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Εισαγωγή 

Τατελευταίαχρόνιαδιαπίστωσαότιομέσοςκαλλιεργημένοςάνθρωποςδεν
γνωρίζειπολλάπράγματαγιατησυναισθησία,τηνιδιαίτερηαυτήεγκεφα-
λικήκατάσταση,κάποιοιδενέχουνακούσεικαντηλέξη.Αυτόίσωςναμην
είναιτόσοπαράξενο.Τοπαράξενοείναιότιδενγνωρίζουνπολλάπράγματα
γιατησυναισθησίαακόμηκαιταάτομαπουεκδηλώνουντηναλλόκοτηαυτή
κατάσταση.Θααναφερθώσεδύομόνοπροσωπικάπεριστατικά.Ηώριμη
κυρίαΜ.,μετάτηναναφοράστησυναισθησίασεομιλίαμουπερίεγκεφά-
λουκαιτέχνης(υπάρχειισχυρήσυσχέτισημεταξύσυναισθησίαςκαιτέχνης,
όπωςθαδιαπιστώσουμεστησυνέχεια),μερώτησε:«Δηλαδή,εσείςδενείστε
“έτσι”;».Στηναπάντησήμουότι«δενείμαι“έτσι”,ότιποτέδενήμουν“έτσι”»,
μεξαναρώτησε:«Δηλαδήοιάνθρωποιδενείναι“έτσι”;».Πράγματι,οισυναι-
σθητικοί[1]συχνάαγνοούνότιοιάλλοιάνθρωποιδεναντιλαμβάνονταιτον
κόσμομετοντρόποπουτοναντιλαμβάνονταιοιίδιοι.ΟνέοςάνδραςΟ.Π.,
σεεορταστικόδείπνο,μετάαπόλίγαποτήριακρασίκαιχαλαρήδιάθεση,με
ρώτησε:«Όταναγγίζωμεταακροδάχτυλάμουοξέαήαλκάλιαέχωέντονη
γεύσηστονουρανίσκο.Τινομίζετεότιμπορείνασημαίνειηαλλόκοτηαυτή
αίσθηση;».Έμειναενεός,διότιαπότηδιεθνήβιβλιογραφίαγνώριζαότιτέ-
τοιαπεριστατικάσυναισθησίας(απτικο→γευστικήσυναισθησία)δενείναι
πολύσυνηθισμένα.

Αντίθετα,υπάρχουνάτομαπουγνωρίζουντηνιδιαιτερότητάτουςπολύ
καλά.ΙδούαποσπάσματααπότογραπτότηςφοιτήτριαςΛ.Π.στομάθημα
επιλογήςΕγκέφαλος και ΤέχνηαπότηνεξεταστικήπερίοδοτουΙανουαρίου
2015.«Οκόσμοςενόςσυναισθητικούσίγουραδενείναιπληκτικός.Πώςθα
μπορούσεναπλήττειέναςάνθρωποςπουβλέπειτοντραπεζικότουλογαρια-
σμόπολύχρωμο;ΉπουοήχοςτουονόματοςΕλίζαμπεθτουφέρνειτηγεύση
μίαςπαχιάς,κρεμώδουςτούρτας;Ότανοισταγόνεςτηςβροχήςσχηματίζουν
γιααυτόνμίαμελωδία;Κάποιοιαπόεμάςέχουνμίαπερισσότερο“γήινη”μορ-
φήσυναισθησίας.ΓιαεμέναηΤρίτηείναικίτρινηκαιηΤετάρτηπράσινη.Η
αλήθειαείναιπωςηΤετάρτηείναιέννοιαπουμετακινείταιαπότοφάσματου
πράσινουστοφάσματουμπλε,περνώνταςόλεςτιςενδιάμεσεςαποχρώσεις,
ανάλογαμετηδιάθεσήμου.Το12έχειτοχρώματηςώχρας,όμωςλίγοπιο
λαμπερό.ΚαιτοόνομαΜιναέλα,τοόνοματηςαδερφήςμου,είναιμπορντό.
Γιακάποιολόγο,φαίνεταιότισεκάποιουςανθρώπουςυπάρχειμίαεμπλοκή
τωνακουστικώννευρώνωνκαιτωννευρώνωντηςγεύσης.Έτσι,τοάκουσμα
μίαςμελωδίαςστιςψηλέςνότεςτουπιάνουενεργοποιείτονακουστικόφλοιό

[1] Παρότι το «συναισθησιακός» είναι σαφέστερο παράγωγο της «συναισθησίας», 
επειδή σε άλλες γλώσσες το επίθετο είναι «synaesthetic», «synestetique» κ.λπ. προτιμή-
θηκε ο όρος «συναισθητικός/ή».
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πουεπεξεργάζεταιτιςακουστικέςπληροφορίες.Ταυτόχρονα,όμως,ενεργο-
ποιούνταιπεριοχέςτουεγκεφάλουπουεπεξεργάζονταιπληροφορίεςσχετικά
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
συναισθηματικόβάροςπουεπιβάλλειησυναισθησίακαιταπρακτικάπροβλή-
ματαπουανακύπτουνενίοτεστοσχολικόπεριβάλλον,οισυναισθητικοίδενθα
αποχωρίζοντανούτεστιγμήτηνξεχωριστήικανότητάτους.Έχουνακλόνητη
αίσθησηβεβαιότηταςότιαυτόπουαντιλαμβάνονταιείναιαληθινόκαιέγκυρο·
σεαυτόσυμβάλλειτογεγονόςότιοισυναισθητικοίσυνειρμοίπαραμένουνλίγο
πολύσταθεροίγιαόλητουςτηζωή(ωστόσο,βλ.σελ.80–81).

ΟΒρετανόςκαλλιτέχνηςΝτέιβιντΧόκνι(DavidHockney,Εικόνα 1)δέ-
χθηκεναεξεταστείαπότονγνωστόιατρόκαιερευνητήτηςσυναισθησίας
ΡίτσαρντΣίτοβιτς(RichardCytowic),αλλάαυτόέγινεμετάαπόμεγάλοδι-
σταγμό.ΙδούηαποκαλυπτικήεπιστολήτουπροςτονΣίτοβιτςμεημερομηνία
8/10/81.

«ΑγαπητέΓιατρέ,
Ξέρωότιμουπήρεπολύχρόνονααπαντήσωστοενδιαφέρονγράμμασας,

αλλάτοείχαπάνωμουγιααρκετούςμήνες,κάποιεςφορέςμετηνπρόθεση
νααπαντήσω,αλλάτελικάναμετανιώνωκαινατοαφήνωστηνάκρηκαι
μετάνασκέφτομαιότιτοανέβαλαγιακαλόλόγο.Θαμουέλεγεκάτιμίασυ-
νάντησημαζίσας,θαήθελακάτιτέτοιοπραγματικά;Πρέπειναομολογήσω
ότιηπρώτημουαντίδρασηστηνπρότασήσαςήτανότιπροσπαθούσατενα
περιγράψετεακαδημαϊκάκάτιπουπάντοτεθεωρούσακαιερμήνευαωςκάτι
το“ποιητικό”.Δενείχαακούσειποτέξανάγιατησυναισθησία.Τέλοςπάντων,
τώρααπαντώστογράμμασας.Ηπεριέργειαμετούμπαρεκαιίσωςθαήταν
καλόνακανονίσουμεμίασυνάντηση»(Cytowic,2002).

ΗPatriciaLynneDuffyείναισυγγραφέαςπουέχεισυναισθησίακαιπερι-
γράφειτιςεμπειρίεςαπότοφαινόμενοστοβιβλίοτηςBlue cats and chartreuse 
kittens: How synesthetes color their worlds.Στοβιβλίοαυτόαναφέρειότι

[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 αυ-
τονόητο, ότι, δηλαδή, η περιγραφή θα ήταν ανώνυμη.
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«μίαμέραείπαστονπατέραμουπωςγιαναγράψωέναRτομόνοπουείχανα
κάνωήτανναπροσθέσωστοPμίαμικρήγραμμήαπόκάτω.Ένιωσαμεγάλη
έκπληξηότανκατάλαβαότιμπορούσαναμετατρέψωένακίτρινογράμμασε
πορτοκαλίαπλάπροσθέτονταςμίαγραμμή».Αναρωτιέταικανείςανημικρή
αυτήμορφικήαλλαγήσυνεπάγεταιμικρήμετατόπισηστοχρωματικόφάσμα.
Πράγματι,τοκίτρινοβρίσκεταιδίπλαστοπορτοκαλί.

Τέλος,οΤεοντόρΑντόρνο(TheodorAdorno)επισημαίνειότι«ηεμφάνιση
ενόςφαινομένου,όπωςείναιησυναισθησία,πουαπότιςμάζεςεκλαμβάνεται
ωςανωμαλία,ενώστηνουσίαλειτουργείπρονομιακάστηνπρόσληψηκαιτην
απόλαυσητηςτέχνης,απομονώνονταςκαιυπερβάλλονταςέναστοιχείοπου
είναιλίγοήπολύκοινόσεόλουςτουςανθρώπους,τηναντίληψητουκόσμου
μέσωτηςσυνεργασίαςτωναισθήσεων,υποφώσκειένανλανθάνονταρατσι-
σμόυπέρμίαςπρονομιούχαςμειονότητας»(Βελένη,2011).

Ωστόσο,τοφαινόμενοτης«πραγματικής»συναισθησίας(βλ.παρακάτω),
μετάαπόέναναιώναεπιστημονικήςέρευνας,απορρίπτεταιπολλέςφορές
ωςκίβδηλο.Ιδούορισμέναεπιχειρήματατωνατόμωνπουυποστηρίζουντη
συγκεκριμένηάποψη:

Εικόνα 1. Έργο του Βρετανού συναισθητικού καλλιτέχνη Ντέιβιντ Χόκνι (David Hockney).
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1. Αυτοίπουλένεότιέχουνσυναισθησίαείναιαπλώςτρελοί.Είτεηφαντα-
σίατουςπαίρνειφωτιάείτεπροσπαθούννατραβήξουντηνπροσοχήστο
πρόσωπότους,υποστηρίζονταςότιείναιξεχωριστοίκαιδιαφορετικοίαπό
τουςάλλους.

2. Αυτοίπουλένεότιέχουνσυναισθησίααπλώςανακαλούναναμνήσειςαπό
τηνπαιδικήτουςηλικία,όταν,λόγουχάριν,έβλεπανχρωματιστούςαριθ-
μούςσταβιβλία.

3. Αυτοίπουλένεότιέχουνσυναισθησίαχρησιμοποιούναπλώςμεταφορές,
όπωςεγώκαιεσείςμπορείναμιλήσουμεγιαφωτεινούςήχουςκαιεκκω-
φαντικάχρώματακαινακαταλάβουμετιεννοούμε.Παραδείγματοςχάριν,
τοάλικοχρώμασυσχετίζεταιμετονήχοτηςτρομπέτας.Ηκατάσταση
αυτήδενπεριορίζεταιμόνοστοαφτίήστομάτι(μιλάμε,επίσης,για«βε-
λούδινη»φωνή,«γλυκές»αρμονίεςκ.ά.).

4. Αυτοίπουλένεότιέχουνσυναισθησίααπλώς«έχουνπάρειταχαπάκια
τους»,εννοώνταςότιβρίσκονταιυπότηνεπήρειαουσιών,λόγουχάρινυπό
τηνεπήρειαLSDήμεσκαλίνης.Τοτελευταίοέχειβάση,μετηνέννοιαότι,
πράγματι,οιχρήστεςLSDαναφέρουνσυχνάσυναισθητικέςεμπειρίες,
κυρίωςκατάτηδιάρκειατης«μαστούρας»(του«ανεβάσματος»,τηςευ-
φορίας),όταν«ταξιδεύουν»(ωστόσο,δενέχουνσυναισθητικέςεμπειρίες
όλοιόσοιχρησιμοποιούνψυχεδελικέςουσίες·ίσωςναέχουνμόνοεκείνοι
πουπαρουσιάζουνκληρονομικήπροδιάθεση).
Ηπληθώρατωντύπωνσυναισθησίας,καθώςκαιοιδιαφορετικέςσυναι-

σθητικέςεμπειρίεςτηςίδιαςκατηγορίαςμεταξύδιαφορετικώνατόμων,απο-
τέλεσε,ίσως,τηνκύριααιτίααμφισβήτησήςτηςωςπραγματικήςεμπειρίας.
Γιατουςανωτέρωκαιάλλουςλόγους,τοφαινόμενοείχεαγνοηθείσεσημα-
ντικόβαθμόκαιαπότησύγχρονηνευροεπιστήμηκαιτηνψυχολογία,παρά
τογεγονόςότι,πέρααπότηνεγγενήτουγοητεία,ηκατανόησήτουείναιση-
μαντικήγιατηνκατανόησητηςαισθητηριακήςαντίληψηςκαιτηςγνωστικής
λειτουργίας(Cytowic,2002).Οιεπιστήμονεςήτανπάντοτεεπιφυλακτικοίγια
ενδοσκοπικέςαφηγήσεις,διότιτέτοιουείδουςαφηγήσειςαποδεικνύονται
συχνάαναξιόπιστες.

Οιπεριγραφέςτωνεμπειριώντωνσυναισθητικώνσεόλεςτιςεποχές,
ωστόσο,είναιτόσοόμοιεςμεταξύτους,πουέχεικανείςτηνπειστικήαίσθηση
ενόςκοινούφαινομένου.Υπάρχειαξιοθαύμαστησυνέπειαμεταξύτωνσυναι-
σθητικών,αφούόλοιισχυρίζονταιότιέχουνσχετικάβιώματααπότότεπου
θυμούνταιτονεαυτότουςκαιότιοιδευτερογενείςαισθήσειςπουβιώνουν
είναισταθερέςστονχρόνο.Μεπληθώρασύγχρονωνερευνώνέχειαποδειχθεί
ότιησυναισθησίαείναιαναμφισβήτηταπραγματικήκατάσταση.Υπάρχει
μίαγενικότερηαπάντησηγιαεκείνουςπουρωτούνανησυναισθησίαείναι
πραγματική.Πραγματικήγιαποιον;Γιααυτόνπουρωτάήγιααυτόνπουτην
έχει;Τοίδιοτοερώτημαυποκρύπτειτηνευρέωςαποδεκτήπίστηότιθαπρέ-
πειναυπάρχει(υποτιθέμενη)αντικειμενικότηταπίσωαπόμίαουσιαστικά
υποκειμενικήεμπειρία,καιδείχνειπόσοέτοιμοιείμαστενααπορρίψουμε
τιςίδιεςμαςτιςεμπειρίες.Άλλωστε,πολλέςκαθιερωμένεςωςιατρικάπερι-
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στατικάκαταστάσεις,όπωςείναιοπονοκέφαλος,τασύνδρομαπόνουκαιη
κροταφικήεπιληψίαείναιεντελώςυποκειμενικέςκαταστάσεις.Στηνκροτα-
φικήεπιληψία,ανκαιδενπαρατηρούνταιπαράμόνοσπανίωςσπασμοί,οι
ασθενείςέχουνπαράξενεςυποκειμενικέςεμπειρίες,παραδείγματοςχάριν,
διαταραγμένηαντίληψητουχρόνου,εξωσωματικέςεμπειρίεςκαιάλλεςδια-
σχιστικέςκαταστάσειςκαιπαραμορφωμένεςαντιλήψεις,ενώπεριστασιακά
εκδηλώνουνκαισυναισθησία.[3]Οιαναφορέςτωνσυναισθητικώνείναιτόσο
όμοιεςμεταξύτουςπουμπορείκανείςναθέσειδιάγνωσημετοιστορικό,τα
κλινικάκριτήριακαιμεαξιόπιστααντικειμενικάτεστ,μεταοποίαμπορείνα
ξεχωρίσειτουςσυναισθητικούςαπότουςμησυναισθητικούς(βλ.σελ.85–89).

Πέρααπότην«πραγματική»συναισθησίαυπάρχεικαιη«μεταφορική»
συναισθησία.Υπάρχουνερευνητέςκαιπανεπιστημιακοίκαθηγητέςστον
χώροτηςφιλολογίαςκαιτηςτέχνηςπουγνωρίζουνμόνοταμεταφορικά,
ρητορικά,σχήματατηςσυναισθησίαςκαιδενέχουνιδέαγιατοότιησυναι-
σθησίααποτελείιδιαίτερη,καιαλλόκοτη,κατάστασητουμηχανισμούτης
αντίληψης(τοίδιοισχύει,μάλλονσεμεγαλύτεροβαθμό,καιστιςκουλτούρες
τηςΑνατολής).Σχεδόνόλοιοιάνθρωποισυνδέουνδιάφορεςαισθήσειςμε
τονμεταφορικόλόγο,λέγοντας,λόγουχάριν,ότιτοκόκκινοείναι«ζεστό»
χρώμα,ότιένατυρίέχει«οξεία»γεύση,ότιηΜαρίαέχει«γλυκό»πρόσω-
ποήότικάποιοςείχεμία«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.Απευ-
θύνεται,ωστόσο,κυρίωςστουςίδιουςτουςσυναισθητικούςπροκειμένουνα
γνωρίσουνκαλύτερατηνκατάστασήτους,στουςκαλλιτέχνες(εικαστικούς
καιμουσικούς),στουςλογοτέχνεςκαιστουςποιητέςγιαναβρουνστησυναι-
σθησία–πραγματικήήμεταφορική–έμπνευσηγιατηντέχνητουςκαιστο
ευρύκοινόγιαναθαυμάσειταμυστήριατουνου(τουεγκεφάλου).

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