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τεστ νοημοσύνης δεν προϋποθέτουν ούτε διασφαλίζουν απαραίτητα και υψη-
λά αποτελέσματα στη συναισθηματική νοημοσύνη και το αντίστροφο. Επιση-
μαίνεται, ακόμη, ότι οι υψηλές συσχετίσεις ανάμεσα σε σκορ των τεστ ενός 
ατόμου σε διαφορετικές ικανότητες δεν σημαίνουν πάντα ότι οι ικανότητες 
αυτές δεν είναι ανεξάρτητες.

4.3.  Οι πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης

4.3.1.  Η γλωσσική νοημοσύνη (linguistic intelligence)

Καταρχάς, η γλωσσική νοημοσύνη πληροί όλα τα κριτήρια που έχει διαμορ-
φώσει ο δημιουργός της θεωρίας. Όπως είναι γνωστό, η γλώσσα συνιστά ένα 
‘συμβολικό σύστημα που υπάρχει σε όλους τους πολιτισμούς και η ικανότητα 
αυτή είναι μοναδική στο ανθρώπινο είδος’ (Gardner, 2010: 138). Η γλωσσική 
ικανότητα έχει τη βάση της σε μια αναπτυξιακή πορεία και μάλιστα σε όλους 
τους πολιτισμούς, όπως υποστηρίζεται και από τους γλωσσολόγους. Η ανά-
πτυξη της επικοινωνίας ισχύει ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες ατόμων με 
αναπτυξιακές ή άλλου τύπου διαταραχές, όπως τα κωφά άτομα, τα οποία δεν 
έχουν διδαχθεί τη γλώσσα σημάτων ή σε περιπτώσεις παιδιών τα οποία επινο-
ούν τη δική τους βοηθητική γλώσσα.

Σύμφωνα με τον Gardner, υπάρχουν τέσσερεις θεμελιώδεις λειτουργίες της 
γλώσσας οι οποίες έχουν αναδειχθεί πολύ σημαντικές στις ανθρώπινες επικοι-
νωνίες. Η μία αφορά στη ‘ρητορική της χρήση’, η οποία σχετίζεται με την ικα-
νότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να πείσει τους άλλους. Μια 
άλλη λειτουργία της είναι η ‘μνημονική δυνατότητά της’, η οποία απευθύνεται 
στην ικανότητά του ατόμου να τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο για να θυμάται ή 
να ανακαλεί πληροφορίες, ονομασίες, γεγονότα, διαδικασίες και άλλα συναφή. 
Ένας άλλος ρόλος της γλώσσας είναι η δυνατότητα του ατόμου ‘να εξηγήσει, 
να ερμηνεύσει, να επικοινωνήσει με αναλογικό ή μεταφορικό τρόπο’ με τους 
συνανθρώπους του. Τέλος, υπάρχει και η ‘μεταγλωσσική λειτουργία και ανά-
λυση’ της γλώσσας, η οποία αναφέρεται στον αναστοχασμό πάνω στην ίδια 
τη γλώσσα επεξηγώντας τις δραστηριότητές της (Gardner, 2006: 41, Gardner, 
2010: 138-139, βλ. και Armstrong, 1994: 2, Φλουρής, 2006α: 126, 2007: 436). 
Η έννοια της ‘μεταγλωσσικής ανάλυσης’ αντλείται από γλωσσολόγους και 
ιδιαίτερα από τον Chomsky του οποίου η συμβολή είναι μεγάλη σχετικά με 
το θέμα της κατανόησης και λειτουργίας της γλώσσας. Όπως είναι γνωστό, ο 
Chomsky (1975) έχει τεκμηριώσει ότι η γλωσσική ανάπτυξη είναι μια ‘έμφυτη 
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δυνατότητα’ όλων των ανθρώπων, λόγω ενός γλωσσικού μηχανισμού που δια-
θέτει ο εγκέφαλός μας, γνωστός ως ‘language acquisition devise’, με τον οποίο 
γεννιέται ο άνθρωπος, διαδικασία που υποβοηθά στη χρήση και αποκωδικο-
ποίηση της γλώσσας. Στο πλαίσιο αυτό, ο παραπάνω ερευνητής έχει αναδεί-
ξει ότι ένα παιδί διαθέτει την ικανότητα της ‘μετασχηματιστικής γραμματικής’ 
(transformational grammar), λόγος για τον οποίο είναι σε θέση, μαζί με άλλους, 
βέβαια, παράγοντες, να προσαρμόζεται στο να ομιλεί μια οποιαδήποτε γλώσ-
σα (βλ. και Φλουρής & Σπινθουράκη, 2013). 

Αναφορικά με τη γλωσσική νοημοσύνη, ο Gardner επεξηγεί ότι η «σύνταξη 
και η φωνολογία βρίσκονται πιο κοντά στον ‘πυρήνα’ της γλωσσικής νοημοσύνης, 
ενώ η σημειωτική και η πραγματολογία εμπίπτουν στις επιδράσεις και άλλων τύ-
πων νοημοσύνης, όπως η λογικομαθηματική, η ενδοπροσωπική και διαπροσωπική 
νοημοσύνη» (Gardner, 2010: 141). Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι 
από όλους εκείνους που έχουν δυνατότητα στη χρήση της γλώσσας (π.χ. λογο-
τέχνες, πεζογράφοι, δημοσιογράφοι κ.λπ.), ο ποιητής είναι εκείνος που έχει τη 
βαθύτερη γνώση και διαύγεια για τις λειτουργίες της γλώσσας. Σύμφωνα με τον 
δημιουργό της θεωρίας, ο ποιητής είναι εκείνος που διαθέτει στον υπέρτατο 
βαθμό τη γλωσσική νοημοσύνη, λόγω της αγάπης, του ενθουσιασμού και της 
ευχέρειας που διαθέτει για τη γλώσσα, εστιάζοντας περισσότερο στην έντε-
χνη χρήση των λέξεων, παρά στην επιθυμία έκφρασης των ιδεών του. Όπως 
συγκεκριμένα αναφέρει ο ίδιος ο Gardner (2010: 137-138), η έντεχνη χρήση 
και ευχέρεια της γλώσσας από τον ποιητή προϋποθέτει «τη βαθειά γνώση της 
σύνταξης, των κανόνων που διέπουν τη διάταξη και τις κλίσεις των λέξεων… τη 
διαισθητική κατανόηση των κανόνων, την κατασκευή των φράσεων, όπως, επίσης, 
τη συνειδητοποίηση των περιπτώσεων, όπου καθίσταται θεμιτή η περιφρόνηση 
της σύνταξης και η παράθεση λέξεων, που σύμφωνα με τις κρατούσες αρχές της 
γραμματικής, δεν θα έπρεπε να απαντούν μαζί». Επιπρόσθετα, ο ποιητής διαθέτει 
μεγάλη εξοικείωση με τις ‘πραγματολογικές λειτουργίες της γλώσσας’, καθώς 
και επίγνωση των διαφόρων ποιητικών λεχτικών πράξεων. Μάλιστα, η σχέση 
που έχει ο ποιητής εποικοδομήσει με τις λέξεις «τον καθιστά έναν ‘μυστικοφύ-
λακα’ όλων των χρήσεων των λέξεων που έχουν ενσωματωθεί σε παλαιότερα 
ποιήματα» (Gardner, 2010: 137).

Ως προς τη σχέση εγκέφαλου και γλώσσας, ο Gardner σημειώνει ότι σε κα-
νονικά δεξιόχειρα άτομα η γλώσσα είναι ‘στενά συνδεδεμένη’ με τη λειτουργία 
ορισμένων περιοχών στο αριστερό ημισφαίριο και πιο συγκεκριμένα στην πε-
ριοχή του Broca, η οποία είναι υπεύθυνη για ‘την παραγωγή και σύνθεση των 
γραμματικών προτάσεων καθώς και για τις συντακτικές διαδικασίες’ (Gardner, 
2010: 148). Βέβαια, επισημαίνεται, ακόμη, ότι «άλλες λειτουργίες είναι κατα-
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νεμημένες στο αριστερό ημισφαίριο, όπως το σύστημα σημειωτικής, ενώ κά-
ποιες άλλες εξαρτώνται από τις δομές του δεξιού ημισφαιρίου, όπως οι πραγ-
ματολογικές λειτουργίες της γλώσσας» (Gardner, 2010: 152). Στις παραπάνω 
διαπιστώσεις κατέληξε ο Gardner ύστερα από διάφορες μελέτες που διεξή-
γαγε με παιδιά που είχαν νοητική στέρηση, με ‘υπερλεξικά παιδιά’ ή με παιδιά 
που χαρακτηρίζονται ως ‘ηλίθιοι σοφοί’, αλλά και με άτομα που είχαν υποστεί 
‘αφασία’. Τέτοιου είδους μελέτες οδήγησαν τον Gardner να υποστηρίξει την 
άποψη ότι ‘η γλωσσική νοημοσύνη είναι μια χωριστή, διακριτή και αυτόνομη 
νοημοσύνη η οποία πληροί όλα τα κριτήρια που έχει διαμορφώσει (Gardner, 
2010: 150). Σε άλλο σημείο της θεωρίας του ο Gardner γράφει ότι υπάρχει στε-
νή σχέση ανάμεσα στην ανθρώπινη γλώσσα και στην ακουστική φωνολογική 
οδό (auditory-oral tract). Εξάλλου, αυτός είναι ο λόγος που ώθησε τον Gardner 
να επισημάνει ότι ο ποιητής συνιστά τον άριστο χρήστη της γλώσσας και να 
στηρίξει τη θέση του για την ‘αυτονομία της γλώσσας’. Σημειώνει, ακόμη, ότι η 
μουσική νοημοσύνη, η οποία έχει μακρά ιστορία και είναι, επίσης, ανεξάρτη-
τη, συνδέεται με την ακουστική-φωνητική οδό και σύμφωνα με επαρκείς επι-
στημονικές εκτιμήσεις, ‘οι δύο αυτοί τύποι (γλωσσική και μουσική νοημοσύ-
νη) έχουν, ενδεχομένως, προκύψει από ‘ένα κοινό εκφραστικό μέσο, θαμμένο 
πολύ μακριά στο παρελθόν της εξέλιξης’. Παρόλα αυτά είναι πλέον ξεκάθαρο 
ότι ‘ακολουθούν χωριστές πορείες εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια’. Το κοινό 
τους σημείο είναι «μια υποδομή που δεν είναι στενά συνδεδεμένη με τον κόσμο 
των υλικών αντικειμένων (σε αντίθεση με τη χωρική και τη λογικομαθηματική μορ-
φή νοημοσύνης), και μια υπόσταση που απέχει εξίσου από τον κόσμο των άλλων 
προσώπων (όπως αυτός εκδηλώνεται μέσα από τις διάφορες μορφές προσωπικής 
νοημοσύνης)» (Gardner, 2010: 161).

Επιπρόσθετα, ο Gardner αναφέρει ότι αφού εντοπίστηκαν σημαντικές 
ασυμμετρίες ανάμεσα στα εγκεφαλικά ημισφαίρια –οι οποίες δεν είναι εμφα-
νείς στους πιθήκους– αλλά και το ότι ‘τα ημισφαίρια δεν είναι ισοδύναμα ως 
προς τη γλώσσα, οι ασυμμετρίες αυτές πρέπει να ανάγονται, τουλάχιστο, ως 
τον Neanderthal (30.000-100.000 χρόνια πριν) και είναι εμφανείς και στους με-
γάλους πιθήκους’ (Gardner, 2010: 153). Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τις μελέτες 
του ο Gardner οδηγείται στις εξής διαπιστώσεις: «οι διανοητικές ικανότητες που 
σχετίζονται με τη γλώσσα είναι πολύ προγενέστερες των απαρχών της ιστορίας. 
Μάλιστα, έχουν βρεθεί σημειωτικά μηνύματα τριάντα χιλιάδων ετών, γεγονός που 
δίνει μια ιδέα για τις απαρχές των συστημάτων γραφής ωστόσο, η επινόηση της 
φωνητικής γραφής δεν είναι παλαιότερη από λίγες χιλιάδες χρόνια». Με βάση 
τις παραπάνω και άλλες σχετικές διαπιστώσεις, ο Gardner συμπεραίνει ότι «η 
γλωσσική επιτηδειότητα των ανθρώπων, ενδέχεται, να απορρέει από τον συνδυα-
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σμό ενός αριθμού ξεχωριστών συστημάτων, των οποίων η εξελικτική ιστορία χρο-
νολογείται πολλές χιλιάδες χρόνια πριν» (Gardner, 2010: 152). 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, επισημαίνουμε ότι τα ‘οι λειτουργίες του πυρή-
να’ της γλωσσικής νοημοσύνης απαιτούν ευαισθησία στους ήχους των λέξεων, 
τη δομή, τη σύνταξη, τη φωνολογία, τη σημασιολογία, την πραγματολογία, τα 
νοήματα και άλλες πρακτικές λειτουργίες των λέξεων και της γλώσσας. Ο Τ.Ν. 
αυτός γίνεται εμφανής κατά τη διάρκεια επίλυσης προβλήματος, όπου το άτο-
μο σκέφτεται, κυρίως με λέξεις, ενώ δείχνει ευαισθησία τόσο στην εφαρμογή 
γραμματικών κανόνων όσο και στη διατύπωση νοήματος, διαδικασίες που φα-
νερώνουν εάν η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε ή όχι. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη 
αυτού του Τ.Ν. προϋποθέτει την ικανότητα ακρόασης, την ανάγνωση, τη γραφή, 
την καλή μνήμη ονομάτων, ημερομηνιών, τοποθεσιών, την παρουσία επαρκούς 
λεξιλογίου, της συμβολικής σκέψης και άλλων ακόμη γλωσσικών δεξιοτήτων. 
Με άλλα λόγια τα άτομα που έχουν διάχυτο τον T.N. αυτό, εκτός από το ότι δια-
θέτουν γλωσσική ευχέρεια αρέσκονται στην αφήγηση ιστοριών, τη λογοτεχνία, 
την ποίηση, τις ξένες γλώσσες, τα παιχνίδια με λέξεις και έχουν τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιούν τη γλώσσα αποτελεσματικά. Οι επιδιωκόμενες καταστάσεις 
(end-states) που απορρέουν από τον τύπο αυτό οδηγούν σε επαγγελματικές 
δραστηριότητες, όπως οι συγγραφείς, οι ρήτορες, οι ποιητές, οι δημοσιογράφοι, 
οι ομιλητές, και γενικά άτομα που χειρίζονται τον δημόσιο λόγο, όπως οι δημο-
σιογράφοι, οι νομικοί και άλλοι (Gardner, 1983, 1993, 1999, 2010, Armstrong 
1996, 2000, Φλουρής, 2006α, 2007, 2010, Φλουρής & Μαυρόπουλος, 2012).

Ας σημειωθεί ότι ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού σχολικού προγράμματος 
αφιερώνεται, ακόμη και σήμερα, στον συγκεκριμένο Τ.Ν., ενώ παλαιότερα ένα 
μεγάλο ποσοστό του σχολικού ωρολογίου προγράμματος της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης –36%– αφιερώνονταν στο γλωσσικό μάθημα, όπως έχουμε δια-
πιστώσει σε σχετική μελέτη μας (Φλουρής, 1996β). Αξίζει να τονίσουμε, επίσης, 
ότι ο τύπος αυτός ενισχύεται και από τα άλλα μαθήματα του προγράμματος 
δεδομένου ότι το οποιοδήποτε περιεχόμενο των μαθημάτων προσεγγίζεται 
μέσω της γλώσσας.

4.3.2.  Η λογικομαθηματική νοημοσύνη (logical-mathematical 
 intelligence)

Η λογικομαθηματική νοημοσύνη, μαζί με τη γλωσσική αποτελούν, από πα-
λαιότερα, ένα μεγάλο μέρος του περιεχομένου των ψυχομετρικών τεστ του 
Δ.Ν. της ενιαίας νοημοσύνης. Ο εν λόγω Τ.Ν. αναφέρεται στη διαδικασία ‘επί-
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λυσης προβλήματος’ και πληροί αρκετά από τα εμπειρικά κριτήρια που έχει 
διατυπώσει ο Gardner. Σύμφωνα με τον δημιουργό της θεωρίας, ο Τ.Ν. αυτός 
απαιτεί να λάβει κανείς υπόψη του, καταρχάς, τις εργασίες του Piaget, ο οποίος 
ερμήνευσε τη φύση της γνώσης μέσα από τη ‘λογικομαθηματική κατανόηση’. 
Βέβαια, πολλοί ερευνητές, ανάμεσά τους και ο Gardner, έχουν αποφανθεί ότι 
αν και ο Piaget συνέβαλε οικοδομητικά στον τομέα που αφορά στη λογικο-
μαθηματική νοημοσύνη, δεδομένου ότι «δημιούργησε ένα λαμπρό πορτραίτο 
της ανάπτυξης στον τομέα της λογικομαθηματικής σκέψης», υπέπεσε, όμως, σε 
σφάλμα γιατί «την γενίκευσε και σε άλλες ανθρώπινες ικανότητες και περιοχές 
από τη μουσική ευφυΐα μέχρι τον διαπροσωπικό τομέα» (Gardner, 2010: 201).

Η λογικομαθηματική νοημοσύνη ακολουθεί μια αναπτυξιακή πορεία και εξέ-
λιξη κατά την παιδική ηλικία, όπως έδειξαν οι μελέτες του Piaget και τα νοητικά 
στάδια που διαμόρφωσε. Οι νευροψυχολογικές, όμως, έρευνες έχουν δείξει ότι 
υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες είναι περισσότε-
ρο σημαντικές από άλλες, ως προς τους μαθηματικούς υπολογισμούς και τους 
μηχανισμούς της υπολογιστικής ικανότητας. Επιπρόσθετα, μέσα από διάφορες 
μελέτες προκύπτει η στοιχειοθέτηση της ‘ανεξαρτησίας’ ή ‘αυτονομίας’ της λογι-
κομαθηματικής νοημοσύνης, διαδικασία που σημαίνει ότι η λογικομαθηματική 
νοημοσύνη δεν μπορεί να γενικευτεί για όλους τους Τ.Ν.. Ανάμεσα στις άλλες 
μελέτες αναφέρονται και εκείνες που διεξήχθηκαν με ‘ηλίθιους σοφούς’, οι οποί-
οι επιδεικνύουν αξιοθαύμαστες επιδόσεις σε προβλήματα που απαιτούν υπο-
λογισμούς, ενώ λειτουργούν, ανεπαρκώς, ως προς τα υπόλοιπα πεδία και Τ.Ν. 

Γιατί, όμως, ο Gardner χρησιμοποιεί τον σύνθετο όρο ‘λογικομαθηματική’ 
για να ονομάσει τη συγκεκριμένη νοημοσύνη; Στη μελέτη του, επικαλέσθηκε 
πολλά παραδείγματα ειδικών στα μαθηματικά και στις επιστήμες και αποσα-
φήνισε ότι άλλοι εκλαμβάνουν τα μαθηματικά ως έναν διαφορετικό τομέα από 
τη λογική, ενώ άλλοι όχι. Πιο συγκεκριμένα, ο Ράσελ υποστήριξε ότι «η λογική 
και τα μαθηματικά είχαν διαφορετικές ιστορίες, αλλά, στη σύγχρονη εποχή άρχι-
σαν να συγκλίνουν. Επομένως, έχει πλέον καταστεί εντελώς αδύνατο να τραβήξει 
κανείς διαχωριστική γραμμή ανάμεσά τους: τα δύο έχουν γίνει ένα. Διαφέρουν, 
όμως, όπως το αγόρι και ο άντρας: η λογική είναι η νεαρή ηλικία των μαθηματικών 
και τα μαθηματικά είναι η ώριμη ηλικία της λογικής» (Gardner, 2010: 202). Μετά 
από εμπεριστατωμένη επισκόπηση πολλών μελετών ο Gardner υποστήριξε ότι 
«επιστήμη και μαθηματικά είναι οπωσδήποτε δύο τομείς στενά συνδεδεμένοι» 
και πρόκειται για μια ‘οικογένεια αλληλένδετων ικανοτήτων’ (Gardner, 2010: 
213). Το γεγονός αυτό, καθώς και άλλα συναφή στοιχεία, ώθησαν τον Gardner 
στο να μην διαχωρίσει τη λογική από τα μαθηματικά και να χρησιμοποιήσει 
τον σύνθετο όρο για τον εν λόγω Τ.Ν..
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Επιπρόσθετα, ο Gardner αναφέρεται σε θέσεις του Γουάιτχεντ ο οποίος δι-
ευκρίνισε το θέμα ως εξής: «Όταν καταπιάνεσαι με τα καθαρά μαθηματικά, βρί-
σκεσαι στο βασίλειο της ολοκληρωτικής και απόλυτης αφαίρεσης… ο μαθηματικός 
καταλήγει να εργάζεται σε έναν κόσμο επινοημένων αντικειμένων και εννοιών… 
ενώ το πρωταρχικό ενδιαφέρον του λογικού επικεντρώνεται μάλλον στις σχέσεις 
μεταξύ προτάσεων, παρά στη σύνδεση των προτάσεων αυτών με τον κόσμο των 
εμπειρικών δεδομένων. Αυτός που διατηρεί τον απευθείας δεσμό με τον κόσμο της 
χειροπιαστής πραγματικότητας είναι ο θετικός επιστήμονας» (Gardner, 2010: 203). 

Τα χαρίσματα και οι ικανότητες των μαθηματικών, σύμφωνα με τα όσα ανα-
φέρει ο Gardner ως προς τις θέσεις και απόψεις των ειδικών, περιλαμβάνουν 
και τα παρακάτω: «η αγάπη τους για την ενασχόληση με την αφαίρεση… τα μα-
θηματικά επιτρέπουν μεγάλη ελευθερία εικασιών και υποθέσεων… η ικανότητα 
να χειρίζεται επιδέξια ο μαθηματικός μακροσκελείς αλυσίδες συλλογισμών… η 
ταχύτητα των υπολογισμών του… η συλλογιστική που χρησιμοποιεί μπορεί να 
έχει διαισθητική αφετηρία… η λύση ενός προβλήματος που εθεωρείτο επί μακρόν 
άλυτο… η επινόηση ενός νέου μαθηματικού πεδίου» (Gardner, 2010: 206-209).

Βέβαια, υπάρχουν ενδείξεις που υποστηρίζουν την οργάνωση και ‘ανεξαρ-
τησία’ των αριθμητικών δεξιοτήτων στον εγκέφαλο. Αναφέρονται περιπτώσεις 
όπου ορισμένα άτομα ‘χάνουν την ικανότητά τους να εκτελούν υπολογιστικές 
πράξεις, ενώ διατηρούν τις γλωσσικές τους ικανότητες’. Επιπρόσθετα, στοιχειο-
θετούνται άλλες περιπτώσεις ατόμων που ‘έχουν αφασία, αλλά διατηρούν την 
ικανότητά τους να παίζουν παιχνίδια τα οποία απαιτούν υπολογισμούς ή είναι 
σε θέση να διαχειρίζονται τις οικονομικές τους εκκρεμότητες’ (Gardner, 1993: 
157, 2010: 227). Με βάση αυτές και πολλές άλλες περιπτώσεις ο Gardner συ-
μπεραίνει ότι οι λογικομαθηματικές λειτουργίες εντοπίζονται τόσο στο αρι-
στερό όσο και στο δεξί ημισφαίριο και βρίσκονται διάσπαρτες σε νευρωνικά 
κέντρα τα οποία αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται. Ως προς τα συγκεκριμένα 
τμήματα που ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια επεξεργασιών που σχετίζο-
νται με τη λογική και τις αριθμητικές πράξεις, η πλειονότητα των ειδικών υπο-
στηρίζει ότι οι υπεύθυνες περιοχές είναι οι ‘αριστεροί βρεγματικοί, κροταφικοί 
και ινιακοί λοβοί’ (Gardner, 1993: 158). Άλλοι πάλι ερευνητές φρονούν ότι η 
λογικομαθηματική νοημοσύνη δεν είναι ένα «‘καθαρό’ ή ‘αυτόνομο’ σύστημα, 
όπως άλλα που εξετάζονται εδώ, αλλά θα έπρεπε, ίσως, να εκληφθεί όχι ως 
μεμονωμένη νοημοσύνη αλλά ως ένα είδος ‘υπερνοημοσύνης’ ή πιο ‘γενικής 
νοημοσύνης’» (Gardner, 2010: 229). Η θέση, όμως, αυτή δεν βρίσκει σύμφωνο 
τον Gardner. Αντίθετα, παρουσιάζει στοιχεία που οδηγούν στη διαπίστωση ότι 
στην περίπτωση της λογικομαθηματικής σκέψης υπάρχουν αρκετές ενδείξεις 
για μια ‘αυτόνομη’ νοημοσύνη. 
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Ο Gardner διερεύνησε την έννοια της λογικής και των μαθηματικών σε διά-
φορους πολιτισμούς, ώστε να φανεί η διαχρονικότητά τους και διαπίστωσε ότι 
στο παρελθόν αναπτύχτηκαν συστήματα αριθμών και υπολογισμών καθώς και 
η λογικομαθηματική σκέψη, όχι μόνο στη δύση αλλά και σε άλλες περιοχές του 
πλανήτη. Παραθέτει, επίσης, ανάλογα παραδείγματα για τις λογικές και αριθ-
μητικές ικανότητες στις «προεγγράμματες» κοινωνίες που σχετίζονται με το 
εμπόριο, το κυνήγι, την ταξινόμηση αντικειμένων, τις θρησκευτικές και μυστι-
κιστικές δραστηριότητες, τα παιχνίδια και άλλες ακόμη ενέργειες. Με ανάλογο 
τρόπο παρέχει αντίστοιχα παραδείγματα ως προς την εξέλιξη και διαχρονικό-
τητα των φυσικών επιστημών και συμπεραίνει ότι «δεν υπάρχει κανένας σχε-
δόν λόγος να αμφισβητεί κανείς τη βασική οικουμενικότητα της λογικομαθη-
ματικής σκέψης… ο αριθμητικός πυρήνας της μαθηματικής νοημοσύνης φαί-
νεται να παίζει σημαντικό ρόλο παγκοσμίως» (Gardner, 2010: 231).

Επιπρόσθετα, ορισμένοι θέτουν το ζήτημα της υπεροχής της συγκεκριμένης 
νοημοσύνης και την ιεραρχούν ως πιο βασική από όλες τις υπόλοιπες. Η άπο-
ψη αυτή στηρίζεται, από ορισμένους ειδικούς, στο ότι η εν λόγω νοημοσύνη 
βρίσκεται στο ‘επίκεντρο της ανθρώπινης διάνοιας και θεωρείται η πιο βασική 
πρακτικά’. Ο ισχυρισμός αυτός ορισμένων ειδικών προβάλλει την αξίωση ότι 
‘υπάρχει μία μόνο ανθρώπινη λογική’, ζήτημα, όμως, με το οποίο ο Gardner δεν 
συμφωνεί. Αντίθετα, ο δημιουργός της θεωρίας της Π.Ν. εκλαμβάνει τη λογικο-
μαθηματική δεξιότητα ως μια ανάμεσα σε άλλες που απευθύνεται στην αντιμε-
τώπιση ορισμένων ειδών προβλημάτων, χωρίς να θεωρείται ανώτερη ή ισχυ-
ρότερη από τις άλλες. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει ο Gardner ότι υπάρχουν 
«διαφορετικές λογικές –π.χ. λογική στη γλώσσα και στη μουσική–, αλλά οι λογικές 
αυτές λειτουργούν σύμφωνα με τους δικούς τους κανόνες, κι ακόμη κι αν προστεθεί 
σε αυτές η ισχυρότερη δυνατή δόση μαθηματικής λογικής, αυτό δεν πρόκειται να 
αλλάξει τους τρόπους λειτουργίας των ενδογενών τους λογικών» (Gardner, 2010: 
238-239). Επισημαίνει, ακόμη, ο Gardner, ότι η λογικομαθηματική νοημοσύνη, 
ενδεχομένως, να συνδέεται με πολλούς τρόπους και με άλλες μορφές νοημοσύ-
νης. Σύμφωνα με τον ίδιο, «υπήρξαν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν παραγωγι-
κές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της λογικομαθηματικής και της χωρικής νοημοσύνης 
σε περιοχές όπως το σκάκι, τη μηχανική και την αρχιτεκτονική όπως θα αναφερθεί 
στην περιγραφή της χωρικής νοημοσύνης» (Gardner, 2010: 239). Σχετικά με τη 
σχέση των μαθηματικών με τη μουσική που είναι γνωστή από την εποχή του 
Πυθαγόρα, ο Gardner υποστηρίζει ότι είναι ‘μια σύμπτωση που τόσοι πολλοί 
μαθηματικοί και επιστήμονες έλκονται από τη μουσική. Αν, όντως, υπήρχε μια 
διασύνδεση ανάμεσα στα μαθηματικά και στη μουσική, η ‘διασύνδεση θα ήταν 
αμφίδρομη’ (Gardner, 2010: 239-240). Επίσης, η επέκταση και ο εμπλουτισμός 
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της επιστήμης και των μαθηματικών μελλοντικά, ενδεχομένως, να ‘αποκαλύ-
ψουν ακόμη ισχυρότερες και πιο εκτεταμένες σχέσεις και με άλλους τομείς δια-
νόησης’, αλλά αυτό, αν όντως συμβεί, θα φανεί στο μέλλον (Gardner, 2010: 239).

Περιληπτικά σημειώνουμε ότι το άτομο που έχει αυτόν τον κυρίαρχο Τ.Ν. είναι 
σε θέση να σκέφτεται με αριθμούς, να κάνει υπολογιστικές πράξεις, να εμπλέ-
κεται σε επαγωγικές και απαγωγικές σκέψεις, να αναζητά τις λογικές σχέσεις, να 
αναλύει και να επιλύει προβλήματα. Ο Τ.Ν. αυτός είναι διάχυτος στα άτομα που 
ασχολούνται, κυρίως, με τις θετικές επιστήμες. Τα συστατικά του πυρήνα της 
λογικομαθηματικής νοημοσύνης προϋποθέτουν την ικανότητα εκλογίκευσης, 
αιτιολόγησης και λογικής ανάλυσης ποσοτικών και/ή ποιοτικών δεδομένων. 
Επομένως, απαιτείται ευαισθησία στα λογικά πρότυπα (patterns) και ικανότητα 
χειρισμού σχέσεων, υποθέσεων, προτάσεων, εικασιών και άλλων αφηρημένων 
μορφών σκέψης. Τα είδη διαδικασιών του τύπου αυτού που σχετίζονται με τις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι η κατηγοριοποίηση, η ταξινόμηση, η γενί-
κευση, η διερεύνηση, η διαμόρφωση και τεκμηρίωση υποθέσεων και φυσικά οι 
πάσης φύσης λογικομαθηματικοί ή στατιστικοί υπολογισμοί ή αριθμητικές πρά-
ξεις. Τα άτομα που διαθέτουν τη νοημοσύνη αυτή αρέσκονται στον πειραματι-
σμό, στους υπολογισμούς, στις εκτιμήσεις, στην επίλυση λογικών προβλημά-
των, στα puzzles, στη διατύπωση ερωτήσεων αναζήτησης και άλλα παρόμοια. 
Τα σχολικά μαθήματα και οι δραστηριότητες που σχετίζονται ή αντιστοιχούν με 
τον τύπο αυτό είναι η φυσική, τα μαθηματικά, η βιολογία, η χημεία, οι γλώσσες 
των υπολογιστών, η τεχνολογία κ.λπ.. Οι επιδιωκόμενες επαγγελματικές δρα-
στηριότητες αφορούν στους εκπροσώπους των θετικών επιστημών (ιδιαίτερα 
οι φυσικοί και μαθηματικοί), οι μηχανικοί, οι εφευρέτες, οι προγραμματιστές 
Η/Υ, οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί, κ.ά. Παρατηρεί κανείς ότι και σ’ αυτόν τον Τ.Ν. 
φαίνεται να αποδίδει αρκετή σημασία το ελληνικό σχολείο, αφού ένα μεγάλο 
μέρος των μαθημάτων, αθροιστικά εμπλουτίζει τη λογικομαθηματική νοημο-
σύνη, όπως οι φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και άλλα σχετικά μαθήματα 
θετικών επιστημών (Gardner, 1983, 1993, 1999, 2006α, 2010, Armstrong, 2000, 
Φλουρής, 2006α, 2007, 2010, Φλουρής & Μαυρόπουλος, 2012).

4.3.3.  Η νοημοσύνη χώρου ή οπτική νοημοσύνη (visual/spatial 
 intelligence)

Η νοημοσύνη χώρου έχει από παλαιότερα μελετηθεί και διατρέχεται από 
ένα ‘αμάλγαμα δεξιοτήτων’. Στο πλαίσιο αυτό έχει παίξει κυρίαρχο ρόλο στα 
τεστ ευφυΐας, ενώ πολλοί ερευνητές τη θεωρούν ισάξια της γλωσσικής νοημο-
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σύνης. Σύμφωνα με τον δημιουργό της εν λόγω θεωρίας, η νοημοσύνη χώρου 
αφορά «στην ικανότητα ακριβούς δημιουργίας του οπτικού κόσμου, μετασχημα-
τισμού και τροποποίησης των αρχικών αντιλήψεων και αναπαραγωγής πτυχών της 
οπτικής εμπειρίας ακόμη και στην απουσία των σχετικών υλικών ερεθισμάτων» 
(Gardner, 2010: 245). Βέβαια, όπως η γλωσσική νοημοσύνη δεν εξαρτάται πλή-
ρως από το προφορικό-ακουστικό σύστημα, και μπορεί να αναπτυχθεί σε κά-
ποιο άτομο που έχει προβλήματα ακοής, με ανάλογο τρόπο η ‘χωρική νοημο-
σύνη μπορεί να διαμορφωθεί ακόμη και σε κάποιο άτομο που έχει προβλήμα-
τα όρασης και ως εκ τούτου δεν διαθέτει άμεση πρόσβαση στον οπτικό κόσμο’ 
(Gardner, 2010: 245). Μια σημαντική λειτουργία πάνω στην οποία στηρίζονται 
οι άλλες πτυχές της χωρικής νοημοσύνης αφορά ‘στην ικανότητα αντίληψης 
μορφών και αντικειμένων’ και είναι στενά συνδεδεμένη με την παρατήρηση 
του οπτικού κόσμου. Επισημαίνεται ότι η αντίληψη μπορεί να είναι οπτική ή 
απτική ή κάποια άλλη μετασχηματιστική μορφή, οπότε το ζητούμενο είναι η 
‘νοερή σκέψη’ σύνθετων μορφών έκφρασης με ποικίλους τρόπους. Τα διάφο-
ρα πειράματα και οι αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα αυτό 
έδειξαν ότι «ο προτιμώμενος τρόπος επίλυσης προβλημάτων χειρισμού οπτικών 
μορφών συνίσταται στη δημιουργία εσωτερικών νοερών αναπαραστάσεων που 
μπορούν, εν συνεχεία, να υποστούν χειρισμούς ανάλογους με αυτούς που γίνονται 
στο πλαίσιο του αντικειμενικού κόσμου» (Gardner, 2010: 246). Η ‘ανεξαρτησία’ της 
χωρικής ικανότητας έχει υποστηριχθεί από πολλούς ειδικούς, αλλά ο σημαντι-
κότερος ήταν ο Thurstone, ο οποίος ανέδειξε τη χωρική ικανότητα μεταξύ των 
επτά βασικών (δια)νοητικών παραγόντων. Επιπρόσθετα, ο Thurstone ταξινό-
μησε τη χωρική ικανότητα στις ακόλουθες τρεις συνιστώσες: «στην ικανότητα 
αναγνώρισης της ταυτότητας ενός αντικειμένου που παρατηρείται από διαφορετι-
κές γωνίες, στην ικανότητα νοερής αναπαράστασης της κίνησης ή της εσωτερικής 
μετατόπισης μεταξύ των στοιχείων ενός συνόλου αντικειμένων, και την ικανότητα 
στοχασμού πάνω στις χωρικές σχέσεις, όπου ο σωματικός προσανατολισμός του 
παρατηρητή αποτελεί ουσιώδες μέρος του προβλήματος» (Gardner, 2010: 247). 

Ένας άλλος σημαντικός ειδικός που μελέτησε τη συγκεκριμένη νοημοσύνη, 
‘όχι ως ξεχωριστή ικανότητα’ αλλά ως μέρος της ‘λογικής ανάπτυξης’, ήταν ο 
Piaget. Πιο συγκεκριμένα, ο Piaget με βάση τα διάφορα στάδια που διαμόρ-
φωσε, περιέγραψε την πρόοδο που σημειώνει ένα παιδί ως προς τη ‘σφαίρα 
του χώρου’ από τη βρεφική ηλικία ως την εφηβική, οπότε έχει τη δυνατότητα 
να ‘ενώσει τη λογικομαθηματική και τη χωρική νοημοσύνη σε ένα ενιαίο γεω-
μετρικό ή επιστημονικό σύστημα’ (Gardner, 2010: 252). Με τον τρόπο αυτό ο 
Piaget ενέταξε τη νοημοσύνη χώρου στο πλαίσιο της λογικής ανάπτυξης.

Τα διάφορα νευρολογικά ευρήματα έχουν δείξει ότι η επεξεργασία της 
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οπτικής-χωρικής νοημοσύνης βρίσκεται στο δεξιό ημισφαίριο. Πολλές κλινικές 
μελέτες ατόμων με εγκεφαλικές βλάβες έδειξαν ότι ‘τα τραύματα στις δεξιές 
βρεγματικές περιοχές επιφέρουν δυσκολίες στην οπτική προσοχή, στη χωρική 
αναπαράσταση, στον προσανατολισμό, στην παραγωγή απεικονίσεων ακόμη 
και τη μνήμη’. Ταυτόχρονα, έχει επισημανθεί ότι η παρουσία ακόμη και μικρού 
τραύματος στο ‘αριστερό ημισφαίριο, σε συνδυασμό με βλάβη στο δεξιό αρκεί 
για να καταστρέψει τη χωρική λειτουργία ενός ατόμου’ (ό.π.: 255). Ανάλογες 
μελέτες υπάρχουν και με ‘κανονικά’ άτομα που επιβεβαιώνουν τον ρόλο του 
δεξιού ημισφαιρίου, το οποίο αποδεικνύεται σημαντικό στην επίλυση προβλη-
μάτων και στην επεξεργασία των χωρικών πληροφοριών. 

Ως προς το φύλο, η εν λόγω νοημοσύνη φαίνεται να ευνοεί τους άνδρες 
και συνδέεται με τις ασχολίες του προϊστορικού ανθρώπου. Είναι γεγονός ότι 
οι άνδρες ήταν εκείνοι που καταπιάστηκαν με το κυνήγι, τα ταξίδια και την πε-
ριπλάνηση για να επιβιώσουν, κατάσταση που ‘εξέλιξε τις οπτικές - χωρικές 
ικανότητες και τον προσανατολισμό τους’, αφού έπρεπε να θυμούνται πώς να 
επιστρέψουν με ασφάλεια στην εστίες τους. Μια τέτοια ‘οξεία οπτική μνήμη’ 
έχουν οι σημερινοί Εσκιμώοι, οι οποίοι πρέπει να παρατηρούν και να εντοπί-
ζουν τον δρόμο ή το μονοπάτι τους σε ένα τοπίο που έχει σχεδόν απόλυτη 
ομοιομορφία, διαδικασία την οποία αν δεν τηρήσουν υπάρχει ο κίνδυνος να 
χαθούν. Αντίστοιχη οπτική μνήμη έχουν αναπτύξει και οι Εσκιμώες γυναίκες, οι 
οποίες κυκλοφορούν με το μωρό τους στο μάρσιπο και πρέπει να παρατηρούν 
ακόμη και τις πιο μικρές ρωγμές στον πάγο. Αν ξεχαστούν να παρατηρήσουν 
τις ρωγμές μπορεί να βρεθούν προς την πλευρά του ωκεανού, σε περίπτωση 
που αποκοπεί ο πάγος, κατάσταση που θα συντελέσει στην απώλεια τόσο της 
δικής τους ζωή όσο και του παιδιού τους. Αυτή η ‘ανάγκη επιβίωσης συνετέ-
λεσε στο να εξελιχθεί η οπτική - χωρική ικανότητα των Εσκιμώων γυναικών 
περισσότερο από τον μέσο όρο ανδρών του δυτικού κόσμου’ (ό.π.: 256-257). 

Πολύ ενδιαφέρουσες είναι οι έρευνες με τυφλά άτομα, οι οποίες έχουν δείξει 
ότι ‘η χωρική γνώση δεν εξαρτάται ολοκληρωτικά από το οπτικό σύστημα και 
ότι τα τυφλά άτομα μπορούν να αντιληφθούν ορισμένες πτυχές των εικόνων’ 
(ό.π.: 257-258). Διαφαίνεται, επίσης, ότι υπάρχει «ένα αντιληπτικό σύστημα, το 
οποίο είναι κοινό για την αίσθηση της όρασης και της αφής: οι γνώσεις που επιτυγ-
χάνονται από τα κανονικά άτομα μέσα από τον συνδυασμό αυτών των αισθήσεων, 
αποδεικνύονται προσβάσιμες από τα τυφλά άτομα με τη χρήση μόνο της αφής» 
(ό.π.: 258). Επιπρόσθετα, άλλες μελέτες έχουν αποκαλύψει ότι τα τυφλά παιδιά 
είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις ‘γεωμετρικές μορφές που παρουσιάστηκαν 
τρισδιάστατα’, να αντιλαμβάνονται διαφορετικές ‘όψεις των εικόνων, καθώς και 
καθρεφτισμένες εικόνες’, να ‘περιστρέφουν μορφές των αντικειμένων’, ενώ η 
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ζωγραφική τους εξαρτάται από την απόκτηση κανόνων. Τα παραπάνω ευρή-
ματα δείχνουν ότι ‘τα συστήματα χωρικής αναπαράστασης είναι, εξίσου, προ-
σβάσιμα από την οπτική και την απτική εμπειρία’ (ό.π.: 258). 

Η ‘αυτονομία’ της χωρικής νοημοσύνης τεκμηριώνεται και από περιπτώ-
σεις ατόμων που διαθέτουν ‘ασυνήθιστες μορφές χωρικής ικανότητας και ανι-
κανότητας, όπως το αυτιστικό κορίτσι Νάντια’. Η Νάντια από μικρό παιδί 4-5 
ετών ζωγράφιζε με καταπληκτική ακρίβεια και τελειότητα, ενώ μπορούσε να 
θυμηθεί ‘το μέγεθος, τις καμπύλες, τη μορφή και τα πρότυπα ενός αντικειμέ-
νου’. Τέτοιου είδους παραδείγματα στοιχειοθετούν την ‘αυτονομία της οπτι-
κο-χωρικής νοημοσύνης και τη διαχωρίζουν από τις ποικίλες άλλες νοητικές 
ικανότητες’. Υπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις παιδιών με εγκεφαλική βλάβη ‘που 
παρουσιάζουν ειδικές δυσκολίες σε οπτικο-χωρικές περιοχές, κατάσταση που 
τα εμποδίζει να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τη διαγώνιο’ (ό.π.: 261). 

Σχετικά με τη διαχρονικότητα του Τ.Ν. αυτού, ο Gardner αναφέρει ότι ήταν 
χρήσιμη από την εποχή του προϊστορικού ανθρώπου, αφού σε αυτήν στηρί-
χθηκε για να επιβιώσει. Πρέπει, όμως, να αποσαφηνιστεί ότι ‘η όλη συλλογι-
στική σχετικά με τις χωρικές ικανότητες δεν είναι χρήσιμη στον ίδιο βαθμό 
στα διάφορα πεδία’. Επίσης, χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα από διάφο-
ρες κουλτούρες εκτός από τους Εσκιμώους, όπως οι ‘Κενυάτες οι οποίοι έχουν 
οξεία οπτική μνήμη’ και αναγνωρίζουν τα κοπάδια της οικογένειας τους από 
τον τύπο και το μέγεθος των κεράτων, οι ‘κάτοικοι στα νησιά Καρολίνα της 
Νότιας θάλασσας, οι οποίοι ταξιδεύουν με ευκολία χωρίς πυξίδα και άλλες’. Ο 
Gardner επισημαίνει, ακόμη, ότι ο Τ.Ν. αυτός είναι ενεργός και στους υπερήλι-
κες –όπως στην περίπτωση του Πικάσο, ο οποίος ζωγράφιζε μέχρι τα ενενήντα 
του χρόνια– αντίθετα από την κιναισθητική και τη λογικομαθηματική σκέψη οι 
οποίες γίνονται ‘εύθραυστες στην προχωρημένη ηλικία’ (ό.π.: 275-276). 

Περιληπτικά επισημαίνουμε ότι τα συστατικά του πυρήνα της οπτικής νοη-
μοσύνης ή νοημοσύνης χώρου προϋποθέτουν την ικανότητα να αντιληφθεί το 
άτομο τον οπτικό κόσμο και το περιβάλλον του χώρου με ακρίβεια, αλλά και 
να εκτελεί μετασχηματισμούς των αρχικών αντιλήψεων. Τα άτομα αυτού του 
Τ.Ν. έχουν ευχέρεια στις οπτικές τέχνες (π.χ. στη ζωγραφική, γλυπτική, κ.λπ.), 
στην ικανότητα να σχηματίζουν νοητικές εικόνες, να σχεδιάζουν παραστάσεις, 
να αντιλαμβάνονται τον χώρο τρισδιάστατα (όπως π.χ. οι πιλότοι, οι ναυτικοί, 
κ.ά.) και να προσανατολίζονται προς την επιδιωκόμενη κατεύθυνση με ακρί-
βεια. Προϋποθέτει, επίσης, ευαισθησία στις μορφές, τα χρώματα, στον χώρο, 
στις γραμμές και στις σχέσεις ανάμεσα σ’ όλα αυτά τα στοιχεία. Περιλαμβά-
νει, ακόμη, την ικανότητα ‘οπτικοποίησης’ των αντικειμένων, των γραφικών 
παραστάσεων και αναπαραστάσεων, των ιδεών του χώρου και άλλα συναφή. 
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Προφανώς τα μαθήματα της αισθητικής και εικαστικής αγωγής –χειροτεχνία, 
ζωγραφική, κ.λπ.–, εμπίπτουν στον συγκεκριμένο τύπο, που δυστυχώς παρα-
μελούνται σε πολλά σχολεία του κόσμου, αλλά και στη χώρα μας τόσο στην 
πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι επαγγελματικές δρα-
στηριότητες που αντιστοιχούν σε αυτόν τον Τ.Ν. παραπέμπουν σ’ εκείνες των 
καλλιτεχνών, των γλυπτών, των αρχιτεκτόνων, των πιλότων, των ναυτικών, των 
χαρτογράφων, των παραγωγών των οπτικών τεχνών και άλλων (Gardner, 1983, 
1993,1999, 2010, Armstrong, 2000, Φλουρής, 2006α, 2007, 2010, Φλουρής & 
Μαυρόπουλος, 2012).

4.3.4.  Η κιναισθητική νοημοσύνη (bodily-kinesthetic intelligence)

Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρχε διαχωρισμός ανάμεσα στη νό-
ηση και το σώμα σε διάφορες κουλτούρες καθώς και σε επιστημονικές από-
ψεις –π.χ. δυτική Καρτεσιανή σκέψη– οι ψυχολόγοι είναι εκείνοι οι οποίοι τα 
τελευταία χρόνια κατάφεραν να επισημάνουν τη στενή σύνδεση που διέπει τις 
διαστάσεις αυτές. Η σωματική κίνηση έχει ακολουθήσει μια εξελικτική πορεία 
ανά τους αιώνες και εκτείνεται από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση. Η 
ικανότητα, μάλιστα, αυτή έχει παρατηρηθεί σε διάφορους πολιτισμούς διαχρο-
νικά. Στην ουσία το άτομο που έχει αναπτυγμένη την ικανότητα αυτή είναι σε 
θέση να ‘επιλύει προβλήματα με το σώμα του’. Τα άτομα με επαρκή κιναισθητι-
κή νοημοσύνη ασκούν, δηλαδή, μυϊκό και σωματικό έλεγχο καθώς και έλεγχο 
των κινήσεών τους. Εκτός, όμως, από τον έλεγχο στις κινήσεις του σώματος, το 
άτομο διαθέτει ικανότητα να χειρίζεται και αντικείμενα (π.χ. χρήση εργαλείων, 
παίξιμο μουσικών οργάνων κ.λπ.) με ιδιαίτερη επιδεξιότητα και εκλέπτυνση. Οι 
δύο αυτές ικανότητες συνιστούν τις ‘λειτουργίες του πυρήνα’ της εν λόγω νοη-
μοσύνης, αλλά συλλειτουργούν και με άλλους Τ.Ν. όπως θα φανεί παρακάτω. 
Τα παραδείγματα ατόμων που έχουν σε επάρκεια τις ικανότητες αυτές –μυϊκό 
και σωματικό έλεγχο καθώς και έλεγχο των κινήσεων– βρίθουν στις ημέρες μας 
όπως οι αθλητές, οι χορευτές, οι κολυμβητές, οι καλλιτέχνες και πολλοί άλλοι. 

Ως προς τον ρόλο του εγκεφάλου στην κίνηση, επισημαίνεται ότι οι κινητι-
κές ικανότητες, όπως και οι γλωσσικές στα ‘κανονικά’ άτομα εντοπίζονται στο 
αριστερό ημισφαίριο. Βέβαια, διάφορα τμήματα του σώματος και του νευρι-
κού συστήματος συμμετέχουν στην εκτέλεση των κινητικών πράξεων. Κυρίως, 
όμως, η εκτέλεση κάποιας ενέργειας καθοδηγείται ‘από μεγάλα τμήματα του 
εγκεφαλικού φλοιού, όπως τον θάλαμο, τα βασικά γάγγλια και την παρεγκεφα-
λίδα τα οποία τροφοδοτούν τη σπονδυλική στήλη με πληροφορίες’. Επομένως, 
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ο εγκεφαλικός φλοιός παίζει σημαντικό ρόλο στις περισσότερες μορφές της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Βέβαια, οι πιο πολύπλοκες και σύνθετες μορφές 
των κινήσεων σχετίζονται με τα «βασικά γάγγλια και την παρεγκεφαλίδα… ενώ ο 
κινητικός φλοιός είναι πιο άμεσα συνδεδεμένος με τη σπονδυλική στήλη διαδικα-
σία που ενεργοποιεί τις επιμέρους κινήσεις» (ό.π.: 287).

Η σχετικά ‘αυτόνομη’ λειτουργία της κιναισθητικής νοημοσύνης στοιχειο-
θετείται από έρευνες οι οποίες έχουν δείξει ότι τα άτομα που έχουν απολέσει 
εξ ολοκλήρου ‘τη λεχτική τους μνήμη, διατηρούν την ικανότητα τους να μα-
θαίνουν και να θυμούνται σύνθετες κινητικές ακολουθίες και μοτίβα συμπε-
ριφορών’. Τέτοιου είδους στοιχεία διαμορφώνουν ‘μια εικόνα της σωματικής 
νοημοσύνης ως μέρος της νοητικής σφαίρας, διαφορετικής από τη γλωσσική, 
τη λογική και άλλες που θεωρούνται υψηλότερες μορφές νοημοσύνης’ (ό.π.: 
290). Υπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις ατόμων με κατεστραμμένες γλωσσικές 
και λογικές ικανότητες που ‘παρουσιάζουν μικρές ή καθόλου δυσκολίες επι-
τέλεσης κινητικών δραστηριοτήτων υψηλών αξιώσεων’. Μια άλλη πηγή που 
στοιχειοθετεί την ‘αυτονομία’ της συγκεκριμένης νοημοσύνης είναι τα ‘ιδιοφυή 
μικρόνοα’ ή/και αυτιστικά παιδιά, τα οποία μολονότι είναι αποκομμένα από το 
κοινωνικό περιβάλλον παρουσιάζουν ‘ενδιαφέρον και γνώση όσον αφορά στις 
σωματικές δραστηριότητες και τα διάφορα μηχανήματα και συσκευές’ (ό.π.: 
291).

Η εξέλιξη στη χρήση των εργαλείων από τα πρωτεύοντα θηλαστικά έχει 
πραγματοποιηθεί για εκατομμύρια χρόνια μέσα από την ανάγκη τους να επι-
βιώσουν, να συμβιώσουν καθώς και άλλους παράγοντες. Σύμφωνα με τον 
Gardner οι κυριότεροι από αυτούς τους παράγοντες είναι: «πρώτο η αισθητη-
ριακή ωρίμανση, η οποία είναι αναγκαία για την επιδεξιότητα και την ακρίβεια της 
κίνησης των μυών. Δεύτερον, απαιτείται το παιχνίδι με αντικείμενα του περιβάλλο-
ντος υπό συνηθισμένες συνθήκες ή υπό συνθήκες επίλυσης προβλημάτων: κατά 
τη διάρκεια π.χ. του παιχνιδιού ο χιμπαντζής μαθαίνει να χρησιμοποιεί μια βέργα 
ως λειτουργική προέκταση του χεριού του. Τέλος, από την επίδραση της συμπε-
ριφοράς τους στο περιβάλλον, εισπράττουν ένα ερέθισμα που τους διδάσκει ότι 
η δραστηριότητά τους μπορεί, σε κάποιον τουλάχιστον βαθμό, να ελέγξει το πε-
ριβάλλον» (ό.π.: 295). Η ανθρώπινη εξέλιξη εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκε 
‘πολύ μετά την εμφάνιση του Neanderthal στην Ευρώπη (γύρω στα 100.000 
χρόνια πριν)’. Υποστηρίζεται, επίσης, ότι ‘πριν 35.000-40.000 χρόνια, όπου έζη-
σε ο άνθρωπος ‘Cro Magnon’ παρουσιάστηκαν τα ξεκάθαρα σημάδια των αν-
θρώπινων ικανοτήτων, που συμπεριλάμβαναν εικόνες, τελετουργίες, χορούς, 
στις τοιχογραφίες πολλών σπηλαίων. Επίσης, απεικονίζονταν και ‘εργαλεία, τα 
οποία εκτός από τους χρηστικούς σκοπούς, χρησιμοποιούνταν πλέον και για 
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διακοσμητικούς σκοπούς, αλλά και το σημαντικότερον για την κατασκευή άλ-
λων εργαλείων’ (ό π. 297). 

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της χρήσης των εργαλείων, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις των ειδικών, έπαιξε η μεγαλύτερη αύξηση του μεγέθους του αν-
θρώπινου εγκεφάλου, λόγος για τον οποίο εμφανίστηκαν και οι αντίστοιχες 
εγκεφαλικές περιοχές. Εκτιμάται, ακόμη, ότι συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις για 
τη δημιουργία ενός ‘παραγωγικού κύκλου μεταξύ μεγαλύτερου εγκεφάλου 
–ο οποίος επέτρεψε καλύτερο σχεδιασμό και ακριβέστερη χρήση των εργα-
λείων– και επινόησης ακόμη πιο βελτιωμένων εργαλείων’. Η διαδικασία αυτή 
προσέφερε ένα ‘προσαρμοστικό πλεονέκτημα στα ανθρώπινα όντα που μπο-
ρούσαν να κατασκευάσουν υλικά εργαλεία, και στη συνέχεια, τα αφηρημένα 
και πολλαπλής χρήσεως εργαλεία που ονομάζονται σύμβολα’ (ό.π.: 297). Οι κα-
ταστάσεις αυτές συνέβαλαν τόσο στην κατάκτηση των επιτευγμάτων και ανα-
καλύψεων όσο και στην τελειότερη εξέλιξη του ανθρώπινου είδους όπως είναι 
στις ημέρες μας. Ας σημειωθεί ότι οι απόγονοι των πρώτων ανθρώπινων όντων 
είχαν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πάντα των ειδικών, ‘ένα επίπεδο νοημοσύνης 
ανάλογο με εκείνο των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών και καλούνταν να χρησιμοποι-
ήσουν εργαλεία, καθώς και να διενεργήσουν σύνθετα έργα’ (ό.π.: 298).

Παρά τις πολλές και διαφορετικές εκτιμήσεις των ειδικών, δεν είναι σαφές 
το αν προηγήθηκε η γλώσσα ή η σωματική κιναισθητική νοημοσύνη και ποια 
είναι η σχέση των δύο αυτών Τ.Ν.. Επίσης, ένα άλλο θέμα, που δεν έχει ξεκα-
θαριστεί παρά τις έρευνες και τις εικασίες των ειδικών, είναι το αν η κατάκτη-
ση της ‘συμβολικής ικανότητας’ μπορεί να έχει επηρεάσει την ‘ανάπτυξη της 
σωματικής ή φυσικής δεξιότητας με θεμελιακούς τρόπους’. Με άλλα λόγια έγι-
ναν προσπάθειες να μελετηθεί αν η κατάκτηση των συμβολικών λειτουργιών, 
όπως η ‘αναπαράσταση και η έκφραση δημιούργησαν τις προϋποθέσεις της 
επιλογής της κινητοποίησης των σωματικών ικανοτήτων ώστε να γίνει επικοι-
νωνία διάφορων μηνυμάτων’. Ο ίδιος ο Gardner εκτιμά ότι οι σωματικές δρα-
στηριότητες λειτουργούν σε κάποιο βαθμό ‘ανεξάρτητα’ από τις συμβολικές 
λειτουργίες όπως έχουν δείξει οι νευρολογικές μελέτες ατόμων με διαταρα-
χές. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνει ο Gardner ότι «από τότε που η ανθρώπινη 
συμβολική λειτουργία αποτελεί μια πραγματικότητα, το κινητικό σύστημα αλλάζει 
δια παντός: η άνθιση του συμβολισμού δημιουργεί ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ της 
σωματικής νοημοσύνης, όπως αυτή ασκείται από τους ανθρώπους, και της σωμα-
τικής νοημοσύνης όπως αυτή εκδηλώνεται από τα άλλα έμβια όντα» (ό.π.: 300).

Οι ώριμοι τύποι σωματικής έκφρασης, σύμφωνα με τον δημιουργό της θεω-
ρίας, εκφράζονται μέσω του χορού, του ηθοποιού, του αθλητή και του εφευ-
ρέτη. Πιο συγκεκριμένα ο χορός, ο οποίος ανάγεται στην παλαιολιθική εποχή, 
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κατέχει τη δεύτερη μετά το κυνήγι θέση και αποτελεί μια σημαντική μορφή 
έκφρασης μη λεχτικών σωματικών κινήσεων, αν και δεν είναι πλήρως γνω-
στές όλες οι λειτουργίες που επιτέλεσε στις διάφορες κουλτούρες διαχρονικά. 
Ο Gardner ορίζει τον χορό ως ένα σύνολο από ‘πολιτισμικά προσδιορισμένες 
αλληλουχίες’ και σύμφωνα με τις ανθρωπολογικές μελέτες που επισκόπησε 
εκτιμά ότι έχει υπηρετήσει σκοπούς με τις ακόλουθες μορφές και εκφράσεις: 
«ως ισχυροποίηση της κοινωνικής οργάνωσης, ως όχημα κοσμικής ή θρησκευτι-
κής έκφρασης, ως κοινωνική διασκέδαση ή αναψυχή, ως ψυχολογική εκτόνωση, 
ως έκφραση αισθητικών αξιών, ως αντανάκλαση ενός υπόβαθρου ή ως οικονομι-
κή δραστηριότητα» (ο. π.: 301). Επιπρόσθετα, η επισκόπηση της βιβλιογραφίας 
έδειξε ότι άλλοι σκοποί τους οποίους έχει υπηρετήσει ο χορός μπορεί να συ-
νοψιστούν στα εξής: «ως παιδευτική λειτουργία στο πλαίσιο της μυητικής τελε-
τουργίας, ως μέσο υλοποίησης της μεταμόρφωσης της οποίας θα διέλθει τελικά το 
άτομο, ως ενσάρκωση του υπερφυσικού όπως όταν οι μάγοι-γιατροί χορεύουν επι-
καλούμενοι τα πνεύματα, ως επιλογή συντρόφου, σε περιπτώσεις όπου οι γυναίκες 
διαλέγουν τους άνδρες ανάλογα με τη χορευτική δεξιοτεχνία και αντοχή που επι-
δεικνύουν οι τελευταίοι» (ό.π.: 303). Τις ποικίλες αυτές εκφράσεις και μορφές του 
χορού αναδεικνύει ανάγλυφα ο Μπαρίσνικοφ ο οποίος σημειώνει ότι: ‘ο χορός 
είναι σαν να μαθαίνει κανείς πολλές ξένες γλώσσες που όλες τους αυξάνουν τη δια-
νοητική ευελιξία, και διευρύνουν τους ορίζοντές του. Ο χορευτής, ακριβώς όπως ο 
μελετητής γλωσσών, χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερες γιατί δεν είναι ποτέ 
αρκετές» (Gardner, 2010: 305).

Στην υποκριτική, αλλά και σε άλλες μορφές καλλιτεχνικών παραστάσεων, 
τον κύριο λόγο έχει η ικανότητα της ‘προσεκτικής παρατήρησης και στη συνέ-
χεια της λεπτομερούς αναπαραγωγής γεγονότων ή επεισοδίων’. Η ικανότητα 
μίμησης, ως γνωστό, αρχίζει νωρίς στη ζωή των ανθρωπίνων όντων. Κάποια 
άτομα, βέβαια, είναι ‘γεννημένοι μίμοι’ και έχουν προικιστεί με μεγάλες δυνα-
τότητες στη σωματική νοημοσύνη. Τα άτομα αυτά διαθέτουν όχι μόνο άριστη 
‘όραση και μνήμη’, αλλά και την ικανότητα να προβάλουν ‘τη φυσική λειτουρ-
γία του υποσυνειδήτου’. Η εσωτερικότητα αυτή αντανακλά την ‘ενδοπροσωπι-
κή νοημοσύνη, ενώ η αναπαραγωγή του κοινωνικού αισθήματος παραπέμπει 
στη διαπροσωπική νοημοσύνη’ (Gardner, 2010: 307). Σύμφωνα με τον Martin, η 
δυνατότητα συμμετοχής μας στη μίμηση αλλά και σε καλλιτεχνικές γενικά δρα-
στηριότητες σχετίζονται με ‘την ακούσια ικανότητά μας να μιμούμαστε και να 
βιώνουμε τις εμπειρίες και τα συναισθήματα των άλλων’. Η ερμηνεία που δίνει 
ο Martin είναι η εξής: ‘οι προγενέστερες εμπειρίες ανύψωσης συμβολίζονται 
μέσω μιας κιναισθητικής γλώσσας την οποία επικαλείται άμεσα το σώμα, χω-
ρίς να χρειάζεται οποιανδήποτε άλλη συμβολική διαμεσολάβηση’. Αν, όντως, 
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έτσι έχουν τα πράγματα και έχει δίκιο ο Martin στο ότι, δηλαδή, ‘η μίμηση είναι 
βασική συνιστώσα της κιναισθητικής σκέψης, τότε ο καταλληλότερος, ίσως, 
τρόπος απόκτησης των συγκεκριμένων δεξιοτήτων είναι η μιμητική διδασκα-
λία’, άποψη με την οποία συμφωνεί και ο Gardner (Gardner, 2010: 307-308). 
Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει το γεγονός ότι στην υποκριτική εμπλέκονται 
διάφοροι Τ.Ν., αφού οι ηθοποιοί θέτουν το σώμα τους σε κινήσεις, εκφράζο-
νται με χορευτικές και μουσικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα χρησιμοποι-
ούν τους Τ.Ν. του προσώπου-ενδοπροσωπική και διαπροσωπική – καθώς και 
τη γλωσσική τους νοημοσύνη. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα στις 
ημέρες μας όπου εμπλέκουν πάνω από έναν Τ.Ν. όπως του γιατρού, του εκπαι-
δευτικού και πολλών άλλων.

Η σωματική νοημοσύνη εκφράζεται επίσης και από τον αθλητή. Η ικανότη-
τα του αθλητή να διατηρεί υψηλές επιδόσεις αντανακλάται σε μια ‘αρμονία κι-
νήσεων, δύναμη, ταχύτητα, ακρίβεια και ομαδική δουλειά’. Εκτός από αυτές τις 
ικανότητες, ο αθλητής προβάλλει με ευχέρεια και άλλες όπως π.χ. ‘οξυδέρκεια 
στην παρατήρηση, στη δεξιοτεχνία, στον συγχρονισμό, στον συντονισμό, στον 
ρυθμό, στην αυτοκυριαρχία’. Οι ικανότητες αυτές αποτελούν τρόπο διασκέδα-
σης και ικανοποίησης για τον αθλητή και τους παρατηρητές, ενώ προβάλλει 
και άλλες ακόμη μορφές νοημοσύνης. Αυτές περιλαμβάνουν «τη λογική ικανό-
τητα και στρατηγική τόσο σε ατομικά όσο και σε ομαδικά παιχνίδια, την ενδοπρο-
σωπική, η οποία εκφράζεται μέσα από τον αυτοέλεγχο, την αυτοκυριαρχία και τη 
διαπροσωπική νοημοσύνη, η οποία βοηθά τον αθλητή στο να ‘διαβάζει’ τα κίνητρα 
και τις προθέσεις των άλλων αθλητών» (ο. π.: 310-311). 

Μια άλλη έκφραση της νοημοσύνης του σώματος αποδίδεται στις ενέργει-
ες του εφευρέτη, ο οποίος εκτός από τους άλλους Τ.Ν. που έχει, εμπλέκει την 
ικανότητα του να χρησιμοποιεί τα χέρια του για πειράματα και άλλες χειρωνα-
κτικής φύσης δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό ο εφευρέτης, ο μηχανικός 
και ο τεχνικός διαφέρει στο ότι ‘δεν κάνει χρήση απλά υλικών με τρόπους που 
έχουν καθιερωθεί πολιτισμικά, αλλά συνδυάζει και αναδιατάσσει υλικά για να 
δημιουργήσει ένα αντικείμενο που εξυπηρετεί καλύτερα τον σκοπό του’ (ό.π.: 
312). Επομένως, για τη χρήση αντικειμένων και εργαλείων απαιτείται η εκλεπτυ-
σμένη σωματική/κιναισθητική νοημοσύνη σε συνδυασμό με τις ικανότητες του 
χώρου. Όμως, για την κατανόηση των ‘σύνθετων εργαλείων ή συσκευών’ καθώς 
και την επινόηση νέων εφευρέσεων είναι αναγκαίος ο ‘συνδυασμός διαφόρων 
Τ.Ν., και ιδιαίτερα της λογικομαθηματικής νοημοσύνης, για να υπολογιστούν και 
να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι απαιτήσεις του εκάστοτε έργου’ (ό.π.: 312).

Η σωματική νοημοσύνη εκφράζεται σε διαφορετικές ηλικίες και τρόπους 
στις ανθρώπινες κουλτούρες. Ενδεικτικά αναφέρονται χώρες και πολιτισμοί, 
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όπως η Αρχαία Ελλάδα, όπου είναι γνωστόν ότι επιδίωκαν την αρμονία του 
σώματος και του πνεύματος, η φυλή Ίμπο της Νιγηρίας, όπου αναπτύσσουν 
‘δυνατά σώματα που απαιτούνται για την εκτέλεση επίπονων χορών και άλ-
λων δραστηριοτήτων’, το Μπαλί, όπου οι άνθρωποι φροντίζουν το σώμα τους 
με ‘αφοσίωση για βάδισμα, χορό, παίξιμο μουσικών οργάνων’. Επίσης, μνημο-
νεύονται χώρες όπως η Ινδία όπου η έλλειψη μέριμνας για τη σωματική χάρη 
εκλαμβάνεται ως ‘ανωριμότητα’, η Ιαπωνία όπου η τελετή τσαγιού ή ανθοκομι-
κή αντανακλούν την ‘προτυποποίηση’, οι κοινωνίες του Ζεν Βουδισμού, όπου 
γίνεται ‘υπέρβαση των συνηθισμένων ορίων των σωματικών δυνατοτήτων, 
όπως το σπάσιμο τούβλων με γυμνό χέρι, η πυροβασία κ.λπ.’ (ό.π.: 314).

Βέβαια, στο σώμα δεν αποδίδονται μόνο μηχανικές ή τεχνητές αναφορές 
ούτε εκλαμβάνεται ως αντικείμενο, αλλά ως ‘όχημα της ατομικής αίσθησης του 
εαυτού, των πιο προσωπικών συναισθημάτων και επιθυμιών, όπως επίσης της 
οντότητας εκείνης στην οποία οι άλλοι ανταποκρίνονται με ειδικό τρόπο λόγω των 
ανθρωπίνων ποιοτήτων’. Αυτή η ύπαρξη της ανθρώπινης οντότητας επηρεάζει 
μέσα από τις ιδιομορφίες και τα ατομικά χαρακτηριστικά της, τον τρόπο με τον 
οποίο θα συμπεριφερθούν οι άλλοι στο άτομο. Μέσα από αυτήν τη σχέση και 
τις συνεχείς αλληλεπιδράσεις το άτομο δημιουργεί ‘μια αίσθηση του εαυτού 
την οποία θα τροποποιεί στο διηνεκές και θα επηρεάσει τις σκέψεις και τη συ-
μπεριφορά του’ (ό.π.: 316-317). Η θέση αυτή σχετίζεται με τα συναισθήματα, 
διαδικασία που μας παραπέμπει στους προσωπικούς Τ.Ν. θέμα που περιγρά-
φεται πιο κάτω. 

Ανακεφαλαιώνοντας επισημαίνουμε ότι οι ιδιότητες και τα συστατικά της 
κιναισθητικής νοημοσύνης απαιτούν την ικανότητα του ατόμου να χρησιμο-
ποιεί το σώμα του για να εκφράζει ιδέες και συναισθήματα (όπως π.χ. στην 
περίπτωση του ηθοποιού, του αθλητή, του χορευτή, κ.λπ.). Ένα άλλο συστατι-
κό της είναι η ικανότητα να χειρίζεται επιδέξια τα διάφορα αντικείμενα και να 
κατασκευάζει ή να μετασχηματίζει πράγματα, όπως ο μαραγκός, ο γλύπτης, ο 
μηχανικός, κ.λπ. Ο Τ.Ν. αυτός απαιτεί συγκεκριμένες κινητικές δεξιότητες, όπως 
η ισορροπία, η επιδεξιότητα, η ευελιξία, η ταχύτητα, η δύναμη, ο συντονισμός 
και άλλες απτές και χειρωνακτικής φύσης ικανότητες (όπως, π.χ. οι σχεδιαστές, 
οι αθλητές και άλλοι). Τα άτομα που έχουν αναπτυγμένο τον εν λόγω Τ.Ν. έχουν 
ευχέρεια στις κινητικής φύσης δεξιότητες, όπως τον χορό, τις αθλητικές και χει-
ρωνακτικές δραστηριότητες, τις κατασκευές και άλλα συναφή. Τα μαθήματα 
του σχολικού προγράμματος που ενισχύουν τον τύπο αυτό είναι η φυσική αγω-
γή, ο χορός, η ζωγραφική, η χειροτεχνία, το θέατρο, η μουσική, οι εικαστικές 
τέχνες και γενικότερα οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Παρά τη σημαντικότη-
τα που έχουν τα μαθήματα αυτά, αγνοούνται ή υποβαθμίζονται σημαντικά στο 
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ελληνικό σχολικό πρόγραμμα, γιατί θεωρούνται ότι στερούνται ακαδημαϊκού 
περιεχομένου. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που απορρέουν από τον 
τύπο αυτό συμπεριλαμβάνουν όλες τις μορφές των αθλητών, των χορευτών, 
των σχεδιαστών, των χειρουργών, των μηχανικών κ.λπ. (Gardner, 1983, 1993, 
1999, 2010, Armstrong 1996, 2000, Φλουρής, 2006α, 2007, 2010, Φλουρής & 
Μαυρόπουλος, 2012, 2020).

4.3.5.  Η μουσική νοημοσύνη (musical intelligence)

Η προέλευση και η εξέλιξη της μουσικής νοημοσύνης παραμένει, σε μεγάλο 
βαθμό ένα ‘μυστήριο’. Βέβαια, ο Gardner υποστηρίζει ότι πληροί όλα τα κριτή-
ρια για να οριστεί ως ‘ανεξάρτητος’ Τ.Ν. όπως αποσαφηνίζεται στη συνέχεια. 
Ορισμένοι μελετητές εκτιμούν ότι η ‘γλωσσική και η μουσική επικοινωνία και 
έκφραση έχουν κοινή καταγωγή’ και διαχωρίστηκαν η μία από την άλλη πριν 
από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Σύμφωνα με τον δημιουργό της θεωρίας, 
τα μουσικά όργανα ‘υπήρχαν ήδη στη λίθινη εποχή’, ενώ έχουν εξαχθεί συμπε-
ράσματα ως προς ‘την ύπαρξη της μουσικής στο κυνήγι και στις θρησκευτικές 
τελετές, θεωρία που δύσκολα μπορεί να διαψευστεί’ (Gardner, 2010: 181).

Η μουσική ικανότητα εκδηλώνεται σε πολύ μικρή ηλικία και θεωρείται ότι 
υπάρχει, σε μεγάλο βαθμό, μια ‘βιολογική προδιάθεση ή ετοιμότητα, η οποία 
αναφύεται στο πλαίσιο μιας κουλτούρας’. Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, τα 
άτομα που έχουν την ικανότητα αυτή, ιδιαίτερα οι συνθέτες, είναι σαν να έχουν 
διαρκώς ‘νότες στο κεφάλι τους’ και σαν να ‘εκκρίνει μουσική ο νους τους’, ενώ 
η ευχέρεια με την οποία δημιουργούν μουσική είναι κάτι ‘σαν την αυτόματη 
γραφή’. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι συνθέτες έχουν πάντα μαζί 
τους ένα σημειωματάριο, ώστε να καταγράφουν τις μουσικές νότες που έρχο-
νται στο νου τους (Gardner, 2010: 165-166). 

Τα βασικότερα συστατικά της μουσικής νοημοσύνης είναι ‘η αντίληψη και 
η αίσθηση του ρυθμού και του τόνου (ή της μελωδίας) που εκπέμπονται σε 
ορισμένες ακουστικές συχνότητες και οι οποίες ομαδοποιούνται σύμφωνα με 
ένα ‘προκαθορισμένο σύστημα’. Εξίσου σημαντική είναι και η ‘ηχητική χροιά 
(timbre), η οποία αναφέρεται στις διακριτές ποιότητες του τόνου’. Οι ειδικοί 
εκτιμούν ότι ένα μέρος της μουσικής οργανώνεται ‘οριζόντια και ένα άλλο κά-
θετα, ο συνδυασμός των οποίων δημιουργεί την αρμονία ή την παραφωνία’. 
Άλλοι αποδίδουν εξέχουσα θέση στις ‘συναισθηματικές πτυχές της μουσικής’, 
σχέση που επιβεβαιώνεται από μελέτες ανάμεσα στη ‘μουσική και το συναί-
σθημα’(Gardner, 2010: 169-171). Η ψυχολογική διερεύνηση της μουσικής είχε 
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ως αποτέλεσμα να διαμορφωθούν δύο κυρίαρχες προσεγγίσεις. Η μία προσεγ-
γίζει τη μουσική ‘από κάτω προς τα πάνω’ και σχετίζεται με τα δομικά στοιχεία 
της μουσικής, δηλαδή, ‘τις απλές νότες, τα ρυθμικά μοτίβα και άλλα στοιχεία’. 
Η άλλη προσέγγιση που αφορά στη δημιουργία ‘από πάνω προς τα κάτω’, εξε-
τάζει τις ‘πιο σύνθετες μουσικές δομές’ στο πλαίσιο των οποίων τα υποκείμενα 
καλούνται να εκτιμήσουν άλλες ‘πιο συνολικές ιδιότητες της μουσικής’. Τέτοιες 
ιδιότητες είναι η ‘πιο αργή, η πιο γρήγορη, η πιο δυνατή ή η πιο ήπια μουσική, 
ιδιότητες που με μεταφορικούς χαρακτηρισμούς αποκαλούνται βαριά ή ελα-
φριά, θριαμβευτική ή τραγική μουσική’. Επιπρόσθετα, οι ειδικοί επισημαίνουν 
ότι υπάρχει ένας παραλληλισμός της μουσικής με τη γλώσσα. Πιο συγκεκρι-
μένα, όπως υπάρχουν διάφορα ‘επίπεδα της γλώσσας’ –όπως το βασικό φω-
νολογικό, η ευαισθησία στη διάταξη και τη σημασία των λέξεων, οι ιστορίες 
κ.λπ.– με ανάλογο τρόπο ισχύουν στη μουσική νοημοσύνη. Μπορεί, δηλαδή, 
να «εξεταστεί η ευαισθησία σε μεμονωμένους τόνους ή φράσεις, αλλά επίσης να 
διερευνηθεί πώς αυτά συνταιριάζονται, σχηματίζοντας μεγαλύτερες μουσικές δο-
μές που διέπονται από τους δικούς τους κανόνες οργάνωσης» (ό.π.: 171-172).

Σχετικά με την ανάπτυξη της μουσικής ικανότητας, υπάρχουν πολλά στοι-
χεία που υποστηρίζουν ότι εμφανίζεται στη βρεφική ηλικία, όπως φαίνεται από 
την ύπαρξη νεαρών ατόμων με μουσική ευφυΐα. Όπως αναφέρει ο Gardner 
υπάρχουν βρέφη σε διαφορετικές κουλτούρες τα οποία αρθρώνουν ‘ήχους, πα-
ράγουν πρότυπα, ενώ είναι σε θέση να μιμούνται τόνους από τραγούδια ή από 
νανουρίσματα των μητέρων τους’. Σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες, ‘κατά τη 
διάρκεια της βρεφικής ηλικίας τα ‘κανονικά’ παιδιά μπορούν να εκπέμψουν μεμο-
νωμένους ήχους, να παράγουν κυματιστά μοτίβα, να μιμηθούν προσωδιακά μοτί-
βα και τόνους’. Υπάρχουν, επίσης, άλλες μελέτες οι οποίες αναφέρουν ότι ‘βρέφη 
δύο μηνών είναι ικανά να αναπαράγουν τον τόνο, την ένταση και τη μελωδική κα-
μπύλη των τραγουδιών της μητέρας… ενώ βρέφη τεσσάρων μηνών μπορούν να 
αναπαράγουν και τη ρυθμική δομή’ (ό.π.: 173). Τέτοια και άλλα παρόμοια στοι-
χεία επισημαίνουν ότι τα βρέφη έχουν την προδιάθεση να αντιλαμβάνονται τις 
εν λόγω πτυχές της μουσικής ‘επιδεικνύοντας πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία από 
ότι για τις στοιχειώδεις ιδιότητες του λόγου, ενώ αναφέρεται ότι μπορούν επίσης 
να επιδίδονται σε ηχητικά παιχνίδια που έχουν ξεκάθαρα δημιουργικά, ή παρα-
γωγικά γνωρίσματα’ (ό.π.: 173). Ορισμένα παιδιά, μάλιστα, σε ηλικία 2-3 ετών 
μπορούν να αναπαράγουν ‘μεγάλα αποσπάσματα τραγουδιών της κουλτού-
ρας τους’, ενώ άλλα είναι σε θέση να εκπέμπουν μόνο τις ‘χονδροειδείς τονικές 
μιμήσεις’, αν και μπορεί να έχουν δυσκολία στην παραγωγή ‘ακριβών μελωδι-
κών καμπυλών μέχρι την ηλικία των πέντε ή έξι ετών’. Τα περισσότερα, βέβαια, 
παιδιά όταν φθάσουν στη σχολική ηλικία είναι σε θέση να αναδημιουργούν 
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ένα γενικό πρότυπο σχετικά με το πώς πρέπει να αποδίδεται ένα τραγούδι, ενώ 
είναι ικανά να αναπαράγουν με αρκετή ακρίβεια τους ‘μουσικούς σκοπούς που 
ακούγονται στο περιβάλλον τους’. Ο Gardner σημειώνει ότι το παιδί που έχει 
πηγαίο ταλέντο στη μουσική μπορεί να εξελιχθεί μέχρι τα οκτώ με εννέα έτη, 
αφού διαθέτει ένα ‘μουσικό αυτί και μνήμη’, αλλά γύρω ‘στην ηλικία των εν-
νέα χρονών θα χρειαστεί εκπαίδευση εάν το παιδί επιθυμεί να διακριθεί’ (ό.π.: 
177). Αυτό σημαίνει ότι αν ένα παιδί που έχει μουσικό ταλέντο και έχει βάλει 
ως στόχο του να διακριθεί πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες του στα 
χρόνια της εφηβείας. Κι αυτό γιατί στην ηλικία αυτή ‘έρχεται αντιμέτωπο με τη 
σύγκρουση μεταξύ μορφολογικών και τυπολογικών τρόπων απόκτησης γνώσης, 
ενώ, παράλληλα, θα βιώσει την κρίση της εφηβείας, λόγος για τον οποίο οφείλει να 
συνειδητοποιήσει αν θέλει να αφιερώσει τη ζωή του στη μουσική σταδιοδρομία’ 
(ό.π.: 177). Εκείνο, βέβαια, που επισημαίνει ο Gardner είναι ότι τα σχολεία δεν 
δίνουν την πρέπουσα σημασία στη μουσική αγωγή, με αποτέλεσμα όχι μόνο 
να ενισχύεται ‘ο μουσικός αναλφαβητισμός’, αλλά και να γίνεται ‘αποδεχτός σε 
ευρεία κλίμακα’. Πάντως, ο Gardner διευκρινίζει ότι η εμφάνιση ενός μουσικού 
ταλέντου σε ένα παιδί, δεν σημαίνει ότι υπάρχει ‘εγγύηση εξέλιξης του παιδιού 
αυτού ούτε διάκρισής του στο ευρύτερο ή διεθνές προσκήνιο’. Όπως είναι κα-
τανοητό μεγάλο ρόλο παίζει η προσωπικότητα, τα κίνητρα, η αυτοπειθαρχία, 
η επιμονή, η εκπαίδευση, το περιβάλλον καθώς και άλλοι παράγοντες, άποψη 
που συμμερίζονται και άλλοι ψυχολόγοι (Sternberg, 1999, Gardner, 2010).

Οι νευρολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι η μουσική ικανότητα εδράζεται 
στο ‘δεξιό ημισφαίριο ιδιαίτερα για την αντίληψη και παραγωγή της μουσικής’, 
παρόλο που δεν μπορούν ξεκάθαρα να εντοπιστούν οι μουσικές ικανότητες 
μόνο στο δεξιό ημισφαίριο. Έχει επισημανθεί, επίσης, ότι επικρατεί μια ποικιλία 
‘νευρικών αναπαραστάσεων της μουσικής ικανότητας… και ένας πολυδιάστα-
τος μηχανισμός για την εκτέλεση των μουσικών δεξιοτήτων’. Αυτό συμβαίνει 
γιατί τα άτομα εκφράζουν τη μουσική μέσα από ‘πολλαπλά κανάλια όπως του 
τραγουδιού, του παιξίματος οργάνων, της ανάγνωσης μουσικής σημειογρα-
φίας, της ακρόασης δίσκων, της παρακολούθησης χορού’ και άλλα συναφή 
(Gardner, 2010: 185-186).

Η υποψηφιότητά της μουσικής νοημοσύνης ως χωριστός και ‘αυτόνομος’ 
Τ.Ν. υποστηρίζεται από τον Gardner, λόγω του ότι έχει ‘τη δική της αναπτυ-
ξιακή πορεία’, αφού υπάρχουν μελέτες της μουσικής ικανότητας κανονικών 
παιδιών ‘που επιδεικνύουν πρόωρα αναπτυγμένη επιτηδειότητα στη σφαίρα 
της μουσικής’. Όπως επισημάνθηκε νωρίτερα, παρατηρούνται περιπτώσεις 
στη βρεφική, προσχολική και νηπιακή ηλικία, με ιδιαίτερες μουσικές ικανότη-
τες, κατάσταση που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια ‘ακατέργαστη 
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υπολογιστική ικανότητα στα παιδικά χρόνια’. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που 
στοιχειοθετεί την υποψηφιότητα της μουσικής νοημοσύνης, ως διακριτός Τ.Ν., 
είναι η καθολικότητά της, αφού συναντάται σε πρωτόγονους πολιτισμούς –π.χ. 
λίθινη εποχή– αλλά και σύγχρονους. Η αυτονομία της μουσικής ικανότητας 
προκύπτει, επίσης, γιατί ‘διαθέτει τη δική της νευρολογική αναπαράσταση’. 
Όπως διαφαίνεται από περιπτώσεις ‘μεμονωμένης κατάρρευσης της μουσικής 
ικανότητας σε ασυνήθιστες περιπτώσεις ανωμαλιών –όπως ο αυτισμός‘– η βι-
βλιογραφία είναι διάχυτη από μελέτες με εκπληκτικά μουσικά και ακουστικά 
επιτεύγματα αυτιστικών παιδιών. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ανάλογες περιπτώ-
σεις ατόμων με εγκεφαλική βλάβη οι οποίες έδειξαν ‘ότι παρά το ότι το άτομο 
βίωσε αφασία δεν επηρεάστηκε η μουσική του ικανότητα’. Επίσης, όταν το άτο-
μο υποστεί μουσική ανικανότητα εξακολουθεί να έχει τις θεμελιώδεις γλωσ-
σικές του ικανότητες. Βέβαια, υπήρξαν και ορισμένες περιπτώσεις ατόμων με 
εγκεφαλική βλάβη στις οποίες ‘άτομα που έγιναν αφασικά παρουσίασαν μειω-
μένη μουσική ικανότητα’ (ό.π.: 184). Η αυτονομία της μουσικής νοημοσύνης 
προκύπτει, επίσης, από το ότι υπάρχει ποικιλότητα τρόπων ‘αναπαράστασης 
στο νευρικό σύστημα’. Επιπρόσθετα, η αυτονομία αναδεικνύεται κυρίως από 
το γεγονός ότι ‘δεν εντοπίζονται άλλες ικανότητες που συνυπάρχουν με τη μουσι-
κή… ούτε η επαναλαμβανόμενη σύνδεση της με άλλες ικανότητες όπως η γλωσσι-
κή, η αριθμητική ή η χωρική επεξεργασία… άποψη που δείχνει ότι είναι sui generis 
ακριβώς όπως η φυσική γλώσσα’ (ό.π.: 186-187). Τα όσα αναφέρθηκαν παραπά-
νω υποδηλώνουν ότι, όπως η γλώσσα έτσι και η μουσική ‘αποτελεί αυτόνομη δι-
ανοητική ικανότητα, η οποία, επίσης, δεν εξαρτάται από το αντικειμενικό περιβάλ-
λον… ενώ βασίζονται και οι δύο στο προφορικό-ακουστικό σύστημα, αν και όπως 
αποδεικνύεται, ακολουθούν διαφορετικούς νευρολογικά τρόπους’ (ό.π.: 189).

Στην προσπάθεια του ο Gardner να εξετάσει τις όποιες διασυνδέσεις της 
μουσικής νοημοσύνης με άλλες ικανότητες ή Τ.Ν. διευκρινίζει ότι αρκετές με-
λέτες έχουν τονίσει ‘στενές σχέσεις της μουσικής με τη σωματική ή νοηματική 
γλώσσα’. Αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι τα μικρά 
παιδιά συνδέουν ‘με φυσικό τρόπο ή άδηλα τη μουσική με τη σωματική κίνηση 
ή δραστηριότητα’. Η κατάσταση αυτή παραπέμπει στον ‘αρχέγονο χορό, ενώ 
υπάρχουν κάποιες αποτελεσματικές διδακτικές μέθοδοι που επιχειρούν να 
‘συνδυάσουν φωνή, χέρια και σώμα’. Εντοπίστηκαν, επίσης, σχέσεις της εν λόγω 
νοημοσύνης με τη χωρική νοημοσύνη, όπως προκύπτει από τον εντοπισμό των 
μουσικών ικανοτήτων στο δεξί ημισφαίριο. Αυτό δικαιολογεί, ενδεχομένως, το 
ότι ‘υπάρχει έλλειψη συνθετριών’, αφού οι επιδόσεις των γυναικών σε ‘χωρικές 
δραστηριότητες είναι υποδεέστερες των ανδρών’. Το εν λόγω ζήτημα εξηγεί, 
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κατά πάσα πιθανότητα, γιατί η ‘ενασχόληση πολλών γυναικών με τη μουσική 
παραμένει σε επίπεδο τραγουδιού’ (ό.π.: 190). Υπάρχει, επίσης, σχέση της μου-
σικής, όπως ήδη αναφέρθηκε με ‘τον συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων’, 
η οποία παίζει κεντρικό ρόλο στις ‘νοημοσύνες του προσώπου’, θέμα που περι-
γράφεται πιο κάτω. Αν και η νευρολογική βάση της μουσικής ικανότητας, δεν 
έχει πλήρως αποσαφηνιστεί, ο Gardner εικάζει ότι η μουσική επιτηδειό τητα ‘δεν 
εξαρτάται αποκλειστικά από αναλυτικούς μηχανισμούς του φλοιού, αλλά κι από 
τις υποφλοιώδεις δομές που θεωρούνται κεντρικής σημασίας για το συναίσθη-
μα και την κινητοποίηση’. Εξάλλου, άτομα με κάποια βλάβη στις υποφλοιώδεις 
δομές χαρακτηρίζονται ως ‘στερημένα από συναισθηματική άποψη… ενώ 
σπανίως παρουσιάζουν ενδιαφέρον ή έλξη για τη μουσική’ (ό.π.: 191).

Παρά το ότι από την εποχή του Πυθαγόρα η μουσική έχει συνδεθεί με τα 
μαθηματικά, ο Gardner υποστηρίζει ότι η σχέση τους είναι απλά συμπτωμα-
τική (βλ και τη λογικομαθηματική νοημοσύνη). Βέβαια, είναι γεγονός ότι η 
μουσική ‘έχει μαθηματικά στοιχεία’ και το άτομο με μουσική ικανότητα οφείλει 
να διαθέτει ‘κάποια στοιχειώδη αριθμητική ικανότητα’, δεν προκύπτει, όμως, 
μια τέτοια σχέση όπως παραδοσιακά είχε συνδεθεί. Παρά το ότι οι δύο αυτοί 
τομείς μοιάζουν ‘με ενορχηστρωμένη προσπάθεια της ορθολογικότητας της 
μουσικής’, ο Gardner συμπεραίνει ότι ‘οι στοιχειώδεις λειτουργίες της μουσικής 
δεν συνδέονται στενά με τις στοιχειώδεις λειτουργίες άλλων πεδίων’, λόγος για 
τον οποίο η μουσική νοημοσύνη μπορεί δίκαια να θεωρείται ‘ένας αυτόνομος 
διανοητικός τομέας’ (ό.π.: 170, 194). 

Συμπερασματικά υπογραμμίζεται ότι τα συστατικά του πυρήνα της μουσι-
κής νοημοσύνης απαιτούν μία σειρά ικανοτήτων που παραπέμπουν στη δυνα-
τότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται και να εκτιμά τους διαφορετικούς τύ-
πους ή μορφές της μουσικής. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο που διαθέτει αυτόν 
τον Τ.Ν. είναι σε θέση να κάνει διακρίσεις και αναλύσεις των μουσικών τύπων 
(όπως π.χ. κριτικός μουσικής), να παράγει ή να μετασχηματίζει μουσική (όπως 
π.χ. ο συνθέτης) ή ακόμη και να αποδίδει/ερμηνεύει μουσικούς τύπους (όπως 
π.χ. ο εκτελεστής μουσικών έργων). Επιπρόσθετα, ο Τ.Ν. αυτός περιλαμβάνει 
ευαισθησία στους ρυθμούς, στους ήχους, στους τόνους, στις μελωδίες και γε-
νικά στο ύφος της μουσικής. Τα άτομα που διαθέτουν τη συγκεκριμένη νοημο-
σύνη είναι σε θέση να τραγουδούν, να ακολουθούν με κινήσεις ή σφυρίγματα 
τον ρυθμό, να κάνουν ρυθμικές κινήσεις, και γενικά, να επεξεργάζονται πληρο-
φορίες ή στοιχεία που σχετίζονται με τη μουσική. Τα μαθήματα που αντιστοι-
χούν στο σχολικό πρόγραμμα είναι η μουσική, η ρυθμική που, όμως, παραμε-
λούνται ακόμη και στις ημέρες μας και στερούν τους μαθητές από την καλλι-
έργεια αυτού του Τ.Ν.. Στον επαγγελματικό χώρο τα άτομα που έχουν επάρκεια 
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σ’ αυτόν τον Τ.Ν. είναι οι συνθέτες, οι μαέστροι, οι τραγουδιστές, οι εκτελεστές 
μουσικών έργων και άλλοι (Gardner, 1983,1993,1999, 2010, Armstrong, 1996, 
2000, Φλουρής, 2006α, 2007, 2010, Φλουρής & Μαυρόπουλος, 2012).

4.3.6.  Οι ‘νοημοσύνες του προσώπου’ 
 (ενδοπροσωπική και διαπροσωπική)

Ο Gardner στην αρχική του εργασία (1983) περιέγραψε την ενδοπροσωπική 
και τη διαπροσωπική νοημοσύνη από κοινού ως ‘νοημοσύνες του προσώπου’ 
ή ‘προσωπικοί τύποι νοημοσύνης’ (personal intelligences), ενώ τους οριοθέτη-
σε αργότερα (1993) ως ‘χωριστούς’, αλλά αλληλοσυνδεόμενους Τ.Ν.. Πριν πε-
ριγράψουμε τον κάθε τύπο εκτενέστερα θα σκιαγραφήσουμε τις θεμελιώδεις 
κοινές ιδιότητές τους καθώς και τους λόγους που ο Gardner τους παρουσίασε 
ενιαία στην πρώτη έκδοση. 

Αρχικά ο δημιουργός της θεωρίας αναφέρθηκε σε σημαντικές έννοιες του 
‘εαυτού’, του προσώπου, της προσωπικότητας και της αυτοανάπτυξης, οι οποί-
ες υπήρξαν αντικείμενο μελέτης από τον Sigmund Freud, τον William James, 
τον George Mead και άλλους. Οι νοημοσύνες του προσώπου συνιστούν ‘ση-
μαντικές όψεις της ανθρώπινης φύσης’ και είναι αλληλένδετες αφού η ‘μία 
δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την άλλη’. Η ενδοπροσωπική νοημοσύνη (Ε.Π.Ν.) 
αναφέρεται στις πτυχές της εσωτερικής ανάπτυξης, ενώ ο ‘πυρήνας των λει-
τουργιών της’ παραπέμπει στη ‘συναισθηματική ζωή και στο φάσμα των συ-
ναισθημάτων ή των συγκινήσεων του ατόμου’. Στην πρωτόγονη μορφή της η 
νοημοσύνη αυτή περιορίζονταν στο να ‘διακρίνει τα αισθήματα ευχαρίστησης 
από αυτά του πόνου’. Σε πιο προχωρημένο επίπεδο η Ε.Π. Ν. ‘επιτρέπει σε κά-
ποιον να ανιχνεύει και να συμβολίζει σύνθετα και πολυποίκιλα σύνολα συναι-
σθημάτων’ (ό.π.: 321). Η διαπροσωπική νοημοσύνη (Δ.Π.Ν.) είναι ‘εξωστρεφής 
και απευθύνεται προς τα άλλα άτομα, ενώ οι ‘δυνατότητες του πυρήνα της’ επι-
τρέπουν να κάνει διακρίσεις αναφορικά με άλλα άτομα… ανάλογα με τη διά-
θεση, την ψυχοσύνθεση, τα κίνητρα και τις προθέσεις τους’ (ό.π.: 321). Σε προ-
ηγμένη μορφή η Δ.Π.Ν. δίνει τη δυνατότητα στον έμπειρο ενήλικα ‘να διαβάζει 
τις προθέσεις και τις επιθυμίες– ακόμη κι όταν αποκρύπτονται –πολυάριθμων 
ατόμων και να ενεργεί βάσει της γνώσης αυτής’. Προηγμένες μορφές της Δ.Π.Ν. 
εντοπίζονται σε πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες (όπως ο Μαχάτμα Γκάντι, 
ο Λίντον Τζόνσον κ.ά.) καθώς και σε πεπειραμένους δασκάλους, θεραπευτές, 
σύμβουλους και άλλα άτομα που ασκούν επαγγέλματα αρωγής (Gardner, 2010: 
322-323). 


