
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

 

ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ WILLIAMS 

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Άγγελος Νταής 

 

 

 

 

 

 

Συμβουλευτική Επιτροπή: 

Λάζαρος Τριάρχου, Καθηγητής (Επιβλέπων) 

Δήμητρα Κόνιαρη, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μακεδονίας  

Αθανάσιος Ντινόπουλος, Καθηγητής 

 

 

 

 

 

Ιούνιος 2017 



2 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα τελευταία δέκα χρόνια, έρευνες σχετικά με τον αυτισμό και το σύνδρομο Williams έχουν 

καταδείξει μία σχέση ανάμεσά τους, η οποία εστιάζεται στον τομέα της κοινωνικής 

συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι οι δύο διαταραχές παρουσιάζουν εκ διαμέτρου 

αντίθετα κοινωνικά χαρακτηριστικά (Asada & Itakura, 2012· Riby & Hancock, 2008· Lincoln et 

al., 2007). Τα άτομα με σύνδρομο Williams εκδηλώνουν έντονη κοινωνικότητα. Αντιθέτως, τα 

άτομα με αυτισμό αντιμετωπίζουν ποικίλες κοινωνικο-συναισθηματικές δυσκολίες και τείνουν 

να αποφεύγουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Παράλληλα, η μουσική είναι φύσει κοινωνική 

δραστηριότητα, που μελετάται τις τελευταίες δεκαετίες στο πλαίσιο του αυτισμού και του 

συνδρόμου Williams. Με αφορμή την αντίθεση των κοινωνικών φαινοτύπων των δύο 

διαταραχών και την κοινωνική φύση της μουσικής, οι στόχοι της διπλωματικής αυτής εργασίας 

είναι οι εξής: α) η θεωρητική διερεύνηση και σύγκριση των συμπεριφορικών και 

νευροβιολογικών χαρακτηριστικών της μουσικής επεξεργασίας στον αυτισμό και στο Σύνδρομο 

Williams, β) η ανάδειξη της σχέσης ανάμεσα στο κοινωνικο-συναισθηματικό και μουσικο-

συναισθηματικό προφίλ των ατόμων που ανήκουν στις δύο διαταραχές.  

Στην παρούσα εργασία, περιγράφονται, αρχικά, τα δομικά στοιχεία της μουσικής 

επεξεργασίας και η γνωστική βάση τους. Έπειτα, παρουσιάζονται τα συμπεριφορικά και 

νευροβιολογικά χαρακτηριστικά της μουσικής επεξεργασίας στο σύνδρομο Williams και, 

ακολούθως, στον αυτισμό. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται σύγκριση ανάμεσα σε αυτά τα 

χαρακτηριστικά και συζητώνται οι ομοιότητες και οι διαφορές που παρατηρούνται. Συγχρόνως, 

συζητώνται ποικίλα ζητήματα που αναδεικνύει η διερεύνηση των συμπεριφορικών και 

νευροβιολογικών χαρακτηριστικών της μουσικής επεξεργασίας στις δύο διαταραχές. Τέλος, 

παρατίθενται προτάσεις για μελλοντική έρευνα στο πεδίο της γνωστικής ψυχολογίας και της 

γνωστικής νευροεπιστήμης της μουσικής.   

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: αυτισμός, σύνδρομο Williams, μουσική επεξεργασία 
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NEUROBIOLOGICAL AND BEHAVIORAL CHARACTERISTICS OF 

MUSIC PROCESSING IN AUTISM AND IN WILLIAMS SYNDROME 

 

ΑΒSTRACT 

 

 

Research about autism and Williams syndrome has shown that the two disorders are a dipole in 

terms of their phenotypes of social behavior (Asada & Itakura, 2012· Riby & Hancock, 2008· 

Lincoln et al., 2007). Furthermore, music is considered to be a social activity. Based on the 

scientific data about the relationship between the two disorders and the social nature of music, 

the current theoretical study examines the neurobiological and behavioral similarities and 

differences of music processing in autism and Williams syndrome. The aims of the study are: a) 

the theoretical investigation and comparison of the neurobiological and behavioral characteristics 

of music processing in autism and Williams syndrome and b) the identification of the 

relationship between the socio-emotional and musical-emotional profile of people with autism 

and Williams syndrome. 

 Firstly, the structural elements of music processing are presented and analysed. 

Afterwards, the behavioral and neurobiological characteristics of music processing in Williams 

syndrome and autism are described. Subsequently, these characteristics are compared and there 

is a discussion about the similarities and differences between the two disorders. Moreover, 

several issues concerning the investigation of behavioral and neurobiological characteristics of 

music processing in Williams syndrome and autism are pointed out. Finally, a conclusion is 

made with suggestions for future research about music processing in Williams syndrome and 

autism. 

 

 

 

Key words: autism, Williams syndrome, music processing 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η μουσική είναι μία από τις αρχαιότερες δραστηριότητες του ανθρώπινου είδους. Δεν είναι 

δημιούργημα λίγων ανθρώπων που σταδιακά μεταδόθηκε στους υπόλοιπους, όπως η γραφή, 

αλλά εμφανίστηκε αυθόρμητα στις ανθρώπινες κοινωνίες και ανέκαθεν αποτελούσε 

αναπόσπαστο κομμάτι τους (Peretz, 2001). Έχει διαδραματίσει σημαντικό φυλογενετικό ρόλο 

στην εξέλιξη της γλώσσας και είναι ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, που 

υποστηρίζει τη συνεργασία και την κοινωνική συνοχή (Koelsch & Siebel, 2005).  

Μία μουσική εμπειρία πραγματώνεται μέσω ποικίλων γνωστικών διεργασιών, όπως είναι 

η ακουστική ανάλυση, η ακουστική μνήμη, η ανάλυση ακουστικής σκηνής και φυσικά μέσω της 

επεξεργασίας των συντακτικών χαρακτηριστικών και του σημασιολογικού περιεχομένου των 

μουσικών ερεθισμάτων. Επίσης, ένα άτομο που ακούει μουσική δημιουργεί στη σκέψη του 

(προ)κινητικές αναπαραστάσεις. Παραδείγματος χάριν, εάν ένας πιανίστας ακούσει πιανιστική 

μουσική, αυτές οι αναπαραστάσεις θα αφορούν σε κινήσεις που επιτελούνται κατά την εκτέλεση 

του πιάνου. Εάν ένας μη μουσικός ακούσει κάποιο τραγούδι, αυτές οι αναπαραστάσεις θα 

σχετίζονται με την πράξη του τραγουδίσματος. Επιπροσθέτως, η μουσική δημιουργεί στον 

ακροατή την επιθυμία να κινηθεί χορεύοντας, τραγουδώντας ή χτυπώντας παλαμάκια (Koelsch 

& Siebel, 2005· Cross & Tolbert, 2016). Τέλος, η μουσική επηρεάζει το αυτόνομο νευρικό 

σύστημα και προκαλεί μία συναισθηματική απόκριση (Koelsch, 2011).  
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1. ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

1.1 Τονικό ύψος 

 

To τονικό ύψος είναι «η ιδιότητα της ακουστικής αίσθησης σύμφωνα με την οποία οι ήχοι 

τοποθετούνται σε μία μουσική κλίμακα» (Plack & Oxenham, 2005). Αυτή η ιδιότητα είναι 

θεμελιώδης τόσο για τη μουσική όσο και για τη γλώσσα. Στη μουσική, μία μελωδία αποτελείται 

από ακολουθίες τονικών υψών, ενώ οι μουσικές αρμονίες προκύπτουν από ταυτόχρονους 

συνδυασμούς τονικών υψών. Στη γλώσσα, η πορεία των τονικών υψών χαρακτηρίζει τον 

επιτονισμό της προσωδίας. Mάλιστα, αυτή η πορεία είναι εξαιρετικά σημαντική σε τονικές 

γλώσσες, όπως είναι η Κινεζική, η Μανδαρινική και η Καντονέζικη, διότι προσδιορίζει τη 

σημασία των λέξεων (Oxenham, 2012).  

Στην περιοχή της μουσικής, όταν ένα άτομο ακούει μια μελωδία, έχει την ικανότητα να 

αναγνωρίζει το τονικό ύψος της κάθε νότας της με βάση την απόστασή του από το τονικό ύψος 

μίας άλλης νότας αναφοράς. Αυτή η ικανότητα ονομάζεται σχετική ακοή (relative pitch) και 

είναι εγγενές χαρακτηριστικό της μουσικής αντίληψης (McDermott & Oxenham, 2008). Με τη 

βοήθεια της σχετικής ακοής, ένα άτομο προσδιορίζει με ακρίβεια τις αποστάσεις μεταξύ τονικών 

υψών, διακρίνει εάν δύο μελωδίες είναι διαφορετικές ή ίδιες ως προς τα τονικά ύψη τους, 

αντιλαμβάνεται τη μελωδική γραμμή (contour) και διακρίνει τυχόν αλλαγές σε αυτήν. Δηλαδή, 

καταλαβαίνει εάν μία μελωδία ξεκινάει από ένα χαμηλό τονικό ύψος και σταδιακά «ανεβαίνει» 

καταλήγοντας σε ένα υψηλό τονικό ύψος και αντίστροφα (McDermott et al., 2008).  

Σε ένα διαφορετικό επίπεδο ακουστικής επεξεργασίας βρίσκεται η απόλυτη ακοή 

(absolute pitch), δηλαδή η ικανότητα ενός ατόμου: α) να αναγνωρίζει το τονικό ύψος ενός ήχου 

αποδίδοντάς του το όνομα ενός φθόγγου ή μίας συχνότητας, χωρίς να χρησιμοποιεί κάποιον ήχο 

αναφοράς (παθητική απόλυτη ακοή) ή β) να τραγουδά ένα τονικό ύψος χωρίς να χρησιμοποιεί 

κάποιον ήχο αναφοράς (ενεργητική απόλυτη ακοή) (Κόνιαρη, 2005· Ward & Βurns, 1982). 

Αυτή η ικανότητα παρουσιάζεται σε 1 στα 10000 άτομα σε χώρες της Δύσης και λίγο πιο συχνά 

σε πληθυσμούς της Ασίας όπου η μουσική εκπαίδευση ξεκινάει, συνήθως, από αρκετά νεαρή 

ηλικία και οι ομιλούμενες γλώσσες είναι τονικές (Lenhoff et al., 2001).  
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Ερευνητές υποστηρίζουν ότι η απόλυτη ακοή είναι κληρονομική ικανότητα (Ward & 

Burns, 1982). Ωστόσο, οι Takeuchi & Hulse (1993) διατείνονται ότι η απόλυτη ακοή μπορεί να 

αποκτηθεί μόνο εάν ένα άτομο λάβει συστηματική μουσική εκπαίδευση μεταξύ του 3
ου

 και του 

6
ου

 έτους της ηλικίας του. Καταδεικνύουν, δηλαδή, μία κρίσιμη αναπτυξιακή περίοδο για την 

κατάκτηση της εν λόγω ικανότητας (Lenhoff et al., 2001). To 1916, η Copp περιέγραψε τη 

σημασία αυτής της κρίσιμης περιόδου μέσω της θεωρίας της εντύπωσης (imprinting theory). 

Αυτή η θεωρία επισημαίνει ότι υπάρχει συγκεκριμένη περίοδος στην ανθρώπινη ανάπτυξη κατα 

την οποία εάν το άτομο εκτεθεί σε εμπειρίες μουσικής μάθησης, θα αναπτύξει την απόλυτη ακοή 

(Hargreaves, 1986). Όμως, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος μέσω του 

οποίου να μπορεί να διδαχθεί η απόλυτη ακοή στην προσχολική ηλικία. Η εμφάνισή της δείχνει 

να είναι αυθόρμητο αποτέλεσμα της σταδιακής εντρύφησης στη μουσική (Chin, 2003), δηλαδή 

αναπτύσσεται μέσω της έκθεσης ενός ατόμου στα τονικά ύψη των μουσικών ήχων και στις 

ονομασίες τους (Zatorre, 2003). 

Μολαταύτα, δεν εμφανίζουν απόλυτη ακοή όλα τα άτομα που εκτίθενται στη μουσική 

κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Πιθανότατα, σύμφωνα με την Chin (2003), αυτό οφείλεται στο 

μουσικό όργανο που μπορεί να μαθαίνει ένα άτομο κατα τη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου. 

Παραδείγματος χάριν, ένα παιδί που μαθαίνει πιάνο, έχει περισσότερες πιθανότητες να 

αποκτήσει απόλυτη ακοή από ένα παιδί που μαθαίνει βιολί. Ο λόγος είναι ότι το παιδί που 

μαθαίνει πιάνο μαθαίνει να συσχετίζει τονικά ύψη με συγκεκριμένες θέσεις στο πληκτρολόγιο 

του οργάνου. Αντιθέτως, στο βιολί, τα τονικά ύψη δεν αντιπροσωπεύονται σε συγκεκριμένες 

χωρικές θέσεις (Zatorre, 2003· Chin, 2003).  

Με άλλη θεωρία, τη θεωρία της μάθησης (learning theory) υποστηρίζεται ότι η 

απόλυτη ακοή δεν είναι κληρονομική και ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να την αποκτήσουν εάν 

βρεθούν σε συνθήκες που ευνοούν την κατάκτησή της. Ωστόσο, η συγκεκριμένη θεωρία δεν 

προσδιορίζει ποιές ακριβώς θα πρέπει να είναι αυτές οι συνθήκες (Hargreaves, 1986). Σε 

διαφορετικό μήκος κύματος κινείται η θεωρία της αναστροφής της μάθησης (unlearning 

theory) επισημαίνοντας ότι η απόλυτη ακοή είναι έμφυτη αλλά χάνεται στην πορεία της ζωής, 

διότι, κάποιες φορές, οι άνθρωποι κινούνται σε μουσικά περιβάλλοντα που δεν ευνοούν την 

ανάπτυξη της. Παραδείγματος χάριν, η διδασκαλία ενός τραγουδιού σε μαθητές μιας σχολικής 

τάξης μπορεί να γίνεται μόνο με τη βοήθεια της φωνής του δασκάλου, χωρίς τη χρήση ενός 

οργάνου όπως είναι το πιάνο, που διαθέτει ένα σταθερό κούρδισμα. Συνεπώς, εάν πρέπει οι 
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μαθητές να ξανατραγουδήσουν το τραγούδι, τότε είναι πολύ πιθανό να το τραγουδήσουν σε 

άλλη τονικότητα. Με λίγα λόγια, οι μαθητές δεν μπορούν να μάθουν να κατονομάζουν μουσικά 

τονικά ύψη εάν αυτά παίζονται και τραγουδιούνται συνεχώς σε διαφορετικές τονικότητες. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της λανθάνουσας ικανότητας της απόλυτης ακοής 

(Huron, 2006).  

Eν κατακλείδι, η Deutsch (2013) αναφέρει ότι οι παραπάνω θεωρίες συνοψίζονται σε 

τέσσερις θεωρητικές προσεγγίσεις. Αυτές είναι: 1) η υπόθεση της εξάσκησης (Practice 

Hypothesis), η οποία επισημαίνει ότι η απόλυτη ακοή μπορεί να κατακτηθεί εάν το άτομο βρεθεί 

στις κατάλληλες συνθήκες, 2) η γενετική υπόθεση (Genetic Hypothesis), η οποία παρουσιάζει 

την απόλυτη ακοή ως κληρονομική ικανότητα, 3) η υπόθεση της κρίσιμης περιόδου (Critical 

Period Hypothesis), σύμφωνα με την οποία όλοι οι άνθρωποι μπορούν να κατακτήσουν την 

απόλυτη ακοή αρκεί να λάβουν συστηματική μουσική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια μίας 

κρίσιμης αναπτυξιακής περιόδου και 4) ο εγγενής χαρακτήρας της απόλυτης ακοής και η πιθανή 

απώλειά της (unlearning theory) (Deutsch, 2013).  

 

 

1.2 Μελωδία 

 

Η μελωδία είναι μία ακολουθία από μουσικούς ήχους. Οι άνθρωποι εκτίθενται καθημερινά σε 

μελωδίες, είτε ακούγοντας μουσική στο ραδιόφωνο, είτε σφυρίζοντας κάποιον μουσικό σκοπό 

(Schmuckler, 2016). Γι’ αυτόν τον λόγο, υπάρχει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για τις πτυχές 

της μελωδικής επεξεργασίας (Schmuckler, 2009). Γενικότερα, η μελωδική επεξεργασία 

στηρίζεται σε δύο βασικά χαρακτηριστικά: στη μελωδική γραμμή (melodic contour) και στην 

τονικότητα της μελωδίας (tonality) (Dowling, 1978· Dowling, 1998). Κατά καιρούς, ερευνητές 

έχουν εκφράσει διάφορες απόψεις για τη φύση αυτών των δύο στοιχείων και για το πώς γίνονται 

αντιληπτά κατά την ακρόαση μουσικής (Schmuckler, 2016).  

Σύμφωνα με τον Schmuckler (2009) υπάρχει μία θεωρητική προσέγγιση σύμφωνα με την 

οποία, η αντίληψη της μελωδικής γραμμής εξαρτάται από την επεξεργασία των τοπικών 

χαρακτηριστικών της μελωδίας, δηλαδή των σχέσεων ανόδου ή καθόδου μεταξύ διπλανών 

τονικών υψών ή τονικών υψών ανάμεσα στα οποία παρεμβάλλεται ένα άλλο τονικό ύψος. 

Παραδείγματος χάριν, όταν ένα άτομο θέλει να διακρίνει εάν δύο μελωδικές γραμμές είναι ίδιες 



9 
 

ή διαφορετικές, θα προσδιορίσει με ακρίβεια τις σχέσεις ανόδου ή καθόδου μεταξύ γειτονικών 

τονικών υψών στην κάθε μελωδία και θα τις συγκρίνει (Corigall & Schellenberg, 2016). 

Σύμφωνα με μία άλλη προσέγγιση, η μελωδική γραμμή γίνεται αντιληπτή μέσω ολιστικής 

επεξεργασίας η οποία εστιάζει στο συνολικό σχήμα ενός μελωδικού μοτίβου, δηλαδή στη 

συνολική πορεία των τονικών υψών και όχι στις επιμέρους σχέσεις τους. Το σχήμα μπορεί να 

κινείται προς τα πάνω, προς τα κάτω ή ευθεία. Σε κάθε περίπτωση, ο Schmuckler επισημαίνει 

ότι και οι δύο τάσεις ως προς την επεξεργασία της μελωδικής γραμμής έχουν τεκμηριωθεί από 

σχετικές μελέτες (Schmuckler, 2009).  

Παράλληλα, η τονικότητα διαδραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στη μελωδική 

επεξεργασία. Η έννοια της τονικότητας αναφέρεται στην ύπαρξη ενός συστήματος τονικών 

υψών, ιεραρχικά οργανωμένων γύρω από ένα τονικό κέντρο. Αυτό το τονικό κέντρο είναι ένας 

ηχητικός πόλος έλξης γύρω από τον οποίο κινούνται τα υπόλοιπα τονικά ύψη μέχρι να 

επιστρέψουν σ’ αυτόν (Radocy & Boyle, 2012). Το δομικό σύστημα της τονικότητας 

απαρτίζεται από τις σχέσεις μεταξύ των μουσικών τονικών υψών και προσδίδει στη μουσική τον 

δυναμικό της χαρακτήρα, ο οποίος έγκειται στην αίσθηση της συνέχειας, της λήξης, της κίνησης 

και της παύσης (Patel & Peretz, 1997). Κάποιοι ερευνητές επισημαίνουν ότι η αντίληψη της 

τονικότητας προκύπτει από συγκεκριμένα τοπικά χαρακτηριστικά των μουσικών μοτίβων τα 

οποία λειτουργούν ως ενδείξεις μίας τονικότητας. Τέτοια χαρακτηριστικά μπορεί να είναι τα 

διαστήματα της δευτέρας μικρής και της τετάρτης αυξημένης (Schmuckler, 2016).  

Συνοψίζοντας, η γνωστική επεξεργασία των μελωδικών ερεθισμάτων στηρίζεται στην 

ικανότητα ενός ατόμου να διακρίνει αλλαγές στα τονικά ύψη, να προσδιορίζει τις αποστάσεις 

τονικών υψών, να διακρίνει την πορεία της μελωδικής γραμμής και να αναγνωρίζει την 

τονικότητα μίας μελωδίας (Tye-Murray, 2015).  

 

 

1.3 Ρυθμός 

 

O ρυθμός είναι η σειριακή ακολουθία χρονικών τμημάτων που περιλαμβάνουν μουσικούς ήχους, 

δηλαδή νότες, και σιωπή, δηλαδή παύσεις. Με άλλα λόγια, είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι 

οργανωμένες στον χρόνο οι στιγμές μουσικών ήχων και σιωπής (McAuley, 2010). Η φύση του 

ρυθμού συνίσταται από κάποια επιμέρους χαρακτηριστικά, καθένα από τα οποία αποτελεί 
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ξεχωριστό αντικείμενο έρευνας: τη ρυθμική αγωγή (tempo), τον παλμό (beat), το μέτρο (meter) 

και την ομαδοποίηση (grouping) (Patel & Peretz, 1997).  

Η έννοια της ρυθμικής αγωγής αναφέρεται στην ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται ένα 

μουσικό κομμάτι, δηλαδή στο πόσο γρήγορο ή αργό είναι. Η ρυθμική αγωγή προσδιορίζεται από 

την ταχύτητα των περιοδικών παλμών που εμφανίζονται σε χρονικά διαστήματα ίσης διάρκειας. 

Με μαθηματικούς όρους, υπολογίζεται σε παλμούς ανα λεπτό (McAuley, 2010). Ο παλμός είναι 

το στοιχείο που προσδίδει στο ρυθμό την περιοδικότητά του (Large & Snyder, 2009). Είναι ένα 

ψυχικό γεγονός το οποίο λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα μέτρο. Το μέτρο είναι σχήμα ιεραρχικά 

οργανωμένων παλμών στο οποίο κάποιοι παλμοί γίνονται αντιληπτοί ως πιο ισχυροί από τους 

υπόλοιπους (Patel, 2006). Αυτό το σχήμα είναι ένα σταθερό μοτίβο που παγιώνεται στη σκέψη 

του ακροατή (Patel & Peretz, 1997). Τέλος, η ομαδοποίηση των μουσικών φθόγγων είναι 

καθοριστική για την αντίληψη του ρυθμού. Οι φθόγγοι ομαδοποιούνται και συγκροτούν 

μεγαλύτερες ενότητες, τις μουσικές φράσεις. Αυτές οι φράσεις είναι μέσο μορφικής 

κωδικοποίησης του ρυθμού ενός μουσικού κομματιού. Συνήθως, η κατάληξή τους 

χαρακτηρίζεται από επιβράδυνση η οποία σηματοδοτεί το «κλείσιμο» μιας φράσης και το 

ξεκίνημα της επόμενης (Patel & Peretz, 1997· Corigall & Schellenberg, 2016).  

Η επεξεργασία του μουσικού ρυθμού έχει περιγραφεί μέσω δύο θεωρητικών 

προσεγγίσεων: με την πρώτη προσέγγιση υποστηρίζεται ότι οι άνθρωποι διαθέτουν ένα 

εσωτερικό «ρολόι» που τους βοηθάει να δημιουργούν νοητική αναπαράσταση του ρυθμού, να τη 

συγκρατούν στη μνήμη τους και να την αναπαράγουν (Miller, 2016· McAuley, 2010). Αυτό το 

ρολόι διαθέτει έναν «βηματοδότη» που πυροδοτείται και αποπυροδοτείται από τους χτύπους του 

μουσικού ρυθμού, ενώ οι παλμοί του συμπίπτουν χρονικά με τους παλμούς του μουσικού 

ρυθμού. Με τη δεύτερη προσέγγιση, υποστηρίζεται ότι οι άνθρωποι έχουν διαρκή εσωτερική 

ρυθμικότητα η οποία συγχρονίζεται με τον ρυθμό της μουσικής. Δηλαδή, προσαρμόζουν τον 

εσωτερικό ρυθμό τους στον ρυθμό της μουσικής (Tan et al., 2010· Radocy & Boyle, 2003). 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι κάποια άτομα παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στην 

ικανότητα ρυθμικής επεξεργασίας. Αυτές μπορεί να υπάρχουν λόγω δυσκολιών στην αντίληψη 

κάποιου από τα επιμέρους στοιχεία του ρυθμού, όπως είναι ο ρυθμικός παλμός. Επίσης, 

προβλήματα προσοχής ή μνήμης μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη ρυθμική αντίληψη 

(Cameron & Grahn, 2016).  
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Γενικότερα, ο ρυθμός δημιουργεί στους ανθρώπους την ανάγκη να ανταποκριθούν στα 

μουσικά ερεθίσματα, είτε χτυπώντας ρυθμικά τα χέρια και τα πόδια τους είτε χορεύοντας 

σύμφωνα με τους «τονισμένους» παλμούς. Βέβαια, οι παλμοί συμπίπτουν, χρονικά, όχι μόνο με 

μουσικούς ήχους αλλά και με παύσεις, δηλαδή στιγμές σιωπής. Επίσης, δεν είναι απόλυτη η 

περιοδικότητα των ρυθμικών παλμών. Πολλές φορές οι μουσικοί ερμηνευτές επιλέγουν να τη 

διαταράξουν για χάρη της μουσικής εκφραστικότητας, είτε με ρυθμική επιτάχυνση είτε με 

επιβράδυνση (rubato) (McAuley, 2010).  

 

 

1.4 Ηχόχρωμα 

 

Το ηχόχρωμα ή χροιά (timbre) είναι ψυχοακουστικό γνώρισμα που αντιπροσωπεύει κάποιες 

ιδιότητες των μουσικών ήχων οι οποίες δεν μπορούν να περιγραφούν μέσω της τονικής 

επεξεργασίας, της επεξεργασίας της έντασης, της διάρκειας ή της χωρικής θέσης ενός ήχου. 

Αποτελεί το αντιληπτικό «αποτύπωμα» των ήχων και χαρακτηρίζεται από ιδιότητες όπως είναι η 

«φωτεινότητα», η «οξύτητα», η «ρινικότητα», το «βάθος» και άλλες (McAdams & Giordano, 

2016). Γενικότερα, η αντίληψη του ηχοχρώματος είναι εξαιρετικά υποκειμενική, καθώς δεν 

υπάρχουν «σωστοί» χαρακτηρισμοί για να του αποδοθούν. Αντιθέτως, σε άλλες ακουστικές 

ιδιότητες όπως είναι η ένταση, μπορούν να δοθούν χαρακτηρισμοί με μεγαλύτερη 

αντικειμενικότητα («απαλή» ή «δυνατή» ένταση) (Howard & Angus, 2001).  

Η αντίληψη του ηχοχρώματος μπορεί να στηριχθεί σε δύο διεργασίες: στην ανάλυση των 

φυσικών ιδιοτήτων του μουσικού ήχου, δηλαδή της ποιότητας του και στην αναγνώριση της 

πηγής του ήχου, δηλαδή της ταυτότητάς του. Με άλλα λόγια, ένα άτομο μπορεί να ακούσει τον 

ήχο ενός μουσικού οργάνου και να του αποδώσει κάποιο «χρώμα» με βάση τις φυσικές ιδιότητες 

του ίδιου του ήχου (π.χ. συχνότητα) ή με βάση το όργανο απ’ το οποίο προέρχεται. Ωστόσο, οι 

έννοιες της ποιότητας και της ταυτότητας ίσως αφορούν σε όλο το φάσμα της μουσικής 

δραστηριότητας. Παραδείγματος χάριν, υπάρχουν άνθρωποι που ακούν τον ήχο ενός μουσικού 

οργάνου και μπορούν να αναγνωρίσουν όχι μόνο το όργανο από το οποίο προέρχεται αυτός ο 

ήχος αλλά και τον εκτελεστή του οργάνου- δηλαδή το πρόσωπο που βρίσκεται στην αρχή της 

μουσικής «αλυσίδας» (Barthet et al., 2011).  
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Επίσης, κάποιες φορές δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή η πραγματική ταυτότητα του ήχου. 

Λόγου χάριν, στο είδος της «συγκεκριμένης μουσικής» (musique concrete) ηχογραφούνται 

κάποιοι φυσικοί και τεχνητοί ήχοι, υφίστανται ειδική επεξεργασία και δομούνται σύμφωνα με 

μία συγκεκριμένη τονικότητα. Ταυτόχρονα, οι ήχοι αλλοιώνονται με κάποιες τεχνικές (ειδικά 

φίλτρα), ώστε να μη μπορεί να γίνει αντιληπτή η πηγή από την οποία προέρχονται. Σ’ αυτή την 

περίπτωση, η ταυτότητα του ήχου προσδιορίζεται με βάση την τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για 

την αλλοίωση του και όχι σύμφωνα με την αυθεντική ηχητική πηγή (Barthet et al., 2011). 

 

 

1.5 Συναίσθημα  

 

Oι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το συναίσθημα ως μονοδιάστατη εμπειρία, εστιάζοντας την 

προσοχή τους μόνο στο βίωμά του, δηλαδή στη χαρά ή στη λύπη που μπορεί να νιώσουν σε μία 

δεδομένη χρονική στιγμή. Ωστόσο, το συναίσθημα είναι μία εξαιρετικά σύνθετη υποκειμενική 

εμπειρία, που χαρακτηρίζεται από κάποια γεγονότα που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Αυτά τα 

γεγονότα είναι: η γνωστική εκτίμηση μίας κατάστασης (π.χ. επικίνδυνη), το καθεαυτό βίωμα του 

συναισθήματος, η συναισθηματική έκφραση (γέλιο, κλάμα), η βιολογική απόκριση που 

χαρακτηρίζει το συναίσθημα και μία πράξη ως αποτέλεσμα του συναισθήματος (Juslin, 2016).  

 Η σχέση των συναισθημάτων και της μουσικής είναι ένα από τα πιο φλέγοντα και 

σύνθετα ζητήματα στο χώρο της μουσικής ψυχολογίας. Ένα ενδιαφέρον ερώτημα που έχει 

απασχολήσει κάποιους ερευνητές είναι το πώς η μουσική εκφράζει συναισθήματα (Juslin & 

Sloboda, 2013). Στη βιβλιογραφία έχει εμφανιστεί η άποψη ότι τα δομικά χαρακτηριστικά της 

μουσικής, όπως είναι η ρυθμική αγωγή, η αρμονία, η τονικότητα, ο ρυθμός, μπορούν να 

«εκφράσουν» διάφορα συναισθήματα. Παραδείγματος χάριν, η μείζονα τονικότητα έχει 

ταυτιστεί με το συναίσθημα της χαράς, ενώ η ελάσσονα τονικότητα με το συναίσθημα της λύπης 

(Tan et al., 2010). Σύμφωνα με τους Hunter & Schellenberg (2010), οι άνθρωποι αναγνωρίζουν 

μουσικά συναισθήματα πιο εύκολα μέσω της ρυθμικής αγωγής και του μουσικού τρόπου (π.χ. 

μείζων ή ελάσσων), παρά μέσω άλλων χαρακτηριστικών όπως είναι η ένταση ή το ηχόχρωμα. 

Επίσης, η χαρά και η λύπη είναι συναισθήματα που αναγνωρίζονται εύκολα στη μουσική 

διαφορετικών πολιτισμών. Αντίθετα, ο φόβος γίνεται αντιληπτός εάν τα μουσικά ερεθίσματα 
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είναι σχεδιασμένα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να εκφραστεί το συγκεκριμένο 

συναίσθημα (Hunter & Schellenberg, 2010).  

Ο Juslin (2000) επισημαίνει ότι η αντίληψη των μουσικών συναισθημάτων ενέχει μία 

σχετικότητα. Στο μοντέλο του για τη γνωστική βάση της συναισθηματικής επεξεργασίας στη 

μουσική, τονίζει ότι τα μεμονωμένα μουσικά χαρακτηριστικά δεν είναι αξιόπιστοι δείκτες 

συναισθημάτων. Παραδείγματος χάριν, παρόλο που η γρήγορη ταχύτητα έχει συνδεθεί με το 

συναίσθημα της χαράς, πολλές φορές χρησιμοποιείται για να εκφράσει θυμό ή αγωνία (Juslin & 

Sloboda, 2013). Μάλλον, η αναγνώριση των συναισθημάτων είναι αποτέλεσμα 

αποκωδικοποίησης συσχετισμών ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά χαρακτηριστικά. 

Παραδείγματος χάριν, ο συνδυασμός αργής ταχύτητας, μίας συγκεκριμένης μελωδίας και ενός 

«απαλού» ρυθμού, μπορεί να ερμηνευθεί ως συναίσθημα ηρεμίας. Αξίζει να σημειωθεί, όμως, 

ότι το μοντέλο του Juslin προσδιορίζει εν μέρει τους μηχανισμούς της συναισθηματικής 

επεξεργασίας στη μουσική. Δίνει έμφαση μόνο στην πρόσληψη του συναισθήματος από τον 

ακροατή και στην αναγνώρισή του. Δεν προτείνει κάποια εξήγηση για το τί μπορεί να 

αισθάνεται ο ίδιος ο ακροατής μετά από αυτήν τη διεργασία, δηλαδή για το εάν βιώνει το 

συναίσθημα που διακρίνει στο μουσικό ερέθισμα (Schubert, 2017). 

Έξω από τη σφαίρα της μουσικής, το βίωμα ενός συναισθήματος θεωρείται απόρροια της 

γνωστικής εκτίμησης ενός γεγονότος. Οι άνθρωποι ερμηνεύουν ένα γεγονός σύμφωνα με το πώς 

επηρεάζει τη ζωή τους, δηλαδή τους στόχους τους, τα σχέδια τους ή τις προθέσεις τους. Αυτή η 

ερμηνεία προκαλεί ένα αντίστοιχο συναίσθημα. Συνήθως, το να ακούει ένας άνθρωπος μουσική 

δεν έχει επιπτώσεις στη ζωή του (Juslin, 2016). Με άλλα λόγια, η μουσική δεν επηρεάζει τους 

προσωπικούς στόχους και τις επιδιώξεις ενός ατόμου. Συνεπώς, η φύση της συναισθηματικής 

απόκρισης στη μουσική είναι διαφορετική από εκείνη που προκύπτει απέναντι σε γεγονότα της 

καθημερινής ζωής (Hunter & Schellenberg, 2010). 

Έχουν περιγραφεί 8 διαφορετικοί ψυχικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων εκδηλώνεται μία 

συναισθηματική απόκριση στη μουσική: Για κάποιους συγγραφείς, η συναισθηματική απόκριση 

μπορεί να προκύψει λόγω της μουσικής προσδοκίας του ακροατή. Η μουσική προσδοκία είναι 

αυτό που περιμένει να ακούσει ο ακροατής κατά την εξέλιξη του μουσικού κειμένου. Εάν δεν 

επιβεβαιωθεί η προσδοκία του για κάποιον λόγο, τότε μπορεί να νιώσει συναισθήματα έκπληξης 

ή δυσαρέσκειας. Άλλοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η μνήμη επεισοδίων μπορεί να 

πυροδοτήσει μία συναισθηματική απόκριση. Εάν ένα άτομο ακούσει μουσική και ανακαλέσει 
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ταυτόχρονα μία συγκεκριμένη πληροφορία, όπως είναι η ανάμνηση ενός αυτοβιογραφικού 

γεγονότος, τότε είναι πολύ πιθανό να νιώσει κάποιο συναίσθημα (Hunter & Schellenberg, 2010). 

Επίσης, ένα άτομο μπορεί να ακούει επανειλημμένα κάποιο μουσικό κομμάτι στο πλαίσιο μίας 

συγκεκριμένης κατάστασης. Η ακρόαση του κομματιού σε συνδυασμό με αυτή την κατάσταση, 

του δημιουργούν μία συναισθηματική φόρτιση. Αυτή η συναισθηματική φόρτιση μπορεί να 

εξακολουθήσει να υπάρχει ακόμη κι όταν το άτομο ακούει το συγκεκριμένο κομμάτι και η 

κατάσταση δεν υφίσταται πια. Επιπροσθέτως, είναι πιθανό ένας άνθρωπος να νιώσει αυτόματα 

το συναίσθημα ενός μουσικού κομματιού μέσω συναισθηματικής «μίμησης». Δηλαδή, εάν 

αντιληφθεί ότι ένα μουσικό κομμάτι εκφράζει λύπη μέσω αργού τέμπο και σιγανής έντασης, 

τότε θα νιώσει αυτομάτως λύπη. Αυτός ο ψυχικός μηχανισμός προσιδιάζει στην ενσυναίσθηση 

(Juslin & Västfjäll, 2008).  

Σύμφωνα με τον Juslin (2016), η οπτική φαντασία κατά την ακρόαση μουσικής μπορεί, 

επίσης, να δημιουργήσει συναισθήματα. Παραδείγματος χάριν, έαν ένα άτομο ακούσει μουσική 

και φανταστεί ταυτόχρονα μία ευχάριστη εικόνα, τότε είναι πολύ πιθανό να νιώσει χαρά. 

Επίσης, ένας ισχυρός μουσικός ρυθμός (π.χ. της techno μουσικής) μπορεί να πυροδοτήσει 

συναισθήματα αλληλεπιδρώντας με έναν εσωτερικό ρυθμό του ακροατή- παραδείγματος χάριν, 

με τον ρυθμό των καρδιακών παλμών. Ο εσωτερικός ρυθμός θα συγχρονιστεί με τον εξωτερικό, 

θα αυξηθούν τα επίπεδα της εγρήγορσης του ακροατή και ο ακροατής θα βιώσει ένα 

συναίσθημα (Juslin & Västfjäll, 2008) 

Η συναισθηματική απόκριση μπορεί να προκληθεί και από τη δράση των 

αντανακλαστικών του εγκεφαλικού στελέχους απέναντι στη μουσική. Οι δυνατοί, ξαφνικοί ή 

διάφωνοι μουσικοί ήχοι πυροδοτούν τα αντανακλαστικά του εγκεφαλικού στελέχους, αυξάνεται 

η εγρήγορση και ο ακροατής νιώθει συναισθήματα όπως, παραδείγματος χάριν, έκπληξη. Τέλος, 

οι άνθρωποι νιώθουν συναισθήματα όταν αξιολογούν την αισθητική αξία ενός μουσικού 

κομματιού βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (ομορφιά, πρωτοτυπία και άλλα). Αυτή η 

αξιολόγηση προκαλεί αντίστοιχα συναισθήματα (Juslin, 2016).  

Είναι γεγονός ότι η αντίληψη των μουσικών συναισθημάτων διαφέρει εντελώς από το 

βίωμα τους. Εάν ένας άνθρωπος αναγνωρίσει το συναίσθημα του φόβου σε ένα μουσικό 

κομμάτι, δεν θα νιώσει απαραίτητα φοβισμένος. Όμως, θα ήταν ωφέλιμο να διερευνηθεί η σχέση 

ανάμεσα στην αντίληψη και στο βίωμα του μουσικού συναισθήματος, δηλαδή εάν και κατά 

πόσο η μία κατάσταση επηρεάζει την άλλη (Sloboda & Juslin, 2010). Μέχρι στιγμής, υπάρχουν 
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ενδείξεις για κάποια σχέση ανάμεσα τους η οποία υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να 

αντιληφθούν ένα μουσικό συναίσθημα και ταυτόχρονα να το αισθανθούν αλλά όχι με την ίδια 

ένταση (Hunter & Schellenberg, 2010).  
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2. ΣΥΝΔΡΟΜΟ WILLIAMS 

 

 

Το σύνδρομο Williams (ΣW) είναι μία σπάνια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, που οφείλεται 

στην απουσία 28 γονιδίων από το χρωμόσωμα 7 του ανθρώπου. Η συχνότητα εμφάνισης του 

είναι 1 στις 7500 γεννήσεις (Martinez-Castilla et al., 2013· Don et al., 1999· Lense & Dykens, 

2016). Τα άτομα με ΣW αντιμετωπίζουν καρδιακά προβλήματα, όπως είναι η στένωση της 

αορτικής βαλβίδας, και εμφανίζουν υπέρταση. Επίσης, παρουσιάζουν έκπτωση στις 

οπτικοχωρικές ικανότητες, δυσκολίες στα μαθηματικά, στο σχεδιασμό και στην επίλυση 

προβλημάτων. Παράλληλα έχουν υπερακουσία, δηλαδή υπερευαισθησία σε συνηθισμένους 

ήχους που δεν επηρεάζουν τα τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα (Don et al., 1999). Παρά τις 

γνωστικές αδυναμίες τους, τα άτομα με ΣW διατηρούν ακέραιες κάποιες ικανότητες όπως είναι 

η επεξεργασία προσώπων, η γλωσσική επεξεργασία και η φωνολογική μνήμη. Επίσης, 

εκδηλώνουν έντονη κοινωνικότητα (Martinez-Castilla et al., 2016). O εγκέφαλός τους είναι 

γενικά μικρότερος από των ατόμων με τυπική ανάπτυξη. Η μεγαλύτερη απώλεια όγκου 

παρατηρείται στο οπίσθιο μέρος του εγκεφάλου και κυρίως στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό. 

Επίσης, σε κάποιες στιβάδες του οπτικού φλοιού υπάρχουν νευρώνες μικρότερου μεγέθους, 

γεγονός που προκαλεί τη δυσχέρεια στις οπτικοχωρικές λειτουργίες (Ηolinger et al., 2005). 

Τα άτομα με ΣW έχουν κάποιες ανεπτυγμένες μουσικές ικανότητες (Hopyan et al., 2001∙ 

Levitin & Bellugi, 2006∙ Don et al., 1999∙ Bellugi et al., 2000). Μπορούν να αναγνωρίζουν 

μεμονωμένα τονικά ύψη μουσικών ήχων, να αναπαράγουν ρυθμικά μοτίβα και να διακρίνουν 

διαφορές ανάμεσά τους. Επίσης, αντιλαμβάνονται το μουσικό «φραζάρισμα» και τη 

συναισθηματική εκφραστικότητα της μουσικής, εξίσου εύκολα με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα 

άτομα (Martinez-Castilla et al., 2013). Παράλληλα, εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον για τη 

μουσική και βιώνουν ποικίλα συναισθήματα όταν εκτίθενται σε μουσικά ερεθίσματα (Bhatara et 

al., 2010∙ Levitin et al., 2004). Ο ακουστικός φλοιός των ατόμων με ΣW διαφοροποιείται από 

τον φλοιό των ατόμων τυπικής ανάπτυξης: έχει βρεθεί αυξημένη φαιά ουσία στην άνω 

κροταφική έλικα, στο αριστερό κροταφικό πεδίο (planum temporale) (Levitin et al., 2003) αλλά 

και υπερτροφία στην παρεγκεφαλίδα ατόμων με ΣW (Baeck, 2002). Τέλος, η συναισθηματική 

απόκριση των ατόμων με ΣW στη μουσική, φαίνεται να εδράζεται σε περιοχές όπως είναι ο 
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αμυγδαλοειδής πυρήνας, η νήσος και ο οπίσθιος φλοιός της έλικας του προσαγωγίου (Meda et 

al., 2012).  
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2.1 Συμπεριφορικά χαρακτηριστικά της μουσικής επεξεργασίας 

 

Η απόλυτη ακοή- δηλαδή η ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει και να αναπαράγει το τονικό 

ύψος ενός μουσικού ήχου, χωρίς να το συγκρίνει με το τονικό ύψος κάποιου ήχου αναφοράς 

(Lenhoff et al. 2001)-, θεωρείται ένα από τα χαρακτηριστικά της μουσικής επεξεργασίας των 

ατόμων με ΣW (Martinez-Castilla et al., 2013∙ Semel & Rosner, 2009). 

 Η μόνη συμπεριφορική έρευνα που τεκμηρίωσε την ύπαρξη της απόλυτης ακοής σε 

άτομα με ΣW, πραγματοποιήθηκε από τον Lenhoff και τους συνεργάτες του (2001). Οι 

συμμετέχοντες ήταν 5 ασθενείς με ΣW, ηλικίας 13-43 ετών, οι οποίοι άρχισαν να ασχολούνται 

με τη μουσική στις ηλικίες των 5, 7, 8, 10 και 11 έτων. Διερευνήθηκε η ικανότητα τους να 

αναγνωρίζουν μεμονωμένα τονικά ύψη μουσικών ήχων. Είχαν εξαιρετικά καλή επίδοση στις 

δοκιμασίες που χρησιμοποιήθηκαν, δίνοντας σωστές απαντήσεις σε ποσοστό 97,5 %. Έτσι, οι 

ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα συγκεκριμένα άτομα μάλλον διέθεταν απόλυτη ακοή. Μάλιστα, 

το γεγονός ότι 4 από τους 5 ασθενείς είχαν αρχίσει να ασχολούνται με τη μουσική μετά το πέρας 

της κρίσιμης περιόδου για την ανάπτυξη της απόλυτης ακοής, καταδεικνύει ότι τα άτομα με ΣW 

μπορούν να αποκτήσουν αυτή την ικανότητα και σε μεγαλύτερη ηλικία (Lenhoff et al., 2001).  

 Παρ’ όλα αυτά, άλλες μελέτες καταδεικνύουν ότι τα άτομα με ΣW δεν έχουν 

ανεπτυγμένη αντίληψη τονικών υψών (Hopyan et al., 2001∙ Martinez-Castilla et al., 2013∙ 

Martens et al., 2010). Ο Hopyan και οι συνεργάτες του (2001) βρήκαν ότι κάποια παιδιά με ΣW 

είχαν χαμηλότερη επίδοση από τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά σε δοκιμασίες στις οποίες 

έπρεπε να διακρίνουν εάν ήταν ίδια ή διαφορετικά τα τονικά ύψη μουσικών ήχων που 

παρουσιάζονταν ανά ζεύγη. Σε πιο πρόσφατη έρευνα (Martens et al., 2010), αξιολογήθηκαν οι 

μουσικές ικανότητες 25 ατόμων με ΣW μέσω των Bentley Measures of Musical Abilities. Τα 

άτομα με ΣW είχαν χαμηλότερη επίδοση από άτομα τυπικής ανάπτυξης σε δοκιμασίες διάκρισης 

τονικών υψών και τονικής μνήμης. Με βάση αυτά τα δεδομένα, κάποιοι συγγραφείς 

υποστήριξαν ότι η απόλυτη ακοή εμφανίζεται τόσο σπάνια στο ΣW όσο και στο πλαίσιο της 

τυπικής ανάπτυξης (Martinez-Castilla & Sotillo, 2013).  

Ο ρυθμός είναι μία άλλη πτυχή της μουσικής επεξεργασίας των ατόμων με ΣW που έχει 

κεντρίσει το ερευνητικό ενδιαφέρον. Σε σχετική μελέτη, 20 άτομα με ΣW και 20 φοιτητές της 

Μουσικής Σχολής Juilliard αξιολογήθηκαν ως προς την ικανότητά τους να διακρίνουν διαφορές 

ανάμεσα σε ρυθμικά μοτίβα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα με ΣW και οι φοιτητές της 
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Juilliard είχαν εξίσου ανεπτυγμένη ικανότητα αντίληψης ρυθμικών διαφορών (Levitin, 2005). 

Μολαταύτα, άλλοι ερευνητές υποστήριξαν ότι η ικανότητα των ατόμων με ΣW να διακρίνουν 

διαφορές μεταξύ ρυθμικών σχημάτων, είναι λιγότερο ανεπτυγμένη από των ατόμων με τυπική 

ανάπτυξη (Hopyan et al., 2001· Don et al., 1999· Martens et al., 2010· Martinez-Castilla et al., 

2011).  

Οι Levitin & Bellugi (1998) αποκάλυψαν ότι τα άτομα με ΣW μπορούν να αναπαράγουν 

ρυθμικά σχήματα εξίσου επιτυχώς με άτομα τυπικής ανάπτυξης. Σε μία μελέτη τους (Levitin & 

Bellugi, 1998), παρουσίασαν ρυθμικά μοτίβα σε άτομα με ΣW και τους ζήτησαν να τα μιμηθούν 

χτυπώντας παλαμάκια. Οι συμμετέχοντες ανταποκρίνονταν κατευθείαν, ακριβώς μετά το τέλος 

της επίδειξης του κάθε ρυθμικού σχήματος και χωρίς να «χάνουν» κανέναν μουσικό παλμό. 

Έτσι, δημιουργούσαν την αίσθηση ότι η απόκρισή τους ήταν μέρος της ίδιας ρυθμικής 

ακολουθίας (Morelock & Feldman, 2000). Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι οποιοδήποτε λάθος 

τους στη ρυθμική αναπαραγωγή ήταν μουσικά συμβατό με το αρχικό ρυθμικό μοτίβο. Έτσι, η 

απόκρισή τους στον αρχικό ρυθμό έμοιαζε με αυτοσχεδιασμό (Κόνιαρη, 2009· Levitin et al., 

2004). Σε μεταγενέστερη μελέτη (Martinez-Castilla et al., 2011), διευρευνήθηκε και πάλι η 

ικανότητα αναπαραγωγής ρυθμικών σχημάτων σε άτομα με ΣW. Ωστόσο, η επίδοσή τους σε 

σχετικές δοκιμασίες ήταν χαμηλότερη από την επίδοση κάποιων τυπικώς αναπτυσσόμενων 

ατόμων. Παρόμοια ευρήματα παρουσίασε και η Martens με τους συνεργάτες της (2010). Στη 

συγκεκριμένη μελέτη αξιολογήθηκε και η ικανότητα ατόμων με ΣW να χτυπούν παλαμάκια 

σύμφωνα με τον ρυθμικό παλμό (beat) κάποιων μελωδιών. Σε αυτές τις δοκιμασίες, τα άτομα με 

ΣW είχαν εξίσου καλή επίδοση με άτομα τυπικής ανάπτυξης (Martens et al., 2010).  

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, φαίνεται ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα 

άτομα με ΣW, ως προς την ικανότητα αναπαραγωγής ρυθμικών σχημάτων. Αυτές οι 

διαφοροποιήσεις ίσως οφείλονται στο σχεδιασμό των δοκιμασιών που χρησιμοποιήθηκαν στα 

πειράματα. Επίσης, εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι τα άτομα με ΣW εκδηλώνουν έντονη 

κοινωνικότητα, τότε ίσως το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται ένα τεστ να 

παίζει ρόλο στην επίδοσή τους (Lense & Dykens, 2016). Παραδείγματος χάριν, υπάρχουν άτομα 

με ΣW που έχουν καλύτερη επίδοση σε δοκιμασίες ρυθμού όταν τα ερεθίσματα παρουσιάζονται 

με άμεσο τρόπο, δηλαδή πρόσωπο με πρόσωπο και όχι μέσω μίας ηχογράφησης. Ένα 

νατουραλιστικό μουσικό πλαίσιο μπορεί να ενισχύσει την επίδοση των ατόμων με ΣW, διότι 
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δημιουργεί ένα περιβάλλον που βοηθάει στη διατήρηση του ενδιαφέροντος και της προσοχής 

τους (Lense & Dykens, 2016).  

Στο πλαίσιο της μελωδικής επεξεργασίας, ο Levitin (2005) διερεύνησε την ικανότητα 

ατόμων με ΣW να διακρίνουν διαφορές μεταξύ μελωδιών σε επίπεδο τονικών υψών. Βρήκε ίδιες 

επιδόσεις ανάμεσα σε άτομα με ΣW και άτομα τυπικής ανάπτυξης. Γενικότερα, τα άτομα με ΣW 

μπορούν πιο εύκολα να αντιληφθούν εάν δύο μελωδίες είναι διαφορετικές παρατηρώντας τα 

μελωδικά μεσοδιαστήματά τους, παρά τη μελωδική γραμμή τους. Δηλαδή, όταν πρέπει να 

υποδείξουν εάν δύο μελωδίες είναι ίδιες ή διαφορετικές, τείνουν να προσέχουν τα τοπικά 

χαρακτηριστικά τους, εντοπίζοντας αλλαγές στα μελωδικά μεσοδιαστήματα της κάθε μελωδίας 

(Deruelle et al., 2005). Αυτή η τάση των ατόμων με ΣW για τοπική επεξεργασία δεν 

παρατηρείται μόνο στη μουσική αλλά και σε άλλες γνωστικές περιοχές όπως είναι η 

επεξεργασία προσώπων, χώρων και η αριθμητική επεξεργασία (Martinez-Castilla et al., 2016). 

Επίσης, τα άτομα με ΣW μπορούν να αναπαράγουν απλές αλλά και σύνθετες μελωδίες (Levitin, 

2005). H μελωδική φαντασία τους δείχνει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με εκείνο των ατόμων 

τυπικού πληθυσμού. Ειδικότερα, εάν τους ζητηθεί να ακούσουν μία μελωδία και κατόπιν μία 

δεύτερη μελωδία που βασίζεται στην πρώτη και είναι διανθισμένη με κάποια περαιτέρω μουσικά 

στοιχεία, τότε θα καταλάβουν ότι η δεύτερη μελωδία είναι παραλλαγή της πρώτης (Hopyan et 

al., 2001).  

Στο πεδίο των μουσικών συναισθημάτων, τα άτομα με ΣW δείχνουν ότι μπορούν να 

αναγνωρίσουν απλά συναισθήματα, όπως είναι το συναίσθημα της χαράς, αλλά δυσκολεύονται 

να αναγνωρίσουν πιο σύνθετα συναισθήματα, όπως είναι η λύπη ή ο φόβος (Hopyan et al., 2001· 

Bhatara et al., 2010· Järvinen et al., 2012). Αυτό ίσως έχει κάποια σχέση με τη συναισθηματική 

προσωδία τους, η οποία διαθέτει μεγάλο εύρος συναισθηματικών αποχρώσεων αλλά δεν 

μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν πάντοτε σωστά (Hopyan et al., 2001· Κόνιαρη, 2009). Παρ’ 

όλ’ αυτά, τα άτομα με ΣW μπορούν να αξιολογήσουν τη συναισθηματική εκφραστικότητα 

μουσικών κομματιών (Bhatara et al. 2010). 

 Επιπροσθέτως, τα άτομα με ΣW εκδηλώνουν έντονη συναισθηματική απόκριση στη 

μουσική (Lense & Dykens, 2011). Η Don και οι συνεργάτες της (1999) πραγματοποίησαν 

συνεντεύξεις σε 19 παιδιά με ΣW και 19 παιδιά τυπικής ανάπτυξης, σχετικά με το ενδιαφέρον 

τους για τη μουσική και τα συναισθήματά τους κατα την ακρόαση μουσικής. Τα περισσότερα 

παιδιά των δύο ομάδων ανέφεραν ότι αισθάνονται χαρά όταν ακούν μουσική. Ωστόσο, αρκετά 
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από τα παιδιά με ΣW ανέφεραν ότι η μουσική τούς δημιουργεί και συναισθήματα θλίψης. 

Αρκετά χρόνια αργότερα, η Dykens και οι συνεργάτες της (2005) ζήτησαν από κάποια παιδιά 

και ενηλίκους με ΣW, σύνδρομο Down και σύνδρομο Prader-Willi να ακούσουν κάποια μουσικά 

κομμάτια σε μείζονα και ελάσσονα τονικότητα και να περιγράψουν τα συναισθήματά τους μετά 

την ακρόαση αυτών των κομματιών. Tα άτομα με ΣW ανέφεραν θετικά συναισθήματα, όπως 

είναι η χαρά ή ο ενθουσιασμός για τα κομμάτια σε μείζονα τονικότητα. Ωστόσο, για τα 

κομμάτια σε ελάσσονα τονικότητα ανέφεραν αρνητικά αλλά και θετικά συναισθήματα. Οι 

ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα θετικά συναισθήματα προς τα συγκεκριμένα ερεθίσματα ήταν 

ένας μηχανισμός άμυνας που πυροδοτήθηκε μέσω της μουσικής, απέναντι στα συναισθήματα 

άγχους ή φόβου που νιώθουν συχνά τα άτομα με ΣW. Ουσιαστικά, διαπιστώθηκε ότι η μουσική 

μπορεί να κατευνάσει τα συναισθήματα άγχους και φόβου των ατόμων με ΣW, ανεξάρτητα απ’ 

το εάν έχει θετικά ή αρνητικά φορτισμένη συναισθηματική εκφραστικότητα (Lense & Dykens, 

2011).  

Γενικότερα, τα άτομα με ΣW δείχνουν να έχουν έναν πολύ ισχυρό δεσμό με τη μουσική 

και έντονη επιθυμία για συμμετοχή σε μουσικές δραστηριότητες (Ng et al., 2013). Το 

ενδιαφέρον τους για τέτοιες δραστηριότητες υπάρχει από αρκετά νεαρή ηλικία, θέλουν να 

βιώνουν μουσικές εμπειρίες κι επιθυμούν να παίζουν για πολλές ώρες κάποιο μουσικό όργανο 

και να ακούν μουσική (Levitin, 2005· Levitin et al., 2004· Levitin & Bellugi, 1998· McPherson 

& Hallam, 2016).  

  Τα παραπάνω χαρακτηριστικά σκιαγραφούν τη σχέση που έχουν τα άτομα με ΣW με 

τους μουσικούς ήχους. Η γενικότερη σχέση τους με τους ήχους χαρακτηρίζεται από την 

υπερακουσία, ένα γνώρισμα που ορίζεται ως «μη φυσιολογική ευαισθησία στους ήχους» 

(Κόνιαρη, 2009· Levitin & Bellugi, 2006). Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με ΣW παρουσιάζουν 

ευαισθησία σε ήχους οι οποίοι δεν επηρεάζουν με τον ίδιο τρόπο τα τυπικώς αναπτυσσόμενα 

άτομα. Τα παιδιά πολύ μικρής ηλικίας φοβούνται τους ξαφνικούς δυνατούς ήχους (Κόνιαρη, 

2009), ενώ τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας εκδηλώνουν έντονη ευαισθησία σε παρασκηνιακούς 

ήχους του εξωτερικού περιβάλλοντος (Siegmüller & Bartke, 2004). 

Τέλος, τα άτομα με ΣW έχουν ιδιαίτερη σχέση με τα ηχοχρώματα. Μπορούν να 

διακρίνουν και να αναγνωρίζουν με μεγάλη ακρίβεια μηχανικούς ήχους που προέρχονται από 

διαφορετικές πηγές. Λόγου χάριν, μπορούν να ακούσουν ήχους από δύο διαφορετικές 

ηλεκτρικές σκούπες και να καταλάβουν εάν τα ηχοχρώματά τους μοιάζουν ή διαφέρουν. 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9sdDx3a3UAhXFAsAKHesKAF0QFgg7MAc&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FSegm%25C3%25BCller_(M%25C3%25B6belhaus)&usg=AFQjCNGgHWlAsobqQEt_ArX_Jna9VdesFQ&sig2=QJ_gl-AEaSDW1C5r8ACB9g
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Μάλιστα, σε σχετικό πείραμα παρατηρήθηκε ότι κάποια άτομα με ΣW μπορούν να διακρίνουν 

ηχοχρώματα από 12 διαφορετικές ηλεκτρικές σκούπες (Levitin & Bellugi, 2006). Στο πεδίο της 

μουσικής ψυχολογίας, η έρευνα για την ικανότητα διάκρισης ηχοχρωμάτων σε άτομα με ΣW 

βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Τα πρώτα ευρήματα υποστηρίζουν ότι μάλλον είναι 

ανεπτυγμένη η εν λόγω ικανότητα στον συγκεκριμένο πληθυσμό (Lense et al., 2012). 
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2.2 Νευροβιολογικά χαρακτηριστικά της μουσικής επεξεργασίας 

 

Τα τελευταία 17 χρόνια, γίνονται προσπάθειες για τη σκιαγράφηση του νευροβιολογικού 

υποβάθρου της μουσικής επεξεργασίας των ατόμων με ΣW. Tα πρώτα στοιχεία που έχει 

αναδείξει το συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο, αφορούν στην απόλυτη ακοή των ατόμων με ΣW 

(Holinger et al., 2005· Martens et al., 2010), στη συναισθηματική απόκρισή τους στη μουσική 

(Järvinen et al., 2012· Järvinen et al., 2013· Järvinen et al., 2015), αλλά και στον τρόπο με τον 

οποίον επεξεργάζονται τους μουσικούς ήχους (αναλυτική-ολιστική αντίληψη) (Wengenroth et 

al., 2010). 

Οι μουσικοί με απόλυτη ακοή εμφανίζουν αυξημένη ασυμμετρία μεταξύ αριστερού και 

δεξιού κροταφικού πεδίου, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο αριστερό κροταφικό πεδίο 

(Schlaug et al., 1995). Ωστόσο, σύμφωνα με τον Keenan και τους συνεργάτες του (2001), αυτή η 

ασυμμετρία ίσως να μην χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο αριστερό κροταφικό πεδίο αλλά από 

μικρότερο δεξί κροταφικό πεδίο.  

Κάποια άτομα με ΣW εμφανίζουν υπερτροφία στο αριστερό κροταφικό πεδίο. 

Παρουσιάζουν, δηλαδή, την ίδια ασυμμετρία που παρατηρείται και σε μουσικούς με απόλυτη 

ακοή (Martens et al., 2010). Ωστόσο, υπάρχουν και αναφορές για περιπτώσεις ατόμων με ΣW 

που έχουν συμμετρικά κροταφικά πεδία (Galaburda & Bellugi, 2000). Επίσης, ο Eckert και οι 

συνεργάτες του (2006) βρήκαν μεγαλύτερο δεξί κροταφικό πεδίο σε μία ομάδα ατόμων με ΣW. 

Aπέδωσαν αυτό το είδος ασυμμετρίας σε ανώμαλη μορφολογία της δεξιάς πλάγιας σχισμής του 

εγκεφάλου (σχισμής του Sylvius). Συνήθως, η πλάγια σχισμή έχει δύο κλάδους: έναν οριζόντιο 

που εκτείνεται πίσω από την έλικα του Heschl και έναν κάθετο που ανεβαίνει στον βρεγματικό 

λοβό. Έχουν βρεθεί δύο παραλλαγές στη μορφολογία της: Στην πρώτη παραλλαγή, η σχισμή 

έχει μόνο τον οριζόντιο κλάδο, ενώ στη δεύτερη παραλλαγή έχει μόνο τον κάθετο κλάδο. Στη 

μελέτη του Eckert και των συνεργατών του, η δεξιά πλάγια σχισμή των ατόμων με ΣW δεν 

ανερχόταν στον βρεγματικό λοβό αλλά είχε μόνο έναν οριζόντιo κλάδο ο οποίος εκτεινόταν 

προς την έλικα του Heschl (Eckert et al., 2006· Martinez-Castilla et al., 2013). Οι συγγραφείς 

υποστήριξαν ότι η μορφολογία της πλάγιας σχισμής επηρεάζει το μέγεθος του κροταφικού 

πεδίου. Επίσης, η μορφολογία της πλάγιας σχισμής δείχνει να επηρεάζεται από το μέγεθος των 

παρακείμενων εγκεφαλικών δομών, δηλαδή από τον χώρο που καταλαμβάνει ο βρεγματικός και 

ο ινιακός λοβός. Στα άτομα με ΣW είναι μειωμένος ο όγκος αυτών των δύο περιοχών και αυτό 
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μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μη τυπικών χαρακτηριστικών στη μορφή της 

σχισμής και, συνεπώς, του κροταφικού πεδίου (Eckert et al., 2006). Από τα παραπάνω στοιχεία, 

φαίνεται ότι τα άτομα με ΣW παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις στη μορφή του κροταφικού 

πεδίου. Επιπλέον, η ασυμμετρία που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο αριστερό κροταφικό πεδίο 

έχει βρεθεί μόνο σε λίγα άτομα με ΣW. Συνεπώς, η απόλυτη ακοή ίσως είναι χαρακτηριστικό 

ελάχιστων ατόμων με ΣW (Martinez-Castilla et al., 2013). 

Εκτός από τον κροταφικό φλοιό των ατόμων με ΣW (Ng et al., 2013· Lenhoff et al., 

2001) η μουσική πυροδοτεί και ένα ευρύ δίκτυο δομών του εγκεφάλου στις οποίες 

περιλαμβάνονται η παρεγκεφαλίδα, η αμυγδαλή και το εγκεφαλικό στέλεχος (Levitin et al., 

2003). Ο Thornton-Wells και οι συνεργάτες του (2010), διερεύνησαν την απόκριση του 

εγκεφάλου ατόμων με ΣW σε μουσικά αλλά και μη μουσικά ερεθίσματα. Για τα μουσικά 

ερεθίσματα, βρήκαν ενεργοποίηση στον κροταφικό φλοιό, στην παρεγκεφαλίδα αλλά και σε 

περιοχές που σχετίζονται με τη συναισθηματική επεξεργασία, όπως είναι η νήσος, ο θάλαμος, η 

παραϊπποκάμπεια έλικα και η οπίσθια έλικα του προσαγωγίου. Ωστόσο, προκαλεί εντύπωση το 

ότι υπήρξε ενεργοποίηση και σε περιοχές που σχετίζονται με την οπτική επεξεργασία: στο 

σφηνοειδές λόβιο, στη μέση ινιακή έλικα και στη γλωσσική έλικα. Οι συγγραφείς παρατήρησαν 

ότι η ενεργοποίηση αυτών των περιοχών προσιδιάζει σ’ εκείνη που παρατηρείται σε άτομα με 

συναισθησία. Μάλιστα, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι έβλεπαν μεγάλη ποικιλία χρωμάτων 

όταν άκουγαν μουσική. Θα είναι χρήσιμο να διερευνηθούν περαιτέρω αυτές οι ενδείξεις 

συναισθησίας σε άτομα με ΣW και να διαπιστωθεί κατά πόσο σχετίζονται με τις μουσικές 

ικανότητές τους (Thornton-Wells et al., 2010).  

Στην περιοχή των συναισθημάτων, η συναισθηματική απόκριση των ατόμων με ΣW στη 

μουσική ενδέχεται να σχετίζεται με αυξημένη λειτουργικότητα του αμυγδαλοειδούς πυρήνα (βλ. 

Κόνιαρη, 2009). Το 2012, μελετήθηκε η απόκριση του αυτόνομου νευρικού συστήματος ατόμων 

με ΣW και ατόμων τυπικής ανάπτυξης σε συναισθηματικά φορτισμένους μουσικούς και 

φωνητικούς ήχους. Όταν τα άτομα με ΣW άκουγαν τους μουσικούς ήχους, είχαν χαμηλά επίπεδα 

μεταβλητότητας καρδιακού ρυθμού (Heart Rate Variability). Αυτό δείχνει ότι είχαν αυξημένη 

εγρήγορση απέναντι στα συγκεκριμένα ερεθίσματα. Αντίθετα, όταν άκουγαν τους φωνητικούς 

ήχους, είχαν αυξημένη μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού και άρα μειωμένη εγρήγορση 

απέναντι σε αυτά τα ερεθίσματα (Järvinen et al., 2012· Järvinen et al., 2013). Σε επόμενη μελέτη 

(Järvinen et al., 2015), διερευνήθηκε και πάλι η απόκριση του αυτόνομου νευρικού συστήματος 
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των ατόμων με ΣW σε μουσικούς και φωνητικούς ήχους που εξέφραζαν χαρά, λύπη και φόβο. 

Καταγράφηκε αυξημένη εγρήγορση απέναντι στα μουσικά ερεθίσματα. Τα παραπάνω δεδομένα 

καταδεικνύουν ότι η αυξημένη εγρήγορση για μουσικά ερεθίσματα, ίσως είναι ένδειξη της 

έντονης συναισθηματικής απόκρισης των ατόμων με ΣW στη μουσική. Με άλλα λόγια, η 

απόκριση του ΑΝΣ στους μουσικούς ήχους μάλλον είναι ένας αξιόλογος δείκτης της 

συναισθηματικής απόκρισης των ατόμων με ΣW στη μουσική. Μάλιστα, στον τυπικό πληθυσμό, 

τα συναισθήματα ικανοποίησης που δημιουργούνται από την ακρόαση μουσικής έχουν συνδεθεί 

με αυξημένη εγρήγορση· στο ΣW παρουσιάζεται ένα παρόμοιο φαινόμενο το οποίο, ωστόσο, 

πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω, με μελέτες μεγαλύτερης κλίμακας (Järvinen et al., 2015· 

Salimpoor et al., 2009). 

Κλείνοντας, η επεξεργασία των μουσικών ήχων μπορεί να γίνει είτε με ολιστικό είτε με 

αναλυτικό τρόπο. Ο «ολιστικός» ακροατής αντιλαμβάνεται τον ήχο ως μία ενότητα, ενώ ο 

«αναλυτικός» ακροατής «κομματιάζει» τον ήχο στα επιμέρους στοιχεία του (τόνος, ηχόχρωμα κ. 

λπ.) (Schneider & Wengenroth, 2009). Σύμφωνα με τους Schneider & Wengenroth (2009), η 

ολιστική επεξεργασία αντιπροσωπεύεται στον εγκέφαλο ατόμων τυπικής ανάπτυξης με 

αυξημένη φαιά ουσία και αυξημένη ενεργοποίηση στην αριστερή έλικα του Heschl. Η 

αναλυτική επεξεργασία εκφράζεται με αυξημένη φαιά ουσία και αυξημένη ενεργοποίηση στη 

δεξιά έλικα του Heschl. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι τα άτομα με ΣW αντιλαμβάνονται ολιστικά 

τους μουσικούς ήχους. Το νευρωνικό υπόστρωμα αυτού του τρόπου αντίληψης εξετάστηκε με 

μαγνητοεγκεφαλογράφημα και μαγνητική τομογραφία (MRI) (Wengenroth et al., 2010). Το 

μαγνητοεγκεφαλογράφημα έδειξε αυξημένη δραστηριότητα στην αριστερή έλικα του Heschl, 

ενώ το MRI αποκάλυψε μεγαλύτερο φλοιϊκό όγκο στην αριστερή έλικα του Heschl (Wengenroth 

et al., 2010).  
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3. ΑΥΤΙΣΜΟΣ 

 

 

Ο αυτισμός ή Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μία αναπτυξιακή διαταραχή που 

χαρακτηρίζεται από τρία βασικά συμπτώματα: δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, 

έκπτωση στις γλωσσικές ικανότητες και στην επικοινωνία και επαναληπτικές-στερεοτυπικές 

συμπεριφορές. Yπάρχει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για τα χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζουν τα άτομα με αυτισμό στο πλαίσιο των κοινωνικών αληλεπιδράσεων. 

Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί δυσκολίες που σχετίζονται με τη Θεωρία του Νου (Theory of 

Mind), δυσκολίες στη διαχείριση και κατανόηση συναισθημάτων αλλά και στην επικοινωνία με 

άλλα άτομα (Kellerman et al., 2005). Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι κάποια άτομα με αυτισμό 

παρουσιάζουν ορισμένες εξαιρετικές ικανότητες που αφορούν σε πεδία όπως είναι η ζωγραφική, 

τα μαθηματικά και η μουσική (Altgassen et al., 2005).  

 Το 1943, ο ψυχίατρος Leo Kanner περιέγραψε 11 περιπτώσεις παιδιών με αυτισμό στο 

πρώτο επιστημονικό άρθρο για τη συγκεκριμένη διαταραχή. Έξι από αυτά τα παιδιά είχαν 

ανεπτυγμένες μουσικές ικανότητες και ενδιαφέρον για τη μουσική. Η περιγραφή αυτών των έξι 

περιπτώσεων πυροδότησε έντονη ερευνητική δραστηριότητα για τις μουσικές ικανότητες των 

ατόμων με αυτισμό. Σχετικές μελέτες έδειξαν ότι κάποια άτομα με αυτισμό έχουν ισχυρή 

προτίμηση για τα μουσικά ερεθίσματα (Molnar-Szakacs et al., 2009· Sharda et al., 2015) και 

εκδηλώνουν έντονη συναισθηματική απόκριση στη μουσική (Allen et al., 2009· Caria et al., 

2011). Υπάρχουν αναφορές για άτομα με αυτισμό που έχουν απόλυτη ακοή (Heaton et al., 1998· 

Brenton et al., 2008). Επίσης, κάποια άτομα με αυτισμό έχουν ανεπτυγμένη ικανότητα διάκρισης 

ηχοχρωμάτων (Allen et al., 2009). Ταυτόχρονα, προκαλεί εντύπωση το ότι κατά την πρώιμη 

παιδική ηλικία, μία μερίδα ατόμων με αυτισμό παρουσιάζει υπερευαισθησία σε ήχους 

(υπερακουσία). Όμως, αυτή η αισθητηριακή ιδιομορφία δεν δείχνει να επηρεάζει αρνητικά το 

ενδιαφέρον τους για τους μουσικούς ήχους (Bhatara et al., 2013). Τέλος, στο επίπεδο 

εγκεφαλικής λειτουργίας έχουν παρατηρηθεί νευροανατομικές ανωμαλίες σε δομές όπως είναι η 

παρεγκεφαλίδα, η αμυγδαλή, ο ιππόκαμπος, το μεσολόβιο, το εγκεφαλικό στέλεχος αλλά και μη 

τυπική ασυμμετρία των κροταφικών πεδίων (Miles & McCarthy, 2012).  
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3.1 Συμπεριφορικά χαρακτηριστικά της μουσικής επεξεργασίας  

 

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η παρουσία της απόλυτης ακοής στον αυτισμό έχει τεκμηριωθεί 

από σειρά σχετικών ερευνών (Heaton, 2009· Stanutz et al., 2014). Ο Αpplebaum και οι 

συνεργάτες του (1979), ζήτησαν από τρία παιδιά με αυτισμό, που δεν είχαν πρότερη 

ενασχόληση με τη μουσική, και από τρία τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά, που είχαν πρότερη 

ενασχόληση με τη μουσική, να μιμηθούν: 1) μεμονωμένα τονικά ύψη και 2) ομάδες τονικών 

υψών σε ατονική διάταξη, που παρουσιάζονταν μέσω μίας φωνής, ενός πιάνου κι ενός 

συνθεσάιζερ. Βρήκαν ότι τα παιδιά με αυτισμό αναπαρήγαγαν τα τονικά ύψη με μεγαλύτερη 

επιτυχία σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 19 χρόνια αργότερα, η Heaton και οι 

συνεργάτες της (1998) διερεύνησαν την ικανότητα αναγνώρισης μεμονωμένων μουσικών 

τονικών υψών σε παιδιά με αυτισμό, που δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ με τη μουσική. Στην πρώτη 

φάση της έρευνας, τα παιδιά έμαθαν να αποδίδουν συγκεκριμένα ονόματα σε τονικά ύψη 

μουσικών ήχων. Στη δεύτερη φάση, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά με αυτισμό μπορούσαν να 

αναγνωρίζουν τα μεμονωμένα τονικά ύψη της πρώτης φάσης, να διατηρούν στη μνήμη τα 

ονόματά τους και να τα ανακαλούν πιο εύκολα από τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά.  

Σε επόμενη έρευνα (Bonnel et al., 2003), συμμετείχαν 12 ενήλικες με αυτισμό και 12 

ενήλικες με τυπική ανάπτυξη. Χρησιμοποιήθηκαν δύο δοκιμασίες: Στην πρώτη δοκιμασία, οι 

δύο ομάδες άκουγαν ζεύγη μουσικών ήχων και καλούνταν να διακρίνουν εάν τα τονικά ύψη 

τους ήταν ίδια ή διαφορετικά. Στη δεύτερη δοκιμασία, άκουγαν και πάλι ζευγάρια μουσικών 

ήχων κι έπρεπε να κατηγοριοποιήσουν το τονικό ύψος του κάθε ήχου ως «υψηλό» ή «χαμηλό». 

Τα άτομα με αυτισμό είχαν υψηλότερη επίδοση από τους ενηλίκους τυπικής ανάπτυξης στις δύο 

δοκιμασίες και ιδιαιτέρως καλύτερη επίδοση στη δοκιμασία διάκρισης τονικών υψών (Bonnel et 

al., 2003). 

 Ο Brenton και οι συνεργάτες του (2008) περιέγραψαν την περίπτωση ενός τετράχρονου 

αγοριού που εκτίθετο συχνά στη μουσική, διότι η μητέρα του ήταν επαγγελματίας βιολονίστα 

και εξασκούνταν συχνά κοντά του. Όταν το παιδί έπαιζε κάποιο μουσικό παιχνίδι με τη μητέρα 

του, μπορούσε να αναγνωρίζει και να τραγουδά μουσικά τονικά ύψη χωρίς να χρησιμοποιεί 

κάποια νότα αναφοράς. Οι ερευνητές αξιολόγησαν τις μουσικές ικανότητές του μέσω του 

Gordon Primary Measures of Music Audiation Test. Το παιδί είχε άριστη επίδοση στο τμήμα του 

τεστ που αφορούσε στην επεξεργασία τονικών υψών. Όμως, τα αποτελέσματα έδειξαν έκπτωση 
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στην ομιλία του, στις δεξιότητες λεπτής κινητικότητας και στις γνωστικές λειτουργίες του. Το 

συγκεκριμένο παιδί δεν είχε λάβει κάποια μουσική εκπαίδευση. Ωστόσο, η έκθεση του στη 

μουσική της μητέρας του, σε συνδυασμό με την ύπαρξη κάποιας γενετικής προδιάθεσης ίσως να 

βοήθησε στην ανάπτυξη της απόλυτης ακοής (Brenton et al., 2008). 

  Η Heaton (2003) επισημαίνει ότι κάποια άτομα με αυτισμό έχουν ανεπτυγμένη τονική 

μνήμη και ικανότητα ανάλυσης συγχορδιών στα επιμέρους τονικά ύψη τους. Σε σχετική μελέτη 

της, παρουσίασε τέσσερα σκίτσα ζώων σε παιδιά με αυτισμό (μέσος όρος ηλικίας: 10 έτη και 9 

μήνες) και σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και ίδιας ηλικίας που δεν είχαν λάβει μουσική 

εκπαίδευση. Αφού ζήτησε από τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα ζώα που απεικονίζονταν στα 

σκίτσα, τους είπε ότι καθένα από αυτά τα ζώα είχε μία αγαπημένη νότα. Τα παιδιά άκουγαν την 

«αγαπημένη» νότα του κάθε ζώου, ενώ, ταυτόχρονα, έβλεπαν και το αντίστοιχο σκίτσο του 

ζώου. Έπειτα, η ερευνήτρια απομάκρυνε τα σκίτσα. Τα παιδιά άκουγαν και πάλι τις 

«αγαπημένες» νότες των ζώων, εστίαζαν την προσοχή τους μόνο στον ήχο της κάθε νότας και 

συγχρόνως η ερευνήτρια υπενθύμιζε στα παιδιά το όνομα του ζώου στο οποίο αντιστοιχούσε ο 

κάθε ήχος που άκουγαν. Έτσι, τα παιδιά μάθαιναν συσχετισμούς μεταξύ μουσικών τονικών 

υψών και ονομάτων ζώων. Παρεμβαλλόταν μία συζήτηση δυόμιση λεπτών. Η ερευνήτρια 

τοποθετούσε πάλι τα τέσσερα σκίτσα των ζώων μπροστά στα παιδιά. Τα παιδιά άκουγαν και 

πάλι τις τέσσερις «αγαπημένες νότες» κι έπρεπε να υποδείξουν το ζώο στο οποίο αντιστοιχούσε 

η κάθε νότα. Τα παιδιά με αυτισμό είχαν καλύτερη επίδοση σ’ αυτήν τη δοκιμασία σε σχέση με 

τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά. Σε μία δεύτερη δοκιμασία, παρουσιάστηκαν και πάλι τα 

ζεύγη της πρώτης δοκιμασίας (τέσσερα ζώα- τέσσερις «αγαπημένες» νότες). Τα παιδιά άκουγαν 

συγχορδίες που περιελάμβαναν τρεις από τις τέσσερις «αγαπημένες» νότες. Έλειπε μία νότα και 

τα παιδιά καλούνταν να την αναγνωρίσουν υποδεικνύοντας το όνομα του αντίστοιχου ζώου 

(Heaton, 2003). Τα παιδιά με αυτισμό είχαν υψηλότερη επίδοση και σ’ αυτήν τη δοκιμασία. 

Πραγματοποιήθηκε και μία τρίτη δοκιμασία, κατά την οποία οι δύο ομάδες άκουγαν συγχορδίες 

και κατόπιν μεμονωμένους μουσικούς ήχους. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να αναγνωρίσουν εάν ο 

ήχος που άκουγαν μετά από κάθε συγχορδία ανήκε σ’ αυτήν ή όχι. Σε αυτήν τη δοκιμασία 

παρατηρήθηκαν παρόμοιες επιδόσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες (Bowler, 2007).   

Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά με αυτισμό είχαν καλή μνήμη τονικού ύψους και ότι η φύση 

αυτής της μνήμης δεν έγκειται στην απομνημόνευση των ήχων καθεαυτών αλλά στην εκμάθηση 

συσχετισμών ανάμεσα σε τονικά ύψη μουσικών ήχων και σε συγκεκριμένα ονόματα (στην 
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προκειμένη περίπτωση, ονόματα ζώων) (Takeuchi & Hulse, 1993). Επίσης, φάνηκε ότι η μνήμη 

αυτή διευκόλυνε την ανάλυση συγχορδιών. Τα σχήματα «τονικών υψών-ονομάτων» που 

παρουσιάζονταν στην αρχή της δεύτερης δοκιμασίας, βοηθούσαν τα παιδιά να αναλύουν με 

επιτυχία τις συγχορδίες και να αναγνωρίζουν ποιά νότα έλειπε από αυτές.  Στην τρίτη δοκιμασία 

δεν προηγούνταν τα συγκεκριμένα «σχήματα» και τα παιδιά με αυτισμό έκριναν ποιές νότες δεν 

ανήκαν στις συγχορδίες που άκουγαν, με βάση το εάν τους φαίνονταν αρμονικά συμβατές με 

αυτές ή όχι. Γενικότερα, έχει υποστηριχθεί έντονα ότι η απόλυτη ακοή είναι αποτέλεσμα 

εκμάθησης συσχετισμών ανάμεσα σε μουσικά τονικά ύψη και ονόματα, κατά τη διάρκεια μίας 

κρίσιμης αναπτυξιακής περιόδου (μέχρι τα 6 έτη). Τα ευρήματα της παραπάνω μελέτης έρχονται 

σε αντίθεση με αυτήν την άποψη. Για την ακρίβεια, δείχνουν ότι στον αυτισμό η απόλυτη ακοή 

μπορεί να αναπτυχθεί και σε μεγαλύτερη ηλικία εάν ένα άτομο εκτεθεί σε μαθησιακές εμπειρίες 

που απαιτούν συσχετισμούς ανάμεσα σε μουσικά τονικά ύψη και λεκτικούς χαρακτηρισμούς 

(ονόματα) (Heaton, 2003).  

 H εμφάνιση της απόλυτης ακοής στον αυτισμό έχει εξηγηθεί με τη Θεωρία της 

Αδύναμης Κεντρικής Συνοχής (Weak Central Coherence Theory) (Frith, 1989· Wallace et al., 

2009· Boso et al., 2013). Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία, τα άτομα με αυτισμό 

επικεντρώνονται στο επιμέρους ενός ερεθίσματος παρά στο όλον. Παράλληλα, αδυνατούν να 

ενώσουν τα επιμέρους χαρακτηριστικά του ερεθίσματος προκειμένου να αντιληφθούν την 

ολότητά του και τη σημασιολογική του διάσταση μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Δηλαδή, 

έχουν δυσκολία στη δημιουργία συνεκτικής σκέψης. Όταν επεξεργάζονται ακουστικά 

ερεθίσματα, εστιάζουν την προσοχή τους στα τοπικά χαρακτηριστικά τους, δηλαδή στα 

χαρακτηριστικά της κάθε νότας που βρίσκεται μέσα σε μία μελωδία και όχι στη συνολική μορφή 

της μελωδίας. Αυτό βοηθάει στο να έχουν ιδιαιτέρως καλή επίδοση σε δοκιμασίες που απαιτούν 

την επεξεργασία των τοπικών χαρακτηριστικών ενός ακουστικού ερεθίσματος, όπως, 

παραδείγματος χάριν, των τονικών υψών που περιλαμβάνονται σε αυτό (Mottron et al., 2000).  

Για κάποιους συγγραφείς, η προτίμηση των ατόμων με αυτισμό για τα τοπικά 

χαρακτηριστικά ενός ερεθίσματος δεν συνοδεύεται απαραίτητα από αδυναμία δημιουργίας 

συνεκτικής σκέψης. Αυτή η άποψη εκφράστηκε μέσω του Μοντέλου Ενισχυμένης 

Αντιληπτικής Λειτουργικότητας (Enhanced Perceptual Functioning Model) (Mottron et al., 

2006). Το συγκεκριμένο μοντέλο υποστηρίζει ότι τα άτομα με αυτισμό τείνουν, μεν, να 

επεξεργάζονται τα ερεθίσματα σε τοπικό επίπεδο, αλλά δεν παρουσιάζουν έλειμμα στην 
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ολιστική επεξεργασία (Sharda et al., 2015). Ταυτόχρονα, με το ίδιο μοντέλο υποστηρίζεται ότι 

το πόσο εύκολα γίνεται αντιληπτό ένα ερέθισμα εξαρτάται από το πόσο απλό ή σύνθετο είναι. 

Αρχικά, αυτή η θέση τεκμηριώθηκε από έρευνες για την οπτική επεξεργασία ατόμων με 

αυτισμό, αλλά αργότερα υποστηρίχθηκε και από ερευνητικά δεδομένα για την ακουστική 

επεξεργασία. Αυτά τα δεδομένα κατέδειξαν ότι κάποια άτομα με αυτισμό επεξεργάζονται με 

ευκολία απλά ερεθίσματα, όπως είναι οι μεμονωμένοι ήχοι, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

όταν εκτίθενται σε σύνθετα ερεθίσματα όπως είναι μία φωνή σε περιβάλλον θορύβου (Ouimet et 

al., 2012). 

 Μία ενοποιημένη προσέγγιση παρουσιάζεται στη Θεωρία του Έντονου Κόσμου 

(Intense World Theory) (Μarkram & Markram, 2010). Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, τα 

άτομα με αυτισμό τείνουν να παρατηρούν τις λεπτομέρειες των ερεθισμάτων και επεξεργάζονται 

εύκολα τα απλά ερεθίσματα αλλά ταυτόχρονα έχουν δυσκολίες στην ολιστική επεξεργασία και 

στην επεξεργασία σύνθετων πληροφοριών (Ouimet et al., 2012).  

Παρά τις διαφοροποιήσεις τους, οι παραπάνω θεωρίες παρουσιάζουν μία κοινή 

συνισταμένη: την προτίμηση των ατόμων με αυτισμό για τα τοπικά χαρακτηριστικά των 

ερεθισμάτων. Η τοπική επεξεργασία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ολιστική επεξεργασία 

(Altgassen et al., 2005). Για τον Mottron και τους συνεργάτες του (2000), η τοπική ακουστική 

επεξεργασία είναι χρήσιμο να αξιολογείται σε συνάρτηση με την ολιστική επεξεργασία, δηλαδή 

στο πλαίσιο μεγάλων μονάδων ήχου, όπως είναι οι μελωδίες, και όχι μεμονωμένων τονικών 

υψών. Οι μεγαλύτερες μονάδες ήχου λειτουργούν ως βάση σύγκρισης των δύο αντιληπτικών 

επιπέδων. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί να διαπιστωθεί εάν η ανεπτυγμένη τονική μνήμη ενός 

ατόμου με αυτισμό σχετίζεται με προτίμηση για τα τοπικά χαρακτηριστικά του μουσικού 

ερεθίσματος, δηλαδή τα τονικά ύψη, έναντι της ολότητας, δηλαδή της μελωδικής γραμμής 

(Mottron et al., 2000).  

Γενικότερα, τα άτομα με αυτισμό δείχνουν να έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στα τονικά 

ύψη μουσικών ήχων έναντι γλωσσικών. Σε συναφή μελέτη, ζητήθηκε από άτομα με αυτισμό που 

μιλούσαν Μανδαρινικά Κινέζικα να ακούσουν κάποιες μελωδίες που παρουσιάζονταν κατά 

ζεύγη και να αναγνωρίσουν εάν ήταν ίδιες ή διαφορετικές ως προς τα τονικά ύψη τους (Jiang et 

al., 2015). Επίσης, οι συμμετέχοντες έπρεπε να αναγνωρίσουν την πορεία που ακολουθούσε η 

«γραμμή» της κάθε μελωδίας (από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω). 

Πραγματοποιήθηκαν και κάποιες δοκιμασίες διάκρισης επιτονισμού, στις οποίες τα άτομα με 
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αυτισμό καλούνταν να υποδείξουν εάν κάποιες γλωσσικές προτάσεις ήταν ίδιες ή διαφορετικές 

σε επίπεδο τονικών υψών. Επιπλέον, έπρεπε να διακρίνουν εάν η κάθε πρόταση ήταν 

ερωτηματική ή καταφατική. Τα άτομα με αυτισμό είχαν υψηλότερη επίδοση στις μουσικές 

δοκιμασίες σε σύγκριση με άτομα τυπικής ανάπτυξης. Όμως, στις δοκιμασίες επιτονισμού είχαν 

χαμηλότερη επίδοση από άτομα τυπικής ανάπτυξης (Jiang et al., 2015). 

Μολαταύτα, οι Järvinen-Pasley & Heaton (2007) έδειξαν ότι ορισμένα άτομα με αυτισμό 

έχουν την ίδια ευαισθησία σε τονικά ύψη μουσικών και γλωσσικών ήχων (Ronconi et al., 2016). 

Ζήτησαν από παιδιά με αυτισμό και από παιδιά τυπικής ανάπτυξης να ακούσουν ακολουθίες 

μουσικών τονικών υψών και φωνητικών τονικών υψών (λέξεις). Αυτές οι ακολουθίες 

παρουσιάζονταν κατά ζεύγη και είχαν τις εξής μορφές: μουσική με μουσική, oμιλία με ομιλία, 

ομιλία με μουσική. Τα παιδιά έπρεπε να διακρίνουν εάν οι ακολουθίες του κάθε ζεύγους ήταν 

ίδιες ή διαφορετικές σε επίπεδο τονικών υψών. Η επίδοση των παιδιών με αυτισμό ήταν 

υψηλότερη από των παιδιών τυπικής ανάπτυξης σε όλες τις δοκιμασίες. Συνεπώς, τα παιδιά με 

αυτισμό είχαν την ίδια ευαισθησία στα τονικά ύψη των μουσικών και γλωσσικών ερεθισμάτων 

(Järvinen-Pasley & Heaton, 2007). Λόγω της τάσης τους για τοπική επεξεργασία, εστίαζαν την 

προσοχή τους στα τονικά ύψη τόσο των μουσικών όσο και των γλωσσικών ερεθισμάτων και 

μπορούσαν να διακρίνουν διαφορές ανάμεσά τους. Αντίθετα, τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

αδυνατούσαν να επικεντρωθούν στα τονικά ύψη των γλωσσικών ερεθισμάτων, διότι 

αποσπούσαν την προσοχή τους κάποια χαρακτηριστικά που ανήκουν σε ανώτερο αντιληπτικό 

επίπεδο, όπως είναι ο επιτονισμός και το σημασιολογικό περιεχόμενο (high level information). 

Έτσι, δεν επεξεργάζονταν τα γλωσσικά ερεθίσματα σε χαμηλότερο αντιληπτικό επίπεδο, δηλαδή 

σε επίπεδο μεμονωμένων τονικών υψών (low level information) (Järvinen-Pasley & Heaton, 

2007). Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο παραπάνω μελέτες οφείλονται, πιθανότατα, στα 

χαρακτηριστικά του κάθε ερευνητικού δείγματος (ηλικία και τύπος διάγνωσης) αλλά και στο 

σχεδιασμό των δοκιμασιών που χρησιμοποιήθηκαν (Schelinski et al., 2017).  

Στον πυρήνα των συμπτωμάτων του αυτισμού βρίσκεται η δυσχερής επεξεργασία 

συναισθημάτων που δημιουργούνται στο πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεων (Heaton et al., 

1999). Εφόσον τα συναισθήματα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής, εύλογα τίθεται το 

ερώτημα εάν στον αυτισμό είναι εξίσου δυσχερής και η επεξεργασία των μουσικών 

συναισθημάτων. H απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι μάλλον αρνητική, καθώς υπάρχουν 



32 
 

ερευνητικά δεδομένα που καταδεικνύουν ότι η αντίληψη των συναισθηματικών εκφάνσεων της 

μουσικής παραμένει ακέραιη στο πλαίσιο του αυτισμού (Bhatara et al., 2013)  

Σε σχετική μελέτη, αξιολογήθηκε η αντίληψη μουσικών συναισθημάτων σε παιδιά με 

αυτισμό και παιδιά με τυπική ανάπτυξη (Heaton et al., 1999). Ζητήθηκε από τις δύο ομάδες να 

αναγνωρίσουν τις συναισθηματικές αποχρώσεις κάποιων μελωδιών σε μείζονα και ελάσσονα 

τονικότητα αντιστοιχίζοντάς τες σε σκίτσα που απεικόνιζαν χαρούμενα και θλιμμένα πρόσωπα. 

Δεν βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των επιδόσεων των δύο ομάδων. Ήταν προφανές ότι τα παιδιά 

με αυτισμό μπορούσαν να αναγνωρίζουν το συναίσθημα της χαράς και της λύπης στα μουσικά 

ερεθίσματα, παρά τις δυσκολίες τους στη διαχείριση κοινωνικών συναισθημάτων (Heaton et al., 

1999). Έτσι, φαίνεται ότι υπάρχουν άτομα με αυτισμό που μπορούν να αναγνωρίζουν τα 

συναισθήματα της χαράς και της λύπης στη μουσική και να τα συσχετίζουν με ένα οπτικό 

ερέθισμα (Lim, 2012). Ωστόσο, κάποια άτομα με αυτισμό αναγνωρίζουν μεγαλύτερη γκάμα 

συναισθημάτων στη μουσική. Συσχετίζουν, με μεγάλη ακρίβεια, μουσικά αποσπάσματα με 

οπτικές αναπαραστάσεις συναισθημάτων όπως είναι ο θυμός, ο φόβος, η αγάπη, ο θρίαμβος και 

η περισυλλογή. Όμως, πώς είναι δυνατόν να αναγνωρίζουν μουσικά συναισθήματα ενώ 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επεξεργασία κοινωνικών συναισθημάτων (Heaton et al., 2008· 

Quintin et al., 2011); 

Η ικανότητα αναγνώρισης μουσικών συναισθημάτων, ίσως βρίσκεται σε συνάρτηση με 

το επίπεδο της γλωσσικής ικανότητας. Δηλαδή, η αντίληψη των μουσικών συναισθημάτων 

μπορεί να στηρίζεται σε συσχετισμούς που αρχίζει να δημιουργεί ένα άτομο κατά την παιδική 

ηλικία, μεταξύ μουσικών μοτίβων και (λεκτικών) συναισθηματικών κατηγοριών. Αυτοί οι 

συσχετισμοί δημιουργούνται στο πλαίσιο καταστάσεων, εικόνων και εμπειριών, αφομοιώνονται 

από το άτομο και το βοηθούν να αναγνωρίζει τις συναισθηματικές εκφάνσεις της μουσικής 

(Allen et al., 2013). Παραδείγματος χάριν, όταν ένα παιδί ακούει μουσική κατά τη διάρκεια ενός 

ποδοσφαιρικού αγώνα, μπορεί να συνδέσει αυτή τη μουσική με ένα κλίμα θριάμβου ή χαράς. 

Αντίστοιχα, όταν ακούει τη μουσική μίας ταινίας στην οποία προβάλλονται άλογα που 

καλπάζουν, μπορεί επίσης να συσχετίσει το μουσικό υπόστρωμα της εικόνας που βλέπει με το 

συναίσθημα της χαράς (Heaton et al., 2008).  

Όσο αυξάνεται η ηλικία, τόσο περισσότερο κατανοούν οι άνθρωποι τα συναισθηματικά 

νοήματα της μουσικής. Aφομοιώνουν συσχετισμούς μεταξύ μουσικών μοτίβων και λεκτικών 

χαρακτηρισμών που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα συναισθήματα. Η εκμάθηση αυτών των 
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απλών συσχετισμών βοηθάει στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους να αναγνωρίζουν μουσικά 

συναισθήματα (Quintin et al., 2011). Ένα άτομο με αυτισμό ίσως μπορεί να δημιουργεί τέτοιους 

απλούς συσχετισμούς και μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον. Παραδείγματος χάριν, μπορεί να 

ξέρει ότι ένα απλό κοινωνικό σήμα, όπως είναι το χαμόγελο, εκφράζει το συναίσθημα της χαράς. 

Ωστόσο, η δυσκολία έγκειται στο να ερμηνεύσει αυτό το απλό κοινωνικό σήμα σύμφωνα με το 

εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο. Λόγου χάριν, ένα άτομο με αυτισμό μπορεί να δει ένα χαμόγελο 

και να το ερμηνεύσει ως έκφραση χαράς, αλλά στην πραγματικότητα να είναι μία γκριμάτσα που 

εκφράζει αμηχανία (Heaton et al., 2008). 

Με λίγα λόγια, στα άτομα του τυπικού πληθυσμού, η ικανότητα επεξεργασίας μουσικών 

συναισθημάτων ίσως εξαρτάται από την απόκτηση γνώσης για τα συναισθηματικά νοήματα της 

μουσικής. Αυτή η γνώση δομείται από συσχετισμούς ανάμεσα σε μουσικά μοτίβα και (λεκτικές) 

κατηγορίες συναισθημάτων. Όσο αναπτύσσεται η γλωσσική ικανότητα ενός ατόμου, τόσο 

περισσότερο μαθαίνει τέτοιους συσχετισμούς και συνεπώς, αναγνωρίζει μουσικά συναισθήματα 

όταν αυτό είναι απαραίτητο. Εάν υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην ανάπτυξη της γλωσσικής 

ικανότητας (π.χ. νοητική αναπηρία) τότε θα επηρεαστεί αρνητικά και η ανάπτυξη της μουσικο-

συναισθηματικής αντίληψης του ατόμου. Έτσι, θα έχει χαμηλή επίδοση σε δοκιμασίες 

αναγνώρισης μουσικών συναισθημάτων. Τα παραπάνω θα μπορούσαν να ισχύουν και για τον 

αυτισμό, υπό την έννοια ότι εάν είναι χαμηλό το επίπεδο της γλωσσικής ικανότητας ενός ατόμου 

με αυτισμό τότε δεν θα έχει αναπτύξει τη μουσικο-συναισθηματική αντίληψη του σε 

ικανοποιητικό βαθμό κι έτσι θα έχει δυσκολίες στην αναγνώριση συναισθημάτων στη μουσική 

(Hammel & Hourigan, 2013). 

Σε σύνθετο μουσικό πλαίσιο, η μουσικό-συναισθηματική επεξεργασία των ατόμων με 

αυτισμό αποκτά τελείως διαφορετική διάσταση. Παραδείγματος χάριν, εάν τους ζητηθεί να 

αναγνωρίσουν κάποια μουσικά συναισθήματα αλλά και να προσδιορίσουν την έντασή τους, τότε 

αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διαχειριστούν ένα μουσικό πλαίσιο που μοιάζει σε μεγάλο βαθμό 

με το περίπλοκο περιβάλλον των διαπροσωπικών σχέσεων (Bergmann, 2016). Η Bhatara και οι 

συνεργάτες της (2010) προσπάθησαν να αξιολογήσουν τη συναισθηματική επεξεργασία ατόμων 

με αυτισμό μέσα σε ένα σύνθετο μουσικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, ζήτησαν από άτομα με 

αυτισμό, σύνδρομο Williams και από άτομα με τυπική ανάπτυξη να ακούσουν αποσπάσματα 

από τα Νυχτερινά του Σοπέν για πιάνο και να υποδείξουν πόσο συναισθηματικά θεωρούσαν ότι 

ήταν. Στο μεταξύ, οι ερευνητές είχαν μεταβάλλει τη συναισθηματική εκφραστικότητα των 
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αποσπασμάτων αλλάζοντας το τέμπο και την έντασή τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα 

άτομα με αυτισμό δυσκολεύονταν να επισημάνουν πόσο συναισθηματικά ήταν τα αποσπάσματα 

(Bhatara et al., 2010).  

Σε μία άλλη διάσταση της μουσικής επεξεργασίας βρίσκεται η ικανότητα διάκρισης 

μουσικών ηχοχρωμάτων. Ένα χρήσιμο μέσο για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης ικανότητας 

είναι η ορχηστρική μουσική, η οποία περιλαμβάνει ευρεία γκάμα ηχοχρωμάτων από έγχορδα 

όργανα, κρουστά, πνευστά και άλλα. Σε αδημοσίευτη διατριβή του 2008 (βλ. Heaton, 2009), 

περιγράφεται ένα σχετικό πείραμα. Κάποια παιδιά με αυτισμό άκουγαν ζεύγη μελωδιών κι 

έπρεπε να αναγνωρίσουν εάν τα ζεύγη προέρχονταν από ίδια ή διαφορετικά μουσικά όργανα. 

Φάνηκε ότι τα παιδιά είχαν ευχέρεια στην αναγνώριση των ηχοχρωμάτων των οργάνων. 

Μολαταύτα, τα δεδομένα της συγκεκριμένης έρευνας δεν είναι επαρκή ώστε να υπάρξουν 

κάποια συμπεράσματα για τη συγκεκριμένη πτυχή της μουσικής επεξεργασίας στον αυτισμό 

(Heaton, 2009). 

Τέλος, ένα ιδιαίτερο γνώρισμα των ατόμων με αυτισμό είναι η υπερακουσία (Gomot et 

al., 2002· Stiegler & Davis, 2010· Bhatara et al., 2013), μία αισθητηριακή ιδιομορφία που 

υπάρχει έντονα κατά τα πρώτα στάδια της παιδικής ηλικίας και εξασθενεί με το πέρασμα των 

ετών. Η υπερευαισθησία στους μουσικούς ήχους θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία για να μην 

θέλει ένα άτομο με αυτισμό να εκτίθεται σε μουσικά ερεθίσματα (Bhatara et al., 2013). 

Παραδόξως, η υπερακουσία δεν δείχνει να μειώνει το ενδιαφέρον κάποιων ατόμων με αυτισμό 

για τη μουσική και ιδίως για την κλασική μουσική, την οποία χρησιμοποιούν ως μέσο 

ικανοποίησης των συναισθηματικών αναγκών τους και ως τρόπο «διαφυγής» από το σύνθετο 

πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεων (Schubert, 2017).  
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3.2 Νευροβιολογικά χαρακτηριστικά της μουσικής επεξεργασίας 

 

Η μελέτη των συμπεριφορικών χαρακτηριστικών της μουσικής επεξεργασίας των ατόμων με 

αυτισμό αναδεικνύει ενδιαφέροντα ζητήματα για την έρευνα στο νευροβιολογικό επίπεδο. Ένα 

από αυτά τα ζητήματα αφορά στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος των ατόμων με αυτισμό 

υποστηρίζει την αντίληψη των μουσικών συναισθημάτων (Caria et al., 2011· Gebauer et al., 

2014). Άλλα ζητήματα αφορούν στην αντιπροσώπευση της απόλυτης ακοής στον εγκέφαλο των 

ατόμων με αυτισμό (Rojas et al., 2002· 2005) και στις περιοχές του εγκεφάλου που 

υποστηρίζουν την τοπική και η ολιστική επεξεργασία των μουσικών ερεθισμάτων (Boso et al., 

2013). Επίσης, η ικανότητα κάποιων ατόμων με αυτισμό να τραγουδούν παρά τις γλωσσικές 

δυσκολίες τους, εγείρει ερωτήματα: α) για τη νευρωνική σχέση μουσικής και γλώσσας και β) για 

τη χρήση της μουσικής ως μέσου αντιμετώπισης των γλωσσικών δυσκολιών στον αυτισμό (Lai 

et al., 2012· Sharda et al., 2015). 

Οι Overy & Molnar-Szakacs (2009) διατύπωσαν το μοντέλο SAME (Shared Affective 

Motion Experience), με το οποίο προσπάθησαν να προσδιορίσουν τους νευρωνικούς 

μηχανισμούς της επεξεργασίας μουσικών συναισθημάτων από άτομα με αυτισμό. Για το SAME, 

η μουσική δεν είναι ένα σύνολο ακουστικών ερεθισμάτων αλλά πολυαισθητηριακή, κοινωνική 

δραστηριότητα. Για να παραχθούν μουσικοί ήχοι, το ανθρώπινο σώμα πρέπει να κινηθεί. 

Δηλαδή, ο άνθρωπος κινείται είτε για να τραγουδήσει είτε για να παίξει κάποιο μουσικό όργανο. 

Έτσι, «ο ήχος της μουσικής δεν γίνεται αντιληπτός μόνο ως ακουστικό σήμα αλλά και ως ένα 

σύνολο σκόπιμων, ιεραρχικά οργανωμένων, εκφραστικών κινητικών ακολουθιών που 

βρίσκονται πίσω από το ακουστικό σήμα» (Molnar-Szakacs et al., 2009). Γενικότερα, ο 

μουσικός ήχος είναι μέσο σκόπιμης έκφρασης. Αυτή η έκφραση είναι μία κοινή εμπειρία τόσο 

για το άτομο που παράγει τον ήχο όσο και για τον ακροατή του ήχου. Σε νευρωνικό επίπεδο, 

αυτή η κοινή εμπειρία λαμβάνει χώρα με τη βοήθεια ενός δικτύου που ενεργοποιείται στον 

εγκέφαλο του ατόμου που παράγει το μουσικό ερέθισμα και του ατόμου που το προσλαμβάνει. 

Αυτό το δίκτυο αποτελείται από τον κροταφικό φλοιό, το μετωπο-βρεγματικό σύστημα 

κατοπτρικών νευρώνων και το μεταιχμιακό σύστημα (Molnar-Szakacs et al., 2009).  

Αρχικά, γίνεται η επεξεργασία των ακουστικών χαρακτηριστικών του μουσικού 

ερεθίσματος μέσω της άνω κροταφικής έλικας. Στη συνέχεια, το σύστημα των κατοπτρικών 

νευρώνων βοηθάει στην «ένωση» των ακουστικών χαρακτηριστικών με τα δομικά 
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χαρακτηριστικά των κινήσεων που πραγματοποιεί ο πομπός του μουσικού σήματος. Ο ακροατής 

«αναπαριστά» αυτές τις κινήσεις με τη βοήθεια των κατοπτρικών νευρώνων. Έπειτα, η πρόσθια 

μοίρα της νήσου λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στους κατοπτρικούς νευρώνες και 

στο μεταιχμιακό σύστημα. Εκεί «αναπαρίστανται» τα συναισθήματα που εκφράζουν οι κινήσεις 

του ερμηνευτή. Με άλλα λόγια, η συντονισμένη λειτουργία αυτών των νευρωνικών μηχανισμών 

δημιουργεί μία διάσταση ενσυναίσθησης μέσα στην οποία, ο ακροατής της μουσικής ερμηνεύει 

τις εκφραστικές δυναμικές των κινήσεων του ερμηνευτή σύμφωνα με τις εκφραστικές δυναμικές 

των προσωπικών του κινήσεων (Overy & Molnar-Szakacs, 2009). Παραδείγματος χάριν, ένα 

άτομο γνωρίζει ότι η σιγανή φωνή ή οι αργές κινήσεις του σώματος καταδεικνύουν, συνήθως, το 

συναίσθημα της θλίψης ή της ηρεμίας. Εάν δει ένα άλλο άτομο να τραγουδάει με σιγανή φωνή ή 

να ερμηνεύει ένα μουσικό κομμάτι πραγματοποιώντας αργές κινήσεις, τότε θα μεταφράσει την 

εκφραστικότητα αυτών των κινήσεων σύμφωνα με τη γνώση του για την εκφραστικότητα των 

δικών του κινήσεων. Έτσι, θα αντιληφθεί ότι το συναίσθημα του κομματιού είναι είτε η θλίψη 

είτε η ηρεμία. Σε περίπτωση που ο ακροατής είναι μουσικός- λόγου χάριν, πιανίστας- και 

ακούσει μουσική από ένα πιάνο, τότε θα ερμηνεύσει την εκφραστικότητα των κινήσεων του 

πιανίστα σύμφωνα με την εκφραστικότητα των κινήσεων που επιτελεί ο ίδιος όταν παίζει πιάνο 

(Molnar-Szakacs & Heaton, 2012). Εν τέλει, ο ακροατής κατανοεί το συναίσθημα που 

εκφράζουν οι κινήσεις του πομπού του μουσικού σήματος αφού πρώτα το ερμηνεύσει μέσω ενός 

είδους ενσυναίσθησης που εξυπηρετείται από τη συγχρονισμένη λειτουργία των παραπάνω 

μηχανισμών. Ο πομπός και ο δέκτης του μουσικού σήματος βιώνουν ταυτόχρονα μία εμπειρία 

ήχου, κινήσεων και συναισθήματος κι έτσι νιώθουν την αίσθηση ότι βρίσκονται «μαζί στο 

χρόνο» (Molnar-Szakacs & Overy, 2006).  

Το 2011, ο Molnar-Szakacs και οι συνεργάτες του παρουσίασαν μία έρευνα με την οποία 

προσπάθησαν να τεκμηριώσουν το SAME, σε ένα συνέδριο νευροεπιστημών και μουσικής 

(Molnar-Szakacs & Heaton, 2012). Ζήτησαν από παιδιά με αυτισμό και άτομα τυπικής 

ανάπτυξης να ακούσουν μουσικά αποσπάσματα που εξέφραζαν χαρά, λύπη ή γαλήνη και να 

αναγνωρίσουν το συναίσθημα του κάθε αποσπάσματος. Tα παιδιά με αυτισμό μπορούσαν να 

αναγνωρίζουν συναισθήματα εξίσου επιτυχώς με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Οι ερευνητές 

χρησιμοποίησαν λειτουργική μαγνητική τομογραφία για να καταγράψουν την εγκεφαλική 

δραστηριότητα των συμμετεχόντων (fMRI) κατά την ακρόαση των μουσικών αποσπασμάτων. 

Βρήκαν αυξημένη αμφοτερόπλευρη ενεργοποίηση της άνω κροταφικής έλικας και στις δύο 
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ομάδες. Επίσης, κατέγραψαν ενισχυμένη λειτουργικότητα σε περιοχές όπου υπάρχουν 

κατοπτρικοί νευρώνες –στη δεξιά οπίσθια κάτω μετωπιαία έλικα και στον δεξιό προκινητικό 

φλοιό- και σε ένα ευρύ δίκτυο περιοχών του μεταιχμιακού συστήματος όπως είναι ο θάλαμος, η 

αμυγδαλή, ο κογχικομετωπιαίος φλοιός και ο άνω φλοιός του προσαγωγίου (Molnar-Szakacs & 

Heaton, 2012).  

Σε άλλη μελέτη, διερευνήθηκε ξανά η επεξεργασία μουσικών συναισθημάτων σε άτομα 

με αυτισμό και σε άτομα τυπικής ανάπτυξης (Caria et al., 2011). Η έκθεση των δύο ομάδων σε 

μουσικά αποσπάσματα που εξέφραζαν χαρά και λύπη, ενεργοποίησε μεταιχμιακές και 

μεσομεταιχμιακές περιοχές, όπως είναι ο μέσος προμετωπιαίος φλοιός, ο θάλαμος, ο 

ιππόκαμπος, το ραβδωτό σώμα, ο κογχικομετωπιαίος φλοιός και η μέλαινα ουσία. Επίσης, 

καταγράφηκε ενεργοποίηση στην προκινητική περιοχή και στην αριστερή πρόσθια μοίρα της 

νήσου. Κατά την ακρόαση χαρούμενης μουσικής, τα άτομα με αυτισμό εμφάνισαν μειωμένη 

ενεργοποίηση στην προκινητική περιοχή και στη νήσο, σε σύγκριση με τα άτομα τυπικής 

ανάπτυξης. Oι ερευνητές, ερμήνευσαν τη μειωμένη ενεργοποίηση της νήσου ως ένδειξη 

αλεξιθυμίας (αδυναμίας αναγνώρισης συναισθημάτων), λαμβάνοντας υπ’ όψιν ερευνητικά 

δεδομένα που καταδεικνύουν ότι η αλεξιθυμία αντικατοπτρίζεται σε χαμηλή λειτουργικότητα 

της συγκεκριμένης περιοχής (Gebauer et al., 2014· Paul et al., 2015). Γενικά, όμως, το μοτίβο 

ενεργοποίησης που παρατηρήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα, φαίνεται να μοιάζει με το μοτίβο 

που περιγράφεται στο μοντέλο SAME (Lense & Dykens, 2011).  

Για κάποια άτομα με αυτισμό, η αναγνώριση του συναισθήματος της χαράς είναι 

απαιτητικότερη, γνωστικά, σε σχέση με την αναγνώριση του συναισθήματος της λύπης. Επίσης, 

το συναίσθημα της χαράς προκαλεί αυξημένη εγρήγορση σε μερικά άτομα με αυτισμό. Σε 

σχετική μελέτη (Gebauer et al., 2014), ενήλικες με αυτισμό και με τυπική ανάπτυξη άκουγαν 

μουσικά άποσπάσματα που εξέφραζαν χαρά ή λύπη κι έπρεπε να αναγνωρίσουν το συναίσθημα 

του κάθε αποσπάσματος. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιήθηκε λειτουργική μαγνητική τομογραφία για 

την καταγραφή της εγκεφαλικής δραστηριότητας των συμμετεχόντων. Οι δύο ομάδες 

παρουσίασαν αυξημένη ενεργοποίηση σε περιοχές του μεταιχμιακού συστήματος και σε παρα-

μεταιχμιακές περιοχές όπως είναι η παραϊποκκάμπεια έλικα και ο αμυγδαλοειδής πυρήνας, αλλά 

και σε περιοχές όπως είναι ο μέσος κογχικομετωπιαίος φλοιός και το ραβδωτό σώμα. Ωστόσο, 

όταν οι ενήλικες με αυτισμό άκουγαν τα χαρούμενα μουσικά κομμάτια, είχαν ιδιαιτέρως 

αυξημένη ενεργοποίηση σε περιοχές του αριστερού έξω ραχιαίου προμετωπιαίου φλοιού και 
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στην αριστερή νήσο. Ο έξω ραχιαίος προμετωπιαίος φλοιός σχετίζεται με ανώτερες γνωστικές 

λειτουργίες όπως είναι η μνήμη εργασίας και οι εκτελεστικές λειτουργίες και συμμετέχει στην 

εκτίμηση συναισθημάτων (emotion appraisal). Επίσης, η νήσος αντικατοπτρίζει, εκτός από την 

αλεξιθυμία, και τα επίπεδα εγρήγορσης του οργανισμού. Συνεπώς, η αυξημένη λειτουργικότητα 

αυτών των δύο περιοχών έδειξε αφ’ ενός ότι η επεξεργασία του συναισθήματος της χαράς ήταν 

γνωστικά απαιτητική για τα άτομα με αυτισμό και αφ’ ετέρου ότι η χαρούμενη μουσική 

προκάλεσε αυξημένη εγρήγορση στη συγκεκριμένη ομάδα (Gebauer et al., 2014).  

Τα συναισθήματα ανταμοιβής και ευχαρίστησης που νιώθουν τα άτομα με αυτισμό κατά 

την ακρόαση μουσικής, ίσως είναι αποτέλεσμα δράσης του ντοπαμινεργικού συστήματος. Ο 

Emanuele και οι συνεργάτες του (2010) διερεύνησαν την έκφραση των ντοπαμινεργικών 

υποδοχέων D3 και D4 στα περιφερειακά λεμφοκύτταρα ατόμων με αυτισμό, μουσικών χωρίς 

αυτισμό και ατόμων που δεν είχαν κάποιο ενδιαφέρον για τη μουσική (ομάδα ελέγχου). Βρέθηκε 

αυξημένη έκφραση του υποδοχέα D4 στα άτομα με αυτισμό και στους μουσικούς, αλλά όχι στην 

ομάδα ελέγχου. Όσον αφορά στον υποδοχέα D3, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των 

τριών ομάδων. Είναι πιθανόν, ο υποδοχέας D4 να εμπλέκεται στη μουσική απόλαυση τόσο των 

μουσικών όσο και των ατόμων με αυτισμό. Μολαταύτα, η σχέση ανάμεσα στον υποδοχέα D4, 

στη μουσική και στον αυτισμό πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο και σε βάθος (Emanuele et 

al., 2010· Ansel et al., 2017).  

Όσον αφορά στην αντίληψη τονικών υψών, η απόλυτη ακοή των τυπικώς 

αναπτυσσόμενων ατόμων έχει ταυτιστεί με αυξημένη ασυμμετρία των κροταφικών πεδίων, η 

οποία χαρακτηρίζεται από υπερτροφία του αριστερού κροταφικού πεδίου. Παρ’ όλ’ αυτά, δεν 

είναι ξεκάθαρο εάν αυτή η ασυμμετρία εμφανίζεται και σε άτομα με αυτισμό και απόλυτη ακοή 

(Keenan et al., 2001). Η πρώτη μελέτη για το συγκεκριμένο ζήτημα έδειξε μειωμένη φαιά ουσία 

στο αριστερό κροταφικό πεδίο ενηλίκων με αυτισμό (Rojas et al., 2002). Σε επόμενη έρευνα, 

βρέθηκε μειωμένος όγκος στο αριστερό κροταφικό πεδίο εφήβων και παιδιών με αυτισμό (Rojas 

et al., 2005). Έτσι, φαίνεται ότι υπάρχει μη τυπική μορφολογία στα κροταφικά πεδία ατόμων με 

αυτισμό η οποία, όμως, δεν προσιδιάζει σε εκείνη που εμφανίζουν τα τυπικώς αναπτυσσόμενα 

άτομα με απόλυτη ακοή. Για αυτόν τον λόγο αλλά και εξαιτίας του ότι στις παραπάνω μελέτες 

δεν χρησιμοποιήθηκαν δοκιμασίες επεξεργασίας τονικών υψών, δεν είναι εφικτό να συναχθούν 

ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη νευρωνική βάση της απόλυτης ακοής στον αυτισμό 

(Heaton, 2009).  
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Η απόλυτη ακοή των ατόμων με αυτισμό καταδεικνύει ένα ιδιαίτερο αντιληπτικό στυλ 

που χαρακτηρίζεται από τάση για επεξεργασία των τοπικών χαρακτηριστικών των μουσικών-

ακουστικών ερεθισμάτων και αδυναμία σύλληψης της ολότητάς τους. Στην όραση των ατόμων 

με αυτισμό, η τοπική επεξεργασία υποστηρίζεται κυρίως από το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου, 

ενώ η ολιστική επεξεργασία από το αριστερό. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διερευνηθεί το νευρωνικό 

υπόβαθρο της τοπικής-ολιστικής ακουστικής επεξεργασίας στον αυτισμό. Παρ’ όλα αυτά, τα 

δεδομένα από την οπτική επεξεργασία ίσως μπορούν να κατευθύνουν την σκέψη για το τί μπορεί 

να ισχύει για την ακουστική επεξεργασία. Σε κάθε περίπτωση, η τάση των ατόμων με αυτισμό 

για τοπική επεξεργασία, μάλλον είναι αποτέλεσμα μειωμένης συνδεσιμότητας μεταξύ 

απομακρυσμένων περιοχών και/ή υπερλειτουργίας κάποιων τοπικών νευρωνικών δικτύων 

(Ouimet et al., 2012).  

Τέλος, η σχέση γλώσσας και μουσικής στον εγκέφαλο, είναι ζήτημα που μελετάται 

ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια. Υποστηρίζεται έντονα ότι στον τυπικό πληθυσμό, 

αλληλοεπικαλύπτονται οι περιοχές του εγκεφάλου που εξυπηρετούν την επεξεργασία της 

μουσικής και της γλώσσας. Αυτή η άποψη έχει προκαλέσει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για 

τους νευρωνικούς μηχανισμούς που υποστηρίζουν την επεξεργασία του τραγουδιού και της 

ομιλίας στον αυτισμό (LaGasse, 2014). Η Lai και οι συνεργάτες της (2012) διαπίστωσαν ότι η 

ακρόαση τραγουδιών προκαλεί αυξημένη μεταβολική δραστηριότητα στην αριστερή κάτω 

μετωπιαία έλικα και στην αριστερή άνω κροταφική έλικα κάποιων ατόμων με αυτισμό. 

Αντίθετα, η ακρόαση ομιλίας προκαλεί μειωμένη ενεργοποίηση στις ίδιες περιοχές. Με άλλα 

λόγια, οι μετωποκροταφικές περιοχές που επεξεργάζονται το τραγούδι και τον προφορικό λόγο 

δείχνουν να ενεργοποιούνται περισσότερο για το τραγούδι και λιγότερο για τον προφορικό λόγο 

(Lai et al., 2012). Σε επόμενη μελέτη για άτομα με αυτισμό, παρουσιάστηκαν παρόμοια 

ευρήματα (Sharda et al., 2015). Ταυτόχρονα, αποκαλύφθηκε ότι το μετωποκροταφικό δίκτυο 

που ενεργοποιείται κατά την ακρόαση τραγουδισμένων και ομιλούμενων λέξεων, 

χαρακτηρίζεται από μειωμένη συνδεσιμότητα για τις ομιλούμενες λέξεις και ακέραιη 

συνδεσιμότητα για τις τραγουδισμένες λέξεις (Baum et al., 2015). Τα παραπάνω ευρήματα 

αποτελούν ενδιαφέρουσα νευροβιολογική βάση για τον σχεδιασμό θεραπευτικών παρεμβάσεων 

για άτομα με αυτισμό που να βασίζονται στο τραγούδι (Sharda et al., 2015). 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

4.1 Αυτισμός και Σύνδρομο Williams 

1) Συμπεριφορικά χαρακτηριστικά  

Η μουσική είναι κάτι παραπάνω από ένα σύνολο αντιληπτικών ιδιοτήτων. Είναι δραστηριότητα 

κοινωνικής φύσεως, μέσο επικοινωνίας, δημιουργίας κοινωνικών δεσμών και έκφρασης 

συναισθημάτων. Eίναι πιθανή μία εξελικτική σχέση ανάμεσα στη μουσική και στην έκφραση 

μη-μουσικών συναισθημάτων. Οι φωνήσεις (vocalizations) των μη ανθρωπίνων πρωτευόντων 

ήταν κάποιες ενστικτώδεις συναισθηματικές εκφράσεις που εδράζονταν στις ίδιες δομές του 

εγκεφάλου που υποστηρίζουν τη συναισθηματική απόκριση στη μουσική, δηλαδή σε περιοχές 

του μεσεγκεφάλου και του μεταιχμιακού συστήματος (Hjortkjær, 2014). Σύμφωνα με τον Huron 

(2001), η ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης δείχνει ότι η μουσική κατείχε, ανέκαθεν, σημαντικό 

ρόλο στην ανθρώπινη επικοινωνία. Ταυτόχρονα, θεωρείται πιθανή η ύπαρξη γενετικής σχέσης 

ανάμεσα στη μουσική και στην ανθρώπινη κοινωνικότητα (Jarvinen-Pasley et al., 2010). 

O αυτισμός και το ΣW παρουσιάζουν αντιθέσεις στο επίπεδο της κοινωνικής 

συμπεριφοράς. Τα άτομα με ΣW δημιουργούν εύκολα κοινωνικές σχέσεις και εκδηλώνουν 

έντονη συναισθηματική απόκριση στο πλαίσιο αυτών των σχέσεων. Επίσης, αντιλαμβάνονται με 

ακρίβεια τα θετικά συναισθήματα των ανθρώπων με τους οποίους αλληλεπιδρούν (π.χ. χαρά) 

αλλά δυσκολεύονται στην αναγνώριση αρνητικών συναισθημάτων όπως είναι ο φόβος και ο 

θυμός (Haas & Reiss, 2012). Tα άτομα με αυτισμό τείνουν να αποφεύγουν τις κοινωνικές 

σχέσεις και αντιμετωπίζουν ποικίλες κοινωνικο-συναισθηματικές δυσκολίες οι οποίες 

αποτελούν τροχοπέδη για την αλληλεπίδρασή τους με άλλους ανθρώπους. Αυτές οι δυσκολίες 

αφορούν σε ικανότητες όπως είναι η αναγνώριση προσώπων, εκφράσεων, χειρονομιών και η 

επεξεργασία και κατανόηση των συναισθημάτων άλλων ανθρώπων (Goursaud & Bachevalier, 

2008). Γενικότερα, τα άτομα με ΣW δείχνουν να είναι ιδιαιτέρως κοινωνικά, ενώ τα άτομα με 

αυτισμό συνηθίζουν να αποφεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές (Asada & Itakura, 2012· 

Lincoln et al., 2007).  
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Δεδομένης της κοινωνικής φύσεως της μουσικής και της αντίθεσης των κοινωνικών 

φαινοτύπων του αυτισμού και του ΣW, παρουσιάζει ενδιαφέρον μία σύγκριση των μουσικών 

ικανοτήτων των ατόμων που ανήκουν στις δύο διαταραχές. Η επεξεργασία των μουσικών 

ερεθισμάτων πραγματοποιείται μέσω ικανοτήτων που είναι απαραίτητες και στο πλαίσιο των 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Παραδείγματος χάριν, η επεξεργασία τονικών υψών είναι 

σημαντική τόσο στη μουσική όσο και στη γλώσσα. Η ικανότητα ενός ατόμου να αποκωδικοποιεί 

τα τονικά ύψη μουσικών και φωνητικών ήχων έχει καθοριστική σημασία για την αντίληψη των 

πραγματολογικών και σημασιολογικών στοιχείων της μουσικής και της γλώσσας. Επίσης, η 

αντίληψη συναισθημάτων είναι κρίσιμο στοιχείο για μια μουσική εμπειρία ενώ, ταυτόχρονα, 

είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων (Perrachione et al., 

2013).  

 Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αναφορές για περιπτώσεις ατόμων με ΣW και ατόμων με 

αυτισμό που παρουσιάζουν ανεπτυγμένη ικανότητα επεξεργασίας μουσικών τονικών υψών. 

Συγκεκριμένα, κάποια άτομα με ΣW έχουν εξαιρετική επίδοση σε δοκιμασίες αναγνώρισης 

μεμονωμένων μουσικών τονικών υψών και μπορούν εύκολα να διακρίνουν εάν τα τονικά ύψη 

μουσικών ήχων είναι ίδια ή διαφορετικά (Lenhoff et al., 2001· Levitin, 2005). Αντιστοίχως, 

κάποια άτομα με αυτισμό μπορούν να αναγνωρίζουν και να τραγουδούν μεμονωμένα τονικά 

ύψη ή σειρές μουσικών φθόγγων που παρουσιάζονται σε ατονική διάταξη. Επίσης, διαθέτουν 

καλή μνήμη τονικού ύψους (Applebaum et al., 1979· Heaton et al., 1998· Bonnel et al., 2003· 

Brenton et al., 2008· Heaton, 2003). Αυτά τα δεδομένα έχουν ερμηνευθεί ως ενδείξεις για την 

παρουσία της απόλυτης ακοής στο πλαίσιο του ΣW και του αυτισμού. Μολαταύτα, κάποια 

άτομα με ΣW δείχνουν να έχουν αδυναμίες στην επεξεργασία τονικών υψών και σημειώνουν 

χαμηλότερες επιδόσεις από τα τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα σε γνωστικές δοκιμασίες που 

εξετάζουν την εν λόγω ικανότητα. Φαίνεται, έτσι, ότι η απόλυτη ακοή δεν συναντάται συχνά στο 

ΣW (Hopyan et al., 2001∙ Martinez-Castilla et al., 2013∙ Martens et al., 2010). 

Σύμφωνα με τους Takeuchi & Hulse (1993), η απόλυτη ακοή μπορεί να αναπτυχθεί κατά 

τη διάρκεια μίας κρίσιμης αναπτυξιακής περιόδου, μέσω της εκμάθησης συσχετισμών μεταξύ 

τονικών υψών και ονομάτων. Συγκεκριμένα, μέχρι την ηλικία των 6 ετών, οι άνθρωποι μπορούν 

να δημιουργούν και να αφομοιώνουν τέτοιους συσχετισμούς, διότι τείνουν να επεξεργάζονται με 

αναλυτικό τρόπο τη μουσική εστιάζοντας την προσοχή τους στα τοπικά χαρακτηριστικά της. 

Μαθαίνουν να αποδίδουν ονόματα σε μεμονωμένα τονικά ύψη και αποθηκεύουν αυτές τις 
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νοητικές αναπαραστάσεις στη μακρόχρονη μνήμη (Heaton, 2009· Takeuchi & Hulse, 1993). 

Ωστόσο, υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα για τον αυτισμό και για το ΣW που δείχνουν ότι τα 

άτομα των δύο διαταραχών μπορούν και σε μεγαλύτερη ηλικία να εδραιώνουν στη σκέψη τους 

συσχετισμούς μεταξύ τονικών υψών και ονομάτων και, άρα, να αναπτύξουν την απόλυτη ακοή 

(Heaton, 2003· Lenhoff et al., 2001). 

Έρευνες σε άτομα τυπικής ανάπτυξης υποστηρίζουν ότι η γνώση μίας τονικής γλώσσας 

(π.χ. Μανδαρινικής Κινεζικής) διευκολύνει την επεξεργασία τονικών υψών στη μουσική και 

ίσως παίζει κάποιον ρόλο στην εμφάνιση της απόλυτης ακοής (Creel et al., 2017· Xu et al., 

2006· Pfordresher & Brown, 2009). Στις τονικές γλώσσες, ο επιτονισμός, δηλαδή η πορεία των 

φωνητικών τονικών υψών, καθορίζει τη σημασία των λέξεων. Οι ομιλητές τονικών γλωσσών 

καλούνται συνεχώς να επεξεργαστούν μοτίβα τονικών υψών, ώστε να κατανοήσουν το 

σημασιολογικό περιεχόμενο των λέξεων. Επικεντρώνονται στα τονικά ύψη, γεγονός που μάλλον 

διευκολύνει την επεξεργασία τονικών υψών και στην περιοχή της μουσικής, ευνοώντας την 

ανάπτυξη της απόλυτης ακοής (Giuliano et al., 2011). Σε μία μελέτη, κάποιοι ερευνητές 

προσπάθησαν να διαπιστώσουν εάν υφίστανται τα παραπάνω στοιχεία και για τα άτομα με 

αυτισμό που μιλούν τονικές γλώσσες. Βρήκαν ότι κάποια άτομα με αυτισμό που μιλούσαν 

Μανδαρινική Κινεζική, είχαν ανεπτυγμένη ικανότητα επεξεργασίας μουσικών τονικών υψών, η 

οποία, όμως, δεν είχε καμία σχέση με τη γνώση της συγκεκριμένης γλώσσας. Αντίστοιχες 

μελέτες δεν έχουν πραγματοποιηθεί σε άτομα με ΣW. Θα ήταν ενδιαφέρουσες κάποιες 

περαιτέρω μελέτες σε άτομα των δύο διαταραχών που μιλούν τονικές γλώσσες, προκειμένου να 

διαπιστωθεί εάν αυτές οι γλώσσες ενισχύουν, όντως, την αντίληψή τους ως προς τα τονικά ύψη 

μουσικών ήχων (Jiang et al., 2015).  

 Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν μία στενή σχέση ανάμεσα στην επεξεργασία 

μουσικών και γλωσσικών τονικών υψών. Αυτή η σχέση υποστηρίχθηκε και από τις Martinez-

Castilla & Sotillo (2014). Σε σχετική μελέτη τους, διερεύνησαν την ικανότητα ατόμων με ΣW να 

επεξεργάζονται τονικά ύψη μουσικών και φωνητικών ήχων. Xρησιμοποίησαν δοκιμασίες 

διάκρισης μουσικών τονικών υψών, κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες έπρεπε να διακρίνουν εάν 

κάποια μουσικά τονικά ύψη που παρουσιάζονταν κατά ζεύγη ήταν όμοια ή διαφορετικά. Επίσης, 

χρησιμοποίησαν δοκιμασίες προσωδίας, στις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνταν να διακρίνουν: 

α) διαφορές μεταξύ προσωδιών ως προς τα τονικά τους ύψη και β) διαφορές μεταξύ προσωδιών 

ως προς τα τονικά ύψη, την ένταση και τη διάρκειά τους. Η επίδοση των ατόμων με ΣW στις 
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δοκιμασίες διάκρισης μουσικών τονικών υψών συσχετίστηκε σημαντικά με την επίδοσή τους 

στις δοκιμασίες διάκρισης προσωδιών ως προς τα τονικά ύψη. Επίσης, η ικανότητα διάκρισης 

των μουσικών τονικών υψών ήταν προβλεπτικός παράγοντας για την επίδοση των ατόμων στις 

δοκιμασίες διάκρισης προσωδιών. Mε βάση τα παραπάνω δεδομένα, φαίνεται ότι τα άτομα με 

ΣW επεξεργάζονται τα μουσικά και τα γλωσσικά τονικά ύψη με κοινούς γνωστικούς 

μηχανισμούς (Martinez-Castilla & Sotillo, 2014). 

Τα ευρήματα των Martinez-Castilla & Sotillo (2014) αντιτίθενται στην αντίληψη ότι η 

μουσική και η γλώσσα αποτελούν αυτόνομα γνωστικά δομοστοιχεία που εξυπηρετούνται από 

εξειδικευμένους νευρωνικούς μηχανισμούς (Martinez-Castilla et al., 2013· Wengenroth et al., 

2010). Ειδικότερα, έχει αναπτυχθεί η άποψη ότι οι γνωστικές λειτουργίες είναι ανεξάρτητες 

μεταξύ τους και ότι αυτό αντικατοπτρίζεται σε νευρωνικό επίπεδο. Η διερεύνηση της 

αυτονομίας των γνωστικών λειτουργιών έχει επικεντρωθεί, σε μεγάλο βαθμό, στη σχέση 

μουσικής και γλώσσας. Το ερώτημα που υπάρχει σχετικά με αυτήν τη σχέση, αφορά στο εάν οι 

δύο λειτουργίες εξυπηρετούνται από διαφορετικούς γνωστικούς μηχανισμούς που 

υποστηρίζονται από εξειδικευμένα νευρωνικά δίκτυα. Κάποιοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι 

αυτό ισχύει (βλ. Martinez-Castilla & Sotillo, 2014)· όμως, με τα ευρήματα που υποδεικνύουν 

την ύπαρξη κοινών γνωστικών μηχανισμών για την επεξεργασία τονικών υψών στη μουσική και 

στην προσωδία της γλώσσας, αμφισβητείται ουσιαστικά η αντίληψη περί γνωστικής 

ανεξαρτησίας της γλώσσας και της μουσικής. Σε δεύτερο επίπεδο, αμφισβητείται η αυτονομία 

όλων των γνωστικών λειτουργιών (Järvinen-Pasley & Heaton, 2007· Martinez-Castilla & Sotillo, 

2014) και η υποσυστημικότητα του εγκεφάλου. Έτσι, αναδεικνύεται η άποψη ότι ο εγκέφαλος 

δεν διαθέτει μία εγγενή οργάνωση αλλά ότι αυτή προκύπτει μέσω της βιολογικής ωρίμανσης και 

των εμπειριών που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον (Nelson et al., 2006).  

Εκτός από το τονικό ύψος, ένα πολύ βασικό στοιχείο της επεξεργασίας των μουσικών 

ερεθισμάτων είναι ο ρυθμός. Μέχρι στιγμής, τα λίγα ερευνητικά πορίσματα που υπάρχουν για 

την επεξεργασία του ρυθμού στο ΣW, δείχνουν να είναι αντικρουόμενα, καθώς αναφέρουν: 1) 

περιπτώσεις ατόμων που η ικανότητα τους να αναπαράγουν ρυθμικά σχήματα και να 

αντιλαμβάνονται διαφορές μεταξύ ρυθμικών σχημάτων βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την 

ικανότητα ατόμων τυπικής ανάπτυξης (Levitin & Bellugi, 1998· Levitin, 2005), 2) περιπτώσεις 

ατόμων που έχουν χαμηλότερη επίδοση από άτομα τυπικής ανάπτυξης σε δοκιμασίες που 

εξετάζουν τη ρυθμική αντίληψη (Hopyan et al., 2001· Don et al., 1999· Martens et al., 2010· 
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Martinez-Castilla et al., 2011). Για τον αυτισμό, δεν υπάρχουν κάποια δεδομένα που να 

αναφέρονται στην επεξεργασία του μουσικού ρυθμού. 

 Έρευνες για την επεξεργασία μουσικών συναισθημάτων στον αυτισμό και στο ΣW έχουν 

παρουσιάσει κάποιες αρκετά ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Τα άτομα με ΣW μπορούν να 

αναγνωρίζουν απλά μουσικά συναισθήματα όπως είναι η χαρά, αλλά δυσκολεύονται στην 

αναγνώριση σύνθετων συναισθημάτων όπως είναι ο φόβος (Ηοpyan et al., 2001· Bhatara et al., 

2010· Järvinen et al., 2012). Eπίσης, μπορούν να αντιληφθούν τη συναισθηματική 

εκφραστικότητα της μουσικής εξίσου εύκολα με τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα. Παράλληλα, 

εκδηλώνουν έντονη συναισθηματική απόκριση στη μουσική (Bhatara et al., 2010).  

Μία μελέτη κατέδειξε ότι τα συναισθήματα που βιώνουν τα άτομα με ΣW όταν 

εκτίθενται σε μουσικά ερεθίσματα, σχετίζονται με την ευαισθησία τους στα συναισθήματα 

άλλων ανθρώπων (Ng et al., 2013). Οι ερευνητές αυτοί χρησιμοποίησαν το ερωτηματολόγιο 

Salk/McGill Music Inventory για τη διερεύνηση κάποιων στοιχείων της «μουσικότητας» ατόμων 

με ΣW, όπως είναι το ενδιαφέρον τους για τη μουσική, η μουσική δημιουργικότητα και η 

συναισθηματική απόκριση τους σε μουσικά ερεθίσματα. Επίσης, χρησιμοποίησαν το Salk 

Institute Sociability Questionnaire για να αξιολογήσουν πτυχές του κοινωνικού τους προφίλ, 

συμπεριλαμβανομένης και της ικανότητάς τους να κατανοούν τα συναισθήματα άλλων 

ανθρώπων. Καταγράφηκε θετική συσχέτιση ανάμεσα στη συναισθηματική απόκρισή τους στη 

μουσική και στην ευαισθησία τους απέναντι σε συναισθήματα κοινωνικής φύσης (Νg et al., 

2013). Η σχέση μεταξύ μουσικών και κοινωνικών συναισθημάτων στο ΣW, έχει αναδειχθεί και 

από μελέτη της Järvinen-Pasley και των συνεργατών της (2010). Αυτή η μελέτη αποκάλυψε ότι 

η συναισθηματικά φορτισμένη μουσική ενισχύει την ικανότητα των ατόμων με ΣW να 

αναγνωρίζουν συναισθηματικές εκφράσεις προσώπων. Πιθανότατα, αυτό συμβαίνει διότι η 

μουσική δείχνει να μειώνει τα συναισθήματα άγχους ή φόβου που νιώθουν κάποια άτομα με ΣW 

για το αν είναι συμπαθή ή για το να μην δυσαρεστήσουν άλλα άτομα. Εάν η μουσική περιορίζει 

αυτά τα συναισθήματα, τότε ίσως έτσι να ενισχύει την ικανότητα των ατόμων με ΣW να 

κατανοούν τα συναισθήματα άλλων ανθρώπων (Dykens et al., 2005· Ng et al., 2013).  

Τα άτομα με αυτισμό ίσως έχουν πιο ανεπτυγμένη ικανότητα αντίληψης μουσικών 

συναισθημάτων σε σύγκριση με τα άτομα με ΣW. Υπάρχουν αναφορές για περιπτώσεις ατόμων 

με αυτισμό που, παρά τις συναισθηματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις κοινωνικές 

σχέσεις, μπορούν να αναγνωρίζουν ποικίλα συναισθήματα στη μουσική. Ωστόσο, 
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δυσκολεύονται να αντιληφθούν τη συναισθηματική εκφραστικότητα ενός μουσικού κομματιού 

(Heaton et al., 1999· Heaton et al., 2008· Αllen et al., 2013· Bhatara et al., 2010). H Heaton και 

οι συνεργάτες της (2008) έδειξαν ότι το να αναγνωρίζει ένα άτομο με αυτισμό τα συναισθήματα 

που εκφράζει η μουσική, δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι τα βιώνει. Η αναγνώριση μουσικών 

συναισθημάτων, ίσως να είναι αποτέλεσμα εκμάθησης συσχετισμών μεταξύ μουσικών μοτίβων 

και συγκεκριμένων λεκτικών χαρακτηρισμών (ονομάτων συναισθηματικών κατηγοριών). Αυτοί 

οι συσχετισμοί αρχίζουν να δημιουργούνται σε μικρή ηλικία και στο πλαίσιο συγκεκριμένων 

καταστάσεων και εμπειριών. Εάν ένα άτομο με αυτισμό ή χωρίς αυτισμό έχει χαμηλό επίπεδο 

γλωσσικής ικανότητας - παραδείγματος χάριν, λόγω νοητικής αναπηρίας- τότε δεν θα μπορεί να 

δημιουργεί και να αφομοιώνει αυτούς τους συσχετισμούς που υποστηρίζονται, σε μεγάλο 

βαθμό, από τη γλωσσική του ικανότητα. Συνεπώς, θα εκδηλώσει αλεξιθυμία (Heaton et al., 

2008· Allen et al., 2013).  

Παρ’ όλ’ αυτά, κάποια άτομα με αυτισμό δείχνουν να βιώνουν συναισθήματα κατά την 

ακρόαση μουσικής (Allen et al., 2013· Caria et al., 2011). Κατά πάσα πιθανότητα, η αντίληψη 

των μουσικών συναισθημάτων στον αυτισμό έχει μία διττή διάσταση η οποία στηρίζεται αφ’ 

ενός στην εκμάθηση συσχετισμών μεταξύ μουσικών μοτίβων και συναισθηματικών κατηγοριών 

και αφ’ ετέρου στο βίωμα συναισθημάτων κατά την ακρόαση μουσικής. Ωστόσο, είναι 

σημαντικό να υπάρξουν κι άλλες έρευνες σε άτομα με αυτισμό που να τεκμηριώνουν εάν η 

αναγνώριση των μουσικών συναισθημάτων στηρίζεται περισσότερο στη γλωσσική ικανότητά 

τους ή όχι (Allen et al., 2013· Bhatara et al., 2013). 

 

2) Νευροβιολογικά χαρακτηριστικά  

 

Στο νευροβιολογικό επίπεδο, είναι δύσκολο να συγκριθούν οι μουσικοί φαινότυποι των δύο 

διαταραχών, λόγω των ελάχιστων δεδομένων που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Αρχικά, 

μολονότι η απόλυτη ακοή θεωρείται ένα από τα χαρακτηριστικά των ατόμων με ΣW, υπάρχουν 

μόνο λίγες περιπτώσεις που να έχουν τη χαρακτηριστική ασυμμετρία κροταφικών πεδίων που 

παρατηρείται σε τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα με απόλυτη ακοή. Επίσης, κάποια άτομα με 

ΣW εμφανίζουν συμμετρία στα κροταφικά πεδία, ενώ άλλα άτομα εμφανίζουν ασυμμετρία η 

οποία, όμως, χαρακτηρίζεται από κυριαρχία του δεξιού κροταφικού πεδίου. Οι λίγες περιπτώσεις 

ατόμων με ΣW που εμφανίζουν υπερτροφία στο αριστερό κροταφικό πεδίο υποδηλώνουν ότι 
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είναι χαμηλή η συχνότητα εμφάνισης της απόλυτης ακοής στο ΣW (Martens et al., 2010· 

Galaburda & Bellugi, 2000· Eckert et al., 2006). Για τον αυτισμό, είναι δύσκολο να ερμηνευθούν 

οι υπάρχουσες πληροφορίες. Ο λόγος είναι ότι κάποιοι ερευνητές έχουν καταγράψει μία 

ασυνήθιστη ασυμμετρία των κροταφικών πεδίων σε κάποια άτομα -μικρότερο αριστερό 

κροταφικό πεδίο- αλλά δεν έχουν αξιολογήσει την αντίληψη τους ως προς τα τονικά ύψη (Rojas 

et al., 2002· Rojas et al., 2005).  

Ένα μεγάλο και σύνθετο κεφάλαιο της μουσικής επεξεργασίας είναι η αντίληψη των 

συναισθηματικών αποχρώσεων της μουσικής. Στον αυτισμό, οι κατοπτρικοί νευρώνες ενδέχεται 

να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αντίληψη των συναισθημάτων που εκφράζει ένα 

μουσικό κομμάτι. Το μοντέλο SAΜΕ (Shared Affective Motion Experience) παρουσιάζει το 

μουσικό ερέθισμα ως σύνολο ακουστικών ιδιοτήτων και εκφραστικών κινήσεων. Το 

συναίσθημα του μουσικού ερεθίσματος ερμηνεύεται από τον ακροατή με τη βοήθεια ενός 

δικτύου εγκεφαλικών δομών που αποτελείται από τους κατοπτρικούς νευρώνες, τη νήσο και το 

μεταιχμιακό σύστημα. Αυτό το δίκτυο ενεργοποιείται στον εγκέφαλο του δέκτη αλλά και του 

πομπού του μουσικού ερεθίσματος και μ’ αυτόν τον τρόπο τα δύο άτομα βιώνουν τη μουσική 

εμπειρία σε μία κοινή διάσταση (Molnar-Szakacs et al., 2009· Overy & Molnar-Szakacs, 2009). 

To SAME έχει τεκμηριωθεί από δύο μελέτες οι οποίες υποδεικνύουν αφ’ ενός ότι υπάρχουν 

άτομα με αυτισμό που διατηρούν ακέραιη την ικανότητα αναγνώρισης μουσικών 

συναισθημάτων και αφ’ ετέρου ότι αυτή η ικανότητα υποστηρίζεται από τη συντονισμένη 

λειτουργία των κατοπτρικών νευρώνων, της νήσου και περιοχών του μεταιχμιακού συστήματος 

όπως είναι ο κογχικομετωπιαίος φλοιός και ο αμυγδαλοειδής πυρήνας (Caria et al., 2011).  

Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχει υπάρξει έντονη ερευνητική 

δραστηριότητα σχετικά με τους κατοπτρικούς νευρώνες και τον αυτισμό. Τα μέχρι στιγμής 

ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι υπάρχει δυσλειτουργία στους συγκεκριμένους 

νευρώνες, η οποία συσχετίζεται με τις δυσκολίες των ατόμων με αυτισμό στην κατανόηση των 

συναισθημάτων και των προθέσεων άλλων ανθρώπων (Wan et al., 2010). Παρά την ύπαρξη 

αυτής της δυσλειτουργίας, κάποια άτομα με αυτισμό μπορούν να αντιληφθούν μουσικά 

συναισθήματα. Οι μουσικοί ήχοι ίσως είναι ελκυστικοί γι’ αυτά τα άτομα, λόγω της 

επαναληπτικότητας και της προβλεψιμότητάς τους. Δηλαδή, ένα μουσικό περιβάλλον μπορεί να 

είναι ασφαλές για ένα άτομο με αυτισμό, διότι χαρακτηρίζεται από σταθερότητα που δεν 

διαταράσσεται ποτέ. Αντίθετα, οι κοινωνικές σχέσεις έχουν μεταβαλλόμενο και πολυδιάστατο 
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χαρακτήρα, είναι ασταθείς, μη προβλέψιμες και μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση ή ακόμη και 

φόβο στα άτομα με αυτισμό. Για το SAME, η έκθεση σε μουσικές εμπειρίες και η επαφή με το 

στοιχείο του «συγχρονισμού» και της «μίμησης» που αυτές εμπεριέχουν, ενεργοποιεί περιοχές 

του εγκεφάλου στις οποίες υπάρχουν κατοπτρικοί νευρώνες. Έτσι, τα άτομα με αυτισμό 

μπορούν να αντιληφθούν το συναισθηματικό υπόβαθρο ενός μουσικού ήχου (Molnar-Szakacs et 

al., 2009). Προς το παρόν, δεν υπάρχουν έρευνες με τις οποίες να έχει μελετηθεί η λειτουργία 

του εγκεφάλου ατόμων με ΣW κατά την αναγνώριση μουσικών συναισθημάτων.  

Η μελέτη της φυσιολογικής διέγερσης (physiological arousal) των ατόμων με αυτισμό 

και ΣW κατά την ακρόαση μουσικής καταδεικνύει ότι τα άτομα των δύο πληθυσμών βιώνουν 

συναισθήματα όταν εκτίθενται σε μουσικά ερεθίσματα. Συγκεκριμένα, ο Allen και οι 

συνεργάτες του (2013) μέτρησαν την ηλεκτροδερμική δραστηριότητα ατόμων με αυτισμό και 

ατόμων τυπικής ανάπτυξης κατά την ακρόαση μουσικής και αξιολόγησαν την ικανότητα τους να 

εκφράζουν με λέξεις τα συναισθήματα που ένιωθαν όταν άκουγαν μουσική. Και στις δύο 

ομάδες, η μέτρηση της ηλεκτροδερμικής δραστηριότητας έδειξε αυξημένα επίπεδα 

φυσιολογικής διέγερσης απέναντι στα μουσικά ερεθίσματα (Allen et al., 2013). Ομοίως, σε 

άτομα με ΣW έχουν παρατηρηθεί αυξημένα επίπεδα διέγερσης του αυτόνομου νευρικού 

συστήματος κατά την ακρόαση μουσικής (Järvinen et al., 2015· Salimpoor et al., 2009· Järvinen 

et al., 2012· Järvinen et al., 2013). 

Κλείνοντας, θεωρείται πιθανή η ύπαρξη σχέσης μεταξύ μουσικής και συναισθησίας στο 

ΣW και στον αυτισμό. Συγκεκριμένα, έχει καταγραφεί ενεργοποίηση του οπτικού φλοιού σε 

άτομα με ΣW, κατά την ακρόαση μεμονωμένων μουσικών ήχων ή τραγουδιών. Μάλιστα, τα ίδια 

τα άτομα ανέφεραν ότι έβλεπαν χρώματα όταν άκουγαν τους ήχους ή τα τραγούδια (Thornton-

Wells et al., 2010). Στην περιοχή του αυτισμού, η Bouvet και οι συνεργάτες της (2014) 

περιέγραψαν την περίπτωση ενός ατόμου που είχε απόλυτη ακοή. Επίσης, παρουσίαζε μορφή 

συναισθησίας (Οrdinal Linguistic Personification), κατά την οποία συσχέτιζε μουσικούς ήχους 

με ονόματα ημερών ή μηνών. Το συγκεκριμένο άτομο μπορούσε να αναγνωρίζει μεμονωμένα 

τονικά ύψη αποδίδοντάς τους το όνομα μίας ημέρας ή ενός μήνα (Bouvet et al., 2014). Με βάση 

τα παραπάνω στοιχεία αλλά και με βάση κάποια δεδομένα για τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα 

που υποδηλώνουν την ύπαρξη κοινών νευρωνικών μηχανισμών για τη συναισθησία και την 

απόλυτη ακοή, διαφαίνεται μία σχέση ανάμεσα στην απόλυτη ακοή και στη συναισθησία στο 

πλαίσιο του αυτισμού. Ίσως η συναισθησία να ευνοεί την εμφάνιση της απόλυτης ακοής σε 
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άτομα με αυτισμό. Με άλλα λόγια, η ικανότητα ενός ατόμου να βλέπει χρώματα κατα την 

ακρόαση μουσικής ή να ταυτίζει μουσικούς ήχους με ημέρες ή μήνες, μπορεί να το διευκολύνει 

να αναγνωρίζει τα τονικά ύψη μεμονωμένων μουσικών ήχων. Παρ’ ολα αυτά, είναι χρήσιμο να 

μελετηθεί περισσότερο το συγκεκριμένο ζήτημα ώστε να διαλευκανθεί ο ρόλος της 

συναισθησίας στο μουσικό προφίλ των ατόμων με αυτισμό (Loui et al., 2012).  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κοινωνική φύση της μουσικής, θα περίμενε κανείς ότι το κοινωνικό 

προφίλ των ατόμων με αυτισμό και ΣW αντανακλάται και στη σχέση τους με τη μουσική. Έως 

έναν βαθμό, αυτό φαίνεται να ισχύει για τα άτομα με ΣW, όχι όμως και για τα άτομα με 

αυτισμό, που δείχνουν να απολαμβάνουν μία τόσο κοινωνική δραστηριότητα όπως είναι η 

μουσική· βιώνουν ποικίλα συναισθήματα όταν εκτίθενται σε αυτήν και μπορούν να 

αναγνωρίσουν τα συναισθήματα που εκφράζει. Επίσης, παρουσιάζουν κάποιες ανεπτυγμένες 

μουσικές ικανότητες, όπως είναι η απόλυτη ακοή (Heaton & Allen, 2009). Παρόμοια είναι τα 

χαρακτηριστικά που εμφανίζουν και τα άτομα με ΣW. 

Μολαταύτα, η έρευνα σχετικά με τις μουσικές ικανότητες των ατόμων με αυτισμό και 

ΣW προχωράει με αργούς ρυθμούς και οι πληροφορίες που έχουν προκύψει μέχρι τώρα δεν είναι 

αρκετές ώστε να διαμορφωθεί λεπτομερής και σαφής εικόνα σχετικά με τα σημεία στα οποία 

συγκλίνουν και αποκλίνουν τα άτομα των δύο πληθυσμών. Επίσης, τα ευρήματα που υπάρχουν 

για τη μουσικότητα αλλά και για την κοινωνικότητά τους, παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια. Σε 

γενικές γραμμές, φαίνεται ότι τα άτομα των δύο διαταραχών συγκλίνουν σε σημεία που αφορούν 

στη συναισθηματική διάσταση της μουσικής και στην αντίληψη των μουσικών τονικών υψών 

(Heaton & Allen, 2009). Εν κατακλείδι, αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη των συμπεριφορικών 

και νευροβιολογικών χαρακτηριστικών της μουσικής επεξεργασίας των ατόμων με αυτισμό και 

ΣW, έχει αναδείξει διάφορα θέματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, όπως είναι: 

 

 Η εμφάνιση της απόλυτης ακοής σε άτομα με ΣW και αυτισμό: Θα ήταν χρήσιμο να 

πραγματοποιηθούν μελέτες μεγαλύτερης κλίμακας με τις οποίες θα διερευνηθεί η 

παρουσία της απόλυτης ακοής στο ΣW και στον αυτισμό.  

 Η επίδραση μίας τονικής γλώσσας στην ανάπτυξη της απόλυτης ακοής στον αυτισμό και 

στο ΣW. 

 O ρόλος της γλωσσικής ικανότητας στην ανάπτυξη της απόλυτης ακοής. Εάν ένα άτομο 

με αυτισμό ή ΣW έχει χαμηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας, τότε είναι πολύ πιθανό να 

μην μπορεί να αφομοιώνει συσχετισμούς ανάμεσα σε τονικά ύψη μουσικών ήχων και 

στα ονόματά τους (Heaton, 2003).  
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 Οι νευρωνικοί μηχανισμοί που υποστηρίζουν την επεξεργασία των τονικών υψών 

μουσικών και φωνητικών ήχων και ο πιθανός ρόλος της μουσικής εκπαίδευσης στη 

βελτίωση των προσωδιακών ικανοτήτων των ατόμων με αυτισμό και ΣW (Martinez-

Castilla & Sotillo, 2014) 

 Ο ρόλος της γλωσσικής ικανότητας στην αντίληψη των μουσικών συναισθημάτων. Είναι 

ωφέλιμο να διερευνηθεί εάν η επεξεργασία των μουσικών συναισθημάτων στον αυτισμό 

(και στο ΣW) στηρίζεται περισσότερο στην εκμάθηση συσχετισμών μεταξύ μουσικών 

μοτίβων και (λεκτικών) συναισθηματικών κατηγοριών και λιγότερο σε έντονες 

συναισθηματικές εμπειρίες κατά την ακρόαση μουσικής (Heaton et al., 2008· Allen et al., 

2013).  

 Η επεξεργασία των μουσικών συναισθημάτων από άτομα με αυτισμό χαμηλής 

λειτουργικότητας και μη-λεκτικό αυτισμό (non-verbal autism) καθώς και τα νευρωνικά 

δίκτυα που την υποστηρίζουν (Gebauer et al., 2014). Μέχρι στιγμής, η μοναδική έρευνα 

που υπάρχει για τα συγκεκριμένα ζητήματα πραγματοποιήθηκε σε άτομα με σύνδρομο 

Άσπεργκερ (Caria et al., 2011).  

 Η ικανότητα των ατόμων με ΣW να αντιλαμβάνονται τον ρυθμικό παλμό στη μουσική 

(beat) και το εάν αυτή η ικανότητα επηρέαζει θετικά την επικοινωνία τους με άλλους 

ανθρώπους. Ο ρυθμός είναι παρών σε πτυχές της γλωσσικής επικοινωνίας: στην 

προσωδία (τονισμός) και στη συζήτηση (ο «πίσω-εμπρός» ρυθμός μιας συζήτησης) 

(Lense & Dykens, 2016). 

 H αντιπροσώπευση της απόλυτης ακοής στον εγκέφαλο ατόμων με αυτισμό. Είναι 

σημαντικό να διερευνηθεί περισσότερο η ασυμμετρία των κροταφικών πεδίων σε άτομα 

με αυτισμό που εκδηλώνουν ανεπτυγμένες δεξιότητες επεξεργασίας τονικών υψών 

(Rojas et al., 2002· Rojas et al., 2005).  

 Τα νευρωνικά δίκτυα που υποστηρίζουν την επεξεργασία των μουσικών συναισθημάτων 

στο ΣW.  

 Ο ρόλος των κατοπτρικών νευρώνων στην επεξεργασία των μουσικών συναισθημάτων, 

τόσο στον αυτισμό όσο και στο ΣW (Shared Affective Motion Experience) (Overy & 

Molnar-Szakacs, 2009). 
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 Η διέγερση του αυτόνομου νευρικού συστήματος των ατόμων με αυτισμό και ΣW ως 

δείκτης της συναισθηματικής απόκρισής τους σε μουσικά ερεθίσματα (Järvinen et al., 

2012) 

 Η εμπλοκή της συναισθησίας στο μουσικό προφίλ των ατόμων με αυτισμό και ΣW (Loui 

et al., 2012).  

 Στο συμπεριφορικό επίπεδο, είναι σημαντικό να διερευνηθούν περισσότερες πτυχές της 

μουσικής επεξεργασίας των ατόμων με αυτισμό και ΣW. 
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