ανθρώπινης γνωστικής 

επεξεργασίας όπως η σκέψη, η γλώσσα, µνήµη και η δηµιουργικότητα.  

Με τη µελέτη της συναισθησίας, που στην ουσία είναι µια  «άτυπη»  γνωστική συµπεριφορά 

καθώς δεν είναι ο κανόνας γνωστικής επεξεργασίας, διευρύνουµε τις γνώσεις µας σχετικά µε τις 

θεωρίες της «τυπικής» γνωστικής συµπεριφοράς.  

 

Λέξεις κλειδιά: συναισθησία, πολυαισθητηριακή αντίληψη, προσοχή, νευροανατοµικά µοντέλα 

συναισθησίας, νευροβιολογικά µοντέλα συναισθησίας, «άτυπη» γνωστική συµπεριφορά, «τυπική» 

γνωστική συµπεριφορά 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Στη συγκεκριµένη εργασία περιγράφεται το φαινόµενο της συναισθησίας (η µίξη 

διαφορετικών αισθήσεων). Για την περιγραφή του φαινοµένου παρουσιάζονται ευρήµατα από διάφορες 

έρευνες που έχουν γίνει για τη συναισθησία καθώς επίσης αναλύεται ο σχεδιασµός ενός πειράµατος που 

διεξήχθη στο Πανεπιστήµιο Κρήτης µε σκοπό να µελετηθεί αν υπάρχει επίδραση του φαινοµένου 

Stroop στους συναισθητικούς. Τα ερευνητικά ερωτήµατα που συζητούνται είναι αν οι συναισθητικοί 

έχουν διαφορετικούς µηχανισµούς επεξεργασίας των πληροφοριών από τους µη συναισθητικούς, το 

ρόλο που επιτελεί η προσοχή στη βίωση των συναισθητικών εµπειριών, ποιοι είναι οι νευροανατοµικοί 

και νευροβιολογικοί παράγοντες που συµβάλλουν στην εµφάνιση του φαινοµένου και εν κατακλείδι 

ποια είναι η τυχόν συνεισφορά της συναισθησίας σε τοµείς όπως η µνήµη, η γλώσσα, η σκέψη και η 

δηµιουργικότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ορισµός συναισθησίας, χαρακτηριστικά και 

τύποι. Από την πολυαισθητηριακή αντίληψη στη συναισθησία 

 
 

1.1) Τι  είναι συναισθησία; 
 

 

Η συναισθησία αναφέρεται σε µια αντιληπτική κατάσταση κατά την οποία διαφορετικές 

αισθήσεις αναµειγνύονται µεταξύ τους. Σύµφωνα µε τον Ward (2008)  «ένα αισθητηριακό ερέθισµα 

(π.χ. ο ήχος µιας νότας) ή ένα εννοιολογικό ερέθισµα (π.χ. ένας αριθµός) προκαλεί την αυτόµατη και 

ασυνείδητη εµπειρία ενός άλλου ερεθίσµατος (π.χ. ένα χρώµα που αιωρείται στο χώρο)» (σ.11). 

Επιπλέον η συναισθησία µπορεί να είναι συγγενής ή επίκτητη. Η επίκτητη συναισθησία παρατηρείται  

µετά από βλάβη στα µάτια, βλάβη στον εγκέφαλο, ηµικρανίες, επιληψία του κροταφικού λοβού και 

µετά από τη λήψη διάφορων ψυχεδελικών ουσιών όπως το LSD και η µεσκαλίνη . Η συγγενής 

συναισθησία είναι παρούσα από την πρώιµη παιδική ηλικία του συναισθητικού ατόµου. Προκειµένου 

να χαρακτηριστεί ένα άτοµο ως συναισθητικό πρέπει (Ward, 2008): 

1) Οι συναισθητικές εµπειρίες να προκαλούνται αυθόρµητα και χωρίς προσπάθεια από την 

πλευρά του ατόµου. ∆ηλαδή να είναι αυτόµατες και αναπόφευκτες. 

2) Η συναισθησία του να έχει ως επί το πλείστον σταθερό χαρακτήρα. Αυτό σηµαίνει ότι ένα 

συγκεκριµένο ερέθισµα (εννοιολογικό ή αντιληπτικό) θα πρέπει να προκαλεί ταυτοχρόνως και σταθερά 

µια συγκεκριµένη αντίληψη. Για παράδειγµα, αν ένα συναισθητικό άτοµο έχει συνδυάσει τον αριθµό 

ένα µε το κίτρινο χρώµα αυτός ο συνδυασµός  παραµένει σταθερός στον χρόνο, δηλαδή ο αριθµός ένα 

συνδυάζεται πάντα µε το κίτρινο χρώµα. Επιπροσθέτως, η συναισθησία είναι ανθεκτική στο χρόνο και 

συνεχίζει να υπάρχει ακόµη και όταν το άτοµο χάνει κάποια αίσθηση. Παραδείγµατος χάριν, αν ένα 

άτοµο µπορεί να δει ήχους, εξακολουθεί να τους βλέπει ακόµη και αν τυφλωθεί. 

3)  Ακόµα, η συναισθησία έχει µονόδροµο χαρακτήρα. Για παράδειγµα, µια λέξη  µπορεί να 

προκαλεί την αντίληψη ενός χρώµατος, αλλά το ίδιο το χρώµα δεν προκαλεί την αντίληψη της λέξης. 
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1.2) Είδη συναισθησίας 

 

 

Υπάρχουν πολλά είδη συναισθησίας. Θα µπορούσε να γίνει  διαχωρισµός δυο κύριων τύπων, οι 

οποίοι περιλαµβάνουν πολλούς υποτύπους. Στο πρώτο είδος, ερέθισµα από µια αίσθηση π.χ. ένα 

οσφρητικό ερέθισµα, προκαλεί ακούσια τον ερεθισµό και άλλων αισθήσεων όπως της όρασης και/ή της 

ακοής. Για παράδειγµα, οι ήχοι των µουσικών οργάνων προκαλούν την έκλυση συγκεκριµένων 

χρωµάτων στα συναισθητικά άτοµα. Όπως επίσης η γεύση και η οσµή µπορούν να προκαλέσουν την 

αντίληψη συγκεκριµένων χρωµάτων. Για παράδειγµα, η γεύση του καφέ είναι δυνατόν να προκαλέσει 

την αντίληψη του σκούρου πράσινου. 

Στον δεύτερο τύπο, συγκεκριµένα είδη πραγµάτων όπως γράµµατα, αριθµοί ή ονόµατα 

ανθρώπων προκαλούν την αντίληψη µιας άλλης αίσθησης, π.χ. της γεύσης. Ο πιο κοινός υπότυπος 

συναισθησίας που αφορά το συγκεκριµένο είδος περιλαµβάνει την αντίληψη χρωµάτων που 

προκαλούνται από γραφήµατα (Robertson & Sagiv, 2005). 

Υπάρχουν επίσης και άλλες µορφές συναισθησίας, όπως όταν  αποδίδονται χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας σε ακολουθίες στοιχείων, όπως τα τακτικά αριθµητικά, οι µέρες της εβδοµάδας, οι 

µήνες του χρόνου (π.χ το «1» είναι «αυτάρκες» και το «9» «δύστροπο»). Άλλες µορφές συναισθησίας 

αποτελούν και η συναισθησία σωµατοαισθητικού τύπου, η οποία έχει κατοπτρικό χαρακτήρα (απτική 

αίσθηση όταν παρακολουθούµε κάποιον που δέχεται ένα απτικό ερέθισµα), η αντιστοίχηση µουσικής µε 

χρώµατα και η τοποθέτηση των αριθµών σε συγκεκριµένες θέσεις στον χώρο (Ward, 2008). 

Παρακάτω (βλ. Πίνακα 1) παρουσιάζονται τα περισσότερα είδη συναισθησίας, όπως 

περιγράφηκαν από τους Eagleman, Kagan, Nelson, Sagaram και Sarma (2006) στις δοκιµασίες που 

δηµιούργησαν για τη µελέτη της συναισθησίας. 

 

 

Πίνακας 1. Τα είδη συναισθησίας όπως περιγράφηκαν από τους Eagleman et al., 2006. 

 

 

ΕΙ∆Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Αριθµοί → Χρώµα Βλέποντας, ακούγοντας ή φαντάζοντας 

ένα αριθµό προκαλείται η αντίληψη ενός 
χρώµατος  

Γράµµατα → Χρώµα Βλέποντας, ακούγοντας ή φαντάζοντας 
ένα γράµµα προκαλείται η αντίληψη ενός 
χρώµατος   
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Μέρες της εβδοµάδας → Χρώµα Η έννοια των ηµερών όπως ∆ευτέρα, 
Τρίτη κλπ προκαλεί την αντίληψη ενός 
χρώµατος 

Μήνες → Χρώµα Η έννοια του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου 
κλπ προκαλεί την αντίληψη ενός 
χρώµατος 

Κινέζικοί αριθµοί → Χρώµα Κινέζικοι αριθµοί προκαλούν την 
αντίληψη ενός χρώµατος 

Ακολουθίες όπως ακολουθίες αριθµών, 
µερών εβδοµάδας ή µηνών → χωρικές 
θέσεις 

Κοιτώντας αριθµούς, γράµµατα ή 
µονάδες χρόνου όπως οι µέρες τις 
εβδοµάδας ή οι µήνες απλώνονται στο 
χώρο σε µορφή 3D 

Μουσικά κλειδιά → Χρώµα  Κλειδιά πάνω σε ένα πιάνο ή σε άλλα 
µουσικά όργανα προκαλούν την 
αντίληψη ενός χρώµατος 

Μουσικές χορδές → Χρώµα ∆ιαφορετικές µουσικές χορδές 
προκαλούν την αντίληψη διαφορετικών 
χρωµάτων 
 

Μουσικά όργανα → Χρώµα ∆ιαφορετικά µουσικά όργανα προκαλούν 
την αντίληψη διαφορετικών χρωµάτων 

Κινέζικοι χαρακτήρες → Χρώµα Βλέποντας ένα κινέζικο χαρακτήρα 
προκαλείται η αντίληψη ενός χρώµατος  

Γεύση → Χρώµα Γεύσεις, όπως η γεύση, λεµονιού ή 
µπανάνας προκαλούν την αντίληψη ενός 
χρώµατος 

Οσµή → Χρώµα Μυρωδιές, όπως µιας µπριζόλας ή των 
τηγανητών πατάτων προκαλούν την 
αντίληψη ενός χρώµατος 

Πόνος → Χρώµα ∆ιαφορετικά επίπεδα πόνου που 
βιώνονται σε διαφορετικές καταστάσεις 
όπως όταν έχουµε πονοκέφαλο προκαλεί 
την αντίληψη ενός χρώµατος 

Προσωπικότητες → Χρώµα Βλέποντας ή φαντάζοντας ένα πρόσωπο 
προκαλούν την αντίληψη ενός χρώµατος 

Αφή → Χρώµα Όταν βιώνεται µια απτική εµπειρία 
διαφόρων ειδών σε διαφορετικά µέρη του 
σώµατος προκαλείται η αντίληψη ενός  
χρώµατος 

Θερµοκρασία → Χρώµα Όταν αγγίζουµε κρύο νερό ή όταν 
νιώθουµε ζεστό νερό σε ένα ντους 
προκαλείται η αντίληψη ενός χρώµατος 

Τσέχικο φώνηµα → Χρώµα Βλέποντας, φαντάζοντας ή ακούγοντας 
ένα τσέχικο φώνηµα προκαλείται η 
αντίληψη ενός χρώµατος 

Οργασµός Χρώµα Αντίληψη χρώµατος κατά την βίωση 
οργασµού  

Συναίσθηµα → Χρώµα ∆ιαφορετικά συναισθήµατα όπως χαρά, 
θλίψη κλπ προκαλούν την αντίληψη 
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χρωµάτων 
Όραση → Ακοή Βλέποντας µια εικόνα ή µια σκηνή 

προκαλείται το άκουσµα ενός ήχου 
Ήχος → Οσµή  Ακούγοντας έναν ήχο προκαλείται µια 

διακριτή οσµή, π.χ. ο ήχος του νερού που 
τρέχει προκαλεί τη µυρωδιά ενός 
τριαντάφυλλου 

Όραση → Οσµή Βλέποντας ένα αντικείµενο ή µια σκηνή 
προκαλείται η αντίληψη η αντίληψη µιας 
διακριτής οσµής 

Ήχος → Αφή Ένα ακουστικό ερέθισµα π.χ. ένα 
αεροπλάνο να πετάει, προκαλεί την 
αντίληψη µιας διακριτής απτικής 
αίσθησης 

Ήχος → Γεύση Ακούγοντας έναν ήχο προκαλείται η 
αίσθηση της γεύσης. Για παράδειγµα το 
τικ τακ του ρολογιού προκαλεί µια ξινή 
γεύση  

Όραση → Γεύση Βλέποντας µια εικόνα, µια σκηνή ή ένα 
αντικείµενο προκαλείται η αίσθηση της 
γεύσης 

Αµερικάνικα γλωσσικά σύµβολα → 
Χρώµα 

Αµερικάνικα γλωσσικά σύµβολα 
προκαλούν την αντίληψη χρωµάτων 

Αγγλικά γλωσσικά σύµβολα → Χρώµα Αγγλικά γλωσσικά σύµβολα προκαλούν 
την αντίληψη χρωµάτων 

Κυριλλικά γλωσσικά σύµβολα → Χρώµα Κυριλλικά γλωσσικά σύµβολα 
προκαλούν την αντίληψη χρωµάτων 

Ελληνικά γλωσσικά σύµβολα → Χρώµα Ελληνικά γλωσσικά σύµβολα προκαλούν 
την αντίληψη χρωµάτων 

Εβραϊκά γλωσσικά σύµβολα → Χρώµα Εβραϊκά γλωσσικά σύµβολα προκαλούν 
την αντίληψη χρωµάτων 

 

 

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι όχι µόνο υπάρχουν διαφορετικά είδη συναισθησίας αλλά υπάρχουν 

διαφορές στις συναισθητικές εµπειρίες ακόµα και σε άτοµα που έχουν το ίδιο τύπο συναισθησίας. Σε 

µια έρευνα των Barnett, Finucane, Asher, Bargary, Corvin, Newell και Mitchell, (2008) οι οποίοι 

εξέτασαν συναισθητικούς αλλά και τους συγγενείς τους οι οποίοι βίωναν συναισθησία, βρήκαν ότι στην 

πλειονότητα σε κάθε οικογένεια εµφανίζεται ένα είδος συναισθησίας. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε 

οµοιογένεια στις συναισθητικές εµπειρίες που βίωναν. Για παράδειγµα, βρήκανε ότι τα χρώµατα που 

προκαλούνται από γλωσσικά ερεθίσµατα δεν τα ίδια για τους συναισθητικούς που ανήκουν στην ίδια 

οικογένεια και έχουν το ίδιο είδος συναισθησίας. Επιπλέον, το 27% των οικογενειών είχαν µέλη µε 

διαφορετικά είδη συναισθησίας (π.χ. γράφηµα → χρώµα, γεύση → σχήµα). 
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∆εν έχει βρεθεί µια σαφής εξήγηση για το λόγο που συµβαίνει αυτό, ωστόσο, πολλοί 

ερευνητές προτείνουν ότι οι ατοµικές διαφορές µεταξύ των συναισθητικών συµβαίνουν λόγο 

εξελικτικών διαφορών και πρώιµων εµπειριών (Barnett, Finucane, Asher, Bargary, Corvin, Newell & 

Mitchell, 2008). Για παράδειγµα, ο Ward (2008) αναφέρει έναν συναισθητικό, τον James Wannerton, ο 

οποίος στο άκουσµα κάποιων λέξεων βίωνε γεύσεις στο στόµα του. Όσο πιο συνηθισµένη ήταν µια 

λέξη τόσο πιο πιθανό ήταν να του προκαλέσει την αίσθηση της γεύσης. Ωστόσο δεν εµφανίζονταν στη 

συναισθησία του τροφές από το διαιτολόγιο που είχε ως ενήλικας αλλά εµφανίζονταν τροφές που 

έτρωγε όταν ήταν παιδί, όπως βραστά λαχανικά, µαρµελάδα και σάντουιτς.   

Επιπλέον, oι Dixon, Smilek και Merikle, (2004) διέκριναν τους συναισθητικούς σε δυο 

κατηγορίες: αυτούς οι οποίοι βλέπουν τα συναισθητικά χρώµατα να υπάρχουν στον εξωτερικό χώρο, 

για παράδειγµα αν το Α προκαλεί σε κάποιον το πράσινο, βλέπει το Α πράσινο ακόµα και αν δεν έχει 

χρώµα. Στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία η συγκεκριµένη κατηγορία αναφέρεται ως projectors. Η άλλη 

κατηγορία αναφέρεται ως associators και οι συγκεκριµένοι συναισθητικοί περισσότερο φαντάζονται το 

χρώµα παρά το βλέπουν. Για παράδειγµα, το πράσινο του Α περισσότερο τους έρχεται στο νου όταν το 

βλέπουν παρά το βλέπουν κανονικά στον εξωτερικό χώρο.    

 

 

1.3 Πολυαισθητηριακή αντίληψη και συναισθησία 

  

 

Ένα βασικό ερώτηµα που προκύπτει µελετώντας το φαινόµενο της συναισθησίας είναι αν 

εντοπίζεται µόνο σε µια συγκεκριµένη οµάδα ανθρώπων οι οποίοι λειτουργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο ή 

αν υπάρχει ένα κοινό στάδιο επεξεργασίας πληροφοριών σε συναισθητικούς και µη και ποιοι είναι 

εκείνοι οι παράµετροι που παρεµβαίνουν και έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία συναισθητικών 

εµπειριών. 

  Οι αισθήσεις µας δεν λειτουργούν ανεξάρτητα η µια από την άλλη αλλά οι λειτουργίες τους 

αλληλεπιδρούν έτσι ώστε να έχουµε όσο το δυνατόν καλύτερη αντίληψη των πραγµάτων και του 

περιβάλλοντος που µας πλαισιώνει. Ένα διακριτό παράδειγµα αλληλεπίδρασης διαφορετικών 

αισθήσεων είναι όταν πρέπει να χαρακτηρίσουµε τη µυρωδιά που έχει µια τροφή.  Χρησιµοποιούµε 

επίθετα που χαρακτηρίζουν και τις τροφές. Η µυρωδιά της µπανάνας χαρακτηρίζεται ως γλυκιά.  

  Επιπλέον όλοι µας ως βρέφη ξεκινάµε έχοντας αναµεµειγµένες τις αισθήσεις µας. Οι Maurer 

και Maurer (1988) πρότειναν την υπόθεση της βρεφικής συναισθησίας σύµφωνα µε την οποία τα 
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νεογέννητα δεν µπορούν αντιληφθούν µε διαχωρισµένες τις αισθήσεις τους, π.χ. αντιλαµβάνονται το 

φως σαν ήχο και τον ήχο σαν φως. Μεγαλώνοντας όµως οι αισθήσεις διαχωρίζονται.  

  Οι Lewkowicz και Turkewitz (1980) θέλησαν να µελετήσουν την άποψη, σύµφωνα µε την 

οποία, αρχικά οι οργανισµοί ανταποκρίνονται σε πρωτεύοντα χαρακτηριστικά των ερεθισµάτων, όπως 

είναι το µέγεθος και το περίγραµµα, και στη συνέχεια σε µεταγενέστερα αναπτυξιακά στάδια 

ανταποκρίνονται και σε δευτερεύοντα χαρακτηριστικά, όπως είναι το χρώµα, η γεύση, το σχήµα και η 

µελωδία. Αν όντως τα βρέφη αντιδρούν αρχικά σε ποσοτικά χαρακτηριστικά και µετέπειτα σε ποιοτικά, 

τότε είναι πιθανό να ανταποκρίνονται σε ερεθίσµατα σαν να είναι όµοια ή όχι ανάλογα µε την ένταση 

που έχουν. Είναι δυνατόν λοιπόν να αντιληφθούν ένα έντονο φως και ένα δυνατό ήχο σαν όµοια 

ερεθίσµατα και ένα έντονο φως µε ένα χαµηλής έντασης ήχο να τα αντιλαµβάνονται σαν δυο 

διαφορετικά ερεθίσµατα.  

  Για να εξεταστεί αυτή η υπόθεση παρουσίασαν σε βρέφη ένα οπτικό ερέθισµα σταθερής 

έντασης και ακολούθησαν µια σειρά από ακουστικά ερεθίσµατα ποικίλης έντασης. Επιπλέον υπήρχε 

ένας ήχος που κρίθηκε από ενήλικους ότι είναι ίδιας έντασης µε το φως που παρουσίασαν. Η ένταση 

του συγκεκριµένου ήχου ήταν γύρω στα 74 db. Βλέποντας τα βρέφη το φως άρχιζαν να βαριούνται, 

δηλαδή να πέφτουν οι σφυγµοί τους. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται εξοικείωση. Όταν παρουσιαστούν 

στα βρέφη φώτα διαφορετικής έντασης (άρα ένα διαφορετικό ερέθισµα) οι σφυγµοί τους επιταχύνονται 

γιατί το ερέθισµα είναι καινούργιο και έτσι προκαλεί ενδιαφέρον στα βρέφη. Το κρίσιµο στάδιο του 

συγκεκριµένου πειράµατος ήταν όταν το φως αντικαταστάθηκε από ήχους. Τα βρέφη αντιµετώπισαν 

τον ήχο, που κρίθηκε ότι έχει την ίδια ένταση µε το φως, σαν να ήταν το ίδιο ερέθισµα. ∆ηλαδή οι 

καρδιακοί τους παλµοί δεν επιταχύνθηκαν. Το Σχήµα 1 δείχνει πως υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των 

καρδιακών αλλαγών και έντασης ήχου µε την µικρότερη απόκριση στα 74 db. Η συσχέτιση αυτή 

απεικονίζεται µε την καµπύλη U. Στην δεύτερη καµπύλη απεικονίζεται η συσχέτιση µεταξύ καρδιακών 

παλµών όταν τα βρέφη εκτέθηκαν σε φως µεγαλύτερης έντασης µε ήχους από 70 ως 80 db. 
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Σχήµα 1. Η πρώτη καµπύλη U απεικονίζει τη συσχέτιση µεταξύ των καρδιακών αλλαγών και έντασης 

ήχου µε την µικρότερη απόκριση στα 74 db. Η δεύτερη καµπύλη απεικονίζει τη συσχέτιση µεταξύ 

καρδιακών παλµών όταν τα βρέφη εκτέθηκαν σε φως µεγαλύτερης έντασης µε ήχους από 70 ως 80 db. 

Όπως φαίνεται δεν υπάρχει καµπύλη U που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει θετική συσχέτιση. (Lewkowicz & 

Turkewitz, 1980)  

 

Παρόµοια πειράµατα έχουν γίνει για την αίσθηση της αφής και της όρασης. Ερευνητές έδωσαν 

σε ένα βρέφος µια πιπίλα µε τη θηλή καλυµµένη από ένα εξόγκωµα (έτσι ώστε το βρέφος να µην έχει 

δει ποτέ την πιπίλα, αλλά µόνο να έχει νιώσει το σχήµα της στο στόµα του) και κατόπιν του έδειξαν µια 

κανονική πιπίλα. Αναγνώρισε το βρέφος ότι το αντικείµενο που έβαλε στο στόµα του έχει διαφορετικό 

σχήµα από αυτό που βλέπει; Αυτό ακριβώς συνέβη. Το βρέφος κοιτά την πιπίλα για περισσότερο 

χρονικό διάστηµα όταν υπάρχει αναντιστοιχία ανάµεσα στην αφή και την όραση. (Ward, 2008). 

Η πολυαισθητηριακή αντίληψη που υπάρχει στα βρέφη δεν εξαφανίζεται εντελώς αλλά 

συνεχίζει να εκδηλώνεται στους ενήλικους όχι φυσικά µε τον ίδιο τρόπο που εκδηλώνεται στα βρέφη. 

Οι Ward και  Sagiv (2006) παρουσίασαν πολλά παραδείγµατα πολυαισθητηριακής αντίληψης που 

βιώνουν και µη συναισθητικά άτοµα προκείµενου να αποδείξουν ότι συναισθητικοί και µη µοιράζονται 

τους ίδιους µηχανισµούς επεξεργασίας πληροφοριών.   

Εξέτασαν λοιπόν τους τρόπους µε τους όποιους ακουστικά και οπτικά χαρακτηριστικά 

συνδέονται µεταξύ τους. Αν και οι δυο οµάδες εκτελέσουν τη δοκιµασία µε όµοιους τρόπους τότε αυτό 

σηµαίνει ότι µοιράζονται το ίδιο προφίλ επεξεργασίας και ότι οι συναισθητικοί δεν έχουν κάποιους 

προνοµιακούς µηχανισµούς. 

Παρουσίασαν σε 10 συναισθητικούς και σε 10 άτοµα που δεν είχαν συναισθησία 70 τόνους 

διαφορετικού τέµπου και ύψους. Οι  µη συναισθητικοί φυσικά δεν έβλεπαν χρώµατα µπροστά τους 

ακούγοντας ήχους αλλά έπρεπε να επιλέξουν την καλύτερη απόχρωση που πίστευαν ότι ταιριάζει στον 

ήχο. Βρέθηκε ότι και οι δυο οµάδες έδειξαν µια παρόµοια τάση στο να επιλέγουν χαµηλής έντασης 

ήχους µε σκοτεινά χρώµατα και υψηλού ύψους ήχους µε φωτεινά χρώµατα. Επιπλέον έκριναν τους 

γνήσιους τόνους ως λιγότερο χρωµατιστούς από’ ότι τους µουσικούς. 

Παρ’ όλο που και οι δυο οµάδες επέλεγαν µε παρόµοιο τρόπο τα χρώµατα υπήρξαν κάποιες 

διαφορές. Οι συναισθητικοί έδειξαν µεγαλύτερη εσωτερική συνέπεια από’ ότι η οµάδα ελέγχου. Για 

παράδειγµα, οι µη συναισθητικοί µπορεί να επέλεγαν είτε ανοιχτό ροζ είτε ανοιχτό µπλε ενώ οι 

συναισθητικοί επέλεγαν ένα συγκεκριµένο χρώµα. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει ένα κοινό σύστηµα 

επεξεργασίας σε συναισθητικά και µη συναισθητικά άτοµα. 

Ένας αριθµός ατόµων µε επίκτητη συναισθησία όπως ασθενείς µε όγκο στον έσω κροταφικό 

λοβό και όγκο στο εγκεφαλικό στέλεχος επιβεβαιώνουν ότι προϋπάρχουν κάποιες συνδέσεις µεταξύ 
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οπτικών και ακουστικών περιοχών. Στους ασθενείς αυτούς η συναισθησία εξαφανίστηκε µόλις 

αφαιρέθηκε ο όγκος. ∆εν έχει βρεθεί κάποιο νευροανατοµικό υπόβαθρο που να αποδεικνύει τις 

συνδέσεις οπτικών και ακουστικών περιοχών, ωστόσο όπως προαναφέρθηκε όταν τα βρέφη ακούνε 

κάποιο ερέθισµα, δραστηριοποιείται εκτός από τον κροταφικό φλοιό και ο οπτικός. Επιπροσθέτως, σε 

άτοµα που έχουν τυφλωθεί, ακουστικά ερεθίσµατα µπορούν να προκαλέσουν δυναµικά ενέργειας και 

στον οπτικό φλοιό, που σηµαίνει ότι δραστηριοποιούνται και οπτικές περιοχές από ακουστικά 

ερεθίσµατα. Στην κλασσική νευροανατοµία, ο πρωτοταγής οπτικός, ακουστικός και σωµατοκινητικός 

φλοιός καθώς και άλλες σχετικές περιοχές συνδέονται. Πολλές έρευνες µε πίθηκους µακάκες 

επιβεβαιώνουν το παραπάνω εύρηµα, καθώς έχουν δείξει ότι όταν υπάρχουν ελλείµµατα σε ανώτερες 

πολυαισθητηριακές περιοχές του κροταφικού φλοιού προκαλούνται επίσης ακουστικά και 

σωµατοαισθητικά ελλείµµατα (Afre, Funke, Matsuo, 2009). Επιπλέον σε µη συναισθητικούς που τους 

έβαλαν κοχλιακά εµφυτεύµατα εξαιτίας κώφωσης βρέθηκε δραστηριότητα σε οπτικές περιοχές (V1 & 

V2) όταν άκουγαν κάποιο ακουστικό ερέθισµα.  

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ οπτικών και ακουστικών 

εγκεφαλικών περιοχών. Ωστόσο, στους µη συναισθητικούς ίσως το επίπεδο της δραστηριότητας είναι 

κάτω από το σηµείο (ουδό) που ξεκίνα κάποιος να αντιλαµβάνεται µια συναισθητική εµπειρία αλλά 

αυξάνεται πάνω από το όριο στους συναισθητικούς. (Ward & Sagiv, 2006). 

Στην ίδια έρευνα έχοντας ως βάση τις αναφορές που έχουν γίνει στη βιβλιογραφία για τις 

συνδέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στην αφή και την όραση (π.χ. η απτική οξύτητα σε ένα ερέθισµα που 

ξεκινά από τον ώµο, αυξάνεται όταν βλέπουµε το αντικείµενο που µας ακουµπά.) εξέτασαν µε 

λειτουργική µαγνητική τοµογραφία (f MRI)  12 άτοµα χωρίς συναισθησία (οµάδα ελέγχου) και ένα 

άτοµο µε συναισθησία, την C, η οποία όταν βλέπει να αγγίζεται ένα άτοµο νιώθει απτικές εµπειρίες στο 

δικό της σώµα( δεν συµβαίνει όµως το ίδιο όταν βλέπει να αγγίζονται άψυχα αντικείµενα).  

Για την οµάδα ελέγχου το άγγιγµα στον λαιµό ή στο πρόσωπο άλλων ανθρώπων 

σηµατοδοτούσε την δραστηριότητα  περιοχών του προκινητικού φλοιού, του πρωτοταγή και 

δευτεροταγή σωµατοαισθητικού φλοιού και της άνω κροταφικής αύλακας. Στην C επίσης 

δραστηριοποιήθηκαν οι ίδιες περιοχές, ωστόσο, κάποιες περιοχές, όπως ο δεξιός προκινητικός φλοιός 

και ο πρωτοταγής σωµατοαισθητικός φλοιός δραστηριοποιήθηκαν σε µεγαλύτερο βαθµό απο’ ότι 

παρατηρήθηκε στην οµάδα ελέγχου. Επιπλέον, στην C δραστηριοποιήθηκε µια ακόµη περιοχή, η 

πρόσθια περιοχή της νήσου, κάτι που δεν παρατηρήθηκε στην οµάδα ελέγχου (βλ. Εικόνα 1) 
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Εικόνα 1.  Ενεργοποίηση του δεξιού προκινητικού και του πρωτοταγούς σωµατοαισθητικού φλοιού του 

εγκεφάλου σε µη συναισθητικό άτοµο όταν παρατηρούνε άγγιγµα σε ένα ανθρώπινο πρόσωπο ή λαιµό. 

Η ίδια περιοχή δραστηριοποιήθηκε και στην C. Επιπλέον, η ίδια περιοχή δραστηριοποιήθηκε όταν τα 

άτοµα αγγίζονταν στο πρόσωποo (Ward & Sagiv, 2006). 

 

Αυτό µπορεί να σηµαίνει, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ότι στους µη συναισθητικούς το 

επίπεδο της δραστηριότητας είναι κάτω από τον ουδό της συνειδητής αντιληπτικής εµπειρίας αλλά 

αυξάνεται πάνω από το όριο στους συναισθητικούς.  

Σε παρόµοια έρευνα των Fitzgibbon, Enticott, Rich, Giummarra, Georgiou Karistianis και 

Bradshaw, (2011) βρέθηκε ότι οι ίδιες περιοχές που δραστηριοποιούνται όταν βιώνουµε ή παρατηρούµε 

απτικά ερεθίσµατα ενεργοποιούνται σε συναισθητικούς και µη. Οι περιοχές αυτές περιλαµβάνουν 

προκινητικές περιοχές του φλοιού, περιοχές του βρεγµατικού φλοιού και του πρωτοταγή και 

δευτεροταγή σωµατοαισθητικού φλοιού. Παρ’ όλα αυτά στους συναισθητικούς παρατηρήθηκε 

µεγαλύτερη νευρωνική δραστηριότητα και παράλληλα ενεργοποιήθηκε και η πρόσθια περιοχή της 

νήσου. 

Το ίδιο συµβαίνει και όταν παρατηρούµε κάποιον να δέχεται ένα επώδυνο ερέθισµα. 

Ενεργοποιούνται οι ίδιες περιοχές που δραστηριοποιούνται όταν βιώνουµε οι ίδιοι ένα επώδυνο 

ερέθισµα. Οι Osborn και Derbyshire (2010) παρουσίασαν σε 10 συναισθητικούς και σε 10 µη 

συναισθητικά άτοµα µια σειρά από videos που παρουσίαζαν άτοµα να δέχονται ερεθίσµατα που 

προκαλούν πόνο και µια σειρά από videos που παρουσίαζαν ανθρώπους µε εκφράσεις προσώπου που 

παρέπεµπαν σε συναισθήµατα που συνοδεύουν τον πόνο, όπως ο τρόµος, η αηδία και η λύπη. 

Βλέποντας τα video µε τα επώδυνα ερεθίσµατα και στις δυο οµάδες ενεργοποιούνταν αισθητηριακές 

περιοχές και περιοχές όπου εδρεύουν τα συναισθήµατα και οι οποίες συµµετέχουν στην επεξεργασία 

του πόνου. Και πάλι παρατηρήθηκε µεγαλύτερη νευρωνική δραστηριότητα στους συναισθητικούς. 

Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι έχουν βρεθεί κατοπτρικοί νευρώνες σε περιοχές του εγκεφάλου, 

όπως της δεξιάς άνω κροταφικής αύλακας (περιοχή Brodmann 21), του αριστερού κάτω βρεγµατικού 

λόβιου (περιοχή Brodmann 40) και του πρόσθιου τµήµατος της περιοχής Broca (περιοχή Brodmann 45). 

Οι συγκεκριµένοι νευρώνες δραστηριοποιούνταν όταν άτοµα έβλεπαν έναν ερευνητή να πιάνει 

αντικείµενα, να κάνει άσκοπες κινήσεις µε τα χέρια στον αέρα, όταν τα άτοµα παρατηρούσαν 
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αντικείµενα και τέλος όταν ανίχνευαν την εξασθένιση µιας µικρής φωτεινής τελείας. Το ίδιο σύστηµα 

βρέθηκε και στον προκινητικό φλοιό(περιοχές F4 & F5) των πίθηκων µακάκων. Ο λόγος ύπαρξης των 

κατοπτρικών νευρώνων θεωρείται ότι είναι η κατανόηση της συµπεριφοράς των συνανθρώπων µας και 

γενικότερα η κοινωνικοποίηση (Gallese & Alvin Goldman, 1998). 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι οι ίδιοι µηχανισµοί επεξεργασίας πληροφοριών που 

υπάρχουν σε όλους τους ανθρώπους υπάρχουν και στους συναισθητικούς. Ποιοι παράγοντες όµως είναι 

αυτοί που εµπλέκονται έτσι ώστε η συναισθησία να εκδηλώνεται µόνο σε κάποιους ανθρώπους και όχι 

σε όλους; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Η αντιληπτική πραγµατικότητα των συναισθητικών 

χρωµάτων και ο ρόλος της προσοχής στη συναισθησία. 

 
 

2.1 Η αντιληπτική πραγµατικότητα των συναισθητικών χρωµάτων. 
 

Πριν γίνει αναφορά όλων εκείνων των αιτίων που συµβάλλουν έτσι ώστε η συναισθησία να 

εκδηλώνεται µόνο σε κάποιους ανθρώπους και όχι σε όλους, θα διευκρινιστεί κατά πόσο τα χρώµατα 

που βλέπουν οι συναισθητικοί συµπεριφέρονται όπως τα πραγµατικά χρώµατα. Για τους ανθρώπους 

που δεν είναι συναισθητικοί τα πράγµατα είναι απλά, βλέπουν µόνο τα χρώµατα που έχουν τα 

αντικείµενα. Πώς είναι όµως να βλέπει κανείς εκτός από τα πραγµατικά χρώµατα και τα συναισθητικά; 

Στις περισσότερες έρευνες µε σκοπό να µελετήσουν πως συµπεριφέρονται τα συναισθητικά χρώµατα 

εξετάστηκαν άτοµα στα οποία ένα γράµµα ή ένας αριθµός τους προκαλεί κάποιο χρώµα (colour-

graphemic synaesthesia). 

Πιο συγκεκριµένα στην έρευνα των Blake, Palmeri, Marois και Kim (2003) εξετάστηκαν δυο 

συναισθητικοί, ο WO και ο LR,  οι οποίοι έχουν γραφηµική-χρωµατική συναισθησία. Φιγούρες στις 

οποίες ένας αριθµός, για παράδειγµα το πέντε σχεδιάζεται από πολλά µικρότερα δυο (βλ. Εικόνα 2), 

προκαλούν σε αυτά τα άτοµα δυο διαφορετικά συναισθητικά χρώµατα. Το συναισθητικό χρώµα που 

προκαλείται από το δυο και το συναισθητικό χρώµα του πέντε. 

 

 

                              
 

Εικόνα 2. Φιγούρα τύπου Navon. Είναι µια µεγάλη αναγνωρίσιµη εικόνα, όπως για παράδειγµα ένας 

αριθµός, η οποία αποτελείται από πολλά αντίγραφα µικρότερων διαφορετικών σχηµάτων.(Blake et al, 

2003). 
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Η δοκιµασία που ακολούθησαν ήταν η εξής: έφτιαξαν δυο συνθήκες, στην πρώτη το 

αντικείµενο-στόχος που έπρεπε να βρουν ο WO και τα µη συναισθητικά άτοµα, είχε παρόµοιο 

συναισθητικό χρώµα µε τα υπόλοιπα αντικείµενα που αποτελούσαν το πλαίσιο, π.χ. το οχτώ ανάµεσα 

στο έξι όπου και οι δυο αριθµοί (οχτώ και έξι)  προκαλούν στον WO το µπλε. Στη δεύτερη συνθήκη το 

αντικείµενο-στόχος είχε τελείως διαφορετικό συναισθητικό χρώµα από τα αντικείµενα που 

αποτελούσαν το πλαίσιο, π.χ. το δυο, το οποίο προκαλεί στο WO το πορτοκαλί, βρισκόταν ανάµεσα στο 

πέντε, που του προκαλεί το πράσινο (βλ. Εικόνα 3). Στην πρώτη συνθήκη οι χρόνοι αντίδρασης του WO 

και των µη συναισθητικών ήταν ίδιοι. Ωστόσο, στη δεύτερη συνθήκη ο WO διεκπεραίωσε ταχύτερα την 

δοκιµασία, καθώς το διαφορετικό συναισθητικό χρώµα του στόχου τον διευκόλυνε να τον βρει πιο 

γρήγορα.  
 

 

   

 

 

Εικόνα 3. Η αριστερή εικόνα παρουσιάστηκε στον συναισθητικό WO και σε µη συναισθητικούς, οι 

οποίοι αποτελούσαν την οµάδα ελέγχου. Στην δεξιά εικόνα βλέπουµε πως βλέπει το συναισθητικό 

άτοµο την εικόνα. Για το πέντε, το συναισθητικό χρώµα είναι το πράσινο, ενώ για το δυο είναι το 
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πορτοκαλί, οπότε για τον WO είναι πιο εύκολο να ξεχωρίσει το δυο ανάµεσα στα πέντε, κάτι που 

φαίνεται και από τα παραπάνω διαγράµµατα. Οι µη συναισθητικοί κάνουν περισσότερο χρόνο να βρουν 

το δυο από ότι κάνει ο WO (Blake et al., 2003).  

 

 

Στη συνέχεια του πειράµατος εξέτασαν αν τα συναισθητικά χρώµατα µπορούν να 

προκαλέσουν εµπειρίες παρόµοιες µε αυτές που προκαλεί το McCollough effect. Το εν λόγω φαινόµενο 

συµβαίνει όταν κοιτάει κάποιος κόκκινες κάθετες και πράσινες οριζόντιες γραµµές και µετέπειτα 

κοιτάξει άχρωµες οριζόντιες και κάθετες  γραµµές (Εικόνα 4). Οι άσπρες κάθετες γραµµές εµφανίζονται 

πράσινες και οι άσπρες οριζόντιες γραµµές εµφανίζονται κόκκινες.(McCollough & Howard & Webster, 

2009). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Κοιτώντας τις κόκκινες κάθετες γραµµές και τις πράσινες οριζόντιες γραµµές και στη 

συνέχεια τις άσπρες εµφανίζεται το εξής παράδοξο: οι άσπρες κάθετες γραµµές εµφανίζονται πράσινες 

και οι οριζόντιες κόκκινες. (McCollough Howard  &. Webster, 2009) 

 

Οι  Blake et al. (2003) έκαναν µια παραλλαγή αυτού του φαινοµένου και δηµιούργησαν 

εικόνες στις οποίες οι κάθετες γραµµές αποτελούνταν από γράµµατα που προκαλούσαν το κόκκινο 

χρώµα στους συναισθητικούς και οι οριζόντιες αποτελούνταν από γράµµατα που προκαλούσαν το 

πράσινο. H εικόνα την οποία έβλεπαν µετά αποτελούνταν από αλφαριθµητικά σύµβολα π.χ., & , ?. 
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Παρατηρήθηκαν ίδιες εµπειρίες µε εκείνες που προκαλεί το McCollough effect. ∆ηλαδή οι κάθετες 

σειρές που αποτελούνταν από αλφαριθµητικά σύµβολα έπαιρναν ένα πράσινο χρώµα, ενώ οι οριζόντιες 

ένα κόκκινο. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα συναισθητικά χρώµατα ήταν εκείνα που δηµιούργησαν 

αυτές τις εµπειρίες καθώς τα γράµµατα που αποτελούσαν τις γραµµές ήταν άχρωµα (βλ. Εικόνα 5). 

 

 

                            
 
 
 
 
 

 

 

 

Εικόνα 5. Παραλλαγή του McCollough effect. Το Α προκαλεί το κόκκινο χρώµα στους συναισθητικούς 

WO και LR και το D το πράσινο. Κοιτώντας στη συνέχεια την τρίτη εικόνα κάθετα εµφανίζεται το 

κόκκινο χρώµα και οριζόντια το πράσινο (Blake et al., 2003). 

 

 

Τέλος για να δουν κατά πόσο αλληλεπιδρούν τα πραγµατικά µε τα συναισθητικά χρώµατα, 

εξέτασαν τους εθελοντές σε ένα πείραµα φαινοµενικής κίνησης (µέσα σε δυο πλαίσια παρουσιάζονται 

τέσσερα αντικείµενα σε τέτοια ακολουθία, έτσι ώστε οι εθελοντές να νοµίζουν τα υποκείµενα ότι τα εν 
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λόγω αντικείµενα κινιούνται είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα). Οι ερευνητές βρήκαν ότι η κίνηση 

µπορεί να επηρεαστεί από τα χρώµατα των αντικειµένων, ακόµα και αν το ένα ζευγάρι των 

αντικειµένων προκαλεί συναισθητικά χρώµατα, π.χ. κάποια γράµµατα, ενώ το άλλο ζευγάρι είναι 

χρωµατισµένο µε πραγµατικά χρώµατα, π.χ. αλφαριθµητικά σύµβολα που δεν προκαλούν κάποιο 

χρώµα.(βλ. Εικόνα 6). Οι µη συναισθητικοί καθώς βλέπουν τα αντικείµενα των δυο αυτών πλαισίων σε 

γρήγορη ακολουθία αντιλαµβάνονται και τις δυο κατευθύνσεις που µπορεί να πάρει η κίνηση, είτε 

δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα, και έχουν τις ίδιες πιθανότητες να δουν είτε τη δεξιόστροφη είτε την 

αριστερόστροφη κίνηση. 

  Ωστόσο, οι συναισθητικοί WO και LR βλέπουν την πορεία της κίνησης, στην οποία τα 

συναισθητικά χρώµατα του πλαισίου 1 είναι σύµφωνα µε τα πραγµατικά χρώµατα του πλαισίου 2 

(δεξιόστροφα στην Εικόνα 6). Η συµπεριφορά των συναισθητικών αφήνει να εννοηθεί ότι η τάση που 

επιδεικνύουν να διαλέγουν συγκεκριµένη κατεύθυνση κίνησης προκαλείται από την αλληλεπίδραση των 

συναισθητικών χρωµάτων µε τα πραγµατικά. Και οι δυο συναισθητικοί αντιλαµβάνονται µια 

συγκεκριµένη πορεία κίνησης, όταν τα αντικείµενα µε το πραγµατικό χρώµα παρουσιάζονται στο 

πλαίσιο 2 και γράµµατα που προκαλούν τα συναισθητικά χρώµατα εµφανίζονται στο πλαίσιο 1. Έτσι οι 

συναισθητικοί βλέπουν µια πορεία κίνησης στην οποία τα συναισθητικά χρώµατα του πλαισίου 1 είναι 

σύµφωνα µε τα πραγµατικά χρώµατα του πλαισίου 2. (Blake, Palmeri, Marois & Kim,   

                                 

                               ΠΛΑΙΣΙΟ   1                                                ΠΛΑΙΣΙΟ 2 
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Εικόνα 6. Φαινοµενική κίνηση, κατά την οποία µέσα σε δυο πλαίσια υπάρχουν αντικείµενα 

κατανεµηµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται ότι ακολουθούν µια πορεία. Τα φυσιολογικά άτοµα 

µπορούν να αντιληφθούν δύο κατευθύνσεις κίνησης, είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα. Οι 

συναισθητικοί όµως βλέπουν µια πορεία κίνησης στην οποία τα συναισθητικά χρώµατα του πλαισίου 1 

είναι σύµφωνα µε τα πραγµατικά χρώµατα του πλαισίου 2 (δεξιόστροφα σε αυτήν την εικόνα). Στη 

συγκεκριµένη εικόνα ξεκινώντας από το Α του πλαισίου 1, που προκαλεί το κόκκινο χρώµα και είναι 

σύµφωνο µε το πραγµατικό χρώµα του αλφαριθµητικού συµβόλου στο πλαίσιο 2, και συνεχίζοντας µε 

το D που προκαλεί το πράσινο και συµφωνεί µε το πραγµατικό χρώµα του επόµενου αλφαριθµητικού 

συµβόλου. (Blake et al., 2003). 

 

 

Για την µελέτη της αντιληπτικής πραγµατικότητας των συναισθητικών χρωµάτων έχουν 

πραγµατοποιηθεί και άλλες έρευνες. Οι Ramachandran και Hubbard (2001) έφτιαξαν σειρές από 

αριθµούς έτσι ώστε οι οριζόντιες γραµµές να αποτελούνται από αριθµούς που ταιριάζουν σχηµατικά, 

π.χ., το 3 µε το 8 και το 0 µε το 7 (πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτοί οι αριθµοί προκαλούσαν στα 

υποκείµενα συναισθητικά χρώµατα, για παράδειγµα το 3 και το 7 προκαλούσαν το κόκκινο και το 0 µε 

το 8 το πράσινο, (βλ Εικόνα 7α). Στη συνέχεια ζήτησαν από το άτοµα µε συναισθησία καθώς και από τα 

άτοµα χωρίς συναισθησία να πουν πώς νοµίζουν ότι είναι οργανωµένοι οι αριθµοί. Τα µη συναισθητικά 

άτοµα οµαδοποίησαν τους αριθµούς σύµφωνα µε το σχήµα, δηλαδή οριζόντια, σε αντίθεση µε τους 

συναισθητικούς, οι οποίοι οµαδοποιούσαν σύµφωνα µε το συναισθητικό χρώµα που προκαλούνταν από 

τους αριθµούς. Εφόσον το 3 και το 7 προκαλούν το κόκκινο και το 3 και το 8 το πράσινο, τα 

συναισθητικά άτοµα οµαδοποιούσαν τους αριθµούς κάθετα. (βλ. Εικόνα 7β)   

 

                            

               (α) (β) 

                                                     

 

 

 

 
 
 

 3     8     3     8     3     8     3 
 
 7     0     7     0     7     0     7 
 
 3     8     3     8     3     8     3 
 
 7     0     7     0     7     0     7 
 
 3     8     3     8     3     8     3 

3     8     3     8     3     8     3 
 
7     0     7     0     7     0     7 
 
3     8     3     8     3     8     3 
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Εικόνα 7. (α) Η οργάνωση των αριθµών έτσι ώστε οι οριζόντιες γραµµές να αποτελούνται από αριθµούς 

που ταιριάζουν σχηµατικά. (β) Οι συναισθητικοί οµαδοποιούσαν τους αριθµούς σύµφωνα µε τα 

συναισθητικά χρώµατα που τους προκαλούσαν οι αριθµοί. (Ramachandran & Hubbard, 2001). 

 

 

Τέλος, σε πολλές έρευνες για την διερεύνηση της συναισθησίας και του ρόλου της προσοχής 

στο φαινόµενο αυτό έχει χρησιµοποιηθεί το Stroop test. Εκτενής αναφορά στο φαινόµενο αυτό θα γίνει 

στο τέταρτο κεφάλαιο όπου και θα παρουσιαστεί µια απόπειρα πειραµατικής διερεύνησης της 

συναισθησίας µε τη µέθοδο Stroop.  

Από τα παραπάνω φαίνεται πως τα συναισθητικά χρώµατα λειτουργούν όπως τα πραγµατικά. 

Οι συναισθητικοί είναι σε θέση να βλέπουν δυο χρώµατα: το πραγµατικό και το συναισθητικό. 

Προχωρώντας και αφού διευκρινίσαµε το πώς βιώνονται οι συναισθητικές εµπειρίες, θα ερευνήσουµε 

το ρόλο που επιτελεί η προσοχή στη συναισθησία. 

 

 

2.2 Ο Ρόλος της προσοχής στη συναισθησία.   

 

 

Όσον αφορά αυτό το ζητούµενο, δύο είναι οι απόψεις που επικρατούν. Είτε οι συναισθητικές 

εµπειρίες βιώνονται χωρίς να χρειάζεται να επέλθει η προσοχή (pre attentive -“pop out”), είτε 

χρειάζεται η προσοχή και η αναγνώριση πρώτα του αντικείµενου που προκαλεί συναισθησία έτσι ώστε 

να βιωθούν συναισθητικές εµπειρίες. 

Ενδεικτική έρευνα σχετικά µε την άποψη ότι δεν χρειάζεται η προσοχή για την βίωση 

συναισθητικών εµπειριών, είναι η µελέτη των  Ramachandran & Hubbard (2000). Στη συγκεκριµένη 

έρευνα έφτιαξαν ένα πλαίσιο το οποίο αποτελούνταν από πολλά πέντε και µέσα στο οποίο βρίσκονταν 

µερικοί αριθµοί δυο (κατοπτρικές εικόνες του πέντε) που σχηµάτιζαν ένα σχήµα, π.χ. τρίγωνο. Βρέθηκε 

ότι οι συναισθητικοί ήταν καλύτεροι στο να ανιχνεύουν το σχήµα που αποτελούνταν από το δυο (pop-

out), καθώς το δυο και το πέντε τους προκαλούσαν διαφορετικά χρώµατα. 
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Εικόνα 8. Οι συναισθητικοί αντιλαµβάνονται καλύτερα το σχήµα που αποτελείται από το δυο καθώς το 

δυο και το πέντε τους προκαλούν διαφορετικά συναισθητικά χρώµατα.  (Ramachandran & Hubbard, 

2001) 

 

 

Σε ένα άλλο πείραµα έβαλαν γράµµατα σε τυχαία ταξινόµηση, τα οποία προκαλούσαν 

διαφορετικά συναισθητικά χρώµατα. Ανάµεσα σε αυτά τα γράµµατα υπήρχε ένα σχήµα (τρίγωνο, 

τετράγωνο, ορθογώνιο η διαµάντι), που αποτελούνταν από κάποια από τα γράµµατα (βλ. Εικόνα 9). Το 

ζητούµενο ήταν να ανιχνεύσουν το σχήµα που βρισκόταν ανάµεσα στα γράµµατα. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι οι συναισθητικοί διεκπεραίωσαν καλύτερα τη δοκιµασία από τους µη συναισθητικούς: οι 

συναισθητικοί βρήκαν τη µορφή σε ποσοστό 81,25 % έναντι των µη συναισθητικών που εντόπισαν τη 

µορφή σε ποσοστό 59,4 %. 
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Εικόνα 9. Γράµµατα σε τυχαία ταξινόµηση µέσα στα οποία υπάρχει ένα σχήµα που αποτελείται από τα 

γράµµατα. ( Ramachandran & Hubbard, 2001) 

 

 

Σε αντιπαράθεση µε τα αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας, πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι 

η προσοχή είναι απαραίτητη, έτσι ώστε πρώτα να παρατηρηθεί το αντικείµενο που προκαλεί τη 

συναισθησία και στη συνέχεια να βιωθούν οι συναισθητικές εµπειρίες. 

Οι  Edquist, Rich, Brinkman και Mattingley (2006) έκαναν µια έρευνα µε σκοπό να εξετάσουν 

αν τα συναισθητικά χρώµατα µπορούν να επηρεάσουν την προσοχή, συγκρίνοντας την 

αποτελεσµατικότητα της οπτικής ανίχνευσης στόχων, οι οποίοι προκαλούν ένα συναισθητικό χρώµα, µε 

την οπτική ανίχνευση στόχων, οι οποίοι ήταν χρωµατισµένοι. Αν η προσοχή επηρεάζεται από τα 

συναισθητικά χρώµατα µε τον ίδιο τρόπο που την επηρεάζουν και τα πραγµατικά χρώµατα, τότε οι 

συναισθητικοί θα πρέπει να είναι το ίδιο καλοί όταν τα ψηφία είναι άχρωµα όσο και όταν τα ψηφία 

είναι χρωµατισµένα. Επιπλέον, οι µη συναισθητικοί δεν θα είναι το ίδιο αποτελεσµατικοί µε τους 

συναισθητικούς και ο χρόνος τους θα είναι µεγαλύτερος, εφόσον δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις 

«στρατηγικές» που χρησιµοποιούν οι συναισθητικοί. 

Σχεδίασαν λοιπόν το πείραµα ως εξής: επιλέχτηκαν τρία ψηφία για κάθε συναισθητικό, δύο 

από αυτά αποφασίστηκε να είναι τα ψηφία-στόχοι και το ένα αποφασίστηκε να είναι το πλαίσιο µέσα 

στο οποίο θα βρίσκονταν οι στόχοι.(και τα τρία ψηφία προκαλούσαν διαφορετικά συναισθητικά 

χρώµατα) (βλ. Εικόνα 10).  

 

 



 

 
 

26

 

 

 

  

                                        

 

 



 

 
 

27

Εικόνα 10. (α) Τα ψηφία που επιλέχτηκαν και τα συναισθητικά χρώµατα που προκαλούσαν στον κάθε 

συναισθητικό. (β) Παράδειγµα συνθήκης χωρίς χρώµα (achromatic condition). (γ) Παράδειγµα 

χρωµατικής συνθήκης (chromatic condition)  (Edquist et al., 2006.) 

 

 

Έφτιαξαν δυο συνθήκες, στην πρώτη τo ψηφίο στόχος και το ψηφίο πλαίσιο ήταν άχρωµα 

(achromatic search task), ενώ στη δεύτερη τα ψηφία ήταν τυπωµένα µε τα χρώµατα που έβλεπαν οι 

συναισθητικοί (chromatic search task). Πρέπει να διευκρινιστεί ότι για κάθε συναισθητικό υπήρχε ένας 

εθελοντής χωρίς συναισθησία ο οποίος έβλεπε τα ψηφία τυπωµένα µε τα συναισθητικά χρώµατα του 

συναισθητικού που του αντιστοιχούσε. 

Οι εθελοντές έπρεπε είτε να ψάξουν για κάποιο από τα δυο ψηφία-στόχους (δεν 

πληροφορούνταν ποιο από τα δυο ψηφία θα εµφανιστεί) και να πουν αν ο στόχος ήταν παρών ή όχι 

(target unknown condition), είτε να ψάξουν για ένα συγκεκριµένο ψηφίο-στόχο, είχαν δηλαδή 

πληροφορηθεί ποιος στόχος θα εµφανιστεί (target known condition).  

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι δεν υπήρχαν µεγάλες χρονικές διαφορές στην οπτική ανίχνευση 

των αντικειµένων, µεταξύ των συναισθητικών και µη στις δυο συνθήκες, chromatic και achromatic, 

κατά τη διάρκεια των φάσεων target unknown και target known (βλ. Σχήµα 2). Επιπλέον, στη συνθήκη 

χωρίς χρώµα χρειάστηκε µια πιο προσεκτική ανίχνευση και κατά συνέπεια περισσότερος χρόνος από ότι 

στη συνθήκη µε χρώµα και στις δυο οµάδες. 

 

 

 

 

Σχήµα 2. Οι µέσοι όροι των οπτικών ανιχνεύσεων (χιλιοστό του δευτερολέπτου για κάθε αντικείµενο) 

από τις δοκιµές στις οποίες ο στόχος ήταν παρών και επιτεύχθηκαν σωστά, κατά τη διάρκεια των 
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φάσεων target known και target unknown στις συνθήκες chromatic και achromatic. Οι γκρίζες µπάρες 

αντιστοιχούν στα άτοµα της οµάδας ελέγχου και οι µαύρες στους συναισθητικούς. (Edquist et al., 2006). 

 

 

Παρόµοια αποτελέσµατα βρέθηκαν και για τη φάση όπου ο στόχος ήταν απών.  Για τη 

συνθήκη χωρίς χρώµα ο µέσος όρος χιλιοστών του δευτερολέπτου για κάθε αντικείµενο ήταν 59,7 για 

τους συναισθητικούς και 59,8 msec/item για την οµάδα ελέγχου. Τέλος, για τη συνθήκη µε χρώµα ο 

µέσος όρος για τους συναισθητικούς ήταν 3,2 και για τους µη συναισθητικούς 2,7 χιλ.δευτ. 

  Συνοπτικά, σκοπός της παραπάνω έρευνας ήταν να διευκρινιστεί αν τα συναισθητικά χρώµατα 

που προκαλούνται από τα γραφήµατα µπορούν να επηρεάσουν την προσοχή. Οι συναισθητικοί θα 

έπρεπε να βρίσκουν πιο γρήγορα το ψηφίο στόχο, ιδιαίτερα στην συνθήκη όπου το ψηφίο ήταν άχρωµο, 

καθώς το συναισθητικό χρώµα που προκαλείται θα τους βοηθούσε να το βρουν πιο γρήγορα. Ωστόσο 

δεν υπήρξε σηµαντική διαφορά στους χρόνους µεταξύ των συναισθητικών και µη. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

συναισθητικοί πρώτα αναγνωρίζουν το ψηφίο και στη συνέχεια βλέπουν το συναισθητικό χρώµα.  

Σε µια παρόµοια έρευνα των Sagiv, Heer και Robertson (2006) συναισθητικοί και µη έπρεπε 

να βρουν ένα L ανάµεσα σε Τ. Υπήρχαν δύο συνθήκες, στην πρώτη το L ήταν στην κανονική του 

µορφή (upright) ενώ στη δεύτερη ήταν ανεστραµµένο (inverted), (βλ. Εικόνα 11). Και στις δύο 

συνθήκες το Τ δεν έπρεπε να προκαλεί κάποιο συναισθητικό χρώµα ενώ το L έπρεπε να προκαλεί µόνο 

όταν ήταν στην κανονική του µορφή (upright). Και σε αυτή την έρευνα ο σκοπός ήταν να διευκρινιστεί 

αν οι συναισθητικοί ήταν καλύτεροι στο να βρουν το ψηφίο-στόχο (L στο συγκεκριµένο πείραµα) από 

ότι οι µη συναισθητικοί, καθώς το συναισθητικό χρώµα του L θα τους βοηθούσε να το ξεχωρίσουν 

γρήγορα.  
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                (Α)                                                                             (Β) 

                           

 

 

Εικόνα 11. (α) στην πρώτη εικόνα το L είναι ανεστραµµένο (inverted (β) στη δεύτερη εικόνα το L είναι 

στην κανονική του µορφή (upright) (Sagiv et al., 2006).  

 

 

Τα αποτελέσµατα δεν έδειξαν µεγάλες διαφορές ανάµεσα στους χρόνους που έκαναν οι 

συναισθητικοί και µη (βλ. Σχήµα 3), που σηµαίνει ότι οι συναισθητικοί δεν βιώνουν το χρώµα του 

ψηφίου χωρίς πρώτα να το αναγνωρίσουν. 

 

 

(α) AD 
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   (β) CP 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

  (γ) Οµάδα ελέγχου 
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Σχήµα 3. (α) Οι χρόνοι που έκανε ο συναισθητικός AD στις τέσσερις συνθήκες, ανεστραµµένο γράµµα 

που είναι όµως απόν, ανεστραµµένο γράµµα- παρόν, κανονικό γράµµα-απόν, κανονικό γράµµα-παρόν. 

(β) Οι χρόνοι που έκανε ο συναισθητικός CP. (γ) Οι χρόνοι που έκανε η οµάδα ελέγχου (Sagiv et al., 

2006).    

 

 

Επιπλέον, σε ένα άλλο πείραµα των ίδιων ερευνητών (Sagiv et al., 2006) δύο άχρωµοι αριθµοί 

που προκαλούσαν συναισθησία εµφανίζονταν στο κέντρο µιας οθόνης. Για να ποικίλλουν την έκταση 

στην οποία οι συµµετέχοντες έπρεπε να συγκεντρώσουν την προσοχή τους, τέσσερις  χρωµατιστές 

τελείες εµφανίζονταν είτε πολύ κοντά στους αριθµούς είτε στην περιφέρεια. Οι συµµετέχοντες έπρεπε 

να αναγνωρίσουν όσο πιο γρήγορα µπορούσαν το χρώµα των τελείων. Η θέση των τελείων επιλέχτηκε 

έτσι, ώστε τα υποκείµενα να συγκεντρώνουν την προσοχή τους σε µια µεγάλη περιοχή στην οποία 

περιλαµβάνονταν οι αριθµοί ή σε µια µικρότερη περιοχή µέσα στην οποία δεν υπήρχαν οι αριθµοί (βλ. 

Εικόνα 12). Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα χρώµατα των τελείων είτε ήταν συµβατά µε το 

συναισθητικό χρώµα που προκαλούσαν τα ψηφία είτε όχι. 

  

 

 

Εικόνα 12. Οι θέσεις που έπαιρναν οι τελείες, είτε περιλαµβάνοντας τους αριθµούς όπως στην πρώτη 

εικόνα, είτε όχι, όπως συµβαίνει στη δεύτερη εικόνα. (Sagiv et al., 2006). 

 

 

Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι αν η προσοχή είναι απαραίτητη για τις συναισθητικές εµπειρίες, 

τότε οι χρόνοι που θα έκαναν οι εθελοντές να προσδιορίσουν το χρώµα που είχαν οι τελείες θα ήταν 

µεγαλύτεροι όταν το χρώµα τους δεν θα ήταν συµβατό µε το συναισθητικό χρώµα που προκαλεί το 

ψηφίο, στη φάση όπου οι αριθµοί περιλαµβάνονταν στην περιοχή που ορίζεται από τις θέσεις των 
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τελείων. Πράγµατι αυτό ακριβώς βρέθηκε. Το σχήµα 4 δείχνει ότι στη συνθήκη όπου το χρώµα που 

είχαν οι τελείες δεν ήταν συµβατό, οι χρόνοι ήταν µεγαλύτεροι. Επιπλέον, όταν οι τελείες ήταν στην 

περιφέρεια οι χρόνοι ήταν µεγαλύτεροι από ότι όταν ήταν στο κέντρο. 

 

 

                 Α) 

 

 

                            

    Β)     

 

 

Σχήµα  4. Ο µέσος όρος των χρόνων απάντησης α) για τον AD και β) για τον CP. Ο χρόνος στη 

συνθήκη όπου το χρώµα των τελειών δεν είναι  συµβατό µε το συναισθητικό χρώµα που προκαλεί ο 

αριθµός είναι µεγαλύτερος (Sagiv et al., 2006). 
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Επιπρόσθετα, οι  Mattingley, Payne και Rich (2006) έκαναν ένα πείραµα στο οποίο ένα 

γράµµα που προκαλούσε κάποιο συναισθητικό χρώµα πλαισιωνόταν από έναν ρόµβο, στην κάθε 

πλευρά του οποίου υπήρχε ένα άνοιγµα και στη συνέχεια εµφανιζόταν πάλι ένας ρόµβος, ο ρόµβος-

στόχος, ο οποίος είχε ένα χρώµα, που είτε ήταν σύµφωνο µε το συναισθητικό χρώµα του γράµµατος 

είτε όχι, και πλαισίωνε ένα ασπρόµαυρο µοτίβο (βλ. Εικόνα 13).  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13. Η ακολουθία των ρόµβων που είδαν οι συµµετέχοντες ( Mattingley et al., 2006). 

 

 

Οι εθελοντές (συναισθητικοί και οµάδα ελέγχου) έπρεπε να παρατηρήσουν τα ανοίγµατα που 

είχε ο ρόµβος και να αποφασίσουν ποιο από τα δυο είναι µεγαλύτερο. Σε ξεχωριστές δοκιµασίες 

συγκεντρώνονταν είτε στην πάνω αριστερή πλευρά και στην κάτω δεξιά, οι οποίες αποτελούσαν την 

low load condition και στην οποία ήταν εύκολο να διακρίνουν ποιο άνοιγµα ήταν το µεγαλύτερο, είτε 

στην κάτω αριστερή και πάνω δεξιά που αποτελούν την high load condition και στην οποία ήταν 

δύσκολο να ξεχωρίσουν ποιο άνοιγµα ήταν το µεγαλύτερο. Οι εθελοντές έπρεπε να ονοµάσουν το 

χρώµα του ρόµβου στόχου όσο πιο γρήγορα και σωστά µπορούσαν.  
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   Σε µια επιπλέον συνθήκη οι εθελοντές έπρεπε να αγνοήσουν τα ανοίγµατα και να ονοµάσουν 

µόνο το χρώµα του ρόµβου στόχου (no load condition). Tέλος, για να εξεταστεί αν επηρεάζεται η 

ικανότητα των συµµετεχόντων να αναγνωρίσουν και να ονοµάσουν το γράµµα που βλέπουν,  εφόσον η 

προσοχή τους διαταράσσεται από τα ανοίγµατα που έπρεπε να παρακολουθήσουν, έκαναν ακόµα µια 

δοκιµασία στην οποία απλά ονόµαζαν το γράµµα που έβλεπαν.    

Το σχήµα 5 δείχνει τις σωστές απαντήσεις στη δοκιµασία µε τα ανοίγµατα και στις δυο 

συνθήκες ( high-load, low-load) , όταν το χρώµα του ρόµβου στόχου ήταν συµβατό µε το συναισθητικό 

χρώµα  του γράµµατος και όταν δεν ήταν. 

 

 

 

 

Σχήµα 5. Σωστές απαντήσεις στη δοκιµασία µε τα ανοίγµατα και στις δυο συνθήκες ( high load, low 

load) , όταν το χρώµα του ρόµβου-στόχου ήταν συµβατό µε το συναισθητικό χρώµα του γράµµατος και 

όταν δεν ήταν. (α) συναισθητικοί (β) οµάδα ελέγχου ( Mattingley et al., 2006). 

 

 

Η διαδικασία µε τα ανοίγµατα ήταν πιο δύσκολη στη high load συνθήκη και για τις δυο 

οµάδες. Στη συνέχεια ανέλυσαν τους χρόνους που έκαναν να απαντήσουν το χρώµα στη no load 

συνθήκη. Οι συναισθητικοί έκαναν περισσότερο χρόνο να πουν το χρώµα που έβλεπαν όταν το χρώµα 

του ρόµβου-στόχου δεν ήταν συµβατό µε το συναισθητικό χρώµα του γράµµατος από ότι όταν ήταν 

συµβατό. Οι µη συναισθητικοί δεν έδειξαν καµία διαφορά (βλ. Σχήµα 6). 
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Σχήµα 6. O µέσος όρος των χρόνων για τη δήλωση του χρώµατος στη no load συνθήκη. Οι 

συναισθητικοί έκαναν περισσότερο χρόνο να πουν το χρώµα που έβλεπαν όταν το χρώµα του ρόµβου 

στόχου δεν ήταν το ίδιο µε το συναισθητικό χρώµα του γράµµατος απ ότι όταν ήταν συµβατό 

(Mattingley et al., 2006). 

 

 

Επιπλέον, οι χρόνοι που έκαναν οι δυο οµάδες και στις δυο συνθήκες (low load & high load) 

(βλ. Σχήµα 7). Οι µη συναισθητικοί είχαν παρόµοιους χρόνους και στις δυο φάσεις (φάση όπου το 

χρώµα του στόχου ήταν συµβατό µε το συναισθητικό χρώµα του γράµµατος και φάση στην οποία δεν 

ήταν), και στις δυο συνθήκες (low load & high load condition) σε αντίθεση µε τους συναισθητικούς, οι 

οποίοι έκαναν περισσότερο χρόνο στη φάση όπου το χρώµα δεν ήταν συµβατό. Αυτό όµως άλλαξε στη 

high load συνθήκη και οι χρόνοι τους µειώθηκαν. 

  Αυτό µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι χρειάζεται προσοχή για τη βίωση των 

συναισθητικών εµπειριών. Η έκλυση του συναισθητικού χρώµατος είναι ακόµα παρούσα ωστόσο 

µειώνεται η επιρροή της κατά τη φάση όπου απαιτείται  περισσότερη προσοχή για να διακρίνουν ποιό 

είναι το µεγαλύτερο άνοιγµα. 
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Σχήµα 7.  Ο µέσος όρος των χρόνων για την ονοµασία των χρωµάτων κατά τη διάρκεια των δυο φάσεων 

(incongruent & congruent) και στις δυο συνθήκες (low & high condition). (a) Συναισθητικοί, (b) Οµάδα 

ελέγχου (Mattingley et al., 2006). 

 

 

Είναι σαφές ότι η προσοχή παίζει σηµαντικό ρόλο στην έκλυση των συναισθητικών εµπειριών, 

ωστόσο, δεν είναι σίγουρο κατά πόσο επηρεάζει τη βίωση της συναισθησίας. Είναι πάντως βέβαιο ότι 

πρέπει να υπάρξει πρώτα η αναγνώριση του αντικειµένου που προκαλεί τη συναισθησία και στη 

συνέχεια επέρχονται οι συναισθητικές εµπειρίες.  

Στη συνέχεια θα δούµε ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που παρατηρούνε οι συναισθητικοί 

σε ένα γράφηµα που τους προκαλεί συναισθησία, είναι η εµφάνιση του ή αυτά που ήδη γνωρίζουµε για 

το γράφηµα; Η εµφάνιση αποτελεί την επεξεργασία από κάτω προς τα πάνω, καθώς βλέποντας τα 

επιµέρους χαρακτηριστικά του γραφήµατος αναγνωρίζουµε το συγκεκριµένο γράφηµα. Για παράδειγµα, 

το γράµµα Γ αποτελείται από δύο γραµµές, µια κάθετη και µια οριζόντια που σχηµατίζουν µια ορθή 

γωνία. Όποτε βλέπουµε αυτά τα στοιχεία αναγνωρίζουµε το γράµµα.   

Η γενικότερη έννοια που γνωρίζουµε για το γράφηµα αποτελεί την από πάνω προς τα κάτω 

επεξεργασία, χρησιµοποιούµε δηλαδή αυτά που ήδη ξέρουµε για να αναγνωρίσουµε το γράφηµα. 

Παραδείγµατος χάριν, δεν θα µπορούσαµε να αναγνωρίσουµε το γράµµα Γ αν δεν ξέραµε το αλφάβητο 

(Woolfolk, 2005) 
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2.3 Επεξεργασία από κάτω προς τα πάνω ή από πάνω προς τα κάτω; 

 

Oι Dixon, Smilek, Duffy, Zanna και Merikle (2006) έκαναν µια έρευνα θέλοντας να 

διευκρινίσουν το ρόλο που παίζει το σηµασιολογικό περιεχόµενο των γραφηµάτων (επεξεργασία από 

πάνω προς τα κάτω), αριθµών και γραµµάτων στη γραφηµική χρωµατική συναισθησία. Παρουσίασαν 

στην J, µια συναισθητική γυναίκα, ασαφή γραφήµατα, τα οποία θα µπορούσαν να είναι είτε αριθµοί είτε 

γράµµατα (βλ. Πίνακα 1). Τα γραφήµατα στόχοι βρίσκονταν είτε ανάµεσα σε αριθµούς είτε ανάµεσα σε 

γράµµατα ( βλ. Εικόνα 14). 

 

Πίνακας 2. Αριθµοί, γράµµατα και συναισθητικά χρώµατα που προκαλούν συναισθητικά χρώµατα 

καθώς και τα ασαφή γραφήµατα (Dixon et al., 2006). 

 

 

Ψηφία Συναισθητικά 

χρώµατα 

Γράµµατα Συναισθητικά 

χρώµατα 

Αµφιλεγόµενα 

γραφήµατα 

2 Πορτοκαλί Z Κοκκινωπό µοβ 
 

3 Σχετικά 

ανοιχτό 

πράσινο 

B Μπλε 
 

4 Ηµι σκούρο 

µπλε του 

ουρανού 

H Ελαφρώς σκούρο καφέ 

πεπονί  

5 Σχετικά 

σκούρο ροζ 

S Σχετικά σκούρο 

πράσινο  

7 Μοβ T Σκούρο κόκκινο 
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Α)           Β)  

 

 

Εικόνα 14. α) Το γράφηµα στόχος ανάµεσα σε αριθµούς. β) Το γράφηµα στόχος ανάµεσα σε γράµµατα 

(Dixon et al., 2006).  

 

 

Πιο αναλυτικά, το πείραµα απαρτίστηκε από τρεις δοκιµασίες. Στην πρώτη δοκιµασία υπήρχαν 

σειρές από αριθµούς και ανάµεσα τους βρίσκονταν ασαφή γραφήµατα. (digit session). Η J έπρεπε να 

ονοµάσει όσο πιο γρήγορα µπορούσε πιο ήταν το γράφηµα στόχος.  

Στη συνέχεια έπρεπε να ονοµάσει το χρώµα του γραφήµατος στόχου. Υπήρχαν δυο συνθήκες, 

στην πρώτη τα ψηφία 2, 3, 4, 5 και 7 ή τα γραφήµατα στόχοι είχαν το συναισθητικό χρώµα που 

προκαλούνταν στην J από αυτά τα ψηφία. Στην δεύτερη συνθήκη τα ψηφία ή τα γραφήµατα στόχοι 

είχαν τα συναισθητικά χρώµατα που προκαλούνταν από τα γράµµατα Z, B, H, S και Τ. (βλ. Εικόνα 15) 

 Στη δεύτερη δοκιµασία υπήρχαν σειρές από γράµµατα και ανάµεσα τους βρίσκονταν ασαφή 

γραφήµατα. Παροµοίως µε την πρώτη δοκιµασία υπήρχαν δυο συνθήκες. Στην πρώτη συνθήκη τα 

γράµµατα ή τα γραφήµατα είχαν το χρώµα που προκαλούνταν στην J από τα γράµµατα, ενώ στη 

δεύτερη είχαν τα χρώµατα που προκαλούνταν από τους αριθµούς (βλ. Εικόνα 15).  

Τέλος, στην τρίτη δοκιµασία αναµείχθηκαν γράµµατα και αριθµοί και ανάµεσα τους βρίσκονταν 

τα γραφήµατα στόχοι. Η δοκιµασία φτιάχτηκε έτσι ώστε να αποτελείται από 40 δοκιµές, από τις οποίες 

οι 10 αποτελούνταν από αριθµούς των οποίων τα χρώµατα ήταν συµβατά µε τα συναισθητικά χρώµατα, 

10 αποτελούνταν από αριθµούς µε µη συµβατά χρώµατα, 10 από γράµµατα µε συµβατά χρώµατα και οι 

10 τελευταίες από γράµµατα µε µη συµβατά χρώµατα. 

 

 

 



 

 
 

39

 

 

 

Εικόνα 15. Πάνω τα ψηφία ή τα γραφήµατα στόχοι έχουν τα συναισθητικά χρώµατα που προκαλούνταν 

από τα γράµµατα Z, B, H, S και Τ και αποτελεί την µη αµφιλεγόµενη συνθήκη. Κάτω, το ασαφές 

γράφηµα (το σε αυτήν την εικόνα) είχε το χρώµα που προκαλούσε στην J το Η, ενώ βρισκόταν 

ανάµεσα σε αριθµούς και αποτελούσε την αµφιλεγόµενη συνθήκη (Dixon et al., 2006). 

 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι όταν τα γραφήµατα στόχοι βρίσκονταν ανάµεσα σε αριθµούς και 

ήταν χρωµατισµένα µε τα συναισθητικά χρώµατα που προκαλούνταν από τους αριθµούς, η J ήταν πιο 

γρήγορη στο να απαντάει το χρώµα του γραφήµατος στόχου, από ότι όταν τα γραφήµατα στόχοι ήταν 

χρωµατισµένα µε τα χρώµατα που προκαλούνταν από τα γράµµατα. 

Παροµοίως, όταν τα γραφήµατα βρίσκονταν ανάµεσα σε γράµµατα και ήταν χρωµατισµένα µε 

τα χρώµατα που εκλύονταν από τα γράµµατα, η J ήταν πιο γρήγορη από ότι όταν είχαν τα χρώµατα που 

προκαλούνταν από τους αριθµούς (βλ. Σχήµα 8). 
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Σχήµα 8. ∆εξιά απεικονίζεται ο µέσος όρος του χρόνου ονοµασίας των ασαφών γραφηµάτων στη 

συνθήκη µε τα ψηφία και τα γράµµατα και αριστερά στη συνθήκη όπου αναµείχθηκαν. Οι δοκιµές στις 

οποίες τα χρώµατα είναι συµβατά µε τα συναισθητικά χρώµατα απεικονίζονται µε κύκλους και οι 

δοκιµές στις οποίες τα χρώµατα δεν είναι συµβατά µε τετράγωνα (Dixon et al., 2006). 

 

 

Γιατί όµως συµβαίνει αυτό; Τα ασαφή γραφήµατα µπορεί να εκληφθούν είτε ως αριθµοί είτε ως 

γράµµατα όταν ένα ασαφές γράφηµα βρίσκεται ανάµεσα σε αριθµούς, π.χ. βλέποντας το , εκλύεται 

στην J το χρώµα που προκαλείται όταν βλέπει ένα πέντε (ροζ) και για αυτό καθυστερεί να απαντήσει αν 

το χρώµα του είναι ίδιο µε αυτό που προκαλείται από το γράµµα S (πράσινο). Αντιστοίχως, όταν το 

γράφηµα βρίσκεται ανάµεσα σε γράµµατα και έχει το χρώµα που προκαλείται από το πέντε, η J 

καθυστερεί. 

Σε µια άλλη έρευνα των Dixon, Smilek, Cudahy και Merikle (2000), εξετάστηκε µια 

συναισθητική γυναίκα, η C, για να διερευνηθεί αν τα χρώµατα που προκαλούνται από τους αριθµούς 

µπορούν να εµφανιστούν χωρίς η C να βλέπει τους αριθµούς αλλά να τους φαντάζεται. Η C βλέποντας 

το εφτά (7) της προκαλείται το κίτρινο χρώµα. Οι ερευνητές όµως της παρουσίασαν το 7 κάπως 

διαφορετικά. Παρουσιάστηκε το τέσσερα (4), στη συνέχεια το +, µετά το τρία (3) και τέλος υπήρχε ένα 

χρωµατιστό τετράγωνο. Το χρώµα του τετραγώνου είτε συµφωνούσε µε το χρώµα του αριθµού που 

ήταν η απάντηση, δηλαδή το κίτρινο, είτε όχι. Η C έπρεπε πρώτα να ονοµάσει το χρώµα του 

τετραγώνου και στη συνέχεια να πει τη λύση της απάντησης.  
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Οι χρόνοι αντίδρασης για τις απαντήσεις των χρωµάτων του τετραγώνου ήταν σηµαντικά 

µεγαλύτεροι όταν το χρώµα δεν ήταν συµβατό µε το χρώµα που προκαλεί ο αριθµός που ήταν η λύση 

της πράξης (650 χιλ.δευτ), από ότι στις δοκιµασίες που το χρώµα ήταν συµβατό (414 χιλ.δευτ). Έτσι, η 

σκέψη και µόνο του αριθµού και του σηµασιολογικού περιεχοµένου που αντιπροσωπεύει προκαλεί τις 

συναισθητικές εµπειρίες. Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στην άποψη ότι τα συναισθητικά χρώµατα δεν 

προκαλούνται απλά και µόνο από την εµφάνιση του γραφήµατος, αλλά είναι γενικότερα το 

εννοιολογικό περιεχόµενο (επεξεργασία από πάνω προς τα κάτω). 

Ωστόσο, σε άλλες έρευνες βρέθηκε ότι η εµφάνιση των γραµµάτων παίζει κάποιο ρόλο στις 

συναισθητικές εµπειρίες (επεξεργασία από κάτω προς τα πάνω). Οι Witthoft και Winawer (2006) 

βρήκαν ότι η εξωτερική εµφάνιση επηρεάζει τα συναισθητικά χρώµατα των γραµµάτων. Στην έρευνα 

τους έλαβε µέρος µια συναισθητική γυναίκα, η AED, η οποία είχε µάθει πρώτα το αγγλικό αλφάβητο 

και συνέχεια επειδή µετακόµισε στα τέσσερα της χρόνια στη Ρωσία, έµαθε και το κυριλλικό αλφάβητο. 

Πολλά από τα γράµµατα του κυριλλικού αλφάβητου εξωτερικά είναι όµοια µε κάποια γράµµατα του 

αγγλικού αλφάβητου, ακόµα κι αν προφέρονται διαφορετικά ή σηµασιολογικά είναι διαφορετικά. Για 

παράδειγµα το ‘3’ στα αγγλικά είναι αριθµός ενώ στα ρώσικα το ίδιο σύµβολο προφέρεται ως ‘z’, όπως 

ακριβώς προφέρεται η λέξη zoo. Επίσης, υπάρχουν πολλά γράµµατα του κυριλλικού αλφάβητου που 

δεν είναι εξωτερικά όµοια µε γράµµατα του αγγλικού αλλά αντιπροσωπεύονται από φωνήµατα που 

χρησιµοποιούνται και στα αγγλικά (Witthoft & Winawer, 2006) 

Εξέτασαν λοιπόν αν υπάρχει κάποια συµφωνία στη συναισθητική εµπειρία ανάµεσα στα 

γράµµατα των δυο αλφάβητων όταν αυτά µοιάζουν είτε εξωτερικά είτε φωνητικά είτε ακόµα 

σηµασιολογικά. Η AED έπρεπε να ταιριάξει τα χρώµατα που τις προκαλούν τα κυριλλικά και τα 

αγγλικά γράµµατα. Είκοσι από τα 31 ζευγάρια κυριλλικών γραµµάτων ήταν εξωτερικά όµοια µε 

αγγλικά γράµµατα ή  ήταν κατοπτρικές εικόνες των αγγλικών. Από τα υπόλοιπα γράµµατα τα πέντε 

προφέρονταν µε τον ίδιο τρόπο κάποια αγγλικά γράµµατα (βλ. Εικόνα 16). 
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Εικόνα 16. Μεταφορά της συναισθησίας από το αγγλικό αλφάβητο στο κυριλλικό. ∆εξιά είναι κάποια 

γράµµατα που µοιάζουν εξωτερικά και αριστερά κάποια που µοιάζουν φωνητικά ( Witthoft & Winawer, 

2006). 

 

 

Τα  αποτελέσµατα συσχετιστικής ανάλυσης για την απόχρωση, την φωτεινότητα και τη 

‘διαπότιση’ για σαράντα κυριλλικά γράµµατα που ήταν όµοια εξωτερικά µε αγγλικά γράµµατα, έδειξαν 

ότι υπήρχαν σηµαντικές συσχετίσεις για την απόχρωση και τη ‘διαπότιση’ αλλά όχι για τη φωτεινότητα 

(hue,rho= 0,960, saturation= 0,611 και για τα δυο p< 0,001) (βλέπε και σχήµα 9). Για τα κυριλλικά 

γράµµατα που µοιάζουν φωνητικά µε τα αγγλικά επίσης βρέθηκε συσχέτιση όσον αφορά την απόχρωση 

(rho= 0,973, p<0,001) (βλέπε και σχήµα 9). 
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Σχήµα 9. Η συσχέτιση της απόχρωσης, φωτεινότητας και της ‘διαπότισης’ για σαράντα κυριλλικά 

γράµµατα που ήταν όµοια εξωτερικά µε αγγλικά γράµµατα. Επιπλέον οι διακεκοµµένες γραµµές 

απεικονίζουν την συσχέτιση των κυριλλικών γραµµάτων που µοιάζουν φωνητικά µε τα αγγλικά.   

 

 

Από τις παραπάνω έρευνες φαίνεται πως η επεξεργασία των συναισθητικών χρωµάτων δεν 

ακολουθεί µια οδό δηλαδή είτε από πάνω προς τα κάτω είτε από κάτω προς τα πάνω. Η έρευνα των 

Sinner, Glover και Movat (2006) παρέχει στοιχεία ότι µπορεί και οι δυο οδοί να επηρεάζουν τη βίωση 

των συναισθητικών εµπειριών. 

Πιο συγκεκριµένα, στην πρώτη φάση παρουσίασαν στην JW, µια συναισθητική γυναίκα, λέξεις 

οι οποίες γράφονται το ίδιο αλλά τονίζονται διαφορετικά π.χ. con-vict, con-vict. Η υπόθεση ήταν ότι το 

φωνήεν από το οποίο παίρνει το χρώµα ολόκληρη η λέξη επηρεάζεται από τον τονισµό και όχι από τη 

σειρά των γραµµάτων. Η JW άκουγε τις λέξεις και τις ζητήθηκε να πει το συναισθητικό χρώµα που 

έβλεπε, όσο πιο γρήγορα και σωστά γίνεται. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το 93 % των λέξεων που τονίζονται στην πρώτη συλλαβή, 

χρωµατίζονται από το φωνήεν της πρώτης συλλαβής. Η ανάλυση έδειξε ότι το συναισθητικό χρώµα της 

λέξης καθορίζεται σηµαντικά από τη συλλαβή που τονίζεται. Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι οι 

λέξεις τείνουν να χρωµατίζονται από τη συλλαβή που τονίζεται και όχι απλά από το πρώτο γράµµα της 

λέξεις. 

Σε ένα δεύτερο πείραµα οι λέξεις του πρώτου πειράµατος ανακατεύτηκαν µε λέξεις στις οποίες η 

πρώτη συλλαβή που τονίζονταν έτεινε να είναι ένα ουσιαστικό και µε λέξεις στις οποίες η δεύτερη 

συλλαβή που τονίζονταν έτεινε να είναι ρήµα. Σε αυτή τη φάση της έρευνας σύγκριναν αν το χρώµα της 

λέξης επηρεάζεται περισσότερο από την πρώτη συλλαβή, η οποία επιπλέον τονίζεται έναντι της 

δεύτερης, ανεξάρτητα µε το αν ήταν ουσιαστικό ή ρήµα. Υπέθεσαν επίσης ότι οι απαντήσεις θα είναι 
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πιο γρήγορες για τις λέξεις που τονίζονται στην πρώτη συλλαβή, καθώς το ακουστικό στοιχείο του 

τονισµού έρχεται πιο γρήγορα στην επεξεργασία των πληροφοριών. 

Η ανάλυση έδειξε ότι ο τονισµός των λέξεων επηρεάζει σηµαντικά το χρώµα που παίρνει η 

λέξη ανεξάρτητα αν είναι ουσιαστικό ή ρήµα. To 92 % των ουσιαστικών που τονίζονταν στην πρώτη 

συλλαβή έπαιρναν το χρώµα τους από το πρώτο φωνήεν της συλλαβής έναντι του 18% που έπαιρναν το 

χρώµα του φωνήεντος της δεύτερης συλλαβής Αντιστοίχως, στα ρήµατα το ποσοστό ήταν 98% και 9%. 

Η επιρροή του τονιζόµενου φωνήεντος ήταν µεγαλύτερη για τις λέξεις που τονίζονταν στην πρώτη 

συλλαβή (95%) συγκριτικά µε τις λέξεις που τονίζονταν στη δεύτερη συλλαβή. Επιπλέον, ο χρόνος 

απάντησης για τις λέξεις που τονίζονταν στην πρώτη συλλαβή ήταν µικρότερος (1130 χιλ.δευτ) 

συγκριτικά µε το χρόνο απάντησης των λέξεων που τονίζονταν στη δεύτερη συλλαβή (1360 χιλ.δευτ). 

Στο τρίτο πείραµα παρουσίασαν τις λέξεις γραπτά για να δουν αν η επιρροή του τονισµού 

συµβαίνει σε ένα αντιληπτικό µόνο ή ένα πιο αφηρηµένο επίπεδο. Υπέθεσαν ότι η επιρροή του 

τονισµού γίνεται σε ένα αφηρηµένο επίπεδο. Επισης, υπέθεσαν ότι δεν θα υπήρχαν διαφορές στο χρόνο 

αντίδρασης ανάµεσα στις λέξεις που τονίζονται στην πρώτη συλλαβή µε τις λέξεις που τονίζονται στη 

δεύτερη. Τέλος, σύγκριναν τους χρόνους απόκρισης που έδωσε η JW στο δεύτερο πείραµα µε τους 

χρόνους απάντησης που έδωσε στο τρίτο. 

Βρέθηκε για άλλη µια φορά ότι ο τονισµός επηρεάζει σηµαντικά από ποιο φωνήεν θα πάρει η 

λέξη το χρώµα της για τα ουσιαστικά και για τα ρήµατα. Το 83 % των ουσιαστικών που τονίζονται στην 

πρώτη συλλαβή χρωµατίζονται από το πρώτο φωνήεν και µόνο το 17% χρωµατίζονταν από φωνήεν της 

δεύτερης συλλαβής. Αντιστοίχως για τα ρήµατα ήταν 100% και 12%. Η επιρροή του τονιζόµενου 

φωνήεντος ήταν µεγαλύτερη για τις λέξεις που τονίζονταν στην πρώτη συλλαβή (92%) συγκριτικά µε 

τις λέξεις που τονίζονταν στη δεύτερη συλλαβή. Έτσι αποδείχτηκε για ακόµη µια φορά ότι η λέξη είναι 

πιο πιθανό να πάρει το χρώµα από την συλλαβή που τονίζεται αν είναι η πρωταρχική συλλαβή. 

Επιπρόσθετα, δεν φάνηκε να υπάρχει διαφορετική επίδραση του τονισµού στις γραπτές λέξεις 

έναντι των προφορικών.  Tο φωνήεν που τονιζόταν καθόριζε το χρώµα των προφορικών λέξεων σε 

ποσοστό 89 % και σε ποσοστό 85% στις γραπτές λέξεις. Επιπλέον, οι χρόνοι απάντησης του 

συναισθητικού χρώµατος ήταν πιο γρήγοροι για τις γραπτές λέξεις παρά για τις ακουστικές (994 vs. 

1206 χιλ.δευτ) 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η επεξεργασία των λέξεων, και κατά συνέπεια των 

συναισθητικών χρωµάτων που παίρνουν, γίνεται σε ένα περισσότερο εννοιολογικό επίπεδο παρά σε ένα 

αντιληπτικό, εφόσον η λέξη δεν χρωµατίζεται απλά από το συναισθητικό χρώµα που έχει το πρώτο 

γράµµα αλλά επηρεάζεται από τη συλλαβή που τονίζεται. Αυτό σηµαίνει ότι ένα µεγάλο µέρος της  

επεξεργασίας των πληροφοριών στη συναισθησία γίνεται από πάνω προς τα κάτω. Ωστόσο, έχουν 

βρεθεί στοιχεία ότι υπάρχει επίσης από κάτω προς τα πάνω επεξεργασία.  
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Στην ίδια µελέτη οι ερευνητές έκαναν ένα πείραµα για να δουν το ρόλο που παίζουν τα 

υπόλοιπα γράµµατα της λέξης (αυτά που δεν επιφέρουν το συναισθητικό χρώµα). Εξέτασαν το χρόνο 

ονοµασίας των χρωµάτων για λέξεις στις οποίες το φωνήεν που επιφέρει το συναισθητικό χρώµα 

ακολουθείται από ένα γράµµα που έχει το ίδιο συναισθητικό χρώµα, π.χ. η λέξη ether ή ακολουθείται 

από ένα γράµµα που έχει διαφορετικό συναισθητικό χρώµα π.χ.  η λέξη ethos. 

Tα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο χρόνος απάντησης για τις λέξεις όπου το φωνήεν που επιφέρει 

το συναισθητικό χρώµα ακολουθείται από ένα φωνήεν που έχει ίδιο συναισθητικό χρώµα είναι 

µικρότερος (770 msec) συγκριτικά µε τις λέξεις όπου το δεύτερο φωνήεν έχει διαφορετικό χρώµα (870 

msec). Φαίνεται λοιπόν ότι και τα οπτικά χαρακτηριστικά παίζουν κάποιο ρόλο στην έκλυση του 

συναισθητικού χρώµατος. 

Συνοψίζοντας, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η συναισθησία εµπεριέχει µια από πάνω προς 

τα κάτω επεξεργασίες, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι τα οπτικά χαρακτηριστικά των γραφηµάτων, 

δηλαδή η από κάτω προς τα πάνω επεξεργασίες δεν παίζουν κάποιο ρόλο. 

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στα νευροβιολογικά και νευροανατοµικά µοντέλα που εξηγούν 

τη συναισθησία. Όπως και πριν σε πολλές έρευνες θα εξεταστεί ο πιο συνηθισµένος τύπος 

συναισθησίας, η γραφηµική-χρωµατική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ. 

 

Πριν γίνει αναφορά στα νευροανατοµικά και  νευροβιολογικά µοντέλα πρέπει να επισηµανθεί 

ότι η συναισθησία είναι µια κληρονοµική κατάσταση που διατρέχει τις οικογένειες ( βλ. Εικόνα 17). 

Επιπλέον, ο µεγάλος αριθµός εµφάνισης της συναισθησίας σε γυναίκες (6:1) έχει οδηγήσει τους 

ερευνητές στο συµπέρασµα ότι πρόκειται µε ένα κυρίαρχο γνώρισµα που σχετίζεται µε το Χ 

χρωµόσωµα.    

Επιπροσθέτως, κάποιοι ερευνητές υπέθεσαν ότι το µεγάλο ποσοστό εµφάνισης της 

συναισθησίας στις γυναίκες µπορεί να σχετίζεται µε την αντρική θνησιµότητα (δηλαδή υπάρχουν 

περισσότερες γυναίκες στις οικογένειες των συναισθητικών παρά άντρες). Ωστόσο, οι Ward και Simner 

(2004) έκαναν µια έρευνα στην οποία συµµετείχαν 85 οικογένειες συναισθητικών και βρήκαν ότι όντως 

η συναισθησία σχετίζεται µε το Χ χρωµόσωµα, χωρίς όµως να συνυπάρχει αντρική θνησιµότητα.     

 

 

 

 

 

Εικόνα 17. Η κληρονοµικότητα της ακουστικής και γραφηµικής - χρωµατικής συναισθησίας ανάλογα 

µε το γονέα που έχει συναισθησία. Τα τετράγωνα αντιστοιχούν στους άντρες ενώ οι κύκλοι στις 

γυναίκες. Η ένταση του χρώµατος εξαρτάται από τα ποσοστά που βρίσκονται στο κάτω µέρος της 
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εικόνας. Αν λοιπόν η µητέρα έχει συναισθησία έχει περισσότερες πιθανότητες να την κληροδοτήσει 

στην κόρη της (66%) παρά στο γιο (40%). Αν είναι ο πατέρας συναισθητικός και πάλι ο γιος έχει 

λιγότερες πιθανότητες να έχει συναισθησία (18%), ενώ η κόρη έχει περισσότερες πιθανότητες (62%) ( 

Brang & Ramachandran, 2008). 

 

 

Πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να εξηγήσουν τη συναισθησία µελετώντας τις περιοχές 

του εγκεφάλου που δραστηριοποιούνται κατά τη διάρκεια των συναισθητικών εµπειριών. Όλα τα 

µοντέλα που προσπαθούν να εξηγήσουν τη συναισθησία έχουν ως κοινή βάση ότι προκαλείται λόγω 

παρεκκλίνουσας νευρωνικής επικοινωνίας µιας περιοχής του φλοιού µε µια άλλη. Παρ’ όλα αυτά 

διαφέρουν σε δυο σηµεία.  

Πρώτον, διαφέρουν στο αν η περιοχή που αντιπροσωπεύει τον συναισθητικό επαγωγέα, 

δηλαδή την εγκεφαλική περιοχή που επεξεργάζεται το ερέθισµα που προκαλεί τη συναισθησία, 

ενεργοποιεί κατευθείαν την περιοχή όπου βιώνονται οι συναισθητικές εµπειρίες ή µεσολαβεί και κάποια 

άλλη εγκεφαλική περιοχή. ∆εύτερον, δεν συγκλίνουν στο αν υπάρχουν επιπλέον συνδέσεις που δεν 

υπάρχουν στα µη συναισθητικά άτοµα ή αν υπάρχει άρση αναστολής στις συνδέσεις που υπάρχουν 

κανονικά (Bargary & Mitchell, 2008). 

   Επιπλέον, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι συναισθητικές εµπειρίες δεν προκαλούνται 

επειδή οι συναισθητικοί έχουν κάποιες ξεχωριστές συνδέσεις µεταξύ των εγκεφαλικών περιοχών (π.χ. 

σύνδεση οπτικού µε ακουστικού φλοιού). Ωστόσο όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, η 

δραστηριότητα σε αυτές τις περιοχές είναι κάτω από τον ουδό για τη βίωση συναισθητικών εµπειριών 

στους µη συναισθητικούς, σε αντίθεση µε τους συναισθητικούς, στους οποίους η δραστηριότητα αυτών 

των περιοχών αυξάνεται πάνω από τον ουδό. Ωστόσο, άλλοι ερευνητές προτείνουν ότι υπάρχουν 

κάποιες δοµικές διαφορές στους εγκεφάλους των συναισθητικών.  

Παρακάτω θα γίνει παρουσίαση των νευροανατοµικών µοντέλων που εξηγούν τη συναισθησία 

και στη συνέχεια θα αναφερθούν έρευνες που προτείνουν ότι η συναισθησία προκύπτει από δοµικές 

διαφορές στους εγκεφάλους των συναισθητικών. 
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3.1 Νευροανατοµικά Μοντέλα Συναισθησίας   

 

 

Πριν γίνει αναφορά στα ανατοµικά µοντέλα και εφόσον η γραφηµική- χρωµατική συναισθησία 

έχει αναλυθεί περισσότερο από όλα τα είδη συναισθησίας, είναι χρήσιµο να αναλυθούν οι βασικές οδοί 

επεξεργασίας οπτικών πληροφοριών. Η περιοχή V1 του οπτικού φλοιού είναι ο πρωτοταγής οπτικός 

φλοιός, o οποίος ονοµάζεται και ταινιωτός. Οι εισερχόµενες πληροφορίες στον V1 διαχωρίζονται σε 

τρεις διαφορετικούς τύπους πληροφοριών: χρώµα, µορφή, κίνηση. Στη συνέχεια αυτές οι πληροφορίες 

διαβιβάζονται στην περιοχή V2. Σε αυτήν την περιοχή οι εισερχόµενες πληροφορίες που αφορούν το 

χρώµα, τη µορφή και την κίνηση παραµένουν διαχωρισµένες . Στη συνέχεια, από την περιοχή V2 οι 

πληροφορίες διαβιβάζονται και σε άλλες ινιακές οπτικές περιοχές (V3, V4 κλπ.) και µετά στους 

βρεγµατικούς και κροταφικούς λοβούς, σχηµατίζοντας τα ραχιαία και κοιλιακά ρεύµατα. Παρόλο που 

συµµετέχουν πολλές βρεγµατικές και κροταφικές περιοχές, οι κύριες περιοχές είναι η περιοχή G στον 

βρεγµατικό λοβό και η περιοχή Ε στον κροταφικό λοβό. Στα ραχιαία και κοιλιακά ρεύµατα 

συνδυάζονται οι πληροφορίες για το χρώµα τη µορφή και την κίνηση δηµιουργώντας ενιαίες και 

σύνθετες εικόνες (Kolb & Whishaw, 2009). Τα νευροανατοµικά µοντέλα προτείνουν ότι στους 

συναισθητικούς οι εισερχόµενες οπτικές πληροφορίες δεν ακολουθούν τις οδούς επεξεργασίας που 

ακολουθούν στα άτοµα που δεν έχουν συναισθησία.   

Το µοντέλο cross- activation προτείνει ότι υπάρχει σύνδεση µεταξύ δυο γειτονικών περιοχών. 

Για παράδειγµα, η περιοχή του εγκεφάλου στην οποία αντιπροσωπεύονται οι αριθµοί και τα γράµµατα 

βρίσκεται δίπλα στην περιοχή που επεξεργάζεται το χρώµα ( Hubbard, 2007). Οι Ramachandran και 

Hubbard (2001) χρησιµοποίησαν τη µέθοδο της µαγνητικής τοµογραφίας για να εξακριβώσουν αν οι 

περιοχές V4 ή V8, οι οποίες επεξεργάζονται το χρώµα και βρίσκονται στην ατρακτοειδή έλικα, 

συνδέονται µε την περιοχή όπου αντιπροσωπεύονται τα γράµµατα και οι αριθµοί και η οποία βρίσκεται 

ακριβώς απέναντι από τη V4 και τη V8 στην ίδια έλικα (βλ. Εικόνα 18). 

 

 



 

 
 

49

               

 

 

Εικόνα 18.  Η περιοχή V4 απεικονίζεται µε πράσινο και η περιοχή όπου επεξεργάζονται τα γράµµατα 

και οι αριθµοί απεικονίζεται µε κόκκινο. Το µοντέλο cross-activation, υποστηρίζει ότι η 

γραφηµική-χρωµατική συναισθησία είναι το αποτέλεσµα συνδέσεων γειτονικών περιοχών, όπως είναι η 

V4, µε την περιοχή όπου επεξεργάζονται οι αριθµοί και τα γράµµατα. (Ramachandran & Hubbard, 

2001)  

 

 

Έτσι η γραφηµική-χρωµατική συναισθησία ίσως να προκαλείται από τις δυο αυτές γειτονικές 

περιοχές. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι συγκεκριµένο µοντέλο προτείνει ότι σηµαντικό ρόλο για τις 

συναισθητικές εµπειρίες παίζουν οι συνδέσεις των περιοχών παρά το γεγονός ότι είναι απλά γειτονικές 

(Hubbard, 2007) 

Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι συναισθητικές εµπειρίες προκαλούνται από µη 

αναστελλόµενη ανατροφοδότηση από περιοχές που δέχονται πληροφορίες από πολλές νευρωνικές 

οδούς (πολυαισθητηριακά συµπλέγµατα), όπως είναι η κροταφική-βρεγµατική-οπτική σύνδεση 

(Hubbard, 2007). Το συγκεκριµένο µοντέλο ονοµάζεται long-range disinhibited feedback. Πριν 

προχωρήσουµε στην επεξήγηση του συγκεκριµένου µοντέλου είναι χρήσιµο να γίνει αναφορά πως 

λειτουργεί ένας φυσιολογικός εγκέφαλος.  

Τα εγκεφαλικά συστήµατα είναι οργανωµένα τόσο ιεραρχικά όσο και εν παραλλήλω. Στους 

περισσότερους ανθρώπους οι πληροφορίες πηγαίνουν πρώτα σε περιοχές που κάνουν την απλούστερη 

ανάλυση και στη συνέχεια πηγαίνουν σε περιοχές που αθροίζουν αυτές τις πληροφορίες, ακολουθώντας 

µια ιεραρχική οργάνωση από το απλούστερο προς το πολυπλοκότερο. Ένα τέτοιο παράδειγµα µπορεί να 
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είναι οι οπτικές πληροφορίες, οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, εισέρχονται πρώτα σε κατώτερες 

περιοχές οπτικής επεξεργασίας (V1, V2, V3 κλπ) και στις οποίες οι πληροφορίες για το χρώµα, τη 

µορφή και την κίνηση είναι διαχωρισµένες και στη συνέχεια καταλήγουν σε ανώτερες περιοχές του 

κροταφικού και βρεγµατικού φλοιού, όπου ενώνονται οι πληροφορίες για το χρώµα, τη µορφή και την 

κίνηση.    

Ωστόσο, εκτός από την ιεραρχική οργάνωση, πολλά συστήµατα λειτουργούν και παράλληλα 

αλλά και συνδέονται µεταξύ τους. Για παράδειγµα, η επεξεργασία του χρώµατος και της µορφής 

γίνονται από µια διαφορετική οδό ενώ µια άλλη οδός επεξεργάζεται τις πληροφορίες για την κίνηση, 

ακολουθώντας µια παράλληλη οργάνωση (Kolb & Whishaw, 2009).  

Σύµφωνα µε τους Grossenbacher και Lovelace ( 2001), η συναισθησία είναι αποτέλεσµα µιας 

ξεχωριστής νευρωνικής επεξεργασίας, όπου οι πληροφορίες του συναισθητικού επαγωγέα, δηλαδή του 

ερεθίσµατος που προκαλεί τη συναισθησία, ταξιδεύουν κατά µήκος µιας ξεχωριστής οδού 

επεξεργασίας, ώσπου να φτάσουν σε µια πολυαισθητηριακή εγκεφαλική περιοχή. Στη συνέχεια, οι 

πληροφορίες του συναισθητικού επαγωγέα αλληλεπιδρούν µε άλλες αισθητηριακές πληροφορίες που 

βρίσκονται σε εκείνη την περιοχή, προκαλώντας έτσι τα συναισθητικά φαινόµενα. 

 Σε όλα τα εγκεφαλικά συστήµατα, εκτός από τις συνδέσεις που γίνονται προς τα εµπρός 

(feedfoward connections), οι πληροφορίες µπορούν να ταξιδεύουν και προς τα πίσω (feedback 

connections). Στους περισσότερους ανθρώπους οι συνδέσεις προς τα πίσω είναι περιορισµένες, έτσι 

ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση της συναισθησίας. Στους συναισθητικούς οι πληροφορίες που 

εισέρχονται από τον συναισθητικό επαγωγέα και φτάνουν στην πολυαισθητηριακή περιοχή µπορούν 

διαδοθούν και προς τα πίσω εξαιτίας της µη παρεµπόδισης της ανατροφοδότησης, προκαλώντας έτσι τις 

συναισθητικές εµπειρίες (βλ. Εικόνα 19).  
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Εικόνα 19. Το µοντέλο long-range disinhibited feedbacκ προτείνει ότι η συναισθησία προκαλείται 

επειδή ο συναισθητικός επαγωγέας (αριστερά στην εικόνα) ταξιδεύει κατά µήκος µιας ξεχωριστής οδού 

επεξεργασίας (pathway convergence) όπου συναντάει άλλα αισθητηριακά ερεθίσµατα (αριστερά στην 

εικόνα) και µέσω διαφορετικής νευρωνικής σύνδεσης (οριζόντια σύνδεση στην εικόνα) προκαλεί τις 

συναισθητικές εµπειρίες. Τέλος, οι συνδέσεις προς τα πίσω (feedback connections) που στους 

περισσότερους ανθρώπους είναι περιορισµένες, στους συναισθητικούς δεν περιορίζονται και έτσι 

προκαλείται η συναισθησία. Έτσι εκτός από τις κατευθείαν συνδέσεις (βελάκια προς τα πάνω) από 

διάφορες περιοχές προς τις πολυαισθητηριακές περιοχές υπάρχουν και συνδέσεις προς τα πίσω (βελάκια 

προς τα πίσω). (Grossenbacher & Lovelace, 2001)  

 

 

Ένα άλλο µοντέλο είναι το re-entrant processing, σύµφωνα µε το οποίο οι συναισθητικές 

εµπειρίες είναι αποτέλεσµα παρεκκλίνουσας εισερχόµενης εκ νέου επεξεργασίας. Πιο αναλυτικά, εκτός 

από την απευθείας σύνδεση του V1 µε τις πρόσθιες κάτω περιοχές πρώτα (διαµέσου του V4) και µετά 

µε τις οπίσθιες κάτω κροταφικές περιοχές, γίνεται ξανά ανατροφοδότηση λόγω αποκλίνουσας 

νευρωνικής δραστηριότητας από τις οπίσθιες κάτω κροταφικές περιοχές στις πρόσθιες κάτω κροταφικές 

περιοχές στην περιοχή V4.  

Οι Smilek, Dixon, Cudahy και Merikle, (2001) διεξήγαγαν µια έρευνα µε σκοπό να 

διευκρινίσουν πως τα συναισθητικά χρώµατα επηρεάζουν την αντίληψη των συναισθητικών. Η έρευνα 

αποτελούνταν από δυο δοκιµασίες. Στην πρώτη δοκιµασία η C, µια συναισθητική γυναίκα έπρεπε να 
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αναγνωρίσει ένα ψηφίο που εµφανιζόταν πολύ σύντοµα και το ακολουθούσε ένα άλλο σύµβολο (βλ. 

Εικόνα 20). Στη δεύτερη δοκιµασία, έπρεπε να εντοπίσει έναν αριθµό-στόχο (ο οποίος προκαλούσε 

συναισθητικό χρώµα) ανάµεσα σε άλλους αριθµούς. Και στις δυο δοκιµασίες το πλαίσιο µέσα στο 

οποίο εµφανίζονταν οι αριθµοί είτε συµφωνούσε µε το συναισθητικό χρώµα που προκαλούσαν τα 

ψηφία είτε όχι (βλ. Εικόνα 20). 

 

Α) 

 

                                              Congruent                                          Incongruent 

 

 

Β)           

                                                              

                       

            

             

                          Congruent                                           Incongruent 

 

 

Εικόνα 20. Α) ΗC έπρεπε να αναγνωρίσει το ψηφίο, το οποίο εµφανιζόταν πολύ σύντοµα και στη 

συνέχεια εµφανιζόταν το σύµβολο. Β) ΗC έπρεπε να βρει το ψηφίο- στόχο, το οποίο βρίσκονταν 

ανάµεσα σε άλλους αριθµούς. Και στις δυο δοκιµασίες το χρώµα του πλαισίου είτε ήταν συµβατό µε το 

συναισθητικό χρώµα που προκαλούσε το ψηφίο είτε όχι. Στη C, το τέσσερα προκαλούσε το µπλε 

χρώµα, οπότε στη συµβατή φάση το πλαίσιο ήταν µπλε και στη µη συµβατή το πλαίσιο ήταν κόκκινο 

(Smilek et al., 2001) 
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Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι η C θα ήταν πιο γρήγορη να αναγνωρίζει και να εντοπίζει τα ψηφία-

στόχους στη φάση όπου το χρώµα του πλαισίου δεν θα ήταν συµβατό µε το συναισθητικό χρώµα, 

καθώς η διαφορά του χρώµατος θα την διευκόλυνε. Όντως, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η C 

καθυστερούσε να αναγνωρίσει και να εντοπίσει τα ψηφία στη µη συµβατή φάση σε σχέση µε τα µη 

συναισθητικά άτοµα.  Οι χρόνοι των µη συναισθητικών δεν είχαν καµία διαφορά κατά τις δυο φάσεις 

(συµβατή και µη συµβατή), σε αντίθεση µε τη C, στην οποία ο χρόνος αντίδρασης ήταν µεγαλύτερος 

στη συµβατή δοκιµασία. 

 Στους περισσότερους ανθρώπους το χρώµα των αντικειµένων επεξεργάζεται στον πρωτοταγή 

οπτικό φλοιό, στις περιοχές V1 και V2, και στη συνέχεια οι πληροφορίες µεταφέρονται σε µια 

εξειδικευµένη περιοχή για το χρώµα, την ατρακτοειδή έλικα. Όσον αφορά στις πληροφορίες για το 

σχήµα επεξεργάζονται επίσης στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό και στη γλωσσική και ατρακτοειδή έλικα, 

περιοχή V4. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες για το σχήµα επεξεργάζονται στην πρόσθια ατρακτοειδή 

έλικα και στις οπίσθιες κάτω κροταφικές περιοχές, όπου εκεί γίνεται και η σηµασιολογική επεξεργασία 

του ψηφίου. 

 Οι ερευνητές προτείνουν ότι αυτό που συµβαίνει στους συναισθητικούς είναι µια 

ανατροφοδότηση προς τα πίσω ( feedback connections ) από τις οπίσθιες κάτω κροταφικές περιοχές, 

που επεξεργάζονται το σηµασιολογικό περιεχόµενο του ψηφίου, προς την περιοχή V4, που 

επεξεργάζεται το χρώµα. Έτσι, στη συνθήκη όπου το πλαίσιο έχει διαφορετικό χρώµα από το 

συναισθητικό χρώµα που προκαλεί το ψηφίο στην C, δεν είναι δύσκολο για αυτήν να αναγνωρίσει και 

να εντοπίσει τον αριθµό. Στην περίπτωση όµως που το χρώµα του πλαισίου είναι συµβατό µε το 

συναισθητικό χρώµα, οι πληροφορίες που µεταφέρονται από την περιοχή V1, διαµέσου της V2, στην 

V4 περιλαµβάνουν πληροφορίες για ένα µαύρο τέσσερα (το συναισθητικό χρώµα για το τέσσερα είναι 

το κόκκινο), το οποίο βρίσκεται µέσα σε ένα κόκκινο πλαίσιο. Οι πληροφορίες από την πρόσθια 

ατρακτοειδή έλικα και τις οπίσθιες κάτω κροταφικές περιοχές που ανατροφοδοτούν την περιοχή V4 

µεταφέρουν πληροφορίες για ένα κόκκινο τέσσερα.  

Πριν, λοιπόν, οι πληροφορίες για το χρώµα « συναντήσουν » τις πληροφορίες για το 

σηµασιολογικό περιεχόµενο του ψηφίου, οι οποίες ανατροφοδοτούνται από τις οπίσθιες κάτω 

κροταφικές περιοχές, επηρεάζουν τον διαχωρισµό του ψηφίου από το πλαίσιο. Στη συµβατή συνθήκη ο 

διαχωρισµός της µορφής του ψηφίου από το πλαίσιο είναι δύσκολος, καθώς το χρώµα του ψηφίου είναι 

το ίδιο µε το χρώµα του πλαισίου, κάτι που έχει ως αποτέλεσµα τους µεγαλύτερους χρόνους αντίδρασης 

της C (Smilek, Dixon, Cudahy & Merikle, 2001)  

Κλείνοντας µε τα νευροανατοµικά µοντέλα, το µοντέλο hyperbinding προτείνει ότι οι 

µηχανισµοί του εγκεφάλου που συνδέουν τις πληροφορίες σχετικά µε το χρώµα, το σχήµα και την 

κίνηση (οι οποίοι βρίσκονται στο βρεγµατικό λοβό), έτσι ώστε να υπάρχει µια σωστή αντιπροσώπευση 



 

 
 

54

του κόσµου, υπερδραστηριοποιούνται στα συναισθητικά άτοµα µε αποτέλεσµα τη βίωση 

συναισθητικών εµπειριών (Hubbard, 2007). 

Οι Esterman, Verstynen, Ivry και Robertson (2006) έκαναν µια έρευνα µε σκοπό να δουν, αν µια 

µερική αναστολή της λειτουργίας του βρεγµατικού λοβού, θα µειώσει τις συναισθητικές εµπειρίες. 

Έφτιαξαν δοκιµασίες κατά τις οποίες εµφανίζονταν γράµµατα των οποίων τα χρώµατα είτε ήταν 

συµβατά µε τα συναισθητικά χρώµατα που προκαλούσαν στις C.P και E.F, δυο συναισθητικές γυναίκες, 

είτε δεν ήταν συµβατά (βλ. Εικόνα 21). Στη συνέχεια, οι συµµετέχουσες έβλεπαν αλφαριθµητικά 

σύµβολα, τα οποία δεν προκαλούσαν χρώµατα, και έπρεπε να απαντήσουν µε ποιο χρώµα ήταν 

γραµµένο το γράµµα και το αλφαριθµητικό σύµβολο. Κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιµασιών 

εκτελούνταν παράλληλα διακρανιακός ερεθισµός (transcranial magnetic stimulation - TMS) στις 

συµµετέχουσες στον δεξιό ή αριστερό βρεγµατικό λοβό (βλ. Εικόνα 21). 

Οι ερευνητές ήθελαν να εξετάσουν αν µια παροδική αναστολή της λειτουργίας (λόγω του 

διακρανιακού ερεθισµού) των περιοχών που ευθύνονται για τη σύνδεση του χρώµατος µε το σχήµα 

µπορεί να επηρεάσει τις συναισθητικές εµπειρίες. Πιο συγκεκριµένα, υπέθεσαν ότι στις δοκιµασίες 

όπου τα χρώµατα των γραµµάτων ήταν συµβατά µε τα συναισθητικά χρώµατα, θα υπάρχει διευκόλυνση 

των υποκειµένων και κατά συνέπεια µικρότεροι χρόνοι αντίδρασης; Και αντίστροφα στις µη συµβατές 

δοκιµασίες, οι χρόνοι θα είναι µεγαλύτεροι λόγω παρεµβολής των πραγµατικών χρωµάτων µε τα 

συναισθητικά χρώµατα; 

 

 

 

 

Εικόνα 21. α) Τα γράµµατα του αλφάβητου µε τα συναισθητικά χρώµατα που τα βλέπουν οι 

συµµετέχουσες. (β) Οι δοκιµασίες µε τα γράµµατα. Αριστερά η συµβατή δοκιµασία, στο κέντρο η µη 

συµβατή δοκιµασία και δεξιά η δοκιµασία µε τα αλφαριθµητικά σύµβολα. (γ) Οι περιοχές του 
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ερεθισµού (ενδοβρεγµατική αύλακα και εγκάρσια ινιακή αύλακα) είναι οι κόκκινες τελείες και 

φαίνονται σε µετωπιαίες και οριζόντιες τοµές (Esterman et al., 2006). 

 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι πράγµατι υπήρχε µια µείωση της παρεµβολής στις µη συµβατές 

συνθήκες λόγω του διακρανικού ερεθισµού (βλ. Σχήµα 11). Ωστόσο, δεν επηρεάστηκε η διευκόλυνση 

των συναισθητικών να ονοµάσουν τα χρώµατα στις συµβατές συνθήκες, πιθανώς επειδή είναι 

διαφορετικό το νευρωνικό υπόβαθρο της παρεµβολής και της διευκόλυνσης.  

 

 

 

 

Σχήµα 11. Η µείωση της παρεµβολής µετά από τον διακρανιακό ερεθισµό και στις δυο συναισθητικές. 

Οι µαύρες µπάρες αντιστοιχούν στο αριστερό ηµισφαίριο, οι γκρίζες στο δεξί και οι άσπρες στον 

πρωταταγή οπτικό φλοιό. Υπήρξε µεγαλύτερη παρεµβολή µετά από ερεθισµό στο δεξί ηµισφαίριο παρά 

στο αριστερό και στον πρωταταγή οπτικό φλοιό (Esterman et al., 2006). 

 

 

3.2 Γονιδιακές αλλαγές και δοµικές εγκεφαλικές διαφορές ως αίτιο της 

συναισθησίας. 

Όπως προαναφέρθηκε, κάποιοι ερευνητές προτείνουν ότι δοµικές διαφορές στους εγκεφάλους 

των συναισθητικών προκαλούν τη συναισθησία. Οι Weiss και Fink (2008) έκαναν µια έρευνα µε σκοπό 
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να αποδείξουν ότι οι εγκέφαλοι των συναισθητικών µε χρωµατική-γραφηµική συναισθησία έχουν 

περισσότερη φαιά ουσία από τους µη συναισθητικούς. Χρησιµοποίησαν τη µέθοδο Voxel-Based 

Morphometry, η οποία χρησιµοποιείται για την ανίχνευση διαφορών στη σύνθεση του εγκεφαλικού 

φλοιού. 

Πιο αναλυτικά, γίνεται οργάνωση όλων των εικόνων που απεικονίζουν τη δοµή του εγκεφάλου 

στο ίδιο επίπεδο στο χώρο, στη συνέχεια τµηµατοποιούνται οι εικόνες σε σχέση µε τη λευκή και φαιά 

ουσία, εξοµαλύνονται οι εικόνες της λευκής και φαιάς ουσίας και τέλος αναλύονται οι διαφορές που 

τυχόν έχουν βρεθεί ανάµεσα σε δυο οµάδες ανθρώπων που εξετάστηκαν (Mechelli, Price, Friston & 

Ashburner, 2005). Στη συγκεκριµένη έρευνα εξετάστηκε µια οµάδα συναισθητικών και µια οµάδα µη 

συναισθητικών ατόµων. 

Οι περιοχές που ενδιέφεραν τους ερευνητές ήταν ο κροταφικός-οπτικός φλοιός και οι 

ενδοβρεγµατικές περιοχές. Τα αποτελέσµατα δεν έδειξαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ συναισθητικών και 

µη σε σχέση µε τη φαιά ουσία, όταν η ανάλυση αφορούσε όλο τον εγκέφαλο. Ωστόσο βρέθηκε αυξηµένη 

φαιά ουσία στην αριστερή ουραία ενδοβρεγµατική αύλακα και στην δεξιά ατρακτοειδή έλικα των 

συναισθητικών όταν έγινε ανάλυση συγκεκριµένα για αυτές τις περιοχές (βλ. Εικόνα 22).   
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α)                        

β)  

 

 

Εικόνα 22. α) Η αυξηµένη φαιά ουσία στην αριστερή ουραία ενδοβρεγµατική αύλακα. Η µπλε γραµµή 

αντιστοιχεί στην ενδοβρεγµατική αύλακα. β) Αυξηµένη φαιά ουσία στη δεξιά ατρακτοειδή έλικα (Weiss 

& Fink, 2008) 

 

 

Ποια είναι όµως η αιτία αυτών των δοµικών αλλαγών στους εγκεφάλους των συναισθητικών; 

Οι Bargary και Mitchell (2008) προτείνουν τρεις γονιδιακούς µηχανισµούς, οι οποίοι όταν 

διαταραχτούν προκαλούν αλλαγές στη φυσιολογική σύνδεση µεταξύ των φλοιικών περιοχών. Σε πολλές 

έρευνες έχει αποδειχτεί ότι οι νευράξονες µιας φλοιϊκής περιοχής κατευθύνονται προς την περιοχή-

στόχο που τους αντιστοιχεί. Έτσι γονίδια τα οποία καθορίζουν τη σύνδεση των φλοιικών περιοχών 

µπορεί να είναι υπεύθυνα για τις αλλαγές που εµφανίζονται στη συναισθησία. Οι εφρίνες (ephrins), που 

είναι πρωτεΐνες οι οποίες καθορίζουν την επικοινωνία των κυττάρων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης 
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και την πλαστικότητα ( Palmer & Klein, 2003), µπορεί να είναι υποψήφιες για τις αλλαγές της σύνδεσης 

φλοιϊκών περιοχών και την εµφάνιση της συναισθησίας. 

Επιπλέον, οι εφρίνες και οι υποδοχείς τους φαίνεται πως είναι υπεύθυνες για το σχηµατισµό 

ορίων µεταξύ των ιστών. Στον εγκέφαλο είναι πιθανό να οριοθετούν τις φλοιικές περιοχές. Παρόµοια 

λειτουργία έχουν και κάποιες άλλες πρωτεΐνες οι οποίες ονοµάζονται cadherins. Κάποια µετάλλαξη σε 

αυτές τις πρωτεΐνες µπορεί να προκαλεί τη συναισθησία. 

Τέλος, η αποτυχία να διακοπεί η επικοινωνία µεταξύ φλοιικων περιοχών είναι ακόµη ένας 

πιθανός αναπτυξιακός µηχανισµός που µπορεί να προκαλεί τη συναισθησία. Αυτή η διακοπή 

επικοινωνίας συµβαίνει κατά τη διάρκεια της κανονικής ανάπτυξης και επηρεάζεται από πρωτεΐνες, 

όπως οι semaphorins και οι plexins. Αλλαγή στην έκφραση αυτών των γονιδίων πιθανώς να προκαλεί 

συναισθησία. 

Οι Brang και Ramachandran (2007) υποστηρίζουν ότι η συναισθησία µπορεί να έχει κάποια 

φαρµακολογική βάση. Προτείνουν ότι οι υποδοχείς S2a της σεροτονίνης σχετίζονται µε τη 

συναισθησία. Αυτήν την άποψη την στηρίζουν σε τέσσερα στοιχεία. 

Πρώτον, το LSD προκαλεί συναισθησία. Πιο συγκεκριµένα ενεργοποιεί τους S2a υποδοχείς της 

συναισθησίας. ∆εύτερον, παρατήρησαν αναστολή της συναισθησίας σε δυο άτοµα τα οποία λάµβαναν 

Prozac. To Prozac είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας επαναπρόσληψης της σεροτονίνης και ενεργοποιεί 

τους S1 υποδοχείς της σεροτονίνης. Όταν είναι ενεργοί οι S1 υποδοχείς της σεροτονίνης αναστέλλονται 

οι S2a υποδοχείς κάτι που έχει ως αποτέλεσµα την αναστολή της συναισθησίας. Τρίτον, σε ένα άτοµο 

που έπαιρνε βουπροπιόνη, που είναι ένας νοραδρενεργικός και ντοπαµινεργικός αναστολέας 

επαναπρόσληψης, αναστάλθηκε προσωρινά η συναισθησία, πιθανώς εξαιτίας αναστολής των S2a 

υποδοχέων. Η νορεπινεφρίνη µεσολαβεί έµµεσα στην κυκλοφορία της σεροτονίνης, οπότε η 

βουπροπιόνη που είναι νορεδρενεργικός αναστολέας επαναπρόσληψης εµποδίζει έµµεσα την 

κυκλοφορία της σεροτονίνης και κατά συνέπεια αναστέλλει τη συναισθησία. Τέλος, µελέτησαν ένα 

άτοµο το οποίο βίωσε συναισθησία για πρώτη φορά στη ζωή του όταν έλαβε πέντε µιλιγκραµ 

µελατονίνης. Αυτό συνέβη επειδή η σεροτονίνη µεταβολίζεται σε µελατονίνη στον εγκέφαλο και αυτό 

αναστέλλει τη δηµιουργία σεροτονίνης. Η αναστολή δηµιουργίας σεροτονίνης µειώνει τη 

δραστηριότητα των S1 υποδοχέων και κατά συνέπεια αυξάνεται η δραστηριότητα των S2a υποδοχέων 

που σχετίζονται µε τη συναισθησία. 

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο ότι ίσως να υπάρχουν κάποιοι διαφορετικοί µηχανισµοί 

στους ανθρώπους µε συναισθησία λόγω διαφορετικής έκφρασης κάποιων γονιδίων. Ωστόσο, δεν έχουν 

αποκρυπτογραφηθεί πλήρως ποια είναι τα γονίδια που προκαλούν τη συναισθησία.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

 

Εισαγωγή 

 

Έχουν γίνει πολλές έρευνες για τη συναισθησία στις οποίες έχει χρησιµοποιηθεί το Stroop 

Interference Test (Odgaard et al., 1999, Mills et al., 1999). Το συγκεκριµένο test πρόκειται για µια 

δοκιµασία, η οποία εξετάζει την επιλεκτική προσοχή, τη γνωστική ευελιξία και την αναστολή της 

απόκρισης και δηµιουργήθηκε από τον Stroop το 1935. 

 Υπάρχουν πολλές παραλλαγές του Stroop αλλά σε γενικές γραµµές το Stroop αποτελείται από 

τέσσερες δοκιµασίες, στην πρώτη δοκιµασία ο εξεταζόµενος διαβάζει χρώµατα (κόκκινο, κίτρινο, µπλε) 

τα οποία είναι γραµµένα µε µαύρο µελάνι. Στη δεύτερη δοκιµασία ο εξεταζόµενος διαβάζει χρώµατα τα 

οποία όµως είναι γραµµένα µε διαφορετικό χρώµα π.χ. η λέξη κόκκινο γραµµένη µε µπλε (ΚΟΚΚΙΝΟ) 

η σωστή απάντηση είναι το κόκκινο. Στην τρίτη δοκιµασία ο εξεταζόµενος πρέπει να ονοµάσει το 

χρώµα διάφορων σχηµάτων, π.χ αν βλέπει ΧΧΧΧΧ, η σωστή απάντηση είναι το κόκκινο. Τέλος, στην 

τέταρτη δοκιµασία ο εξεταζόµενος βλέπει πάλι τις κάρτες της δεύτερης δοκιµασίας αλλά πρέπει να 

αγνοεί το νόηµα της λέξης και να ονοµάζει το χρώµα µε το οποίο είναι τυπωµένη η λέξη, π.χ. στη λέξη 

ΚΟΚΚΙΝΟ η σωστή απάντηση είναι το µπλε. 

Οι Mills, Boteler και Oliver (1999) για την διερεύνηση της συναισθησίας, έκαναν δυο πειράµατα 

τα οποία αποτελούνταν από τέσσερις ίδιες συνθήκες και εξέτασαν τη GS, µια συναισθητική στην οποία 

οι αριθµοί της προκαλούσαν χρώµατα (1= πράσινο,2= σκούρο πράσινο-µπλε, 3= ροζ, 5=πορτοκαλί, 6= 

µοβ, 7= άσπρο, 8= καφέ, 9= κόκκινο). Στο πρώτο πείραµα η συναισθητική έπρεπε να ονοµάσει το 

χρώµα που ήταν τυπωµένα τα ψηφία (Colour-Naming) και στο δεύτερο έπρεπε να ονοµάσει το ψηφίο 

αντί για το χρώµα (Digit-Naming).  

Στο colour – naming τεστ αν τα ψηφία ήταν τυπωµένα µε διαφορετικό χρώµα  από τι το 

συναισθητικό της χρώµα τότε ο χρόνος απάντησης της GS θα ήταν µεγαλύτερος όπως επίσης και τα 

λάθη της. Αυτό συµβαίνει γιατί υπάρχει παρεµβολή του συναισθητικού χρώµατος στο πραγµατικό. Στο 

digit-namingτεστ, όταν έπρεπε να ονοµάσει ένα ψηφίο του οποίου το χρώµα συµφωνούσε µε το χρώµα 

που είχε ένας κύκλος (το χρώµα ήταν συµβατό µε ένα συναισθητικό χρώµα που τις προκαλούσε το 

ψηφίο), θα καθυστερούσε από ότι όταν το ψηφίο θα ήταν τυπωµένο σε ένα οποιοδήποτε άλλο χρώµα, 

καθώς και πάλι θα υπήρχε παρεµβολή.   

   Όσον αφορά τις συνθήκες, στην πρώτη η GS έπρεπε να ονοµάσει τα χρώµατα που ήταν 

γραµµένοι οι αριθµοί, τα οποία όµως ήταν διαφορετικά από τα συναισθητικά της χρώµατα (Mismatched 

Condition). Στη δεύτερη συνθήκη οι αριθµοί ήταν γραµµένοι µε τα συναισθητικά της χρώµατα 
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(Matched Condition), στην τρίτη συνθήκη έπρεπε να ονοµάσει τα συναισθητικά χρώµατα που τις 

προκαλούσαν ψηφία που ήταν τυπωµένα µε µαύρο µελάνι (Black Digits Condition) και στην τέταρτη 

συνθήκη έπρεπε να ονοµάσει το χρώµα που είχαν διάφοροι κύκλοι (Circles Condition). 

Η γενική υπόθεση ήταν ότι η GS θα ονόµαζε πιο αργά τα χρώµατα των ψηφίων που δεν 

ταίριαζαν µε τα συναισθητικά της χρώµατα λόγω παρεµβολής. Επιπλέον, ο χρόνος που θα έκανε να 

ονοµάσει τα συναισθητικά της χρώµατα βλέποντας ψηφία τυπωµένα σε µαύρο µελάνι, θα ήταν 

ισοδύναµος µε το χρόνο που θα έκανε να ονοµάσει ψηφία που είχαν τυπωθεί µε τα συναισθητικά της 

χρώµατα, όπως επίσης θα ήταν ισοδύναµος και µε το χρόνο ονοµασίας των κύκλων που ήταν 

σχεδιασµένοι µε τα συναισθητικά της χρώµατα.  

 Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η συνθήκη µε τα διαφορετικά χρώµατα από τα συναισθητικά 

διεκπεραιώνονταν πιο αργά από τη GS. Επιπλέον, βρέθηκε ότι το πείραµα στο οποίο ονόµαζε το χρώµα 

διεκπεραιώνονταν πιο αργά από ότι όταν έπρεπε να ονοµάσει το ψηφίο. Επιπρόσθετα στη Mismatched 

συνθήκη ο χρόνος ήταν µεγαλύτερος από ότι στις υπόλοιπες τρεις και στα δυο πειράµατα. Αυτό 

επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι GS καθυστερεί να ονοµάσει τα χρώµατα των ψηφίων που είναι 

διαφορετικά από τα συναισθητικά της χρώµατα. Τέλος, δεν υπήρχε µεγάλη διαφορά στο Colour-

Naming τεστ µεταξύ των συνθηκών Matched, Black Digit και Circles, κάτι που επιβεβαιώνει την 

υπόθεση ότι η GS µπορεί να ονοµάσει τα συναισθητικά της χρώµατα όταν βλέπει µαύρα ψηφία το ίδιο 

γρήγορα µε όταν βλέπει τα ψηφία τυπωµένα µε το συναισθητικό της χρώµα. 

Με σκοπό να ερευνήσουµε αν υπάρχει επίδραση του φαινοµένου Stroop στους 

συναισθητικούς κάναµε ένα πείραµα. Φτιάχτηκαν δυο παραλλαγές του Stroop τις οποίες εκτέλεσαν µια 

συναισθητική γυναίκα και οχτώ άτοµα τα οποία δεν είχαν συναισθησία. 

 

 

4.1 Μέθοδος  

 

 

Τα βήµατα που ακολουθήθηκαν για την διεξαγωγή της έρευνας ήταν τα εξής: αρχικά 

στάλθηκε ένα mail σε όλους τους φοιτητές ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης που έχουν έδρα στο 

Ρέθυµνο στο οποίο εξηγούνταν τί είναι η συναισθησία και ποιά είναι τα χαρακτηριστικά της. Στη 

συνέχεια όσοι φοιτητές διαβάζοντας το mail ανακάλυπταν ότι έχουν συναισθησία παραπέµφθηκαν στο 

site, http://www.synaesthete.org, όπου µπορούσαν να κάνουν το τεστ για τη συναισθησία των 

Eagleman,  Kagan, Nelson, Sagaram και Sarma. Τέλος, έκαναν δυο παραλλαγές του Stroop. Εκτός από 
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τα συναισθητικά άτοµα το Stroop συµπλήρωσαν οχτώ άτοµα που δεν είχαν συναισθησία και 

αποτελούσαν την οµάδα ελέγχου. 

 

 

4.2 Συµµετέχοντες  

 

 

Οι συµµετέχοντες αποτελούνταν από µια εικοσιδιάχρονη συναισθητική γυναίκα που φοιτεί στο 

Πανεπιστήµιο Κρήτης στο τµήµα Ψυχολογίας και η οποία βρέθηκε ότι έχει τον τύπο συναισθησίας στον 

οποίο µουσικά όργανα προκαλούν συναισθητικά χρώµατα. Η βαθµολογία της ήταν κάτω από 1.0 

(0,755) που σηµαίνει ότι έχει συναισθησία. Μια βαθµολογία της τάξεως 0.0 σηµαίνει ότι δεν υπάρχει 

καµία διαφορά στα χρώµατα που επιλέγει για κάθε µουσικό όργανο. Πιο αναλυτικά, κάθε µουσικό 

όργανο εµφανίζονταν τρεις φορές. Αν η βαθµολογία ήταν 0.0 αυτό σηµαίνει ότι και τις τρεις φορές 

επιλεγόταν το ίδιο χρώµα για το µουσικό όργανο. 

Η οµάδα ελέγχου αποτελούνταν από οχτώ άτοµα, (πέντε γυναίκες και τρείς άντρες), 

πανεπιστηµιακής µόρφωσης και ηλικίας 23 ως 45 ετών. 

 

 

4.3 Υλικά 

 

Αρχικά οι συµµετέχοντες που θεωρούσαν ότι µπορεί να έχουν συναισθησία (εντοπίστηκαν µέσω 

ηλεκτρονικού µηνύµατος στους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Κρήτης, σχολές Ρεθύµνου) συµπλήρωσαν 

ένα ερωτηµατολόγιο στο οποίο ρωτήθηκαν ποίο τύπο συναισθησίας νοµίζουν ότι έχουν έτσι ώστε να 

παραπεµφθούν στο κατάλληλο για αυτούς test. Επίσης συµπλήρωσαν κάποιες ερωτήσεις γενικού τύπου 

όπως αν έχουν δυσλεξία ή είχαν ποτέ τραυµατιστεί στο κεφάλι. Αυτές οι ερωτήσεις απαντήθηκαν µε 

σκοπό την πιθανότητα να ανακαλυφθούν καινούργια στοιχεία για το φαινόµενο.  

Στη συνέχεια όσα άτοµα βρέθηκε ότι όντως έχουν συναισθησία συµπλήρωσαν το κατάλληλο test 

ανάλογα µε το είδος της συναισθησίας που έχουν. Για παράδειγµα όσοι δήλωναν ότι είχαν γραφηµική-

χρωµατική συναισθησία επέλεγαν από µια παλέτα το χρώµα που τους προκαλούσε το κάθε γράµµα (βλ. 

Εικόνα 23). Συνολικά, οι δοκιµές που έκαναν οι συµµετέχοντες ήταν 108, µε κάθε γράµµα να 

εµφανίζεται τρείς φορές. Κανονικά οι συναισθητικοί θα έπρεπε να επιλέγουν κάθε φορά που βλέπουν 

ένα γράµµα το ίδιο χρώµα. 
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Εικόνα 23. Παράδειγµα από το τεστ συναισθησίας για τον τύπο γραφηµική – χρωµατική συναισθησία  

α) επιλογή του συναισθητικού χρώµατος που προκαλεί το γράµµα από µια παλέτα β) Τα χρώµατα που 

επιλέγονταν για το κάθε γράµµα και τις τρεις φορές που εµφανίζονταν, αριστερά οι συναισθητικοί και 

δεξιά η οµάδα ελέγχου γ) εδώ φαίνεται κατά πόσο υπήρχε συνέπεια στα χρώµατα που επέλεγαν για το 

κάθε γράµµα. Όταν η πορτοκαλί µπάρα έχει µεγάλο µήκος σηµαίνει ότι υπάρχει ασυνέπεια, όταν έχει 

µικρό µήκος σηµαίνει ότι επιλέγονται τα ίδια χρώµατα για το κάθε γράµµα. Αριστερά οι συναισθητικοί 

και δεξιά η οµάδα ελέγχου δ) Το σκορ της συνέπειας απεικονίζεται και σε γράφηµα (Eagleman et al., 

2006) 

 

Τέλος, έκαναν δυο παραλλαγές του Stroop τεστ. Εκτός από τα συναισθητικά άτοµα το Stroop 

συµπλήρωσαν και άτοµα που δεν έχουν συναισθησία και τα οποία αποτελούσαν την οµάδα ελέγχου. 

Στην πρώτη παραλλαγή, εµφανίζονταν χρωµατισµένες λέξεις µε τα χρώµατα κόκκινο, πράσινο, άσπρο 

και κίτρινο, και οι συµµετέχοντες έπρεπαν να απαντήσουν µε ποιο χρώµα ήταν γραµµένη η λέξη 

(συµβατή συνθήκη) π.χ. ηλίανθος. Στη µη συµβατή συνθήκη λέξεις, οι οποίες παρέπεµπαν σε 

συγκεκριµένο χρώµα, (όπως η λέξη «χιόνι» που παραπέµπει στο άσπρο), ήταν γραµµένες έτσι, ώστε να 

υπάρξει παρεµβολή από το χρώµα που είναι γραµµένη η λέξη (π.χ κίτρινο) στο χρώµα στο οποίο 
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παραπέµπει το νόηµα της (δηλαδή άσπρο). Επίσης, υπήρχαν κάποιες δοκιµασίες στις οποίες 

εµφανίζονταν µια σειρά από γράµµατα π.χ.  ΧΧΧΧΧ (ουδέτερη συνθήκη). Συνολικά οι δοκιµασίες που 

έπρεπε να κάνουν ήταν 48. Αυτό το test ονοµάστηκε «Stroop φαγητών» γιατί οι περισσότερες λέξεις 

αντιστοιχούσαν σε φαγητά. Η πρόβλεψη ήταν ότι όλοι οι συµµετέχοντες (συναισθητική και οµάδα 

ελέγχου) θα δείξουν παρεµβολή και κατά συνέπεια µεγαλύτερους χρόνους αντίδρασης στις λέξεις όπου 

το νόηµα τους παράπεµπε σε  ένα αντικείµενο µε συγκεκριµένο χρώµα ενώ η λέξη ήταν γραµµένη µε 

διαφορετικό χρώµα, π.χ. η λέξη χιόνι γραµµένο µε κίτρινο χρώµα.   

Στη δεύτερη παραλλαγή του Stroοp εµφανίζονταν όλα τα όργανα που υπήρχαν και στο test των 

Eagleman et al. (2006) καθώς το συναισθητικό άτοµο βρέθηκε ότι έχει τον τύπο συναισθησίας στον 

οποίο διαφορετικά µουσικά όργανα προκαλούν διαφορετικά συναισθητικά χρώµατα (βλ. Εικόνα 

24).Υπήρχαν τρεις συνθήκες. Στην πρώτη συνθήκη το χρώµα του κάθε οργάνου είχε το συναισθητικό 

χρώµα της συναισθητικής (συµβατή συνθήκη), µια συνθήκη στην οποία το χρώµα που είχαν τα όργανα 

ήταν ασύµβατα (ασύµβατη συνθήκη) µε τα συναισθητικά χρώµατα του υποκειµένου. Σε αυτήν τη 

συνθήκη περιµέναµε ότι η συναισθητική θα έκανε µεγαλύτερους χρόνους απάντησης από την οµάδα 

ελέγχου καθώς θα υπήρχε παρεµβολή του συναισθητικού χρώµατος µε το πραγµατικό. Τέλος, στην 

τελευταία συνθήκη εµφανίζονταν χρωµατιστά σχήµατα π.χ. κόκκινο τετράγωνο, µπλε κύκλος κ.τ.λ. 

(ουδέτερη συνθήκη) (βλ. Παράρτηµα Πίνακα 1). Τα χρώµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν το κόκκινο, 

το πράσινο, το µπλε, το κίτρινο και το µωβ.  

Στην κάθε συνθήκη οι δοκιµασίες ήταν 46 και το κάθε όργανο εµφανιζόταν τρεις φορές. Στην 

περίπτωση που η συναισθητική είχε διαλέξει το ίδιο χρώµα και στις τρεις εµφανίσεις του οργάνου του 

τεστ των Eagleman et al. (2006), τότε και στις τρεις εµφανίσεις χρησιµοποιούνται το ίδιο χρώµα (π.χ. 

κόκκινο για τη βιόλα). Αν είχε διαλέξει τρία διαφορετικά χρώµατα, οι τρείς εµφανίσεις ακολουθούσαν 

τις χρωµατικές επιλογές της (π.χ. πιάνο). Η συχνότητα εµφάνισης του κάθε χρώµατος ήταν ίδια και στις 

τρεις συνθήκες.  
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Εικόνα 24. Τα µουσικά όργανα και τα χρώµατα που βλέπει για το καθένα το συναισθητικό άτοµο του 

πειράµατος. Όσο πιο µικρό είναι το µήκος της πορτοκαλί µπάρας τόσο πιο µεγάλη οµοιότητα υπάρχει 

στην επιλογή του χρώµατος και για τις τρεις φορές που εµφανίστηκε το κάθε µουσικό όργανο. Για 

παράδειγµα η πορτοκαλί µπάρα για την βιόλα (πρώτο όργανο) είναι η πιο µικρή, που σηµαίνει ότι για τη 

βιόλα η επιλογή του χρώµατος ήταν ίδια και για τις τρεις φορές που εµφανίστηκε η βιόλα (κόκκινο). Η 

πορτοκάλι µπάρα για το πιάνο ήταν η µεγαλύτερη καθώς η συναισθητική επέλεξε τρία διαφορετικά 
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χρώµατα (µοβ, πράσινο και µπλε). Αυτό σηµαίνει ότι το συγκεκριµένο άτοµο δεν εµφανίζει 

συναισθησία µε αυτό το µουσικό όργανο 

 

 

Σκοπός αυτού του πειράµατος ήταν να ερευνηθεί αν θα υπήρχε παρεµβολή µεταξύ του 

συναισθητικού χρώµατος µε το πραγµατικό. Κανονικά το υποκείµενο που βρέθηκε ότι έχει συναισθησία 

θα έπρεπε να έχει µεγαλύτερο χρόνο απάντησης στη µη συµβατή συνθήκη από τα άτοµα που δεν έχουν 

συναισθησία. 

 

 

4.4 ∆ιαδικασία 

 

Το πείραµα διεξήχθη σε ένα φορητό υπολογιστή. Για την παρουσίαση των ερεθισµάτων 

χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό DMDX (Forster & Forster, 1993). Για το Stroop µε τα φαγητά, τα 

πλήκτρα απάντησης που έπρεπε να πατήσουν ήταν το τέσσερα για το κόκκινο, το πέντε για το πράσινο, 

το έξι για το άσπρο και το εφτά για το κίτρινο. Για το Stroop µε τα όργανα, ήταν το τέσσερα για το 

κόκκινο, το πέντε για το πράσινο, το έξι για το άσπρο, το εφτά για το κίτρινο και το οχτώ για το µοβ. Το 

κάθε ερέθισµα εµφανιζόταν στον υπολογιστή για 3.5 χιλ.δευτ. Οι συµµετέχοντες είχαν 3.5 χιλ.δευτ για 

να απαντήσουν και ανάµεσα σε κάθε δοκιµή µεσολαβούσαν 500 χιλ.δευτ. Οι δοκιµές που έκαναν ήταν 

48 για το Stroop µε τα φαγητά και 128 στο Stroop µε τα όργανα (46 για κάθε συνθήκη). Όλη η 

διαδικασία διαρκούσε 10 λεπτά. 

Οι οδηγίες που δόθηκαν στους συµµετέχοντες ήταν να έχουν τα χέρια τους έτοιµα στα 

πλήκτρα έτσι ώστε να είναι έτοιµοι όταν θα ξεκινούσε το πείραµα και να προσπαθούν να απαντήσουν 

όσο πιο γρήγορα γίνεται. 

 

 

4.5 Αποτελέσµατα 

 

 

Πρώτον, αποκλείστηκαν όλες τιµές κάτω από 100 χιλ.δευτ. Συνολικά, οι αποκλίνουσες τιµές ήταν δυο, 

µια στο Stroop των φαγητών και µια στο Stroop των οργάνων. Οι δοκιµές στις οποίες οι συµµετέχοντες 

έκαναν λάθος ή δεν πρόλαβαν να απαντήσουν, δεν λήφθηκαν υπόψη στην ανάλυση. 
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Ανάλυση    

 

Για το Stroop µε τα φαγητά αναλύθηκαν πρώτα τα αποτελέσµατα της συναισθητικής. Πιο 

συγκεκριµένα, έγινε ανάλυση ANOVA, όπου η συνθήκη ήταν ο παράγοντας εντός υποκειµένων µε τρία 

επίπεδα (συµβατή, ασύµβατη, ουδέτερη). ∆εν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική επίδραση της συνθήκης 

στα αποτελέσµατα (F( 2.22)= 0.029, p = 0.972) αν και ο χρόνος στην ασύµβατη συνθήκη ήταν 

µεγαλύτερος κατά 63 χιλιοστά του δευτερολέπτου από ότι στη συµβατή συνθήκη (947 χιλ.δευτερ για 

την ασύµβατη και 884 για τη συµβατή) και επιπλέον ο χρόνος αντίδρασης της ασύµβατης συνθήκης 

ήταν µεγαλύτερος κατά 117 χιλ/δευτερ από την ουδέτερη συνθήκη (947χιλ. δευτ. έναντι 830). Από τα 

παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι υπάρχει παρεµβολή στην ασύµβατη συνθήκη ωστόσο δεν 

είναι στατιστικά σηµαντική. 

Στη συνέχεια έγινε σύγκριση ανάµεσα στη συναισθητική και την οµάδα ελέγχου. Η συνθήκη 

ήταν ο παράγοντας εντός υποκειµένων µε τρία επίπεδα (συµβατή, ασύµβατη, ουδέτερη), ενώ η οµάδα 

ήταν παράγοντας µεταξύ υποκειµένων µε δυο επίπεδα (συναισθητική, οµάδα ελέγχου).Τα 

αποτελέσµατα δεν έδειξαν σηµαντικά στατιστική επίδραση της οµάδας (F(1.1)= 25.907, p= 0.002) που 

σηµαίνει ότι δεν υπήρχε διαφορά στους χρόνους αντίδρασης µεταξύ συναισθητικής και οµάδας ελέγχου 

στις τρεις συνθήκες. (βλ.Σχήµα 12). 
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Σχήµα 12. Σύγκριση των χρόνων αντίδρασης της συναισθητικής µε την οµάδα ελέγχου σε όλες τις 

συνθήκες (συµβατή, ασύµβατη, ουδέτερη) για το Stroop των φαγητών. Οι µπλε µπάρες αντιστοιχούν 

στη συναισθητική και οι κόκκινες στην οµάδα ελέγχου. 

 

Για το Stroop µε τα όργανα έγινε ανάλυση µε ANOVA πρώτα για τα αποτελέσµατα της 

συναισθητικής. Η συνθήκη ήταν ο παράγοντας εντός υποκειµένων µε τρία επίπεδα (συµβατή, 

ασύµβατη, ουδέτερη). ∆εν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική επίδραση της συνθήκης (F( 2.48)= 1.1, 

p=0.334), που σηµαίνει ότι δεν υπήρχαν διαφορές µεταξύ των συνθηκών ως προς το χρόνο αντίδρασης 

(βλ. Σχήµα 13) 

Στη συνέχεια συγκρίθηκαν τα αποτελέσµατα της συναισθητικής µε την οµάδα ελέγχου. Η 

συνθήκη ήταν ο παράγοντας εντός υποκειµένων µε τρία επίπεδα (συµβατή, ασύµβατη, ουδέτερη), ενώ η 

οµάδα ήταν ο παράγοντας µεταξύ υποκειµένων µε δυο επίπεδα (συναισθητική, οµάδα ελέγχου). ∆εν 

βρέθηκε σηµαντικά στατιστικά σηµαντικά επίδραση της οµάδας (F(1.1)=80.958, p= 0.00) παρόλο που 

η συναισθητική είχε πιο γρήγορη επίδοση σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου (βλ. Σχήµα 13). Ο µέσος 

όρος του χρόνου αντίδρασης της συναισθητικής για όλες τις συνθήκες ήταν 1171 χιλ.δευτ. ενώ για την 

οµάδα ελέγχου ήταν 1364 χιλ.δευτ, αλλά αυτή η διαφορά δεν είναι στατιστικά σηµαντική.   
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Σχήµα 13. Σύγκριση των χρόνων αντίδρασης της συναισθητικής µε την οµάδα ελέγχου σε όλες της 

συνθήκες(συµβατή, ασύµβατη, ουδέτερη) στο Stroop των οργάνων. Οι µπλε µπάρες αντιστοιχούν στη 

συναισθητική και οι κόκκινες στην οµάδα ελέγχου. 
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  Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσµατα η συναισθητική δεν έδειξε την αναµενόµενη 

παρεµβολή µεταξύ του πραγµατικού και του συναισθητικού χρώµατος. Το πείραµα αυτό βασίστηκε σε 

άλλες έρευνες που χρησιµοποίησαν το Stroop και έδειξαν ότι υπάρχει παρεµβολή µεταξύ 

συναισθητικού και πραγµατικού χρώµατος. Πιο αναλυτικά, η συναισθητική που εξετάσαµε θα έπρεπε 

να έχει µεγαλύτερους χρόνους αντίδρασης στην ασύµβατη συνθήκη στο Stroop των οργάνων καθώς το 

συναισθητικό χρώµα θα εµπόδιζε την συναισθητική να ονοµάσει γρήγορα πιο είναι το πραγµατικό 

χρώµα του µουσικού οργάνου. Για παράδειγµα οι Berteletti, Hubbard και Zorzi, (2009) βρήκαν ότι το 

συναισθητικό άτοµο που εξέτασαν και το οποίο είχε γραφηµική-χρωµατική συναισθησία, είχε 

µεγαλύτερους χρόνους αντίδρασης στη συνθήκη κατά την οποία τα ψηφία είχαν διαφορετικό χρώµα 

από το συναισθητικό (µη συµβατή συνθήκη). 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούν να έχουν πολλαπλές εξηγήσεις. Μια πιθανή εξήγηση 

είναι ότι η κοπέλα που εξετάστηκε δεν ήταν σε µεγάλο ποσοστό συναισθητική, καθώς σε πολλά 

µουσικά όργανα δεν επέλεξε το ίδιο χρώµα όπως για παράδειγµα στο πιάνο που επέλεξε το πράσινο, το 

µπλε και το µοβ. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα µπορεί να οφείλονται στη µεγαλύτερη προσπάθεια που 

έγινε από τη συναισθητική. Πιο αναλυτικά, η συναισθητική κατέβαλε µεγαλύτερη προσπάθεια κατά τη 

διάρκεια του πειράµατος (όπως αποτυπώνεται από τους πολύ πιο γρήγορους χρόνους απόκρισης σε 

σχέση µε την οµάδα ελέγχου), ίσως γιατί γνώριζε ότι πρόκειται για ένα πείραµα που αφορά στη 

συναισθησία, µια κατάσταση την οποία βιώνει και την αφορά προσωπικά. Το υψηλό κίνητρο και κατά 

συνέπεια οι γρήγοροι χρόνοι απόκρισης είναι πιθανό να µην άφησαν περιθώρια να δούµε καθυστέρηση 

στην ασύµβατη συνθήκη όπως ήταν αναµενόµενο.   

Επιπλέον ο τρόπος µε τον οποίο φτιάχτηκαν οι εικόνες µε τα όργανα ίσως να µην βοηθούσαν τη 

συναισθητική καθώς οι αποχρώσεις µε τις οποίες φτιάχτηκαν δεν ταίριαζαν απόλυτα µε τις 

συναισθητικές αποχρώσεις. 

Τέλος στο Stroop µε τα φαγητά περιµέναµε ότι η συναισθητική καθώς και η οµάδα ελέγχου θα 

είχε µεγαλύτερους χρόνους αντίδρασης στη µη συµβατή συνθήκη. Ωστόσο η στατική ανάλυση δεν 

έδειξε κάτι τέτοιο. Αυτό το αποτέλεσµα είναι πιθανό να είναι απόρροια του µικρού δείγµατος που πήρε 

µέρος σε αυτό το πείραµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ, ΣΚΕΨΗ, ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ. 

 

Στα προηγούµενα κεφάλαια έγινε αναφορά στο πέρασµα από την πολυαισθητηριακή αντίληψη 

στη συναισθησία, στην επίδραση της προσοχής στην εκδήλωση αυτού του φαινοµένου και τέλος έγινε 

αναφορά στις αιτίες που είναι πιθανό να προκαλούν την εµφάνιση της συναισθησίας. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στην επιρροή που µπορεί να έχει η συναισθησία σε 

κάποιες σηµαντικές πτυχές της ανθρώπινης γνωστικής λειτουργίας όπως είναι η µνήµη, η σκέψη, η 

γλώσσα και η δηµιουργικότητα. Τέλος θα συζητηθεί το ερώτηµα γιατί µπορεί να υπάρχει η 

συναισθησία. 

Η συναισθησία διαφέρει από τις περισσότερες νευρολογικές περιπτώσεις καθώς δεν είναι 

απόρροια κάποιες εγκεφαλικής βλάβης και φυσικά οι άνθρωποι που τη βιώνουν δεν λαµβάνουν κάποια 

αγωγή ή θεραπεία. Αντιθέτως, µπορούµε να πούµε ότι προσφέρει κάποια πλεονεκτήµατα στους 

συναισθητικούς, όπως η ζωηρή φαντασία χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οι συναισθητικοί δεν βιώνουν και 

κάποιες αρνητικές συνέπειες της συναισθησίας. Για παράδειγµα το άκουσµα µιας λέξης µπορεί να 

προκαλέσει µια δυσάρεστη µυρωδιά. Φυσικά, αυτό δεν είναι πρόβληµα που επεµβαίνει στη 

φυσιολογική λειτουργικότητα του συναισθητικού ατόµου. Προχωρώντας, θα γίνει αναφορά στη σχέση 

της συναισθησίας µε τη µνήµη, τη γλώσσας και τη δηµιουργικότητα.   

 

5.1 Συναισθησία και µνήµη 

 

Οι Smilek, Dixon, Cudahy και Merikle (2002) έκαναν µια έρευνα για να διερευνήσουν αν η 

µνήµη των συναισθητικών είναι καλύτερη από εκείνη των ατόµων χωρίς συναισθησία. Τα άτοµα που 

πήραν µέρος ήταν µια συναισθητική γυναίκα, η C και εφτά άτοµα χωρίς συναισθησία. Το πείραµα 

σχεδιάστηκε ως εξής: στους συµµετέχοντες παρουσιάστηκαν τρείς διαφορετικές µήτρες αριθµών που 

ήταν οργανωµένοι σε δέκα σειρές και πέντε στήλες. Η πρώτη στήλη αποτελούνταν από ψηφία που ήταν 

τυπωµένα µε µαύρο µελάνι. Η δεύτερη και η τρίτη αποτελούνταν από ψηφία των οποίων το χρώµα είτε 

συµφωνούσε µε το συναισθητικό χρώµα που προκαλούσαν οι συγκεκριµένοι αριθµοί στην C (0 = γκρι, 

1 = άσπρο, 2 = κόκκινο, 3 = µοβ, 4 = πράσινο, 5 = ροζ, 6 = κίτρινο, 7 = κίτρινο, 8 = πορτοκαλί και 9 = 

γκρι) είτε όχι (τα ασύµβατα µε τα συναισθητικά χρώµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τα εξής 0 = 

άσπρο, 1 = κόκκινο, 2 = µοβ, 3 = µπλε, 4 = πράσινο, 5 = ροζ, 6 = κίτρινο, 7 = µαύρο, 8 = πορτοκαλί και 

9 = γκρι). Οι συµµετέχοντες έπρεπε να δουν τα ψηφία και µετά από τρία λεπτά να συµπληρώσουν σε 

ένα χαρτί όσα περισσότερα ψηφία µπορούσαν να θυµηθούν. Αυτό έγινε για τέσσερις φορές και έγινε 
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και για τις τρεις µήτρες. Μετά από δυο µέρες ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να ανακαλέσουν όσα 

περισσότερα ψηφία µπορούσαν από τις τρεις µήτρες. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η C ανακάλεσε τους περισσότερους αριθµούς από την µήτρα 

στην οποία οι αριθµοί ήταν τυπωµένοι µε µαύρο µελάνι (θυµήθηκε το 66% των λέξεων έναντι του 12-

62% των λέξεων που θυµήθηκαν οι µη συναισθητικοί). Όταν έπρεπε να ανακαλέσουν αριθµούς από την 

µήτρα µε τους αριθµούς των οποίων τα χρώµατα ήταν ασύµβατα µε τα συναισθητικά χρώµατα η C είχε 

τη χειρότερη επίδοση από τους µη συναισθητικούς (θυµήθηκε το 4% των λέξεων έναντι των 12-62% 

των λέξεων που θυµήθηκαν οι µη συναισθητικοί). 

Από το παραπάνω πείραµα φαίνεται ότι η συναισθησία έχει κάποια επίδραση στη µνήµη 

ειδάλλως η συναισθητική θα είχε την ίδια επίδοση στη φάση όπου τα ψηφία ήταν τυπωµένα µε µαύρο 

µελάνι και οµοίως στη φάση που τα ψηφία ήταν τυπωµένα µε διαφορετικά από τα συναισθητικά 

χρώµατα.Είναι γνωστό ότι, είναι πιο εύκολο να επανέλθει στη µνήµη µια πληροφορία όταν αυτή 

αποθηκεύεται µε ποικίλους τρόπους (λεκτική, αισθητηριακή και χωρική κωδικοποίηση). Για 

παράδειγµα, είναι πιο εύκολο να αποµνηµονευθεί ένας αριθµός όταν συνδέεται και µε ένα χρώµα 

(λεκτική και αισθητηριακή αναφορά).  

 

 

5.2 Συναισθησία και γλώσσα. 

 

Τα άτοµα που βιώνουν κάποιο είδος γλωσσικής συναισθησίας, π.χ. γραφηµική-χρωµατική 

συναισθησία, αριθµητική-χρωµατική συναισθησία, αντιδρούν διαφορετικά όταν εκτίθενται σε γλωσσικά 

ερεθίσµατα. Στο δεύτερο κεφάλαιο έγινε αναφορά σε έρευνες κατά τις οποίες άτοµα µε γραφηµική-

χρωµατική συναισθησία επεξεργάζονται διαφορετικά τα γράµµατα (εκτός από την φωνολογική και 

ορθογραφική επεξεργασία που κάνουν όλοι οι άνθρωποι, οι συναισθητικοί αντιλαµβάνονται και 

χρώµατα για το κάθε γράµµα). Για παράδειγµα, οι Ramachandran και Hubbard (2001) βρήκαν ότι οι 

συναισθητικοί ήταν καλύτεροι στο να ανιχνεύουν σχήµατα που αποτελούνταν από γράµµατα και τα 

οποία περικυκλώνονταν από γράµµατα που προκαλούσαν διαφορετικά συναισθητικά χρώµατα. Οι 

Dixon, Smilek, Duffy, Zanna και Merikle (2006) βρήκαν ότι σε αµφιλεγόµενα γραφήµατα (γραφήµατα 

που µπορούν να αντιληφθούν είτε ως αριθµοί είτε ως γράµµατα), το συναισθητικό χρώµα που 

προκαλείται εξαρτάται από το αν το γράφηµα θα βρίσκεται ανάµεσα σε αριθµούς ή σε γράµµατα. Οι 

Witthoft και Winawer (2006) βρήκαν ότι η συναισθητική που εξέτασαν µετέφερε τα συναισθητικά 

χρώµατα που τις προκαλούσε το αγγλικό αλφάβητο, το οποίο έµαθε πρώτα, στο κυριλλικό που έµαθε 
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αργότερα. Τέλος, οι Sinner, Glover και Movat (2006) βρήκαν ότι ο τονισµός της λέξης επιδρά στο 

συναισθητικό χρώµα που θα προκληθεί. 

Από τις παραπάνω έρευνες φαίνεται ότι η γλώσσα και η συναισθησία αλληλεπιδρούν, το θέµα 

όµως που θα µας απασχολήσει σε αυτό το κεφάλαιο είναι αν η συναισθησία ήταν ένας από τους 

παράγοντες που βοήθησε στη δηµιουργία και την εξέλιξη της γλώσσας. Οι Ramachandran και Hubbard 

(2001) προτείνουν ότι η συναισθησία δηµιούργησε τη γλώσσα. 

Τα επιχειρήµατα που προτείνουν για να αιτιολογήσουν την παραπάνω άποψη είναι, πρώτον το 

φαινόµενο bouba/kiki κατά το οποίο εµφανίζονται δυο σχήµατα και ζητάνε από τα υποκείµενα ποιο από 

τα παρακάτω σχήµατα νοµίζουν πως είναι το bouba και ποίο το kiki (βλ. Εικόνα 25). Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι το 95% είχαν την τάση να επιλέγουν τη λέξη bouba για την πιο στρογγυλή εικόνα και τη 

λέξη kiki για την πιο αιχµηρή. Το φαινόµενο αυτό δεν επηρεάζεται από τον πολιτισµό, έτσι όλοι οι 

άνθρωποι ανεξαρτήτως πολιτισµού κάνουν την ίδια επιλογή.     

 

 

                       

 

 

Εικόνα 25. Το φαινόµενο bouba/kiki κατά το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι ανεξαρτήτως του 

πολιτισµού τους, επιλέγουν για την ποιο στρογγυλή εικόνα (δεξιά) τη λέξη bouba και για την πιο 

αιχµηρή εικόνα (αριστερά) επιλέγουν τη λέξη kiki. 

 

 

Οι ερευνητές προτείνουν ότι αυτό συµβαίνει γιατί οι άνθρωποι ακουστικοποιούν την εικόνα 

(κατά παρόµοιο τρόπο κάποιοι συναισθητικοί βλέποντας µια εικόνα ταυτόχρονα ακούνε ένα ήχο). Πιο 

αναλυτικά, για να προφερθεί η λέξη bouba τα χείλη γίνονται πιο στρογγυλά και έτσι επιλέγουν την πιο 

στρογγυλή εικόνα (δεξιά στην εικόνα) για bouba ενώ η λέξη kiki που προφέρεται από την γλώσσα που 

χτυπάει στον ουρανίσκο οι ήχοι ακούγονται πιο «γωνιώδεις» οπότε επιλέγουν την εικόνα που είναι πιο 

αιχµηρή (αριστερά στην εικόνα).  
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Επιπλέον, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι υπήρχε ένα είδος αισθητηριακής-κινητικής 

συναισθησίας, το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της γλώσσας. Ένα παράδειγµα 

αισθητηριακής-κινητικής συναισθησίας είναι ο χορός όπου οι κινήσεις του σώµατος «συναισθητικά» 

µιµούνται τον ρυθµό που παράγεται από την µουσική. Σύµφωνα µε τους ερευνητές αυτό το είδος 

συναισθησίας ίσως να οφείλεται σε µια απευθείας σύνδεση µιας αισθητηριακής περιοχής του 

εγκεφάλου π.χ. ακουστικός φλοιός, µε µια κινητική περιοχή του εγκεφάλου π.χ. περιοχή Broca. Μια 

σπάνια µορφή συναισθησίας κατά την οποία ήχοι προκαλούν στα συναισθητικά άτοµα που τη βιώνουν 

να παίρνουν πολύ συγκεκριµένες στάσεις του σώµατος, επιβεβαιώνει ότι υπήρξε αισθητηριακή-κινητική 

συναισθησία. 

Έτσι, εξαιτίας αυτού του πρωταρχικού είδους συναισθησίας, περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες 

επεξεργάζονται τις κινήσεις του στόµατος και της γλώσσας συνδέθηκαν µε περιοχές του εγκεφάλου οι 

οποίες επεξεργάζονται ακουστικά ερεθίσµατα και φωνηµικές αντιπροσωπεύσεις. Στη συνέχεια τα 

ηχητικά ερεθίσµατα συνδέθηκαν «συναισθητικά» µε την οπτική εµφάνιση των αντικειµένων (κάτι 

παρόµοιο συµβαίνει και στο φαινόµενο bouba/kiki) για την δηµιουργία της γλώσσας. Σκεφτείτε για 

παράδειγµα τη λέξη "µικρό", ίσως παλαιότερα είδη ανθρώπων βλέποντας κάτι µικρό για να το 

περιγράψουν να στένευαν τα χείλη τους και κατά τη διάρκεια της εξελικτικής πορείας αυτή η κίνηση 

(στένεµα των χειλιών) να συνοδεύονταν και από φωνήµατα και στη συνέχεια από λέξεις. Και σε άλλες 

γλώσσες οι λέξεις που θέλουν να περιγράψουν κάτι µικρό συνοδεύονται από στένεµα των χειλιών π.χ. η 

λέξη petite στα γαλλικά. 

Τέλος, οι ερευνητές προτείνουν ότι υπήρχε ένα είδος "συνκινησίας" η οποία προκλήθηκε από 

απευθείας συνδέσεις µεταξύ δυο κινητικών εγκεφαλικών περιοχών, π.χ. ο κινητικός φλοιός που ελέγχει 

τις κινήσεις των χεριών συνδέεται µε τον κινητικό φλοιό που ελέγχει τις κινήσεις του στόµατος. Οι δυο 

αυτές περιοχές βρίσκονται δίπλα-δίπλα στην προκεντρική έλικα. Ένα παράδειγµα συνκινησίας είναι 

αυτό που παρατήρησε ο ∆αρβίνος (1872) όταν κόβουµε µε ψαλίδι κάτι ασυνείδητα σφίγγουµε και  

ξεσφίγγουµε το σαγόνι µας σαν να µιµούµαστε τις κινήσεις που κάνουν τα χέρια όταν κόβουν µε 

ψαλίδι. Πώς όµως η συνκινησία συνδέεται µε τη συναισθησία και τη γλώσσα;  

Στο παράδειγµα µε τις λέξεις µικρό και µεγάλο που αναφέρθηκε παραπάνω το στόµα στενεύει 

για να προφερθεί η λέξη µικρό, ενώ µια παρόµοιες κινήσεις κάνουµε µε τον αντίχειρα και τον δείκτη ή 

µε τα χέρια µας όταν θέλουµε να περιγράψουµε ένα αντικείµενο που είναι µικρό. Φαίνεται, λοιπόν, ότι 

οι κινήσεις του στόµατος που παράγουν την οµιλία µιµούνται τις κινήσεις που κάνουν τα χέρια (το 

κινητικό ερέθισµα των χεριών παράγει ασυνείδητα µια παρόµοια κίνηση στο στόµα). Η παραπάνω 

άποψη συνάδει και µε την σύγχρονη άποψη σύµφωνα µε την οποία η γλώσσα προήλθε από τις 

χειρονοµίες που έκαναν τα πρωτόγονα είδη των ανθρώπων, για να επικοινωνήσουν.  
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Φυσικά, όταν οι ερευνητές λένε πως η γλώσσα προήλθε από κάποιες συναισθητικές 

λειτουργίες, δεν εννοούνε τη γλώσσα όπως είναι στη σηµερινή της µορφή αλλά µια πρώιµη µορφή 

γλώσσας από την οποία εξελίχθηκε η γλώσσα όπως είναι σήµερα. 

Τέλος, όσον αφορά το κοµµάτι της γλώσσας θα γίνει αναφορά στη σχέση που µπορεί να έχει η 

συναισθησία µε τις µεταφορές. Πολλές φορές όταν θέλουµε να περιγράψουµε έναν ανήθικο άνθρωπο 

χρησιµοποιούµε την λέξη αηδιαστικός και ασυνείδητα κάνουµε την έκφραση αποστροφής που 

παίρνουµε όταν µυρίζουµε µια δυσάρεστη οσµή ή γευόµαστε µια δυσάρεστη γεύση. Αυτό συµβαίνει 

επειδή στα πρώιµα θηλαστικά ο κογχικός-µετωπιαίος φλοιός σχετιζόταν µόνο µε οσφρητικές και 

γευστικές λειτουργίες. Ωστόσο, κατά την διάρκεια της εξελικτικής πορείας ο κογχικός-µετωπιαίος 

φλοιός χρησιµοποιήθηκε και για την επικοινωνία και την κοινωνικοποίηση. Η περιγραφή "αηδιαστικός" 

για έναν ανήθικο άνθρωπο µε παράλληλη έκφραση του προσώπου ίσως είναι κατάλοιπο από τότε που ο 

κογχικός-µετωπιαίος φλοιός σχετίζονταν µόνο για οσφρητικές-γευστικές πληροφορίες. Αυτή τη 

συσχέτιση της όσφρησης-γεύσης µε την ηθική και την κοινωνικοποίηση µπορούµε να την 

κατηγοριοποιήσουµε σαν ένα είδος συναισθησίας καθώς η ίδια εγκεφαλική περιοχή επεξεργάζεται δυο 

φαινοµενικά διαφορετικές λειτουργίες (Ramachandran & Hubbard, 2001) 

 

 

 

5.3 Συναισθησία και δηµιουργικότητα. 

 

Σε πολλές έρευνες έχει βρεθεί ότι οι συναισθητικοί έχουν την τάση να ασχολούνται µε τις 

τέχνες. Για παράδειγµα, ο Domino (1989) σε µια έρευνα του βρήκε ότι το 23% από ένα δείγµα 358 

σπουδαστών καλών τεχνών ήταν συναισθητικοί. Οι Ward, Thompson-Lake, Kaminski και Kaminski 

(2008) έκαναν µια έρευνα για να εξετάσουν αν τα άτοµα µε συναισθησία έχουν αυξηµένη 

δηµιουργικότητα. Στην έρευνα συµµετείχαν 82 άτοµα µε συναισθησία µε διάφορα είδη συναισθησίας 

και συµπλήρωσαν δυο ψυχοµετρικά τεστ για τη δηµιουργικότητα, το Remote Associates Test (RAT) και 

το Alternate Uses Test (AUT) 

Στο Alternate Uses Test δινόνταν µια λέξη, π.χ. εφηµερίδα και οι συµµετέχοντες έπρεπε εκτός 

από την προφανή χρήση της (να διαβάζω τα νέα), να πουν άλλες έξι εναλλακτικές χρήσεις, π.χ. να βάλω 

φωτιά. Στο Remote Associates Test δίνονταν τρείς λέξεις, π.χ. elephant – lapse – vivid, και οι 

συµµετέχοντες έπρεπε να βρουν µια τέταρτη λέξη η οποία σχετιζόνταν και µε τις τρείς λέξεις που είχαν 

δοθεί. Στο παραπάνω παράδειγµα η απάντηση είναι memory. Στη συνέχεια οι ερευνητές ρώτησαν τους 

συµµετέχοντες πόσο χρόνο αφιερώνουν για να δηµιουργήσουν έργα τέχνης που σχετίζονται µε την 
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όραση, πόσο χρόνο αφιερώνουν για να παίξουν ένα µουσικό όργανο και πόσο χρόνο αφιερώνουν για να 

δουν έργα τέχνης που σχετίζονται µε την όραση. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι συναισθητικοί διεκπεραίωσαν καλύτερα το RAT από τους µη 

συναισθητικούς, ωστόσο, στο AUT δεν υπήρξε σηµαντική διαφορά. Οι συναισθητικοί είναι πιο 

δηµιουργικοί από τα άτοµα χωρίς συναισθησία καθώς η βίωση αισθητηριακών εµπειριών, όπως το να 

βλέπουν χρώµατα και σχήµατα στο χώρο, είναι µια ισχυρή πηγή κινήτρων για να ασχοληθούν µε τέχνες 

όπως η ζωγραφική. Αρκετοί καλλιτέχνες εµπνέονται από τα συναισθητικά τους «οράµατα» για να 

δηµιουργήσουν έργα τέχνης (Ward 2008).   

Κλείνοντας, από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η συναισθησία δεν είναι απλά ένα φαινόµενο 

κατά το οποίο από κάποια ερεθίσµατα προκαλούνται άλλα άσχετα ερεθίσµατα αλλά πρόκειται για ένα 

πολύπλευρο φαινόµενο το οποίο σχετίζεται µε πολλές πλευρές της ανθρώπινης νόησης.    
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Συµπεράσµατα 

 

Η συναισθησία είναι ένα σπάνιο φαινόµενο για την εµφάνιση του οποίου συµβάλλουν διάφοροι 

γονιδιακοί µηχανισµοί. ∆ιαφέρει από όλα τα άλλα νευρολογικά φαινόµενο, δεν προκαλεί έκπτωση των 

γνωστικών λειτουργιών ούτε χρειάζεται ο συναισθητικός να λάβει κάποια θεραπεία για να «γιατρευτεί» 

η συναισθησία.  

Για τη βίωση των συναισθητικών εµπειριών σηµαντικό ρόλο παίζει η προσοχή καθώς πριν 

βιωθούν οι συναισθητικές εµπειρίες είναι απαραίτητο να αναγνωρίζεται ο συναισθητικός επαγωγέας. 

Επιπλέον, η συναισθησία φαίνεται πως έχει συµβάλλει στην ανάπτυξη της γλώσσας και δίνει 

διαφορετική χροιά σε τοµείς όπως η τέχνη, η δηµιουργικότητα και η µνήµη.  

Μελετώντας, το συγκεκριµένο φαινόµενο και την αποκλίνουσα οδό επεξεργασίας πληροφοριών, 

παίρνουµε πολλές πληροφορίες για το πώς γίνεται κανονικά η επεξεργασία πληροφοριών σε άτοµα που 

δεν βιώνουν συναισθησία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

  

 

Πίνακας 1. Η οργάνωση της του πειράµατος. Στη µη συµβατή συνθήκη το χρώµα του οργάνου 

εµφανίζονταν µε εντελώς άλλο χρώµα, έτσι ώστε να υπάρχει παρεµβολή του πραγµατικού 

χρώµατος µε το συναισθητικό.  
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συµβατή 
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συνθήκη 

Χρώµα 

Συµβατή 

συνθήκη 

Ντραµς  κίτρινο Μη 

συµβατή 

συνθήκη 

µπλε τετράγωνο κίτρινο 

Συµβατή 
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συµβατή 
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κόκκινο τρίγωνο κόκκινο 
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συµβατή 

συνθήκη 

µωβ κύκλος µπλε 

Συµβατή 

συνθήκη 

Φαγκότο µωβ Μη 

συµβατή 

συνθήκη 

κόκκινο τρίγωνο µωβ 
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κόκκινο κύκλος µπλε 

Συµβατή Φλάουτο πράσινο Μη µωβ τετράγωνο µωβ 
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συνθήκη συµβατή 

συνθήκη 

Συµβατή 

συνθήκη 

Φλάουτο πράσινο Μη 
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κόρνο πράσινο Μη 
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κίτρινο τρίγωνο κίτρινο 

Συµβατή µεταλόφωνο µωβ Μη πράσινο τετράγωνο κόκκινο 
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συνθήκη συµβατή 

συνθήκη 

Συµβατή 

συνθήκη 

µεταλόφωνο µωβ Μη 
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όµποε πράσινο Μη 
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συνθήκη 

όµποε πράσινο Μη 
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µωβ τετράγωνο µπλε 
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Συµβατή 

συνθήκη 
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Συµβατή 

συνθήκη 

πιατίνια µπλε Μη 

συµβατή 

συνθήκη 

κόκκινο τετράγωνο µπλε 

Συµβατή 

συνθήκη 

πιατίνια µωβ Μη 

συµβατή 

συνθήκη 

κίτρινο τρίγωνο µωβ 

Συµβατή τούµπα πράσινο Μη µπλε κύκλος πράσινο 
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συνθήκη συµβατή 
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συνθήκη 

τούµπα πράσινο Μη 
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συνθήκη 

τούµπα πράσινο Μη 

συµβατή 

συνθήκη 
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τρίγωνο µπλε Μη 
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συνθήκη 

κόκκινο τετράγωνο µωβ 

Συµβατή 

συνθήκη 

τρίγωνο µπλε Μη 
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συνθήκη 

κίτρινο κύκλος πράσινο 
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συνθήκη 
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κόκκινο τρίγωνο µπλε 
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συνθήκη 
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συνθήκη 
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συνθήκη 

τροµπόνι κίτρινο Μη 

συµβατή 

συνθήκη 

µωβ κύκλος κίτρινο  

Συµβατή 

συνθήκη 

τροµπόνι κίτρινο Μη 

συµβατή 

συνθήκη 

µπλε τρίγωνο κόκκινο 

Συµβατή τροµπόνι κίτρινο Μη κόκκινο κύκλος µωβ 
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συνθήκη συµβατή 

συνθήκη 

Συµβατή 

συνθήκη 

βιόλα κόκκινο Μη 
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µπλε τετράγωνο πράσινο 

Συµβατή 
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