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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
«........Απαλό σύννεφο πληθωρικού γαλάζιου ήχου αναδίδει µυρωδιές από
χαµοκέρασα που στραγγίζουν σε µεταλλική σήτα, καθώς η µάνα πλησιάζει µέσα σε
φωτοστέφανο χρωµάτων, τερέτισµα κι ευωδιά που θυµίζει παχύ, χρυσαφί βούτυρο.
Το νεογέννητο αρµενίζει σ' ένα κύµα µε εικόνες, ήχους, αγγίγµατα, γεύσεις και,
κυρίως, οσµές. Όπως µας θυµίζουν η ∆άφνη και ο Τσαρλς Μάουρερ στον «Κόσµο
του νεογέννητου»:
Νιώθει τη µυρωδιά του κόσµου του όπως εµείς του δικού µας, αλλά δεν προσλαµβάνει τις οσµές µόνο από τη µύτη. Ακούει οσµές και βλέπει οσµές και τις νιώθει
επίσης.
Ο κόσµος του είναι σύµπλεγµα έντονων αρωµάτων και διαπεραστικών ήχων, και
ήχων µε πικρή µυρωδιά, και εικόνων µε γλυκιά µυρωδιά, και πιέσεων µε ξινή µυρωδιά στο δέρµα. Ο επισκέπτης στον κόσµο του νεογέννητου θα νόµιζε πως βρίσκεται σ' αρωµατοπωλείο παραισθήσεων.
Με τον καιρό, το νεογέννητο µαθαίνει να ξεχωρίζει και να δαµάζει όλες τις
αισθητήριες εντυπώσεις, που κάποιες έχουν όνοµα, αλλά που πολλές θα παραµείνουν
ανώνυµες µέχρι το τέλος της ζωής του. Πράγµατα που ξεφεύγουν από τη λεκτική µας
αντίληψη δύσκολα τα δεσµεύουµε κι είναι σχεδόν αδύνατο να τα θυµηθούµε. Η
ζεστή απροσδιοριστία του παιδικού δωµατίου εξαφανίζεται στις αδιάλλακτες
ταξινοµήσεις της κοινής λογικής. Σε µερικούς ανθρώπους όµως το αισθητηριακό
αυτό µείγµα δεν ξεµπλέκεται ποτέ, και γεύονται ψητά φασόλια κάθε φορά που
ακούνε τη λέξη «Φράνσις», όπως αναφέρει µια γυναίκα, ή βλέπουν κίτρινο κάθε
φορά που αγγίζουν µια µατ επιφάνεια ή οσµίζονται το πέρασµα του χρόνου. Όποτε ο
ερεθισµός µιας αίσθησης ερεθίζει µιαν άλλη: συναισθησία είναι ο τεχνικός όρος, από
τις ελληνικές λέξεις συν + αισθάνοµαι. Το συµπαγές ένδυµα της αντίληψης υφαίνεται
µε νήµατα που υπερκαλύπτουν το ένα το άλλο. Ανάλογη λέξη είναι η συνθεσις, όπου
το ένδυµα της σκέψης υφαίνεται µε τις αλλεπάλληλες ιδέες, και που αρχικά σήµαινε
τον ανάλαφρο χιτώνα από µουσελίνα που φορούσαν οι Ρωµαίοι.
Η καθηµερινή ζωή είναι µια συνεχής, βίαιη επίθεση ενάντια στην αντίληψη και όλοι
βιώνουν κάποιο αισθητηριακό σύµφυρµα. Κατά τους µορφολογικούς ψυχολόγους
(Gestalt), όταν το άτοµο καλείται να συσχετίσει ασυνάρτητες λέξεις µε σχήµατα και
χρώµατα, ταυτίζει ορισµένους ήχους µε ορισµένα σχήµατα κατά τρόπους που εµπίπτουν σε σαφείς τύπους. Και το εκπληκτικότερο είναι ότι αυτό αληθεύει είτε το
άτοµο κατάγεται από τις Ηνωµένες Πολιτείες είτε από την Αγγλία είτε από τη
χερσόνησο Μαχάλι είτε από τη λίµνη Ταγκανίκα. Επίσης, άτοµα µε έντονη
συναισθησία τείνουν ν' αντιδρούν µε τρόπους προβλέψιµους. Μελέτη δύο χιλιάδων
ατόµων διαφορετικών πολιτισµών αποκάλυψε πολλές οµοιότητες στα χρώµατα που
απέδωσαν σε ήχους. Συχνά, για παράδειγµα, το άτοµο συνδέει χαµηλούς ήχους µε
σκούρα χρώµατα και υψηλούς ήχους µε φωτεινά χρώµατα. Μία κάποια ποσότητα
συναισθησίας ενυπάρχει µέσα στις αισθήσεις µας. Αν κάποιος ήθελε να δηµιουργήσει
άµεση συναισθησία, µια δόση µεσκαλίνης ή χασίς θα έκανε θαύµατα, αφού θα εντατικοποιούσε τους νευρικούς συνδέσµους µεταξύ των αισθήσεων. Εκείνοι που βιώνουν
έντονη συναισθησία µε φυσικό τρόπο σε µόνιµη βάση είναι σπάνιοι - µόνον ένα στις
πεντακόσιες χιλιάδες άτοµα. Ο νευρολόγος Ρίτσαρντ Κίτοβιτς ανάγει το φαινόµενο
στο µεταιχµιακό σύστηµα, το πιο πρωτόγονο τµήµα του εγκεφάλου, και αποκαλεί τα
άτοµα µε συναισθησία «ζώντα γνωστικά απολιθώµατα», ίσως επειδή πρόκειται για
άτοµα που το µεταιχµιακό σύστηµα τους δε διέπεται εξ ολοκλήρου από τον πιο
εκλεπτυσµένο (και πιο πρόσφατα εξελιγµένο) εγκεφαλικό φλοιό. Όπως λέει: «η συ-
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ναισθησία... µπορεί να είναι ανάµνηση του πώς έβλεπαν, άκουγαν, µύριζαν, γεΰονταν
και άγγιζαν τα πρώιµα θηλαστικά».
Ενώ η συναισθησία οδηγεί κάποια άτοµα σε περισπασµό, αποµακρύνει τους
περισπασµούς από κάποια άλλα. Ενώ αποτελεί µικρή πληγή για το άτοµο που δεν
επιθυµεί όλη αυτή την αισθητηριακή υπερφόρτιση, τονώνει το άτοµο που είναι
ανεξίτηλα δηµιουργικό. Μερικά από τα διασηµότερα άτοµα µε συναισθησία υπήρξαν
καλλιτέχνες. Οι συνθέτες Αλεξάντρ Σκριάµπιν και Νικολάι Ρίµσκι-Κόρσακοφ
συνέδεαν αβίαστα τα χρώµατα µε τη µουσική, όταν συνέθεταν. Για το ΡίµσκιΚόρσακοφ, το ντο µείζονα ήταν λευκό, για το Σκριάµπιν κόκκινο. Για το ΡίµσκιΚόρσακοφ, το λα µείζονα ήταν ροζ, για τον Σκριάµπιν πράσινο. Εκπληκτικότερο
είναι το πόσο ταίριαζε η συναισθησία µουσικής-χρωµάτων τους. Και οι δύο συνέδεαν
το µι µείζονα µε το γαλάζιο (για το Ρίµσκι- Κόρσακοφ, ήταν το γαλάζιο του
ζαφειριοΰ, για το Σκριάµπιν το γαλαζόλευκο), το λα ΰφεση µε το πορφυρό (για το
Ρίµσκι-Κόρσακοφ ήταν το γκριζωπό βιολετί, για το Σκριάµπιν το πορφυρό βιολετί),
το ρε µείζονα µε το κίτρινο κ.λπ.
Οι συγγραφείς είτε διέθεταν όλοι το χάρισµα της συναισθησίας είτε ήταν οι πιο
κατάλληλοι για να την περιγράψουν. Ο δρ. Τζόνσον είπε κάποτε ότι το άλικο χρώµα
«έµοιαζε περισσότερο από καθετί µε τον ήχο της τροµπέτας». Ο Μπωντλέρ καµάρωνε για την αισθητηριακή του Εσπεράντο, και το σονέτο του για τις αντιστοιχίες
µεταξύ αρωµάτων, χρωµάτων και ήχων επηρέασε βαθιά το συµπαθώς διακείµενο
προς τη συναισθησία κίνηµα των Συµβολιστών. Η λέξη «σύµβολο» παράγεται από το
ρήµα «συµβάλλω» (βάζω µαζί) και, όπως εξηγεί το Λεξικό Κολούµπια της
Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, οι Συµβολιστές πίστευαν ότι «όλες οι τέχνες
είναι παράλληλες ερµηνείες κάποιου θεµελιακού µυστηρίου. Οι αισθήσεις
αντιστοιχούν η µια στην άλλη. Ένας ήχος µπορεί να ερµηνευτεί µ' ένα άρωµα κι ένα
άρωµα µε µια εικόνα... Κρυµµένο πίσω από τις οριζόντιες αυτές αντιστοιχίες και µε
την προσφυγή περισσότερο στους υπαινιγµούς παρά στην άµεση επικοινωνία,
αναζητούσαν το Ένα της φύσης πίσω από τα Πολλά». Ο Ρεµπώ, που απέδιδε χρώµατα
σ' όλα τα φωνήεντα και κάποτε περιέγραψε το Α σαν «µαύρη, τριχωτή ζώνη από
ηχηρές µύγες», ισχυρίστηκε ότι ο µόνος τρόπος να φτάσει ο καλλιτέχνης στις
αλήθειες της ζωής είναι να βιώσει «κάθε µορφή αγάπης, πόνου, τρέλας», να
προετοιµαστεί γι' αυτό µε «µια µακρόχρονη, απέραντη προσχεδιασµένη διαταραχή
όλων των αισθήσεων». Οι Συµβολιστές, που έπαιρναν ναρκωτικά κατά κόρον, απολάµβαναν τον τρόπο µε τον οποίο τα παραισθησιογόνα επέτειναν όλες τις αισθήσεις
τους ταυτόχρονα. Θα τους άρεσε πολύ (για σύντοµο χρονικό διάστηµα) να πάρουν
LSD βλέποντας τη «Φαντασία» του Ντίσνεϋ, όπου το άκρατο χρώµα δίνει εικόνα
στην κλασική µουσική, ταυτίζεται µ' αυτήν και αναβλύζει απ' αυτήν. Λίγοι
καλλιτέχνες έγραψαν για τη συναισθησία µε την υπέρτατη ακρίβεια του Βλαντίµιρ
Ναµπόκοφ που, στο «Μνήµη, µίλησε», αναλύει αυτό που αποκαλεί «έγχρωµη ακοή»:
Ίσως το «ακοή» δεν είναι απόλυτα σωστό, αφού η χρωµατική αίσθηση µοιάζει να
προκύπτει από την ίδια την ενέργεια της προφορικής διατύπωσης δεδοµένου
γράµµατος την ώρα που φαντάζοµαι το σκιαγράφηµά του. Το µακρό α του αγγλικού
αλφαβήτου... έχει για µένα την απόχρωση του ανεµοδαρµένου ξύλου, αλλά το
γαλλικό α θυµίζει λουστραρισµένο έβενο. Η µαύρη οµάδα περιλαµβάνει επίσης το
έντονο g (βουλκανισµένο ελαστικό) και το r (καπνισµένο κουρέλι που σκίζεται). To n
θυµίζει πλιγούρι, το 1 χυλοπίτα και το ο καθρέφτη µε φιλντισένια λαβή, κι
αντιστοιχούν στο λευκό. Ξαφνιάζοµαι µε το γαλλικό µου on που βλέπω σαν
ξεχειλισµένο αφρό οινοπνεύµατος σε µικρό ποτήρι. Για να περάσουµε στην οµάδα
του γαλάζιου, είναι το ατσαλένιο χ, το µολυβί σύννεφο καταιγίδας z και το k του
µύρτιλλου. Αφού υπάρχει αµυδρή αλληλεπίδραση ανάµεσα σε ήχο και σχήµα, βλέπω
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το q πιο σκούρο από το k, ενώ το s δεν έχει το ανοιχτογάλαζο του c, αλλ' ένα
περίεργο µείγµα από γαλανό και σεντεφένιο. Τα παρακείµενα χρώµατα δεν
αναµειγνύονται και οι δίφθογγοι δεν έχουν ξέχωρα δικά τους χρώµατα, εκτός αν
εκφέρονται µε µεµονωµένο χαρακτήρα σε άλλη γλώσσα (έτσι το χνουδάτο γκρίζο
ρωσικό γράµµα µε τους τρεις µίσχους που εκπροσωπεί το sh, γράµµα παλιό όσο κι οι
πληµµύρες του Νείλου, επηρεάζει την αγγλική του απεικόνιση)... Η λέξη rainbow
(ουράνιο τόξο), ένα αρχέγονο αλλ' οπωσδήποτε θαµπό ουράνιο τόξο, είναι στη
γλώσσα µου το δυσκολο-πρόφερτο kzspygu. Ο πρώτος συγγραφέας που ανέλυσε την
«έγχρωµη ακοή» υπήρξε, απ' όσο γνωρίζω, ένας αλµπίνος γιατρός το 1812, στο
Ερλάνγκεν. Οι εξοµολογήσεις του συναισθητικού µπορεί να φαίνονται βαρετές και
εξεζητηµένες σ' όσους προστατεύονται από τέτοιες διαρροές µε τείχη πιο στέρεα από
το δικό µου.
Για τη µητέρα µου, ωστόσο, όλα τούτα έµοιαζαν απόλυτα φυσικά. Το θέµα προέκυψε
µια µέρα, στον έβδοµο χρόνο της ζωής µου, καθώς χρησιµοποιούσα κύβους µε
γράµµατα του αλφαβήτου για να φτιάξω έναν πύργο. Τελείως ανέµελα, της είπα ότι
τα χρώµατα ήταν όλα λάθος. Ανακαλύψαµε λοιπόν ότι µερικά από τα δικά της
γράµµατα είχαν το ίδιο χρώµα µε τα δικά µου και ότι, παράλληλα, εκείνη την
επηρέαζαν οπτικά οι µουσικές νότες. Σ' εµένα όµως οι νότες δεν προκαλούσαν
χρωµατικές εντυπώσεις.
Η συναισθησία µπορεί να είναι κληρονοµική, γι' αυτό δεν είναι περίεργο που τη
βίωνε και η µητέρα του Ναµπόκοφ, ούτε ότι της εκδηλώθηκε µε τρόπο αµυδρά
διαφορετικό από του γιου της. Ωστόσο, είναι περίεργο να θεωρούµε τους Ναµπόκοφ,
Φώκνερ, Βιρτζίνια Γουλφ, Χούισµανς, Μπωντλέρ, Τζόις, Ντίλαν Τόµας και άλλους
διάσηµους συναισθητικούς ως πιο αρχέγονους από τους περισσότερους ανθρώπους,
κάτι που µπορεί όµως και να αληθεύει. Οι µεγάλοι καλλιτέχνες νιώθουν άνετα στη
φωτεινή δίνη των αισθήσεων, στις οποίες προσθέτουν το δικό τους περίπλοκο
αισθητηριακό Νιαγάρα. Ο Ναµπόκοφ σίγουρα θα διασκέδαζε, αν φανταζόταν τον
εαυτό του να πλησιάζει, περισσότερο από άλλους, τα θηλαστικά προγόνους του, κάτι
που αναµφισβήτητα θ' απεικόνιζε σε µια φανταστική αίθουσα καθρεφτών µε γλυκιά,
σκωπτική, ναµποκοφική φινέτσα......»
Η παραπάνω κατάθεση, παρατίθεται ατόφια, όπως αναφέρεται από την συναισθητική
συγγραφέα Diane Ackerman στο βιβλίο της «Συναισθησία-Η ιστορία των
Αισθήσεων», αντί προλόγου γιατί δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστική περιγραφή, που να
µπορεί να µας εισάγει στον κόσµο των συναισθητικών.Ένα σύµπαν που οι αισθήσεις
συνδέονται µε τρόπους µοναδικούς και αξιοθαύµαστους για εµάς, τους υπόλοιπους
«κανονικούς» ανθρώπους.
Στην εργασία που ακολουθεί, θα γίνει µια προσπάθεια διερεύνησης του φαινοµένου
της συναισθησίας, κάτω από το πρίσµα των νεότερων νευρολογικών θεωριών και
πειραµατικών δεδοµένων, ώστε να «αγγίξουµε» αυτόν το διαφορετικό κόσµο των
συνδιασµένων αισθήσεων και να κατανοήσουµε περισσότερο την νευρολογική του
βάση.
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην συναισθησία ένα είδος ερεθίσµατος προκαλεί την αίσθηση ενός άλλου, όπως για
παράδειγµα, όταν ακούγεται ένας ήχος και παράγει φως. Με άλλα λόγια πρόκειται
για διανοητική αντίληψη των χρωµάτων.
Στο παρελθόν, η ιδιαιτερότητα αυτού του φαινοµένου, όπως και η φυσική δυσπιστία
των επιστηµόνων προς τις υποκειµενικές εµπειρίες, οι οποίες δεν είναι εύκολα
µετρήσιµες, περιόρισε την συναισθησία στην περιφέρεια επιστηµονικού
ενδιαφέροντος.
Παρόλ’αυτά το τοπίο άλλαξε ριζικά τις τελευταίες δεκαετίες.
Τα εργαστήρια πολλών ερευνητών, κυρίως στα πλαίσια, αλλά και εκτός της
γνωστικής νευροεπιστήµης, έφεραν την συναισθησία στο επίκεντρο της
επιστηµονικής πραγµατικότητας, της οποίας η ύπαρξη µπορεί να καταδείχθει και να
µελετηθεί εµπειρικά.
Η παρούσα µελέτη, αποπειράται να παρουσιάζει περιληπτικά, τα ερευνητικά
δεδοµένα για τη συναισθησία, µε εστίαση στην αντίληψη, το συναίσθηµα, τη
δηµιουργικότητα και τις µεταφυσικές ερµηνείες, βασισµένη σε ερευνητικά δεδοµένα.
Τα περισσότερα ερευνητικά δεδοµένα, που παρατίθενται, αναφέρονται κυρίως στην
συναισθησία γραφήµατος-χρώµατος, για τον απλούστατο λόγο, ότι αυτή είναι η πιο
συχνή µορφή συναισθησίας. Κατά συνέπεια, το επιστηµονικό ενδιαφέρον, έχει
στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, για την διερεύνηση της σχέσης της
συναισθησίας µε την τέχνη, θα χρησιµοποιηθούν δεδοµένα και από την συναισθησία
χρώµατος-ήχου, δεδοµένου ότι καλλιτεχνικά έχει απασχολήσει περισσότερο η
συγκεκριµένη µορφή συναισθησίας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1.Ορισµός
Στην έρευνα των Milan et al.(2007), όταν ο Ρ., το υποκείµενο της έρευνας, ακούει
µουσική, ο εγκέφαλός του παράγει χρώµατα τα οποία δεν υπάρχουν στον
«πραγµατικό» κόσµο, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από τους «φυσιολογικούς»
ανθρώπους. Αντιλαµβάνεται την κλασική µουσική σαν «σκούρα καφέ», την
ηλεκτρονική µουσική κυρίως ως «µωβ» και τις συνθέσεις της συµφωνικής σαν
«κόκκινες». Aναµφισβήτητα, σε ένα πιο µακρινό παρελθόν αυτό το είδος της
αντίληψης θα το θεωρούσαν «µαγεία», όχι τόσο πολύ καιρό πρίν, η εξαιρετική
ικανότητα του Ρ. να «βλέπει µουσική» πιθανότατα θα τον είχε οδηγήσει σε ένα
ψυχιατρικό ίδρυµα. (Day, 2005-Cytowic, 1993). Ακόµη και σήµερα αρκετοί
άνθρωποι µε συναισθησία προτιµούν να µην µιλούν για την κατάστασή τους,
προσπαθώντας να φέρονται «φυσιολογικά», µε σκοπό να αποφύγουν την συχνή
εχθρότητα απέναντι στο ασυνήθιστο και το άγνωστο.(Day, 2005).
«Συναισθησία», σύνθετη ελληνική λέξη, από την πρόθεση «συν» [αρχ. σύν] που
σηµαίνει «µαζί, από κοινού» και το ουσιαστικό «αίσθηση», που αναφέρεται σε
«καθεµιά από τις λειτουργίες µε τις οποίες αντιλαµβανόµαστε τους εξωτερικούς ή
εσωτερικούς ερεθισµούς. Η ερµηνεία που δίνεται για το ουσιαστικό αυτό στην
ελληνική γλώσσα είναι η εξής: «Συναισθησία: Αίσθηση σε όργανο του σώµατος από
ερέθισµα σε άλλο όργανο. Στην ψυχολογία, ο όρος αναφέρεται σε «συνοδευτικό,
παρεπόµενο αίσθηµα». (Τεγόπουλος – Φυτράκης, 1993).
Οι νευροψυχολόγοι θεωρούν ότι «η συναισθησία είναι µια ακούσια σύνδεση, στην
οποία οι αληθινές πληροφορίες στη µια αίσθηση, συνοδεύονται από την αντίληψη σε
άλλη αίσθηση. Η αντίληψη αυτή είναι ακούσια και βιώνεται από τον συναισθητικό
ως αληθινή. Λαµβάνει χώρα έξω από το σώµα, αντί να αποτελεί αντικείµενο
φαντασίας. Έχει κάποια ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, τα οποία τη διαχωρίζουν από
την καλλιτεχνική φαντασία ή τον πεζό λόγο». (Cytowic, 1989). Πολύ συχνά, αυτή η
κατάσταση εµπλέκει µια «µετάβαση», από µια µαθηµένη σηµασιολογικά κατηγορία
(π.χ. γράµµατα, αριθµούς, ανθρώπινα πρόσωπα ή ηµέρες της εβδοµάδος) σε µια
αισθητική εµπειρία (π.χ. αντίληψη συναισθητικού χρώµατος)
«Η συναισθησία είναι µια ακούσια, φυσική εµπειρία µιας δια-αισθητηριακής
σύνδεσης. Αυτό σηµαίνει ότι, η διέγερση µιας αισθητηριακής δοµής, δηµιουργεί
αυτόµατα µια αντίληψη σε µια ή περισσότερες διαφορετικές αισθήσεις». (Cytowic,
1996).
Στο χώρο της ψυχολογίας της αντίληψης, από την άλλη µεριά, αναφέρεται η
συναισθησία ως «δια-αισθητηριακή αντίληψη» ή «διαδοµική» (αντί για
πολυαισθητηριακή). Σύµφωνα µε τους ειδικούς ερευνητές, οι εµπειρίες από τα
αισθητικά µας συστήµατα συνυπάρχουν τόσο για να βοηθήσουν τον οργανισµό να
επιζήσει όσο και να τον απελευθερώσει από περιβαλλοντικές ανάγκες. Ταυτόχρονα,
πολλαπλασιάζει την εµπειρία, δίνει την άποψη του εξωτερικού κόσµου. «Παρόλο τις
διαφορές στις αισθήσεις, τις συνδυάζουµε και συχνά ασυνείδητα, τις χρησιµοποιούµε
σε συνδυασµό, για να βιώσουµε τον εξωτερικό κόσµο». (Stein, Meredith, 1993).
Εκτός από το χώρο της επιστήµης, ο συνδυασµός των αισθήσεων – «συναισθησία»
– χρησιµοποιήθηκε τόσο από την τέχνη όσο και από τη γλωσσολογία. Πολλοί
καλλιτέχνες, συνδύασαν εµπειρίες από διαφορετικές αισθήσεις (π.χ. όραση και ακοή)
για να δηµιουργήσουν τα έργα τους. Στη γλωσσολογία, οι λεγόµενες µεταφορές ή
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αλληγορίες συνδυάζουν τις εµπειρίες των αισθήσεων για να δώσουν νόηµα στο
περιεχόµενο κάποιων εκφράσεων.
Οι ερευνητές από το χώρο των νευροεπιστηµών, τείνουν να περιορίσουν τον όρο
«συναισθησία» αποκλειστικά στην ακούσια εµπειρία που έχει µια µειονότητα
ανθρώπων. Ισχυρίζονται, ότι «το να αποκαλέσει κανείς «εσκεµµένα τεχνάσµατα
καλλιτεχνών» µε τον ίδιο όρο, δίνει περισσότερη πολυπλοκότητα στο νόηµα της
λέξης». (Cytowic, 1993). Χρησιµοποιούν τον όρο για να περιγράψουν τη
«νευρολογική διαταραχή» που επηρεάζει κάποιους ανθρώπους. Ωστόσο και οι ίδιοι
καταλήγουν µετά από γόνιµο προβληµατισµό στο ότι «η συναισθησία είναι
“αφύσικη” µόνο επειδή είναι στατιστικά σπάνια. Στην πραγµατικότητα είναι µια
φυσιολογική λειτουργία, που επιδεικνύεται στη συνείδηση µιας µειοψηφίας ατόµων».
(Cytowic, 1996).
1.2. Η ιστορία της συναισθησίας
Η πρώτη αναφορά στη συναισθησία και τη δια-αισθητηριακή αντίληψη, έγινε από
τον Αριστοτέλη στο έργο του «Περί Ψυχής». Αναφέρεται χαρακτηριστικά από το
φιλόσοφο:
«Μπορεί κανείς να κάνει διάκριση ανάµεσα σε ειδικές και κοινές αισθήσεις.
Από ένα αντικείµενο, που αντιστοιχεί σε µια ιδιαίτερη αίσθηση, δηλαδή, που δεν
µπορεί να γίνει αντιληπτό από κάποια άλλη αίσθηση και στην προοπτική, που είναι
πιθανή η απάτη. Το χρώµα είναι ένα αντικείµενο που αντιστοιχεί στην όραση, ο ήχος
στην ακοή και το άρωµα στην όσφρηση. Κάθε αίσθηση κρίνει τα αντίστοιχά της
αντικείµενα και δεν απατάται ποτέ ως προς την παρουσία του ήχου ή του χρώµατος
που αντιλαµβάνεται. Όµως, µπορούµε να αντιληφθούµε τα πράγµατα γύρω µας µε
περισσότερους από έναν τρόπους: βλέπουµε και νιώθουµε σχήµατα αντικειµένων,
µπορούµε να πούµε αν τα σώµατα κινούνται και πόσο γρήγορα». Και συνεχίζει τη
σκέψη του λέγοντας ότι: « Παρόλο που οι αισθήσεις µας έρχονται απ’ έξω µέσω των
διαφορετικών καναλιών των πέντε αισθητηριακών οργάνων, δεν µένουν ξεχωριστές
στην εµπειρία µας. Οι αισθήσεις µας, µας δίνουν έναν κόσµο αντικειµένων διαφόρων
σχηµάτων και µεγεθών σε κίνηση ή ανάπαυση και σχετιζόµενες η µια µε την άλλη σε
µια ποικιλία τρόπων. Η εµπειρία µας για αυτά τα αντικείµενα περιλαµβάνει πολλές
περισσότερες ποιότητες – τα χρώµατά τους, τους ήχους που κάνουν, την υφή τους
κλπ. ∆εχόµαστε παθητικά αυτές τις αισθήσεις από τα πέντε αισθητήρια όργανα. Μια
ενότητα αισθήσεων είναι το αποτέλεσµα της ταυτόχρονης αντίληψης διαφορετικών
ποιοτήτων σε ένα αντικείµενο».
Η πρώτη αναφορά στη συναισθησία, στην ιατρική βιβλιογραφία, συναντάται
περίπου το 1710, όταν ένας Άγγλος οφθαλµίατρος, ο Thomas Woolhouse, περιέγραψε
την περίπτωση ενός τυφλού ανθρώπου που αντιλαµβανόταν χρωµατισµένα οράµατα,
προκαλούµενα από ήχους. Ακόµα νωρίτερα, το 1960, ο φιλόσοφος John Locke, είχε
γράψει για «έναν επιµελή τυφλό άνθρωπο που… καυχήθηκε µια ηµέρα ότι κατάλαβε
τι σήµαινε “άλικος”… Ήταν σαν τον ήχο µιας τροµπέτας».
Το 1725 εφευρέθηκε η πρώτη πρακτικά εφαρµογή της «συναισθησίας», το clavecin
oculaire (οπτικό κλειδοκύµβαλο), ένα όργανο που εξέπεµπε εικόνες και µουσική
ταυτόχρονα. Ο παππούς του Charles Darwin, ο Erasmus, κατέληξε στο ίδιο
αποτέλεσµα µε ένα αψίχορδο και φανάρια, το 1790. Κάποια κλειδιά στο µουσικό
όργανο, έλεγχαν µηχανικά παραθυρόφυλλα από πίσω, τα οποία χρωµάτιζαν τα φώτα
που προβάλλονταν.
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Ως το 1810, ακόµα και ο Goethe ερµήνευε αντιστοιχίες ανάµεσα στο χρώµα και σε
άλλες αισθήσεις, στο βιβλίο του, «Η θεωρία του χρώµατος».
Πολλές περιπτώσεις συναισθησίας καταγράφηκαν τόσο στην επιστηµονική όσο και
στη γενικότερη βιβλιογραφία (µεταφυσική, αλχηµεία) καθώς και δυο βιβλία
αποκλειστικά στο θέµα αυτό.
Το 1890 δηµοσιεύτηκε στα Γαλλικά το «Χρωµατισµένο Άκουσµα» από τον Suarez
de Mendoza, ενώ το 1927 εµφανίστηκε στα Γερµανικά ένα κείµενο µε τίτλο
«Χρωµατισµένο Άκουσµα και ο Συναισθητικός Παράγοντας της Εµπειρίας» από τον
Argelander. Οι περισσότερες αναφορές έδιναν έµφαση στο χρωµατισµένο άκουσµα,
την πιο συχνή µορφή συναισθησίας.
Ως το 19ο αιώνα, η συναισθησία είχε κερδίσει την προσοχή ενός µεγαλύτερου
καλλιτεχνικού κινήµατος, που αναζητούσε την αισθητηριακή συγχώνευση. Η ενότητα
των αισθήσεων εµφανίστηκε ολοένα και πιο συχνά ως µια ιδέα της λογοτεχνίας, της
µουσικής και της εικαστικής τέχνης. Η συναισθησία λοιπόν απασχόλησε την τέχνη,
τη µουσική, τη λογοτεχνία, τη γλωσσολογία, τη φυσική και τη φιλοσοφία.
Ήταν πολύ δηµοφιλή την εποχή αυτή, πολυδιάστατα κονσέρτα µουσικής και φωτός
(son et lumiere), τα οποία συµπεριλάµβαναν και οσµές. Τα κονσέρτα αυτά,
χαρακτηρίζονταν από τη χρήση «χρωµατικών οργάνων» (color organs), δηλαδή
µουσικών κλειδιών που έλεγχαν φώτα καθώς και µουσικές νότες.
«Η κυρία Astor, στο µέγαρο της, το “Beechwood” στο Newport, εφάρµοσε αυτή την
ιδέα της αισθητηριακής συγχώνευσης, χύνοντας ακριβά γαλλικά αρώµατα στις
κρυστάλλινες υποδοχές των πολυελαίων που έφεγγαν µε το φως των κεριών, ώστε οι
καλοθρεµµένοι της επισκέπτες θα µπορούσαν να έχουν την εµπειρία, µιας πιο
αβροδίαιτης απόλαυσης», παρατηρεί ο Cytowic (1993). Για τον ίδιο, κάτι αντίστοιχο
αποτελούσε υπερβολή. Αναφέρει ότι θα χρησιµοποιούσε τη «συναισθησία», για να
αναφερθεί σε ακούσιες εµπειρίες. ∆ιαφορετικά, η χρήση του όρου για τα εσκεµµένα
τεχνάσµατα, όπως «Η Συναισθησία της κας Astor», έδινε περισσότερη
πολυπλοκότητα στο νόηµα της λέξης.
Στη συνέχεια, ο Cytowic αναφέρεται σε καλλιτέχνες που χρησιµοποίησαν τη
συναισθησία στα έργα τους. Υποστηρίζει ότι υπάρχει διαφορά στη θέληση και
εµπειρία συνθετών που έγραψαν «χρωµατική µουσική». ∆ίνει το παράδειγµα του
Arthur Bliss, ο οποίος αποφάσισε το 1922 να γράψει τη «Χρωµατική Συµφωνία»
(color symphony) βασισµένη στην ιδέα της συναισθησίας. Ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι
την είχε ο ίδιος. Το προϊόν ήταν τελικά, µόνο µια «πνευµατική άσκηση» και οι
«επιλογές των χρωµάτων, αυθαίρετες».
Αντιπαραβάλει το παραπάνω παράδειγµα του Arthur Bliss µε το Ρώσο συνθέτη
Alexander Scriabin (1872-1915), ο οποίος προσπάθησε να εκφράσει τη δική του
συναισθησία στη συµφωνία που έγραψε το 1910, “Prometheus, the Poem of fire”
(Προµηθέας, το Ποίηµα της φωτιάς). Το έργο αυτό γράφτηκε για µια µεγάλη
ορχήστρα που διέθετε: πιάνο, εκκλησιαστικό όργανο και χορωδία. Συµπεριλάµβανε
επίσης ένα άηχο αρµόνιο, ένα clavier a lumieres (αρµόνιο µε φώτα), το οποίο ήλεγχε
το παίξιµο χρωµατισµένου φωτός στη µορφή ακτινών, νεφών και άλλων σχηµάτων,
που κατέκλυζαν την αίθουσα που δινόταν το κοντσέρτο. Το φως αυτό µεσουρανούσε
και ήταν τόσο λευκό και δυνατό που «ήταν επίπονο για τα µάτια». Στο κοµµάτι αυτό,
ο Scriabin είχε προσφέρει το συναισθητικό του κώδικα, ανάµεσα σε νότες, χρώµατα
και σχήµατα.
Κατόπιν, ο Cytowic αναφέρεται στο ζωγράφο Wassily Kandinsky (1866-1944) ο
οποίος ήταν ένας συναισθητικός καλλιτέχνης που ίσως είχε τη βαθύτερη κατανόηση
της αισθητηριακής συγχώνευσης, τόσο ως συναισθητική όσο και ως καλλιτεχνική
ιδέα. Εξερεύνησε αρµονικές σχέσεις ανάµεσα σε ήχο και χρώµα και χρησιµοποίησε
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µουσικούς όρους για να περιγράψει τους πίνακές του, αποκαλώντας τους «συνθέσεις»
και «αυτοσχεδιασµούς». Η όπερα του το 1912, Der Gelbe Klang («Ο Κίτρινος
Ήχος»), εξειδίκευσε ένα σύνθετο µείγµα χρώµατος, φωτός, χορού και ήχου.
Σηµειώνεται ότι ο Kandisky επιθυµούσε να παραµερίσει τις αναλυτικές επεξηγήσεις
και να προχωρήσει ο ίδιος και το ακροατήριό του πιο κοντά στην άµεση εµπειρία που
σηµατοδοτεί η συναισθησία. Ένα σηµαντικό στοιχείο στο γνωστό ρητό του
ζωγράφου, «σταµάτα να σκέφτεσαι!», συσχετίζει τα αποτελέσµατα της συναισθησίας
µε το να αντιστρέφει τους ρόλους της λογικής και του συναισθήµατος.

Σχήµα 1:Πίνακες του Wassili Kadinsky
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Η συναισθησία είχε απήχηση, στο κοινό του 19ου αιώνα, γιατί φαινόταν να έχει
σχέση µε το ασυνείδητο. Ειδικά στο Παρίσι, κινήµατα που έψαχναν τρόπους
εξωτερίκευσης θεµελιωδών αισθηµάτων και συναισθηµατικής αποτύπωσης, χωρίς να
είναι οπτικά και λεκτικά κυριολεκτικά, έβρισκαν νέους τρόπους έκφρασης.
Ο Arthur Rimbaud (1854-1891), (πιθανόν ο ίδιος συναισθητικός), ήταν µια
πρωταρχική φιγούρα στο Συµβολιστικό Κίνηµα και βοήθησε στην αφύπνιση της
ενηµερότητας του κοινού για τη Συναισθησία στην εποχή του.
Τα ποιήµατά του έκαναν αναφορά –άµεσα–, σε συναισθητικές αντιλήψεις. Το πιο
γνωστό παράδειγµα, «τα φωνήεντα», γράφτηκε το 1871.
«Α Μαύρο, Ε Άσπρο, Ι Κόκκινο, Υ Πράσινο, Ο Μπλε κάποια µέρα θα ραγίσω τις
γενόµενες αρχές…»
Η πρώτη νοµιµοποιηµένη αναφορά της συναισθησίας αποδίδεται στον Sachs το
1812(έχει εµφανιστεί σαν όρος στον Kronn, 1892 καθώς και στον Dann, 1998), ο
οποίος περιέγραψε την κατάσταση, την οποία παρουσίαζε αυτός και η αδελφή του,
σαν µέρος µιας διδακτορικής διατριβής, που αφορούσε στο αλφισµό του. Τον δέκατο
ένατο αιώνα µπορεί να υπήρχαν περί τις δώδεκα αναφερόµενες υποθέσεις πιθανών
συναισθητικών, αλλά οι πρώτες µελέτες δεν φαίνεται, να είχαν εγείρει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον.(Review: Wheeler, 1920). Μέσα στην επιστηµονική κοινότητα, η
συναισθησία, πήρε «σάρκα και οστά», από την Francis Galton (1880), η οποία
παρατήρησε, οτι ένας µικρός αριθµός ανθρώπων είχε µια περίεργη ικανότητα, µε την
οποία βίωνε το ερέθισµα µιας αίσθησης µε έναν πολύµορφο τρόπο ,π.χ. µε δύο ή
περισσότερες αισθητικές µορφές (Ramachandran & Hubbard, 2001b).
Την Galton ακολουθούν αρκετές µελέτες, οι οποίες δηµοσιεύτηκαν µέχρι τη βαθµιαία
εγκαθίδριση του συµπεριφορισµού, γύρω στο 1930. Η ιδιοσυγκρασία του
φαινοµένου, όπως και η φυσιολογική δυσπιστία των επιστηµόνων απέναντι στην
υποκειµενικότητά του, οδήγησε την συναισθησία, στο περιθώριο του επιστηµονικού
ενδιαφέροντος. Πολλές δεκαετίες θα πρέπει να ακολουθήσουν, µέχρι η συναισθησία
να επιστρέψει πάλι στο πεδίο της εµπειρικής επιστήµης.
Το µειωµένο ενδιαφέρον για την συναισθησία, ως θέµα για έρευνα,
σηµατοδοτήθηκε ουσιαστικά, όταν η πειραµατική ψυχολογία ξεκίνησε να
προσδιορίζει τη συµπεριφορά, µε νούµερα και να συλλέγει στατιστικά στοιχεία από
οµάδες «υποκειµένων». Η επιστήµη εστιάστηκε, για πολλά χρόνια στην παρατήρηση
της εξωτερικής συµπεριφοράς, όπως εξηγείται από τον ψυχολογικό συµπεριφορισµό
του B.F.Skinner, που περιόριζε τη ζωή σε Ερέθισµα και Αντίδραση.
Ως το 1930, η συναισθησία είχε αφήσει τη φήµη ενός «ψυχολογικού σοφίσµατος»,
που κανένας δεν µπορούσε να εξηγήσει, µε τους σύγχρονους όρους της φυσιολογίας
του εγκεφάλου. «Έπρεπε οι άνθρωποι να αρχίσουν να σκέφτονται µε τους όρους της
παγκόσµιας σχετικότητας του Einstein και όχι µε την κοινή άποψη ενός σύµπαντος,
που δούλευε ρολόι, βασισµένο στην ενότητα των νόµων του Νεύτωνα για την κίνηση,
για να αρχίσουν να κατανοούν το φαινόµενο της “Συναισθησίας”» (Cytowic, 1993).
Συνεπώς, η έλλειψη ιατρικών και ψυχολογικών πληροφοριών οδήγησαν σε
πολυάριθµες ατυχίες, όταν οι συναισθητικοί, που αποδέχθηκαν ανοιχτά την
κατάστασή τους, διαγνώστηκαν σαν σχιζοφρενείς και ναρκοµανείς ή και ακόµη
περιορίστηκαν σε ψυχιατρικά ιδρύµατα (Day, 2005). Στις καλύτερες των
περιπτώσεων, οι επαγγελµατίες υγείας παρέµεναν σκεπτικοί, θεωρώντας ότι ο
συναισθητικός ο οποίος όταν µιλούσε για «κίτρινη µελωδία» ή για τροφή που έχει
γεύση «αιχµηρή», απλά εκφραζόταν υπερβολικά µεταφορικά.
Οι περισσότερες από τις πρώτες έρευνες για ην συναισθησία, είτε πέρασαν
απαρατήρητες ή προκάλεσαν απλά περιέργεια. Για παράδειγµα, η Luria (1968)
περιέγραψε µια περίπτωση ειδητικής µνήµης, σε έναν πολύµορφο συναισθητικό,
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ο οποίος παρουσίασε περίεργους συσχετισµούς, µεταξύ ουσιαστικά όλων των
αισθήσεων.
∆έκα χρόνια µετά, ο Lawrence Marks στο βιβλίο του “The unity of the senses"
επισήµανε την επιστηµονική σηµασία της συναισθησίας, δίνοντας έµφαση στη
δυνατότητα να µελετηθούν οι νευρολογικές βάσεις της µεταφοράς.(Marks, 1978)
Παρόλ΄αυτά λόγω της κυρίαρχης επιρροής της συµπεριφορισµού και της απόλυτης
δυσπιστίας του στην υποκειµενική εµπειρία, η ψυχολογία δεν θεώρησε σηµαντικό, να
µελετήσει ένα φαινόµενο το οποίο αποκαλυπτόταν µέσω προφορικών αναφορών του
ιδίου προσώπου που βίωνε την εµπειρία. Προφανώς, «οι επιστήµονες του 20ου αιώνα
...... µε συνέπεια προσπάθησαν να αποβάλλουν τον υποκειµενικό ρόλο του
ανθρώπινου παρατηρητή, συγκεντρώνοντας εµπειρικά δεδοµένα».(Cytowic,2002)
Εντούτοις, το τοπίο άλλαξε τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Ένας αριθµός σύγχρονων
ερευνητών µετουσίωσε τη συναισθησία, σε µια επιστηµονική πραγµατικότητα της
οποίας η ύπαρξη µπορεί να µελετάται εµπειρικά. Η εφαρµογή των ψυχοµετρικών
µεθόδων στην συναισθησία παρέχει ένα εµπειρικό «πιστοποιητικό αυθεντικότητας»,
το οποίο έπεισε τελικά την επιστηµονική κοινότητα. Κατά την αλλαγή του αιώνα,
ένας ουσιαστικός αριθµός από µελέτες δηµοσιεύτηκε, σε κορυφαία επιστηµονικά
συνέδρια. Επιπρόσθετα, στις άφθονες ψυχοµετρικές µελέτες, οι επιστήµονες
ανυπόµονα εκµεταλλεύτηκαν, τις σύγχρονες τεχνικές νευροαπεικόνισης µε σκοπό να
µελετήσουν τους εγκεφάλους των συναισθητικών.(Review: Hubbard &
Ramachandran, 2005).Συνοπτικά η συναισθησία αναγνωρίζεται πλήρως ως ένα
φαινόµενο που µπορεί να ανοίξει δρόµους στην κατανόηση των επιστηµονικών και
φιλοσοφικών αινιγµάτων, όπως η φύση της προσωπικής αντίληψης του κόσµου
(perceptual qualia) .
1.3. Επικράτηση και χαρακτηριστικά γνωρίσµατα συναισθησίας
Η συναισθησία, δεν είναι µία ευρέως διαδεδοµένη νευρολογική κατάσταση. Ακόµα
κι αν οι εκτιµήσεις της επικράτησης, επιδηµιολογικά, έχουν αλλάξει ευρέως σε
διαφορετικές µελέτες µέχρι σήµερα, τα αποτελέσµατα επιδηµιολογικών µελετών
φάνηκε να βρίσκουν µια αναλογία περίπου 1 προς 2000 (0,05%), όπως προτείνεται
από τους Baron-Cohen et al (1996). Η ίδια µελέτη υπολόγισε ένα ποσοστό 6
συναισθητικών γυναικών, για κάθε άνδρα της ίδιας νευρολογικής κατάστασης.
Ακόµα κι αν η τελευταία εκτίµηση είναι σύµφωνη µε αρκετές άλλες έρευνες (π.χ.,
Rich et al., 2006), πρέπει να σηµειωθεί ότι η πλειοψηφία (εάν όχι όλες) αυτών των
µελετών, παρουσιάζουν µια προκατάληψη δειγµατοληψίας, που προκλήθηκε από µια
υψηλότερη προθυµία στις γυναίκες να ενηµερώσουν για τη συναισθησία τους (Ward
& Simner, 2005 _Simner et al., 2006). Σε µια πιό πρόσφατη µελέτη, η χρήση τυχαίων
δειγµάτων (συµµετέχοντες που στρατολογούνται από τις κοινότητες
των
πανεπιστηµίων της Γλασκώβης και του Εδιµβούργου), οι Simner et al., (2006) δεν
βρήκαν οποιαδήποτε σηµαντική διαφοροποίηση αναφορικά µε το φύλο. Εκτός από
τις προηγούµενες εκθέσεις αναφορικά µε το φύλο των συναισθητικών, το
αποτέλεσµα θα µπορούσε ενδεχοµένως, αλλά όχι απαραιτήτως, να υπονοµεύσει και
την πιθανολογούµενη κληρονοµικότητα της συναισθησίας, συνδεµένη µε το Χχρωµόσωµα.
Επιπλέον, η έρευνα των Simner et al.,(2006) σχετικά µε την επικράτηση της
συναισθησίας παρήγαγε ένα αρκετά υψηλότερο ποσοστό (4.4%)
από ό,τι
προηγουµένως είχε υποτεθεί. Λαµβάνοντας υπόψη το πεδίο και τον τύπο
δειγµατοληψίας που χρησιµοποίησαν οι ερευνητές, είναι πιθανό να είναι οι καλύτερες
εκτιµήσεις µέχρι σήµερα.
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Εκτός από την επικράτηση και την πιθανή απουσία προκατάληψης φύλων,
υπάρχουν πρόσθετα δηµογραφικά στοιχεία της συναισθησίας, που πρέπει να
αναφερθούν. Μια σειρά ερευνητών έχει εκθέσει τις υψηλές συχνότητες της
συναισθησίας µεταξύ των ανθρώπων που αφιερώνονται στα καλλιτεχνικά και
δηµιουργικά επαγγέλµατα και ενδιαφέροντα (Galton, 1880_Domino, 1989_ Dailey et
al., 1997 _Ramachandran & Hubbard, 2001b). Αυτή η ιδέα έχει επιβεβαιωθεί σε µια
µεγάλης κλίµακας µελέτη από τους Rich et al., (2006): 24% από τους 192
συναισθητικούς που συµµετείχαν στην έρευνα, ήταν επαγγελµατίες καλλιτέχνες ή
ακολουθούσαν µια σταδιοδροµία συνδεδεµένη µε τις τέχνες. (Συγκριτικά, στον
κανονικό πληθυσµό-οµάδα ελέγχου, µόνο 2% των ανθρώπων εργάζονταν στον τοµέα
των τεχνών.) Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, µερικοί ερευνητές θεωρούν ότι υπάρχουν
συγκεκριµένοι νευροφυσιολογικοί µηχανισµοί που οδηγούν στις άνω του µετρίου,
δηµιουργικές ικανότητες στους συναισθητικούς.
Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά, ουσιαστικά σε όλα τα τρέχοντα νευρογνωστικά
πρότυπα που προτείνουν την ύπαρξη κάποιας νευρικής υπερσύνδεσης µεταξύ
συγκεκριµένων περιοχών του εγκεφάλου των συναισθητικών. Οι Ramachandran και
Hubbard (2001a) πρότειναν ότι εάν τέτοια υπερσύνδεση εκφραζόταν πιο διάχυτα, θα
µπορούσε να οδηγήσει «σε µια µεγαλύτερη ροπή και µια ευκαιρία για δηµιουργική
χαρτογράφηση από τη µια σύλληψη σε µία άλλη.» Εντούτοις, έχουν υπάρξει µόνο
µερικές εµπειρικές µελέτες, που συνδέουν τη δηµιουργικότητα µε τη συναισθησία
(π.χ., Domino, 1989_ Sitton & Pierce, 2004) και περισσότερη έρευνα θα είναι
απαραίτητη προκειµένου να επιβεβαιώσει (ή να αντικρούσει) αυτή η πρόταση.
Ένας µεγάλος αριθµός ερευνητών συµφωνεί ότι η συναισθησία είναι µια
οικογενειακή κατάσταση (π.χ., Galton, 1880_ Baron-Cohen et al., 1996_ Rich et al.,
2005). Οι Rich et al.,(2006) ανέφεραν ότι εκείνο το 36% των συναισθητικών, που
συµµετείχαν σε αυτήν την µεγάλης κλίµακας µελέτη, ανέφεραν, ότι έχουν
τουλάχιστον ένα βιολογικό συγγενή µε συναισθησία. Υποστηρίζεται, ότι η
συναισθησία παρουσιάζεται σε οικογένειες είτε µε αυτοσωµικό πρότυπο, είτε µε
επικρατή φυλο-εξαρτώµενη µεταβίβαση από το χρωµόσωµα Χ. (Οποιοσδήποτε από
τους δύο γονείς µπορεί να µεταδώσει το χαρακτηριστικό, σε οποιουδήποτε φύλου
παιδί του. Τα άτοµα εµφανίζονται σε περισσότερο από µια, γενιές. Μέχρι στιγµής,
δεν έχει βρεθεί µεταβίβαση του χαρακτηριστικού από αρσενικό σε αρσενικό). Μια
οικογένεια µπορεί να έχει ένα συναισθητικό άτοµο, σε καθεµιά από τις τέσσερις
γενιές, ενώ µια άλλη οικογένεια έχει τέσσερις στους πέντε συναισθητικούς στην ίδια
γενιά. Η πιο γνωστή περίπτωση οικογένειας συναισθητικών είναι του Ρώσου
συγγραφέα Vladimir Nabokov. Όταν ως νήπιο παραπονέθηκε στη µητέρα του, ότι τα
χρωµατιστά γράµµατα της ξύλινης αλφαβήτου ήταν «όλα λάθος», εκείνη κατάλαβε
ότι είχε την εµπειρία σύγκρουσης µεταξύ του χρώµατος των χρωµατιστών
γραµµάτων και των γλωσσολογικά προκαλούµενων συναισθητικών χρωµάτων. Η κα
Nabokov, εκτός από την αντίληψη χρωµατιστών λέξεων και γραµµάτων, όπως ο γιος
της, επηρεαζόταν επίσης από τη µουσική.
Οι Rich et al.,(2006) πήραν συνέντευξη επίσης, από τους συµµετέχοντες για τα
πιθανά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της συναισθησίας. Η πλειοψηφία των
συναισθητικών (71%) είχαν θετική αντίληψη για την κατάστασή τους,
υποστηρίζοντας, ότι η συναισθησία ενισχύει τις δεξιότητες µνήµης τους, διευκολύνει
την οργάνωση δεδοµένων και παρέχει µια πηγή διανοητικής ευχαρίστησης και
δηµιουργικής έµπνευσης. Θυµούνται ιδιαίτερα τις παράλληλες αισθήσεις, ως την
αιτία, λέγοντας για παράδειγµα ότι «Ξέρω ότι είναι το 2, γιατί είναι άσπρο». Αυτό
που θυµούνται κυρίως λεπτοµερώς είναι η συζήτηση, τα πεζά κείµενα, διάλογοι από
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ταινίες και λεκτικές οδηγίες. Επιπρόσθετα, διακρίνονται για τη µνήµη τους, στην
ακριβή θέση που έχουν τοποθετηθεί τα αντικείµενα.
Περίπου το ένα τρίτο από εκείνους, που πέρασαν από συνέντευξη, ανέφερε µερικές
αρνητικές πτυχές, αναφερόµενοι κυρίως στο γεγονός, ότι είναι µια πηγή σύγχυσης
λόγω της ασυµφωνίας µεταξύ της συναισθητικής αντίληψης και της φυσικής
πραγµατικότητας (π.χ. όταν δεν ταιριάζει η έννοια µιας λέξης µε το προκαλούµενο
συναισθητικό χρώµα, τον φωτισµό-photism). Οι λεκτικοί (lexical) συναισθητικοί
εξέθεσαν τα αντιφατικά συναισθήµατα, που προκλήθηκαν από µια αρνητική διάθεση
προς τα πρόσωπα, των οποίων ονόµατα έγιναν αντιληπτά, µε αρνητικά διανοητικά
χρώµατα. Ένας µικρός αριθµός συναισθητικών παραπονέθηκε, για την αισθητήρια
υπερφόρτωση και τα συναισθήµατα δυσχέρειας λόγω της διαφορετικότητάς τους.
Σύµφωνα µε ανέκδοτες εκθέσεις, συχνά έχει υποτεθεί ότι οι συναισθητικοί, παρόλη
τη υψηλή νοηµοσύνη τους, έχουν άνισες γνωστικές δεξιότητες. Ενώ µια µειονότητα
έχει αληθινά πρόβληµα στον υπολογισµό, η πλειοψηφία έχει ελαφρές µαθηµατικές
ελλείψεις. Συχνή είναι επίσης η σύγχυση δεξιού και αριστερού (αλληλοχειρία). Στο
15% περίπου, προϋπάρχει σε πρώτου βαθµού συγγένεια ιστορικό δυσλεξίας,
αυτισµού και αδυναµίας συγκέντρωσης. Σπανιότερα, η αισθητική εµπειρία είναι τόσο
έντονη που αναµειγνύεται µε τη λογική σκέψη. Έχουν µια φτωχή αίσθηση της
κατεύθυνσης και βιώνουν συχνά «ασυνήθιστες» εµπειρίες, όπως φαινόµενα “Déjà
vu”, ή προειδοποιητικά όνειρα, προαίσθηση δυσοίωνων γεγονότων και το αίσθηµα
ενός παρόντος που συναντάται συχνά.» (Cytowic, 1989). Τα δεδοµένα που
συλλέχθηκαν από τους Rich et al. (2006) υποστηρίζουν την υπόθεση, σχετικά µε τη
φτωχή αίσθηση της κατεύθυνσης των συναισθητικών. Αντιθέτως, οι συναισθητικοί,
δεν φαίνεται πιθανότερο, να αναφέρουν προγνωστικά φαινόµενα συγκριτικά µε το
γενικό πληθυσµό.
1.4. Υποκατηγορίες συναισθησίας
Όσον αφορά στις διαφορετικές υποκατηγορίες της συναισθησίας, όλοι οι συντάκτες
συµφωνούν ότι η συχνότερη µορφή της συναισθησίας είναι αυτή που προκαλείται
από τα λεκτκά ερεθίσµατα, όπως οι αριθµοί, τα γράµµατα και οι λέξεις (Cytowic,
1993_ Baron- Cohen et al.,1996_ Rich and Mattingley, 2002_ Day, 2005_ Rich et al.,
2006_ Simner et al., 2006). Παραδείγµατος χάριν, στη µελέτη από τους Rich et
al.,2005, λιγότερο από 2% των συναισθητικών, από τους οποίους πήραν συνέντευξη,
δεν δοκίµασε συναισθησία σε απάντηση σε λεκτικά ερεθίσµατα (λέξεις, φωνήµατα ή
γραφήµατα) και παρουσίασε µόνο άλλα είδη συναισθησίας. Εάν τα λεκτικά
ερεθίσµατα υποδιαιρούνται περαιτέρω, σε πιό συγκεκριµένες κατηγορίες, για
παράδειγµα, στις ηµέρες της εβδοµάδας αποδεικνύονται οι συχνότεροι συναισθητικοί
επαγωγείς (Simner et al., 2006).
Αφ’ ετέρου, οι µη-λεκτικές µορφές της
συναισθησίας είναι πολύ λιγότερο συχνές. Μέχρι 50% των συναισθητικών (Day,
2007) βιώνουν τη συναισθησία, σε περισσότερες από µια µορφές. Για παράδειγµα, ο
λεκτικός συναισθητικός µπορεί να «δει τα χρώµατα» κατά τη θέα, τον ακοή ή µόνο
τη σκέψη αριθµών και γραµµάτων. Ακόµα κι αν για την πλειοψηφία των
συναισθητικών, η συναισθητική αίσθηση είναι χρώµα, (Day, 2005, 2007 _Simner et
al., 2006), υπάρχουν αναφερθείσες περιπτώσεις µυρωδιάς, αισθήσεων αφής, ήχου,
γεύσης και προαισθηµάτων ως ταυτόχρονα βιωµένες.
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Relative frequencies of synaesthetic
Inducers

Relative frequencies of
synaesthetic sensations
(concurrents)

Σχήµα 2: Σχετική συχνότητα των συναισθητικών επαγωγέων και «ταυτοχρόνων»(της
προκληθείσας αίσθησης) (Πηγή στοιχείων:Day, 2007) * Σηµείωση: Τα λεκτικά
ερεθίσµατα περιλαµβάνουν γραφήµατα, ψηφία, χρονικές µονάδες και γραπτές και
προφορικές λέξεις.
Αρχικά, η συναισθησία, θα πρέπει να διαχωριστεί σε ιδιοπαθή και επίκτητη.
Ουσιαστικά, το ενδιαφέρον σε αυτή την εργασία, θα επικεντρωθεί στη ιδιοπαθή
συναισθησία, η οποία είναι και η µόνιµη κατάσταση, που βιώνει µια µερίδα
πληθυσµού (από τότε που θυµάται). Είναι µια αίσθηση σε διαφορετική αισθητηριακή
δοµή από αυτήν που έχει προκληθεί ένα ερέθισµα.Η αίσθηση αυτή είναι ακούσια και
δεν µπορεί να κατασταλεί.
Εν συντοµία, η επίκτητη συναισθησία, δεν χαρακτηρίζει το άτοµο από την αρχή της
ζωής του, αλλά εµφανίζεται αργότερα, µετά από συγκεκριµένα γεγονότα. Μοιάζει εν
µέρει µε αίσθηση και εν µέρει µε µνήµη, χωρίς να είναι ακριβώς κάτι από τα δύο.
Η συναισθησία αυτή µπορεί να προκληθεί από:
• Αντισεροτονεργικά ψευδαισιογόνα όπως το LSD
• Επιληψία κροταφικού λοβού
• Απ’ ευθείας ηλεκτρικό ερεθισµό υποφλοϊκών µεταιχµιακών δοµών
• Εγκεφαλικό τραύµα
• Αισθητηριακή αποστέρηση
• Παραισθήσεις και
• Φωτογραφική µνήµη
Το πιο καλό παράδειγµα επίκτητης συναισθησίας, εµφανίζεται στο 4% της
επιληψίας κροταφικού λοβού. Προκαλείται από ηλεκτρικό µήνυµα. Οι οπτικές,
ακουστικές, οπτικές, γευστικές και λιγότερο οι οσφρητικές αισθήσεις, µπορεί να
συνδυαστούν µε αισθήσεις των σπλάχνων και να προκαλέσουν ίλιγγο και ακούσιες
κινήσεις.
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Σύµφωνα µε τον Day (2005), υπάρχουν δύο σηµαντικές κατηγορίες ιδιοπαθούς
συναισθησίας:
α) Γνωστική συναισθησία (Cognitive synaesthesia): Οι φωτισµοί (Photisms),
δηλαδή οι χρωµατικές αντιλήψεις ή άλλου είδους συναισθητικές αντιλήψεις,
προκαλούνται από ερεθίσµατα, που συνδέονται µε τις συµβολικές έννοιες, που
διαβιβάζονται µέσα στο συγκεκριµένο πολιτισµό. (γραφήµατα, φωνήµατα, ονόµατα
των ανθρώπων, ηµέρες εβδοµάδας, κ.λπ....)
β) «Κύρια» Συναισθησία (Synaesthesia “ proper”): Τα ερεθίσµατα µιας αισθητήριας
µορφής γίνονται αντιληπτά ταυτόχρονα και ακούσια, µέσω ενός πρόσθετου
αισθητήριου καναλιού (π.χ., «βλέπει τη µουσική»).
Αυτή η ταξινόµηση επικαλύπτεται µερικώς µε τη διάκριση που υποδεικνύεται από
τους Marks και Odgaard (2005) οι οποίοι διακρίνουν µεταξύ:
• µιας µη συνδιασµένης συναισθησίας, intramodal synaesthesia
(ο
επαγωγέας και η συναισθητική απάντηση ανήκουν στην ίδια αισθητήρια
µορφή, π.χ. όταν γραφήµατα γίνονται αντιληπτά ως χρωµατιστά) και
• µιας συνδυασµένης συναισθησίας, intermodal synaesthesia (το ερέθισµα
προκαλεί ταυτόχρονη απάντηση σε µια διαφορετική αισθητηριακή µορφή,
π.χ. αισθήσεις αφής που προκαλούνται από την γεύση). Εντούτοις, ο
διαχωρισµός αυτός, είναι µόνο µερικός, δεδοµένου ότι έχουν υπάρξει και
περιπτώσεις συνδυασµένης
intramodal και intermodal γνωστικής
συναισθησίας.
Υπάρχουν συναισθητικοί επίσης, µε µη συνδιασµένη( intramodal), µη-λεκτική
συναισθησία για την οποία κατά την παρατήρηση, παράγονται σχήµατα και οπτικοί
φωτισµοί ( photisms) σκηνών. (visual scenes photisms)
Παραδείγµατος χάριν, ο συναισθητικός Ρ., που περιγράφηκε από τους Milan et το al.,
(2007) βίωσε το κόκκινο χρώµα, κατά την παρατήρηση του ουρανού µε τα σύννεφα.
Αυτό το είδος συναισθησίας θα θεωρούταν σαφώς, µή συνδιασµένη(intramodal).
∆εν φαίνεται να αφορά οποιοδήποτε είδος πολιτιστικά επίκτητης σηµασιολογίας,
δηλ., αυτό δεν είναι γνωστική υποκατηγορία, αλλά ούτε αποτελεί µια περίπτωση
κύριας συναισθησίας (proper synaesthesia), όπως καθορίζεται από τον Day(2005).
Λαµβάνοντας υπόψη αυτές τις διαφορετικές «αποχρώσεις», ίσως είναι προτιµότερη
η χρήση της ταξινόµησης των Marks και Odgaard (2005), µαζί µε την πρόσθετη
διευκρίνιση των γνωστικών πτυχών, που είναι µερικές φορές δύσκολο να
καθοριστούν. Παραδείγµατος χάριν, στην περίπτωση της «χρωµατισµένης µουσικής»
έχουµε µια «πολιτιστικά ρυθµισµένη συναισθησία», που προκλήθηκε από τη µουσική
εκπαίδευση, ή θα µπορούσε να είναι το αποτέλεσµα µιας απλούστερης «µεταγωγής»
της ακουστικής εισαγωγής στις οπτικές αντιλήψεις του χρώµατος.
Μια άλλη σηµαντική πτυχή της συναισθησίας, έχει να κάνει µε τον τρόπο που
βιώνονται οι συναισθητικές εµπειρίες. Σύµφωνα µε τους Dixon et το al., (2004),
υπάρχουν τουλάχιστον δύο ποιοτικά διαφορετικές ποικιλίες της οπτικής
συναισθησίας.
• Οι συναισθητικοί προβολής, projector synaesthetes αντιλαµβάνοται τους
φωτισµούς (photisms) τους σαν να βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο, που
προβάλλονται συνήθως επάνω στο προκληθέν ερέθισµα (π.χ., ένα γράφηµα σε
ένα λεκτικό συναισθητικό).
• Αντίθετα, οι συναισθητικοί συσχετισµού, associator synaesthetes
παρατηρούν τα συναισθητικά χρώµατα « στο µάτι του µυαλού τους», δεν
υπάρχει καµία εξωτερική προβολή των φωτισµών (photisms).
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Oι Dixon και συνεργάτες ανακάλυψαν, ότι αυτές οι δύο οµάδες διέφεραν όχι µόνο
στις υποκειµενικές αναφορές τους, αλλά και στην απόδοσή τους σχετικά µε µια
τροποποιηµένη δοκιµασία Stroop. (Stroop task). Το πείραµα περιέλαβε δύο ασκήσεις:
να ονοµάσει το χρώµα ενός γραφήµατος που παρουσιάζεται σε µια οθόνη
υπολογιστών ή να ονοµάσει το χρώµα του φωτισµού που προκαλείται από το
γράφηµα. Το χρώµα του γραφήµατος, θα µπορούσε να είναι σύµφωνο ή ασύµφωνο
όσον αφορά το συναισθητικό χρώµα.
Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο «συναισθητικός προβολής» (“projector
synaesthete”) είναι πιό ευαίσθητος την στην παρέµβαση των φωτισµών photisms,
κατά την ονοµασία του χρώµατος του γραφήµατος απ’ ό,τι αντίστροφα. ∆ηλαδή τα
συναισθητικά χρώµατα (photisms), αναστατώνουν κάπως τη δυνατότητα να
ονοµαστεί το χρώµα του γραφήµατος, ενώ το πραγµατικό χρώµα παρεµποδίζει
ελάχιστα ή καθόλου τη δυνατότητα να ονοµαστεί το συναισθητικό χρώµα (photism).
Αφ’ ετέρου, οι «συναισθητικοί συσχετισµού» (“associator synaesthetes”) ήταν
γρηγορότεροι στην ονοµασία του χρώµατος του γραφήµατος και παρουσίασαν ίδιο
σχέδιο παρέµβασης και στους δύο στόχους.
Οι Ramachandran και Hubbard (Ramachandran & Hubbard, 2001b, 2003b_
Hubbard & Ramachandran, 2005) πρότειναν µια εναλλακτική λύση:
Σύµφωνα µε το επίπεδο αντιπροσώπευσης του προκαλούµενου ερεθίσµατος,
προχώρησαν σε διαχωρισµό υψηλότερων και χαµηλότερων συναισθητικών.
• Στους συναισθητικούς που καλούνται χαµηλότεροι, (lower), τα συναισθητικά
χρώµατα (photisms), εγείρονται από συγκεκριµένα αντιληπτικά
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του επαγωγέα (π.χ., η µορφή ενός ψηφίου) και
εµφανίζονται πιθανότατα στα αρχικά στάδια της αντιληπτικής επεξεργασίας.
• Αντίθετα, τα συναισθητικά χρώµατα (photisms)
των υψηλότερων
συναισθητικών ( higher synaesthetes) προκύπτουν σε απάντηση σε
περισσότερες αφηρηµένες, εννοιολογικές πτυχές του επαγωγέα (π.χ., η έννοια
ενός αριθµού), οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις διαφορετικές
περιοχές εγκεφάλου. Το θέµα του επιπέδου αντιπροσώπευσης των
συναισθητικών ωθήσεων είναι πράγµατι κρίσιµο για τη µελέτη των
ελλοχευόντεων νευρογνωστικών µηχανισµών .
Αφ’ ετέρου, η διάκριση που υποβάλλεται από τους Ramachandran και
Hubbard(2005) φαίνεται να είναι πιό προβληµατική, από τον διαχωρισµό των Dixon
et al.(2004), επειδή έχει τα θεµέλιά της σε θεωρητικές, ακόµα µη αποδεδειγµένες,
υποθέσεις, παρά σε φαινοµενολογικές αναφορές συναισθητικών (Ward et al., 2008).
Μερικοί συγγραφείς (Dixon & Smilek, 2005_ Hubbard & Ramachandran, 2005)
συµπέραναν ότι η διάκριση συναισθητικού προβολής-συναισθητικού συσχετισµού,
ουσιαστικά χαρτογραφήθηκε, πάνω στη χαµηλότερη-υψηλότερη διάσταση.
Εν περιλήψει, η µελέτη από τους Ward et al.,(2008) φέρνει στα σηµαντικά νέα
στοιχεία, µια νέα προσέγγιση στο πρόβληµα των φαινοµενολογικών και
συµπεριφοριστικών διαφορών, και µπορεί να έχει τις σηµαντικές επιπτώσεις στα
παρόντα νευρογνωστικά πρότυπα της συναισθησίας. Ακόµα κι αν η συναίνεση
σχετικά µε αυτό το ζήτηµα, δεν έχει ακόµη επιτευχθεί, είναι σαφές ότι η διατοµική
µεταβλητότητα θα µπορούσε να αποτελέσει παράγοντα, για διάφορες ασυνέπειες που
παρατηρήθηκαν στις διάφορες πειραµατικές µελέτες (Hubbard & Ramachandran,
2005_Ward et al., 2008). Παραδείγµατος χάριν, oι Palmeri et al., (2002) κατέδειξαν
µια ισχυρή αισθητήρια επίδραση διαχωρισµού ενός συναισθητικού, του W.O., σε
έναν οπτικό στόχο αναζήτησης (ο σκοπός της άσκησης ήταν να ανιχνευθεί ένας
γράφηµα-στόχο µεταξύ των περισπασµών.) Σε παρόµοιο πείραµα µε 14
συναισθητικούς, (Edquist et al., 2005), µόνο 2 υποκείµενα παρουσίασαν ευκολία στις
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οπτικές αναζητήσεις, σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου από µη-συναισθητικούς, και
δεν παρουσίασαν ισχυρή αισθητήρια επίδραση διαχωρισµού του γραφήµατος από τον
αισθητηριακό διαχωρισµό, που είχε εµφανιστεί στα αποτελέσµατα του
Palmeri(2002). Θεωρητικά, είναι πιθανό, ότι το υποκείµενο στη µελέτη των Palmeri
et al.(2002) ήταν «προβολής» ή «χαµηλότερου τύπου», ενώ δεν υπήρξε κανένας
τέτοιος συναισθητικός στο επόµενο του πείραµα. Λαµβάνοντας υπόψη την
ετερογένεια του φαινοµένου της συναισθησίας, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή είναι
κατά το σχεδιασµό και την ανάλυση των στοιχείων.
Εάν τα µεµονωµένα στοιχεία υπολογίζονται κατά µέσο όρο αδιακρίτως, τα
επιτευχθέντα αποτελέσµατα και η ερµηνεία τους είναι πιθανό να διαστρεβλωθούν.
Συχνά, ο σχεδιασµός µελέτης µιας µεµονωµένης περίπτωσης ή/και οι διατοµικές
συγκρίσεις µεταξύ των συναισθητικών, είναι ιδιαίτερα συνιστώµενες ερευνητικές
στρατηγικές (Smilek & Dixon 2002).

1.5. Εµπειρικά δεδοµένα σχετικά µε την συναισθησία

Ο αρχικός σκεπτικισµός, γιά την συναισθησία, µεταξύ των ψυχολόγων, των
νευρολόγων και άλλων επιστηµόνων, προέκυπτε, τουλάχιστον εν µέρει, λόγω της
έλλειψης πειραµατικών µεθόδων που θα επέτρεπαν µια αντικειµενική
παρακολούθηση του φαινοµένου. Μερικές πρώτες πειραµατικές µελέτες, εξέτασαν
πραγµατικά την υπόθεση ότι η συναισθησία ήταν µια συνέπεια ενός κλασσικού
ρυθµιστικού µηχανισµού (Κelly, 1934_Howels, 1944). Με την πρόθεση να
επιβεβαιώσουν αυτήν την υπόθεση, εκπαίδευσαν µη-συναισθητικά υποκείµενα να
συνδέουν αυθαίρετα ζεύγη από ηχητικούς τόνους και χρώµατα. Ακόµα κι αν µερικοί
συµµετέχοντες επέτυχαν αρκετά σε αυτήν την άσκηση µνήµης, δεν υπήρξε κανένα
στοιχείο οποιουδήποτε τύπου που να συσχετίζει την αντίληψη του χρώµατος (Rich &
Mattingley, 2002), όπως αναφέρεται στους συναισθητικούς. Πίσω από αυτές τις
πρόωρες προσπάθειες να προσεγγιστεί εµπειρικά η συναισθησία, ακολούθησαν
δεκαετίες για τους επιστήµονες, για να επιστρέψουν στη µελέτη του φαινοµένου και
να προσκαλέσουν τελικά τους συναισθητικούς, να συµµετέχουν στις πειραµατικές
µελέτες, που θα µπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να αντικρούσουν τη γνησιότητα της
κατάστασής τους.
Ένας από τους δείκτες, που υποστηρίζει έντονα την πραγµατικότητα της ύπαρξης
της συναισθησίας, είναι η σταθερότητά της µέσα στη διάρκεια του χρόνου.
Προκειµένου να αξιολογηθεί η συνέπεια ενός συναισθητικού, παρουσιάζεται στο
υποκείµενο, µια σειρά συναισθητικών επαγωγέων (π.χ., ένα γράφηµα σε ένα
συναισθητικό γραφήµατος-χρώµατος). Ο στόχος του υποκειµένου είναι να απλά να
αναφέρει την προκαλούµενη συναισθητική αντίληψη (παραδείγµατος χάριν, το
χρώµα του φωτισµού). (Σε περιπλοκότερα σχέδια, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα
τυποποιηµένο σύνολο χρωµάτων ή σε λογισµικό Η/Υ µια παλέτα χρωµάτων, για να
ταιριάξει µε τα χρώµατα των φωτισµών, ακριβέστερα π.χ. Witthoft & Winawer,
2006_ Milan et al, 2007) . Η πειραµατική συνεδρία επαναλαµβάνεται ηµέρες,
εβδοµάδες ή ακόµα και µήνες αργότερα. Ακολουθώντας αυτήν την µεθοδολογία,
ουσιαστικά όλες οι µελέτες αναφέρουν επίπεδα συνέπειας που είναι πολύ κοντά στο
100% (π.χ., Baron- Cohen, 1987_ Dixon et al, 2000 _Mattingley et al, 2001).
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Η σταθερότητα των συναισθητικών συσχετισµών διατηρείται κατά τη διάρκεια του
χρόνου, ακόµα και όταν αξιολογείται µετά από ένα χρονικό κενό, αρκετών µηνών
(Baron-Cohen et al, 1993).
Εντούτοις, η υψηλή συνέπεια από µόνη της, δεν αποκαλύπτει τη φύση των
ελλοχευόντων νευρογνωστικών µηχανισµών. Όχι πολύ καιρό πριν, η πιο κοινή
εξήγηση της συναισθησίας αναφερόταν σε συσχετισµούς µνήµης, που ενδεχοµένως
οφείλονται σε µια εµπειρία εκµάθησης στην πρόωρη παιδική ηλικία (Ramachandran
& Hubbard, 2001b, 2003a).
Μια καλύτερη κατανόηση της φύσης της συναισθησίας απαίτησε τα συγκλίνοντα
στοιχεία από διάφορες πηγές:
• πειράµατα µε σκοπό να καταδείξουν, ότι η εµπειρία των φωτισµών δεν είναι
υπό εκούσιο έλεγχο,
• αντιληπτικά πειράµατα για να καταδείξει ότι οι συναισθητικοί πράγµατι
βιώνουν τα συναισθητικές αντιλήψεις όταν εκτίθενται σε προκλητό ερέθισµα
• υποκειµενικές αναφορές για να συµπληρωθούν και να ενηµερωθούν αυτές οι
αντικειµενικές έρευνες.
Στη δεκαετία του ‘80, µια σειρά µελετών, επιδίωξε να αποκαλύψει, εάν η
συναισθησία ήταν ένα αντιληπτικό ή φαινόµενο µνήµης. Οι περισσότερες από αυτές
τις µελέτες είχαν ως αντικείµενο τον πιο κοινό τύπο συναισθητικών, γραφήµατοςχρώµατος, υιοθετώντας τις τροποποιήσεις της δοκιµασίας Stroop (Stroop task)
(Stroop, 1935).
Το τυποποιηµένο σχέδιο συνίστατο στην παρουσίαση ενός τυπωµένου χαρακτήρα
που ήταν, είτε του ίδιου χρώµατος (σύµφωνου) είτε ενός διαφορετικού χρώµατος,
από το φωτισµό του συναισθητικού (ασύµφωνο), και έπειτα να ζητήσει από το
συναισθητικό να ονοµαστεί το τυπωµένο χρώµα (π.χ., Mills et al, 1999).
Οι Dixon, Smilek, Cudahy & Merikle εφάρµοσαν αυτήν την ίδια λογική, σε µια πιό
πρόσφατη µελέτη (Dixon et al, 2000) µε τον C, ένα συναισθητικό που αντέδρασε
συναισθητικά στους αραβικούς αριθµούς. Τα ερεθίσµατα αποτελούνταν από έναν
χρωµατισµένο αριθµό του οποίου το χρώµα ήταν σύµφωνο ή ασύµφωνο όσον αφορά
τη συναισθητική αντίληψη χρώµατος του C. Τα ερεθίσµατα παρουσιάστηκαν σε µια
οθόνη υπολογιστών σε τυχαία σειρά. Ο στόχος του C ήταν να προσδιορίσει και να
ονοµάσει το χρώµα του ερεθίσµατος, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Όπως ήταν
αναµενόµενο, ο C ήταν σηµαντικά πιό αργός κατά την απάντηση στα ασύµφωνα
χρώµατα (797 ms, ποσοστό λάθους 2,8%) όσον αφορά τα σύµφωνα (525 ms, λάθη
1,4%) και την οµάδα ελέγχου (545 ms, λάθη 0,0%).
Αυτό το αποτέλεσµα έχει προκύψει πανοµοιότυπο σε διάφορες µελέτες (π.χ., µια
µελέτη µε 15 συναισθητικούς από τους Mattingley et το al, 2001), αποκαλύπτοντας
σαφώς τον αυτοµατισµό της συναισθητικής αντίληψης.
Εντούτοις, αυτό το είδος αποτελέσµατος δεν καταδεικνύει, εάν η συναισθησία είναι
µια πραγµατικά αντιληπτική διαδικασία ή όχι. Οι MacLeod και Dunbar (1988)
εκπαίδευσαν µη-συναισθητικά υποκείµενα, ώστε να συσχετίζουν µαύρες & άσπρες
γεωµετρικές µορφές, µε τα ονόµατα διαφορετικών χρωµάτων. Μετά από χιλιάδες
δοκιµές, οι συµµετέχοντες εξετάστηκαν σε µια άσκηση Stroop όπου οι αρχικές
µορφές παρουσιάστηκαν, είτε στα ίδια είτε στα διαφορετικά χρώµατα, όσον αφορά το
αρχικό ταίριασµα. Τα αποτελέσµατα παρουσίασαν σαφές σχέδιο παρέµβασης , που
θα µπορούσε µόνο να εξηγηθεί, ως επίδραση της προηγούµενης εντατικής
εκµάθησης. Αυτό το στοιχείο προτείνει, ότι ένας απλός συνειρµικός µηχανισµός,
βασισµένος σε µια απόδοση µνήµης, θα µπορούσε να είναι επαρκής για να εξηγήσει
τους χρόνους αντίδρασης των συναισθητικών. Εντούτοις, οι υποκειµενικές εκθέσεις
των συναισθητικών, δεν συγκλίνουν µε αυτήν την υπόθεση. Οι συναισθητικοί,
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κανονικά δεν µιλούν, από την άποψη «της ανάµνησης ή της φαντασίας της
απόχρωσης ενός χρώµατος», όταν εκτίθεται σε ένα ερέθισµα επαγωγέων. Στις
λεκτικές περιγραφές τους αναφέρουν χαρακτηριστικά έναν φωτοστέφανο του
συγκεκριµένου τόνου χρώµατος (Smilek & Dixon, 2002), των συγκεκριµένων
αισθήσεων αφής (Cytowic, 1993) ή των γεύσεων πάνω στη γλώσσα (Ward &
Simner, 2003). Με άλλα λόγια, αυτές οι εκθέσεις προτείνουν ότι η συναισθησία
περιγράφεται πολύ καλύτερα ως αισθητηριακό φαινόµενο και δεν µπορεί βεβαίως να
θεωρηθεί, ως υψηλού επιπέδου συσχετισµός µνήµης (Ramachandran & Hubbard,
2001a, 2001b, 2003α).
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Σχήµα 3: Τα «κανονικά» υποκείµενα, θεωρούν συνήθως αυτήν την µήτρα αριθµού ως
οριζόντια οργανωµένη(πάνω πίνακας), λόγω της οµοιότητας µορφής µεταξύ των
αριθµών 3 και 8. Οι λεκτικοί συναισθητικοί, που µελετήθηκαν από Ramachandran
και Hubbard παρατήρησαν µια κάθετη οργάνωση, που προκλήθηκε από ένα χρωµατικό
σχέδιο των χρωµατικών αντιλήψεών τους (κάτω πίνακας). (Ramachandran &
Hubbard, 2001a)
Προκειµένου να εξεταστεί αυτή η υπόθεση ήταν απαραίτητο να εξερευνηθεί σε ποιο
βαθµό τα συναισθητικά χρώµατα οδηγούν στα αισθητηριακά αποτελέσµατα που
παρατηρούνται µε τα πραγµατικά χρώµατα. Οι Ramachandran & Hubbard (2001a)
µελέτησαν δύο συναισθητικούς (J.C. και E.R.) που βίωσαν φωτισµούς, κατά την
παρατήρηση των γραµµάτων και των αριθµών. Για να δουν εάν αυτό ήταν µια
αισθητηριακή διαδικασία ή όχι, οι συντάκτες οργάνωσαν τις µήτρες αριθµού ώστε,
λόγω των οπτικών χαρακτηριστικών της, θα µπορούσαν να θεωρηθούν, είτε ως µια
κάθετη ρύθµιση (µια σειρά στηλών) είτε ως µια οριζόντια (δηλ., αριθµοί που
οµαδοποιούνται στις σειρές). Όταν ένα οπτικό χαρακτηριστικό γνώρισµα οδηγεί στο
σχηµατισµό των συστάδων που θεωρούνται ως ολότητες, υποτίθεται ότι ένα τέτοιο
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χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι πραγµατικά αντιληπτικό (Beck, 1966_ Treisman &
Gelade, 1980). Παραδείγµατος χάριν, εάν µια σειρά γειτονικών στοιχείων, σε µια
µήτρα, είναι ενός διαφορετικού χρώµατος, από το υπόλοιπο, τότε θα αναγνωριστεί ως
διακριτική οµάδα, που ξεχωρίζει στο φόντο. Αυτό το φαινόµενο, που καλείται
αντιληπτική οµαδοποίηση, εµφανίζεται, σε απάντηση στα βασικά οπτικά
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα όπως το χρώµα, η µορφή και ο προσανατολισµός. Στο
σχήµα 3, των Ramachandran και Hubbard(2001), τα στοιχεία µητρών ήταν αριθµοί
που λόγω της οµοιότητας στη µορφή(σχήµα) µεταξύ των στοιχείων αριθµού (π.χ., οι
αριθµοί 3 και 8), θα µπορούσαν να γίνουν αντιληπτοί, ως οργανωµένοι µε
συγκεκριµένο τρόπο (παραδείγµατος χάριν, ως σειρές, στο σχήµα 3, πάνω πίνακας).
Εντούτοις, οι συντάκτες επέλεξαν τους αριθµούς µητρών για κάθε συναισθητικό
υποκείµενο, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η οµαδοποίηση από το συναισθητικό χρώµα θα
οδηγούσε σε µια διαφορετική οπτική οργάνωση, απ’ότι στην οµαδοποίηση σύµφωνα
µε τη µορφή. Στο ερέθισµα που παρουσιάστηκε στο σχήµα 3, τα στοιχεία στις
εναλλασσόµενες στήλες (οι αριθµοί 3, 7, 8 και 0) προκάλεσαν τα ίδια συναισθητικά
χρώµατα για τον συναισθητικό
E.R. Εάν οι φωτισµοί (photisms) θα
συµπεριφέρονταν σαν τα πραγµατικά χρώµατα, θα έπρεπε να υπερνικήσουν την
οριζόντια οργάνωση, που προκαλείται από τις µορφές αριθµού, που οδηγούν σε µια
αντίληψη για τις χρωµατισµένες κάθετες στήλες (σχήµα 3, κάτω). Αυτό είναι
ακριβώς, ό,τι συνέβη πραγµατικά. Ενώ τα υποκείµενα της οµάδας ελέγχου έτειναν να
οµαδοποιήσουν τα στοιχεία απλώς βάσει της µορφής του γραφήµατος, οι
συναισθητικοί ανέφεραν, οτι αντιλαµβάνονταν σχηµατισµούς οµάδας που βασίζονταν
στα προκληθέντα χρώµατά τους σε ποσοστό 90,97% ο J.C. και 86,75% ο E.R. των
δοκιµών.
Σε ένα άλλο πείραµα µε τους ίδιους συναισθητικούς, οι Ramachandran και Hubbard
(2001a) χρησιµοποίησαν τυχαία ταξινόµηση γραφηµάτων, περιέχοντας µια
ενσωµατωµένη µορφή (τετράγωνο, ορθογώνιο, παραλληλόγραµµο ή τρίγωνο), που
την αποτελούν οµάδες των ίδιων χαρακτήρων (σχήµα 4, αριστερά). Ο στόχος του
υποκειµένου ήταν να παρατηρήσει τον αριθµό, για ένα δευτερόλεπτο και να
προσπαθήσει έπειτα να προσδιορίσει τη «κρυµµένη» µορφή. Μη συναισθητικές
οµάδες ελέγχου βρήκαν τη µορφή σε ποσοστό 59,4% των δοκιµών. Αντίθετα, οι
συναισθητικοί το αντιλήφθηκαν σωστά σε ποσοστό 81,25% των δοκιµών. Η πιό
απλή εξήγηση είναι ότι τα συναισθητικά χρώµατα( photisms), που προκλήθηκαν από
τα γραφήµατα, οδήγησαν σε έναν αισθητηριακό διαχωρισµό των ενσωµατωµένων
µορφών. Όταν αυτό το πείραµα επαναλήφθηκε αργότερα από τους Hubbard et το al
(2005), µε 6 συναισθητικούς, τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν ότι η απόδοση των
συναισθητικών ήταν σηµαντικά καλύτερη απ' ό,τι στην οµάδα ελέγχου. Εντούτοις, οι
συναισθητικοί ήταν κατώτεροι σε απόδοση από µια δεύτερη οµάδα ελέγχου που
εκτέθηκαν στις ρυθµίσεις πραγµατικά χρωµατισµένων γραφηµάτων
(όπως στο σχήµα 4, δεξιά). Αυτό προτείνει ότι τα συναισθητικά χρώµατα (photisms)
δεν είναι τόσο αποτελεσµατικά όσο και τα πραγµατικά χρώµατα εφ’ όσον η
αντίδραση-χρονική απόδοση είναι προς µέτρηση
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Σχήµα 4: Η «σούπα γραµµάτων» που χρησιµοποιείται σε ένα οπτικό πείραµα
αναζήτησης από Ramachandran και Hubbard (2001b). Ο αριστερός πίνακας
αντιπροσωπεύει την εικόνα όπως «οπτικοποιείται»µε συναισθητικά χρώµατα.

Συνολικά, τα αποτελέσµατα και των δύο πειραµάτων από τους Ramachandran &
Hubbard (2001a) και Hubbard et το al, (2005), προτείνουν ότι, η φύση των
ελλοχευόντων συναισθητικών µηχανισµών είναι αισθητήρια και δεν µπορεί να
συντίθεται από τις απλούς συσχετισµούς µνήµης ή να αποδοθεί σε µια υπερβολική
χρήση της µεταφορικής γλώσσας. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, οι Smilek et το al.
(2001), κατέδειξαν ότι τα συναισθητικά χρώµατα, θα µπορούσαν πραγµατικά να
επηρεάσουν την οπτική αντίληψη. Οι ερευνητές παρουσίασαν έναν αχρωµατικό
αριθµητικό χαρακτήρα σε ένα σαφές υπόβαθρο χρώµατος, που ακολουθήθηκε από
µια µάσκα. Όταν ο αριθµός παρουσιάστηκε σε ένα υπόβαθρο του ίδιου χρώµατος
(σύµφωνία), η απόδοση ήταν σηµαντικά χειρότερη (88% σωστά), όσον αφορά τον
ασύµφωνο όρο (96% σωστά). Με άλλα λόγια, η διάκριση φάνηκε να είναι
δυσκολότερη για το συναισθητικό, όταν ήταν το συναισθητικό του χρώµα (photism)
που προκλήθηκε από το ερέθισµα-γράφηµα, ήταν του ίδιου χρώµατος µε το φόντο.
Το ίδιο αποτέλεσµα επιτεύχθηκε σε έναν οπτικό στόχο αναζήτησης όπου το
υποκείµενο έπρεπε να ψάξει ένα συγκεκριµένο γράφηµα, µεταξύ των περισπασµών
(σχήµα 3.). Το ίδιο αποτέλεσµα επιτεύχθηκε σε µία άσκηση αναζήτησης οπτικού
στόχου, όπου το υποκείµενο έπρεπε να ψάξει ένα συγκεκριµένο γράφηµα µεταξύ
περισπασµών (σχήµα 5.). Πάλι, η απόδοσή τους ήταν µειωµένη (πιο µακροχρόνιο rt),
για τις σύµφωνες δοκιµές χρώµατος, έναντι των ασύµφωνων.
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Σχήµα 5:Ο συναισθητικός C ήταν σηµαντικά
πιό αργός κατά την αναζήτηση ενός αριθµητικού
γραφήµατος ότι παρουσιάστηκε σε ένα φόντο του
ίδιου χρώµατος µε το συσχετισµένο συναισθητικό
χρώµα( photism) (π.χ., ένα «µπλέ 4 σε ένα µπλε
υπόβαθρο). Όταν το υπόβαθρο ήταν ασύµφωνο
(δηλ., ενός διαφορετικού χρώµατος από το
συναισθητικό χρώµα του στόχου), ο αριθµός των
περισπασµών (distractors) δεν επηρέασε την
απόδοση του C. (Smilek et al, 2001)

Τα διαθέσιµα στοιχεία, αποδεικνύουν, ότι οι θεωρίες για τη συναισθησία, από την
άποψη των µνηµών παιδικής ηλικίας ή η µεταφορική γλώσσα δεν στηρίζονται
πειραµατικά. Η συναισθησία φαίνεται να είναι µια αισθητηριακή διαδικασία που
µπορεί να προκληθεί από µια ανώµαλη επικοινωνία µεταξύ των συγκεκριµένων
περιοχών εγκεφάλου. Παρακάτω, θα εξετάσουµε τα στοιχεία σχετικά µε την
επίπτωση της συναισθησίας στον πληθυσµό και θα ερευνήσουµε τις διαφορετικές
µορφές αυτής της ιδιαίτερης νευροψυχολογικής κατάστασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

1.1. ∆ιαγνωστική Κλίµακα Συναισθησίας (The Synaesthesia Battery)

Η συγκεκριµένη διαγνωστική κλίµακα, έχει δηµιουργηθεί από τους : David M.
Eagleman, Arielle D. Kagan, Stephanie S. Nelson, Deepak Sagaram, Anand K. Sarma
και παρέχει µια τυποποιηµένη σειρά ερωτήσεων, δοκιµασιών και βαθµολογίας.
Η κλίµακα αυτή είναι παρέχεται µέσω διαδικτύου (www.synesthete.org) και είναι
διαθέσιµη σε ολόκληρη την κοινότητα των ερευνητών, κατόπιν πιστοποίησης της
ταυτότητάς τους, αλλά και στους συναισθητικούς, που µέσα από αυτήν την κλίµακα,
διερευνούν οι ίδιοι τον βαθµό και το είδος της συναισθησίας τους.
Αρχικά, το υποκείµενο, επιλέγει το είδος ή τα είδη της συναισθησίας, που θεωρεί οτι
έχει, συµπληρώνοντας ένα περιεκτικό ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τους τύπους , τα
χαρακτηριστικά, και περιγραφή της κατάστασής του. Στην συνέχεια, υποβάλλεται σε
αντίστιχες δοκιµασίες µε την βοήθεια του Η/Υ,επιλέγοντας χρώµατα, ήχους,
γραφήµατα, που εµφανίζονται επαναληπτικά µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Να σηµειωθεί, οτι για την συναισθησία γραφήµατος- χρώµατος, που αποτελεί την πιό
συχνή µορφή συναισθησίας, έχουν δηµιουργηθεί δύο είδη λογισµικού:

•

•

Το πρόγραµµα Επιλογής Χρώµατος, επιτρέπει στον συναισθητικό, να ορίσει
τα χρώµατα, στα γραφήµατα που παρουσιάζονται µε τυχαία σειρά αλλά και µε
επαναλήψεις (The Color- Picker program)
Το πρόγραµµα Ταχύτητας-Συµφωνίας, είναι ένα λογισµικό που ζητά από τον
συναισθητικό, να αποκριθεί στα γραφήµατα, που παρουσιάζονται µε χρώµατα
που ταιριάζουν(συµφωνία) ή δεν ταιριάζουν (ασυµφωνία), όπως αυτά έχουν
επιλεχθεί στο προηγούµενο πρόγραµµα Επιλογής Χρώµατος. Οι χρόνοι
ακρίβειας και αντίδρασης αναδεικνύουν τον βαθµό και το είδος της
συναισθητικής αντίληψης.
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Type of Synesthesia

Description

Numbers->Color

Seeing, thinking of or hearing a number causes a
perception of color.

Letters->Color

Seeing, thinking of or hearing a letter causes a
perception of color.

Weekdays->Color

The concept of days such as Monday, Tuesday, and
so on trigger color

Months->Color

The concepts of January, February, and so on
trigger color

Chinese Numbers->Color

Chinese numbers cause perceptions of synesthetic
colors.

Sequences->Spatial
locations
(Sequences
such
numbers,
weekdays
months)

Visualize numbers, letters or time units like
as weekdays or months as spread out in a 3D space
or around you.

Musical
Pitch->Color
Individual keys on a piano, or other instrument
(Do these trigger color for
cause color perceptions.
you? Click the notes! → )
Musical
Chords->Color
Different musical chords cause perceptions of
(Do these trigger color for
different colors.
you? Click the chords! → )
Musical
Instruments>Color
Different musical instruments cause perception of
(Do these trigger color for
different colors.
you?
Click
the
instruments! → )
Chinese Characters->Color

Seeing a Chinese character causes a perception of
color.

Taste->Color

For example, the taste of chocolate, citrus, or
banana

Smell->Color

For example, the odor of steak or fries causes the
perception of a color in you.

Pain->Color

Different levels of pain you experience at different
times, say while having a headache, cause you to
perceive color

Personalities->Color

Seeing or thinking of a person makes you perceive
a color

Touch->Color

When you experience touch sensations of different
kinds, on different parts of your body you also
perceive color
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Temperature->Color

Like touching cold water or feeling warm water in a
shower cause you to perceive different colors

Czech Grapheme->Color

Seeing, thinking of or hearing a Czech letter causes
a perception of color.

Orgasm->Color

You perceive different colors while experiencing a
sexual orgasm

Emotion->Color

Different emotions like joy, gloom cause perception
of color

Vision->Sound

Seeing a picture or a scene also causes you to hear a
sound

Sound->Smell

Hearing a sound causes a distinct odor, like the
noise of water gushing arouses the smell of a rose

Vision->Smell

Seeing an object or a scene causes you to perceive a
distinct smell

Sound->Touch

Hearing an aeroplane fly past causes a distinct
sensation of touch

Sound->Taste

Hearing a sound causes a sensation of taste, like the
ticking of a clock causes a sour taste in your mouth

Vision->Taste

Seeing a picture, object or a scene causes the
sensation of taste

American Sign Language -> American Sign Language causes a perception of
Color
color.
British Sign Language ->
British Sign Language causes a perception of color.
Color
Cyrillic Alphabet -> Color
Greek Alphabet -> Color
Hebrew Alphabet -> Color

Cyrillic Alphabet -> Color
Greek Alphabet -> Color
Hebrew Alphabet -> Color

Other. Please Explain Below

Σχήµα 6:Το αρχικό ερωτηµατολόγιο της κλίµακας “ The Synaesthesia Battery”µε τους
διάφορους συναισθητικούς συνδιασµούς και περιγραφή κατάστασης.
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Σχήµα 7: Μιά τυπική σελίδα αποτελεσµάτων ενός συναισθητικού στο Color-Picker
Test.Το αποτέλεσµα είναι κάτω του 1, η ακρίβεια 94,44%, και ο µέσος χρόνος
αντίδρασης1.33sec+/-0,41
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Σχήµα 8: Μιά τυπική σελίδα αποτελεσµάτων ενός µή-συναισθητικού στο Color-Picker
Test.Το αποτέλεσµα είναι πάνω από 2,(4,17),η ακρίβεια είναι 46,88% και ο µέσος
χρόνος αντίδρασης 1,081sec+/-0,48
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1.2. ∆ιαγνωστικά κριτήρια συναισθησίας
Όταν ο Ν, ένας συναισθητικός, διάβασε το ισπανικό µικρό όνοµα “Noelia”, κάθε
γράµµα τoν έκανε να βλέπει ένα συγκεκριµένο χρώµα. Συµπτωµατικά, τα χρώµατα
του “Noelia”, αποτελoύσαν µια ακολουθία χρωµάτων του ουράνιου τόξου. Κατά τον
συσχετισµό «χρώµα µε γράµµα» στην συναισθησία γραφήµατος-χρώµατος
(grapheme-chromatic),οι συναισθητικοί συσχετισµοί δύο διαφορετικών ανθρώπων,
δεν είναι πανοµοιότυποι. Αν άλλος συναισθητικός γραφήµατος-χρώµατος έβλεπε τα
ίδια γράµµατα, το σχέδιο ακολουθίας γράµµατος-χρώµατος θα άλλαζε. Με τον ίδιο
τρόπο, ένας συναισθητικός, του οποίου οι φωτισµοί (photisms) εγείρονται από
µουσικούς ήχους, παρουσιάζει µοναδικό συνδιασµό ηχητικού τόνου µε χρώµα,
διαφορετικό από οποιαδήποτε άλλη µουσική συναισθησία. Παρόλο που ακόµη και
διαγώνια ενεργοποιηµένες (cross-modal) αντιστοιχίες ποικίλλουν από συναισθητικό
σε συναισθητικό, σε όλες τις παραλλαγές της συναισθησίας, µερικές τάσεις
παρατηρήθηκαν, όπως περίπου τα δύο τρίτα των συναισθητικών γραφήµατοςχρώµατος, αντιλαµβάνονταν το γράµµα «Ο», σαν άσπρο.(Day, 2005)
Εκτός από την ιδιοσυγκρασιακή φύση των συναισθητικών χαρτογραφήσεων,
υποκειµενικές αναφορές επίσης καταδεικνύουν και άλλα είδη αποκλίσεων στη
συναισθητική εµπειρία.
Μερικοί συναισθητικοί περιγράφουν τους φωτισµούς, που αντιλαµβάνονται, ως
σηµεία του χρώµατος που «επιπλέουν στο µάτι του µυαλού τους», µε έναν τρόπο
παρόµοιο µε τα κανονικά διανοητικά µεταφορικά στοιχεία. Εν τω µεταξύ, άλλοι
συναισθητικοί µιλούν για τις αντιλήψεις, που προβάλλονται εξωτερικά επάνω στο
ερέθισµα, να εµφανίζονται ως χρωµατισµένη «αύρα», περιβάλλοντας το
συναισθητικό επαγωγέα.
Η ιδιοσυγκρασία και η υποκειµενική φύση του φαινοµένου καθιστούν τη
συναισθησία δύσκολο να ταξινοµηθεί επιστηµονικά. Επιπλέον, η σύγχυση προκύπτει
από την ανακριβή χρήση του όρου «συναισθησία», ο οποίος έχει εφαρµοστεί σε µια
ευρεία σειρά φαινοµένων, που κυµαίνονται από την ιδιοπαθή συναισθησία, στις
διαφοροποιηµένες καταστάσεις της συνείδησης που προκαλούνται από τις
ψυχοτροπικές ουσίες, στη µεταφορική γλώσσα και ακόµη και στις εικαστικές τέχνες
και τις θεατρικές τεχνικές (Cytowic, 1996, 2002).
Παρά αυτήν την φαινοµενολογική ετερογένεια, ο Cytowic
(1996, 2002)
προσπάθησε να καθιερώσει µια σειρά «διαγνωστικών κριτηρίων» προκειµένου να
διακριθεί η ιδιοπαθής συναισθησία από τις διαφορετικές ψυχολογικές καταστάσεις
(π.χ., παραισθήσεις και φάρµακο-προκληθείσα εµπειρία) και τις καλλιτεχνικές
υπερβολές (extravagancies). Σύµφωνα µε τον Cytowic (2002), η συναισθητική
αντίληψη είναι:
1. ακούσια και αυτόµατη (involuntary and automatic)
2. διαρκής και γενική (consistent and generic)
3. εκτεταµένη στο χώρο (spattialy extended)
4. αξιοµνηµόµευτη (memorable)
5. συναισθηµατικά φορτισµένη και νοητική (affect-laden)
Πρίν προχωρήσουµε σε µια πιό λεπτοµερή περιγραφή αυτών των χαρακτηριστικών
γνωρισµάτων, πρέπει να σηµειωθεί ότι πρώτα τα δύο (ακούσια και αυτόµατη,
διαρκής και γενική) είναι πιθανώς αυτά τα οποία προκαλούν τον λιγότερο
προβληµατισµό, και αυτά για τα οποία συµφωνεί περισσότερο η επιστηµονική
κοινότητα. Τα υπόλοιπα των κριτηρίων του Cytowic είναι πιό αµφισβητούµενα και,
περισσότερο από «διαγνωστικά» υπό την ακριβή έννοια του όρου, αντιπροσωπεύουν
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τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που είναι πιθανό (αλλά όχι απαραιτήτο) να
παρατηρηθούν, σε έναν υψηλότερο ή το µικρότερο βαθµό, στην πλειοψηφία των
συναισθητικών.
Ο ακούσιος χαρακτήρας της συναισθησίας αναφέρεται στην αδυναµία να
χειραγωγηθεί η συναισθητική αντίληψη ή για να κατασταλεί µε τη βούληση (π.χ.,
Dixon, Smilek, Cudahy & Merikle, 2000_ Mattingley, Rich, Yelland & Bradshow,
2001 _Wollen & Ruggiero, 1983). Όταν ένας συναισθητικός γραφήµατος –
χρώµατος βλέπει έναν τυπωµένο χαρακτήρα, π.χ. το γράµµα “τ”, ταυτόχρονα θα
αντιληφθεί έναν φωτοστέφανο χρώµατος που περιβάλλει το γράφηµα. Το συναίσθηµα
είναι πολύ διαφορετικό, από αυτό µιας µνήµης που παρουσιάζεται στο µυαλό
κάποιου, λόγω κάποιου συσχετισµού µε ορισµένες αισθητηριακές πτυχές του
εξωτερικού κόσµου. Ενώ συνήθως είµαστε σε θέση να σταµατήσουµε τις δυσάρεστες
µνήµες, δεν είναι δυνατό να σταµατήσει να βλέπει, να ακούει ή να µυρίζει τα
εξωτερικά ερεθίσµατα, εκτός αν καταργηθεί, µε κάποιο τρόπο, η είσοδος
αισθητηριακών ερεθισµάτων. Το ίδιο πράγµα ισχύει για την συναισθησία, υπό την
έννοια, ότι είναι ουσιαστικά «άνοση» σε οποιοδήποτε εκούσιο έλεγχο, µε άλλα λόγια,
αυτόµατη.
Οι εκθέσεις των συναισθητικών, προτείνουν ότι η συναισθησία αποκτάται πολύ
νωρίς κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και διαρκεί για µια ζωή. Όταν εγκατασταθούν
οι συναισθητικοί συσχετισµοί, παραµένουν αµετάβλητοι. Όταν ένας συναισθητικός
εµφανίζεται µε µια σειρά επαγωγέων σε πολλαπλάσια χρονικά σηµεία, θα
παρουσιάσει τις ίδιες συναισθητικές αντιλήψεις ή όπως ονοµάζονται «ταυτόχρονες»
(concurrents) σε απάντηση σε προκαλούµενα ερεθίσµατα. Οι µελέτες αναφέρονται
στα µέτρα συνέπειας µε περιόδους δοκιµής-επανελέγχου εβδοµάδων, µηνών ή
ακόµα και ετών.
Παραδείγµατος χάριν, οι Baron-Cohen et al (1987) µελέτησαν µια περίπτωση µιας
συναισθητικής, που αντιλαµβανόταν φωτισµούς (photisms) σε απάντηση στον
προφορικό λόγο. Σε µια προκαταρκτική συνέντευξη ζήτησαν από την Ε.Π. για να
περιγράψει λεπτοµερώς τα χρώµατα που είδε κατά το άκουσµα 103 διαφορετικών
ακουστικών ερεθισµάτων (λέξεις, γράµµατα και αριθµοί). ∆έκα εβδοµάδες αργότερα
έκαναν έναν επανέλεγχο. Οι απαντήσεις του υποκειµένου ήταν 100% συνεπή όσον
αφορά την προηγούµενη πειραµατική συνεδρία. Αντίθετα, µια µη -συναισθητική
συµµετέχων που κλήθηκε να συνδέσει τα χρώµατα µε τους ίδιους επαγωγείς, ήταν
πολύ λιγότερο ακριβής στις απαντήσεις της. (Με µια περίοδο δοκιµής-επανελέγχου
δύο εβδοµάδων µόνο, το µέτρο της συνέπειας ήταν λιγότερο από 17%.) Εν συντοµία,
η σύνδεση µεταξύ της πρόκλησης των ερεθισµάτων και των συναισθητικών
απαντήσεων είναι εξαιρετικά σταθερή κατά τη διάρκεια του χρόνου και, όπως θα
παρουσιαστεί αργότερα, δεν µπορεί να εξηγηθεί από την απόδοση µνήµης.
Εκτός από τη συνέπεια και τη διάρκειά της, υπάρχει µια άλλη πτυχή της
συναισθησίας που την καθιστά διαφορετική από άλλα φαινόµενα όπως οι
παραισθήσεις, που είναι παρούσες στις ψυχωτικές διαταραχές. Οι απαντήσεις των
συνασθητικών, είναι τυπικά γενικές. Αντιστοιχούν στις βασικές αντιληπτικές
ιδιότητες όπως το χρώµα, η σύσταση και οι θεµελιώδεις οπτικές µορφές, οι αισθήσεις
αφής, κ.λ.π. Επιπλέον, πολύ συχνά οι συναισθητικές αντιλήψεις, µέσω της
συσχέτισής τους µε το προκαλούµενο ερέθισµα, µπορούν να ενισχύσουν τη µνήµη
των συναισθητικών, χρησιµεύοντας ως πρόσθετα βοηθητικά στοιχεία µνήµης
(Παραδείγµατος χάριν, η συναισθησία αριθµού-χρώµατος µπορεί να τους βοηθήσει
να θυµηθούν αριθµούς τηλεφώνου.)
Ακόµα κι αν ο Cytowic (2002) υποστηρίζει ότι η συναισθητική εµπειρία δεν είναι
ποτέ εικονογραφική ή φορτισµένη µε σηµασιολογικό περιεχόµενο, πρέπει να
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σηµειωθεί ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις συναισθητικών γράµµατος-χρώµατος που,
όταν ακούνε µια λέξη (π.χ., «πίνακας»), µπορούν πραγµατικά να δουν τα γράµµατα
(Π-Ι-Ν-Α-Κ-Α-Σ) συλλαβισµένα µε χρώµα.
Όταν συναισθητικοί περιγράφουν την υποκειµενική εµπειρία τους, µιλούν συχνά για
τα χρώµατα που προβάλλονται επάνω σε έναν γραπτό χαρακτήρα (συναισθησία
γράµµατος-χρώµατος) ή για τις οπτικές οντότητες σε µια «οθόνη» τοποθετηµένες
µερικές ίντσες µπροστά από το πρόσωπο κάποιου (οπτικο-ακουστική συναισθησία).
Ο Cytowic (1993) αναφέρει την περίπτωση ενός συναισθητικού, που βίωσε
αισθήσεις αφής, σε απάντηση σε γευστικό ερέθισµα. Το υποκείµενο συνήθιζε να
αλλάζει τη θέση των χεριών του, προκειµένου να «αντιληφθεί» καλύτερα την
αίσθηση.
Όλες αυτές οι πτυχές επεξηγούν τη «χωρική ποιότητα» των
συναισθητικών αισθήσεων. Εντούτοις, αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι
λιγότερο προφανές εάν εξετάζουµε εκείνους τους ανθρώπους, των οποίων η
συναισθησία είναι πιο κοντά στην οπτική απεικόνιση (“associator synaesthetes”).
Αυτή η ποικιλία της συναισθησίας είναι επίσης απολύτως αυτόµατη, αλλά η
δυνατότητα να εντοπιστεί στο χώρο είναι αβέβαιη, δεδοµένου ότι οι αντιλήψεις, δεν
προβάλλονται εξωτερικά.
Τέλος, µια σειρά συγγραφέων (Milan et al 2007, _ Ward, 2004,_ Cytowic, 2002,
_Ramachandran & Hubbard, 2001b) έχουν υπογραµµίσει τη σχέση της συναισθησίας
µε το συναίσθηµα. Συχνά συναισθητικοί αναφέρονται στη βίωση ευχάριστων
αισθήσεων που συνοδεύουν την συναισθητική αντίληψη και είναι µερικές φορές
παρόµοιες µε το αίσθηµα του «Εύρηκα» (Cytowic, 2002). Περιστασιακά, οι
συναισθητικές αντιλήψεις µπορούν επίσης να συσχετίζονται µε αρνητικά
συναισθήµατα, ιδιαίτερα όταν η συναισθητική αντίληψη είναι ασύµφωνη µε την
εξωτερική πραγµατικότητα. (Παραδείγµατος χάριν, όταν ένας συναισθητικός
γραφήµατος-χρώµατος βλέπει ένα γράµµα τυπωµένο µε ένα διαφορετικό χρώµα από
αυτό του συσχετισµένου δικού του χρωµατισµού.) Ορισµένοι τύποι συναισθησίας
συσχετίζονται άµεσα µε το συναίσθηµα.
Παραδείγµατος χάριν, ο Ρ., ένας συναισθητικός που αναφέρεται από τους Milan et
το al (2007), βίωνε διανοητικά χρώµατα σε απάντηση σε πρόσωπα, ανθρώπινες
φιγούρες και οπτικές σκηνές µε συναισθηµατικό περιεχόµενο.
Κανονικά τα χρώµατα που βιώνονταν ήταν σύµφωνα µε τη συναισθηµατική
αξιολόγηση του Ρ., που αφορούσαν στο εν λόγω πρόσωπο ή οπτικό ερέθισµα.
Ο Ρ., συχνά χρησιµοποιούσε τα συναισθητικά του χρώµατα (photisms), για να
ολοκληρώσει τις απόψεις του για τους ανθρώπους. Πολύ σπάνια, η συναισθητική
«αύρα», που βίωνε ο Ρ., δεν ήταν σύφωνη µε την προσωπική σχέση, που ο Ρ.
διατηρούσε µε ένα πρόσωπο, π.χ. όταν ένας καλός φίλος του «είχε ένα πολύ
δυσάρεστο πράσινο χρώµα». Αυτό το είδος ασυµβατότητας ήταν εξαιρετικά
δυσάρεστο στον Ρ. και συνοδευόταν από αρνητικά συναισθήµατα.
Μερικές παρόµοιες περιπτώσεις έχουν αναφεθεί στη λογοτεχνία και µια που είναι
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, είναι µια έκθεση από την Ward (2004) για τον G.W., ένα
συναισθητικό που βίωσε τα διανοητικά χρώµατα σε απάντηση στα ανθρώπινα
πρόσωπα, τα ονόµατα οικείων του, και σε φορτισµένες συναισθηµατικά λέξεις.
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1.3. Η υποθέσεις σχετικά µε την φύση της συναισθησίας:
Προσυνειδητή και αισθητηριακή ή συνειδητή και εννοιολογική;
Εάν κάποιος επικεντρώσει το βλέµµα, στον κεντρικό σταυρό στο σχήµα 9Α, θα
µπορέσει να διακρίνει τον αριθµό 5 που βρίσκεται στην οπτική του περιφέρεια.
Εντούτοις, εάν ο ίδιος αριθµός περιβάλλεται από τους περισπασµούς(σχήµα 9B),
είναι ουσιαστικά αδύνατο να προσδιοριστεί (Bouma, 1970). Αυτή η επίδραση, που
καλείται «συσσώρευση»,(“crowding”) είναι ένα αποτέλεσµα της υπερφόρτωσης της
προσοχής, λόγω των περισπασµών Αρκετά αντίθετα προς τα δεδοµένα που
λαµβάνονται µε «φυσιολογικά» υποκείµενα, δύο συναισθητικοί που µελετήθηκαν
από τους Ramachandran και Hubbard (2001b) και που εξετάστηκαν σε µια δοκιµασία
µε την ίδια αντιληπτική «συσσώρευση» προσδιόρισαν εύκολα τον «αόρατο» αριθµό.
Όπως αποδεικνύεται από τις λεκτικές εκθέσεις τους, ήταν σε θέση να συναγάγουν την
ταυτότητα αριθµού µέσω του «φωτισµού» του χρώµατος, που προβλήθηκε πάνω στο
γράφηµα. Αυτό το αποτέλεσµα είναι ανάλογο µε αυτό που παρατηρείται στα µησυναισθητικά υποκείµενα όταν χρωµατίζεται πραγµατικά ο στόχος-γράφηµα (Kooi et
al, 1994), και προτείνει ότι η συναισθητική χρωµατική αντίληψη εµφανίζεται σε ένα
προσυνειδητό επίπεδο, προτού να πραγµατοποιηθεί η επίδραση «συσσώρευσης.»

Σχήµα 9: Ο στόχος συσσώρευσης, που εφαρµόζεται στους συναισθητικούς από τους
Ramachandran και Hubbard (2001b), προτείνει ότι η επαγωγή των «φωτισµών»
προηγείται του συνειδητού προσδιορισµού των γραφηµάτων.

Τα στοιχεία που παρέχονται από τους Smilek et το al., (2001) ακολουθούν την ίδια
κατεύθυνση. O συναισθητικός C εκτέλεσε µια άσκηση προσδιορισµού αριθµού, που
συνίστατο στην ονοµασία ενός αριθµού που παρουσιάστηκε εν συντοµία σε µια
οθόνη υπολογιστών. Όταν τα γραφήµατα τοποθετήθηκαν σε ένα φόντο ενός
διαφορετικού χρώµατος από το σχετικό «φωτισµού» (δηλ., ασυµφωνία), οι
απαντήσεις του C ήταν σηµαντικά γρηγορότερες, απ’ό,τι σε ένα φόντο µε σύµφωνη
κατάσταση χρώµατος. Είναι δύσκολο να θεωρηθεί ότι ο «φωτισµός» θα επηρέαζε τον
προσδιορισµό αριθµού µε τέτοιο τρόπο, εάν είχε εµφανιστεί µετά από τη συνειδητή
αναγνώριση του γραφήµατος.
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Εντούτοις, δεν είναι όλα τα στοιχεία σύµφωνα µε τη υπόθεση της «προσυνειδητής
συναισθησίας». Οι Mattingley et al (2001) υπέβαλαν 15 λεκτικούς συναισθητικούς
σε δύο ασκήσεις πρωταρχικής γόµωσης χρώµατος (priming tasks).
Στην πρώτη, παρουσίασαν ένα γράφηµα κατά τη διάρκεια 28 ή 56 ms και
ακολουθούµενο αµέσως από µια µάσκα-κάλυµµα, προκειµένου να εξαλειφθεί ο
συνειδητός προσδιορισµός του χαρακτήρα. Ο στόχος των συµµετεχόντων ήταν να
ονοµάσουν το χρώµα ενός τετράγωνου µπαλώµατος (patch) που εµφανίστηκε στην
οθόνης, αµέσως µετά, από το καλυµµένο µε τη µάσκα ερέθισµα (prime). Εάν τα
συναισθητικά χρώµατα είχαν εµφανιστεί πριν από τη συνειδητή αναγνώριση του
καλυµµένου χαρακτήρα, θα είχαν επηρεάσει την ονοµασία του χρώµατος,
διευκολύνοντας τον προσδιορισµό χρώµατος, όταν ο «φωτισµός» του γραφήµατος
και το µπάλωµα χρώµατος ήταν της ίδιας απόχρωσης.
Εντούτοις, κανένα από τα υποκείµενα δεν παρουσίασε οποιαδήποτε συναισθητική
επίδραση γόµωσης χρώµατος, αλλά παρουσίασαν την «κλασσική» γόµωση σε µια
δοκιµασία προσδιορισµού γραµµάτων. (Σε µιά δεύτερη δοκιµασία, έπρεπε να
προσδιορίσουν ένα άλλο γράφηµα, που παρουσιάστηκε, µετά από τον καλυµµένο
χαρακτήρα.) Όπως αναµένεται, στους συναισθητικούς, οι χρόνοι αντίδρασης ήταν
γρηγορότεροι όταν ο στόχος-γράφηµα και η γόµωση ήταν ίδιοι. Αυτό καταδεικνύει
ότι ακόµα κι αν ο χρόνος παρουσίασης του γραφήµατος των 28 ή 56 msec ήταν
επαρκής, για να παραγάγει την υποσυνείδητη «κλασσική» γόµωση , πιθανότατα δεν
οδήγησε στην επαγωγή συναισθητικών χρωµάτων.
Βάσει αυτών των συµπερασµάτων, οι συγγραφείς πρότειναν ότι «τα συναισθητικά
χρώµατα τυπικά προκύπτουν, µόνο για τους επαγωγείς που αντιπροσωπεύονται σε
συνειδητά επίπεδα της οπτικής επεξεργασίας» (Rich & Mattingley, 2002). Επιπλέον,
σε µια πιό πρόσφατη σειρά πειραµάτων οι Mattingley et al., (2006) επίσης
κατέδειξαν ότι όταν οι γοµώσεις παρουσιάζονται αρκετό χρόνο, ώστε να παράγουν
συνειδητές αντιλήψεις του χρώµατος, η µείωση του συνόλου της διαθέσιµης
προσοχής για να επεξεργαστεί το συναισθητικό επαγωγέα, µειώνει αρκετά τα
αποτελέσµατα της γόµωσης. Από τα παραπάνω δεδοµένα, φαίνεται οτι η συνειδητή,
εκλεκτική προσοχή στο ερέθισµα, µπορεί να διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο στη
συναισθησία.
Η διαµάχη εάν ο συνειδητός προσδιορισµός των συναισθητικών επαγωγέων είναι ή
όχι απαραίτητος για να εµφανιστεί η συναισθησία, συσχετίζεται πολύ µε µια διαµάχη
σχετικά µε την αντιληπτική εναντίον της εννοιολογικής φύσης των συναισθητικών
ώσεων. Ενώ µερικοί προτείνουν ότι η αναγνώριση αυτή καθαυτή του λεκτικού
ερεθίσµατος σαν ένα, είναι απαραίτητος όρος για να προκύψουν τα συναισθητικά
χρώµατα, άλλες µελέτες φαίνονται να ακολουθούν την αντίθετη κατεύθυνση,
υπερασπίζοντας ότι τα συναισθητικά χρώµατα είναι µια άµεση απάντηση στα
αντιληπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του επαγωγέα. Τουλάχιστον σε µερικούς
συναισθητικούς, τα συναισθητικά χρώµατα παράγουν αποτελέσµατα, που τυπικά
παρατηρούνται µε τα πραγµατικά χρώµατα: µπορούν να παρέχουν µια εισαγωγή στην
προφανή αντίληψη κινήσεων (Ramachandran & Azoulai, 2006 _Ramachandran &
Hubbard, 2002), να παράγουν ένα McCollough color after-effect (αντιστροφή
χρωµάτων, µετά από την έκθεση στα χρώµατα) (Blake, Palmeri, Marois et al., 2005)
ή να επηρεαστούν από τις αλλαγές στις φυσικές ιδιότητες του επαγωγέα, όπως η
αντίθεση, η εκκεντρικότητα (όσον αφορά την κεντρική όραση), και το ποσοστό
συχνότητας διαδοχικά εµφανιζοµένων γραφηµάτων (Ramachandran και Hubbard,
2001a, 2001b).
Αφ' ετέρου, το γεγονός ότι οι συναισθητικοί γραφήµατος-χρώµατος βιώνουν τα
συναισθητικά χρώµατα, µε σπάνια τυπογραφικά στοιχεία ή ακόµα και µε τη γραφή,
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καταδεικνύει τη σηµασία της γνωστικής ερµηνείας των γραφηµάτων πολύ
περισσότερο από τα οπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατά τους, ανά sec.
Συµπερασµατικά, η συναισθησία αποτελεί αισθητήριο φαινόµενο ή όχι;
Αρχικά, θα ότι ήταν απαραίτητο να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στη διαφοροποίηση µεταξύ:
• χαµηλότερης και υψηλότερης καθώς επίσης και
• της συναισθησίας προβολής και συσχετισµού.
Προκειµένου να υπερνικηθούν οι ασυνέπειες είναι ουσιαστικό να ληφθεί υπόψη και
να ελεγχθεί, η παρουσία διαφορετικών µορφών της συναισθησίας στα πειραµατικά
σχέδια. Τα διαθέσιµα στοιχεία προτείνουν, ότι ο βαθµός εξάρτησης, είτε στις
αντιληπτικές είτε εννοιολογικές πτυχές δεν είναι ο ίδιος, για όλους τους
συναισθητικούς και µπορεί επίσης να ποικίλει στις διαφορετικές µορφές ερεθισµάτων
(π.χ., προφορικές λέξεις έναντι των γραπτών λέξεων) στον ίδιο συναισθητικό.
Αφετέρου, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά χωρικά πλαίσια
αναφοράς που προκαλούνται από συναισθητικούς, όπως προτείνεται από τους Ward
et al,(2008) Τέλος, αυτό που πρέπει να σηµειωθεί είναι ότι οι διχοτοµικές κατηγοριοποιήσεις των γνωστικών διαδικασιών (όπως ασυνείδητος έναντι συνειδητού,
αντιληπτικός έναντι εννοιολογικού ή προ– έναντι της µετα-διαδικασίας της
προσοχής) είναι ενδεχοµένως πάρα πολύ απλοϊκές να αποτελέσουν τα
συµπεριφοριστικά στοιχεία των συναισθητικών (Ramachandran & Hubbard, 2005).
Ακόµη και σε εκείνες τις σπάνιες περιπτώσεις συναισθητικών γραφήµατοςχρώµατος, που παρουσιάζουν τυπικά αισθητηριακά µοτίβα στην έκφραση της
συµπεριφοράς τους, είναι λογικό να αναµένεται τουλάχιστον κάποια επιρροή των
εννοιολογικών διαδικασιών. Είναι δύσκολο να θεωρηθεί ότι η συναισθησίαχρώµατος, της οποίας η προέλευση συσχετίζεται στενά µε την απόκτηση των
δεξιοτήτων ανάγνωσης, είναι µια καθαρώς αισθητήρια διαδικασία, ανεξάρτητη από
τη λεκτική γνώση. Στην πραγµατικότητα, το συναισθητικό χρώµα των διφορούµενων
ερεθισµάτων (π.χ., το «Ο» στο 9Ο89 και στην λέξη LOVE) τυπικά αλλάζει
σύµφωνα µε το περιβάλλον λεκτικό πλαίσιο (Dixon et al., 2006 _Ramachandran &
Hubbard, 2003a). Το ερώτηµα προς απάντηση που είναι εάν αυτό και άλλα παρόµοια
αποτελέσµατα είναι η συνέπεια µιας από επάνω προς τα κάτω διαµόρφωσης,(top
down modulation) όπως προτείνεται από τους Ramachandran & Hubbard (2001b), ή
εάν τα συναισθητικά χρώµατα προκύπτουν µόνο µόλις προσδιοριστεί το γράφηµα,
όπως υποστηρίζεται από τους Mattingley et al. (2001).
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1.4. Η λειτουργία του συναισθητικού εγκεφάλου
Σχήµα 10: Περιοχές που ενεργοποιούνται
στην συναισθησία γραφήµατος-χρώµατος.
Πράσινο:περιοχή αναγνώρισης
γραφήµατος. Κόκκινο:οπτική περιοχή V4

Η πρώτη µελέτη του συναισθητικού εγκεφάλου, που πραγµατοποιήθηκε από τους
Cytowic και Wood (1982), υποστήριξε την υπόθεση, ότι η νευρωνική λειτουργία
των συναισθητικών ήταν διαφορετική, από αυτήν ενός «κανονικού» ανθρώπου.
∆υστυχώς, απροσδόκητες περιπλοκές προκύπτουν, εξαιτίας του γεγονότος, ότι το
µόνο υποκείµενο αυτής της έρευνας, παρουσίασε πρόσθετη ανώµαλη εγκεφαλική
δραστηριότητα, ακόµα και όταν δεν βίωνε συναισθησία. Αυτό το γεγονός κατέστησε
την ερµηνεία των στοιχείων αρκετά προβληµατική. Η επιστηµονική κοινότητα θα
έπρεπε να περιµένει περισσότερο από µια δεκαετία, για τα νέα και πιό εξειδικευµένα
δεδοµένα νευροαπεικόνισης.
Το 1995 οι Paulesu et το al., εξέτασαν 6 γυναίκες µε ακουστική λεκτική-χρωµατική
συναισθησία σε έναν ανιχνευτή τοµογραφίας εκποµπής ποζιτρονίων (PET). Κατά τη
διάρκεια της έκθεσης των συναισθητικών σε προφορικές λέξεις, παρατηρήθηκε
νευρωνική δραστηριότητα στις οπτικές περιοχές (οπίσθιος κατώτερος κροταφικός
φλοιός και βρεγµατο-ινιακή σύνδεση). Αυτό έπρεπε να αναµένεται εάν, όπως έχει
υποτεθεί, η συναισθησία ήταν ένα αντιληπτικό φαινόµενο παρά ένα αποτέλεσµα των
συσχετισµών «υψηλότερου» επιπέδου.(βλ. Ramachandran & Hubbard, 2001b,
2003b_ Hubbard & Ramachandran, 2005).
Με έκπληξη διαπιστώθηκε ότι, η δραστηριότητα στην περιοχή που είναι υπεύθυνη
για την επεξεργασία χρώµατος στους ανθρώπους, (V4/V8) δεν προσέγγισε τη
στατιστική σηµαντικότητα. Σε κάθε περίπτωση, η µελέτη των Paulesu et al.,(1995)
παρέχει µια πρώτη ευδιάκριτη ένδειξη, ότι η εγκεφαλική λειτουργία των
συναισθητικών υποκειµένων ήταν διαφορετική, από αυτήν των «κανονικών
υποκειµένων», της οµάδας ελέγχου. Οι οπτικές περιοχές των µη-συναισθητικών, δεν
έδωσαν καµία απάντηση στον ίδιο ακουστικό ερεθισµό.
Οι µεταγενέστερες µελέτες χρησιµοποίησαν πιό εξειδικευµένη τεχνολογία που
επέτρεψε την περαιτέρω πρόοδο στην κατανόηση της λειτουργικής νευροανατοµίας
της συναισθησίας. Οι Weiss et το al., (2001) εργάστηκαν µε τον R.S., έναν λεκτικόχρωµατικό συναισθητικό που βίωνε συναισθητικά χρώµατα, σε απάντηση στα
ονόµατα των ανθρώπων που ήξερε. Όταν ο R.S. εκτιθόταν σε τέτοια ερεθίσµατα, ο
λειτουργικός µαγνητικός τοµογράφος (fMRI) αποκάλυψε µια διµερή δραστηριότητα
στην περιοχή V4, µια ενεργοποίηση του έξω-ραβδωτού οπτικού φλοιού, καθώς
επίσης και του οπίσθοσπληνικού φλοιού (η περιοχή που συνδέεται συνήθως µε το
αίσθηµα οικειότητας προσώπων).
Οι Νunn et al.,(2002) υπέβαλλαν λεκτικο-χρωµατικούς συναισθητικούς σε ένα
πείραµα, όπου παρουσιάζονταν σ’αυτούς προφορικές λέξεις, ψευδο-λέξεις (δηλ.
ανύπαρκτες συλλαβές-χωρίς νόηµα) και ενιαίοι καθαροί τόνοι. Μια τοµογραφία
fMRI παρουσίασε αυξανόµενη δραστηριότητα στην περιοχή χρώµατος του αριστερού
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ηµισφαιρίου (V4/V8) κατά το άκουσµα των λέξεων, αλλά όχι κατά το άκουσµα των
ψευδο-λέξειων ή των τόνων.Ο σχεδιασµός του Nunn περιέλαβε µια οµάδα ελέγχου
από µη-συναισθητικούς, οι οποίοι έλαβαν εκτενή εκπαίδευση στο συσχετισµό των
συγκεκριµένων λέξεων µε αποχρώσεις χρωµάτων. Σε αντίθεση µε τους
συναισθητικούς, αυτοί οι συµµετέχοντες δεν παρουσίασαν οποιαδήποτε
δραστηριότητα στις περιοχές χρώµατος του εγκεφάλου, όταν απεικονίστηκαν
χρώµατα σε απάντηση στις λέξεις. Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε την
προηγούµενη έρευνα, που δεν παρουσιάζει καµία δραστηριότητα στις οπτικές
περιοχές V1 ή V2, και προτείνει ότι η επεξεργασία στις προηγούµενες οπτικές
περιοχές δεν είναι απαραίτητη για να βιωθεί οπτική συναισθησία.
Η µόνη µελέτη που δεν είναι σύµφωνη µε την προαναφερθείσα υπόθεση,
δηµοσιεύθηκε από τους Aleman et al., (2001), οι οποίοι ανίχνευσαν τη
δραστηριότητα στη V1 περιοχή ενός λεκτικο-χρωµατικού συναισθητικού που
εκτέθηκε σε προφορικές λέξεις. Εντούτοις, αυτό φαίνεται να είναι ένα αποµονωµένο
αποτέλεσµα που έφθασε µόνο σε οριακά επίπεδα σηµαντικότητας.
Ουσιαστικά όλη η έρευνα επισηµαίνει τη σηµασία της περιοχής επεξεργασίας
χρώµατος (V4/V8) για την παραγωγή ή/και τη βίωση των συναισθητικών χρωµάτων
(Sperling et al., 2006). Προκειµένου να ερευνηθεί ο βαθµός συµµετοχής αυτού,
καθώς επίσης και άλλων περιοχών εγκεφάλου, οι Hubbard et το al. (2005)
συνδύασαν µια τοµογραφία fMRI µε συµπεριφοριστικά µέτρα (π.χ. δοκιµασία
«συσσώρευσης») σε µια µελέτη µε 6 συναισθητικούς γραφήµατος-χρώµατος και 6
υποκείµενα οµάδας ελέγχου. Όταν σύγκριναν τα συµπεριφοριστικά στοιχεία και τα
στοιχεία fMRI, βρήκαν έναν σηµαντικό συσχετισµό, µεταξύ του βαθµού
ενεργοποίησης στις οπτικές περιοχές (ιδιαίτερα την hV4) και της απόδοσης στη
δοκιµασία «συσσώρευσης». Τα αποτελέσµατα συσχετίστηκαν µεταξύ των δύο
συµπεριφοριστικών δοκιµασιών, επίσης. Με άλλα λόγια, εκείνοι οι συναισθητικοί
που έφθασαν στα καλύτερα αποτελέσµατα στη δοκιµασία συσσώρευσης και στις
δοκιµασίες αισθητηριακού διαχωρισµού (pop-out tests) παρουσιάζουν επίσης
υψηλότερη νευρωνική δραστηριότητα στην περιοχή χρώµατος
(V4) όταν εκτίθεται στους συναισθητικούς επαγωγείς (σχήµα 11).
Σχήµα 11: Τα
υποκείµενα αυτού του
πειράµατος
νευροαπεικόνισης,
εκτέθηκαν σε αχρωµατικά
ερεθίσµατα-γραφήµατα.
Μια παραγωγή fMRI
παρουσιάζει απόψεις των
κοιλιών των δύο
διογκωµένων εγκεφάλων.
Η περιοχή V4, αρµόδια
για την επεξεργασία.
χρώµατος, είναι υποδειγµένη µε κόκκινο και η περιοχή επεξεργασίας γραφήµατος,
υποδεικνύεται µε µπλε. Και στα δύο υποκείµενα υπάρχει ενεργοποίηση στην περιοχή
γραφήµατος αλλά µόνο ο συναισθητικός παρουσιάζει δραστηριότητα V4. (Hubbard et
το al.,2005)
Αυτό το αποτέλεσµα συµφωνεί µε την ιδέα οτι οι συναισθητικοί,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που έχουν το ίδιο είδος συναισθησίας, είναι
ετερογενής οµάδα µε σηµαντικές διατοµικές διαφορές. Είναι πιθανό ότι η
ενεργοποίηση των οπτικών περιοχών να είναι ισχυρότερη σε εκείνους τους
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συναισθητικούς που αντιλαµβάνονται τα συναισθητικά χρώµατα τους σαν να
προβάλλονται εξωτερικά. Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, σε µια πρόσφατη έκθεση οι
Rouw & Scholte, (2007) αναφέρθηκαν σε δοµικές διαφορές στη νευρωνική
συνδετικότητα µεταξύ του συναισθητικού «συσχετισµού» (associator) και
«προβολής» (projector). Κατ' αρχάς, µε τη βοήθεια ακολουθίας απεικόνισης τανυστή
διάχυσης (diffusion tensor imaging –DTI) οι ερευνητές έχουν δείξει ότι η
συναισθησία συνδέεται µε την αυξανόµενη (ή συνεπέστερη) συνδετικότητα, στην
δοµή της λευκής ουσίας σε διάφορες θέσεις στον εγκέφαλο (κατώτερος κροταφικός
φλοιός, βρεγµατικός και µετωπιαίος φλοιός). Επιπλέον, παρατήρησαν ότι οι
συναισθητικοί γραφήµατος-χρώµατος µε το ισχυρότερο αυξανόµενο σήµα DTI στον
κατώτερο κροταφικό φλοιό (δίπλα στην ατρακτοειδή έλικα) ήταν συναισθητικοί
«προβολής» παρά «συσχετισµού».
Εν περιλήψει, ο όγκος από τα στοιχεία δείχνει ότι τουλάχιστον σε µερικούς
συναισθητικούς, η εµπειρία των συναισθητικών χρωµάτων µοιάζει µε την αντίληψη
για τα πραγµατικά χρώµατα, και σε υποκειµενικό αλλά και σε νευρολογικό επίπεδο.
Ακόµα, όπως οι πιό πρόσφατες µελέτες προτείνουν (Rouw & Scholte, 2007_ Rich
et al., 2006_ Hubbard et al., 2005), οτι η εµπλοκή των οπτικών περιοχών στη
συναισθησία δεν είναι εξίσου ισχυρή σε όλα τα άτοµα. Επιπλέον, σύµφωνα µε την
προαναφερθείσα µελέτη από Rouw & Scholte (2007), η υπερσυνδετικότητα της
λευκής ουσίας είναι παρούσα όχι µόνο στις κατώτερες κροταφικές οπτικές περιοχές,
αλλά και στους βρεγµατικούς και µετωπιαίους φλοιούς. Περισσότερη έρευνα θα
απαιτούταν, για να αποκαλύψει τη σχέση µεταξύ αυτών των δοµικών ανωµαλιών και
της ενεργοποίησης εγκεφάλου που οδηγεί στην συναισθητική αντίληψη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
1.1. Προέλευση της συναισθησίας και τα τρέχοντα νευρογνωστικά πρότυπα
Πρίν παρουσιασθούν τα κύρια νευρογνωστικά πρότυπα, είναι απαραίτητο, να
αναφερθεί µια σειρά στοιχείων σχετικά µε την υπόθεση του γενετικού υπόβαθρου της
συναισθησίας. Παρά τη σχετική σπανιότητα των µελετών που ερευνούν την επίπτωση
και την κληρονοµικότητα της συναισθησίας, οι περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν
ότι η ιδιοπαθής συναισθησία τείνει να «τρέχει» στις οικογένειες (π.χ., Galton, 1880_
Baron-Cohen et al., 1996_ Rich et al, 2005). Το γεγονός αυτό και µόνο, επισηµαίνει
µια πιθανή γενετική αιτία της συναισθησίας. Οι προηγούµενες έρευνες για την
επίπτωση της συναισθησίας, πρότειναν ένα κυρίαρχο γνώρισµα συνδεµένο µε το Χχρωµόσωµα (Bailey & Johnson, 1997), που σε συνδιασµό µε µια πιθανή αύξηση της
αντρικής θνησιµότητας, θα εξηγούσε την υψηλότερη συχνότητα αυτής της
κατάστασης στις γυναίκες (Baron-Cohen et al., 1996_ Rich et al, 2005_ Ward &
Simner, 2005).
Εντούτοις, η τελευταία πρόταση, βασισµένη στη άνιση αναλογία αντρών-γυναικών,
έχει τεθεί υπό αµφισβήτηση από µια πρόσφατη µελέτη από τους Simner et το al.,
(2006), τα οποία εκθέτουν ένα σχεδόν τέλεια ίσο ποσοστό αρσενικών και θηλυκών
συναισθητικών (1.1:1). Στην πραγµατικότητα, η µελέτη των Ward & Simner (2006)
µε 85 συναισθητικές οικογένειες δεν ανακάλυψε οποιαδήποτε απόδειξη της
υποτιθέµενης αντρικής θνησιµότητας.
Ακόµα, ακόµα κι αν η απουσία προκατάληψης φύλων επιβεβαιώνεται, η υψηλότερη
συχνότητα της συναισθησίας µεταξύ των συγγενών παρέχει ένα ισχυρό επιχείρηµα
υπέρ της γενετικής επιδρασης. Η κληρονοµικότητα της συναισθησίας µπορεί να είναι
ακόµη πιο σύνθετη από ό,τι ήταν αναµενόµενο στο παρελθόν. Παραδείγµατος χάριν,
οι Smilek et το al. (2002, 2005) έχουν αναφέρει ήδη δύο περιπτώσεις µονοζυγωτών
διδύµων (δύο δίδυµες αδελφές και δύο δίδυµοι αδελφοί) που είναι ασύµφωνοι για
συναισθησία. Αυτά τα συµπεράσµατα εγείρουν σοβαρά ερωτηµατικά, σχετικά µε τις
προηγούµενες υποθέσεις, ότι η συναισθησία είναι απλά ένα Χ-συνδεµένο κυρίαρχο
γνώρισµα.
Εάν η γενετική υπόθεση για τη συναισθησία είναι σωστή, σηµαίνει ότι η
διεισδυτικότητα του γενοτύπου για τη συναισθησία, είναι πιθανώς ελλιπής (Smilek et
al., 2005) και µη ικανοποιητική από µόνη της, ως αιτία της συναισθητικής
κατάστασης. Να σηµειωθεί οτι η ανακάλυψη των αρσενικών µονοζυγωτών δίδυµων,
ασύµφωνων για συναισθησία, έρχεται σε αντίθεση επίσης, µε µια προηγούµενη
υπόθεση των Smilek et το al (2002), βασισµένη σε µια µελέτη των θηλυκών
µονοζυγωτών διδύµων, ότι η ασυµφωνία της συναισθησίας, στις µονοζυγωτές
δίδυµους οφείλεται στην Χ-αδρανοποίηση.
Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συγκεντρώνονται ως εδώ, η συµµετοχή της
γενετικής στην ανάπτυξη της συναισθησίας, παραµένει ακόµα ένα ανοικτό ζήτηµα.
Κατ’ αρχάς, ποιος είναι ο µηχανισµός της γενετικής µετάδοσης της συναισθησίας και,
δεύτερον, πώς το υποτιθέµενο γονίδιο (ή γονίδια) έχει επιπτώσεις στη
νευροανατοµία, προκαλώντας αυτήν την αισθητήρια αλλαγή; Σε σχέση µε τη δεύτερη
ερώτηση, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις σύγχρονες θεωρίες σχετικά µε το νευρωνικό
µηχανισµό µέσω του οποίου µια κανονική αισθητηριακή υποκίνηση οδηγεί στην
εµπειρία των συναισθητικών χρωµάτων. Λόγω της σχετικά υψηλότερης επικράτησης
και της διαθεσιµότητας των συναισθητικών γραφήµατος-χρώµατος, και τα τρία
πρότυπα που παρουσιάζονται εδώ, σε γενικές γραµµές, αναφέρονται σε αυτήν την
µορφή του φαινοµένου.
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1.2. Συναισθησία και «διαγώνια ενεργοποίηση» (“crossed wires”)
Η κεντρική ιδέα όλων των πρόσφατων νευρογνωστικών προτύπων της
συναισθησίας είναι η διατύπωση κάποιου είδους ανώµαλης επικοινωνίας στον
εγκέφαλο. Εάν οι συγκεκριµένες φλοιώδεις περιοχές, των οποίων η συνδετικότητα
είναι περιορισµένη σε έναν κανονικό εγκέφαλο, εγκατέστησαν ενεργές συνδέσεις,
αυτό θα µπορούσε να παράγει αισθήσεις άκρου φαντάσµατος (“phantom sensations”)
αισθήσεις χαρακτηριστικές για τη συναισθησία (Baron- Cohen et al., 1993). Ο
ελλοχεύων µηχανισµός µπορεί να είναι παρόµοιος µε αυτόν που παρουσιάζεται σε
ακρωτηριασµένους ασθενείς. Η αναδιοργάνωση του φλοιού, µετά από τον
ακρωτηριασµό προκαλεί συχνά αισθήσεις αφής σε ένα ανύπαρκτο άκρο
(Ramachandran et al., 1992). Αυτό το φαινόµενο ενέπνευσε τους Ramachandran και
Hubbard, οδηγώντας τους να αναπτύξουν ένα
τοπικό πρότυπο διαγώνιας
ενεργοποίησης που αποτελεί την εµφάνιση των συναισθητικών χρωµάτων στους
συναισθητικούς λέξης-χρώµατος (Ramachandran & Hubbard, 2001b, _ Hubbard &
Ramachandran, 2005).
Κατά την µελέτη της συναισθησίας γραφήµατος-χρώµατος, οι ερευνητές
συνειδητοποίησαν ότι η περιοχή επεξεργασίας χρώµατος (V4) και η οπτική περιοχή
αρµόδια για τον προσδιορισµό των γραφηµάτων, βρέθηκαν στην ίδια περιοχή του
εγκεφάλου, την ατρακτοειδή έλικα. Εάν οι νευρώνες από αυτές τις περιοχές άρχισαν
να επικοινωνούν, η αναµενόµενη υποκειµενική παραγωγή θα ήταν η εµπειρία
χρωµάτων, επάνω στη θέα γραφηµάτων. Η ερώτηση είναι: γιατί και πώς αυτές οι
διασυνδέσεις θα προέκυπταν µεταξύ των φλοιωδών περιοχών που επεξεργάζονται τις
απολύτως διαφορετικές πτυχές της οπτικής εισόδου;
Κατά τη διάρκεια της εγκεφαλικής ωρίµανσης, ο ανθρώπινος εγκέφαλος περνά από
µια φάση «καθαρισµού», στο σχηµατισµό των λειτουργικών νευρικών κυκλωµάτων,
όπου ένας αριθµός από περιττές ή/και άχρηστες διαβάσεις εξαλείφονται µέσω µιας
διαδικασίας που καλείται «περικοπή του νευράξονα». Εάν µια γενετική µεταλλαγή
προκάλεσε µια αποτυχία της περικοπής σε συγκεκριµένες φλοιώδεις περιοχές, αυτές
οι προγενέθλιες συνδέσεις θα ενέµεναν στον ενήλικο εγκέφαλο και τελικά θα
οδηγούσαν σε ασυνήθιστες αισθητηριακές αλλαγές. Παραδείγµατος χάριν, στην
περίπτωση της συναισθησίας γραφήµατος-χρώµατος οι νευρωνικές συνδέσεις µεταξύ
V4 και της περιοχής επεξεργασίας του γραφήµατος, θα ήταν πιο πολυάριθµες απ'ό,τι
σε µη-συναισθητικούς. Το γεγονός ότι αυτές οι δύο περιοχές εγκεφάλου είναι η µια
κοντά στην άλλη, αυξάνει την πιθανότητα της αµοιβαίας νευρωνικής επικοινωνίας.
Εκτός από τα στοιχεία που καταδεικνύουν την επίδραση της περιοχή V4 στη
λεκτική-χρωµατική συναισθησία, οι ερευνητές αναφέρονται στην ανακάλυψη των
προαναφερθέντων συνδέσεων, στους εµβρυϊκούς πιθήκους. Οι Kennedy et το al.,
(1997) βρήκαν τις νευρωνικές διαβάσεις µεταξύ των κατώτερων κροταφικών
περιοχών και της V4 περιοχής στον προγενέθλιο εγκέφαλο του πίθηκου macaque.
Χάρη στη διαδικασία της περικοπής του νευράξονα, στα ενήλικα ζώα το ποσοστό
των νευρωνικών προσαγωγών από τις υψηλότερες περιοχές προς την V4, µειώνεται
ριζικά.
Οι Ramachandran και Hubbard,(2001b, 2005). προτείνουν ότι στους ανθρώπους µια
γενετική µεταλλαγή θα µπορούσε να οδηγήσει στην ελαττωµατική περικοπή
νευράξονα στην ατρακτοειδή έλικα και συνεπώς στην ανώµαλη συνδεσιµότητα στον
ενήλικο εγκέφαλο. Κατά συνέπεια, τα συναισθητικά χρώµατα θα ήταν το αποτέλεσµα
της περιοχής επεξεργασίας χρώµατος, που ενεργοποιείται µέσω των συνδέσεων που
δηµιουργούνται στην περιοχή που είναι αρµόδια για την επεξεργασία γραφηµάτων.
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν εναλλακτικά θεωρητικά πρότυπα που εµπίπτουν
στο σχέδιο της «διαγώνιας ενεργοποίησης» επίσης. Οι Rich και Mattingley (2002)
πρότειναν, ότι σε συναισθητικούς γραφήµατος –χρώµατος, ήταν παρούσες, σε πιό
πρόσφατα επίπεδα της ιεραρχίας επεξεργασίας, µοναδικές λειτουργικές συνδέσεις.
Συγκεκριµένα, µεταξύ της ρυθµιστικής µονάδας της αναγνώρισης γραµµάτων και των
ρυθµιστικών µονάδων
της κατηγοριοποίησης χρώµατος και της συνολικής
αντίληψης του χρώµατος. Ακόµα κι αν η έλλειψη ανατοµικής ιδιοµορφίας, καθιστά
αυτήν την υπόθεση δύσκολη να εξεταστεί µε τη χρήση τεχνικών νευροαπεικόνισης,
τα πρόσφατα στοιχεία από τους Rich et το al., (2006) δίνουν κάποια στήριξη στην
τελευταία υπόθεση. Σε σειρά πειραµάτων τους, που περιλαµβάνει δοκιµασίες
συνολικής αντίληψης χρώµατος,καθώς επίσης και την έκθεση σε συναισθητικούς
επαγωγείς, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τα συναισθητικά χρώµατα συνδέθηκαν µε
τη δραστηριότητα fMRI του αριστερού µέσου γλωσσικού έλικα, στους
συναισθητικούς γραφήµατος-χρώµατος.
Αυτή η περιοχή είναι γνωστό οτι εµπλέκεται στις δοκιµασίες που απαιτούν την
ανάκτηση της γνώσης χρώµατος, όπως η ονοµασία του χρώµατος ενός αντικειµένου
(Martin et al, 1995). Αφ' ετέρου, καµία σηµαντική δραστηριότητα στην περιοχή V4
δεν καταχωρήθηκε κατά τη διάρκεια της εµπειρίας συναισθητικών χρωµάτων.
Προφανώς τα αποτελέσµατα έρχονται σε αντίθεση µε τις προηγούµενες έρευνες
νευροαπεικόνισης (Hubbard et al., 2005 _Nunn et al., 2002_ Sperling et al., 2006)
που υπογράµµισαν το ρόλο της περιοχής V4/V8 για την παραγωγή των
συναισθητικών χρωµάτων.
Αφ’ ετέρου, είναι πιθανό ότι οι διατοµικές διαφορές που παρατηρούνται στους
συναισθητικούς, στο συµπεριφοριστικό και φαινοµενολογικό επίπεδο, µπορούν
επίσης να συνυπολογιστούν για τις διαφορές στον συσχετισµό εγκέφαλοςσυµπεριφορά (Hubbard et al., 2005). Πράγµατι, θα ήταν ενδιαφέρον εάν οι Rich et
al., (2006)
είχαν διευκρινήσει, εάν τα πειραµατικά υποκείµενά τους ήταν
συναισθητικοί «προβολής» ή «συσχετισµού» . Είναι πιθανό ότι για τους
συναισθητικούς «συσχετισµού», η διαγώνια-ενεργοποίηση να περιλαµβάνει τις
υψηλότερες οπτικές περιοχές, σχετικές µε περισσότερες αφηρηµένες ιδιότητες των
χρωµάτων, ενώ η συναισθητική εµπειρία των «προβολέων» να στηρίζεται στις
περιοχές που ενεργοποιούνται νωρίτερα κατά τη διάρκεια της οπτικής επεξεργασίας.
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1.3. Άρση αναστολής των από επάνω προς τα κάτω συνδέσεων
Σχετικά µε την υπόθεση, των ανώµαλων νευρικών διαβάσεων στη συναισθησία, δεν
συµφωνούν, όλοι οι ερευνητές,. Οι Grossenbacher και Lovelace (2001) βεβαιώνουν,
ότι για να ερµηνεύσουν την συναισθητική αντίληψη, είναι αρκετό να αναλογιστούµε
τη λειτουργία ενός (δοµικά) κανονικού εγκεφάλου. Όπως οι ερευνητές επισηµαίνουν
σωστά, η συναισθητική εµπειρία έχει αναφερθεί από τα ειδάλλως µη-συναισθητικά
άτοµα που ήταν κάτω από την επιρροή των παραισθησιογόνων. Η επεξεργασία της
αισθητήριας εισαγωγής προχωρεί µέσω µιας σειράς ιεραρχικά οργανωµένων
ενοτήτων. Αφού περάσουν µέσα από τα διάφορα στάδια επεξεργασίας κατά µήκος
των καθιερωµένων διαβάσεων, τα σήµατα συγκλίνουν σταδιακά µέχρι να
καταλήξουν σε µια πολύµορφη περιοχή. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, στη
συναισθησία, ουδέτερα νευρικά σήµατα του συναισθητικού επαγωγέα (π.χ., ένας
ήχος) ταξιδεύουν κατά µήκος µιας ξεχωριστής διάβασης επεξεργασίας, πριν φθάσουν
σε ένα πολύµορφο «σταυροδρόµι» όπου «συναντούν» τα σήµατα άλλων
αισθητηριακών µορφών. Εντούτοις, εκτός από αυτές τις κεντροµόλες συνδέσεις, ο
ανθρώπινος εγκέφαλος παρουσιάζει επίσης συνδέσεις όπου οι πληροφορίες µπορούν
να ταξιδεψουν προς τα πίσω στην «αλυσίδα επεξεργασίας». Κανονικά η
ανατροφοδότηση από την πολύµορφη ζώνη σύγκλισης είναι «περιορισµένη στη
διάβαση στην οποία οι κεντροµόλες πληροφορίες έχουν προκύψει» (Rich &
Mattingley, 2002). Παραδείγµατος χάριν, τα από επάνω προς τα κάτω οπτικά σήµατα
πρέπει µόνο να επηρεάσουν την επεξεργασία στις αντίστοιχες (κατώτερο επίπεδο)
οπτικές περιοχές, ενώ άλλες κατευθύνσεις της ροής πληροφοριών εµποδίζονται
προκειµένου να αποφευχθούν ο νευρωνικός «θόρυβος» και οι ανωµαλίες
επεξεργασίας. Αυτό που οι Grossenbacher και Lovelace προτείνουν, είναι ότι µια
αποτυχία τέτοιας παρεµπόδισης θα µπορούσε να οδηγήσει στην ενεργοποίηση µιας
ειδάλλως ανεξάρτητης νευρικής διάβασης, που παράγει την συναισθητική αντίληψη.
Πιό συγκεκριµένα, όταν φθάνει το σήµα ενός συναισθητικού επαγωγέα στη ζώνη της
πολύµορφης σύγκλισης, µπορεί να ταξιδέψει προς τα πίσω κατά µήκος της διάβασης
της συναισθητικής µορφής και να φθάσει στο επίπεδο όπου η ταυτόχρονη αντίληψη
παράγεται. (Σχήµα 12.) Εν περιλήψει, το µοντέλο του Grossenbacher υπερασπίζει
την άποψη ότι η συναισθησία είναι το αποτέλεσµα της ανατροφοδότησης που
δηµιουργείται σε µια πολύµορφη φλοιώδη περιοχή όπως η ανώτερη κροταφική
αύλακα.
Η ιδέα ότι η συναισθησία εµφανίζεται σε ένα σχετικά προχωρηµένο στάδιο της
αισθητήριας επεξεργασίας, έχει λάβει κάποια εµπειρική υποστήριξη από την µελέτη
προκλητών δυναµικών. Οι ερευνητές υπογραµµίζουν το γεγονός ότι διαφορές στη
δραστηριότητα εγκεφάλου στους συναισθητικούς και µη-συναισθητικούς δεν
παρατηρούνται µέχρι 200 χιλιοστά του δευτερολέπτου (millisec) µετά από την
έναρξη προκληθέντος ερεθίσµατος (Schiltz et al., 1999). Επιπλέον, η συναισθητική
αντίληψη βιώνεται µερικές φορές κατά τη διάρκεια των ψυχότροπων εξάρσεων
(“highs”) στα «φυσιολογικά» υποκείµενα (Ramachandran & Hubbard, 2001b
_Cytowic, 1993) και µπορεί επίσης να προκληθεί από τις µετά-υπνωτικές
καταστάσεις ιδιαίτερα σε ευαίσθητους µη-συναισθητικούς (Fuentes, Cohen- Kadosh
& Catena, 2007).
Ενώ είναι αλήθεια, ότι αυτά τα γεγονότα φαίνονται να δείχνουν, ότι η ύπαρξη των
ανώµαλων ανατοµικών συνδέσεων δεν είναι ένας απαραίτητος όρος για για να
εµφανιστεί η συναισθησία, πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι η πρόσφατη µελέτη από
τους Rouw & Scholte (2007) πράγµατι αναφέρει αυξανόµενη συνδετικότητα της
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λευκής ουσίας στη συναισθησία γραφήµατος-χρώµατος, ευνοώντας τις υποθέσεις
υπερσυνδετικότητας της συναισθησίας.

Σχήµα 12. Σχέδιο του προτύπου Grossenbacher & Lovelace. Προσαρµοσµένο από
Grossenbacher & Lovelace (2001).
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1.4.Πρότυπο επανεισαγωγής της επεξεργασίας (Re-entrant processing model)
Το πρότυπο επανεισαγωγής της επεξεργασίας (Myles et al., 2003_ Smilek et al.,
2001) είναι, µε κάποιους τρόπους, ένα υβριδικό σχέδιο που συνδυάζει ορισµένες
πτυχές των προαναφερθέντων προτάσεων. Οι ερευνητές βασίζουν το πρότυπό τους
στο γεγονός, ότι οπτικές πληροφορίες ρέουν και προς τα εµπρός (από κάτω προς τα
επάνω) και προς τα πίσω (από επάνω προς τα κάτω) κατά µήκος των οπτικών
διαβάσεων επεξεργασίας. Όταν ένας συναισθητικός λέξης -χρώµατος παρατηρεί ένα
αχρωµατικό γράφηµα, τα αντίστοιχα νευρικά σήµατα από τον αµφιβληστροειδή
φθάνουν αρχικά στις χαµηλότερες οπτικές περιοχές.
Στη συνέχεια υποβάλλονται σε επεξεργασία από µια περιοχή επεξεργασίας της
µορφής (την οπίσθια ατρακτοειδή έλικα) Στη συνέχεια, καταλήγουν στην περιοχή
που είναι υπεύθυνη, για την ανάλυση της έννοιας (την πρόσθια ατρακτοειδή έλικα).
Σύµφωνα µε τους Smilek et al.,(2001,2002) η ενεργοποίηση των συναισθητικών
χρωµάτων στους συναισθητικούς «προβολής», είναι ένα αποτέλεσµα της κυκλικής
επικοινωνίας ανατροφοδότησης, από τις περιοχές επεξεργασίας µορφής και οι
εννοιών, στην περιοχή χρώµατος V4.
Σαν απεικόνιση, εξετάστε την περίπτωση του συναισθητικού κόκκινου «φωτισµού»
που προκαλείται µε το αχρωµατικό γράµµα “B”. Όταν οι καµπύλες και οι γραµµές
που αποτελούν το γράµµα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το ραβδωτό φλοιό και
την οπίσθια ατρακτοειδή έλικα, ταυτόχρονα σήµατα που προέρχονται από αυτές τις
περιοχές, ταξιδεύουν στην πρόσθια ατρακτοειδή έλικα, όπου η έννοια του
γραφήµατος, αναλύεται. Στην αρχή, πριν από την ολοκλήρωση της ανάλυσης της
µορφής, αυτά τα σήµατα δεν είναι επαρκή, για να «παραδώσουν» στο συνειδητό, την
αναγνώριση του γράµµατος.
Εντούτοις, οι ερευνητές προτείνουν, ότι ακόµη και µια µερική ενεργοποίηση της
έννοιας, µπορεί να ενεργοποιήσει την αντίληψη «κόκκινου» στην περιοχή
χρώµατος(V4). Πιό συγκεκριµένα, πριν από το συµπέρασµα της µορφής και της
ανάλυσης του σηµαίνοντος, η πρόσθια ατρακτοειδής έλικα θα επικοινωνήσει µε την
περιοχή χρώµατος µέσω συνδέσεων από επάνω προς τα κάτω(top-down connections),
που ενεργοποιούν την αντιπροσώπευση του κοκκίνου χρώµατος. Συγχρόνως, αυτή η
ενεργοποίηση του κοκκίνου στην περιοχή V4, θα ενισχύσει την ενεργοποίηση της
έννοιας του “B” στην πρόσθια ατρακτοειδή έλικα, µέσω συνδέσεων από κάτω προς
τα επάνω.(bottom up connections) (Βλ. το σχέδιο του προτύπου που απεικονίζεται
στο σχήµα 13.)
Σχήµα 13: Σχηµατική απεικόνιση ενός µηχανισµού ενεργοποίησης «φωτισµών»,
ακολουθώντας το πρότυπο από Smilek et το al., (2001). Η έννοια “Β” δείχνει µια πιό
αφηρηµένη αντιπροσώπευση του γράµµατος που είναι ανεξάρτητη από την πηγή ή την
περίπτωση.
Κατ' αυτό τον τρόπο, τα νευρικά σήµατα θα ταξιδεψουν κατά τρόπο κυκλικό έως
ότου προκαλέσουν µια πλήρη συνειδητή αντίληψη ενός κόκκινου “B”. Αυτός ο
µηχανισµός αιτιολογεί επίσης το γεγονός, ότι το περιεχόµενο έχει επιπτώσεις στην
ερµηνεία ενός γραφήµατος (π.χ., το Ο , στο 9Ο89 και τη λέξη “SOUL”), καθορίζει
επίσης το συναισθητικό χρώµα του ερεθίσµατος (Dixon et al., 2006).
Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός, ότι η από επάνω προς τα κάτω διαµόρφωση είναι
ένα γενικό χαρακτηριστικό γνώρισµα της ανθρώπινης λειτουργίας του εγκεφάλου,
προς το παρόν, δεν είναι δυνατό να χωριστούν πειραµατικά οι διαδικασίες, που
προτείνονται, από το πρότυπο της τοπικής διαγώνιας ενεργοποίησης (Hubbard &
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Ramachandran, 2005) και το πρότυπο της επεξεργασίας επανεισερχοµένων.
Προκειµένου να αιτιολογήσουν τα «συµφραζόµενα» αποτελέσµατα, στους
«φωτισµούς», οι Ramachandran και Hubbard προτείνουν, ότι οι ίδιοι από επάνω προς
τα κάτω µηχανισµοί, που είναι παρόντες στους κανονικούς ανθρώπους, µπορούν να
εξηγήσουν την επιρροή του σηµασιολογικού πλαισίου, στο συναισθητικό χρώµα.
Συγκεκριµένα, εάν το περιεχόµενο, είναι σε θέση να διαστρέψει την αντίληψη της
µορφής του γραφήµατος, από µια από επάνω προς τα κάτω επιρροή, από τις
υψηλότερες περιοχές στην περιοχή επεξεργασίας του γραφήµατος, έχει νόηµα να
υποθέσει κανείς ότι, στους συναισθητικούς, η τελευταία περιοχή, θα αλλάξει την
ενεργοποίηση των συναισθητικών χρωµάτων στην περιοχή V4. Σε γενικές γραµµές, ο
µηχανισµός επεξεργασίας επανεισερχοµένων, που προτείνεται από τους Smilek et το
al.,(2001,2002) θα οδηγούσε, στο ίδιο συµπεριφορικό αποτέλεσµα. Στο µέλλον θα
είναι απαραίτητο να επιτευχθεί ένα βαθύτερο επίπεδο κατηγοριοποίησης και στα δύο
πρότυπα, έτσι ώστε θα είναι δυνατό, είτε να επιβεβαιωθούν είτε να αντικρουστούν οι
αντίστοιχες προτάσεις.
Συγχρόνως, όπως οι Hubbard και Ramachandran (2005) έχουν επισηµάνει, τα δύο
πρότυπα µπορούν να µην αποκλείουν το ένα το άλλο. Είναι απόλυτα εύλογο, ότι ένας
συνδυασµός και των δύο µηχανισµών (της τοπικής διαγώνιας ενεργοποίησης και της
ανατροφοδότησης από τις περιοχές ανάλυσης περιεχοµένου) είναι παρών σε µερικούς
συναισθητικούς. Επιπλέον, πρέπει επίσης να εξετάσουµε τη δυνατότητα ότι οι
διαφορετικοί τρόποι που εκφράζεται η συναισθησία, στους συναισθητικούς
«προβολής» και «συσχετισµού», υπονοούν διαφορετικούς νευρογνωστικούς
µηχανισµούς. Σε µελέτη τους οι Rouw & Shoulte (2007) καταδεικνύουν, ότι οι
συναισθητικοί προβολής παρουσίασαν ισχυρότερη δοµική συνδετικότητα στον
κατώτερο κροταφικό φλοιό, από τους συναισθητικούς «συσχετισµού».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
1.1. Συναισθησία και συναίσθηµα

Η πλειοψηφία των ανθρώπων παρουσιάζει συγκεκριµένες προτιµήσεις στα χρώµατα
που χρησιµοποιούν για τον ένδυση ή για στη διακόσµηση του σπιτιού τους.
Τα παιδιά αρχίζουν να διαµορφώνουν συσχετισµούς χρώµατος-συναισθήµατος πολύ
νωρίς και από την ηλικία των 5 ετών, έχουν ήδη αποκτήσει την εµφανή τάση να
εκφράζουν θετικά συναισθήµατα για τα φωτεινά χρώµατα (Boyatzis & Varghese,
1994). Ακόµα κι αν αυτές οι κλίσεις µπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια των
χρόνων και να πάρουν συνήθως περιπλοκότερες µορφές στους ενηλίκους, όµως
υπάρχει µια ισχυρή ροπή προς την ένωση των συγκεκριµένων τόνων χρώµατος µε
ιδιαίτερες διαθέσεις (π.χ. «αισθάνοµαι µπλε»- “I feel blue”) και συγκινήσεις
(π.χ.«είδα το κόκκινο όταν έµαθα ότι δεν µε είχαν προσκαλέσει.») (Osgood, 1960).
Εξετάζοντας τη σηµασία που έχουν τα χρώµατα για τους περισσότερους από µας,
φαίνεται εκπληκτικό, ότι δεν προκαλούν µια απόλυτα ευδιάκριτη φυσιολογική
συναισθηµατική επιρροή, όπως παρατηρείται µε άλλα συναισθηµατικά-φορτισµένα
ερεθίσµατα όπως οι φωτογραφίες ή η µουσική.
Αρχικά, πρέπει να σηµειωθεί, ότι το συναισθηµατικό φορτίο, που υποδηλώνει το
κάθε χρώµα, είναι συνήθως στην πραγµατικότητα, πιο περίπλοκο από το
αναµενόµενο.
Η «συµµαχία» χρώµατος-συναισθήµατος είναι σύνθετη. Το ίδιο χρώµα µπορεί να
συνδεθεί µε αρνητικές καθώς επίσης και µε θετικές συγκινήσεις (Heller, 2004).
Παραδείγµατος χάριν, το κόκκινο µπορεί να είναι το χρώµα του αίµατος και της
επιθετικότητας, καθώς επίσης και το χρώµα του θετικού ενθουσιασµού, της αγάπης
και της διαπροσωπικής έλξης. Το πράσινο, µπορεί να συνδεθεί µε τη φύση, την
έννοια της ελπίδας αλλά και την ασθένεια και την αποσύνθεση.
Μερικοί από αυτούς τους συσχετισµούς, κατά κάποιο τρόπο, προσδιορίζονται από
την πολιτιστική προέλευσή τους, ενώ άλλες προκύπτουν από µια αµεσότερη εµπειρία
µε τα χρώµατα. (π.χ., τον έπιασαν µε «κόκκινα» χέρια).
Παρά το γεγονός ότι για τους περισσότερους ανθρώπους τα χρώµατα δεν µπορούν να
συνδεθούν µε αυστηρά καθορισµένα συναισθηµατικά µοτίβα, ορισµένες τάσεις
φαίνονται να είναι αρκετά καθολικές (Valdez & Mehrabian, 1994)
Σε αντίθεση µε τον «κανονικό» πληθυσµό, οι συναισθητικοί, αντιλαµβάνονται τους
συσχετισµούς χρώµατος-συναισθήµατος, αυστηρά µονόπλευρα. Για παράδειγµα, για
έναν συγκεκριµένο συναισθητικό, τα κόκκινα χρώµατα είναι θετικά ενώ οι πράσινοι
τόνοι είναι αρνητικοί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.
Η συναισθησία, όπως έχει προαναφερθεί, είναι µια ακούσια αντιληπτική εµπειρία,
κατά την οποία, ένας τύπος αισθητηριακού ερεθισµού, προκαλεί την αίσθηση ενός
άλλου, όπως στο άκουσµα ενός ήχου, παράγονται «φωτισµοί» ή οι διανοητικές
αντιλήψεις των χρωµάτων. Παραδείγµατος χάριν, ένας συναισθητικός, µπορεί να
βιώνει τα χρώµατα (e.g., Baron-Cohen, Harrison, Goldstein, & Wyke, 1993) ή γεύση
(e.g., Ward & Simner, 2003) σε απάντηση στην ακρόαση ή παραγωγή της οµιλίας. Η
πραγµατική συναισθητική εµπειρία ονοµάζεται «ταυτόχρονος» (“a concurrent”). και
το ερέθισµα που προκαλεί αυτό, ονοµάζεται «επαγωγέας» (Grossenbacher &
Lovelace, 2001).
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γνωστά είδη συναισθησίας (Day, 2007), που
αντιστοιχούν στους διαφορετικούς συνδυασµούς αισθητήριων µορφών. Παρά το
γεγονός ότι οποιαδήποτε από τις ανθρώπινες αισθήσεις, µπορεί να δράσει ως
«ταυτόχρονος» στην συναισθησία, στην συντριπτική πλειοψηφία(µέχρι 84%) των
περιπτώσεων, το χρώµα, είναι η «ταυτόχρονη» αίσθηση (Rich, Bradshaw, &
Mattingley, 2006).Όπως αναφέρουν ποίκιλες έρευνες, η εµπειρία των συναισθητικών
χρωµάτων, συνοδεύεται συχνά από θετικά ή αρνητικά συναισθήµατα.
(Cytowic,1993_Ramachandran & Hubbard, 2001_Ward, 2004).
Οι υποκειµενικές εκθέσεις των συναισθητικών, µπορεί να υποστηριχτούν από
διάφορες αντικειµενικές δοκιµές συµπεριλαµβανοµένων των συναισθητικών
δοκιµασιών Stroop (e.g.,Mattingley, Rich, & Bradshaw, 2001; Mills, Boteler, &
Oliver, 1999; Odgaard, Flowers, & Bradman, 1999) και αντιληπτικής οµαδοποίησης
(Ramachandran & Hubbard, 2001a).
Σε µια παλαιότερη µελέτη, οι Riggs και Karwoski (1934)µελέτησαν έναν επτάχρονο
συναισθητικό, που συσχέτιζε τα χρώµατα µε τους ανθρώπους. Τα χρώµατα
προβάλλονταν συχνά πάνω στους ανθρώπους (π.χ., στα χείλια τους). Οι
παρατηρήσεις των ερευνητών προτείνουν, ότι το χρώµα καθορίζεται από το βαθµό
εξοικείωσης, παρά τα φυσικά χαρακτηριστικά. Παραδείγµατος χάριν, κεφάλια από
γύψινα εκµαγεία δεν απόσπασαν κανένα υποκειµενικό χρώµα, αλλά όλοι οι ξένοι
περιγράφονται ως «φωτεινό πορτοκάλι µε ένα µαύρο περίγραµµα» και «Όσο τους
γνωρίζω καλύτερα έχουν ένα ήπιο µπλε ή το ρόζ της ορχιδέας ... Όταν ξέρω τους
ανθρώπους καλά, σταµατούν να αλλάζουν τα χρώµατά τους. Είναι αυτοί, το ίδιο το
χρώµα». Όταν πήγε στον κινηµατογράφο να παρακολουθήσει Oliver Twist, ο Fagan
και ο Artful Dodger ήταν µαύροι, ο Oliver ήταν ανοικτό µπλε, η Nancy ήταν κόκκινη
ή πράσινη, και τα λοιπά. Έναν µήνα αργότερα, όταν κλήθηκε να κατηγοριοποιήσει
χρωµατιστά νήµατα σύµφωνα µε το αίσθηµα ευχαρίστησης , οι οµαδοποιήσεις του,
ήταν σύµφωνες µε τους προηγούµενους χαρακτηρισµούς (µαύρο, γκρίζο και καφέ
ήταν δυσάρεστα γι’αυτόν και πλούσια διαποτισµένα χρώµατα, προσδιόριζαν τους
ανθρώπους, προς τους οποίους διατέθηκε θετικά). Οι Riggs and Karwoski
υποστήριξαν, ότι η εσωτερική, συναισθηµατική αντίδραση των συναισθητικών σε ένα
ερέθισµα µπορεί να ενεργήσει ως καθοριστικός παράγοντας του συναισθητικού
χρώµατος.
Η συναισθητική γυναίκα του Collins (1929), η S, επίσης συσχέτιζε τα χρώµατα µε
τους ανθρώπους. Ο Collins χαρακτηριστκά ανέφερε : «Άτοµα µε λιγοστό ενδιαφέρον
για την S, ή όχι ιδιαίτερα γνωστά της S, ή µη εντυπωσιακής προσωπικότητας, δεν
έχουν κανένα χρώµα. Τα χρώµατα των ατόµων είναι πιθανότατο να αλλάξουν καθώς
η S εξοικειώνεται µαζί τους». Σε αυτήν την περίπτωση, η συναισθησία δεν είναι µε
κανένα τρόπο περιορισµένη στους ανθρώπους ή ακόµα και στα χρώµατα. Καθαροί
τόνοι, φωνήεντα, και οι αριθµοί, όλα έχουν το χρώµα, και η µυρωδιά επίσης συχνά
προκαλεί την συναισθητική εµπειρία. Εντούτοις, υπάρχουν διάφορες ενδιαφέρουσες
παρατηρήσεις που προτείνουν ότι η συναισθησία καθορίζεται, τουλάχιστον εν µέρει,
από παράγοντες άλλους εκτός από τις αντιληπτικές ιδιότητες των ερεθισµάτων. Το
χρώµα των ανθρώπων µπορεί να αλλάξει ακόµα κι αν τα ονόµατα, τα πρόσωπα, και
οι φωνές τους πιθανώς δεν αλλάξουν. Επιπλέον, ο Collins αναφέρει ότι όλα τα
πράγµατα που είναι ενοχλητικά, προκαλούν στον κάθε συναισθητικό, το ίδιο χρώµα
(π.χ., µια παράφωνη νότα που παίχτηκε στο πιάνο ή σε ένα τραγούδι).
Η λεπτοµερής µελέτη περίπτωσης του Cutsforth(1925) περιγράφει, πώς διάφορα
ερεθίσµατα (π.χ., µυρωδιές, ηµέρες, ήχοι) χρωµατίζονται από συναισθηµατικές
επιρροές: Οι τόνοι είχαν την τάση να είναι χρωµατισµένοι σύµφωνα µε τη συχνότητα,
εκτός αν η συχνότητα του τόνου ή/και η ένταση αυξήθηκε στο σηµείο στο οποίο έγινε
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δυσάρεστη, οπότε σ’αυτή την περίπτωση θα έπαιρνε το κατάλληλο χρώµα για αυτή
τη συναισθηµατική κατάσταση. Συχνά τα συναισθηµατικά χρώµατα επιβάλλονται ,σε
υπερβολικό βαθµό, στην οπτική σκηνή. Χαρακτηριστικά, το υποκείµενο αφηγείται το
ακόλουθο γεγονός: «∆ιάβασα το θανάτο ενός κοντινού µου γείτονα, η εφηµερίδα
ξαφνικά έγινε πράσινη και πήρε µια κίνηση δύνης, όταν διάβασα τις λεπτοµέρειες, το
χρώµα εξασθένησε κάπως, αλλά για αρκετές ώρες το οπτικό µου πεδίο πήρε µια
πρασινωπή απόχρωση. Αργότερα, την ίδια ηµέρα, πήρα το American Magazine και
ανακάλυψα µια αναφορά σε ένα παλαιό γνωστό. Η πράσινη απόχρωση άλλαξε σε
χρώµατα χαρακτηριστικά ευτυχέστερης διάθεσης —ροζ της ορχιδέας και κίτρινο της
κρέµας».
Οι δύο περιπτώσεις που αναφέρθηκαν από τον Raines (1909) και Whipple (1900)
είναι πιό δύσκολες να ερµηνευτούν, επειδή οι περιγραφές είναι λιγότερο λεπτοµερείς
και φαίνεται να συνυπάρχουν άλλες µορφές συναισθησίας. Ο Raines αναφέρει ότι:
«µόνο ορισµένα πρόσωπα παράγουν την αίσθηση του χρώµατος», και αυτά τα
ορισµένα συναισθήµατα (π.χ., ευτυχία, επιθυµία) έχουν χρώµα και «ως λέξη ή ως
συναίσθηµα».
Ο Whipple(1990) µε σαφήνεια ερµήνευσε την περίπτωση της συναισθησίας της Μ.,
όπως εµφανίστηκε µέσω µιας συναισθηµατικής διαδικασίας. Ούτε οι λέξεις ούτε τα
γράµµατα δεν ήταν χρωµατισµένα, αλλά συναισθηµατικά τονισµένα κύρια ονόµατα
θα µπορούσαν να προκαλέσουν ένα χρώµα και τα γράµµατα συχνά προκαλούσαν τις
συναισθηµατικές απαντήσεις και τις προσωποποιήσεις (π.χ., D = ηλίθιος, C = καλός,
N = ευχάριστος).
Πιο πρόσφατα στην βιβλιογραφία για την συναισθησία, ο Cytowic (1989) αναφέρει
δύο συναισθητικούς, οι οποίοι συνδέουν τις χρωµατισµένες «αύρες» µε τους
ανθρώπους, που φαίνεται να συνδέονται συναισθηµατικά. Για τον BB: «Το ερέθισµα
φαίνεται να προέρχεται από αυτούς, τους ίδιους τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν
χρώµατα γύρω τους. Μοιάζει σαν ένας συναισθηµατικός δεσµός. Το συναίσθηµα
διαρκεί µερικά δευτερόλεπτα... µερικές φορές εγώ νοµίζω ότι βλέπω το χρώµα και
αντιδρώ συναισθηµατικά. Άλλες φορές, αυτό µπορεί να αντιστραφεί — Νιώθω µια
συγκίνηση και έπειτα βλέπω αυτό το χρώµα». Οµοίως για την DS, µια υποψία ότι
κάποιος δεν είναι καλός, παράγει ένα «κύµα φωτός» που «αισθάνεται ότι είναι εξ’
ολοκλήρου βασισµένο στα συναισθήµατά της (σχετικά µε αυτό το πρόσωπο).» Αν
και και οι δύο εκθέσεις δεν έχουν δηµοσιευτεί, συνάδουν µε τις προηγούµενες
έρευνες, υπό την έννοια οτι είναι η συναισθηµατική ανταπόκριση του λήπτη, που
φαίνεται κρίσιµη σε αυτούς τους συναισθητικούς.
Τελικά, οι Weiss et al. (2001) ανέφεραν µια µεµονωµένη µελέτη περίπτωσης ενός
συναισθητικού, ο οποίος ανέφερε αξιόπιστη συναισθητική εµπειρία, όταν του
δώθηκαν τα ονόµατα των προσωπικά οικείων του ανθρώπων, αλλά δεν συνέβαινε το
ίδιο για άγνωστους ανθρώπους. Αυτό ερµηνεύθηκε ως περίπτωση «χρωµατικήςλεκτικής συναισθησίας», επειδή το χρώµα των λέξεων δεν προήλθε από τα (πιθανώς
άχρωµα) γράµµατα και τα φωνήµατα που αποτελούν τη λέξη. Εντούτοις, καµία
εξήγηση δεν δόθηκε, όσον αφορά γιατί η συναισθησία πρέπει να περιοριστεί στην
κατηγορία προσωπικά οικείων ονοµάτων και ούτε ήταν σαφές, εάν τα χρώµατα
προέκυψαν, για οποιοδήποτε άλλο τύπο ερεθίσµατος (π.χ., συναισθηµατικά φορτισµένες λέξεις).
Σε µια ακόµη πιο πρόσφατη µελέτη, (Milan et al., 2007) µε υποκείµενο ένα
συναισθητικό, τον Ρ., αποδείχθηκε, ότι οι περισσότεροι «φωτισµοί» των
συναισθητικών, θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν υποκειµενικά, σύµφωνα µε τη
συναισθηµατική ισχύ τους. Κατά την διερεύνηση της συναισθητικής ευαισθησίας του
Ρ., στα ανθρώπινα πρόσωπα και τις οπτικές σκηνές, προέκυψε ένα ελλοχεύον µοτίβο:
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Ευχάριστες εικόνες και πρόσωπα ήταν έντονα κόκκινες στον Ρ., ενώ αποκρουστικές
εικόνες ή δυσάρεστα ανθρώπινα πρόσωπα, προκαλούσαν ένα χλωµό πράσινο χρώµα,
στο «µάτι του µυαλού» του Ρ. Κατά γενικό κανόνα, διαπιστώθηκε, ότι το πράσινο
υποδείκνυε συνήθως κάτι αποκρουστικό ή δυσάρεστο και οι καφέ «φωτισµοί»
προκλήθηκαν από τα συναισθηµατικά ουδέτερα ή βαρετά αντικείµενα. Κίτρινο ήταν
το µόνο χρώµα, που ήταν κάπως αµφίθυµο στον Ρ, καθώς συσχετίστηκαν µε αυτό,
και χαρά και πόνος.
Ακόµα κι αν δεν ήταν σαφές, εάν ήταν το συναισθητικό χρώµα ή το προκληθέν
ερέθισµα ή και οι δύο, που καθόρισαν τη συναισθηµατική απάντηση σε έναν
δεδοµένο επαγωγέα, στην συγκεκριµένη έρευνα, εκφράστηκε και το ερώτηµα εάν η
συναισθηµατική ευαισθησία του Ρ. στα χρώµατα ήταν µόνο µια φαινοµενολογική
εµπειρία ή τελικά θα ασκούσε επίσης επίδραση στις φυσιολογικές µεταβλητές του.
Κατά την βιβλιογραφική αναζήτηση στοιχείων, που θα έδιναν πληροφορίες, σχετικά
µε τις φυσιολογικές απαντήσεις στα χρώµατα, προέκυψε ότι δεν υπάρχουν παρά
ελάχιστες αναφορές γύρω από αυτό το θέµα.
Γενικά θεωρείται ότι τα χρώµατα συνδέονται µε το συναίσθηµα (Heller, 2004_
Kaiser, 1984). Πολλά από τα λαϊκά βιβλία ψυχολογίας και άρθρα, αναφέρονται στη
διερεύνηση της υπόθεσης, οτι το χρώµα έχει αντίκτυπο, στην κατάσταση του µυαλού
των ανθρώπων.
Πράγµατι, οι εµπειρικές µελέτες επιβεβαίωσαν, ότι τα χρώµατα έχουν ένα
σηµαντικό υποκειµενικό συστατικό, συνήθως µε τη µέθοδο των αυτοαναφορών (selfreport)(Abbas, Kumar, & Mclachlan, 2005_Adams & Osgood, 1973_Gelineau,
1981_Valdez & Mehrabian, 1994). Η χρήση του χρώµατος είναι ένα ευρέως
µελετηµένο φαινόµενο στον τοµέα της καταναλωτικής συµπεριφοράς και του
µάρκετινγκ.
Στην καθηµερινή γλώσσα, είναι αρκετά κοινό να περιγραφούν οι άνθρωποι µε
χρωµατικούς όρους. Ο Asch (1955) σηµείωσε ότι οι άνθρωποι περιγράφονται συχνά
µε όρους χρωµάτων, σε γλώσσες τόσο διαφορετικές όσο τα κινέζικα, τα εβραϊκά της
Βίβλου, Hansa (οµιλείται στο Σουδάν), και Αγγλικά.
Επιπλέον, διαπολιτισµικές µελέτες συσχετισµού συναισθήµατος-χρώµατος,
προσθέτουν κάποιο βάρος στις αξιώσεις, πως θα µπορούσαν να υπάρχουν διαγώνια
ενεργοποιηµένοι συσχετισµοί.
Ο Pecjak (1970) βρήκε σηµαντικές διαπολιτισµικές οµοιότητες µεταξύ χρώµατος
και συναισθήµατος στις χώρες όπως οι ΗΠΑ, Ιαπωνία, Τουρκία, και η πρώην
Γιουγκοσλαβία. Οι διαπολιτισµικοί συσχετισµοί, ήταν ισχυρότεροι για τα
συναισθήµατα από άλλες κατηγορίες ερεθισµάτων (π.χ., ηµέρες της εβδοµάδας).
Οι D’Andrade and Egan (1974) κατάφεραν να παράγουν συγκρίσιµα
συµπεράσµατα, σε έναν πολιτισµό µε την ελάχιστη επαφή µε τον δυτικό πολιτισµό (η
φυλή Tzeltal της ορεινής περιοχής της Κεντρικής Αµερικής). Χρησιµοποίησαν
χρωµατισµένα πλακίδια, παρά τα ονόµατα χρώµατος και ενθουσιασµένοι τόνισαν,
ότι οι συνδέσεις οφειλόταν στις διαστάσεις, µέσα στο διάστηµα του χρώµατος (π.χ..,
φωτεινότητα, κορεσµός) παρά το χρώµα αυτό καθ' εαυτό.
Αυτές οι διαστάσεις θα µπορούσαν να παρέχουν το βασικό µηχανισµό, µε τον οποίο,
συναισθηµατικές έννοιες και οικείοι άνθρωποι, θα µπορούσαν να προκαλέσουν
συναισθητικό χρώµα σε κάποια άτοµα.
Στα πειραµατικά αποτελέσµατα που επιτεύχθησαν, σύµφωνα µε τον συναισθητικό
Ρ. των Milan et al., (2007), και τα πραγµατικά χρώµατα και οι συναισθητικοί
«φωτισµοί» µπορούν να επηρεάσουν τους συµπεριφοριστικούς και φυσιολογικούς
δείκτες των συναισθητικών µε έναν τρόπο που καθορίζεται από τα συναισθηµατικά
σθένη των χρωµάτων ή/και των «φωτισµών». Τα χρωµατισµένα πλαίσια επηρέασαν
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τις υποκειµενικές κρίσεις του Ρ., είχαν επιπτώσεις στο χρόνο αντίδρασής του σε έναν
συµπεριφοριστικό στόχο και διαµόρφωσαν καρδιακή αρρυθµία, σε απάντηση σε
απωθητικό ήχο. Η συνέχεια αυτής της πειραµατικής σειράς µε τη χρήση
ηλεκτροµυογραφήµατος, (EMG) του οπτικού µυός, παράγει νέα στοιχεία που
ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση. Τα σχέδια EMG του Ρ. δείχνουν ότι οι «φωτισµοί»
του, στην συνθήκη του άσπρου πλαισίου, δεν ασκούν άµεση επίδραση στις
απαντήσεις του Ρ. (Να σηµειωθεί ότι αυτό το αποτέλεσµα είναι ισοδύναµο µε αυτό
που λαµβάνεται, από την µέτρηση της καρδιακής µεταβλητότητας). Μια πιθανή
εξήγηση που µπορεί να προκύψει από το γεγονός ότι ο Ρ. αντιλαµβάνεται τους
«φωτισµούς» στο µάτι του µυαλού του, είναι οτι ο Ρ. µπορεί να ταξινοµηθεί ως
συναισθητικός «συσχετισµού» (Dixon, Smilek, & Merikle, 2004
Με την εφαρµογή του ηλεκτροµυογραφήµατος EMG, έχουν ληφθεί τα πρόσθετα
στοιχεία υπέρ της υπόθεσης, ότι η έννοια της συναισθηµατικής συνοχής δεν
περιορίζεται στην υποκειµενική άποψη του Ρ. Τα αποτελέσµατά του µπορούν να
παρουσιαστούν στα πολλαπλάσια επίπεδα, τώρα συµπεριλαµβανοµένης και της
µέτρησης της αντίδρασης του Ρ, να ανοιγοκλείνει τα βλέφαρα, στο άκουσµα
τροµαχτικών ήχων.
Επιπλέον, το γεγονός ότι και τα πραγµατικά χρώµατα και οι «φωτισµοί» µπορούν να
επηρεάσουν τους συµπεριφοριστικούς και φυσιολογικούς δείκτες των
συναισθητικών, συµφωνεί µε τη θεωρία που προτείνει µια ύπαρξη
υπερσυνδετικότητας µεταξύ των µεταιχµιακών και των φλοιωδών περιοχών,
αρµόδιων για την επεξεργασία χρώµατος (Ramachandran & Hubbard, 2003a).
∆ιάφορες νευρικές διαβάσεις, επιτρέπουν στην αµυγδαλή (τµήµα του µεταιχµιακού
συστήµατος) για να ελέγξει διαφορετικούς τύπους αντιδράσεων από το αυτόνοµο
νευρικό σύστηµα. Για αυτό το λόγο, είναι πιθανό ότι οι συγκεκριµένες νευρικές
διαβάσεις που συνδέουν το µεταιχµιακό σύστηµα µε τις φλοιώδεις περιοχές, αρµόδιες
για την επεξεργασία χρώµατος, λειτουργούν στον εγκέφαλο του Ρ., αυξάνοντας τις
παρατηρηθέντες διαµορφωµένες αντιδράσεις. Εντούτοις, πρέπει να σηµειωθεί ότι
αυτές οι υποθέσεις µόνο να ισχύσουν για την συγκεκριµένη έρευνα. Η περαιτέρω
έρευνα θα είναι απαραίτητη για να επιβεβαιώσει, εάν τα συµπεριφοριστικά και
φυσιολογικά αποτελέσµατα σχετικά µε το συναισθηµατικό αντίκτυπο των χρωµάτων,
είναι επίσης παρόντα σε άλλους συναισθητικούς ή εάν είναι ένα ιδιοσυγκρασιακό
χαρακτηριστικό γνώρισµα του Ρ, ή ενδεχοµένως, των συναισθηµατικά ρυθµισµένων
συναισθητικών.
Λαµβάνοντας υπόψη την υποκειµενική σηµασία του χρώµατος, φαίνεται εκπληκτικό
που µόνο µια πολύ µικρή µερίδα πειραµατικών µελετών (Milan et al., 2007, Luscher,
1971_) εξέτασαν φυσιολογικά συστατικά των συναισθηµατικών απαντήσεων των
ανθρώπων, σε χρωµατικούς τόνους. Οι λίγοι ερευνητές, που ασχολήθηκαν µε αυτό
το θέµα, χρησιµοποίησην ποικιλία µέσων: καρδιακή απάντηση, γαλβανική δερµατική
αντίδραση, καρδιακός ρυθµός, αναπνευστικός ρυθµός, συχνότητα βλεφαρισµού των
µατιών, αρτηριακή πίεση κ.λ.π.. Εν τούτοις, τα αποτελέσµατα από αυτές τις µελέτες
ήταν τις περισσότερες φορές, διφορούµενα (Kaiser, 1984). ∆ύο σχετικά πρόσφατες
µελέτες, εξέταζαν τις αντιδράσεις των ανθρώπων σε ελλειπώς χρωµατισµένα video
clips (Detenber, Simons, Roedema, & Reiss, 2000) και σε χρωµατισµένα video, µε
τεχνητό φωτισµό (Abbas et al., 2005). Πάλι, καµµιά τυπολογία δεν παρατηρήθηκε,
προτείνοντας ότι, εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε φυσιολογικές απαντήσεις στο χρώµα,
ποικίλλουν από το ένα άτοµο στο άλλο, µε έναν τρόπο, που κανένα γενικευµένο
συµπέρασµα δεν µπορεί να είναι προκύψει
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Τα αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας, καταδεικνύουν, οτι
για τους
συναισθητικούς, η ασυµφωνία µεταξύ του χρώµατος του «φωτισµού» και του
χρώµατος του εξωτερικού ερεθίσµατος δεν οδηγεί απευθείας σε αρνητικές
συγκινήσεις, όπως έχει προταθεί αλλού (Callejas et al., 2007).

1.2.Έµµεσες επιρροές του συναισθήµατος στην συναισθησία

Άλλες µελέτες για την συναισθησία, έχουν προτείνει έναν πιό έµµεσο ρόλο των
συναισθηµάτων στη συναισθητική εµπειρία. Πολλές συναισθητικές εµπειρίες
συνοδεύονται από µια ισχυρή συναισθηµατική αντίδραση (Cytowic, 1989). Το
γεγονός ότι η συναισθητική εµπειρία µπορεί να είναι συναισθηµατική, ήταν ένας από
τους παράγοντες, που οδήγησαν τον Cytowic(1989) να διατυπώσει µια θεωρία
γι’αυτούς βασισµένη στο µεταιχµιακό σύστηµα:
Ανατοµικά, ο αριθµός των ανθρώπινων ινών των µεταιχµιακών οδών, είναι
µεγαλύτερος και στο σχετικό µέγεθος και τον απόλυτο αριθµό, έναντι όλων των
άλλων συστηµάτων ινών. Χάριν στις νέες τεχνικές, µόνο πρόσφατα έχουµε
συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν περισσότερες προβολές από το µεταιχµιακό σύστηµα
στο νεοφλοιό, απ’ότι αντίστροφα. Με άλλα λόγια,όλα αυτά τα χρόνια, η αντίληψη για
την πρωταρχική κατεύθυνση της ροής, ήταν λανθασµένη. Ενώ υπήρχε η αντίληψη ότι
ο φλοιός περιέχει τα πρότυπα της πραγµατικότητας - τι υπάρχει έξω από µας - ο
µεταιχµιακός εγκέφαλος είναι τελικά αυτός που καθορίζει τις προεξέχουσες εκείνες
πληροφορίες. Άρα αποδεικνύεται, η άποψη του Ommaya(1966) , που υποστήριζε οτι
η συναισθηµατική εκτίµηση και όχι µια λογική αξιολόγηση, είναι, που τελικά
διαµορφώνει την συµπεριφορά µας.
Μετά βίας, µπορούµε να απορρίψουµε, το ρόλο του νεοφλοιού στην αντικειµενική
αξιολόγηση, είτε στη διαµόρφωση νοήµατος. Αν και µιλάµε γρήγορα για την
υπερίσχυση της λογικής στο συναίσθηµα, στην πραγµατικότητα ισχύει το
αντίστροφο: ο µεταιχµιακός εγκέφαλος εύκολα συντρίβει τη σκέψη. Ως απόδειξη,
παραθέτουµε δύο κλινικά παραδείγµατα.
Πρώτον, οι µεταιχµιακές δοµές, παρουσιάζουν µια χαµηλή ουδό για κρίσεις, που
παράγουν και ψυχικές και κινητικές εκδηλώσεις, χωρίς να επηρρεάσουν άλλες
περιοχές του εγκεφάλου. Περισσότερο χαρακτηριστική, είναι µια ποιοτική αλλαγή
της συνείδησης. Καλά συντονισµένες ακούσιες ενέργειες, αποκαλούµενες
«αυτοµατισµοί», µοιάζουν λογικές και σκόπιµες, σε έναν µη ενηµερωµένο
παρατηρητή, όµως, ο ασθενής δεν έχει καµία συνείδηση ή ανάµνηση τους. Οι
µεταιχµιακές κρίσεις προκαλούν επίσης την καταναγκαστική σκέψη, την ψύχωση,
και επεισόδια στα οποία, κάποιος δεν µπορεί να διακρίνει το όνειρο από την
πραγµατικότητα. Η επικάλυψη µεταξύ των µεταιχµιακών κρίσεων και των
ψυχιατρικών διαταραχών, είναι ένα εντυπωσιακό 50% έναντι µόνο 10% σε όλα τα
άλλα είδη επιληψίας.
Το δεύτερο παράδειγµα αφορά την έξοδο από το κώµα. Στην ανάκτηση από το
κώµα, οι ασθενείς, πρώτα προυσιάζουν «αυτοµατισµούς», έπειτα εκούσιες κινήσεις,
παιδιάστικη οµιλία και συναισθηµατικά παιδαριώδη. Η συµπεριφορά γίνεται
λογικότερη και πιο «ενήλικη» καθώς η αποκατάσταση συνεχίζεται. Με άλλα λόγια, η
νοητική ικανότητα, δεν µπορεί να ανακτηθεί, παρά µόνο όταν θεραπευθεί το
συναίσθηµα πρώτα.
Το συναίσθηµα, δεν έµεινε πίσω στην εξέλιξη. Λογική και συναίσθηµα,
εξελίσσονται µαζί και τα νευρικά υποστρώµατά τους διασυνδέονται πυκνά.

51

Παρόλαυτά το καθένα έχει διαφορετική αποστολή. Με τη λέξη «προεξοχή-έξαρµα»,
περιγράφεται πώς το µεταιχµιακό σύστηµα µας θέτει σε εγρήγορση, για το τι είναι
σηµαντικό.Θα µπορούσαµε να πούµε, ότι ο συναισθηµατικός εγκέφαλος εξετάζει τις
ποιοτικά σηµαντικές πληροφορίες.
Η χρήση από το µεταιχµιακό σύστηµα, κοινών δοµών για διαφορετικές λειτουργίες,
όπως µνήµη και προσοχή, µπορεί να εξηγεί µερικώς γιατί οι άνθρωποι υπερέχουν
στην λήψη αποφάσεων στηριζόµενοι σε ελλιπείς πληροφορίες, «ενεργώντας µε την
διαίσθηση». Γνωρίζουµε περισσότερα απ' ό,τι νοµίζουµε ότι ξέρουµε. Άλλωστε δεν
υπάρχουν στιγµές που µας εκπλήσσουν η διορατικότητα,, οι εµπνεύσεις, και η
δηµιουργικότητά µας; Και µήπως δεν απορρίπτουµε συχνά την άµεση εµπειρία µας
υπέρ των «αντικειµενικών γεγονότων» αντ’ αυτού;
Μια πιό πρόσφατη θεωρία που προαναφέρθηκε, έχει διατυπώσει την υπόθεση της
υπερσυνδεσιµότητας µεταξύ των περιοχών που αποτελούν το µεταιχµιακό σύστηµα
(υπεύθυνο για το συναίσθηµα) και φλοιώδεις περιοχές, όπως η ατρακτοειδής έλικα,
που εµπλέκονται στην οπτική αναγνώριση και την επεξεργασία του χρώµατος
(Ramachandran & Hubbard, 2001b).
Οι Ramachandran and Hubbard (2001a), εν συντοµία ανέφεραν µια περίπτωση
συναισθητικού, ο οποίος βίωσε τα χρώµατα σε απάντηση σε πρόσωπα. Το
ερµήνευσαν, µε όρους διαγώνιας ενεργοποίησης, µεταξύ της περιοχής του δεξιού
ηµισφαιρίου, που αναγνωρίζει πρόσωπα και της κοντινής περιοχής χρώµατος V4,
επίσης, του δεξιού ηµισφαιρίου. Μπορεί κάλιστα να υπάρξουν µερικές περιπτώσεις
συναισθησίας που µπορούν να εξηγήσουν την αιτία του φαινοµένου µε αυτό τον
τρόπο, υποθέτοντας, ότι τα ονόµατα των ανθρώπων, αυτόµατα προκαλούν τις
απεικονίσεις του προσώπου τους. Αυτό µπορεί να µην είναι τόσο αδικαιολόγητο.
Οι παρόµοιες υποθέσεις έχουν γίνει πράγµατι για έναν άλλο τύπο συναισθησίας, στον
οποίο οι προφορικές λέξεις εµφανίζονται να ενεργοποιούν τα χρώµατα, από έναν
ενδιάµεσο προσδιορισµό από την ορθογραφική ή οπτική µορφή λέξης (π.χ..,Paulesu
et al., 1995). Εντούτοις, υπάρχουν ποιό τεκµηριωµένες έρευνες,( Ramachandran and
Hubbard -2001a) οι οποίες προτείνουν, ότι τα χρώµατα συσχετίζονται πράγµατι µε
τα συναισθήµατα, παρά µε τα πρόσωπα. Λέξεις που έχουν κάποια συναισθηµατική
απόχρωση, επίσης προκαλούν τα συναισθητικά χρώµατα, και το σθένος του
συναισθήµατος, µπορεί να έχει κάποια επιρροή πάνω στο χρώµα. Αυτή η άποψη,
µπορεί να παρέχει τον µηχανισµό, µε τον οποίο, νέες γνωριµίες µπορούν να
προκαλέσουν συναισθητικά χρώµατα. Αυτά τα συµπεράσµατα, έχουν κοινά στοιχεία
µε διάφορες άλλες έρευνες, που αναφέρθηκαν, στην ιστορική βιβλιογραφία της
συναισθησίας.
Αν και λίγα είναι γνωστά για τη νευρολογική βάση της συναισθησίας ακόµη και
αυτού του τύπου της συναισθησίας ειδικότερα, είναι δυνατό να γίνουν µερικές
εικασίες. ∆ιάφοροι ερευνητές,όπως έχει προαναφερθεί, έχουν προτείνει οτι η
συναισθησία µπορεί να αντανακλά µια διαγώνια καλωδίωση ή ενεργοποίηση
περιοχών του εγκεφάλου, που δεν συνδέονται κανονικά ή συνδέονται αδύναµα
(Baron-Cohen, 1996; Ramachandran & Hubbard, 2001b). Αυτό θα µπορούσε να
απεικονίσει µια αποτυχία να αφαιρεθούν ορισµένες συνδέσεις νωρίς στη ζωή (BaronCohen, 1996). Αν και αυτές οι έµφυτες προδιαθέσεις, σαφώς, µπορούν να είναι
σηµαντικές, η επίκτητη γνώση (π.χ. ανθρώπων) µπορεί σαφώς να ενεργοποιήσει
αυτούς τους µηχανισµούς. Μια υποψήφια περιοχή, που έχει εµπλακεί και στο
συναίσθηµα και στην µνήµη, είναι ο οπισθοσπληνιακός φλοιός (για ανασκόπηση βλ.,
Maddock, 1999).
Αυτή η περιοχή είναι γνωστή, οτι αποκρίνεται και στα δύο: στους προσωπικά
οικείους ανθρώπους, συγκριτικά µε άγνωστους ανθρώπους (Shah et al., 2001) και σε
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συναισθηµατικές λέξεις συγκριτικά µε ουδέτερες λέξεις (Maddock & Buonocore,
1997), και έχει εµπλακεί προηγουµένως στη συναισθησία (Nunn et al., 2002_ Weiss
et al., 2001).
Οι Nunn et al. (2002) πράγµατι ανέφεραν δραστηριότητα στο αριστερό
οπισθοσπληνιακό φλοιό, στα συναισθητικά τους υποκείµενα (λέξης/γραφήµατος →
χρώµατος συναισθητικοί ) σε συσχετισµό µε την οµάδα ελέγχου (βλ. επίσης Weiss et
al., 2001). Ερµήνευσαν αυτή τη δραστηριότητα, σαν απεικόνιση πιθανού
συναισθηµατικού συστατικού των συναισθητικών εµπειριών (π.χ., Maddock, 1999).
Υπάρχουν κάποια στοιχεία, για να προταθεί, οτι οι συσχετισµοί χρώµατοςσυναισθήµατος επίσης υπάρχουν και σε µη-συναισθητικούς. Ο Collier (1996)
ανέφερε ότι τα υποκείµενα τείνουν να επιλέξουν το µπλε χρώµατος για «λυπηµένο»,
το κίτρινο για «εύθυµο», χρυσό για «υπερήφανο», και τα λοιπά. Οµοίως, τα θετικά
συναισθήµατα τείνουν να χαρτογραφούνται σε στρογγυλευµένες µορφές και
αρνητικά σε γωνιώδεις µορφές. Ο βαθµός στον οποίο αυτά απεικονίζουν αυθαίρετους
πολιτιστικούς συσχετισµούς, δεν είναι σαφής.
Οι D’Andrade and Egan (1974) ανακάλυψαν σταθερούς συσχετισµούς χρώµατος
συναισθήµατος µεταξύ του ∆υτικού πολιτισµού και ενός πολιτισµού µε την ελάχιστη
δυτική επαφή. Ακόµα κι αν θα µπορούσε να καταδειχθεί ότι τέτοιες αντιστοιχίες ήταν
καθολικές, θα παρέµενε ακόµα µια βασική διαφορά µεταξύ του αυτών και της
συναισθησίας, από την άποψη της φαινοµενολογίας.
Οι συναισθητικοί αναφέρουν οτι η εµπειρία χρώµατός τους, είναι αυτόµατη και
αντιληπτική (ή µοιάζει µε αντιληπτική) στο χαρακτήρα της.

53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
1.1.Συναισθητική αντίληψη και τέχνη
Η συναισθησία έχει λάβει πολλή προσοχή στην επιστήµη, στην τέχνη και ειδικότερα
στους σχετικούς τοµείς της ψηφιακής τέχνης και των πολυµέσων, στην τελευταία
δεκαετία (Collopy 2000, Brougher et al. 2005, Ward 2008a).
Ο νευρολογικός καθορισµός της συναισθησίας, περιορίζει τον αριθµό των
αποκαλούµενων συναισθητικών, στο 4% του πληθυσµού Αυτός ο αριθµός
παρουσιάζει σηµαντική ποσοτική διαφορά, µε το µεγάλο ποσοστό των καλλιτεχνών,
που ενδιαφέρονται για µορφές τέχνης που παρουσιάζουν την συναισθητική εµπειρία
στο κοινό.
Οι καλλιτέχνες και οι επιστήµονες σε αυτούς τους τοµείς µοιράζονται ένα κοινό
ενδιαφέρον για την ανθρώπινη αντίληψη. Στις τέχνες, η συναισθησία αναφέρεται σε
µια σειρά των φαινοµένων ταυτόχρονης αντίληψης, από δύο ή περισσότερα
ερεθίσµατα, σαν µια εµπειρία ενιαία µορφής (gestalt)(van Campen 2007). Στην
νευροεπιστήµη, η συναισθησία ορίζεται αυστηρότερα, ως «η απόκτηση αντιληπτικών
εµπειριών, ελλείψει της κανονικής αισθητήριας υποκίνησης» (Ward & Mattingley
2006: 130).
Ο τύπος αντίληψης χρώµατος-γράµµατος/αριθµού έχει ερευνηθεί περισσότερο από
τους επιστήµονες, και ο τύπος χρωµατισµένων ήχων και µουσικής έχει µελετηθεί
περισσότερο από τους καλλιτέχνες (van Campen 2007).

1.1.1. Ήχος και συναισθησία
α. Φωτισµοί στην συναισθησία Χρώµατος-Ακοής.
Στην συναισθησία χρώµατος-ακοής, ένας φωτισµός, συνήθως, χρωµατίζεται µε
κάποιο τρόπο, και παρουσιάζεται στο πεδίο της όρασης του συναισθητικού, σαν
απάντηση σε µερικές µορφές, ακουστικών ερεθισµάτων. Οι συναισθητικοί φωτισµοί,
συνήθως, ποικίλουν σε µορφή και χρώµα, σύµφωνα µε τη φύση των ερεθισµάτων,
που τα προκάλεσε. Τα παρακάτω παραδείγµατα αντιπροσωπεύουν µερικούς
διαφορετικούς φωτισµούς.

Σχήµα 14: Ενδεικτικές µορφές που αντιπροσωπεύουν τους «φωτισµούς» (Cytowic,
1989).
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Όπως µπορεί να φανεί στο παραπάνω σχήµα 13, «Οι συναισθητικοί δεν βλέπουν ποτέ
περίπλοκες σκηνές, που προσοµοιάζουν σε όνειρα, ή έχουν µε άλλο τρόπο
διαµορφωµένες αντιλήψεις. Αντιλαµβάνονται σταγόνες, γραµµές, σπείρες, δικτυωτά
πλέγµατα, και άλλες γεωµετρικές µορφές.» (Cytowic, 1989).
Ο Dr Richard Cytowic σηµειώνει, ότι η γενική και περιορισµένη φύση των
συναισθητικών αντιλήψεων, παρουσιάζει µια οµοιότητα, σε µια σειρά µορφών που
αναπτύχθηκαν πρώτα από τον Heinrich Kluver στην δεκαετία του 1920, γνωστές ως
«Σταθερές Μορφής του Kluver».
(Kluver, 1966). Αυτές οι γενικές µορφές είναι συχνές στη συναισθησία, τις
παραισθήσεις και εµφανίζονται συχνά στην πρωτόγονη τέχνη.
Σχήµα 15:Σταθερές
Μορφής του Kluver

Παραλλαγές του φωτισµού στο χρώµα, στην φωτεινότητα, την συµµετρία, και στις
µορφές, έχουν καταγραφεί να ποικίλουν, ως αποτέλεσµα της παραλλαγής στα
µουσικά ερεθίσµατα. Ο ρυθµός, για παράδειγµα, επηρεάζει τη µορφή ενός φωτισµού.
Όσο πιό γρήγορος είναι ο ρυθµός της µουσικής, τόσο αιχµηρότεροι και πιό γωνιώδεις
είναι οι φωτισµοί. Το συµπέρασµα, οτι ο ηχητικός τόνος έχει µια άµεση επίδραση στο
µέγεθος ενός φωτισµού, έχει καταγραφεί επίσης. Έχει παρατηρηθεί παγκοσµίως, οτι
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το µέγεθος του φωτισµού, αυξάνεται, όταν το µέγεθος του ηχητικού τόνου µειώνεται.
Κατ’αυτό τον τρόπο, ήχοι υψηλών τόνων παράγουν µικρούς φωτισµούς και χαµηλής
συχνότητας ήχοι παράγουν συναισθητικές αντιλήψεις που είναι µεγάλοι σε µέγεθος.
Η ηχηρότητα, επίσης έχει µια επίδραση, στο µέγεθος του φωτισµού που
αντιλαµβάνεται ένας συναισθητικός.( Lawrence E. Marks ,1996)
Ο Lawrence E. Marks (1996) µοιράζεται την κατανόησή του, σχετικά µε την
ανταπόκριση των συναισθητικών στην µουσική : «Ακριβώς όπως οι σηµαντικές
διαστάσεις του ακουστικού ερεθίσµατος, που είναι υπεύθυνες για την µουσική
συναισθησία, µπορεί να είναι αρκετά περίπλοκες, µε το ίδιο τρόπο µπορούν να είναι
περίπλοκες και οι ίδιες οι συναισθητικές αντιδράσεις» «Οπτικές αισθήσεις, που
προκλήθηκαν από την µουσική, δεν πρέπει να περιοριστούν ή να οριοθετηθούν σε
απλά σηµεία χρώµατος. Συχνά, ολόκληρο το οπτικό πεδίο γεµίζει µε τα χρώµατα που
αλλάζουν κατά τη διάρκεια του χρόνου µε τη µουσική. Μερικά υποκείµενα
αναφέρουν διάφορα χρώµατα ταυτόχρονα, µε το κάθε χρώµα να απεικονίζει µια
ιδιαίτερη πτυχή της µουσικής.»

β.Μουσική αντίληψη στην συναισθησία χρώµατος.
Αρχικά, είναι σκόπιµο, να αναφερθούν οι ανησυχίες µιας οµάδας ψυχολόγων, που
διεξήγαγαν τις πολυάριθµες έρευνες, σχετικά µε τη συναισθησία, κατά τη διάρκεια
του πρώτου µισού αυτού του αιώνα. Η δηµοσίευση στο The Journal Of General
Psychology το 1942, γράφει: « Αν και κατά γενική οµολογία, οι σχέσεις µεταξύ της
οπτικής και ακουστικής εµπειρίας συνυπάρχουν συνήθως, µε τις γλωσσικές µορφές
µας, εντούτοις, δεν έχουµε κανένα ποσοτικό µέτρο, για το πόσο κοινή, στην
πραγµατικότητα, είναι µια δεδοµένη σχέση µεταξύ ήχου και εικόνας στον πληθυσµό.
Ένα τέτοιο µέτρο, θα ήταν χρήσιµο για να καθορίσει, τι ποσοστό επί τοις εκατό, σε
ένα κοινό, θα ήταν αναµενόµενο, να συλλάβει τον σκοπό του καλλιτέχνη,( εάν, για
παράδειγµα, παρουσίαζε την αρµονία της µουσικής του σύνθεσης, στο φόντο, και την
µελωδία, µε µοτίβα-µε σύντοµες µουσικές φράσεις )
Επίσης, θα διευκόλυνε την διαδικασία προτυποποίησης των συσχετισµών, µεταξύ
µουσικής και όρασης, εάν κάποιος θα µπορούσε να καθορίσει ποσοτικά, ποιοί από
τους πολλαπλούς αποδεκτούς όρους παρουσίασης µιας µελωδίας, για παράδειγµα,
είναι ήδη σε κύρια χρήση ή µε άλλα λόγια, θεωρούνταιι κατάλληλοι από τους
περισσότερους ανθρώπους.» (Karwoski, T. F., H. S. Odbert and Charles E. Osgood.,
1942)
Τουλάχιστον 23 δηµοσιεύσεις ψυχολόγων από το 1862 και το 1974,
διαπραγµατεύονται τους συσχετισµούς µεταξύ µουσικών συνθέσεων και χρώµατος,
σαν αποτέλεσµα, έρευνας σχετικά µε την συναισθησία. Πολύ περισσότεροι
ασχολήθηκαν µε µελέτες της συναισθησίας, που προκαλούνται από λεκτικά
ερεθίσµατα. Η έρευνα, σε αυτά τα είδη της συναισθησίας, έχει εφοδιάσει τους
καλλιτέχνες, µε κάποιες πληροφορίες, ώστε, να αρχίσουν να διαµορφώνουν άποψη,
σύµφωνα µε κάποιες σταθερές προτυποποίησης.
Στο άρθρο του, Coloured-Hearing Synesthesia, που δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά
στο περιοδικό Psychological bulletin, ο Lawrence E. Marks σύνταξε όλες τις
πληροφορίες, που υπήρχαν σε αντίστοιχα θέµατα, σειρά πινάκων, που
παρουσιάζονται παρακάτω: (Lawrence E. Marks, 1996)
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Σχήµα 16: Απεικόνηση της σχέσης µεταξύ 1)χρωµατικής απόχρωσης και ήχου και
2)φωτεινότητας και ηχητικού τόνου σε οπτική-ακουστική συναισθησία 3) ηχητικού
τόνου και φωτεινότητας σε µη συναισθητικά υποκείµενα (Lawrence E. Marks, 1996)

γ. Το χρώµα των φωνηέντων
Η µελέτη των χρωµατοαισθητικών φαινοµένων, συχνά ασχολείται, µε συσχετισµούς
που προκαλούνται, περισσότερο από την οµιλία, παρά από την µουσική. Αυτό
συµβαίνει ίσως, εξαιτίας του γεγονότος, ότι η οµιλία είναι εγγενώς ανώτερη, στη
δυνατότητά της, να προκαλέσει µια συναισθητική απάντηση. Το συστατικό της
οµιλίας, που αφορά στη µέγιστη επιρροή, της φύσης της προκληθείσας απάντησης,
είναι ο ήχος των φωνηέντων. Και οι δύο περιοχές έχουν τεράστια σηµασία, στην
χαρτογράφηση των αντιληπτικών αντιστοιχιών, µεταξύ των µορφών, της ακοής και
της όρασης. Αρχικά, αναφορικά µε τις έρευνες, σχετικά µε την µουσική συναισθησία,
προέκυψε, ότι οι σηµαντικές αρχές οπτικο-ακουστικών συσχετισµών, που
εµφανίζονται µε χρώµα στη µουσική, είναι βασικά οι ίδιες αρχές, που εµφανίζονται
µε χρώµα στα φωνήεντα. Αυτές είναι, οι σχέσεις οπτικής φωτεινότητας και µεγέθους,
µε τον ακουστικό τόνο και την ηχηρότητα. Αφετέρου, σε ένα άρθρο που
δηµοσιεύτηκε το 1968, ο Wayne Slawson απέδειξε, οτι τεχνητοί ήχοι µε δύο
συστατικά, είναι εύκολα ερµηνεύσιµοι, ως φωνήεντα και ως µουσικές νότες και οτι η
ποιότητα του φωνήεντος και της µουσικής χροιάς εξαρτάται, µε παρόµοιους τρόπους,
από τη δοµή του ήχου (συχνότητα και φάσµα)
Η φύση της συναισθητικής αντίληψης, από µόνη της, δεν παρέχει στους καλλιτέχνες,
ένα πρότυπο για τη χαρτογράφηση µεταξύ οπτικών και ακουστικών τεχνών. Ενώ
περιγράφει τη σταθερή φύση της σχέσης µεταξύ της φωτεινότητας και της έντασης, η

57

µορφή και η ακουστική σύσταση των φωτισµών- δεν χαρτογραφεί το χρώµα στη
χροιά ή την ένταση, σχετική από καµιά άποψη µε ένα ιδιαίτερο µουσικό πλαίσιο.
Επίσης, επειδή οι συναισθητικοί φωτισµοί είναι δισδιάστατοι στην φύση, η έρευνα
στην συναισθησία, µπορεί να ρίξει το περιορισµένο φως στις σχέσεις µεταξύ της
µουσικής, και των αντικειµένων µε τρεις διαστάσεις
1.1.2. Γλώσσα και συναισθησία
Ο Dr. Ramachandran,(2001b) ανέπτυξε µια θεωρία, σύµφωνα µε την οποία, η
συναισθησία ανέδειξε την γλώσσα: «Οι πρώτες λέξεις που εξέλιξαν οι πρόγονοί µας,
µπορεί να µην ήταν αυθαίρετες. Υπάρχει µια µη-αυθαίρετη επικοινωνία µεταξύ
οπτικής µορφής αντικειµένου και της ηχητικής ‘‘µορφής’’, όπως αναπαριστάται,
στην άνω κροταφιαία έλικα», εξηγεί.
Στοιχειοθετώντας τα παραπάνω, προτείνει: « Εάν πάρετε δύο απολύτως τυχαίες,
χωρίς νόηµα µορφές, µία που να µοιάζει µε έναν λεκέ µελανιού µε τα κυµατιστά
περιγράµµατα, και µία που να µοιάζει µε ένα κοµµάτι γυαλιού µε αιχµηρές γωνίες,
και ρωτήστε 100 ανθρώπους, ‘‘Ποιά από αυτές αντιπροσωπεύει την, χωρίς νόηµα
λέξη Bouba και ποιά από αυτές αντιπροσωπεύει την, χωρίς νόηµα λέξη Kiki;’’
Το 99% από αυτούς, επιλέγουν την αµοιβαδοειδή µορφή σαν Bouba και την
οδοντωτή µορφή ως Kiki. Πιθανώς, αυτό είναι επειδή οι οδοντωτές άκρες µιµούνται
συναισθητικά τον οδοντωτό ήχο ‘ki-ki.’ Αυτή η προϋπάρχουσα προκατάληψη,
εντούτοις µικρή, θα είχε θέσει στο στάδιο για ένα κοινό λεξιλόγιο —ένα λεξικό.»
Πρόσθεσε, ότι κάποια προϋπάρχουσα συναισθησία, εµφανίζεται επίσης στον
εγκέφαλο, µεταξύ των οπτικών και ακουστικών κέντρων και των κινητικών κέντρων,
για λεκτικούς- κινητικούς ήχους, που αντιπροσωπεύονται στην περιοχή Broca και
γύρω από αυτήν. Επιπλέον, υπάρχει µια προϋπάρχουσα διαγώνια ενεργοποίηση εξ
ολοκλήρου µέσα στην χαρτογράφηση του Penfield Motor Map µεταξύ των κέντρων,
αρµόδιων για τις κινήσεις του στόµατος και του χεριού, που είναι ακριβώς, το ένα
δίπλα στο άλλο. «Αυτός είναι ο λόγος γιατί όταν κόβεστε µε το ψαλίδι, ασυνείδητα
σφίγγετε και χαλαρώνετε τους σιαγόνες σας. Αυτό το ονοµάζω συνκινησία — µια
αυτόµατη τάση να κινηθούν τα χείλια σας, για να µιµιθούν τα χέρια σας.
Φανταστείτε, τους πρόγονούς µας τα ανθρωποειδή να αναπτύσσουν ένα νοηµατικό
σύστηµα επικοινωνίας, και έπειτα το στόµα και η γλώσσα σας, να µιµείται τις
κινήσεις των χεριών σας, και έπειτα παίρνετε τις πρώτες λέξεις, συνδιάζοντας αυτή
την φωνητική µίµιση των χειρονοµιών, µε τις λαρυγγικές εκφράσεις και
συναισθηµατικές κραυγές, που αναδύονται από το δεξί ηµισφαίριο και το
προσαγωγίο. Μόλις έχετε σε ισχύ, αυτές τις πρώτες λέξεις και την πρώτη γλώσσα,
κατόπιν από αυτόν, παίρνετε την πραγµατική εµφάνιση της γλώσσας», κατέληξε..
«Έτσι, ό,τι έχουµε είναι µια µή-αυθαίρετη µετάφραση: οπτική σε ακουστική,
ακουστική σε στοµατοκινητικούς χάρτες στην περιοχή Broca, και τελικά, από τον
κινητικό χάρτη του χεριού, στον κινητικό χάρτη του στόµατος. Αυτές οι
προϋπάρχουσες αρχικές προκαταλήψεις (biases), λαµβάνουν σταδιακή ενίσχυση, από
κάποιου είδους αµοιβαίας αυτόνοµης εκκίνησης ή «το φαινόµενο της
χιονοστιβάδας»— ένα κοινό περιστατικό στην εξέλιξη των συστηµάτων», εξήγησε ο
Dr. Ramachandran .
« Παρατηρείστε, τι έχουµε εδώ,» πρόσθεσε. «Αρχίσατε µε ένα παράξενο, τροµακτικό
πρόβληµα, ένα αντικείµενο περιέργειας, µια ανωµαλία —συναισθησία, άνθρωποι που
βλέπουν τους αριθµούς µε χρώµα — και τους οδηγούν στο εργαστήριο.....και άνοιξε
όλος το δρόµο προς την εµφάνιση της µεταφοράς, της γλώσσας, και της αφηρηµένης
σκέψης».
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Τελικά, όπως αναφέρεουν επιγραµµατικά και οι Ward, J., & Simner, J. (2003), είναι
πιθανό να υπάρχει µια αµοιβαία σχέση µεταξύ της συναισθησίας και της γλώσσας.
Σε ένα επίπεδο, οι αντιπροσωπευτικές µονάδες της γλώσσας (γραφήµατα, φωνήµατα
και λέξεις), µπορεί να αποκτούν, µια αντιληπτική διάσταση στους εγκεφάλους των
συναισθητικών. Σε ένα άλλο επίπεδο, η ύπαρξη φαινοµενικά καθολικών διαγώνια
ενεργοποιηµένων συνδέσεων, µπορεί να διαµορφώσει και το σχηµατισµό ορισµένων
τύπων συναισθητικών συνδέσεων (π.χ. µεταξύ αριθµού και χώρου, ηχητικής έντασης
και φωτεινότητας) καθώς επίσης και τον τρόπο, που µιλάµε για τον κόσµο γύρω από
µας και τον αντιλαµβανόµαστε.
1.1.3. Εικαστική τέχνη και συναισθησία
Ερµηνεύοντας την εικαστική τέχνη, ο Dr Ramachandran (2002) εξήγησε, πως
υπάρχουν αντιστοιχίες στα καλλιτεχνικά καθολικά, ακριβώς όπως τα γλωσσικά
καθολικά. Υπάρχει µια µεγάλη ποικιλοµορφία των µορφών στην τέχνη, αλλά θα
µπορούσαν, παρά αυτήν την παραπαίουσα ποικιλοµορφία, να υπάρχουν µερικές
κοινές αρχές, µερικοί καθολικοί νόµοι. Χαρακτηριστική είναι η ανάλυσή του για τον
τρόπο, µε τον οποίο, ο εγκέφαλος αποκρίνεται στην τέχνη:
«Αρχικά ενδιαφέρθηκα γι’αυτό, όταν εξέτασα την ινδική τέχνη. Μέχρι περίπου πέντε
έτη πριν, δεν είχα κανένα ενδιαφέρον για την τέχνη καθόλου, αλλά έπειτα άρχισα να
παρατηρώ τα γλυπτά στους ινδικούς ναούς, όταν ήµουν εκεί σε εκπαιδευτική άδεια.
Έβλεπα τα γλυπτά της θεάς Parvathi από το 10ο αιώνα, τα οποία, θεωρούνται η
επιτοµή όλων θηλυκών χαρακτηρηστικών — σεξουαλικότητα, αισθησιασµό, χάρη,
αξιοπρέπεια, και αυτοπεποίθηση— παρόλο που οι Άγγλοι Βικτωριανοί έριξαν µια
µατιά σ’αυτό και είπαν. ‘‘Είναι απαίσιο! ∆εν µοιάζει καν, µε µια πραγµατική
γυναίκα.’’ Φυσικά, έκαναν αυτήν την κριτική επειδή σύγκριναν ασυναίσθητα την
ινδική τέχνη µε τα ιδανικά της δυτικής αντιπροσωπευτικής τέχνης, ειδικά της
Αναγέννησης και της κλασσικής ελληνικής τέχνης, και όλοι ξέρετε, ότι η τέχνη δεν
είναι για την αντιπροσώπευση, δεν είναι για τον ρεαλισµό. Αντίθετα, η τέχνη είναι
για την µεγαλοποίηση, την υπερβολή, και σκόπιµη διαστρέβλωση της εικόνας, για να
παράγουν ευχάριστες επιδράσεις στο µυαλό.»
«Τώρα, η µεγάλη ειρωνεία είναι, οτι έρχεστε στο 20ό αιώνα και εξετάζετε το
παράδειγµα µιας γυναίκας του Picasso. Έχει δύο µάτια σε µια πλευρά του προσώπου
της, όπως το ψάρι πλευρονήκτης, ένα διασπασµένο ουρανίσκο, και όλα τα άλλα, και
οι δυτικοί κριτικοί τέχνης λένε, ‘‘Θεέ µου, τι µεγαλοφυές έργο,’’ επειδή µας έχει
ελευθερώσει από το ρεαλισµό και µας έχει κάνει να συνειδητοποιήσουµε, ότι η τέχνη
δεν είναι για το ρεαλισµό, είναι για τη διαστρέβλωση, την υπερβολή, την
µεγαλοποίηση.»
«Προφανώς δεν µπορείτε να διαστρεβλώσετε τυχαία την εικόνα και να την καλέσετε
τέχνη», παρατήρησε ο Dr. Ramachandran . «Υπάρχουν συγκεκριµένοι τύποι
διαστρεβλώσεων. Συνάντησα µια λέξη για αυτό, ‘Rasa,’ στα αρχαία σανσκριτικά
εγχειρίδια τέχνης, το οποίο σηµαίνει ‘‘συλλαµβάνοντας ακριβώς το πνεύµα από κάτι,
την ψυχή από κάτι, προκειµένου να προκληθεί µια συγκεκριµένη διάθεση ή ένα
συναίσθηµα ή συγκίνηση στο µυαλό του θεατή.’’ Έτσι η ιδέα της τέχνης είναι να
αλλάξει την εικόνα µε κάποιο τρόπο, ώστε να διεγείρει µε τον καλύτερο τρόπο, αυτές
τις 30 οπτικές περιοχές του εγκεφάλου και να εξάψει τις οπτικές συγκινήσεις.»
Ο Dr. Ramachandran προχώρησε, συνέχισε, παρουσιάζοντας το παράδειγµα ενός
νεοσσού γλάρου, ο οποίος ζητά την τροφή του, µε το ράµφισµα σε ένα κόκκινο
σηµείο, στο ράµφος της µητέρας του.» Ο Niko Tinbergen(1953) βρήκε, ότι µπορείτε
να κυµατίσετε ένα εξαϋλωµένο ράµφος ή ακόµα και ένα στενόµακρο κοµµάτι
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χαρτονιού, µε µια κόκκινη κηλίδα και ο νεοσσός ξεγελιέται και ραµφίζει στο
οµοίωµα. Ακόµα πιό αξιοθαύµαστο, ανακάλυψε, εάν παρουσιάζετε στο νεοσσό ένα
µακρύ λεπτό ραβδί, µε τρείς κόκκινες λωρίδες κοντά στο τέλος, ο νεοσσός γίνεται
έξαλλος. Ραµφίζει πιό σθεναρά σε αυτό και το προτιµά από το πραγµατικό ράµφος,»
παρατήρησε.
Αυτό το «έξοχο ράµφος», διεγείρει µε µεγαλύτερη δύναµη την «ανίχνευσης του
ράµφους» των νευρώνων στην οπτική διάβαση των νεοσσών, «ακόµα κι αν αυτό το
αφηρηµένο ερέθισµα, δεν µοιάζει ούτε ελάχιστα µε ένα πραγµατικό ράµφος,» Ο Dr.
Ramachandran ανέλυσε: « Εάν οι γλάροι είχαν µια γκαλερί τέχνης, θα κρεµούσαν
αυτό το µακρύ ραβδί, µε τρείς λωρίδες στον τοίχο, θα το λάτρευαν, θα το ονόµαζαν
Πικάσο, και θα πλήρωναν εκατοµµύρια δολάρια για αυτό, ακόµα κι αν δεν µοιάζει,
µε τίποτα απο όσα ξέρουν.»
Η κεντρική ιδέα του Dr. Ramachandran, στην παραπάνω ανάλυση, έγκειται στο
γεγονός, ότι ο καλλιτέχνης, έχει συναντήσει τυχαία µορφές, που ενεργοποιούν πολύ
πιο ισχυρά, οπτικά και µεταιχµιακά κέντρα, στον εγκέφαλό, από οποιεσδήποτε
ρεαλιστικές µορφές. «....Έχει δηµιουργήσει το αντίστοιχο του ραβδιού µε τις τρείς
λωρίδες, για τον ανθρώπινο εγκέφαλο...».
Αυτές οι θεωρίες και παρατηρήσεις , δεν είναι τίποτε άλλο, από διστακτικά πρώτα
βήµατα προς µια επιστήµη της τέχνης, «... προς την ανακάλυψη των καλλιτεχνικών
καθολικών —την επιστήµη της ‘‘νευροαισθητικής.’’»
Παρόλ’αυτά, δεδοµένης της θαυµάσιας τεχνολογίας απεικόνισης, εάν υποβάλλουµε
τις σωστές ερωτήσεις, κάνουµε τα σωστά πειράµατα στους σωστούς ασθενείς,
µπορούµε να αρχίσουµε να απαντάµε σε αυτές τις υψηλές ερωτήσεις, σχετικά µε τον
εγκέφαλο, οι οποίες µέχρι τώρα, έχουν παραµείνει στην περιοχή των φιλοσόφων.
1.2.Συναισθησία και δηµιουργικότητα-Ερευνητικά δεδοµένα
Η συναισθησία, όπως προαναφέρθηκε, έχει συνδεθεί συχνά µε την καλλιτεχνική
δηµιουργικότητα. Μια σειρά ερευνητών υπέθεσαν, ότι η συναισθησία, µπορεί να
οδηγήσει σε µια άνω του µετρίου δηµιουργική ικανότητα. Οι Milan et al., 2007,
ερευνούν αυτήν την υπόθεση µε την εξέταση τριών συστατικών της
δηµιουργικότητας: (γνωστική ευχέρεια, ευελιξία και πρωτοτυπία) (Guilford, 1957).
σε συναισθητικά και µη- συναισθητικά υποκείµενα. Η δηµιουργική ικανότητα των
υποκειµένων, αξιολογήθηκε µε τη βοήθεια τυποποιηµένων ψυχοµετρικών
µετρήσεων, καθώς επίσης και ενός µεταβλητού δηµιουργικού στόχου.
Πολύ πριν να αναγνωριστεί η συναισθησία, ως γνήσιο αισθητήριο φαινόµενο,
αντάξιο σοβαρής µελέτης, είχαν υπάρξει ανέκδοτα στοιχεία για τους ιδιαίτερους
ανθρώπους που θα µπορούσαν «να δουν τη µουσική», «να µυρίσουν τις
προσωπικότητες» ή «να εκτιµήσουν το χρώµα των φωνηµάτων». Πολλά από αυτά
στοιχεία, αφορούσαν τις προσωπικότητες που ανήκουν στους καλλιτεχνικούς
κύκλους (Cytowic, 1989;_Day, 2005_Mulvenna, 2007). Ο κατάλογος των
συναισθητικών καλλιτεχνών είναι αρκετά µακρύς: ο συγγραφέας Vladimir Nabokov,
οι συνθέτες Jean Sibelius, Amy Beach, Franz Liszt, Leonard Bernstein , Nikolai
Rimsky-Korsakov, ο νεότερος Tom Waits, ο µύθος της jazz, Miles Davis, ζωγράφοι
όπως οι David Hockney, Wassily Kandinsky, etc.
Ο όρος «συναισθησία», έχει χρησιµοποιηθεί επίσης (µερικές φορές εντελώς
σκόπιµα) για να δείξει µια γενικότερη χρήση διασταυρωµένων συσχετισµών στη
λογοτεχνία, τις εικαστικές τέχνες καθώς επίσης και το θέατρο και τις µουσικές
ερµηνείες, που επιδιώκουν να υποκινήσουν τις αισθήσεις του θεατή µε νέους
τρόπους. Συνολικά, το πλαίσιο που περιβάλλει το ρόλο της συναισθησίας στις τέχνες,
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προτείνει µια φαινοµενικά ισχυρή σχέση µεταξύ της συναισθησίας και της
καλλιτεχνικής δηµιουργικότητας. Η ερώτηση είναι η εξής: έχουµε οποιαδήποτε
στοιχεία (πέρα από τις ανέκδοτες εκθέσεις) που υποστηρίζουν την άποψη οτι οι
συναισθητικοί είναι πραγµατικά δηµιουργικότεροι από τους µη-συναισθητικούς;
Προφανώς οι ανέκδοτες εκθέσεις, δεν µπορούν να είναι ικανοποιητικές µε
οποιαδήποτε τρόπο, ώστε να καταλήξει κανείς ούτε καν σε πρόχειρα συµπεράσµατα.
Ενδεικτικά, εξετάστε τα ακόλουθα ονόµατα: Jack Kerouac (συγγραφέας), Syd Barrett
(µουσικός, µέλος των Pink Floyd ), John Nash (µαθηµατικός, Βραβείο Νόµπελ),
James Watson (ανακάλυψε το DNA, Βραβείο Νόµπελ). Αυτό, που όλες αυτές οι
προσωπικότητες έχουν από κοινού, εκτός από τις εξαιρετικές καλλιτεχνικές ή
επιστηµονικές δεξιότητές τους, είναι οτι έπασχαν από σχιζοφρένια. Για αυτούς τους
λόγους, οποιοσδήποτε θα πρότεινε ότι η σχιζοφρένεια, ενισχύει τη δηµιουργικότητα;
Πιθανότατα όχι. Επιστρέφοντας στη συναισθησία, ένας µικρός αριθµός µελετών
παρείχε τα στατιστικά στοιχεία, για την υποτιθέµενη υψηλότερη επικράτηση της
συναισθησίας µεταξύ των καλλιτεχνών (Dailey, Martindale, & Borkum,
1997;_Domino, 1989). Μια πρόσφατη µελέτη από τους Rich, Bradshaw, &
Mattingley (2006) επιβεβαιώνει τους προηγούµενους ισχυρισµούς σε αυτό το ζήτηµα.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία τους, που ανακαλούνται από 158 ερωτηµατολόγια, µέχρι το
24% των συναισθητικών, περιλαµβάνονται στα καλλιτεχνικά επαγγέλµατα. (Αυτή η
αναλογία είναι πολύ υψηλότερη από αυτή που παρατηρήθηκε στο γενικό πληθυσµό.)
Ακόµα, ακόµα κι αν κάποιος µπορεί να ερµηνεύσει αυτές τις πληροφορίες, ώστε
υψηλότερη δηµιουργικότητα να χαρακτηρίζει τους συναισθητικούς, υπάρχει
τουλάχιστον µια εναλλακτική εξήγηση. Βεβαίως, δεν θα ήταν αναµενώµενο, όλοι οι
µή-συναισθητικοί , που θα σηµείωναν υψηλή βαθµολογία, σε κάποια δοκιµασία
δηµιουργικότητας, να ασχοληθούν µε καλλιτεχνικά επαγγέλµατα. Κατά συνέπεια,
είναι πιθανό, οι συναισθητικοί, να είναι απλά περισσότερο επιρρεπείς σε εργασία
στον καλλιτεχνικό τοµέα από τους µη-συναισθητικούς και το ποσοστό των ανθρώπων
µε την άνω του µετρίου δηµιουργική δυνατότητα είναι το ίδιο και στους δύο
πληθυσµούς. (Άλλωστε, όντας κάποιος επαγγελµατίας καλλιτέχνης, δεν υπονοεί
απαραιτήτως ότι κάποιος είναι αυθεντικός και δηµιουργικός.)
Εν περιλήψει, τα στοιχεία σχετικά µε την πλειοψηφία των καλλιτεχνών µεταξύ των
συναισθητικών είναι έµµεσης φύσης. Υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες ενδείξεις που
δείχνουν την άνω του µετρίου δηµιουργικότητα στον συναισθητικό πληθυσµό;Ναι,
υπάρχει.
Ο Domino (1989) µελέτησε 61 συναισθητικούς µέσω αυτο-αναφορών και 61
υποκείµενα της οµάδας ελεγχου, σε τέσσερις παραµέτρους δηµιουργικότητας. Τα
αποτελέσµατα έδειξαν, ότι κατά µέσον όρο, οι συναισθητικοί σηµείωσαν υψηλότερη
απόδοση σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου, στις τέσσερις παραµέτρους. ∆υστυχώς, η
µελέτη παρουσιάζει µια σηµαντική µεθοδολογική ρωγµή - ο συντάκτης δεν εξέτασε
την συναισθησία των υποκειµένων, βασισµένος µόνο στην αυτο-αναφορά.
Πιό πρόσφατα, οι Sitton & Pierce (2004) χρησιµοποίησαν µια προφορική
δοκιµασία δηµιουργικότητας, στην οποία αποκρίθηκαν διαδικτυακά, περί τα 210
υποκείµενα. Πάλι, η ανάλυση παρήγαγε έναν σηµαντικό συσχετισµό µεταξύ των
αποτελεσµάτων της συναισθησίας και της λεκτικής δηµιουργικότητας. Εντούτοις, η
µελέτη είχε το ίδιο µεθοδολογικό λάθος, όπως αυτή του Domino: απουσίαζε το
πειραµατικό πρότυπο της συναισθητικής εµπειρίας.
Μια άλλη πρόσφατη µελέτη (Ward, Thompson-Lake, Ely & Kaminski, 2008a)
προτείνει ότι οι συναισθητικοί, µπορεί να αποδώσουν καλύτερα σε µερικές
παραµέτρους της δηµιουργικότητας από τους µη συναισθητικούς, αλλά αυτό
απαραιτήτως δεν υπονοεί ότι είναι γενικότερα πιο δηµιουργικοί.
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Εκτός από τα δηµογραφικά και ψυχοµετρικά στοιχεία, υπάρχει επίσης, θεωρητική
βάση υπέρ της υψηλότερης δηµιουργικότητας των συναισθητικών. Ουσιαστικά όλα
τα τρέχοντα νευρογνωστικά πρότυπα της συναισθησίας, προτείνουν την ύπαρξη
κάποιας νευρικής υπερσυνδετικότητας, µεταξύ συγκεκριµένων περιοχών του
εγκεφάλου των συναισθητικών (βλ.,review by Hochel & Milan, 2008_ Hubbard &
Ramachandran, 2005). Οι Ramachandran and Hubbard (2001) πρότειναν ότι εάν η
υποτιθέµενη διαγώνια ενεργοποιηµένη σύνδεση εκφραζόταν περισσότερο αναλυτικά ,
θα µπορούσε να οδηγήσει «σε µια µεγαλύτερη ροπή και µια ευκαιρία για
δηµιουργική χαρτογράφηση από µια έννοια σε µια άλλη.»
Πράγµατι, στην
ουσία της, η δηµιουργική δεξιότητα, περιλαµβάνει συνδυασµό στοιχείων (λέξεις,
έννοιες, υλικά, κ.λπ....) µε νέους τρόπους. Υπό µια γενικότερη έννοια, η δηµιουργική
ικανότητα (ή δηµιουργική δυνατότητα) θα µπορούσε να γίνει κατανοητή ως
αποτέλεσµα συγκεκριµένων, «δηµιουργικών» νευρωνικών «πλεγµάτων» του
ανθρώπινου εγκεφάλου.
Εν περιλήψει, εκτός από τις γνωστές περιπτώσεις των συναισθητικών καλλιτεχνών,
υπάρχουν διάφοροι εµπειρικοί και θεωρητικοί λόγοι που προτείνουν ότι οι άνθρωποι
µε συναισθησία είναι, κατά µέσον όρο, δηµιουργικότεροι από το «κανονικό»
πληθυσµό. Εντούτοις, από τα διαθέσιµα και ενηµερωµένα στοιχεία, προκύπτουν ,µια
σειρά προβληµάτων που την κάνουν λιγότερο δηµοφιλή. Κατ' αρχάς, από τη στενή
σχέση µεταξύ της τέχνης και της συναισθησίας, σε όλες τις πτυχές της, υποδηλώνεται
µια επιρροή, που δηµιουργεί µια λίγο πολύ γενικευµένη κοινωνική αντίληψη για τους
συναισθητικούς ως «δηµιουργικούς ανθρώπους». Αφετέρου, ακόµα κι αν υπάρχουν
κάποια στοιχεία υπέρ της υψηλότερης δηµιουργικότητας των συναισθητικών, ένα
µεγαλύτερο µέρος των διαθέσιµων στοιχείων, είναι έµµεσα και δεν επιτρέπουν τα
αιτιώδη συµπεράσµατα (π.χ. υψηλότερο ποσοστό των συναισθητικών µεταξύ των
σπουδαστών τέχνης).
Τέλος, έχουν υπάρξει πολύ λίγες ψυχοµετρικές µελέτες της δηµιουργικότητας στη
συναισθησία και τα αποτελέσµατά τους είναι κάθε άλλο, από αδιάψευστα. Μερικές
από αυτές τις µελέτες (Domino, 1989;_Sitton & Pierce, 2004) στηρίχθηκαν σε αυτοαναφορές συναισθητικών, χωρίς έλεγχο της συναισθητικής κατάστασης, ούτε στους
συναισθητικούς, ούτε στην οµάδα ελέγχου. Η πιό πρόσφατη µελέτη από τους Ward et
al. (2008a) δεν παρείχε σηµαντικές αποδείξεις. Εν περιλήψει, η υπόθεση, για την
υψηλότερη δηµιουργικότητα στους συναισθητικούς, δεν θα µπορούσε να είναι τόσο
ισχυρή, όπως µπορεί ενδεχοµένως να φαινόταν.
Προκειµένου να «πέσει φως» σε αυτό το ζήτηµα, οι Hochel & Milan, 2008
περιγράφουν µια σειρά πειραµατικών ερευνών που θα µπορούσαν να παρέχουν τα
νέα στοιχεία όσον αφορά την πιθανή σχέση µεταξύ συναισθησίας και
δηµιουργικότητας. Γενικά, η δηµιουργικότητα οποιουδήποτε ατόµου µπορεί να
προσεγγιστεί µε τουλάχιστον δύο τρόπους.
Συνήθως ένα άτοµο, θεωρείται δηµιουργικό όταν παράγει έναν αριθµό άνω του
µετρίου, καινοτόµων και πρωτότυπων λύσεων σε ένα δεδοµένο πρόβληµα,
οποιοδήποτε αυτό το πρόβληµα είναι (οικοδόµηση ενός κτιρίου, ενός µαθηµατικού
αινίγµατος, µιας καλλιτεχνικής απόδοσης, κ.λ.π.). Σε αντίθεση µε αυτήν την
κοινωνικά διαµορφωµένη άποψη, η ψυχολογία τείνει να θεωρεί τη δηµιουργικότητα,
ως ικανότητα ή γνωστική δυνατότητα που µπορεί, αλλά δεν είναι απαραίτητο να τεθεί
σε εφαρµογή. Εντούτοις, έννοια της δηµιουργικότητας, µαζί µε έννοιες όπως η
νοηµοσύνη ή η συνείδηση, αποτελεί µια πολύ οµιχλώδη περιοχή χωρίς ευδιάκριτο
καθορισµό.
Η µεθοδολογία που υιοθετήθηκε σε πρόσφατες έρευνες, εµπνεύστηκε από την
άποψη που προτάθηκε αρχικά από τον Guilford (1950,1957,1968), ο οποίος
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θεώρησε τη δηµιουργική δυνατότητα ως ένωση µιας σειράς γνωστικών συστατικών ή
παραγόντων. Ακόµα κι αν ο αριθµός των «αρχικών διανοητικών δυνατοτήτων», όπως
προτείνεται από το συγγραφέα, είναι σχετικά µεγάλος, υπάρχουν µόνο τρεις κύριοι
παράγοντες που θεωρούνται κρίσιµοι για τη δηµιουργικότητα, ιδιαίτερα στον τοµέα
της καλλιτεχνικής έκφρασης: γνωστική ευχέρια, ευελιξία και πρωτοτυπία (Guilford,
1957). Γενικά η γνωστική ευχέρεια, υπονοεί τη δυνατότητα να παραχθεί ένας υψηλός
αριθµός σηµαντικών ιδεών/απαντήσεων όταν έρχονται αντιµέτωποι µε ένα
πρόβληµα. Το στοιχείο της ευελιξίας έχει δύο ελαφρώς διαφορετικές όψεις: η
αυθόρµητη ευελιξία είναι η «προδιάθεση κάποιου, να αποφύγει την επανάληψη ή η
παρόρµηση του να ποικίλλει η συµπεριφορά κάποιου» και η προσαρµοστική ευελιξία
είναι η δυνατότητα να ποικίλλει η συµπεριφορά κάποιου, σε απάντηση σε µια
κατάσταση που το απαιτεί. Τέλος, η πρωτοτυπία, αναφέρεται στις ασυνήθιστες, και
«έξυπνες» λύσεις σε ένα πρόβληµα.

63

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
1.1.Η συναισθησία στη φιλοσοφική προοπτική
Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι παρατήρησαν, ότι οι άνθρωποι έχουν ξεχωριστά
αισθητήρια όργανα − µάτια, αυτιά, µύτη − αλλά συγχρόνως, βιώνουν µια αδιαίρετη
εµπειρία. Από αυτή την παρατήρηση, εγέρθηκε το ερώτηµα, για το πώς η αισθητήρια
εµπειρία είναι ενοποιηµένη. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι δεν καθόρισαν την συναισθησία µε
τους τρέχοντες νευρολογικούς και ψυχολογικούς όρους µας, αλλά εξέφρασαν µια
έννοια της συναισθησίας, θέτωντας την φιλοσοφική ερώτηση: Πώς µπορεί ανθρώπινα
όντα να αντιληφθούν µια ενότητα στο πλήθος αισθητήριων εντυπώσεων;
Η απάντηση που προσφέρθηκε από τον Έλληνα φιλόσοφο Αριστοτέλη (384 π.Χ. –
322 π.Χ.) ήταν όχι µόνο πρωτότυπη τότε, αλλά έχει εγκυρότητα µέχρι τις µέρες µας.
Πίσω από τις εξωτερικές αισθήσεις, υπέθεσε την ύπαρξη αυτού, που κατέληξε να
ονοµάζεται κοινή αίσθηση, a sensus communis, η οποία αντιλαµβάνεται τις κοινές
ιδιότητες (ή την ποιότητα-qualia) στις διαφορετικές εξωτερικές αισθήσεις (Ferwerda
& Struycken 2001). Παραδείγµατος χάριν, αντιλαµβανόµαστε τη φωτεινότητα, το
ρυθµό, και ένταση στις εικόνες, ήχους, µυρωδιές, και αισθήσεις.
Οι ιδέες του Αριστοτέλη είχαν µεγάλη επιρροή µετέπειτα, στη µεσαιωνική σκέψη,
την εποχή, που καθιερώθηκε η θεωρία της λειτουργίας της ανθρώπινης αντίληψης,
γνωστή ως «θεωρία των τριών κοιλοτήτων». Ο µεσαιωνικός Ιταλός θεολόγος Thomas
Aquinas (1225–1274) υπέθεσε την ύπαρξη τριών κοιλοτήτων, στον ανθρώπινο
εγκέφαλο. Στην πρώτη κοιλότητα, οι αισθητήριες εντυπώσεις, που στέλνονται από τις
εξωτερικές αισθήσεις, γίνονταν αντιληπτές από την «κοινή αίσθηση» (sensus
communis), η οποία υποκινούσε την φαντασία (imaginativa and fantasia). Στη
δεύτερη κοιλότητα, η γνώση (cogitativa), η λογική (ratio) και η κρίση (aestimativa)
καθόριζαν την αξία, µε την βοήθεια των προηγούµενων αντιλήψεων από τις µνήµες
(memorativa), οι οποίες στεγάζονταν στην τρίτη κοιλότητα (Adler & Zeuch 2002).
Αυτή η θεωρία, που διατήρησε τη δύναµή της για αιώνες, εντάχθηκε στη σκέψη της
Αναγέννησης, µε µικρές µόνο αλλαγές.
Ο Ιταλός καλλιτέχνης της Αναγένησης Leonardo Da Vinci µοιράστηκε τις αρχές του
Thomas, αλλά εντόπισε την «κοινή αίσθηση» σε πιό κεντρική θέση µέσα στην
δεύτερη κοιλότητα.
Η ιδέα της «κοινής αίσθησης», εξηγεί ένα µεγάλο µέρος των ανθρώπινων
πολυαισθητηριακών αντιλήψεων, αλλά δεν εξηγεί τις συναισθητικές αντιλήψεις, ούτε
την ποικιλία τους µεταξύ των ατόµων. Πρώτον, δεν είναι κοινό, να γίνονται
αντιληπτοί οι ήχοι στο χρώµα και δεύτερον, η «διαφωνία» των συναισθητικών για το
σωστό «χρώµα» ενός µουσικού τόνου, δεν µπορεί ακριβώς να παραχθεί από την
«κοινή αίσθηση».
Κατά την Αναγέννηση και αργότερα, την Ροµαντική περίοδο, ένας αριθµός
φιλοσόφων αναγνώρισε ατοµικές διαφορές, στην κοινή αισθητήρια αντίληψη του
φυσικού περιβάλλοντος. Ο Γερµανός φιλόσοφος του δέκατου όγδοου-αιώνα
Alexander Gottlieb Baumgarten (1714–1762), ο οποίος ήταν ο ιδρυτής της
Αισθητικής, ως φιλοσοφικού ρεύµατος, δήλωσε ότι όχι µόνο η ανθρώπινη διάνοια,
αλλά και οι ανθρώπινες αισθήσεις έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν. (van Campen
1994). Η γνώση των αισθήσεων, εντούτοις, διαφέρει από τη λογική γνώση, της
ανθρώπινη διάνοιας, επειδή, ενώ η διάνοια χρησιµοποιεί τις ορθολογικές αρχές όπως
η λογική-ο Λόγος, οι αισθήσεις αντιλαµβάνονται αµέσως τις αισθητικές ιδιότητες,
στις αισθητήριες εντυπώσεις.
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Ένα παράδειγµα είναι, η δυνατότητα να γίνει αντιληπτή µια µελωδία, σε µία σειρά
των ήχων. Μια µελωδία είναι µια µορφή που θεωρείται από την κοινή αίσθηση ως
σηµαντική ενότητα, ή Τέλεια Μορφή-Gestalt, όπως θα ονοµαζόταν αργότερα από
τους γερµανικούς φιλοσόφους. Στη Γαλλία, ο φιλόσοφος Jean-Jacques Rousseau
έκανε µια παρόµοια διάκριση µεταξύ του «συναισθηµαυικού λόγου» και του
διανοητικού λόγου» (Adler & Zeuch 2002).
Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι φιλόσοφοι θεώρησαν τις αισθήσεις, ως ενεργά,
δηµιουργικά όργανα της ανθρώπινης αντίληψης. Και αναγνωρίστηκε, ότι οι άνθρωποι
διέφεραν στις δυνατότητές τους να χρησιµοποιήσουν την κοινή αίσθηση. Μερικοί
άνθρωποι είναι πιο ταλαντούχοι, δηµιουργικότεροι, και πιο ευαίσθητοι στις ιδιότητες
της φύσης από άλλους.
Προς το τέλος του δέκατου όγδοου αιώνα, ο Γερµανός φιλόσοφος Immanuel Kant
(1724–1804) έκανε µια σηµαντική διάκριση µεταξύ της sensus communis,(κοινή
αίσθηση) η οποία υποστήριξε, ότι ήταν όµοια, για όλους τους ανθρώπους, και την
sensus communis aestheticus,(κοινή αισθητική λογική), η οποία είπε, ότι παρουσίαζε
ατοµικές διαφορές (Kant 1790). Όλοι οι άνθρωποι έχουν την κοινή αίσθηση για να
αντιληφθούν το ρυθµό σε έναν χορό, ή την κρούση σε ένα µουσικό κοµµάτι, και
ακόµη και ότι αυτοί οι ρυθµοί µπορούν να ταιριάξουν. Λιγότεροι άνθρωποι,
εντούτοις, έχουν την αισθητική αντίληψη, να διακρίνουν χρωµατικούς τόνους, στον
ήχο ενός βιολοντσέλου. Αν και αυτά τα παραδείγµατα έχουν ληφθεί από το παρόν, η
εννοιολογική διάκριση από τον Kant άφησε το χώρο για να ταξινοµήσει αυτό που ο
van Campen έχει ονοµάσει «συγχροναισθητικές» (“synchronesthetic”) και
«συναισθητικές» ( “synesthetic”) αντιλήψεις (van Campen 2007, chapter 9).
Η sensus communis είναι ένα «κοινό δώρο», µε το οποίο γίνονται αντιληπτές οι
συνδιασµένες ιδιότητες στις διαφορετικές αισθητήριες περιοχές. Η sensus communis
aestheticus είναι ένα «προσωπικό δώρο», της αντίληψης των ειδικών αισθητικών
ιδιοτήτων στις πολυαισθητηριακές περιοχές.
Ο Γερµανός ποιητής και ο φυσιοδίφης Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
επέσυρε την προσοχή στην ιδέα του Kant για την sensus communis aestheticus και
την θεώρησε µια αυτόνοµη δηµιουργική δύναµη της ανθρώπινης φαντασίας (van
Campen 1994).
Αυτές οι θεωρίες αναπτύχθηκαν στον τοµέα της Αισθητικής. Οι συναισθητικές
αντιλήψεις δεν είναι πάντοτε όµορφες ή αισθητικές, σύµφωνα µε τις πολυάριθµες
εκθέσεις από τους συναισθητικούς. Στην αρχή του εικοστού αιώνα, η αισθητική
θεωρία της αντίληψης της τέλειας µορφής (κατά το γερµανικό “Gestalt”)
αναδιατυπώθηκε ως γενικότερη θεωρία της ανθρώπινης αντίληψης (van Campen
1994). Κατά αυτήν την άποψη, δεν είναι η ιδέα της καθολικής οµορφιάς που
θεωρήθηκε κεντρική στην αντίληψη της τέλειας µορφής, αλλά µάλλον η εσωτερική
ανάγκη αυτής της αντίληψης. Παραδείγµατος χάριν, η αντίληψη µιας µελωδίας είναι
ένα θεµελιώδες συστατικό της αντίληψης όλων, ανεξαρτήτως αν σε κάποιον αρέσει η
µελωδία ή όχι (Arnheim 1954).
Ψυχολόγοι της Μορφής (Gestalt) όπως ο Max Wertheimer, ο Wolfgang Köhler, ο
Erich von Hornbostel και άλλοι, πρότειναν µια ριζική νέα άποψη της ανθρώπινης
αντίληψης, στις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα (Arnheim 1954, van Campen
1994). Σύµφωνα µε αυτήν την νέα άποψη, όταν κάποιος κοιτάζει από ένα ανοικτό
παράθυρο, δεν συνθέτει µια άποψη από ένα µωσαϊκό οπτικής, ακουστικής,
οσφρητικής, και απτικής αντίληψης, αλλά, αµέσως αντιλαµβάνεται την εικόνα, σαν
ακέραια απεικόνιση ή τέλεια µορφή, από, για παράδειγµα, άλογα, δέντρα, και
λουλούδια. Μόνο όταν κάποιος εστιάζει στα χρώµατα, τους αριθµούς, τους ήχους,
και τις µυρωδιές µιας λεπτοµέρειας, τότε παρατηρεί τα συστατικά στοιχεία.
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Ακόµα, αυτή η θεωρία της Μορφής δεν ικανοποιεί ακόµα όλα τα ερωτήµατα που
δηµιουργούνται από τις συναισθητικές αντιλήψεις. Μερικοί άνθρωποι έχουν πιό
αναπτυγµένες τις αισθήσεις του, απ’ό,τι άλλοι, στην αντίληψη των Μορφών στο
περιβάλλον, αλλά πώς να εξηγήσει κανείς, ότι ένας συναισθητικός, αντιλαµβάνεται
τον ήχο ενός πιάνου ως πορφυρή ελαφριά οµίχλη, ενώ άλλος τον αντιλαµβάνεται ως
παγωτό µε γεύση σοκολάτας;
Γύρω στη δεκαετία του '50, ο Γάλλος φιλόσοφος, Maurice Merleau-Ponty (1945)
ανάπτυξε διεξοδικά, τις ατοµικές διαφορές στην αντίληψη της Μορφής. Σύµφωνα µε
την άποψή του, όλες οι ανθρώπινες εµπειρίες είναι βασισµένες στο ανθρώπινο σώµα,
γεγονός, το οποίο εξηγεί την ενότητα των αισθήσεων. Το σώµα δεν είναι µόνο ένα
φυσικό πράγµα, αλλά είναι και ένα υποκειµενικό όργανο αίσθησης για κάθε άτοµο.
Όλα τα είδη διέγερσης του ανθρώπινου σώµατος, δηµιουργούν τις απαντήσεις, που
συµφύρονται µέσα σε µια ροή εντυπώσεων, πριν ακόµη αυτά γίνουν αντιληπτά από
το άτοµο. Στην πραγµατικότητα, το σώµα διαµορφώνει την αισθητήρια εµπειρία σε
ένα ασυναίσθητο επίπεδο «κάτω από τη στάθµη θάλασσας», σα να λέµε, και το άτοµο
γνωρίζει µόνο την κορυφή του παγόβουνου. Η ασυναίσθητη σωµατική εµπειρία είναι
ουσιαστικά συναισθητική, σύµφωνα µε τον Merleau-Ponty (1945). Όλες οι
αισθητήριες εντυπώσεις αντιστοιχούν και µιλούν η µια στην άλλη, σε ένα
προσυνειδητό επίπεδο. Από αυτήν την προσυνειδητή ροή των εντυπώσεων, µερικές
τέλειες µορφές προκύπτουν. Και εφόσον, η σωµατική εµπειρία του καθένα είναι
προσωπική, οι αναδυόµενες Μορφές είναι οµοίως προσωπικές, και έτσι διαφορετικές
από τον έναν στον άλλον.
Αυτές οι Μορφές είναι δεδοµένες στην ανθρώπινη εµπειρία, εµπειρικά γεγονότα.
Μόνο όταν αρχίζει κανείς να τις εξετάζει, διαπιστώνει οτι είναι διαφορετικές από τις
Μορφές των άλλων, σύµφωνα µε τον Merleau-Ponty (1945). Ένας συναισθητικός
µπορεί να αντιληφθεί ένα βαθύ µπλε Κ, αλλά µόνο όταν αποκοπεί, από αυτήν την
εµπειρία, παρατηρεί ξεχωριστά το χρώµα µπλε και το γράµµα Κ, και µπορεί να
σκεφτεί το γεγονός της σύνδεσής τους. Στην αρχική εµπειρία του, ο συνδυασµός
χρώµατος-και-γράµµατος είναι µια τέλεια µορφή, µια απαραίτητη ενότητα.
∆ιάφοροι σύγχρονοι φιλόσοφοι, έχουν διατυπώσει, αυτήν την φιλοσοφία της
ενότητας των αισθήσεων, υπό το φως των αυτο-αναφορών των συναισθητικών και
των αποτελεσµάτων των επιστηµονικών πειραµάτων. Η Αµερικανίδα ψυχολόγος
Lawrence Marks (1978) έχει υιοθετήσει την αριστοτελική ιδέα των κοινών
αισθήσεων, όπως η φωτεινότητα, στις συγκριτικές της µελέτες. Εµµένει στη θεωρία,
ότι όλα τα αισθητήρια συστήµατα έχουν εξελιχθεί από το δέρµα και στην
πραγµατικότητα ακόµα διασυνδέονται µε αυτό το µεγάλο όργανο αίσθησης, που
αποτελεί τη βάση για την ενότητα των αισθήσεων. Ο Αµερικάνος νευρολόγος
Richard Cytowic (2002) έψαξε στον εγκέφαλο, για ένα ισοδύναµο της σωµατικής
ενότητας των αισθήσεων και πρότεινε να διερευνηθεί το µεταιχµιακό σύστηµα, το
τµήµα του εγκεφάλου που εξελίχθηκε, ώστε να εξυπηρετεί γενικές σωµατικές
λειτουργίες, όπως της ανατροφής, της φροντίδας και της πάλης.
Τελικά, ως κληρονόµος της θεωρίας του Goethe, της οργανικής δηµιουργικής
δύναµης της ανθρώπινης αντίληψης, ο Γερµανός νευροψυχολόγος Hinderk Emrich
(2002) και ο Αµερικανός νευροψυχολόγος Vilayanur Ramachandran (2004) έχουν
εντοπίσει την πλαστικότητα του εγκεφάλου, ως αρµόδια, για να καταστήσει πιθανή
την αυτόνοµη οργάνωση και την αναδιοργάνωση των αισθητήριων πληροφοριών.

66

1.2. Η αύρα στο µυστικισµό και η συναισθητική «αύρα»
Στη Νέα Εποχή, στο µυστικισµό και σε σχετικές µελέτες, η αύρα γίνεται κατανοητή,
ως λεπτό πεδίο ενέργειας, που περιβάλλει ένα πρόσωπο ή ένα αντικείµενο ως
κουκούλι ή φωτοστέφανο. Ετυµολογικά, σηµαίνει «ατµόσφαιρα του πολύχρωµου
φωτός», αποκαλούµενη “aureola”. Η αντιληπτική επίδραση φωτοστεφάνου γύρω από
το ύψος πίεσης, καλείται “numbus”.
Παραδοσιακά η ανθρώπινη αύρα, θεωρείται οτι έχει επτά στρώµατα που ταιριάζουν
µε τα επτά chakras ή ενεργειακά τα κέντρα, που βρίσκονται σε σηµαντικές
διακλαδώσεις του ανθρώπινου νευρικού συστήµατος (Anodea, 1996_Arraiza, 2005).
Σύµφωνα µε τον H.A., έναν εµπειρογνώµονα αύρας, από τον οποίο πήραν
συνέντευξη οι Hochel & Milan (2008), ένα εκπαιδευµένο άτοµο (ή ένα ιδιαίτερα
ταλαντούχο) βλέπει την αύρα, ως φωτοστέφανο που περιβάλλει το σώµα ενός
προσώπου ή αντικειµένου. Τα διαφορετικά στρώµατα της ανθρώπινης αύρας είναι
«βαµµένα» µε τα χρώµατα που καθορίζονται από το χαρακτήρα ενός προσώπου, της
στιγµιαίας κατάστασης του µυαλού και της φυσικής κατάστασής του (Arraiza, 2005).
Οι αποχρώσεις, µπορούν να παρουσιάσουν ξαφνικές αλλαγές, που απεικονίζουν τις
αλλαγές στη διάθεση και τη συναισθηµατική κατάσταση του προσώπου. Η αύρα δεν
µπορεί να γίνει αντιληπτή µε την παρατήρηση µιας απλής φωτογραφίας ενός
προσώπου, αλλά οι µελετητές της αύρας θεωρούν, ότι µε τη χρησιµοποίηση ειδικής
τεχνολογίας, όπως η φωτογραφία Kirlian είναι δυνατό να φωτογραφηθεί η αύρα
(Moss, 1979_βλ. Duerden (2004a) και Snellgrove,1996)

Σχήµα 17: Φωτογραφία Kirlian, που αποτυπώνει την αύρα ενός χεριού
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Έχει διατυπωθεί, ότι η θέα της αύρας δεν απαιτεί απαραιτήτως ένα ειδικό ταλέντο ή
ένα «πνευµατικό δώρο», είναι µια «τεχνική», που µπορεί ο οποιοσδήποτε να µάθει,
λαµβάνοντας κατάλληλη κατάρτιση και καθοδήγηση. Οι καλύτεροι όροι για να δεί
κανείς την αύρα µε ένα γυµνό µάτι, περιλαµβάνουν τον αµυδρό φωτισµό, τη χρήση
της περιφερικής όρασης και µια χαλαρή αλλά και προσηλωµένη κατάσταση του
µυαλού. Μόνο οι άνθρωποι που έλαβαν εκτενή κατάρτιση, είναι σε θέση να
διακρίνουν σαφώς, όλα τα στρώµατα της αύρας. Τα χρώµατα που βρίσκονται σε αυτά
τα στρώµατα, αντιστοιχούν σε συγκεκριµένες έννοιες, που καθορίζονται από την
θεωρία του εσωτερισµού. (Π.χ., το τυρκουάζ χρώµα, ως επικρατούν χρώµα µιας
αύρας, µπορεί να ερµηνευθεί, ότι αναδεικνύει µια ιδιαίτερα ενεργοποιηµένη
προσωπικότητα, την ικανότητα της προβολής και της επιρροής σε άλλους
ανθρώπους.) Οι ερµηνείες αύρας, µπορούν να είναι αρκετά σύνθετες, ανάλογα µε τις
λεπτές παραλλαγές του χρώµατος, του πάχους και της µορφής των στρωµάτων της
αύρας. Οι διαφορετικοί µελετητές αύρας, που παρατηρούν το ίδιο υποκείµενο,
συµφωνούν τυπικά σχετικά µε το χρώµα της αύρας ενός ιδιαίτερου προσώπου. Αυτό
είναι αναµενόµενο, δεδοµένου ότι η αύρα θεωρείται οτι προέρχεται από το
υποκείµενο και πρέπει εποµένως να αναγνωριστεί µε τον ίδιο τρόπο ,από τους
διαφορετικούς εκπαιδευµένους παρατηρητές. Στον εσωτερισµό και τις παραδόσεις
του κινήµατος της Νέας Εποχής, εµπλέκονται πληθώρα από αυρικές τεχνικές, για την
διάγνωση και την θεραπεία φυσικών και ψυχικών προβληµάτων.
Προκειµένου να συγκριθούν τα χαρακτηριστικά της υποτιθέµενης αντίληψης της
αύρας µε το φαινόµενο της συναισθησίας, οι Hochel & Milan, (2008), πήραν
συνέντευξη από τρεις συναισθητικούς, µε τη µέθοδο της αυτοαναφοράς, που βίωσαν
χρώµατα, ως απάντηση στη θέα των ανθρώπινων προσώπων και των αριθµών.
Τα υποκείµενα πέρασαν τη δοκιµασία Synaesthesia Battery (Eagleman, Kagan,
Sagaram, & Sarma, 2007) µέσω διαδικτυακού ερωτηµατολογίου. Το αποτέλεσµα
ήταν θετικό για όλους όσους πήραν µέρος και αποκαλύπτουν την παρουσία
πολλαπλάσιων τύπων συναισθησίας. Προκειµένου να ερευνηθεί η υποκειµενική
εµπειρία των «των αυρών» των συναισθητικών, παρουσιάστηκαν µια σειρά
φωτογραφιών που επιλέχτηκαν από το ∆ιεθνές Συναισθηµατικό Σύστηµα ΕικόνωνInternational Affective Picture System (IAPS) (Lang, Bradley, & Cuthbert, 1999) και
ζητήθηκε από τα υποκείµενα να υποβάλλουν έκθεση για το χρώµα των «φωτισµών»
που προκλήθηκαν από τις εικόνες. Στα δύο υποκείµενα, τον Μ και τον R,
παρουσιάστηκε το ίδιο σύνολο φωτοραφιών. Οι συνεντεύξεις, αποκάλυψαν, οτι οι
φωτισµοί που προέκυψαν, σε απάντηση σε µια συγκεκριµένη IAPS φωτογραφία,
διέφεραν µεταξύ των υποκειµένων. Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς των
συναισθητικών, το συναισθητικό χρώµα, που συσχετίστηκε µε ένα πρόσωπο,
περισσότερο εξαρτάται από παραµέτρους , όπως η προσωπικότητα, το είδος της
σχέσης, (οικείος, κοντινός, άγνωστος κ.λ.π.) και την συνολική εντύπωση και το
συναίσθηµα τρυφερότητας, που συσχετιζόταν µε το πρόσωπο που ρωτήθηκε. (βλ.,και
Collins,1929_Cytowic, 1989_ Ward, 2004).
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Η ανοµοιοµορφία των αποτελεσµάτων της παραπάνω έρευνας, παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα:
Image
shown
1

2

3

4

5

Subject Aura color

Emotional valence

M
--------R
M
--------R
M

Very positive
-----------------------Positive
Positive
-----------------------Positive
Negative

Associated
impression/emotion
Calmness, serenity
----------------------------------Attraction
Intimacy
----------------------------------Attraction
Pride

-----------------------Slightly negative
Very negative
-----------------------Neutral
Very negative
-----------------------Negative

----------------------------------Disagreeable
Loneliness
----------------------------------Boring
Despair
----------------------------------Pain

Green
--------------Red
Orange
--------------Red
Bright
orange
--------- --------------R
Green
M
Blue
--------- --------------R
Brown
M
Grey
--------- --------------R
Yellow

Σχήµα 18: Ανοµοιοµορφία του «σηµαίνοντος» του συναισθητικού χρώµατος ενός
ανθρώπινου επαγωγέα, σε διαφορετικά υποκείµενα Hochel & Milan, (2008),

Η συναισθησία συµβαίνει και, όταν το πρόσωπο είναι φυσικά παρών και όταν ο
συναισθητικός βλέπει την φωτογραφία του. Η αντίληψη της «αύρας», τυπικά
προκαλείται, όταν ο συναισθητικός παρακολουθεί και παρατηρεί κατευθείαν τον
επαγωγέα και τον παρατηρεί έντονα, παρά όταν αυτός βρίσκεται στο περιθώριο του
ενδιαφέροντός του ή µακριά από το οπτικό του πεδίο.
Η ίδια έρευνα (Hochel & Milan,2008), συµπληρώνει την εικόνα παλαιότερων
ερευνών (Collins, 1929_Cytowic, 1989_Riggs & Karwoski, 1934_Ward, 2004) και
επιτρέπει την σύγκριση του φαινοµένου της συναισθητικής «αύρας», µε τους
ισχυρισµούς του αντίστοιχου φαινοµένου που περιγράφεται στην παραψυχολογία και
τον εσωτερισµό.
Αντίθετα µε την υπόθεση που προτάθηκε από την Ward (2004), στην έρευνα των
Hochel & Milan, (2008), προκύπτει, οτι τα δύο φαινόµενα, δεν είναι όµοια.
Κατ’αρχήν, οι φωτισµοί των συναισθητικών είναι ιδιοσυγκρασιακοί, για παράδειγµα,
ο ίδιος ο επαγωγέας, προκαλεί διαφορετικές «ταυτόχρονους», σε διαφορετικά
υποκείµενα.
Από την άλλη, οι εµπειρογνώµονες της αύρας αυτοί, συµφωνούν ή ισχυρίζονται οτι
συµφωνούν το χρώµα της αύρας που αναδύει ο επαγωγέας. Για τους συναισθητικούς,
οι «αύρες» έχουν υποκειµενική σηµασία, που όπως προαναφέρθηκε, συνδέεται µε την
εντύπωση ή το συναίσθηµα που βιώνεται κατα την παρατήρηση του προσώπου, που
παράγει την «αύρα».(Cytowic, 1989_Milan et al., 2007_Ward, 2004)
Σύµφωνα µε την γνώση της Νέας Εποχής και των σχετικών κλάδων, η παρατήρηση
της αύρας, παρουσιάζει µια διαγνωστική αξία, καθώς αντικατοπτρίζει την ψυχική και
σωµατική κατάσταση του ατόµου που παρατηρείται. Συνεπώς, η αύρα ενός ατόµου,
δεν µπορει να διακριθεί σε µία φωτογραφία, εφόσον θεωρείται οτι εγείρεται ως
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συνέπεια της «ζωτικής ενέργειας» αυτού. Αντίθετα, στην συναισθησία, ένα
φωτογραφικό πορτραίτο, φυσιολογικά, προκαλεί φωτισµούς µε ένα όµοιο τρόπο, σαν
το πρόσωπο που παρατηρείται να είνα παρόν.(Milan et al.,2007). Τέλος, η αυρική
όραση, αντίθετα µε την οπτική συναισθησία, είναι µια τεχνική που µπορεί κανείς να
εκπαιδευτεί σε αυτή, ακολουθώντας κατάλληλες οδηγίες.
Συναισθητική Αύρα
∆ιαφορετικοί παρατηρητές(συναισθητικοί)
αναφέρουν οτι βλέπουν διαφορετικά
«αυρικά χρώµατα»για τον ίδιο επαγωγέα
Η συναισθητική εµπειρία, µπορεί να
προκληθεί και από µια φωτογραφία

Οι συναισθητικοί φωτισµοί της αύρας
συνδέονται
µε
συναισθήµατα
και
υποκειµενικές εντυπώσεις που βιώνονται
από
τον
συναισθητικό.
(Cytowic,
1989_Milan et al. ,2007_Ward, 2004).
Οι συσχετισµοί χρώµατος συναισθήµατος
είναι ιδιοσυγκρασιακοί.

Η συναισθησία ανθρώπων-χρωµάτων
εµπεριέχει την αίσθηση του φωτισµού
«στο µάτι του µυαλού» του συναισθητικού,
(Hochel & Milan,2008,) ή έναν φωτισµό
που
προβάλλεται
εξωτερικά.(Riggs&Karwoski,1934_
Ward, 2004)
Η συναισθητική αύρα, συνήθως εµπεριέχει
έναν συγκεκριµένο χρωµατικό τόνο.
(Ηochel & Milan, 2008)
Η συναισθησία είναι µια κατάσταση
εφ’όρου ζωής, η οποία είναι πιθανότατα
εκ γενετής(Barnett et al.,2008)
Η συναισθησία προκαλείται αυτόµατα και
δεν προϋποθέτει συνειδητή πρόθεση, για
να βιωθε . ( Hochel & Milan, 2008)
Η συναισθησία προκαλείται πιο εύκολα,
όταν ο επαγωγέας είναι στο κέντρο του
οπτικού
πεδίου
του
παρατηρητή.(Ramachandran & Hubbard,
2001)

Αυρική όραση
Άτοµα µε µαντικές ικανότητες, τυπικά
συµφωνούν
στα
χρώµατα
που
παρουσιάζονται
στην
αύρα
ενός
δεδοµένου προσώπου.
Η αύρα δεν µπορει να φανεί σε µια απλή
φωτογραφία.Θεωρείται οτι αντανακλά την
ζωτική ενέργεια, που εκπέµπεται από το
ίδιο το υποκείµενοπου παρατηρείται.
Συγκεκριµένα χρώµατα θεωρείται πως
αντικατοπτρίζουν τον χαρακτήρα του
ατόµου, που παρατηρείται και την
στιγµιαία ψυχική και σωµατική κατάσταση
στην οποία βρίσκεται.Τα χρώµατα της
αύρας ερµηνεύονται σύµφωνα µε ένα
σύστηµα, που καθορίζεται από τις αρχές
του εσωτερισµού και την βιβλιογραφία της
Νέας Εποχής.
Η αύρα γίνεται αντιληπτή από τον µάντη,
σαν µια σιλουέτα ή σαν άλω γύρω από το
πρόσωπο που παρατηρείται.

Η ανθρώπινη αύρα θεωρείται, πως έχει
επτά στρώµατα. Συνήθως πολλά χρώµατα
παρουσιάζονται.
Είναι µία «τεχνική», στην οποία µπορεί να
εκπαιδευτεί ο καθένας.
Τυπικά προϋποθέτει κάποιο βαθµό
αυτοσυγκέντρωσης
και
κατάλληλες
συνθήκες.(π.χ.χαµηλό φωτισµό)
Η χρήση της περιφερικής όρασης
εξυπηρετεί τον εντοπισµό της αύρας

Σχήµα 19: ∆ιαφορετικά χαρακτηριστικά της συναισθησίας χρώµατος-προσώπου και
της αυρικής εµπειρίας Hochel & Milan,2008
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Περιληπτικά, η φαινοµενολογική εµπειρία των συναισθητικών, φαίνεται πως είναι
ποιοτικά διαφορετική, από αυτή των εµπειρογνωµόνων της αύρας. Ακόµη και αν δεν
υπάρχει πρόθεση να υποτιµηθούν οι θεωρητικοί ισχυρισµοί των ανθρώπων, που
έχουν σαν αντικείµενο τις αυρικές τεχνικές, στην εναλλακτική ιατρική, πρέπει να
σηµειωθεί, οτι υπάρχουν εναλλακτικές ερµηνείες, από την επικρατούσα επιστηµονική
άποψη.
O Duerden(2004b) παρουσιάζει, πώς φαινόµενα τα οποία απορρέουν, ως συνέπεια
µιας φυσιολογικής λειτουργίας, του ανθρώπινου οπτικού συστήµατος, µπορούν να
ερµηνεύσουν, τις φερόµενες άµεσες εµπειρίες της αύρας. Για παράδειγµα, το
συµπληρωµατικό χρωµατικό φαινόµενο, το οποίο έχει σαν αποτέλεσµα µια µια
προσωρινή «εξάντληση», στα κύτταρα του αµφιβληστροειδούς που είναι ευαίσθητα
στο χρώµα, θα µπορούσε να αιτιολογήσει την παρουσία των αυρικών χρωµάτων, σε
ένα µάντη, όταν κοιτάζει επίµονα ένα άτοµο.
Από την άλλη, κοιτώντας επίµονα σε ένα πιο σκοτεινό αντικείµενο (µια ανθρώπινη
φιγούρα) απέναντι σε ένα φωτεινό φόντο, µπορεί να µειώσει την αντίληψη µιας
φωτεινής άλω, γύρω από το αντικείµενο. Αυτό οφείλεται σε έναν µηχανισµό
ενίσχυσης της αντίθεσης (φως–σκοτάδι), που υπάρχει στο ανθρώπινο οπτικό
σύστηµα, το οποίο επιτρέπει µια ικανή ανίχνευση των άκρων. Σε κάθε περίπτωση
ανεξάρτητα από την αληθοφάνεια αυτών των επιστηµονικών ερµηνειών της αύρας,
φαίνεται προφανές, ότι η συναισθησία και η (εσωτερική) αύρα, είναι
φαινοµενολογικά ανόµοια φαινόµενα, τα οποία πιθανότατα να έχουν πολύ
διαφορετική νευρολογική καταγωγή.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Κατά την ανασκόπηση της τρέχουσας επιστηµονικής γνώσης σχετικά µε το
φαινόµενο που καλείται συναισθησία, έγινε µια προσπάθεια, να αναλυθούν µερικά
κεντρικά σηµεία που έχουν χαρακτηρίσει την ανάπτυξη της έρευνας στην
συναισθησία.
Κατ' αρχήν, όπως έχει αναφερθεί, αυτός ο ιδιαίτερος όρος, δεν είναι το αποτέλεσµα
των µνηµών παιδικής ηλικίας και η προέλευσή της, οφείλεται πιθανώς σε µια
γενετική αλλαγή.
Και τελικά, αναθεωρώντας τα πιο σηµαντικά νευρογνωστικά πρότυπα, µπορούµε να
υποθέσουµε ότι η ρίζα της συναισθησίας εντοπίζεται σε κάποιας µορφής ανώµαλες
επικοινωνίες, µεταξύ συγκεκριµένων περιοχών του εγκεφάλου, οι οποίες θα
µπορούσαν να αιτιολογηθούν µε την ανώµαλη διαγώνιο-ενεργοποίηση καλωδίωση
(“cross-wiring”), στον αισθητικό φλοιό (sensory cortex), και την αναστολή
(disinhibition) των, από επάνω προς τα κάτω, διαβάσεων ή τα δύο. Ποιοι είναι λοιπόν
οι περιορισµοί της παρούσας γνώσης µας και πού οδηγείται η έρευνα της
συναισθησίας;
Καταρχήν, αξίζει να διευκρινιστεί, ότι το στάδιο της επαλήθευσης του ερωτήµατος
εάν η συναισθησία αποτελεί πραγµατικότητα φαίνεται να τελειώνει οριστικά. Οι
επιστήµονες που συµµετέχουν στη µελέτη της συναισθησίας, καταδεικνύουν
επιτυχώς πέρα από οποιαδήποτε λογική αµφιβολία ότι η συναισθησία είναι αυθεντική
και ότι οι υποκειµενικές εκθέσεις των συνασθητικών πρόκειται να ληφθούν σοβαρά
υπόψη. Ακόµα κι έτσι, η έρευνα σχετικά µε το νευροφυσιολογικό υπόβαθρο αυτής
της νευρολογικής κατάστασης, είναι ακόµα στις αρχές της. Προκειµένου να
σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στην κατανόηση της συναισθησίας, θα είναι
απαραίτητο να επεκταθούν τα όρια της υπάρχουσας έρευνας σε διάφορες
κατευθύνσεις.
Αρχικά, πρέπει να επισηµανθεί ότι ένα µεγαλύτερο µέρος των υποθέσεων και των
προτύπων, στηρίζονται επάνω σε µελέτες µε λεκτικούς συναισθητικούς
(Grossenbacher & Lovelace, 2001_ Hubbard & Ramachandran, 2005). Ακόµα κι αν
αυτό είναι κατανοητό λαµβάνοντας υπόψη τη σχετικά υψηλή συχνότητα αυτής της
υποκατηγορίας της συναισθησίας, θα ήταν επιτακτικό να διευρυνθούν τα τρέχοντα
πειραµατικά δείγµατα, µε το στόχο την διερεύνηση του βαθµού, στον οποίο, άλλες
µορφές αυτής της κατάστασης, είναι παρόµοιες µε τη συναισθησία λέξης-χρώµατος,
σε συµπεριφοριστικό καθώς επίσης και νευρολογικό επίπεδο.
Επιπλέον, είναι ζωτικής σηµασίας, να ληφθούν υπόψη οι ατοµικές αποκλίσεις στην
ένταση και τη φαινοµενολογική ποιότητα της συναισθητικής εµπειρίας. Εάν ο
θεωρητικός διαχωρισµός των συναισθητικών σε υποκατηγορίες «υψηλότερων και
χαµηλότερων» και «προβολής/συσχετισµού» επιβεβαιωθεί περαιτέρω, θα έχει
σηµαντικές επιπτώσεις για τον πειραµατικό σχεδιασµό, την ερµηνεία των δεδοµένων
και, ενδεχοµένως, στην τελειοποίηση των νευρογνωστικών προτύπων.
Αφ’ ετέρου, ο όρος «συναισθησία», έχει χρησιµοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσµα
φαινοµένων: την ιδιοπαθή συναισθησία, την ανώµαλη αντίληψη που προκλήθηκε από
ουσίες, τις καλλιτεχνικές εκφράσεις που περιλαµβάνουν τη σύζευξη του ήχου και του
φωτός, κ.λ.π. Ίσως η ανακρίβεια µε την οποία η λέξη «συναισθησία»
χρησιµοποιείται, ουσιαστικά, απεικονίζει ορισµένες πτυχές της αλήθειας. ∆εν είναι
ίσως, λανθασµένη η άποψη που υποστηρίζουν διάφοροι επιστήµονες, ότι η έρευνα
της συναισθησίας, µπορεί να οδηγήσει σε νέους δρόµους κατανόησης των
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νευρολογικών βάσεων, της µεταφοράς και της γλώσσας (Marks, 1978_ Cytowic,
2002 _Ramachandran & Hubbard, 2001b, _Maurer, 2006). Οι υποκειµενικές
εκθέσεις αποκαλύπτουν εντυπωσιακούς παραλλήλισµούς µεταξύ της συναισθησίας
και των διαγώνιων συσχετισµών που αναφέρονται από µη-συναισθητικούς.
Παραδείγµατος χάριν, οι Ward et al., (2006) κατέδειξαν ότι οι συσχετισµοί των ήχων
σε χρώµατα στη συναισθησία, παρουσίασαν οµοιότητα µεταξύ της φωτεινότητας και
τόνου, όπως στους διαγώνιους συσχετισµούς των κανονικών προσώπων. Οι
Ramachandran και Hubbard (2003b) σηµειώνουν ότι οι άνθρωποι τείνουν συχνά να
διαµορφώνουν τους ίδιους συναισθητικούς συσχετισµούς π.χ. στην περίπτωση του
συσχετισµού των ιδιαίτερων οπτικών µορφών, µε ήχους (Kohler, 1929). (Σχήµα 20)

Σχήµα 20: Ποιο είναι Kiki και ποιο είναι Bouba; Αυτά τα σχέδια
καταδεικνύουν ότι οι άνθρωπο δεν συσχετίζουν τις µορφές στις εικόνες αυθαίρετα.
Σχεδόν 100% του δείγµατος, συσχέτησε τον ήχο της λέξης “Kiki”µε το αριστερό σχέδιο
και τον ήχο της λέξης “bouba” µε το δεξί σχέδιο. (Kohler, 1929)

Οι ερευνητές θεωρούν, ότι συγκεκριµένες περιοχές του ανθρώπινου εγκεφάλου
έχουν µια έµφυτη ικανότητα, να εξαγάγουν τις κοινές, αφηρηµένες ιδιότητες από τις
ειδάλλως ανεξάρτητες περιοχές (Ramachandran & Hubbard, 2005), όπως η έννοια
«αιχµηρότητα» παρούσα και στον ήχο “Kiki” και στη µορφή που απεικονίζεται πάνω
στο σχήµα 20. Εάν µια στοιχειώδης φυσική ικανότητα για διαγώνιο ενεργοποίηση
ήταν στην πραγµατικότητα, ισχυρά καλωδιωµένη στα νευρικά συστήµατά µας, το
φαινόµενο της συναισθησίας, θα µπορούσε να γίνει κατανοητό ως πιο ενισχυµένη
(και «πιό αντιληπτική») εκδοχή αυτού του φυσικού αγαθού του ανθρώπινου µυαλού.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποθέσεις, που αφορούν τη σχέση µεταξύ συναισθησίας και
της γλώσσας και της φραστικής µεταφοράς(metaphor) παραµένουν ακόµα σε
ιδιαίτερα θεωρητικό επίπεδο. Ίσως η οµοιότητα αυτών των φαινοµένων στην εκ
γενετής συναισθησία, επεκτείνεται πέρα από τις επιφανειακές πτυχές. Θεωρητικά, η
συναισθησία, υπό µια ευρύτερη έννοια, θα µπορούσε να καλύψει µια µεγάλη ποικιλία
των όρων που κυµαίνονται από την «κατώτερη» συναισθησία, ως περισσότερο
«συνειρµικά» είδη συναισθησίας, ως τις εννοιολογικά προκαλούµενες συναισθησίες,
ως τις συναισθηµατικές συναισθησίες, τελικά µέχρι το επίπεδο πολύµορφης
καλλιτεχνικής έκφρασης και, ενδεχοµένως, διαγώνιας ενεργοποίησης της µεταφοράς.
Η µελλοντική έρευνα πρέπει να αποκριθεί στο ερώτηµα, που βρίσκονται τα όρια
µεταξύ αυτών των φαινοµένων καθώς επίσης και εάν εξετάζουµε τους ποιοτικά
διαφορετικούς όρους ή εάν είναι µόνο ένα θέµα ποσοτικό. Μέρος της απάντησης
µπορεί να προκύψει από τη νευροανατοµική έρευνα, που πρέπει να διευκρινίσει, είτε
σε ποιούς συναισθητικούς (και σε ποιούς τύπους αυτών) παρουσιάζεται ασυνήθιστη
νευρωνική συνδετικότητα, είτε αντιθέτως, εάν τα «φαντάσµατα» στους εγκεφάλους
τους παρουσιάζονται λόγω του της άρσης των αναστολών των κανονικών
εγκεφαλικών µηχανισµών.
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Τελικά, πιστεύουµε ότι αξίζει η µελέτη της συναισθησίας, για την πρόοδο της
κατανόησης της υποκειµενικής εµπειρίας µας. Το συναισθητικό φαινόµενο αποτελεί
έναν ιδιαίτερο γρίφο για τη γνωστική επιστήµη για έναν απλό λόγο: είναι µια
φαινοµενολογική εµπειρία που εµφανίζεται µε χαµηλή συχνότητα. Αντίθετα από τις
διαταραχές που προκαλούνται από τραυµατισµούς εγκεφάλου, είναι µια κληρονοµική
και ιδιαίτερα σταθερή, ισόβια κατάσταση.
Επιπλέον, η συναισθησία, διαφοροποιείται από τη σχιζοφρένια (που είναι τόσο
πιθανή και κληρονοµική, όσο και η συναισθησία) στο γεγονός ότι δεν είναι
ενοχλητική στο πρόσωπο που την βιώνει. Εµφανίζεται στα ειδάλλως «κανονικά»
άτοµα. Αυτό που προσελκύει την προσοχή και του ευρέος κοινού και των ειδικών,
είναι το γεγονός ότι οι συναισθητικοί υποστηρίζουν ότι βλέπουν πράγµατα που οι
«κανονικοί» άνθρωποι δεν µπορούν να αντιληφθούν. Εάν, περιµένοντας, σε µια
διάβαση πεζών, δηλώσετε οτι παρατηρείτε ένα κόκκινο φως σε έναν φωτεινό
σηµατοδότη, δεν θα υπάρξει κανένας γνωστικός επιστήµονας που θα τρέξει να σας
υποβάλει σε µια δοκιµασία Stroop, προκειµένου να επιβεβαιώσει ότι βλέπετε
πραγµατικά, αυτό που υποστηρίζετε ότι βλέπετε. Αρκετά παραδόξως, από την άποψη
των συναισθητικών, η αρχή της έρευνας της συναισθησίας, ήταν ίδια µε την
προαναφερθείσα κατάσταση. Οι πολυάριθµοι επαγγελµατίες προσπάθησαν να
απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως: «είναι αληθινό αυτό που δηλώνετε και
αντιλαµβάνεστε πραγµατικά ένα αχρωµατικό “B” ως κόκκινο»; Με άλλα λόγια, η
γνωστική επιστήµη επένδυσε το χρόνο και τις προσπάθειες στην επιβεβαίωση της
γνησιότητας της υποκειµενικής εµπειρίας, επιτυγχάνοντας τα ίδια στοιχεία που οι
συναισθητικοί είχαν παρουσιάσει ήδη µέσω των περιγραφών τους.
Εάν τελικά, επρόκειτο να πιστέψουµε απόλυτα, τις λεκτικές εκθέσεις των
συναισθητικών, προφανώς η επιστήµη έχει κάνει πολλή εργασία µάταια. Εντούτοις,
αυτή η προσπάθεια, εκτός από το να καταδείξει εµπειρικά την ακρίβεια της
ενδοσκόπησης, περιλαµβάνει ένα µάθηµα για την ψυχολογία σε σχέση µε την
επιστηµονική κατανόηση της υποκειµενικής εµπειρίας. Ενδεχοµένως, για πρώτη
φορά η εµπειρική έρευνα έπρεπε να αντιµετωπίσει άµεσα το θέµα της ποιότητας,
προσπαθώντας να απαντήσει σε µια ερώτηση ανάλογη µε το διάσηµο αίνιγµα που
προτείνεται από Nagel (1974): «Πως είναι να είσαι νυχτερίδα;» (Πως είναι να είσαι
συναισθητικός;)
Η ανάπτυξη της κατανόησής µας για την συναισθησία, που συνοδεύεται από
σηµαντικές βελτιώσεις στη µεθοδολογία, αναφέρει επίσης σηµαντική πρόοδο στη
µελέτη της «εµπειρίας σε πρώτο πρόσωπο» αυτό καθ’ εαυτό. Προκειµένου να
σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος σε αυτήν την κατεύθυνση, θα είναι ουσιαστικό να
συνδυαστούν τα συµπεριφοριστικά και νευρολογικά στοιχεία µε τις υποκειµενικές
εκθέσεις (Smilek & Dixin, 2002) και να µετατραπεί η «εµπειρία σε πρώτο
πρόσωπο» σε ένα αναπόσπαστο τµήµα της νευροψυχολογικής έρευνας.
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