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   «Η τέχνη είναι γενικά  πιο δυνατή από ό, τι νόμιζα...και η ζωγραφική μπορεί 
να αποκτήσει τόση δύναμη όση και η μουσική».  

        «Το χρώμα είναι το πληκτρολόγιο, τα μάτια οι αρμονίες, η ψυχή το πιάνο με 
πολλές χορδές. Ο καλλιτέχνης είναι το χέρι που παίζει, πατώντας το ένα ή το άλλο 
πλήκτρο, για να προκαλέσει παλμικές δονήσεις στην ψυχή ».                                                                             

 

                                                                                                                 Β.Καντίνσκι    
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

  Η ανάγκη μου να μελετήσω τη σχέση ήχου‐ χρώματος εμφανίστηκε από πολύ 
μικρή  ηλικία.  Πολλές  φορές,  η  ακρόαση  ενός  μουσικού  έργου  ενεργοποιούσε  τη 
φαντασία  μου  με  τέτοιο  τρόπο  που  το  κομμάτι  αποκτούσε  χρώμα.  Σε  πολλές 
περιπτώσεις,  η  αίσθηση  της  ακοής  με  οδηγούσε  στο  να  πλάσω  μια  αλληλουχία 
εικόνων,  σαν  να περνούσε από μπροστά μου φιλμ  ταινίας με μουσική υπόκρουση. 
Πολλά χρόνια αργότερα, ανακάλυψα ότι για πολλούς ανθρώπους αυτό αποτελούσε 
μια  φυσική  διαδικασία.  Το  φαινόμενο  αυτό,  στον  ευρύτερο  επιστημονικό  χώρο, 
ονομάζεται συναισθησία. Ξεκινώντας από τους αρχαίους χρόνους, παρατηρούμε ότι 
πολλοί ερευνητές, επιστήμονες, καλλιτέχνες ακόμη και φιλόσοφοι, προσπάθησαν να 
ερμηνεύσουν  τη  ''μαγική''  συσχέτιση  μουσικής‐  χρώματος  και  χρώματος‐  μουσικής 
αντίστοιχα. 

  Η  παρούσα  πτυχιακή  εργασία  έχει  ως  αρχικό  σκοπό  να  έρθουμε  σε  μία  πρώτη 
γνωριμία  με  το  φαινόμενο  της  συναισθησίας.  Το  πρώτο  κεφάλαιο  λοιπόν,  αφορά 
στην εξήγηση και ανάλυση του φαινομένου της συναισθησίας, στους τύπους και τις 
μορφές  της  καθώς  και  στα  χαρακτηριστικά  των  ατόμων  που  την  βιώνουν.  Ύστερα, 
γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στις διάφορες ανά τους αιώνες θεωρίες του 
φαινομένου  και  στον  τρόπο  με  τον  οποίο  αυτή  επηρέασε  την  καλλιτεχνική 
δημιουργία και τον καλλιτεχνικό κόσμο γενικότερα.  

  Σε  ένα  δεύτερο  επίπεδο,  η  εργασία  έχει  ως  σκοπό  να  αποκαλύψει  και  να 
επιβεβαιώσει ότι οι αισθήσεις  και τα ερεθίσματα που αντιλαμβανόμαστε μέσω των 
αισθήσεων    είναι  υποκειμενικά  και  διαφορετικά  στον  κάθε  άνθρωπο.  Ειδικότερα, 
επικεντρώνεται  στον  τρόπο  με  τον  οποίο  αντιλαμβάνεται  κανείς  την  μουσική  και 
ερευνά  τη  σχέση  της  με  τα  χρώματα.  Για  το  σκοπό  αυτό,  χρησιμοποιήθηκαν 
ερωτηματολόγια  τα οποία δόθηκαν σε άτομα που προέρχονται από διαφορετικούς 
καλλιτεχνικούς αλλά και άλλους επαγγελματικούς χώρους. 

  Στο  τρίτο  μέρος  της  εργασίας,  παρατίθεται  η  συνέντευξη  ενός  αναγνωρισμένου 
μουσικού, που βιώνει την εμπειρία της συναισθησίας από μικρή ηλικία. Τα λεγόμενά 
του  έρχονται ως  επισφράγισμα  ολόκληρης  της  εργασίας  και  μας  παρουσιάζουν  με 
τρόπο  απλό  και  κατανοητό  το  τι  συμβαίνει  στο  μυαλό  ενός  τέτοιου  ξεχωριστού 
ανθρώπου. 

  Με απεριόριστο σεβασμό και εκτίμηση θα ήθελα από καρδίας να ευχαριστήσω τους 
Καθηγητές  μου  κ.  Μιχάλη  Νηστικάκη  και  κ.  Αναστάσιο  Βασιλειάδη  οι  οποίοι  ο 
καθένας  ξεχωριστά  βοήθησαν  να  ολοκληρωθεί  η  εργασία  μου  με  επιτυχία.  Τις 
θερμές ευχαριστίες μου θα ήθελα επίσης να εκφράσω στο Βασίλη Βαρβαρέσο που η 
παρουσία του υπήρξε αναμφισβήτητα σημαντική για την ολοκλήρωση της εργασίας 
μου, καθώς και για την άμεση προθυμία του να βοηθήσει στο έργο μου. Ταυτόχρονα, 
θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τον  Γιάννη  Βαρβαρέσο  που  μεσολάβησε  για  αυτήν  τη 
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γνωριμία.  Επίσης,  τους  φίλους  μου  Σπύρο  Τσέρκη  και  Μαριάννα  Ντίνου  για  την 
πολύτιμη βοήθειά τους. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την 
πολύχρονη υποστήριξη κατά τη διάρκεια των σπουδών μου.   

   

          

ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 

1.1 Tί είναι και πού εντοπίζεται 

  Η  λέξη  συναισθησία  εμφανίστηκε πρώτη φορά στην  ελληνική  βιβλιογραφία 
σε άρθρο της εφημερίδας Εστία το 1896. Η λέξη αποτελεί αντιδάνειο από τη γαλλική 
λέξη  «synesthesie»,  η  οποία  με  τη  σειρά  της,  προέρχεται  από  τη  σύνθεση  της 
ελληνικής πρόθεσης συν και της αίσθησης(καθεμιάς από τις λειτουργίες με τις οποίες 
αντιλαμβανόμαστε τους εξωτερικούς και εσωτερικούς ερεθισμούς).1

  Ως  συναισθησία  ορίζεται  το  φαινόμενο  κατά  το  οποίο  ένας  ερεθισμός, 
αισθητηριακός  (π.χ.  ο  ήχος  μιας  νότας)  ή  εννοιολογικός  (π.χ.  μια  μέρα  της 
εβδομάδας), προκαλεί την αυτόματη και ασυνείδητη εμπειρία ενός άλλου ερεθισμού 
(π.χ. ένα χρώμα που αιωρείται στον χώρο).2 Ωστόσο, είναι άξιο λόγου να αναφερθεί 
ότι το φαινόμενο της συναισθησίας, έχει δεχθεί συχνές αλλαγές όσον αναφορά τον 
ορισμό  του σε  ένα  ευρύ πλαίσιο,  που  καλύπτει  από  την  επιστημονική  έως  και  την 
παραψυχολογική προσέγγιση. Έτσι λοιπόν, ως συναισθησία μπορεί να οριστεί: 

• Η νευρολογική ανάμειξη των αισθήσεων. 
 

• (Εκ  του  συν  και  του  αίσθησις):  η  μη φυσιολογική  (με  την  έννοια  ότι 
εμφανίζεται  σπάνια)νευρολογική  κατάσταση  κατά  την  οποία  ένας 
κατά  τα  άλλα  υγιής  άνθρωπος  βιώνει  δύο  ή  και  περισσότερες 
αισθήσεις ταυτόχρονα. 
 

• Φαινόμενο κατά  το οποίο υπάρχει  μια διασταύρωση  των αισθήσεων 
κατά  τέτοιον  τρόπο  ώστε  με  την  εμφάνιση  ενός  ερεθίσματος  να 
δημιουργούνται στο άτομο εντυπώσεις, που κανονικά θα προέρχονταν 
από άλλες αισθήσεις. Παρουσιάζεται σε άτομα υγιή και αυτή καθαυτή 

                                                            
1 . Εγκυκλοπαίδεια το Βήμα, Πάπυρους Λαρούς Μπριτάνικα, <<Συναισθησία>>, Αθήνα 1996, 68 και 
398. Τεγόπουλος ‐ Φυτράκης, <<Συναισθησία>>, Ελληνικό Λεξικό, επιμέλεια Μαρία Μάνδαλα, Αθήνα 
1997, 45.  
 
2 Jamie Ward, O βάτραχος που κόαζε Μπλε, επιστημονική επιμέλεια Αργυρώ Βατάκη και Σταυρούλα 
Σαμαρτζή, Αθήνα 2009,  11. 
 

 
3 



δεν αποτελεί ένα αυστηρώς παθολογικό φαινόμενο. Πρόκειται για μια 
παρέκκλιση  από  τον  φυσιολογικό  δρόμο  αντίληψης  των 
αισθητηριακών  ερεθισμάτων,  που  προκαλεί  περισσότερο  το 
επιστημονικό ενδιαφέρον παρά την ανησυχία. 
 

• Φαινόμενο  που  χαρακτηρίζεται  από  την  ταυτόχρονη  αντίληψη  ενός 
αισθήματος  συμπληρωματικού  του  κύριου  και  φυσιολογικού,  και  το 
οποίο  αφορά  ένα άλλο  σημείο  του  σώματος  ή  ένα  άλλο αισθητήριο 
όργανο, όπως π.χ. όταν ένας ήχος γεννά την εντύπωση του χρώματος. 
 

• Μορφή  ενοποιημένης  συνείδησης  οφειλόμενη  ίσως  στη  στενή 
γειτνίαση  διαφορετικών  αισθητηριακών  περιοχών  του  εγκεφάλου  ή 
λόγω  διασταυρούμενης  ενεργοποίησης  ανάμεσα  σε  εγκεφαλικές 
περιοχές που συνήθως είναι απομονωμένες. 
 

• Μια  κατάσταση  κατά  την  οποία  φυσιολογικά  άτομα  έχουν  την 
εμπειρία της ανάμειξης δύο ή περισσότερων αισθήσεων. 
 

• Οι  άνθρωποι  που  έχουν  συναισθησία  «πάσχουν»  από  την 
ποιητικότερη «ασθένεια»  του ανθρώπινου είδους:  ο  εγκέφαλος  τους 
λειτουργεί  με  τέτοιο  τρόπο,  που  η  διέγερση  μιας  αίσθησης  να 
αφυπνίζει την εμπειρία σε μια άλλη.3 

 

  Σύμφωνα  λοιπόν με τα παραπάνω, η συναισθησία είναι ένα ασυνήθιστο φαινόμενο 
που  παρατηρείται  σε  «φυσιολογικούς»  ανθρώπους  .Είναι  προφανές,  ότι  είναι  κάτι 
ιδιαίτερο και ξεχωριστό αφού δε συνηθίζεται να βλέπει κανείς αριθμούς γύρω του, 
να  ''ακούει''  χρώματα,  ούτε  να  ακούει  σχήματα  κ.α.  Εξαιτίας  της  ιδιαιτερότητας 
αυτής,  είναι ενδιαφέρον να ασχοληθεί κανείς παραπάνω σχετικά με αυτό  το θέμα. 
Είναι  γνωστό,  ότι  οι  περισσότεροι  άνθρωποι  είτε  αποδέχονται  με  θαυμασμό 
οτιδήποτε είναι διαφορετικό, είτε το αποδοκιμάζουν πριν καλά‐καλά το γνωρίσουν. 
Το φαινόμενο όμως της συναισθησίας παρόλο που νομίζουμε ότι είναι κάτι ξένο, οι 
περισσότεροι  από  μας,  συναισθητικοί  ή  μη  το  γνωρίζουμε.  Πολλές  φορές  έχουμε 
αναφέρει  τη  φράση  ''γλυκιά''  μυρωδιά,  ''ζεστό''  χρώμα  ,''μεταλλική''  φωνή,  μικρές 
μεταφορές  δηλαδή  που  για  έναν  συναισθητικό  είναι  πραγματικότητα  αλλά  για 
κάποιον μη συναισθητικό είναι μια μεταφορική έννοια. Τί είναι όμως στα αλήθεια η 
συναισθησία; 

 Η συναισθησία μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγόριες: την καθαρή συναισθησία, η 
οποία ανήκει στο πεδίο της ιατρικής και τη συναισθητική κατάσταση κατά την οποία 

                                                            
3 Jamie Ward, Ο βάτραχος που κόαζε Μπλε, ό. π. 11‐12 υποσημείωση.  
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πέρα  από  την  αφύπνιση  της  φυσιολογικής  αίσθησης  προκαλείται  μια  αντίληψη 
υποκειμενικού χαρακτήρα, η οποία αφορά τον τρόπο αντίληψης και πρόσληψης των 
διάφορων ερεθισμάτων από διαφορετικούς ανθρώπους, ομάδες ή και λαούς. Αυτού 
του  είδους  η  μεταφορική  συναισθησία  έκανε  αισθητή  την  εμφάνιση  της  στον 
καλλιτεχνικό χώρο όπου αποτέλεσε εργαλείο για πολλούς καλλιτέχνες με συχνότερη 
την  εμφάνιση  της  στη  λογοτεχνία,  τη  ζωγραφική  και  τη  μουσική.  Έτσι,  η  σύνδεση 
ακοής  και  όρασης  είχε  ως  αποτέλεσμα  να  συνδεθεί  η  μουσική  με  τη  ζωγραφική 
δηλαδή έργα ζωγραφικής που οπτικοποιούν τη μουσική ή και το αντίστροφο.4

 Επιπλέον, μπορεί να γίνει και άλλη διάκριση του φαινομένου αυτού, αυτή τη φορά 
σύμφωνα με  την  ταξινόμηση  της.  Έτσι η συναισθησία   μπορεί  να  είναι συγγενής ή 
επίκτητη. Ο πρώτος χαρακτηρισμός αναλογεί σε περιπτώσεις που το άτομο εμφανίζει 
τα  συμπτώματα  από  την  παιδική  ηλικία,  ενώ  ο  δεύτερος,  εκδηλώνεται  ως 
αποτέλεσμα  προβλήματος  του  κεντρικού  νευρικού  συστήματος.5  Είναι  άξιο  να 
σημειωθεί ότι το 1997 οι Βρετανοί ψυχολόγοι John Harrison και Simon Baron‐Cohen 
καθιστούν σαφέστερη  την ορολογία δημιουργώντας πέντε υποδιαιρέσεις  .Η πρώτη 
λοιπόν κατηγορία, αφορά τη συναισθησία που εμφανίζεται από την παιδική ηλικία 
συνήθως, είναι έντονη και διαφέρει αισθητά από τη φαντασία. Η δεύτερη και τρίτη 
κατηγορία  αναφέρονται  στη  συναισθησία  που  είναι  αποτέλεσμα  νευρολογικών 
δυσλειτουργιών ή ψυχοτρόπων ουσιών(π.χ. LSD), ενώ η τέταρτη και η πέμπτη αφορά 
την  ψευδοσυναισθησία  η  οποία  είναι  αποτέλεσμα  μεταφοράς,  συσχετισμού  και 
αναλογιών.6  

 Υπάρχει όμως ένας ακόμα διαχωρισμός της συναισθησίας, ο οποίος γίνεται ανάλογα 
με  τον  τύπο  των  αισθήσεων  που  εμπλέκονται:  τη  συναισθησία  που  περιλαμβάνει 
δύο τύπους αισθήσεων και αυτήν που έχει παραπάνω τύπους. Η πρώτη περίπτωση 
,η οποία είναι και συχνότερη, σχετίζεται με διάφορους τύπους συναισθησίας, όπως 
είναι η αφύπνιση της όρασης από κάποιο άκουσμα κ.α. Η δεύτερη περίπτωση αφορά 
την ενεργοποίηση περισσότερων του ενός τύπου αισθήσεων από ένα ερέθισμα.7 Για 
να  κατανοήσουμε  όμως  πλήρως  το  διαχωρισμό  αυτό  καλό  θα  ήταν  να 
αναλογιστούμε ποιές και πόσες τελικά είναι οι αισθήσεις. 

 Όσον  αφορά  στον  αριθμό  των  αισθήσεων  έχουν  υπάρξει  αρκετές  απόψεις.  Ο 
Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης, ο οποίος έζησε τον 4ο π. Χ. αιώνα και είχε γνώσεις 
για όλα σχεδόν τα θέματα της εποχής του, είχε στηρίξει την άποψη ότι οι αισθήσεις 

                                                            
4 Βελένη Θέμις, Η συναισθησία στην τέχνη του α' μισού του 20ου αιώνα. η σχέση μουσικής‐ 
ζωγραφικής στη Ρωσική Πρωτοπορία. Ο ρόλος του ήχου στο θεωρητικό έργο και την καλλιτεχνική 
δημιουργία του Mikhail Matiushin.,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2006, 20. 
5 Jamie Ward, Ο βάτραχος που κόαζε Μπλε, ό. π. 14. 
6  Margarita Tillberg, Coloured Universe and the Russian Avant‐Garde Matiushin on Colour Vision in 
Stalin' s Russia 1932, Stockholm 2003. 
7 Jamie Ward, Ο βάτραχος που κόαζε Μπλε, ό. π. 14. 
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είναι  πέντε8.  Αυτή  του  την  άποψη,  την  τεκμηρίωνε  στο  γεγονός  ότι  κάθε  αίσθηση 
συνδέεται  με  ένα  αισθητήριο  όργανο  (τα  μάτια  για  να  βλέπουν  ,τα  αυτιά  για  να 
ακούνε  κ.  ο  .κ.).  Στο  πέρασμα  των  χρόνων  η  άποψη  σχετικά  με  των  αριθμό  των 
αισθήσεων  άλλαζε.  Για  παράδειγμα,  οι  Κασινάχουα  του  Ανατολικού  Περού 
αντιστοιχούσαν τις αισθήσεις με τη γνώση του δέρματος, τη γνώση των ματιών κ. α. 
Επιπλέον  είχε  γίνει  η  αρίθμηση  των  αισθήσεων  σε  τρεις.  Αυτός  ο  διαχωρισμός 
σχετίζεται  με  τον  αριθμό  των  ειδών  της  φυσικής  ενέργειας,  αλλά  γρήγορα 
καταρρίφθηκε και αυτός. Η  γνώμη  των περισσότερων    επιστημόνων   στη σημερινή 
εποχή, δε διαφέρει με αύτη του Αριστοτέλη, με την έννοια, ότι αντιλαμβάνονται τις 
αισθήσεις ως συστήματα και όχι ως είδη υποδοχέων. 

 Σύμφωνα  λοιπόν  με  το New  Scientist,9  ο  αριθμός  των  αισθήσεων  ανεβαίνει  στον 
αριθμό δέκα. Αυτές λοιπόν είναι οι εξής:  

 
 
1. όραση 
 
2. ακοή 
 
3. όσφρηση 
 
4. γεύση 
 
5. αφή 
 
6. πόνος 
 
7. θερμοκρασία 
 
8. αιθουσαία (ισορροπία) ‐ κιναίσθηση 
 
9.  ιδιοδεκτικότητα (ή μηχανοϋποδοχή): θέση και κίνηση των αρθρώσεων και 
των  μυών.  Η  ιδιοδεκτικότητα  βασίζεται  σε  υποδοχείς  στους  μυς  και  στους 
συνδέσμους  που  χρησιμοποιούνται  για  να  αντιληφθεί  κανείς  τη  θέση  του 
σώματος  στο  χώρο.  Αυτή  η  αίσθηση  συνηθίζεται  να  χρησιμοποιείται 
περισσότερο από επαγγελματίες χορευτές. 

                                                            
8 Αριστοτέλης, Περί Ψυχής, Μετάφραση‐Σχόλια: Παύλου Γρατσιάτου, Βιβλίο 3ο, Φέξη, Αθήνα, 1911, 
424b.22  
9 New Scientist: Το περιοδικό Νέοι Επιστήμονες είναι μηνιαία περιοδική έκδοση επιστημονικού 
περιεχομένου της Μεγάλης Βρετανίας που από το 1996 δημοσιεύεται και ηλεκτρονικά.  
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10.  ενδοδεκτικότητα  (εσωτερικές  αισθήσεις:  πείνα,  καρδιακός  παλμός, 
πλήρωση  της  κύστης  κ.λπ.).  Εμπεριέχει  υποδοχείς  που  ανιχνεύουν  την 
πλήρωση  της  κύστης,  τον  καρδιακό  παλμό,  τα  επίπεδα  του pH,  τα  επίπεδα 
γλυκόζης  στο  αίμα,  τη  διαστολή  των  πνευμόνων.  Μερικοί  επιστήμονες 
εντάσσουν σε αυτήν την κατηγορία και τον πόνο και την θερμοκρασία.10

1.2 ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

             Σύμφωνα με μία έρευνα που πραγματοποίησε ο Sean Day το 2005, πρόεδρος 
της  Αμερικανικής  Ένωσης  Συναισθησίας,11  στη  διάρκεια  της  οποίας,  συγκέντρωσε 
δεδομένα  από  δημοσιεύσεις  έως  το  1812  αλλά  και  από  συνεντεύξεις  που  πήρε  ο 
ίδιος από συναισθητικά άτομα (περίπου 572 περιπτώσεις συναισθησία), προκύπτουν 
τα εξής: 

Πίνακας 1.1 

 
                                                            
10 Jamie Ward, Ο βάτραχος που κόαζε Μπλε, ό. π. 63‐67. 
 
11 Robertson & Sagiv, Synesthesia: Perspectives from Cognitive Neuroscience, Oxford, (Κεφάλαιο 2: 
Some demographic and socio‐cultural aspects of synesthesia, Day Sean A.) 2005. 
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Πίνακας 1.1 (συνέχεια) 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, οι πιο συνηθισμένες μορφές συναισθησίας είναι 
το γράφημα‐χρώμα και ο ήχος‐χρώμα, κυρίως ο ήχος φωνηέντων ή των λέξεων. Είναι  
άξιο λόγου να αναφερθεί, ότι συχνά τα συναισθητικά άτομα έχουν παραπάνω από 
ένα τύπο συναισθησίας. Από  την άλλη μεριά πιο σπάνιες είναι οι περιπτώσεις που 
σχετίζονται με την όσφρηση και την γεύση καθώς επίσης η συναισθησία προσώπου‐
χρώματος,  αφής‐γεύσης,  μουσική  παύσης‐γεύσης/μουσική  τόνου‐χρώματος. 
Επιπλέον  υπάρχουν  και  κάποιοι  συνδυασμοί  που  ακόμα  και  σήμερα  δεν  έχουν 
παρουσιαστεί ως μορφές συναισθησίας.12

Σε γενικές γραμμές πάντως: 

• Η  συναισθησία  προκαλείται  αυθόρμητα  χωρίς  προσπάθεια 
από το άτομο. Οι εμπειρίες είναι αυτόματες χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 
αποφυγής τους. 

 

• Η συναισθησία σε ένα άτομο δεν αλλάζει. Αυτό σημαίνει ότι 
ένα συγκεκριμένο ερέθισμα προκαλεί μία συγκεκριμένη αντίληψη  (π.χ. όταν 
ένας  αριθμός  προκαλεί  την  εμφάνιση  ενός  χρώματος  ,όσα  χρόνια  και  αν 
περάσουν  ο αριθμός αυτός  προκαλεί  την  εμφάνιση  του  ίδιου  χρώματος).  Η 

                                                            
12Γεωργιάδου Αλεξάνδρα, Η συναισθησία στην επιστήμη και στην τέχνη: το φαινόμενο της 
συναισθησίας και ο ρόλος του στην εξέλιξη της σύγχρονης εποχής, 2010, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Ίδρυμα Αθηνών(ΕΚΠΑ), 14‐16. 
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συναισθησία είναι τόσο ''γερή'' στο χρόνο που εμφανίζεται ακόμα και κάποιο 
άτομο έχει χάσει κάποια αίσθησή του (π.χ. ένα άτομο μπορεί να συνεχίσει να 
''βλέπει'' ήχους ακόμα και αν τυφλωθεί).13 

   

• Η  ιδιότητα  της  συναισθησίας  είναι  προσθετική,  δηλαδή 
επιτείνει  τον  τρόπο  αντίληψης  ενός  ερεθίσματος  ενεργοποιώντας  την  ίδια 
στιγμή  περισσότερες  από  μία  αισθήσεις,  χωρίς  όμως  να  υπάρχει  η 
πιθανότητα  να  αντικατασταθεί  μία  αίσθηση  από  κάποια  άλλη.  Ταυτόχρονα 
έχει  διαπιστωθεί  ότι  έχει  μονόδρομη  κατεύθυνση∙  για  παράδειγμα  η  γεύση 
μπορεί  να  προκαλεί  την  ακοή,  όχι  όμως  και  το  αντίστροφο.  Παρόλ’  αυτά 
έχουν παρουσιαστεί λίγες περιπτώσεις αμφίδρομης συναισθησίας στις οποίες 
η μία κατεύθυνση δεν έχει  την  ίδια δυναμική με την άλλη κατά τη σύνδεση 
των δύο ή περισσότερων αισθήσεων.14 

 

Η  συναισθησία  σε  ένα  μεγάλο  ποσοστό  θεωρείται  κληρονομική  και  κάνει  την 
εμφάνιση της  ήδη, από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ατόμου. Πολλά συναισθητικά 
άτομα αναφέρουν πως είχαν συναισθητικές εμπειρίες από τότε που θυμούνται  τον 
εαυτό τους. Σύμφωνα μάλιστα με την ψυχίατρο και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 
του McMaster  Daphne Maurer,  στο  βιβλίο  Στον  Κόσμο  των  Νεογνών,15  τα  βρέφη 
αρχίζουν τη ζωή τους με μια μορφή συναισθησίας στην οποία όλες οι αισθήσεις είναι 
αναμεμειγμένες και όπου η όραση μπορεί να ενεργοποιηθεί από την ακοή.16 Βέβαια 
κάποια άτομα δε συνειδητοποιούν εξαρχής ότι η αντίδραση που έχουν από διάφορα 
ερεθίσματα σε σχέση με το σύνηθες είναι διαφορετική∙ έτσι έρχονται προ εκπλήξεως 
όταν  αυτό  συμβεί.  Αυτό  μπορεί  να  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  το  φαινόμενο  της 
συναισθησίας δεν είναι γνωστό σε ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Επιπλέον, η 
συναισθησία  κάνει  την  εμφάνισή  της  κυρίως  σε  γυναίκες  και  σε  αριστερόχειρες 
άνδρες.17  Σύμφωνα με  την  νευροψυχολόγο Anina Rich  και  τους  συνεργάτες  της  το 
2005,  εκτιμούν  ότι  1  στις  1.150  γυναίκες  έχουν  συναισθησία  ενώ  στους  άντρες  η 
συχνότητα είναι 1 στους 7.150.18

   

1.3 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ‐ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 

                                                            
13 Jamie Ward, Ο βάτραχος που κόαζε Μπλε, 'ό. π. 15. 
14 http://www.synesthesia.info/abstracts.html 
15 http://psych.mcmaster.ca/maurerlab/Publications/Maurer_NeonatalSynesthesia.pdf 
16 Jamie Ward, Ο βάτραχος που κόαζε Μπλε, ό. π. 70. 
17 Γεωργιάδου Αλεξάνδρα, ό. π. 7, 11‐12. 
18 http://www.biomedexperts.com/Abstract.bme/16297676/A_systematic_large‐
scale_study_of_synaesthesia_implications_for_the_role_of_early_experience_in_lexical‐
colour_associa 
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              Πώς θα ήταν δυνατόν να μιλάμε για τη συναισθησία και να μην ερευνήσουμε 
τί  συμβαίνει  στον  εγκέφαλο  τη  στιγμή  μιας  συναισθητικής  εμπειρίας.  Σύμφωνα με 
έρευνες  που  έχουν  γίνει,  φαίνεται  ότι  διάφοροι  γενετικοί  παράγοντες  μπορεί  να 
δράσουν έτσι ώστε να προκαλέσουν διάφορες αλλαγές στη δομή και  τη λειτουργία 
του  οργανισμού.  Στην  περίπτωση  λοιπόν  της  συναισθησίας,  ένας  γενετικός 
παράγοντας  μπορεί  να  δράσει,  προκαλώντας  αλλαγές  στον  τρόπο  διασύνδεσης  ή 
διενεργοποίησης  μεταξύ  των  αισθητηριακών  περιοχών  του  εγκεφάλου,  όπως  για 
παράδειγμα  να  μην  επιτρέψει  την  εξάλειψη  συνδέσεων  που  ήδη  υπάρχουν  ή  να 
βοηθήσει  στον  σχηματισμό  συνδέσεων  σε  περιοχές  του  εγκεφάλου  που  δεν 
ενώνονται  ή  ακόμα  και  μία  χημική  μεταβολή  η  οποία  θα  δράσει  έτσι  ώστε  να 
ενεργοποιηθούν  περιοχές  οι  οποίες  μέχρι  τότε  δεν  επικοινωνούσαν  μεταξύ  τους. 
Βέβαια,  ανάλογα  με  τη  θέση  του  γονιδίου  και  με  την  έκταση  της  εγκεφαλικής 
περιοχής  που  θα  επηρεάσει,  θα  δημιουργηθούν  και  οι  διάφοροι  τύποι 
συναισθησίας. 19

Για παράδειγμα:  Για  το φαινόμενο  της συναισθησίας επικρατούσε αρχικά η άποψη 
ότι  υπήρχε  ένα  «χρωματικό  κέντρο»  στον  εγκέφαλο,  αλλά  δεν  υπήρχαν  οι 
κατάλληλες ενδείξεις για να γίνει αποδεκτή αυτή η άποψη. Ενδείξεις εμφανίστηκαν 
αργότερα  μετά  από  έρευνες  του  νευροβιολόγου  Semir  Zeki  και  άλλων.  Σύμφωνα 
λοιπόν με μία από τις έρευνές του, υπάρχει μια περιοχή στον εγκέφαλο που αντιδρά 
ειδικά στο χρώμα και ονομάζεται V4  (το 4 αναφέρεται στη τέταρτη οπτική επαφή). 
Αυτή η περιοχή του εγκεφάλου αφυπνίζεται όταν κοιτάζουμε έγχρωμες εικόνες και 
όχι  σε  γκρι  αποχρώσεις.  Ταυτόχρονα,  οι  περιοχές  του  εγκεφάλου  οι  οποίες 
σχετίζονται   με την αντίληψη της γεύσης και της επίγευσης, βρίσκονται μακριά από 
τις περιοχές που σχετίζονται με  το χρώμα και κοντά σε αυτές που είναι υπεύθυνες 
για τον προφορικό λόγο. Οι διασυνδέσεις που γίνονται μεταξύ τους οφείλονται κατά 
βάση, στη θέση, που έχουν αυτά τα αισθητηριακά κέντρα στον εγκέφαλο.20

 

 

                                                            
19 Γεωργιάδου Αλεξάνδρα, ό .π. 83. 
20 Zeki Semir, A vison of the brain, 1993, Oxford: Blackwell, 3.2.4. 

 
10 



Εικόνα 1:  Οι περιοχές του εγκεφάλου(η περιοχή V4) 

 

 

1.4 ΣΥΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ 

Καθημερινά    τα  συναισθητικά  άτομα  βιώνουν  ασυνήθιστες  καταστάσεις.  Έτσι, 
αριθμοί μπορεί  να βρίσκονται  ''αιωρούμενοι''  στο  χώρο,  οι  λέξεις μπορεί  να  έχουν 
γεύσεις,  τα  γράμματα  μπορεί  να  έχουν  χρώμα  κ.α.  Αυτές  οι  καταστάσεις  είναι 
φυσιολογικές για ένα συναισθητικό άτομο, όχι όμως και για ένα μη συναισθητικό. Τα 
περισσότερα συναισθητικά άτομα δεν μπορούν να φανταστούν πώς μπορεί να είναι 
η  ζωή  τους  χωρίς  αυτές  τις  εμπειρίες  και  θεωρούν  πολύ  ''βαρετή''  τη  ζωή  των 
υπολοίπων. Τα περισσότερα κοινά γνωρίσματά τους σύμφωνα με διάφορες έρευνες 
είναι: 

• Ιδιαίτερα έξυπνα. Ωστόσο 
παρά  τον  υψηλό  δείκτη  νοημοσύνης  τους,  ένα  μικρό  ποσοστό φαίνεται  ότι 
εμφανίζει μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία) ή δυσκολία στους μαθηματικούς 
υπολογισμούς.  
 

• Έχουν  αναπτυγμένη  την 
αίσθηση  της  μνήμης,  αφού  οι  εμπειρίες  τους  συνδέονται  με  περισσότερες 
από μία αισθήσεις.  
 

• Μικρό  ποσοστό 
παρουσιάζει  μειωμένη  αίσθηση  προσανατολισμού  και  αδυναμία  διάκρισης 
μεταξύ  αριστερής  και  δεξιάς  πλευράς.  Σπανίως  η  αυξημένη  αισθητηριακή 
εμπειρία δημιουργεί δυσκολίες στην ανάλυση ενός θέματος. 
 

• Αρκετά  άτομα  έχουν 
απόλυτο  μουσικό  αυτί  (βοηθάει  στη  μουσική  δημιουργία  και  αντίληψη‐
συναισθητικοί μουσικοί). 
 

• Μεγάλο  ποσοστό  είναι 
επιρρεπείς  σε  μεταφυσικές  εμπειρίες  (προαισθήσεις,  προγνωστικά  όνειρα, 
ψυχοκινητικές καταστάσεις).21 

 

                                                            
21 Βελένη Θέμις, ό. π. 19 
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           Η συναισθησία στηρίζεται κατά βάση σε προσωπικά βιώματα και δεν υπάρχει 
ταύτιση  αυτών  των  εμπειριών  από  άτομο  σε  άτομο.  Έτσι  το  φαινόμενο  της 
συναισθησίας αμφισβητήθηκε για πολλά χρόνια. Στα επόμενα κεφάλαια θα κάνουμε 
μια  αναδρομή  στο  παρελθόν  για  να  δούμε  πώς φτάσαμε  σήμερα  στην  καθιέρωση 
του φαινομένου. 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

2.1 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

         Αν  κάνουμε  μία  γρήγορη  αναδρομή  στο  παρελθόν,  θα  βρούμε  ήδη  από  την 
αρχαιότητα  να  ''χτίζεται''  η  σχέση  μεταξύ  μουσικής  και  ζωγραφικής.  Τέτοιες 
πληροφορίες  μπορούμε  να  αντλήσουμε  από  τα  κείμενα  των  Ελλήνων  φιλοσόφων. 
Μια πρώτη αναφορά συναντάμε στο έργο του Πλάτωνα  (422π.Χ.  ‐347π.Χ.) Πολιτεία 
που τονίζει  τη σπουδαιότητα  της ποίησης και  της μουσικής όταν χρησιμοποιούνται 
για  το  καλό  του  κράτους.  Γράφει: «Η μουσική  εκπαίδευση  είναι  το  σημαντικότερο, 
καθώς  ο  ρυθμός  και  η  αρμονία  είναι  τα  στοιχεία  που  διεισδύουν  στην  ανθρώπινη 
ψυχή, επιφέροντας τάξη και ρυθμίζοντας τον χαρακτήρα του με το σωστό τρόπο στην 
περίπτωση που το άτομο αυτό έχει λάβει σωστή παιδεία και το αντίθετο αν δεν έχει 
λάβει». Με κριτήριο την εμμετρία χώρισε τις αισθήσεις σε δύο κατηγορίες ανάλογα 
με  την  αισθησιακή  ή  αισθητική  ηδονή:  η  πρώτη  περιλαμβάνει  καθαρά  τις  ζωικές 
αισθήσεις  που  σύμφωνα  με  τον  Πλάτωνα  είναι  η  όσφρηση,  η  γεύση  και  η  αφή 
(αισθησιακή  ηδονή).  Στη  δεύτερη  κατηγορία  ανήκουν  οι  ανώτερες  αισθήσεις    που 
μπορούν να προκαλέσουν αισθητική ηδονή. Αυτές είναι η όραση και η ακοή. 

Από  την  άλλη  μεριά,  ο  Αριστοτέλης(384π.Χ.‐322π.Χ.)στο  έργο  του  τα  Πολιτικά 
αναφέρει  την σπουδαιότητα της μουσικής τονίζοντας την ικανότητά της να ''πλάθει'' 
τον χαρακτήρα και την ψυχή του ανθρώπου. Με λίγα λόγια υποστήριξε ότι η αρμονία 
των χρωμάτων βασίζεται στην αρμονία των ήχων, θέτοντας έτσι το θεμέλιο για την 
εξίσωση  των  φωτεινών  συχνοτήτων  με  τις  ηχητικές.  Έτσι  πρόβαλε  την  κοινή 
μαθηματική τους βάση υποστηρίζοντας πως η ευχαρίστηση και η δυσαρέσκεια που 
μπορούν  να  προκαλέσουν  συγκεκριμένοι  χρωματικοί  συνδυασμοί    συνδέονται  με 
τους λόγους που παράγουν τα θεμελιώδη αρμονικά διαστήματα. 

Περίπου το 550π.Χ. ο Πυθαγόρας (572π.Χ.‐500π.Χ.)έβαλε πρώτος τα θεμέλια για την 
επιστήμη της Μουσικής ∙ και αυτό γιατί δημιούργησε ο ίδιος ένα έγχορδο όργανο, το 
μονόχορδο, το οποίο τον βοήθησε να ανακαλύψει τη σχέση ανάμεσα στο μήκος των 
χορδών    και  το  τονικό  ύψος.  Αυτό  είχε  ως  αποτέλεσμα  για  πρώτη  φορά  να 
υπολογιστούν  τα μουσικά διαστήματα σύμφωνα με αριθμητικές πράξεις  και όχι με 
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το αυτί ή την εμπειρία που γινόταν μέχρι τότε. Διευρύνοντας περαιτέρω τη θεωρία 
του υποστήριξε ότι οι αριθμητικοί λόγοι από τους οποίους εξαρτάται η αρμονία στη 
Μουσική, θα πρέπει να συμβάλουν και στην αρμονική δομή του Σύμπαντος . Έτσι, θα 
δημιουργείται  μια  Ουράνια  Μουσική  εξαιτίας  των  αποστάσεων  μεταξύ  των 
ουράνιων σωμάτων, η οποία δε θα γίνεται αντιληπτή από τους ανθρώπους λόγω της 
αδιάκοπης και αδιατάραχτης ροής της. 

Επιπλέον,  ο  Αριστόξενος  (354π.Χ.‐300π.Χ.),  ο  οποίος  ήταν  μαθητής  του Αριστοτέλη 
σε  αντίθεση  με  τον  Πυθαγόρα  στήριξε  την  ακουστική  εμπειρία.  Συγκεκριμένα  μας 
ενημερώνει ότι οι μουσικοί τρόποι των αρχαίων (λύδιος, φρύγιος, δώριος , αιολικός 
και  μιξολύδιος)  πέρα  από  το  γεγονός  ότι  η  ονομασία  τους  προέρχεται  από  τις 
ομώνυμες περιοχές συνδέονται άμεσα με διαθέσεις και συναισθήματα. 

Στην  περίοδο  του Μεσαίωνα αντλούνται  πληροφορίες  για  τη  θεωρία  της  μουσικής 
είτε  από  τη  μελέτη  των  φιλολογικών  πηγών  της  αρχαιότητας  είτε  μέσω  των 
πραγματειών των φιλοσόφων της εποχής. Ο Βοήθιος (480π.Χ.) και ο Αυγουστίνος με 
βάση τις μουσικές αναλογίες, αναπαρήγαγαν την αρχαία θεωρία για την ομορφιά και 
τη  σχέση  της  με  την  αναλογία  και  το  μέτρο,  θεμελιώνοντας  έτσι  τη  συμπαντική 
αρμονία. Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι η άποψη του Βοήθιου είναι πιο 
κοντά  με  αυτή  του  Αριστόξενου,  ενώ  του  Αυγουστίνου  με  του  Πυθαγόρα.  Ο 
Αυγουστίνος λοιπόν, στην πραγματεία του De Musica  ταυτίζει τον χριστιανικό κόσμο 
με το σύμπαν προσαρμόζοντας  την πυθαγόρεια κοσμοθεωρία στον χριστιανισμό. Η 
βαθύτερη  κατανόηση  του  ακατάληπτου  και  η  επικοινωνία  με  το  θεϊκό  στοιχείο 
έρχονται μέσω της μουσικής. Η κοσμική αρμονία   αποδίδεται μέσω των αναλογιών 
και σε αυτό συντελεί εκτός από τη μουσική, η αρχιτεκτονική. 

Στις Ελευθέριες Τέχνες στη χριστιανική Δύση, που απαρτίζονταν από την αριθμητική, 
τη  γεωμετρία,  την  αστρονομία,  τη  γραμματική,  τη  λογική  και  τη  ρητορική, 
συγκαταλεγόταν και η μουσική. Όπως είναι φανερό η μουσική υπερείχε σε σχέση με 
τη ζωγραφική, η οποία θεωρούνταν απλώς μια χειρωνακτική εργασία  .Βασικό ρόλο 
στην υπεροχή αυτή είχε η θεωρητική τεκμηρίωση με βάση τα μαθηματικά από τον 
Πυθαγόρα και η  ιδιαίτερη σημασία που απέδιδαν στους μαθηματικούς νόμους την 
εποχή εκείνη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να θωρείται η μουσική ο σύνδεσμος μεταξύ 
μικρόκοσμου  και  μακρόκοσμου.  Σε  συνδυασμό  με  τις  άλλες  τέχνες  της  εποχής,  τη 
γλυπτική  και  τη  ζωγραφική,  η  μουσική  συνέβαλε  στη  συμμετοχή  των  πιστών  στα 
θρησκευτικά  δρώμενα  και  στην  ενδυνάμωση  της  πίστης  μέσα  από  μια  διαδικασία 
τελετουργικών διαδικασιών (αναθυμιάσεις από κεριά, λιβάνι) που δημιουργούσε μια 
μορφή συναισθητικής εμπειρίας στους πιστούς. 

Κατά  την  περίοδο  της  Αναγέννησης  με  τη  βοήθεια  του  Alberti  (1404‐1472)και  του 
Leonardo  Da  Vinci(1452‐1519)αποκαθίστανται  οι  καλές  τέχνες  και  κάνει  την 
εμφάνισή  της  για  πρώτη φορά η προοπτική.  Ο Alberti  όπως φαίνεται  ήταν αρκετά 
επηρεασμένος από τον Βιτρούβιο καθώς οι μελέτες του αλλά και οι κατασκευές του 
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βασίστηκαν  κυρίως σε μουσικές αριθμητικές αναλογίες,  με φωτεινά παραδείγματα 
την εκκλησία του Άγιου Φραγκίσκου στο Ρίμινι και του Άγιου Ανδρέα στην Μάντοβα.  

Ο αρχιτέκτονας Palladio (1508‐1580),έναν αιώνα αργότερα συνέχισε να υποστηρίζει 
την αναλογία μουσικής‐αρχιτεκτονικής. Στο τελευταίο από τα Τέσσερα Βιβλία του για 
την  Αρχιτεκτονική  γράφει:  «Αν  αναλογιστούμε  πώς  οι  ουρανοί  διατηρούν  την 
γλυκύτερη  αρμονία  με  τις  καλά  υπολογισμένες  κινήσεις  τους,  δεν  μπορούμε  να 
αμφισβητήσουμε ότι, εφόσον οι μικροί ναοί που χτίζουμε πρέπει να είναι όμοιοι με 
το απέραντο που ο Θεός δημιούργησε...πρέπει να τους χτίζουμε με τέτοιο τρόπο και 
τέτοιες αναλογίες ώστε το σύνολο των μερών τους να μεταφέρει στα μάτια μας την 
ίδια γλυκιά αρμονία...» .  

Την περίοδο αυτή πέρα από την σύνδεση μουσικής‐αρχιτεκτονικής γίνεται λόγος για 
τη  σχέση  μεταξύ  της  ρυθμικής  αγωγής  των  μουσικών  κειμένων  με  την  επανάληψη 
των αρχιτεκτονικών μοτίβων βάσει καθορισμένων διαστημάτων  με αποτέλεσμα τον 
αρχιτεκτονικό  ρυθμό.  Ο Francesco di Giorgio  (1439‐1501)    στην πραγματεία  του  το 
1470 λέει : «Όπως η μουσική έχει τα μεγάλα και τα μικρά διαστήματα και τις μετρικές 
της αξίες  ,έτσι κρίνεται απαραίτητη η εύρεση της αντίστοιχης αναλογίας και για την 
κατασκευή ενός κτιρίου» .  

Ωστόσο πέρα από την αρχιτεκτονική  ,μαζί με  την ανακάλυψη της προοπτικής και η 
σύνθεση του ζωγραφικού έργου υπόκειται σε μαθηματικούς κανόνες. Παρατηρούμε 
ότι γίνεται μία επανεκτίμηση της ζωγραφικής σε σχέση με τη μουσική και τις άλλες 
Ελευθέριες  Τέχνες.  Ο  Leonardo  ονομάζει  τη  ζωγραφική  αδερφή  της  μουσικής 
πιθανώς και κάποιες φορές ανώτερή της. Ο ίδιος δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 
μουσική.  Και  δεν  είναι  ο  μόνος,  αφού  πολλοί  ζωγράφοι  ήταν  και  μουσικοί.  Το 
γεγονός αυτό πιστοποιεί τη σχέση μεταξύ τω δύο τεχνών και γινόταν πολλές φορές 
θέμα αναπαράστασης. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1580 ο Giuseppe Arciboldo (1527‐1593) για πρώτη φορά 
διεξήγαγε  συστηματική  έρευνα  για  την  αντιστοιχία  ήχου‐χρώματος.  Για  την 
διευκόλυνση  της,  πειραματικά  επινόησε  μια  οπτικοακουστική  κατασκευή, 
εξισώνοντας  τις  σκοτεινές  αποχρώσεις  με  υψηλούς  τόνους  και  τις  ανοιχτές  με 
χαμηλούς.22  Εξαιτίας  της  έλλειψης μαθηματικού συστήματος  χρωματικής αρμονίας 
δανείστηκε από το σύστημα του Πυθαγόρα την κλίμακα των μουσικών διαστημάτων 
την οποία μετέφρασε σε χρωματικές αποχρώσεις. 

Στο  έργο  του  Για  την  Τέχνη  της  Ζωγραφικής  το  1584  ο Gian  Paolo  Lomazzo(1538‐
1600)τονίζει την σπουδαιότητα της μουσικής για την εκπαίδευση του ζωγράφου και 
για την κατάκτηση της τελειότητας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι εκτός από τη συμφωνία ή 

                                                            
22 Βασιλειάδης Αναστάσιος, Εναλλακτικοί τρόποι σύνθεσης‐κρουστά‐συνεργεία τεχνών, 2010, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο, 48 . 
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ασυμφωνία που προκύπτει με τους διάφορους συνδυασμούς τους, τα χρώματα είναι 
ικανά  να  προκαλέσουν  συναισθήματα  στους  θεατές.  Γράφει:  «Καθώς  όλα  τα 
χρώματα  έχουν  διαφορετικές  ιδιότητες,  προκαλούν  και  διαφορετικές  αντιδράσεις 
στους θεατές. Το μαύρο και τα σκοτεινά χρώματα φέρνουν στο νου μελαγχολία... Το 
κόκκινο προκαλεί το θάρρος... Τα φωτεινά χρώματα όπως το κίτρινο και το χρυσαφί 
προσθέτουν χάρη και γλυκύτητα. Οι ρόδινες αποχρώσεις,  τα απαλά πράσινα και τα 
φωτεινά κίτρινα φέρνουν χαρά, κέφι και ηδονή».   

Προς  το  τέλος  του  16ου  αιώνα  η  μουσική  αποτελεί  θέμα  απεικόνισης  στις  σκηνές 
καθημερινής  ζωής,  τις αλληγορικές σκηνές  και  τις  νεκρές φύσεις.  Στο  ξεκίνημα  του 
επόμενου  αιώνα,  η  μουσική  προσπαθεί  να  προκαλέσει  προσωπικά  συναισθήματα 
ενώ ταυτόχρονα με περισσότερο ρεαλισμό αντικατοπτρίζει τη φύση και τον κόσμο με 
μίμηση  της  φωνής  των  πουλιών  και  με  φυσικά  φαινόμενα  για  την  περιγραφή  του 
ανθρώπου. Κατά τον 17ο και 18ο αιώνα εντάσσεται στη Λειτουργία το εκκλησιαστικό 
όργανο  .Έτσι αναδιαμορφώνεται ο χώρος της εκκλησίας με τη μουσική αλλά και με 
τη  ζωγραφική,  τη  γλυπτική  και  την  αρχιτεκτονική.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  να 
αλληλεπιδράσουν  οι  τέχνες  μεταξύ  τους  δημιουργώντας  μια  συνολική  ένθεη 
ατμόσφαιρα. 

Τον  16ο  αιώνα,  άρχισε  η  εδραίωση  του  πολυφωνικού  συστήματος.  Αυτό  είχε  ως 
αποτέλεσμα  οι  θεωρητικοί  της  μουσικής  να  ασχοληθούν  με  τα  διαστήματα  που 
ανάλογα με το συνδυασμό τους(αν είναι οριζόντια ή κάθετα, άκουσμα ταυτόχρονα ή 
διαδοχικά)  μπορούν  να  επιφέρουν  το  ανάλογο  συναίσθημα.  Έτσι  λοιπόν  για 
αισθητικούς και όχι μόνο μαθηματικούς λόγους ,υπάρχουν τα σύμφωνα διαστήματα 
που είναι κατάλληλα για να εκφράσουν θετικές αξίες και συναισθήματα (οι οκτάβες, 
οι  πέμπτες  και  οι  τέταρτες),  ανάλογα  πάντα  με  το  κείμενο  που  συνόδευαν.  Όσον 
αφορά τις μείζονες και τις ελάσσονες οι μεν πρώτες εκφράζουν χαρά και γενναιότητα 
(χαρούμενο  άκουσμα)  και  οι  δεύτερες  λύπη  και  πόνο  (μελαγχολικό  άκουσμα).  Στο 
έργο  Επιτομή  της  Μουσικής  το  1618,  ο  Descartes  μελετάει  το  αντίκτυπο  των 
μουσικών διαστημάτων με όρους ψυχολογίας και φυσιολογίας αποδεσμεύοντας έτσι 
την άμεση σύνδεση που είχε η μουσική με το κείμενο. 

 Το  1646,  ο  Athanasius  Kircher  (1602‐1680)  καινοτόμησε  στο  έργο  του  Musurgia 
Universalis  αφού  δημιούργησε  ένα  σύστημα  αντιστοιχιών  μεταξύ  μουσικών 
διαστημάτων και  χρωματικών  τόνων φορτισμένο με περίπλοκους συμβολισμούς. Η 
αναφορά δεν έχει σχέση με  τα  τονικά ύψη. Παρόμοια αντιστοιχία θα ακολουθήσει 
λίγα χρόνια αργότερα, το 1650, ο Marin Cureau de la Chambre(1594‐1669).23

   

  

                                                            
23 Βελένη Θέμις, ό. π. 4‐12. 
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2.2 ΑΠΟ ΤΟΝ 18ο ΠΡΟΣ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ 

      Για  πολλά  χρόνια  η  σχέση  μουσικής‐ζωγραφικής  αποτελούσε  προσφιλές 
αντικείμενο  έρευνας  επιστημόνων  και  φιλοσόφων  με  σκοπό  να  ανακαλύψουν  τις 
αναλογίες  τους. Οι απόψεις βασίζονταν κυρίως σε υποκειμενικές εντυπώσεις. Αυτό 
έπαψε να συμβαίνει με  τη θεωρία  του Newton,  η οποία δημοσιεύτηκε  το 1704  με 
τίτλο Οπτική. Μέσω της διάθλασης από ένα τριγωνικό πρίσμα, το φως αναλύεται σε 
διάφορα  χρώματα  ανάλογα  πάντα  με  το  βαθμό  διάθλασης.  Έτσι  οδηγήθηκε  στην 
άποψη ότι το φως έχει σωματιδιακή υφή και συνεπώς τα διαφορετικά χρώματα είναι 
αποτέλεσμα  του  μεγέθους  των  σωματιδίων.  Έχοντας  αύτη  την  αντίληψη 
δημιούργησε ένα κύκλο που η θέση των χρωμάτων είχε άμεση σχέση με το μέγεθός 
τους.  Αξίζει  να αναφερθεί  πως ο  κύκλος απαριθμούσε  εφτά  χρώματα  γεγονός που 
έδειχνε  την  ανάγκη  του  Newton  να  αντιστοιχίσει  τα  χρώματα  με  τις  νότες  της 
κλίμακας.  Η  ανάπτυξη  των  χρωμάτων  σε  κύκλο  ήταν  η  βάση  για  τη  θεωρία  των 
κύριων  και  συμπληρωματικών  χρωμάτων  και  κατ'  επέκταση  της  θεωρίας  της 

αρμονίας του 19ου αιώνα. 

«Το  ουράνιο  τόξο  είναι  για  τη 
ζωγραφική  ότι  είναι  το  basso 
continuo για την μουσική» ,γράφει το 
1765 ο Denis Diderot(1713‐1784) στα 
δοκίμια του για τη ζωγραφική.24

Ο Johann Wolfang von Goethe(1749‐
1832)  από  την  άλλη  μεριά  ανέπτυξε 
ένα  σύστημα  στηριζόμενο 
περισσότερο  σε  υποκειμενικές 
αισθητικές  αντιλήψεις.  Ο  ίδιος 
διαφωνούσε  με  τη  θεωρία  του 

Νεύτωνα  και  ''φλερτάρε''  με  τη  συναισθησία  αφού  έδινε  περισσότερη  βάση  στη 
λειτουργία των αισθήσεων. Οι απόψεις του παρόλο που δεν ήταν αποδεκτές από τον 
επιστημονικό κύκλο, είχαν ιδιαίτερη απήχηση στον καλλιτεχνικό χώρο.25

 

Εικόνα 2: Isaac Newton, Ο Κύκλος των Χρωμάτων, 
Οπτική, Λονδίνο 1704 

 

                                                            
24 Βελένη Θέμις, ό. π., 25.  
25Βελένη Θέμις ό. π. 25. 
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Ο Louis‐Bertrand Castel με αφορμή τη θεωρία του Νεύτωνα επινόησε ένα σύστημα 
που αποτελούνταν από δώδεκα χρώματα αντίστοιχα με τους τόνους και τα ημιτόνια 
της  χρωματικής  κλίμακας  και  μια  αντιστοιχία  τονικών  υψών  και  χρωματικών 
διαβαθμίσεων.  Πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  η  πρόταση  του  Castel  για  την 
αλληλεπίδραση της μουσικής με την οπτική εμπειρία συνδέθηκε με  την άποψη που 
επικρατούσε  τον  18ο  αιώνα  για  την  απελευθέρωση  της  μουσικής  για  τον 
περιγραφικό της ρόλο και την δυνατότητα της να αποδίδει εσωτερικές καταστάσεις 
αξιώνοντας  την  υποκειμενικότητα  του  συνθέτη  αλλά  και  της  αντίληψης  του 
ακροατή.26

  Σε  αυτήν  την  πορεία  κατευθύνθηκε  ο  θεωρητικός  και  μουσικός,    Jean‐Philippe 
Rameau(1683‐1764)  ο  οποίος  πίστευε  σε  ένα  αρμονικό  σύστημα  μακριά  από 
φιλολογικές, λογοτεχνικές και άλλες εξωτερικές αναφορές.27

 Η απελευθέρωση της τέχνης από την περιγραφή του αντικειμένου και η προσέγγιση 
της υποκειμενικότητας είχαν μεγάλη απήχηση στον Ρομαντισμό. Το 1799, ο  Novalis 
(1772‐1801)  πιστεύει  ότι  η  φαντασία  κυβερνά  μια  ζωγραφική  που  είναι  γεμάτη 
μουσικότητα. Γράφει: «Η αληθινή ορατή μουσική βρίσκεται στα αραβουργήματα, τα 
υλικά και τα διακοσμητικά στοιχεία» .28

 Η  αναζήτηση  σχέσεων  και  συναφειών  μεταξύ  των  αισθήσεων  αποτέλεσε  κοινό 
σημείο στην τέχνη. Η εφαρμογή της συναισθησίας στην ποίηση, την ζωγραφική, την 
γλυπτική  και  τη  μουσική  λειτουργεί  ως  ένα  μέσο  με  κοινό  σημείο  αναφοράς  την 
ψυχολογική  βάση  του  συνόλου  των  αισθήσεων.  Στις  τέχνες  είναι  δύσκολο  να 
καταλάβει  κανείς  αν  όντως  ο  καλλιτέχνης  είναι  συναισθητικός  ή  αν  διαθέτει  μια 
έντονη αντίληψη και ευαισθησία ή αν αναζητά νέους τρόπους έκφρασης σβήνοντας 
τα όρια μεταξύ των τεχνών.29

 Ο  ποιητής  Charles  Baudelaire  (1821‐1867)  υποστηρίζοντας  ότι  κάθε  χρώμα,  ήχος, 
οσμή, συναίσθημα και εικόνα αντιστοιχεί στο ισοδύναμό του και ότι μέσα από το ένα 
καταλαβαίνεις και το άλλο, δημιούργησε λίστες αντιστοιχιών. Ο ίδιος σε ένα άρθρο 
του τον Απρίλιο του 1861 στη Revue Europeene γράφει: «Εκείνο που πραγματικά θα 
προκαλούσε έκπληξη θα ήταν να ανακαλύψουμε ότι ο ήχος δεν υποβάλλει το χρώμα, 
ότι τα χρώματα δεν προκαλούν την ιδέα μιας μελωδίας και ότι ήχος και χρώμα είναι 
ακατάλληλα  για  την  μεταφορά  των  ιδεών,  αν  αναλογιστεί  κανείς  ότι  τα  πράγματα 
πάντα εκφράζονται μέσω ενός συστήματος αλληλοπαθών αναλογιών» .30

 Ο ποιητής Arthur Rimbaud (1854‐1891) αντιστοιχεί τα γράμματα με τα χρώματα. Στο 
ποίημα Les Voyelles όλα τα φωνήεντα έχουν χρώμα (το Α το περιέγραψε σαν μαύρη 
                                                            
26 Βελένη Θέμις, ό. π., 26. 
27 Βασιλειάδης Αναστάσιος, ό. π,. 51. 
28 Βασιλειάδης Αναστάσιος, ό. π., 51. 
29 Βελένη Θέμις, ό. π., 30. 
30 Βασιλειάδης Αναστάσιος, ό. π., 52. 
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ζώνη από ηχηρές μύγες). Ο ίδιος πίστευε ότι για να φτάσει κανείς στις αλήθειες της 
ζωής  , είναι να νιώσει κάθε μορφή αγάπης, πόνου και τρέλας και να προετοιμαστεί 
για  αυτό  με  μια  μακρόχρονη  απέραντη  προσχεδιασμένη  διαταραχή  όλων  των 
αισθήσεων.31

Πριν  την  εμφάνιση  της  Αφαίρεσης,  ο  πιο  ένθερμος  υποστηρικτής  της  ύπαρξης 
αναλογιών  μεταξύ  ζωγραφικής  και  μουσικής  ήταν  ο  McNeil  Whistler.  Το  1878 
διακήρυττε: «Η μουσική είναι η ποίηση των ήχων, όπως η ζωγραφική είναι η ποίηση 
της όρασης[...]Η τέχνη πρέπει να είναι αυθύπαρκτη και να προκαλεί την καλλιτεχνική 
αίσθηση της όρασης και της ακοής χωρίς την ανάμιξη συναισθημάτων άσχετων προς 
αυτήν. Γι' αυτό επιμένω να ονομάζω τα έργα μου με τίτλους όπως  " Arrangements" 
και   "Harmonies'' ». O Paul Gauguin(1848‐1903) έδινε ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο 
της  μουσικής  για  την  ζωγραφική.  Το  1895  διακήρυττε  :  «Στους  πίνακές  μου  κάθε 
στοιχείο είναι προσεκτικά αξιολογημένο και μελετημένο εκ των προτέρων. Αυτό είναι 
μουσική!  Μέσω  της  σχέσης  γραμμής  και  χρώματος  και  με  το  πρόσχημα  κάποιου 
θέματος  αντλημένου  από  τη  φύση,  δημιουργώ  συμφωνίες  και  αρμονίες  που  δεν 
καταδεικνύουν  κάτι  πραγματικό  αλλά  προκαλούν  τη  σκέψη  και  διεγείρουν  τη 
φαντασία  όπως  κάνει  η  μουσική[...]μόνο  διαμέσου  της  μυστηριώδους  συγγένειας 
ανάμεσα σε κάποιους συνδυασμούς γραμμών και χρωμάτων του μυαλού μας». 32                                      

Στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα 
παρατηρείται η απομάκρυνση από την 

αντικειμενική ζωγραφική και την ταυτόχρονη 
σπουδή του χρώματος υπό το πρίσμα των 
μουσικών αναλογιών. Σε αυτόν τον τομέα 

πρωτοπόρος ήταν ο Adolf Holzel(1853‐
1934),ο οποίος το 1904 γράφει: «Πιστεύω ότι 
όπως ακριβώς υπάρχει θεωρία της αρμονίας 

στη μουσική πρέπει αντίστοιχα να 
προσπαθήσουμε να βρούμε μια θεωρία που 

θα αφορά τις αντιθέσεις κάθε τύπου 
ος και την αρμονική ισορροπία μεταξύ 

τους».  
χρώματ

                                                           

Εικόνα 3 : Paul Gauguin Taperaa Mahana, 1892 

Ο Holzel πέρα από το γεγονός ότι ήταν καλός 
βιολιστής ξεκίνησε να γράφει μια θεωρία, η οποία 
στηριζόταν στις μελέτες του Goethe, του Runge, του 
Helmholtz και του Bezold. Ο μαθητής του  Johannes 

 
31 Βασιλειάδης Αναστάσιος, ό. π., 53. 
32 Βασιλειάδης Αναστάσιος, ό. π., 53. 
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              Εικόνα 4:Adolf Holzel Φούγκα(σε ένα 
θέμα από την Ανάσταση‐on a Resyrrection 
Theme), 1916 



Itten (1888‐1967), ο οποίος συνέχισε τη θεωρία του υποστήριζε ότι: «το θέμα σε ένα 
καλλιτεχνικό έργο δεν μπορεί να παράγει αρμονία. Για την εικόνα, με την μουσική 
έννοια του όρου , που αναδύεται αποκλειστικά μέσω της ανάπτυξης αυτόνομων 
βασικών στοιχείων και αποτελεί την υψηλότερη αξία για το απόλυτο έργο τέχνης, το 
θέμα δεν αποτελεί αναγκαιότητα» . 
 

Ο  Richard  Wagner  (1813‐1883)  με  το  έργο  του  «Ολοκληρωμένου  έργου  τέχνης» 
οδήγησε ουσιαστικά την συναισθησία στην τέχνη. Ο  ίδιος υποστηρίζει την σημασία 
της  εύρεσης  αναλογιών  μεταξύ  των  ερεθισμάτων  που  προκαλούνται  από  όλες  τις 
μορφές τέχνης με σκοπό όλες μαζί να συνθέτουν μια ενιαία αισθητηριακή εμπειρία. 
Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την άποψη η τέχνη θα αγγίξει  την ψυχή των ανθρώπων 
έως την αποκάλυψη της υπέρτατης Αλήθειας. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Wagner 
πίστευε  ότι  ιδέα  της  όπερας  είναι  μοναδικό  μέσον  έκφρασης  αφού  η  μουσική 
συνδυάζεται  με  την  κίνηση,  το  λόγο,  τη  ζωγραφική  και  κυρίως  τον  φωτισμό  των 
χρωμάτων.  

Την  εποχή  αυτή,  εκτός  από  τον  Wagner,  υποστήριξαν  θερμά  την  ιδέα  της 
συναισθησίας, κυρίως την σχέση ήχου‐χρώματος, ο Alexander Scriabin (1872‐1915), 
Arnold  Schonberg  (1874‐1951)και  ο  Nicholas  Rimsky  Korsakov  (1844‐1908).Για 
παράδειγμα  στο  έργο  του  Promethee,  Le  poeme  du  feu  ο  Scriabin  στόχευε  να 
προκαλέσει στο κοινό συναισθητική εμπειρία ήχου‐χρώματος, γι ΄ αυτό το λόγο είχε 
γράψει  μουσική  και  για  ένα  όργανο  που  θα  παρήγαγε  χρώματα  ανάλογα  με  τις 
μουσικές  νότες.  Ωστόσο  λόγω  τεχνικών  προβλημάτων  δεν  ήταν  εύκολη  η  χρήση 
τέτοιου  οργάνου.  Για  τον  Scriabin  η  συναισθητική  εμπειρία  κυρίως  αυτή  που 
περιλαμβάνει όλες τις αισθήσεις είναι μια μορφή αντίληψης ανώτερη, που ανάλογα 
με την εξάσκηση μπορεί να την αποκτήσει ο καθένας ως ένα βαθμό και τη διαθέτουν 
κυρίως άτομα  ιδιαίτερα  και ευαίσθητα. Ο  ίδιος υποστήριζε ότι ήταν συναισθητικός 
και  το  1914  δημοσιεύτηκε  από  τον  Βρετανό  ψυχολόγο  Myers  η  συναισθητική 
περίπτωσή  του  στο  British  Journal  of  Psychology  με  τίτλο    «Two  cases  of 
Synaesthesia» .33

Ένας από τους πιο σημαντικούς συνθέτες και μουσικούς του 20ου αιώνα θεωρείται ο 
Schoenberg.  Γεννημένος  στη  Βιέννη  έπαιζε  βιολί  και  ενδιαφερόταν  αρκετά  για  την 
τέχνη της ζωγραφικής. Το 1907 ξεκίνησε να ζωγραφίζει δίπλα στον ζωγράφο Richard 
Gernstl  κατά  βάση  όμως  ήταν  αυτοδίδακτος.  Η  ενασχόληση  του  με  την  εικαστική 
τέχνη  συνδεόταν  άμεσα  με  την  ανάγκη  του  να  υπερασπιστεί  τη  θεωρία  του  περί 
ατονικής  μουσικής.  Πίστευε  ότι  η  απελευθέρωση  της  μουσικής  και  της  εικαστικής 
τέχνης από τη μίμηση ήταν αναγκαία. Ένα από τα πιο γνωστά του έργα ήταν το "Die 
gluckliche  Hand''  στο  οποίο  χρησιμοποίησε  χρωματιστό  φωτισμό  με  σκοπό  να 
δημιουργήσει  στο  κοινό  συναισθητικές  εμπειρίες.  Ο  Schoenberg  ανέτρεψε  τα 

                                                            
33 Γεωργιάδου Αλεξάνδρα, ό. π., 175‐178. 
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δεδομένα της μουσικής θεωρίας με την δωδεκατονική κλίμακα(τόνοι και ημιτόνια), 
αφού αναπτύσσει τις σχέσεις μεταξύ μουσικής και χρωματικής κλίμακας.34   

2.3 WASSILY KANDINSKY 

Ένας  από  τους  σπουδαιότερους  καλλιτέχνες  που  υποστήριξαν  τόσο 
θεωρητικά όσο και εικαστικά την σχέση μεταξύ ήχου και χρώματος και πως διάφορα 
ερεθίσματα  μπορούν  να  προκαλέσουν  συναισθητική  εμπειρία  είναι  ο  Wassily 
Kandinsky(1866‐1944).35  Υπήρξε  ένας  από  τους  βασικούς  υποστηρικτές  της  ιδέας 

Gesamtkunstwerk  και  της  συναισθησίας.  Σε 
αυτές  τις  δύο  ιδέες  άλλωστε  στηρίζεται  το  
μεγαλύτερο  μέρος  του  καλλιτεχνικού  του 
έργου  καθώς  και  η  απομάκρυνσή  του  από 
την  αναπαραστατική  τέχνη  για  χάριν  της 
αφαίρεσης36.  Εξαιτίας  λοιπόν  του 
θεωρητικού  του  έργου  αλλά  και  του 
εικαστικού  δικαίως  του  έχει  δοθεί  ο 
χαρακτηρισμός  ο  πατέρας  της  αφαιρετικής 
τέχνης. 

Το 1908 άνοιξε το δρόμο για μια νέα 
δημιουργική περίοδο όπου το ζωγραφικό 
πείραμα συνδυάστηκε με την θεωρητική  
αναζήτηση, με σκοπό την υπέρβαση της 

μέχρι τότε αντίληψης για την πραγματικότητα και το έργο τέχνης. Έτσι λοιπόν, το 
χρώμα, η γραμμή, το σημείο και η τοποθέτησή τους θα πρέπει σύμφωνα με τον 
ζωγράφο να εκτελούνται με τον πιο κατάλληλο τρόπο έκφρασης της «εσωτερικής 
αναγκαιότητας» που θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση του αντικειμένου. 
Γράφει αναφερόμενος στον Cezanne(1839‐1906): «Ανεβάζει την  ''Nature Morte'' σε 
ένα ύψος όπου εξωτερικά «νεκρά» πράγματα γίνονται εσωτερικά ζωντανά. Τα 
φέρνει σε έγχρωμη έκφραση, η οποία σχηματίζει μια εσωτερική ζωγραφική νότα και 
τα εντυπώνει στη φόρμα, αναβιβάζοντάς τα σε αφηρημένους μουσικούς τύπους και 
συχνά μαθηματικούς οι οποίοι εκπέμπουν μια αστραφτερή αρμονία» .37

Εικόνα 5: Wassily Kandisky Composition 
VII, 1913  

Το  1911  ο  Kandinsky  μαζί  με  τους  Franz Marc  (1880‐1916),  Alexei  von  Jawlensky 
(1864‐1941), Marianne  von Werefkin  (1860‐1938)και Gabriele Munter  (1877‐1938), 
παρακολούθησαν  ένα  κονσέρτο  του  Arnold  Schoenberg,  που  περιελάμβανε 
κουαρτέτα εγχόρδων Op. 10  του 1907‐1908 και τα Τρία Κομμάτια Op. 11  του 1909. 
Το  δεύτερο  κουαρτέτο  εγχόρδων  αποτέλεσε  την  αφετηρία  της  ατονικής  μουσικής, 
                                                            
34 Γεωργιάδου Αλεξάνδρα, ό. π., 180‐181. 
35 Γεωργιάδου Αλεξάνδρα, ό. π. 179. 
36 Γεωργιάδου Αλεξάνδρα, ό. π. 182. 
37 Βελένη Θέμις, ό. π., 36. 
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αφου  στο  τέταρτο  μέρος  όπως  επισημαίνει  ο  συνθέτης.  «Η  τόσο  μεγάλη  ποικιλία 
διάδωνων  ήχων  δεν  μπορούσε  πλέον  να  αντισταθμιστεί  με  οποιαδήποτε  σειρά 
τονικών  συγχορδιών».  Ο  Kandinsky  αμέσως  συνειδητοποίησε  την  αξία  της  νέας 
μουσικής  τονίζοντας  ότι  «η  διαφωνία  δεν 
ήταν  τίποτε άλλο παρά μια συμφωνία που 
αργούσε  να  ακουστεί».  Το  κονσέρτο  αυτό 
στάθηκε  η  αφορμή  για  τη  δημιουργία  του 
πίνακα  Impression  iii.  Η  συνάντηση  αυτή 
στάθηκε  η  αφετηρία  για  μια  στενή 
συνεργασία μεταξύ τους.38

Ο Kandinsky αρχικά δεν αισθανόταν 
πολύ καλά για να αποκαλύψει τις 
ιδιαίτερες εμπειρίες που είχε ως συναισθητικός 
ακόμα και να τις διαχειριστεί ο ίδιος, αφού φοβόταν 
τις αντιδράσεις των άλλων. Αυτό έπαψε να υπάρχει όταν ένα μεγάλο επιστημονικό 
γεγονός έκανε την εμφάνιση του,η διάσπαση του ατόμου. Υποστηρίζει μάλιστα σε 
σχέση με αυτό ότι: «η επιστήμη μου φάνηκε κατεστραμμένη, η σπουδαιότερη βάση 
της ήταν απλά μια φρεναπάτη, ένα λάθος όσων μάθαμε» .39

Εικόνα 6: Wassily Kandinsky                    
Εντύπωση III (Impression III), 1911 

Ο  Kandinsky  πίστευε  ότι  τα 
χρώματα  μπορεί  ταυτόχρονα  κάποιος 
να  τα δεί  και  να  τα ακούσει. Η σχέση 
μεταξύ τους τον απασχολούσε και τον 
οδήγησε στη διατύπωση μιας θεωρίας 
αντιστοιχειών.  Επιπλέον  αναλογούσε 
σε  κάθε  χρώμα  κυριο  ή 
συμπληρωματικό  ένα  συγκεκριμένο 
όργανο. Έτσι: το κίτρινο με τον ήχο της 
τρομπέτας,  το  πορτοκαλί  με  τον  ήχο 
της  βιόλας  ή  μιας  φωνής  alto,  το 

κόκκινο με τον ήχο της τούμπας,  το μπλε 
με  το  βιολετσέλο  και  το  πράσινο  με  τις 

«κρατημένες  στοχαστικές  νότες  του  βιολιού».40  Άξιο  λόγου  να  αναφερθεί  πως  ο 
Kandinsky πέρα από το γεγονός ότι ήταν ζωγράφος ήταν και πολύ καλός ερασιτέχνης 
μουσικός.  Για  τον  ίδιο  η  σχέση  μεταξύ  ήχου  ‐χρώματος  ήταν  αδιαμφισβήτητη. 
Επισημαίνει  ότι  το  χρώμα  είναι  εν  γένει  ένα  μέσο  άσκησης  μιας  άμεσης  επήρειας 
πάνω στην ψυχή. Το χρώμα είναι το πλήκτρο. Το μάτι είναι το σφυρί. Η ψυχή είναι το 
πιάνο με τις πολλές χορδές. Ο καλλιτέχνης είναι το χέρι που κάνει μέσω εκείνου ή του 

Εικόνα 7: Wassily Kandinsky, Squares with Concentric 
Circles, 1913 

                                                            
38 Βελένη Θέμις, ό. π., 36. 
39 Γεωργιάδου Αλεξάνδρα, ό. π., 186. 
40 Βελένη Θέμις, ό. π. 37‐38. 
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άλλου  πλήκτρου  την  ανθρώπινη  ψυχή  να  δονηθεί  εποφελώς.  Έτσι  είναι  προφανές 
πως πρέπει να βασίζεται η αρμονία των χρωμάτων μόνον στο αξίωμα της επωφελούς 
προσέγγισης  της  ανθρώπινης  ψυχής.  Η  βάση  αυτή  πρέπει  να  χαρακτηριστεί  σαν 
αξίωμα της εσωτερικής αναγκαιότητας.  Κατά  τον Kandinsky ωραίο είναι  εκείνο που 
πηγάζει  από  μια  εσωτερική  ψυχική  αναγκαιότητα.  Ωραίο  είναι  εκείνο,  που  είναι 
εσωτερικά ωραίο.41

Με  το  καλλιτεχνικό  κίνημα  του  Γαλάζιου  Καβαλάρη  αλλά  και  μέσω  του 
βιβλίου  του  Για  το  Πνευματικό  στην  Τέχνη  πραγματοποιήθηκαν  τα  πρώτα 
συναισθητικά πειράματα  έχοντας ως αφετηρία  την άπιαστη φύση και στοχεύοντας 
στην  ενοποίηση  των  τεχνών  (πρότυπο Wagner),στην  ελευθερία  της  έκφρασης  και 
στον  πνευματικό  χαρακτήρα  των  δημιουργών  της.  Βασικός  άξονας  των 
πειραματισμών  αυτών  ήταν  οι  διάφωνες  συνηχήσεις  της  ατονικής  μουσικής  του 
Schoenberg και η εισαγωγή της έννοιας του χρόνου. Για την επίτευξη του πειράματος 
συνέπραξαν ζωγράφοι, συνθέτες, χορευτες και θεατρικοί παραγωγοί.42 Επιπρόσθετα 
με  το  θεατρικό  έργο  Κίτρινος  Ήχος    υπήρξε  η  ένωση  της  κίνησης  (χορός),    της 
μουσικής.  της  εικόνας  (film)  και  του  φωτισμού.  Υποστήριζε  ότι  με  την  ένωση  των 
τεχνών μπορεί να προκύψει ένα εύρος εκφραστικών δυνατοτήτων που θα βοηθάει 
στη  συναισθητική  εμπειρία  του  θεατή  εξαιτίας  της  εναλλαγής  συμφωνίας  και 
αντίθεσης.43

Σύμφωνα  με  τον  Kandinsky  στην  τέχνη  η  πράξη  προβαδίζει  της  θεωρίας. 
Αρχικά τα πάντα είναι ζήτημα αίσθησης, μόνο με την αίσθηση,  ιδιαίτερα στην αρχή 
του δρόμου, είναι δυνατόν να επιτευχθεί το καλλιτεχνικά σωστό...Επειδή επενεργεί η 
τέχνη  πάνω  στην  αίσθηση  μπορεί  έτσι  να  επενεργήσει  επίσης  μέσω  της  αίσθησης 
μόνο. Δεν εξάγεται με τις πιο ακριβής αναλογίες, με τις πιο ευαίσθητες ζυγαριές και 
σταθμά  ποτέ  ένα  σωστό  αποτέλεσμα  από  τον  νοητικό  υπολογισμό  και  την 
παραγωγική στάθμιση. 

Έτσι λοιπόν για τον Kandinsky το έργο τέχνης βρίσκεται κάπου ανάμεσα στον 
ήχο  και  την  σιωπή,  στη  δύναμη  της  παλέτας  και  στη  διαθεσιμότητα  του μουσαμά. 
Μια πράξη δηλαδή όπου ο ήχος και η σιωπή αποκρυσταλλώνουν την ομιλία. «Τελικά 
είναι  πολύ  καλύτερα  να  πετάξεις  την  παλέτα  σου  στον  μουσαμά,  να  σπάσεις  το 
μάρμαρο ή το γύψο με τη γροθιά ή με το σφυρί, να καθίσεις με κρότο στα πλήκτρα 
του  πιάνου,  παρά  να  σκαλίζεις  άψυχα  το  πεδίο  μιας  παραδοσιακής  και  νεκρής 
φόρμας.  Στην  πρώτη  περίπτωση  υπάρχει  μία  δυνατότητα,  αλήθεια  μηδαμινή,  να 
αποκτήσεις  μια  ζωντανή  νότα.  Σε  τελευταία  ανάλυση  μια  πεταλούδα  είναι 
προτιμότερη από ένα λιοντάρι νεκρό».44

                                                            
41 Γεωργιάδου Αλεξάνδρα, ό. π., 183 
42 Βελένη Θέμις, ό. π., 38. 
43 Βελένη Θέμις, ό. π., 39. 
44 Βασιλειάδης Αναστάσιος, ό. π., 57. 
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Κάποια από τα έργα του Kandinsky είναι:  

 

 Εικόνα 8: Wassily Kandinsky, Several 
Circles, 1926  

 

 

Εικόνα 9: Wassily Kandinsky, Σύνθεση VIII 
(Composition VIII), 1923
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Εικόνα 10: Wassily Kandinsky, 
Accent on Rose, 1926

 

Εκείνη  την  εποχή  παράλληλα  με  τον  Kandinsky  υπήρχαν  και  άλλοι 
καλλιτέχνες, οι οποίοι με ξεχωριστό τρόπο προσπάθησαν να εκφράσουν μέσα από τα 
έργα  τους    την  σχέση  μεταξύ  μουσικής  και  ήχου,  στοχεύοντας  σε  μια  εμπειρία 
συναισθητικού τύπου.45  Μερικοί από τους οποίους είναι :         

Paul  Klee  (1879‐1940).  Θεωρείται  ένας  από  τους  σημαντικότερους 
καλλιτέχνες  της  εποχής.  Γεννήθηκε  στην 
Ελβετία  και  προερχόταν  από  οικογένεια 
μουσικών. Ο ίδιος ασχολήθηκε με το βιολί στο 
οποίο ήταν αρκετά καλός δείχνοντας ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον  στα  έργα  του  Mozart.  Λόγω  της 
μετάφρασης  της  πραγματείας  του  Delauney 
στα  γερμανικά  αποκόμισε  ιδέες  για  τα 
μουσικά‐ζωγραφικά  του  έργα.  Το  1920  στη 
σχολή Bauhaus προγραμμάτισε τη θεωρία του 
περί μουσικής και χρωμάτων. Επιπλέον από το 
1920  έως και  το 1936 στηριζόμενος στην  ιδέα 
της  σχέσης  και  της  αναλογίας  μεταξύ  της 
μουσικής  αντίστιξης  και  των  χρωματικών     
διαβαθμίσεων  δημιούργησε  μια  σειρά  από 
έργα.

, 

                                                           

46  

 

Εικόνα 11: Paul Klee, 
Red Ballo 

 
45 Γεωργιάδου Αλεξάνδρα, ό. π., 200. 
46 Γεωργιάδου Αλεξάνδρα, ό. π., 201. 
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Εικόνα 12: Piet Modrian, 
Komposition mit grober roter 
Flache, Gelb, Schwarz, Grau und 
Blau, 1921 

Ο Piet Mondrian (1872‐1944) ήταν ζωγράφος 
που γεννήθηκε στην Ολλανδία.  Έδειχνε ιδιαίτερη 
αγάπη στην τζαζ μουσική αλλά ταυτόχρονα ήταν 
ένθερμος χορευτής.  Χρησιμοποιώντας βασικά 
σχήματα αλλά και βασικά καθαρά χρώματα , 
στόχευε να εκφράσει μέσα από τα  ζωγραφικά του 
έργα την ιδέα της συνθετικής δομής της μουσικής. 47

                                                                                                 

 

 

 

O  James  Abbott  Mcneill  Whistler  (1834‐1903) 
γεννήθηκε στην Αμερική αλλά το μεγαλύτερο μέρος της 
ζωής  του  το  έζησε  στην  Αγγλία.  Θεωρείται  ένας  από 
τους  καλλιτέχνες  που  υποστήριξαν  την  ελεύθερη  και 
αυτόνομη  καλλιτεχνική  έκφραση,  καθώς  και  τη 
μουσική και την οπτική αναλογία. Ο ίδιος χαρακτήριζε 
τα έργα του αρμονίες και συνθέσεις. Ταυτόχρονα έδινε 
μεγάλη βαρύτητα στον τρόπο με τον οποίο τα χρώματα 
στη  ζωγραφική  αποδίδονται  και  δημιουργούν  τις 
ανάλογες φόρμες. Το έργο του Symphony in white no 1 
εκτέθηκε  στο  Παρίσι  από  όπου  πήρε  πολύ  καλές 
κριτικές.48

 

Εικόνα 13: James 
Abbott Mcneil Whistler, 
Symphony in white no 1 
(The White Girl), 1862 

Ο  Frantisek  Kupka  (1871‐1957)  γεννήθηκε  στην 
Αυστρο‐Ουγγαρία.  Σπούδασε  μουσική  στην 
Βαρσοβία  και  στη  Γερμανία  και  στη  συνέχεια 
ζωγραφική στην Πράγα, στην Βιέννη και στο Παρίσι. 
Το  1910  στο  Παρίσι  εντάχθηκε  στην  πρωτοποριακή 
ομάδα  καλλιτεχνών.  Ο  Kupka  χρησιμοποιούσε  για 
την δημιουργία  των  έργων  του  έντονα  χρώματα και 
αλλεπάλληλα  επίπεδα  στοχεύοντας  στην  καλύτερη 

Εικόνα 14: Frantisek Kupka, 
Among Verticles, 1911                                                             

47 Γεωργιάδου Αλεξάνδρα, ό. π., 201. 
48 Γεωργιάδου Αλεξάνδρα, ό. π., 202. 
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αίσθηση του χρόνου,  της κίνησης,  της σχέσης  των χρωμάτων με  τη μουσική καθώς 
και τη συναισθητική εμπειρία που μπορούσε να προκαλέσει αυτή η σχέση. Με λίγα 
λόγια  δημιουργούσε  αφαιρετική  ζωγραφική.  Επιπλέον  ασχολήθηκε  με  την 
αστρονομία και τη φιλοσοφία κάτι που γίνεται αντιληπτό σε κάποια έργα του. Τέλος 
έχει γράψει περίπου 300 μουσικές συνθέσεις και 200 ζωγραφικά έργα.49      

                                                                                

Ο Daniel Vladimir Baranoff‐Rossine (1888‐1944) 
γεννήθηκε  στην  Ουκρανία  και  σπούδασε  στη 
Σχολή Καλών Τεχνών της Οδησσού και της Αγίας 
Πετρούπολης ζωγραφική.  Το 1910 πηγαίνει στο 
Παρίσι  όπου  εντάσσεται  στην  ομάδα  των 
πρωτοποριακών  καλλιτεχνών.  Ιδιαίτερη 
προσοχή  φάνηκε  να  δείχνει  στη  σχέση 
ζωγραφικής μουσικής αλλά και στην κατασκευή 
ανάλογου  οργάνου.  Κατά  την  διάρκεια  του 
Πρώτου  Παγκοσμίου  πολέμου  εγκατεστημένος 
στη Νορβηγία (1915‐1917) που είχε βρει άσυλο, 
παρουσίασε  για  πρώτη  φορά  το    piano 
optophonique.  Με  την  ολοκλήρωση  της 
κατασκευής  του  οργάνου  το  1924, 
πραγματοποίησε μια σειρά από παραστάσεις στη Μόσχα με τη συνοδεία μπαλέτου, 
χορωδίας και με  τη μουσική    των Edvard Grieg, Alexander Scriabin, Franz Schubert, 
Richard Wagner, Claudo Debussy, Sergei Rachmaninoff και Nicolai Medtner. Το 1927 
ιδρύει την Πρώτη Ακαδημία  Optophonique όπου συνεχίζει το καλλιτεχνικό του έργο 
και τους πειραματισμούς του με διάφορες κατασκευές. Το 1943 συλλαμβάνεται από 
τους  Ναζί  και  οδηγείται  στο  Auschwitz.  Υπολογίζεται  ότι  από  τα  έργα  του  έχουν 
σωθεί περισσότερα από πεντακόσια  τα οποία βρίσκονται  σε διάφορες  ευρωπαϊκές 

συλλογές.50    

Εικόνα 15: Daniel Vladimir Baranoff‐Rossine, 
Christinia Fjord, 1915

 

Η Georgia O Keefe  (1887‐1986)  από πολύ μικρή 
ξεκίνησε  ιδιαίτερα  μαθήματα  στην  ζωγραφική 
αφού  είχε  δείξει  την  έφεσή  της  σε  αυτήν  την 
τέχνη.  Στην  συνέχεια  σπούδασε  ζωγραφική  στο 
Σικάγο και στη Νέα Υόρκη.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
έδειξε  στην  σχέση  μεταξύ  εικαστικής  τέχνης  και 
μουσικής. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας στο 
Τέξας  στη  Ν.  Καρολίνα    και  στην  Βιρτζίνια 
ακολούθησε  έναν  διαφορετικό  τρόπο 

                                                            

Εικόνα 16: Georgia O Keefe, Music Pink and Blue 
no. 2, 1918 

49 Γεωργιάδου Αλεξάνδρα, ό. π., 202‐203. 
50 Γεωργιάδου Αλεξάνδρα, ό. π., 203‐204. 
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διδασκαλίας δίνοντας ώθηση στην ιδέα της οπτικής μουσικής και της συναισθητικής 
εμπειρίας.  Καθοριστικό  ρόλο  τόσο  για  τον  τρόπο  διδασκαλίας  της,  όσο  και  για  τα 
έργα της έπαιξε η επαφής της με τα έργα και τη θεωρία του Kandinsky.51

 

 

O Μikalojus Κonstantinas Ciurlionis  (1875‐1911)  γεννημένος στη Ρωσία,  σπούδασε 
μουσική  στην  Βαρσοβία  και  στην 
Γερμανία  και  στη  συνέχεια  ζωγραφική 
στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Βαρσοβία. 
Με  την  χρησιμοποίηση  συνήθως 
τέμπερας  δημιουργούσε  πολύχρωμες 
αφαιρετικές φόρμες  των  οποίων  η  δομή 
και  η  σύνθεση  είχαν  άμεση  σχέση  με  τη 
δομή  και  τη  σύνθεση  της  μουσικής.  Αν 
και  πέθανε  πρόωρα  είχε  δημιουργήσει 
πάνω από τριακόσιες μουσικές συνθέσεις 
και  περισσότερα  από  διακόσια  έργα 
ζωγραφικής.  Άξιο  λόγου  να  αναφερθεί 
πως  ο  Ciurlions  και  ο  Schonberg 
θεωρούνται  από  τους  βασικούς 
μουσικούς  που  με  το  καλλιτεχνικό  τους 
έργο  προώθησαν  την  ιδέα  της  οπτικής 
μουσικής  αλλά  και  της  συναισθητικής 
εμπειρίας.52

Εικόνα 17: Μikalojus Κonstantinas 
Ciurlionis, Creation of the World IX, 1906 

 

 

Ο Francis Picabia (1879‐1953) έως το 1900 
ακολουθούσε κυρίως το ύφος και την 
αισθητική των Ιμπρεσιονιστών στα έργα του. Η
γνωριμία του όμως με την  Gabrielle Bu
1909 η οποία ήταν μουσικολόγος και αργότε
σύζυγός του ,του άλλαξε την κατεύθυνση στ
ζωγραφική. Έτσι ασχολήθηκε με τη σύνδεση 
του χρώματος με τον ρυθμό, τη φόρμα, τον ή

 
ffet,το 

ρα 
η 

χο

                                                           

 

Εικόνα 18: Francis Picabia, Ανοιξιάτικοι 
Χοροί, 1912  

51 Γεωργιάδου Αλεξάνδρα, ό. π., 204. 
52Γεωργιάδου Αλεξάνδρα, ό. π., 204‐205. 
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καθώς επίσης και τις ψυχικές και νοητικές καταστάσεις που επιφέρουν.53

                                                           

 

Η πρόοδος της τεχνολογίας στο τέλος του 19ου αιώνα βοήθησε στη δημιουργία πιο 
λειτουργικών κατασκευών μουσικών‐χρωματικών οργάνων καθώς και η παρουσίαση 
της  μουσικής  με  τον  πολύχρωμο  φωτισμό  ήταν  πιο  αποτελεσματική.  Ο  Βρετανός 
καλλιτέχνης Alexander Wallace Rimington  το 1895,  παρουσίασε  σε  πλήθος  κοινού 
στο  Λονδίνο  το    colour  organ,  το  οποίο  είχε  μεγάλη  επιτυχία.  Το  όργανο  αυτό 
μπορούσε να προσφέρει δύο πράγματα στις εικαστικές τέχνες: πρώτον την εισαγωγή 
της  διάστασης  του  χρόνου  και  δεύτερον  την  πλήρη  απελευθέρωση  του  χρώματος 
από τη φόρμα.54

Κατά  τις  πρώτες  δεκαετίες  του  20ού  αιώνα,  έγιναν  αρκετές  προσπάθειες  για  την 
εξέλιξη αυτής της νέας μορφής τέχνης  (colour musik, mobile colour,  lumia κ.α.). Για 
τον  σκοπό  αυτόν  συνεργάστηκαν  μουσικοί  και  ζωγράφοι. Με  σκοπό  την  καλύτερη 
απόδοση της τέχνης στην έγχρωμη μουσική, στο διάστημα  μεταξύ του 1911 και του 
1930  κατασκευάζονται  πολλά  τέτοια  όργανα  από  διάφορους  καλλιτέχνες  της 
Ευρώπης  και  της  Αμερικής.  Μερικοί  καλλιτέχνες  που  ασχολήθηκαν  με  την  οπτική 
μουσική  είναι: Baranoff Rossine, Mary Hallock Greenewalt, Adrian Bernard Klein, 
Ludwig Hirschfeld, Alexander Lazlo, G.I. Gidoni, Zdenec Pesanek. Δυστυχώς από τα 
όργανα που κατασκευάστηκαν την εποχή εκείνη δεν έχουν διασωθεί αρκετά για αυτό 
οι  πληροφορίες  που  αντλούμε  από  αυτά  προέρχονται  κυρίως  από  περιγραφές, 
σπάνιες φωτογραφίες και φιλμ.55

Επιπλέον  τις  πρώτες  δεκαετίες  του  1920  ο  κινηματογράφος  συνδέει  την  οπτική 
μουσική  μέσα  από  ανάλογα  όργανα,  με  την  αφαιρετική  ζωγραφική.  Πολλοί 
καλλιτέχνες της εποχής θεωρούσαν ότι ο κινηματογράφος είναι  το μέσον που δίνει 
νέες  δυνατότητες  στην  αφαιρετική  τέχνη.  Και  αυτό  γιατί  παύει  να  υπάρχει  η 
στατικότητα  του  καμβά,  αλλά  υπάρχει  πλέον  ρυθμός  και  κίνηση,  χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα που τα συναντούσαμε μέχρι τότε μόνο στη μουσική.56

Γενικότερα,  ο  20ός  αιώνας  περιβάλλεται  από  καλλιτέχνες  που  προσπάθησαν  να 
δημιουργήσουν,  έχοντας ως    βάση  το  φαινόμενο  της  συναισθητικής  εμπειρίας.  Το 
γεγονός ότι η επιστήμη αναγνώρισε το φαινόμενο   έναν  αιώνα  αργότερα,  δείχνει  το 
επίπεδο της επίγνωσης και της πνευματικότητας των καλλιτεχνών της εποχής αυτής. 

Ένας  σπουδαίος  καλλιτέχνης  (ζωγράφος,  μουσικός  και  συνθέτης)  της  ρωσικής 
πρωτοπορίας στις αρχές  του 20ου αιώνα ήταν ο Mikhail Matiushin  (1861‐1934). Ο 
ίδιος  επιδίωκε σε πειραματικό αλλά και θεωρητικό επίπεδο να πλησιάσει  την  ιδέα 

 
53 Γεωργιάδου Αλεξάνδρα, ό. π., 205. 
54 Γεωργιάδου Αλεξάνδρα, ό. π., 205. 
55 Γεωργιάδου Αλεξάνδρα, ό. π., 206. 
56 Γεωργιάδου Αλεξάνδρα, ό. π., 207. 
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ενός «ολοκληρωμένου έργου τέχνης». Πίστευε ότι ο κόσμος αποτελεί μία οργανική 
ενότητα  με  συγκεκριμένους  νόμους,  που  ορίζουν  τη  σύζευξη  συγκεκριμένων 
στοιχείων σε ένα σύνολο. 

Το  1923  στο  Κρατικό  Ινστιτούτο  Καλλιτεχνικής  Παιδείας,  στο  Τμήμα  Οργανικής 
Παιδείας, διεξήχθη έρευνα με βάση την ιδέα αυτή. Έτσι λοιπόν ο καλλιτέχνης πρέπει 
να  στοχεύει  στη  σύνθεση  των  επιστημών  και  των  διάφορων  τεχνών  ώστε  να 
καταλαβαίνει πιο  εύκολα  την ποικιλία  των μορφών και  των ρυθμών,  των ήχων  και 
των  χρωμάτων.  Αξιοσημείωτο  είναι ότι  το  έργο  του Matiushin  και  των συνεργατών 
του αντανακλάται στις σύγχρονες video  installations, στις performances,την κινητική 
γλυπτική και  τη  ζωγραφική  του δεύτερου μισού  του 20ου αιώνα.57 Μερικά από  τα 
έργα του: 

   

   

     

Εικόνα 20: Mikhail Matiushin, 
Μουσικοζωγραφική Κατασκευή, 1918 

Εικόνα 19: Mikhail Matiushin, 
Μουσικοζωγραφική Κατασκευή ΙΙ, 1918 

Στις  αρχές  του  αιώνα  γεννήθηκε  ένας  από  τους  σημαντικότερους  συνθέτες  που 
βίωναν τη συναισθησία. Αυτός ήταν ο Olivier Messiaen ο οποίος ξεχώρισε γιατί όχι 
μόνο  αναγνώρισε  ότι  έχει  την  ικανότητα,  αλλά  επίσης  την  χρησιμοποίησε  για  να 
καθορίσει  το  αρμονικό  και  οργανικό  κείμενο  σε  πολλές  από  τις  συνθέσεις  του.  Ο 
Olivier Messiaen γεννήθηκε το 1908 και απεβίωσε το 1992. Σπούδασε στο Παρίσι με 
τον Dupre εκκλησιαστικό όργανο και με τον Dukas σύνθεση58. Ο ίδιος κατέγραψε με 
την  ακρίβεια  ορνιθολόγου  κελαιδίσματα  πουλιών.  Σύμφωνα  με  τον  Messiaen  τα 
πουλιά είναι δημιουργήματα  του Θεού και οι φωνές  τους ενσωματώνουν ένα θείο 
μήνυμα. Σχετικά με τη φύση ο Messiaen υποστηρίζει: «το πουλί είναι το σύμβολο της 
ελευθερίας.  Εμείς  περπατούμε  αυτό  πετά.  Εμείς  πολεμούμε  αυτό 
τραγουδά...Αμφιβάλλω  αν  μπορεί  κανείς  να  βρει  σε  οποιαδήποτε  ανθρώπινη 

                                                            
57 Βασιλειάδης Αναστάσιος, ό. π., 59. 
58 Ulrich Michelis, Άτλας της Μουσικής ΙΙ, μετάφραση‐ μουσικολογική επιμέλεια ΙΕΜΑ, Φίλιππος 
Νάκας, Αθήνα 1994, 547. 
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μουσική,  όσο  εμπνευσμένη  και  αν  είναι,  μελωδίες  και  ρυθμούς  σαν  αυτή  την 
υπέρτατη ελευθερία στο τραγούδι των πουλιών».59

Το έργο του, Couleurs de  la cité céleste βασίζεται στην Αποκάλυψη. Στο βιβλίο αυτό 
αναφέρονται πολύτιμοι λίθοι που αποτέλεσαν τα θεμέλια της καινούργιας πόλης της 
Ιερουσαλήμ. Ο πρώτος πολύτιμος λίθος που αναφέρεται είναι η ίασπις, ο δεύτερος 
το ζαφείρι και ο τρίτος είναι ο χαλκηδόνιος λίθος.60 Ο Messiaen  χρησιμοποίησε αυτά 
τα χρώματα και αυτά τα κείμενα και τα συνδύασε με συγκεκριμένες συγχορδίες που 
παίζονταν από επιλεγμένα όργανα της ορχήστρας. Ο συσχετισμός μεταξύ χρώματος 
και ήχου δεν είναι μόνο συμβολικός αλλά είναι η αποτύπωση των ήχων που βιώνει 
όταν φαντάζεται χρώματα στις σκηνές της Αποκάλυψης. 

Ο Messiaen ορίζει λεπτομερώς χρώματα και συνδυασμούς χρωμάτων, αποδίδοντας 
τους  υφή  και  χαρακτήρα  πολύτιμου  λίθου  (για  παράδειγμα  κίτρινο  τοπάζι, 
χρυσοπράσινο  φως,  κρυσταλλικό  μπλε).61  Ο  ίδιος  περιέγραφε  την  χρωματική 
συναισθησία του: 

«Όταν ήμουν είκοσι χρονών συνάντησα έναν Ελβετό ζωγράφο ονόματι Charles Blanc‐
Gatti και γίναμε καλοί φίλοι. Ήταν συναισθητικός, συναισθησία είναι μια διαταραχή 
των  οπτικών  και  ακουστικών  νεύρων  έτσι  ώστε  όταν  κανείς  ακούει  ήχους  βλέπει 
αντίστοιχα  χρώματα.  Δυστυχώς  εγώ  δεν  είχα  αυτό  το  χάρισμα,  αλλά  διανοητικά, 
όπως  και  οι  συναισθητικοί,  βλέπω  επίσης  χρώματα  όταν  ακούω  ήχους,  μόνο  που 
αυτό συμβαίνει μέσα στο μυαλό μου. Προσπαθώ να ενσωματώσω αυτό το αίσθημα 
στο έργο μου, να το μεταδώσω στους ακροατές μου. Όλα είναι πολύ ρευστά. Πρέπει 
να νοιώσεις τον ήχο να κινείται. Οι ήχοι είναι ψηλοί, χαμηλοί, γρήγοροι, αργοί κλπ. Τα 
χρώματα μου είναι  το  ίδιο,  κινούνται με  τον  ίδιο  τρόπο. Όπως για παράδειγμα στο 
ουράνιο  τόξο,  που  τα  χρώματα  αλλάζουν  με  συνεχή  τρόπο  αποχρώσεις.  Είναι  ένα 
πολύ φευγαλέο αίσθημα και αδύνατο να το προσδιορίσεις με απόλυτο τρόπο. 

Είναι  αλήθεια  ότι  βλέπω  χρώματα,  είναι  αλήθεια  ότι  αυτά  υπάρχουν.  Είναι  τα 
χρώματα  του  μουσικού  και  δεν  θα  πρέπει  να  συγχέονται  με  τα  χρώματα  του 
ζωγράφου.  Είναι  χρώματα  που  δημιουργούνται  από  τη  μουσική.  Αν  προσπαθούσε 
κανείς  να  τα  αναπαράγει  στον  καμβά  το  αποτέλεσμα  θα  ήταν  φρικτό.  Δεν  είναι 
φτιαγμένα γι’ αυτό το σκοπό, είναι τα χρώματα του μουσικού. Ξέρω ότι αυτό που λέω 
είναι περίεργο, αλλά είναι αληθινό. 

Πιστεύω  στην  αντήχηση  της  φύσης,  όπως  πιστεύω  και  στα  φυσικά  φαινόμενα.  Η 
αντήχηση  της  φύσης  βρίσκεται  σε  απόλυτη  συμφωνία  με  τα  συμπληρωματικά 
χρώματα. Έχω ένα κόκκινο χαλί που το κοιτάζω συχνά. Εκεί όπου το χαλί συναντά το 

                                                            
59 Christopher Headington, Ιστορία της Δυτικής Μουσικής, Από την Αρχαιότητα ως τις μέρες μας, τ. Β', 
μετάφραση Μάρκος Δραγούμης, Gutenberg, Αθήνα 1994. 
60 http://www.pauldworak.net/publications/music/RCE/icmpc11_full_paper_dworak.pdf 
61  ό. π.  
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πιο  ανοιχτόχρωμο  δάπεδο  βλέπω  υπέροχες  ανταύγειες  του  πράσινου  που  ένας 
ζωγράφος δεν θα μπορούσε να ζωγραφίσει – φυσικά χρώματα που δημιουργούνται 
στο μάτι».62

  Ένας    Έλληνας  συνθέτης  του  20ού  αιώνα  που  θα  μπορούσε  να  χαρακτηριστεί  ως 
συναισθητικός, είναι ο Λουκιανός Κηλαηδόνης. Ο συνθέτης γεννήθηκε το 1943 στην 
Αθήνα, σπούδασε αρχιτεκτονική αλλά δεν ασχολήθηκε ποτέ με το αντικείμενο αυτό, 
αφού τον κέρδισε η μουσική.  Το 1978 ο Κηλαηδόνης δημιουργώντας τα τραγούδια 
για  τον  δίσκο  «Είμαι  ένας  φτωχός  και  μόνος  καου‐μπόι»,  συνειδητοποίησε  ότι 
«δίπλα  σε  κάθε  τελειωμένο  τραγούδι  έβαζε  ένα  χρώμα».  Κάθε φορά  σκεφτόταν  τί 
χρώμα του έλειπε ακόμη,  για να φτιάξει ένα τραγούδι που αντιστοιχούσε σε αυτό. 
Επιπλέον είχε  ''δει''  τα χρώματα ενός πολύ αγαπημένου του τραγουδιού «Το "Όταν 
σημάνει η ώρα" του Άκη Πάνου ήταν μοβ‐ροζ και γκρι. Ήθελα να συνθέσω κάτι με τα 
ίδια χρώματα. Κι έγραψα τα "Θερινά Σινεμά"»! Αργότερα διάβασε για το φαινόμενο 
της συναισθησίας. Το 2001 ο Κηλαηδόνης με βάση τη φυσική, άρχισε να  ψάχνει για 
την αντικειμενική αντιστοίχηση  της συχνότητας  του ήχου με  το μήκος κύματος  του 
χρώματος.63  Τα  τρία  βασικά  χρώματα  γι’  αυτόν  το  κόκκινο,  το  κίτρινο  και  το  μπλε 
«βάφουν» τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στη συγχορδία του ντο. Ενδιαμέσως οι νότες 
«βάφονται» από τις μείξεις των βασικών χρωμάτων, όπως μπορεί να δει κανείς στο 
πιάνο που δημιούργησε.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
62 http://www.oliviermessiaen.org/messiaen2index.htm 
63 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=210596 
64 Τσιούρη Σταυρούλα, Μεταπτυχιακό Εξειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα, Ολοκληρωμένο 
Περιβάλλον Μετατροπής Εικόνας και Ζωγραφικής σε Ηχητικά Μοτίβα, Θεσσαλονίκη 2012, Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, 18.  
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2.4 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ 

  Για πάνω από ένα αιώνα οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι η συναισθησία είναι 
συνέπεια  ενός  νευρολογικού  κύκλου,  ότι  δηλαδή  κατά  κάποιο  τρόπο  μέρη  του 
εγκεφάλου  επικοινωνούν  με  έναν  άτυπο  τρόπο.  Άλλοι  πρότειναν  μια  φόρμα 
διασταύρωσης των αισθήσεων στις περιοχές του εγκεφάλου. Η επιστημονική έρευνα 
διαρκώς  διευρύνεται  και  καταφέρνει  να  ρίξει  φως  σε  περισσότερες  πλευρές. 
Υπάρχουν  πάρα  πολλές  προσπάθειες  να  κατανοηθεί  ο  τρόπος  με  τον  οποίο 
αντιλαμβάνονται οι συναισθητικοί άνθρωποι την πραγματικότητα.  Φαίνεται μάλιστα 
ότι οι συναισθητικοί άνθρωποι έχουν τις αισθήσεις σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και 
πιο ''πλούσιες''.65

   Οι σύγχρονες έρευνες για την συναισθησία αφορούν την εξήγηση του φαινομένου 
και πώς αυτό σχετίζεται με τη γνώση και την αντίληψη γενικότερα. Βασικά, αυτές οι 
έρευνες,  αφορούν    μια  νευρο‐ψυχολογική  προσέγγιση.  Οι  περιπτώσεις  της 
συναισθησίας  είναι  δραματικά  διαφορετικές  από  ότι  πιστεύαμε  και  για  αυτό 
αναγκαζόμαστε  να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας περί του φαινομένου.66  Έχουν 
αρχίσει  έρευνες  κατά  τη  διάρκεια  των  οποίων  συλλέγεται  δείγμα  DNA  από 
ανθρώπους  με  συναισθησία  αλλά  και  από  τους  συγγενείς  τους.  Οι  έρευνες  αυτές 
έχουν  δείξει  χωρίς  αμφιβολία,  ότι  σε  μεγάλο  βαθμό  η  συναισθησία  σχετίζεται  με 
γενετικό  παράγοντα.  Παρόλα  αυτά  μειώνεται  η  πιθανότητα  ένα  μόνο  γονίδιο  να 
είναι υπεύθυνο γα τη συναισθησία αλλά ένας μεγαλύτερος αριθμός γονιδίων.67  

 Επιπλέον,  οι  νέες παρατηρήσεις  των περιπτώσεων συναισθησίας,  μας βοηθούν  να 
κάνουμε καινούργιες υποθέσεις σχετικά με τη φυσιολογική νόηση και να εξάγουμε 
συμπεράσματα για την σκέψη. Μια πρόκληση για την έρευνα της συναισθησίας είναι 
η εκτίμηση και η ποσοτικοποίηση των υποκειμενικών αναφορών των συναισθητικών. 
Τα  τελευταία  χρόνια,  αυτό,  έχει  γίνει  πιο  εύκολο  γιατί  όλο  και  περισσότερες 
περιπτώσεις  συναισθησίας  έρχονται  στο  φως.  Ένας  περιοριστικός  παράγοντας  για 
την  εκτίμηση  της  επικράτησης  του  φαινομένου,  στο  συνολικό  ποσοστό  του 
πληθυσμού, είναι η έλλειψη συμφωνίας για έναν ακριβή ορισμό του φιανομένου.68 
Για παράδειγμα, σε πάρα πολλές έρευνες αποδεικνύεται ότι η ενεργοποίηση της V4 
περιοχής  του  εγκεφάλου  είναι  πραγματικά  απαραίτητη  για  να  θεωρηθεί  βάσιμη  η 
συναισθητική εμπειρία. Παρόλα' αυτά υπήρχαν περιπτώσεις που η περιοχή  V4 δεν 
ενεργοποιήθηκε.69  Όλο  και  περισσότεροι  επιστήμονες  καταλήγουνε  στο 
συμπέρασμα  ότι  η  περαιτέρω  κατανόηση  των  βαθύτερων  νευροβιολογικών 
μηχανισμών θα βοηθούσαν στην κατηγοριοποίηση των τύπων της συναισθησίας. 

                                                            
65 Julia Simner & Edward M. Hubbard, Oxford Handbook of Synesthesia, Oxford University Press, google 
e‐book, 927.  
66 Julia Sinner & Edward M. Hubbard, ό.π. 927. 
67 Jamie Ward, Ο βάτραχος που κόαζε Μπλε, ό. π. 35. 
68 Julia Sinner & Edward M .Hubbard, ό. π. 927. 
69 Julia Sinner & Edward M. Hubbard, ό. π. 932. 
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 Μελετώντας  τη  συναισθησία,  μπορεί  να  κατανοήσουμε  και  άλλες  πλευρές  του 
συναισθηματικού μας  κόσμου που μέχρι  τώρα αγνοούσαμε.  Θα μπορούσαμε  κατά 
κάποιο τρόπο να αποδώσουμε στους αριθμούς και  τα γράμματα που έχουν χρώμα 
και άλλες ιδιότητες, εκτός από το χρώμα  , όπως για παράδειγμα ψυχική κατάσταση 
ή ακόμη και προσωπικότητα, και μέσω αυτού να αρχίσουμε να κατανοούμε ψυχικές 
καταστάσεις  και  συμπεριφορές  που  αφορούν  μεγαλύτερο  μέρος  του  πληθυσμού. 
Ακόμη  και  αν  κάποιος  δεν  είναι  συναισθητικός  η  συναισθητική  εμπειρία  ανοίγει 
πεδίο να μελετήσουμε την αντίληψη και την νόηση από μια καινούρια σκοπιά.70

 Επιπλέον,  η  συναισθησία  ανοίγει  δρόμους  και  δημιουργεί  ερωτήματα  και  για  την 
ίδια  την  διαδικασία  της  σκέψης.  Χαρακτηριστικό  το  παράδειγμα  ασθενούς  που 
έβλεπε  τις  σκέψεις  της  να  τυπώνονται  σα  γράμματα  να  περνάνε  μπροστά  της  σαν 
υπότιτλοι  μπροστά  σε  οθόνη.  Μπορούσε  να  καταλάβει  τι  σκεφτόταν,  μόνο  αφού 
έβλεπε  τις  σκέψεις  της  να περνάνε από μπροστά  της.    Όλες αυτές  οι  περιπτώσεις, 
αποδεικνύουν  ακριβώς  την  αναγκαιότητα  το  φαινόμενο  της  συναισθησίας  να 
μελετηθεί σε μεγαλύτερο βάθος αφού μπορεί να αποτελέσει δίοδο για απαντήσεις 
γενικότερων νευρο‐ψυχολογικών ζητημάτων.71

 Η επιστημονική κοινότητα της συναισθησίας στην Ελλάδα κάνει ακόμη τα πρώτα της 
βήματα. Ωστόσο,  είναι ήδη εμφανές ότι υπάρχει μια γκάμα πεδίων  των γνωστικών 
θεωριών επεξεργασίας της πληροφορίας στα οποία θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη, 
όπως είναι η πολυαισθητηριακή αντίληψη, η αισθητηριακή ενοποίηση, η αντιληπτική 
επίγνωση,  η  ανάπτυξη  και  η  πλαστικότητα  του  εγκεφάλου,  οι  τρόποι 
αλληλεπίδρασης  μεταξύ  αντίληψης,  γλώσσας  και  μνήμης  αλλά  και  οι  ατομικές 
διαφορές στη γνωστική συμπεριφορά γενικότερα.72  

 Ακόμη  και  αν  έχουν  αντιμετωπιστεί  πολλές  δυσκολίες  πιστοποίησης  του 
φαινομένου,  ακόμη  και  αν  οι  άνθρωποι  με  συναισθησία  αντιμετωπίζουν  ή  όχι 
δυσκολίες  στην  καθημερινότητά  τους,  μπορούμε  μέσω  της  συναισθησίας  να 
κατανοήσουμε για ακόμη μια φορά, ότι ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας από μας 
βλέπει, ακούει ή γεύεται τον κόσμο είναι διαφορετικός και πολύτιμος...73

 

 

 

 

                                                            
70  Julia Sinner & Edward M. Hubbard, ό.π. 934.   
71Julia Sinner & Edward M. Hubbard, ό.π. 934‐935.  
72 Jamie Ward, Ο βάτραχος που κόαζε Μπλε, ό. π. 19. 
73 Jamie Ward, Ο βάτραχος που κόαζε Μπλε, ό. π. 190. 

 
33 



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ... 

3.1 Λίγα λόγια για το Βασίλη Βαρβαρέσο:  

 
 
Εικόνα 21: Βασίλης Βαρβαρέσος 

  Ο Βασίλης  Βαρβαρέσος γεννήθηκε  το    1983  στη  Θεσσαλονίκη,  άρχισε 
μαθήματα  πιάνου  σε  ηλικία  πέντε  ετών  και  εννέα  ετών  έκανε  την  πρώτη  του 
εμφάνιση  στο  Γκρατς.  Δεκατεσσάρων  ετών  κέρδισε  το  Α΄  βραβείο  και  δύο  ειδικά 
βραβεία στον διεθνή μουσικό διαγωνισμό Young Concert Artists στη Νέα Υόρκη. Στην 
ιστορία  του  Διαγωνισμού,  είναι  ο  μόνος  Έλληνας  που  πήρε  το  Α΄  βραβείο  και  ο 
μικρότερος  σε  ηλικία  πιανίστας  που  έχει  βραβευτεί.  Την  ίδια  χρονιά,  με  τη 
Συμφωνική του Δήμου Θεσσαλονίκης ερμήνευσε το Κοντσέρτο για πιάνο του Γκρηγκ 
και έδωσε ρεσιτάλ σε Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία.  Το 1996 πήρε το Α΄ βραβείο του 
Πανελλήνιου  Μαθητικού  Μουσικού  Διαγωνισμού,  επιλέχθηκε  μεταξύ  των  έντεκα 
καλύτερων  μικρών  βιρτουόζων  του  κόσμου  και  παρουσιάστηκε  στην  εκδήλωση 
«Μικροί  Μότσαρτ»  στο  Μόντε  Κάρλο. Ολοκλήρωσε  μουσικές  σπουδές  και  πήρε 
δίπλωμα πιάνου. Το 2002 πρώτευσε στις εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή Μουσικών 
Σπουδών  του  ΑΠΘ,  ενώ  ένα  χρόνο  αργότερα  εισήχθη  στο  Φιλολογικό  Τμήμα  της 
Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.  

Είναι  κάτοχος bachelor  και master  μουσικής από  τη Σχολή Τζούλιαρντ,  στην οποία, 
από το 2006, εκπονεί διδακτορική διατριβή. Ήταν ένας από τους δύο σολίστ που τον 
Ιανουάριο του 2008 εκπροσώπησαν την Ελλάδα στην περιοδεία της ΚΟΑ στην Κίνα, 
όπου  ερμήνευσε  το  Κοντσέρτο  για  πιάνο  και  ορχήστρα  του  Καλομοίρη  υπό  τον  Β. 
Φιδετζή μπροστά σε 6.000 θεατές. Έχει δώσει πολλά ρεσιτάλ στις ΗΠΑ: Νέα Υόρκη, 
Ουάσινγκτον,  Φιλαδέλφεια,  Σπρίνγκφηλντ,  Μασσαχουσέτη,  Νέα  Υόρκη,  Μπάφαλο, 
Φλόριντα,  Τζάκσονβιλ,  Φιλαδέλφεια  (Πασαντίνα)  για  τον  Ελληνικό  Σύλλογο  του 
Πανεπιστημίου Κολούμπια, Μπέρμιγχαμ (Αλαμπάμα), Κεντάκυ κ.α.74

 

                                                            
74  http://www.greekfestival.gr/gr/artist181‐barbaresos.htm 

 
34 



3.2 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Έχεις απόλυτο αυτί; 

Δεν  έχω  απλά  το  έχω  εξασκήσει  αρκετά.  Πλέον  δηλαδή  αν  παίξεις  ένα  λα 
καταλαβαίνω ότι είναι λα. Οι άνθρωποι όμως που έχουν απόλυτο αυτί, τους παίζεις 
σι  ύφεση  και  μπορούν  να  σου  πουν  ακόμα  και  τα  hertz.Αυτού  λεχθέντος  πολλές 
φορές μη ξέροντας αν το ένα κομμάτι είναι σε μι ύφεση, ακούω ένα κομμάτι και μου 
έρχεται μια αίσθηση μπλε και μετά συνειδητοποιώ ότι είναι σε μι ύφεση. 

Τί έχεις ακριβώς; 

Ακούγοντας νότες αλλά και διαβάζοντας τις νότες στο πεντάγραμμο, βλέπω χρώματα. 
Δηλαδή πολλές φορές για να καταλάβεις ενώ δεν έχω απόλυτο αυτί αναγνωρίζω τη 
νότα, και την κλίμακα από το χρώματα. 

Όλες οι νότες έχουν για σένα χρώματα; 

Όλες οι νότες έχουν χρώματα. Έχει γίνει αν θυμάμαι καλά συσχετισμός μεταξύ ήχων 
και herz αλλά εγώ δεν βλέπω αυτά τα χρώματα. 

Σου έρχεται η αίσθηση χρώματος μόνο με νότες ή και με συγχορδίες; 

Και με τι συγχορδίες. Καταρχάς σε κάθε νότα αναλογεί ένα συγκεκριμένο χρώμα: το 
ντο  είναι  μαύρο,  το  ρε  είναι  άσπρο,  το  μι  είναι  μπλε,  το  φα  καφετί,  το  σολ  είναι 
πορτοκαλί,  το λα είναι κίτρινο και το σι γκριζωπό. Βέβαια πολλά χρώματα φαίνεται  
πως  δεν  τα  έχω συμπεριλάβει.  Παρόλα αυτά  η  παλέτα  των  χρωμάτων διευρύνεται 
ανάλογα κάθε φορά με την ποιότητα των συγχορδιών (μείζονες‐ ελάσσονες) αλλά και 
με  την ποιότητα  του κομματιού.  Έστω ότι ακούω μια συγχορδία φα μείζονα(φα‐λα‐
ντο).Δεν βλέπω και τα τρία χρώματα. Βλέπω το καφετί της φα. Δηλαδή κυριαρχεί η 
βάση  της  συγχορδίας.  Ανάλογα  με  την  ποιότητα  της  συγχορδίας,  αν  είναι  δηλαδή 
μείζονα ή ελάσσονα τα χρώματα αλλάζουν. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι για μένα το 
μι  είναι  μπλε.  Τ  ο  μι  ύφεση  είναι  ένα  μπλε  που  είναι  πιο  μουντό  γενικά.  Η  μι 
ύφεση.....δεν  ξέρω  πώς  να  το  περιγράψω  είναι...η  θάλασσα  τέσσερις  η  ώρα  το 
ξημέρωμα  ή  ο  ωκεανός,  εκείνο  το  μπλε  το  ''μαυριδερό'',  που  νομίζεις  ότι  θα  σε 
''φάει''. Είναι πολύ έντονη η αίσθηση. 

 

 

Με τις ελαττωμένες και τις αυξημένες σου συμβαίνει το ίδιο; 

Σε αντίθεση με τις μείζονες και τις ελάσσονες, οι ελαττωμένες και οι αυξημένες δεν 
μου δίνουν τόσο δυνατή αίσθηση χρωμάτων.  

 
35 



Δηλαδή το βλέπεις στα μάτια σου, βλέπεις μπλε; Περιέγραψε μου τι σου συμβαίνει 
όταν ακούς μουσική. 

Ναι.  Όλη  η  εικόνα  είναι  μπλε.  Μου  είναι  πολύ  ξεκάθαρο.  Δεν  γεμίζει  το  τοπίο  με 
μπλε.  Είναι  πολύ  έντονη  η  αίσθηση  ότι    συγκεκριμένες  νότες  και  συγκεκριμένες 
συγχορδίες είναι μπλε. Για παράδειγμα, όταν ήμουν πιο μικρός δεν ήθελα να παίζω 
κομμάτια  σε  σολ,  επειδή  η  αίσθηση  που  μου  προκαλούσε  ήταν  πορτοκαλί  και  δεν 
μου άρεζε το πορτοκαλί.   Η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω να μπορώ να το εξηγήσω. 
Είναι  μία  εμπειρία.  Για  παράδειγμα,  ένα  κομμάτι  σε  ρε  ελάσσονα  είναι  άσπρο.  Το 
κονσέρτο ας πούμε του Mozart σε ρε ελάσσονα, είναι άσπρο κονσέρτο. Το δεύτερο 
μέρος  που  είναι  σε  σι  ύφεση  μείζονα,  επειδή  το  σι  γενικά  είναι  γκριζοπό  στο 
συγκεκριμένο  έργο  είναι  πιο  ροζέ.  Ποτέ  όμως  δεν  θα  μπορούσε  να  είναι  μπλε  ή 
κίτρινο. Θα ήταν πάντα γκρι που θα ρόζιζε λίγο. 

Σε ποία ηλικία το κατάλαβες; 

Δυστυχώς δεν μπορώ να σου πω. Ήμουν όμως μικρός, κάπου στην ηλικία των δέκα με 
έντεκα. Φυσικά δεν το είπα σε κανέναν. Το θεωρούσα τελείως φυσιολογικό. Νομίζω 
ότι από πάντα είχα αυτή την αίσθηση με τα χρώματα και τη μουσική αλλά δεν είχα 
καταλάβει ότι αυτό ήταν κάτι το διαφορετικό. Θυμάμαι έργα που έπαιζα από μικρός 
και ήταν κίτρινα, μπλε στα μάτια μου. Πάντα θυμάμαι να μου άρεζε ο δώριος τρόπος 
αφού είναι σε μι(μπλε), όπως και το κονσέρτο του Grieg γιατί είχε κίτρινο χρώμα. Το 
μπλε και το κίτρινο είναι από τα αγαπημένα μου χρώματα, ενώ το πορτοκαλί δε μου 
αρέσει.  Αυτός  ήταν  και  ο  λόγος  που  ένα  πρελούδιο  του  Rachmaninoff  σε  σολ  δεν 
ήθελα να το παίξω, ήταν πορτοκαλί. Και έτσι απλά έτυχε κάποια στιγμή να διαβάσω 
για τη συναισθησία και είπα: α! και εγώ το έχω αυτό! 

Έχεις δυσχρωματοψία75; 

Ναι  έχω.  Κάποια  συγκεκριμένα  χρώματα  τα  μπερδεύω,  όπως  και  ο  αδερφός  μου. 
Νομίζω  μεγαλύτερο  ποσοστό  εμφανίζεται  στους  άνδρες.  Πολλές  φορές  βλέπω 
πράγματα και θεωρώ ότι είναι κόκκινα, ενώ δεν είναι. Οι περισσότερες αποχρώσεις 
του  καφέ  και  του  κόκκινου  με  μπερδεύουν.  Αυτό  δε  σημαίνει  κάποιος  που  έχει 
δυσχρωματοψία δεν ξέρει το κόκκινο και το καφέ. Απλά δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει. 
Για παράδειγμα, ένα πουκάμισο θεωρούσα για πολλά χρόνια πως ήταν γκρι. Ώσπου 

                                                            
75 Αχρωματοψία: η αδυναμία διάκρισης ενός ή περισσοτέρων από τα τρία βασικά χρώματα(πράσινο, 
κόκκινο, μπλε). Ο όρος λέγεται και αχρωματωπία. 
Δαλτονισμός: μορφή αχρωματοψίας κατά την οποία ο ασθενής αδυνατεί να διακρίνει το πράσινο από 
το κόκκινο. Ο όρος προέρχεται από το αγγλικό daltonism, από τον άγγλο φυσικοχημικό John Dalton, ο 
οποίος έπασχε από την ασθένεια αυτή και το 1794 δημοσίευσε το πρώτο σχετικό σύγγραμμα. 
Δυσχρωματοψία: κάθε διαταραχή της όρασης που συνδέεται με δυσκολία στη διάκριση ορισμένων 
χρωμάτων. 
Οι όροι αχρωματοψία και δυσχρωματοψία, εμφανίστηκαν στα ελληνικά το 1883, ενώ ο όρος 
δαλτονισμός εμφανίστηκε το 1894. 
Μπαμπινιώτης Γ. , Λεξικό Νέας Ελληνικής, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα 2008, 333,450,535. 
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μια  μέρα  που  του  έδωσα  αυτό  το  χαρακτηρισμό,  μου  είπαν  ότι  είναι  πράσινο.  Για 
μένα  το  πουκάμισο  αυτό  ήταν  πιο  γκρι  από  τα  γκρι.  Να  φανταστείς  μικρός  έκανα 
μαθήματα ζωγραφικής και ήμουν καλός παρόλο την δυσκολία που αντιμετώπιζα για 
την ακριβή αναγνώριση των χρωμάτων.  

Είχες ποτέ μαθησιακές δυσκολίες; 

Όχι, αλλά στη χημεία και στα μαθηματικά δεν ήμουν και πρώτος . 

Σε σχέση με τη μουσικότητα από μέτρο σε μέτρο έχει διαφορά η αίσθηση σου; 

Όχι.  Σε  μένα  είναι  πολύ  έντονη  η  υφή  του  χρώματος  σε  όλο  το  κομμάτι.  Για 
παράδειγμα,  το  Jeux d'eau  του Ravel που είναι σε μι μείζονα,  είναι   μπλε. Όμως το 
μπλε αυτό είναι αλλοπρόσαλο. Όλο το κομμάτι είναι σαφέστατα μπλε. Ακόμα και με 
μετατροπίες, ακόμα και αν η συγχορδία δεν είναι ολοκληρωμένη, ακόμα και αν έχει 
7η  και  μεθενάτης  κ.α.  ,  ξεκινάει  το  κομμάτι  και  είναι  μπλε.  Αντίστοιχα,  ένα  άλλο 
παράδειγμα είναι το πρώτο κομμάτι από το Gaspard de la Nuit ''Ondine" του Ravel το 
οποίο είναι σε ντο δίεση μείζονα. Το έργο αυτό παρόλο που το ποίημα αναφέρεται σε 
μια  νύφη  η  οποία  βγαίνει  από  τη  λίμνη,  την Ondine,  και  γενικότερα  η  ιστορία  του 
σχετίζεται με τη θάλασσα δε θα το δω μπλε, αφού βρίσκεται στη ντο δίεση μείζονα. 
Ακόμα και αν το υδάτινο στοιχείο είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι, το κομμάτι για 
μένα  αυτό  καθ'  αυτό  είναι  μαύρο.  Ακριβώς  επειδή  για  μένα  το  ντο  είναι  μαύρο. 
Φυσικά  εισέρχονται  και  άλλοι  παράγοντες  όπως  είναι  και  η  ποίηση.  Έτσι 
συνδυαστικά  με  το  ποίημα  του  κομματιού  που  μιλάει  για  λίμνες  και  θάλασσα  το 
μαύρο  στα  μάτια  μου  φαντάζει  σαν  αυτό  του  ωκεανού.  Είναι  πολύ  έντονο.  Άλλο 
παράδειγμα  που  μου  έρχεται  στο  μυαλό  είναι  η  Polonaise  του  Chopin Op.  26  No 
2.Αυτό το έργο είναι γραμμένο σε μι ύφεση ελάσσονα, κάτι που εγώ δε το θυμόμουν. 
Για κάποιο λόγο είχα μπερδευτεί και κάθε φορά που το σκεφτόμουν μου ερχόταν ένα 
πορτοκαλί. Και έλεγα πορτοκαλί, πορτοκαλί. Όταν είδα την παρτιτούρα και  το  ξανά 
έπαιξα  συνειδητοποίησα  για  ποίο  λόγο  μου  ερχόταν  πορτοκαλί.  Γιατί  στη  μελωδία 
του κομματιού η πιο ψηλή νότα είναι σολ. Και το σολ για μένα είναι πορτοκαλί. 

  

Από  τις  περιγραφές  σου  καταλαβαίνω  ότι  δεν  βλέπεις  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της 
εκτέλεσης ενός κομματιού χρώματα, σωστά; 

Όχι.  Βέβαια,  στα  αργά  μέρη  ενός  κομματιού  μου  είναι  πιο  συχνή  η  εναλλαγή 
χρωμάτων.  Αλλά  αυτό  δε  μου  συμβαίνει  πάντα.  Η  αίσθηση  που  έχω  είναι  πιο 
συνολική. 

Σου  έχει  συμβεί  ποτέ  το  αντίστροφο,  να  βλέπεις  δηλαδή  χρώματα  και  να  σου 
έρχονται ήχοι στα αυτιά; 

Όχι ποτέ αμφίδρομα. 
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Τις μέρες της εβδομάδας τις αντιστοίχισες ποτέ με χρώματα; 

Όχι. 

Όταν βλέπεις γράμματα ή αριθμούς; 

Όχι. 

Με τον ήχο ενός μουσικού οργάνου; 

Δεν το είχα σκεφτεί βασικά. Το πιάνο θα μπορούσε να είναι πολύχρωμο, μια παλέτα 
χρωμάτων.  Αλλά  δεν  το  σκέφτομαι  έτσι.  Προσπαθώ  σε  ένα  πλαίσιο  γενικότερης 
αισθητικής.  Είναι  αλήθεια  πως  όταν  ακούω  κάποια  όργανα  νιώθω  ότι  έχουν 
διαφορετική  ποιότητα,  υφή,  χρώμα  αλλά  αυτό  είναι  κάτι  ανεξάρτητο  από  την 
προσωπική  σου  κουλτούρα  και  αισθητική.  Νομίζω  πάντως  ότι  αυτό  που  μου 
συμβαίνει με τα χρώματα είναι πολύ συγκεκριμένο και σχετίζεται μόνο με τις νότες. 

Γενικότερα  στη  μουσική  θέλεις  δε  θέλεις  αναπτύσσεις  ένα  λεξιλόγιο  εσωτερικό  το 
οποίο  να  σου  επιτρέπει  να  διαφοροποιείς  ποιότητες.  Πλέον  πιστεύω  ότι  πολλές 
μελωδίες είναι σαν να ''αλείφεις μέλι'' πάνω στη θάλασσα ή μια πυκνή κορυφή ενός 
βουνού.  Αυτές  οι  σκέψεις  όμως  ,η  ποιητικότητα,  έχει  επέλθει  από  διάβασμα.  Όσο 
επεκτείνει κανείς την κουλτούρα του τόσο μπορεί να βρει ένα προσωπικό λεξιλόγιο 
που  να  του  επιτρέπει  να  εκφραστεί.  Θυμάμαι  όμως  μικρός  και  χωρίς  αυτό  το 
λεξιλόγιο το σολ ήταν πάντα πορτοκαλί. Για μένα το να ακούω και να διαβάζω νότες‐
χρώματα ανεξάρτητα από το πώς ξύπνησα, τί διάβασα είναι πλέον σίγουρο. 

Όσον αφορά τις αισθήσεις, ποιά είναι η γνώμη σου; 

Αυτό  που  μου  κάνει  ιδιαίτερη  εντύπωση  είναι  ότι  δίνουν  φοβερή  σημασία  στην 
όραση σε  σχέση με  τις  άλλες αισθήσεις.  Δυστυχώς  ή  ευτυχώς  η  όραση δημιουργεί 
φυλακή  πολλές  φορές.  Πιστεύω  ότι  δεν  έχουμε  δώσει  την  πρέπουσα  σημασία  στο 
πόσο δυνατή είναι η ακοή μέσω της οποίας καταλαβαίνεις την ψυχή του άλλου, την 
αύρα  του,  τον  τρόπο  που  εκφράζεται  εσωτερικά.  Τί  εννοώ;  Λέμε  πολλές  φορές 
(ακόμα και στα κείμενα και στα θρησκευτικά), πρέπει να ''ακούς '' την ψυχή σου, την 
κίνηση  της  ψυχής  σου,  να  την  οσφραίνεσαι.  Χρησιμοποιούμε  δηλαδή  λέξεις  και 
φράσεις που έχουν να κάνουν με την όσφρηση και την ακοή για πράγματα που δεν 
μπορούν να συμβούν κυριολεκτικά. Δεν μπορείς να ακούσεις την ψυχή σου. Και όμως 
λέμε  ''αφουγκράσου''  τον  εαυτό σου...κλείσε  τα μάτια και  ''άκου''  την  ''κίνηση''  της 
ψυχής σου. Ο μοναδικός τρόπος που μπορεί κανείς να εξωτερικεύσει κάτι  το  οποίο 
είναι  τόσο  οντολογικά  εσωτερικευμένο,  όπως  η  κίνηση  της  ψυχής,  είναι  μέσω  της 
μουσικής.  Δεν  πιστεύω  ότι  υπάρχει  πιο  βαθιά  τέχνη  από  τη  μουσική,  για  αυτό 
ακριβώς  το  λόγο.  Αν  κλείσεις  τα μάτια σου,  ακούγοντας μόνο  έχεις  τη δυνατότητα, 
θέλεις δε θέλεις  να ακούσεις  την  ''κίνηση''   της ψυχής  των ανθρώπων. Ακούγοντας 
Mozart  ας  πούμε  ξέρεις  τον Mozart  ∙  αισθάνεσαι  ότι  ακούγοντας  τη  μουσική  του 
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ξέρεις  τον άνθρωπο.  Πιστεύω ότι  οι  τέχνες  οι  οποίες  χρησιμοποιούν  την  όραση ως 
βασικό αισθητηριακό έρισμα, κατά κάποιο τρόπο έχουν μια  ''κρούστα''  ,σαν πέπλο  , 
το  πέπλο  της  αισθητικής.  Για  παράδειγμα  βλέπω  έναν  πολύ  ωραίο  πίνακα  ∙  η 
ομορφιά  είναι  της  γραμμής,  ο  συνδυασμός  των  χρωμάτων,  η  προοπτική  ή  μη 
προοπτική, πράγματα που υπάρχουν τόσο έντονα στην καθημερινότητά μας τα οποία 
ένας πολύ μεγάλος ζωγράφος έχει καταφέρει να τα τυπώσει στο μουσαμά. Πιστεύω 
ότι αυτό το  ''πέπλο'', αυτή η κρούστα δεν επιτρέπει τόσο εύκολα όσο η μουσική να 
εισχωρήσεις  σε  ένα  βαθύτερο  οντολογικό  βάθος.  Η  όραση  είναι  υπερτιμημένη. 
Πιστεύω ότι για μένα η ακοή και η αφή είναι παρασάγγες σημαντικότερες οντολογικά 
αισθήσεις.  Το  να  καταφέρεις  να  ακούς  είναι  πολύ  δύσκολο.  Με  ξετρελαίνει  το 
γεγονός  ότι  ακούγοντας  ένα  έργο  ενός  συνθέτη  ο  οποίος  έζησε  τριακόσια  χρόνια 
πριν, αισθάνομαι ότι γνωρίζω πλέον τον άνθρωπο. Ότι μπορεί να τον ξέρω καλύτερα 
και από  την  ίδια  του  τη  γυναίκα.  Και αυτό γιατί  ''ακούω''  το βάθος  της ψυχής  του. 
Αυτό μπορεί  να  το  καταφέρει  και  το  έργο ενός  ζωγράφου αλλά σε πολύ μικρότερο 
βαθμό,  αφού  η  όραση  η  αισθητική,  τα  χρώματα  δεν  σου  επιτρέπουν  να  ''δεις'' 
βαθύτερα. 

Γράφεις μουσική; Ναι. 

Η  επιλογή  της  μουσικής  έχει  να  κάνει  με  την  αίσθηση  που  σου  προκαλούν  τα 
χρώματα; 

Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα κομμάτια που έχω γράψει είναι γραμμένα σε μι 
και  σε  λα,  τα  χρώματα  δηλαδή  που  μου  αρέσουν  πιο  πολύ.  Αυτό  όμως  δε  μου 
συμβαίνει μόνο με τα έργα που γράφω εγώ. Για παράδειγμα, ένα νυχτερινό κομμάτι 
του Chopin που είναι σε μι ελάσσονα, νιώθω να υπάρχει ένα βαθύ μπλε μέλι. Είναι 
σαν η θάλασσα να έχει  γίνει  λάδι. Άλλο παράδειγμα  ∙  το  ξεκίνημα από  το  χρυσαφί 
του Ρήνου του Wagner που είναι σε μι ύφεση μείζονα. Κατά τη διάρκεια του έργου 
υπάρχει  ένα  κρεσέντο  όπου  βγαίνει  ο  ήλιος  από  το  Ρήνο  και  σηκώνεται  και 
εμφανίζονται οι  νεράιδες όπου  ξεκινάνε να  τραγουδάνε στην υποδεσπόζουσα κατά 
κάποιο  τρόπο(λα  ύφεση).  Υπάρχει  δηλαδή  ένα  τετράλεπτο  μι  ύφεση  και  με  ένα 
κρεσέντο  οδηγούμαστε  στη  λα  ύφεση  και  μετά  επιστρέφουμε  στην  αρχική 
τονικότητα. Αυτό εμένα με τρελαίνει. Είναι για μένα μια ηδονή η μετάβαση από τη μι 
ύφεση στη λα ύφεση. 

Προσπαθώ  να  σκεφτώ  κομμάτι  με  διαφορετική  τονικότητα.  Α!  Οι  σκηνές  παιδικής 
ηλικίας  του  Schuman  σε  σολ  μείζονα, Op.  15.  Το  κομμάτι  είναι  ακριβώς  αυτό  που 
λέει, σκηνές παιδικής ηλικίας. Ένα από τα μέρη αυτά είναι σε φα. Σε αυτό το σημείο 
είναι το όνειρο της ιστορίας. Λοιπόν, εγώ βλέπω το παιδί να κοιμάται, όλη η κάμαρα 
να  είναι  καφετιά  και  καθώς  ονειρεύεται  έρχονται  δύο  άγγελοι  και  το  σκεπάζουν. 
Επίσης στο προ τελευταίο μέρος που ονομάζεται ''το παιδί κοιμάται'', είναι γραμμένο 
σε μι ελάσσονα, για μένα είναι πολύ έντονη η αίσθηση ότι το παιδί δε κοιμάται αλλά 
κλείνει τα μάτια του και πεθαίνει. 
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Αν  το  αρχικό  κομμάτι  είναι  σε  μία  τονικότητα  και  χρειαζόταν  για  οποιονδήποτε 
λόγο να γραφτεί σε μία άλλη, θα άλλαζε και για σένα η αίσθηση; 

Φυσικά! Τραγούδια που μπορεί να συνοδεύσω και χρειάζονται αλλαγή τονικότητας, 
είναι για μένα καινούργια τραγούδια. Αλλάζει το χρώμα ξεκάθαρα. 

Πιστεύεις ότι η συναισθησία σε έχει βοηθήσει στη μουσική; 

Νομίζω  ότι  με  βοηθάει  αρκετά  στο  πιάνο.  Γενικότερα  πάντα  αισθανόμουνα  τη 
φαντασία μου να οργιάζει μαθαίνοντας ή παίζοντας ένα κομμάτι, από πολύ μικρός. 
Σίγουρα  αυτό  σχετίζεται  και  με  τη  συναισθησία.  Υπάρχει  δηλαδή  μια  πληρότητα. 
Όταν  παίζω  ή  ακόμα  και  όταν  μαθαίνω  ένα  κομμάτι  μου  αρέσει  πολύ  αυτό  που 
γίνεται με τα χρώματα. Μ' αρέσει! Θα ήθελα τόσο πολύ να βγω στον κόσμο και να 
μιλήσω  για  αυτό!  Είναι  φοβερό!  Προφανώς  και  η  συναισθησία  με  έχει  βοηθήσει. 
Πολλές  φορές  μικρός  έφτιαχνα  ιστορίες  που  είχαν  έρισμα  τα  χρώματα  ,  τα  οποία 
αγκάλιαζαν  την  τονικότητα.  Για  παράδειγμα η Ondine  του Ravel  είναι  γραμμένη σε 
ντο  δίεση.  Υπάρχει  ένα  ποίημα  με  μια  νεράιδα  για  αυτό  το  έργο.  Εγώ  από  πολύ 
μικρός ,σε συνδυασμό με το μαύρο(ντο), είχα φτιάξει μια ολόκληρη ιστορία...ότι είναι 
σκοτεινά,  τρείς  η  ώρα  τα  ξημερώματα.  Υπάρχει  καταχνιά  πάνω  από  τη  λίμνη.  Όλα 
μαύρα.  Ο  ποιητής  κάθεται  φορώντας  μια  κάπα  που  λαμπιρίζει  από  το  φως  του 
φεγγαριού. Αντίστοιχα η έκτη σονάτα του Prokofiev είναι γραμμένη σε λα. Για αυτό το 
έργο  έχω  φτιάξει  μια  άλλη  ιστορία.  Το  κομμάτι  ξεκινάει  λοιπόν  πολύ  δυναμικά. 
Υπάρχει ένα φως που είναι εγκληματικά τραχύ. Δηλαδή είναι τόσο κίτρινο σαν το φως 
της λάμπας, που σε πιάνει αηδία. Στο τελευταίο μέρος δε, υπάρχει ένα σημείο που το 
αριστερό χέρι έχει κάτι ένατες, που αν θυμάμαι καλά ξεκινάνε από λα. Η εικόνα είναι 
τόσο  ξεκάθαρη.  Είναι  ένα  κοριτσάκι  που  κάνει  κούνια  μόνο  σε  μια  παιδική  χαρά, 
αλλά δεν έχει μάτια. Δεν είναι ότι είναι  τυφλή. Είναι  τόσο περίεργο και αηδιαστικό 
πράγμα. Πάντα από μικρός  ''έβλεπα'' ιστορίες που είχαν αρχή‐μέση ‐τέλος. Θυμάμαι 
μια φορά σε ένα έργο δε μου ερχόταν και είχα στενοχωρηθεί πολύ, ώσπου «είδα » ! 

Έχω πει ότι το 98% της ύπαρξής μου είναι μέσα μου. Μόνο το 2% είναι εξωτερικό. Αν 
κάποιος  μπορούσε  να  με  κάνει  ακτινογραφία  με  ένα φασματογράφο  την ώρα  που 
ακούω ή παίζω μουσική θα νομίζει ότι τρελαίνομαι. 

Για μένα σκοπός της ζωής είναι να απολαμβάνουμε. Δεν έχουμε καταλάβει το πόσο 
ωραία  είναι.  Ο  άνθρωπος  χρησιμοποιεί  το  0,000000001%  της  ύπαρξης  του  γενικά. 
Δεν  αφηνόμαστε.  Και  ακριβώς  γιατί  η  μουσική  έχει  το  διονυσιακό  στοιχείο,  σου 
ανοίγει  ένα  παράθυρο,  μια  πόρτα,  σε  ένα  τρόπο  ύπαρξης  εξαιρετικά  πιο 
απολαυστικό. Για μένα ο άνθρωπος ο σωστός είναι αυτός που μπορεί να διαχειριστεί 
την απόλαυσή του. Σε όλο αυτό το πλαίσιο σκέψου ότι μπορείς και βλέπεις χρώματα 
και πλάθεις ιστορίες. 
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ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

4.1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Στην προσπάθειά μου να επιβεβαιώσω την υποκειμενικότητα της συναισθησίας και 
να ανιχνεύσω σε ποιό βαθμό αυτή επηρεάζει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων 
που δεν χαρακτηρίζονται από αυτήν, δόθηκε σε ένα σύνολο 40 ατόμων το ακόλουθο 
ερωτηματολόγιο. 

ΗΛΙΚΙΑ  

  
ΦΥΛΟ  

  
Άντρας ΓΥΝΑΙΚΑ 

  
Ακούτε συστηματικά μουσική;  

  
Ναι Όχι 

  
Σπουδάζετε ή έχετε σπουδάσει μουσική;  

  
Ναι Όχι 

  
Παίζετε κάποιο μουσικό όργανο;  

  
Ναι Όχι 

  
Αν η απάντηση σας ήταν ναι, συμπληρώστε  
στο πεδίο ποιό μουσικό όργανο παίζετε:  

  
 

 

Παρακαλώ κυκλώστε τις απαντήσεις σας 

 

 
41 



 

 

1. Έχετε απόλυτο αυτί;  

  
Ναι Όχι 

  

2. Έχετε ασχοληθεί ποτέ με τη ζωγραφική;  

  
Ναι Όχι 

  

3. Έχετε σκεφτεί ποτέ τις νότες με χρώματα;  
  
Ναι Όχι 

  
Αν απάντησή σας είναι ναι, συμπληρώστε  
στο διπλανό πεδίο ποιό χρώμα αντιστοιχεί  
στην κάθε νότα.  

  
4. Έ χετε αντιστοιχήσει ποτέ με χρώματα τις  
ημέρες της εβδομάδος;  

  
Ναι Όχι 

  

Αν η απάντησή σας ήταν ναι,  
συμπληρώστε στο διπλανό πεδίο ποιό  
χρώμα αντιστοιχεί σε κάθε μέρα.  

  
5. Έχετε ''δει'' ποτέ χρώμα σε αριθμούς ή  
γράμματα;  

  
Ναι Όχι 

  

Αν η απάντησή σας είναι ναι, συμπληρώστε    
στο διπλανό πεδίο το χρώμα και τον αριθμό  
ή το γράμμα που του αντιστοιχεί.               

              
6. Είχατε αντιμετωπίσει ποτέ μαθησιακές  
δυσκολίες;  

  
Ναι Όχι 
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Παρακαλώ κυκλώστε τις απαντήσεις σας 

αύξων αριθμός κομματιού: ______ 
 
Παρακαλώ κυκλώστε τις απαντήσεις σας: 

 
1. Σας άρεσε αυτό το κομμάτι; 

 
 Ναι  Όχι 
    

2. Τι νοιώσατε όταν ακούσατε αυτό το κομμάτι  
     
Χαρά  Αγάπη Φόβο Έκπληξη 

     
Λύπη  Προσμονή Αηδία Θυμό 

     
Άλλο:     

     
 
3. Ποιο χρώμα σας έρχεται στο μυαλό ακούγοντας αυτό το κομμάτι: 

 
Κόκκινο Κίτρινο 

  
Μπλε Μαύρο 

  
Άσπρο Άλλο: 

  
4. Ποιό σχήμα σας έρχεται στο μυαλό ακούγοντας αυτό το κομμάτι; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ζωγραφίστε στο χώρο που απομένει ό, τι σας έρχεται στο μυαλό ακούγοντας 
αυτό το κομμάτι. Ιδέα, σχήμα, εικόνα, λέξη, κατάσταση κ.τ.λ. 
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4.2 ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 
 
Παρακάτω  παρουσιάζονται  οι  απαντήσεις  των  ατόμων  σε  γραφήματα.  Οι  πρώτες 
ερωτήσεις  καλύπτουν  γενικές  πληροφορίες  για  το  προφίλ  των  ερωτηθέντων.  Τα 
ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε άτομα ηλικίας 18 ‐ 56 ετών. 

 
Το 53% των 
ερωτηθέντων ήταν 
γυναίκες, ενώ το 47% 
άνδρες. Σύμφωνα με 
έρευνες που έχουν γ
το φαινόμενο της 
συναισθησίας 
παρουσιάζεται σε 
μεγαλύτερο βαθμό στις 
γυναίκες. 

 

ίνει 

 
Στο διπλανό γράφημα 
παρουσιάζεται η σχέση 
των ατόμων με τη 
μουσική και την 
συστηματική έκθεση 
τους σε αυτή μέσω της 
ακρόασης. Το 95% 
ακούει συστηματικά 
μουσική, ενώ μόνο το 
5% δεν εκτίθεται 
συστηματικά σε αυτήν.  

 
 
 
   Πιο συγκεκριμένα το 
επόμενο γράφημα 
εμβαθύνει στη μουσική 
εκπαίδευση των 
ερωτηθέντων. Το 66% 
αυτών σπουδάζει ή έχει 
σπουδάσει κάποια 
στιγμή μουσική, ενώ το 
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υπόλοιπο 34% όχι. 
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Στο  διπλανό  γράφημα 
παρουσιάζεται  ότι  το 75% 
παίζει  κάποιο  μουσικό 
όργανο,  ποσοστό 
μεγαλύτερο από αυτό των 
ατόμων  που  έχουν  λάβει 
μουσική  εκπαίδευση 
κάποια  στιγμή  στη  ζωή 
τους. 

 

 

 

Στη  συνέχεια,  οι  ερωτήσεις  της  δεύτερης  σελίδας  του  ερωτηματολογίου 
εξειδικεύονται  σε  χαρακτηριστικά  γνωρίσματα,  που  φέρουν  σε  μεγάλο  βαθμό 
συναισθητικά άτομα. 

 

Το  97%  των  ατόμων  στην 
ερώτηση  αν  έχετε 
απόλυτο  αυτί  έδωσαν 
αρνητική  απάντηση.  Από 
το  σύνολο  των  σαράντα 
ατόμων  μόνο  ένα 
παρουσιάζει  αυτό  το 
χαρακτηριστικό.  Όπως 
προαναφέρθηκε  και  στο 
σημείο που αναλύονται τα 
χαρακτηριστικά  των 
συναισθητικών  ατόμων 
πολλές  φορές  η 
συναισθησία σχετίζεται με 
το απόλυτο μουσικό αυτί. 
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Παρατηρούμε  ότι  στην 
ερώτηση  αν  σκέφτονται 
τις νότες με χρώματα, το 
65%  του συνόλου έδωσε 
αρνητική  απάντηση.  Το 
υπόλοιπο  35%  έδωσε 
ποικίλες απαντήσεις που 
αφορούσαν  στη 
συσχέτιση  νότας  και 
χρώματος.  Το  χρώμα 
που έδιναν τα άτομα, σε 
κάποιες  νότες  ήταν  το 
ίδιο.  Για  παράδειγμα,  η 
νότα  ντο  για  τους 
περισσότερους  είναι 
μαύρη,  στη  νότα  ρε 
 κόκκινο, στη νότ  φα το 

μωβ,  στη  νότα  σολ  το  κόκκινο  και  το  πράσινο,  στη  νότα  λα  το  πορτοκαλί  και  στη 
νότα σι το άσπρο και το γκρι. Ακολουθεί το γράφημα, με τις ακριβείς απαντήσεις για 
τα  χρώματα,  στο  οποίο  επιβεβαιώνεται  η  υποκειμενικότητα  στη  συσχέτιση 
χρωμάτων και νοτών.  

υπερισχύει το κίτρινο χρώμα, στη νότα μι το κίτρινο και το α
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Σε  ό,  τι  αφορά  την 
ενασχόλησή  τους  με 
τη ζωγραφική,  το 55% 
απάντησε  όχι  και  το 
45% ναι 

 

 

 

Στην ερώτηση που 
δόθηκε για τον 
συσχετισμό 
χρώματος και 
μέρας το 57% 
έδωσε αρνητική 
απάντηση, ενώ το 
43% θετική. 

 

 

  

 

 

Ο  κάτωθι  πίνακας  αποτυπώνει  αυτή  τη  συσχέτιση  χρώματος‐  μέρας.  Αντίστοιχα 
πορίσματα με αυτά της συσχέτισης νότας και χρώματος μπορούν να  εξαχθούν και 
σε αυτήν τουλάχιστον σε ό,  τι αφορά στην υποκειμενικότητα της αντίληψης. Έτσι, 
παρατηρούμε ότι η Δευτέρα για τους περισσότερους είναι μπλε, άσπρη και κόκκινη, 
η Τρίτη είναι ξεκάθαρα κίτρινη, η Τετάρτη είναι πολύχρωμη, η Πέμπτη για μεγάλο 
αριθμό ατόμων  είναι  μπλε.  Στην Παρασκευή υπερέχουν  το  κόκκινο,  το  πορτοκαλί 
και  το  πράσινο.  Επίσης  το  Σάββατο  είναι  κόκκινο,  ενώ  η  Κυριακή  για  τους 
περισσότερους είναι άσπρο. 
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ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
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Το 3  απάντησε θετικά 
στη συσ έτιση χρώματος 
με  αριθμούς  ή 
γράμματα.  Για 
παράδειγμα  το  άλφα 
είναι  κίτρινο  και 
κόκκινο,  το έψιλον είναι 
μπλε  και  κόκκινο,  το 
θήτα  και  το  ήττα  είναι 
καφέ,  το μι,  το νι και  το 
δέλτα  είναι  πράσινα,  το 
λάμδα  και  το  ρο  είναι 
κίτρινα,  το  όμικρον 
λευκό  και  το  ωμέγα 

μωβ. Μόνο  τρεις  από  τους  αριθμούς  έχουν  χρώμα.  Το  δύο  είναι  κίτρινο,  το  τρία 
είναι  κόκκινο  και  το  εφτά  επίσης  κόκκινο.  Σημαντική  υπήρξε  η  απάντηση  που 
δόθηκε  από  ένα  άτομο    που  δε  βλέπει  χρώμα  στους  αριθμούς  και  τα  γράμματα 
αλλά σε κάποια συγκεκριμένα σχήματα. Για παράδειγμα το τρίγωνο είναι κίτρινο, το 
τετράγωνο είναι κόκκινο και ο κύκλος πάντα μλε. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία 

3%
χ
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ακόμα  αναφορά  ατόμου  που    δεν  βλέπει  χρώματα  αλλά  έγραψε  χαρακτηριστικά 
«γεύση γκρι νιώθω κάθε φορά που πίνω cola light». 

 

 

Στην ερώτηση αν είχε 
αντιμετωπίσει κανείς 
μαθησιακές δυσκολίες 
μόνο το 15% απάντησε 
θετικά. Οι δυσκολίες 
στην διενέργεια 
μαθηματικών 
υπολογισμών, η 
δυσλεξία καθώς και η 
διάσπαση 
προσανατολισμού 
αποτελούν 
χαρακτηριστικά που 
φέρουν αρκετά      
συναισθητικά άτομα. 

Στη  συνέχεια,  έγινε  ακρόαση  τριών  μουσικών  έργων  και  δόθηκαν  συγκεκριμένες 
ερωτήσεις επί των έργων.  

Το πρώτο έργο είναι του Edvard Grieg (1843 ‐ 1907) το Κονσέρτο για πιάνο σε A  
Ελάσσονα, μόνο το πρώτο μέρος: Allegro molto moderato. Το έργο το εμπνεύστηκε 
ο συνθέτης το ειδυλλιακό καλοκαίρι του 1868, σε ηλικία εικοσιπέντε ετών στην 
Δανία. Η πρώτη εκτέλεση του κομματιού έγινε στην Κοπεγχάγη τον Απρίλιο του 
1869 με μεγάλη επιτυχία.76  
 

Οι  ερωτήσεις  επικεντρώθηκαν  στις  αισθήσεις  που  ενεργοποίησε  το  συγκεκριμένο 
κονσέρτο στους ακροατές. Η απάντηση στις ερωτήσεις 2 και 3 για πολλά άτομα δεν 
είναι μόνο μία. Επίσης, στην ερώτηση 5 δόθηκαν ποικίλες απαντήσεις  (ζωγραφιές, 
σχήματα,  περιγραφές  και  αποσπασματικές  λέξεις  που  είναι  δύσκολο  να 
αποτυπωθούν  σε  γράφημα.  Η    πέμπτη  ερώτηση  ουσιαστικά  συμπεριλήφθηκε  με 
σκοπό    την  ελεύθερη  έκφραση  των  ερωτηθέντων  τη  στιγμή  που  άκουγαν  το 
κονσέρτο. Ό, τι ισχύει στη διαμόρφωση των ερωτημάτων και των απαντήσεων στο 
μουσικό απόσπασμα του Grieg, ισχύει και στα ακόλουθα δυο. 

                                                            
76 https://www.bsomusic.org/calendar/events/2013‐2014‐events/andr%C3%A9‐watts‐returns!/grieg‐
piano‐concerto.aspx 
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Στην  πλειοψηφία  των 
ερωτηθέντων  το 
κονσέρτο ήταν αρεστό, 
σε ποσοστό 85%. 

 

 

 

 

 

Στο  παραπάνω  γράφημα  αποτυπώνονται  όλα  τα  συναισθήματα  που  βίωσαν  τα 
άτομα  κατά  τη  διάρκεια  της  ακρόασης.  Παρατηρούμε  ότι  κάποια  ξεχώρισαν  και 
ήταν κοινά για το σύνολο των ατόμων. Έτσι η προσμονή, η χαρά, η έκπληξη και η 
αγάπη  αναπτύχθηκαν  στα  περισσότερα  άτομα.  Υπήρχαν  αρκετές  απαντήσεις  που 
συμπεριέλαβαν κάποιο άλλο συναίσθημα από τα ήδη γραφόμενα. Για παράδειγμα, 
το συναίσθημα του άγχους, της γαλήνης και της νοσταλγίας. 
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Για  τους  περισσότερους  από  τους  ερωτηθέντες  το  πρώτο  κομμάτι  αποτυπωνόταν 
καλύτερα στις αποχρώσεις του μπλε ενώ οι περισσότερες απαντήσεις περιγράφουν 
κάποιο άλλο χρώμα από τα ήδη υπάρχοντα, το γκρι και το πορτοκαλί, ενώ υπήρχαν 
κοντά στις 7 απαντήσεις που περιέγραψαν το πρώτο κομμάτι με πράσινο χρώμα. 

  
Στην  επόμενη  ερώτηση  σχετικά  με  την  σχηματική  αποτύπωση  οι  περισσότεροι 
συμφώνησαν στο 7ο σχήμα το οποίο είναι η καμπύλη. Αμέσως επόμενο έρχεται το 
σχήμα 9 το οποίο είναι η σπείρα. 
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Κατά  τη  διάρκεια  της  πέμπτης  ερώτησης  οι  περιγραφές  και  οι  ζωγραφιές  των 
ατόμων  σε μεγάλο βαθμό σχετίζονταν με τη φύση. Ενδεικτικά παρατίθενται λέξεις 
και φράσεις από αυτές  τις περιγραφές: περπάτημα στη φύση,  βόλτες‐  λουλούδια, 
άνοιξη, κάστρο στη φύση, λιβάδι και πηγάδι.  

Το δεύτερο κομμάτι που χρησιμοποιήθηκε   ήταν το  Jeux d' eau  του Maurice Ravel 
(1875‐ 1937). Το έργο Jeux d' eau είναι το πρώτο σε ιμπρεσσιονιστικό στυλ από τα 
έργα του Ravel και έχει ως θέμα του τα παιχνίδια του νερού77.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην πλειοψηφία των ερωτηθέντων το κονσέρτο ήταν αρεστό, σε ποσοστό 85%. 

                

                               
 
                                                            
77 http://www.research‐degree‐thesis.com/showinfo‐99‐969645‐0.html 
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Σε αυτό το κομμάτι τα συναισθήματα είναι διαφορετικά από ότι στο προηγούμενο. 
Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια απόκλιση από τα δοσμένα συναισθήματα. Δόθηκαν 
οι εξής απαντήσεις: ηρεμία, αισιοδοξία, απορία, συναίσθημα χάους, έρωτας. 

 

Και  σε  αυτό  το  ερώτημα,  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  απαντήσεων  συγκεντρώνει  το 
μπλε,  και  ακόμα  περισσότερο  το  μπλε  σε  συνδυασμό  με  άλλα  χρώματα  (  λιλά‐
γαλάζιο, μπλε‐μωβ, μπλε‐πορτοκαλί ).  
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Για  ακόμα  μια  φορά,  το  σχήμα  7  (καμπύλη)    απεικονίζει  σύμφωνα  με  τους 
ερωτηθέντες  με  τον  καλύτερο  τρόπο  το  έργο  και  ακολουθεί  πάλι  το  σχήμα  9 
(σπείρα). 

Εντυπωσιακό  είναι  ότι  στην  ερώτηση  5  οι  περισσότεροι  περιγράφουν  ή 
απεικονίζουν  κάτι  σχετικό  με  το  υδάτινο  στοιχείο.  Αναφέρονται  χαρακτηριστικά 
παραδείγματα:  πίδακες  νερού,  πλημμύρα,  θάλασσα,  βρύση,  νερό,  βροχερή  μέρα, 
κύματα, ποτάμι που κυλάει. 

Το  τρίτο  και  τελευταίο  μουσικό  απόσπασμα  ήταν  το  πρελούδιο  σε  σολ  ελάσσονα 
op.23 no. 5 του Sergei Rachmaninoff (1873‐ 1943).78  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Στο τελευταίο απόσπασμα παρατηρούμε ότι το 17% έδωσε αρνητική απάντηση, ενώ 
άρεσε στο 83%. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα αποσπάσματα, φαίνεται να είναι 
το λιγότερο αρεστό. 

 

                                                            
78 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/488116/Sergey‐Rachmaninoff 
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Οι απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά με  τα συναισθήματα συνοψίζονται στα  εξής: 
χαρά σε  ίσες απαντήσεις με την προσμονή,  ενώ για ακόμα μια φορά εκφράζονται 
και διάφορα άλλα. Η ένταση, ο έρωτας και η δύναμη φαίνεται να κυριαρχούν μέσα 
σε αυτά. 

 

 Σε  αυτό  το  σημείο  φαίνεται  ότι  η  πλειοψηφία  των  απαντήσεων  συγκλίνει  στο 
κόκκινο χρώμα. Αξίζει όμως να αναφερθούν και κάποια από τα άλλα χρώματα που 
δόθηκαν ως απαντήσεις, όπως είναι το γκρι, το καφέ και το μωβ. 
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Άξια λόγου είναι η απάντηση που έδωσε το σύνολο των ατόμων που  ερωτήθηκαν 
σχετικά με τα σχήματα. Για ακόμα μια φορά φαίνεται ότι το σχήμα 7 ξεπερνάει κατά 
πολύ όλα τα υπόλοιπα σχήματα. Η καμπύλη φαίνεται, ότι εξέφρασε σε πολύ μεγάλο 
βαθμό τη διάθεση που δημιούργησε το έργο που επιλέχθηκε για ακρόαση.  

Στην ερώτηση 5 καταγράφονται ως πιο σημαντικές λόγω της συχνής εμφάνισής τους 
απαντήσεις που σχετίζονται με την περιγραφή θεμάτων για τον έρωτα, το χορό και 
την κίνηση.  

4.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ‐ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ  

     Η επιστημονική αυτή έρευνα, έγινε με σκοπό να αποδείξει και να φανερώσει ότι 
τα  χαρακτηριστικά  της  συναισθησίας  εμφανίζονται  και  σε  ανθρώπους  που  δεν 
χαρακτηρίζονται  ως  συναισθητικοί.  Αυτό  αποδεικνύεται  από  το  γεγονός  ότι  σε 
αρκετές  ερωτήσεις,  οι  απαντήσεις  που  δόθηκαν  έχουν  να  κάνουν  με 
χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  του  φαινομένου.  Για  παράδειγμα,  αρκετοί  άνθρωποι 
βλέπουν  ή  μάλλον  φαντάζονται  χρώματα  στις  μέρες  της  εβδομάδος,  στους 
αριθμούς,  στα  γράμματα,  στις  νότες  ή  ακόμη  και  στα  σχήματα.  Οι  τόσο 
διαφορετικές  απαντήσεις  των  ερωτηθέντων  έρχονται  να  επιβεβαιώσουν  τη 
δυσκολία  κατηγοριοποίησης  και  πιστοποίησης  του  φαινομένου.  Έχει  ήδη 
αναφερθεί ότι η συναισθητική εμπειρία είναι προσωπική εμπειρία και βιώνεται από 
το κάθε άτομο διαφορετικά. Αυτός ήταν και ο λόγος που το φαινόμενο για πολλά 
χρόνια αντιμετωπιζόταν με κάποια δυσπιστία.  

 Η διαφορετικότητα επιβεβαιώνεται από την ανάγκη των ατόμων που έλαβαν μέρος 
στην έρευνα να ξεφύγουν από τις προτεινόμενες απαντήσεις και να δημιουργήσουν 
δικές  τους  προσμίξεις  χρωμάτων  ή  να  δημιουργήσουν  εικόνες  και  εντυπώσεις, 
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στηριγμένες  αποκλειστικά  στη  δική  τους  προσέγγιση  της  πραγματικότητας,  όπως 
αυτή  γίνεται  αντιληπτή  μέσω  των  διαφόρων  αισθήσεων.  Κάτι  αντίστοιχο  με  τα 
προηγούμενα συμπεράσματα μπορεί να εξαχθεί και για τα διάφορα συναισθήματα 
που προκλήθηκαν στο κάθε άτομο ακούγοντας το μουσικό απόσπασμα. 

Δεν πρέπει όμως να μείνει απαρατήρητο το γεγονός ότι παρά την υποκειμενικότητα 
στην πρόσληψη των έργων και στην παράθεση των απαντήσεων, υπήρχαν αρκετές 
περιπτώσεις που τα άτομα συμφωνούσαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν 
οι απαντήσεις για το  έργο του Ravel με την έντονη αίσθηση του υδάτινου στοιχείου 
καθώς  επίσης  και  στην  ερώτηση  με  τα  σχήματα  που  και  στα  τρία  μουσικά 
παραδείγματα υπερίσχυσε το σχήμα 7(καμπύλη) και το σχήμα 9(σπείρα).  

 Ως γενικότερο πόρισμα της έρευνας αυτής προκύπτει πως στις βασικές ερωτήσεις, 
μεγάλο  ποσοστό  των  ανθρώπων  τείνουν  να  είναι ψευδοσυναισθητικοί,  δηλαδή  η 
συναισθησία να προκύπτει ηθελημένα, ως προϊόν μεταφοράς, είτε ως αποτέλεσμα 
συσχετισμών  και  αναλογιών.  Οι  απαντήσεις  που  δόθηκαν  έρχονται  να 
επιβεβαιώσουν  την  τάση  αυτή.  Τα  άτομα  που  πήραν  μέρος  δεν  είχαν  απόλυτο 
μουσικό αυτί  εκτός από έναν. Η  έλλειψη απόλυτης ακοής δεν συνεπάγεται ότι  τα 
άτομα  χάνουν  την  ικανότητα  της  ψευδοσυναισθησίας,  αντίθετα  μάλιστα 
αποδεικνύουν  ότι  οι  περισσότεροι  τα  καταφέρνουν  και  χωρίς  αυτή  εξίσου  καλά. 
Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  το  γεγονός  ότι  υπήρξαν  δύο  περιπτώσεις  ανθρώπων  οι 
οποίοι  δεν  ταύτιζαν  μόνο  τη  νότα  με  χρώμα  αλλά  αυτή  η  ταύτιση  έπαιρνε 
γενικευμένο  χαρακτήρα  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  του  μουσικού  έργου  ∙  στοιχείο  που 
έχουμε  συναντήσει  και  στην  περιγραφή  του    Βασίλη  Βαρβαρέσου  σχετικά  με  τα 
συγκεκριμένα  έργα.  Οι  επιλογές  των  έργων  για  το  ερωτηματολόγιο  στηρίχθηκαν 
στην προσωπική του εμπειρία για αυτά. Όπως ο ίδιος αναφέρει στη συνέντευξη που 
προηγήθηκε,  το  κονσέρτο  του Grieg(λα  ελάσσονα)  ήταν  πάντα  κίτρινο  (η  νότα  λα 
φαντάζει  κίτρινη  στα  μάτια  του),  ενώ  το  έργο  του  Ravel(μι  μείζονα)  ήταν  πάντα 
μπλε(η νότα μι είναι για τον ίδιο μπλε) και μάλιστα ένα αλλοπρόσαλλο μπλε. Για το 
έργο του Rachmaninoff(σολ ελάσσονα) τόνισε ότι δεν του ήταν τόσο συμπαθητικό, 
αφού το χρώμα της νότας σολ είναι πορτοκαλί, χρώμα που δεν του άρεσε ποτέ. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

    Συμπεραίνοντας, στην παρούσα πτυχιακή εργασία διαφαίνεται η σημασία 
της  διαπλοκής  των  τεχνών.  Γιατί  μόνο  μέσα  από  αυτή  επισφραγίζεται  η 
σπουδαιότητα της καθεμιάς ξεχωριστά. Στο ποίημα Correspondances, o Baudelaire 
(1821‐1867) γράφει: « Όπως οι μακρινές συνηχήσεις που βυθίζονται σε μια σκοτεινή 
και βαθιά ενότητα, μεγαλοπρεπή όπως η νύχτα και ατέρμονη όπως η λαμπρότητα 
της  μέρας,  έτσι  αντιστοιχούν  τα  αρώματα  των  χρωμάτων  και  των  νοτών».  Αυτήν 
ακριβώς την αντίληψη για την τέχνη προσπάθησαν να εισάγουν οι καλλιτέχνες στα 
έργα  τους.  Κατάσταση    η  οποία  αποδείχθηκε  ότι  προϋπήρχε  και  συνέβαινε  στον 
εγκέφαλο ενός συναισθητικού ατόμου. 

  Εύλογα  λοιπόν  γεννιέται  η  απορία,  αφού  το  φαινόμενο  της  συναισθησίας  
πιστοποιήθηκε  ως  ένα  βαθμό,  γιατί  δεν  αξιοποιήθηκε  στην  εκπαιδευτική 
διαδικασία.  Η  σχέση  της  μουσικής  με  τις  άλλες  τέχνες  έχει  μακροχρόνια  ιστορία, 
παρόλα αυτά στον 21ο αιώνα συνεχίζεται η απομόνωσή της από τις άλλες τέχνες σε 
ό, τι αφορά στην μουσική παιδεία και εκπαίδευση. Η απομόνωση των τεχνών στερεί 
από  τα άτομα  την  πολύπλευρη αντίληψη  και  αφομοίωση  τους  και  ευνουχίζει  την 
δημιουργία ενός έργου τέχνης που θα ενεργοποιεί το σύνολο των αισθήσεων του. 
Αυτή  η  απομόνωση  στερεί  από  τα  άτομα  τη  μοναδικότητα  και  βάζει  παρωπίδες 
στην ελεύθερη έκφραση.  

  Η  ενσωμάτωση  της  συναισθητικής  εμπειρίας  θα μπορούσε  να  ενισχύσει  το  έργο 
της μουσικής εκπαίδευσης. Η βίωση και άλλων αισθητήριων ερεθισμάτων πέρα από 
αυτή  καθεαυτή  την  μουσική  ακρόαση,  θα  μπορούσε  να  απελευθερώσει  τον 
μουσικό  και  να  τον  μετατρέψει  σε  έναν  δημιουργό,  χωρίς  περιορισμούς.  Θα 
μπορούσε πριν από την μουσική εκτέλεση να υπάρχει αισθητηριακή προετοιμασία. 
Η ανάκληση μυρωδιών, άλλων συναφών ήχων, η δημιουργία φανταστικών εικόνων 
ή  ακόμη  και  η  ζωγραφική  αποτύπωση    είναι  λίγοι  από  τους  τρόπους  που  θα 
μπορούσαν να μας οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου μας ∙ που δεν είναι άλλος 
από την ελεύθερη έκφραση του καλλιτέχνη. Η διαδικασία αυτή αρχικά δεν θα είναι 
αυθόρμητη  και  θα  απαιτεί  προσπάθεια,  αλλά  στην  πορεία  θα  αποτελεί  μια 
κατάκτηση του καλλιτέχνη και δημιουργού.  

  Αν  μπορούσε  να  εξαχθεί  ένα  συμπέρασμα  από  το  ταξίδι  στο  μαγικό  χώρο  της 
συναισθησίας και να δείξε κάτι η εξερεύνηση αυτή, δεν θα ήταν κάτι άλλο από την 
ομορφιά της διαφορετικότητας που κρύβει ο καθένας μέσα του. Μια ομορφιά που 
επιτρέπει να «ακούει» κανείς όσα «βλέπει» και να «γεύεται» όσα «ακούει» με τόσο 
διαφορετικό  τρόπο  αποκαλύπτοντας  έτσι  μια  παλέτα  γεμάτη  από  αναμειγμένους 
ήχους, χρώματα, γεύσεις, αριθμούς και εικόνες που κρύβει... 
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