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«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα 

απέκτησα, τα επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και 

τις αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την 

έρευνα και την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως 

απαιτείται από αυτούς τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων 

των στοιχείων που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη 

δημιουργία μου». 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας επιλέχθηκε με 

αφορμή κυρίως τους ανθρώπους που συνάντησα σε όλη τη διάρκεια των 

μουσικών σπουδών μου και οι οποίοι είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερη 

ευκολία στην αναγνώριση ενός μουσικού τόνου. 

Η μουσική μού ασκούσε από μικρή ηλικία μια έλξη, που έγινε 

αντιληπτή από τους γονείς μου και οδήγησε στο να ξεκινήσω μουσικά 

μαθήματα προπαιδείας από πολύ νωρίς. Πιθανόν το γεγονός αυτό να 

συνέβαλε στο να έχω και εγώ τελικά αυτή την ιδιαίτερη ευκολία στην 

αναγνώριση ενός τόνου. Μέσα από την ενασχόλησή μου με τη μουσική, 

μου δημιουργήθηκαν ολοένα αυξανόμενα ερωτήματα σχετικά με το πώς 

αντιλαμβανόμαστε τη μουσική γενικά, και ειδικότερα πώς 

επεξεργαζόμαστε τα τονικά ύψη και τις μελωδίες, εάν αυτή η ευκολία της 

απόλυτης ακοής απαντάται σε πολλούς ή σε λίγους, και ποιά είναι η 

αλληλεπίδραση γνώσης και αντίληψης. Κυρίως, με απασχόλησε το ζήτημα 

εάν, και μέσα από ποιά διαδικασία, το άτομο που έχει σχετικό αυτί μπορεί 

να φτάσει στην κατάκτηση της απόλυτης ακοής, συμπληρώνοντας τα 

ακουστικά «κενά» που έχει. Υπάρχουν διαφορετικές θεωρίες που απαντούν 

στα θέματα αυτά, τις οποίες θα προσπαθήσω να αναπτύξω. Για 

παράδειγμα, κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η απόλυτη ακοή υπάρχει 

στον άνθρωπο ως κληρονομικό χάρισμα, ενώ άλλοι ότι μπορεί να 

αποκτηθεί με τη βοήθεια κατάλληλων ακουστικών ασκήσεων.  

Η έρευνα γύρω από την απόλυτη ακοή προέρχεται από πολλούς 

κλάδους, όπως της ψυχολογίας, της νευρολογίας, της γενετικής και φυσικά 

της μουσικής. Έρευνες προστίθενται διαρκώς από όλα τα επιστημονικά 

πεδία και συμβάλλουν στην αυξανόμενη κατανόηση των διάφορων 

παραγόντων που επηρεάζουν την ακουστική αντίληψη.  Γενικά, η μελέτη 
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της απόλυτης ακοής συμβάλλει στην αναγνώριση κρίσιμων περιόδων για 

την αντιληπτική και νοητική εξέλιξη, στην κατανόηση της αντληπτικής 

σχέσης μεταξύ γλώσσας και μουσικής, στην επιρροή της γλώσσας στη 

μουσική αντίληψη, στα εγκεφαλικά υποστρώματα που στηρίζουν κάποιες 

ειδικές ικανότητες και στον ρόλο γενετικών παραγόντων στην μουσική 

αντίληψη και τη νόηση. 

 Είναι αξιοσημείωτο ότι μέχρι σήμερα, η επιστήμη δεν έχει 

καταφέρει να ορίσει με ακρίβεια τους μηχανισμούς που διέπουν την γενική 

ακουστική αντίληψη, αλλά ούτε και να περιγράψει ικανοποιητικά το 

σύστημα μνήμης που είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευσή της. Η εργασία 

αυτή αξιοποιεί στοιχεία από τη σύγχρονη έρευνα προκειμένου να εξαγάγει 

συμπεράσματα σχετικά με τη δυνατότητα καλλιέργειας και εξέλιξης της 

σχετικής ακοής σε απόλυτη. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

«Ακούστηκε το θυροτηλέφωνο, και λίγο μετά έτριξε η πόρτα». Το 

απόλυτο αυτί διακρίνει τις απειροελάχιστες διαφορές μεταξύ των Hz1! Έχει 

τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται ή να αναπαράγει οποιονδήποτε ήχο 

χωρίς καμιά βοήθεια· ξεχωρίζει τους ήχους, διακρίνει αμέσως τα φάλτσα, 

χορδίζει όργανο, ειδικά έγχορδο που δεν έχει τάστα, αντιλαμβάνεται 

αμέσως τις σχέσεις και τις διαφορές των ήχων, είναι χρήσιμο εργαλείο για 

ένα μαέστρο και πραγματικά έχει μεγάλη σημασία για τους επαγγελματίες 

μουσικούς. 

Είναι όμως εγγενής ή επίκτητη ικανότητα; Πάνω σ’ αυτό οι 

μελετητές είναι σε διχογνωμία. Στην εξέλιξη ενός σχετικού αυτιού σε 

απόλυτο αυτί παίζει κυρίαρχο ρόλο η μουσική εκπαίδευση. Χωρίς αυτήν 

την εκπαίδευση - και μάλιστα  από την παιδική ηλικία - είναι αδύνατο 

κάποιος να αναπτύξει απόλυτη ακοή, εκτός αν ανήκει σε ειδική κατηγορία, 

όπως τα άτομα με σύνδρομο Williams, αυτισμό ή προβλήματα όρασης.  

Όμως η μουσική είναι μέσο έκφρασης, δημιουργίας, επικοινωνίας 

και ο/η μουσικός με σχετικό αυτί μπορεί, και σύμφωνα με κάποιους 

μελετητές «πρέπει» να συμπληρώσει με την εξάσκηση «τα κενά» και να 

«ανέβει» στα επίπεδα του απόλυτου αυτιού, για να τελειοποιήσει κάθε 

μουσική του/της πράξη. Καλός φίλος των μουσικών, λοιπόν, θα μπορούσε 

να πει κανείς ότι είναι «το αυτί τους». 

Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι εκτός από τους μουσικούς, η αίσθηση 

της  συχνότητας  των  ηχητικών  κυμάτων,  δηλ.  η  αντίληψη  του  τονικού 

 

                                                           
1 Από τον Γερμανό φυσικό Heinrich Hertz, έτσι ονομάζεται η μονάδα που μετράει τον αριθμό 

επαναλαμβανόμενων κύκλων ανά δευτερόλεπτο, για κάθε φαινόμενο που έχει περιοδικό χαρακτήρα – όπως 

και τα ηχητικά κύματα (https://www.britannica.com/science/hertz, ανακτήθηκε 5.6.2019). 

https://www.britannica.com/science/hertz
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ύψους, είναι εργαλείο δουλειάς και για τους μηχανικούς του ήχου: για 

παράδειγμα, θα πρέπει να αναγνωρίζει κάποιος/κάποια μια συχνότητα 

μικροφωνισμού ή ένα «κουδούνισμα» κατά τη διάρκεια μιας ηχογράφησης. 

Η αναγνώριση συχνοτήτων είναι λοιπόν από τις πιο σημαντικές ικανότητες 

που πρέπει να διαθέτει ένας ηχολήπτης. 

Τέλος, έχει αποδειχθεί ότι κάποια ζώα, όπως για παράδειγμα οι 

νυχτερίδες, οι λύκοι, και ορισμένα πουλιά, χρησιμοποιούν απόλυτη ακοή 

για να αναγνωρίσουν το σύντροφό τους ή την τροφή τους. 

Στην εργασία αυτή, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στον ορισμό της 

απόλυτης ακοής, τα είδη της, τις θεωρίες που συνδέονται μαζί της και τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται 

σε ανθρώπους με απόλυτη ακοή, οι οποίοι ανήκουν σε τρεις ειδικές 

κατηγορίες: αυτές αφορούν στο σύνδρομο Williams, στο φάσμα του 

αυτισμού και στην οπτική αναπηρία. Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο 

πραγματεύεται τον ορισμό της σχετικής ακοής, περιπτώσεις πειραματισμών 

για την ανάπτυξη της σχετικής ακοής σε απόλυτη με εκπαίδευση, τη 

σύνδεση της απόλυτης ακοής με την προσχολική μουσική εκπαίδευση, 

καθώς και τη σχέση της απόλυτης ακοής με την μουσική πράξη και τη 

δημιουργία. 
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ΓΕΝΙΚΑ 

 

Βασική ανατομία του αυτιού. – Η ηχητική πληροφορία και η 

πρόσληψή της. 

Μία από τις πέντε αισθήσεις μας είναι η ακοή. Η αίσθηση της ακοής 

λειτουργεί ήδη από τον τέταρτο μήνα της κύησης, νωρίτερα από άλλες, 

όπως εκείνες της όρασης ή της όσφρησης (που ξεκινούν κατά τον έκτο 

μήνα κύησης). Στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης το έμβρυο μπορεί, ήδη, 

να αναγνωρίζει και να καταγράφει ακουστικές πληροφορίες. Το αυτί 

διαθέτει ένα δίκτυο νευρώνων σε αποκλειστική χρήση (Tomatis, 1999). 

Είναι ένα μικρό σχετικά όργανο γι’ αυτά που προσφέρει στον άνθρωπο, με 

περίπλοκη δομή, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. 

Το όργανο της ακοής μπορεί να χωριστεί σε τρία τμήματα, και 

συγκεκριμένα στο εξωτερικό, το μέσο και το εσωτερικό αυτί. 

Αρχικά, το ορατό μέρος του αυτιού, το εξωτερικό αυτί, όπως 

φαίνεται στο σχήμα αλλά διακρίνεται και από τον καθένα μας, αποτελείται 

από το πτερύγιο και τον έξω ακουστικό πόρο. Το πτερύγιο συγκεντρώνει 

τον ήχο και τον μεταβιβάζει στον ακουστικό σωλήνα λειτουργώντας ως 

ενισχυτής, αφού η ένταση του ηχητικού κύματος θα μεγεθυνθεί κατά δύο 

και τρεις φορές πριν φτάσει στον τυμπανικό υμένα.  

Στο μέσο αυτί, οι δονήσεις του τυμπανικού υμένα περνούν σε τρία 

οστάρια: τη σφύρα, τον άκμονα και τον αναβολέα. Αυτά συνδέουν το 

εξωτερικό με το εσωτερικό αυτί, μεταφέροντας και ενισχύοντας τον ήχο 

ώστε να περάσει από το αέρινο περιβάλλον του πρώτου, στο υγρό 

περιβάλλον του δεύτερου. Στο μέσο αυτί ανήκει και η ευσταχιανή 

σάλπιγγα, η οποία είναι αγωγός που ενώνει το μέσο αυτί με το 

ρινοφάρυγγα. Βασική της λειτουργία είναι η προστασία της τυμπανικής 
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μεμβράνης από διάφορες πιέσεις που προκύπτουν από τη μεταβολή της 

ατμοσφαιρικής πίεσης με την πίεση του αέρα στο μέσο αυτί. 

Τέλος, τοποθετημένο βαθιά στο πλάγιο μέρος του κρανίου, μέσα στο 

λιθοειδές οστό, βρίσκεται το εσωτερικό αυτί ή λαβύρινθος. Είναι πολύ 

περίπλοκο, και αποτελεί το κατ’ εξοχήν αισθητήριο όργανο της ακοής και 

της ισορροπίας. Αποτελείται από τον οστέινο λαβύρινθο, που χωρίζεται σε 

δύο μέρη: στον κοχλία και το αιθουσαίο (Νικολάου, 2008, Δουμπάκης, 

2014). Ο κοχλίας είναι πιθανότατα το σημαντικότερο τμήμα και έχει τη 

μορφή ενός ένας σπειροειδούς σωλήνα που χωρίζεται κατά μήκος του από 

δύο μεμβράνες, τη μεμβράνη Reissner και τη μεμβράνη της βάσης ή 

βασική μεμβράνη.  

 

 

Εικ.1. Το εξωτερικό, μέσο και εσωτερικό αφτί. Τροποποιημένη εικόνα από 

το βιβλίο των M.F.Bear, B.W.Connors,&M.A.Paradiso, σελ.276. Η τροπο- 

ποίηση έγινε από τη Δρα Δ.Βαλλιανάτου2.      

                                                           
2 Βλασταράκος, Π.Β. (2014). Βασική ανατομία του ωτός – Τύποι βαρηκοΐας. Ανακτήθηκε στις 8.6. 2019, από: 

https://www.hygeia.gr/vasiki-anatomia-toy-otos-typoi-varikoias/ 

https://www.hygeia.gr/vasiki-anatomia-toy-otos-typoi-varikoias/
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Η απόκριση της βασικής μεμβράνης σε ήχους διαφορετικών 

συχνοτήτων επηρεάζεται από τις μηχανικές της ιδιότητες που 

διαφοροποιούνται από τη βάση προς την κορυφή του κοχλία. Η μεμβράνη 

είναι πιο στενή και λεπτή στη βάση και γίνεται μακρύτερη και παχύτερη 

στην κορυφή (Moore, 1997). 

Συνοψίζοντας, όταν από κάποια πηγή, π.χ. μουσική πηγή, παράγεται 

ήχος, τότε αυτός φτάνει στο εξωτερικό αυτί μας μέσω του αέρα, μέσω 

ηχητικών κυμάτων. Το πτερύγιο μεγεθύνει την ένταση των κυμάτων, τα 

οποία οδεύουν μέσω του ακουστικού πόρου προς το τύμπανο, κάνοντάς το 

να πάλλεται, και προς το μέσο αυτί. Εκεί συντελείται περαιτέρω ενίσχυση 

των ηχητικών κυμάτων από τα οστάρια. Στο εσωτερικό αυτί, οι ήχοι 

προκαλούν κυματοειδή κίνηση κατά μήκος της βασικής μεμβράνης, η 

οποία δονείται ανάλογα με τη συχνότητα του ήχου: οι χαμηλές συχνότητες 

προκαλούν τη μέγιστη δόνηση κοντά στην κορυφή του κοχλία ενώ οι 

υψηλές προκαλούν τη μέγιστη δόνηση κοντά στη βάση του.  

Η κίνηση της βασικής μεμβράνης προκαλεί μια μετατόπιση των 

τριχών στις άκρες των τριχωτών κυττάρων που βρίσκονται στο όργανο 

Corti (αισθητήριο όργανο που μετατρέπει τις δονήσεις σε νευρωνικά 

σήματα), στην βασική μεμβράνη. Έτσι ενεργοποιούνται οι νευρικές ίνες 

του ακουστικού νεύρου. Από αυτό το σημείο και μετά και μέσω νευρικών 

απολήξεων ενημερώνεται το κέντρο του εγκεφάλου που αφορά την ακοή. 

Εδώ πια γίνεται η επεξεργασία των σημάτων, η αναγνώριση των ήχων και 

των χαρακτηριστικών τους (Moore, 1997). 

 Όμως, υπάρχει αμφίδρομη κίνηση πληροφοριών στο σύστημα αυτό. 

Δηλαδή το αυτί στέλνει πληροφορίες στο ακουστικό νεύρο και αυτό στο 

κέντρο του εγκεφάλου, αλλά ταυτόχρονα εκτελείται και η αντίστροφη 

διαδρομή, όπως αναφέρει η Κόνιαρη (2006-2007): Το κέντρο του 

εγκεφάλου πληροφορεί το ακουστικό νεύρο, και αυτό με τη σειρά του το 

αυτί. 
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Ήχος - Τα Υποκειμενικά Χαρακτηριστικά του. 

Ο ήχος, ή πιο σωστά τα ηχητικά κύματα, προκαλούν τη διέγερση 

του αισθητήριου οργάνου της ακοής, εξαιτίας μεταβολών της πίεσης του 

ατμοσφαιρικού αέρα. 

Ένα ηχητικό κύμα που φτάνει στο εξωτερικό μας αυτί και γίνεται 

αντιληπτό από τον εγκέφαλο χαρακτηρίζεται από κάποια υποκειμενικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία περιγράφονται παρακάτω. 

 Οι ιδιότητες του ήχου αφορούν τον κάθε ακροατή ξεχωριστά, το πώς 

αντιλαμβάνεται το κάθε άτομο τον ήχο, και περιγράφουν τη μη-γραμμική 

σχέση μεταξύ των φυσικών χαρακτηριστικών του ήχου και της 

υποκειμενικής μας αντίληψης. Οι ιδιότητες αυτές είναι: α) η ακουστότητα, 

β) το τονικό ύψος και γ) η χροιά. 

 -Η ακουστότητα, αφορά μέγεθος που δηλώνει την ένταση του ήχου 

και διαχωρίζει τους ήχους σε ισχυρούς και ασθενείς. Η ιδιότητα αυτή του 

ήχου εξαρτάται από δύο παράγοντες: τη συχνότητα και τη στάθμη του. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η στάθμη του ήχου, τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

ακουστότητα, ενώ αν έχουμε δύο ήχους με την ίδια στάθμη πίεσης, ο ήχος 

με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι αυτός που θα ακούγεται πιο δυνατά. 

-Το τονικό ύψος, με το οποίο θα ασχοληθούμε στην εργασία αυτή, 

αφορά την αίσθηση του «ύψους» ενός ήχου, που οφείλεται στη συχνότητά 

του. Στα μεγέθη αυτά, αφού πρόκειται για υποκειμενική αντίληψη, δεν 

έχουμε κάτι μετρήσιμο σε πρώτη φάση. 

-Η χροιά, μας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε έναν ήχο 

ανάμεσα σε πολλούς, για παράδειγμα να ξεχωρίσουμε μουσικά όργανα 

μεταξύ τους (Δουμπάκης, 2014). 
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1. ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΟΗ - ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Ορισμός, της Απόλυτης ακοής. 

Όπως περιγράφει η D.Deutsch (2013), το καλοκαίρι του 1763, η 

οικογένεια Μότσαρτ βρισκόταν σε περιοδεία στην Ευρώπη. Η περιοδεία 

αυτή εδραίωσε τη φήμη του επτάχρονου Wolfgang ως παιδιού-θαύματος. 

Λίγο νωρίτερα είχε εμφανιστεί ένα ανώνυμο γράμμα στην εφημερίδα της 

πόλης του Άουγκσμπουργκ  “Augsburgischer Intelligenz-Zettel”, 

που περιέγραφε τις εξαιρετικές ικανότητες του μικρού μουσικού. Μεταξύ 

άλλων, ο συγγραφέας σημείωνε με θαυμασμό ότι ο νεαρός μουσικός 

μπορούσε να αναγνωρίσει άμεσα οποιαδήποτε νότα, είτε η πηγή της ήταν 

ένα μουσικό όργανο, είτε κάποιο άλλο αντικείμενο, όπως ένα ρολόι ή μια 

καμπάνα Εκκλησίας. 

Η δυνατότητα ενός ατόμου να αναγνωρίσει ή και να αναπαραγάγει 

νότες συγκεκριμένου τονικού ύψους χωρίς καμία βοήθεια, δηλαδή χωρίς 

τόνο αναφοράς, είναι αυτό που ονομάζουμε απόλυτη ακοή. Είναι κάτι 

εξαιρετικά σπάνιο, καθώς στους δέκα χιλιάδες ανθρώπους μόνο ένα άτομο 

έχει αυτή την ικανότητα (Profita, Bidder, Optiz & Reynolds, 1988, 

Bachem, 1955). Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η απόλυτη ακοή μελετάται 

κατεξοχήν μέσα στα πλαίσια του τονικού συστήματος της Ευρωπαϊκής 

Μουσικής, αλλά και πέρα από αυτήν όπως θα αναφερθεί παρακάτω (Ross, 

Gore & Marks, 2005). 

 Κατά τον Bachem (1955), στα άτομα με απόλυτη ακοή, «η 

αναγνώριση ή αναπαραγωγή ενός τόνου μπορεί να είναι τόσο αυθόρμητη, 

άμεση και βέβαιη όπως η αναγνώριση ενός χρώματος» (σελ. 1180). Ο/η 

κάτοχος της απόλυτης ακοής δεν μαντεύει, είναι απόλυτα βέβαιος/η. 

Μπορεί να αναγνωρίσει οποιαδήποτε νότα. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι 

συχνά μπερδεύει τις οκτάβες: φαίνεται ότι η απόλυτη ακοή βασίζεται 

κυρίως στην αναγνώριση/ταυτοποίηση μιας «ποιότητας» που είναι κοινή σε 
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νότες με σχέση οκτάβας και όχι κυρίως στην αναγνώριση της περιοχής (του 

«ρετζίστρου») μιας μεμονωμένης νότας. Ακόμη, οι κάτοχοι της απόλυτης 

ακοής μπορούν να θυμηθούν μια νότα ή μια σειρά από νότες, ακόμη και 

μετά την πάροδο ενός σημαντικού χρονικού διαστήματος. 

 Σύμφωνα με τους Profita et al. (1988), η εξάσκηση είναι 

απαραίτητη για τη διατήρηση όλων αυτών των ικανοτήτων στο υψηλότερο 

δυνατό επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις 

ενηλίκων που κατάφεραν να αποκτήσουν απόλυτη ακοή μετά από πολύωρη 

καθημερινή άσκηση. Η έμφυτη όμως απόλυτη ακοή εμφανίζεται συνήθως 

στην πρώιμη ηλικία, γεγονός που οδήγησε αρκετούς ερευνητές να θεωρούν 

τον κληρονομικό παράγοντα ως βασική αιτία της.  

 

1.2.Είδη απόλυτης ακοής. 

Η βιβλιογραφία προτείνει την ύπαρξη διαφορετικών τύπων 

απόλυτης ακοής. Για παράδειγμα, «η παθητική» απόλυτη ακοή αναφέρεται 

στην ικανότητα αναγνώρισης μουσικών φθόγγων, ενώ η ενεργητική στην 

ικανότητα παραγωγής τους, χωρίς να έχει δοθεί προηγουμένως κάποιος 

φθόγγος ως σημείο αναφοράς (Κόνιαρη, 2005). 

Άλλη μορφή απόλυτης ακοής είναι η «απόλυτη ακοή μουσικού 

κομματιού», που αφορά την τονικότητα στην οποία παίζεται ένα μουσικό 

κομμάτι (Parncutt & Levitin, 1999). Στην περίπτωση αυτή, το άτομο μπορεί 

να καταλάβει αν μια γνωστή του μελωδία παίζεται στη σωστή τονικότητα ή 

σε διαφορετική τονικότητα. Μπορεί επίσης να τραγουδήσει μια οικεία 

μελωδία στην ακριβή της τονικότητα, χωρίς να έχει ακούσει πριν κάποια 

συγκεκριμένη νότα.  

 Περαιτέρω διαφοροποιήσεις σε διαφορετικά είδη απόλυτης ακοής 

γίνονται με βάση το βαθμό έντασης ή καθολικότητας του φαινομένου 
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αυτού στο ίδιο άτομο. Για παράδειγμα, ο Bachem (1937) διαχώρισε την 

απόλυτη ακοή σε γνήσια και σε ψευδο-απόλυτη. Η γνήσια σχετίζεται με 

την γρήγορη και ακριβέστατη αναγνώριση της τονικότητας, ενώ η ψευδο-

απόλυτη σχετίζεται με ορισμένα γνωρίσματα του τόνου που παίρνει υπόψη 

του κάποιος, ώστε να μπορέσει να τον αναγνωρίσει (π.χ. τη θέση της φωνής 

του). Παρομοίως, ο Levitin (2005) αναφέρει την ημι-απόλυτη ακοή, στην 

οποία τα άτομα, όταν τους ζητείται να αναγνωρίσουν τον τόνο κάποιου 

ήχου, δεν απαντούν αμέσως, γιατί τον συγκρίνουν με την εσωτερική 

αναπαράσταση των ήχων που έχουν αποθηκεύσει στη μνήμη τους. Κάποτε, 

οι ήχοι αυτοί έχουν συγκεκριμένο ηχόχρωμα. Για παράδειγμα, οι Lockhead 

& Byrd (1981) διαπίστωσαν την ιδιότητα του «απόλυτου πιάνου», όταν 

δηλαδή τα άτομα αναγνωρίζουν κάθε τόνο που παίζεται σε συγκεκριμένο 

όργανο, συνήθως το πιάνο  (Κόνιαρη, 2005). 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια η έρευνα γύρω 

από την απόλυτη ακοή έχει διευρυνθεί και πέρα από τον χώρο της 

μουσικής. Έτσι οι ερευνητές Ross, Core & Marks (2005) παρουσίασαν ένα 

νέο μοντέλο για την απόλυτη ακοή, με δύο βασικές αρχές: 1) η απόλυτη 

ακοή μπορεί να είναι σχετικά ανεξάρτητη από τη μουσική εμπειρία και 2) 

υπάρχουν διαφορετικές μορφές της απόλυτης ακοής, καθεμιά από τις 

οποίες μπορεί να αποδοθεί σε διακριτούς νευροβιολογικούς μηχανισμούς. 

Το μοντέλο διαιρεί σε δύο κατηγορίες τους κατόχους της απόλυτης ακοής. 

Στην πρώτη ομάδα βρίσκονται εκείνοι που ισχυρίζονται πως κατέχουν την 

απόλυτη ακοή και περιορίζονται αποκλειστικά σε μουσικούς ήχους. 

Προφανώς πρέπει να ανέπτυξαν αυτή τους την ικανότητα μέσα από την 

εμπειρία και την εκπαίδευση σε νεαρή ηλικία. Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν 

όλοι εκείνοι που μπορούν να κωδικοποιούν αυτόματα τις συχνότητες των 

ήχων, όχι μόνο για τα μουσικά σήματα, αλλά και για μια ποικιλία άλλων 

ακουστικών σημάτων. Αυτοί οι τελευταίοι μπορούν να ονομάζουν τις νότες 

αν και όταν λάβουν μουσική εκπαίδευση. Τα μέλη της πρώτης ομάδας 
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χαρακτηρίζονται από τον τρόπο που κωδικοποιούν τη συχνότητα ενός 

ερεθίσματος. Τα μέλη της δεύτερης ομάδας χαρακτηρίζονται κυρίως από 

μια αυξημένη ικανότητα να ανακαλούν συγκεκριμένες σύνθετες 

ακουστικές «αναμνήσεις» (ομάδα οξυμένης τονικής μνήμης). 

Οι ερευνητές υποστηρίζουν πως τα δεδομένα τους υποδεικνύουν και 

έναν διαφορετικό δρόμο πρόσληψης των ήχων: η κυρίαρχη άποψη 

προτείνει πως ο μηχανισμός έχει να κάνει με τις διαφορετικές θέσεις πάνω 

στη βασική μεμβράνη του κοχλία. Οι ερευνητές θεωρούν πως η απόλυτη 

ακοή μπορεί να έχει να κάνει και με ένα χρονικό μηχανισμό στα εσωτερικά 

τριχωτά κύτταρα. Αυτός υπολογίζει το χρόνο ανάμεσα σε διαδοχικές 

κορυφές (μέγιστα) της κυματοειδούς κίνησης που προκαλεί το ερέθισμα 

(Ross et al., 2005). 

 

1.3. Εγγενής ή επίκτητη – Θεωρίες. 

 Μέχρι στιγμής, η επιστημονική έρευνα δεν έχει μπορέσει να 

προσδιορίσει με ακρίβεια τον σχετικό ρόλο βιολογικών έναντι 

περιβαλλοντικών παραγόντων στην εμφάνιση της απόλυτης ακοής. 

Παρατηρούνται πάντως νευροανατομικές διαφορές ανάμεσα στους 

μουσικούς με απόλυτη ακοή και σε εκείνους χωρίς απόλυτη ακοή, οι οποίες 

θέτουν το ερώτημα, αν είναι επίκτητη ή εγγενής (Κόνιαρη 2005). 

Έτσι, κάποιοι υποστηρίζουν ότι σημαντικότατο ρόλο παίζουν 

γενετικοί παράγοντες. Σχετική έρευνα είχε ως δείγμα 27 μουσικούς (οι έξι 

με απόλυτη ακοή) και επιπλέον έναν 25χρόνο άντρα με ελάχιστη μουσική 

εμπειρία και ο οποίος δεν ήταν σε θέση να δώσει ακριβές όνομα σε 

οποιαδήποτε νότα, ωστόσο ισχυριζόταν ότι κατέχει την απόλυτη ακοή 

(Ross, Olson & Gore, 2003). Οι ερευνητές έφτιαξαν ένα νέο πρότυπο 

δοκιμασίας της απόλυτης ακοής για την έρευνα, που αντίθετα με άλλες 

μελέτες, δεν απαιτούσε κάποια μουσική γνώση. Το πείραμα επιβεβαίωσε 
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ότι όλοι μπορούσαν να αναπαραγάγουν ένα τόνο μετά από μια μικρή 

παύση, μόνο όμως οι κάτοχοι της απόλυτης ακοής αν μεσολαβούσε και 

ένας άσχετος τόνος. 

Ωστόσο απέδειξαν ότι και ο 25χρόνος άντρας είχε σημαντικά 

καλύτερες επιδόσεις από τους μουσικούς μη κατόχους της απόλυτης ακοής, 

ίδιες μάλιστα με αυτές των μουσικών με απόλυτη ακοή. Σύμφωνα με τους 

ερευνητές είναι δυνατόν επομένως να υπάρξει κάτοχος της απόλυτης ακοής 

χωρίς μουσική εκπαίδευση, κάτι που καταρρίπτει την υπόθεση ότι η 

απόλυτη ακοή στηρίζεται στην πρώιμη μουσική εκπαίδευση.   

  Στον αντίποδα της παραπάνω θέσης, που δίνει έμφαση στον 

γενετικό παράγοντα, βρίσκεται η θεωρία της μάθησης. Τη θεωρία αυτή 

υποστηρίζει μεταξύ άλλων η V. Saah, σε άρθρο της το 2003. Στην έρευνα 

αυτή εξετάζεται η ακουστική μνήμη για τραγούδια που έχουν διδαχθεί σε 

παιδιά με σχετική ακοή, τα οποία βρίσκονται κοντά στην ηλικία στην οποία 

θεωρείται ότι αναπτύσσεται η απόλυτη ακοή. Η ερευνήτρια εξέτασε αν 

παιδιά που μαθαίνουν σύμφωνα μ’ ένα τυποποιημένο πρότυπο  (π.χ. 

τραγούδια πάντα στην ίδια τονικότητα) μπορούν να έχουν μια σταθερή 

ακουστική μνήμη, που θα διατηρεί συγκεκριμένα τονικά ύψη. Επειδή όμως 

τα παιδιά γενικότερα εκτίθενται σε διαφορετικές τονικότητες στην 

καθημερινότητά τους, επιλέχθηκαν για την έρευνα μαθητές της μεθόδου 

Suzuki. Η μέθοδος αυτή δίνει έμφαση στην επαναλαμβανόμενη ακρόαση 

και εξάσκηση τραγουδιών σε επίπεδο αρχαρίων, έτσι ώστε στο τέλος «να 

ακούγονται» στο μυαλό των μαθητών. Το δείγμα ήταν δέκα παιδιά 

(τέσσερα αγόρια και έξι κορίτσια) μεταξύ επτά και δέκα ετών, όλα 

δεξιόχειρες. Χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, ανάλογα με την ηλικία που είχαν 

αρχίσει να μαθαίνουν μουσική: στην πρώτη ανήκαν όσα ξεκίνησαν τριών-

πέντε ετών, ενώ στη δεύτερη έξι-οκτώ ετών. Η ηλικία των συμμετεχόντων 

στην έρευνα αυτή αποτελεί πρωτοτυπία, καθώς οι περισσότεροι ερευνητές 
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μελετούν ενήλικες με απόλυτη ακοή, και συγκρίνουν την πρώιμη μουσική 

τους εκπαίδευση με αυτή των ενηλίκων που δεν έχουν απόλυτη ακοή. 

Εδώ είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα παιδιά μπορούν να 

τραγουδήσουν διατηρώντας την τονικότητα σταθερή σε όλο το κομμάτι 

από την ηλικία των πέντε ετών και έπειτα (Davidson, Mckernon, & 

Gardner, 1981, Saah, 2003). 

Οι υποθέσεις της ερευνήτριας δεν επιβεβαιώθηκαν: Αρχικά η ίδια η  

Saah αποδέχεται ως προβληματικά τα εξής σημεία για την έρευνά της: α) 

το δείγμα των παιδιών ήταν πολύ μικρό για να γενικευτούν τα 

αποτελέσματα της έρευνας (είναι όμως δύσκολο ν’ απομονωθούν 

ταυτόχρονα πολλά παιδιά που ακούν τραγούδια σε συγκεκριμένη 

τονικότητα), και β) οι μαθητές της μεθόδου Suzuki μαθαίνουν μέσα από 

την επανάληψη και τη πρακτική/οπτική μίμηση, πολύ λίγοι μαθαίνουν να 

παίζουν «με το αυτί».  

Τελικά, τα παιδιά δεν τραγούδησαν τραγούδια που ήξεραν στο 

σωστό τόνο (υπήρξε απόκλιση ημιτονίου). Όσα ξεκίνησαν νωρίτερα δεν 

είχαν και καλύτερες επιδόσεις όσο αφορά την ακρίβεια. Η διαφορά από το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα εξηγείται από την ερευνήτρια μέσα από τρεις 

πιθανές αιτίες: α) ίσως η πρώιμη εκπαίδευση δεν έχει αποτέλεσμα σε 

παιδιά που δεν έχουν τη γενετική προδιάθεση για απόλυτη ακοή β) ίσως 

υπάρχει ηλικιακό κατώφλι για την απόκτησή της, και γ) ίσως η ηλικία όπου 

το «παράθυρο» της πρώιμης εκπαίδευσης κλείνει να είναι μετά τα επτά.  

 Φαίνεται ότι οι άνθρωποι έχουν μάλλον από τη βρεφική ηλικία την 

ικανότητα να αποδίδουν το απόλυτο τονικό ύψος, γεννιόμαστε με αυτή την 

ικανότητα, (Βρακά, 2006), μετά όμως είτε ο τρόπος εκπαίδευσης είτε η 

ηλικιακή ωρίμανση «τους φέρνουν πιο κοντά» στη σχετική ακοή (Levitin, 

2005). 
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Υπάρχει από την άλλη ένα κρίσιμο ηλικιακό σημείο, αυτό των εννέα 

χρόνων, καθώς όσοι είναι κάτοχοι της απόλυτης ακοής άρχισαν να 

ασχολούνται με τη μουσική πριν από αυτό το όριο. Όμως, δεν ξέρουμε με 

ακρίβεια την επίδραση του κληρονομικού παράγοντα (Keenan, Thangaraj, 

Halpern & Schlaug, 2001).  

Για τους ερευνητές Takeuchi & Husle, (1993) όλοι γεννιούνται με 

απόλυτη ακοή, όμως οι περισσότεροι περνώντας τα χρόνια αλλάζουν, και 

επεξεργάζονται τα τονικά ύψη σχετικά. Κατά την παιδική ηλικία υπάρχει 

μια περίοδος που είναι δυνατή η απόκτηση της απόλυτης ακοής. Οι 

συγκεκριμένοι ερευνητές αναφέρουν το όριο των έξι ετών, οριοθετώντας 

ένα συγκεκριμένο χρονικό «παράθυρο», το οποίο λίγο μετά κλείνει. Η 

υπόθεσή τους βασίστηκε στην εξής παρατήρηση που έχει να κάνει με τα 

πλήκτρα του πιάνου: Όσοι/όσες κατέχουν την απόλυτη ακοή αναγνωρίζουν 

τις νότες που αντιστοιχούν στα μαύρα πλήκτρα πιο αργά και με λιγότερη 

ακρίβεια. Από τη στιγμή που οι πρώτες νότες με τις οποίες ερχόμαστε σε 

επαφή είναι αυτές των «άσπρων πλήκτρων» και τα πρώτα τραγούδια 

μαθαίνονται συνήθως σε νότες «των άσπρων πλήκτρων», οι ερευνητές 

υπέθεσαν ότι αποκτούμε την απόλυτη ακοή πριν ολοκληρώσουμε την 

επαφή με τα «μαύρα πλήκτρα».  

Τέλος, έχει αναπτυχθεί μία ακόμη θεωρία που αφορά την 

αλληλεπίδραση μεταξύ κληρονομικότητας και εμπειρίας. Σύμφωνα με 

αυτήν, οι άνθρωποι γεννιούνται με σχετική ακοή. Σε κάποια άτομα, λόγω 

κληρονομικότητας και σε συνδυασμό με μουσική εμπειρία στην 

προσχολική περίοδο, αναπτύσσεται απόλυτη ακοή (Αϊντζή, 2008). 
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1.4. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Η απόλυτη ακοή είναι προφανές ότι εξασφαλίζει πλεονεκτήματα. 

Για παράδειγμα, ο κάτοχός της μπορεί να αναπαραγάγει οποιαδήποτε 

μελωδία ακούσει σε ελάχιστο χρόνο· αν μάλιστα συνθέτει ο ίδιος, μπορεί 

αμέσως να καταγράψει στο χαρτί αυτό που εμπνεύστηκε (Βρακά, 2006). 

Παράλληλα όμως, η ικανότητα αυτή δημιουργεί πιθανώς και κάποια 

προβλήματα για τον/την κάτοχό της, όπως: 

1) Δυσκολίες στη χρήση με άνεση της μουσικής σημειογραφίας (καθώς 

ο μουσικός βασίζεται κυρίως στην ακουστική δεξιότητα), και ιδιαίτερα 

σε κλίμακες με πολλές αλλοιώσεις. 

2) Δυσκολίες όταν αλλάζει η κλίμακα, π.χ. για λόγους κουρδίσματος: 

«Ήξερα μερικές φορές πως η μελωδία είναι στη Ντο μείζονα, αλλά εγώ 

άκουγα Σι, γιατί το πιάνο ήταν «πεσμένο» και έγραφα Σι, γιατί για μένα 

αυτό ήταν το σωστό. Η δασκάλα δεν καταλάβαινε που της το εξηγούσα 

και μου έβαζε κακό βαθμό» (Βρακά, 2006, σελ.92). 

3)  Δυσκολία/αδυναμία στη χρήση της σχετικής ακοής. Αυτή η 

αδυναμία μπορεί να αποτρέψει κάποιον να επιλέξει ένα συγκεκριμένο 

μουσικό όργανο για εκμάθηση: «Άρχισα να μαθαίνω πιάνο στα επτά μου 

και στα δεκαέξι μου θέλησα να ξεκινήσω και δεύτερο όργανο. Ξεκίνησα 

με το κλαρινέτο, αλλά δεν μπορούσα να παίξω, γιατί όλα ήταν 

μετατροποιημένα στη Σι ύφεση. Δεν μπορούσα να παίζω Σολ και να 

ακούγεται Φα. Έμαθα τελικά όμποε» (Βρακά, 2006, σελ.92). 
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2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. 

2.1. Σύνδρομο Williams - Beuren. 

  Το Σύνδρομο Williams ανακαλύφθηκε το 1961 από δύο 

ανεξάρτητους καρδιολόγους (τον Dr.Williams στη Ν.Ζηλανδία και τον 

Prof. Beuren στη Γερμανία), από τους οποίους και πήρε το όνομά του. Οι 

άνθρωποι με το σύνδρομο αυτό έχουν ιδιόμορφα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά. Επίσης, έχουν κάποιου τύπου πρόβλημα με την καρδιά, 

είναι πολύ κοινωνικοί, εξαιρετικά φιλικοί, μάλλον φλύαροι και αγαπούν τη 

μουσική (Χριστοδουλάκη, 2005). Εμφανίζουν καθυστέρηση στην νοητική 

ανάπτυξή τους και έχουν ικανότητες στην μουσική (Levitin & Bellugi, 

1998).  

Παράλληλα, σύμφωνα με τους Lenhoff, Perales και Hickok (2001), 

χωρίς να έχουν μουσική κατάρτιση, εμφανίζουν υψηλό ποσοστό επιτυχίας 

σε τεστ απόλυτης ακοής (οι περισσότεροι δεν μπορούν να μάθουν να 

διαβάζουν τις νότες, αλλά ορισμένοι έχουν μια τέλεια αίσθηση του τόνου 

και μια ιδιόμορφη αίσθηση του ρυθμού). Συγκεκριμένα, τέσσερα άτομα με 

σύνδρομο Williams, 13, 17, 19, και 21 ετών αντίστοιχα, από τα πέντε που 

συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα, αναγνώρισαν απλές νότες σε ποσοστό 

96% ή και περισσότερο, ενώ το πέμπτο άτομο με ηλικία 43 ετών, είχε μέσο 

όρο 93,75%. Στην αναγνώριση συγχορδιών ο μέσος όρος επιτυχίας της 

ομάδας ήταν 98%.  

Επιπρόσθετα, όσοι έχουν το σύνδρομο αυτό, κατέχουν μια 

εκπληκτική ικανότητα να αναγνωρίζουν την «ποιότητα» του ήχου. Όπως 

αναφέρουν οι ερευνητές Levitin και Bellugi (1998) από έρευνα με οχτώ 

συμμετέχοντες, ηλικίας από εννέα έως είκοσι ετών, ένα παιδί μπορούσε να 

κατονομάσει  συγκεκριμένο τύπο και μάρκα οικιακής συσκευής απλώς 

ακούγοντας τον ήχο του κινητήρα της. Για άλλο παιδί, αναφέρουν πως 

αναγνώριζε τη μάρκα των αυτοκινήτων που περνούσαν από το σπίτι του 
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απλώς από τον ήχο της μηχανής τους.  Επίσης, κατέγραψαν περίπτωση 

όπου  παιδί με το συγκεκριμένο σύνδρομο όχι μόνο προσδιόρισε το είδος 

του πνευστού που ακουγόταν σε άλλο δωμάτιο, αλλά και ότι ήταν 

φτιαγμένο από ξύλο! Για τους ερευνητές, τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν 

μια συγγένεια με την απόλυτη ακοή. 

Τέλος, οι περισσότεροι συγκρατούν μελωδίες για χρόνια ενώ άλλοι 

είναι επαγγελματίες μουσικοί. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ένας από 

τους συμμετέχοντες στην έρευνα είπε πως «η μουσική είναι ο αγαπημένος 

μου τρόπος σκέψης» (Levitin & Bellugi, 1998, σελ.379). Ως ομάδα, οι 

άνθρωποι με αυτό το σύνδρομο φαίνεται πως δείχνουν μεγαλύτερη 

συναισθηματική ανταπόκριση στη μουσική απ’ ό,τι ο γενικός πληθυσμός.  

 

2.2. Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. 

 Ο Leo Kanner χρησιμοποίησε τον όρο «αυτισμό» για πρώτη φορά το 

1943, θέλοντας να τονίσει ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των ατόμων 

αυτών, την δυσκολία στην επικοινωνία. Ο όρος αυτισμός προέρχεται από 

την ελληνική λέξη «αυτός», και δηλώνει την έννοια της απομόνωσης του 

ατόμου. 

 Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για τον αυτισμό. Ένας ορισμός που έχει 

γίνει ευρέως αποδεκτός είναι αυτός του Αμερικανικού νόμου 105-17 του 

1997. Ορίζει ως αυτισμό την αναπτυξιακή δυσκολία που έχει επίπτωση 

στην επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση, με αρνητικά 

αποτελέσματα στην εκπαίδευση του παιδιού. Φαίνεται να εμφανίζεται στην 

ηλικία των τριών ετών και συνοδεύεται από στερεότυπες κινήσεις και 

αντίδραση στην αλλαγή της καθημερινότητας και του περιβάλλοντος 

(Παπαγάλου, 2014). 
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 Αναφερόμαστε σε «φάσμα αυτισμού» επειδή τα αίτια και τα 

χαρακτηριστικά των αυτιστικών ατόμων ποικίλλουν πάρα πολύ. Η 

διαταραχή Asperger, που πήρε το όνομά της το 1994 από τον αυστριακό 

παιδίατρο Hans Asperger, βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο Asperger 

επεσήμανε και περιέγραψε την κατάσταση κάποιων νεαρών αγοριών με 

φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη και δείκτη νοημοσύνης, αλλά με 

προβλήματα στην κοινωνική και συναισθηματική αλληλεπίδραση 

(Κοτσαγιαννίδου, 2009). 

Σε σχετική μελέτη του, ο Brown (2003) προσπάθησε να συνδέσει 

την απόλυτη ακοή με τα διακριτά γνωστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

που απαντώνται στις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Εξέτασε τη 

νόηση, την προσωπικότητα, την κοινωνική συμπεριφορά και τη γλωσσική 

ανάπτυξη σε ομάδα 13 μουσικών που είχαν πιστοποιηθεί με έγκυρα μέσα 

εξέτασης ως κάτοχοι απόλυτης ακοής, ενώ την ομάδα ελέγχου απετέλεσαν 

33 μουσικοί χωρίς απόλυτη ακοή. Για την αναγνώριση των αυστιστικών 

χαρακτηριστικών, χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά σταθμισμένα τεστ. 

Στην έρευνα αυτή, διαπιστώθηκε ότι οι μουσικοί με απόλυτη ακοή 

παρουσιάζουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται με τον αυτισμό (ως προς την ανάπτυξη προσωπικότητας, τη 

γλωσσική και νοητική ανάπτυξη). Ο ερευνητής κατέληξε στην υπόθεση ότι 

κάποια γονίδια που έχουν σχέση με την απόλυτη ακοή συνδέονται με το 

αυτιστικό φάσμα. 

  Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα των Heaton, Hermelin και 

Pring (1998), οι οποίες σύγκριναν δύο ομάδες αγοριών χωρίς μουσική 

εκπαίδευση. Την πρώτη ομάδα αποτελούσαν εννέα αγόρια με αυτισμό και 

ένα με σύνδρομο Asperger. Η ομάδα ελέγχου των παιδιών χωρίς κάποιο 

πρόβλημα ήταν ηλικιακά ελαφρώς νεώτερη. Οι ερευνήτριες εξέτασαν κατά 

πόσο οι συμμετέχοντες μπορούσαν να διακρίνουν και να θυμηθούν 

τέσσερεις απλές νότες και τέσσερεις ήχους ομιλίας (λα, τα, χα, ντα). Σε δύο 
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διαφορετικά χρονικά σημεία ζήτησαν από τα υποκείμενα να δείξουν 

εικόνες ζώων που είχαν προηγουμένως συνδεθεί με τα συγκεκριμένα 

ερεθίσματα (π.χ. τους είπαν πως αυτή είναι η νότα που αρέσει στη γάτα). 

Διαπίστωσαν πως στην περίπτωση των ήχων ομιλίας και οι δύο ομάδες 

είχαν τις ίδιες επιδόσεις. Τα αυτιστικά όμως αγόρια είχαν σημαντικά 

μεγαλύτερη επιτυχία σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου στο να 

αναγνωρίσουν τις απλές νότες και στα δύο χρονικά σημεία που τους 

ζητήθηκε. Έτσι, η τάση που υπάρχει στα αυτιστικά άτομα για 

αποσπασματική επεξεργασία της πληροφορίας, αντισταθμίζεται από τη 

σταθεροποίηση μακροπρόθεσμων αναπαραστάσεων, με αποτέλεσμα, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, την ξεχωριστή ικανότητα να θυμούνται νότες και 

να αντιστοιχίζουν έναν τόνο με μια «ετικέτα» (εδώ, τις εικόνες ζώων). 

Φαίνεται πως η ιεραρχική σύνδεση των ακουστικών ερεθισμάτων 

οργανώνεται με άλλο τρόπο στον αυτισμό. 

Σε άλλη έρευνα, (Applebaum, Egel, Koegel & Imhoff, 1979) 

επιλέχθηκαν τρία αγόρια (από 14 έως 18 ετών) που είχαν διαπιστωθεί με 

αυτισμό (με συγκεκριμένα σταθμισμένα τεστ) και παρουσίαζαν μουσικές 

ικανότητες, όπως ισχυρίζονταν οι γονείς και οι δάσκαλοί τους, παρά το 

γεγονός πως δεν είχαν καμία μουσική εκπαίδευση. Η ομάδα ελέγχου των 

τριών φυσιολογικών παιδιών επιλέχθηκε, ώστε κάθε ένα από αυτά να 

ταιριάζει-σχεδόν απόλυτα-ηλικιακά με ένα από τα αυτιστικά παιδιά, ενώ 

όλα είχαν μεγάλες μουσικές ικανότητες και μουσική παιδεία. Έτσι, 

ουσιαστικά δημιουργήθηκαν από τις δύο ομάδες τρία ζευγάρια, που 

ταίριαζαν ηλικιακά. Οι ερευνητές θέλησαν να μελετήσουν την ικανότητα 

των παιδιών για άμεση μίμηση σ’ ένα ακουστικό ερέθισμα. Σε κάθε 

περίπτωση ηχογραφούσαν την απάντηση -ανταπόκριση κάθε παιδιού. Το 

τεστ που δημιούργησαν είχε είκοσι στάδια αυξανόμενης δυσκολίας 

(παρουσίαση με μαγνητόφωνο): από απλές νότες, μέχρι ομάδες από 

τέσσερεις νότες. Σε κάθε επίπεδο το ερέθισμα παρουσιαζόταν σε τρεις 
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διαφορετικές μορφές: στη βασική μορφή, ακουγόταν το φώνημα «Λα» (με 

τραγούδι), στη δεύτερη ακουγόταν πιάνο και στην τρίτη synthesizer. Καμία 

από τις παραλλαγές δεν ήταν απόλυτα ίδια με τις άλλες δύο, καθώς 

φρόντισαν να υπάρχουν αλλαγές π.χ. στο ηχόχρωμα και στη διάρκεια. Η 

βαθμολόγηση έγινε από έναν καθηγητή μουσικής και έναν φοιτητή 

μουσικής. Στο πρώτο ζευγάρι το αυτιστικό παιδί παρουσίασε σημαντικά 

καλύτερες επιδόσεις, όπως και στο τρίτο. Στο δεύτερο ζευγάρι το αυτιστικό 

παιδί είχε ελάχιστα χαμηλότερη επίδοση. Συνολικά τα παιδιά με αυτισμό 

είχαν τις ίδιες ή καλύτερες επιδόσεις στο 62% των περιπτώσεων. 

Οι Dohn, Villarreal, Heaton και Vuust (2012) ερεύνησαν αν η 

κατοχή της απόλυτης ακοής συνδέεται με την  ταυτόχρονη παρουσία  

γνωρισμάτων του αυτισμού. Σύμφωνα με τους ερευνητές, «υπάρχει μια 

αυξανόμενη αναγνώριση ότι μερικά χαρακτηριστικά που 

περιγράφουν/ορίζουν τον αυτισμό μπορούν να παρατηρηθούν  σε κάποιο 

βαθμό στο γενικό πληθυσμό» (σελ.2). Αντιστοίχισαν 3 ομάδες ατόμων (ως 

προς το φύλο και την ηλικία, ενώ για τους μουσικούς έλαβαν υπόψη  και τα 

χρόνια μουσικών σπουδών και το προτιμώμενο μουσικό είδος): την πρώτη 

ομάδα αποτελούσαν 16 μουσικοί που δήλωναν κάτοχοι της απόλυτης 

ακοής, τη δεύτερη 18 μουσικοί, χωρίς αυτήν την ικανότητα και την τρίτη 

16 άτομα που δεν ασχολούνταν με τη μουσική. Ας σημειωθεί  ότι  όσοι 

ανήκαν στην πρώτη ομάδα εξετάστηκαν για να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη της 

απόλυτης ακοής και να υπάρξει σαφής διαχωρισμός από τη δεύτερη ομάδα. 

  Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το ερωτηματολόγιο του 

Δείκτη/συντελεστή Αυτιστικού Φάσματος (Jollife & Baron-Cohen, 1997) 

για να εκτιμήσουν τις κοινωνικές δεξιότητες, την επικοινωνία, τη 

φαντασία, την προσοχή στη λεπτομέρεια και τη μεταβολή/διάσπαση  της 

προσοχής των συμμετεχόντων. Η βαθμολόγηση εκτείνεται από το 0 έως το 

50, με το κρίσιμο κατώφλι για την ένταξη στο φάσμα να βρίσκεται  πάνω 

από το 32. 
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Διαπιστώθηκε πως ο μέσος όρος του δείκτη ήταν στην πρώτη ομάδα 

μεγαλύτερος από ό,τι στις άλλες δύο και ότι οι επιδόσεις τους στο 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο συνδέονταν με τις υψηλές επιδόσεις τους 

στο τεστ αναγνώρισης  των τόνων. Η ομάδα αυτή (κάτοχοι της απόλυτης 

ακοής) παρουσίαζε  σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό  γνωρίσματα του 

αυτισμού. Κανείς ωστόσο δεν σημείωσε επίδοση πάνω από το 32, εκτός 

από ένα άτομο (του οποίου η βαθμολογία ήταν οριακά μεγαλύτερη, 33, δεν 

παρουσίαζε όμως δυσκολίες στις κοινωνικές δεξιότητες και την 

επικοινωνία, ούτε είχε ποτέ διαγνωστεί με κάποιο σχετικό πρόβλημα). Τα 

ευρήματα αυτά δεν δικαιολογούν  ότι οι μουσικοί με απόλυτη ακοή έχουν 

δυσκολίες στις κοινωνικές τους επαφές και την επικοινωνία, καθώς δεν 

διαφέρουν δραματικά σε αυτούς τους τομείς από τους μη-κατόχους. 

Επίσης, η σύνδεση της απόλυτης ακοής με την επίδοση στο 

ερωτηματολόγιο θεωρήθηκε ότι προήλθε από τις διαφορές των ομάδων 

στους τομείς της φαντασίας και της διάσπασης της προσοχής. Και πάλι 

όμως, οι επιδόσεις των κατόχων της απόλυτης ακοής  στο κομμάτι της 

φαντασίας διέφεραν δραματικά με αυτές που  θεωρούνται 

αντιπροσωπευτικές για τα αυτιστικά άτομα. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι οι 

μουσικοί με απόλυτη ακοή μπορεί να είναι λιγότερο ευφάνταστοι από 

αυτούς  που δεν τη διαθέτουν, αλλά δεν παρουσιάζουν σημαντική 

υστέρηση. Επίσης, ότι η απόλυτη ακοή δεν σχετίζεται με έλλειμμα στις 

κοινωνικές δεξιότητες και την επικοινωνία. 

Συνολικά, φαίνεται πως η απόλυτη ακοή σχετίζεται σε αρκετές 

περιπτώσεις με τις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Πιθανότατα έχει 

να κάνει με το διαφορετικό τρόπο που επεξεργάζονται και αποθηκεύουν 

την πληροφορία οι άνθρωποι με αυτισμό, σε σχέση με αυτούς που δεν 

ανήκουν στο ίδιο φάσμα. 
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2.3. Μουσικοί με προβλήματα όρασης. 

 Η οπτική ανεπάρκεια, ή τύφλωση (μερική και ολική), μπορεί να 

οφείλεται σε διαφορετικές αιτίες, όπως σε τραυματισμούς, διαβήτη, 

γλαύκωμα, εκφυλισμό της ωχράς κηλίδας και στην αποκόλληση του 

αμφιβληστροειδή χιτώνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα άτομα με 

πρόβλημα όρασης, ενισχύονται όλες οι άλλες αισθήσεις που 

συμπληρώνουν το «κενό». Έτσι, οι τυφλοί έχουν τη δυνατότητα να 

εντοπίζουν ήχους με ιδιαίτερη ακρίβεια, ειδικά σε σχέση με άτομα που δεν 

έχουν αυτό το πρόβλημα (Παπά, 2008). Υπάρχουν ενδείξεις ότι η απώλεια 

της όρασης από νωρίς οδηγεί σε μια αναδιοργάνωση της ακοής. Αρχικές 

έρευνες σε ζώα, έδειξαν πως σε τυφλές εκ γενετής γάτες μια περιοχή του 

βρεγματικού φλοιού, υπεύθυνη για την όραση, χρησιμοποιείται για την 

ακοή. Επιπλέον, οι ακουστικοί νευρώνες του φλοιού επιδεικνύουν 

μεγαλύτερη επιλεκτικότητα για τη θέση των ήχων στο χώρο. Στη συνέχεια, 

έρευνες σε τυφλούς ανθρώπους έδειξαν την ικανότητά τους να εντοπίζουν 

με μεγαλύτερη ακρίβεια τους ήχους. Συγκεκριμένα, με τις σύγχρονες 

τεχνικές νευροαπεικόνισης, όπως είναι η τομογραφία PET, βρέθηκε ότι 

κατά τη διάρκεια εντοπισμού ήχων, τα τυφλά άτομα ενεργοποιούν μια πιο 

εκτεταμένη περιοχή, σε σχέση με τους μη τυφλούς, στον οπίσθιο 

βρεγματικό φλοιό και, το πιο εντυπωσιακό, ενεργοποιούν μεγάλα τμήματα 

του ινιακού λοβού που σε φυσιολογικές συνθήκες χρησιμοποιούνται για 

την όραση (Rauschecker, 2001). 

Άλλη έρευνα, των Hamilton, Pascual-Leone και Schlaug (2004)  

έγινε με 46 τυφλούς χωρίς αρχικά να ερωτηθεί η σχέση τους με τη μουσική. 

Στη συνέχεια διαμορφώθηκε ένα δείγμα 21 ατόμων (9 άνδρες, 12 γυναίκες) 

που ήταν είτε επαγγελματίες είτε ερασιτέχνες μουσικοί. Τα άτομα της 

ομάδας είχαν τυφλωθεί πριν την ηλικία των έξι ετών και δεν έβλεπαν 

καθόλου. Στη συνέχεια ερωτήθηκαν αν είναι κάτοχοι της απόλυτης ακοής, 

κάτι που ακολούθως εξακριβώθηκε με σταθμισμένο τεστ. 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τρεις σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στους μουσικούς με απόλυτη ακοή που έβλεπαν και σε εκείνους 

που δεν έβλεπαν. Συγκεκριμένα:  

1) Ενώ στο γενικό πληθυσμό των μουσικών οι κάτοχοι της απόλυτης 

ακοής βρίσκονται σ’ ένα ποσοστό μικρότερο του 20% (είναι αξιοσημείωτο 

ότι το ποσοστό είναι υψηλότερο στους Ασιάτες, χωρίς αυτό να έχει 

εξηγηθεί πλήρως), στην ομάδα των τυφλών μουσικών παρατηρήθηκε ότι 

την κατείχαν οι περισσότεροι (δώδεκα απ’ αυτούς, ποσοστό 57,1%). 

2) Όλοι οι τυφλοί μουσικοί με απόλυτη ακοή ξεκίνησαν τη μουσική 

τους εκπαίδευση αργότερα (μέσος όρος τα οκτώ έτη), από το χρόνο που 

έχει καταγραφεί για μη τυφλούς μουσικούς με απόλυτη ακοή (μέσος όρος 

τα 5,2 έτη).  

3) Όπως φάνηκε μέσα από μαγνητικές τομογραφίες, οι τυφλοί 

μουσικοί κάτοχοι της απόλυτης ακοής έχουν αυξημένη ασσυμετρία στην 

κρίσιμη περιοχή του εγκεφάλου, η οποία σχετίζεται με τη γλώσσα και 

λέγεται planum temporale (κροταφικό πεδίο), δηλαδή διαφορές μεγεθών 

στο δεξιό και αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου. 

 Την πιθανή προέλευση των οξυμένων δυνατοτήτων τυφλών ατόμων 

σε σχέση με την απόλυτη ακοή μελέτησε ο Bachem3 σε έρευνά του το 1940 

(στην Deutch, 1999). Από 103 κατόχους της απόλυτης ακοής που 

συμμετείχαν στην έρευνα αυτή, οι έντεκα ήταν τυφλοί από τη γέννησή 

τους, (μάλιστα υπήρχαν κι άλλοι πέντε, συνολικά δηλαδή δεκαέξι τυφλοί 

από τη γέννησή τους, που όμως δεν έγινε δυνατό να παρατηρηθούν). Οι 

περισσότεροι από αυτούς πήραν μουσική εκπαίδευση για πρώτη φορά 

περίπου στην ηλικία των δέκα ετών, αλλά το περιβάλλον τους είχε 

αντιληφθεί πολύ νωρίτερα την ικανότητά τους. Καθώς κανένας δεν είχε 

                                                           
3 Bachem, A. (1940).  The genesis of absolute pitch. Journal of the Acoustical Society of America, 11, 434-

439. 
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αδέρφια με απόλυτη ακοή, ο Bachem υπέθεσε πως αυτή μπορεί να 

αποκτηθεί εφόσον δίνεται μια ιδιαίτερη προσοχή στους ήχους, κάτι που 

έτσι κι αλλιώς συμβαίνει στους τυφλούς, που οξύνουν αναγκαστικά άλλες 

αισθήσεις για να υποκαταστήσουν την όραση.  

Η έρευνα έγινε στην περιοχή του Σικάγο και, αν και ο Bachem 

αναγνώριζε πως χρειάζεται περαιτέρω εξέταση για να βγουν ευρύτερα 

συμπεράσματα, προσδιόρισε πως (περίπου) το 1% των τυφλών είναι 

κάτοχοι της απόλυτης ακοής. Το ποσοστό αυτό για το γενικό πληθυσμό 

των βλεπόντων είναι μόλις 0,0003%, ενώ για τους επαγγελματίες 

μουσικούς είναι 14% για τους τυφλούς και 5% για τους βλέποντες. 

Αξιοσημείωτη είναι η παραδοχή του Bachem, παρότι ο ίδιος ήταν 

υποστηρικτής της θεωρίας της κληρονομικότητας, ότι κανένας από τους 

έντεκα τυφλούς κατόχους απόλυτης ακοής δεν είχε συγγενείς που να έχουν 

και οι ίδιοι την ιδιότητα αυτή, τουλάχιστον κατά τα λεγόμενα των ίδιων 

(Ward, 1999). 

Γενικά, από τις αναφερθείσες και από άλλες έρευνες, φαίνεται πως η 

κατοχή απόλυτης ακοής είναι συχνό φαινόμενο ανάμεσα σε άτομα με 

οπτική αναπηρία. Ο Welch4, (1988, στην Deutch, 1999) διαπίστωσε πως 

ανάμεσα σε 34 τυφλά, από τη γέννηση τους, παιδιά, τα 22 κατείχαν την 

απόλυτη ακοή. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε τόσο από τα ειδικά τεστ, 

όσο και από την αναπαραγωγή γνωστών τραγουδιών σε συγκεκριμένη 

τονικότητα από τα παιδιά αυτά. Μάλιστα, όταν τους έβαζαν να ακούσουν 

αυτά τα τραγούδια σε άλλη τονικότητα, παρατηρούσαν αμέσως την αλλαγή 

και τη σχολίαζαν. 

Γίνεται φανερό από όλα τα παραπάνω ότι άνθρωποι με διάφορα 

αναπτυξιακά προβλήματα που έχουν να κάνουν με εγκεφαλικές λειτουργίες 

                                                           
4 Welch, G.F. (1988).  Observations on the incidence of absolute pitch (AP) ability in the early blind. 

Phychology of Music, 16, 77-80. 
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(σύνδρομο Williams, Φάσμα Αυτισμού), ή άνθρωποι με αισθητηριακές 

αναπηρίες (τύφλωση), είναι κάτοχοι της απόλυτης ακοής σε αυξημένα 

ποσοστά, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Το γεγονός αυτό φαίνεται να 

σχετίζεται με την καθυστέρηση στην ανάπτυξη, που εμποδίζει να 

εμφανισθούν εκείνες οι στρατηγικές που οδηγούν πιο γρήγορα τους άλλους 

ανθρώπους στη σχετική ακοή. Ακόμη στην περίπτωση των τυφλών 

ανθρώπων αξιοσημείωτη είναι η αυξημένη ασυμμετρία στο κροταφικό 

πεδίο (planum temporale), που δείχνει πως υπάρχουν διαφορές με τους 

βλέποντες, όσον αφορά την απόκτηση της απόλυτης ακοής. 

Τέλος, μια ακόμα ειδική περίπτωση που μπορεί να αναφερθεί (αν 

και εμφανίζεται σε ανθρώπους χωρίς άλλες εμφανείς ιδιαιτερότητες), είναι 

αυτή της συναισθησίας, που πολλές φορές σχετίζεται με την απόλυτη ακοή. 

Η συναισθησία γενικά είναι ένα φαινόμενο, κατά το οποίο με την εμφάνιση 

ενός ερεθίσματος σε ένα άτομο, δημιουργούνται εντυπώσεις που κανονικά 

θα προέρχονταν από άλλες αισθήσεις. Οι άνθρωποι με την συγκεκριμένη 

μορφή συναισθησίας (ήχος-χρώμα) βλέπουν κυριολεκτικά συγκεκριμένα 

χρώματα, όταν ακούνε συγκεκριμένες νότες. Η συναισθησία παραμένει 

ακόμη κι αν το άτομο τυφλωθεί (Ατρείδου, 2014). 

 

3. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΚΟΗ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΟΗ 

3.1. Ο ορισμός της σχετικής ακοής. 

 Η απόλυτη ακοή δεν είναι βέβαια αναγκαία όταν ακούμε μουσική. Ο 

ακροατής που δεν έχει απόλυτη ακοή και θα ακούσει σε μια συναυλία ένα 

κοντσέρτο, για παράδειγμα, θα παρακολουθήσει φυσικά τη συναυλία και 

δεν θα ασχοληθεί με το τονικό ύψος των φθόγγων. Είναι πράγματι 

αξιοσημείωτο ότι  ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων μπορεί να 

αναγνωρίζει χωρίς σημείο αναφοράς τα χρώματα, ή και ήχους όπως 

εκείνους του τρένου και  του ασθενοφόρου, στην περίπτωση του τονικού 
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ύψους, ακόμα και μουσικοί με μεγάλη εμπειρία, δεν μπορούν να τους 

αναγνωρίσουν χωρίς τόνο αναφοράς. Μόνο ένα 5% περίπου του 

πληθυσμού έχει αυτή την ικανότητα, και σε αυτό ανήκουν οι μουσικοί που 

έχουν απόλυτη ακοή (Vernon, 1977, Δούλου, 2013).  

Ο μουσικός με σχετική ακοή λοιπόν δε μπορεί απαραίτητα να 

προσδιορίσει το απόλυτο τονικό ύψος, όμως επεξεργάζεται τις αρμονικές 

και μελωδικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων φθόγγων, και αντιλαμβάνεται 

με τη συσχέτιση τις «χρωματικές» διαφορές που έχουν οι νότες, άλλα όχι 

το συγκεκριμένο τονικό ύψος τους (Βρακά, 2006). 

 

3.2. Αξιοσημείωτοι πειραματισμοί στην ανάπτυξη της σχετικής ακοής 

σε απόλυτη ακοή με εκπαίδευση5. 

 Έχουν καταγραφεί διάφορες περιπτώσεις συνειδητής προσπάθειας 

απόκτησης απόλυτης ακοής για μουσικούς μικρότερης ή μεγαλύτερης 

ηλικίας. Ο Meyer, σε πειραματισμό που έκανε με τον Dr. Victor Heyfelder 

στο Βερολίνο πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, διατύπωσε την άποψη 

ότι τα ανθρώπινα όντα θα πρέπει να χωριστούν σε δύο τάξεις. Η μία 

απολαμβάνει μνήμη απόλυτης ακοής, η άλλη χρειάζεται πρακτική για να 

αποκτήσει την ίδια ευκολία. Ήταν δική του η πρώτη προσπάθεια 

διδασκαλίας της απόλυτης ακοής σε ομάδα πειραματισμού, με διάρκεια 

από το Μάρτιο έως τον Οκτώβριο του 1895, κατά την οποία το 4% των 

ασκουμένων ανταποκρίθηκε θετικά και απέκτησε την ικανότητα αυτή 

(Meyer, 1899). 

Στις αρχές του εικοστού αιώνα, ο Émile Jaques-Dalcroze, συνθέτης, 

μουσικός και εκπαιδευτικός, δοκίμασε και ανέπτυξε τις επαναστατικές 

                                                           
5 Στο τμήμα αυτό, της παρούσας εργασίας γίνεται εκτενής αναφορά στη διπλωματική εργασία της 

Μαριαλένας Δούλου (2013), η οποία μελέτησε επισταμένως τις δυνατότητες καλλιέργειας της 

απόλυτης ακοής, και σχετικά πειράματα. Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιείται εδώ δευτερογενώς 

παρουσιάζεται αναλυτικά σε υποσημειώσεις κατά μήκος του κειμένου. 
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παιδαγωγικές του ιδέες στα πλαίσια μαθημάτων σολφέζ, και έκανε 

δημόσιες παρουσιάσεις της “μεθόδου Dalcroze”. Αυτή αποτελείται από 

τρία εξίσου σημαντικά στοιχεία: ευρυθμία, σολφέζ και αυτοσχεδιασμό, 

στοιχεία βασικής εκπαίδευσης ενός ολοκληρωμένου μουσικού. Στο 

κομμάτι του σολφέζ και για την ανάπτυξη της απόλυτης ακοής 

χρησιμοποιεί τη Ντο μείζονα και το κινητό Ντο. Ίδρυσε τέλος σχολείο στο 

Hellerau αφιερωμένο στη διδασκαλία της μεθόδου του. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον Dalcroze ήταν ο μαθητής να έχει 

ολοκληρώσει πρώτα τη ρυθμική του εκπαίδευση (το λιγότερο έναν χρόνο), 

καθώς μόνο τότε θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με το σολφέζ και την 

καλλιέργεια της ακοής. Οι μαθητές μέσα από την εκπαίδευσή τους πρέπει 

να αποκτούν την ικανότητα να ακούνε ρυθμικά σχήματα και μελωδικά 

διαστήματα κοιτάζοντας την παρτιτούρα. Αυτή η διανοητική ακοή 

συνδέεται για τον Dalcroze αναπόσπαστα με την αίσθηση και τη μνήμη 

(Ανδρούτσος, 1995). 

Οι ασκήσεις που χρησιμοποιούσε ο Dalcroze στο σολφέζ του είχαν, 

ανάμεσα σε άλλους στόχους, και την ανάπτυξη της αντίληψης του 

απόλυτου τονικού ύψους και την τονική ακρίβεια στο τραγούδι. Μάλιστα ο 

ίδιος απέδειξε πως για την αντίληψη του απόλυτου τονικού ύψους η 

διδασκαλία πρέπει να αρχίσει νωρίς ηλικιακά και οπωσδήποτε πριν το παιδί 

ξεκινήσει να μαθαίνει οποιοδήποτε μουσικό όργανο (Χατζησταύρου, 

2005). 

Περίπου την ίδια εποχή, το 1922, ο Gough6 δοκίμασε πειραματικά 

τη δυνατότητα απόκτησης απόλυτης ακοής σε μια μεγάλη ομάδα από 90 

άτομα.  Χωρίζοντάς την σε δύο υποομάδες, δούλεψε επί έξι εβδομάδες με 

τα 80 άτομα, και για έναν χρόνο με την δεύτερη ομάδα των δέκα ατόμων. 

                                                           
6 Gough, E. (1922). The Effects on Practice on Judgments of Absolute Pitch. Archives of 

Psychology, 7, 1-93. 
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Τα αποτελέσματα του πειραματισμού του ήταν στην αρχή 9% και αργότερα 

13% (στη Δούλου, 2013). 

 Σε άλλη σχετική προσπάθεια, το 1925 ο Mull έκανε ένα πείραμα με 

τους δώδεκα φθόγγους της πρώτης οκτάβας. Σ’ αυτό, έπαιζε έναν ήχο τρεις 

φορές, και όσοι συμμετείχαν έπρεπε να βρουν ποιό ήταν το τονικό του 

ύψος. Η διάρκεια του πειράματος ήταν τρεις φορές την εβδομάδα για 

τέσσερεις μήνες. Στην αρχή τα θετικά αποτελέσματα ήταν στο 7% ,όμως 

αργότερα αυξήθηκαν στο 38% και έπειτα στο 62% (Mull,1925). 

 Λίγο αργότερα, ο Wedell (1934) χρησιμοποίησε ένα μηχάνημα που 

ακουγόταν όπως το διαπασών. Στο πείραμά του, απέδιδε συχνότητες στους 

ήχους. Έπαιζε στους μαθητές του πέντε φθόγγους, οι οποίοι είχαν ίση 

απόσταση (π.χ. συνεχόμενες τρίτες). Όταν τους αναγνώριζαν, κάλυπταν τις 

αποστάσεις που είχαν οι συγκεκριμένοι φθόγγοι με άλλους. Ο Wedell 

χρησιμοποίησε μια σειρά από 13 φθόγγους. Για να σιγουρευτεί ότι το 

πείραμα θα πετύχαινε, έβαζε στους μαθητές του να ακούσουν οποιαδήποτε 

σειρά από νότες, στις οποίες έπρεπε να αποδώσουν συχνότητες. Όπως 

παρατήρησε και ο ίδιος, υπήρξε μεγάλη πρόοδος στα διαστήματα έκτης και 

δευτέρας μικρής, αλλά όχι στα τετάρτης καθαρής.  

 Πιο πρόσφατα, η Davidova (1986)7 παρακολούθησε και περιέγραψε 

τους πειραματισμούς των Anbilogova και Tarakushenko, οι οποίοι 

χρησιμοποίησαν το δωδεκαφθογγικό σύστημα. Αρχικά και για ένα 

ολόκληρο έτος στάθηκαν μόνο στην αναγνώριση της νότας ΛΑ. Κατόπιν 

στο δεύτερο και τρίτο έτος οι σπουδαστές τους (δεν αναφέρονται ηλικίες) 

κλήθηκαν στην αναγνώριση τονικότητας μέσα από τις κύριες συγχορδίες 

της. Προχώρησαν μετά με ασκήσεις στις οποίες οι σπουδαστές καλούνταν 

να εργαστούν με την αναγνώριση ξεχωριστών φθόγγων. Υπήρχαν εκ 

μέρους των σπουδαστών βέβαια κάποια λάθη ημιτονίου ή και τόνου. 

                                                           
7 Davidova, E.V. (1986). Methods of teaching ear training. Moscow: Musica. 



 

Πτυχιακή Εργασία του φοιτητή Ξανθόπουλου Χρήστου Σελίδα 35 
 

Τέλος, οι ασκήσεις αφορούσαν την ιδιαίτερη «απόχρωση» του ήχου, η 

οποία βοήθησε τη μνήμη να διατηρήσει μόνιμα τόσο μεμονωμένους ήχους 

όσο και τονικότητες (στη Δούλου, 2013). 

 Άλλη προσπάθεια ήταν αυτή του Grebelnik (1985)8, ο οποίος σε 

πειραματισμό που έκανε με τους μαθητές του, συνδύασε το ηχόχρωμα με 

το τονικό ύψος. Ως βάση είχε το δωδεκατονικό σύστημα και το κινητό Ντο. 

Οι μαθητές του χωρίστηκαν με βάση την ηλικία σε τρεις ομάδες. Η πρώτη 

είχε μέσο όρο τα πέντε χρόνια, η δεύτερη τα δέκα χρόνια και η τρίτη 

αφορούσε παιδιά στην εφηβεία. Κάθε φθόγγο τον ονόμαζε και τον 

αντιστοιχούσε με ένα λαϊκό τραγούδι το οποίο ξεκινά από το φθόγγο αυτό. 

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα καλά, αφού για την μικρή ομάδα το 

ποσοστό επιτυχίας ήταν 60-100%, για τη μεσαία 77%, και για τη μεγάλη 

100% (στη Δούλου, 2013). 

Άλλη μια περίπτωση συστηματικής προσπάθειας, με σκοπό να 

αποκτήσει ένα παιδί τριών ετών απόλυτη ακοή, έγινε κατά τα έτη 1929-31 

στη Γερμανία (Gebhardt, 19299, στη Δούλου, 2013). Το παιδί άκουγε από 

τη μητέρα του μια νότα στο πιάνο και  μάθαινε να την αναγνωρίζει 

ανάμεσα σε άλλες νότες την επόμενη μέρα. Έτσι, σε έξι μήνες αναγνώριζε 

ήδη μία οκτάβα. Η προσπάθεια συνεχίστηκε για τρία χρόνια, ώστε όταν το 

παιδί έγινε περίπου έξι ετών, αναγνώριζε όλες τις νότες σε όλες τις οκτάβες 

(στη Δούλου, 2013). 

Για τον ερευνητή Nazaikinski (1993)10 η απόλυτη ακοή μπορεί να 

αποκτηθεί με επίμονη καλλιέργεια της ακοής. Μεθοδικά, με συστηματική 

ακρόαση όλων των ειδών μουσικής, σε όλες τις τονικότητες και με μεγάλη 

                                                           
8 Grebelnik, S.G. (1985). The formation and development of perfect pitch as musical ability. 

Ανακτήθηκε στις 16/6/2013, από: https://www.dissercat.com/content/formirovanie-i-razvitie-

absolyutnogo-slukha-kak-muzykalnoi-sposobnosti#ixzz2Wi4BFXg8 
9 Gebhardt, M. (1929). Beitrag zur Erforschung des Absoluten Gehörs im vorschulpfichtigen 

kindersaltes (Contribution to the exploration of absolute pitch in the old pre-school children). 

Archiv für die gesamte Psychologie, 68. 
10 Nazaikinski, E. V. (1993). Hearing Asafiev. Education for Absolute Pitch. Moscow: Publishing 

department of the Moscow Tchaikovsky Conservatory, ed. 3, pp. 62-80. 

https://www.dissercat.com/content/formirovanie-i-razvitie-absolyutnogo-slukha-kak-muzykalnoi-sposobnosti#ixzz2Wi4BFXg8
https://www.dissercat.com/content/formirovanie-i-razvitie-absolyutnogo-slukha-kak-muzykalnoi-sposobnosti#ixzz2Wi4BFXg8
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ποικιλία ακουσμάτων, ο μουσικός αποκτά ένα προικισμένο αυτί. Στη 

συνέχεια, κατά τον ερευνητή, μπορεί να περάσει σιγά σιγά από την 

πολυτονικότητα στη μία τονικότητα και εστιάζοντας πιθανά σε ένα όργανο. 

Έτσι, κατακτά κάποιος τα χαρακτηριστικά του ήχου με επιμονή και 

υπομονή, αναγνωρίζει τη χροιά και το ύψος του ήχου (στη Δούλου, 2013). 

Την καλλιέργεια για την ανάπτυξη του σχετικού αυτιού με ένα μόνο 

όργανο υποστήριξε ο Teplov (1947)11, ο οποίος θεωρούσε και τη γενετική 

προδιάθεση ως βασική προϋπόθεση. Υποστήριξε ότι ειδικά για τα βρέφη οι 

αγαπημένες τους μελωδίες θα πρέπει να επαναλαμβάνονται (στη Δούλου, 

2013). 

Ο Utkin (1985)12 δούλεψε για να δημιουργήσει σωστή μέθοδο για τη 

μουσική διαπαιδαγώγηση και όχι για να φτάσει οπωσδήποτε ο μαθητής 

στην απόλυτη ακοή. Με την πολύχρονη εμπειρία του διαπίστωσε ότι οι 

μαθητές με περίπου τέσσερα χρόνια συστηματικών ασκήσεων σολφέζ 

βελτιώνουν την ακουστική τους αντίληψη και πιθανά κατακτούν την 

απόλυτη ακοή. Ξεκίνησε με διαφορετικές οκτάβες και νότες της Ντο 

μείζονας, με τους σπουδαστές να τις ονομάζουν. Κατά τη διάρκεια των 

ασκήσεων, συντόνιζε με το διαπασών. Τέλος μετά από μήνες ασκήσεων 

ανακάλυψε πως δεν ήταν απαραίτητο το κούρδισμα (στη Δούλου, 2013). 

 Για τον Brainin (2002)13, η απόκτηση της απόλυτης ακοής έχει να 

κάνει με την καλλιέργεια της ψευδοαπόλυτης ακοής, όπως είχε υποδειχθεί 

και από τον Bachem (1937), χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

προβλεπόμενης ακοής: ο/η μαθητής/μαθήτρια πριν ακόμη ακούσει έναν 

ήχο συγκεντρώνεται και προβλέπει το πώς θ’ ακουστεί. Δίνει ιδιαίτερη 

βαρύτητα στη διάρκεια της διαδικασίας με συνεχή εξάσκηση. Να 

                                                           
11 Teplov, M. (1947). Psychology of musical ability. Moscow: Publishing Academy of Sciences 

U.S.S.R. 
12 Utkin, B.E. (1985). Professional training for musicians in school. Moscow: Musica. 
13 Brainin, V. (2002). Some possibilities of the development of the absolute hearing. Proceedings 

of the VII International Scientific-practical conference, Methodology Methodical Preparation of a 

Music Teacher. Moscow. 



 

Πτυχιακή Εργασία του φοιτητή Ξανθόπουλου Χρήστου Σελίδα 37 
 

σημειωθεί ότι ο Brainin δουλεύει με παιδιά. Στα πρώτα δύο μαθήματα 

παρουσιάζει δύο νότες, εντελώς διαφορετικές σε ύψος: η μια είναι χαμηλή 

ενώ η άλλη πολύ ψηλότερη. «Βαφτίζει» τη χαμηλή νότα «σκοτεινή» 

«βαθιά», ενώ την ψηλότερη «φωτεινή», «οξεία», «ψηλή» (τους αποδίδει 

δηλαδή ιδιότητες που δείχνουν και το τονικό ύψος, αλλά και κάνουν 

φανερή τη διαφορά τους). Έπειτα θα δείξει τη θέση τους στο πλήκτρο. Ο 

μηχανισμός του Brainin για το όργανο συντονίζει την κίνηση των χεριών 

με την οπτική και ακουστική αντίληψη συγχρόνως, ενώ για το τραγούδι την 

κατανόηση της πίεσης που ασκείται στις φωνητικές χορδές με το ηχόχρωμα 

και το ύψος κάθε νότας. Κάποια στιγμή στη μέθοδό του οι μηχανισμοί για 

το όργανο και τη φωνή ενώνονται (στη Δούλου, 2013).   

 Συνοψίζοντας, όπως προκύπτει από τις παραπάνω αναφερθείσες 

συστηματικές προσπάθειες απόκτησης απόλυτης ακοής, η σωστή σειρά που 

πρέπει ν’ ακολουθηθεί για μουσική ανάγνωση και οργανική εκτέλεση είναι: 

α) βλέπω τη νότα, β) προδικάζω πώς ακούγεται, γ) τη βρίσκω στο όργανο 

(δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι στο σολφέζ) δ) τραγουδώ τη νότα 

ονοματίζοντας την (Δούλου, 2013). 

 Η απόλυτη ακοή μπορεί να αποκτηθεί αργότερα στη ζωή, αλλά μόνο 

αφιερώνοντας χρόνο και προσπάθεια κι έχοντας ισχυρό κίνητρο (Brady, 

197014, Cuddy, 196815, 197016, Meyer, 1899). Όσοι όμως την αποκτούν σε 

πιο προχωρημένη ηλικία, είναι σε γενικές γραμμές λιγότερο αυθόρμητοι 

και ακριβείς στην αναγνώριση ενός τόνου. Έχουν την τάση να μην 

αναπτύσσουν ένα ολοκληρωμένο εσωτερικό πρότυπο, καλύπτοντας τα κενά 

με τη χρήση της σχετικής ακοής (Parncutt και Levitin, 1999). 

                                                           
14 Brady, P. T. (1970). Fixed-scale mechanism of absolute pitch. Journal of the Acoustical Society of 

America, 48(4), 883-887. 
15 Cuddy, L. L. (1968). Practice effects in the absolute judgment of pitch. Journal of the Acoustical Society of 

America, 43(5) 1069-1076. 
16 Cuddy, L. L. (1970). Training the absolute identification of pitch. Perception & Psychophysics, 8(5), 265-

269. 
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3.3. Η σημασία της προσχολικής μουσικής εκπαίδευσης στην εμφάνιση 

της απόλυτης ακοής. 

 Από τις μέχρι τώρα έρευνες, φαίνεται πως υπάρχει ένα χρονικά 

κρίσιμο «κατώφλι» που σχετίζεται με την ανάπτυξη της απόλυτης ακοής. 

Αυτό τοποθετείται από κάποιους ερευνητές στην ηλικία των εννέα ετών 

(Κόνιαρη, 2005) και από άλλους στην ηλικία των επτά ετών (Βρακά, 

2006). Έτσι,  κυρίως μουσικοί  που άρχισαν τη μουσική τους εκπαίδευση 

πριν από αυτό το χρονικό όριο είναι αυτοί που θα την αποκτήσουν. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι παιδιά μικρής ηλικίας  είναι πιο πιθανό να συνεχίσουν 

να τραγουδούν σταθερά και από μόνα τους ένα τραγούδι μιας 

συγκεκριμένης τονικότητας που διδάχθηκαν, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά δεν 

παρουσιάζουν αυτήν την «ευαισθησία». Όλα τα προηγούμενα τονίζουν τη 

σημασία  της προσχολικής και πρώτης σχολικής (πρώτες τάξεις του 

Δημοτικού) μουσικής εκπαίδευσης, αλλά και την ανάγκη να υπάρχουν 

εξειδικευμένοι μουσικοπαιδαγωγοί για την ενθάρρυνση της απόλυτης 

ακοής (Κόνιαρη, 2005). 

Φαίνεται λοιπόν ότι η μουσική εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο 

στην εκδήλωση της απόλυτης ακοής, όμως πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και 

η ηλικία.  

Με κατάλληλη εκπαίδευση σε μικρή ηλικία είναι κάποιος δυνατό να 

αναπτύξει απόλυτη ακοή. Η έρευνα του Miyazaki (1988) διαπίστωσε 

άμεση σχέση μεταξύ της κατοχής της απόλυτης ακοής και της μουσικής 

εκπαίδευσης σε πολύ μικρή ηλικία (μαθήματα πιάνου σε ηλικία από τριών 

έως πέντε ετών). Διαπίστωσε ακόμα πως η αναγνώριση του τονικού ύψους 

για τους κατόχους της απόλυτης ακοής ήταν ταυτόχρονα πιο ακριβής και 

πιο γρήγορη για τις νότες που αντιστοιχούν στα λευκά πλήκτρα του πιάνου. 

Βρήκε όμως κι άλλη διαφοροποίηση, καθώς υπήρχε ακόμη μεγαλύτερη 

ακρίβεια και ταχύτητα για τις κύριες νότες της Ντο μείζονας κλίμακας π.χ. 
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για την τονική Ντο και τη δεσπόζουσα Σολ. Δηλαδή οι κάτοχοι της 

απόλυτης ακοής φαίνεται ν’ αναγνωρίζουν καλύτερα τις νότες των λευκών 

πλήκτρων ή ίσως μόνο 4 έως 5 σημαντικές νότες, από τις οποίες μπορούν 

ν’ αποφασίσουν για τις άλλες. Ο Miyazaki υπέθεσε πως πρέπει η κυριαρχία 

της Ντο μείζονας να συνδέεται με τον τρόπο που η απόλυτη ακοή 

κατακτήθηκε σε πρώιμη ηλικία: στα πρώτα μαθήματα πιάνου και 

ακουστικής εξάσκησης, συνήθως η αρχή γίνεται με τη Ντο μείζονα 

κλίμακα και η ακρόαση ξεκινά με μικρές τρίτες στην ίδια κλίμακα. Έτσι, η 

μουσική εκπαίδευση από πολύ μικρή ηλικία δείχνει να είναι καταλυτικός 

παράγοντας για την απόκτηση απόλυτης ακοής. Η εκπαίδευση φυσικά με 

διάφορες μεθόδους βελτιώνει τις επιδόσεις σ’ αυτούς που δεν την 

κατέχουν, όμως η απόκτησή της χωρίς μουσική εκπαίδευση σε μικρή 

ηλικία δεν έχει καταγραφεί (Takeuchi & Husle, 1993). 

Μπορούμε να συγκεντρώσουμε γενικά, με βάση τις υπάρχουσες 

μέχρι τώρα έρευνες, τα ευρήματα που αποδεικνύουν τη σημασία της 

πρώιμης μουσικής εκπαίδευσης (βλ. Iuşcǎ, 2014): η πιθανότητα απόκτησης 

της απόλυτης ακοής μειώνεται όταν η μουσική εκπαίδευση δεν αρχίζει 

νωρίς (Levitin & Zatorre, 2003)17. Το ίδιο αρνητικά συσχετίζεται με την 

ηλικία και η ακρίβεια της απόλυτης ακοής (Miyazaki & Ogawa, 2006)18. 

Έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην διδασκαλία της απόλυτης ακοής σε 

παιδιά πρώτης παιδικής ηλικίας (Ross & Marks, 2009)19, ενώ παρατηρείται 

μια μετατόπιση στην αναπαραγωγή μελωδιών από τα απόλυτα στα σχετικά 

χαρακτηριστικά στα παιδιά από τριών έως έξι ετών (Saffran, 2003)20.  

                                                           
17 Levitin, D. & Zatorre, R. (2003). On the nature of early music training and absolute pitch: A reply to 

Brown, Sachs, Cammuso and Folstein. Music Perception, 21(1), 105-110. 
18 Miyazaki, K. & Ogawa, Y. (2006). Learning absolute pitch by children: A cross-sectional study. Music 

Perception, 24(1), 63-78. 
19 Ross, D. & Marks, L. (2009). Absolute pitch in children prior to the beginning of musical training. The 

Neuroscience and Music III: Disorders and Plasticity: Annals of New York Academy of Science, 1169, 199-

204. 
20 Saffran, R. J. (2003). Absolute pitch in infancy and adulthood: The role of tonal structure. Developmental 

Science, 6(1), 35-43. 
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Η εμφάνιση απόλυτης ακοής σε ενήλικες που δεν ξεκίνησαν τη 

μουσική τους εκπαίδευση νωρίς, αποτελεί σπάνιο φαινόμενο (Parncutt & 

Levitin, 1999, Iuşcǎ, 2014). 

Στο ίδιο συμπέρασμα τείνει και η έρευνα των Baharloo, Johnston, 

Service, Gitschier και Freimer (1998), η οποία έδειξε πως η πρώιμη 

μουσική εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την απόκτηση της απόλυτης 

ακοής. Σε ένα μεγάλο δείγμα 600 μουσικών, ήταν κάτοχοι απόλυτης ακοής 

το 40% από αυτούς που είχαν αρχίσει την εκπαίδευσή τους πριν από την 

ηλικία των τεσσάρων ετών, ενώ μόνο το 3% από αυτούς που είχαν αρχίσει 

την εκπαίδευσή τους από την ηλικία των εννέα ετών και μετά. 

Ταυτοχρόνως, όσοι από το δείγμα ανέφεραν από μόνοι τους πως κατέχουν 

την απόλυτη ακοή, είχαν ξεκινήσει τη μουσική τους εκπαίδευση το 

αργότερο στην ηλικία των έξι ετών. 

 Κατά τους ερευνητές, η σχέση ανάμεσα στην πρώιμη μουσική 

εκπαίδευση και την απόλυτη ακοή θα μπορούσε να ερμηνευτεί από μια 

αναπτυξιακή κρίσιμη περίοδο, οπότε ο εγκέφαλος κάποιων ανθρώπων 

πραγματοποιεί νέες νευρο-συνδέσεις ή τελειοποιεί παλιότερες που έχουν 

σχέση με την ακοή. Η ύπαρξη μια τέτοιας περιόδου έχει αποδειχθεί στα 

ωδικά πτηνά  και  στην ανάπτυξη της γλώσσας στους ανθρώπους. 

Παράλληλα, οι συγκεκριμένοι ερευνητές τονίζουν πως η πρώιμη 

εκπαίδευση δεν είναι από μόνη της αρκετή, καθώς τα ευρήματά τους 

εμπλέκουν αναγκαστικά και τον κληρονομικό παράγοντα, εφόσον οι 

περισσότεροι άνθρωποι με πρώιμη μουσική εκπαίδευση δεν αναπτύσσουν 

απαραίτητα και απόλυτη ακοή. 

Ένα εύρημα που καταδεικνύει τη σημασία της πρώιμης μουσικής 

εκπαίδευσης για την απόκτηση απόλυτης ακοής, αφορά στο υψηλό 

ποσοστό που αυτή εμφανίζεται στους χρήστες «τονικών γλωσσών». 

Πράγματι, αρκετές ασιατικές γλώσσες (π.χ. η κινεζική, είτε της Kαντώνας 
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είτε η μανδαρινική) είναι τονικές: το ύψος του τόνου ορίζει και την 

σημασία των λέξεων. Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε σε σχετική μελέτη 

των ερευνητών Deutch, Henthorn, Marvin και Xu (2006) που σύγκριναν τις 

επιδόσεις σπουδαστών ωδείων από τις Η.Π.Α. και την Κίνα, δηλαδή από τη 

μία πλευρά χρηστών της αγγλικής (μη τονικής γλώσσας), και από την άλλη 

μιας τονικής γλώσσας (συγκεκριμένα, μανδαρινικής). Διαπίστωσαν πως 

γενικά, η συχνότητα απόκτησης της απόλυτης ακοής αυξάνεται όσο πιο 

νωρίς ξεκινά κάποιος τη μουσική του εκπαίδευση. Παρατήρησαν όμως ότι 

αυτή η συχνότητα ήταν πολύ μεγαλύτερη στους Κινέζους σπουδαστές, 

ανεξαρτήτως ηλικιακού επιπέδου έναρξης της μουσικής εκπαίδευσης. Τα 

ευρήματά τους υποδεικνύουν τη δυνατότητα απόκτησης της απόλυτης 

ακοής σε παγκόσμιο επίπεδο, αν τα βρέφη τροφοδοτούνται με μουσικούς 

τόνους συνδεδεμένους με φωνητικές ετικέτες κατά τη διάρκεια μιας 

κρίσιμης περιόδου, οπότε και αποκτιούνται τα χαρακτηριστικά της κάθε 

γλώσσας. Πιο απλά, τα βρέφη μπορούν να αποκτήσουν την απόλυτη ακοή 

ως ένα χαρακτηριστικό του λόγου, που αργότερα μπορούν να γενικεύσουν 

σε μουσικούς τόνους.  

 

3.4. Η Χρησιμότητα της απόλυτης ακοής στη μουσική πράξη και 

δημιουργία.  

 Οι κάτοχοι της απόλυτης ακοής, μπορεί να υποστηριχθεί ότι δεν 

είναι απαραίτητα καλύτεροι μουσικοί στο να διακρίνουν τόνους της ίδιας 

περίπου συχνότητας, και συχνά κάνουν λάθη ημιτονίου ή λάθη οκτάβας. 

Κατά παρόμοιο τρόπο, οι συνθέτες με απόλυτη ακοή (π.χ. Mozart, Bach) 

δεν έγραψαν απαραιτήτως καλύτερα ή χειρότερα σε σχέση με αυτούς που 

δεν είχαν αυτήν την ικανότητα (π.χ. Wagner, Ravel). Η απόλυτη ακοή 

άλλοτε μπορεί να παρουσιάζεται ως πλεονέκτημα, π.χ. για τραγουδιστές 

ατονικής μουσικής, και άλλοτε ως μειονέκτημα, π.χ. όταν χρειάζεται να 
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παρουσιαστεί ένα κομμάτι σε άλλη κλίμακα από αυτή που γράφτηκε. 

Αρκετές φορές οι κάτοχοί της ίσως χάνουν την απλή απόλαυση της 

ακρόασης της μουσικής. Όπως πολλοί έχουν δηλώσει «δεν ακούω 

μελωδίες, ακούω το όνομα κάθε νότας που περνά» (Parncutt & Levitin, 

1999).  

Κατά τη Βρακά (2006), αν και η απόλυτη ακοή θεωρείται ως μια 

πολύ εντυπωσιακή ικανότητα, η χρησιμότητά της στη μουσική πράξη 

περιορίζεται στην ανάγκη να βρούμε το τονικό σημείο αναφοράς. Η βάση 

της μουσικής πράξης είναι η σχετική ακοή, τουλάχιστον στην ευρωπαϊκή 

κλασική παράδοση. Ενδεχομένως σ’ ένα σύστημα όπως αυτό της ατονικής 

μουσικής η απόλυτη ακοή να αποκτά μεγαλύτερη σημασία.  

Άλλες απόψεις αποδίδουν στην ικανότητα της απόλυτης ακοής 

ευρύτερη σπουδαιότητα για κάθε μουσικό, πέρα από την εύρεση τονικού 

σημείου αναφοράς. Για παράδειγμα, ο Αμερικανός μουσικός David Lucas 

Burge (1985) ταυτίζει την απόλυτη ακοή με μια πιο εκλεπτυσμένη 

πρόσληψη ιδιαίτερου «χρώματος» κάθε μουσικού τόνου. Όπως περιγράφει 

ο ίδιος, καθώς ο μουσικός με απόλυτη ακοή γίνεται ευαίσθητος στα 

ανεπαίσθητα «χρώματα» των ήχων, τα οποία οι περισσότεροι άνθρωποι 

αγνοούν, μπορεί να αναγνωρίσει το όνομα ενός τόνου απλώς ακούγοντάς 

τον. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό και πολύ πιο εκλεπτυσμένο επίπεδο 

ακρόασης και προσδίδει πλεονεκτήματα σε ένα μουσικό από κάθε άποψη. 

Μάλιστα, διατυπώνει τη θέση πως καλλιεργώντας την αντίληψη του 

αυτιού, οποιοδήποτε παιδί ή ενήλικας μουσικός μπορεί να την αποκτήσει 

με εύκολες ασκήσεις ακρόασης, ερχόμενος έτσι σε αντίθεση με την άποψη 

ότι είναι ένα δώρο κληρονομικό. 

Κατά τον Burge, με την όραση αντιλαμβανόμαστε όλα τα χρώματα 

του ουράνιου τόξου (π.χ. κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, 

μωβ), επειδή αυτά διαφέρουν στη συχνότητα των κυμάτων τους. Το ίδιο 
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συμβαίνει με ένα μουσικό τόνο. Όλοι οι τόνοι σε ένα όργανο αποτελούν 

ένα φάσμα ήχων. Οι τόνοι στην ψηλότερη άκρη έχουν ηχητικά κύματα που 

δονούνται γρήγορα, ενώ οι τόνοι στην χαμηλότερη άκρη δονούνται με πιο 

αργό ρυθμό. Είναι θέμα του ανθρώπινου αυτιού να διακρίνει τα «χρώματα» 

των ήχων, όπως το ανθρώπινο μάτι αναγνωρίζει τα διαφορετικά μήκη 

κύματος του φωτός ως διαφορετικά χρώματα. Αυτή είναι τελικά η απόλυτη 

ακοή. 

Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι στην απόλυτη ακοή συσχετίζεται 

απαραίτητα ένα χρώμα, π.χ. το κόκκινο, με έναν τόνο, π.χ. το Φα 

(εξαιρούνται οι άνθρωποι με συναισθησία ήχου – χρώματος, όπως ήδη 

αναφέρθηκε). Πρόκειται για την πρόσληψη των καθαρά ηχητικών 

«χρωμάτων» που ακούγονται, τα οποία δεν είναι ορατά. Όλοι οι τόνοι δεν 

ακούγονται ίδιοι, ο καθένας έχει τη δική του ποιότητα ή το δικό του 

«χρώμα», το οποίο μπορούμε να ακούσουμε, αν προσέξουμε λίγο βαθύτερα 

τον κάθε ήχο, υποστηρίζει ο Burge. 

Σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία, επισημαίνει ότι υπάρχουν πολλά 

επίπεδα απόλυτης ακοής. Έτσι, στην αρχή τα «χρώματα» των τόνων 

μπορούν να αναγνωρίζονται μόνο στο μουσικό όργανο με το οποίο κάποιος 

είναι περισσότερο εξοικειωμένος. Αυτό έχει να κάνει με το ηχόχρωμα. 

Όμως, το «χρώμα» ενός ήχου διαφοροποιείται μόνο από το ύψος ενός 

τόνου. Ένα Λα που δονείται σε 440 κύκλους ανά δευτερόλεπτο θα έχει το 

ίδιο «χρώμα» σε οποιοδήποτε όργανο (συμπεριλαμβάνοντας και την 

ανθρώπινη φωνή), αλλά η «υφή» του τόνου (το ηχόχρωμα) ποικίλλει 

ανάλογα με το όργανο. Το «χρώμα» ενός τόνου είναι λοιπόν το προϊόν της 

γρήγορης ή αργής δόνησής του. Έτσι, ακόμα και αν κανείς ξεκινήσει 

επικεντρώνοντας την εξάσκησή του σε ένα όργανο, σε επόμενο στάδιο η 

αναγνώριση γίνεται για οποιοδήποτε μουσικό όργανο. 
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Ο Burge παρατηρεί ότι η απόκτηση της απόλυτης ακοής παρέχει 

σημαντικά οφέλη στον κάτοχό της για τον απλό λόγο ότι η μουσική είναι 

μια τέχνη ακρόασης. Έτσι, κάποιος μουσικός μπορεί έχοντάς την ως 

εργαλείο να βελτιωθεί δραματικά στον τομέα του αυτοσχεδιασμού, ή στο 

να μπορεί να παίζει με το αυτί, αναγνωρίζοντας αμέσως ένα τόνο σε σχέση 

με το μουσικό που πρέπει να τον αναζητήσει στο όργανο. Για αυτόν θα 

είναι πολύ εύκολο τόσο να καταγράψει τη μουσική από ένα δίσκο, όσο και 

να εκτελέσει ένα κομμάτι με φωνητική prima vista (πρώτη ανάγνωση). 

Εντέλει, η απόλαυση της μουσικής θα είναι ίσως το πιο 

«γοητευτικό» και σημαντικότερο κέρδος. Απόλυτη ακοή σημαίνει «να 

ακούς χρώματα» και χωρίς αυτήν έχουμε «μια ασπρόμαυρη ακρόαση», 

όπως ακριβώς διαφέρει το ίδιο φιλμ όταν το παρακολουθείς σε μια 

έγχρωμη και όχι ασπρόμαυρη τηλεόραση, σύμφωνα με τον Burge.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Οι έρευνες γύρω από την απόλυτη ακοή δείχνουν πως είναι μια 

ικανότητα την οποία κατέχει ένα πολύ μικρό ποσοστό του γενικού 

πληθυσμού, με μια διαφοροποίηση φυσικά για τους μουσικούς. Αυξημένα 

ποσοστά –σε σχέση με το γενικό πληθυσμό– κατόχων της απόλυτης ακοής, 

εμφανίζονται σε ειδικές κατηγορίες ανθρώπων, όπως είναι άτομα με 

σύνδρομο Williams, αυτισμό, ή οπτική αναπηρία.  

Φαίνεται ότι η απόλυτη ακοή μπορεί να κατακτηθεί με συστηματική 

εκπαίδευση από μικρή ηλικία. Μάλλον όμως, σύμφωνα με κάποιους 

επιστήμονες τουλάχιστον, θα πρέπει να υπάρχει μια γενετική προδιάθεση. 

Οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει οριστικά και απόλυτα σχετικά με τον 

εγγενή ή επίκτητο χαρακτήρα της ικανότητας αυτής. Πάντως, υπάρχει ένα 

χρονικό «κατώφλι» (για την ακριβή θέση του οποίου δεν υπάρχει πλήρης 

ταύτιση), πέρα από το οποίο η κατάκτησή της είναι μια πολύ επίπονη 

διαδικασία, καθώς περνούν τα χρόνια.  

Γίνονται και θα γίνονται πάντα προσπάθειες πρωτίστως για την 

ανάπτυξη της σχετικής ακοής. Όσο για την απόλυτη ακοή, αυτή είναι ένα 

μάλλον σπάνιο προσόν για έναν μουσικό. 

Τίθεται όμως το ερώτημα: δάσκαλοι, εκτελεστές, συνθέτες που 

τυχόν δεν τη διαθέτουν είναι χαμηλότερου επιπέδου μουσικοί; 

Υπολείπονται σε μουσικότητα, εκφραστικότητα, καλλιέργεια, μουσική 

αντίληψη, φαντασία, γούστο; 

Σε αντίθεση με μια ίσως διαδεδομένη άποψη, η γνήσια απόλυτη 

ακοή  απέχει από το να είναι μια γνήσια μουσική ικανότητα για τα μουσικά 

διαστήματα, τις μελωδίες, την αρμονία και την τονικότητα. Μπορεί 

μάλιστα ακόμη και να είναι ασύμβατη με τη σχετική ακοή, η οποία έχει  

ζωτική σημασία στη μουσική πράξη. Οι άνθρωποι με απόλυτη ακοή για να 



 

Πτυχιακή Εργασία του φοιτητή Ξανθόπουλου Χρήστου Σελίδα 46 
 

ονομάσουν μια νότα χρησιμοποιούν τη μέθοδο του σταθερού Ντο (όπου 

κάθε μουσικός τόνος συνδέεται  με μια ετικέτα, π.χ. Ντο, Ρε, Μι κ.τ.λ.), 

δηλώνοντας τις νότες στη μουσική κλίμακα  με ένα σταθερό τρόπο. Από 

την άλλη μεριά, η σχετική ακοή  συνδέεται με τη μέθοδο του κινητού Ντο, 

όπου το όνομα κάθε νότας σχετίζεται ευέλικτα με τη λειτουργία της σε ένα 

μουσικό διάστημα ή σε μια μελωδία, στα πλαίσια της εκάστοτε 

τονικότητας. Οι δύο αυτές μέθοδοι του σολφέζ εκπροσωπούν και δύο 

διαφορετικές στρατηγικές στην αναγνώριση ενός τόνου, στην απόλυτη και 

στη σχετική ακοή αντίστοιχα. Έτσι, είναι χαρακτηριστική η δυσκολία για 

έναν κάτοχο της απόλυτης ακοής, όταν αλλάζει η τονικότητα σε ένα 

κομμάτι και πρέπει να χρησιμοποιηθούν στρατηγικές της σχετικής ακοής 

(Miyazaki, 2004). 

 Τελικά, γίνεται προφανές, ότι ο μουσικός που κατέχει ταυτοχρόνως 

τις στρατηγικές της σχετικής ακοή και τις «ευκολίες» που προσφέρει η 

κατοχή της απόλυτης ακοής είναι πιο ολοκληρωμένος. Η διαμόρφωση 

ανθρώπων με αυτές τις ικανότητες είναι μάλλον ένα στοίχημα για τη 

μουσική εκπαίδευση, καθώς επιβάλλεται ένας επανασχεδιασμός της και μια 

πιο συγκεκριμένη στοχοθεσία.   
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