Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια διαπίστωσα ότι ο μέσος καλλιεργημένος άνθρωπος δεν
γνωρίζει πολλά πράγματα για τη συναισθησία, την ιδιαίτερη αυτή εγκεφαλική κατάσταση, κάποιοι δεν έχουν ακούσει καν τη λέξη. Αυτό ίσως να μην
είναι τόσο παράξενο. Το παράξενο είναι ότι δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα
για τη συναισθησία ακόμη και τα άτομα που εκδηλώνουν την αλλόκοτη αυτή
κατάσταση. Θα αναφερθώ σε δύο μόνο προσωπικά περιστατικά. Η ώριμη
κυρία Μ., μετά την αναφορά στη συναισθησία σε ομιλία μου περί εγκεφάλου και τέχνης (υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ συναισθησίας και τέχνης,
όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια), με ρώτησε: «Δηλαδή, εσείς δεν είστε
“έτσι”;». Στην απάντησή μου ότι «δεν είμαι “έτσι”, ότι ποτέ δεν ήμουν “έτσι”»,
με ξαναρώτησε: «Δηλαδή οι άνθρωποι δεν είναι “έτσι”;». Πράγματι, οι συναισθητικοί[1]  συχνά αγνοούν ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τον
κόσμο με τον τρόπο που τον αντιλαμβάνονται οι ίδιοι. Ο νέος άνδρας Ο. Π.,
σε εορταστικό δείπνο, μετά από λίγα ποτήρια κρασί και χαλαρή διάθεση, με
ρώτησε: «Όταν αγγίζω με τα ακροδάχτυλά μου οξέα ή αλκάλια έχω έντονη
γεύση στον ουρανίσκο. Τι νομίζετε ότι μπορεί να σημαίνει η αλλόκοτη αυτή
αίσθηση;». Έμεινα ενεός, διότι από τη διεθνή βιβλιογραφία γνώριζα ότι τέτοια περιστατικά συναισθησίας (απτικο→γευστική συναισθησία) δεν είναι
πολύ συνηθισμένα.
Αντίθετα, υπάρχουν άτομα που γνωρίζουν την ιδιαιτερότητά τους πολύ
καλά. Ιδού αποσπάσματα από το γραπτό της φοιτήτριας Λ. Π. στο μάθημα
επιλογής Εγκέφαλος και Τέχνη από την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου
2015. «Ο κόσμος ενός συναισθητικού σίγουρα δεν είναι πληκτικός. Πώς θα
μπορούσε να πλήττει ένας άνθρωπος που βλέπει τον τραπεζικό του λογαριασμό πολύχρωμο; Ή που ο ήχος του ονόματος Ελίζαμπεθ του φέρνει τη γεύση
μίας παχιάς, κρεμώδους τούρτας; Όταν οι σταγόνες της βροχής σχηματίζουν
για αυτόν μία μελωδία; Κάποιοι από εμάς έχουν μία περισσότερο “γήινη” μορφή συναισθησίας. Για εμένα η Τρίτη είναι κίτρινη και η Τετάρτη πράσινη. Η
αλήθεια είναι πως η Τετάρτη είναι έννοια που μετακινείται από το φάσμα του
πράσινου στο φάσμα του μπλε, περνώντας όλες τις ενδιάμεσες αποχρώσεις,
ανάλογα με τη διάθεσή μου. Το 12 έχει το χρώμα της ώχρας, όμως λίγο πιο
λαμπερό. Και το όνομα Μιναέλα, το όνομα της αδερφής μου, είναι μπορντό.
Για κάποιο λόγο, φαίνεται ότι σε κάποιους ανθρώπους υπάρχει μία εμπλοκή
των ακουστικών νευρώνων και των νευρώνων της γεύσης. Έτσι, το άκουσμα
μίας μελωδίας στις ψηλές νότες του πιάνου ενεργοποιεί τον ακουστικό φλοιό
[1] Παρότι το «συναισθησιακός» είναι σαφέστερο παράγωγο της «συναισθησίας»,
επειδή σε άλλες γλώσσες το επίθετο είναι «synaesthetic», «synestetique» κ.λπ. προτιμήθηκε ο όρος «συναισθητικός/ή».
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πουεπεξεργάζεταιτιςακουστικέςπληροφορίες.Ταυτόχρονα,όμως,ενεργοποιούνταιπεριοχέςτουεγκεφάλουπουεπεξεργάζονταιπληροφορίεςσχετικά
μετηγεύσηήακόμηκαιτηνυφή.Τοάκουσμα,λοιπόν,μίαςψηλήςνότας,
μπλέκεταιμετηνπυροδότησητηςαίσθησηςτηςγεύσηςκαιοσυναισθητικός
εκείνητηνώραγεύεταιμίαξινή,λεμονένιαγεύση…».
Άλλοικρατούντηνιδιαιτερότητάτουςωςεπτασφράγιστομυστικόγιαόλη
τηζωήτους.[2]Γιατί;Διότι«κανείςδενμεκαταλαβαίνει»ήδιότι«μεκοιτούν
σανναείμαιτρελός»ήδιότι«δενθέλωναμεβλέπουνσαν“φρικιό”».Πράγματι,
πώςμπορείναεξηγήσεικανείςσεέναντυφλόπώςείναιναβλέπειςτοκόκκινο
χρώμα;Ωςπαιδιάοισυναισθητικοίανακαλύπτουνγρήγοραότιοιάλλοιδεν
αντιλαμβάνονταιτονκόσμομετονίδιοτρόπο.Κρατώνταςτοειδικόχάρισμά
τουςγιατουςίδιους,υποχωρούνσεένανμυστικόκόσμογιανααποφύγουν
τηγελοιοποίησηκαιτηδυσπιστία,ακόμηκαιαπότηνοικογένειάτους,κάτι
πουμπορείναέχειτεράστιαεπίπτωσηστηνπροσωπικότητάτους.Παράτο
συναισθηματικόβάροςπουεπιβάλλειησυναισθησίακαιταπρακτικάπροβλήματαπουανακύπτουνενίοτεστοσχολικόπεριβάλλον,οισυναισθητικοίδενθα
αποχωρίζοντανούτεστιγμήτηνξεχωριστήικανότητάτους.Έχουνακλόνητη
αίσθησηβεβαιότηταςότιαυτόπουαντιλαμβάνονταιείναιαληθινόκαιέγκυρο·
σεαυτόσυμβάλλειτογεγονόςότιοισυναισθητικοίσυνειρμοίπαραμένουνλίγο
πολύσταθεροίγιαόλητουςτηζωή(ωστόσο,βλ.σελ.80–81).
ΟΒρετανόςκαλλιτέχνηςΝτέιβιντΧόκνι(DavidHockney, Εικόνα 1)δέχθηκεναεξεταστείαπότονγνωστόιατρόκαιερευνητήτηςσυναισθησίας
ΡίτσαρντΣίτοβιτς(RichardCytowic),αλλάαυτόέγινεμετάαπόμεγάλοδισταγμό.ΙδούηαποκαλυπτικήεπιστολήτουπροςτονΣίτοβιτςμεημερομηνία
8/10/81.
«ΑγαπητέΓιατρέ,
Ξέρωότιμουπήρεπολύχρόνονααπαντήσωστοενδιαφέρονγράμμασας,
αλλάτοείχαπάνωμουγιααρκετούςμήνες,κάποιεςφορέςμετηνπρόθεση
νααπαντήσω,αλλάτελικάναμετανιώνωκαινατοαφήνωστηνάκρηκαι
μετάνασκέφτομαιότιτοανέβαλαγιακαλόλόγο.Θαμουέλεγεκάτιμίασυνάντησημαζίσας,θαήθελακάτιτέτοιοπραγματικά;Πρέπειναομολογήσω
ότιηπρώτημουαντίδρασηστηνπρότασήσαςήτανότιπροσπαθούσατενα
περιγράψετεακαδημαϊκάκάτιπουπάντοτεθεωρούσακαιερμήνευαωςκάτι
το“ποιητικό”.Δενείχαακούσειποτέξανάγιατησυναισθησία.Τέλοςπάντων,
τώρααπαντώστογράμμασας.Ηπεριέργειαμετούμπαρεκαιίσωςθαήταν
καλόνακανονίσουμεμίασυνάντηση»(Cytowic,2002).
ΗPatriciaLynneDuﬀyείναισυγγραφέαςπουέχεισυναισθησίακαιπεριγράφειτιςεμπειρίεςαπότοφαινόμενοστοβιβλίοτηςBlue cats and chartreuse
kittens: How synesthetes color their worlds.Στοβιβλίοαυτόαναφέρειότι
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[2] Ζήτησα από τέσσερις συναισθητικούς, φίλους ή γνωστούς, οι οποίοι αυθόρμητα
μου περιέγραψαν την ενδιαφέρουσα μορφή συναισθησίας που έχουν, να περιγράψουν
οι ίδιοι την κατάστασή τους προκειμένου να συμπεριλάβω τη συναισθησία τους στο
ανά χείρας πόνημα. Κανείς τους δεν δέχθηκε, αν και ευθύς εξαρχής διευκρίνισα το αυτονόητο, ότι, δηλαδή, η περιγραφή θα ήταν ανώνυμη.
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Εικόνα 1. Έργο του Βρετανού συναισθητικού καλλιτέχνη Ντέιβιντ Χόκνι (David Hockney).
«μίαμέραείπαστονπατέραμουπωςγιαναγράψωέναRτομόνοπουείχανα
κάνωήτανναπροσθέσωστοPμίαμικρήγραμμήαπόκάτω.Ένιωσαμεγάλη
έκπληξηότανκατάλαβαότιμπορούσαναμετατρέψωένακίτρινογράμμασε
πορτοκαλίαπλάπροσθέτονταςμίαγραμμή».Αναρωτιέταικανείςανημικρή
αυτήμορφικήαλλαγήσυνεπάγεταιμικρήμετατόπισηστοχρωματικόφάσμα.
Πράγματι,τοκίτρινοβρίσκεταιδίπλαστοπορτοκαλί.
Τέλος,οΤεοντόρΑντόρνο(TheodorAdorno)επισημαίνειότι«ηεμφάνιση
ενόςφαινομένου,όπωςείναιησυναισθησία,πουαπότιςμάζεςεκλαμβάνεται
ωςανωμαλία,ενώστηνουσίαλειτουργείπρονομιακάστηνπρόσληψηκαιτην
απόλαυσητηςτέχνης,απομονώνονταςκαιυπερβάλλονταςέναστοιχείοπου
είναιλίγοήπολύκοινόσεόλουςτουςανθρώπους,τηναντίληψητουκόσμου
μέσωτηςσυνεργασίαςτωναισθήσεων,υποφώσκειένανλανθάνονταρατσισμόυπέρμίαςπρονομιούχαςμειονότητας»(Βελένη,2011).
Ωστόσο,τοφαινόμενοτης«πραγματικής»συναισθησίας(βλ.παρακάτω),
μετάαπόέναναιώναεπιστημονικήςέρευνας,απορρίπτεταιπολλέςφορές
ωςκίβδηλο.Ιδούορισμέναεπιχειρήματατωνατόμωνπουυποστηρίζουντη
συγκεκριμένηάποψη:
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1. Αυτοίπουλένεότιέχουνσυναισθησίαείναιαπλώςτρελοί.Είτεηφαντασίατουςπαίρνειφωτιάείτεπροσπαθούννατραβήξουντηνπροσοχήστο
πρόσωπότους,υποστηρίζονταςότιείναιξεχωριστοίκαιδιαφορετικοίαπό
τουςάλλους.
2. Αυτοίπουλένεότιέχουνσυναισθησίααπλώςανακαλούναναμνήσειςαπό
τηνπαιδικήτουςηλικία,όταν,λόγουχάριν,έβλεπανχρωματιστούςαριθμούςσταβιβλία.
3. Αυτοίπουλένεότιέχουνσυναισθησίαχρησιμοποιούναπλώςμεταφορές,
όπωςεγώκαιεσείςμπορείναμιλήσουμεγιαφωτεινούςήχουςκαιεκκωφαντικάχρώματακαινακαταλάβουμετιεννοούμε.Παραδείγματοςχάριν,
τοάλικοχρώμασυσχετίζεταιμετονήχοτηςτρομπέτας.Ηκατάσταση
αυτήδενπεριορίζεταιμόνοστοαφτίήστομάτι(μιλάμε,επίσης,για«βελούδινη»φωνή,«γλυκές»αρμονίεςκ.ά.).
4. Αυτοίπουλένεότιέχουνσυναισθησίααπλώς«έχουνπάρειταχαπάκια
τους»,εννοώνταςότιβρίσκονταιυπότηνεπήρειαουσιών,λόγουχάρινυπό
τηνεπήρειαLSDήμεσκαλίνης.Τοτελευταίοέχειβάση,μετηνέννοιαότι,
πράγματι,οιχρήστεςLSDαναφέρουνσυχνάσυναισθητικέςεμπειρίες,
κυρίωςκατάτηδιάρκειατης«μαστούρας»(του«ανεβάσματος»,τηςευφορίας),όταν«ταξιδεύουν»(ωστόσο,δενέχουνσυναισθητικέςεμπειρίες
όλοιόσοιχρησιμοποιούνψυχεδελικέςουσίες·ίσωςναέχουνμόνοεκείνοι
πουπαρουσιάζουνκληρονομικήπροδιάθεση).
Ηπληθώρατωντύπωνσυναισθησίας,καθώςκαιοιδιαφορετικέςσυναισθητικέςεμπειρίεςτηςίδιαςκατηγορίαςμεταξύδιαφορετικώνατόμων,αποτέλεσε,ίσως,τηνκύριααιτίααμφισβήτησήςτηςωςπραγματικήςεμπειρίας.
Γιατουςανωτέρωκαιάλλουςλόγους,τοφαινόμενοείχεαγνοηθείσεσημαντικόβαθμόκαιαπότησύγχρονηνευροεπιστήμηκαιτηνψυχολογία,παρά
τογεγονόςότι,πέρααπότηνεγγενήτουγοητεία,ηκατανόησήτουείναισημαντικήγιατηνκατανόησητηςαισθητηριακήςαντίληψηςκαιτηςγνωστικής
λειτουργίας(Cytowic,2002).Οιεπιστήμονεςήτανπάντοτεεπιφυλακτικοίγια
ενδοσκοπικέςαφηγήσεις,διότιτέτοιουείδουςαφηγήσειςαποδεικνύονται
συχνάαναξιόπιστες.
Οιπεριγραφέςτωνεμπειριώντωνσυναισθητικώνσεόλεςτιςεποχές,
ωστόσο,είναιτόσοόμοιεςμεταξύτους,πουέχεικανείςτηνπειστικήαίσθηση
ενόςκοινούφαινομένου.Υπάρχειαξιοθαύμαστησυνέπειαμεταξύτωνσυναισθητικών,αφούόλοιισχυρίζονταιότιέχουνσχετικάβιώματααπότότεπου
θυμούνταιτονεαυτότουςκαιότιοιδευτερογενείςαισθήσειςπουβιώνουν
είναισταθερέςστονχρόνο.Μεπληθώρασύγχρονωνερευνώνέχειαποδειχθεί
ότιησυναισθησίαείναιαναμφισβήτηταπραγματικήκατάσταση.Υπάρχει
μίαγενικότερηαπάντησηγιαεκείνουςπουρωτούνανησυναισθησίαείναι
πραγματική.Πραγματικήγιαποιον;Γιααυτόνπουρωτάήγιααυτόνπουτην
έχει;Τοίδιοτοερώτημαυποκρύπτειτηνευρέωςαποδεκτήπίστηότιθαπρέπειναυπάρχει(υποτιθέμενη)αντικειμενικότηταπίσωαπόμίαουσιαστικά
υποκειμενικήεμπειρία,καιδείχνειπόσοέτοιμοιείμαστενααπορρίψουμε
τιςίδιεςμαςτιςεμπειρίες.Άλλωστε,πολλέςκαθιερωμένεςωςιατρικάπερι-
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στατικάκαταστάσεις,όπωςείναιοπονοκέφαλος,τασύνδρομαπόνουκαιη
κροταφικήεπιληψίαείναιεντελώςυποκειμενικέςκαταστάσεις.Στηνκροταφικήεπιληψία,ανκαιδενπαρατηρούνταιπαράμόνοσπανίωςσπασμοί,οι
ασθενείςέχουνπαράξενεςυποκειμενικέςεμπειρίες,παραδείγματοςχάριν,
διαταραγμένηαντίληψητουχρόνου,εξωσωματικέςεμπειρίεςκαιάλλεςδιασχιστικέςκαταστάσειςκαιπαραμορφωμένεςαντιλήψεις,ενώπεριστασιακά
εκδηλώνουνκαισυναισθησία.[3]Οιαναφορέςτωνσυναισθητικώνείναιτόσο
όμοιεςμεταξύτουςπουμπορείκανείςναθέσειδιάγνωσημετοιστορικό,τα
κλινικάκριτήριακαιμεαξιόπιστααντικειμενικάτεστ,μεταοποίαμπορείνα
ξεχωρίσειτουςσυναισθητικούςαπότουςμησυναισθητικούς(βλ.σελ.85–89).
Πέρααπότην«πραγματική»συναισθησίαυπάρχεικαιη«μεταφορική»
συναισθησία.Υπάρχουνερευνητέςκαιπανεπιστημιακοίκαθηγητέςστον
χώροτηςφιλολογίαςκαιτηςτέχνηςπουγνωρίζουνμόνοταμεταφορικά,
ρητορικά,σχήματατηςσυναισθησίαςκαιδενέχουνιδέαγιατοότιησυναισθησίααποτελείιδιαίτερη,καιαλλόκοτη,κατάστασητουμηχανισμούτης
αντίληψης(τοίδιοισχύει,μάλλονσεμεγαλύτεροβαθμό,καιστιςκουλτούρες
τηςΑνατολής).Σχεδόνόλοιοιάνθρωποισυνδέουνδιάφορεςαισθήσειςμε
τονμεταφορικόλόγο,λέγοντας,λόγουχάριν,ότιτοκόκκινοείναι«ζεστό»
χρώμα,ότιένατυρίέχει«οξεία»γεύση,ότιηΜαρίαέχει«γλυκό»πρόσωποήότικάποιοςείχεμία«θερμή»διαφωνία.Ημεταφορικήσυναισθησία
συνδέεται,πέρααπότονκαθημερινόλόγο,μετηντέχνη,τηνποίησηκαιτη
λογοτεχνία.Πολλοίκαλλιτέχνεςπροσπάθησαννασυνδέσουνμεταξύτους
τιςδιάφορεςαισθήσεις,κυρίωςτηναντίληψητουήχουκαιτουχρώματος,αν
καιδενείναιπολύσαφήςολόγοςπουηαντίληψηκαιτωνμησυναισθητικών
γίνεταιπιοέντονηαπότησύνδεσηαυτή.Εξάλλου,οιίδιοιοισυναισθητικοί
αποτελούνμίατόσοετερογενήομάδα,ώστεναμηνείναισαφέςμεποιον
τρόποέναςσυναισθητικόςκαταλαβαίνειτοπώςαντιλαμβάνεταιταπράγματα
έναςάλλοςσυναισθητικόςκαιποιαείναιηαισθητικήτου.Στοπαρόνπόνημα,
θαεξετάσουμεπρώτατην«πραγματική»συναισθησίακαιστησυνέχειατη
συναισθησία,«πραγματική»ή«μεταφορική»,σεσυνάρτησημετηντέχνη.
Τοβιβλίοαυτόαπευθύνεταιστουςιατρούς(ιδιαίτεραστουςνευρολόγους
καιτουςψυχιάτρους),στουςψυχολόγουςκαισεόλουςτουςεπιστήμονεςμε
βιολογικόυπόβαθρο.Απευθύνεται,επίσης,στουςπαιδαγωγούς,δάσκαλους
καικαθηγητές,οιοποίοιπρέπειναγνωρίζουντηνκατάστασηαυτή,ώστενα
καταλαβαίνουνκαινακαθοδηγούνταπαιδιάπουέχουνσυναισθησία.Απευθύνεται,ωστόσο,κυρίωςστουςίδιουςτουςσυναισθητικούςπροκειμένουνα
γνωρίσουνκαλύτερατηνκατάστασήτους,στουςκαλλιτέχνες(εικαστικούς
καιμουσικούς),στουςλογοτέχνεςκαιστουςποιητέςγιαναβρουνστησυναισθησία–πραγματικήήμεταφορική–έμπνευσηγιατηντέχνητουςκαιστο
ευρύκοινόγιαναθαυμάσειταμυστήριατουνου(τουεγκεφάλου).

Υπάρχουν
ερευνητές και
πανεπιστημιακοί
καθηγητές
στον χώρο της
φιλολογίας και
της τέχνης που
γνωρίζουν μόνο
τα μεταφορικά,
ρητορικά,
σχήματα της
συναισθησίας
και δεν έχουν
ιδέα για το ότι
η συναισθησία
αποτελεί
ιδιαίτερη, και
αλλόκοτη,
κατάσταση του
μηχανισμού της
αντίληψης

[3] Διάσχιση: Ασυνείδητος αμυντικός μηχανισμός που αναφέρεται στον αποχωρισμό
οποιασδήποτε ομάδας συμπεριφορικών διεργασιών από την υπόλοιπη συμπεριφορική
δραστηριότητα του ατόμου.
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