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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   

            Η απόλυτη ακοή ορίζεται ως η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς το τονικό 

ύψος ενός τόνου, είτε να αναπαράγει συγκεκριµένα τονικά ύψη χωρίς τη χρήση τόνου 

αναφοράς. Η ικανότητα αυτή εµφανίζεται µε συχνότητα 1/10.000 στον γενικό 

πληθυσµό και ιδιαίτερα σε όσους ασχολήθηκαν από πολύ µικρή ηλικία µε την 

µουσική. Σύµφωνα µε έρευνες η ηλικία των 9 ετών είναι ορόσηµο για την απόκτηση 

απόλυτης ακοής. Επιπλέον, έρευνες έδειξαν ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στον 

εγκέφαλο των ατόµων µε απόλυτη ακοή από τα άτοµα χωρίς απόλυτη ακοή. Οι 

επιστήµονες ακόµη και σήµερα είναι διχασµένοι για το αν η απόλυτη ακοή είναι µία 

εγγενής ικανότητα ή αν µπορεί να αποκτηθεί από όλους έπειτα από συστηµατική 

µουσική εκπαίδευση. 

 Μεγάλος αριθµός ερευνητών έχει ασπαστεί την θεωρία της κρίσιµης περιόδου 

για την απόκτηση απόλυτης ακοής, η οποία ορίζεται ως µία αναπτυξιακή περίοδος 

κατά την οποία συγκεκριµένες εµπειρίες έχουν µεγαλύτερη επίδραση απ’ότι θα είχαν 

σε άλλες χρονικές στιγµές. Πολλά παραµένουν άγνωστα για τον µηχανισµό της 

αλληλεπίδρασης µεταξύ γενετικών και εµπειρικών παραγόντων που δηµιουργούν τις 

κρίσιµες αυτές περιόδους, αλλά είναι φανερό ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 

αποκτήσει κανείς µουσική εµπειρία. 

 Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι αρχικά η παρουσίαση της απόλυτης 

ακοής και στη συνέχεια η εξέταση της πιθανότητας να µπορεί κάποιος να αποκτήσει 

απόλυτη ακοή µέσω της κατάλληλης πρώιµης – προσχολικής εκπαίδευσης.  

            Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Κόνιαρη ∆ήµητρα για τη βοήθεια που µου 

προσέφερε το διάστηµα που ήταν επιβλέπουσα καθηγήτρια, καθώς και τους κκ 

Πολύβιο Ανδρούτσο και π. Νεκτάριο Πάρη για την επίβλεψη και την πολύτιµη 

βοήθεια που µου προσέφεραν ώστε να πραγµατοποιηθεί η παρούσα εργασία. 
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Κεφάλαιο 1 
 
Γενικά για την απόλυτη ακοή 
 
 
 
 
1.1  Τι είναι η απόλυτη ακοή; 

 

Η απόλυτη ακοή, η οποία γενικά ορίζεται ως η ικανότητα να κατονοµάζει 

κανείς ή να παράγει νότες συγκεκριµένου τονικού ύψους χωρίς την αναφορά σε 

συγκεκριµένη νότα "οδηγό", είναι πολύ σπάνια στον πολιτισµό µας, µε εκτίµηση 

επικράτησης λιγότερο από 1 στους 10.000 στον γενικό πληθυσµό (Bachem, 1955˙ 

Profita και Bidder, 1988˙ Takeuchi και Husle, 1993). Εξαιτίας της σπανιότητάς της 

και επειδή οι πιο διάσηµοι συνθέτες και εκτελεστές, όπως οι Bach, Mozart, 

Beethoven, Rubenstein, Toscanini και Heifetz, την κατείχαν, η απόλυτη ακοή συχνά 

αντιµετωπίζεται ως µία µυστήρια αλλά και εξαιρετική ταυτόχρονα µουσική 

ικανότητα. 

            Οι δύο παραπάνω εκφάνσεις της απόλυτης ακοής ανήκουν στην κατηγορία 

της "απόλυτης ακοής τονικού ύψους" και ονοµάζονται αντίστοιχα "παθητική" και 

"ενεργητική" απόλυτη ακοή. Εκτός από την παραπάνω µορφή απόλυτης ακοής 

υπάρχει και η απόλυτη ακοή ως προς την τονικότητα στην οποία παίζεται ένα 

µουσικό κοµµάτι. Το άτοµο που έχει αυτή την ικανότητα µπορεί να καταλάβει αν µία 

γνωστή προς αυτό µελωδία παίζεται στην σωστή τονικότητα ή µπορεί να 

τραγουδήσει µια µελωδία στην ίδια τονικότητα χωρίς να του δοθεί κάποιο τονικό 

ύψος αναφοράς. Αυτό το είδος απόλυτης ακοής ονοµάζεται "απόλυτη ακοή µουσικού 

κοµµατιού" (Parncutt και Levitin, 2000). Γνωστικά, η απόλυτη ακοή τονικού ύψους, 
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όπως και η απόλυτη ακοή µουσικού κοµµατιού περικλείουν δύο διαφορετικές 

ικανότητες: την µακρόχρονη µνήµη τονικού ύψους και µία κατάλληλη µορφή 

γλωσσικού κώδικα ώστε να αποδοθούν "ταµπέλες" στα ακουστικά ερεθίσµατα 

(Levitin, 1994). Οι "ταµπέλες" που χρησιµοποιούνται στην απόλυτη ακοή τονικού 

ύψους είναι ονόµατα µουσικών νοτών, ενώ στη απόλυτη ακοή µουσικού κοµµατιού 

χρησιµοποιούνται ονόµατα κοµµατιών και κείµενα τραγουδιών. 

            Σε αντιδιαστολή µε την απόλυτη ακοή υπάρχει η σχετική ακοή. Μουσικοί που 

κατέχουν απόλυτη ακοή τονικού ύψους δεν είναι απαραίτητα καλύτεροι στο να 

διακρίνουν τόνους της ίδιας συχνότητας ή στο να διακρίνουν µικρή απόκλιση στο 

κούρδισµα από άλλους µουσικούς (Bachem, 1954˙ Burns και Campbell, 1994). Οι 

κάτοχοι απόλυτης ακοής µπορούν τυπικά να συντονίσουν δύο συχνότητες µε διαφορά 

20 - 60 εκατοστά του τόνου από τον στόχο (Rakowsky και Morawska-Bungeler, 

1987). Επίσης συχνά κάνουν λάθη ηµιτονίου (Lockhead και Byrd, 1981˙ Miyazaki, 

1988) και δεν είναι απαραίτητα καλύτεροι από άλλους µουσικούς στην αναγνώριση 

της  οκτάβας (Miyazaki, 1988˙ Rakowski και Morawska-Bungeler, 1987). Επιπλέον, 

οι κάτοχοι απόλυτης ακοής µπορεί να είναι λιγότερο "προικισµένοι" από άλλους 

µουσικούς στον υπολογισµό διαστηµάτων και συγχορδιών όταν τα ακούν σαν 

ονόµατα νοτών και όχι σαν ήχους (Miyazaki, 1992, 1993). Τέλος, παρόλο που η 

απόλυτη ακοή είναι ένα πλεονέκτηµα στο να θυµάται κανείς και να εκτελεί ατονική 

µουσική 20ου αιώνα, µπορεί να είναι ένα µειονέκτηµα όσον αφορά την µεταφορά 

κοµµατιών σε άλλη τονικότητα ή την εκτέλεση πάνω σε όχι καλά κουρδισµένο 

όργανο (Bachem, 1955˙ Crutchfield, 1990˙ Miyazaki, 1995). 

            Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, µόνο 1 στους 10.000 είναι κάτοχος 

απόλυτης ακοής (Profita και Bidder, 1998). Η διάκριση ανάµεσα στους κατόχους και 

τους µη-κατόχους απόλυτης ακοής δεν είναι ξεκάθαρη: οι κάτοχοί της µπορούν 
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συνήθως να ονοµάσουν το 70 - 100% τυχαία επιλεγµένων νοτών στην µεσαία έκταση 

του πιάνου (Miyazaki, 1988), ενώ οι µη-κάτοχοι αναγνωρίζουν τυχαίους τόνους σε 

ποσοστό πάνω του 40% (Lockhead και Byrd, 1981˙ Miyazaki, 1988). 

            Από τεστ που έκαναν οι Terhardt και Ward (1982) και οι Terhardt και 

Seewann (1983) διαπιστώθηκε ότι µουσικοί που δεν κατείχαν την ικανότητα 

µπορούσαν να κρίνουν αν ένα κοµµάτι που γνώριζαν καλά παιζόταν στη σωστή 

τονικότητα ή όχι. Αργότερα ο Halpern (1989) ανέφερε ότι άτοµα χωρίς µουσική 

εκπαίδευση, όταν σιγοτραγουδούσαν τις πρώτες νότες γνωστών τραγουδιών σε 

διαφορετικές περιπτώσεις ήταν εκπληκτικά σταθερά στην επιλογή τονικού ύψους από 

την µία περίπτωση στην άλλη (βλ. επίσης στους Bergeson και Trehub, 2002). 

 

 

1.2 Ιστορική αναδροµή – Ανασκόπηση 

 

Οι πρώτες έρευνες που αφορούν την απόλυτη ακοή προσεγγίζουν αυτή την 

ικανότητα ως ένα εξαιρετικό ταλέντο, το οποίο κατέχουν µόνο λίγοι και το οποίο 

επέρχεται µέσω κληρονοµικότητας. Η έρευνα του Stumpf (1883), η οποία ίσως 

αντιπροσωπεύει το πρώτο δηµοσιευµένο πείραµα για την απόλυτη ακοή, είναι  

ασύµφωνη µε αυτή την προσέγγιση. 

Εξετάζοντας την ικανότητα να δίνει κάποιος ονόµατα µουσικών νοτών σε 

διάφορα τονικά ύψη, ο Stumpf απέδωσε ατοµικές εκτελεστικές διαφορές στην 

παρουσία ή απουσία ενός φυσικού ταλέντου ή µιας φυσικής ικανότητας, το οποίο 

ορίζεται ως το κεντρικό δόγµα σειράς ερευνών οι οποίες έλαβαν χώρα τον 20ο αιώνα 

(Bachem, 1940˙ Campbell και Small, 1963). Ωστόσο, έρευνα που αφορά την απόλυτη 

ακοή από άλλη σκοπιά, παρουσίασε την αναπαράσταση, την ερµηνεία της απόλυτης 

ακοής ως µια έµφυτη και εξαιρετική ικανότητα η οποία είναι αδύνατο να κατακτηθεί. 
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∆εν αποτελεί έκπληξη, ότι η αρχική διαµφισβήτηση της προσέγγισης που 

υποστηρίζει την έµφυτη ικανότητα, είναι αποτέλεσµα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, 

µε την θεωρία της µάθησης (βλ. Κεφάλαιο 2) να θεωρείται ως µια βάση χάρη στην 

οποία µπορεί κάποιος να αποκτήσει απόλυτη ακοή. Η πρώτη επίσηµη µελέτη που 

υποστηρίζει την ερµηνεία της επίκτητης αυτής ικανότητας, και προφανώς το πρώτο 

πείραµα που έγινε στα αγγλικά και αφορά την απόλυτη ακοή, ανήκει στον Meyer 

(1899). Ο Meyer και οι συνεργάτες του εξασκήθηκαν στην αναγνώριση συλλογής 

τόνων τους οποίους ονόµαζαν µε βάση την συχνότητα. Βασισµένος στη σταθερή 

βελτίωση του βαθµού αναγνώρισης ως χαρακτηριστικό της εξάσκησης, ο Meyer 

κατέληξε στο ότι η απόλυτη ακοή ήταν µια ικανότητα φυσιολογικά κατανεµηµένη 

στον πληθυσµό. Ο βαθµός που το κάθε άτοµο είχε εξασκήσει την αναγνώριση 

ακουστικών συχνοτήτων (όπως για παράδειγµα οι µουσικοί) οδηγούσε στην κορυφή 

της κατάταξης.  

Η κεντρική αντίληψη του Meyer, ότι οι αποκρίσεις που αφορούν την απόλυτη 

ακοή µπορούν να αποκτηθούν πολύ εύκολα µέσω της εξάσκησης δέχθηκε µεγάλη 

κριτική από τους συναδέλφους του (Cuddy, 1968˙ Brady, 1970). Ωστόσο, αυτή η 

διαδικασία είδε την αναγωγή της απόλυτης ακοής από ένα φυσικό φαινόµενο το 

οποίο συναντιέται σε άτοµα µουσικά έµπειρα, σε µια επίκτητη ικανότητα στον γενικό 

πληθυσµό βασιζόµενη σε τόνους αναφοράς. 

Ενώ αυτή η απλοποίηση της απόλυτης ακοής άνοιξε τον δρόµο για µία 

φανερά εκτεταµένη έρευνα, µέσα από ιστορικά παραδείγµατα, υπάρχει η υπόθεση ότι 

υπάρχουν εκτελεστικές διαφορές ανάµεσα σ’ αυτούς που έχουν «φυσική» απόλυτη 

ακοή και σε εκείνους που την έχουν αποκτήσει. Αν και αυτές οι εκτελεστικές 

διαφορές δεν έχουν διευκρινιστεί ακόµα (Takeuchi και Hulse, 1993), υπάρχει µια 

συνεχής αµφισβήτηση του αν η απόκτηση τόνου αναφοράς είναι µια λογική 
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προσέγγιση, ή αν αυτό είναι µόνο ο πρόδροµος της απόλυτης ακοής. Άσχετα µε το αν 

χαρακτηρίζεται ως γνήσια ή ηµι-απόλυτη, η απόκτηση τόνου αναφοράς όπως έχει 

αποδειχθεί σε πολλές τοποθετήσεις έχει µικρή ανεπιφύλακτη αποδοχή.  

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι απόλυτα φυσικές ή αναπτυσσόµενες 

προσεγγίσεις απέτυχαν στο να παρέχουν ένα επαρκές θεωρητικό πλαίσιο για την 

απόλυτη ακοή, δύο προσεγγίσεις (η κρίσιµη περίοδος και η υπόθεση της µη – 

µάθησης) βρήκαν τον δρόµο τους προς την βιβλιογραφία.  

Η ιδέα της κρίσιµης περιόδου στην απόκτηση απόλυτης ακοής φαινοµενικά 

αναφέρθηκε πρώτα από τον Copp (1916). Αφού απέδειξε ότι το να δίνει κανείς 

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

Copp πρότεινε ότι τα προσχολικά χρόνια αποτελούσαν µια κρίσιµη περίοδο για την 

ανάπτυξη απόλυτης ακοής. Αντιµετωπίζοντας την απόλυτη ακοή ως µια έµφυτη 

ικανότητα, ο Copp παρατήρησε ότι η ικανότητα αυτή χανόταν, αν δεν εντοπιζόταν σε 

µικρή ηλικία.  

Η αντίληψη της απαραίτητης συνειδητοποίησης σε µικρή ηλικία σχετίστηκε 

µε την ιδέα αποτύπωσης χαρακτήρα από τον  Jeffress (1962). Ο Jeffress κατέληξε στο 

ότι η αποτύπωση χαρακτήρα (που αφορά την απόλυτη ακοή), πρέπει να εκπληρωθεί 

την κατάλληλη χρονική στιγµή, αλλιώς δεν θα είναι λειτουργική, και ότι η χρονική 

αυτή στιγµή είναι περιορισµένη. 

Η σύγχρονη βιβλιογραφία συνέχισε να υποστηρίζει την αντίληψη µιας 

κρίσιµης περιόδου, έχοντας ορίσει ως χρονολογικό πλαίσιο τα 6 χρόνια. Ωστόσο, οι 

αποδείξεις που υποστηρίζουν αυτή την αντίληψη είναι κυρίως έµµεσες και τυπικά 

αποτελούνται από βιβλιογραφικές αναλύσεις (Sergeant, 1969˙ Miyazaki, 1988). Για 

παράδειγµα, µια εξακριβωµένη διαπίστωση που στηρίζει τις κρίσιµες περιόδους είναι 

το γεγονός ότι όσο νωρίτερα ξεκινήσει κάποιος την µουσική του εκπαίδευση, τόσο 
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πιο πιθανό είναι να αποκτήσει απόλυτη ακοή και να είναι ακριβής στις αποκρίσεις 

του (Takeuchi και Hulse, 1993).  

Υπήρξε πρόσφατο ενδιαφέρον στην εξέταση της υπόθεσης που αφορά τις 

κρίσιµες περιόδους µετά την έρευνα των Sergeant και Roche (1973). Αυτοί οι 

ερευνητές παρουσίασαν 3 σύντοµες σταθερές µελωδίες σε 3 οµάδες ηλικιών (3 – 4 

χρονών, 5 χρονών και 6 χρονών). Ζητήθηκε από τα παιδιά να εσωτερικεύσουν αυτές 

τις µελωδίες µέσα σε µια περίοδο 3 εβδοµάδων. Μετά από εξάσκηση, ζητήθηκε από 

τα παιδιά να τραγουδήσουν τις µελωδίες ατοµικά και η βαθµολόγηση έγινε σύµφωνα 

µε το πόσο καλά µπόρεσαν να εσωτερικεύσουν και να αποδώσουν την τονικότητα της 

κάθε µελωδίας. Σκοπός τους ήταν να συγκρίνουν το τονικό ύψος στο οποίο 

τραγουδούσε το κάθε παιδί µε αυτό που παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της 

εκπαίδευσης. Οι Sergeant και Roche βρήκαν ότι η ακρίβεια της απόδοσης είχε 

µεγάλη σχέση µε την ηλικία - όσο µικρότερη η ηλικία, τόσο πιο ακριβής η απάντηση 

(Sergeant και Roche, 1973: 45). 

Έρευνα όπως των Sergeant και Roche κατευθύνεται άµεσα προς την 

προσχολική ηλικία χωρίς να χρειάζεται η σύγκριση µε την απόδοση των ενηλίκων. 

Επόµενη έρευνα εξέτασε όλη την ηλικιακή έκταση απ’ την βρεφική ηλικία ως την 

ενηλικίωση. Ωστόσο αυτή η έρευνα χρησιµοποίησε συγχορδίες αντί για αυτόνοµες 

νότες ως ερέθισµα (Oura και Eguchi, 1981˙ Cohen και Baird, 1990). Η χρήση αυτή 

των συγχορδιών προκάλεσε σύγχυση στις κρίσεις των συµµετεχόντων µε άλλους 

παράγοντες του ερεθίσµατος όπως οι αρµονικές σχέσεις και η ακολουθία των 

συγχορδιών να αποσπούν την προσοχή. Για αυτό τον λόγο, η ανάλυση που 

αναφέρθηκε σε διάφορες ηλικίες είναι προβληµατική.  

Ποια λοιπόν, είναι η τρέχουσα κατάσταση στην υπόθεση της κρίσιµης 

περιόδου που αφορά την εκδήλωση απόλυτης ακοής; Στις πιο πρόσφατες έρευνες που 
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αφορούν την απόλυτη ακοή, οι Takeuchi και Hulse (1993), συνοψίζουν µε αυτό το 

συµπέρασµα:  

«Αυτή η αντίθεση µεταξύ παιδιών και ενηλίκων υποστηρίζει την 

θεωρία της προσχολικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, µια ακριβής 

απόδειξη ότι οι ίδιες τεχνικές εκπαίδευσης είναι πιο πετυχηµένες 

στα παιδιά παρά στους ενηλίκους, είναι ελλιπής» (σελ.356). 

 

 

1.3 Η αιτιολογία της απόλυτης ακοής 

 

Παρόλο που πολλές έρευνες έχουν µελετήσει τις ενδεχόµενες ανατοµικές και 

φυσιολογικές βάσεις που θα µπορούσαν να εξηγήσουν τις διαφορές µεταξύ των 

κατόχων απόλυτης ακοής και των µη κατόχων αυτής της ικανότητας - π.χ. οι κάτοχοι 

απόλυτης ακοής έχουν αυξηµένη ασυµµετρία µεταξύ του δεξιού και αριστερού τους 

κροταφικού πεδίου (Schlaug et al., 1995˙ Zattore, 1998˙ Keenan et al., 2001) - η 

αιτιολογία αυτής της ιδιότητας παραµένει οµιχλώδης. Οι πρώτες µελέτες πάνω στην 

απόλυτη ακοή εισηγήθηκαν την άποψη ότι η γνήσια απόλυτη ακοή είναι γενετικά 

αποφασισµένη ιδιότητα (Bachem, 1955˙ Seashore, 1938) και αρκετά πρόσφατα 

άρθρα παρείχαν πειστικές αποδείξεις ότι η απόλυτη ακοή έχει γενετικά συστατικά 

(Baharloo et al., 1998˙ Baharloo et al., 2000˙ Gregersen 1998˙ Gregersen et al., 2001). 

Άλλες µελέτες πάνω στην απόλυτη ακοή προασπίζονται την ιδέα ότι η απόλυτη ακοή 

είναι αποτέλεσµα εµπειριών στην προσχολική ηλικία (Watt, 1917˙ Takeuchi και 

Husle, 1993˙ Miyazaki, 1988˙ Cuddy, 1970). Ενώ αυτή η διαµάχη δείχνει να είναι σε 

µεγάλο βαθµό ακαδηµαϊκή, έχει επίσης µεγάλη κοινωνική σηµασία, µιας και 

βιοµηχανία πολλών εκατοµµυρίων έχει αναπτυχθεί µόνο και µόνο για να εκπαιδεύσει 

µουσικούς έτσι ώστε να αποκτήσουν απόλυτη ακοή. 
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1.3.1 Η εµφάνιση της απόλυτης ακοής 

 

           Παρόλο που πολλοί γενετιστές πιστεύουν ότι υπάρχει µία γενετική συνθήκη η 

οποία είναι απαραίτητη άλλα όχι επαρκής για την ανάπτυξη απόλυτης ακοής 

(Baharloo et al., 1998, 2000˙ Gregersen et al., 1999, 2000˙ Profita και Bidder, 1988), 

οι πιο πρόσφατες αναφορές  για την έρευνα της απόλυτης ακοής υποστηρίζουν την 

ιδέα ότι όλοι έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν απόλυτη ακοή, αρκεί όµως να 

έχουν ξεκινήσει την συστηµατική µουσική τους εκπαίδευση από πολύ µικρή ηλικία. 

Τα µικρότερα παιδιά είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν απόλυτη ακοή γιατί είναι 

αναπτυξιακά προδιατεθειµένα να απευθύνονται περισσότερο στα απόλυτα παρά στα 

σχετικά χαρακτηριστικά µιας µελωδίας, όπως επίσης και στα απόλυτα παρά στα 

σχετικά χαρακτηριστικά πληροφοριών άλλων πεδίων εκτός της µουσικής (Takeuchi 

και Husle, 1993). Υπάρχουν βέβαια και γενετιστές (Brady, 1970˙ Cuddy, 1968, 1970˙ 

Meyer, 1899) οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η απόλυτη ακοή µπορεί να αποκτηθεί και σε 

µεγαλύτερη ηλικία, άλλα µόνο µε ισχυρό κίνητρο και πολύ προσπάθεια. Βέβαια, είναι 

λιγότερο αυθόρµητοι και ακριβείς στην αναγνώριση τονικών υψών.  

          Υπάρχουν αδιαµφισβήτητα στοιχεία ότι η περιβαλλοντική επιρροή, όσον 

αφορά την µουσική εκπαίδευση από µικρή ηλικία, συνεισφέρει στην ανάπτυξη 

απόλυτης ακοής (Sergeant 1969˙ Miyazaki, 1988a˙ Takeuchi, 1989). Τέτοιες εργασίες  

δείχνουν την ύπαρξη της αποκαλούµενης κρίσιµης περιόδου για την ανάπτυξη της 

απόλυτης ακοής. Άλλωστε όπως είναι γνωστό οι συνάψεις των εγκεφαλικών 

νευρώνων εξαρτώνται από τα ερεθίσµατα που δέχεται το άτοµο κατά τη διάρκεια 

τέτοιων κρίσιµων περιόδων (Goodman και Shatz, 1993). Η προτεινόµενη κρίσιµη 

περίοδος για την ανάπτυξη απόλυτης ακοής ίσως να είναι παράλληλη µε την περίοδο 

κατά την οποία η αντίληψη της οµιλίας των παιδιών "ειδικεύεται" στους ήχους της 

µητρικής τους γλώσσας (Takeuchi και Husle, 1993). Για τον Piaget (1950) η ηλικία 
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αυτή είναι γύρω στα 7 και 8 χρόνια. Μετέπειτα έρευνες κατέληξαν στην ηλικία 

µεταξύ των 5 και 7 χρόνων (Case et al., 1996˙ Sameroff και Haith, 1996). Η ηλικία 

αυτή αναφέρεται και ως το µεταβατικό πέρασµα από την κύρια αναπαράσταση στην 

µεταφορική αναπαράσταση 1 (Bialystok, 1992). 

         

  

1.4  Εγγενής ή επίκτητη ικανότητα; 

 

           Υπάρχει διχογνωµία ανάµεσα στους µελετητές της απόλυτης ακοής για το αν η 

εµφάνισή της οφείλεται στην από µικρή ηλικία εντατική µουσική εξάσκηση (Chin, 

2003), ή στην ύπαρξη κάποιας γενετικής προδιάθεσης και έτσι µπορεί να αποκτηθεί 

κι έπειτα από απλή έκθεση στη µουσική (Baharloo et al., 1998). 

           Στην πρώτη περίπτωση υπάρχουν αποτελέσµατα ερευνών που υποστηρίζουν 

τη συστηµατική µουσική εξάσκηση από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ατόµου. 

Έρευνα σε περισσότερους από 2700 µαθητές µουσικής (Gregersen et al., 1999) 

απέδειξε ότι οι κάτοχοι απόλυτης ακοής είχαν ξεκινήσει την µουσική τους 

εκπαίδευση κατά µέσο όρο στα 5.4 χρόνια, ενώ οι µη-κάτοχοι απόλυτης ακοής 

ξεκίνησαν κατά µέσο όρο στα 7.9 χρόνια. Μία άλλη έρευνα σε περισσότερους από 

2000 µουσικά εκπαιδευµένους φοιτητές κολεγίου και ενήλικες (Sergeant, 1969) 

βρήκε ότι µεγάλο ποσοστό ατόµων που είχε αρχίσει νωρίς την ενασχόληση µε την 

µουσική είχε απόλυτη ακοή. Σε οµάδα ατόµων που ξεκίνησαν την ενασχόλησή τους 

µε την µουσική κατά µέσο όρο πριν από την ηλικία των 7 κατείχαν απόλυτη ακοή 

περίπου οι µισοί. Σε οµάδα που ξεκίνησαν την ενασχόληση µε την µουσική µετά τα 7 

χρόνια, λιγότεροι από τους µισούς είχαν απόλυτη ακοή. Έρευνα σε 600 µουσικούς 

(Baharloo et al., 1998) βρήκε ότι το 31% από αυτούς που ξεκίνησαν την ενασχόληση 

                                                
1 Περνάει δηλαδή από την απόλυτη επεξεργασία των ερεθισµάτων στη σχετική επεξεργασία. 
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µε την µουσική πριν την ηλικία των 7 είχαν απόλυτη ακοή, ενώ µόνο το 5% από 

αυτούς που ξεκίνησαν µετά τα 7 χρόνια είχαν απόλυτη ακοή. 

           Στην δεύτερη περίπτωση υπάρχει ένας αριθµός από µελέτες που προτείνουν 

την ύπαρξη µίας γενετικής βάσης για την απόλυτη ακοή (Revesz, 1953˙ Bachem, 

1995). Πρόσφατα, οι Profita και Bidder (1988) παρουσίασαν την άποψη ότι η 

απόλυτη ακοή υπάρχει σε ορισµένες οικογένειες και κληρονοµείται από γενιά σε 

γενιά ως ένα ακουστικό χαρακτηριστικό γνώρισµα της ακουστικής αντίληψης. Οι δύο 

αυτές περιπτώσεις αναφέρονται και πιο κάτω αναλυτικά. 

           Η πρόκληση για τους ερευνητές των νευροεπιστηµών είναι να ανακαλύψουν 

αν η ασυµµετρία που υπάρχει στο αριστερό ηµισφαίριο του κροταφικού πεδίου στους 

κατόχους απόλυτης ακοής (Keenan et al., 2001˙ Schlaug et al., 1995) είναι απλά ένας 

δείκτης ενός αναλυτικού γνωστικού στυλ και να αναφέρουν λεπτοµερώς τι ρόλο 

παίζει το κροταφικό πεδίο  στην αντίληψη τονικών υψών για άτοµα µε απόλυτη ακοή. 

  

  

1.4.1  Η θεωρία της µάθησης σε πρώιµη ηλικία 

 

Σύµφωνα µε τη θεωρία της µάθησης σε πρώιµη ηλικία, οι κάτοχοι απόλυτης 

ακοής εκτέθηκαν σε µια µορφή εκπαίδευσης που τους προκάλεσε, µέσω της 

επαναλαµβανόµενης παρουσίασης, να αναπτύξουν δυνατούς συνδετικούς δεσµούς 

µεταξύ των συγκεκριµένων τονικών υψών και των κατάλληλων µουσικών ετικετών. 

Γι’ αυτό τον λόγο, η απόλυτη ακοή σε κάποιο άτοµο θα έπρεπε να βασίζεται στον 

βαθµό και την φύση της µουσικής του εκπαίδευσης (π.χ. στην ηλικία στην οποία το 

άτοµο ξεκίνησε την εκπαίδευση και στον βαθµό στον οποίο η εκπαίδευση αυτή έδινε 

έµφαση στην σχέση µεταξύ των ετικετών µε τα απόλυτα τονικά ύψη), και τα άτοµα 

που κατέχουν απόλυτη ακοή θα πρέπει να µπορούν εύκολα να ονοµάζουν γνωστά 
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ερεθίσµατα (π.χ. νότες που έπαιζαν αρχικά στο όργανό τους, συχνά συµπλεκόµενες 

νότες – όπως η συµπλοκή των λευκών και των µαύρων πλήκτρων – ή νότες µέσα 

στην έκταση του οργάνου τους). Σύµφωνα µε αυτή την θεωρία, η ικανότητα να 

αναγνωρίζει κάποιος νότες είναι διαφορετική από την ικανότητα να τις ονοµάζει. Μια 

άποψη που υποστηρίζει αυτή την θεωρία ισχυρίζεται ότι η απόλυτη ακοή δεν είναι 

µια ασυνήθιστη ικανότητα στην κυριότητα της αντίληψης τονικών υψών, παρόλο που 

ο Baharloo και οι συνεργάτες του επαναλαµβανόµενα αναφέρονται σε αυτή την 

ικανότητα µε αυτό τον τρόπο. Η απόλυτη ακοή είναι η ικανότητα να δίνει κανείς 

ονόµατα (µια µορφή µακροπρόθεσµης µνήµης και κατηγοριοποίησης, που εµπλέκει 

την παραποµπή σε προηγούµενα ερεθίσµατα) και δεν έχει καµία σχέση µε την 

αντίληψη τονικών υψών καθαυτή (Levitin, 1999).  

 

 

1.4.2 Το έµφυτο πρότυπο 

 

Αντίθετα, οι προασπιστές του έµφυτου πρότυπου διαφωνούν στο ότι η 

απόλυτη ακοή ίσως ορίζεται ως η ικανότητα να µετατρέπει κανείς το αρχικό 

αισθητηριακό σχέδιο του ερεθίσµατος σε µία πιο σταθερή, µακροπρόθεσµη 

αναπαράσταση. Αυτή η αναπαράσταση ίσως (ίσως και όχι) να περικλείει την 

ονοµασία διαφόρων τονικών υψών (Siegel, 1974˙ Zattore και Beckett, 1989˙ Zakay et 

al., 1984). Γι’ αυτό το λόγο, η ικανότητα να αναγνωρίζει και να κωδικοποιεί κανείς 

µια µακροπρόθεσµη αναπαράσταση ενός τόνου ίσως είναι ανεξάρτητη απ’ την 

ικανότητά του να την ονοµάσει. Αυτή η ικανότητα ίσως να µην εξαρτάται από την 

µουσική εµπειρία του ατόµου, αν και η ικανότητά του να χρησιµοποιεί µουσικές 

«ταµπέλες» θα απαιτούσε γνώση της µουσικής ονοµατολογίας. Η Corliss (1973), που 

είναι και η ίδια κάτοχος απόλυτης ακοής παρατήρησε ότι ο παράγοντας της µνήµης 
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παίζει σίγουρα σοβαρό ρόλο στην απόλυτη ακοή, ακόµη και αν είναι απλά η σχέση 

µιας σειράς µουσικών νοτών µε αυθαίρετα τονικά επίπεδα. Με αυτή τη λογική δεν 

είναι δόκιµο να πει κανείς ότι είναι εντελώς έµφυτη. Φαίνεται ότι κάποιες από τις 

αντιληπτικές διαδικασίες που επιτρέπουν στη σειρά των µουσικών νοτών να µπορούν 

να αναγνωριστούν µε λεπτοµέρεια είναι έµφυτες ικανότητες. Βλέποντας αυτή τη 

λεπτή διαφορά, κάποιος θα µπορούσε εύλογα να διαφωνήσει και να υποστηρίξει ότι 

µια πιο διαυγής προσέγγιση θα ήταν να αναγνωρίζονται οι κάτοχοι απόλυτης ακοής 

µε βάση την θεµελιώδη τους ικανότητα να αναγνωρίζουν το τονικό χρώµα, παρά µε 

βάση την πολιτισµικά αποκτηµένη, αν όχι αυθαίρετη, ικανότητα να ονοµάζουν νότες. 

 

 

1.5  Γέννηση και ανάπτυξη της απόλυτης ακοής 

 

Η αυθόρµητη προδιάθεση για παραγωγή και αντίληψη διάφορων τονικών 

υψών στα βρέφη είναι µια περιοχή ενεργής έρευνας (Saffran, 2003˙ Trehub, 2003). 

Κατά την διάρκεια των πρώτων µηνών ζωής, η θεµελιώδης συχνότητα του 

κλάµατος των βρεφών σταθεροποιείται σε ένα τονικό ύψος και δεν παραλλάσσεται 

παραπάνω από ένα ηµιτόνιο (Wermke et al., 2002). Αυτό µας δείχνει την ύπαρξη 

ενός µηχανικού – ακουστικού ελέγχου που απευθύνεται στις αξίες της απόλυτης 

ακοής. ∆ύο έρευνες βρήκαν ότι η απόλυτη ακοή είναι η επικρατούσα αντιληπτική 

µορφή επεξεργασίας για τα βρέφη ηλικίας 8 µηνών (Saffran, 2003˙ Saffran και 

Griepentrog, 2001) και ακολουθείται από µια αναπτυξιακή αλλαγή προς την 

σχετική ακοή. Ωστόσο, σχετικές πληροφορίες µπορούν να αποσπαστούν από βρέφη 

(που κατέχουν απόλυτη ακοή) για συγκεκριµένες αποστολές ή απαντήσεις (Saffran, 

in press). Επιπλέον, µια έρευνα κατέληξε στο ότι πληροφορίες απόλυτης µορφής 

δεν είναι διαθέσιµες σε βρέφη ηλικίας 6 µηνών (Platinga και Trainor, 2003). Έτσι η 
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εικόνα δεν είναι ακόµη καθαρή. Αποστολές που απαιτούν διαµόρφωση 

ερεθισµάτων επηρεάζουν φανερά την ποικιλία των αποτελεσµάτων και καθιστούν 

την επιπλέον έρευνα στην περιοχή απαραίτητη. 

 

 

1.6  Η βάση της απόλυτης ακοής 

 

Η τονικότητα αποτελείται από δύο διαστάσεις, το ύψος και το χρώµα 

(Krumhansi, 1990). Το χρώµα επαναλαµβάνεται σε κάθε οκτάβα και 

ανταποκρίνεται στα βήµατα µιας µουσικής κλίµακας. Συνεπώς αρµόζει πιο πολύ να 

πει κανείς ότι η απόλυτη ακοή αναπαριστά το απόλυτο χρώµα, ειδικά επειδή οι 

µουσικοί µε απόλυτη ακοή κάνουν περιστασιακά λάθη οκτάβας. Επιπλέον έχουν 

σταθερές κατηγορίες που αφορούν την τονικότητα και το χρώµα, και µπορούν 

εύκολα να τις φέρουν στο µυαλό τους, πράγµα που εξηγεί την ικανότητά τους να 

δίνουν αµέσως στον ήχο όνοµα νότας, το οποίο είναι για τα περισσότερα τεστ 

ικανότητα της απόλυτης ακοής.  

Η απόλυτη ακοή φαίνεται να απαιτεί δύο ξεχωριστά γνωστικά συστατικά: 

πολύ περιορισµένες – καθορισµένες τονικές κατηγορίες και τη σχέση τους µε 

λεκτικές ταµπέλες. Αυτές οι ικανότητες ίσως να θεωρούνται ως ικανότητες 

αντιληπτικής κωδικοποίησης που αναπτύσσονται σε σχέση µε συστατικά της 

µνήµης. Είναι χρήσιµο να σηµειωθεί ότι οι ταµπέλες αυτές δεν χρειάζεται να είναι 

λεκτικές: η απόλυτη ακοή µπορεί επίσης να περιγραφεί από διάφορους άλλους 

κώδικες (Zattore και Beckett, 1989), όπως για παράδειγµα ακουστικά σχήµατα 

λόγου ή αισθητήριες και κινητήριες απαντήσεις (π.χ. το να παίζει κανείς µια 

συγκεκριµένη νότα σε ένα όργανο). Για αυτό τον λόγο ακόµα και οι µουσικοί που 

ασχολούνται µε την παραδοσιακή µουσική και είναι απαίδευτοι στη µουσική 
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ορολογία – ονοµασία, µπορούν να είναι κάτοχοι απόλυτης ακοής αν τους δοθεί η 

ευκαιρία να αναπαράγουν µία νότα που ακούν στο µουσικό τους όργανο.  

                      Έχει εισηγηθεί, αν και ακόµα δεν έχει αποδειχθεί, ότι κάποιος µπορεί να 

αναπτύξει (ή να έχει γεννηθεί µε) την αντιληπτική ικανότητα να κωδικοποιεί τα 

τονικά ύψη σε κατηγορίες αλλά να µην έχει µάθει ποτέ να τα συνδέει µε τα ονόµατα 

των τονικών υψών εξαιτίας της έλλειψης µουσικής εκπαίδευσης. Κάποιο τέτοιο 

άτοµο πιθανόν να έχει ένα είδος λανθάνουσας απόλυτης ακοής. Είναι σίγουρο ότι 

τέτοια άτοµα υπάρχουν, αλλά λίγοι ή κανένας από αυτούς δεν έχει επιχειρήσει να 

µάθει αυτή την σχέση ως ενήλικας, πιστεύοντας ότι η πραγµατική ικανότητα 

απόλυτης ακοής εξαρτάται από την µουσική εκπαίδευση σε µικρή ηλικία. 

 

 

1.7  Μια νέα θεωρία για την αντίληψη της απόλυτης ακοής 

 

Σκοπός της παρακάτω θεωρίας είναι να γίνει εκτίµηση των διαφορών 

ανάµεσα στα άτοµα που κατέχουν γνήσια απόλυτη ακοή και σε αυτούς που δεν 

κατέχουν αυτή την ικανότητα. Στον φυσιολογικό πληθυσµό τα βασικά 

χαρακτηριστικά στην ακουστική αντίληψη περιλαµβάνουν: την ένταση του ήχου, το 

τονικό ύψος (δια µέσου του τονοτοπικού µονοπατιού 2 ), την σχετική ακοή και την 

επεξεργασία χροιάς (δια µέσου του περιοδοτοπικού µονοπατιού 3 ). Το ακουστικό 

σύστηµα των κατόχων απόλυτης ακοής επίσης περιλαµβάνει έναν µηχανισµό που 

µεταφράζει τις επερχόµενες συχνότητες σε συγκεκριµένη κωδική θέση για τα 

διάφορα τονικά ύψη. Γι’ αυτό το λόγο, σε αυτά τα άτοµα, τα απόλυτα ερεθίσµατα 

κωδικοποιούνται σαν πρόσθετα βασικά χαρακτηριστικά της ακουστικής αντίληψης. 

                                                
2 Περιοχή που ενεργοποιείται µε συγκεκριµένα τονικά ύψη. 
3 Περιοχή που ενεργοποιείται µε το συχνοτικό άθροισµα, το οποίο µε τη σειρά του δίνει τη χροιά. 
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Η επίδοση των ατόµων αυτής της οµάδας θα πρέπει να ταιριάζει µε την πρόβλεψη της 

έµφυτης θεωρίας: η αναγνώριση της συχνότητας του ερεθίσµατος θα είναι άµεση και 

ανεξάρτητη από προηγούµενες εµπειρίες ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα του 

ερεθίσµατος. Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι αυτή η απλή διαφορά εξηγεί την 

θεωρία του Bachem ότι οι µη – κάτοχοι απόλυτης ακοής εκτελούν τις αποστολές 

τονικής µνήµης χρησιµοποιώντας µόνο το τονικό ύψος, ενώ οι κάτοχοι απόλυτης 

ακοής κωδικοποιούν ταυτόχρονα το τονικό ύψος και το ηχόχρωµα. 

Ένα άλλο υποσύνολο κατόχων απόλυτης ακοής φαίνεται να έχει αυξηµένη 

την ικανότητα να αποµνηµονεύει και να ανακαλεί συνδεόµενα ακουστικά 

χαρακτηριστικά. Αυτά τα άτοµα αναγνωρίζουν ένα ερέθισµα συγκρίνοντας το 

εισερχόµενο σήµα µε παρόµοια σήµατα που επικαλούνται από τη µνήµη τους. Η 

σύγκριση αυτή εξαρτάται από τη διαφορετική χρήση των συστηµάτων δευτερεύουσας 

επεξεργασίας που βρίσκονται στα φυσιολογικά άτοµα. Ένα σύστηµα που είναι 

πιθανόν πολύ σηµαντικό, είναι αυτό που χρησιµοποιείται για την ερµηνεία της 

χροιάς. Η ικανότητα των ατόµων αυτών να επεξεργάζονται τη συχνότητα του 

ερεθίσµατος εξαρτάται κυρίως από τους περιοδοτοπικούς µηχανισµούς. Άλλοι 

ερευνητές, ωστόσο, (Langner et al., 1997) κατέληξαν στο ότι η χροιά ίσως να 

επεξεργάζεται πρωταρχικά ως µια φασµατική αναπαράσταση. Αν αυτό ήταν αλήθεια, 

τότε η αντίληψη τονικών υψών από αυτό το υποσύνολο ατόµων που κατέχουν 

απόλυτη ακοή θα βασιζόταν πρωταρχικά σε τονοτοπικές πληροφορίες και θα ήταν 

σχετικά ανεξάρτητη από την περιοδοτοπική κωδικοποίηση. Μια τρίτη πιθανότητα 

είναι ότι η εξαγωγή τονικών πληροφοριών λαµβάνει χώρα σε ένα υψηλότερο επίπεδο 

στο µονοπάτι: όταν αναγνωρίζεται το ερέθισµα απορρέουν από την επεξεργασία των 

συνδέσεων τα χαρακτηριστικά. Είναι πολύ πιθανό ότι ο κρίσιµος µηχανισµός 

βρίσκεται σε ένα σηµείο όπου οι χρονικές και φασµατικές (συχνοτικές) σειρές έχουν 
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ήδη ολοκληρωθεί σε νέα ενότητα. Πέρα από την ακριβή θέση στο µονοπάτι, όλες οι 

πιθανότητες συγκρατούν κοινή την θεµελιώδη άποψη της θεωρίας αυτής: ότι δηλαδή 

οι κάτοχοι ηµι – απόλυτης ακοής έχουν αυξηµένη την ικανότητα να αποσπούν 

πληροφορίες απόλυτης ακοής από συστήµατα που κανονικά χρησιµοποιούνται για να 

επεξεργάζονται άλλα βασικά ακουστικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, επειδή η  

επαναλαµβανόµενη έκθεση σε συγκεκριµένες συνδέσεις των χαρακτηριστικών 

αυξάνει την πιθανότητα αναγνώρισης των ίδιων συνδέσεων σε µελλοντικές 

αναπαραστάσεις, η απόδοση αυτών των ατόµων είναι στενά συνδεδεµένη µε την 

ένταση και τη φύση της εκπαίδευσης. 

Από τα παραπάνω, ίσως κάποιος να πιστέψει ότι µια τέτοια ικανότητα που 

µπορεί να αποκτηθεί είναι παρούσα σε διάφορους βαθµούς σε όλο τον πληθυσµό. Πιο 

απλά, αυτή η µορφή επεξεργασίας µπορεί να εξηγήσει γιατί τα φυσιολογικά άτοµα 

τείνουν να ανακαλούν µε εκπληκτική ακρίβεια την συχνότητα της πρώτης νότας 

δηµοφιλών τραγουδιών (Levitin, 1994˙ Halpern, 1989˙ Schellenberg και Trehub, 

2003). Όµοια, είναι γνωστό ότι οι οργανοπαίχτες µορφοποιούν µια ισχυρή τονική 

µνήµη της συχνότητας στην οποία κουρδίζουν το όργανό τους (πχ. ένας βιολιστής 

ανακαλεί την συχνότητα του Λα – 440Hz). Σε µία πιο ακραία περίπτωση, αυτό θα 

µπορούσε να εξηγήσει γιατί υψηλά εκπαιδευµένοι πιανίστες µαθαίνουν να 

αναγνωρίζουν κάθε νότα που παίζεται στο πιάνο, αλλά δυσκολεύονται να  

αναγνωρίσουν νότες µε άγνωστη χροιά. Μεγάλο µέρος της βιβλιογραφίας που 

υποστηρίζει την θεωρία της πρώιµης µάθησης για την απόκτηση απόλυτης ακοής θα 

µπορούσε εύκολα να ερµηνευτεί µέσα σε αυτό το θεµελιώδες πλαίσιο. Αυτό που 

µένει να εξεταστεί τώρα είναι αν κάποια άτοµα είναι προδιατεθειµένα, από την 

ιδιότητα ενός έµφυτου νευροφυσιολογικού µηχανισµού, στο να είναι καλύτερα σε µία 

τέτοια χαρακτηριστική ολοκλήρωση ή αν αυτό είναι απλά αποτέλεσµα εξάσκησης. 
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1.8  Προβλήµατα – Άλλα είδη απόλυτης ακοής. 

  

Παρόλο που παρατηρήθηκε πως µεγάλοι µουσικοί εκτελεστές ήταν κάτοχοι 

απόλυτης ακοής, η τελευταία δεν συνοδεύεται απαραίτητα από µεγάλη εκτελεστική ή 

άλλη ικανότητα. Για παράδειγµα κάτοχοι απόλυτης ακοής κάνουν συχνά λάθη 

οκτάβας, ιδιαίτερα όταν εµπλέκονται διαφορετικά µουσικά όργανα (Bachem, 1937; 

Carroll, 1975˙ Lockhead και Byrd, 1981˙ Miyazaki, 1988, 1989˙ Rakowski και 

Morawska-Bungeler, 1987˙ Takeuchi και Husle, 1993). Συχνό είναι επίσης το 

φαινόµενο κάτοχοι απόλυτης ακοής, µεγάλοι σε ηλικία, να χάνουν την ακρίβειά τους 

κατά ένα ή δύο ηµιτόνια ( Ward και Burns, 1982). 

            Φαίνεται πως το πιάνο παίζει πολύ µεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη απόλυτης 

ακοής, µιας και οι περισσότεροι κάτοχοι της αναγνωρίζουν τον ήχο του καλύτερα από 

άλλους (Baharloo et al., 1998˙ Lockhead και Byrd, 1981˙ Miyazaki, 1989). Για την 

ακρίβεια, βρέθηκε ότι οι κάτοχοι απόλυτης ακοής ξεχωρίζουν πιο εύκολα και 

γρήγορα τα άσπρα πλήκτρα του πιάνου από τα µαύρα (Miyazaki, 1989, 1990˙ 

Takeuchi και Husle, 1991), ίσως επειδή τα άσπρα πλήκτρα τους είναι οικεία λόγω της 

συχνής χρήσης τους αλλά και της εύκολης ονοµασίας (σε σχέση µε τα µαύρα). Εδώ 

θα πρέπει να σηµειωθεί πως τα περισσότερα από τα άτοµα που υποβλήθηκαν σε αυτά 

τα τεστ είχαν αν όχι κύριο, δεύτερο όργανο το πιάνο. 

            Ο Bachem (1937) έκανε έναν διαχωρισµό ανάµεσα στην γνήσια απόλυτη 

ακοή, που ο κάτοχός της διακρίνει όλο το φάσµα των συχνοτήτων και την ψευδο-

απόλυτη ακοή. Ο κάτοχος της τελευταίας βασίζεται σε άλλα χαρακτηριστικά του 

φθόγγου για να τον αναγνωρίσει. Για παράδειγµα όταν κάποιος παίζει πιάνο ή βιολί 

και συσχετίζει την θέση του χεριού µε το τραγούδι των αντίστοιχων φθόγγων, όπως 

στη µέθοδο Kodaly (Brown, 1987) µπορεί να κωδικοποιήσει τα διάφορα τονικά ύψη 

και να έχει σωστές τονικές αποκρίσεις. Επιπλέον, όταν κάποιος ακούει κάποια 
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συγκεκριµένη συχνότητα (π.χ. Λα, 440Hz) και µε βάση αυτή βρίσκει και τις 

υπόλοιπες συχνότητες, θεωρείται πως κατέχει ηµι-απόλυτη ακοή (Levitin, 2005). Η 

συχνότητα αυτή είναι συνήθως η κύρια νότα χορδίσµατος του µουσικού τους 

οργάνου. Επίσης βρέθηκε πως οι κάτοχοι απόλυτης ακοής δίνουν πιο αξιόπιστες 

απαντήσεις όταν ο ήχος προέρχεται από το κύριο όργανό τους (Lockhead και Byrd, 

1981), καταδεικνύοντας πως υπάρχει µια εσωτερική σχέση µεταξύ του τονικού ύψους 

και της χροιάς. Τέλος, υπάρχει µία οµάδα ανθρώπων που συσχετίζει τα διάφορα 

τονικά ύψη µε χρώµατα και όχι µε τις γνωστές ονοµασίες τον φθόγγων (Deutsch, 

1988, 2002˙ Levitin, 1994, 1999). 

  

  

1.9  Πόσο σηµαντική είναι η απόλυτη ακοή για τη µουσική πράξη 

 

Παρόλο που οι κάτοχοι απόλυτης ακοής θεωρούνται, όπως προαναφέρθηκε, 

ως µουσικοί µε εξαιρετικό και πολύ εντυπωσιακό ταλέντο, υπάρχει αρκετός 

σκεπτικισµός σχετικά µε τη χρησιµότητά της στη µουσική πράξη και δηµιουργία 

(Βρακά, 2006). Ποια µπορεί να είναι τα οφέλη από την ικανότητα να αναγνωρίζει 

κανείς απόλυτα µεµονωµένα τονικά ύψη; Ίσως στα πλαίσια της ατονικής µουσικής η 

κατοχή της ιδιότητας να είναι κάτι πολύ βοηθητικό όµως η µουσική, ειδικά της 

ευρωπαϊκής κλασικής παράδοσης, ασχολείται κυρίως µε το συνδυασµό ήχων. 

Ο Miyazaki πάνω σε αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά (1992: 415):  

«Είναι ξεκάθαρο πως όχι η απόλυτη αλλά η σχετική ακοή – η 
σχέση του τονικού ύψους µεταξύ των µουσικών φθόγγων – είναι 
απαραίτητη στη µουσική. Η απόλυτη ακοή έχει κάποιο νόηµα 
όταν χρειάζεται να προσδιορίσουµε το τονικό κέντρο αναφοράς, 
και από εκεί και πέρα η µουσική συνθέτεται εξολοκλήρου µε 
βάση τη σχετική ακοή. Για αυτό το λόγο, µπορούµε να πούµε ότι 
η απόλυτη ακοή δεν είναι απαραίτητη για τη µουσική και µπορεί 
ακόµα και να δηµιουργήσει προβλήµατα σε κάποιες 
περιπτώσεις».  
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Κεφάλαιο 2 
 
Προσχολική µουσική εκπαίδευση και εµφάνιση 
απόλυτης ακοής 

 
 

 
 
2.1  Η σηµασία της πρώιµης – προσχολικής µουσικής εκπαίδευσης. 

 

Είναι φανερό ότι η µουσική εκπαίδευση παίζει κυρίαρχο ρόλο στην 

εκδήλωση της απόλυτης ακοής, αλλά είναι επίσης πολύ σηµαντικό αυτό να γίνει σε 

πολύ µικρή ηλικία (Miyazaki, 1988˙ Sergeant, 1969˙ Baharloo, 1998). Χωρίς την 

κατάλληλη εκπαίδευση πριν από µια συγκεκριµένη ηλικία, είναι αδύνατο κάποιος να 

αναπτύξει πραγµατική απόλυτη ακοή. Η εκπαίδευση µπορεί φυσικά να βελτιώσει τις 

επιδόσεις και στους κατόχους απόλυτης ακοής και σε αυτούς που δεν κατέχουν αυτή 

την ικανότητα, αλλά παρά την µεγάλη προσπάθεια και στις δύο κατηγορίες, δεν έχουν 

αναφερθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες πραγµατική απόλυτη ακοή αποκτήθηκε χωρίς 

µουσική εκπαίδευση σε µικρή ηλικία (Takeuchi και Hulse, 1994). 

Η µουσική εκπαίδευση σε µικρή ηλικία είναι µόνο ένα µέρος της ιστορίας, 

µιας και οι περισσότεροι που την έλαβαν σε µικρή ηλικία δεν ανέπτυξαν απόλυτη 

ακοή. Κάποιοι ερευνητές ισχυρίζονται ότι η φύση της εκπαίδευσης είναι σηµαντική, 

τονίζοντας το γεγονός ότι τα περισσότερα µουσικά συστήµατα κάνουν χρήση 

σχετικής ακοής, µια σχέση µεταξύ νοτών και συγκεκριµένων τονικών υψών. Για αυτό 

τον λόγο µαθαίνει κανείς να µεταφέρει µια µελωδία από µια τονικότητα σε µια άλλη, 

µαθαίνει για τις τονικές σχέσεις και όχι για τα τονικά ύψη αυτόνοµα. Άλλωστε η 

εµπειρία της επαφής µε διάφορα µουσικά όργανα ίσως να είναι επιβλαβής για την 

διαπίστωση της απόλυτης ακοής, αν για παράδειγµα το όργανο που χρησιµοποιεί 



25 

κάποιος δεν είναι καλά κουρδισµένο ή αν χρησιµοποιούσε πολλά όργανα για τα οποία 

κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι είναι κουρδισµένα στο ίδιο επίπεδο. Κάποιοι 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι όλοι είναι γεννηµένοι µε την ικανότητα να «µάθουν» την 

απόλυτη ακοή, αλλά αυτό χάνεται στους περισσότερους από εµάς εξαιτίας διαφόρων 

παραγόντων. Έρευνες σε βρέφη δείχνουν την ικανότητά τους να χρησιµοποιούν 

περισσότερο την απόλυτη από την σχετική επεξεργασία τονικών υψών (Saffran και 

Griepentrog, 2001), αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει η απόδειξη ότι όλα τα βρέφη 

γεννιούνται µε ένα µεγάλο αριθµό από έτοιµες κατηγορίες τονικών υψών. Προφανώς, 

οι περισσότεροι άνθρωποι θα µπορούσαν να αναπτύξουν απόλυτη ακοή αν τους 

δινόταν η κατάλληλη µουσική εκπαίδευση. Μερικά παιδιά είναι κάτοχοι απόλυτης 

ακοής παρόλο που χρησιµοποιούσαν ξεκούρδιστα πιάνα και άκουγαν τραγούδια σε 

πολλές τονικότητες και άλλα ποτέ δεν την ανέπτυξαν παρόλο που πήραν ειδική 

εκπαίδευση ώστε να συνδυάσουν τα τονικά ύψη µε τα ονόµατα των νοτών. Το είδος 

της εκπαίδευσης, άλλωστε, επηρεάζει (Gregersen et al., 2000), αλλά δεν µπορεί να 

έχει θετικά αποτελέσµατα για µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού. Για την ακρίβεια, 

αυτό που είναι αξιοσηµείωτο για την απόλυτη ακοή είναι ότι η ικανότητα αυτή 

αναπτύσσεται χωρίς σαφή κατάρτιση. Απλή έκθεση σε νότες και τα ονόµατά τους 

µπορεί να είναι επαρκής. Οι κάτοχοι της απόλυτης ακοής συχνά αναφέρουν ότι η 

ικανότητα τους αυτή ήρθε τόσο φυσικά που οι ίδιοι υπέθεταν ότι και ο υπόλοιπος 

πληθυσµός την είχε επίσης. 

Περιέργως, κάποιοι µουσικοί µε απόλυτη ακοή δυσκολεύονται να κάνουν 

σχετικές κρίσεις, προφανώς επειδή για αυτούς οι απόλυτες αξίες των νοτών είναι 

τόσο αξιοπρόσεκτες (Miyazaki, 2002). Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα προβάδισµα που 

αφορά την απόλυτη αναπαράσταση το οποίο µπορεί να επιβεβαιωθεί µε µία εργασία 

όπως η µεταφορά σε άλλη κλίµακα ενός µουσικού κοµµατιού. Έπειτα 
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δηµιουργούνται ερωτήσεις που αφορούν την φύση της εκπαίδευσης που έχουν λάβει 

αυτοί οι άνθρωποι και τις αλληλεπιδράσεις µε την ανάπτυξη κατηγοριών. Για να 

διαλευκανθούν αυτά τα ερωτήµατα, χρειάζονται συστηµατικές και µακροχρόνιες 

έρευνες στις οποίες το είδος της εκπαίδευσης θα µπορεί να χειρίζεται επιδέξια ώστε 

να αποτιµηθούν οι επιδράσεις της στην απόκτηση της απόλυτης και σχετικής ακοής. 

Αντί να ρωτάµε ποιο είδος εκπαίδευσης είναι κατάλληλο, µια πιο καίρια 

ερώτηση είναι ποια νευρικά επακόλουθα είναι υπεύθυνα για αυτή την αρκετά 

σταθερή αναπτυξιακή εξέλιξη. Η επιστήµη των νεύρων έχει εξετάσει παραδείγµατα 

νευροαναπτυξιακών διαδικασιών όπου µια κρίσιµη περίοδος είναι απαραίτητη για να 

εκδηλωθεί αυτή η ικανότητα. Μια ανάλογη κατάσταση αφορά τα δίγλωσσα παιδιά. 

Ίσως να υπάρχει ξεχωριστή αναπτυξιακή φάση νευρικής δραστηριότητας που 

σχετίζεται µε γενετικά ή περιβαλλοντικά γεγονότα. ∆εν είναι γνωστό εάν µια 

παρόµοια επεξεργασία συµβαίνει στην απόλυτη ακοή ή όχι, αλλά φαίνεται ότι το 

φαινόµενο της απόλυτης ακοής θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να αντιληφθεί 

κανείς γνωστικές λειτουργίες και διάφορες νευρικές αναπτύξεις αν πρώτα 

σταθµίστούν δύο πράγµατα: η γενετική της βάση και το νευρικό της υπόστρωµα. 

 

 

2.2  Τι είναι η κρίσιµη περίοδος και ποιά η επίδρασή της στην απόκτηση 

απόλυτης ακοής 

 

Η κρίσιµη περίοδος ορίζεται ως η ηλικία κατά την οποία ένα συγκεκριµένο 

είδος εµπειρίας έχει πολύ πιο αποφασιστική επίδραση στην ανάπτυξη µιας 

συµπεριφοράς ή ικανότητας απ’ ό,τι θα είχε σε κάποια άλλη στιγµή (Bialy, Brier, 

Symons και Littman, 2001). 
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Η διάκριση των συχνοτήτων στους ανθρώπους φτάνει σε ικανοποιητικό 

επίπεδο κατά το πρώτο στάδιο ανάπτυξης (Jensen και Neff, 1993˙ Maxton και 

Hochberg, 1982), και εµφανίζεται πρώτα για τις υψηλές συχνότητες και αργότερα για 

τις χαµηλές (Oslo, 1984˙ Oslo, Koch και Helping, 1987). Τα βρέφη συνδυάζουν 

συχνότητες µέσα σε ένα σύνθετο τονικό περιβάλλον από την ηλικία των 7 µηνών 

(Clarkson και Clifton, 1985; Clarkson, Clifton και Perris, 1988), αλλά δεν υπάρχει 

απόδειξη ότι το ίδιο ισχύει για µικρότερες ηλικίες (Bundy, Colombo και Singer, 

1982). Το γεγονός ότι βελτίωση στην φασµατική επεξεργασία του ήχου µπορεί να 

εµφανιστεί για µεγάλη χρονική διάρκεια, υποδηλώνει την πιθανότητα µιας κρίσιµης 

περιόδου κατά την οποία φασµατικά αλλαγµένοι ήχοι (µε τη χρήση µετατροπιών και 

µεταφοράς) πρέπει να έχουν γίνει βίωµα ώστε να αναπτυχθεί η τονική αντίληψη. 

Ένας αριθµός από έρευνες έχουν αποδείξει ότι η ανάπτυξη των τονοτοπικών 

χαρτών, βασίζεται στην εµπειρία ήχων µε µεγάλο φασµατικό πρότυπο σε µικρή 

ηλικία (Weinberger, 2004). Την ίδια στιγµή µεγάλος βαθµός ευπλαστότητας 

παραµένει και στους ενήλικες. Μπορεί συνεπώς να διαπιστωθεί κάποια ευαισθησία 

σε συγκεκριµένες συχνότητες αλλά και ένας βαθµός αναδιοργάνωσης που εξαρτάται 

από την σχέση συµπεριφοράς και ερεθισµάτων (Rostenkowski, Than και Weinberger, 

2002).   

Υπάρχει ένας αριθµός πιθανών εξηγήσεων για τον µηχανισµό µε τον οποίο 

µια κρίσιµη περίοδος τελειώνει. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι ο γενετικός 

κανονισµός επιτρέπει τις γρήγορες αλλαγές κατά την διάρκεια των πρώτων 

εβδοµάδων µετά την γέννηση, αλλά αυτή η καινούργια περίοδος ευπλαστότητας 

τελειώνει µέσα από αλλαγές στα επίπεδα των ρυθµιστικών εννοιών. Μία άλλη 

εξήγηση είναι ότι η οργάνωση που βασίζεται στην εµπειρία από µόνη της αρχίζει να 

χάνει την ευπλαστότητά της. Αυτή η αντίληψη είναι σύµφωνη µε την περιγραφή του 
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Waddington (1971) για το επιγενετικό τοπίο (δηµιουργία εγκεφαλικών συνδέσεων 

µέσω των εµπειριών) όπου όσο πιο νωρίς ξεκινήσει η ανάπτυξή του τόσο πιο πολλές 

επιλογές δηµιουργούνται. 

 

 

2.2.1  Κρίσιµες περίοδοι και σχετική ενάντια στην απόλυτη ακοή 
 

 
Ενώ οι κάτοχοι σχετικής ακοής έχουν κάποια πρόσβαση στη απόλυτη ακοή 

(Levitin, 1994) κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, η τελευταία είναι ποιοτικά 

διαφορετική από αυτή που έχουν οι κάτοχοι γνήσιας απόλυτης ακοής. Οι κάτοχοι 

σχετικής ακοής χρησιµοποιούν µηχανική µνήµη για το πώς να παράγουν, για 

παράδειγµα, την αρχική νότα ενός γνωστού τραγουδιού (Halpern, 1989). Έτσι λοιπόν, 

έπειτα από επαναλαµβανόµενη έκθεση σε ένα τραγούδι που βρίσκεται πάντα στο ίδιο 

τονικό επίπεδο, οι κάτοχοι σχετικής ακοής πέτυχαν ποσοστό 58% σωστών 

απαντήσεων (το 50% βασιζόταν στην τύχη) στο να γνωρίζουν αν το τραγούδι 

ακούγεται στην αρχική του τονικότητα ή αν έχει µεταφερθεί κατά ένα ηµιτόνιο 

(Schellenberg και Trehub, 2003). Για αυτό τον λόγο οι κάτοχοι σχετικής ακοής έχουν 

κάποια περιορισµένη πρόσβαση στην απόλυτη ακοή, αλλά δεν έχουν τις ίδιες 

δυνατότητες µε τους κατόχους απόλυτης ακοής. 

Η υπόθεση που αφορά τις κρίσιµες περιόδους πρέπει να εξηγήσει γιατί, ακόµα 

και µε την ίδια µουσική εµπειρία, µόνο λίγοι αναπτύσσουν απόλυτη ακοή. Μία 

πιθανή απάντηση είναι ότι µερικοί άνθρωποι έχουν γενετική προδιάθεση στο να 

αναπτύξουν απόλυτη ακοή, η οποία έρχεται στην επιφάνεια αφού λάβουν την 

κατάλληλη µουσική εκπαίδευση (ή εµπειρία) πριν το τέλος της κρίσιµης περιόδου, 

κάπου στην ηλικία των 6 ετών. Πράγµατι, οικογένειες που έχουν µελετηθεί σε ένα 
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µουσικό περιβάλλον, έχουν δείξει ότι περιέχουν γενετικό συστατικό που επιδρά στην 

απόκτηση απόλυτης ακοής. 

Υπάρχουν πολλές πιθανές εξηγήσεις για τον λόγο που η απόλυτη ακοή 

αναπτύσσεται σε µικρό ποσοστό του συνολικού πληθυσµού. Παρακάτω, 

παρουσιάζονται οι 4 κύριες θεωρίες που δίνουν την απάντηση στο παραπάνω 

ερώτηµα: 

� Η πρώτη είναι η θεωρία της µάθησης, όπου η απόλυτη ακοή 

«µαθαίνεται» κατά την διάρκεια της κρίσιµης περιόδου, η οποία 

αναφέρεται ως την ηλικία των 6 ετών. Παρόλα αυτά, ενώ αυτή η 

θεωρία είναι σύµφωνη µε τη συσχέτιση της προσχολικής µουσικής 

εκπαίδευσης µε την απόλυτη ακοή και µε την δυσκολία «εκµάθησης» 

της απόλυτης ακοής κατά την ενήλική ζωή, είναι δύσκολο να δοθεί µία 

εξήγηση για τον λόγο που τα παιδιά που µελετούν µουσική από µία 

πολύ µικρή ηλικία δεν αναπτύσσουν απόλυτη ακοή. Μια πρόσφατη 

έρευνα σε µικρούς µαθητές της µεθόδου Suzuki, έδειξε ότι παρόλο που 

τα µικρά παιδιά ήταν αρκετά συνεπή στο τονικό ύψος στο οποίο 

τραγουδούσαν τα µουσικά κοµµάτια που έπαιζαν στο βιολί, το τονικό 

ύψος στο οποίο τραγουδούσαν δεν ταίριαζε µε το τονικό ύψος στο 

οποίο τα µουσικά κοµµάτια παίζονταν στο όργανο (Saah και Marvin, 

2004), πράγµα που δείχνει ότι η συνέπεια στο τονικό ύψος της 

τραγουδιστικής απόδοσης βασίζεται περισσότερο στην µηχανική 

µνήµη, παρά στη αντιληπτική κωδικοποίηση. 

� Μια δεύτερη εξήγηση είναι ότι η απόλυτη ακοή είναι λίγο – πολύ 

γενετικά αποφασισµένη και δίνοντας µια κανονική ακουστική 

διέγερση, χωρίς κάποια ιδιαίτερη µουσική εκπαίδευση πριν την 



30 

κρίσιµη περίοδο, η απόλυτη ακοή θα αναπτυχθεί µε µία ιδιαίτερη 

γενετική σύνθεση. Θα αναφερόµαστε σ’ αυτή την θεωρία ως η 

γενετική εξήγηση. Αυτή η θεωρία θα πρέπει να εξηγήσει γιατί η 

απόλυτη ακοή είναι συνδεδεµένη µε την προσχολική µουσική 

εµπειρία. Μία πιθανή απάντηση είναι ότι οι κάτοχοι απόλυτης ακοής 

έλκονται από την µουσική σε µικρή ηλικία, µια έλξη που γίνεται 

αντιληπτή από τους γονείς και οδηγεί στο να ξεκινήσουν τα παιδιά 

µουσικά µαθήµατα. Σύµφωνη µε την γενετική εξήγηση είναι η 

πιθανότητα να υπάρχουν άνθρωποι χωρίς µουσική εκπαίδευση που 

παρόλα αυτά έχουν απόλυτη ακοή, µια ικανότητα όµως που παραµένει 

άγνωστη µιας και η απόλυτη ακοή είναι τυπικά η ικανότητα να 

ονοµάζει κάποιος τις νότες ή να αναπαράγει νότες που του ζητούνται 

ονοµαστικά, πράγµα που δεν µπορούν να κάνουν όσοι δεν γνωρίζουν 

τα ονόµατα των νοτών. Πράγµατι, τέτοιες περιπτώσεις ατόµων έχουν 

αναφερθεί (Ross, Olson και Gore, 2002). Παρόλο που αυτά τα άτοµα 

είχαν ελάχιστη µουσική εκπαίδευση και δεν γνώριζαν τα ονόµατα των 

νοτών, µπορούσαν να θυµούνται µεµονωµένα τονικά ύψη µέσα σε 

σειρές από ανάµεικτους τόνους πολύ καλύτερα από τους κατόχους 

σχετικής ακοής, και η επίδοσή τους δεν ξεχώριζε από αυτή των 

τελευταίων.  

� Η τρίτη πιθανότητα είναι η εξήγηση της αλλαγής κατά την ωρίµανση. 

Σύµφωνα µε αυτή την εξήγηση, όλοι γεννιούνται µε απόλυτη ακοή, 

όµως στην πορεία οι περισσότεροι καθώς ωριµάζουν αλλάζουν και 

επεξεργάζονται πλέον τα τονικά ύψη σχετικά (Crozier, 1997; Saffran 

και Griepentrog, 2001˙ Sergeant και Roche, 1973˙ Takeuchi και Husle, 
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1993). Συγκεκριµένα, ως βρέφη και µικρά παιδιά µαθαίνουµε να 

λύνουµε σταθερά προβλήµατα όπως η αναγνώριση λέξεων από 

διαφορετικούς οµιλητές (Jusczyk, Pisoni και Mullennix, 1992) και 

µελωδίες από διαφορετικούς τραγουδιστές. Στην συνέχεια όµως 

αλλάζουµε και επεξεργαζόµαστε όχι πλέον τα απόλυτα αλλά τα 

σχετικά χαρακτηριστικά του λόγου και της µουσικής. Σύµφωνα µε την 

εξήγηση της αλλαγής κατά την ωρίµανση, αυτή η αλλαγή από την 

απόλυτη στην σχετική επεξεργασία για τις πληροφορίες που αφορούν 

το τονικό ύψος σταµατά από την µουσική εκπαίδευση, η οποία δίνει 

έµφαση στην συσχέτιση των ονοµάτων των νοτών µε συγκεκριµένα 

τονικά ύψη. Για αυτό τον λόγο θεωρείται ότι η µάθηση διασπά την 

διαδικασία της ωρίµανσης και παρατείνει την απόλυτη ακοή. Ωστόσο 

η εξήγηση της αλλαγής κατά την ωρίµανση πρέπει να αποσαφηνίσει 

γιατί αυτή η αλλαγή διασπάται µόνο σε µερικά από τα παιδιά που 

έλαβαν προσχολική µουσική εκπαίδευση, αν και µια γενετική 

προδιάθεση είναι προφανώς ο πιο πιθανός υποψήφιος. Για αυτό τον 

λόγο η πιο εύλογη ερµηνεία της αλλαγής κατά την ωρίµανση 

περιλαµβάνει την αλληλεπίδραση γενετικών και εµπειρικών 

παραγόντων. 

� Η τελευταία πιθανή εξήγηση περιλαµβάνει επίσης την αλληλεπίδραση 

µεταξύ γονιδίων και εµπειρίας, αλλά σε αυτή την περίπτωση, 

θεωρείται ότι τα βρέφη έρχονται στην ζωή ως κάτοχοι σχετικής ακοής. 

Η απόλυτη ακοή αναπτύσσεται έπειτα σε µερικά άτοµα, χάρη σε µια 

γενετική προδιάθεση να εστιάζουν σε συγκεκριµένα παρά σε γενικά 

χαρακτηριστικά των ερεθισµάτων σε συνύπαρξη µε συγκεκριµένη 
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µουσική εµπειρία κατά την προσχολική περίοδο. Θα αναφερόµαστε σε 

αυτή ως την εξήγηση της αλληλεπίδρασης. 

Τα παραπάνω στοιχεία δεν υποστηρίζουν ούτε την απόλυτα γενετική ούτε την 

απόλυτα εµπειρική εξήγηση, άρα η κύρια ερώτηση αφορά την φύση της γενετικής και 

εµπειρικής αλληλεπίδρασης. Ένα από τα πιο θεµελιώδη ερωτήµατα για την αντίληψη 

αυτής της αλληλεπίδρασης είναι αν τα βρέφη έρχονται στην ζωή ως κάτοχοι σχετικής 

ακοής και µόνο λίγα αποκτούν απόλυτη ακοή, πριν από την κρίσιµη περίοδο (περίπου 

στα 6 χρόνια), ή αν έρχονται ως κάτοχοι απόλυτης ακοής και µόνο λίγα δεν 

καταφέρνουν να κάνουν την αλλαγή προς την σχετική ακοή. Για να γίνει αποτίµηση 

του ποιά από αυτές τις υποθέσεις είναι σωστή, θα πρέπει πρώτα να γίνει  

διασαφήνιση του εάν τα βρέφη είναι αρχικά κάτοχοι σχετικής ή απόλυτης ακοής. 

Οι µοναδικές έρευνες που έχουν γίνει σε βρέφη για να διαπιστωθεί εάν είναι 

κάτοχοι σχετικής ή απόλυτης ακοής, αφορούν βρέφη από 6 µηνών και πάνω. Σε µία 

σειρά από έρευνες, η Sandra Trehub και οι συνεργάτες της (Cohen, Thorpe και 

Trehub, 1987˙ Trainor και Trehub, 1992˙ Trehub 2001˙ Trehub και Trainor, 1993) 

απέδειξαν ότι τα βρέφη επεξεργάζονται σχετικά τα τονικά ύψη στην άµεση µνήµη. 

Όταν δύο µελωδίες παρουσιάζονται η µία µετά την άλλη, τα βρέφη δεν 

δυσκολεύονται να βρουν αν οι δύο µελωδίες είναι ίδιες ή διαφορετικές, ακόµη και 

όταν οι µελωδίες µεταφέρονται σε άλλες κλίµακες. Για αυτό τον λόγο, τα βρέφη 

µπορούν να συγκρίνουν τα διαστήµατα ανάµεσα στους τόνους ακόµη και όταν τα 

απόλυτα διαστήµατα αλλάζουν (εξαιτίας της µεταφοράς). Τα βρέφη µπορούν να 

διακρίνουν πότε µια µελωδία µεταφέρεται σε µία διαφορετική τονική έκταση, όταν το 

χρονικό διάστηµα µεταξύ των συγκρίσιµων µελωδιών είναι µικρό, αλλά 

επεξεργάζονται τις αυθεντικές και µεταφερόµενες µελωδίες ως ισότιµες, όταν το 

διάστηµα µεταξύ τους είναι µεγαλύτερο (Trehub, Bull και Thorpe, 1984), πράγµα που 
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δείχνει ότι τα βρέφη χρησιµοποιούν έναν σχετικό και όχι απόλυτο τονικό κώδικα για 

να αποθηκεύουν τις µελωδίες στην µακροπρόθεσµη µνήµη.  

Από την άλλη, χρησιµοποιώντας στατιστικά στοιχεία, δύο άλλες µελέτες 

(Saffran, 2003˙ Saffran και Griepentrog, 2001) ανέφεραν ότι τα βρέφη 

επεξεργάζονται τα τονικά ύψη απόλυτα και όχι σχετικά. Ωστόσο, αυτές οι έρευνες, 

υποφέρουν από µεθοδολογική διατύπωση και µπορεί να ερµηνευθούν σαν να 

δείχνουν ότι τα βρέφη πράγµατι κατέχουν σχετική ακοή. Έχει επίσης αναφερθεί ότι 

τα βρέφη προτιµούν να ακούν ένα τραγούδι πάντα στην ίδια τονικότητα κατά την 

εξοικείωση σε σύγκριση µε την εκτέλεση του τραγουδιού σε νέες τονικότητες 

(Volkova, Trehub και Schellenberg, 2004). Εντούτοις, όταν ένας τραγουδιστής 

αλλάζει την τονικότητα, η χροιά και η ποιότητα της φωνής του αλλάζουν επίσης. Τα 

βρέφη έχει αποδειχθεί ότι θυµούνται φωνές για τουλάχιστον δύο εβδοµάδες (Jusczyk, 

Hohne, Jusczyk και Reddens, 1993) και χροιές οργάνων για αρκετές ώρες (Trainor, 

Wu και Tsang, 2004). Είναι πιθανό, εποµένως, ότι τα βρέφη ανταποκρίνονται στην 

χροιά και όχι στο απόλυτο τονικό ύψος. 

Ο Trainor και οι συνεργάτες του σκέφτηκαν ότι ένα καλό τεστ για το αν τα 

βρέφη κωδικοποιούν τονικές σχέσεις στην µακροπρόθεσµη µνήµη τους, θα 

περιλάµβανε µία µεγάλη καθυστέρηση µεταξύ της εξοικείωσης και του τεστ ώστε να 

µην υπάρχει σύγχυση ανάµεσα στην σχετική και την απόλυτη ακοή. Αρχικά 

επαλήθευσαν ότι τα βρέφη που άκουγαν το ένα ή δύο παλιά αγγλικά παραδοσιακά 

τραγούδια που παίζονταν στο πιάνο του σπιτιού για 7 µέρες, µπορούσαν να θυµηθούν 

την µελωδία (Trainor et al., 2004). Ειδικά, κατά την 8η µέρα, παρατήρησαν ότι τα 

βρέφη προτιµούσαν να ακούν την µελωδία µε την οποία είχαν οικειοποιηθεί. Οι 

Planting και Trainor εξέτασαν έπειτα για σχετική τονική κωδικοποίηση διεξάγοντας 

το ίδιο πείραµα, έχοντας όµως µεταφέρει τις µελωδίες µια 5η ή 4η αυξηµένη πάνω ή 
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κάτω. Παρόλο που η µελωδία είχε µεταφερθεί, τα βρέφη έδειχναν µια ισχυρή 

προτίµηση προς την µελωδία αυτή, πράγµα που µας δείχνει ότι την αναγνώριζαν 

(παρόλο που είχε µεταφερθεί τονικά) και γι’ αυτό συµπεραίνει κανείς ότι 

επεξεργάζονται τα τονικά ύψη σχετικά. Από την άλλη, έπειτα από την οικειοποίηση 

όταν οι δύο µελωδίες εξετάζονταν µαζί (η µία που είχαν ακούσει αρχικά στο σπίτι και 

η άλλη που είχε µεταφερθεί τονικά) τα βρέφη δεν έδειχναν προτίµηση σε καµία από 

τις δύο. Αυτό καταδεικνύει ότι τα απόλυτα τονικά ύψη δεν είναι αξιοπρόσεκτα στα 

βρέφη κάτω από αυτές τις συνθήκες και ότι δεν θυµόταν τα τραγούδια µε αυτό τον 

τρόπο.  

Αυτή η ανασκόπηση καταδεικνύει ότι υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις, πως τα 

βρέφη προσλαµβάνουν και επεξεργάζονται τα τονικά ύψη και στην άµεση αλλά και 

στην µακροπρόθεσµη µνήµη. Από την άλλη δεν υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι τα 

βρέφη αποθηκεύουν απόλυτα τις τονικές πληροφορίες της µουσικής. Με βάση αυτά 

τα στοιχεία, είναι πιθανό ότι η εξήγηση της αλλαγής κατά την ωρίµανση, κατά την 

οποία η πλειοψηφία των βρεφών αλλάζει την τονική επεξεργασία από απόλυτη σε 

σχετική, είναι σωστή. Αν αυτό ισχύει, η αλλαγή πρέπει να γίνεται πριν από την ηλικία 

των 6 µηνών. Ωστόσο, αυτό δεν ταιριάζει µε την συσχέτιση µεταξύ απόλυτης ακοής 

και µουσικής εκπαίδευσης κατά την προσχολική περίοδο. Αυτά τα στοιχεία όµως, 

είναι σύµφωνα µε την εξήγηση της αλληλεπίδρασης, η οποία προτείνει ότι τα βρέφη 

επεξεργάζονται τα τονικά ύψη σχετικά και ότι ή απόλυτη επεξεργασία «µαθαίνεται» 

κατά την προσχολική ηλικία µε την βοήθεια της γενετικής προδιάθεσης και 

συγκεκριµένης µουσικής εκπαίδευσης. Είναι επίσης σύµφωνα µε την γενετική 

εξήγηση, που υποθέτει ότι η πλειοψηφία των βρεφών είναι κάτοχοι σχετικής ακοής 

από την αρχή, ενώ λίγοι είναι κάτοχοι απόλυτης ακοής. ∆εδοµένης της σπανιότητας 

της απόλυτης ακοής, οι ερευνητές πίστευαν ότι κανένα από τα βρέφη που έλαβαν 
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µέρος στο τεστ δεν θα ήταν κάτοχός της. Το γεγονός που υποστηρίζει την γενετική 

εξήγηση ενάντια στην εξήγηση της αλληλεπίδρασης, είναι ότι βρέθηκαν µερικά 

βρέφη, που αντίθετα µε την πλειοψηφία, εστίαζαν αρχικά στο απόλυτο τονικό ύψος 

της πληροφορίας. 

Εν συντοµία, είναι πιθανό ότι υπάρχει µια κρίσιµη περίοδος κατά την οποία 

αναπτύσσεται η απόλυτη ακοή, η οποία τελειώνει κάπου στην ηλικία των 6 ετών. 

Παρόλο που αυτή η κρίσιµη περίοδος κάνει αισθητή την παρουσία της σε όλα τα 

άτοµα, µόνο µερικοί που έχουν και γενετική προδιάθεση επεξεργάζονται τις 

πληροφορίες συγκεκριµένα και όχι γενικά. Τέλος, το να «µάθει» κάποιος την 

απόλυτη ακοή, ίσως να είναι δύσκολο να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία. 

 

 

2.2.2  Η υπόθεση της µη – µάθησης 

 

Ακόµη κι αν κάποιος δεχθεί την υπόθεση της κρίσιµης περιόδου για την 

συνειδητοποίηση της απόλυτης ακοής, αυτή από µόνη της δεν µπορεί να εξηγήσει 

γιατί µόνο λίγα από τα βρέφη την κατέχουν. Έτσι η υπόθεση της κρίσιµης περιόδου 

θα πρέπει να συµπληρωθεί µε την υπόθεση της µη – µάθησης. Αυτή η νέα υπόθεση, η 

οποία εµφανίστηκε τουλάχιστον ένα αιώνα πριν (Abraham, 1901), αποτελείται από 

δύο ξεχωριστά συστατικά. Το πρώτο συστατικό είναι η αναγκαιότητα κατάλληλης 

µουσικής εµπειρίας η οποία οδηγεί στην συνειδητοποίηση της απόλυτης ακοής, και 

το δεύτερο συστατικό είναι η παρουσία ακατάλληλων εµπειριών που οδηγούν στην 

καταστολή ή εξάλειψη της απόλυτης ακοής.  

Η έµφαση των ερευνών δόθηκε πιο πολύ στην απόκτηση παρά στην εξάλειψη 

της απόλυτης ακοής. Ωστόσο, αν λάβει κανείς υπόψιν τους φυσικούς παράγοντες 
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σύµφωνα µε τους οποίους η απόλυτη ακοή συνειδητοποιείται, τα δύο συστατικά της 

υπόθεσης της µη – µάθησης έχουν ήδη εφαρµοσιµότητα. 

Αν σκεφτεί κανείς το αρχικό συστατικό για τη µάθηση – η παρουσία 

κατάλληλων εµπειριών – ένα σοβαρό εµπόδιο στους φυσικούς παράγοντες 

παραµένει: η έλλειψη κοινού λεξιλογίου για να περιγραφεί το ακουστικό ερέθισµα. 

Ακόµη κι αν υιοθετηθεί η κυρίαρχη φόρµα µουσικής γλώσσας που βασίζεται στη 

σηµειογραφία της ∆υτικής µουσικής, χρησιµοποιείται ένα λεξιλόγιο, όπου ο βαθµός 

γραφής και ανάγνωσης παραµένει εξαιρετικά χαµηλός. 

Αν σκεφτεί κανείς το δεύτερο συστατικό για τη µη - µάθηση – η παρουσία 

ακατάλληλων εµπειριών – βρίσκει ότι η µουσική εκπαίδευση έχει κάποια στοιχεία 

που µπορούν να εξοντώσουν την απόλυτη ακοή. Αυτές οι απόψεις µπορούν να 

διακριθούν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη παρουσιάζει την αυξανόµενη µουσική 

παρεµπόδιση και η δεύτερη τις παραλλαγές – αποκλίσεις στην µουσική εκπαίδευση.  

Αρχικά, η απόκλιση στην µουσική εκπαίδευση και η παρεµπόδιση ίσως 

λειτουργούν έτσι ώστε να περιορίζουν την χρησιµότητα της απόλυτης ακοής και γι’ 

αυτό το λόγο οδηγούν στην καταστολή ή ακόµη και την εξάλειψή της. Η διατήρηση 

της αντιληπτικής σταθερότητας σε µία µελωδία παρά την µετατροπία, ή την 

µεταφορά και η διαφορά ανάµεσα σε αρµονικές λειτουργίες στην ίδια τονικότητα σε 

ένα τονικό κείµενο, είναι µόνο δύο παραδείγµατα από τα ενδεχόµενα µειονεκτήµατα 

στην ακρίβεια της απόλυτης ακοής καθώς η µουσική εµπειρία αυξάνεται (Miyazaki, 

1993). 

∆εύτερον, οι παραλλαγές – αποκλίσεις στην µουσική εκπαίδευση ίσως 

επιδρούν ενάντια στην έκφραση της απόλυτης ακοής. Οι συγκεκριµένες παραλλαγές 

που µπορεί να παρατηρήσει κανείς στη χρήση του Λα (440Hz), στη χρήση της 

γενικής εικόνας για το κούρδισµα των πληκτροφόρων, τη χρήση του κινητού Ντο και 
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του τονικού σολ – φα που διδάσκεται σε µικρά παιδιά και τη χρήση µεταφερόµενης 

σηµειογραφίας (αλλαγή τονικοτήτων) για τα ξύλινα και χάλκινα πνευστά, ίσως 

οδηγήσουν στην καταστολή, αν όχι στην εξάλειψη της απόλυτης ακοής (Crozier et 

al., 1976 – 1977). 

Για τους περισσότερους, φυσικά, η κρίσιµη περίοδος δεν  περιέχει σηµαντικές 

εκπαιδευτικές εµπειρίες ώστε να σχετίζεται µε την θεωρία της µη – µάθησης. Το 

γεγονός είναι ότι στο µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού, οι τονικές κρίσεις που 

κυριαρχούν είναι σχετικές και όχι απόλυτες. Αυτή η ερµηνεία υποδηλώνεται από τα 

συνολικά πρότυπα αναπαραγωγής και αναγνώρισης, µε την απόδοση των ατόµων σε 

προσχολική ηλικία να είναι σύµφωνη µε τις απόλυτες κρίσεις, ενώ η απόδοση των 

εφήβων χρησιµοποιεί στρατηγικές σχετικής κρίσης. Αυτή η ερµηνεία είναι επίσης 

σύµφωνη µε τη βιβλιογραφία που σχετίζεται µε την απόλυτη ακοή, η οποία 

υποστηρίζει ότι οι σχετικές αντιληπτικές κρίσεις επικρατούν σε σχέση µε τις 

απόλυτες καθώς έρχεται η ανάπτυξη του παιδιού (Takeuchi και Hulse, 1993). 

 

 

2.3  Άτοµα µε σύνδροµο Williams – τυφλοί – αυτιστικοί και η απόλυτη ακοή 

  

            Το σύνδροµο Williams είναι ένα σύνδροµο αναπτυξιακής καθυστέρησης. Τα 

άτοµα που εµφανίζουν αυτό το σύνδροµο είναι ιδιαίτερα κοινωνικά και 

παρουσιάζουν ανεπτυγµένες ικανότητες στο λόγο και τη µουσική. Έχει επίσης  

παρατηρηθεί ότι έχουν ιδιαίτερα καλή αίσθηση στον ρυθµό (Levitin και Bellugi, 

1998). Σύµφωνα µε ένα τεστ απόλυτης ακοής που πραγµατοποίησε ο Lenhoff (2001) 

σε 5 άτοµα µε σύνδροµο Williams αποδείχθηκε πως τα άτοµα αυτά είχαν ιδιαίτερα 

υψηλό ποσοστό επιτυχίας (97,5%), παρόλο που µόνο ένας από αυτούς είχε λάβει 

συστηµατική µουσική εκπαίδευση. Επειδή  το σύνδροµο Williams είναι σύνδροµο 
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αναπτυξιακής καθυστέρησης και τα άτοµα µε το σύνδροµο αυτό µπορούν να 

αναπτύξουν απόλυτη ακοή ανεξάρτητα µε το πότε ξεκίνησαν την συστηµατική τους 

µουσική εκπαίδευση, ενισχύεται η άποψη ότι η απόλυτη ακοή αναπτύσσεται σε 

συγκεκριµένα στάδια της ανάπτυξης του ανθρώπου και αν δεν ασκηθεί µέχρι µια 

συγκεκριµένη ηλικία, αναλαµβάνουν άλλες γνωστικές διεργασίες αντίληψης, οι 

οποίες ενισχύουν τη χρήση της σχετικής ακοής και εµποδίζουν την πιθανή εµφάνιση 

της απόλυτης ακοής (Levitin, 2005). 

Έρευνες µελετητών πάνω σε δείγµα τυφλών ατόµων έδειξαν ότι η απόλυτη 

ακοή συναντιέται σε αυτούς πολύ πιο συχνά από ότι σε άτοµα χωρίς προβλήµατα 

όρασης. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι στα τυφλά άτοµα ενισχύονται όλες οι άλλες 

αισθήσεις και ιδιαίτερα η ακοή. Για παράδειγµα, οι ερευνητές βρήκαν ότι τα τυφλά 

άτοµα έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν διάφορους ήχους µε πολύ µεγαλύτερη 

ακρίβεια από τα άτοµα χωρίς προβλήµατα όρασης (Rauschecker, 2001). O Bachem 

(1940) παρατήρησε ότι τα τυφλά άτοµα έχουν µεγαλύτερο ποσοστό απόλυτης ακοής 

από τα άτοµα χωρίς προβλήµατα όρασης και αρκετοί µετέπειτα ερευνητές το 

επιβεβαιώνουν. O Welch (1988) παρατήρησε ότι περισσότερα από τα µισά µικρά 

παιδιά του δείγµατός του, έδωσαν στοιχεία απόκτησης απόλυτης ακοής και 

υποστηρίζει ότι οι τυφλοί εµφανίζουν απόλυτη ακοή κατά 50 % περισσότερο από τα 

άτοµα χωρίς προβλήµατα όρασης (επίσης Revesz, 1953˙ Neal, 1983). Πρόσφατα ο 

Hamilton και οι συνεργάτες του ανέφεραν ότι το 58% των τυφλών µουσικών στην 

µελέτη του είχαν απόλυτη ακοή.  

           Ύστερα από τεστ σε άτοµα µε αυτισµό παρατηρήθηκε ότι στο θέµα της 

απόλυτης ακοής τα παιδιά µε αυτισµό σηµείωσαν σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό 

επιτυχίας από την οµάδα ελέγχου (Shah και Frith, 1983). Επιπλέον, ενήλικα άτοµα µε 

αυτισµό (Jolliffe και Baron-Cohen, 1997), όπως και γονείς παιδιών µε αυτισµό 
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(Baron-Cohen και Hammer, 1997),  απάντησαν σηµαντικά πιο γρήγορα από το δείγµα 

ελέγχου. Σηµαντικό στοιχείο είναι επίσης ότι τα αγόρια µε αυτισµό έδειξαν 

µεγαλύτερη  ικανότητα στην αναγνώριση τονικών υψών από το δείγµα ελέγχου σε 

µία καινοτόµα µελέτη όπου ο εξεταζόµενος ζευγαρώνει εικόνες ζώων µε διάφορα 

τονικά ύψη (Heaton et al., 1998). Επιπλέον, σε µία µουσική δραστηριότητα στην 

οποία ο ενήλικας συµµετέχων πρέπει να αποφασίσει αν δύο µελωδίες είναι ίδιες ή 

διαφορετικές, οι ενήλικες µε αυτισµό σηµείωσαν καλύτερα ποσοστά από το δείγµα 

ελέγχου (Mottron et al., 2000). Ενδιαφέρον έχει επίσης η παρατήρηση ότι το ταλέντο 

των περισσοτέρων ατόµων µε αυτισµό είναι η µουσική (Rimland και Fein, 1988). 

  

  

2.4  Οµιλία και απόλυτη ακοή 

 

          Έρευνες έχουν αποδείξει ότι το τονικό ύψος σχετίζεται µε την γλώσσα ή 

διάλεκτο στην οποία το άτοµο έχει εκτεθεί (Chalikia και Leinfelt, 2000˙ Chalikia, 

Miller και Vaid, 1999˙ Dawe, Platt και Welsh, 1998˙ Deutsch, 1991˙ Deutsch, 

Henthorn και Dolson, 2004˙ Giangrande, 1998˙ Ragozzine και Deutsch, 1994) και µε 

το τονικό φάσµα της φωνής του  (Deutsch, Henthorn και Dolson, 1999, 2004˙ 

Deutsch North και Ray, 1990). Με βάση τα παραπάνω η Deutsch (2002) διατύπωσε 

την υπόθεση ότι µία επιµέρους µορφή απόλυτης ακοής αναπτύσσεται για να 

εξυπηρετεί την οµιλία. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από την παρατήρηση ότι το 

τονικό φάσµα της φωνής σχετίζεται πιο πολύ µε την γλωσσική ταυτότητα του ατόµου 

παρά µε τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά όπως το ύψος, το βάρος, το µέγεθος του 

στήθους, την έκταση της φωνής κ.α. (Deutsch, Henthorn και Dolson, 2004˙ Dolson, 

1994). 
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           Με βάση τις έρευνες που αναφέρθηκαν πιο πάνω παρατηρούνται ακόµη δύο 

κοινά σηµεία µεταξύ απόλυτης ακοής και οµιλίας. Η ασυµµετρία του αριστερού 

ηµισφαιρίου του κροταφικού πεδίου σε σχέση µε το δεξί που δείχνει ότι η απόλυτη 

ακοή βοηθιέται, τουλάχιστον εν µέρει, από την περιοχή του εγκεφάλου που ετοιµάζει 

την επεξεργασία του λόγου (Keenan, Thangaraj, Halpern και Schlaug, 2001˙ Schlaug, 

2003˙ και Zatorre, Perry, Beckett, Westbury και Evans, 1998) και η κρίσιµη περίοδος 

που περιλαµβάνει την απόκτηση της οµιλίας και της γλώσσας από τη µία και την 

απόκτηση απόλυτης ακοής από την άλλη (Lennenberg, 1967). 

           Επιπλέον, όπως συµβαίνει µε την απόλυτη ακοή να µειώνονται οι πιθανότητες 

απόκτησής της µετά την ηλικία των 7, έτσι και µε τα άτοµα που έχουν κάποια βλάβη 

στο κέντρο οµιλίας τους, όσο µεγαλώνουν µειώνονται οι πιθανότητες να 

αποκατασταθεί η βλάβη (Βates, 1992˙ Dennis και Whitaker, 1976˙ Duchowney et al., 

1996˙ Varyha-Khadem, Carr, Isaacs, Brett, Adams και Mishkin, 1997˙ Woods, 1983). 

Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και µε τα δίγλωσσα παιδιά, που καθώς µεγαλώνουν 

χάνουν την αρχική τους ικανότητα να µαθαίνουν ταυτόχρονα δύο γλώσσες (Johnson 

και Newport, 1989˙ Newport, 1990˙ Newport, Bavelier και Neville, 2001˙ Oyama, 

1976). 

 

  

2.5  Τονικές γλώσσες και η απόλυτη ακοή 

 

           Η υπόθεση για την ύπαρξη συστήµατος διασύνδεσης µεταξύ απόλυτης ακοής 

και οµιλίας ενισχύεται ακόµη περισσότερο αν σκεφτούµε τι συµβαίνει στις τονικές 

γλώσσες, όπως τα Μανταρίνικα, τα Καντονέζικα, τα Ταϊλανδέζικα και τα 

Βιετναµέζικα. Σε αυτές τις γλώσσες οι λέξεις παίρνουν αυθαίρετα διαφορετικές 

σηµασίες ανάλογα µε το τονικό ύψος που προφέρονται. Για παράδειγµα, στα 
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Μανταρίνικα η λέξη "ma" σηµαίνει "µητέρα" στον πρώτο τόνο, "χασίς" στον δεύτερο 

τόνο, "άλογο" στον τρίτο τόνο και µία επίπληξη στον τέταρτο τόνο. Έτσι όταν 

κάποιος ακούει τη λέξη "ma" θα πρέπει να συνδυάσει τη λέξη µε το τονικό ύψος για 

να καταλάβει την έννοιά της. 

           Σε ένα νευρολογικό επίπεδο, φαίνεται πως η προσωδία και το συναίσθηµα 

επεξεργάζονται στο ηµισφαίριο του εγκεφάλου που δεν κυριαρχεί λειτουργικά για 

τους οµιλητές όλων των γλωσσών (Edmondson, Chan, Seibert και Ross, 1987˙ 

Gorelick και Ross, 1987˙ Hughes, Chan και Su, 1983˙ Ross, 1981˙ Tucker, Watson 

και Heilman, 1977). Αντίθετα, η διαδικασία των τονικών λέξεων φαίνεται να είναι 

λειτουργία του κυρίαρχου ηµισφαιρίου. Για παράδειγµα, η αναγνώριση τονικού 

ύψους έχει παρατηρηθεί ότι εξαφανίζεται σε αφασικούς µε ζηµιά στην αριστερή 

µεριά του εγκεφάλου που µιλούν Ταιλανδέζικα (Gandour και Dardarananda, 1983), 

Μανταρίνικα (Naeser και Chan, 1996) και ανατολικά Νορβηγικά (Moen και Sundet, 

1996). Επίσης, τα άτοµα που µιλούν Ταϊλανδέζικα εµφανίζουν καλύτερη ακοή από το 

δεξί αυτί (Van Lancker και Fromkin, 1973). Σε ένα τεστ που υποβλήθηκαν άτοµα που 

µιλούσαν Ταϊλανδέζικα φάνηκε ότι υπήρχε ενεργοποίηση στο αριστερό µέρος του 

εγκεφάλου. Όταν οι ίδιες λέξεις πέρασαν από φίλτρο που έκοβε τις υψηλές 

συχνότητες η ενεργοποίηση αυτή εξαφανίστηκε (Gandour, Wong και Hutchins, 

1998). 

Όπως φάνηκε πιο πάνω, στα άτοµα που µιλούν τονικές γλώσσες, όταν αυτά 

δέχονται ή παράγουν τονικά ύψη εµπλέκεται η λειτουργία του κυρίαρχου για την 

γλώσσα ηµισφαιρίου του εγκεφάλου τους. Επιπλέον, φαίνεται πολύ σηµαντική η 

κρίσιµη περίοδος για αυτά τα άτοµα όπου τα τονικά ύψη συσχετίζονται µε τα 

χαρακτηριστικά της οµιλίας (Doupe και Kuhl, 1999). Έτσι µπορεί κανείς να υποθέσει 

ότι εφόσον τα παιδιά αυτά από τη νηπιακή κιόλας ηλικία συσχετίζουν τα τονικά ύψη 
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µε τις διάφορες σηµασίες των λέξεων και χρησιµοποιούν το ισχυρό ηµισφαίριο του 

εγκεφάλου - που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι το αριστερό όπως και στα άτοµα 

µε απόλυτη ακοή - είναι πιο πιθανό στο µέλλον να αναπτύξουν απόλυτη ακοή.   
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Κεφάλαιο 3 
 
Ευπλαστότητα του εγκεφάλου και απόλυτη ακοή 
 
 
 
 
3.1  Νευροφυσιολογία της απόλυτης ακοής 

  

           Ψυχοφυσικά και Ψυχολογικά πειράµατα έδειξαν ότι υψηλά επίπεδα 

διεργασιών στον φλοιό του εγκεφάλου εµπλέκονται µε την αντίληψη του τονικού 

ύψους (Klein et al., 1984˙ Zattore et al., 1992, 1994). Πρόσφατες έρευνες µε τη χρήση 

της τοµογραφίας εκποµπής ποζιτρονίων σε µουσικούς µε και χωρίς απόλυτη ακοή 

έδειξαν ότι ανατοµική ασυµµετρία στο κροταφικό πεδίο ίσως να εµπλέκεται στην 

διαδικασία αντίληψης του τονικού ύψους (Schlaug et al., 1995). Το κροταφικό πεδίο 

έχει παρατηρηθεί πως στους περισσότερους ανθρώπους είναι σχετικά µεγαλύτερο 

στην αριστερή πλευρά (Geschwind και Levitsky, 1968). Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι 

στα άτοµα µε απόλυτη ακοή είναι σχετικά µεγαλύτερο από τα άτοµα χωρίς απόλυτη 

ακοή, άσχετα µε το αν είναι µουσικοί ή όχι (Schlaug et al., 1995). Σύµφωνα µε µία 

πρόσφατη έρευνα αυτή η ασυµµετρία του κροταφικού πεδίου στους κατόχους 

απόλυτης ακοής συµβαίνει εξαιτίας του ότι το κροταφικό πεδίο στο δεξί ηµισφαίριο 

είναι µικρότερο (Keenan et al., 2001). 

           Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι το αριστερό ηµισφαίριο είναι υπεύθυνο για 

την αναλυτική επεξεργασία των πληροφοριών, ενώ το δεξί ηµισφαίριο είναι υπεύθυνο 

για τη γενική - ολιστική διεργασία (Bever, 1980˙ Goldberg και Costa, 1981). Η 

απόκτηση απόλυτης ακοής περιορίζεται στην ηλικία ως και των 6 ετών, επειδή το 

αριστερό ηµισφαίριο αναπτύσσεται γρηγορότερα από το δεξί, από την ηλικία των 3 
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ως την ηλικία των 6 χρόνων (Thatcher et al., 1987). Επιπλέον, έρευνα σε εγκεφάλους 

ενηλίκων εντόπισε διαφορές σε µουσικούς και µη-µουσικούς (Elbert et al., 1995˙ 

Pantev et al., 1998˙ Schlaug et al., 1995). Τα αποτελέσµατα των ερευνών δείχνουν ότι 

η συµµετοχή τους σε µουσικές δραστηριότητες όσο ήταν παιδιά βοήθησε στη 

σχηµατική ανάπτυξη του εγκεφάλου. 

          Η πρόκληση για τους ερευνητές στην γνωστική νευροανατοµία είναι να 

ανακαλύψουν αν η ασυµµετρία στο αριστερό ηµισφαίριο του κροταφικού πεδίου 

στους κατόχους απόλυτης ακοής (Keenan et al., 2001˙ Schlaug et al., 1995) είναι 

απλά ένας δείκτης από ένα αναλυτικό γνωστικό στυλ ή τουλάχιστον να εντοπίσουν τι 

ρόλο παίζει το κροταφικό πεδίο στην αντίληψη του τονικού ύψους για τα άτοµα µε 

απόλυτη ακοή. Παρόλο που µία καθαρή εικόνα του πως η µουσική επεξεργάζεται 

µέσα στον εγκέφαλο δεν έχει ακόµα εµφανιστεί (Brust, 2001), οι ερευνητές - 

χρησιµοποιώντας πολλαπλές τεχνικές - έχουν βρει διαφορές ανάµεσα στους κατόχους 

απόλυτης ακοής και στους µη-κατόχους απόλυτης ακοής µουσικούς και µη-

µουσικούς (Barnea et al., 1994˙ Gordon, 1998˙ Hantz et al., 1992˙ Hirata et al., 1999˙ 

Katanoda et al., 2000˙ Klein et al., 1984˙ Wayman et al., 1992˙ Zattore et al., 1998). 

Οι κάτοχοι της απόλυτης ακοής έχουν νευροανατοµικές διαφορές σε σχέση µε 

τους µη κατόχους ειδικά σε θέµατα που αφορούν τα συστήµατα της κύριας µνήµης 

και της συνδετικής µνήµης (Zatorre, 2003), παρόλο που η αιτία και το αποτέλεσµα 

δεν έχουν ακόµα ανεξαρτητοποιηθεί. Όταν ακούν µια διαδοχή από τόνους σε 

µεταφορά οι µη κάτοχοι απόλυτης ακοής ενεργοποιούν την κύρια µνήµη (Fujioka & 

Trainor, in press˙ Shahin et al., in press), ενώ οι κάτοχοι απόλυτης ακοής φαίνεται να 

χρησιµοποιούν την µακροπρόθεσµη µνήµη (Hirose et al., 2002). Αυτό συµβαίνει 

πιθανόν επειδή οι κάτοχοι απόλυτης ακοής δεν χρειάζονται την κύρια µνήµη για να 

κρατήσουν µια νοερή αναπαράσταση της τονικής ενεργοποίησης. Μπορούν απλά να 
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κωδικοποιήσουν το τονικό ύψος και να το συσχετίσουν µε την λεκτική ταµπέλα 

(Zattore, 2003˙ Zattore και Beckett, 1989). 

Ανατοµικά, πεδία του δεξιού άνω κροταφικού φλοιού και του κροταφικού 

πεδίου είναι µικρότερα στους κατόχους απόλυτης ακοής απ’ ότι είναι στους µη 

κατόχους (Keenan et al., 2001˙ Zattore, 1998). Το ότι η απόλυτη ακοή είναι βασικά η 

ικανότητα να δίνει κάποιος ονοµασίες και όχι µια διαφορά στην αντίληψη όπως 

συχνά πιστεύεται, επεξηγείται µε δύο ευρήµατα. Πρώτον οι κάτοχοι απόλυτης ακοής 

όπως και οι µη κάτοχοι έχουν ισοδύναµες ικανότητες στα αντιληπτικά όρια που 

αφορούν τις διαφορές µεταξύ των τονικών υψών (Levitin, 2004). ∆εύτερον, οι 

κάτοχοι απόλυτης ακοής, όταν τους ζητούνται ονόµατα νοτών ή διαστήµατα, 

δείχνουν µια εστιακή ενεργοποίηση στον ύστερο νωτιαίο µετωπικό φλοιό (µια 

περιοχή που εµπλέκεται µε την υποθετική συσχετιζόµενη µάθηση), ενώ οι κάτοχοι 

σχετικής ακοής ενεργοποιούν αυτό το πεδίο µόνο όταν πρόκειται να ονοµάσουν 

διαστήµατα (Zattore et al., 1998). Έτσι λοιπόν, κάθε οµάδα, ονοµάζει αυτό το τονικό 

χαρακτηριστικό, ανακτώντας ένα νευρικό πεδίο µε γνωστή ανάµειξη στην 

ονοµατολογία, χωρίς σηµαντικές νευρικές διαφορές στον κύριο ακουστικό φλοιό 

(όπου τα τονικά ύψη επεξεργάζονται αρχικά). 

Ακολουθώντας τις εγκεφαλικές δραστηριοποιήσεις σε µουσικούς µη κατόχους 

απόλυτης ακοής κατά την διάρκεια µιας αποστολής που χρησιµοποιεί τονική µνήµη 

(Gaab et al., 2003) ανακαλύπτει κανείς ότι υπάρχει δραστηριοποίηση στον αριστερό 

άνω πλευρικό κροταφικό φλοιό, στο κροταφικό πεδίο και στα αµφίπλευρα νωτιαία 

µετωπικά πεδία (0-2’’ µετά το ερέθισµα). Έπειτα ακολουθεί η ενεργοποίηση στο 

αριστερό άνω κροταφικό πλευρικό επίπεδο και στο δεξί κροταφικό πεδίο, στην 

αριστερή µετωπική προεξοχή και στον αριστερό νωτιαίο προµετωπικό φλοιό (3-4’’), 

και αµφίπλευρα στο κροταφικό πεδίο (5-6’’). Μετά τα 6’’ από την στιγµή που 
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ακούστηκε το ερέθισµα ενεργοποιείται σηµαντικά και αµφίπλευρα η παρεγκεφαλίδα, 

πράγµα σύµφωνο µε άλλες µελέτες τονικής επεξεργασίας που απελευθερώνουν το 

ρόλο της παρεγκεφαλίδας πέρα από το µηχανικό έλεγχο (Ackermann et al., 2004˙ 

Levitin και Menon, 2003˙ Parsons, 2001). 

Υπάρχει ο ισχυρισµός ότι τα άτοµα που τυφλώθηκαν σε µικρή ηλικία (κάτω 

των 2 ετών) υπερτερούν σε σχέση µε αυτούς που τυφλώθηκαν σε µεγαλύτερη ηλικία 

και όσους δεν έχουν προβλήµατα όρασης όταν αναφέρουν την κατεύθυνση (πάνω – 

κάτω) των αλλαγών µεταξύ δύο τονικών υψών (Gougoux et al., 2004). Τα συνολικά 

τους όρια είναι για την ακρίβεια χειρότερα από αυτά που έχουν οι εκπαιδευµένοι 

µουσικά άνθρωποι χωρίς προβλήµατα όρασης. Οι εκ γενετής τυφλοί µουσικοί είναι 

πολύ πιο πιθανό να είναι κάτοχοι απόλυτης ακοής απ’ αυτούς που βλέπουν, µε 

ποσοστό σχεδόν στο 60% του δείγµατος να αναφέρει απόλυτη ακοή, σε σύγκριση µε 

λιγότερο από το 20% των µουσικών χωρίς προβλήµατα όρασης (Hamilton et al., 

2004). Αυτό αποδίδεται στην στρατολόγηση των άχρηστων νεύρων του οπτικού 

φλοιού (Rauschecker, 2003), παρόλο που µια έρευνα έδειξε ότι τα ίδια φλοιώδη 

δίκτυα ενεργοποιούνταν και στους τυφλούς κατόχους απόλυτης ακοής αλλά και σε 

όσους µουσικούς κατέχουν απόλυτη ακοή και δεν έχουν προβλήµατα όρασης (Ross et 

al., 2003). 

 

 

3.2  Απόλυτη ακοή και γενετική 

 

Ένας πιθανός υποψήφιος για να εξηγήσει την ανόµοια κατανοµή της 

απόλυτης ακοής στον πληθυσµό είναι η γενετική (Bachem, 1937). Πρόσφατα, 

υπήρξαν δύο ευρήµατα που δίνουν έµφαση στο γενετικό συστατικό. Πρώτον 

υπάρχουν σηµαντικές σχέσεις µεταξύ των αδελφών που εκδηλώνουν απόλυτη ακοή 
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(Baharloo et al., 2000), αφού η µουσική εκπαίδευση σε µικρή ηλικία σχετίζεται µε 

την οικογένεια (µιας και τα αδέλφια συνήθως παίρνουν µαθήµατα ταυτόχρονα), αλλά 

ακόµη και όταν κάποιος ελέγχει τον περιβαλλοντικό παράγοντα, παραµένει ένας 

υψηλός βαθµός κατανοµής στο οικογενειακό σύνολο: τα αδέλφια εµφανίζουν 

απόλυτη ακοή σε βαθµό 8-15%, που είναι παρόµοιος µε ποσοστά πολύ πιο σύνθετων 

ιδιοτήτων, τα οποία έχουν και κληρονοµικά συστατικά, όπως είναι για παράδειγµα η 

σχιζοφρένεια. Αυτή η παρατήρηση είναι συµβατή µε πολλές µη γενετικές εξηγήσεις. 

Έτσι χρειάζονται περισσότερες αποδείξεις για να επιβεβαιωθούν αυτά τα ευρήµατα. 

Παρενθετικά είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι στην άλλη πλευρά του νοµίσµατος 

ίσως να υπάρχει µια γενετική βάση. Η ανεπαρκής ικανότητα να επεξεργάζεται κανείς 

µελωδίες – ονοµάζεται «εκ γενετής αµουσία» όταν είναι σε ακραίο βαθµό (Peretz, 

2002) – δείχνει µεγαλύτερη επίπτωση στα πανοµοιότυπα απ’ ό,τι στα διζυγωτικά 

δίδυµα (Drayna et al., 2001). Εποµένως, δεν είναι απίθανο να θεωρεί κανείς ότι ένας 

γενετικός παράγοντας ίσως να συµµετέχει στη απόκτηση της απόλυτης ακοής. 

Φυσικά µια τέτοια απόδειξη γενετικού συνδέσµου δεν θα σήµαινε ότι οι υπόλοιποι 

παράγοντες είναι ασήµαντοι. 

Ο δεύτερος υπαινιγµός ότι συµβάλλει ο γενετικός παράγοντας, είναι ότι η 

απόλυτη ακοή ίσως να είναι διαφορετικά κατανεµηµένη σε διάφορους πολιτισµούς, 

µε άτοµα ασιατικής καταγωγής για παράδειγµα, να έχουν πολύ µεγαλύτερο ποσοστό 

απόλυτης ακοής απ’ ότι έχουν όσοι µεγάλωσαν σε διαφορετικό υπόβαθρο (Gregersen 

et al., 2000). Κάποιος θα µπορούσε να µπει στον πειρασµό να αποδώσει τέτοια 

ευρήµατα µόνο σε κοινωνικοπνευµατικές µεταβλητές, µιας και ο µεγαλύτερος βαθµός 

απόλυτης ακοής βρίσκεται σε αρκετές ασιατικές εθνότητες που ξεχωρίζουν µεταξύ 

τους πολιτισµικά (Κινέζοι, Κορεάτες και Iάπωνες). Επιπλέον το γεγονός ότι οι 

Ασιάτες έχουν µεγαλύτερα ποσοστά απόλυτης ακοής οφείλεται στο ότι τα παιδιά 



48 

τους, κατά µέσο όρο, εκτείθονται σε µουσική εκπαίδευση σε µικρότερη ηλικία από τα 

παιδιά µη – ασιατικής καταγωγής και συχνά η εκπαίδευσή τους είναι ειδική ώστε να 

καλλιεργήσει την απόλυτη ακοή. Αυτή η επίδραση δεν έχει σχέση µε το ότι µιλούν 

τονικές γλώσσες, αφού ούτε τα κορεάτικα ούτε για ιαπωνικά είναι τονικές γλώσσες. 

Επιπλέον, η µεγαλύτερη επίπτωση έχει αναφερθεί ανάµεσα σε Ασιατο-αµερικάνους 

οι οποίοι µιλούν µόνο Αγγλικά. Για ακόµη µια φορά, αυτά τα στοιχεία αναφέρονται 

στην σπουδαιότητα των περιβαλλοντικών παραγόντων. Ακόµη και όταν αυτοί είναι 

ελεγχόµενοι, κάποιοι πολιτισµοί παρουσιάζουν διαφορετική κατανοµή στην 

απόκτηση της απόλυτης ακοής και κάποιες γενετικές διαφορές ίσως να µας δώσουν 

κάποια πιθανή εξήγηση. 

Στην απόλυτη ακοή οι γενετικές επιδράσεις ίσως να σχετίζονται µε ένα 

νευρικό υπόστρωµα συνδεδεµένο µε την ανάλυση των διαφόρων τονικών υψών, ή µε 

την ενδυνάµωση των σχέσεων µεταξύ ήχων και των εσωτερικών τους 

αναπαραστάσεων. ∆εν είναι γνωστό ακόµα, αλλά για να το ανακαλύψει κανείς, 

χρειάζεται ένα καλύτερο µοντέλο των νευρικών συσχετίσεων της απόλυτης ακοής. 

 

 

3.3  Φαινοµενολογία της απόλυτης ακοής 

 

Συχνά γίνονται συγκρίσεις µεταξύ της ονοµασίας των χρωµάτων, όπως γίνεται 

στους περισσότερους ανθρώπους και της ονοµασίας των τονικών υψών, όπως γίνεται 

στους κατόχους της απόλυτης ακοής (Ward, 1999), γιατί οι κάτοχοι απόλυτης ακοής 

κατηγοριοποιούν και ονοµάζουν τα διάφορα τονικά ύψη αυτόµατα και χωρίς κόπο. 

Ωστόσο, το ανθρώπινο οπτικό σύστηµα έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

επιτρέπει στις ξεχωριστές κατηγορίες να εκδηλώνονται αµέσως: οι πληροφορίες που 

αφορούν το χρώµα χωρίζονται σε 3 ή και µερικές φορές 4 στρώµατα από τους 
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κώνους του αµφιβληστροειδή (Bimler et al., 2004) και παραµένουν χωριστές ως το 

φλοιό του εγκεφάλου. Αντίθετα οι πληροφορίες από τον κοχλία και το περιφερειακό 

ακουστικό σύστηµα είναι πολύ πιο συνεχείς και δεν χρησιµοποιούν την «ένα προς 

ένα» χαρτογράφηση µεταξύ της διέγερσης και της αντίληψης (Imaizumi et al., 2004). 

Ανάλογα, η αντίληψη του τονικού ύψους και του χρώµατος είναι φαινοµενολογικά 

διαφορετική: τα χρώµατα βιώνονται ως µέρη µιας κατηγορίας, ενώ τα τονικά ύψη 

βιώνονται (στους περισσότερους από εµάς) ως συνεχή. Το γεγονός ότι κάποια άτοµα 

τοποθετούν τα τονικά ύψη σε κατηγορίες απαιτεί µια εξήγηση του τι είναι 

διαφορετικό σε αυτά τα άτοµα ως προς την ανάπτυξη ή την νευρωνική αρχιτεκτονική 

τους. 

Οι νοεροί κώδικες που χρησιµοποιούνται για την αναπαράσταση χρωµάτων 

συµπεριλαµβάνουν κατηγορίες (π.χ. κόκκινο, πράσινο, µπλε). Για τους κατόχους 

απόλυτης ακοής οι κατηγορίες των τονικών υψών είναι αµετάβλητες και οικείες όπως 

είναι οι κατηγορίες των χρωµάτων για τον υπόλοιπο πληθυσµό, παρόλο που το εύρος 

της κατηγορίας µπορεί να διαφέρει από άτοµο σε άτοµο (Levitin, 2004). Όταν οι 

κάτοχοι απόλυτης ακοής ακούν ένα γνωστό κοµµάτι να παίζεται σε λάθος κλίµακα 

(είτε γιατί έχει µεταφερθεί, είτε γιατί το όργανο που το παίζει είναι όργανο 

µεταφοράς) συχνά ταράζονται και ενοχλούνται. Για να πάρει κάποιος µια γεύση του 

πως είναι, ας φανταστεί ότι πηγαίνει σε µια λαϊκή αγορά και διαπιστώνει ότι εξαιτίας 

µιας προσωρινής διαταραχής στην οπτική επεξεργασία, οι µπανάνες είναι πορτοκαλί, 

το µαρούλι κίτρινο και τα µήλα µωβ.  

Κάποιοι ερευνητές πιστεύουν ότι οι κάτοχοι απόλυτης ακοής έχουν 

«κατηγοριοποιηµένη αντίληψη» για τα τονικά ύψη (Siegel, 1977), όπως για τα 

χρώµατα, εκδηλώνοντας µια κληρονοµική διάκριση για τους τόνους που περνούν τα 

κατηγοριοποιηµένα σύνορα µε τόνους µέσα σε κατηγορία. Αυτό στην πορεία 
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διαψεύσθηκε: οι κάτοχοι απόλυτης ακοής µεταχειρίζονται τα τονικά ύψη 

κατηγοριακά και τοποθετούν τους τόνους σε ονοµαστικές κατηγορίες, αλλά αυτή η 

κατηγοριοποιηµένη δοµή δεν επηρεάζει την αντίληψή τους ως προς τα τονικά ύψη 

(Levitin, 2004˙ Burns και Campbell, 1994) αλλά µόνο την ικανότητα τους να τα 

ονοµάζουν. Παρόλο που όλοι οι µουσικοί µεταχειρίζονται τα µουσικά διαστήµατα 

κατηγοριακά (π.χ. 3η µικρή, 5η καθαρή κτλ) (Burns, 1999) µόνο οι κάτοχοι απόλυτης 

ακοής επεξεργάζονται τα µεµονωµένα τονικά ύψη κατηγοριακά. 

          Η απόλυτη ακοή αυτόµατα χαρακτηρίζεται ως µια µορφή «αντιληπτικής 

εµπειρίας» (Palmeri et al.,2004): η κατηγοριοποίηση επέρχεται χωρίς περίσκεψη 

(Johanson και Palmeri, 2002) και συνοδεύεται από σηµαντικές διαφορές στην 

ταχύτητα της επίδοσης µεταξύ µη ειδικών και ειδικών, οι οποίοι µπορούν να 

απασχολούνται και µε κάτι άλλο ενώ κάνουν κρίσεις (Gauthier και Tarr, 2002). 

 

 

3.4  Η επίδραση των χαρακτηριστικών του ήχου στην απόλυτη αναγνώριση του 

τονικού ύψους 

 

Στο άρθρο της Βρακά (2006) αναφέρεται ότι στον τοµέα της ψυχολογίας έχει 

δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην τάση της ικανότητας προς την κατηγοριοποίηση των 

ήχων (Slodoba 1984˙ Siegel 1974). Μουσικοί µε απόλυτη ακοή, σε διάφορα τεστ 

αναγνώρισης µουσικών φθόγγων, έχουν επιδείξει την τάση να δίνουν το ίδιο όνοµα 

σε τονικά ύψη που είναι πολύ κοντά ή να κάνουν λάθη στην οκτάβα στην οποία 

ανήκει κάποιος φθόγγος. Αυτό συµβαίνει γιατί στη µνήµη τους το τονικό ύψος 

υπάρχει αποθηκευµένο ως το όνοµα µιας νότας και όχι ως συχνότητα. Το θέµα της 

πρόσληψης και αναγνώρισης του τονικού ύψους έχει προσελκύσει µεγάλο 

ενδιαφέρον και από τους ψυχολόγους της θεωρίας Gestalt. Σύµφωνα µε αυτή τη 
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θεωρία, οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να κατηγοριοποιούν διάφορα στοιχεία µε 

βάση 3 θεµελιώδεις αρχές : εγγύτητα, οµοιότητα και καλή συνοχή (proximity, 

similarity and good continuation). Μουσικοί µε απόλυτη ακοή στηρίζουν την 

ικανότητά τους να αναγνωρίζουν κάποιον ήχο ως νότα στην πρόσληψη διαφόρων 

χαρακτηριστικών του ήχου τα οποία προσαρµόζουν σε µία ή περισσότερες από τις 

αρχές που προαναφέρθηκαν (Ward 1999). Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

αναφέρονται παρακάτω. 

Ένα χαρακτηριστικό του ήχου που σύµφωνα µε µελέτες (Miyazaki 1992˙ 

Takeuchi και Hulse 1993) επηρεάζει την άµεση και σωστή αναγνώριση του µουσικού 

ύψους είναι το «µουσικό χρώµα» (music chroma). Ο όρος που χρησιµοποιήθηκε 

αρχικά από τον Bachem (1937), και αργότερα και από άλλους ερευνητές αναφέρεται 

στην πρόσληψη της ιδιαίτερης ποιότητας του ήχου, που δεν είναι άλλο από το 

αποτέλεσµα «της µεταλλαγής του ήχου στο εκάστοτε αρµονικό παρόν» (Seargeant 1969: 

138). Σε πολλές έρευνες η χρήση του «τονικού χρώµατος» στη διαδικασία 

αναγνώρισης του τονικού ύψους, είναι η πιο έγκυρη ένδειξη πως κάποιος έχει 

απόλυτη ακοή (Genuine Absolute Pitch). Γιατί µόνο ο κάτοχος της ικανότητας θα 

µπορούσε να προσλάβει το «χρώµα» κάποιου τόνου όταν αυτός ακουστεί 

µεµονωµένα (Bachem 1937).  

Το όριο των υψηλότερων συχνοτικών τόνων που µπορούν να χαρακτηριστούν 

ως µουσικοί βρίσκεται στα 4000 - 5000 Hz. Σε συχνότητες υψηλότερες αυτού του 

ορίου, µουσικοί µε απόλυτη ακοή δεν µπορούν να αναγνωρίσουν νότες. 

Παρουσιάζουν αυτό που ο Bachem (1948) αποκαλεί «χρωµατική καθήλωση» 

(chroma fixation). Σε αυτές τις περιπτώσεις προσαρµόζουν τις υψηλές συχνότητες 

στην πιο κοντινή νότα που µπορούν να αναγνωρίσουν, γενικότερα το ύψος του τόνου 

επηρεάζει την κρίση ατόµων µε απόλυτη ακοή. Τα λάθη είναι πολύ περισσότερα στις 
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υψηλές/χαµηλές συχνότητες απ’ ότι στις µεσαίες συχνότητες, κυρίως γιατί η 

πρόσληψη του «τονικού χρώµατος» στην πρώτη περίπτωση δεν είναι τόσο καθαρή 

(κυρίως λόγω της εµπλοκής των αρµονικών). 

Μια άλλη ποιότητα του ήχου που είναι χαρακτηριστική και µοναδική για κάθε 

µουσικό όργανο είναι αυτή της χροιάς. Εξαιτίας της περιορισµένης ικανότητας 

αντίληψης του τονικού ύψους σε συγκεκριµένες συχνότητες, όπως προαναφέρθηκε, 

οι νότες που προέρχονται από κάποια µουσικά όργανα είναι πιο εύκολα 

αναγνωρίσιµες από τους ήχους κάποιων άλλων οργάνων. ∆ιάφορες έρευνες, 

υποστηρίζουν ότι οι νότες που µπορούν να αναγνωριστούν µε την µεγαλύτερη 

ευκολία είναι αυτές του πιάνου (Baggaley 1974˙ Miyazaki 1990). Γενικότερα είναι 

αποδεδειγµένο πως η ακρίβεια µε την οποία µουσικοί µε απόλυτη ακοή µπορούν να 

αναγνωρίσουν τους µουσικούς φθόγγους είναι πολύ µεγαλύτερη για τα όργανα µε τα 

οποία έχουν τη µεγαλύτερη εξοικείωση και ιδιαίτερα το όργανο που ξεκίνησαν να 

µαθαίνουν πρώτα (Seargeant, 1969).  

Συµπληρωµατικό στην επίδραση της χροιάς ως προς την ακριβή αναγνώριση 

του τονικού ύψους ενός µουσικού φθόγγου, είναι και το συγκεκριµένο τµήµα της 

έκτασης του οργάνου (Pitch Register), στο οποίο ανήκει ο φθόγγος αυτός. Κάποια 

όργανα όχι απλά είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιµα, αλλά και οι νότες που παίζονται σε 

συγκεκριµένη περιοχή του οργάνου, συνήθως τη µεσαία περιοχή, είναι πολύ πιο 

χαρακτηριστικές από άλλες. Η µεσαία περιοχή οποιουδήποτε µουσικού οργάνου είναι 

αυτή που κατά κύριο λόγο χρησιµοποιείται στο ρεπερτόριο του οργάνου αυτού. 

Εξαιτίας λοιπόν της εξοικείωσής µε αυτή την περιοχή, ακόµα και µουσικοί χωρίς 

απόλυτη ακοή είναι ικανοί να αναγνωρίσουν αυτόµατα συγκεκριµένες νότες. 

Συµπληρωµατική ως προς αυτό τον ισχυρισµό είναι και η έρευνα του Miyazaki 

(1988, 1990) ο οποίος παρατήρησε πως οι κάτοχοι απόλυτης ακοής κάνουν πολύ 
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λιγότερα λάθη όταν ζητούνται να αναγνωρίσουν τα λευκά πλήκτρα του πιάνου απ’ 

ότι τα µαύρα πλήκτρα. Είναι γεγονός πως, ιδιαίτερα όταν ξεκινάµε την εκµάθηση 

πιάνου, µαθαίνουµε πρώτα να χρησιµοποιούµε τα λευκά και αργότερα τα µαύρα 

πλήκτρα. Καθώς το τονικό ύψος των λευκών πλήκτρων µαθαίνεται γενικά πριν από 

το τονικό ύψος των µαύρων πλήκτρων, είναι αναµενόµενο πως η απόλυτη ακοή 

αναπτύσσεται για τα λευκά πλήκτρα πριν την απόλυτη ακοή για τα µαύρα πλήκτρα 

(Takeuchi και Hulse 1993: 351 – 352). 

Φαίνεται πως η ακρίβεια µε την οποία οι κάτοχοι της απόλυτης ακοής 

αναγνωρίζουν το τονικό ύψος, επηρεάζεται από το πώς συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά του ήχου, όπως «τονικό χρώµα», χροιά και ύψος, προσλαµβάνονται 

και αναλύονται. Απ’ όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι φανερό πως δύο είναι οι 

παράγοντες στους οποίους µουσικοί µε απόλυτη ακοή στηρίζονται για τη σωστή 

κρίση τους: στην ικανότητά τους να κατηγοριοποιούν και στην εξοικείωσή τους µε 

τους ήχους. 

 

 

3.4.1  Προσεκτική επεξεργασία τονικού ύψους και χροιάς 

 

Ένα σηµαντικό µέρος της έρευνας, διερεύνησε την ιδέα της προσεκτικής 

επεξεργασίας στην οπτική κυριότητα. Όπως περιγράφηκε αρχικά, τα χαρακτηριστικά 

της οπτικής αντίληψης εκφράζουν τις βασικές ιδιότητες του ερεθίσµατος 

κωδικοποιηµένες από το οπτικό σύστηµα (Treisman et al., 1992). Παρά την µεγάλη 

πρόοδο σε αυτό το πεδίο, µικρή έρευνα έχει αφοσιωθεί στην εξερεύνηση του 

φαινοµένου αυτού σε σχέση µε άλλα πεδία ορισµού, όπως είναι το ακουστικό πεδίο. 

Από αυτή την άποψη, η ερώτηση παραµένει ανοιχτή: ποια είναι τα βασικά 
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χαρακτηριστικά της ακουστικής ικανότητας; Κύριοι υποψήφιοι είναι: η ένταση του 

ήχου, η χροιά και το πιο ενδιαφέρον σε αυτή την έρευνα, το τονικό ύψος. 

Για το τονικό ύψος, αρκετές µελέτες έδειξαν προσεκτική επεξεργασία σε 

αποστολές που απαιτούν απάντηση σε «εκκεντρικά» ερεθίσµατα, τα οποία διαφέρουν 

σηµαντικά από άλλα σε µία διαδοχή (Paavilainen et al., 1999, 2001˙ Takegata et al., 

2001). Ενώ αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι διάφορές ανάµεσα στα τονικά ύψη 

ίσως να επεξεργάζονται προσεκτικά, δεν απαντούν στην ερώτηση αν το τονικό ύψος, 

καθαυτό, πρέπει να θεωρείται ένα βασικό χαρακτηριστικό της αντίληψης. ∆εδοµένου 

του ότι η απόλυτη συχνότητα του ερεθίσµατος δεν κατέχει περίοπτη θέση στα 

περισσότερα άτοµα, θα ήταν αντιδιαισθητικό να το περιγράψει κάποιος έτσι. 

Προφανώς, όπως αναφέρθηκε παραπάνω (και υπαινίχθηκε από τον Bachem), το 

τονικό ύψος ίσως είναι ένα χαρακτηριστικό της αντίληψης στα φυσιολογικά άτοµα, 

ενώ κάποιες βασικές διαφορές στην επεξεργασία του σήµατος κάνουν το χρώµα ένα 

προσθετικό χαρακτηριστικό της αντίληψης στους κατόχους απόλυτης ακοής. 

 

 

3.5  Έχουν όλοι απόλυτη ακοή σε κάποιο βαθµό; 

 

Το ανθρώπινο ακουστικό σύστηµα κωδικοποιεί απόλυτα τις τονικές 

πληροφορίες, αλλά µέχρι πρόσφατα, πολλοί υπέθεταν ότι αυτές οι πληροφορίες 

απορρίπτονταν από τους µη κατόχους  απόλυτης ακοής. Επειδή οι πληροφορίες αυτές 

δεν χρειάζονται για να αναγνωρίσει κανείς µελωδίες ή φωνές, κρίνονταν άσχετες, µε 

αποτέλεσµα να µην διατηρούνται στην ανθρώπινη µνήµη. Πρόσφατες έρευνες 

έδειξαν ότι πολλοί άνθρωποι ίσως να έχουν σταθερή, µακροπρόθεσµη ακουστική 

µνήµη για τα τονικά ύψη – το ένα από τα συστατικά της πραγµατικής απόλυτης 
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ακοής, ονοµάζεται «τονική µνήµη», το άλλο «τονική ονοµασία – κατηγοριοποίηση» 

(Levitin, 1994). 

Όταν ζητείται από άτοµα που δεν κατέχουν απόλυτη ακοή να αναγνωρίσουν 

ένα τονικό ύψος (Lockhead και Byrd, 1981) ή µια κλίµακα, η τυπική απάντηση είναι 

συνήθως σωστή. Ακόµα και µε την έλλειψη σαφούς ονοµατολογίας η τονική µνήµη 

παραµένει σταθερή: η καθηµερινή οµιλία είναι προφανώς κατοχυρωµένη στην 

απόλυτη µνήµη (Braun, A., 2001˙ Braun, M., 2002) και το τονικό ύψος της οµιλίας 

συσχετίζεται µε αντιληπτικές κρίσεις που γίνονται µε το «παράδοξο του τρίτονου» 

(Deutsh και Henthorn, 2004), ένα αµφιλεγόµενο ακουστικό πρότυπο. Όταν ζητήθηκε 

από κάποια άτοµα να τραγουδήσουν δηµοφιλή τραγούδια τα οποία υπάρχουν 

ηχογραφηµένα σε µια µόνο κλίµακα (και για αυτό έχουµε ένα αντικειµενικά σωστό 

ύψος), οι περισσότεροι τραγούδησαν πολύ κοντά στο σωστό τονικό ύψος (Levitin, 

1994). Ίσως τελικά οι άνθρωποι να έχουν την ικανότητα να ονοµάζουν τα τονικά ύψη 

ως ένα βαθµό, αλλά αντί να χρησιµοποιούν τις συγκεκριµένες ονοµασίες που 

µαθαίνουµε στην µουσική (ντο, ρε, µι…), χρησιµοποιούν κώδικες συνδεδεµένους µε 

τους στίχους της µελωδίας. Αυτό το εύρηµα αντιγράφτηκε σε µια παραγωγική 

αποστολή (Schellenberg et al., 1999), και ένας νέος τρόπος να εξεταστεί η τονική 

µνήµη που αφορά µεµονωµένους τόνους σε µη µουσικούς παρουσιάστηκε πρόσφατα 

(Ross et al., 2004). 

Αυτά τα ευρήµατα είναι σύµφωνα µε κάποιες έρευνες που καταδεικνύουν ότι 

οι άνθρωποι θυµούνται οπτικές εµπειρίες µε εκπληκτική ακρίβεια (Magnussen et al., 

2003) και εισηγούνται ότι η στοιχειώδης ιδιότητα του ακουστικού ερεθίσµατος που 

περιλαµβάνει τονικό ύψος, ρυθµό και χροιά (Brown et al., 2002˙ Levitin, 2002˙ 

Schellenberg et al., 1999˙ Trainor et al., 2004) ίσως να αποθηκεύεται σε ένα σύστηµα 

µνήµης το οποίο συνδέεται µε το σύστηµα αντιληπτικής αναπαράστασης (Schacter et 
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al., 2000). Αν υπάρχει ακριβής µνήµη για γνωρίσµατα χαµηλού επιπέδου του 

ερεθίσµατος παραπλεύρως µιας αποσπασµατικής µνήµης για γνωρίσµατα υψηλού 

επιπέδου, τότε αυτό συνθέτει αποδείξεις για «µοντέλα πολλαπλής καταγραφής στην 

µνήµη» (Goldinger, 1998˙ Schacter et al., 2000), τα οποία γρήγορα κερδίζουν την 

υποστήριξη των γνωστικών ερευνητών. 

 

 

3.6  Η απόλυτη ακοή συµβάλλει στην καλύτερη ακουστική µνήµη; 

 

Έχει διατυπωθεί και παραπάνω πως οι κάτοχοι απόλυτης ακοής που έχουν την 

ικανότητα της αντιληπτικής κωδικοποίησης διαφέρουν από τα φυσιολογικά άτοµα 

εξαιτίας της παρουσίας µιας προσθετικής σειράς ακουστικών πληροφοριών που ίσως 

βρίσκεται παράλληλα µε το µονοπάτι της συνηθισµένης επεξεργασίας που 

συναντούµε στην σχετική ακοή. Σε αυτή την περίπτωση, οι κάτοχοι της αντιληπτικής 

αυτής κωδικοποίησης κατέχουν ένα επιπλέον αυλάκι που µεταφέρει πληροφορίες 

σχετικές µε τη συχνότητα του ερεθίσµατος στον κροταφικό φλοιό. Ενώ κάποιος ίσως 

δίκαια περιµένει ότι αυτοί θα έπρεπε να έχουν µία αυξηµένη ικανότητα να θυµούνται 

µουσικά ερεθίσµατα, το µεγαλύτερο µέρος των πληροφοριών που αφορούν αυτά τα 

ακουστικά ερεθίσµατα µεταβιβάζεται στον κροταφικό φλοιό. Αυτό ίσως να θεωρηθεί 

µια από τις υποκειµενικές αντιληπτικές διαφορές που περιγράφονται ανάµεσα στους 

µουσικούς που κατέχουν απόλυτη ακοή και σε όσους δεν κατέχουν αυτή την 

ικανότητα. Σύµφωνα µε µία ανεπίσηµη εκτίµηση, η πλειοψηφία των µουσικών που 

δεν κατέχουν απόλυτη ακοή ανέφερε ότι όταν ακούν ένα σύνθετο κοµµάτι µουσικής, 

µπορούν να παρακολουθήσουν µία µόνο όψη του κοµµατιού (πχ. ακούγοντας µία 

συµφωνία µπορούσαν να εστιάσουν στα φλάουτα, τα βιολιά, στη διαδοχή συγχορδιών 

ή σε άλλα αρµονικά στοιχεία, αλλά όχι σε παραπάνω από ένα τη φορά). Αντίθετα, οι 
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περισσότεροι κάτοχοι απόλυτης ακοής αναφέρουν ότι είναι σχετικά εύκολο γι’ 

αυτούς να ακολουθούν τα ίχνη από πολλές σειρές ταυτόχρονα.  

Αυτή η ικανότητα σχετίζεται στενά µε την ιδέα της προσεκτικής 

επεξεργασίας. ∆υστυχώς, αγνοείται κάθε συστηµατική προσπάθεια µελέτης των 

διαφορών στην µουσική µνήµη µεταξύ των µουσικών, κατόχων απόλυτης ακοής και 

των µουσικών που δεν κατέχουν αυτή την ιδιότητα. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Μόνο µικρό µέρος του πληθυσµού έχει άµεση πρόσβαση στις τονικές 

πληροφορίες µε µορφή γλωσσικού κώδικα, τον οποίο µπορεί να χρησιµοποιεί για να 

ονοµάζει τα διάφορα τονικά ύψη. Έρευνα σε αυτή την περιοχή έχει αποδείξει ότι 

πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες έχει µεγαλύτερη αναλογία στον γενικό 

πληθυσµό, η οποία όµως χάνεται είτε γιατί τα άτοµα αυτά δεν δέχθηκαν τα 

κατάλληλα ερεθίσµατα κατά την κρίσιµη περίοδο, είτε γιατί οι εµπειρίες που έλαβαν 

από το περιβάλλον τους συνέβαλαν στην εξάλειψη της απόλυτης ακοής. Σύµφωνη µε 

τα παραπάνω είναι η άποψη ότι τα βρέφη γεννιούνται µε την ικανότητα να κατέχουν 

και να κάνουν χρήση απόλυτων πληροφοριών σε αποστολές µελωδικής αναγνώρισης, 

αν και η ανάπτυξη ή η µουσική τους εκπαίδευση προκαλεί µία αλλαγή προς την 

σχετική επεξεργασία των πληροφοριών. Όσοι αποκτούν απόλυτη ακοή, το πιο πιθανό 

είναι πως το κάνουν µέσα σε µία κρίσιµη περίοδο. Ακόµη όµως κι αν έχουν γενετική 

προδιάθεση να αναπτύξουν απόλυτη ακοή, φαίνεται πως ένα είδος συστηµατικής 

εκπαίδευσης είναι απαραίτητο. Νευροανατοµικές έρευνες έχουν επιβεβαιώσει 

διαφορές ανάµεσα στους κατόχους και τους µη – κατόχους απόλυτης ακοής, παρόλο 

που η αιτία και το αποτέλεσµα δεν έχουν διακριθεί. Νέες έρευνες στη νευροανατοµία 

της τονικής µνήµης ίσως αποδώσουν προσθετικές ενδείξεις. Φυσικά µόνο όταν 

κατανοήσει κανείς πλήρως την φύση της απόλυτης ακοής θα είναι σε θέση να ξέρει 

γιατί αυτή η ικανότητα απαντάται µόνο σε ένα µέρος του γενικού πληθυσµού, πώς οι 

άνθρωποι επεξεργάζονται τις µελωδίες και τα τονικά ύψη και ποιά είναι η 

αλληλεπίδραση µεταξύ γνώσης και αντίληψης. 

Παρόλα αυτά η διαµάχη µεταξύ των ερευνητών για το αν η απόλυτη ακοή 

είναι εγγενής ή επίκτητη ικανότητα συνεχίζεται. Έτσι, δεν θα µπορούσε να πει 
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κάποιος µε σιγουριά ότι ισχύει η µία ή η άλλη άποψη. Ωστόσο η άποψή µου για το 

θέµα είναι ότι η απόλυτη ακοή είναι µία εγγενής ικανότητα, αφενός επειδή υπάρχουν 

νευροανατοµικές διαφορές στον εγκέφαλο µεταξύ κατόχων και µη – κατόχων 

απόλυτης ακοής και αφετέρου επειδή άτοµα που έλαβαν µουσική εκπαίδευση κατά τη 

διάρκεια της κρίσιµης περιόδου δεν ανέπτυξαν απόλυτη ακοή. Παρά τη γενετική αυτή 

προδιάθεση, ο ρόλος της προσχολικής µουσικής εκπαίδευσης παραµένει πολύ 

σηµαντικός αφού βοηθάει στην ανάπτυξη, αν όχι απόλυτης, µίας καλής σχετικής 

ακοής η οποία πολλές φορές είναι πιο χρήσιµη από την απόλυτη ακοή σε έναν 

µουσικό.    
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