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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Για την παρούσα εργασία, ήταν το  ζήτημα της μουσικής ακοής 

γενικότερα και όχι το ζήτημα της Απόλυτης Ακοής  που με απασχόλησε 

αρχικά. Η ύπαρξη σωστής και οξυμένης ακοής σαν μια παράμετρος της 

μουσικής ακρόασης και εκτέλεσης, μπορεί   να υποστηρίξει άλλες 

παραμέτρους της μουσικής, όπως για παράδειγμα τη δεξιοτεχνία, την 

έκφραση, την κατανόηση και την απομνημόνευση. Η καλή μουσική 

ακοή, ως ένα άρτια σμιλευμένο μουσικό εργαλείο, μπορεί να 

επιταχύνει τις διαδικασίες, τις οποίες χρησιμοποιεί  ένας μουσικός για 

να φτάσει στο επιθυμητό στάδιο που αφορά την εκτέλεση, την 

επεξεργασία , την αποστήθιση, την ερμηνεία ή ότι άλλο έχει σαν στόχο. 

Η διαδικασία της ακουστικής αντίληψης έχει την δυνατότητα να 

επιτυγχάνεται εύκολα κάτω από πολλές διαφορετικές συνθήκες, μιας 

και είναι κατά βάση νοητική διαδικασία. Αυτή η ιδιότητα δίνει στο 

μουσικό τη δυνατότητα δουλέψει μαζί της χωρίς περιορισμούς, σε 

οποιοδήποτε χρόνο και χώρο και με όσους και όποιους τρόπους 

επιλέξει. 

Η Απόλυτη Ακοή είναι, κατά τη γνώμη μου, η τελειότατη μορφή 

μιας μουσικής ακοής, και παρ’όλες τις αντίθετες γνώμες που επιμένουν 

να την περιθωριοποιούν και να την απαξιώνουν κατά κάποιο τρόπο, θα 

επιθυμούσα την εύρεση μιας τέλειας μεθόδου που θα εγγυάται την 

απόκτηση της. 

Ευχαριστώ θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτρια μου κ.Μόνικα 

Ανδριανοπούλου για την σοφή υποστήριξη και την υπομονετική 

καθοδήγηση της. Ευχαριστώ επίσης την αγαπημένη μου καθηγήτρια 

μουσικής κ.Βούλα Τουλούδη για τις μεταφράσεις της και για την 
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πολύτιμη βοήθεια της στην εκπόνηση της εργασίας, και την Δ.ρ.Μαρία 

Βρακά καθώς η επικοινωνία μαζί της ήταν ιδιαίτερα παραγωγική και 

βοηθητική.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Για τους ανθρώπους που ασχολούνται  με τη μουσική το επίπεδο 

της ακοής είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι μέρος της 

καθημερινότητας τους και καταλαμβάνει σημαντικό χώρο στην 

καθημερινή τους εξάσκηση. Τα είδη της ακοής χωρίζονται σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες, στην Σχετική Ακοή και στην Απόλυτη Ακοή. Οι 

κάτοχοι της πρώτης κατηγορίας αποκωδικοποιούν τους μουσικούς 

ήχους με βάση έναν τόνο αναφοράς που τους δίνεται αρχικά.  

Χρησιμοποιούν δηλαδή τον συσχετισμό μεταξύ των φθόγγων και τις  

διαστηματικές μεταξύ τους σχέσεις. Οι κάτοχοι της δεύτερης 

κατηγορίας αναγνωρίζουν το τονικό ύψος κάθε φθόγγου χωρίς την 

ανάγκη κάποιου σημείου αναφοράς. Η  Απόλυτη Ακοή λοιπόν είναι η 

δυνατότητα να ακούει κανείς έναν απομονωμένο ήχο και να τον 

αναγνωρίζει. H σπανιότητα με την οποία εμφανίζεται η Απόλυτη  

Ακοή, την κάνει να θεωρείται από τους μουσικούς ως εξαιρετική και 

αξιοζήλευτη ικανότητα (Miyazaki 1992-1993,Ward 1999). Το ποσοστό 

εμφάνισης της υπολογίζεται σύμφωνα με τη βιβλιογραφία σε 

λιγότερο από το 0,1% του γενικού πληθυσμού (Profitα & Bidder 1988) 

και παραμένει χαμηλό ακόμα και μεταξύ των έμπειρων μουσικών 

(περίπου 5%).  

Πρέπει να αναφέρουμε πως ο όρος  Απόλυτη Ακοή δεν είναι 

γνωστός πριν τον 18ο αιώνα, καθώς δεν υπάρχει επίσης και ο όρος 

τονικό ύψος. Μέχρι τότε στη Δύση δεν υπήρχε ακριβής και παγκόσμια 

σχέση ανάμεσα στη  δυτική ευρωπαΪκή σημειογραφία και στο τονικό 

ύψος. Κατά συνέπεια δεν μπορούσε να ανιχνευθεί και η ικανότητα της 

Απόλυτης Ακοής σε άτομα που την κατείχαν αφού δεν μπορούσαν να 
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δώσουν μια λεκτική ετικέτα που να ισχύει επίσημα. Εξάλλου τα 

εκκλησιαστικά όργανα άλλαζαν κούρδισμα με κάθε αλλαγή 

θερμοκρασίας. Από την άλλη κάθε περίοδος στη μουσική, κατά 

παράδοση, χρησιμοποιούσε τις δικές της σταθερές. Είναι γνωστό το 

χαμηλό Baroque κούρδισμα όπου το Λα4 είναι συντονισμένο στα 425 

Hz, δηλαδή  3/5 του ημιτονίου χαμηλότερα  από ό,τι στη σύγχρονη  

μουσική (Βρακά  Μαρία ,2006). 

Συνεπώς η ιδέα πως ο εγκέφαλος μπορεί να συγκρατεί στη μνήμη 

του το ακριβές τονικό ύψος των φθόγγων άρχισε να αποκτά κάποια 

εγκυρότητα μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα (The New Grove Dictionary 

of Music and Musicians,1980). 

Aπό αυτήν την εποχή και μετά η ύπαρξη της Απόλυτης Ακοής 

απασχόλησε επιστήμονες από τους χώρους της Ψυχοακουστικής, της 

Νευρολογίας, της Μουσικής Εκπαίδευσης, της Εξελικτικής Ψυχολογίας, 

της Αρχιτεκτονικής, της Ηχοληψίας. 

Σκοπός  της συγκεκριμένης μελέτης είναι αρχικά να παρουσιάσω 

την Απόλυτη Ακοή και τις ιδιότητες της. Στη συνέχεια θα εξετάσω την 

πιθανότητα απόκτησης Απόλυτης Ακοής από κατόχους Σχετικής Ακοής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 

ΤΟ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ΑΥΤΙ  ΚΑΙ  Η  ΑΝΑΤΟΜΙΑ  ΤΟΥ 

Εικόνα 1.Εξωτερικό και εσωτερικό αυτί
1 

  Το αισθητήριο όργανο της ακοής, iτο αυτί περικλείεται από το 

κροταφικό οστό και διαιρείται σε τρία μέρη: 

Α )Το εξωτερικό αυτί, το οποίο αποτελείται από το ακουστικό πτερύγιο 

και τον έξω ακουστικό πόρο. 

Β)Το μέσο αυτί που περιλαμβάνει το τυμπανοσταριώδες σύστημα και 

την ευσταχιανή ακουστική σάλπιγγα. 

                                                           
1Aνακτήθηκε στις 16/6/2013 από την ιστοσελίδα: 

http://www.google.gr/search?q=%CF%84%CE%BF+%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%

89%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF+%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9&tbm=isch&tbo=u&

source=univ&sa=X&ei=GIK-UZbWGIaGswaplIAY&ved=0CDEQsAQ&biw=1024&bih=509 

 

http://www.google.gr/search?q=%CF%84%CE%BF+%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF+%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GIK-UZbWGIaGswaplIAY&ved=0CDEQsAQ&biw=1024&bih=509
http://www.google.gr/search?q=%CF%84%CE%BF+%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF+%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GIK-UZbWGIaGswaplIAY&ved=0CDEQsAQ&biw=1024&bih=509
http://www.google.gr/search?q=%CF%84%CE%BF+%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF+%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GIK-UZbWGIaGswaplIAY&ved=0CDEQsAQ&biw=1024&bih=509
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Γ)Το εσωτερικό αυτί που αποτελείται από τον κοχλία και τους 

ημικύκλιους σωλήνες (Σαρρής,2003). 

 

 

 

Εικόνα 2.Εξωτερικό  και εσωτερικό αυτί2.  

 ΠΩΣ ΑΚΟΥΜΕ; 

    Τα ηχητικά κύματα περνούν από το εξωτερικό αυτί στον ακουστικό 

πόρο. Ύστερα ακουμπούν στον τυμπανικό υμένα, κάνοντάς τον να 

αναπτύξει παλμικές δονήσεις. Αυτές οι δονήσεις ταξιδεύουν στο μέσο 

αυτί θέτοντας σε κίνηση τα οστάρια,- σφύρα, άκμων, αναβολέα. Οι 

δονήσεις συνεχίζουν την πορεία τους μέσω του κοχλία και βαθειά μέσα 

                                                           
2Aνακτήθηκε στις 16/6/2013 από την ιστοσελίδα: 

http://www.google.gr/search?q=%CF%84%CE%BF+%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%

89%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF+%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9&tbm=isch&tbo=u&

source=univ&sa=X&ei=GIK-UZbWGIaGswaplIAY&ved=0CDEQsAQ&biw=1024&bih=509 

 

http://www.google.gr/search?q=%CF%84%CE%BF+%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF+%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GIK-UZbWGIaGswaplIAY&ved=0CDEQsAQ&biw=1024&bih=509
http://www.google.gr/search?q=%CF%84%CE%BF+%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF+%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GIK-UZbWGIaGswaplIAY&ved=0CDEQsAQ&biw=1024&bih=509
http://www.google.gr/search?q=%CF%84%CE%BF+%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF+%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GIK-UZbWGIaGswaplIAY&ved=0CDEQsAQ&biw=1024&bih=509
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στο εσωτερικό αυτί, το οποίο περιέχει μια ρευστή δεξαμενή. Οι 

παλμικές δονήσεις ανιχνεύονται από τα τριχοφόρα κύτταρα, η διέγερση 

των οποίων έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νευρικών ωθήσεων. Τα 

νεύρα μεταφέρουν αυτές τις ωθήσεις στον εγκέφαλο όπου και 

αποκωδικοποιούνται ως ήχος (Ιατρική στον 21ο αιώνα,1999). 

  

 

 

Εικόνες 3,4,5.Η δομή του κοχλία.3 

                                                           
3Ανακτήθηκε στις 16/6/2013 από τις ιστοσελίδες: 

http://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF+%CF%

84%CE%BF%CF%85+corti&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Fqm_UYuPFsfHOa-

JgKgF&ved=0CDQQsAQ&biw=1024&bih=509 

http://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+corti&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Fqm_UYuPFsfHOa-JgKgF&ved=0CDQQsAQ&biw=1024&bih=509
http://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+corti&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Fqm_UYuPFsfHOa-JgKgF&ved=0CDQQsAQ&biw=1024&bih=509
http://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+corti&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Fqm_UYuPFsfHOa-JgKgF&ved=0CDQQsAQ&biw=1024&bih=509
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Ο κοχλίας είναι ένας ελικοειδής σωλήνας και μέσα σε αυτόν βρίσκεται 

το αισθητήριο όργανο της ακοής ή όργανο του Corti. Το όργανο της 

ακοής είναι ο κοχλίας, γιατί αυτός μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια του 

ήχου σε ηλεκτρικούς παλμούς. Η μετατροπή γίνεται από περίπου 

16.000 εξειδικευμένα κοχλιακά κύτταρα, τα τριχωτά κύτταρα του 

οργάνου του Κόρτι. Τους παλμούς αυτούς παραλαμβάνει το ακουστικό 

νεύρο και διαβιβάζει στον εγκέφαλο. Το αυτί στην ολότητά του παράγει 

το 85% της ενέργειας που το μυαλό μας δέχεται από τις αισθήσεις 

(Ιατρική στον 21ο αιώνα,1999). 

 

 

 

Εικόνα.6.  Το όργανο  του  CORTI.4 

                                                                                                                                                                      
 
4http://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF+%CF%

84%CE%BF%CF%85+corti&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Fqm_UYuPFsfHOa-

JgKgF&ved=0CDQQsAQ&biw=1024&bih=509 

 

http://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+corti&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Fqm_UYuPFsfHOa-JgKgF&ved=0CDQQsAQ&biw=1024&bih=509
http://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+corti&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Fqm_UYuPFsfHOa-JgKgF&ved=0CDQQsAQ&biw=1024&bih=509
http://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+corti&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Fqm_UYuPFsfHOa-JgKgF&ved=0CDQQsAQ&biw=1024&bih=509
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Εικόνα 7.Το όργανο του CORTI.5 

Το όργανο Corti αποτελεί το υποδεκτικό όργανο της ακοής, 

βρίσκεται στη βασική μεμβράνη του κοχλιακού πόρου και περιέχει 

αισθητήρια τριχοφόρα κύτταρα. 

Στο όργανο Corti οι φυσικές παλμικές δονήσεις ανιχνεύονται 

από τα αισθητήρια τριχοφόρα κύτταρα, η διέγερση των οποίων έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία νευρικών ώσεων. Τα νεύρα μεταφέρουν 

αυτές τις ώσεις στον εγκέφαλο, όπου και ερμηνεύονται ως ήχος. 

Ήχοι διαφορετικής συχνότητας διεγείρουν τριχοφόρα κύτταρα σε 

διαφορετικά σημεία του οργάνου Corti, επιτρέποντας μας να 

αντιλαμβανόμαστε τους περίπλοκους ήχους, όπως είναι ο λόγος και η 

μουσική (Ιατρική στον 21ο αιώνα). 

                                                           
5Ανακτήθηκε στις 16/6/2013 από την ιστοσελίδα: 

http://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF+%CF%

84%CE%BF%CF%85+corti&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Fqm_UYuPFsfHOa-

JgKgF&ved=0CDQQsAQ&biw=1024&bih=509 

 

http://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+corti&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Fqm_UYuPFsfHOa-JgKgF&ved=0CDQQsAQ&biw=1024&bih=509
http://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+corti&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Fqm_UYuPFsfHOa-JgKgF&ved=0CDQQsAQ&biw=1024&bih=509
http://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+corti&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Fqm_UYuPFsfHOa-JgKgF&ved=0CDQQsAQ&biw=1024&bih=509


 

13 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΑΚΟΗ 

2.1 Νευροφυσιολογία του εγκεφάλου 

Η Μάγδα Τσολάκη, Νευρολόγος-Ψυχίατρος-Καθηγήτρια 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σε συνέντευξη της σχετικά με την 

εγκεφαλική επεξεργασία των ήχων αναφέρει: 

’’Σημαντικός σταθμός στη διαδρομή των ακουστικών 

ερεθισμάτων από το τύμπανο του αυτιού μέχρι τον εγκέφαλο, είναι οι 

λεγόμενοι κοιλιακοί πυρήνες. Βρίσκονται στον εγκεφαλικό φλοιό και 

γειτνιάζουν με σημαντικούς αυτόνομους πυρήνες που αποτελούν 

κέντρα ρύθμισης της αναπνοής και κυκλοφορίας του αίματος. Πιθανώς 

λοιπόν να υπάρχει συντονισμός αυτών των γειτονικών πυρήνων,  

δηλαδή παράλληλη διέγερση: αυτό εξηγεί την αύξηση της συχνότητας 

της αναπνοής και του καρδιακού παλμού κατά την ακρόαση μιας 

γρήγορης μουσικής και αντίθετα την ελάττωση της καρδιακής και 

αναπνευστικής συχνότητας κατά την ακρόαση μιας αργής μουσικής. Να 

σημειώσουμε ότι αυτή η πρωταρχική επίδραση της μουσικής μέσω του 

ρυθμού συμβαίνει χωρίς τον έλεγχο της συνείδησης και αφορά όλους 

τους ανθρώπους. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η κατανόηση της διαδοχής των τόνων 

και της μουσικής αρχιτεκτονικής απαιτεί τη συμμετοχή υψηλής 

εξειδίκευσης ανώτερων κέντρων του εγκεφάλου. Η λειτουργία είναι 

συνειδητή και απαιτεί ακουστική παιδεία. Έτσι, ανάλογα με την 
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εκπαίδευσή μας και την παιδεία μας και λόγω της πλαστικότητας του 

εγκεφάλου, έχουμε την δυνατότητα να αναπτύσσουμε περιοχές του 

εγκεφάλου και να αποκτήσουμε αυτό που ονομάζουμε στην 

καθημερινή μας ζωή “εξειδίκευση”. 

Έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο Μc Guill στο Μόντρεαλ του 

Καναδά, έδειξε ότι γλωσσικά και μουσικά ερεθίσματα μπορούν να 

ακολουθούν διαφορετικές οδούς νευρωνικής αγωγής στον ανθρώπινο 

εγκέφαλο: μετά από σοβαρά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, πολλοί 

ασθενείς διατηρούν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται μουσικά 

κομμάτια και να τα αναπαράγουν, ενώ συγχρόνως έχουν χάσει την 

ικανότητα εκπομπής και κατανόησης του λόγου. 

Η μουσική παρέχει πληροφορίες σχεδόν για κάθε λειτουργία του 

νοητικού μας συστήματος, από την προσοχή, τη μνήμη και την 

αντίληψη της μορφής και του φόντου σε ένα σύνθετο ακουστικό 

ερέθισμα, μέχρι την πλαστικότητα του νευρικού μας συστήματος.  

Πολλές μελέτες λειτουργικής και ανατομικής αναδιοργάνωσης του 

εγκεφάλου των μουσικών το δείχνουν αυτό. Επομένως δεν μπορούμε 

να μιλάμε για κέντρα μουσικής. Το μόνο που μπορούμε να 

υποστηρίξουμε είναι ότι ακούμε μουσική κυρίως με το δεξί ημισφαίριο, 

ενώ παίζουμε μουσική(οι μουσικοί) κυρίως με το αριστερό ημισφαίριο, 

το ημισφαίριο των μεγάλων ταχυτήτων. Όμως και αυτή η γνώση δεν 

είναι απόλυτη. Εξαρτάται πώς παίζει κάποιος μουσική, ή πώς ακούει 

μουσική’’ (Τσολάκη ,2011). 

Ένα άλλο ερώτημα που τέθηκε στην κ.Τσολάκη είναι αν η 

μουσική έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ανατομικά τον εγκέφαλο και αν 
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όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες εγκεφαλικές δυνατότητες  για την 

εκμάθηση της μουσικής. 

Κατά την Τσολάκη η πλαστικότητα του εγκεφάλου είναι μερικώς 

εξαρτώμενη από την εμπειρία και επομένως ο ενήλικας εγκέφαλος,  

παρ’ότι ενήλικας, μπορεί να παρουσιάσει ευρεία αλλαγή στα 

νευρωνικά του κυκλώματα ανάλογα με την εμπειρία. Έτσι, ο τρόπος με 

τον οποίο μπορούμε να επαναδραστηριοποιήσουμε τους 

υπολειτουργούντες νευρώνες είναι η περιβαλλοντική διέγερση μέσα 

από ποικίλα προγράμματα εκπαίδευσης. Ερευνητικά δεδομένα του 

2006 σε ασθενείς με άνοια δείχνουν ότι η συστηματική άσκηση του 

εγκεφάλου μέσα από προγράμματα αποκατάστασης μπορεί να 

ενεργοποιήσει τους νευρώνες έτσι ώστε η νέα μάθηση να μεταβιβασθεί 

στην καθημερινή ζωή του ασκούμενου. 

Υπάρχει η άποψη ότι η μουσική συνδέεται με εγκεφαλικές 

διεργασίες ανωτέρου επιπέδου όπως η αντίληψη, η μάθηση, η μνήμη, η 

φαντασία, ότι προκαλεί συναισθηματικές αντιδράσεις, βελτιώνει την 

ικανότητα αντίληψης του τρισδιάστατου χώρου, καθώς και τη 

μαθηματική και λογική σκέψη. Ιδιαιτέρως όμως συνδέεται με τη 

γλωσσική ικανότητα, η οποία φαίνεται να συσχετίζεται με τη μουσική 

ικανότητα. Υπάρχουν αρκετοί μουσικοί που παρουσιάζουν ξεχωριστά 

υψηλές ικανότητες στη λεκτική μνήμη σε σύγκριση με άτομα που δεν 

ασχολούνται με τη μουσική. Ακόμα και οι ικανότητες προσοχής είναι 

πιο ανεπτυγμένες σε μουσικούς σε σύγκριση με άτομα που δεν έχουν 

μουσική παιδεία (Τσολάκη ,2011). 
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Φαίνεται λοιπόν πως η ικανότητα για τη μουσική σε έναν 

άνθρωπο εξαρτάται από τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος σε 

συνδυασμό με τα γονίδια που κληρονομεί. Για παράδειγμα σε ένα σπίτι 

μουσικών είναι πιθανό τα παιδιά να προσανατολιστούν προς την 

μουσική  και εξ’ αιτίας της συνεχούς επαφής τους με την μουσική αλλά 

πιθανώς και εξ αιτίας του γονιδιώματός τους. 

2.2 Απόλυτη Ακοή και γενετική 

Οι περιοχές του εγκεφάλου που ευθύνονται για την αναγνώριση 

του τονικού ύψους, μελετήθηκαν από τους επιστήμονες, μέσω 

νευροαπεικονιστικών μεθόδων. Παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις  στις 

περιοχές αυτές σε μουσικούς με απόλυτη και χωρίς απόλυτη ακοή κατά 

τη διάρκεια της προσπάθειας των υποκειμένων να επεξεργαστούν τους 

ήχους. Με τη χρήση της τομογραφίας  εκπομπής ποζιτρονίων(PET)  

μέτρησαν τη ροή του αίματος, κατά την διάρκεια της  έκθεσης των 

μουσικών σε ήχους με συγκεκριμένο ύψος. Η ακρόαση τους 

δημιουργούσε σε όλους τους μουσικούς παρόμοια σχήματα 

εγκεφαλικής ενεργοποίησης στις κροταφικές περιοχές, οι οποίες είναι 

υπεύθυνες για την επεξεργασία των εισερχόμενων ήχων (Zattore and 

al.1998). 

Υπάρχει όμως μια διαφοροποίηση  στις  περιοχές του εγκεφάλου, 

που  ενεργοποιούνται στα άτομα με σχετική και με απόλυτη ακοή. Η 

πίσω ραχιοπλάγια  περιοχή του αριστερού μετωπιαίου λοβού, η οποία 

συνδέεται με τις συσχετίσεις  που δημιουργούνται κατά τη 

συντελεστική μάθηση, παρουσίασε ιδιαίτερη ενεργοποίηση στους 

κατόχους Απόλυτης Ακοής, όταν τους ζητήθηκε να ονομάσουν 
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μεμονωμένους φθόγγους. Η ίδια περιοχή ενεργοποιήθηκε στους 

κατόχους Σχετικής Ακοής όταν τους ζητήθηκε  να ονομάσουν 

διαστήματα. Η κάτω περιοχή του δεξιού μετωπιαίου λοβού, η οποία 

σχετίζεται με την εργαζόμενη μνήμη, δεν παρουσίασε καμμία      

ενεργοποίηση στους κατόχους της Απόλυτης Ακοής, όταν τους ζητήθηκε  

να ονομάσουν διαστήματα φθόγγων. Αυτό  προφανώς γιατί δεν 

ασχολούνται καθόλου με την διαστηματική σχέση των φθόγγων αλλά 

με τους ήχους  ως μεμονωμένα ερεθίσματα. Η ίδια περιοχή 

ενεργοποιήθηκε στους κατόχους Σχετικής Ακοής όταν τους ζητήθηκε να 

ονομάσουν διαστήματα φθόγγων. Στην ουσία δηλαδή τα άτομα που δεν 

έχουν Απόλυτη Ακοή,  χρησιμοποιούν και τα δύο ημισφαίρια για την 

επεξεργασία των διαστηματικών σχέσεων (Zattore and al.1998). 

Όσον αφορά τώρα την ανατομία κάποιων περιοχών του 

κροταφικού λοβού και συγκεκριμένα του κροταφικού πεδίου(planum 

temporale), παρατηρείται μεγαλύτερη ασυμμετρία της περιοχής αυτής 

ανάμεσα στον αριστερό και στον δεξιό κροταφικό λοβό στους 

μουσικούς κατόχους Απόλυτης Ακοής από ότι στους κατόχους Σχετικής 

Ακοής. Η ασυμμετρία οφείλεται στο ότι η επιφάνεια του δεξιού   

κροταφικού πεδίου του δεξιού κροταφικού λοβού είναι μικρότερη   

στους μουσικούς κατόχους Απόλυτης Ακοής από ότι σε άλλους 

μουσικούς (Keenan et al,2001). 

Η ιδιότητα της Απόλυτης Ακοής χρησιμοποιεί και την μνήμη, και 

μάλιστα  τους ίδιους σχεδόν μηχανισμούς μνήμης που 

χρησιμοποιούνται στην εκμάθηση γλώσσας ή σε οποιοδήποτε άλλο 

τύπο ‘’εξαρτημένης μάθησης’’(conditional associative learning). 

Εξαρτημένη μάθηση στην περίπτωση  της  Απόλυτης  Ακοής σημαίνει τη 
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διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται   η ικανότητα  να επαναφέρεται 

στη μνήμη ο συσχετισμός  ανάμεσα στο ηχητικό ερέθισμα και στη 

λεκτική ετικέτα του με επιτυχημένο αποτέλεσμα. Ο Levitin υποστηρίζει 

πως η Απόλυτη Ακοή συνίσταται σε δύο ξεχωριστές ικανότητες: Την 

απομνημόνευση και την πρόσαψη λεκτικής ετικέτας στο τονικό ύψος 

(Levitin, 1994-1999). Σε κάποιες περιπτώσεις εναλλακτικά αντί για 

ονομασία, το τονικό ύψος μπορεί  να συσχετιστεί με κάποιο χρώμα 

(χρωματοαισθησία) και η Απόλυτη Ακοή ενισχύεται συνδέοντας 

μουσικούς τόνους με χρώματα (Peacock,1984-5;Rogers,1987). H 

Απόλυτη Ακοή μπορεί να ενισχυθεί επίσης με τη σχέση με άλλες 

γνωστικές ή αντιληπτικές παραμέτρους (Zatorre and Beckett,1989). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΟΗ 

1.ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

Σε μια έρευνα του Graham Welch βρίσκουμε πως η Απόλυτη Ακοή 

εμφανίζεται σε μεγάλο ποσοστό μεταξύ των ανθρώπων με προβλήματα 

όρασης (Welch,G.1988).Συγκεκριμένα μετά από τη χρήση τεστ 

ανίχνευσης της Απόλυτης Ακοής βρέθηκε ότι 22 στους 34 ήταν κάτοχοι 

της ιδιότητας, παρόλο που ο μέσος όρος ηλικίας κατά την οποία ξεκινά 

η μουσική εκπαίδευση σ’αυτήν την κατηγορία ανθρώπων είναι πιο 

όψιμος συγκριτικά  με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ο αριθμός αυτός 

είναι πολύ υψηλός, και αποδεικνύει πως η ιδιότητα μπορεί να 

αναπτυχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό κάτω από ειδικές συνθήκες. Μία 

πιθανή εξήγηση είναι πως στα άτομα αυτά ενισχύονται όλες οι άλλες 

αισθήσεις και ιδιαίτερα η ακοή. Εγκεφαλογραφήματα σε τυφλούς 

μουσικούς με Απόλυτη Ακοή που ξεκίνησαν τη μουσική τους 

εκπαίδευση σε πιο όψιμη ηλικία από βλέποντες  μουσικούς με Απόλυτη 

Ακοή έδειξαν μια μεταβλητότητα στην ασυμμετρία του κροταφικού 

πεδίου. Αν τη συγκρίνουμε με  την αυξημένη ασυμμετρία της αριστερής 

πλευράς του εγκεφάλου σε βλέποντες μουσικούς με Απόλυτη Ακοή 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι νευρικοί μηχανισμοί που έχουν 

σχέση με την ιδιότητα αυτή θα μπορούσαν να διαφέρουν στα άτομα με 

όραση και χωρίς όραση (Hamilton R., Pascual-Leone A.& Schlaug 

G.2004). 
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2.ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ WILLIAMS 

Tο σύνδρομο Williams είναι ένα σύνδρομο αναπτυξιακής 

καθυστέρησης. ’Ενα τεστ Απόλυτης Ακοής σε άτομα με αυτό το 

σύνδρομο, έδειξε ένα υψηλό ποσοστό επιτυχίας, περίπου στα 

97%,παρόλο που ελάχιστο ποσοστό είχε λάβει συστηματική μουσική 

εκπαίδευση (Lenhoff,2001).To φαινόμενο αυτό εξηγείται με τη θεωρία 

που υποστηρίζει πως η Απόλυτη Ακοή πρέπει να ασκηθεί στον άνθρωπο 

μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία (μέχρι το τέλος της κρίσιμης περιόδου), 

ειδάλλως η φυσιολογική ανάπτυξη του ανθρώπου οδηγεί στο να 

αναλαμβάνουν στη συνέχεια άλλες γνωστικές διεργασίες αντίληψης 

του τονικού ύψους. Αυτές ενισχύουν  την χρήση και την ανάπτυξη 

σχετικής ακοής και εμποδίζουν ή παρακωλύουν την πιθανή εμφάνιση 

της Απόλυτης Ακοής. Στη συγκεκριμένη ασθένεια η καθυστέρηση 

ανάπτυξης δεν επιτρέπει να λαμβάνουν χώρα άλλες γνωστικές 

διεργασίες αντίληψης, οι οποίες ενισχύουν την εμφάνιση της Σχετικής 

Ακοής, έτσι λοιπόν υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα  να καλλιεργηθεί η 

Απόλυτη Ακοή σε αυτά τα άτομα. Σύμφωνα με αυτήν την θεωρία πάντα, 

τα άτομα με σύνδρομο Williams μπορούν  να εμφανίσουν Απόλυτη 

Ακοή, ανεξάρτητα από την ηλικία στην οποία ξεκίνησαν τη συστηματική 

ενασχόληση τους με τη μουσική (Levitin,2005). 

3.ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ 

Τα παιδιά με αυτισμό αποτελούν επίσης μια κατηγορία στην 

οποία έχει σημειωθεί υψηλό ποσοστό επιτυχίας σε τεστ που 

διερευνούν την λειτουργία Απόλυτης Ακοής. Επιπλέον ενήλικες με 

αυτισμό και γονείς παιδιών με αυτισμό απάντησαν σημαντικά γρήγορα 

στις ερωτήσεις (Baron-Cohen &Hammer,1997). Ενδιαφέρον 
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παρουσιάζει το γεγονός πως το ταλέντο των περισσοτέρων ατόμων με 

αυτισμό είναι η μουσική (Rimland & Fein,1988). 

Τα άτομα με τις ασθένειες αυτές που έχουν σχέση με τις 

λειτουργίες του εγκεφάλου, παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά 

Απόλυτης Ακοής δίνοντας την ένδειξη πως η ιδιότητα αυτή έχει άμεση 

σχέση με το ρυθμό και το βαθμό της νοητικής ανάπτυξης , συσχετίζεται 

και αλληλεπιδρά με άλλες νοητικές λειτουργίες και είναι ευάλωτη και 

ευμετάβλητη στη συνύπαρξή της με άλλες εγκεφαλικές λειτουργίες.  

Γενικότερα,  η Απόλυτη Ακοή είναι μια καθαρά εγκεφαλική ικανότητα 

που εξαρτάται από αρκετές  παραμέτρους, πολλές από τις οποίες μας 

είναι άγνωστες ακόμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 

OI  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚEΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΚΟΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ 

Παρόλο που χωρίσαμε σε δύο κατηγορίες τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος (ανεξάρτητα αν είναι μουσικός η όχι) τον 

ήχο, στην πραγματικότητα αρκετές φορές οι κάτοχοι της Σχετικής Ακοής 

παρουσιάζουν ιδιότητες της Απόλυτης Ακοής αλλά και αντίστροφα. Οι 

κάτοχοι Σχετικής Ακοής κάτω από κάποιες διαφορετικές και 

συγκεκριμένες για τον καθένα συνθήκες παρουσιάζουν ΄΄συμπτώματα’’  

Απόλυτης Ακοής τα οποία όμως διαφέρουν ποιοτικά από τα αντίστοιχα 

των  κατόχων της γνήσιας Απόλυτης Ακοής. Η διαφορετικότητα και η 

υποκειμενικότητα στον τρόπο μουσικής εξάσκησης, στον τρόπο 

αντίληψης, στις μουσικές εμπειρίες και στο μουσικό περιβάλλον που 

έχει ανατραφεί (και βρίσκεται) ο κάθε μουσικός αλλά και κάθε 

άνθρωπος γενικότερα, συντελούν στο να γίνονται μερικές φορές 

δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ Σχετικής και Απόλυτης Ακοής 

(Levitin,1994). 

Στην πλειοψηφία τους οι έρευνες για την ύπαρξη και την 

λειτουργία της Απόλυτης Ακοής γίνονται σε ομάδες που τα μέλη τους 

έχουν σαν κοινό γνώρισμα την ίδια μουσική κουλτούρα ή την ίδια  

εθνικότητα αλλά μπορεί να διεξάγονται και σε ευρύτερες ομάδες με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το φαινόμενο της Απόλυτης Ακοής μπορεί 

να υπάρχει σε κάθε μουσικό πολιτισμό έστω κι αν δεν έχει 

ανακαλυφθεί η ύπαρξη του. Μπορεί επίσης να υπάρχει σε κάθε 

μουσικό σύστημα εκτός από το δυτικό ευρωπαϊκό συγκερασμένο 

μουσικό τονικό σύστημα και δεν αφορά κάποια συγκεκριμένη μουσική 
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κουλτούρα. Εξάλλου η ακοή σαν μία από τις αισθήσεις του ανθρώπου 

προϋπήρχε της μουσικής, και μάλιστα η τελευταία επινοήθηκε από τον 

άνθρωπο με βάση όλες τις δυνατότητες  που υπάρχουν στην θαυμαστή 

αυτή αίσθηση. Απόδειξη  είναι η ύπαρξη τόσων πολλών διαφορετικών 

μουσικών πολιτισμών, σε πολλές από τις οποίες χρησιμοποιούνται και 

μεσοδιαστήματα, υποδιαιρέσεις του τόνου. Το ανθρώπινο αυτί είναι εκ 

φύσεως ικανό να επεξεργαστεί, και να απομνημονεύσει όλους αυτούς 

τους ήχους με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.  

Έρευνες μπορεί να διεξαχθούν σε ομάδες από άτομα που έχουν 

λάβει μουσική εκπαίδευση ή  που δεν έλαβαν ποτέ ή από μεικτές 

ομάδες που αποτελούνται από μουσικούς και μή. Οι μουσικές γνώσεις 

αν και διευκολύνουν την διάγνωση της ύπαρξής της Απόλυτης Ακοής, 

εντούτοις δεν είναι καθοριστικές για την δημιουργία και την λειτουργία 

της. 

  Ένα τέτοιο τεστ που διερευνούσε την ύπαρξη Απόλυτης Ακοής 

ανεξάρτητα από εθνικότητα και μουσική κουλτούρα είναι αυτό που 

αναφέρεται στους Ross and al. (2004). Από τα υποκείμενα δεν ζητήθηκε 

να έχουν μουσικές γνώσεις, κι ούτε χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουν 

συμβατική μουσική ορολογία. Στο τεστ αυτό  δύο ισάριθμες ομάδες, με 

Σχετική Ακοή και με Απόλυτη Ακοή άκουσαν  μια σειρά από τυχαίες 

νότες, οι οποίες δεν σχημάτιζαν μεταξύ τους κάποιο μουσικό νόημα η  

μελωδική φράση. Πριν τους ζητηθεί όμως να αναπαράγουν τις νότες 

αυτές με τη φωνή τους, παρεμβάλλεται ένα άλλο σύνολο από 4-7 

συνεχόμενες νότες. Οι κάτοχοι Απόλυτης Ακοής κατόρθωσαν να 

απομνημονεύσουν και να αναπαράγουν σωστά το αρχικό σύνολο, ενώ 

για τους  κατόχους Σχετικής Ακοής οι 4-7 παρεμβαλλόμενες νότες ήταν 



 

24 
 

αρκετές για να καταστρέψουν εντελώς την αρχική ακουστική 

αποτύπωση στη μνήμη (David A.Ross and al.,2004). Αποδεικνύεται εδώ 

πως οι κάτοχοι Σχετικής Ακοής χρησιμοποιούν ένα είδος 

βραχυπρόθεσμης μνήμης που συγκρατεί τον αρχικό ήχο και στη 

συνέχεια επεξεργάζεται σε σχέση με αυτόν όλους τους υπόλοιπους που 

ακολουθούν. Παρόλα αυτά ένας  κάτοχος Σχετικής Ακοής, μπορεί να 

θυμάται για πάντα διαστηματικές σχέσεις, μελωδικές αρμονικές, και 

γενικά μπορεί να συγκρατεί στη μνήμη του ό,τι υλικό χρειάζεται για την 

επεξεργασία της μουσικής. Φυσικά αυτό γίνεται μετά από μουσική 

εκπαίδευση και εξάσκηση. O κάτοχος  Απόλυτης Ακοής χρησιμοποιεί, 

αντιθέτως, μακροπρόθεσμη μνήμη, ένα είδος φωτογραφικής 

‘’εντατικοποιημένης’’ μνήμης δηλαδή, όπου έχει ‘’φωτογραφήσει’’ τις 

συχνότητες κάθε μουσικού φθόγγου (Nazaikinski,1993). 

Οι κάτοχοι Απόλυτης και Σχετικής Ακοής έχουν νευροανατομικές 

διαφορές στον εγκέφαλο σε θέματα που αφορούν τα συστήματα της 

κύριας και συνδετικής μνήμης. Οι πρώτοι χρησιμοποιούν για 

παράδειγμα τη μακροπρόθεσμη μνήμη ακόμα κι όταν ακούσουν μια 

σειρά από φθόγγους και στη συνέχεια  ξανακούσουν αυτή τη σειρά σε 

μεταφορά. Το είδος αυτό της μακροπρόθεσμής μνήμης το 

χρησιμοποιούν και στις δυο περιπτώσεις, λόγω του ότι δεν χρειάζεται 

να συγκρίνουν τις δυο σειρές μεταξύ τους, όπως θα έκαναν οι κάτοχοι 

Σχετικής Ακοής σε μια τέτοια περίπτωση, οι οποίοι θα ενεργοποιούσαν 

την κύρια μνήμη (Zatorre,2003). 

Ο Cotsdiner (1993)υποστηρίζει πως τα  ακουστικά εγκεφαλικά 

κέντρα είναι πιο ανεπτυγμένα στους κατόχους της Απόλυτης Ακοής 

(Cotsdiner,1993). Δεν είναι όμως ένα είδος ακουστικής ευαισθησίας 
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αλλά ακουστικής μνήμης μας λέει  ο Κaufman (1947). Πρέπει να 

υπάρχει ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό στον κάθε φθόγγο, μια 

διαφορετική φυσιογνωμία που διακρίνει ο κάτοχος Απόλυτης Ακοής. Αν 

ήξεραν όσοι δεν διαθέτουν  Απόλυτη Ακοή τι έπρεπε να διακρίνουν 

στον ήχο τότε ίσως θα μπορούσαν όλοι να αποκωδικοποιούν τους 

ήχους με μεγάλη ευκολία χωρίς τόνο αναφοράς αφού ο καθένας ήχος 

έχει μια δική του προσωπικότητα. Κάθε ήχος έχει εκτός από τo ύψος και 

το δικό του ξεχωριστό μουσικό ‘’σώμα’’(Kohler,1915). Ο ήχος εκτός από 

τις πέντε ιδιότητες (ύψος, ένταση, διάρκεια, χροιά και ηχοτοπική 

μορφή6 )τις οποίες αναγνωρίζουν οι μη έχοντες Απόλυτη Ακοή, διαθέτει 

και μια έκτη ιδιότητα. Αυτήν ακριβώς τη διαφορετική ιδιότητα 

αντιλαμβάνονται μόνο οι κάτοχοι της Απόλυτης Ακοής, οι οποίοι 

μπορούν να συλλέγουν και να συγχωνεύουν όλα τα χαρακτηριστικά  

στοιχεία του ήχου κατά την ακρόαση του (Brentano,1907). Το ύψος 

είναι το χαρακτηριστικό που είναι μοναδικό για κάθε ήχο και αυτό 

καθορίζεται από το μήκος κύματος που δημιουργεί. Οι κάτοχοι 

Απόλυτης Ακοής έχουν την ικανότητα να θυμούνται με ακρίβεια αυτήν 

την συχνότητα των μουσικών φθόγγων. Η μονάδα μέτρησης της 

συχνότητας είναι τα  Hz, τα οποία δηλώνουν τον ακριβή αριθμό 

ταλαντώσεων του ηχητικού κύματος σε ένα δευτερόλεπτο.  Δύο 

φθόγγοι που έχουν σχέση ημιτονίου έχουν διαφορά μεταξύ τους 40 

mHz και μια τέτοια διαφορά γίνεται εύκολα αντιληπτή  από το 

ανθρώπινο αυτί (Garbuzof,1948).  Οι κάτοχοι Απόλυτης Ακοής μπορούν 

να αποκωδικοποιήσουν μουσικούς φθόγγους  με απόκλιση  20-60 

εκατοστά του τόνου (Rakowski and Morawska-Bungeler,1987). Στους 

                                                           
6
 Ηχοτοπική μορφή του ήχου:βασική έννοια που περιγράφει την ακουσματική-ακουστική σχέση που 

διαμορφώνεται μεταξύ του παρατηρητή και του περιβάλλοντος στην κλίμακα στην οποία 
αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος (Berzanski,2000). 
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νευρώνες του εγκεφάλου τους αποκωδικοποιούν τη συχνότητα με τη 

βοήθεια τονικού κέντρου που έχει αποθηκεύσει την συχνότητα των 

φθόγγων με τους οποίους έχει έλθει σε επαφή παλαιότερα το άτομο   

(Pavlof,1952). Παρ’όλα  όλα αυτά στους κατόχους  της Απόλυτης Ακοής 

εμφανίζονται  συνήθως λάθη στη διάκριση οκτάβας (Miyazaki,1998) 

καθώς επίσης και στη διάκριση ημιτονίου (Terhard and Ward,1982) 

Μουσικοί με Σχετική και με Απόλυτη Ακοή εμφανίζουν σημαντική 

βελτίωση στην αποκωδικοποίηση των φθόγγων από την εξάσκηση σε 

έναν συγκεκριμένο τονικό χώρο, από την επιβλητική ύπαρξη μιας 

τονικότητας που δίνει στον κάθε φθόγγο έναν συγκεκριμένο ρόλο μέσα 

σε αυτήν και δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους  

(Sechenov,1952).  

Το φαινόμενο της  Απόλυτης μνήμης υπάρχει στη φύση. Τα 

πουλιά που κελαηδούν (Hulse, Cynx and Humpal,1984), οι λύκοι 

(Tooze,Harington and Fentress,1990)και οι μαϊμούδες (D’Amato,1987-8) 

επιδεικνύουν μνήμη Απόλυτου τόνου. 

Παρ’όλες όμως τις προσπάθειες των ερευνητών δεν έχει βρεθεί 

ακόμα ο τρόπος και μια καθαρή εικόνα για το πώς επεξεργάζεται ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος τη μουσική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΗΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΟΗΣ 

 Οι απόψεις των επιστημόνων πάνω στο θέμα της αιτίας και του 

τρόπου της εμφάνισης της Απόλυτης Ακοής είναι πολλές και 

αντικρουόμενες σε αρκετά σημεία. 

O Meyer (1899)και οι συνεργάτες του εξασκήθηκαν αρχικά στην 

αναγνώριση μουσικών τόνων και βασισμένοι στη σταθερή βελτίωση της 

ικανότητας αποκωδικοποίησής τους, υποστήριξαν πως η Απόλυτη Ακοή 

είναι μια επίκτητη ικανότητα. Αυτή είναι η πρώτη επίσημη μελέτη και 

καταλήγει στο συμπέρασμα πως η εμφάνιση του φαινομένου αυτού 

αλλά και το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται σε κάθε άτομο προσδιορίζεται 

από το βαθμό εξάσκησης (Meyer,1899). Η θεωρία του Μeyer δέχτηκε 

κριτική από συναδέλφους του (Cuddy,1968; Brady,1970).  

Μια θεωρία παραθέτει ως αιτία εμφάνισης της Απόλυτης Ακοής 

τους κληρονομικούς παράγοντες, ανεξάρτητα από τη μουσική εμπειρία 

(Baharloo and al.,1998). Πρόσφατες διατριβές παρείχαν πειστικές 

αποδείξεις  πως η αληθινή Απόλυτη Ακοή έχει ένα γενετικά 

καθορισμένο συστατικό (David .A.Ross and al.2004).  

Μια  δεύτερη θεωρία προτείνει πως για την ανάπτυξη της 

Απόλυτης Ακοής χρειάζεται ένας συγκεκριμένος  τρόπος μουσικής 

εκπαίδευσης στην κρίσιμη περίοδο μέχρι την ηλικία των 9 

ετών(Chin,2003). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή η κρίσιμη περίοδος είναι 

η ηλικία κατά την οποία ένα συγκεκριμένο είδος εμπειρίας έχει πολύ 

πιο αποφασιστική επίδραση στην ανάπτυξη μιας συμπεριφοράς ή 

ικανότητας από ό,τι θα είχε σε κάποια άλλη στιγμή (Bialy,Brier,Symons 



 

28 
 

&Littman,2001), χάρη στις εγκεφαλικές συνάψεις. Δημιουργούνται 

δηλαδή εγκεφαλικές συνδέσεις, μέσω των εμπειριών, χάρη στην 

ευπλαστότητα7iiτου εγκεφάλου ,και σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, αυτό 

συμβαίνει μόνο στην κρίσιμη ηλικία. Γι΄αυτό πρέπει όσο γίνεται πιο 

νωρίς να ξεκινήσει η μουσική εκπαίδευση (Chin,2003, Miyazaki 1988, 

Sergeant 1969). 

 Για την κρίσιμη βέβαια περίοδο και τη σχέση της με την Απόλυτη 

Ακοή υπάρχουν πάλι μερικές αντικρουόμενες θεωρίες, οι οποίες 

προσπαθούν να εξηγήσουν το μικρό ποσοστό με το οποίο εμφανίζεται η 

ιδιότητα αυτή. 

Μια θεωρία σχετικά με τη σημασία της κρίσιμης περιόδου είναι 

πως όλοι γεννιόμαστε με Απόλυτη Ακοή, στην πορεία όμως ο τρόπος 

επεξεργασίας των πληροφοριών αλλάζει. Σε μια πρόσφατη έρευνα οι 

Safran  και Grienpentog (2001) εξέτασαν άμεσα την υπόθεση πως 

υπάρχει μια αναπτυξιακή αλλαγή στην επεξεργασία του τόνου. Οι 

συμμετέχοντες ήταν εκτεθειμένοι σε μια σειρά από συνεχόμενους 

ήχους διάρκειας  τριών λεπτών. Οι ήχοι αυτοί δε συμμορφώνονταν  με 

καμία από τις συμβάσεις της Δυτικής ευρωπαϊκής μουσικής. Τα 

αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν πως, ενώ οι ενήλικες 

βασίστηκαν στο συσχετισμό των ήχων για την αποκωδικοποίηση των 

φθόγγων, αντιθέτως τα νήπια ηλικίας 8 μηνών χρησιμοποίησαν την 

Απόλυτη Ακοή. Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της ζωής, 

σύμφωνα με σχετική έρευνα, η θεμελιώδης συχνότητα του κλάματος 

των βρεφών σταθεροποιείται σε ένα τονικό ύψος και δεν μετατοπίζεται 

παραπάνω από ένα ημιτόνιο (Wermke and al.,2002). Αυτά τα 

                                                           
7
 O όρος είναι δανεισμένος από το άρθρο της Δ.Κόνιαρη,’’Απόλυτη Ακοή:σύντομη ανασκόπηση στο 

μύθο και την πραγματικότητα’’.Μουσικοπαιδαγωγικά,τεύχος 2,σ.σ.42-49. 
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αποτελέσματα δηλώνουν πως η Απόλυτη Ακοή είναι ο κυρίαρχος 

τρόπος επεξεργασίας στην αρχή της ζωής και ίσως μια λιγότερο ώριμη 

νοητικά ικανότητα που αργότερα κατά την διάρκεια της ανάπτυξης 

υποσκελίζεται από την πιο χρήσιμη ικανότητα συσχετισμού των ήχων 

(Safran and al.,2005). 

Η αλλαγή από την απόλυτη στη σχετική επεξεργασία των 

μουσικών πληροφοριών, και συγκεκριμένα στην επεξεργασία του 

τονικού ύψους, οφείλεται ίσως και στην προσχολική μουσική 

εκπαίδευση που εστιάζει στο συσχετισμό των στοιχείων της μουσικής. 

Στο επίπεδο του λόγου  συμβαίνει, σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, κάτι 

ανάλογο. Ως προς τις εξαιρέσεις που αφορούν σε άτομα που έχουν 

Απόλυτη Ακοή σε όλη τους τη ζωή, η εξήγηση ίσως είναι πως σε αυτά  

δεν συντελούνται οι αλλαγές στον τρόπο επεξεργασίας της μουσικής, 

αλλά ίσως να  βοηθάει και μια γενετική προδιάθεση. 

Η ικανότητα της Απόλυτης Ακοής μπορεί να υπάρχει σε 

λανθάνουσα μορφή σε όλους μας αλλά να μην εξελιχθεί εξαιτίας του 

περιβάλλοντος και των συνθηκών που μεγαλώνουμε. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της προδιάθεσής μας να απομνημονεύουμε τα τονικά ύψη 

είναι αυτό των ανθρώπων που μιλούν τις τονικές γλώσσες σε χώρες της 

Αφρικής και της Ασίας. Στους πολιτισμούς αυτούς η σημασία των 

λέξεων εξαρτάται από το τονικό ύψος που χρησιμοποιεί ο ομιλητής 

(Βρακά Μαρία,2006). Τα παιδιά των πολιτισμών αυτών από τη νηπιακή 

κιόλας ηλικία μαθαίνουν να συσχετίζουν τα τονικά ύψη με τις διάφορες 

σημασίες των λέξεων. Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιούν το 

κυρίαρχο  για τη γλώσσα ημισφαίριο του εγκεφάλου τους, που στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι το αριστερό, όπως και στα άτομα με 
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Απόλυτη Ακοή. Σε ένα τεστ που υποβλήθηκαν οι κάτοχοι της 

ταϊλανδέζικης γλώσσας φάνηκε η ενεργοποίηση του αριστερού 

εγκεφαλικού ημισφαιρίου τους κατά τη διάρκεια που άκουσαν ή 

κλήθηκαν να παράγουν ταϊλανδέζικες λέξεις. Όταν οι λέξεις αυτές 

πέρασαν από φίλτρο που έκοβε τις υψηλές συχνότητες, η ενεργοποίηση 

αυτή εξαφανίστηκε (Gandour and al.,1998). 

   Από μια εντελώς αντίθετη πλευρά υπάρχει η θεωρία που 

υποστηρίζει πως  όλοι γεννιόμαστε με σχετική ακοή, και μόνο ελάχιστοι 

άνθρωποι αποκτούν την Απόλυτη Ακοή, πριν από το τέλος της κρίσιμης 

περιόδου. Και σε αυτή τη  θεωρία υπάρχει βέβαια ο παράγοντας της 

γενετικής προδιάθεσης. Η σημασία της κρίσιμης περιόδου στην 

απόκτηση της Απόλυτης Ακοής αναφέρθηκε πρώτα από τον Copp 

(1916). Αφού απέδειξε ότι το να δίνει κανείς ονόματα σε δοσμένα 

τονικά ύψη ήταν κάτι που τα παιδιά μπορούσαν εύκολα να κάνουν, 

πρότεινε την εκπαίδευση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας που θα 

έχει ως στόχο την απόκτηση της Απόλυτης Ακοής. Αντιμετωπίζοντας την 

Απόλυτη Ακοή ως μια έμφυτη ικανότητα,  ο Copp παρατήρησε πως η 

δεξιότητα αυτή εύκολα μπορεί να χαθεί αν δεν εντοπιστεί και δεν 

αναπτυχθεί (Copp,1916).  

Μια περίπτωση που ίσως να είναι συνδυασμός κληρονομικότητας 

και κατάλληλης εκπαίδευσης είναι ίσως οι ασιατικής καταγωγής 

πολιτισμοί, στους οποίους βρίσκουμε αρκετά μεγαλύτερα ποσοστά 

Απόλυτης Ακοής  από άλλες περιοχές (Gregersen and al.,2000). Tα 

παιδιά αυτών των πολιτισμών  λαμβάνουν μουσική εκπαίδευση σε 

μικρότερη ηλικία απ’ ό,τι τα παιδιά μη ασιατικής καταγωγής και 

μάλιστα ειδική εκπαίδευση που προωθεί την ανάπτυξη της Απόλυτης 
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Ακοής. Η εκμάθηση της Ιαπωνικής γλώσσας προάγει και τη μουσική 

εκπαίδευση σε αντίθεση με τη σημειογραφία της Ευρωπαϊκής μουσικής 

που απαιτεί εκπαίδευση έξω από τη σχολική διδακτέα ύλη. Στην 

Ιαπωνία τα παιδιά μαθαίνουν στο σχολείο τουλάχιστον δύο είδη 

γλωσσολογικών συμβόλων για την αναπαράσταση ήχων :α) την 

ονοματοποιία ή μίμηση και β) τη μουσική μνημονική (Βρακά ,2006). 

Ο Teplov (1947)επίσης, διαπιστώνει στην έρευνα του πως 

υπάρχει μια γενετική προδιάθεση σε κάποιους ανθρώπους που ευνοεί 

την ευαισθησία στη μουσική και στα επιμέρους στοιχεία της. Αν  

βρεθούν σε ένα περιβάλλον στο οποίο ευνοείται αυτή η ευαισθησία και 

αποκομίσουν πλούσια μουσική εμπειρία, είναι πολύ πιθανή σε αυτούς 

η ανάπτυξη της Απόλυτης Ακοής. Πολλά στοιχεία δείχνουν πως η 

ανάπτυξη της Απόλυτης Ακοής  σχηματίζεται σε βρέφη στα πρώτα 3-4 

χρόνια της ζωής τους και η εκπαίδευση μπορεί να κρατήσει μήνες έως 

και χρόνια για την ολοκλήρωση της. Βέβαια υπάρχει και η 

ψευδοαπόλυτη ακοή, που σύμφωνα με την άποψή του είναι ένα 

κατώτερο είδος Απόλυτης Ακοής που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.  

Στους ενήλικες επαγγελματίες μουσικούς η ανάπτυξη και βελτίωσή της 

μπορεί να διαρκέσει  όλη τους τη ζωή (Teplov,1947). 

Μεταξύ των μουσικών υπάρχει και  η άποψη πως ο σχηματισμός 

της Απόλυτης Ακοής είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας σταθερά 

αναπτυσσόμενης σχετικής ακοής. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται από 

κάποιους ερευνητές (Grebelnik,1985). Μια άλλη συγγενική άποψη είναι 

πως αυτή η ανάπτυξη αποκτάται από τους επαγγελματίες ενήλικες 

μουσικούς με ένα φυσιολογικό τρόπο χάρη στην καθημερινή 

ενασχόληση τους με τη μουσική, ακόμη και όταν δεν τη διαθέτουν από 
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την προσχολική ηλικία. Παρ’όλα αυτά δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

πως η ανάπτυξη του φαινομένου είναι σίγουρη και επιτυχής σε όλες τις 

περιπτώσεις που αφορούν ενήλικες μουσικούς. Αντιθέτως στην 

προσχολική και παιδική ηλικία και εφόσον τα παιδιά γνωρίσουν πρώτα 

τις νότες, η εκμάθηση του ύψους των φθόγγων γίνεται εύκολα και 

χωρίς κάποια ιδιαίτερη εκπαιδευτική διαδικασία. O Maikapar  

παρατηρεί πως από τα  πρώτα μαθήματα κιόλας, ο μαθητής του,  

Taneyev, είχε μάθει να αναγνωρίζει τις νότες. Ήταν σε ηλικία πέντε 

χρόνων (Maikapar,1938). Για την Απόλυτη Ακοή που τη συναντάμε σε 

τέτοια μορφή, δηλαδή σε μικρές ηλικίες και σε επίπεδο που ο κάτοχός 

της να μπορεί να το χρησιμοποιήσει άμεσα και αυθόρμητα για τις 

ανάγκες της μουσικής ακρόασης και πράξης, κυριαρχεί η άποψη πως 

είναι ένα από τη φύση τελειοποιημένο φαινόμενο και δεν χρειάζεται 

περαιτέρω ανάπτυξη (Maikapar,1915). 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

33 
 

                                                                                                                                                                      

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. 

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΟΗ ΚΑΙ  ΤΑ   ΕΙΔΗ  ΤΗΣ 

Ο Ward κατηγοριοποιεί την Απόλυτη Ακοή σε δύο 

υποκατηγορίες: α) Στην ‘’παθητική’’ όπου μπορεί να αναγνωρίζει 

κάποιος τη συχνότητα, το ύψος κάθε φθόγγου, χρησιμοποιώντας 

ονόματα φθόγγων. β) Στην ‘’ενεργητική ‘’όπου κάποιος μπορεί να 

τραγουδά ένα συγκεκριμένο τονικό ύψος χωρίς να του δοθεί 

προηγουμένως ένας τόνος αναφοράς (Ward,1999). Στην παθητική 

Απόλυτη Ακοή ο άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί τη νότα και να της 

δώσει ηχητική υπόσταση, πρίν την  ακούσει (Brainin,2002). Η παθητική 

Απόλυτη Ακοή έχει πιο περιορισμένη δυνατότητα στο φάσμα 

συχνοτήτων που αναγνωρίζει και αυτή συνήθως είναι η μεσαία περιοχή 

συχνοτήτων. ’Eχει επίσης μια δυσκολία αναγνώρισης στις ανθρώπινες 

φωνές και στο διαπασών. Η ενεργητική Απόλυτη Ακοή έχει σε όλο το 

φάσμα των μουσικών συχνοτήτων δυνατότητα αναγνώρισης και σε 

όλων των ειδών τις χροιές των οργάνων ή των ανθρώπινων φωνών.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Mozart, o οποίος αναγνώριζε τους 

μουσικούς φθόγγους που έβγαιναν όχι μόνο από το πιάνο, αλλά και 

από τις καμπάνες, τα γυάλινα σκεύη, τα ρολόγια και γενικότερα από 

οποιοδήποτε αντικείμενο μπορούσε να παράγει ήχο. Η παθητική 

Απόλυτη Ακοή μπορεί να υπάρχει από μόνη της, η ενεργητική όμως δεν 

μπορεί να υπάρχει χωρίς την ύπαρξη της παθητικής. Το 9% των 

μουσικών έχουν Απόλυτη Ακοή, και από αυτούς το 35% διαθέτουν την 

ενεργητική Απόλυτη Ακοή (Fientorof,2003). 
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Ο Bachem (1937)ισχυρίζεται πως η δεξιότητα της Απόλυτης Ακοής 

δεν μπορεί να αποκτηθεί. Aυτό που μπορεί να κατακτηθεί από έναν 

μουσικό, σύμφωνα με τον Bachem, είναι η ‘’ψευδοαπόλυτη’’ ακοή που 

στηρίζεται και σε άλλα γνωρίσματα του ήχου παράλληλα με την  

μουσική εμπειρία. Βασίζεται δηλαδή σε άλλα χαρακτηριστικά του ήχου 

για να τον αναγνωρίσει. Πιστεύει δηλαδή στην ικανότητα του να 

γίνουμε ιδιαιτέρως καλοί γνώστες στην αποκωδικοποίηση του ύψουs.  

Συμπληρωματικά, οι Taceuchi  και Hulse  υποστηρίζουν πως 

χαρακτηριστικά του ήχου, όπως η χροιά, το χρώμα και το ύψος 

μπορούν να επηρεάσουν θετικά στην εύρεση του ήχου, αλλά η 

ευαισθησία σε αυτούς τους παράγοντες είναι μια κατώτερης μορφής 

Απόλυτη Ακοή. Η γνήσια και ανώτερη μορφή της  έχει ως 

χαρακτηριστικό γνώρισμα την ικανότητα της ακριβούς 

αποκωδικοποίησης και αναπαραγωγής του ηχητικού ερεθίσματος 

(Taceuchi and Hulse, 1991). 

Για παράδειγμα, κάποιος που ασχολείται με το τραγούδι 

στηρίζεται στην κιναισθητική αντίληψη που του δημιουργεί η 

τοποθέτηση της φωνής του για να τραγουδήσει τον συγκεκριμένο 

φθόγγο (Κόνιαρη ,2005). Πάντα υπάρχει κάποιος βαθμός μνήμης μυών 

που περιλαμβάνεται στη φωνητική παραγωγή ήχου. Κάτοχοι Απόλυτης 

Ακοής όντως μπορούν να βασιστούν σε μνήμη μυών από τις φωνητικές 

τους χορδές για την εύρεση του τόνου, χωρίς αυτό να ερμηνεύεται ως 

μείωση των ικανοτήτων τους (Zatorre & Beckett,1989). Βέβαια οι 

μελέτες έχουν δείξει ότι η μνήμη των μυών δεν είναι πολύ ακριβής και 

υπάρχουν οι πιθανότητες να συμβούν λάθη ημιτονίων, ακόμα και λάθη 

μεγαλύτερου διαστήματος (Ward & Burns,1978). Αντίστοιχα για  την 
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οργανική εκτέλεση,  όταν κάποιος παίζει πιάνο ή βιολί μπορεί να  

συσχετίζει τη θέση του χεριού με το τραγούδι των αντίστοιχων  

φθόγγων, όπως στη μέθοδο Kodaly (Brown,1987), μπορεί να 

κωδικοποιήσει τα διάφορα τονικά ύψη και να έχει σωστές τονικές 

αποκρίσεις. Ο Βrainin (1974-2002) αναφέρεται σε έναν 

οπτικοακουστικοτεχνικό μηχανισμό που μπαίνει σε λειτουργία στην 

περίπτωση που κάποιος ασχολείται με  όργανο και προωθεί την 

ανάπτυξη της μνήμης για συχνότητες. Στην περίπτωση του τραγουδιού, 

μια πίεση στις φωνητικές χορδές παράλληλα με τη χροιά και το ύψος 

του φθόγγου, δημιουργώντας έναν αντίστοιχο μηχανισμό, οδηγεί στο 

ίδιο αποτέλεσμα. Ο Brainin θα χρησιμοποιήσει αυτούς τους 

μηχανισμούς για να αναπτύξει περισσότερο την ακοή και να τη 

σταθεροποιήσει (Brainin,1974). 

Ο Nazaikinskii  συμφωνεί με τις παραπάνω απόψεις,  κατά 

κάποιον τρόπο, αναφέροντας πως σε ένα από τα είδη της Απόλυτης 

Ακοής γίνεται αντιληπτή η έκταση του οργάνου με το οποίο ασχολείται 

το άτομο, ή η φωνή του (Nazaikinskii, 1972). Γενικότερα είναι 

αποδεδειγμένο πως μουσικοί με Απόλυτη Ακοή μπορούν να 

αναγνωρίσουν ευκολότερα τους ήχους που προέρχονται από τα όργανα 

με τα οποία έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση και ιδιαίτερα από το όργανο 

με το οποίο ασχολήθηκαν πρώτα (Sergeant,1969). 

Υπάρχουν μουσικοί που εμφανίζουν Απόλυτη Ακοή μόνο για τις 

νότες του πιάνου και η ικανότητα αυτή ονομάζεται ‘’απόλυτο πιάνο’’ 

(apsolute piano)( Lockhead & Byrd,1981). 
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Μια άλλη παράμετρος που επηρεάζει την κρίση των ατόμων με 

Απόλυτη Ακοή είναι η συχνότητα των φθόγγων. Οι μεσαίες συχνότητες 

των οργάνων είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμες. Στις  υψηλές και τις 

χαμηλές τα λάθη και η δυσκολία αναγνώρισης αυξάνουν, κυρίως  γιατί 

η πρόσληψη του τονικού χρώματος δεν είναι τόσο καθαρή. Αυτό 

συμβαίνει πιθανόν για δύο λόγους: α) Πρώτα ,εξαιτίας της εμπλοκής 

των αρμονικών σε χαμηλές και υψηλές συχνότητες. Ας μην ξεχνάμε 

πως, αν και το ανθρώπινο αυτί διαθέτει ακουστικό φάσμα από 20-

20.000 Hz, εντούτοις το όριο των υψηλότερων συχνοτήτων που 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως μουσικοί βρίσκεται στα 4.000-5.000 Hz. 

Σε συχνότητες υψηλότερες αυτού του ορίου, μουσικοί με Απόλυτη Ακοή 

δεν μπορούν να αναγνωρίσουν νότες. Παρουσιάζουν αυτό που ο 

Bachem (1948)αποκαλεί ‘’χρωματική καθήλωση’’(chroma fixation). 

Προκειμένου να αναγνωρίσουν έναν ήχο σε μια τέτοια συχνότητα, τον 

μεταφέρουν σε μια άλλη οκτάβα μεσαίων συχνοτήτων ή στην 

πλησιέστερη νότα που μπορούν να αναγνωρίσουν. β) Ένας άλλος λόγος 

για την προτίμηση των μουσικών στις μεσαίες συχνότητες των οργάνων 

είναι η εξοικείωσή τους με τις περιοχές αυτές. Ακόμα και μουσικοί 

χωρίς Απόλυτη Ακοή μπορούν να αναγνωρίσουν κάποιες συγκεκριμένες 

νότες της μεσαίας έκτασης του πιάνου (Βρακά,2006). 

Νότες μεσαίου εύρους, τυχαία διαλεγμένες, μπορούν να 

αναγνωριστούν από κατόχους της Απόλυτης Ακοής με επιτυχία 70-100% 

(Miyazaki,1988). Όμως και κάτοχοι της σχετικής ακοής μπορούν να 

καταφέρουν κάτι τέτοιο σε ένα ποσοστό μέχρι και 40% (Lockhead & 

Byrd,1981). Με τέτοιου είδους στατιστικές παρατηρούμε ακόμα μια 

φορά πως συχνά η διάκριση ανάμεσα σε κατόχους Απόλυτης Ακοής και 
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μη, δεν είναι απόλυτη. Αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσσει, δεδομένου 

ότι οι νευρολογικές πληροφορίες σχετικά με τον απόλυτο τόνο είναι 

διαθέσιμες σε όλα τα επίπεδα του ακουστικού συστήματος 

(Moore,1977). 

Όπως και πολλές ικανότητες του ανθρώπου έτσι και η Απόλυτη 

Ακοή μπορεί να υπάρχει σε διαφορετικούς  βαθμούς και μορφές στον 

καθένα. Για το λόγο αυτό  και δεν μπορούμε να είμαστε αυστηροί ως 

προς την κατηγοριοποίηση των κατόχων της και μη. Ένα ακόμη γεγονός 

που το αποδεικνύει αυτό είναι τα σφάλματα οκτάβας αλλά και τα λάθη 

απόστασης ημιτονίου που σημειώνουν οι κάτοχοι Απόλυτης Ακοής στις 

δοκιμασίες αναγνώρισης του τονικού ύψους (Levitin,1999). Αυτό 

συμβαίνει γιατί έχουν στη μνήμη τους αποθηκευμένο το όνομα της 

νότας και όχι την ακριβή συχνότητα. Έτσι, συγχέεται το ντο π.χ. της 

πρώτης οκτάβας με το ντο της μικρής οκτάβας ή το ντο με το ντο #, 

εξαιτίας της ονομαστικής τους συγγένειας. 

Τα ποσοστά  επιτυχίας για την αναγνώριση της συχνότητας είναι 

υψηλότερα και οι χρόνοι απόκρισης είναι μικρότεροι για τις νότες των 

άσπρων πλήκτρων από ό,τι για τις νότες των μαύρων πλήκτρων. Μια 

εξήγηση είναι το πως τα λευκά πλήκτρα εμφανίζονται συχνότερα, έχουν 

απλούστερα ονόματα και μαθαίνονται κατά την αρχή της εκμάθησης 

της μουσικής και ιδιαίτερα στην εκμάθηση του πιάνου αλλά και σε άλλα 

συγκερασμένα όργανα. Καθώς το τονικό ύψος των άσπρων πλήκτρων 

μαθαίνεται λοιπόν νωρίτερα από το τονικό ύψος των μαύρων 

πλήκτρων, είναι αναμενόμενο πως η Απόλυτη Ακοή αναπτύσσεται για 

τα άσπρα πλήκτρα νωρίτερα (Taceuchi & Hulse,1993:351-352). 
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Επίσης υπάρχουν μουσικοί που έχουν Απόλυτη Ακοή μόνο για μια 

νότα, συνήθως την κύρια νότα χορδίσματος του οργάνου τους. Όταν 

ζητείται από αυτούς να αναγνωρίσουν κάποια άλλη νότα, τη 

συγκρίνουν με αυτή, αναλαμβάνει δηλαδή ρόλο η σχετική ακοή. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις  ο  χρόνος απόκρισης είναι μεγαλύτερος. Τα 

άτομα αυτά έχουν ημιαπόλυτη ακοή, καθώς χρησιμοποιούν 

εναλλακτικά και τους δύο τρόπους για την επεξεργασία της μουσικής 

(Levitin,2005). 

Εκτός από την Απόλυτη Ακοή, ως προς τους μεμονωμένους 

τόνους, υπάρχει και η Απόλυτη Ακοή, ως προς την τονικότητα, στην 

οποία παίζεται ένα μουσικό κομμάτι. Το άτομα που διαθέτουν τέτοια 

ικανότητα, μπορούν να αναγνωρίσουν αν ένα γνωστό κομμάτι παίζεται 

στην τονικότητα που γνωρίζουν, για παράδειγμα, αν ένα δημοφιλές ροκ 

τραγούδι παίζεται στην τονικότητα του δίσκου. Τα σύγχρονα δημοφιλή 

ροκ τραγούδια αποτελούν ένα ιδανικό ερέθισμα για μια τέτοια μελέτη,  

επειδή συναντώνται μόνο σε μία εκδοχή από έναν καλλιτέχνη ή ένα 

μουσικό σχήμα, και έτσι το τραγούδι ακούγεται πάντα –ίσως ακόμα και 

εκατοντάδες φορές-στην ίδια τονικότητα. Αντίθετα, τραγούδια που 

εκτελούνται σε διαφορετικές τονικότητες, όπως για παράδειγμα το 

Happy Birthday, δεν αποτελούν ιδανικό ερέθισμα, επειδή οι εκτελέσεις 

σε πολλές διαφορετικές τονικότητες  δεν βοηθούν στο να συγκρατήσει 

ο ακροατής την αρχική τονική πληροφορία. Το φαινόμενο αυτό μπορεί 

να εμφανιστεί και σε μουσικούς–μη κατόχους Απόλυτης Ακοής 

(Terhardt & Seewann,1983). Aυτό το είδος ακοής ονομάζεται ‘’Απόλυτη 

Ακοή μουσικού κομματιού’’ (piece absolute pitch)(Parncutt & 

Levitin,2000).   
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Στην ‘’ενεργητική’’ του μορφή αυτό το είδος της ‘’Απόλυτης Ακοής 

μουσικού κομματιού’’ εμφανίζεται σε περιπτώσεις που μουσικοί και μη 

μπορούν να τραγουδήσουν ένα γνωστό μουσικό κομμάτι στη σωστή 

τονικότητα, δηλαδή στην ίδια που το είχαν ακούσει πριν καιρό, χωρίς 

προηγουμένως να τους έχει δοθεί ο τόνος αναφοράς ή ο αρχικός τόνος. 

Πειράματα που έγιναν σε ομάδες μη μουσικών απέδωσαν ένα επίπεδο 

επιτυχίας που ξεπερνούσε σε αξιοσημείωτο βαθμό την τύχη 

(Levitin,1994).  

Η Ιna Isakova χωρίζει αρχικά την ακοή σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες, τη Σχετική και την Απόλυτη, αλλά και σε μικρότερες 

υποκατηγορίες που βρίσκονται και στην Απόλυτη και τη Σχετική Ακοή. 

Οι υποκατηγορίες αυτές είναι:1)H μελωδική ακοή, με την οποία μπορεί 

ο μουσικός να επεξεργαστεί και να κατανοήσει τη  δομή της μελωδίας.  

Στο υψηλότερο επίπεδό της αυτή η ικανότητα μπορεί να βοηθήσει 

αποτελεσματικά στη μουσική καταγραφή. 2)H αρμονική ακοή, η οποία 

βοηθάει στην αποκωδικοποίηση των αρμονικών συνηχήσεων και των 

αρμονικών ακολουθιών και την αναπαραγωγή τους με κάποιο όργανο  

ή  με τη φωνή. Αυτό στη μουσική πράξη μπορεί να βοηθάει στη 

συμμετοχή σε μια πολυφωνική χορωδία ακόμα και χωρίς καμία 

μουσική γνώση.  3)Η  πολυφωνική ακοή που με τη βοήθειά της μπορεί ο 

μουσικός να παρακολουθεί πολλές διαφορετικές μελωδικές γραμμές  

ταυτόχρονα σε ένα πολυφωνικό έργο. 4)Η δυναμική ακοή με τη 

βοήθεια της οποίας ο κάτοχός της ξεχωρίζει τις δυναμικές των οργάνων 

σαν ακροατής, αλλά και σαν μουσικός  μπορεί εύκολα να εκτελέσει με 

forte, piano και τις διαβαθμίσεις τους. 5)Η  εσωτερική ακοή με την 

οποία ο μουσικός μπορεί να αναπαριστά εσωτερικά τη νότα, χωρίς 
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όμως να καταφέρνει να την αναπαράγει με τη φωνή. Το αυτί του είδους 

αυτού για να φτάσει στο επαγγελματικό επίπεδο χρειάζεται εξάσκηση, 

σοβαρή μελέτη σολφέζ, έτσι ώστε να αναπαράγει φθόγγους με τη φωνή 

και χωρίς τη βοήθεια μουσικού οργάνου. Αυτός ο τρόπος αναπτύσσει τη 

διαδικασία εκμάθησης της μουσικής με ταχύτερο και 

αποτελεσματικότερο τρόπο (Ιna Isakova ,1997). 

Από τον Fientorof (2003)αναφέρονται  και  άλλα δύο είδη:6)Η 

ακοή του τραγουδιστή, που ασχολείται με τα θέματα της φωνής. 7)Η 

ακοή του ηχολήπτη, ο οποίος έχει εξειδικευτεί να ξεχωρίζει συγχρόνως 

τη συχνότητα και την ενίσχυση ή ελάττωση ισχύος που αυτή έχει 

υποστεί και να μπορεί να το διορθώνει δημιουργώντας το καλύτερο  

ακουστικό αποτέλεσμα (Fientorof,2003). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ  ΤΗΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΣ  ΑΚΟΗΣ  ΣΤΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

O Miyazaki αναφέρει πως η Απόλυτη Ακοή είναι χρήσιμη μόνο 

στο να προσδιορίσει αρχικά τον τόνο αναφοράς. Από εκεί και πέρα η 

μουσική συντίθεται με βάση τη σχετική ακοή. Γι΄αυτό το λόγο δεν είναι 

απαραίτητη, μπορεί μάλιστα να δημιουργήσει και προβλήματα σε 

κάποιες περιπτώσεις (Miyazaki,1992). 

Επικρατεί επίσης η άποψη πως θα χρησίμευε περισσότερο στα 

πλαίσια της ατονικής μουσικής, όπου οι μελωδικές και αρμονικές 

σχέσεις των φθόγγων είναι περιπλοκότερες και περισσότερο 

‘’δυσανάγνωστες’’ για μια σχετική ακοή. Σε έναν άλλο τομέα που 

αποτελεί μέρος της μουσικής εκπαίδευσης, στη μουσική ανάγνωση, ο 

κάτοχος της Απόλυτης Ακοής θα έβγαινε κερδισμένος από την ευκολία 

με την οποία θα μπορούσε να αποκωδικοποιήσει και να αποδώσει τη 

μουσική σημειογραφία. Αρκεί βέβαια να μην επαναπαυτεί στα ‘’δώρα’’ 

της φύσης και χάσει την ευκαιρία να επεξεργαστεί τους συσχετισμούς  

των ήχων, τις αρμονικές σχέσεις και ακολουθίες και πλήθος άλλων 

πραγμάτων που αποτελούν μέρος της φύσης και της αρμονίας της 

μουσικής. 

Υπάρχουν αναφορές μουσικών με Απόλυτη Ακοή, οι οποίοι 

μεγαλώνοντας αντιμετώπισαν μια αλλαγή  στην αίσθηση του τόνου,  

πιθανόν λόγω της αλλαγής της ακουστικής μεμβράνης. Αν η μεμβράνη,  

εξαιτίας της ελαστικότητάς της, με το πέρασμα της ηλικίας στείλει το 
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ακουστικό μήνυμα κάπως αλλοιωμένο, ο εγκέφαλος θα το επεξεργαστεί 

και θα το αποκωδικοποιήσει με το όνομα της πλησιέστερης νότας. Έτσι,  

υπάρχει η πιθανότητα να διαφοροποιηθεί η Απόλυτη Ακοή  ως και δύο 

ημιτόνια. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει  στους κατόχους της, μία 

δυσφορία κατά την ακρόαση μουσικών κομματιών, γνωστών πριν την 

αλλαγή της (Wynn,1992). 

Ίσως λοιπόν ασφαλές και σοφό για έναν μουσικό θα ήταν η 

κατοχύρωση της γνώσης και της αντίληψης της μουσικής με 

περισσότερους  από έναν τρόπους επεξεργασίας.  

Σύμφωνα με ανεπίσημες εκτιμήσεις, οι κάτοχοι της Απόλυτης 

Ακοής μπορούν ευκολότερα να παρακολουθήσουν πολλά στοιχεία 

συγχρόνως σε ένα σύνθετο μουσικό κομμάτι, ή τουλάχιστον 

περισσότερα από μουσικούς που δεν διαθέτουν την ιδιότητα αυτή. Για 

παράδειγμα, ενώ ένα σχετικό αυτί θα μπορούσε σε μια πολυφωνική 

σύνθεση να ακούσει  μόνο μία όψη της, τη μελωδική γραμμή ενός 

οργάνου μόνο ή την αρμονική ακολουθία, αλλά μόνο ένα πράγμα κάθε 

φορά, ένα απόλυτο αυτί θα παρακολουθούσε τα ίχνη από πολλές 

σειρές  ταυτόχρονα. 

Στον τομέα που σχετίζεται με τη μουσική μνήμη και αφορά στα 

στοιχεία που συγκρατεί κάθε μουσικός, μετά την ακρόαση ενός 

κομματιού, δεν έχουν βρεθεί διαφορές σε κατόχους και μη 

(Berzanski,2000). Αυτό ίσως  έχει να κάνει περισσότερο με την 

συστηματική μελέτη και ανάλυση της δομής και των επιμέρους 

στοιχείων της μουσικής. 
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Στη σύνθεση της μουσικής, η Απόλυτη Ακοή  αποτελεί μοναδικό 

εργαλείο  ώστε  χωρίς τη βοήθεια οργάνου να μπορεί κάποιος 

οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε στιγμή να καταγράψει την έμπνευση 

του (Βρακά,2006). 

Όμως, η Απόλυτη Ακοή, όπως είναι αναμενόμενο, δεν ανοίγει 

από μόνη της το δρόμο  για την επιτυχημένη σύνθεση. Δεν μπορούμε 

να πούμε ότι  συνθέτες με Απόλυτη Ακοή τονικού ύψους (όπως για 

παράδειγμα ο Mozart, o Skryabin, o Messiaen, ή ο Boulez)έγραψαν 

καλύτερα ή χειρότερα έργα από συνθέτες που δεν είχαν Απόλυτη Ακοή 

(όπως για παράδειγμα ο Wagner, o Tchaikovsky, o Ravel ή ο 

Stravinsky)(Pancutt & Levitin,2000). 

Αν και οι κάτοχοί της ‘’καμαρώνουν’’ ιδιαίτερα γι’ αυτή και συχνά 

μπορεί να στηρίζονται στα οφέλη της, εντούτοις γνωρίζουν πως σχεδόν 

καμία μουσική δραστηριότητα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την 

ύπαρξη και τη χρήση της Απόλυτης Ακοής. Κανένας επίσης από τους 

κατόχους της δεν φάνηκε να υποστηρίζει πως έχει μια πλουσιότερη 

μουσική εμπειρία από ό,τι κάποιος με σχετική ακοή σε σχετική έρευνα 

που διεξήχθη με μορφή συνέντευξης (Βρακά,2006). 

Στο χώρο της εκπαίδευσης, είναι απαραίτητο να γίνεται έγκαιρη 

διάγνωση για την ύπαρξή της και ο δάσκαλος να εφαρμόζει ένα 

σύστημα  εκπαίδευσης ικανό να αναπτύσσει τη Σχετική ακοή 

παράλληλα με την Απόλυτη, έτσι ώστε κάποιες μουσικές δεξιότητες να 

μη μείνουν ατροφικές (Βρακά,2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8. 

Η ΘΕΩΡΙΑ  ΤΗΣ  ΜΑΘΗΣΗΣ  ΤΗΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΣ  ΑΚΟΗΣ  ΣΕ 

ΑΤΟΜΑ  ΜΕ  ΣΧΕΤΙΚΗ  ΑΚΟΗ 

Πολλές ήταν και θα είναι οι προσπάθειες για την ανάπτυξη της 

Απόλυτης Ακοής μέσα από την εξερεύνηση του φαινομένου και την 

προσπάθεια κατανόησης των αιτιών της εμφάνισής του. 

Το μικρό ποσοστό με το οποίο εμφανίζεται το φαινόμενο της 

Απόλυτης Ακοής στον ανθρώπινο πληθυσμό οδηγεί στην αντίληψη πως 

είναι ένα χάρισμα εκ γενετής αλλά στην πραγματικότητα δεν 

αποτελείται από κάποια γενετικά συστατικά. Είναι αποτέλεσμα της 

καλλιέργειας της ακοής από τη γέννηση  με τη μέθοδο της ακρόασης σε 

όλες τις τονικότητες ,σε όλους τους τρόπους και τα είδη μουσικής, σε 

πλήθος ακουσμάτων, ώστε να προικιστεί το αυτί με όσο γίνεται 

περισσότερα ερεθίσματα, υποστηρίζει ο Nazaikinski (1993). Στη 

συνέχεια, προτείνει τη μέθοδο από το γενικό στο ειδικό για την 

εξάσκηση της ακοής που στο τελειότερό της επίπεδο θα έχει ως 

αποτέλεσμα την απόλυτη μνήμη για κάθε τόνο. Δηλαδή, τα παιδιά, ενώ  

ξεκινούν από την πολυτονικότητα, θα πρέπει σιγά σιγά να περιορίζονται 

και να εξασκούνται σε μία τονικότητα. Να εστιάζεται το ενδιαφέρον σε 

κάθε ήχο με επιμονή και πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο όργανο. Έτσι, με 

αυτόν τον τρόπο ‘’κλειδώνεται ‘’η χροιά με το ύψος στην μνήμη. Η 

αναπαραγωγή των ήχων με τη φωνή θα πρέπει να είναι καθαρή και οι 

μελωδίες που αναπαράγονται σωστές και πιστές στις  διαστηματικές 

τους σχέσεις. Πολύ σημαντικό από την αρχή της εκπαίδευσης είναι οι 
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ασκούμενοι να μάθουν να θυμούνται τους δύο φθόγγους Ντο και Λα 

(Nazaikinski,1993). 

O Teplov (1947)πιστεύει επίσης στην ανάπτυξη της Απόλυτης 

Ακοής, όταν αυτή καλλιεργείται με ένα συγκεκριμένο όργανο και όταν 

υπάρχει ως προϋπόθεση η γενετική προδιάθεση στη μουσική 

ευαισθησία. Για τα βρέφη προτείνει την επαναλαμβανόμενη έκθεση σε 

αγαπημένες τους μελωδίες, στην ίδια τονικότητα και από το ίδιο πάντα 

όργανο (Teplov,1947). 

O Gebhardt περιγράφει τη διαδικασία σχηματισμού και 

ανάπτυξης της Απόλυτης Ακοής σε ένα παιδί τριών ετών. Η μητέρα του 

έπαιζε μια συγκεκριμένη νότα στο πιάνο. Το παιδί έμαθε να την 

αναγνωρίζει ανάμεσα σε  μια σειρά από τυχαίες νότες την άλλη μέρα. 

Σε μισό χρόνο είχε μάθει να αναγνωρίζει όλη την πρώτη οκτάβα. Όταν 

έγινε 5-6 ετών μπορούσε να αναγνωρίσει τις νότες σε όλες τις οκτάβες 

(Gebhardt,1929-1931). 

Yπάρχουν κι άλλες μαρτυρίες μουσικών που συγκλίνουν στην 

άποψη πως τα παιδιά προσηλώνονται εύκολα εκδηλώνοντας ιδιαίτερο  

ενδιαφέρον  στα απλά  ακουστικά ερεθίσματα. Ο Camile Saint-Saens 

αναφέρει την προσωπική του εμπειρία:’’Όταν ήμουν δυόμισυ ετών, 

βρέθηκα μπροστά σε ένα μικρό πιάνο. Αντί να δοκιμάζω διάφορες νότες  

τυχαία, όπως πιστεύω θα έκαναν τα περισσότερα παιδιά, έπαιζα μια 

νότα και αφουγκραζόμουν τον ήχο της μέχρι αυτός να σβήσει τελείως 

(Teplov,1947). Ο Asafiev θυμάται: ’’Όταν ήμουν παιδί έμαθα να 

απομνημονεύω τα αγαπημένα μου εμβατήρια. Τα σφύριζα και τα 

έπαιζα στο πιάνο’’ (Nazaikinski,1993). 



 

46 
 

                                                                                                                                                                      

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. 

ΤΡΟΠΟΙ  ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΗΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΣ  ΑΚΟΗΣ 

9.1 Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις για τον 

σχηματισμό και την ανάπτυξη της Απόλυτης Ακοής 

Το αν μπορεί να αποκτηθεί η Απόλυτη Ακοή από όλους, είναι κάτι 

για το οποίο υπάρχουν διαφορετικές γνώμες, όμως κάποιοι δάσκαλοι 

που το υποστηρίζουν, προτείνουν συγκεκριμένες προσεγγίσεις, 

προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. 

H Ina Isakova (1997)προτείνει μια σειρά ασκήσεων με τις οποίες 

επιτυγχάνεται ο σωστός εσωτερικός σχεδιασμός μελωδικών φράσεων ή 

ρυθμικών σχημάτων στο μυαλό του μουσικού και στη συνέχεια η 

ακριβής και πιστή εξωτερίκευσή τους με τη φωνή. Πρώτο βήμα είναι το 

εσωτερικό τραγούδι μιας μελωδίας ή ενός ρυθμικού σχήματος. Δεύτερο 

βήμα η αναπαραγωγή τους συγχρόνως με την πηγή του ήχου. Κατόπιν η 

αναπαραγωγή με τη συνοδεία συγχορδίας και με δοσμένο τον αρχικό 

φθόγγο (αν πρόκειται για μελωδία). Στη συνέχεια τραγούδι a capella με 

όσο το δυνατόν καθαρότητα και πιστότητα. Το επόμενο βήμα είναι να 

τραγουδήσει ο μουσικός τη μελωδία παίζοντας συγχρόνως μια άλλη 

μελωδία (η οποία να συνδέεται αντιστικτικά ή  αρμονικά προς την 

πρώτη). 

Στο επίπεδο της διδασκαλίας ο δάσκαλος μπορεί να βοηθήσει το 

μαθητή και να τον παροτρύνει στην εξωτερίκευση της μελωδίας με 

καθαρή φωνή- σε κάποια από τα βήματα αυτά-με οδηγίες σαν αυτές : 
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α) ‘’Τραγούδησε  σαν να έχει κρυφτεί η φωνή σου στη φωνή μου ή μέσα 

στο όργανο’’. 

β)’’ Ο ήχος της  φωνής σου ,να μην είναι ούτε πολύ πιο σιγανός, ούτε 

πολύ πιο δυνατός από τον ήχο της δικής μου φωνής’’ (Isakova,1997).  

Ο Brainin (2002), αν και δουλεύει με ομάδες παιδιών, επεκτείνει 

τον προβληματισμό του σε κάθε ηλικία. Σε παιδιά 4 ετών, με μια σειρά 

από ασκήσεις, εξασκεί τη μουσική σκέψη και την ψευδοαπόλυτη 

(σύμφωνα με τον Bachem)ακοή. Στη διδασκαλία του στόχος είναι να 

αναπτύξει στους μαθητές του την ΄΄προβλεπόμενη ακοή’’. Αυτό 

σημαίνει πως πρέπει ο μαθητής να συγκεντρώνεται πρίν την ακρόαση 

του ήχου και μέσα του  να ‘’προβλέπει ‘’ ήχους. Το είδος αυτό της 

συγκέντρωσης βοηθάει στην αποκωδικοποίηση των ήχων που θα 

ακουστούν αργότερα, γιατί λειτουργεί σαν ένα σύστημα αναμονής που 

προετοιμάζει το έδαφος για τη νοητική λειτουργία που θα 

ακολουθήσει. Οι ηχητικές εικόνες που θα ‘’προβλέψει’’ το άτομο δεν 

είναι απαραίτητο και μάλιστα ούτε επιθυμητό ότι θα είναι ίδιες με 

αυτές που θα ακουστούν τελικά. Σημασία έχει μόνο η διαδικασία που 

εξασκεί το άτομο στη μουσική σκέψη και την  απόκτηση μιας 

ψευδοαπόλυτης ακοής. Σε αυτό το σύστημα έχει αφιερώσει σχεδόν όλη 

του τη διδασκαλία. Δεν τον ενδιαφέρει όμως να αποκτηθεί η 

ψευδοαπόλυτη ακοή με γρήγορους ρυθμούς και χωρίς βάσεις, με 

κίνδυνο αυτή γρήγορα να εξαφανιστεί. Τον στόχο τον πετυχαίνει κανείς 

φτιάχνοντας ρίζες με πολύ σοβαρή προετοιμασία και αφήνοντας την 

νεοαποκτηθείσα ιδιότητα να ωριμάσει, συνεχίζοντας την εξάσκηση. 

Χρυσή τομή για την απόκτηση της Απόλυτης Ακοής είναι, σύμφωνα με 
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τον Brainin, η ανάπτυξη της μουσικής σκέψης με την ανάπτυξη της 

ψευδοαπόλυτης ακοής με το σύστημα της ‘’προβλεπόμενης’’ ακοής. 

Στο 1ο και το 2ο μάθημα εκθέτει τον μαθητή σε δύο  πολύ 

διαφορετικές σε ύψος νότες, μια πολύ χαμηλή, για παράδειγμα το Σολ 

της μικρής οκτάβας στο πιάνο και μια πολύ ψηλότερή της, τη Φα της 2ης 

οκτάβας. Προσδίδει σε αυτές τις νότες εικόνες και χαρακτηρισμούς που 

προσδιορίζουν το ύψος και τονίζουν την διαφορετικότητά τους. Το 

χαμηλό Σολ το χαρακτηρίζει σκοτεινό, βαθύ. Το ψηλό Φα φωτεινό, οξύ, 

ψηλό και τους μαθαίνει και τη θέση τους στο πληκτρολόγιο. Αυτή είναι 

μια προπαρασκευαστική μέθοδος που θα βοηθήσει στην 

αποκωδικοποίηση τους. 

Για την εκμάθηση του οργάνου χρησιμοποιεί έναν 

οπτικοακουστικοτεχνικό μηχανισμό που συντονίσει την οπτική και 

ακουστική αντίληψη με την κίνηση των χεριών και για το τραγούδι έναν 

αντίστοιχο μηχανισμό που συνδυάζει την αίσθηση της πίεσης των 

φωνητικών χορδών με το ηχόχρωμα της φωνής και το τονικό ύψος. Με 

αυτούς τους μηχανισμούς οι μαθητές εξασκούνται στη μουσική 

εκτέλεση αλλά ταυτόχρονα και στην απομνημόνευση του τονικού 

ύψους των φθόγγων. Αυτοί οι δύο μηχανισμοί, δηλαδή φωνή και 

όργανο, ενώνονται σε κάποιο στάδιο της εξάσκησης στο σύστημα 

Brainin και λειτουργούν μαζί  δημιουργώντας  πολυφωνία. 

  Η  σειρά που συνήθως ακολουθούν οι μουσικοί για μουσική 

ανάγνωση   και εκτέλεση στο όργανο είναι: α) βλέπω τη νότα, β) 

ονομάζω την νότα, γ) τη βρίσκω στο όργανο, δ) την ακούω. Η σωστή 

σειρά σύμφωνα με τον Βrainin είναι: α) βλέπω τη νότα, β) προβλέπω 
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τον ήχο της, γ) βρίσκω στο όργανο τη νότα, γ) τραγουδώ τη νότα με το 

όνομα της. Αυτή είναι και η ιδανική σειρά για  την εκ’ πρώτης όψεως 

ανάγνωση (prima vista). Στο σολφέζ δεν μπορεί να υπάρχει το τρίτο 

στάδιο, στο οποίο συμμετέχει το όργανο. Για μια επιτυχή prima vista 

χρειάζεται καλός συντονισμός ανάγνωσης, τεχνικής και ακοής 

(Brainin,2002). 

Στην περιγραφή της διδακτικής μεθόδου του ο Utkin αναφέρει ότι 

η πολύχρονη εμπειρία του στη διδασκαλία έδειξε πως οι σπουδαστές 

μετά από 3- 4 χρόνια συστηματικών  ασκήσεων σολφέζ αποκτούν την  

απόλυτη ακοή. Στην αρχή ξεκινούσε με ασκήσεις πάνω σε διαφορετικές 

νότες της Ντο μείζονας σε διαφορετικές οκτάβες. Οι μαθητές τις 

ονομάζουν. Ανάμεσα στις ασκήσεις, κατά την διάρκεια του μαθήματος, 

συντόνιζε τονικά με το διαπασών τους σπουδαστές του. Το κούρδισμα 

ανάμεσα στις ασκήσεις το μείωνε σταδιακά.  Το κούρδισμα μετά από 

μήνες εξάσκησης δεν θα είναι απαραίτητο, πλην του πρώτου. Μετά από 

αυτή την εξάσκηση οι μαθητές αποκτούσαν απόλυτη ακοή. 

Ας σημειώσουμε πως ο   Utkin δεν είχε σαν στόχο  την απόκτηση 

της απόλυτης ακοής αλλά αγωνιζόταν για  την δημιουργία ενός 

μεθοδικού συστήματος διαπαιδαγώγησης επαγγελματικής μουσικής 

ακοής (Utkin,1985).  
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9.2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ-ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΚΟΗΣ. 

O Meyer έκανε την πρώτη προσπάθεια για ανάπτυξη της 

Απόλυτης Ακοής. Σε ομάδα την οποία εξάσκησε επί 4 μήνες, είχε κάποια 

επιτυχία στους ασκούμενους. Το 4% των ασκούμενων απέκτησε 

Απόλυτη Ακοή κατά 60%  στο μεσαίο φάσμα των συχνοτήτων του 

πιάνου (Meyer,1899). 

  O Aits έκανε εξάσκηση στην ομάδα του μόνο πάνω στη  Ντο 

μείζονα κλίμακα αλλά δεν υπήρξε κάποιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα 

(Aits,1911). 

O  Jaques Dalcroze έχτισε το σύστημα σολφέζ για ανάπτυξη 

Απόλυτης Ακοής, χρησιμοποιώντας τη Ντο μείζονα και το κινητό Ντο.  

Αυτές οι μεθόδοι διευρύνουν την οπτική αντίληψη όσον αφορά στην 

διαδοχή τόνων και ημιτονίων σε όλες τις μείζονες κλίμακες σύμφωνα με 

το σύστημα Dalcroze. Βοηθάνε επίσης στην εκμάθηση του ακούσματος 

της μείζονας κλίμακας σε όλες τις τονικότητες, χωρίς ο μαθητής να 

μπλέκει στα ’’βαθιά νερά’’ της αρμονίας με τον οπλισμό των κλιμάκων.  

Ο ίδιος βέβαια δεν ενημερώνει για τις μεθόδους του, ούτε και μας 

πληροφορεί για τα αποτελέσματα τους. Ο Stork όμως μας επιβεβαιώνει 

για την αποτελεσματικότητά τους (Stork,1924). O Rahmaninof επιπλέον 

μιλάει για εκπληκτικά αποτελέσματα που προκύπτουν από το σύστημα 

σολφέζ-Dalcroze (Jaques Dalcroze, 2002). 

   O Kohler προσπάθησε στον εαυτό του να αναπτύξει την Απόλυτη 

Ακοή. Καταρχήν έδωσε προσοχή στη συχνότητα σε συνδυασμό με το 

ηχόχρωμα. Η εξάσκησή  του περιορίστηκε στα άσπρα πλήκτρα του 
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πιάνου μόνο και οι μέρες εξάσκησης ήταν στο σύνολο τους 11. Μετά το  

πέρας των ασκήσεων παρουσίασε φαινόμενα παθητικής Απόλυτης 

Ακοής ,αλλά ήταν παροδικά. Μετά τη διακοπή της εξάσκησης  τα 

φαινόμενα εξαλείφθηκαν σταδιακά (Kohler,1915). 

Ο Kaoug σε μια μεγάλη ομάδα 90 ατόμων έκανε τους 

πειραματισμούς του χωρίζοντας την σε δύο υποομάδες, των 80 και των 

10 ατόμων. Στη μεγάλη ομάδα των 80 ατόμων δούλεψε επί 6 

εβδομάδες, 4 φορές την εβδομάδα για 10 λεπτά. Στη μικρή ομάδα των 

10 ατόμων δούλεψε όλο το χρόνο, πάλι 10 λεπτά, 4 φορές την 

εβδομάδα. Τα αποτελέσματα ήταν αποκαρδιωτικά όμως, καθώς το 

ποσοστό επιτυχίας της αναγνώρισης του τονικού ύψους που ήταν στην 

αρχή 9%, αργότερα ανέβηκε μόλις στο 13% (Gough,1922). 

  Ο Mull το 1925 δούλεψε στους 12 φθόγγους της 1ης οκτάβας,  

όπως μας αναφέρει σε μια δημοσίευση πειραμάτων. Στους 

συμμετέχοντες στο πείραμα έπαιζε τρεις φορές έναν συγκεκριμένο ήχο.  

Κατόπιν ρωτούσε για το τονικό ύψος του φθόγγου αυτού. Η εξάσκηση 

αυτή γινόταν 3 φορές την εβδομάδα επί 4 μήνες. Η επιτυχία στην αρχή  

αποτελούσε το 7% των συμμετεχόντων που απέκτησαν απόλυτη ακοή, 

στη μέση του πειράματος 38% και στο τέλος 62% (Mull,1925). 

Η  Maltseva το 1925 επίσης εργάστηκε με 5 ανθρώπους δίνοντας 

μεγάλη βαρύτητα στον ακουστικό συνδυασμό ηχόχρωμα-συχνότητα. 

Για 9-25 εβδομάδες τους εξασκούσε μια φορά την εβδομάδα. Τα 

αποτελέσματα κατά το μέσο της εξάσκησης σημειώνονταν μέχρι στο 

26% ,και στο τέλος έφτασαν στο 76% των συμμετεχόντων που 

απέκτησαν Απόλυτη Ακοή (Maltseva,1925).  
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Ο Wedell εφάρμοσε μια πρωτότυπη μέθοδο  εκμάθησης του 

τονικού ύψους των φθόγγων, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό μηχάνημα 

που το ηχόχρωμά του έμοιαζε με αυτό του διαπασών. Οι ήχοι 

εκφράζονταν με  συχνότητες και όχι  με τα ονόματα τους. Αρχικά 

ακούγονταν πέντε φθόγγοι που απείχαν ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, 

για παράδειγμα με συνεχόμενες τρίτες. Όταν οι μαθητές μπορούσαν να 

αναγνωρίσουν αυτούς τους ήχους, τότε γέμιζε τα ενδιάμεσα κενά 

ανάμεσα τους με τους φθόγγους που έλειπαν. Ο Wedell περιορίστηκε 

σε μια  συνεχόμενη σειρά από 13 περίπου φθόγγους στο μεσαίο φάσμα 

συχνοτήτων για την εξάσκηση των μαθητών του. Στα τεστ που έγιναν 

για την αποτελεσματικότητα του πειράματός του ακουγόταν μια τυχαία 

σειρά από νότες από το μηχάνημα των ήχων και έπρεπε να ονομαστούν 

με Hz και όχι με τα ονόματα των φθόγγων.  Τα αποτελέσματα του 

συστήματός του είχαν επιτυχία σε διαστήματα 6ης και 2ης μικρά και 

μεγάλα αλλά οι μαθητές σημείωσαν λάθη στα διαστήματα 4ης  

(Wedell,1934). 

Ο Garbuzof δούλεψε με βάση το σύστημα του  Wedell  

χρησιμοποιώντας νότες σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Εστίασε 

επίσης την προσοχή του στα διαστήματα ογδόης. Το πείραμά του όμως 

δεν είχε επιτυχία γιατί χρησιμοποίησε νότες από διαφορετικές οκτάβες 

και δεν περιορίστηκε στη μεσαία έκταση του πιάνου (Garpuzof,1940). 

   Το 1962 η Antossena δούλεψε στο 12τονικό σύστημα με τον εξής 

τρόπο: Τον πρώτο χρόνο ή τους πρώτους έξι μήνες γινόταν μόνο 

προσπάθεια αναγνώρισης του ήχου του διαπασών (Λα). Μετά από 2-3 

χρόνια οι ασκούμενοι αναγνώριζαν τονικότητες και συγχορδίες χωρίς τη 

βοήθεια του διαπασών (Antossena,1962). 
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Ο Makinon χρησιμοποίησε μια τονικότητα, τη Ντο,  και πάνω σε 

αυτή έπαιζε και μάθαινε απλά γνωστά κομμάτια στους μαθητές του. Τα 

πρώτα μέτρα γνωστών μουσικών έργων τα είχε συνδέσει με 

τονικότητες, το καθένα και με μια συγκεκριμένη, ώστε να ταυτίζεται μια 

μελωδία με την αντίστοιχη τονικότητα. Τα ποσοστά της επιτυχίας του 

για την απόκτηση Απόλυτης Ακοής μας είναι άγνωστα (Makinon,1967). 

Η Davidova το 1975 περιέγραψε τα πειράματα  των  Anbilogova 

(Анбпилоговой) και Tarakushenko  (Таракущенко) οι οποίοι  

στηρίχθηκαν στο 12φθογγικό σύστημα. Στα μαθήματα τους κατά την 

διάρκεια του πρώτου έτους διδασκαλίας επέμεναν πάνω στην 

αναγνώριση της νότας  Λα  και στη συνέχεια, στη διάρκεια των 2- 3 

χρόνων που ακολουθούσαν, οι σπουδαστές μάθαιναν να αναγνωρίζουν 

τονικότητες  μέσα από τις κύριες συγχορδίες αυτών. Οι μαθητές  της  

Anbilogova  μπορούσαν να αναγνωρίζουν μέχρι και 4 τονικότητες .  Ενώ 

στα πειράματα του Тarakusenko, το μεγάλο βάρος έπεφτε στις 

τονικότητες. Οι μαθητές δηλαδή καλούνταν αρχικά να αναγνωρίσουν 

τονικότητες και όταν αυτό είχε επιτευχθεί ,ακολουθούσαν άλλα τεστ 

,στα οποία οι μαθητές εργάζονταν με ξεχωριστούς φθόγγους με σκοπό 

να τους αναγνωρίζουν. Τα λάθη που σημειώνονταν ήταν λάθη 

ημιτονίου και στη χειρότερη περίπτωση λάθη τόνου. Στη συνέχεια ,η 

προσοχή των σπουδαστών επικεντρωνόταν στην απόχρωση του ήχου 

και την προσπάθεια απομνημόνευσής του, και με αυτόν τον τρόπο 

παρέμειναν μόνιμα  στη μνήμη  οι ήχοι και οι τονικότητες. Όπως  εξηγεί 

ο  Tarakushenko,  η αναγνώριση των τονικοτήτων και των φθόγγων 

είναι βασισμένη στις ιδιαιτερότητες των εγκεφαλικών νευρικών 

νημάτων (νευρώνων)  να συγκρατούν  και να διατηρούν τα ακούσματα 
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για αρκετό καιρό. Οπότε  συγκεντρώνοντας την προσοχή στα χρώματα 

των τονικοτήτων σιγά σιγά αυτά τα ακούσματα γίνονταν μόνιμα 

(Davidova,1975-1986).    

Ο Grembelnik  χρησιμοποιώντας το κινητό ντο και το 12τονικό 

σύστημα, προσπαθεί να συνδυάσει το ηχόχρωμα με το ύψος στην 

αντίληψη των μαθητών του. Για κάθε φθόγγο βρίσκει μια ονομασία, και 

κάθε φθόγγο τον συνδέει με ένα γνωστό λαϊκό τραγούδι ,το οποίο 

ξεκινάει από αυτόν και δίνει τα αρχικά μέτρα του τραγουδιού.   

Εργάζεται επάνω σε παιδιά τριών διαφορετικών ηλικιών, τη ‘’μικρή’’ 

ομάδα με μέσο όρο ηλικίας τα 5 χρόνια περίπου, τη ‘’μεσαία’’ ομάδα με 

μέσο όρο τα 10 χρόνια και τη ‘’μεγάλη’’ ομάδα που αποτελείται από 

παιδιά στην εφηβεία με μέσο όρο τα 15 χρόνια. Τα ποσοστά επιτυχίας 

στην απόκτηση Απόλυτης Ακοής ήταν στη ‘’μικρή ‘’ομάδα 60-100%,στη 

‘’μεσαία’’ομάδα 77% και στη ‘’μεγάλη’’ ομάδα 100%. Ο Grebelnik 

θεωρούσε πως  είχε καταφέρει να αναπτύξει την απόλυτη ακοή στο 

τέλος των πειραμάτων (Grebelnic,1985). 

O Lioumbomirski στο βιβλίο του  το 1924 γράφει πως διαπιστώνει 

την ύπαρξη τριών διαφορετικών επιπέδων σκέψης που αφορούν στην 

Απόλυτη Ακοή: α) Τη μουσική εσωτερική λογική, το οποίο σημαίνει πως 

κάθε ήχος καταλαμβάνει εκ των προτέρων  ένα χώρο  μέσα στη λογική,  

όπως δηλαδή η ομιλία και γι’ αυτό το λόγο μπορεί να 

αποκωδικοποιηθεί κάποια στιγμή. β) Τη δυνατότητα αναγνώρισης 

μαύρων-άσπρων πλήκτρων. Ο  μουσικός πρέπει να ξεχωρίσει αυτές τις 

σκέψεις σε μαύρες και άσπρες που αφορούν αντίστοιχα τα μαύρα και 

τα άσπρα πλήκτρα του πιάνου. γ) Στο επίπεδο αυτό αρχίζει και 

λειτουργεί η εσωτερική ακοή μέσα από τον συνδυασμό των δύο 
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προηγούμενων επιπέδων και την εξάσκηση και  γρήγορα μπορεί να 

φτάσει στην Απόλυτη Ακοή. Ο μουσικός πρέπει να οδηγείται με το 

τραγούδι σιγά σιγά στην εσωτερική ακοή, δημιουργώντας  χώρους-

σκέψεις στη λογική για τους ήχους. Αυτό επιτυγχάνεται με τις εξής 

ασκήσεις: 

 Τραγουδώντας τους φθόγγους της διατονικής  κλίμακας  , Ντο μείζονας, 

αυτό βοηθούσε να απομνημονευθεί με   εσωτερική ακοή  η σειρά των 

φθόγγων. 

 Στη συνέχεια έμπαιναν οι αλλοιώσεις ( μαύρα πλήκτρα). 

  Η εσωτερική ακοή εμπλουτίζεται απομνημονεύοντας και τους 12 φθόγγους. 

 Στη συνέχεια  απομνημόνευση διαστημάτων  και συγχορδιών. 

Η επιτυχία του πειράματος αυτού ήταν η μεθοδικότητα και η τμηματική 

χρήση της εσωτερικής ακοής. Ο Lioumbomirski  αναφέρει πως η 

Απόλυτη Ακοή είναι μια προσβάσιμη ιδιότητα μόνο από όσους έχουν 

δεχτεί την ύπαρξή της και έχουν αποδεχτεί το γεγονός πως θα την 

αποκτήσουν (Lioumbomirski,1924).  

Ο Tritscof εργάστηκε με μια ομάδα τρία συνεχόμενα χρόνια. Η 

εξάσκηση τα δύο πρώτα χρόνια περιελάμβανε την εκμάθηση μόνο της 

Ντο μείζονας. Οι ασκούμενοι ακούν και τραγουδούν μόνο τη 

συγκεκριμένη κλίμακα και τίποτε άλλο. Ο κάθε φθόγγος εξεταζόταν σαν 

να ήταν ένα όργανο που έχει τη θέση του και το ρόλο του. Τον τρίτο 

χρόνο  κάνει χρήση των αλλοιώσεων, σχηματίζοντας τη χρωματική Ντο 

κλίμακα. Τον τέταρτο χρόνο προχωράει στην εκμάθηση της Λα 

ελάσσονας με τον ίδιο τρόπο. Μετά από τη συνεχόμενη επανάληψη η 

ακοή των βαθμίδων γίνεται αυτόματα.  Ενώ στην αρχή συντονίζει τους 

ασκούμενους με τόνο αναφοράς, σταδιακά αποσύρει το ΄΄κούρδισμα΄΄ 
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στη διάρκεια του μαθήματος, ώσπου να το καταργήσει εντελώς. Το 

εγχείρημά του είχε ένα σεβαστό ποσοστό επιτυχίας Ο Тritscof  δεν 

χρησιμοποιεί τον όρο απόλυτη ακοή, το ονομάζει διαπαιδαγώγηση   

τονικής αίσθησης. Αυτοί που έχουν τονική αίσθηση μπορούν να  έχουν 

και απόλυτη ακοή (Peev & Kristeva,1967). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Φτάνοντας στο τέλος της έρευνας μας θα μπορούσαμε να πούμε 

πως τα μηνύματα για την απόκτηση της Απόλυτης Ακοής είναι 

πραγματικά αισιόδοξα. Επίσης, είναι φανερό πως η προσπάθεια 

απόκτησης της Απόλυτης Ακοής από κατόχους της Σχετικής Ακοής είναι 

μια διαδικασία στην οποία αξίζει τον κόπο να μπεί κανείς από την 

άποψη πως, και αν ακόμα δεν φτάσει στα τέλεια αποτελέσματα, 

εντούτοις όμως θα έχει ωφεληθεί αισθητά. 

Οι πολλές και ποικιλότροπες παιδαγωγικές μέθοδοι, από Ανατολή 

και Δύση, που αναφέρονται στην εργασία, ελπίζω και εύχομαι να 

αποτελέσουν έναυσμα για να συνεχιστεί αυτή η παιδαγωγική 

προσπάθεια για την βελτίωση της μουσικής ακοής με απώτερο σκοπό 

την απόκτηση της Απόλυτης Ακοής. 

Η ιδιότητα της Απόλυτης Ακοής πρέπει να πάρει μια θέση 

ανάμεσα στους τρόπους με  τους οποίους αντιλαμβάνεται  ο άνθρωπος 

και ιδιαιτέρως ο μουσικός τον ήχο και να αποτελέσει μια πρόκληση αντί 

να παραμείνει σαν μια ιδιότητα που θα θεωρείται σπάνια, μη 

προσβάσιμη και παρωχημένη από τους περισσότερους. 
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