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Κάπου στο γύρισμα της δεκαετίας του 1960, ο Καναδός συνθέτης Raymond Murray Schafer 
εισάγει ένα μάθημα για τον θόρυβο στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser του Βανκούβερ. 
Μετά τις πρώτες συναντήσεις, όμως, οι περισσότεροι φοιτητές αποχώρησαν καθώς 
κατάλαβαν ότι στα μαθήματα δεν θα άκουγαν για τα αγαπημένα τους ροκ συγκροτήματα 
αλλά για το πρόβλημα του αυξανόμενου θορύβου στην πόλη (Schafer, 2012: 6). Αυτό 
που ταρακούνησε τον Schafer δεν ήταν μόνο το γεγονός της αποχώρησης αλλά κυρίως  
η αιτία που την προκάλεσε: η πρωτόγνωρα δυνατή ένταση της ροκ που προσέφερε η 
ηχητική τεχνολογία της εποχής αποτελούσε για τον Schafer πηγή αστικού θορύβου 
εξίσου σημαντική με την αύξηση της οικοδόμησης και της επίγειας όπως και της εναέριας 
κυκλοφορίας. Αυτό που για τον Schafer ήταν ανεπιθύμητος και ανυπόφορος ήχος, για 
τους φοιτητές του αποτελούσε προσφιλή ακουστική εμπειρία. 

Το κομβικό σημείο της ιστορίας αυτής είναι ότι η συμπεριφορά των φοιτητών δεν 
απογοήτευσε τον Schafer στρέφοντάς τον στις τυπικές οργανώσεις για την καταπολέμηση 
του αστικού θορύβου, τις οποίες, έτσι κι αλλιώς, θεωρούσε ανεπαρκείς. Αντίθετα, το 
περιστατικό αυτό τον ώθησε να συνειδητοποιήσει ότι προτού αξιολογήσουμε τους 
ήχους σε επιθυμητούς και ανεπιθύμητους, χρειάζεται πρώτα να αντιληφθούμε και να 
μελετήσουμε πως συσχετιζόμαστε και τι σημαίνει για μας το σύνολο των ήχων στην 
καθημερινή ζωή. Από αυτό το σημείο, κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ξεκινάει 
το ταξίδι της ακουστικής οικολογίας το οποίο συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας.

Σε ένα ευρύτερο επίπεδο, το παραπάνω περιστατικό είναι ενδεικτικό της αμφιθυμίας της 
ακουστικής οικολογίας προς τον θόρυβο. Από τη μία πλευρά, η έντονη, συχνά απρόσκλητη 
και ανεξέλεγκτη παρουσία του θορύβου, τον καθιστούν ήχο ανεπιθύμητο και ενίοτε 
επιβλαβή για την ατομική και δημόσια υγεία. Από την άλλη πλευρά, η ασάφεια και η 
μη-προβλεψιμότητα της μορφής του τον περιβάλλουν, κυριολεκτικά και μεταφορικά, ως 
μια νέα, εν δυνάμει δημιουργική, ηχητική συνθήκη. Όπως μας θυμίζει ο Μισέλ Σερ, ο 
θόρυβος είναι τζόκερ, «έχει μια τιμή καταστροφική και μια τιμή εποικοδομητική» (Σερ, 
1980: 139). 

Εισαγωγικό Σημείωμα



4ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ήχος Θόρυβος Περιβάλλον», Μυτιλήνη, 3-6 Νοεμβρίου 2016

14

Ωστόσο, η αμφίθυμη σχέση της ακουστικής οικολογίας με τον θόρυβο δεν αναφέρεται 
μόνο  στο «ακουστικό» μέρος της αλλά αναπτύσσεται και στους τρόπους με τους οποίους 
αυτό συνδέεται με το άλλο μισό της, δηλαδή το οικολογικό. Στα κλασικά κείμενα και 
δράσεις της ακουστικής οικολογίας (όπως αυτά των Schafer, Westerkamp και εν μέρει 
του Truax), ο αναπόδραστος θόρυβος συνδέεται με τα δεινά της βιομηχανικής κοινωνίας 
και τις αρνητικές επιπτώσεις  της στο βιο-φυσικό περιβάλλον. Η συνακόλουθη αντίθεση 
μεταξύ του ηχοτοπίου υψηλής πιστότητας (hi-fi soundscape) που απαντάται στη φύση και 
σε παραδοσιακές κοινότητες, και του ηχοτοπίου χαμηλής πιστότητας (lo-fi soundscape) 
που καλύπτει τις σύγχρονες πόλεις, έχει συχνά ειπωθεί ότι εκφράζει μια εξιδανικευμένη 
στάση για την ησυχία και την αρμονική (ηχο)ποικιλότητα.  

Ταυτόχρονα με αυτόν τον αισθητικοποιημένο περιβαλλοντισμό, ο ίδιος ο τρόπος 
ανάπτυξης της ακουστικής οικολογίας από τη δεκαετία του 1970 και δώθε, βασίστηκε 
στη διαρκή επέκταση ενός δυναμικού πλέγματος αλληλεπιδράσεων με σύγχρονες τάσεις 
στις επιστήμες και στις τέχνες οι οποίες αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα  στις σχέσεις 
ανθρώπου και περιβάλλοντος (φυσικού, κοινωνικού, ιστορικού, τεχνολογικού, κ.ά.). 
Αναπτύσσεται έτσι ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο (οικο)σύστημα σχέσεων μέσα από το 
οποίο αναγνωρίζονται, προκύπτουν και καλλιεργούνται τα πολλαπλά πρόσωπα και η 
πολυσημία του θορύβου στη σύγχρονη καθημερινή ζωή. Υπό αυτές τις συνθήκες φαίνεται 
να εντείνονται οι προσπάθειες για την ενεργητικότερη και πολύπλευρη σύνδεση του 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα της ακουστικής οικολογίας με τις νοητικές, κοινωνικές και 
πολιτικές πτυχές της οικολογίας γενικότερα (βλ. Παπαρρηγόπουλος, 2015: 47-51).

Τα παραπάνω ζητήματα και προσεγγίσεις για τον θόρυβο απασχολούν την κοινότητα 
της ακουστικής οικολογίας στην Ελλάδα από την πρώτη περίοδο της δημιουργίας της, 
το 2007, μέχρι και σήμερα. Άλλοτε στο παρασκήνιο και άλλοτε στο προσκήνιο των 
συζητήσεων και δράσεων, ο θόρυβος φαίνεται συχνά να δρα ως καταλύτης ή και ως 
περιβάλλον ανάπτυξης του διαρκούς ερωτήματος-πρακτικής “πως αντιλαμβανόμαστε και 
πως παρεμβαίνουμε/δημιουργούμε το ηχητικό μας περιβάλλον;”. 

Με αυτή την έννοια, οι εισηγήσεις και τα πρακτικά του 4ου συνεδρίου ακουστικής 
οικολογίας με τίτλο “Ήχος, Θόρυβος, Περιβάλλον” δεν περιορίζονται σε  μανιχαϊστικού  
τύπου προσεγγίσεις για τον “πρωτοποριακό vs. επιβλαβή” θόρυβο. Στα κείμενα που 
ακολουθούν, μουσικοί, μουσικολόγοι, καλλιτέχνες του ήχου, κοινωνικοί επιστήμονες, 
αρχιτέκτονες, περιβαλλοντολόγοι, μηχανικοί του ήχου και παιδαγωγοί, δεν παρουσιάζουν 
μόνο τα πολλαπλά πρόσωπα του θορύβου αλλά κυρίως τους τρόπους με τους οποίους 
οι ίδιοι και ίδιες ανταποκρίνονται σε αυτά μέσα από την ανάπτυξη του έργου τους στα 
πεδία της μουσικής, της τέχνης, της επιστήμης, της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας και της 
καθημερινής ζωής. 
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Στην πρώτη εισαγωγική ενότητα με τίτλο “Ήχος, Θόρυβος, Περιβάλλον: Πρώτες 
προσεγγίσεις”, οι Κώστας Παπαρρηγόπουλος και Ανδρέας Μνιέστρης εντοπίζουν και 
αναλύουν τις συνήθως διπολικές αλλά πρακτικά πολύπλευρες σημασιολογήσεις του 
θορύβου στην επικοινωνία, την ακουστική, τη μουσική και την καθημερινή ζωή.

Η εύρεση των κατάλληλων μεθόδων καταγραφής και ανάλυσης του θορύβου σε αστικά 
και υπαίθρια περιβάλλοντα καθώς και τα επακόλουθα αποτελέσματα, αποτελούν το θέμα 
που διατρέχει την ενότητα  “Διαχείριση και Αξιολογήσεις Περιβαλλοντικού Θορύβου”, στα 
κείμενα των Άγγελου Τσαλιγόπουλου, Αιμιλίας Καραποστόλη, Νίκου Τσινίκα, Χρήστου 
Οικονόμου, Γιάννη Ματσίνου,  Νικολέτας Αρκολάκη, Μίτσυ Ακογιούνογλου – Χρήστου,  
Μαρίας Καραγιάννη, Βασιλικής Καραλή, Χρήστου Ματσούκα.

Οι πολλαπλές αντιλήψεις, τα εργαλεία και οι πρακτικές μελέτης και παραγωγής του 
ακουστικού-ηχητικού χώρου παρουσιάζονται στην ενότητα “Αρχιτεκτονική, Ηχητικοί 
Χάρτες και Αστικά Ηχοτοπία” σε κείμενα των Αιμιλίας Καραποστόλη, Δήμητρας Σιδερίδου, 
Άγγελου Τσαλιγόπουλου, Νίκου Τσινίκα, Φίλιππου Περιστέρη, Δήμητρας Μερμίγκη,  
Κατερίνας Ταλιάννη, Διονύση Ανεμογιάννη και Άγγελου Θεοχάρη.

Η ενότητα “Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση” αναφέρεται περισσότερο 
προγραμματικά στην ανάπτυξη βιωματικών και συνεργατικών παιδαγωγικών πρακτικών 
διά της ακουστικής οικολογίας με κείμενα των Δήμητρα Νικολαΐδου, Άγγελου 
Τσαλιγόπουλου, Γιάννη Ματσίνου,  Ευαγγελίας Δούκα, Ολυμπίας Αγαλιανού και Δημήτρη 
Σαρρή. 

Στην ενότητα “Λογοτεχνικά Ηχοτοπία, Πολιτισμικές Πρακτικές και Αντιλήψεις”, οι Κίμωνας 
Παπαδημητρίου, Γιώργος Σαμαντάς και Δημήτρης Μαστοράκος ανιχνεύουν την παρουσία 
και τις σημασιολογίες ήχων και θορύβων στη λογοτεχνία και την κοινωνική ζωή. 

Στην ενότητα “ Προσεγγίσεις στις Συνθέσεις Ηχοτοπίου”, οι Στέλιος Γιαννουλάκης, Παύλος 
Κουγιουμτζίδης, Νικόλας Βαλσαμάκης και Θόδωρος Λώτης μοιράζονται τις καλλιτεχνικές 
τους προθέσεις, τις τεχνικές σύνθεσης και τις ιδέες τους για τον ήχο, τον θόρυβο και τη 
μουσική.

Στην ενότητα “Χρήσεις Θορύβου στην Ηχητική Τέχνη”, οι Λάμπρος Πηγούνης και η 
Ανδρομάχη Βρακατσέλη παρουσιάζουν τρόπους με τους οποίους οι θόρυβοι διαπλέκονται 
με το σώμα και τον εκθεσιακό χώρο σε έργα ηχητικής τέχνης που παρουσιάστηκαν σχετικά 
πρόσφατα στην Αθήνα.

Οι Φάνης Μαραγκός, Κωνσταντίνος Κιόσης, Βασίλης Μουζακίτης, Εμμανουήλ Μηνάς, 
Απόστολος Λουφόπουλος και Γιώργος Ηλιάδης περιγράφουν στην ενότητα “Τεχνικές 
Ηχογράφησης Ηχοτοπίων” καινοτόμες προσπάθειες ανάπτυξης μεθόδων για την ηχητική 
αλλά και την οπτική καταγραφή του περιβάλλοντος.
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Το έντονο ενδιαφέρον της ακουστικής οικολογίας για τη δημιουργική χρήση των νέων 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση παρουσιάζεται με συγκεκριμένα παραδείγματα των 
Γεωργία-Βασιλική Σερίφη, Αναστασίας Γεωργάκη,  Εμμανουήλ Ροβίθη, Ανδρέα Φλώρου 
και Κωνσταντίνου Σαϊβανίδη στην ενότητα “Ακουστική Οικολογία και Εκπαιδευτικές 
Εφαρμογές”.

Ανάμεσα στα παραπάνω κείμενα, οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες διακρίνουν δύο 
κείμενα-παρεμβάσεις των κεντρικών ομιλητών του συνεδρίου, οι οποίες αντηχούν τις 
περιβαλλοντικές και τις κοινωνικές πτυχές της ακουστικής οικολογίας. Ο Almo Farina, 
καθηγητής οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Urbino της Ιταλίας, παρουσιάζει τις γενικές 
αρχές και εφαρμογές  της οικολογικής ακουστικής (ecoacoustics). Ο Μάκης Σολωμός, 
καθηγητής μουσικολογίας στο Paris 8, συζητάει τις κοινωνικές σημασίες του θορύβου 
στη μουσική καθώς αυτή εμπλέκεται με κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες όπως 
η “Νύχτα των Ορθίων” την άνοιξη του 2016, στο Παρίσι. Τα κείμενα των εισηγήσεων 
του συνεδρίου συμπληρώνονται και από τα σύντομα σημειώματα των δημιουργών για 
τα ηλεκτροακουστικά έργα και τις συνθέσεις ηχοτοπίου που ακούστηκαν στο ειδικά 
διαμορφωμένο «Δωμάτιο Ακρόασης», σε χώρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ελπίζουμε, το παρόν βιβλίο να συμβάλλει εποικοδομητικά στην περαιτέρω δημιουργική 
ενασχόληση με τον ήχο, τις πολύπλευρες μορφές του, και τις σχέσεις του με το 
περιβάλλον. 

Καλή ανάγνωση!

Νίκος Μπουμπάρης
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Περίληψη

Ο θόρυβος, ο “ανεπιθύμητος ήχος” όπως κυρίως ορίζεται στην ακουστική οικολογία, είναι 
συνήθως καταχωρημένος στο συλλογικό φαντασιακό ως πηγή ενόχλησης, ως ρύπος, που χρίζει 
αντιμετώπισης από την πολιτεία. Ταυτόχρονα, στον χώρο της μουσικής ο θόρυβος έχει γίνει 
αντικείμενο μελέτης, με συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον από τις αρχές του 20ού αιώνα, με 
αποτέλεσμα ένα μεγάλο αριθμό αντίστοιχης εργογραφίας, αλλά και βιβλιογραφίας. 

Στην παρουσίαση αυτή θα αναφερθώ σε κάποιες θεωρητικές “γενικεύσεις” που έχουν 
δημιουργηθεί σε σχέση με τον θόρυβο, οι οποίες εμφανίζονται με διπολική μορφή, και που 
αφορούν τόσο τη μουσική, όσο και τη βίωση της καθημερινότητας. Πιο αναλυτικά, θα γίνει 
αναφορά σε διπολισμούς που κατατάσσουν τους ήχους ως μουσικούς ή μη-μουσικούς, 
θορυβώδεις ή μη-θορυβώδεις, επιθυμητούς ή ανεπιθύμητους, όπως επίσης και τα ηχοτοπία ως 
υψηλής ή χαμηλής πιστότητας (hi-fi/lo-fi).  

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί κυρίως σε παρατηρήσεις που αφορούν την ηθική, την αισθητική 
και την ελευθερία στην τέχνη, τη διαμόρφωση και την έκφραση της ατομικής και συλλογικής 
υποκειμενικότητας, καθώς και τις πιθανές κοινωνικές, οικολογικές, πολιτικές, ακόμα και 
γεωπολιτικές επιπτώσεις των διπολισμών αυτών. 

Λέξεις Κλειδιά

Μουσική, θόρυβος, επιθυμητός και ανεπιθύμητος ήχος, διπολισμοί και σχετικότητες.
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1. Εισαγωγή1 

Μια και η παρουσίαση μου είναι η πρώτη, και μάλιστα στην ενότητα «Πρώτες Προσεγγίσεις», 
σκέφτηκα να της δώσω έναν εισαγωγικό χαρακτήρα, προσεγγίζοντας κάποια βασικά ερωτήματα, 
κοινά σε πολλούς από εμάς, που γεννά η έννοια του θορύβου στις έρευνες του ηχοτοπίου. 

Ως μουσικολόγος θα εστιάσω στη μουσική, αλλά δεν θα περιοριστώ μόνο σε αυτή· άλλωστε, η 
ποικιλομορφία των προσεγγίσεων του «θορύβου», μάλλον προτρέπει προς μια τέτοια κατεύθυνση. 

2. Κοιτώντας μέσα από τη μουσική 

Στον χώρο της μουσικής, ο θόρυβος έχει μια αισθητική και μια ιστορική διάσταση. Εκφράζοντάς 
το διαφορετικά θα λέγαμε ότι, η αισθητική θεώρηση του θορύβου εμπεριέχει μια ιστορικότητα, η 
οποία την επηρεάζει, τη διαμορφώνει, και εν πολλοίς την καθορίζει. 

Ρίχνοντας μια ματιά στη μουσική των τελευταίων αιώνων, συναντάμε πολλά έργα που μιμούνται το 
ηχητικό περιβάλλον της φύσης, συχνά ιδωμένης ως απολλώνιας, ειρηνικής και ειδυλλιακής, αλλά 
άλλοτε και ως διονυσιακής, αναστατωμένης, ακόμα και οργιαστικής. Μπορούμε να αναφέρουμε 
γνωστά παραδείγματα όπως, το κελάηδισμα των πουλιών ή τον «θόρυβο» της καταιγίδας στον 
Antonio Vivaldi, τα κύματα της θάλασσας στον Claude Debussy, ή το ξύπνημα της φύσης στον 
Gustav Mahler ή τον Arnold Schönberg. 

Ωστόσο, από τις αρχές του εικοστού αιώνα οι θόρυβοι της πόλης, ιδίως εκείνοι που παράγονται 
από τις μηχανές, θα προσελκύσουν την προσοχή των συνθετών. Στον Luigi Russolo, το ξύπνημα 
της πόλης δεν θα είναι πλέον βουκολικό-ειδυλλιακό, αλλά γεμάτο από μηχανικούς θορύβους. 
Ο Arthur Honegger θα γοητευθεί από τα τρένα, και ιδίως τα πιο μεγάλα και τα πιο γρήγορα - 
και κατ’ ανάγκην, τα πιο θορυβώδη. Όσο για τον «προφητικό» Edgar Varèse, αυτός θα φέρει 
τον «θόρυβο», από τα κρουστά και τις μηχανικές σειρήνες, στις αίθουσες των συναυλιών. 
Μουσικολογικά μιλώντας, παρατηρούμε ότι αν, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων αιώνων, 
υπήρξε μια σταδιακή «χειραφέτηση της διαφωνίας» (των λεγόμενων «διάφωνων» διαστημάτων), 
από τις αρχές του 20ού αιώνα, θα υπάρξει μια τάση για μια αντίστοιχη «χειραφέτηση του θορύβου». 

Στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, η τάση αυτή θα συνεχιστεί και θα διευρυνθεί. Ο Pierre Schaeffer 
και οι συνθέτες της musique concrète θα χρησιμοποιήσουν στα έργα τους, αποκλειστικά και μόνο 
ηχογραφημένους ήχους, θορυβώδεις ή μη. Για τον Ιάννη Ξενάκη, το ηχητικό τοπίο των πολιτικών 
διαδηλώσεων στους δρόμους της κατοχικής Αθήνας, θα γίνει πηγή έμπνευσης στις θεωρητικές και 
συνθετικές του αναζητήσεις. Και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο John Cage, ο θαυμαστής 
των ήχων της καθημερινότητας, θα φθάσει στο σημείο να βρίσκει πιο ενδιαφέροντα τον θόρυβο 
της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, στις λεωφόρους της Νέας Υόρκης, από τη μουσική του 
Beethoven ή του Mozart. 

1   Το κείμενο αυτό διατηρεί το προφορικό ύφος της εισήγησης. 
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Στη δεκαετία του ‘60, θα έχουμε επίσης την εξάπλωση, μέσω του τύπου, του ραδιοφώνου, 
και του βινυλίου, της ροκ μουσικής και κουλτούρας. Εδώ, η παραμόρφωση της Stratocaster 
του Jimi Hendrix θα δυναμιτίσει τη μουσική αισθητική: ο θόρυβος, θα γίνει «μέσο» κοινωνικής 
διαμαρτυρίας ... θα μπει στην υπηρεσία της αλλαγής και της επανάστασης ... άλλωστε, ... όλες οι 
επαναστάσεις δεν ήταν πάντα και θορυβώδεις; 

3. Κοιτώντας μέσα από την ακουστική οικολογία 

Ωστόσο, μια νέα, «οικολογική», προσέγγιση του ήχου θα γεννηθεί στις δεκαετίες του ‘60 και ‘70, 
και η σχέση μεταξύ μουσικής, ήχου, και θορύβου, θα αποκτήσει μια νέα οπτική. Όλοι αυτοί οι 
«δυνατοί», οι «επιθετικοί», οι «διονυσιακοί» ήχοι, που έθρεψαν τον μοντερνισμό, θα προσλάβουν 
ένα αρνητικό πρόσημο, ιδωμένοι μέσα από μια «οικολογία του ήχου». 

Την περίοδο αυτή, ο Murray Schafer εισάγει την έννοια του «ηχοτοπίου», δίνοντας έτσι 
προτεραιότητα στην ακοή, και αυτονομώντας την (κατά κάποιον τρόπο) από τις υπόλοιπες 
αισθήσεις. Ταυτόχρονα, εισάγει την ιδέα μιας διχοτόμησης μεταξύ ηχοτοπίου υψηλής πιστότητας 
(hi-fi) στο οποίο όλα τα επίπεδα έντασης των ήχων είναι χαμηλά και ισορροπημένα και μπορούμε 
έτσι να ακούμε όλους τους ήχους του τοπίου, και ηχοτοπίου χαμηλής πιστότητας (lo-fi) στο 
οποίο οι δυνατότεροι ήχοι κυριαρχούν και καλύπτουν τους ασθενέστερους. Το hi-fi ηχοτοπίο θα 
συσχετιστεί με την προ-βιομηχανική εποχή και την ήρεμη ύπαιθρο, ενώ το lo-fi με τη μετέπειτα 
εποχή· από τη βιομηχανική επανάσταση έως τις σύγχρονες θορυβώδεις μεγαλουπόλεις. 

Η διχοτόμηση αυτή (μεταξύ hi-fi και lo-fi) θα συνοδευτεί και από μια ηθική θεώρηση: το hi-fi είναι 
καλό και επιθυμητό, ενώ το lo-fi κακό και ανεπιθύμητο. Το hi-fi ηχοτοπίο θα πάρει έτσι τη θέση 
της «ιδεώδους» ακουστικής κατάστασης. Ο ασθενής ήχος και η σιωπή, θα καταλάβουν υψηλή 
θέση σε αυτές τις αισθητικές και ηθικές εκτιμήσεις, ενώ αντίθετα ο δυνατός ήχος θα ενοχοποιηθεί, 
θα καταχωρηθεί σαν ανεπιθύμητος, και θα απωθηθεί. 

Γράφοντας ο Schafer ότι: «ο όρος [ηχοτοπίο] μπορεί να αναφέρεται τόσο σε πραγματικά 
περιβάλλοντα όσο και σε αφηρημένες κατασκευές, όπως μουσικές συνθέσεις ή μοντάζ σε 
μαγνητοταινία, ιδιαίτερα όταν θεωρηθούν ως ένα περιβάλλον»2 (Schafer, 1993:274-275), ανοίγει 
τον δρόμο για νέες θεωρήσεις και αναθεωρήσεις στον χώρο της μουσικής. Οι προτάσεις αυτές της 
ακουστικής οικολογίας θα αποδειχθούν ιδιαίτερα γόνιμες: θα τις βρούμε στη φωνογραφία, στην 
εμπειρία του ηχοπερίπατου, στις συνθέσεις ηχοτοπίου, και σε άλλες ενδιαφέρουσες εκφράσεις. 

Με την εμφάνιση των συνθέσεων ηχοτοπίου, και ίσως με μια διάθεση οριοθέτησης του νέου 
χώρου, ο Barry Truax θα ενσωματώσει στις συνθέσεις αυτές μία πρόθεση, έναν αναγκαίο ηθικό 
στόχο: «την επανένταξη του ακροατή στο περιβάλλον μέσα σε μια ισορροπημένη οικολογική 

2  “The term [soundscape] may refer to actual environments, or to abstract constructions such as musical compositions 
and tape montages, particularly when considered as an environment.” 
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σχέση»3 (Truax, 2008: 106). Η απόδοση όμως, στη σύνθεση, ενός συγκεκριμένου ηθικού στόχου, 
συντελεί σε μια σημαντική μεταβολή του ρόλου του συνθέτη: ο συνθέτης γίνεται παράλληλα και 
(κυρίως [;]) παιδαγωγός (Mâche, 2000: 213). 

Οι νέες αυτές τάσεις θα εγείρουν διάφορα ερωτήματα στον χώρο της μουσικής, ακόμα και κριτικές, 
όπως: 

•	 Μήπως πρόκειται για μια νοσταλγική επιστροφή στο προ-βιομηχανικό παρελθόν; 

•	 Μήπως πρόκειται για ένα νέο είδος «νεοκλασικισμού»; 

•	 Μήπως ακόμα αγγίζουμε τα όρια της αισθητικής ηθικολογίας; και 

•	 Ποια μπορεί να είναι εδώ η θέση της πολυσυζητημένης ελευθερίας της τέχνης; 

4. Υποκειμενικότητα και επιθυμητός - ανεπιθύμητος ήχος 

Επιθυμώντας να καταπιαστούμε με τέτοια ερωτήματα, πολύ γρήγορα βρισκόμαστε αντιμέτωποι 
με ένα ουσιώδες και κοινό σε όλους μας ερώτημα: Πώς μπορούμε να ορίσουμε έναν ήχο σαν 
«επιθυμητό» ή «ανεπιθύμητο»; 

•	 Με τι κριτήρια; αισθητικά, ηθικά, ψυχολογικά, βιολογικά, οικολογικά, ή ακόμα και πολιτικό-
οικονομικά; 

•	 Με όλα μαζί; ίσως σκεφθεί κάποιος. 

•	 Μπορούμε να εφαρμόσουμε κριτήρια επιστημονικά, αντικειμενικά και μετρήσιμα; ... και σε 
ποιο βαθμό; 

•	 Πως μπορούν αυτά τα τελευταία να σταθούν δίπλα σε κριτήρια που είναι υποκειμενικά, 
πολιτισμικά, και αστάθμητα; 

Θέλοντας να ορίσουμε τον επιθυμητό και ανεπιθύμητο ήχο, κάποια στιγμή μπαίνουμε υποχρεωτικά 
στη σφαίρα της πολυμορφίας και των αντιθέσεων της ανθρώπινης υποκειμενικότητας. Όπως έλεγε 
o Murray Schafer: «Η μουσική ενός ανθρώπου μπορεί να είναι ο θόρυβος ενός άλλου»4 (Schafer, 
1993:183). Μπορούμε να σταθούμε λίγο εδώ και να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις, όσο, ίσως, 
προφανείς και αν φανούν σε πολλούς. 

Ως δάσκαλοι, πολλοί από εμάς βρισκόμαστε συχνά στην τάξη με φοιτητές που τους αρέσει να ακούν 
μουσική rock, house, rap, noise, ή άλλες μουσικές που θεωρούνται «θορυβώδεις». Σε κάποιους 
από εμάς πιθανόν να άρεσαν τέτοιου είδους μουσικές, όταν ήμασταν στην ηλικίας τους, ... και σε 

3  “Thus, the real goal of the soundscape composition is the re-integration of the listener with the environment in a 
balanced ecological relationship.” 

4  “One man’s music may be another man’s noise.”
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μερικούς ίσως αρέσουν ακόμα. Συχνά, ακούμε αυτά τα είδη μουσικής σε πολύ μεγάλη ένταση. 
Πολλές φορές, φτάνουμε σε τέτοιες εντάσεις που δεν μπορούμε να ακούσουμε τον διπλανό μας. 
Σε αυτές τις στιγμές, οι ήχοι που αναδύονται από τα ηχεία αποτελούν τη μοναδική αισθητή ηχητική 
πραγματικότητα. Πολλοί μπορεί να νιώθουν ενόχληση από αυτή την κατάσταση, αλλά αυτό δεν 
ισχύει για όλους! Υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν μια πραγματική ευχαρίστηση βρισκόμενοι 
μέσα σε μια τέτοια θορυβώδη «ατμόσφαιρα», και κάποιος μπορεί εύκολα να παρατηρήσει ότι όσο 
αυξάνει η ηλικία, τόσο μειώνεται η ευχαρίστηση αυτή. 

Μερικές φορές όμως, η κατάσταση αυτή στην τάξη ενδέχεται και να αντιστραφεί, όταν είναι ο 
δάσκαλος αυτός που προτείνει την ακρόαση ενός μουσικού έργου, άγνωστου στους φοιτητές, 
και συγχρόνως μιας «ασυνήθιστης» (θορυβώδους;) αισθητικής. Εδώ, πολλοί (ας πούμε, κυρίως 
οι πρωτοετείς) δείχνουν να ενοχλούνται: όχι όμως μόνο από τη μεγάλη ένταση που ενδεχομένως 
υπάρχει, αλλά και από το ηχητικό και συνθετικό περιεχόμενο του κομματιού: από την παρουσία 
ασυνήθιστων-περίεργων, «μη-μουσικών» (κατά τη γνώμη τους) ήχων, συντεθειμένων με έναν 
επίσης «μη-μουσικό» (πάλι κατά τη γνώμη τους) τρόπο. [Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι φοιτητές 
που θα αισθανθούν ότι «κάτι άλλο» συμβαίνει εδώ, το οποίο δείχνει να έχει ενδιαφέρον αν το 
γνωρίσουμε καλύτερα... - αυτοί, θα συνεχίσουν να έρχονται στο μάθημα]. 

Παρόμοια ανεπιθύμητος (όπως ένα έργο μουσικής) μπορεί να γίνει και ένας μεμονωμένος ήχος, όχι 
μόνο λόγω της έντασης του, αλλά και λόγω του περιεχομένου του. Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα 
είναι η ημιτονοειδής κυματομορφή, που κατατάσσεται από τους περισσότερους ανθρώπους ως 
ανεπιθύμητος ήχος, ακόμα και σε πολύ χαμηλή ένταση. 

Στο ίδιο κλίμα, μπορούμε να κάνουμε και άλλες «προφανείς» παρατηρήσεις από την 
καθημερινότητα, που δείχνουν την πολυπλοκότητα και τη ρευστότητα των κριτηρίων, όπως ότι: 

•	 Ο ίδιος ήχος μπορεί να είναι, για κάποιον, επιθυμητός μια στιγμή και ανεπιθύμητος μίαν άλλη. 
Επιθυμητός όταν ακούγεται αραιά και που, αλλά ανεπιθύμητος όταν επαναλαμβάνεται συχνά 
(για πολλούς, ο ήχος της καμπάνας). 

•	 Ένας ήχος μπορεί επίσης να είναι επιθυμητός όταν τον παράγουμε εμείς, όταν είμαστε ο πομπός, 
αλλά ανεπιθύμητος όταν τον δημιουργεί κάποιος άλλος, και εμείς γινόμαστε οι παθητικοί 
δέκτες. Για παράδειγμα, ένας πιανίστας που μελετάει στο σπίτι του, και εμείς που έχουμε την 
«ατυχία» να μένουμε στο διπλανό διαμέρισμα. 

Τέλος, η κρίση μας επηρεάζεται και από παράγοντες όπως: 

•	 Το ποια είναι η προσωπική μας στάση απέναντι στον θόρυβο. Για παράδειγμα, κάποιος που 
είναι «κατά» της κατασκευής του τραμ, ενοχλείται περισσότερο από τα έργα και τον θόρυβο, 
από κάποιον που είναι «υπέρ» της κατασκευής του. Επίσης, 

•	 Το πως θεωρείται ο θόρυβος στο στενό μας μας (οικογενειακό ή φιλικό) περιβάλλον, και 
τέλος, 

•	 Από τη θέση του θορύβου μέσα στο συλλογικό φαντασιακό μιας κοινότητας. 
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Σε σχέση με το συλλογικό φαντασιακό, μπορούμε να αναφερθούμε σε λαούς που ζουν για 
πολλές γενιές μέσα σε ιδιάζοντα ηχοτοπία, και που έχουν διαμορφωθεί από αυτά, όπως για 
παράδειγμα πληθυσμοί που κατοικούν κοντά σε καταρράκτες. Για τους ανθρώπους αυτούς, μια 
υποθετική πολιτική απόφαση για τη μείωση των ντεσιμπέλ του ήχου των καταρρακτών (στο 
όνομα της καταπολέμησης της «ηχορύπανσης»), θα επηρέαζε σε σημαντικό βαθμό την ίδια την 
καθημερινότητας τους, την ταυτότητά τους και την ιδιαιτερότητά τους. Μπορούμε ακόμα να πούμε 
το ίδιο και για όλους τους λαούς της Μεσογείου, που έχουν ζήσει επί αιώνες με τον ήχο (θόρυβο;) 
των τζιτζικιών. 

Μπορούν να γίνουν και άλλες - πολλές παρόμοιες αναφορές που αναδεικνύουν την 
πολυπλοκότητα, τις αντιφάσεις, και γενικότερα την απροσδιοριστία που εμπεριέχει η υποκειμενική 
βίωση ενός ηχοτοπίου. Μια απροσδιοριστία που θέτει σε αμφισβήτηση την όποια απόπειρα 
διατύπωσης μιας «μοναδικής και ορθής» ηθικής ή αισθητικής κρίσης σε σχέση με τον ήχο... και 
συνεπακόλουθα, αμφισβητείται και η δυνατότητα μιας πολιτικής «παγκόσμιας αποδοχής», που 
θα απευθύνεται «αδιάκριτα» σε ανομοιογενή άτομα, ομάδες και περιβάλλοντα. 

Έτσι, ωθούμαστε μάλλον προς την αναζήτηση πολιτικών ή ηθικών (στον πληθυντικό) που 
θα λαμβάνουν υπόψη ιδιαιτερότητες, που θα είναι ελαστικές, και που μάλλον θα τείνουν να 
προτρέπουν, παρά να απαγορεύουν. Αγνοώντας, παρακάμπτοντας, ή υποεκτιμώντας ερωτήματα 
που εγείρονται από τις ατομικές και συλλογικές ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες, η οικολογία 
του ήχου κινδυνεύει να τοποθετηθεί σε μια θέση που θα ονομάζαμε «ουδέτερη», «αμέτοχη», 
«απολιτική». Το πρόβλημα μιας τέτοιας θέσης, είναι ακριβώς το γεγονός ότι «δεν παίρνει θέση», 
με συνέπεια να προβάλλεται η ψευδαίσθηση μιας «ουδέτερης» ανθρωπότητας, χωρίς ανισότητες 
και εντάσεις μεταξύ των μελών της, χωρίς ατομικές ή συλλογικές διαφορές και ιδιαιτερότητες. Θα 
τείνουμε έτσι να γίνουμε σιγά-σιγά όλοι μας όμοιοι, ίδιοι,... και σιωπηλοί...

5. Γεω-πολιτισμική διάσταση 

Από τις παραπάνω σκέψεις απορρέει και ένα τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω, και με αυτό να 
κλείσω την παρουσίασή μου. Τα σχόλιο αφορά μια γεω-πολιτισμική παράμετρο, με τα πολιτικά 
και οικονομικά χαρακτηριστικά της.

Στην Ευρώπη, η πρόσφατη οικονομική κρίση ανέδειξε, μεταξύ άλλων, μια διχοτόμηση μεταξύ του 
«ισχυρού» Βορρά και του «αδύναμου» Νότου. Παράλληλα με τη διχοτόμηση αυτή, μπορούμε 
να παρατηρήσουμε μια άλλη, παρεμφερή, η οποία σχετίζεται με το ηχοτοπίο: τη διχοτόμηση 
μεταξύ του «φρόνιμου» Βορρά, θεωρούμενου συνολικά σαν ήσυχου και γαλήνιου (όπως η 
hi-fi ύπαιθρος), και του «άτακτου» Νότου θεωρούμενου (επίσης συνολικά) σαν θορυβώδους 
και αναστατωμένου (όπως μια lo-fi πόλη). Και ακόμα κι αν ο παραλληλισμός αυτός μπορεί να 
φανεί, εκ πρώτης όψεως, κάπως γενικός και ίσως υπερβολικός, νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον 
να σταθούμε λίγο σε αυτόν. Θα παραθέσω μια παράγραφο της Andra McCartney, γνωστής στον 
χώρο της οικολογίας του ήχου στον Καναδά (και σε πολλούς από εμάς), η οποία παρατηρεί, 
γράφοντας σχετικά με τις έρευνες του ηχοτοπίου: 
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«Η μοναξιά των βοσκότοπων και της άγριας φύσης έχει ρομαντικοποιηθεί και έχει γίνει ελκυστική, 
σε αντίθεση με την οικειότητα και την εγγύτητα της καθημερινής θορυβώδους αστικής ζωής. [Και 
συνεχίζει:] Αναφερόμενοι στο hi-fi ηχοτοπίο ως το υπόδειγμα ενός οικολογικού ηχοτοπίου, μήπως 
διαμορφώνουμε τις έρευνες του ηχοτοπίου μέσα από μια ιδιαίτερα βόρεια και απομονωτιστική 
οπτική; [Και διερωτάται:] Είναι αυτό, αυτό που θέλουμε;»5 (McCartney, 2010: 24). 

Στην ενδιαφέρουσα αυτή παράθεση γίνεται λόγος για τις διαφορετικές τοπικές ιδιαιτερότητες που 
συναντάμε στον πλανήτη μας, και την ίδια στιγμή για τις διαφορετικές πολιτισμικές στάσεις στην 
πρόσληψη του ηχοτοπίου. Προφανώς, εδώ μπορούν να τεθούν πολλά ερωτήματα, όπως: 

•	 Μήπως έχουμε την τάση να ευνοούμε (έστω και ασυνείδητα) κάποια οικεία ηχοτοπία, εις 
βάρος κάποιων άλλων, «ξένων»; 

•	 Μήπως έχουμε την τάση να γενικεύουμε και να προβάλουμε (ή ακόμη και να επιβάλουμε) τη 
δική μας τοπική πολιτισμική εμπειρία σε ένα άλλο μακρινό και διαφορετικό περιβάλλον; 

•	 Κάποιος μπορεί επίσης να παρατηρήσει: Μήπως είναι ένα λεπτό παιχνίδι εξουσίας και 
κυριαρχίας; Ποιος μπορεί, ενδεχομένως, να επωφεληθεί από αυτή την κατάσταση; 

Τα ερωτήματα αυτά μας ωθούν και σε άλλες, πιο γενικές παρατηρήσεις: 

•	 Ότι, η σιωπή, γνώρισμα του μοναχικού και εξατομικευμένου μοντέρνου ανθρώπου, εμφανίζεται 
ταυτόχρονα και σαν χαρακτηριστικό του «καλλιεργημένου», του «πολιτισμένου», ο οποίος 
έρχεται σε αντίθεση με τον αυθόρμητο, παρορμητικό και θορυβώδη «απολίτιστο». Ένας 
διπολισμός που τον βλέπουμε να προβάλλεται σήμερα και στον «άλλον»· τον πρόσφυγα, τον 
μετανάστη, τον ξένο. 

•	 Τέλος, αν είναι γνωστό ότι ο θόρυβος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επιβολή, ακόμα και 
σαν τιμωρία, δεν είναι άγνωστο ότι το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τη σιωπή: όπως όταν 
απαιτούμε να σωπάσει ο υποταγμένος, ο ανίσχυρος, το «άτακτο» - «κακό» παιδί... Υπάρχουν 
και οι περίφημες στερεότυπες εκφράσεις, όπως «μην ακούσω τσιμουδιά», «μη βγάλεις άχνα», 
«ούτε κιχ...».

5  “The solitude of the pasture and the wilderness is romanticized and desired in contrast to the familiarity and close 
quarters of daily, noisy urban life. By referring to the hifi soundscape as an example of an ecological soundscape, are 
we shaping soundscape studies through a particularly northern and isolationist framework? Is this what we want?” 
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Περίληψη

Παρατηρώντας ότι η χρήση της λέξης θόρυβος γίνεται συνήθως σαν μια συμπερίληψη ενός πακέτου 
σημασιών που παρεμποδίζουν τη σαφήνεια και την ακριβολογία, επιχειρώ εδώ την αναζήτηση 
της προέλευσης της λέξης αυτής καθώς και της κυριολεξίας της ή –καλύτερα– των κυριολεξιών 
της. Η αναζήτηση αυτή συλλέγει και διακρίνει όσο το δυνατόν περισσότερες σημασίες της λέξης 
θόρυβος και τις ταξινομεί λαμβάνοντας υπόψη δύο γενικές κατηγορίες: αφενός φαινόμενα που 
σχετίζονται με μετρήσιμα μεγέθη που ορίζονται στη θεωρία της πληροφορίας ή/και στην ακουστική 
και αφετέρου εκτιμητέα ποιοτικά φαινόμενα που σχετίζονται με το αίσθημα της ενόχλησης. Η 
αναλυτική παρουσίαση των χρήσεων της λέξης θόρυβος ελπίζω να μπορέσει να συμβάλει στην 
εστίαση της χρήσης της και να κάνει σαφέστερη τη διάκριση μεταξύ των διαφορετικών όψεων της 
πολύπλευρης σημασιολόγησής της: από τους διάφορους τύπους ενόχλησης δια του ήχου έως τις 
άμεσες αναφορές σε συγκεκριμένους χαρακτηριστικούς τύπους ήχων. 
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0.

Το κείμενο αυτό είναι μια ξαναδουλεμένη, επαυξημένη και πιο στοχευμένη εκδοχή της ομιλίας-
συμμετοχής μου στο 4ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας στη Μυτιλήνη τον Νοέμβριο του 2016. 

Είναι αφιερωμένο στον Γιάννη Παντή (1957-2017). 

1.

Η ιδέα για την παρέμβαση αυτή προέκυψε από τη συζήτηση των οργανωτών και του Δ.Σ. της 
Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας για την προετοιμασία της θεματολογίας του 4ου 
Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας όπου παρατήρησα ότι η λέξη θόρυβος θεωρείται τόσο 
περισσότερο αυτονόητη όσο μεγαλώνει η ασάφεια ως προς τη σημασία της, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία μίας νοηματικής γκρίζας ζώνης που εμποδίζει την απαραίτητη κυριολεξία, αναγκαία 
για τη δημιουργία διεπιστημονικής συνεννόησης στο πλαίσιο της Ακουστικής Οικολογίας, μεταξύ 
ειδικών προερχόμενων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Αν και η λέξη θόρυβος παρέπεμπε 
παλιά (δηλ. πολλούς αιώνες πριν) σε κάποιου τύπου ήχο με χαρακτήρα ασαφή1 ή/και, σε 
κάποιες περιπτώσεις, μεγάλης έντασης, στην πορεία ενσωματώνονται στη λέξη αυτή σημασίες 
που σχετίζονται με την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών και των τεχνολογικών εξελίξεων2. 
Διακρίνονται σήμερα στη λέξη θόρυβος διαστρωματώσεις διαφόρων και διαφορετικών εννοιών 
και σημειολογήσεων, φαινομένων που κάποιες φορές ξεπερνάνε τον ήχο αυτόν καθαυτό 
(μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά) και διαχέονται σε πεδία τόσο ανόμοια όπως η θεωρία της 
πληροφορίας, η έρευνα του ηχητικού περιβάλλοντος ή η κοινωνιολογία, ιστορία και αισθητική 
σύγχρονων μουσικών ρευμάτων κ.ά.3 Στη συνέχεια θα προσπάθησω να καταδείξω αυτήν την 

1  λόγω πληθώρας επί μέρους συνηχούντων συνιστωσών ηχητικών πηγών, βλ. αναλυτικά το 4, στη συνέχεια,

2  Η ανάπτυξη των κοινωνικών δομών θα εισάγει την έννοια του θορύβου ως ενόχληση ενώ η τεχνολογική εξέλιξη θα 
εισάγει σημασίες-θεωρητικούς ορισμούς του θορύβου ως μετρήσιμο μέγεθος. 

3  Mια, έστω και πρόχειρη, αναζήτηση τίτλων βιβλίων που να περιέχουν τη λέξη noise δίνει έναν πολύ μεγάλο αριθμό 
βιβλίων και μάλιστα ότι τα πιο πολλά από αυτά έχουν γραφτεί μετά το 2000. Ενδεικτικά ως προς το εύρος χρήσης της 
λέξης: 

Tricia Rose Black Noise: Rap Music and Black Culture in 
Contemporary America 1994 Πολιτισμός, Ιστορία

Tara Rodgers Pink Noises: Women on Electronic Music and 
Sound 2010 Ιστορία 

David A. Bies Engineering Noise Control: Theory and Practice 1988 Επιστήμη Τεχνολογία
Simon Cann How to Make a Noise: Analog Synthesis 1 2011 Μουσική Τεχνολογία

Camilla Reid Lulu Loves Noises 2015 Εικονογραφημένο 
Παιδικό

Bart Kosko Noise 2006 (Εκλαϊκευμενη) 
επιστημη

Jacques Attali Noise: Political Economy of Music 1985 Οικονομια, πολιτική 
Julian Barnes The Noise of Time 1985 Λογοτεχνία

Douglas Kahn Noise, Water, Meat: A History of Sound in the 
Arts 1999 Ιστορία, αισθητική

και άλλα πολλά. 
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πολυσημία κατ’αρχήν διακρίνοντας τις νοηματικές διαστρωματώσεις που κρύβει αυτός ο - γενικός 
- όρος θόρυβος ανατρέχοντας επί τη ευκαιρία στην ίδια τη γλωσσολογική προέλευση της λέξης 
αυτής. 

2.

Η λέξη θόρυβος είναι μια από τις αρχαιότερες λέξεις στην ελληνική γλώσσα4. Μερικές απο τις 
σημασίες5 της έπρεπε να ήταν: “σύμμικτος βοή εκ φωνών ή κρότων, ταραχή, σάλαγος, Ιδ[ίως] 
συγκεχυμένη βοή πολυπληθούς συγκεντρώσεως ανθρώπων”, “κραυγή επιδοκιμασίας ή 
αποδοκιμασίας”, “παράπονο, γογγυσμός”, “συνεκδ[οχικά] ταραχή, σύγχυσις”, “φήμη, γενική και 
ζωηρά συζήτησις περί τινος πράγμ[ατος] ή προσ[ώπου]”6. Η ίδια λέξη συνεχίζει να σημαίνει, στα 
μεσαιωνικά ελληνικά 1) Φασαρία, σάλαγος 2) (Συνεκδ.) φασαρία, αναταραχή· σύγχυση 3) Σύγχυση 
του νου, ταραχή· φόβος7. 

Όσο για την χρήση της στην ελληνική γλώσσα σήμερα, παραθέτω στη συνέχεια αυτούσια την 
παράγραφο που αφορά το λήμμα: θόρυβος στο Λεξικό του Τριανταφυλλίδη   

θόρυβος ο [θórivos] Ο19 : 1. α1. ήχος δυνατός, όχι αρμονικός, που μας δημιουργεί ένα 
δυσάρεστο ακουστικό αίσθημα: Ο ~ του αυτοκινήτου / του αεροπλάνου. Ο συνεχής ~ 
μιας μηχανής που λειτουργεί. H έκρηξη της βόμβας δημιούργησε / προκάλεσε έναν 
εκκωφαντικό θόρυβο. Mην κάνεις θόρυβο όταν κλείνεις την πόρτα. Aυτό το σπίτι έχει 
πολύ θόρυβο, που έρχεται από έξω. Εξωτερικοί / εσωτερικοί θόρυβοι. Δαιμονισμένος ~. 
Ελάττωση / μείωση / ένταση ενός θορύβου. Mας έχει ξεκουφάνει αυτός ο ~. ΦΡ λευκός* 
~. α2. ήχοι δυνατοί, συγκεχυμένοι και ανάμεικτοι με φωνές ανθρώπων: Mέσα στην τάξη 
τα παιδιά κάνουν πολύ θόρυβο. Οι θόρυβοι του δρόμου / της αγοράς. β. (τεχν.) κάθε 
φαινόμενο που καλύπτει ένα ραδιοηλεκτρικό σήμα, παρεμποδίζει την ομαλή μετάδοση 
της πληροφορίας και εκδηλώνεται με τη μορφή ακουστικού θορύβου στο μεγάφωνο, με 
τη μορφή χιονιού στην οθόνη της τηλεόρασης κτλ. 2. (μτφ.) α. μεγάλο ενδιαφέρον για 

4  Βλ. επίσης: θρέομαι (*θρεFoμαι):”φωνάζω δυνατά, κραυγάζω μεγαλοφώνως” || θρόος (*θροFoς): ”δυνατή βοή, 
κραυγή, θόρυβος˙ γογγυσμός, φήμη, διάδοση” || θροέω: “φωνάζω δυνατά, θορυβώ” [J.B.HOFMANN, Ετυμολογικό 
Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής – Αθηνα 1974]. Στο λεξικό των Liddell-Scott υπάρχουν για το θρέομαι οι σημασίες “δυνατή 
κραυγή (cry)” “στριγκλιά (shriek), πάντα από γυναίκες” αλλά και ήχος από μουσικά όργανα (“πολύφατος θρόος ύμων”, 
“θρόος αυλών”)  ψίθυρος (ή γογγυσμός) πλήθους [H.G.Liddel-R.Scott Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής –Oxford University 
Press 1996, μετάφρ. δική μου]. 

5  βλ. π.χ. το λεξικό των Liddell-Scott όπ.π. (και online http://myria.math.aegean.gr/lds/data/volB/pdf/pg_0491.
pdf), του Δημητράκου (Δ. Δημητράκος, Mέγα Λεξικόν Ολης Της Ελληνικής Γλώσσας – Αθήνα Εκδόσεις Δομή,  εφεξής: 
Δημητράκος) κ.ά.

6  Δημητράκος , Τόμος Ζ , σελ. 3367.

7  Επιτομή Λεξικού Κριαρά online εδώ: http://www.greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/kriaras λήμμα: 
θόρυβος.

http://myria.math.aegean.gr/lds/data/volB/pdf/pg_0491.pdf
http://myria.math.aegean.gr/lds/data/volB/pdf/pg_0491.pdf
http://www.greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/kriaras/search.html?lq=%CE%B8%CE%BF%CF%81%CF%85%CE%B2%CE%BF%CF%82&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/kriaras
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κπ. ή για κτ. που προκαλεί πολλές συζητήσεις ή αντιδράσεις, θετικές ή αρνητικές: Έγινε / 
ξεσηκώθηκε μεγάλος ~ για την υπόθεση της κατασκοπείας / των υποκλοπών. Tου αρέσει 
να δημιουργείται ~ γύρω από το πρόσωπό του. Aκόμη δεν έχει κοπάσει ο ~ που προκάλεσε 
αυτή η τόσο πρωτοποριακή και αμφιλεγόμενη θεατρική παράσταση. ΦΡ πολύς ~ για το 
τίποτε, πολλές συζητήσεις γύρω από ένα θέμα που τελικά αποδεικνύεται ασήμαντο. β. 
ενέργειες και λόγια με τα οποία κάποιος δημιουργεί εντυπώσεις και που συνήθ. κρίνονται 
αρνητικά: Bουλευτής / πολιτικός που κάνει θόρυβο για να αποπροσανατολίσει την κοινή 
γνώμη.8

Ας παρατηρήσουμε ότι όλες οι σημασίες της λέξης στα νέα ελληνικά σχετίζονται με τις παλαιότερες 
αντίστοιχες αλλά θα ήθελα να παρατηρήσουμε ιδιαίτερα την β. που δεν θα μπορούσε να υπάρχει 
χωρίς την ανάπτυξη των ηλεκτρ(ον)ικών τηλεπικοινωνιών καθώς επίσης και την 1α (“...όχι 
αρμονικός, που μας δημιουργεί ένα δυσάρεστο ακουστικό αίσθημα...”) που και αυτή είναι αποτέλεσμα 
της αλλαγής του ηχητικού περιβάλλοντος τους τελευταίους τρείς αιώνες9. Θα προσθέσω επίσης 
μια μικρή αναφορά στην ετυμολογία της λέξης: κατά τον Μπαμπινιώτη10 η κατάληξη –βος είναι 
χαρακτηριστική σε λέξεις που δηλώνουν ήχους (φλοίσ-βος, ίαμ-βος, διθύραμ-βος κ.λπ.). Το 
πρώτο μέρος, το θέμα θορυ–, προέρχεται από την ινδοευρωπαϊκή ρίζα *dher(w) που σημαίνει 
“θορυβώ11, μουρμουρίζω”. Η ίδια ρίζα στα σανσκριτικά ως dhrāṇati σημαίνει “αντηχεί” ενώ drun-
jus στα γοτθικά σημαίνει “κραυγή” και dröhnen στα γερμανικά “βροντώ”12. Από τη ρίζα αυτή 
προέρχονται και οι λέξεις α-θρό-ος, θρή-νος, θρύ-λος, [υπο]τον-θορ-ύζω (δηλ. μουρμουρίζω) 
και απο τα μεσαιωνικά ελληνικά το θρο-ΐζω. Ολοκληρώνω την αναφορά στην ετυμολογία με 
μια φράση που θεωρώ πολύ σημαντική: “Είναι πιθ[ανή] η συμβολή της ονοματοποιΐας στο 
σχηματισμό αυτής της λέξης”13. 

8  Λεξικό της Kοινής Nεοελληνικής (Τριανταφυλλίδη) (εφεξής ΛΚΝ) online εδω: http://www.greek-language.gr/
greekLang/medieval_greek/kriaras λήμμα: θόρυβος

9  το θέμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο R. Murray Schafer The soundscape: our sonic environment and the tuning 
of the world του (Destiny Books, Rochester-Vermont 05767 ©1977, 1994,ISBN 0-89281-455-1), Μέρος 2ο - κεφ. 5 και 
6.

10  Γεωργίου Δ. Μπαμπινιώτη, Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε..–Αθήνα 
2010, λήμμα: θόρυβος.

11  Υπάρχει εδώ μια αυτοαναφορικότητα στην μετάφραση του *dher(w) στα ελληνικά (“θορυβώ”). Ας το θεωρήσουμε 
λοιπόν ως “παράγω κάποιον ακαθόριστο και ίσως ισχυρό ήχο” ως πιθανή εναλλακτική.

12  από τις οποίες προέρχεται και η αγγλική λέξη drone με σημασίες όπως: βούϊσμα – κηφίνας – τηλεκατευθυνόμενο 
αεροσκάφος (και επίσης, στην ηλεκτροακουστική μουσική: μονότονο ηχητικό συνεχές). 

13  Γεωργίου Δ. Μπαμπινιώτη, όπ.π. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/kriaras/search.html?lq=%CE%B8%CE%BF%CF%81%CF%85%CE%B2%CE%BF%CF%82&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/kriaras
http://www.greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/kriaras
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3.

H λέξη θόρυβος βρίσκει μια ολοκληρωμένη κυριολεξία στη θεωρία της πληροφορίας με βάση 
το έργο του Claude Shannon14 που αρχίζει να αναπτύσσεται ταχύτατα, ιδιαίτερα μετά το 2οΠΠ. 
Η θεωρία αυτή προϋποθέτει τη μετάδοση ενός μηνύματος (θεωρούμενου ως μια πεπερασμένη 
και ταξινομημένη ομάδα αντιληπτών στοιχείων αντλούμενων από ένα σύνολο τέτοιων και 
οργανωμένων σε μια ενιαία δομή15) με τη μορφή ενός σήματος16 από ένα σημείο – πομπός – 
μιας γραμμής μετάδοσης/μεταφοράς αυτού του μηνύματος σε ένα άλλο – δέκτης. Ο,τιδήποτε 
εμποδίζει την απόλυτα πιστή μετάδοση του σήματος  αυτού από το ένα σημείο στο άλλο ορίζεται 
ως noise17 που το μεταφράζουμε στα ελληνικά ως θόρυβος.18 Την θεωρία της πληροφορίας δεν την 
αφορά άμεσα η αρτιότητα της μετάδοσης του μηνύματος αυτού καθαυτού (που είναι μια ποιοτική 
εκτίμηση) αλλά η μετρήσιμη παρεμπόδιση της πληρότητας της μετάδοσης του σήματος, δηλαδή 
ο θόρυβος. Έτσι το θόρυβος αποκτά μια μαθηματική υπόσταση (που συνδέεται με την έννοια της 
εντροπίας19).  Γίνεται κατ’αρχήν εδώ φανερή η μεταφορά, τούτης της σημασίας της λέξης θόρυβος 
από τις παραδοσιακές της ‘αντηχήσεις’ μέσα στην επικράτεια του ήχου σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 
που αν και διατηρεί κάποια σχέση με τα ηχητικά φαινόμενα (στην περίπτωση π.χ. των εφαρμογών 
της [ηλεκτρ]ακουστικής), αναπτύσσεται σε ένα πολύπλοκο φάσμα θεωρητικών και τεχν(ολογ)-
ικών εφαρμογών. 

Επομένως ας παρατηρήσουμε ότι η πληρέστερα και ακριβέστερα – και επίσης η πιο πρόσφατα 
– διαμορφωμένη σημασία του θόρυβος με τη μαθηματική της διατύπωση και την ιδιότητα της 
μετρησιμότητας, κρατάει μεν τη σχέση της με την ακρόαση αλλά σαν μερική περίπτωση.

14  με χαρακτηριστική αυτή την εργασία: Claude E. Shannon and Warren Weaver: The Mathematical Theory of 
Communication. The University of Illinois Press, Urbana, Illinois, 1949. ISBN 0-252-72548-4.

15   Abraham Moles, Information Theory and Esthetic Perception, Univ. of Illinois Press, Urbana, Chicago, London 1968, 
σ.9 (μεταφρ. δική μου).

16  δηλαδή ένα φυσικό μέγεθος μεταβαλλόμενο σε συνάρτηση με το χρόνο.

17  Η προέλευση της λέξης noise στα αγγλικά έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον. O Murray Schafer αναφέρει ότι ετυμολογικά 
η λέξη μπορεί να προέρχεται απο την λέξη noyse (παλαιά γαλλικά) και τις παρόμοιες προβηγκιανές του 11ου αιώνα 
noysa, nosa ή nausa και ότι δεν συνδέεται με τις nausea και noxia. Ωστόσο δεν κατάφερα να διαπιστώσω γιατί ο 
Schafer υποστηρίζει αυτήν την άποψη αφού τόσο στο New Oxford American Dictionary όσο και στο Online Etymology 
Dictionary αναφέρεται σαφώς η σχέση του παλαιογαλλικού noise με το nausea που προέρχεται από το ελληνικό 
ναυτία και σημαίνει «φασαρία, διαταραχή, αναστάτωση, φιλονικία». Στο δεύτερο από αυτά τα λεξικά αναφέρεται επίσης 
μια εναλλακτική άποψη που παραπέμπει την προέλευση του παλαιογαλλικού noise στη λατινική noxia που σημαίνει 
«πληγώνω, τραυματίζω, προκαλώ βλάβη».

18  Ενώ το θέμα αυτό, πέρα από τις καθαρά τεχνικές του προεκτάσεις, που σήμερα έχουν τεράστια σημασία και ακόμα 
μεγαλύτερες επιπτώσεις στην επιταχυνόμενη ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας, παρουσιάζει τεράστιο 
ενδιαφέρον και για το πεδίο της ακουστικής οικολογίας, δεν θα επεκταθώ περισσότερο εδώ επειδή θα περνούσε 
γρήγορα σε μια περιοχή που δεν αφορά άμεσα το παρόν θέμα. 

19  βλ. π.χ. JOHN R. PIERCE, An Introduction to Information Theory-Symbols, Signals & Noise, Dover Publications, Inc. 
(2nd edition) Ν.Υ. 1980 – κεφ.5 και κεφ. 10

http://www.etymonline.com/word/noise
http://www.etymonline.com/word/noise
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4.

Υπάρχει μία ακόμα πολύ σαφής σημασία του θόρυβος που αναφέρεται ευθέως σε ένα 
χαρακτηριστικό τύπο ήχου και περιγράφει μια ακροαματική εντύπωση που αντανακλά την ολοένα 
και μεγαλύτερη αταξία της φασματικής του υφής. Πράγματι, η ακρόαση είναι ένας ανιχνευτής 
κανονικοτήτων, δηλαδή οργάνωσης/τάξης, στο ηχητικό ερέθισμα που σχετίζεται φυσικά τόσο 
με τις συνθήκες δημιουργίας του όσο και της διάδοσής του. Έτσι, ήχοι με ξακάθαρο τονικό 
χαρακτήρα προέρχονται από δονούμενες20 διατάξεις που τις χαρακτηρίζουν περιοδικότητες στο 
σύστημα των τρόπων δόνησής τους καθώς και εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των τρόπων αυτών. 
Οσο πιο πολύ απουσιάζουν τέτοιες κανονικότητες τόσο περισσότερο η τονική αυτή αίσθηση 
χάνεται και στη θέση της εισβάλλει ένα ιδιαίτερο, χαρακτηριστικό και εξισωτικό άκουσμα που το 
λέμε θόρυβο. Η σημασία αυτή σχετίζεται άμεσα με τις πιο αρχαίες σημασίες της λέξης όπως τις 
είδαμε προηγουμένως (π.χ. “σύμμικτος βοή εκ φωνών ή κρότων”) και όχι χωρίς αιτία, αφού όταν 
πολλές ηχητικές πηγές συνηχούν ανεξάρτητα η μια από την άλλη το αποτέλεσμα είναι η πολύ 
χαρακτηριστική αντίληψη ενός αδιευκρίνιστου ηχητικού συνεχούς – π.χ. ο ήχος της θάλασσας 
στην παραλία ή ο ήχος του φυλλώματος του δέντρου όταν φυσά ο άνεμος, φτιαγμένοι από 
αναρίθμητα επιμέρους στοιχεία (σταγόνες και φύλλα αντίστοιχα), αλλά και ο ήχος που παράγει 
ο (αναλογικός) ραδιοφωνικός δέκτης σε απουσία ραδιοφωνικής εκπομπής, που δημιουργείται 
από τη μετατροπή-σε-ήχο ενός ηλεκτρομαγνητικού πεδίου του οποίου η ένταση κάθε στιγμή είναι 
εντελώς απρόβλεπτη, ανεξάρτητη από κάθε προηγούμενη και κάθε επόμενη, κ.λπ.    

5.

Η ισχύς του ήχου, που σχετίζεται με την έντασή του, καθορίζει μία από τις σημασιολογικές εκδοχές 
της λέξης θόρυβος σε όλες τις περιόδους της χρήσης της. Ένας ισχυρός ήχος, όταν ξεπεράσει 
κάποιο ανώτατο όριο έντασης, έχει μια πολύ συγκεκριμένη και καταστροφική επίπτωση στο ίδιο 
το αισθητήριο της ακοής. Το τμήμα του αισθητηρίου αυτού που βρίσκεται σε απευθείας επαφή 
με το μηχανικό ρευστό που μεταφέρει την ακουστική ενέργεια21, δηλαδή το τύμπανο, έχει κάποια 
όρια ελαστικής παραμόρφωσης τα οποία όταν ξεπεραστούν (σαν αποτέλεσμα ισχυρών ηχητικών 
εντάσεων και κατά συνέπεια μεγάλων πιέσεων22) μπορεί να προκαλέσουν μόνιμες παραμορφώσεις 
ή και ρήξη του υμένα αυτού. Για την προστασία του αισθητηρίου αυτού, όταν παρουσιάζονται 
τέτοιες επικίνδυνες μετατοπίσεις του, ενεργοποιείται ένας μηχανισμός ‘ενημέρωσης΄ του κεντρικού 

20  ηλεκτρονικά ή μηχανικά 

21  ο αέρας συνήθως

22  Σαν πίεση εδώ εννοείται η μέγιστη απόκλιση από την τιμή ισορροπίας της (π.χ. ατμοσφαιρικής) πίεσης που προκαλεί 
το ηχητικό κύμα. Το “μεγάλων” είναι σχετικό και αναφέρεται στις αντοχές του τυμπάνου. H ηχητική πίεση των 20 μPa 
(εκατομμυριοστά του Pa, δηλαδή Ν[ewton] ανά m2) είναι η ελάχιστη μεταβολή που γίνεται αντιληπτή ως ήχος (στα 
1000Hz) και θεωρείται τιμή αναφοράς της στάθμης πίεσης (SPL, sound pressure level), δηλαδή ως 0 dB SPL.  Έτσι, μια 
υψηλή ηχητική στάθμη πίεσης πάνω από την οποία ξεκινάει το όριο του πόνου είναι τα 120 dB SPL που αντιστοιχούν 
σε πίεση 20 Pa. 
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νευρικού συστήματος που γίνεται συνειδητός ως δυσάρεστη αίσθηση στην αρχή και στη συνέχεια 
ως πόνος που καλεί σε αντίδραση αποφυγής της επιβλαβούς αυτής κατάστασης. Έτσι θόρυβος 
γίνεται ένας ήχος που όχι μόνο είναι ισχυρός αλλά που ξεπερνάει τα όρια της ανεκτής στάθμης πίεσης 
και κατά συνέπεια προκαλεί δυσάρεστη αίσθηση23. Να σημειώσουμε εδώ ότι θα μπορούσαμε να 
υποθέσουμε, ακολουθώντας και την προσέγγιση του R.M. Schafer για τη σύνδεση της εμφάνισης 
ολοένα και ισχυρότερων ήχων μέσα στο ηχητικό περιβάλλον εξαιτίας της εμφάνισης και εξέλιξης 
μηχανικών και στη συνέχεια ηλεκτρ(ον)ικών διατάξεων24 στο κάθε-μέρα του κοινωνικού είναι, ότι 
η σημασία της λέξης (θόρυβος) από την αρχαία εποχή στη σύγχρονη τείνει να ‘γλυστράει’ από το 
ισχυρός-ήχος στο ενόχληση-από-τον-ήχο-λόγω-της-έντασής-του.

Εκτός όμως από αυτήν την ψυχοακουστική επίδραση του ακουστικού σήματος υπάρχει ακόμα μία η 
οποία σχετίζεται με το φαινόμενο της απόκρυψης (masking). To φαινόμενο αυτό εμφανίζεται όταν η 
αντίληψη ενός ήχου επηρεάζεται από την παρουσία ενός άλλου. Υπάρχουν δύο τύποι απόκρυψης: 
α) όταν υπάρχει συνήχηση (δηλαδή όταν οι ήχοι συμβαίνουν ταυτόχρονα) και υπάρχει διαφορά 
στην έντασή τους ή/και ηχούν σε παραπλήσιες τονικές περιοχές και β) όταν υπάρχει χρονική 
συνάφεια, δηλαδή όταν ακολουθεί ο ένας τον άλλο με μικρή χρονική διαφορά. Η απόκρυψη είναι 
πολύπλοκο φαινόμενο και δεν θα επεκταθώ εδώ περισσότερο25. Ας παρατηρήσουμε οτι η χρήση 
της λέξης θόρυβος ιστορικά σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το φαινόμενο αυτό και ότι η απόκρυψη 
είναι το κύριο φυσικό φαινόμενο πίσω από την ίδια την ύπαρξη της έννοιας του θορύβου 
τουλάχιστον όσο αφορά την παρεμπόδιση της κατανόησης των αντιληπτικών ‘συστατικών’ ενός 
ήχου όταν αυτός συμβαίνει στο περιβάλλον άλλου ή άλλων ήχων, παρόμοιων ή όχι καθώς και 
ότι ο ορισμός του θορύβου στην θεωρία της πληροφορίας (ή επικοινωνίας) σχετίζεται με μια 
παρόμοιου τύπου παρεμπόδιση δικαιολογώντας έτσι το πέρασμά της από την καθομιλουμένη 
στην μαθηματική της σημασία.

6.

Υπολείπεται ακόμα μία σημασία που φέρει η λέξη θόρυβος η οποία, από την άποψη εστίασης και 
ακρίβειας του ορισμού της, βρίσκεται στον αντίποδα της πρώτης που εξετάσαμε (βλ. 3.). Είναι 
δηλαδή μια σημασία που έχει ένα ευρύ πεδίο αναφορών και επιπλέον μη (άμεσα) μετρήσιμων. 
Σημαίνει γενικά τους ήχους που προκαλούν στον ακροατή τους δυσαρέσκεια, για οποιοδήποτε 
άλλο λόγο πλην της έντασής τους. 

23  Εδώ θα μπορούσε ίσως να εξηγηθεί η σύνδεση της προέλευσης του noise (βλ. υποσ. 13) με το nausia, δηλαδή 
ναυτία. Η ναυτία – δηλαδη η “τάση για εμετό και ζάλη που προκαλείται από δυνατό κούνημα, κυρίως μέσα σε σκάφος 
ή σε όχημα που κινείται, ή από παθολογικά αίτια” (ΛΚΝ) – προκαλείται από το τρισορθογώνιο σύστημα των ημικύκλιων 
σωλήνων που συμπληρώνει τον κοχλία στο εσωτερικό ούς.

24  που παράγουν ολοένα και περισσότερους μεγάλης-έως-εκκωφαντικής ιχύος ήχους

25  Υπάρχει πλούσια σχετική βιβλιογραφία. Ενδεικτικά βλ. Brian_C.J._Moore (Ed.) Hearing - Handbook of Perception 
and Cognition) , 2nd Edition Academic Press 1995,   Thomas D. Rossing (Ed.) Springer Handbook of Acoustics, Stanford 
University 2007 κεφ 13, Stanley A. Gelfand, Hearing - An Introduction to Psychological and Physiological Acoustics 
MARCEL DEKKER, N.Y.1981 κεφ.10, κ.ά.
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Μέχρι τώρα δεν έχουμε αναφερθεί στον ήχο ως φορέα περιεχομένου και αυτό επειδή δεν 
χρειάστηκε. Οι θόρυβοι που εξετάσαμε μέχρι τώρα, δηλαδή οι παραπάνω τρείς κατηγορίες 
σημασίας της λέξης αυτής, χαρακτηρίζονται έτσι εξαιτίας της ηχητικής τους σύστασης, δηλαδή 
κάποιων μετρήσιμων ακουστικών26 μεγεθών και των ψυχοακουστικών αποτελεσμάτων τους, που 
καθορίζουν την αντιληπτική τους υπόσταση. Η τέταρτη όμως αυτή διάσταση της σημασίας του 
θόρυβος βασίζεται ακριβώς στο περιεχόμενο του ήχου ως μήνυμα. 

Το υποκείμενο κατανοεί το περιβάλλον του μέσω του ήχου και αυτό είναι μια λειτουργία 
που αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της επιβίωσής του. Η κατανόηση αυτή συνίσταται στην 
αποτελεσματική27 ερμηνεία εκ μέρους του υποκειμένου, της πληροφορίας που φέρει ο 
προσλαμβανόμενος ήχος, με ύστατο κριτήριο αυτής της αποτελεσματικότητας, την ίδια την 
επιβίωση28. ‘Όρο ύπαρξης αυτής της αποτελεσματικότητας αποτελεί η προϋπόθεση δημιουργίας 
αυτοματισμού επιλογής ερμηνειών ώστε το υποκείμενο να ανταποκρίνεται ταχύτατα, να κατανοεί 
δηλαδή χωρίς καθυστέρηση το ηχητικό μήνυμα από το περιβάλλον του. Έτσι στο ψυχολογικό 
επίπεδο σχηματίζονται, μέσα από συνειδητά ή ασυνείδητα συστημ(ατ)ικές διαδικασίες κοινωνικής 
διαμόρφωσης, ζώνες ευαρέσκειας και δυσαρέσκειας σε σχέση με το ηχητικό ερέθισμα στο επίπεδο 
πλέον της ποιοτικής σύστασης του ηχητικού μηνύματος αυτού καθαυτoύ. Τούτο τέλος συνεπάγεται 
τροπισμούς συμπεριφοράς, δηλαδή ανταπόκρισης στο ερέθισμα. Υπάρχουν ευάρεστες και 
δυσάρεστες εντυπώσεις συνδεδεμένες με ηχητικά ερεθίσματα29. Τις δυσάρεστες λοιπόν, έχουμε 
την τάση να, τις ονομάζουμε θόρυβους. 

7.

Συνοψίζοντας: Μίλησα μέχρι τώρα για τέσσερις διαστάσεις σημασιολόγησης της λέξης θόρυβος: 

1. θόρυβος ως έννοια στη θεωρία της επικοινωνίας – θεωρητικός/μαθηματικός θόρυβος

2. θόρυβος ως τύπος ηχητικού σήματος, θόρυβος-ήχος30, 

26  με την έννοια της επιστήμης, της Ακουστικής.

27  Το “αποτελεσματική” εδώ περιγράφει μια πολύπλοκη διαδικασία αποκωδικοποιήσεων του περιεχομένου που 
φέρει ο ήχος. Το περιεχόμενο αυτό περικλείει μια πολλαπλότητα αναφορών σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον, 
διαμεσολαβημένες από τις επικοινωνιακές και λοιπές δομές του κοινωνικού πλαισίου, που αποτελεί και όρο ύπαρξης 
του υποκειμένου. Το θέμα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και απαιτεί μια ενδελεχή εξέταση που ξεφεύγει του σκοπού αυτής 
της παρουσίασης. 

28  Η “επιβίωση” αυτή μπορεί να αναλυθεί σε πολλά επίπεδα ανάλογα με την πολυεπίπεδη συμμετοχή του υποκειμένου 
στις αλληλόπλοκες κοινωνικές/φυσικές δομές που αποτελούν το περιβάλλον του, με θεμελιώδη και τελεσίδικη βέβαια 
την επιβίωση ως φυσικός οργανισμός. 

29  Ουσιαστικά, ο προσδιορισμός της σημασίας της λέξης θόρυβος ως ηχητική όχληση θα μπορούσε να οριστεί 
θεωρώντας τις έννοιες ευαρέσκεια – δυσαρέσκεια δεδομένες. Ωστόσο, στην παράγραφο αυτή επιχειρώ – χωρίς να 
είμαι ειδικός – να ορίσω ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς των εννοιών αυτών ώστε η δυσαρέσκεια εξ αιτίας του ήχου 
να προκύπτει ως συνεπαγωγή. Μια τέτοια προσέγγιση νομίζω ότι διευκολύνει μια βαθύτερη μελέτη της ηχητικής 
δυσαρέσκειας/όχλησης από την οποία μπορεί να προκύψει ένα ευρύ πεδίο διάκρισης βαθμών και τύπων ψυχολογικού 
θορύβου.

30   Μπορεί να διατυπωθεί με διάφορους τρόπους, φερ’ ειπείν: ήχος χωρίς προφανή τονικά στοιχεία (που αφορά το 
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3. θόρυβος ως ενοχλητικός, δυσάρεστος, ήχος λόγω της υπερβολικής έντασής του που μπορεί 
να προκαλέσει πόνο με ενδεχόμενη βλάβη του ακουστικού αισθητηρίου οργάνου είτε λόγω 
της απόκρυψης που προκαλεί, ψυχοακουστικός θόρυβος

4. θόρυβος ως ανεπιθύμητος, δυσάρεστος, ενοχλητικός, ήχος για οποιοδήποτε άλλο πλην 
φυσικών (π.χ. ένταση) αιτίων, ψυχολογικός θόρυβος. 

O R.M. Schafer παρουσιάζει τις ίδιες – περίπου – κατηγορίες σημασίας ερευνώντας την προέλευση 
της λέξης noise στο ομώνυμο κεφάλαιο του βιβλίου του31. Κάθε χρήση της λέξης θόρυβος κινείται 
στο χώρο αυτών των τεσσάρων σημασιολογικών διαστάσεων παρέχοντας αυτήν την “ποικιλία 
νοημάτων και αποχρώσεων νοήματος” της λέξης, που αναφέρει (βλ. το υπογραμμισμένο στο 
εδάφιο της υποσ.31). 

8.

Ο Pierre Schaeffer32, στη θεωρία του της αισθητικής αποτίμησης του ήχου μέσω της έννοιας του 
ηχητικού/μουσικού αντικειμένου, επινόησε ένα ταξινομητικό πίνακα 2Χ2 σχετικά με τους τύπους ή, 
καλύτερα, τις βαθμίδες που οδηγούν στην κατανόηση μέσω του ακούσματος. Αυτός παρουσιάζει 
δύο δυαδικές κατηγοριοποιήσεις ως εξής: α) Αφηρημένο<->Συγκεκριμένο και β) Αντικειμενικό<-
>Υποκειμενικό που υποδηλώνουν: 

πώς γίνεται αντιληπτός) || ήχος με τυχαία κατανομή του ενεργειακού του περιεχομένου ανά ζώνη συχνότητας ή αλλιώς, 
χωρίς προφανή σχέση μεταξύ των δομικών στοιχείων του φάσματός του, ή ήχος χωρίς προβλέψιμη μεταβολή της 
έντασής του ανά χρονική στιγμή (αφορούν το ίδιο το σήμα: ο πρώτος αφορά το πεδίο των συχνοτήτων [frequency 
domain] και ο δεύτερος το πεδίο του χρόνου [time domain])  κ.ο.κ.

31  R. Murray Schafer οπ.π. (βλ. υποσ. 9), κεφ. 13, βλ. ιδιαίτερα σ.182 
Noise has a variety of meanings and shadings of meaning, the most important of which  are the 
following:  
1. Unwanted sound. The Oxford English Dictionary contains references to noise as unwanted sound dating 

back as far as 1225. 
2. Unmusical sound. The nineteenth - century physicist Hermann Helmholtz employed the expression 

noise to describe sound composed of non periodic vibrations (the rustling of leaves), by comparison 
with musical sounds, which consist of periodic vibrations. Noise is still used in this sense in expressions 
such as “ white noise”  or “ Gaussian noise. “  

3. Any loud sound. In general usage today, noise often refers to particularly loud sounds. In this sense 
a noise abatement by - law prohibits  certain loud sounds or establishes their permissible limits in 
decibels. 

4. Disturbance in any signaling system. In electronics and engineering,  noise refers to any disturbances 
which do not represent part of the signal, such as static on a telephone or snow on a television 
screen.   

(υπογράμμιση δική μου)

32  Pierre Schaeffer Traité des objets musicaux – Editions du Seuil - Paris 1966, σ.116

Abstrait Concret

4. Comprendre 1. ÉCouter Objectif

3. Εntendre 2. ouir Subjectif
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•	  Αφηρημένο: νοητική κατασκευή – κάτι που δημιουργείται στο νου

•	  Συγκεκριμένο: φυσική οντότητα – κάτι που επιδέχεται μέτρησης 

•	  Αντικειμενικό: κάτι που αναφέρεται στο ερέθισμα

•	  Υποκειμενικό: κάτι που αναφέρεται στην αντίληψη 

και δημιουργούν μια τετράδα συνδυασμών ανά δύο μεταξύ τους.

Αναρωτιέμαι αν οι παραπάνω 4 κατηγορίες σημασιών του θορύβου θα μπορούσαν να 
τοποθετηθούν με κάποιο τρόπο στον πίνακα του και επιχειρώ το παρακάτω:

Αφηρημένο Συγκεκριμένο

1. μαθηματικός 
θόρυβος 2. θόρυβος-ήχος Αντικειμενικό

4. ψυχολογικός 
θόρυβος

3.  ψυχοακουστικός 
θόρυβος

Υποκειμενικό

Πίνακας 1. Ταξινόμηση των σημασιών του θορύβου στον πίνακα των τεσσάρων τύπων ακρόασης του P. 
Schaeffer

1. Ο θεωρητικός/μαθηματικός θόρυβος είναι μια αφηρημένη έννοια που αφορά όμως τα 
μετρήσιμα φυσικά σήματα (το – εν δυνάμει – ερέθισμα) όπως είδαμε. Κατατάσσεται επομένως 
στη θέση: “Αφηρημένο και Αντικειμενικό”.

2. Ο θόρυβος ως τύπος ήχου είναι κατ’ αρχήν ήχος, δηλαδή φυσικό σήμα και βέβαια η αντίληψή 
του αναφέρεται σε αυτόν τον ίδιο, ως ερέθισμα· άρα τοποθετείται στη θέση: “Συγκεκριμένο 
και Αντικειμενικό”.

3. Ήχοι δυνατοί και ήχοι που αποκρύπτουν άλλους, αποτελούν ερεθίσματα που προκαλούν 
ενόχληση ή/και πόνο λόγω της ανατομίας και φυσιολογίας του ακουστικού αισθητηρίου 
και επομένως επηρεάζουν την υποκειμενική αντίληψη, έτσι ο ψυχοακουστικός θόρυβος 
κατατάσσεται στη θέση: “Συγκεκριμένο και Υποκειμενικό”.

4. Ο ψυχολογικός θόρυβος τέλος είναι η ενόχληση που προκαλείται από ένα άκουσμα, το οποίο, 
αν και σχετίζεται (συνήθως 33) με το φυσικό ερέθισμα, είναι μία αφηρημένη νοητική κατασκευή 
και το οποίο άκουσμα εκτιμάται στο υποκειμενικό επίπεδο, δηλαδή αναφέρεται στον τρόπο 
που γίνεται αντιληπτό. Επομένως κατατάσσεται στη θέση: “Αφηρημένο και Υποκειμενικό”.

33  Για παράδειγμα, μια περίπτωση που δεν σχετίζεται είναι η πλατιά (ως προς τις αιτίες προέλευσής της) κατηγορία των 
εμβοών.
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Νομίζω πως αυτή η κατάταξη, μπορεί να κάνει σαφέστερη τη διαφορετικότητα των σημασιολογικών 
πτυχών της λέξης θόρυβος όσο και την αδυναμία της λέξης αυτής να λειτουργήσει κυριολεκτικά 
στην απλή εκφορά της, απαιτώντας ως εκ τούτου ένα περιφραστικό πλαίσιο αν θέλουμε να 
διατηρήσουμε πληρότητα και ακρίβεια επιστημονικού λόγου. 

Με αφορμή λοιπόν την παραπάνω συζήτηση προκύπτει κατά τη γνώμη μου η ανάγκη δημιουργίας 
κάποιων μονολεκτικών νεολογισμών που να καλύψουν επαρκώς τις διάφορες σημασίες του 
θόρυβος που παρουσιάστηκαν μέχρι εδώ και ταξινομήθηκαν στον Πίνακα 1. Επί πλέον, νομίζω, 
η κυριολεξία σε αυτό το επίπεδο μπορεί να αποτελέσει μια ικανή βάση για παραπέρα λεκτική 
εξειδίκευση ανά κατηγορία νοήματος που να αντανακλά λεπτότερες υφές και σημασίες που θα 
αναπτυχθούν με την εκβάθυνση της μελέτης των φαινομένων του ήχου και της ακρόασης – κυρίως 
στην κατηγορία του ψυχολογικού θορύβου.

9.

Τελειώνοντας θα ήθελα να σημειώσω ότι η έκθεση αυτή αποτελεί μια πρώτη και απλή προσέγγιση 
στο θέμα των γλωσσολογικών/σημασιολογικών διαστάσεων του θόρυβος. Η εμπλοκή όμως με 
το θόρυβο είναι στην ουσία ένα ιδιαίτερα πολυσχιδές και πολυεπίπεδο πεδίο μελέτης, ιδιαίτερα 
όταν αρχίσει να ενσωματώνεται και η διάσταση της οργάνωσης (τάξης) και του χάους (αταξίας) ως 
ενιαίο πεδίο ανάπτυξης θεωρητικά αντιθετικών διαδικασιών με το οποίο όμως δεν ασχολήθηκα 
ιδιαίτερα στο κείμενο αυτό.

Ευχαριστώ τον Νίκο Κούρκουλο για τις παρατηρήσεις του σχετικά με την προέλευση της λέξης 
θόρυβος.  

Επίσης ευχαριστώ τον Νίκο Μπουμπάρη, επιμελητή της έκδοσης, για την υπομονή του και τις 
υποδείξεις του ως προς το κείμενο αυτό.
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Περίληψη
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το πρίσμα της έντασής τους, περιορίζοντας ουσιαστικά την ανάδειξη “θετικών” ήχων ασχέτως 
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1. Εισαγωγή

Από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η διασύνδεση του ήχου με την ανθρώπινη ευημερία, 
ο θόρυβος αντιμετωπίστηκε ως πρόβλημα. Ο περιβαλλοντικός θόρυβος έχει μια σειρά από 
δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, αλλά και στην ποιότητα του περιβάλλοντος. 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 1999) η υπερβολική έκθεση σε θόρυβο 
μπορεί να προκαλέσει επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, προβλήματα ακοής που εμποδίζουν την 
επικοινωνία του λόγου, να προκαλέσει διαταραχές ύπνου, ακόμη και καρδιαγγειακά νοσήματα. 
Έχει υπολογισθεί πως πάνω από το 40% του πληθυσμού της Ευρώπης εκτίθεται σε θόρυβο 
οδικής κυκλοφορίας εντάσεως άνω των 55 dB(A). Συνδυαστικά με την εκτίμηση πως μέχρι το 
2020 περίπου το 80% των πολιτών της Ευρώπης θα κατοικεί σε πόλεις, κρίνεται σημαντική η 
λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του θορύβου αλλά και άλλων περιβαλλοντικών πιέσεων 
(Goddard et al., 2010). 

Η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου είναι ένα από τα βασικά 
ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα διαχρονικά. Μια απόκριση της κοινωνίας που 
αφορά την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ρύπου, είναι η δημιουργία και η διατήρηση των 
“ήσυχων περιοχών”, εντός και εκτός των πολεοδομικών συγκροτημάτων. Οι αστικές ήσυχες 
περιοχές ορίζονται στην οδηγία 2002/49/ΕΚ ως “περιοχές οριοθετημένες από την αρμόδια αρχή, 
η οποίες δεν εκτίθενται σε τιμή του Lden ή άλλου κατάλληλου δείκτη θορύβου μεγαλύτερη από 
μια συγκεκριμένη τιμή που καθορίζεται από το κράτος μέλος, ανεξαρτήτως ηχητικής πηγής”. Η 
περιεκτικότητα του συγκεκριμένου ορισμού, έχει οδηγήσει στον χαρακτηρισμό του ως ελλιπή, 
αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και αφορμή για τη περαιτέρω έρευνα που επικεντρώνεται  στην 
εξέλιξη της έννοιας των ήσυχων περιοχών, σε  αναλογία με τις χωρικές δυνατότητες και ισχύουσες 
νομοθεσίες κάθε κράτους μέλους. Μέσα από  την εύρεση, μελέτη, ανάλυση, κατανόηση και 
αξιολόγηση των εν δυνάμει ήσυχων περιοχών ενός πολεοδομικού συγκροτήματος, αναδεικνύεται  
η υψηλή οικολογική τους αξία σε ζητήματα βιοποικιλότητας καθώς και ο  μετριασμός ακουστικών 
και μη, περιβαλλοντικών πιέσεων στον αστικό χώρο.    

Η σύγχρονη γνώση όσον αφορά την εύρεση, τον ορισμό και διαχείριση των ήσυχων περιοχών 
πολεοδομικού συγκροτήματος, έχει δοθεί από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα QUADMAP (Quiet Areas 
Definition and Management in Action Plans). Η συγκεκριμένη μεθοδολογία αποτελείται από 3 
φάσεις (Aspuru et al., 2016). Η πρώτη, αφορά στην ανάδειξη και προ-επιλογή των εν δυνάμει 
ήσυχων περιοχών με βασικές μεταβλητές τη χρήση και τη λειτουργία του χώρου. Η δεύτερη φάση 
αφορά στην ανάλυση του ακουστικού, του ηχητικού και μη ηχητικού περιεχομένου τους όπως 
η ασφάλεια και η καθαριότητα. Τέλος, η τρίτη αφορά στη διαχείριση των εν δυνάμει ήσυχων 
περιοχών με διαφορετικό κάθε φορά στόχο, που ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής. 

Παρόλα αυτά, οι έννοιες του θορύβου και της ησυχίας είναι πολυδιάστατες. Η ανάδειξη 
του θορύβου ως “αστική ασθένεια” και η προώθηση της ησυχίας ως πανάκεια, προσφέρει 
βραχυπρόθεσμα οφέλη. Μια σημαντική παρατήρηση σχετικά με τη μέχρι τώρα προώθηση των 
ήσυχων περιοχών είναι η ομογενοποίηση όλων των ήχων υπό το πρίσμα της ηχηρότητας - έντασης 
τους, περιορίζοντας ουσιαστικά την ανάδειξη “θετικών” ήχων ανεξαρτήτου εντάσεως. Το γενικό 
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συμπέρασμα πως η ποιότητα του ηχοτοπίου είναι υπεύθυνη για την ανακήρυξη μιας περιοχής ως 
ήσυχης και όχι η ένταση των ήχων που περιλαμβάνει, οδηγεί αναπόφευκτα στην αναζήτηση της 
έννοιας της προαναφερθείσας “ποιότητας” και της σύνδεσής της με την έννοια της ησυχίας.

Η διαθεματικότητα της έννοιας του ηχοτοπίου έχει επιτρέψει τη χρήση του όρου, τόσο σε φυσικές, 
όσο και κοινωνικές επιστήμες και τέχνες, με αυξανόμενους ρυθμούς. Η διεπιστημονική και 
διαθεματική αυτή χρήση, είναι ο λόγος για την θεωρητική διεύρυνση του όρου (Matsinos et 
al., 2016). Ως ηχοτοπίο έχει ορισθεί το ηχητικό περιβάλλον δίνοντας  έμφαση στον τρόπο με τον 
οποίο  γίνεται αντιληπτό και κατανοητό από  τον άνθρωπο ή από μια κοινωνία (Truax, 1978). 
Παράλληλα, ως ηχοτοπίο έχει χαρακτηρισθεί η “συνύπαρξη” των βιολογικών, γεωφυσικών και 
ανθρωπογενών ήχων που προέρχονται από το τοπίο αντανακλώντας βασικές οικοσυστημικές 
διεργασίες και ανθρώπινες δραστηριότητες (Pijanowski et al., 2011). Οι τρεις κλάδοι που 
μελετούν την οικολογική διάσταση του ηχοτοπίου τόσο από τη σκοπιά της φύσεως, όσο και από 
ανθρωποκεντρική σκοπιά, είναι η ακουστική οικολογία (Schafer, 1977), η οικολογία ηχοτοπίου 
(Pijanowski et al., 2011) και η οικολογική ακουστική (Seuer & Farina, 2015, Krause & Farina 
2016). H οικολογική ακουστική συμβάλλει στην αντιμετώπιση τριών σημαντικών προκλήσεων 
της σύγχρονης οικολογίας: την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας, την κατανόηση των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ειδών και την αποτίμηση της ανθρωπογενούς ηχητικής επιρροής 
στο περιβάλλον.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των ήσυχων περιοχών σε αστικά συγκροτήματα 
αξιοποιεί πρωτίστως τη γνώση των κατοίκων τους (citizen science). Η  συνεργασία μεταξύ ερευνητών 
και εθελοντών έχει την προοπτική της διεύρυνσης του σκοπού της έρευνας και την ενίσχυση 
της συλλογής επιστημονικών δεδομένων, ενώ παράλληλα αφυπνίζει ηχητικά ένα ευρύτερο 
και όχι αποκλειστικά ανθρωποκεντρικό πλαίσιο, προκαλώντας επαγρύπνηση σε ζητήματα 
περιβαλλοντικής ευσυνειδησίας, όσον αφορά την  ατομική συμβολή στο ηχοτοπίο. Η προοπτική 
του σχηματισμού των ήσυχων αυτών περιοχών, με τις απαραίτητες νομικές συνθήκες και με την 
ενίσχυση από χρήση εργαλείων όπως ο ηχοπερίπατος, εμπλέκουν άμεσα, ενδιαφερόμενους σε 
ζητήματα “ησυχίας”. 

Οι ηχητικές καταγραφές, είναι η βάση της ακουστικής οικολογίας, της οικολογίας ηχοτοπίου και 
της οικολογικής ακουστικής. Αυτά τα σχετικά πρόσφατα οικολογικά πεδία έρευνας, μελετούν τη 
σχέση και την αλληλεπίδραση μεταξύ του ηχοτοπίου και του ακροατή (Pieretti et al., 2011; Pier-
etti & Farina, 2013). Το λογισμικό “R Statistics” έχει χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή ακουστικών 
δεικτών βιοποικιλότητας. Πιο συγκεκριμένα, το υπολογιστικό πακέτα της “R” seewave (Sueur 
et al., 2008) συνδυαστικά με το πακέτο “tuner” (Ligges et al., 2013), χρησιμοποιούνται για την 
ανάλυση και σύνθεση ήχων, ενώ τα πακέτα, “soundecology” (Villanueva-Rivera et al., 2015) και 
“ineq” (Zeileis, 2014) χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό την εύρεση ακουστικών δεικτών οικολογίας 
ηχοτοπίου. Ως ακουστικός δείκτης μπορεί να οριστεί, το στατιστικό μέγεθος που συνοψίζει πτυχή 
της κατανομής της ακουστικής ενέργειας και άλλων πληροφοριών σε μια ηχογράφηση. Σημαντική 
αποτελεί η διευκρίνιση της έννοιας του θορύβου στις καταγραφές οικολογικής ακουστικής που 
έχουν σκοπό την εξαγωγή ακουστικών δεικτών. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο θόρυβος δεν 
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ταυτίζεται με την ψυχοακουστική αντιμετώπισή του ως ανεπιθύμητος ήχος, αλλά αφορά όλες τις 
περιπτώσεις εκπομπής σταθερής σε διάρκεια ακουστικής ενέργειας, ανεξαρτήτου πηγής. Συνεπώς, 
είναι πιθανή η ταυτόχρονη, διπολική συνεισφορά μιας πηγής στη σχέση του σηματοθορυβικού 
λόγου (S/N Ratio). 

2. Μεθοδολογία 

Ο σχεδιασμός της πειραματικής διάταξης είχε ως στόχο την καταγραφή των συγκεκριμένων αστικών 
ηχοτοπίων της Μυτιλήνης, προερχομένων από περιοχές διαφορετικής ηχητικής συμπεριφοράς. 
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε με σκοπό την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης έρευνας, 
αποτελείται από τις παρακάτω φάσεις:

•	 Αξιοποίηση άποψης πολιτών με τεχνικές citizen science

•	 Δημιουργία πρωτοκόλλου δειγματοληψίας

•	 Μετρήσεις ηχητικών επιπέδων

•	 Καταγραφές ηχοτοπίου με σκοπό την ανάπτυξη ακουστικών δεικτών βιοποικιλότητας

•	 Κατηγοριοποίηση περιοχών

•	 Διεξαγωγή πολυκριτηριακής ανάλυσης για την ανάδειξη των “ιδανικών” ήσυχων περιοχών

•	 Διεξαγωγή ηχοπεριπάτου

Σε πρώτο επίπεδο, η έρευνα αφορά στην ανάδειξη των ηχοτοπίων - περιοχών μελέτης. Η ανάδειξη 
αυτή, θα επιτευχθεί αξιοποιώντας τη γνώση, των πολιτών της εκάστοτε πόλης, χρησιμοποιώντας 
τεχνικές “citizen science”. Ως νέοι “ειδικοί” οι πολίτες των υπό μελέτη πόλεων, θα αναδείξουν 
περιοχές που οι ίδιοι ξεχωρίζουν για την ηχητική τους ποιότητα. Τα ποιοτικά αυτά δεδομένα θα 
συλλεχθούν με χρήση ερωτηματολογίων, τα οποία θα διανεμηθούν ηλεκτρονικά. Εκτός του 
πρωταρχικού σκοπού του, η πρώτη φάση της έρευνας, θα αποτυπώσει την αισθητική προτίμηση 
των πολιτών για το ηχητικό τους περιβάλλον, θα προβάλει το βαθμό ενόχλησής τους από 
περιβαλλοντικό θόρυβο, θα αναδείξει την ατομική συμβολή σε ζητήματα περιβαλλοντικού 
θορύβου ενισχύοντας την περιβαλλοντική ευσυνειδησία και θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για 
τη διάδοση της πληροφορίας. Η έρευνα, στη συνέχεια, επικεντρώνεται στην κατηγοριοποίηση 
των περιοχών που προέκυψαν. Το συγκεκριμένο στάδιο θα ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή 
πολυκριτηριακής ανάλυσης για όλες τις περιοχές μελέτης. Τα αποτελέσματα που θα αποτελούν 
τελικό παραδοτέο της πρώτης φάσης της έρευνας, θα παρουσιαστούν σε πίνακα επιδόσεων, ώστε 
να αναδειχθούν οι ιδανικές περιοχές που μπορούν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να 
προσφέρουν ένα υγειές ηχοτοπίο.

Η προσέγγιση αυτή, έχει βασιστεί σε τεχνικές καταγραφής, χωρίς παρεμβολή από πλευράς 
παρατηρητή. Τα ηχητικά αρχεία ασυμπίεστης μορφής που θα συγκεντρωθούν, θα εισαχθούν στο 
λογισμικό R ‘statistics’, με σκοπό την παραγωγή φασματογραφημάτων και ακουστικών δεικτών 
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βιοποικιλότητας έτσι ώστε να αναδειχθεί το περιεχόμενο των ηχοτοπίων που συνδέεται άμεσα με 
την υγεία του οικοσυστήματος και των οικοσυστημικών του υπηρεσιών.

Η λήψη αποφάσεων είναι μια γνωστική διαδικασία που αποσκοπεί στην επίτευξη των πιο 
επιθυμητών στόχων με όσο το δυνατόν λιγότερα σφάλματα. Οι πολυκριτηριακές αναλύσεις 
έχουν σκοπό τη λήψη μιας απόφασης με την παρουσία πολλών και συχνά αντικρουόμενων 
κριτηρίων και εναλλακτικών επιλογών. Το γεγονός πως τα κριτήρια δεν εκφράζονται πάντα σε 
μετρήσιμες μονάδες, καθιστά τη χρήση των πολυκριτηριακών αναλύσεων πολύτιμα εργαλεία 
λήψης αποφάσεων. Η πολυκριτηριακή ανάλυση με σκοπό τη λήψη απόφασης όσον αφορά την 
αποτελεσματικότερη μέθοδο ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας, πραγματοποιήθηκε με χρήση του 
λογισμικού PriEsT (Priority Estimation Tool). Το συγκεκριμένο λογισμικό επιτρέπει τη διαδραστική 
αξιολόγηση και αναθεώρηση των πιθανών επιλογών (Siraj et al., 2015).

Η Analytic Hierarchy Process (AHP) αναπτύσσει ένα γραμμικό προσθετικό μοντέλο, αλλά, στη 
βασική μορφή της, χρησιμοποιεί διαδικασίες για να παράγει τα βάρη και τις αποδόσεις που 
επιτυγχάνονται από τις εναλλακτικές που βασίζονται, αντίστοιχα, σε κατά ζεύγη συγκρίσεις μεταξύ 
των κριτηρίων και μεταξύ των επιλογών. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, στον υπολογισμό των 
βαρών, θέτονται στον λήπτη αποφάσεων μία σειρά ερωτήσεων, καθεμία από τις οποίες ρωτά 
πόσο σημαντικό είναι ένα συγκεκριμένο κριτήριο σε σχέση με ένα άλλο για την απόφαση που 
πρέπει να πάρει.

Η ΑΗΡ (Saaty, 2008) είναι μία μέθοδος αποδόμησης  του προβλήματος σε μία ιεραρχία υπο-
προβλημάτων, τα οποία μπορούν να κατανοηθούν και να αξιολογηθούν καλύτερα. Οι ακόλουθες 
εκτιμήσεις μετατρέπονται σε αριθμητικές τιμές και επεξεργάζονται έτσι ώστε να γίνει κατάταξη κάθε 
εναλλακτικής σε μία αριθμητική κλίμακα. Όπως αναφέρεται  (Naumann, 1998) η μέθοδος αυτή 
συντίθεται από συγκεκριμένα βήματα. Η αποδόμηση του προβλήματος, η ιεράρχηση των στόχων, 
των κριτηρίων και υπο-κριτηρίων και των εναλλακτικών καθώς και η σύγκριση των στόχων 
ανά ζεύγη αποτελούν τα απαραίτητα βήματα για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης ανάλυσης. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ασάφεια, όσον αφορά το περιεχόμενο των ήσυχων περιοχών, 
αποφασίστηκε να “δημιουργηθούν” δυο σενάρια με διαφορετικούς βαθμούς βαρύτητας 
αντιμετώπισης  του  θορύβου ως ρύπου και ως ηχητικής πληροφορίας αντίστοιχα. Η συγκεκριμένη 
καινοτομική προσέγγιση, μπορεί να ενισχύσει τη λήψη αποφάσεων στο ζήτημα της οριοθέτησης 
των αστικών ήσυχων περιοχών. 

3. Αποτελέσματα 

Οι προτεινόμενες / εναλλακτικές ήσυχες περιοχές (εικόνα 4), σύμφωνα με την άποψη των πολιτών 
της πόλης της Μυτιλήνης, είναι οι παρακάτω:

1) Κήπος Δημοτικού Θεάτρου, 2) Πεζόδρομος – Κεντρική Αγορά, 3) Κεντρική Πλατεία, 4) 
Αυλή Σχολείου, 5) Εκκλησία, 6) Πάρκο Αγίας Ειρήνης, 7) Πάρκο Καραπαναγιώτη, 8) Αρχαίο 
Θέατρο, 9) Αρχαίο Λιμάνι, 10) Πάρκο Επάνω Σκάλας, 11) Κάστρο, 12) Παραλία Τσαμάκια, 13) 
Άγαλμα Ελευθερίας, 14) Λιμάνι, 15) Φάρος, 16) Νοσοκομείο, 17) Πάρκο Αγίου Κωνσταντίνου, 
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18) Πανεπιστήμιο. Στην εικόνα 1 παρουσιάζονται τα φασματογραφήματα των καταγραφών που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας.  

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να αξιολογηθούν οι εναλλακτι-
κές ήσυχες περιοχές, είναι τα παρακάτω:

1) Επίπεδα Δείκτη Θορύβου Lden, 2) ο δείκτης ηχοτοπίου Normalized Difference Soundscape 
Index (NDSI), 3) η αποκατάσταση της υγείας, 4) η προστασία της φύσης, 5) η χρήση, 6) η αναψυχή, 
7) η οπτική διάσταση του τοπίου και τέλος, 8) το μέγεθος των υπό μελέτη περιοχών. Στην εικόνα 
2 παρουσιάζεται η σύγκριση των περιοχών όσον αφορά τους δείκτες Lden και NDSI. 

Εικόνα 1.

Εικόνα 2.
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Ο δείκτης ηχοτοπίου NDSI (Normalized Difference Soundscape Index), εκτιμά το επίπεδο 
της ανθρώπινης διαταραχής στο ηχοτοπίο, υπολογίζοντας την αναλογία ανθρωποήχων και 
βιοήχων σε ένα ηχητικό δείγμα. Ο δείκτης, έχει εύρος τιμών στην κλίμακα -1 έως +1, με +1 να 
υποδεικνύει πως ένα ηχητικό σήμα περιέχει μόνο βιοήχους.  Είναι φανερό πως οι 5 από τις 18 
περιοχές παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα βιοφωνίας (NDSI > +1) και συνεπώς αυξημένα επίπεδα 
βιοποικιλότητας. Παράλληλα, μόνο μια από της 18 περιοχές (περιοχή Κάστρο), παρουσιάζουν 
χαμηλά επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου (< 55 dB(A)). 

Με την αξιολόγηση των περιοχών ατομικά σε σχέση με τα κριτήρια που έχουν επιλεχθεί, οι πε-
ριοχές Πάρκο Αγίας Ειρήνης και Πάρκο Καραπαναγιώτη, που αποτελούν πράσινες περιοχές του 
κέντρου της πόλης, φαίνεται να πληρούν τις περισσότερες προϋποθέσεις και συνεπώς θα μπο-
ρούσαν να χαρακτηριστούν ως εν δυνάμει ήσυχες περιοχές (εικόνα 3). Με την ζευγαρωτή αξιο-
λόγηση των εναλλακτικών περιοχών, με την μέθοδο αναλυτικής ιεράρχησης (AHP), σε σχέση με 
τα κριτήρια που έχουν επιλεχθεί οι περιοχές Πάρκο Αγίας Ειρήνης και Πάρκο Καραπαναγιώτη, 
φαίνεται να πληρούν τις περισσότερες προϋποθέσεις. Οι δυο πράσινες περιοχές του κέντρου της 
όλης της Μυτιλήνης αποτελούν τις πιθανές ήσυχες περιοχές, καθώς υπερτερούν σε σχέση με τις 
υπόλοιπες (εικόνα 3).     

3. Αποτελέσματα Ηχοπεριπάτου

Οι ηχοπερίπατοι πραγματοποιήθηκαν στις δυο εν δυνάμει ήσυχες περιοχές του πολεοδομικού 
συγκροτήματος της Μυτιλήνης, το πάρκο Αγίας Ειρήνης και το πάρκο Καραπαναγιώτη. Βασικός 
σκοπός των ηχοπεριπάτων που υλοποιήθηκαν, ήταν η καταγραφή των ηχητικών στοιχείων του 
τοπίου προκειμένου να εντοπισθούν τα χαρακτηριστικά του ηχοτοπίου που χρήζουν ανάδειξης 
ή αντιμετώπισης. Στους ηχοπεριπάτους, που πραγματοποιήθηκαν την ίδια μέρα τον Μάιο του 
2016, συμμετείχαν δέκα κάτοικοι της πόλης της Μυτιλήνης. Οι περιπατητές ακολούθησαν 
μια συγκεκριμένη διαδρομή πραγματοποιώντας πέντε μονόλεπτες στάσεις. Παράλληλα, 
πραγματοποιήθηκαν καταγραφές ηχοτοπίου και δειγματοληψίες θορύβου σε κάθε μια από τις 
στάσεις. Τέλος, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ημιδομημένα ερωτηματολόγια 
που αφορούσαν κάθε μια από τις στάσεις της διαδρομής, με όποια σειρά και για όση διάρκεια 
επιθυμούσαν (πίνακας 1, πίνακας 2).

Εικόνα 3.
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Αποτελέσματα Ηχοεριπάτου Πάρκο Αγίας Ειρήνης

Στάση 1 Στάση 2 Στάση 3 Στάση 4 Στάση 5

Quantitative

Acoustic 
Complexity 
Index

1573,273 1390,911 1534,4545 1783,3695 1372,251

Soundscape 
Index

-0,43150815 -0,09686715 0,105837705 -0,1857087 -0,10636052

Leq
63,6 dB(A) 60,9 dB(A) 64,3 dB(A) 61,4 dB(A) 63,7 dB(A)

SPL 43.2 dB(A) 47.9 dB(A) 48.8 dB(A) 49.2 dB(A) 39.3 dB(A)

Qualitative

Κυρίαρχος 
Ήχος

Βιοφωνία Ανθρωποφωνία Ανθρωποφωνία Βιοφωνία Βιοφωνία

Προτίμηση
Ήχοι Νερού 

40%
Ήχοι Νερού 

40%
Πουλιά 40% Ήχοι Νερού 

40%
Πουλιά 40%

Ακουστική 
Άνεση

Άβολα 60% Άβολα 60% Άβολα 60% Άνετο 60% Άβολα 60%

Οπτική Άνεση
Άβολα 60% Άβολα 80% Ουδέτερο 

80%
Άβολο 60% Άβολα 80%

Υποκειμενική 
Ένταση

Θορυβώδες 
80%

Θορυβώδες 
80%

Θορυβώδες 
60%

Π. Θορυβώδες 
40%

Π. Θορυβώδες 
40%

                                                                                                                                               Πίνακας 1.

Αποτελέσματα Ηχοπεριπάτου Πάρκο Καραπαναγιώτη

Στάση 1 Στάση 2 Στάση 3 Στάση 4 Στάση 5

Quantitative

Acoustic 
Complexity 
Index

1691,26 1678,3955 1232,752 1443,188 1830,654

Soundscape 
Index -0,19989725 -0,07370393 -0,051646548 -0,104060335 -0,3558185

Leq 54,8 dB(A) 63,4 dB(A) 60,6 dB(A) 52,8 dB(A) 55,4 dB(A)

SPL 34.4 dB(A) 36 dB(A) 38.9 dB(A) 32.4 dB(A) 37.7 dB(A)

Qualitative

Κυρίαρχος 
Ήχος Ανθρωποφωνία Ανθρωποφωνία Ανθρωποφωνία Ανθρωποφωνία Βιοφωνία

Προτίμηση Ήχοι νερού 
40%

Μουσική 
40%

Μουσική 
40%

Πουλιά 
40%

Ήχοι νερού 
60%

Ακουστική 
Άνεση

Ουδέτερο 
60%

Άβολο 60% Άβολο 80% Ουδέτερο 
40%

Ουδέτερο 80%

Οπτική Άνεση Άνετο 60% Άνετο 40% Άβολο 60% Ουδέτερο 
60%

Άβολο 60%

Υποκειμενική 
Ένταση

Ουδέτερο 
60%

Θορυβώδες 
60%

Π. 
θορυβώδες 

60% Ήσυχο 40%
Θορυβώδες 

60%

                                                                                                                                                 Πίνακας 2.
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4. Συμπεράσματα

Το πρωτόκολλο που δημιουργήθηκε μπορεί να ενισχύσει τη διαδικασία εύρεσης των ήσυχων 
περιοχών πολεοδομικού συγκροτήματος μέσα από μια ποικιλία αστικών συγκροτημάτων. Ως 
αποτέλεσμα, οι  δυο αστικοί χώροι πρασίνου της Μυτιλήνης αποτέλεσαν  τις εν δυνάμει ήσυχες 
περιοχές της πόλης. Με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας θα 
μελετηθεί η περίπτωση εύρεσης περιοχών που δεν συμπεριλαμβάνουν “πράσινο”, έτσι ώστε να 
αξιολογηθεί η έννοια της ησυχίας και σε περισσότερο ανθρωποκεντρικό επίπεδο. Από τη συγκε-
κριμένη έρευνα αναδείχθηκε η υπόθεση πως τα επίπεδα δεικτών θορύβου (π.χ. Lden) δεν αρκούν 
για την ανάδειξη των ήσυχων περιοχών. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η περεταίρω μελέτη τόσο 
της έννοιας της ησυχίας, όσο και της έννοιας του θορύβου. Με την αξιολόγηση των ακουστικών 
δεικτών βιοποικιλότητας και με την αντιπαράθεση τους με τα υποκειμενικά κριτήρια όπως αυτά 
συλλέχτηκαν από  τους ηχοπεριπάτους που πραγματοποιήθηκαν, παρατηρήθηκε η συμβιωτική 
σχέση μεταξύ της έννοιας της ησυχίας και της ακουστικής βιολογικής ποικιλίας. Τέλος, η περαιτέ-
ρω έρευνα για το αν η ησυχία είναι ένα χαρακτηριστικό του τοπίου που θα μπορούσε να δημιουρ-
γηθεί ή να διατηρηθεί, είναι απαραίτητη.   

Αναφορές  

Κείμενα
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Περίληψη

Οι αστικές επικράτειες, με τη μορφή πράσινων περιοχών, παρέχουν οικοσυστημικές υπηρεσίες, 
έχουν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα του συνολικού περιβάλλοντος και προσφέρουν μια σειρά 
από περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες για τους κατοίκους των πόλεων. Η 
σύγχρονη ελληνική πόλη με τους κατακερματισμένους, μικρής κλίμακας πράσινους χώρους, 
αλλά και τα αχαρακτήριστα αστικά κενά, τα οποία είναι το αποτέλεσμα ιδιοκτησιακών ζητημάτων 
ή ακόμα και της αυθαίρετης δόμησης, απαιτεί  τη δημιουργία δικτύων αστικών επικρατειών 
για τη βιώσιμη διακοπή του συνεχούς του δομημένου περιβάλλοντός της. Αναντίρρητα 
σημαντική, είναι η συνδεσιμότητα των αστικών χώρων πρασίνου όσον αφορά τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, ενώ η ύπαρξη οικολογικών διαδρόμων μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις της 
απόστασης και της απομόνωσης. Ο βαθμός της οικολογικής συνδεσιμότητας ενός ανθρωπογενώς 
τροποποιημένου τοπίου, επηρεάζει τη βιωσιμότητα των πληθυσμών στα κατακερματισμένα 
ενδιαιτήματα και διαφέρει τόσο σε δομικό, όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Σημαντικό βήμα 
για την επίτευξη του στόχου της σύνδεσης, είναι η αντίληψη των πράσινων περιοχών όχι σαν 
ανεξάρτητες μονάδες, αλλά ως αποσυνδεδεμένα κατατμήματα που χρήζουν επανασύνδεσης, 
εντός του αστικού οικοσυστήματος.  Απαραίτητη προϋπόθεση για τον επιτυχημένο σχεδιασμό της 
σύνδεσης των αστικών κατατμημάτων, αποτελεί η συνεργασία μεταξύ οικολόγων, πολεοδόμων 
και αρχιτεκτόνων, που θα λειτουργούν σε κοινό εννοιολογικό πλαίσιο. Τα χαρακτηριστικά 
του ηχοτοπίου που προωθούν την οικολογική συνδεσιμότητα, μπορούν να ευνοήσουν τις 
συμπεριφορικές – λειτουργικές αποκρίσεις των ειδών. Ο συνδυασμός χαρακτηριστικών του 
αστικού τοπίου, του ηχοτοπίου της πόλης της Μυτιλήνης και των συμπεριφορικών συνιστωσών 
της ορνιθοπανίδας μέσω της χαρτογράφησης των επικρατειών τους, μπορούν να αποτελέσουν 
επαρκή στοιχεία προκειμένου να αναδειχθεί ο βαθμός της οικολογικής συνδεσιμότητας των 
αστικών επικρατειών πρασίνου της πόλης. Επιπλέον, δύναται να αποτελέσει την ευκαιρία για 
αρχιτεκτονικές, αστικές επεμβάσεις που είναι πραγματικά βιώσιμες, μετασχηματίζοντας την οπτική 
του αστικού περιβάλλοντος ως ένα “φυσικό” και συνδεδεμένο ηχητικά τοπίο. 
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1. Εισαγωγή

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας αποτελεί η οικολογική σύνδεση των δύο εν δυνάμει ήσυχων 
περιοχών της πόλης της Μυτιλήνης (Λέσβος, Ελλάδα) με σκοπό το σχεδιασμό των ιδανικών συν-
θηκών που επιτρέπουν την επιτυχημένη ροή των οργανισμών στις περιοχές ενδιαφέροντος. Οι 
δύο ήσυχες περιοχές (εικόνα 1) αποτελούν δύο από τους μεγαλύτερους χώρους πρασίνου της 
πόλης, τα πάρκα Αγίας Ειρήνης και Καραπαναγιώτη (Matsinos et. al., 2017). Οι δύο αυτοί αστικοί 
χώροι πρασίνου, βρίσκονται στο κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης. Πιο συγκεκριμένα, το πάρκο 
Καραπαναγιώτη καταλαμβάνει χώρο 9.125 τ.μ. και είναι το πιο πλούσιο σε βλάστηση (φυτοκά-
λυψη: 90,62%). Στα πλαίσια του πάρκου υφίστανται μια εκκλησία και μια καφετέρια, μέτριας 
επισκεψιμότητας. Αντίστοιχα, το πάρκο Αγίας Ειρήνης, καταλαμβάνει έκταση 11.955 τ.μ. και είναι 
πλούσιο σε βλάστηση (φυτοκάλυψη: 70,23%). Εσωκλείει μια εκκλησία, μια καφετέρια και μια 
παιδική χαρά, έντονης επισκεψιμότητας. Ο όρος οικολογική συνδεσιμότητα αφορά τον βαθμό 
στον οποίο το τοπίο επιτρέπει ή εμποδίζει την ροή (κίνηση) οργανισμών. Οι μορφές οικολογικής 
συνδεσιμότητας είναι οι παρακάτω:

•	 Δομική: χαρακτηριστικά τοπίου που μπορεί να λειτουργήσουν ως διάδρομοι ή ως φράγματα.

•	 Λειτουργική: συμπεριφορικά χαρακτηριστικά οργανισμών που αναδεικνύουν το βαθμό 
συνδεσιμότητας.

Η συσχέτιση τεχνικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με τεχνικές δημιουργίας και 
διατήρησης ήσυχων περιοχών, συνδυαστικά με τεχνικές οικολογικής συνδεσιμότητας αστικών 
πράσινων επικρατειών, αποτελούν μια καινοτόμα προσέγγιση σε άμεση συνάσρτηση με τον  
σχεδιασμό ηχοτοπίων. Η εξ’ ορισμού  ανθρωποκεντρική ερμηνεία των αστικών ήσυχων περιοχών, 
έχει οδηγήσει κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε δημιουργία χώρων με χαρακτήρα αναρρωτικό 
όσον αφορά την ψυχική υγεία του ανθρώπου ή και ξεκάθαρα ψυχαγωγικό, συχνά δημιουργώντας 
μια “φυσική” ψευδαίσθηση. Τα βραχυπρόθεσμα αυτά οφέλη, παρά την αναντίρρητη χρησιμότητα 
τους ως πολιτιστικές οικοσυστημικές υπηρεσίες, έχουν περιορίσει την προώθηση των ρυθμιστικών 
οικοσυστημικών υπηρεσιών και των μακροπρόθεσμων συν-οφελών που μπορεί να προσφέρουν 
σε επίπεδο βιοποικιλότητας (Munang et al., 2011).

                                                                                             
                                                                                                        Εικόνα 1.
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Ένα πρόσφατο παράδειγμα σχεδιασμού ηχοτοπίου, βραβευμένο στον διαγωνισμό “Ευρωπαϊκό 
Ηχοτοπίο” (European Soundscape Award, 2012) αποτελεί η πλατεία Nauener στο Βερολίνο. 
Η συγκεκριμένη πλατεία αποτελεί μια επιτυχημένη προσπάθεια εισαγωγής των εννοιών του 
ηχοτοπίου στον αστικό σχεδιασμό του ηχητικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος (Schulte-Fort-
kamp & Jordan, 2016). Η συγκεκριμένη εφαρμογή συμπεριλαμβάνει ηχοπετάσματα παράλληλα 
των δρόμων και την εισαγωγή “ηχητικών νήσων”, δηλαδή σημείων στο χώρο όπου επιθυμητοί 
ηχογραφημένοι ήχοι αναπαράγονται. Το αποτέλεσμα των συγκεκριμένων παρεμβάσεων ήταν η 
μείωση της έκθεσης των επισκεπτών  του πάρκου σε ήχους χαμηλών συχνοτήτων και η δυνατότητα 
ακρόασης των  επιθυμητών “φυσικών” ήχων, μέσω των “ηχητικών νήσων”.  

Τα υγιή, πλήρως λειτουργικά οικοσυστήματα, είναι περισσότερο ανθεκτικά σε περιβαλλοντικές 
πιέσεις και συνεπώς περισσότερο ευέλικτα, όσον αφορά την προσαρμογή τους στις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής (Munang et al., 2011). Παρόλα αυτά, τα οικοσυστήματα, συνεχίζουν να 
υποβαθμίζονται εξαιτίας της ρύπανσης και τις μη βιώσιμης εκμετάλλευσης. Το αστικό πράσινο με τη 
μορφή πράσινων περιοχών, προσφέρει μια σειρά από περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη στους 
κατοίκους μιας πόλης (Kabisch, 2015). Το φιλτράρισμα του αέρα, η ρύθμιση του μικροκλίματος, 
η ψυχαγωγική και πολιτιστική αξία, οι υδρολογικές υπηρεσίες, η αύξηση βιοποικιλότητας και 
η μείωση του θορύβου (Bolund 1999, Elmqvist et al., 2015), είναι μερικά από τα οφέλη που 
αποδίδονται στο αστικό πράσινο. Νέες έρευνες έχουν αναδείξει πως  η μείωση της ποιότητας 
των αγροτικών ενδιαιτημάτων λόγω της εντατικοποίησης της γεωργίας, καθιστά τους αστικούς 
χώρους πρασίνου ως τα  σημαντικότερα (αστικά) “καταφύγια” για τη βιοποικιλότητα (God-
dard et al., 2010). Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των πράσινων περιοχών που προσφέρουν 
δυνατότητες προσαρμογής (Govindarajulu, 2014) είναι η ποσότητα, η ποιότητα, η συνδεσιμότητα 
και η προσβασιμότητα. Πλήθος έρευνών έχουν καταλήξει πως η ύπαρξη πράσινων περιοχών σε 
ένα αστικό συγκρότημα μπορεί να προστατεύσει τους κατοίκους του από τον περιβαλλοντικό 
θόρυβο (Chiesura, 2004).

Αναντίρρητα σημαντική, είναι η συνδεσιμότητα των αστικών χώρων πρασίνου όσον αφορά 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, ενώ η ύπαρξη οικολογικών διαδρόμων έχει τη δυνατότητα 
να μειώσει τις επιπτώσεις της απόστασης και της απομόνωσης. Ο βαθμός της οικολογικής 
συνδεσιμότητας ενός ανθρωπογενώς τροποποιημένου τοπίου, επηρεάζει τη βιωσιμότητα των 
πληθυσμών στα κατακερματισμένα ενδιαιτήματα και διαφέρει τόσο σε δομικό, όσο και σε 
λειτουργικό επίπεδο. Σημαντικό βήμα για την επίτευξη του στόχου της σύνδεσης,ήταν η αντίληψη 
των πράσινων περιοχών όχι ως ανεξάρτητες μονάδες, αλλά ως αποσυνδεδεμένα κατατμήματα 
που χρήζουν επανασύνδεσης, εντός του αστικού οικοσυστήματος (La Point et al., 2015).

Από τη σκοπιά της φύσεως, ο θόρυβος υποβάθρου (background noise) μπορεί να καλύψει το 
ηχητικό σήμα και συνεπώς να εμποδίσει την επικοινωνία. Τα αστικά τοπία μπορεί να χαρακτηριστούν 
ως κλειστά ενδιαιτήματα στα οποία αντί για τους κορμούς δέντρων και το πυκνό φύλλωμα, έχουν  
ως δομικά χαρακτηριστικά τα κτήρια που προκαλούν την αλλοίωση του σήματος (Ey & Fischer, 
2009). Ο περιβαλλοντικός θόρυβος μπορεί να επηρεάσει την ακουστική επικοινωνία των ειδών 
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περιορίζοντας το εύρος της περιοχής εκπομπής του σήματος του αποστολέα, μειώνοντας το 
σηματοθορυβικό λόγο (signal to noise ratio, S/N) ανάλογα με τη θέση του δέκτη και τη δομική 
σύνθεση του τοπίου (Brumm & Slabbekoorn, 2005). Η αύξηση της έντασης του σήματος, πάνω από 
τα επίπεδα του θορύβου, μπορεί να παρατηρηθεί σε είδη ορνιθοπανίδας που τροποποιούν την 
ηχηρότητα του καλέσματός τους, ακούσια ή εκούσια, σε ποικιλία ηχοτοπίων ανάλογα με τα επίπεδα 
του περιβαλλοντικού θορύβου προκειμένου να αποφευχθεί η επικείμενη ηχητική επικάλυψη 
του σήματός τους (Brumm, 2006). Η απόκριση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατανάλωση 
περισσότερης ενέργειας, μείωση της διατροφής και απώλεια ευκαιριών αναπαραγωγής (Farina, 
2014).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον επιτυχημένο σχεδιασμό της οικολογικής σύνδεσης των αστικών 
κατατμημάτων σε δομικό, λειτουργικό και ηχητικό επίπεδο, καθώς και του σχηματισμού των 
εξατομικευμένων για κάθε περιοχή σχεδίων δράσης διατήρησης των ήσυχων περιοχών, αποτελεί 
η συνεργασία μεταξύ οικολόγων, πολεοδόμων και αρχιτεκτόνων, που θα λειτουργούν σε κοινό 
εννοιολογικό πλαίσιο, με σκοπό την πρακτική εφαρμογή τους στο αστικό ηχοτοπίο.

Τα χαρακτηριστικά του ηχοτοπίου που προωθούν την οικολογική συνδεσιμότητα, μπορούν 
να ευνοήσουν τις συμπεριφορικές – λειτουργικές αποκρίσεις των ειδών. Ο συνδυασμός 
χαρακτηριστικών του αστικού τοπίου, του ηχοτοπίου μιας πόλης και των συμπεριφορικών 
συνιστωσών της ορνιθοπανίδας μέσω της χαρτογράφησης των επικρατειών τους, μπορούν 
να αποτελέσουν επαρκή στοιχεία προκειμένου να αναδειχθεί ο βαθμός της οικολογικής 
συνδεσιμότητας των αστικών χώρων πρασίνου της πόλης. Επιπλέον, αποτελεί ευκαιρία για 
αρχιτεκτονικές, αστικές επεμβάσεις που είναι κυριολεκτικά βιώσιμες, μετασχηματίζοντας την 
οπτική του αστικού περιβάλλοντος ως ένα “φυσικό” και ηχητικά διασυνδεδεμένο τοπίο.   

2. Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αποτελείται από προσπάθειες ανάδειξης του βαθμού 
της δομικής και της λειτουργικής συνδεσιμότητας. Όσον αφορά τη δομική συνδεσιμότητα 
πραγματοποιήθηκαν καταγραφές που αφορούσαν τα δομικά χαρακτηριστικά της περιοχής με 
σκοπό τη χαρτηγρόηση τους. Η λειτουργική συνδεσιμότητα αναδείχθηκε με την χαρτογράφηση 
των επικρατειών επιλεγμένων ειδών ορνιθοπανίδας για το χρονικό διάστημα ενός  έτους.  

2.1. Ανάδειξη Βαθμού Δομικής Συνδεσιμότητας και Χαρτογράφηση Θορύβου 
Οδικής Κυκλοφορίας

Για τη χαρτογράφηση της διάχυσης του θορύβου οδικής κυκλοφορίας στα πάρκα Αγίας Ειρήνης 
και Αγίου Κωνσταντίνου, ήταν  απαραίτητη η συλλογή δεδομένων που σχετίζονται τόσο με την 
πηγή του θορύβου, όσο και με το δέκτη. Το ακριβές σημείο και το ύψος των κτιρίων, της βλά-
στησης και των δεκτών, αποτέλεσαν απαραίτητες πληροφορίες, για τη σωστή απεικόνιση της  δι-
άχυσης  του θορύβου. Αναντίρρητα σημαντική ήταν η συλλογή ποσοτικών δεδομένων σχετικά 
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με την υπό ανάληση πηγή θορύβου. Οι πληροφορίες για την περίπτωση του θορύβου οδικής 
κυκλοφορίας, μπορεί να αφορούν δεδομένα κυκλοφοριακής ροής, ταχύτητας οχημάτων και ποι-
ότητας οδοστρώματος. Εξαιτίας όμως έλλειψης δεδομένων, που μπορεί να οδηγήσει σε λάθος 
αποτελέσματα, προτιμήθηκε η απευθείας αποτύπωση του θορύβου οδικής κυκλοφορίας με μο-
νόλεπτες δειγματοληψίες περιμετρικά των πάρκων, χρησιμοποιώντας το ηχόμετρο PRO – DX της 
Vocis Group. Τα παραπάνω δεδομένα, εισήχθησαν στο πρόγραμμα πρόβλεψης θορύβου CadnaA 
(Computer Aided Noise Abatement, version 4.3) και με τη συνδυαστική χρήση ψηφιοποιημένου 
χάρτη (QGis), παρήχθησαν οι χάρτες θορύβου για κάθε πάρκο. Οι ακουστικοί δείκτες που ‘’εξο-
ρύχτηκαν’’ από αυτή τη διαδικασία, ήταν το επίπεδο του ενεργειακού ισοδύναμου θορύβου (Leq) 
και ο δείκτης της ηχητικής πίεσης SPL (Sound Pressure Level).  

Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν και καταγράφηκαν τα παρακάτω:

•		Ύψος	Πολυκατοικιών

•		Κατηγορία	Δρόμου		(Motorway,	Ordinary	Road,	Local)	

•		Τύπος	Οδοστρώματος	(smooth/rough)

•		Κλίση	Δρόμου

•		Όρια	Ταχύτητας	

•		Σηματοδότες	(περιοχή,	ώρες	λειτουργίας)			

2.2. Ανάδειξη Βαθμού Λειτουργικής Συνδεσιμότητας και Χαρτογράφηση Επικράτειας 
Ορνιθοπανίδας

Πολλά είδη πουλιών, περιορίζονται σε μικρούς σχετικά χώρους όπως οι αστικοί χώροι πρασίνου, 
υπερασπίζοντας περιοχές συνήθως κοντά στη φωλιά τους. Η χαρτογράφηση των περιοχών 
επικράτειας, παρά κάποιους περιορισμούς, έχει αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο συλλογής 
δεδομένων για οικολογική έρευνα (Colin Bibby et al., 2000). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, 
είναι η παρακάτω: 

•	 Συλλογή δεδομένων 1 έτους

•	 10 ημέρες παρατήρησης στα πάρκα Καραπαναγιώτη και Αγίας Ειρήνης για κάθε εποχή

 · Parus major 25/3 – 3/4 2015 (Άνοιξη)

 · Turdus merula 25/6 – 4/7 2015 (Καλοκαίρι)  

 · Erithacus rubecula 25/10 – 3/11 2015 (Φθινόπωρο)

 · Phylloscopus collybita 25/11 – 4/12 2015 (Χειμώνας)

•	 Οπτική και ακουστική αναγνώριση των ειδών 

•	 Παράλληλη καταμέτρηση ειδών κατά προσέγγιση 
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•	 Χρήση κωδικών για: είδος, φύλο, ηλικιακή κλάση, συμπεριφορά και χρήση - ύπαρξη φωλιών 

•	 Δημιουργία χάρτη διαδρομών για κάθε ημέρα επίσκεψης

•	 Καθημερινές καταγραφές ηχοτοπίου σε ουδέτερα σημεία των πάρκων

•	 Καθημερινές δειγματοληψίες θορύβου οδικής κυκλοφορίας (με συγκεκριμένο πρωτόκολλο)    

•	 Δημιουργία τελικού χάρτη επικράτειας των ειδών ορνιθοπανίδας

3. Αποτελέσματα

3.1. Αποτελέσματα χαρτογράφησης επικράτειας ορνιθοπανίδας

Με την ανάλυση των χαρτών των διαδρομών της ορνιθοπανίδας για ένα έτος, σχηματίστηκαν οι 
επικράτειες τους που παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες (εικόνα 2).   

                                                                                                                                                                          Εικόνα 2.

3.2. Αποτελέσματα δειγματοληψιών θορύβου και χάρτης θορύβου

Με τις δειγματοληψίες θορύβου κατά μήκος της διαδρομής μεταξύ των δύο πάρκων αλλά και 
στους μικρότερους κάθετους δρόμους, είναι φανερά τα υψηλά επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου 
προερχόμενα από την οδική κυκλοφορία της περιοχής (εικόνα 3). 
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                                                                                                                              Εικόνα 3.

Ακολουθεί ο χάρτης θορύβου που σχηματίστηκε αξιοποιώντας τα διαθέσιμα δεδομένα (εικόνα 4).

                                                                                                                                                        Εικόνα 4.

3.3. Ενίσχυση Δομικής Συνδεσιμότητας, Προτεινόμενες Αστικές Επεμβάσεις, Master 
Plan

Στην εικόνα 5 παρουσιάζονται οι προτάσεις δομικής συνδεσιμότητας. Οι βασικές πολεοδομικές 
παρεμβάσεις στην περιοχή επέμβασης, περιελάμβαναν την κατάργηση των μικρών κάθετων δρό-
μων που είχαν ως αποτέλεσμα την κατάτμηση του χώρου πρασίνου, την ενίσχυση της υπάρ-
χουσας φύτευσης με επιπλέον δενδροστοιχίες και φυτεμένους υπερυψωμένους διαδρόμους που 
εξυπηρετούν τις ανάλογες επικράτειες της ορνιθοπανίδας, καθώς και τη δημιουργία κάθετων κή-
πων (vertical gardens) στις μικροπεριοχές με ανεπαρκή ποσοστά κάλυψης πρασίνου. Η παρουσία 
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παθητικών αρχιτεκτονικών στοιχείων αστικής επίπλωσης για σκοπούς καλλιέργειας της ακρόασης 
του αστικού ηχοτοπίου, όπως η ύπαρξη αστικών μικροφώνων, πριμοδοτήθηκαν.

                                                                                                                                              Εικόνα 5.

3.4. Στατιστική Ανάλυση

Με τη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε όσον αφορά τα επίπεδα Sound Presure Level 
(SPL), είναι φανερή η στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων με και χωρίς την 
προτεινόμενη επέμβαση (εικόνα 6). 

Εικόνα 6.
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4. Συμπεράσματα

Οι προσπάθειες οικολογικής σύνδεσης ήσυχων περιοχών, θα έπρεπε να  αντιμετωπίζουν το θόρυβο 
ως φράγμα για την επιτυχημένη ροή συγκεκριμένων οργανισμών. Παράλληλα, ο σχεδιασμός 
των δράσεων, αποτελεί ευκαιρία για αρχιτεκτονικές, αστικές επεμβάσεις που είναι πραγματικά 
βιώσιμες, μετασχηματίζοντας την οπτική του αστικού περιβάλλοντος ως ένα “φυσικό” και ηχητικά 
διασυνδεδεμένο τοπίο. Τέλος, σημαντικό βήμα για την επίτευξη του στόχου της σύνδεσης, είναι η 
αντίληψη των περιοχών όχι σαν ανεξάρτητες μονάδες, αλλά σαν αποσυνδεδεμένα κατατμήματα 
που χρήζουν επανασύνδεσης, εντός του αστικού οικοσυστήματος (La Point et al., 2015)
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1. Εισαγωγή

Η οικοακουστική (ecoacoustics) είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος της οικολογίας που ασχολείται 
με τους ήχους γεωφυσικής, βιολογικής και ανθρωπογενούς προελεύσεως. Ο συγκεκριμένος 
κλάδος μελετά την αλληλεπίδραση των οργανισμών με το περιβάλλον διαμέσου του ήχου. 
Η οικολογική ακουστική αν και στενά συνδεδεμένη με την βιοακουστική, διαφέρει στο ότι 
αντιμετωπίζει τον ήχο και συνεπώς το θόρυβο, ως δείκτες οικολογικών διεργασιών, ενώ η 
βιοακουστική αντιμετωπίζει τον ήχο ως ένα σήμα που μεταφέρει πληροφορίες μεταξύ των 
οργανισμών.

To κύριο χαρακτηριστικό της οικοακουστικής είναι το γεγονός ότι η δειγματοληψία 
πραγματοποιείται σε μεγάλη κλίμακα παρατήρησης στοχεύοντας σε μεγάλης κλίμακας οικολογικές 
συναθροίσεις όπως πληθυσμοί, κοινότητες και τοπία. Αναγνωρίζει ότι οι ήχοι μπορεί να είναι τόσο 
το αντικείμενο όσο και το εργαλείο της οικολογικής έρευνας.

Επιπλέον, είναι δυνατό να μελετήσει όλα τα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του αέρα, της θάλασσας, 
του γλυκού νερού, του εδάφους και της βλάστησης ενώ μπορεί να εφαρμοσθεί τόσο σε φυσικά, 
όσο και σε περιβάλλοντα που έχουν αλλοιωθεί από τον άνθρωπο.  

Η Οικοακουστική παίζει σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση της βιοποικιλότητας καθώς μέσω αυτής 
μπορούν να ανιχνευθούν είδη υψηλού ενδιαφέροντος και να εκτιμηθούν οι αλλαγές στην 
ακουστική ποικιλότητα των ειδών στο χώρο και στο χρόνο. Παράλληλα προσφέρει σημαντικά 
πλεονεκτήματα ως προς τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα οικοσυστήματα 
σε  σχέση με τα συμβατικά μέσα.

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ο περιβαλλοντικός 
θόρυβος, κυρίως στα αστικά περιβάλλοντα, ο οποίος αποτελεί κι έναν από τους πιο σημαντικούς 
ρυπαντές στην Ευρώπη. Xαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι σύμφωνα με έρευνα του Γκόρντον 
Χέμπτον, ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να περάσει σήμερα κανείς στα περισσότερα σημεία του 
πλανήτη χωρίς να ακούσει κάποιον ήχο που να είναι προϊόν της ανθρώπινης δραστηριότητας 
είναι 15 λεπτά.

Έχει αποδειχτεί ότι η κατανόηση των επιπτώσεων του περιβαλλοντικού θορύβου στα πουλιά, 
παρέχει πληροφορίες για την υγεία των οικοσυστημάτων όπως επίσης και για την ανθρώπινη 
υγεία. Ιδιαίτερα τα dawn choruses όπως και τα dusk choruses είναι φαινόμενα που μπορούν να 
μας δώσουν μια πολύ μεγάλη ποσότητα πληροφοριών.

Συνυπολογίζοντας όλους αυτούς τους παράγοντες και συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι 
υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τον κλάδο από όλες τις επιστήμες τα τελευταία χρόνια, η έρευνα 
επικεντρώθηκε στην μελέτη της ακουστικής πολυπλοκότητας του dawn chorus σε διαφορετικά 
ηχοτοπία μέσω της χρήσης δεικτών και φασματογραφημάτων. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σημειώθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά την 
ακουστική πολυπλοκότητα των dawn choruses μεταξύ των πόλεων - περιοχών μελέτης, που 
μπορεί να οφείλεται στη διαφορετικότητα τόσο των τοπίων, όσο και των ηχοτοπίων.    
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2.Μεθοδολογία

Η έρευνα, επικεντρώθηκε σε τρείς περιοχές, που αντιπροσωπεύουν το αστικό (Αθήνα), το ημι-
αστικό (Μυτιλήνη) και το αγροτικό ηχοτοπίο (Τσαγκαράδα Πηλίου).

Το πρώτο στάδιο της έρευνας ήταν να γίνει καταγραφή της βλάστησης και της πανίδας της κάθε 
περιοχής μέσω της βιβλιογραφίας και της παρατήρησης.

Στο δεύτερο στάδιο, πραγματοποιήθηκαν καταγραφές οικοακουστικών γεγονότων στα 
διαφορετικά περιβάλλοντα μέσω της κινητής συσκευής LG G2 χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 
Audio Recorder της Sony Mobile Communications (έκδοση 2.00.15). Οι καταγραφές στην Αθήνα 
έγιναν στην πλατεία Μικράς Ασίας στην Αγία Παρασκευή και σε ένα κομμάτι του Εθνικού Κήπου 
στα τέλη Ιουλίου και Σεπτέμβριο. Στη Μυτιλήνη έγιναν αρχές Αυγούστου στα δύο πάρκα της 
πόλης της Μυτιλήνης, την πλατεία Αγίας Ειρήνης και το πάρκο Καραπαναγιώτη. Στη Τσαγκαράδα 
πραγματοποιήθηκαν τέλη Ιουλίου στη βουνοπλαγιά του όρους Πηλίου. 

Ακολουθήθηκε η εξής μεθοδολογία ηχογράφησης. Η καταγραφή έγινε πριν την αυγή  μέχρι το 
τέλος του Dawn Chorus για 2 με 3 συνεχόμενες ημέρες σε κάθε ηχοτοπίο. Η πρωινή ακουστική 
δραστηριότητα χωρίστηκε σε 3 στάδια ίσης διάρκειας (20’). Δηλαδή, το Dawn Chorus, το Post 
Dawn Chorus 1 και το Post Dawn Chorus 2. Τα στάδια χωρίστηκαν σε περιόδους των 5’.

Έπειτα υπολογίστηκε ο δείκτης ακουστικής πολυπλοκότητας (ACI) για κάθε περίοδο και 
δημιουργήθηκαν διαγράμματα. Ο λόγος που επιλέχτηκε ο συγκεκριμένος δείκτης είναι η 
αποτελεσματικότητα του στο φιλτράρισμα ανθρωποφωνιών (όπως ο θόρυβος του κινητήρα του 
αεροπλάνου) και είναι ικανός να περιγράψει συνθετικά και αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα 
των ηχοτοπίων των πτηνών. Ο δείκτης αυτός συνεπώς προσφέρει νέες ευκαιρίες για την 
παρακολούθηση των πτηνών σε συνθήκες όπου υπάρχουν διαταραχές που προκαλούνται από 
ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά και από την αλλαγή στο κλίμα και στη χρήση γης (Pieretti et 
al., 2010).

Ο δείκτης ακουστικής πολυπλοκότητας, βασίζεται στην παρατήρηση πως οι βιοτικοί ήχοι όπως το 
τραγούδι των πουλιών, χαρακτηρίζονται από μια μεταβλητότητα εντάσεων, ενώ οι ανθρωπογενείς 
ήχοι (θόρυβος οδικής κυκλοφορίας) παρουσιάζουν σταθερές τιμές έντασης. Ο δείκτης αυτός, 
υπολογίζει τον αριθμό των μεγάλων κορυφώσεων (peaks) όσον αφορά την ένταση και τη 
συχνότητα, σε ένα φασματογράφημα (Farina, 2011).

Tέλος, έγινε επεξεργασία των αρχείων μορφής wave μέσω της στατιστικής γλώσσας 
προγραμματισμού R (έκδοση 3.3.1) χρησιμοποιώντας τα πακέτα Seewave, TuneR, Soundecology, 
Ineq. Δημιουργήθηκαν φασματογραφήματα του dawn chorus διάρκειας μισής ώρας για το κάθε 
σημείο και έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων. 
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3. Αποτελέσματα

3.1. Μυτιλήνη

Το πάρκο Καραπαναγιώτη καταλαμβάνει χώρο 9.125 τ.μ. και είναι πλούσιο σε βλάστηση 
(φυτοκάλυψη: 90,62%). Στα πλαίσια του πάρκου λειτουργούν μια εκκλησία και μια καφετέρια, 
μέτριας επισκεψιμότητας. Αντίστοιχα, το πάρκο Αγίας Ειρήνης, καταλαμβάνει έκταση 11.955 τ.μ. 
και είναι πλούσιο σε βλάστηση (φυτοκάλυψη: 70,23%). Εσωκλείει μια εκκλησία, μια καφετέρια 
και μια παιδική χαρά, έντονης επισκεψιμότητας (Matsinos et al., 2015).

Ενδεικτικά, παρουσιάζονται ορισμένα αποτελέσματα και για τα δύο πάρκα.

                                  Εικόνα 2. Δείκτης ACI - πάρκο Αγ. Ειρήνης (αριστερά), πάρκο Καραπαναγιώτη (δεξιά)

3.2. Αθήνα

Ο Εθνικός Κήπος με συνολική έκταση 285 στρέμματα, κατέχει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις 
αγαπημένες γωνιές των πουλιών της Αθήνας, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ορνιθολογικής 
Εταιρείας. Σε αυτόν βρίσκουν τροφή και καταφύγιο μερικά από τα πιο γνωστά είδη σπουργιτιών 
αλλά και ορισμένα σπάνια πουλιά. H πλατεία Μικράς Ασίας, από την άλλη πλευρά,  βρίσκεται στο 
Δήμο Αγίας Παρασκευής και έχει έκταση 3164.15 τ.μ. Στην πλατεία παρατηρήθηκε ότι συχνάζουν 
εκείνη την εποχή κυρίως σπουργίτια, δεκαωχτούρες, περιστέρια και κοτσύφια.

Ενδεικτικά, παρουσιάζονται ορισμένα αποτελέσματα και για τα δύο πάρκα.
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Εικόνα 3. Φασματογραφήματα-πλ. Μικράς Ασίας (αριστερά)-Εθνικός Κήπος (δεξιά)

Εικόνα 4. Δείκτης ACI-Εθνικός Κήπος (δεξιά)-Πλ. Μικράς Ασίας (αριστερά)

3.3. Τσαγκαράδα Πηλίου

Το Πήλιο έχει  ύψος 1.624 μέτρα. Όλο το βουνό είναι κατάφυτο από δάση με οξιές, βελανιδιές, 
πλατάνια, αγριοκαστανιές, δασική πεύκη, καθώς και συστάδες υβριδογενούς ελάτης. Τα πτηνά που 
μπορεί να συναντήσει κανείς σύμφωνα με τη βιβλιογραφία είναι τα ψαρόνια,  βουνογαλιάντρες, 
καρδερίνες, κότσυφες, σπίνους, παπαδίτσες και πολλά άλλα.

Ενδεικτικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το Πήλιο.
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Eικόνα 5. Φασματογράφημα-δείκτης ACI

4. Συμπεράσματα

Παρατηρήθηκε ότι στον Εθνικό Κήπο καταγράφηκαν υψηλότερα ποσοστά ακουστικής 
πολυπλοκότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. Ίσως αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι 
εκεί συναντά κανείς μεγάλη ποικιλία ειδών σε σχετικά μικρή έκταση. 

Ο θόρυβος στις περισσότερες περιπτώσεις αποτέλεσε παράγοντα τροποποίησης του Dawn Cho-
rus. Οι δείκτες  έδειξαν ότι πριν ξημερώσει, στην πλειοψηφία των ηχοτοπίων υπήρχε αυξημένη 
δραστηριότητα, όμως όσο περνούσε η ώρα και αυξανόταν ο περιβαλλοντικός θόρυβος κυρίως 
από τα διερχόμενα οχήματα αυτό έδειχνε να αλλάζει. 

Ιδιαίτερα για το Πήλιο, παρατηρώντας τα φασματογραφήματα και τα αποτελέσματα του δείκτη 
ACI προέκυψε ότι από τις 5 μέχρι τις 7 το πρωί δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου δραστηριότητα των 
πουλιών ενώ θα περίμενε κανείς το αντίθετο. Κυρίαρχη ήταν από την άλλη η παρουσία των 
τζιτζικιών. Δεν υπήρχε επίσης περιβαλλοντικός θόρυβος διότι πρόκειται και μια απομακρυσμένη 
τοποθεσία όπου υπήρχαν ελάχιστες κατοικίες σε μεγάλη απόσταση η μία από την άλλη. Η έλλειψη 
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δραστηριότητας τις ώρες πριν ανατείλει ο ήλιος οφείλεται στην εποχή που έγιναν οι ηχογραφήσεις 
αφού η ένταση του φαινομένου  κατά κύριο λόγο κορυφώνεται την Άνοιξη. Επιπλέον οφείλεται 
στον ανθρώπινο παράγοντα, καθώς λόγω τεχνικών δυσκολιών δεν ήταν δυνατή η ηχογράφηση 
χωρίς ανθρώπινη παρουσία, κάτι το οποίο μπορεί να διατάραξε πιθανόν την ισορροπία του 
ενδιαιτήματος. Ένας ακόμη λόγος μπορεί να είναι η μικρή έκταση η οποία καλύφθηκε για να 
γίνουν οι ηχογραφήσεις κάτι το οποίο οφείλεται και πάλι σε τεχνικές δυσκολίες.

Με βάση τα αποτελέσματα, προκύπτει ότι είναι αναγκαία η ενσωμάτωση αναλυτικών δεδομένων 
βλάστησης, ορνιθοπανίδας καθώς και καιρικών δεδομένων προκειμένου να εξαχθούν πιο εύκολα 
συμπεράσματα σε σχέση με το dawn chorus. 

Απαραίτητη κρίνεται επίσης η χώρο-χρονική εξέλιξη της έρευνας σε διαφορετικές εποχές και τοπία 
καθώς και η εξέλιξη των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τις ηχογραφήσεις.

Αξιόλογες προσπάθειες για τη διευκόλυνση και βελτίωση της έρευνας στον τομέα της ακουστικής 
οικολογίας γίνονται τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, οι Zhang et al. (2016) προτείνουν μια 
νέα προσέγγιση στη μελέτη της ποικιλότητας των ειδών μέσω της ακουστικής η οποία αφορά 
κυρίως μεγάλες έρευνες για της οποίες πρέπει να γίνει επεξεργασία πολλών αρχείων. Επίσης, οι 
Towsey et al. (2014) ανέπτυξαν ένα λογισμικό στο οποίο μπορούν να εισαχθούν μεγάλα αρχεία 
ήχου και το οποίο υπολογίζει έναν αριθμό δεικτών για κάθε λεπτό ήχου ενώ παράλληλα εξάγει 
μια ευρεία γκάμα φασματογραφημάτων. 

Τέλος, κρίσιμη για την αναβάθμιση της έρευνας είναι η εξέλιξη του δείκτη Ακουστικής 
Πολυπλοκότητας προκειμένου να έχουμε μια όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική απεικόνιση της 
ακουστικής πολυπλοκότητας.

Η Οικοακουστική είναι ένας κλάδος που μπορεί να επιφέρει σημαντικά ευρήματα και να βοηθήσει 
την αντιμετώπιση σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων με τρόπους που δεν μπορούν 
οι συμβατικές μέθοδοι έρευνας. Η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία χρόνια και το 
αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων έχει οδηγήσει στην 
περεταίρω εξέλιξη της έρευνας με πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα.

Αναφορές  

Κείμενα 

Sueur, J. Farina, A. (2015). Ecoacoustics: the Ecological Investigation and Interpretation of 
Environmental Sound. Biosemiotics.

Pieretti, N. et al. (2011). A new methodology to infer the singing activity of an avian community: 
The Acoustic Complexity Index (ACI). Ecological Indicators. 

Luther, D.  Derryberry, E. (2012). Birdsongs keep pace with city life: changes in song over time in 
an urban songbird affects communication. Animal Behaviour.



4ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ήχος Θόρυβος Περιβάλλον», Μυτιλήνη, 3-6 Νοεμβρίου 2016

66

Krause, B. Farina, A. (2016). Using ecoacoustic methods to survey the impacts of climate change 
on biodiversity. Biological Conservation.

Farina, A. James, P. (2016). The acoustic communities: Definition, description and ecological role. 
BioSystems.

Farina, A. et al. (2011). The soundscape methodology for long-term bird monitoring: A 
Mediterranean Europe case-study. Ecological Informatics.

Towsey, M. et al. (2014) Ecology and acoustics at a large scale. Ecological Informatics.

Zhang, L. et al. (2016)  Classifying and ranking audio clips to support bird species richness surveys. 
Ecological Informatics.

Towsey, M. et al. (2014). Visualization of long-duration acoustic recordings of the environment. 
Procedia Computer Science. Volume 29. pp. 703–712.

Aaden, A. et al. (2010). Anthropogenic noise affects risk assessment and attention: the distracted 
prey hypothesis. Biology letters. pp. 458–461.

Matsinos, Y. et al. (2015). Assessing the possible co-benefit of climate change adaptation using 
ecological soundscape restoration techniques. Paper presented at 8th Environmental Policy and 
Management Conference, Lesvos.

Francis, C. et al. (2009). Noise Pollution Changes Avian Communities and Species Interactions. 
Current Biology.

Farina, A. Pieretti, N. (2012). The soundscape ecology: A new frontier of landscape research and 
its application to islands and coastal systems. Journal of Marine and Island Cultures. pp. 21-26. 

Brown, T. Handford, P. (2003). Why birds sing at dawn: the role of consistent song transmission.

http://www.attiko-prasino.gr/. Πράσινοι χώροι. (21.07.2016)

Φωτιάδης, Γ. Χαρακτηριστικά στοιχεία της βλάστησης και της χλωρίδας του Πηλίου. http://www.
iama.gr/ethno/faskomilo/Fwtiadis.pdf  (17.8.2016).

http://www.attiko-prasino.gr/
http://www.iama.gr/ethno/faskomilo/Fwtiadis.pdf
http://www.iama.gr/ethno/faskomilo/Fwtiadis.pdf


67

4ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ήχος Θόρυβος Περιβάλλον», Μυτιλήνη, 3-6 Νοεμβρίου 2016

Επιπτώσεις του Αεροδρομίου Χίου στην καθημερινή ζωή των 
περιοίκων.
Mία ερμηνευτική φαινομενολογική προσέγγιση
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Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια,
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Περίληψη

Κάθε θόρυβος, δηλαδή κάθε μη επιθυμητός ήχος, είναι κάτι περισσότερο από απλή ενόχληση, 
καθώς αποτελεί έναν πραγματικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία (Ετμεκτσόγλου, 1999; Stansfeld 
& Matheson, 2003; Goines & Hagler, 2007). Η έκθεση στους θορύβους των αεροπλάνων έχει 
συσχετισθεί μεταξύ άλλων με προβλήματα αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου, αυξημένα 
επίπεδα στρες, υπέρταση καθώς και με αυξημένη πιθανότητα καρδιαγγειακών παθήσεων (Correia et 
al., 2008; Hansell et al., 2014). Για τους ανθρώπους που είτε κατοικούν, είτε εργάζονται στην περιοχή 
του Αεροδρομίου της Χίου, ο περιβαλλοντικός θόρυβος του αεροδρομίου, από τα αεροπλάνα κατά 
την προσγείωση και την απογείωση αλλά και από το ελικοδρόμιο του στρατού που βρίσκεται εντός 
του χώρου του αεροδρομίου, είναι μία συνεχής παρουσία και αποτελεί δυνητικά μόνιμη όχληση. 

Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να ερευνήσει την επίδραση που ασκεί στους περιοίκους το επιβαρυμένο 
«ηχητικό τοπίο» του αεροδρομίου της Χίου. Μέσα από ημι-δομημένες συνεντεύξεις κατοίκων που 
τα σπίτια τους γειτνιάζουν με τον αεροδιάδρομο, επιχειρείται μία χαρτογράφηση των ιδιαιτεροτήτων 
και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ως προς την καθημερινή τους ζωή καθώς και μία 
καταγραφή προβλημάτων που συνδέονται με τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Η διερεύνηση 
των συνεντεύξεων ακολουθεί τα βήματα που έχουν προτείνει οι Smith & Osborn (2003) για την 
ερμηνευτική ποιοτική ανάλυση. Η φαινομενολογική προσέγγιση επιτρέπει στην ερευνήτρια να 
κατανοήσει βαθύτερα τις πιθανές επιπτώσεις που έχει στη ζωή των ανθρώπων αυτών η γειτνίαση 
του σπιτιού τους με το αεροδρόμιο της Χίου.

Λέξεις Κλειδιά

Αεροδρόμιο, Χίος, επιπτώσεις θορύβου,  ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση.
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1. Εισαγωγή

Η πιο συνηθισμένη απάντηση των ανθρώπων που εκτίθενται σε περιβαλλοντικούς θορύβους είναι 
ότι ο θόρυβος αποτελεί ενόχληση. Με τον όρο ενόχληση περιγράφονται αρνητικές αντιδράσεις 
όπως εκνευρισμός, δυσανασχέτηση, δυσαρέσκεια, ταλαιπωρία, ανησυχία και άλλα (Guski, 1999). 
Όμως ο θόρυβος, δηλαδή κάθε μη επιθυμητός ήχος, δεν είναι απλώς ενόχληση, αλλά ένας 
πραγματικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και ευζωία (Basner et al., 2014; Ετμεκτσόγλου, 
1999; Stansfeld & Matheson, 2003; Goines & Hagler, 2007). Αν και, όπως αναφέρουν οι Basner 
et al. (2011), δεν αντιδρούν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο στο θόρυβο και παρόλο που τείνουν να 
εξοικειώνονται (habituate) με αυτόν, το ποσοστό εξοικείωσης διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο 
και η εξοικείωση δεν είναι ποτέ απόλυτη ή πλήρης. 

2. Επιπτώσεις του θορύβου των αεροπλάνων στην υγεία: Βιβλιογραφική επισκόπηση

Πολλές μελέτες που έχουν δημοσιευτεί ειδικά την τελευταία πενταετία, έχουν ως αντικείμενο 

έρευνας τις επιπτώσεις του θορύβου των αεροπλάνων στην ζωή των κατοίκων που ζουν κοντά 

σε αεροδρόμια. Συγκεκριμένα, η έκθεση στους θορύβους των αεροσκαφών έχει συσχετισθεί 

μεταξύ άλλων με αυξημένα επίπεδα στρες, προβλήματα στον ύπνο, προβλήματα μεταβολισμού, 

υπέρταση, αυξημένη πιθανότητα καρδιαγγειακών παθήσεων, στεφανιαία νόσο, έμφραγμα του 

μυοκαρδίου και γενικότερα χαμηλότερη ποιότητα ζωής (Basner et al., 2011; Clark, 2015; Correia 

et al., 2008; Errikson et al., 2014; Evrard et al., 2015; Hansell et al., 2014; Schreckenberg et al., 

2010; Seidler et al., 2016).

Μεγάλη μελέτη των Correia et al. (2008) που διεξήχθη στην Αμερική με δείγματα από περιοχές 

πολλών αεροδρομίων έδειξε ότι η συνεχής έκθεση στους θορύβους των αεροπλάνων είναι πιθανό 

να ευθύνεται για τις καρδιαγγειακές παθήσεις που παρουσιάζουν άτομα άνω των 65 ετών που 

ζουν κοντά σε αεροδρόμια. Οι Hansell et al. (2014) σε μελέτη για τις επιδράσεις του βεβαρημένου 

ηχοτοπίου του αεροδρομίου του Χήθροου στο Λονδίνο, κατέληξαν στο ότι υπάρχει άμεση σχέση 

ανάμεσα στα επίπεδα έκθεσης στο θόρυβο των αεροπλάνων και στις εισαγωγές στο νοσοκομείο 

και στη θνησιμότητα από έμφραγμα, στεφανιαία νόσο και καρδιαγγειακές παθήσεις. Επίσης το 

2014, οι Errikson et al., μελέτησαν τις επιπτώσεις της μακροχρόνιας έκθεσης στον θόρυβο των 

αεροσκαφών, στον δείκτη μάζας σώματος, στην περιφέρεια της μέσης, στον διαβήτη τύπου 2, 

καθώς και στις διαταραχές ύπνου. Η μελέτη βασίστηκε σε μετρήσεις ανοχής γλυκόζης (καμπύλη 

γλυκόζης) που λήφθησαν σε ένα διάστημα 10 ετών από 5.156 συμμετέχοντες οι οποίοι κατοικούν 

σε πέντε διαφορετικούς δήμους της ευρύτερης περιοχής της Στοκχόλμης στη Σουηδία, και 

κατέληξαν ότι η μακροπρόθεσμη έκθεση στο θόρυβο των αεροπλάνων είναι πιθανό να σχετίζεται με 

διαταραχές στο μεταβολισμό, και ιδιαίτερα στην αυξανόμενη περιφέρεια μέσης. Μία άλλη μελέτη 

που δημοσιεύτηκε το 2016 και διεξήχθη στην Γερμανία από ομάδα ερευνητών με επικεφαλής 

τον Seidler, εστίασε στη σχέση του θορύβου από τα αεροπλάνα, τα αυτοκίνητα και τα τραίνα 

στην εμφάνιση εμφραγμάτων του μυοκαρδίου σε κατοίκους των επιβαρημένων περιοχών. Τα 
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αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι τρεις αυτές πηγές θορύβου σχετίζονται με αυξημένες περιπτώσεις 

διάγνωσης εμφραγμάτων του μυοκαρδίου, αλλά με μεγαλύτερο συσχετισμό ως προς το θόρυβο 

από αυτοκίνητα και τραίνα, παρά από τα αεροπλάνα.

Έρευνα στην οποία συμμετείχαν 2.312 κάτοικοι της περιοχής του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης 

κατέληξε μεταξύ άλλων ότι η έκθεση στους θορύβους των αεροσκαφών έχει άμεση σχέση, όχι 

μόνο με τα αυξημένα επίπεδα στρες αλλά και με χαμηλότερης ποιότητας ζωή σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις των ίδιων των κατοίκων (Schreckenberg, 2010). Σε πόρισμα της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας της Αγγλίας που δημοσιεύτηκε το 2015 σχετικά με τις επιπτώσεις του θορύβου των 

αεροδρομίων στην υγεία γίνεται μία εκτενής αναφορά στην ενόχληση από το θόρυβο καθώς και 

στις επιπτώσεις του στην ψυχολογική υγεία των κατοίκων, παρόλο που, όπως αναφέρει η Clark 

(2015) δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς η σχέση του θορύβου από τα αεροσκάφη με χαμηλότερη 

ποιότητα ζωής και με προβλήματα ψυχικής ή ψυχολογικής υγείας.

Οι μελέτες αυτές αναφέρονται σε μεγάλα αεροδρόμια μεγάλων πόλεων, με πάρα πολλές πτήσεις 

καθημερινά ετησίως. Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά ένα μικρό, επαρχιακό αεροδρόμιο, με πολύ 

λίγες πτήσεις σε καθημερινή βάση, το αεροδρόμιο της Χίου, το οποίο εξυπηρετεί πτήσεις της 

πολιτικής και της στρατιωτικής αεροπορίας. Στις παρακάτω αεροφωτογραφίες διακρίνονται το 

αεροδρόμιο Χίου καθώς και το κέντρο της πόλης της Χίου (εικόνα 1), το αεροδρόμιο κατά την 

προσέγγισή του από τον Νότο (εικόνα 2) και κατά την προσέγγισή του από το Βορά (εικόνα 3).

Εικόνα 1. Το αεροδρόμιο και το κέντρο της πόλης της Χίου. Πηγή: Google Earth Maps
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Για όσους κατοικούν ή εργάζονται στην περιοχή του Αεροδρομίου της Χίου, ο θόρυβος των 

πολιτικών και στρατιωτικών αεροπλάνων, κατά την προσγείωση, την απογείωση, τη στάση με 

αναμμένες μηχανές αλλά και του ελικόπτερου του στρατού που ελλιμενίζεται εντός του χώρου 

του αεροδρομίου, αποτελεί μία ιδιαίτερα αισθητή παρουσία και κατ’ επέκταση καθημερινή 

όχληση.

3. Ποιοτική ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση

Η φαινομενολογία εστιάζει στη μελέτη του «βιωμένου κόσμου» (lived world) και επιχειρεί 
να κατανοήσει τον τρόπο που οι άνθρωποι βιώνουν ένα συγκεκριμένο φαινόμενο μέσα από 
την οπτική των ίδιων ανθρώπων (Giorgi, 2012; Johnson & Christensen, 2007; Smith, 2008).  
Η ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση, ως μέθοδος ποιοτικής έρευνας, επιτρέπει μέσα 
από έρευνα πεδίου να διερευνηθεί σε βάθος το κατά πόσον και σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η 
καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν κοντά  στο αεροδρόμιο της Χίου. 

Μέσα από ημι-δομημένες συνεντεύξεις μόνιμων κατοίκων της περιοχής, έγινε μία πρώτη 
καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ως προς την καθημερινή 
τους ζωή καθώς και μία καταγραφή προβλημάτων που βιώνουν ως προς την σωματική και 
ψυχική τους υγεία. Η διερεύνηση και ανάλυση των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα 
με τα βήματα που προτείνουν οι Smith & Osborn (2003) για την ερμηνευτική φαινομενολογική 
προσέγγιση.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση προτιμήθηκε καθώς εστιάζει σε μικρό δείγμα συμμετεχόντων και 
επιτρέπει τη λεπτομερή ανάλυση δεδομένων για κάθε περίπτωση, καθώς στόχος είναι η μελέτη 
της δικής τους θεώρησης και κατανόησης του φαινομένου. Ταυτόχρονα, δεν αποσκοπεί σε 

Εικόνα 2: Προσέγγιση από τον Νότο Εικόνα 3: Προσέγγιση από τον Βορά
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γενικευμένα αποτελέσματα αλλά σε μία εκ του σύνεγγυς ματιά στην καθημερινή επαφή των 
περιοίκων με το αεροδρόμιο. 

Για τη παρούσα έρευνα ακολουθήθηκε η μελέτη περίπτωσης, επειδή δίνει τη δυνατότητα μέσα από 
ένα μικρό αριθμητικά δείγμα να διεξαχθεί σε βάθος και λεπτομερειακή μελέτη του φαινομένου 
(Creswell, 2012).  Στην μελέτη συμμετείχαν άτομα που κατοικούν δίπλα στο αεροδρόμιο της Χίου. 
Καθώς ο αριθμός των ατόμων που κατοικούν στην περιοχή του αεροδρομίου είναι μεγάλος, 
ακολουθήθηκε δειγματοληψία σκοπιμότητας, εστιάζοντας σε κατοίκους που οι οικίες τους 
βρίσκονται στη βόρεια πλευρά του αεροδιαδρόμου και κοντά στον πύργο ελέγχου. Επιπρόσθετα, 
η τελική επιλογή των συμμετεχόντων έγινε με γνώμονα την ανομοιογένεια στα χρόνια διαμονής 
στην περιοχή, το ηλικιακό εύρος και τη σχέση τους με τη συγκεκριμένη περιοχή. Όλες οι παραπάνω 
παράμετροι κρίθηκαν σημαντικές για τη συγκεκριμένη μελέτη, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα 
άντλησης περισσότερων στοιχείων μέσα από τον τρόπο που περιγράφει κάθε συμμετέχοντας το 
πώς βιώνει την συγκατοίκησή του με το αεροδρόμιο.  

Στον παρακάτω πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται βασικά στοιχεία των μόνιμων κατοίκων της 
περιοχής που συμμετείχαν στην μελέτη.

Συμμετέχοντες στην μελέτη 

α/α Φύλλο Ηλικία
Διαμονή σε 

έτη
Ακίνητο Καθεστώς

1. Άνδρας 55 25 Κληρονομιά Ιδιόκτητο

2. Άνδρας 58 23 Κληρονομιά Ιδιόκτητο

3. Γυναίκα 17 17 Κληρονομιά Ιδιόκτητο

4. Άνδρας 54 6 Ενοίκιο Ενοίκιο

5. Άνδρας 50 13 Αγορά Ιδιόκτητο

6. Γυναίκα 42 13 Αγορά Ιδιόκτητο

7. Άνδρας 58 10 Αγορά Ιδιόκτητο

                                                                                                                                      

Στους συμμετέχοντες ζητήθηκε να μιλήσουν για την εμπειρία τους ως κάτοικοι που τα σπίτια τους 
γειτνιάζουν με το αεροδρόμιο. Από την θεματική ανάλυση των όσων ειπώθηκαν, προέκυψαν 
πέντε βασικές ενότητες: η παρουσία του θορύβου, η συγκατοίκηση με το θόρυβο, η επίδρασή 
του στη ζωή τους, η προσπάθεια αντιμετώπισής του και η οπτική τους ως προς την ευρύτερη 
περιοχή.

Πίνακας 1
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3.1. Η παρουσία του θορύβου

Οι υποκατηγορίες στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα αφορούν στη διάρκεια του θορύβου, τις 
πηγές του, την επεξήγηση, την ένταση αλλά και την περιγραφή του. Την διαφοροποίηση της 
έντασης του θορύβου από τα αεροπλάνα της πολιτικής και της στρατιωτικής αεροπορίας επισημαίνει 
μελέτη των Gelderblom et al. (2014) που διεξήχθη στην Νορβηγία. Αντίστοιχα, στην παρούσα 
μελέτη όλοι αναφέρθηκαν στα στρατιωτικά αεροπλάνα και ειδικά στο στρατιωτικό ελικόπτερο 
ως εντονότερες πηγές θορύβου και στα αεροπλάνα της πολιτικής αεροπορίας ως μικρότερης 
έντασης. Κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα από όσα αναφέρθησαν στις συνεντεύξεις:

«…στην απογείωση υπάρχει θόρυβος γιατί τα δίνει όλα για να ανεβεί πάνω το αεροπλάνο και 
εκεί, ας πούμε, υπάρχει χοντρός θόρυβος, ο οποίος είναι 2-3 λεπτά ώσπου να απομακρυνθεί και 
να πάει πιο κάτω. Αλλά υπάρχει για 2-3 λεπτά μία ένταση δυνατή» (Άνδρας, 10 χρόνια κάτοικος 
της περιοχής). 

«…από την ώρα που [...] αρχίσανε να είναι πολύ πυκνές οι πτήσεις, τα τσάρτερ και το στρατιωτικό 
ελικόπτερο που ελλιμενίζεται μέσα στο αεροδρόμιο, ο θόρυβος είναι κατά πάρα πολύ 
πολλαπλασιασμένος» (Άνδρας, 25 χρόνια κάτοικος της περιοχής).

«…το κυριότερο πρόβλημα του θορύβου έρχεται από τα στρατιωτικά αεροπλάνα τα οποία 
έρχονται και δεν σβήνουν τις μηχανές και μένουν και 1 και μιάμιση ώρα με αναμμένες τις μηχανές 
και με πολύ θόρυβο» (Άνδρας, 23 χρόνια κάτοικος της περιοχής).

3.2 Η συγκατοίκηση με το θόρυβο

Η συγκατοίκηση με το θόρυβο είναι για άλλους εύκολη και για άλλους δύσκολη υπόθεση. 

Κάποιοι ανέφεραν ότι έχουν εξοικειωθεί με το θόρυβο, άλλοι ότι δυσκολεύονται να τον 

συνηθίσουν.  Όπως ειπώθηκε,

«…το θόρυβο τον επαντρεύεσαι» (Άνδρας, 10 χρόνια κάτοικος της περιοχής), 

«…μου είναι πλέον γνώριμοι αυτοί οι ήχοι» (Γυναίκα, 13 χρόνια κάτοικος της περιοχής),

«…δεν μου κάνει εντύπωση» (Γυναίκα, 17 χρόνια κάτοικος της περιοχής),

«…τον πρώτο καιρό είχα πρόβλημα, μέχρι να συνηθίσω, είχα πρόβλημα, ειδικά το καλοκαίρι, 

γιατί ήρθα χειμώνα όπως σου είπα, δεν είχε πολύ κίνηση το αεροδρόμιο, το καλοκαίρι που άρχισε 

και είχε κίνηση, τον πρώτο καιρό, τον πρώτο μήνα με ενοχλούσε, μετά συνήθισα» (Άνδρας, 6 

χρόνια κάτοικος της περιοχής),

«…δεν μπορείς καν να ακούσεις τις σκέψεις σου με το θόρυβο» (Άνδρας, 25 χρόνια κάτοικος της 

περιοχής). 

Είναι χαρακτηριστικές οι λέξεις που χρησιμοποίησαν για να περιγράψουν το θόρυβο: βασανιστικός, 

στριγγλάει, μεγάλη φασαρία, έντονος, παράφορος, ξένος ήχος, χοντρός θόρυβος, τρομαχτικός, 

μικρά ηλεκτροσόκ.
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3.3 Η επίδραση του θορύβου

Η επίδραση του θορύβου στις διάφορες πτυχές της ζωής τους στις οποίες αναφέρθηκαν οι 

συμμετέχοντες αφορά στην αλλαγή της συναισθηματικής τους κατάστασης, σε πιθανά προβλήματα 

υγείας ή ψυχολογίας, δυσκολία στον ύπνο και προβλήματα στην εργασία. Έγινε ιδιαίτερη 

αναφορά στις έκτακτες νυχτερινές πτήσεις των στρατιωτικών αεροπλάνων που διαταράσσουν τον 

ύπνο. Προβλήματα υγείας που αναφέρθηκαν είναι η υπέρταση, η στεφανιαία νόσος, ο διαβήτης, 

προβλήματα ακοής και προβλήματα αναπνευστικά, παρόλο που κανείς δεν θεωρεί ότι μπορεί να 

ευθύνεται ο θόρυβος του αεροδρομίου για αυτά. Είπαν, μεταξύ άλλων, πως:

«…όταν ακούω μουσική το δυναμώνω και εκνευρίζομαι» (Γυναίκα, 17 χρόνια κάτοικος της 

περιοχής),

«…δημιουργεί εκνευρισμό, αναστάτωση…» (Άνδρας, 23 χρόνια κάτοικος της περιοχής),

«… σε πονάνε τα αυτιά σου…» (Άνδρας, 25 χρόνια κάτοικος της περιοχής),

«…με τα τετρακινητήρια το σπίτι είναι έτοιμο να πετάξει» (Άνδρας, 25 χρόνια κάτοικος της 

περιοχής),

«…το να μην κοιμηθείς είναι πράγμα που αλλάζει τη ζωή σου», (Άνδρας, 23 χρόνια κάτοικος της 

περιοχής),

 «…δημιουργεί ένταση και αισθάνεσαι αμυντικά ως προς το θόρυβο» (Άνδρας, 25 χρόνια κάτοικος 

της περιοχής),

 «…προσπαθείς να δουλέψεις κάτι που θέλει προσοχή, σταματάς τη δουλειά σου και περιμένεις 

το αεροπλάνο να προσγειωθεί ή να απογειωθεί» (Άνδρας, 23 χρόνια κάτοικος της περιοχής),

«…με εκνευρίζει όταν προσπαθώ να ακούσω κάτι…» (Γυναίκα, 17 χρόνια κάτοικος της περιοχής).

3.4 Η αντιμετώπιση του θορύβου

Θωρακίζοντας την κατοικία τους, με τριπλά ενισχυμένα κουφώματα και με μονώσεις σε τοίχους 

και οροφή, είτε χρησιμοποιώντας για τον ύπνο τα δωμάτια που βρίσκονται μακριά από τον 

αεροδιάδρομο, φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν τον θόρυβο όσοι έχτισαν τα σπίτια τους λαμβάνοντάς 

τον υπόψη και παίρνοντας μέτρα ενάντια σε αυτόν. Οι υπόλοιποι εκφράζουν αδυναμία να 

αποκλείσουν τον θόρυβο από την κατοικία τους, πιθανόν γιατί τα σπίτια τους είναι παλαιότερης 

κατασκευής και τα κουφώματα είναι με απλά ή με διπλά τζάμια οπότε και δεν παρέχεται απόλυτη 

ηχομόνωση. Όπως οι ίδιοι ανέφεραν:

«…Πολλές φορές αναγκάζεσαι να κάνεις πράγματα, δηλαδή, να κλείσεις τα παράθυρά σου το 

καλοκαίρι, ή να μείνεις ξύπνιος όλη τη νύχτα περιμένοντας…» (Άνδρας, 23 χρόνια κάτοικος της 

περιοχής).

«Όχι, ούτε με κλειστά παράθυρα, παρόλα τα διπλά τζάμια και τα ρέστα, δεν αποκλείεται αυτός ο 

ήχος» (Άνδρας, 23 χρόνια κάτοικος της περιοχής).



74

4ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ήχος Θόρυβος Περιβάλλον», Μυτιλήνη, 3-6 Νοεμβρίου 2016

«…να σας πω, έχω βάλει καλά κουφώματα, με τριπλά τζάμια και τον καιρό που έκαμα το καρά 

γιαπί έβαλα μονώσεις φοβερές, τις πιο ακριβές μονώσεις, γι αυτό το λόγο και μόνο. Τώρα, όταν το 

βράδυ κοιμόμαστε κι έρχονται τα αεροπλάνα, […] πολύ λίγο τα παίρνομε είδηση, με τις τριπλές 

μονώσεις, δεν ακούμε τίποτα» (Άνδρας, 10 χρόνια κάτοικος της περιοχής).

3.5. Η ευρύτερη περιοχή

Μπορεί να εξέφρασαν την ενόχλησή τους ως προς το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής του 

αεροδρομίου, αλλά κάποιοι αναφέρθηκαν και σε όσα θεωρούν ως θετικά της περιοχής, όπως 

το ότι είναι ωραία περιοχή, δεν έχει πολλά σπίτια, συνδυάζει και εξοχή και θάλασσα, μεγάλα 

ακίνητα με αυλές, δεν θα χτιστούν πολυκατοικίες, δεν φράζει κανείς τη θέα, υπάρχει άπλα, είναι 

ανοιχτά, δεν υπάρχουν γείτονες δίπλα, είναι κοντά στην πόλη και το αεροδρόμιο λειτουργεί ως 

παρέα, ειδικά το βράδυ με τα φώτα. Όπως οι ίδιοι είπαν:

«…μου άρεσε που δεν είχε πολλά σπίτια κοντά, είμαστε σαν εξοχή, συνδυάζει και την εξοχή, 

και η θάλασσα που είναι απέναντι, και τα δύο τα συνδυάζει. Και η ηρεμία, […] είναι ωραίο το 

περιβάλλον…» (Άνδρας, 13 χρόνια κάτοικος της περιοχής).

«Πολλές φορές είναι και παρέα. Τα φώτα του αεροδρομίου, γενικά, το βράδυ, είναι παρέα» 

(Γυναίκα, 13 χρόνια κάτοικος της περιοχής).

«…από την άλλη σκέφτομαι και αυτό που σου είπα, ότι... αν δεν υπήρχε αυτό, ίσως και να ήταν 

γεμάτο πολυκατοικίες... θα μπορούσε όλη αυτή η περιοχή να είναι γεμάτη πολυκατοικίες, ας 

πούμε, που εκεί πια σε ενοχλεί οπτικά, όχι ακουστικά» (Γυναίκα, 17 χρόνια κάτοικος της περιοχής).

«Είναι ωραία πολύ, μας αρέσει πολύ η περιοχή αυτή, καταρχάς δεν έχουμε γείτονες» (Γυναίκα, 

13 χρόνια κάτοικος της περιοχής).

4. Κοινά περιγραφικά στοιχεία

Ένα σημαντικό και κοινό στοιχείο σε όλους ήταν η αναφορά τους στο ελικόπτερο του στρατού ως 

εντονότερη όχληση. Αυτή η άποψη συνάδει με αρκετές μελέτες όπου οι περισσότεροι άνθρωποι 

αναφέρουν πως ενοχλούνται περισσότερο από το θόρυβο των ελικοπτέρων παρά από αυτόν των 

αεροπλάνων, παρόλο που κάποιοι τύποι αεροσκαφών παράγουν υψηλότερης έντασης θορύβους 

(Schomer, 1983; Atkins, 1983; Atkins et al., 1983). Μία πιθανή εξήγηση για αυτό το φαινόμενο θα 

μπορούσε να είναι οι χαμηλότερης συχνότητας ήχοι των ελικοπτέρων. Επίσης, στις συνεντεύξεις 

επισημάνθηκαν ως αιτίες ο συντονισμός των κτηρίων στις χαμηλότερες συχνότητες καθώς και ο 

τρόπος λειτουργίας των ελικοπτέρων του στρατού που αναγκάζονται να παραμείνουν για κάποιο 

διάστημα μετέωρα μετά την απογείωση ή πριν την προσγείωση σε χαμηλό ύψος από το έδαφος 

και σε μικρή απόσταση από τα σπίτια. 
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Έγιναν αναφορές από τους κατοίκους του αεροδρομίου της Χίου ότι η ενόχληση που βιώνουν δεν 

οφείλεται μόνο στο θόρυβο των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων, αλλά και στον θόρυβο του 

αυτοκινητόδρομου καθώς και στον θόρυβο της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, 

δηλαδή στο γενικότερο ηχοτοπίο της περιοχής. Αντίστοιχα συμπεράσματα επεσήμανε η μελέτη 

των Ragettli et al. (2015), όπου σύμφωνα με τους ερωτηθέντες βιώνουν ως εντονότερη την 

όχληση του θορύβου από τον αυτοκινητόδρομο από αυτήν του αεροδρομίου.  

Επίσης, όσα άτομα εξέφρασαν ότι ενοχλούνται ιδιαίτερα πολύ από το θόρυβο, είναι αυτά 

που ανέφεραν ότι έχουν κάποια προβλήματα υγείας. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή που 

ακολουθεί:

«…έχει και κάποια παράπλευρα, δηλαδή, ότι έγινε ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας δίπλα 

[στον αεροδιάδρομο], στον οποίο περνάνε αυτοκίνητα, κάνουν αγώνες μηχανάκια, και τέτοια... 

και πολλές φορές αυτά τα πράγματα είναι πιο ενοχλητικά από τους ίδιους τους ήχους του 

αεροδρομίου... όπως επίσης θόρυβος προξενείται όταν, για παράδειγμα, το αεροδρόμιο 

νοικιάζεται για να γίνουν αγώνες αυτοκινήτου και μέχρι αργά τη νύχτα υπάρχουνε μεγάφωνα και 

μουσικές και όλα αυτά τα πράγματα» (Άνδρας, 23 χρόνια κάτοικος της περιοχής).

5. Μη κοινά περιγραφικά στοιχεία

Παρόλο που όλες οι συνεντεύξεις εστίασαν στις πέντε βασικές κατηγορίες, ένα σημαντικό 

στοιχείο μη κοινό μεταξύ τους είναι οι αντιδράσεις τους ως προς το θόρυβο. Από τη μία πλευρά 

εκφράστηκε η εξοικείωση, η οποία βοηθά στο να αγνοούν τον θόρυβο, και από την άλλη, 

μία ευαισθητοποίηση η οποία οδηγεί σε ένταση της αντίδρασης. Σε παρόμοια συμπεράσματα 

καταλήγουν αρκετές έρευνες (Van Gerven et al., 2009; Ragettli et al., 2015) οι οποίες δείχνουν 

ότι η ευαισθησία στον θόρυβο διαφοροποιείται από άνθρωπο σε άνθρωπο, είτε λόγω ηλικίας, 

είτε εξαιτίας άλλων περιστάσεων αλλά και από περιοχή σε περιοχή. Κάποιοι αναγνωρίζουν τον 

θόρυβο ως ερέθισμα μη σημαντικό, ως απλή ενόχληση, και έχουν μάθει να μην αντιδρούν σε 

αυτό. Άλλοι αναγνωρίζουν τον θόρυβο ως επώδυνο ερέθισμα, με συνέπεια ο οργανισμός τους 

να αντιδρά, είτε σωματικά, είτε ψυχολογικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα άτομα που δυσκολεύονται 

να δεχτούν περισσότερο το θόρυβο είναι αυτά που ζουν πάνω από 20 χρόνια στην περιοχή. 

6. Γενική περιγραφή της εμπειρίας

Πολλές μελέτες τονίζουν ότι η έκθεση στους θορύβους των αεροσκαφών συσχετίζεται με μία 

χαμηλότερης ποιότητας ζωή (Basner et al., 2011; Clark, 2015; Schreckenberg et al., 2010). 

Μέσα από όσα αναφέρθηκαν στις ημι-δομημένες συνεντεύξεις, φαίνεται ότι σε κάποιο βαθμό 

όλοι ενοχλούνται από τον θόρυβο, όχι μόνο των αεροπλάνων, αλλά και των άλλων πηγών 

θορύβου της περιοχής γενικότερα. Οι περισσότεροι δήλωσαν εξοικειωμένοι με τον θόρυβο και 
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πως τον έχουν αποδεχτεί ως μέρος του περιβάλλοντος. Η θωράκιση των σπιτιών φαίνεται ότι 

αποτελεί αποτελεσματική λύση. Τα προβλήματα υγείας αναφέρθηκαν μόνο από τα άτομα που 

κατοικούν πάνω από 20 χρόνια στην περιοχή και η ηλικία τους είναι μεγαλύτερη. Αλλά το ότι 

είναι αραιοκατοικημένη η περιοχή και το γεγονός ότι συνδυάζει θάλασσα, ανοιχτή θέα, πράσινο 

και είναι κοντά στο κέντρο της πόλης αξιολογούνται ως θετικά, υποβαθμίζοντας κατά συνέπεια 

τον θόρυβο σε ελάσσων πρόβλημα.

7. Ενδιαφέροντα στοιχεία

Ακολουθούν κάποιες παρατηρήσεις που προέκυψαν από την ανάλυση και που έχουν ερευνητικό 

ενδιαφέρον.

1. Άτομα που ήρθαν κατόπιν επιλογής τους στην περιοχή, φαίνεται να βρίσκουν περισσότερα 

θετικά για την ίδια την περιοχή, ίσως στηρίζοντας την επιλογή τους, ενώ άτομα που απόκτησαν 

το σπίτι από κληρονομιά, έχουν μικρότερη ανοχή ως προς αυτό που θεωρούν περιβαλλοντική 

ρύπανση της περιοχής που ζουν.

2. Όσοι δήλωσαν ότι δεν ενοχλούνται ιδιαίτερα από τα αεροπλάνα, ανέφεραν και μικρούς 

αριθμούς πτήσεων, ενώ, αντίθετα, όσοι δήλωσαν ότι ενοχλούνται, έδιναν μεγαλύτερους αριθμούς 

πτήσεων καθημερινά.

3.  Όλοι ξεχώρισαν το θόρυβο του ελικόπτερου ως πιο ενοχλητικό, αλλά προσθέτοντας την 

μεγάλη διάρκεια που παραμένει στο χώρο με αναμμένες μηχανές, ενώ στα αεροπλάνα, η μικρή 

διάρκεια του θορύβου (2-3 λεπτά για απογείωση ή προσγείωση) φαίνεται να κάνει την παρουσία 

του πιο διακριτική1.

4. Μόνο όσοι εξέφρασαν δυσαρέσκεια και έντονη ενόχληση ανέφεραν ότι θα πρέπει το κράτος 

να λάβει μέτρα2 ώστε να μειωθούν τα επίπεδα του θορύβου του αεροδρομίου, ενώ οι υπόλοιποι 

περιέγραφαν με αρκετή λεπτομέρεια το πώς έχουν θωρακίσει το σπίτι τους για να αποκλείουν το 

θόρυβο από την καθημερινή τους ζωή.  

1  Πολλές έρευνες εστιάζουν στα επίπεδα θορύβου των ελικοπτέρων και καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα (Bi-
sio, G., Magrini, U. & Ricciardi, P., 1999, “On the helicopter noise: A case history,” Inter-Noise 99, 183-188; Nonmilitary 
Helicopter Urban Noise Study, 2004; Report of the Federal Aviation Administration to the United States Congress 
Pursuant to Section 747 of the Wendell H. Ford Aviation Investment and Reform Act for the 21stCentury (AIR-21); 
Gjestland, T., 1994, “Assessment of helicopter noise annoyance: A comparison between noise from helicopters and 
from jet aircraft,” Journal of Sound and Vibration, 171, 453-58). 

2  Πόρισμα του «Συνηγόρου του Πολίτη» του 2006 στο ζήτημα της ηχορύπανσης από τη λειτουργία του Διεθνούς 
Αεροδρομίου Αθηνών ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’ προτείνει τη θέσπιση ειδικών κατασκευαστικών οδηγιών που να αφορούν 
στην ηχομόνωση για νέα κτίρια σε περιοχές που θίγονται από τον θόρυβο του αεροδρομίου και να βελτιωθούν οι 
υφιστάμενες κατασκευές με ηχομονώσεις. Ανακτήθηκε από το https://www.synigoros.gr/resources/docs/201900.pdf
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5. Όλοι ανέφεραν ως πηγές έντονης όχλησης τον αυτοκινητόδρομο3 και την μονάδα του 

βιολογικού καθαρισμού, και μερικοί μάλιστα θεωρούν αυτές τις πηγές μεγαλύτερο πρόβλημα 

στην ζωή τους. 

8. Αντί επιλόγου

Παρόλο που η συγκεκριμένη μελέτη εστίασε σε περιοχή αεροδρομίου με πολύ λίγες πτήσεις 

συγκριτικά με μελέτες που αφορούν μεγάλα διεθνή αεροδρόμια σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, 

όσα συμπεράσματα προέκυψαν συνάδουν με αυτά που υποστηρίζουν αυτές οι μελέτες: η ζωή 

δίπλα στο αεροδρόμιο εγείρει παρόμοιες αντιδράσεις όπως την ενόχληση, τη διατάραξη της 

καθημερινότητας, την εξοικείωση ή την ευαισθητοποίηση, και την ανάγκη θωράκισης του σπιτιού 

ή την λήψη μέτρων για την απόσβεση όσο γίνεται περισσότερο των θορύβων από το αεροδρόμιο. 

Πώς και πόσο θα επιβαρυνθεί παραπάνω η ζωή των κατοίκων της περιοχής του αεροδρομίου της 

Χίου ως αποτέλεσμα της επέκτασής του που έχει ξεκινήσει από τους καλοκαιρινούς μήνες του 

2016 είναι κάτι που θα πρέπει να διερευνηθεί εν καιρώ. Αλλά κρίνεται ως σημαντική και ηθικά 

απαραίτητη η ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής σχετικά με τα προβλήματα υγείας και τις 

απειλές στην ευζωία που πιθανό να συνοδεύουν την συγκατοίκησή τους με το αεροδρόμιο.
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Περίληψη

Η προέλευση του ήχου μπορεί να οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες, σε ηχητικές 
δραστηριότητες ζώων, αλλά και σε ήχους αποκλειστικά γεωφυσικά προερχόμενους. Ο άνθρωπος 
αντιδρά ποικιλοτρόπως στο άκουσμα των ήχων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ευχάριστου 
ήχου για τον άνθρωπο αποτελεί αυτό της μουσικής και οι βιολογικά παραγόμενοι ήχοι όπως 
το κελάιδισμα των πουλιών. Αντιθέτως, οι ήχοι προερχόμενοι από την οδική κυκλοφορία 
θεωρούνται ως ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα παραδείγματα θορύβου που αποτελούν συχνό 
πρόβλημα των μεγάλων πόλεων. Η μέτρηση του ηχητικού επιπέδου με βάση την ανθρώπινη 
αντοχή σε αυτό, αποτελεί υποκειμενικό μέσο μέτρησης, ενώ η εύρεση της ακριβούς τιμής του 
παραπάνω επιπέδου, δύναται να εντοπισθεί με ένα όργανο μέτρησης ήχου, το ηχόμετρο. Το 
παρόν κείμενο πραγματεύεται αντικειμενικές μετρήσεις ηχητικών επιπέδων - πηγών θορύβου 
και υποκειμενικές απόψεις δεκτών – χρηστών αστικών ηχοτοπίων. Πιο ειδικά, διεξάχθηκε έρευνα 
μέσω ερωτηματολογίων σε κατοίκους της Μυτιλήνης συνδυαστικά με την καινοτόμα μέθοδο του 
ηχητικού περιπάτου, με σκοπό την υποκειμενική και αντικειμενική ανάδειξη του υφιστάμενου 
ηχητικού αποτυπώματος της πόλης της Μυτιλήνης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις 
με τα αποτελέσματα ηχοπεριπάτου που είχε πραγματοποιηθεί από το Εργαστήριο Ακουστικής 
Οικολογίας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 2012, προκειμένου να 
αναδειχθούν διαφοροποιήσεις στην ηχητική αντίληψη των κατοίκων της πόλης. Ο συγκεκριμένος 
ηχητικός περίπατος πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα κομβικά σημεία της Μυτιλήνης εκ των οποίων 
τα τρία χαρακτηρίζονται από έντονη κυκλοφοριακή δραστηριότητα. Τέλος, ο ηχητικός περίπατος 
στόχευε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων ως προς το περιβάλλον. 
Συμπερασματικά, ο ηχητικός περίπατος, εκτός από μία απλή διαδρομή στην πόλη, δύναται να 
προσφέρει γνώσεις αλλά και να βελτιώσει τη σχέση των συμμετεχόντων με το περιβάλλον, 
αστικό και φυσικό.
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1. Εισαγωγή

1.1. Ήχος, άνθρωπος και θόρυβος

Ο ήχος αποτελεί συνηθισμένο και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής. Επιδρά και 
επηρεάζει την ανθρώπινη ζωή με διάφορους τρόπους, ενδεικτικά:

•	 με το άκουσμα της μουσικής και το κελάηδισμα των πουλιών προσφέρει ευχάριστες εμπειρίες, 
διασκέδαση και χαλάρωση,

•	 μέσω της ομιλίας, η οποία αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα επικοινωνίας,

•	 με το κουδούνισμα του τηλεφώνου το οποίο, προμηνύει την ανάγκη πληροφόρησης και 
επικοινωνίας,

•	 με τον ήχο της σειρήνας ο οποίος προειδοποιεί για κίνδυνο.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο ήχος, έχει θετική επίδραση στην ανθρώπινη καθη-
μερινότητα, υπάρχει όμως και η αρνητική επίδραση του ήχου, ο θόρυβος. 

Θόρυβος καλείται κάθε ήχος ο οποίος είναι μη αρεστός ή ανεπιθύμητος στον άνθρωπο (Everest 
& Pohlmann, 2009:69). Είναι υποκειμενικό χαρακτηριστικό, καθ’ ότι δεν εξαρτάται αποκλειστικά 
από το εάν ο ήχος είναι έντονος ή όχι, αλλά σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα του ήχου καθώς 
και τα φυσιολογικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά του ατόμου, όπως είναι η ανεκτικότητα όσον 
αφορά τον ήχο (Everest & Pohlmann, 2009:80). Τέλος, το άκουσμα του ήχου εκτός από ενοχλητι-
κό, μπορεί να αποβεί και μοιραίο για την ανθρώπινη υγεία (WHO, 2008c).

1.2. Ηχοτοπίο

Ως ηχοτοπίο, ορίζεται  η συλλογή των βιολογικών, γεωφυσικών και ανθρωπογενών ήχων που 
προέρχονται από το τοπίο και που διαφέρουν στο χώρο και στο χρόνο αντανακλώντας σημαντικές 
οικοσυστημικές διεργασίες και ανθρώπινες δραστηριότητες (Pijanowski et al., 2011: 1213-1232). 
Ενώ, σύμφωνα με έναν πιο πρόσφατο ορισμό του ISO 2014, (Committee ISO/TC 043, 2008) ως 
ηχοτοπίο ορίζεται, το περιεχόμενο του ακουστικού περιβάλλοντος όπως το αντιλαμβάνεται ο άν-
θρωπος.

Δηλαδή, η λέξη «ηχοτοπίο», περιγράφει το σύνολο των ήχων που επικρατούν σε διαφορετικές 
χωρικές και χρονικές κλίμακες και εντοπίζονται από τους οργανισμούς που διαμένουν εκεί. Δεν 
είναι απαραίτητο να αναφέρεται σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, καθώς εξαρτάται από τον τρόπο 
με τον οποίο οι οργανισμοί εντοπίζουν και κατηγοριοποιούν τους ήχους.  

1.3. Προέλευση ήχων

•	 Ανθρωποφωνία: εντάσσονται ήχοι οι οποίοι προέρχονται από αντικείμενα κατασκευασμένα 
από τον άνθρωπο π.χ. ήχος που προέρχεται από οδική κυκλοφορία (Pijanowski et al., 2011: 
1213-1232).
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•	 Γεωφωνία: εμπερικλείει ήχους οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με τον άνθρωπο, αλλά η πηγή 
τους είναι κυρίως κλιματικές διεργασίες οι οποίες διαδραματίζονται στη φύση χωρίς ανθρώ-
πινη παρέμβαση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων ήχων αποτελούν το θρόισμα των 
φύλλων, το τρεχούμενο νερό, η βροχή, ο άνεμος κλπ. (Pijanowski et al., 2011: 1213-1232).

•	 Βιοφωνία: ήχοι οι οποίοι προέρχονται από βιολογικούς οργανισμούς όπως έντομα, αμφίβια, 
πτηνά και θηλαστικά (Pijanowski et al., 2011: 1213-1232).

2. Ηχοπερίπατος

Λόγω της έντονης αστικοποίησης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, ο άνθρωπος έχει αποξενωθεί 
από το φυσικό περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσει την επαφή του 
με την φύση. Ο ηχοπερίπατος συμβάλει στην ανάπτυξη αυτής της σχέσης, καθώς οι περιπατητές 
κατά την διάρκεια του υποχρεούνται να παραμένουν σιωπηλοί και να ακούνε με την δέουσα 
προσοχή τους ήχους της φύσης ή σε γενικότερο πλαίσιο του ηχοτοπίου, ανάλογα με το χώρο που 
διαδραματίζεται.

Η Hildegard Westerkamp περιγράφει τον ηχοπερίπατο (soundwalk) σε σχετικό κείμενο της το 
1974, ως μια εξόρμηση με σκοπό οι περιπατητές να ακούσουν το περιβάλλον (Westerkamp, 
1974). Ο ηχοπερίπατος υλοποιείται από ερευνητική ομάδα η οποία έχει ως κύριο στόχο να 
αφουγκραστεί το περιβάλλον και ιδιαίτερα το ηχητικό, καθώς κα να συλλέξει πληροφορίες σχετικά 
με αυτό. Τέλος, ο ηχοπερίπατος ως βασικό εργαλείο εκπαίδευσης εγείρει την επαγρύπνηση των 
ενδιαφερόμενων καθώς τους ωθεί να συμβάλουν σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας του 
ακουστικού περιβάλλοντος.

3. Ερευνητικά ερωτήματα

Η συγκεκριμένη έρευνα μελετά αν ο ηχοπερίπατος δύναται να λειτουργήσει ως εργαλείο 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης. Τα ερωτήματα που τέθηκαν στην παρούσα 
έρευνα είναι εάν ο ηχοπερίπατος μπορεί να συμβάλλει στην:

•	 Περιβαλλοντική Ευσυνειδησία, δημιουργώντας μία θετική σχέση περιπατητή – περιβάλλοντος.

•	 Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση, προκαλώντας και διεγείροντας αισθήματα των 
συμμετεχόντων ως προς το περιβάλλον και ειδικά το ακουστικό.

•	 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, παρέχοντας γνώσεις και αυξάνοντας το ενδιαφέρον ως προς το 
περιβάλλον.

Ο παρών ηχοπερίπατος φαίνεται να πληροί τα παραπάνω κριτήρια, καθώς οι συμμετέχοντες 
έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή τόσο στο ακουστικό όσο και στο οπτικό περιβάλλον, ενώ κατάφεραν 
να διαχωρίσουν τους ήχους σε κάθε στάση. 
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4. Μεθοδολογία 

Για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας, πραγματοποιήθηκε ηχητικός περίπατος καθώς και 
έρευνες μέσω ερωτηματολογίων.

4.1. Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Για τη συλλογή των δεδομένων κατά τη διάρκεια του ηχητικού περιπάτου χρησιμοποιήθηκε Ηχό-
μετρο τύπου 2250 Light. Κάθε ηχόμετρο, όπως και το συγκεκριμένο, απαρτίζεται από τρία μέρη το 
μικρόφωνο, το τμήμα επεξεργασίας και τη μονάδα ανάγνωσης (Δαμασιώτης, 2011:24). 

Παράλληλα, μετά το τέλος των ερωτηματολογίων, τα δεδομένα αυτών, εισάχθηκαν στο υπολο-
γιστικό πρόγραμμα IBM SPSS Statistics v. 20. Το συγκεκριμένο λειτουργικό, επιλέχθηκε με στόχο 
την εξαγωγή των δεδομένων των ερωτηματολογίων σε μορφή συχνότητας και ποσοστού.

4.2. Ηχοπερίπατος – Στάσεις ηχοπεριπάτου

Πραγματοποιήθηκε ηχοπερίπατος  στην πόλη της Μυτιλήνης τον Ιούνιο του 2016. Τα αποτελέσματα 
του συγκεκριμένου ηχοπεριπάτου, συγκρίθηκαν στη συνέχεια με αντίστοιχα αποτελέσματα 
από περίπατο που πραγματοποιήθηκε κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2012. Και οι δύο 
ηχοπερίπατοι, διεξάχθηκαν στην πόλη της Μυτιλήνης ακολουθώντας την ίδια διαδρομή, στάσεις 
καθώς και χρόνο παραμονής σε αυτές. 

Στον παρών ηχοπερίπατο έλαβαν μέρος εθελοντικά εννιά  άτομα από το τυχαίο δειγματοληπτικό 
πλαίσιο των ερωτηθέντων του ερωτηματολογίου που πραγματοποιήθηκε πριν τον ηχοπερίπατο. 
Κατά την διάρκεια του περιπάτου  πραγματοποιήθηκαν τέσσερις στάσεις στα ακόλουθα 
στοχευόμενα κομβικά σημεία της πόλης: Πάρκο Αγίας Ειρήνης, Νησίδα μεταξύ Πάρκου Αγίας 
Ειρήνης και αρχής Ερμού, Πεζόδρομος  στην οδό Ερμού στο ύψος της Εθνικής Τράπεζας καθώς 
και Πλατεία Σαπφούς, τα οποία εμφανίζονται στην «Εικόνα 1»:

                                              
                                                            Εικόνα 1.
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Οι στάσεις του ηχοπεριπάτου επιλέχθηκαν με βάση τα στοιχεία του ηχοτοπίου που τις χαρακτηρίζουν 
περισσότερο, δηλαδή:

Πρώτη στάση:  «Πάρκο Αγίας Ειρήνης», επιλέχθηκε για την πληθώρα πανίδας και χλωρίδας που 
το χαρακτηρίζει καθώς και για την ποικιλομορφία του ηχοτοπίου της. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται 
για το μεγαλύτερο πάρκο στην πόλη της Μυτιλήνης και  αποτελεί χώρο αναψυχής και χαλάρωσης. 

Δεύτερη στάση: «Νησίδα οδικής κυκλοφορίας», επιλέχθηκε λόγω της πολύ έντονης οδικής  
κυκλοφορίας στην περιοχή αυτή γεγονός που συνδέεται άρρηκτα με την ηχορύπανση προερχόμενη 
από συγκοινωνιακό θόρυβο.

Τρίτη στάση: «Πεζόδρομος Ερμού», επιλέχθηκε λόγω των έντονων ανθρωπογενών ήχων που 
επικρατούν στο σημείο αυτό, καθώς αποτελεί αδιαμφισβήτητα τον πιο πολυσύχναστο πεζόδρομο 
της πόλης  στο  κέντρο της αγοράς.

Τέταρτη στάση: «Πλατεία Σαπφούς», αποτελεί την κεντρική πλατεία της πόλης, η οποία 
περιβάλλεται από κύριο δίκτυο οδικής κυκλοφορίας καθώς και από σειρά καφετεριών. Τέλος, 
η πλατεία έχει θέα το λιμάνι και την προκυμαία της Μυτιλήνης, επομένως επιλέχθηκε λόγω του 
πλούσιου οπτικού και ηχητικού τοπίου που περιλαμβάνει.

Ο χρόνος παραμονής σε αυτές τις στάσεις ήταν ένα λεπτό.  Στο χρόνο παραμονής, οι συμμετέχοντες 
κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο. 

4.3. Ερωτηματολόγια

Πριν τον ηχοπερίπατο, διανεμήθηκαν 42 ερωτηματολόγια σε τυχαίο δείγμα των κατοίκων της Μυ-
τιλήνης. Οι ερωτηθέντες απάντησαν ανώνυμα, δίνοντας όμως βασικά στοιχεία όπως φύλο, ηλικία 
τόπος καταγωγής κ.λπ. Το κάθε ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 20 ερωτήσεις, οι οποίες επαρκούν 
για μια ολοκληρωμένη εικόνα των κατοίκων της πόλης. 

Κατά τις στάσεις του περιπάτου, δόθηκε στους συμμετέχοντες  ένα ερωτηματολόγιο  με 5  ίδιες 
ερωτήσεις για κάθε στάση. Ενώ, μετά το πέρας του ηχοπεριπάτου, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν 
να απαντήσουν σε ακόμη ένα ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων, το οποίο στόχευε στην βέλτιστη 
κατανόηση  του  ηχοτοπίου της Μυτιλήνης σε συσχέτιση με τον περίπατο που πραγματοποιήθηκε. 

Ως επί των πλείστον, οι απαντήσεις των ερωτήσεων δίνονταν με τη μορφή πολλαπλών επιλογών, 
χωρίς όμως να είναι απαραίτητη η επιλογή μόνο μίας απάντησης. Επιπλέον, υπήρχαν ερωτήσεις 
με βαθμονομημένες απαντήσεις με βάση την κλίμακα Likert. Επίσης, τα ερωτηματολόγια διέθεταν 
ερωτήσεις οι οποίες μπορούσαν να απαντηθούν μόνο με «ναι» ή «όχι». Τέλος, υπήρχαν ερωτή-
σεις στις οποίες οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να απαντήσουν εκφράζοντας τις απόψεις 
τους μέσω προτάσεων ή σύντομων φράσεων.
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5. Αποτελέσματα

5.1. Αποτελέσματα κοινωνιολογικής έρευνας

Το σύνολο των απαντήσεων και στους τρεις τύπους ερωτηματολογίων, ανέδειξε κάποια 
αξιοσημείωτα αποτελέσματα όσον αφορά τη στάση και την αντίληψη των κατοίκων της Μυτιλήνης 
ως προς το θόρυβο καθώς και την αισθητική της πόλης. 

Πιο αναλυτικά, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων, χαρακτήρισαν τη Μυτιλήνη ως 
«θορυβώδη πόλη» με κυρίαρχους ήχους υψηλής έντασης. Επιπλέον, πρόσθεσαν ότι η αντίληψη 
τους αυτή, απορρέει από το γεγονός ότι οι επικρατέστεροι ήχοι στη Μυτιλήνη πηγάζουν από 
θόρυβο οδικής κυκλοφορίας και κυρίως αυτοκίνητα και δίτροχα και όχι από ανθρώπινες ομιλίες 
και φωνές.

Τέλος, τα αποτελέσματα της κοινωνιολογικής έρευνας ανέδειξαν ότι η πόλη της Μυτιλήνης 
υπολείπεται και σε οπτικό επίπεδο και οι αισθητικές αλλαγές κρίνονται επιθυμητές, κυρίως η 
προσθήκη σιντριβανιών στην πόλη η οποία συνδυάζει αύξηση τόσο σε οπτικό όσο και σε 
ακουστικό επίπεδο.

5.2 Αποτελέσματα ερωτηματολογίων πριν τον ηχοπερίπατο

Η ανάλυση των δεδομένων τα οποία συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν 
πριν τον ακουστικό περίπατο, ανέδειξαν δυσάρεστα αποτελέσματα όσον αφορά το ακουστικό 
επίπεδο της Μυτιλήνης, παρ’ όλο που αποτελεί μία μικρή επαρχιακή πόλη. Τα δεδομένα αυτά, 
παραθέτονται στους παρακάτω πίνακες (βλέπε «Πίνακας 1», «Πίνακας 2», «Πίνακας 3» και 
«Πίνακας 4»). Τα ποσοστά στους παρακάτω πίνακες αντιστοιχούν στο πλήθος των ερωτώμενων οι 
οποίοι συμφωνούν με τις προτεινόμενες απαντήσεις του ερωτηματολογίου.

Καταληκτικά, με βάση τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων δήλωσαν ότι στη Μυτιλήνη κυριαρχούν υψηλής έντασης ήχοι και χαρακτήρισαν 
την πόλη ως θορυβώδη, με επικρατέστερους «ενοχλητικούς» ήχους αυτούς των δίτροχων και 
των αυτοκινήτων.

Κύριες πηγές ενόχλησης στη Μυτιλήνη

Πολυκοσμία Έλλειψη καθαριότητας Θόρυβος

33,3% 28,6% 54,8%

                                                                                                                                   Πίνακας 1.

Ακουστικό επίπεδο Μυτιλήνης

Ευχάριστο Δυσάρεστο

35,7% 61,9%

                                                                                                                                     Πίνακας 2.
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Κυρίαρχοι ήχοι στη Μυτιλήνη

Υψηλής έντασης Χαμηλής έντασης

57,1% 40,5%

                                                                                                                                   Πίνακας 3.

Κύριοι ήχοι στο κέντρο της Μυτιλήνης

Αυτοκίνητα Δίτροχα Φωνές/Ομιλίες

57,1% 35,7% 21,4%

                                                                                                                                    Πίνακας 4.

5.3. Αποτελέσματα ερωτηματολογίων κατά τον ηχοπερίπατο

Παρακάτω παρουσιάζονται δεδομένα που συλλέχθηκαν από ερωτηματολόγια τα οποία 
απαντήθηκαν από τους συμμετέχοντες κατά τις στάσεις του ηχοπεριπάτου. Πιο αναλυτικά, στον 
«Πίνακα 5», απεικονίζονται οι απαντήσεις των ερωτώμενων  σχετικά με ήχους που άκουσαν 
και ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια του ηχοπεριπάτου. Ενώ στον «Πίνακα 6», οι ήχοι που θα 
επιθυμούσαν να ακούγονται με το ποσοστό να εκφράζει τη συμφωνία των εθελοντών περιπατητών 
στις προτεινόμενες απαντήσεις. Επιπλέον, τόσο στον «Πίνακα 7», όσο και στον «Πίνακα 8», 
εμφανίζονται συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία ανταποκρίνονται στην ακουστική αντίληψη των 
συμμετεχόντων σχετικά με το ηχοτοπίο και τις στάσεις του ηχοπεριπάτου αντίστοιχα. Τέλος, στον 
«Πίνακα 9» και στον «Πίνακα 10», εμφανίζονται ποσοστιαία οι απαντήσεις των ερωτώμενων όσον 
αφορά τις επιθυμητές αλλαγές στη Μυτιλήνη αλλά και την άποψη τους σχετικά με στοιχεία τα 
οποία θεωρούν ότι ανακουφίζουν καλύτερα το θόρυβο. 

Ήχοι κατά τη διάρκεια του ηχοπεριπάτου

Ήχοι που ακούστηκαν Κυρίαρχοι ήχοι

Στάση 1
Ήχοι παιδιών, οχήματα, μουσική, ήχοι της φύσης, 

πουλιά
Παιδικές φωνές

Στάση 2 Αυτοκίνητα, δίτροχα, φορτηγά
Αυτοκίνητα, δίτροχα, 

ΜΜΜ

Στάση 3 Συνομιλίες, πωλητές, μουσική Ομιλίες, πωλητές

Στάση 4 Οχήματα, ομιλίες, παιδιά, ήχοι της φύσης
Οδική κυκλοφορία, 

ομιλίες

                                                                                                                            Πίνακας 5.
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Επιθυμητός ήχος

Ήχοι νερού Μουσική Φυσικοί ήχοι

Στάση 1 66,7% 11,1% 88,9%

Στάση 2 33,3% 33,3% 22,2%

Στάση 3 77,8% 22,2% -

Στάση 4 100,0% 55,6% 11,1%

                                                                                            Πίνακας 6.

Αντίληψη ακουστικού ηχοτοπίου

Τέσσερα διαφορετικά Ένα ενιαίο

77,8% 22,2%

                                                                                                Πίνακας 7.

Ακουστική αντίληψη στάσεων

Καλύτερη στάση Χειρότερη στάση

Πάρκο, Πεζόδρομος Νησίδα, Πλατεία

                                                                                                Πίνακας 8.

Επιθυμητές αλλαγές στη Μυτιλήνη

Περισσότερα 
καθίσματα

Περισσότερα δέντρα Αισθητικές αλλαγές

11,1% 44,4% 88,9%

                                                                                                 Πίνακας 9.

Στοιχεία που ανακουφίζουν καλύτερα από το θόρυβο

Δέντρα Ήχοι νερού Μουσική

77,8% 66,7% 55,4%

                                                                                                Πίνακας 10.
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5.4. Αποτελέσματα σύγκρισης ηχοπεριπάτων 2012 – 2016

Στους παρακάτω πίνακες (βλέπε «Πίνακας 11» και «Πίνακας 12») καθώς και στο γράφημα (βλέπε 
«Γραφική παράσταση 1»), παρουσιάζεται η σύγκριση των ηχοπεριπάτων που πραγματοποιήθηκαν 
το 2012 και το 2016.

Η σύγκριση μεταξύ των δύο ηχοπεριπάτων, απέδειξε πως παρ’ όλο που οι περίπατοι 
πραγματοποιήθηκαν με διαφορά τεσσάρων ετών, τα επίπεδα ήχου, όσον αφορά τη διαδρομή και 
τις στάσεις του ηχοπεριπάτου, το 2012 είναι χαμηλότερα από αυτά του 2016. Το γεγονός αυτό, 
αποδεικνύει πως ο θόρυβος, περιβαλλοντικός και μη, με το πέρασμα των ετών αυξάνει καθότι δεν 
τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση του. Σε ένα πιο γενικό πλαίσιο όμως, οι καταγραφές 
των ηχοπεριπάτων δεν εμφανίζουν μεγάλη απόκλιση, ενώ συγκλίνουν στο γεγονός ότι τα επίπεδα 
θορύβου και στις δύο περιπτώσεις είναι υψηλά.

Κυρίαρχοι ήχοι

Ηχοπερίπατος 2012 Ηχοπερίπατος 2016

Στάση 1
Θόρυβος οδικής 

κυκλοφορίας
Παιδικές φωνές

Στάση 2
Θόρυβος οδικής 

κυκλοφορίας
Θόρυβος οδικής 

κυκλοφορίας

Στάση 3 Ανθρώπινες δραστηριότητες Ανθρώπινες δραστηριότητες

Στάση 4
Θόρυβος οδικής 

κυκλοφορίας
Θόρυβος οδικής 

κυκλοφορίας

                                              Πίνακας 11.
     

Κύρια χρήση δημόσιου χώρου

Ηχοπερίπατος 2012 Ηχοπερίπατος 2016

Στάση 1 Αστικός χώρος πρασίνου Αστικός χώρος πρασίνου

Στάση 2 Μεταφορές Μεταφορές

Στάση 3 Αγορά, πεζόδρομος Αγορά

Στάση 4 Διασκέδαση Διασκέδαση, μεταφορές

                                               Πίνακας 12.
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                                                                                                                 Γραφική παράσταση 1.

6. Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, παρ’ όλο που η Μυτιλήνη δεν θεωρείται μεγάλη πόλη χαρακτηρίζεται από έντονη 
οδική κυκλοφορία και συνεπώς από αυξημένα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου, κυρίως λόγω 
των λιγοστών και συγκεκριμένων κύριων οδικών αρτηριών που εμπερικλείονται εντός της πόλης. 
Επιπλέον, σε ώρες κυκλοφοριακής αιχμής, ο θόρυβος από την οδική κυκλοφορία είναι αρκετά 
έντονος, ώστε ακόμη και μία βόλτα στα πάρκα της πόλης  μετατρέπεται σε ανυπόφορο περίπατο. 

Αναφορές

Κείμενα

Committee ISO/TC 043 (2008). ‘Acoustics’. Retrieved from https://www.iso.org/committee/48458.
html

Everest F. A., Pohlmann K. C. (2009). Master Handbook of Acoustics, Fifth Edition, The McGraw-
Hill Companies.

Pijanowski, B. C., Farina, A., Gage, S. H., Dumyahn, S. L., & Krause, B. L. (2011). What is 
soundscape ecology? An introduction and overview of an emerging new science, Landscape 
Ecology, 26(9):1213–1232.
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Περίληψη

Προσεγγίζοντας τις σχέσεις του αρχιτεκτονικού χώρου με το ηχητικό περιβάλλον στη διάρκεια του 
εικοστού αιώνα, μέσα από το λόγο και τις πρακτικές αρχιτεκτόνων και συνθετών, διαφαίνεται μια 
έντονη σχέση, η οποία εξελίσσεται και μετασχηματίζει τα αχνά όρια του εκάστοτε πεδίου. Το ηχητικό 
περιβάλλον απασχόλησε την αρχιτεκτονική θεωρία και πρακτική ως βασικό χαρακτηριστικό της 
αρχιτεκτονικής δημιουργίας διαχρονικά, αν και η ρήξη μεταξύ αρχιτεκτονικού και ακουστικού 
σχεδιασμού,  στις αρχές του εικοστού αιώνα, σηματοδότησε την απαρχή της αρχιτεκτονικής 
ακουστικής ως αυτόνομο  επιστημονικό κλάδο. Ο ήχος σήμερα, είναι πλήρως περιγράψιμος 
ως επιστημονικό φαινόμενο και προσδιορίζεται μέσα από την αρχιτεκτονική πράξη ως μία 
τεχνολογική λεπτομέρεια. Ωστόσο, στα μέσα του αιώνα, αναδύθηκε στο προσκήνιο η θεώρηση 
του αρχιτεκτονικού χώρου μέσα από την προσωπική εμπειρία, μια τάση που αντιτάχθηκε στην 
οπτική ηγεμονία στο αρχιτεκτονικό πεδίο. Από την άλλη, οι ίδιες οι τεχνολογικές εξελίξεις και η 
γέννηση της ηλεκτρακουστικής διέρρηξαν τη αδιαμεσολάβητη σχέση ήχου και αρχιτεκτονικού 
χώρου (Thompson, 2004: 4). Οι νέες θεωρίες, σε ρήξη με τις παραδοσιακές  ιδέες  για την τονικότητα 
και το ηχόχρωμα (Wishart και Emmerson, 1996: 5),  έδωσαν  στους  σύγχρονους καλλιτέχνες μια 
νέα σειρά από ηχητικά εργαλεία, ιδανικά για πειραματισμό και έκφραση. Ο χώρος δεν ακουγόταν 
όπως παλιά, απελευθερωμένος από την αρχιτεκτονική ακουστική, ήταν πλέον διαθέσιμος για 
κάθε είδους ηχητικό πειραματισμό.
Η εισήγηση μελετά την σχέση αρχιτεκτονικού χώρου και ήχου, ως ένα σημείο ιστορικά 
και εξελικτικά, μέσα από την έννοια του ακουστικού χώρου του αρχιτέκτονα Le Corbusier, 
την χωρικότητα της πολυτοπίας του συνθέτη-αρχιτέκτονα Iannis Xenakis, στο μεταίχμιο 
του Μοντερνισμού, τις αρχιτεκτονικές οικολογίες του αρχιτέκτονα Reyner Banham, τις 
φαινομενολογικές αναγνώσεις των χώρων του αρχιτέκτονα Peter Zumthor, αλλά και τις 
προσεγγίσεις του αστικού ηχητικού χώρου της συνθέτριας Hildegard Westerkamp και των 
ηχητοπίων του γιαπωνέζικου κήπου του συνθέτη Michael Fowler. Τέλος, η εισήγηση βασίζεται 
στη διδακτορική διατριβή της Αιμιλίας Καραποστόλη (Καραποστόλη, 2016).
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1. Εισαγωγή

Στο συγκεκριμένο άρθρο χρησιμοποιείται πληθώρα πηγών και δεδομένων, όπως ο λόγος των 
δημιουργών, αλλά και οι ερμηνείες των ίδιων των αρχιτεκτονικών και μουσικών έργων από πιο 
σύγχρονους μελετητές, με σκοπό την σκιαγράφηση ενός πολύ γενικού πλαισίου που αναδεικνύει 
την μετάβαση στη μεταμοντέρνα εποχή, φέρνοντας στο προσκήνιο τις σχέσεις του αρχιτεκτονικού 
ήχου και του ηχητικού περιβάλλοντος. Το σύγχρονο αστικό ηχοτοπίο δεν αποτελεί αποκλειστικά 
προϊόν συγκεκριμένων κανόνων και η αστική ησυχία συνθέτει το αποτέλεσμα ιδιαίτερων 
αρχιτεκτονικών περιβαλλόντων και οικολογιών, που μπορεί κανείς να βιώσει όταν βρεθεί μέσα σε 
έναν ναό, μια βιβλιοθήκη ή μια αγορά, χώρους κατάλληλους για ηρεμία, σκέψη, συνειδητότητα, 
αλλά και κατανάλωση. Η ησυχία, σήμερα, παύει να είναι συνώνυμη με μια μοντερνιστική αέναη 
σιωπηλή κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό των αρχιτεκτονικών κελυφών, με τις κατάλληλες 
γεωμετρίες, κατασκευασμένα από τα αντίστοιχα δομικά υλικά, τοποθετημένα στις ήσυχες αστικές 
ζώνες, όπου επικρατεί η φαντασιακή απουσία ήχων, και αποτελεί πλέον μια κατάσταση ηρεμίας, 
αποτέλεσμα των ανάλογων ηχητικών καθημερινών πρακτικών.

2. Μεθοδολογία

Η επιλογή των μελετών περίπτωσης πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανάδειξη των καθοριστικών 
σταθμών της κάθε εποχής και της ανάλογης τάσης, καθώς και της εξέλιξής τους στη μεταμοντέρνα 
και μετανεωτερική ιστορική συγκυρία, υπογραμμίζοντας σχέσεις μεταξύ του αστικού ηχοτοπίου 
και του αρχιτεκτονικού χώρου. Ο ήχος αποτέλεσε έναν καθοριστικό παράγοντα τόσο στα 
αρχιτεκτονικά έργα του Le Corbusier, του σύγχρονου Peter Zumthor όσο και στις αστικές 
θεωρήσεις του παλιότερου Reyner Banham. Από την άλλη, ο αρχιτεκτονικός και αστικός χώρος 
αποτέλεσε αποφασιστικό συντελεστή στις πολυτοπίες του Ianni Xenakis, στις οικολογικές ηχητικές 
προσεγγίσεις της Hildegard Westerkamp και στα αρχιτεκτονικά ηχοτοπία του Michael D. Fowler. 
Όπως γίνεται εμφανές οι σχέσεις ήχου και χώρου καθόρισαν κάποια από τα σημαντικότερα έργα 
του εικοστού αιώνα.

3. Σταθμοί στη δημιουργία αρχιτεκτονικών και ηχητικών συνθέσεων στον εικοστό 
αιώνα

3.1. Ο ηχητικός και ακουστικός χώρος του Le Corbusier

Ο  Le Corbusier το 1948 στο  βιβλίο του  Le Modulor  (Le Corbusier, 2004)  υποστήριξε την 
ελεύθερη κίνηση  στο χώρο, μέσα στο πλαίσιο  μιας αρχιτεκτονικής που ενίσχυε  την αυτονομία 
του χρήστη, βελτίωνε  τις συνθήκες της ανθρώπινης ζωής και υπηρετούσε την κοινωνία. Ο ίδιος 
ο αρχιτέκτονας αναζητούσε τις αρμονικές σχέσεις μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 
χρηστών και περιβάλλοντος χώρου, μέσα από την επιστημονική γνώση και μέσα από μια 
αρχιτεκτονική καθαρή και απαλλαγμένη από τον τόπο, θα μπορούσε κανείς να πει και από τον 
δρόμο και τον θόρυβο του αστικού χώρου. Έναν θόρυβο που, σύμφωνα με τον Brandon La-
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Belle, θα  μπορούσε  να απειλήσει  την  τέλεια  εσωτερική οργάνωση και το περιβάλλον του 
μοντέρνου καλοκουρδισμένου αρχιτεκτονικού χώρου. Ο ίδιος σύγχρονος μελετητής, Brandon 
LaBelle, αντιπαραθέτει στην μοντέρνα αρχιτεκτονική, το μεταγενέστερο καλλιτεχνικό κίνημα των 
καταστασιακών, οι οποίοι αντιδρώντας στην ομογενοποίηση του αστικού μοντέρνου χώρου, 
εισήγαγαν την αυθορμητικότητα στον μοντέρνο παραγωγικό τρόπο ζωής, στον αστικό  χώρο  του 
Παρισιού. Οι αντιθέσεις, οι συγκρούσεις, αλλά και η ζωηράδα που ανέδιδε ο δρόμος έπαιξαν 
κύριο ρόλο και μορφοποίησαν τον ρεαλιστικά ροϊκό και  ελεύθερο αρχιτεκτονικό και αστικό 
χώρο, απαλλαγμένο από τη μοντέρνα επιστήμη του κατοικείν και τη φαντασιακή ελευθερία της 
κίνησης του μοντέρνου κινήματος  (LaBelle, 1999: 47 - 55). Η σωματικότητα, η εμπειρία και η 
διάδραση με τον αρχιτεκτονικό χώρο, αλλά και το αστικό ηχητικό περιβάλλον αναδύονταν μέσα 
από το καταστασιακό καλλιτεχνικό κίνημα.  Παράλληλα,  το  μουσικό  είδος  της musique  con-
crète  εξαπλωνόταν στο Παρίσι της εποχής. Αντίθετα με την ανάπτυξη της  καθαρής ηλεκτρονικής  
μουσικής  στη Γερμανία, οι μουσικοί αυτού του κινήματος πραγματοποιούσαν ηχογραφήσεις 
περιβαλλοντικών ήχων και αστικού θορύβου, δηλαδή χαρακτηριστικών του αστικού ηχοτοπίου, 
χωρίς να διαγράφουν το ηχητικό αποτύπωμα του αρχιτεκτονικού χώρου της πόλης. Ο LaBelle 
σημειώνει πως η μοντέρνα πόλη και η φαντασιακή ησυχία του καθαρού αρχιτεκτονικού χώρου 
κινούνται στο ίδιο πλαίσιο με τους κατασκευασμένους ήχους της ηλεκτρονικής μουσικής, οι οποίοι 
έρχονται σε αντιπαραβολή με την ελεύθερη κίνηση στον δρόμο, πλαισιωμένη από τους αστικούς 
θορύβους του Pierre Schaeffer.  

Σύμφωνα με τον Giedion, ο Le Corbusier προσεγγίζει για πρώτη φορά την έννοια του ακουστικού 
χώρου, μέσα από το παιχνίδι της διασύνδεσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου στον σχεδιασμό 
του παρεκκλησίου στη Ronchamps της Γαλλίας (Giedion, 1967: xlviii-xlix). Ο αρχιτέκτονας στο 
δημοφιλές άρθρο του “L’ espace indicible” (Le Corbusier, 1946) σκιαγραφεί ένα μοντέλο για τη 
δημιουργία μιας αρχιτεκτονικής η οποία θα μπορούσε να υπερβεί τη στατικότητα του δομημένου 
περιβάλλοντος. Αυτή η τέταρτη διάσταση του χώρου, όπως ο ίδιος ονομάζει τον ακουστικό 
χώρο, είναι το αποτέλεσμα της “αρμονικής ενοργάνωσης” των αρχιτεκτονικών όγκων και του 
περιβάλλοντος, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες μια αίσθηση διαρκούς διαφυγής. 
Από τη σκοπιά της Ouzounian, ο όρος ακουστικός στο άρθρο του Le Corbusier δεν αφορά 
ηχητικά φαινόμενα, αλλά τη δυνατότητα του δομημένου χώρου να ενυπάρξει σε οπτική αρμονία 
με τον περιβάλλοντα χώρο (Ouzounian, 2008: 68-69). Βέβαια, άλλοι μελετητές υιοθετούν μια 
διαφορετική ερμηνεία του άρθρου “L’ espace indicible” και του ακουστικού χώρου, η οποία 
συνοψίζεται στις φράσεις οπτική ακουστική (visual acoustics) και συναισθησία. Η σχεδόν 
ολοκληρωτική τύφλωση του Le Corbusier στο ένα μάτι και η αδυναμία της αντίληψης του οπτικού 
βάθους, καθώς και η δημιουργία της αίσθησης του αρχιτεκτονικού χώρου, μέσα και έξω από τις 
αρχιτεκτονικές κατασκευές, είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα, την πραγμάτωση 
μιας μοναδικής σχέσης του χρόνου και του χώρου, που μπορούσε να πραγματωθεί μόνο μέσω 
του αρχιτεκτονικού κελύφους και του ακουστικού χώρου (Cavell, 2003: 113-115). 

Στο παρεκκλήσι της Notre dame du Haut, στη Ronchamp της Γαλλίας, στα ερείπια ενός 
βομβαρδισμένου προγενέστερου ναού, ο Le Corbusier πραγματοποίησε μια διαφορετική 
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προσέγγιση σε σχέση με τις κυρίαρχες ρασιοναλιστικές του ιδέες, εισάγοντας την “ακουστική” 
του τοπίου, τη σωματικότητα του γυναικείου στοιχείου, τον ρυθμό και την ορφική αρμονία στην 
αρχιτεκτονική του πράξη (Menin and Samuel, 2003: 105-106). Μεταγενέστερα, η δημιουργία 
του περιπτέρου της Philips του Le Corbusier, αποτελεί την πληρέστερη πραγμάτωση της οπτικής 
ακουστικής, μέσα από την χρήση της τεχνολογίας και τη δημιουργία ενός συνολικού έργου 
τέχνης. Η συνεργασία με τον συνθέτη Edgard Varèse, η δημιουργία του μουσικού έργου Poème 
électronique, αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο χώρο, η ποίηση του André Malraux και η ροϊκή 
οργανικότητα του αρχιτεκτονικού κελύφους, σε συνδυασμό με τη χρήση του ήχου ως μέσο για 
τη δημιουργία του ακουστικού χώρου, συνάδουν στην μεγαλειώδη πραγμάτωση της τέταρτης 
διάστασης του αρχιτεκτονικού χώρου, σύμφωνα και με τον ίδιο (Cavell, 2003: 114 - 115). 

Εικόνα 1. Τοπογραφικό διάγραμμα του παρεκκλησιού στη Ronchamps, 1954 (Menin και Samuel, 2003:106) 
και σκίτσο του αρχιτέκτονα Renzo Piano.

Εικόνα 2. Σχέδια και τρισδιάστατες απεικονίσεις του περιπτέρου Philips, 1958 (Dingman, 2013).
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Ο  Le  Corbusier,  στο  μεταγενέστερο  άρθρο  του  “When the Cathedrals were White”  (Le Corbusier, 
1964: 158-165), επέστρεψε  στην έννοια του ακουστικού χώρου και διατύπωσε έναν προβληματισμό 
σχετικά με  τον χώρο της πόλης, τους κατοίκους της και τη τζαζ μουσική, υπογραμμίζοντας πως 
η μουσική των αφροαμερικάνων μορφοποίησε τις μοντέρνες Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 
αποτελώντας τη μελωδία της ψυχής που ενώνεται με το ρυθμό της μηχανής.  Προβάλλοντας την 
έννοια της  μηχανής στους ρυθμούς των αφροαμερικάνων τζαζ μουσικών (αναφέροντας μόνο 
τον Louis Armstrong), δημιούργησε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη της τζαζ σε σχέση με, αλλά 
και ως μεταφορά  της ιδανικής μοντέρνας πόλης. Υπογραμμίζοντας πως η τζαζ αποτελεί για τον 
αρχιτέκτονα, τον ήχο μιας μοντέρνας πόλης σε περίοδο έντονης κατασκευαστικής δραστηριότητας 
αλλά, συγχρόνως, σε τέλεια ρυθμική αρμονία. Μέσω αυτής της αναλογίας, της τζαζ και της 
μηχανής, ο Le Corbusier  ήταν  σε θέση να υποστηρίξει το επιχείρημα ότι η μοντέρνα Νέα Υόρκη 
ήταν μια θεαματική πόλη, αλλά αναποτελεσματική στη χρήση των νέων τεχνολογιών, δηλαδή 
της μηχανής. Η αμερικανική μοντέρνα πόλη, καινοτόμα και γεμάτη υποσχέσεις, δημιούργησε 
ουρανοξύστες ως αρχιτεκτονικά ατυχήματα και εκφράσεις υπερηφάνειας, που επιδείνωσαν την 
έλλειψη φωτός και δημιούργησαν κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η αμερικανική αρχιτεκτονική και 
ο πολεοδομικός σχεδιασμός παρήγαγαν  ένα περιβάλλον στο οποίο οι ήχοι των μηχανών δεν 
μπορούσαν να λειτουργήσουν μουσικά.  Ο βρυχηθμός του υπόγειου μετρό, τα τριξίματα του 
ηλεκτρικού τραμ, το σφυροκόπημα των εργοστασιακών μηχανών και οι διαπεραστικές σειρήνες 
επιβεβαίωναν την ατμόσφαιρα παροξυσμού που είχε δημιουργηθεί. Ο Le Corbusier υποστηρίζει 
πως αν η αρχιτεκτονική είχε ακολουθήσει τα βήματα της  τζαζ, τα αποτελέσματα θα ήταν τελείως 
διαφορετικά (Brown, 2006: 64-71).

3.2. Οι πολυτοπίες του Iannis Xenakis

Η χωρικότητα (ή χωροποίηση του ήχου [Σολωμός, 2008: 59]), ως ένα βασικό στοιχείο στη μουσική 
σκέψη του Xenakis, γίνεται αντιληπτή στο σύνολο των μουσικών του συνθέσεων, αποτελώντας ο 
ίδιος τον κυρίαρχο συνθέτη στο μεταίχμιο του μοντερνισμού (Iliescu, 2011). Ο συνθέτης συνήθιζε 
να τοποθετεί τον εαυτό του στον φυσικό χώρο των ζωντανών παραστάσεων των περίφημων 
πολύτοπών του, αναδεικνύοντας μια μυθική προσέγγιση  του μουσικού έργου, αντίστοιχη με αυτή 
ενός σαμάνου σε μια παγανιστική τελετή ή ενός μυθικού δημιουργού που καταλαμβάνει έναν 
χώρο για να μπορέσει να ολοκληρώσει την αντίληψη του έργου του.  Συγκεκριμένα, ο Iannis Xe-
nakis ενδιαφέρθηκε από πολύ νωρίς γι’ αυτό που αποκαλείται “τέχνη των πολυμέσων” (art multi-
media), συνδυάζοντας χώρο, ήχο και φως. Είχε την ευκαιρία να συνεισφέρει σε ένα από τα πρώτα 
μεγάλα εγχειρήματα σε αυτόν τον τομέα, στο περίφημο Περίπτερο της Philips για την Παγκόσμια 
Έκθεση των Βρυξελλών του 1958, όπου εκτυλίχθηκε σε ένα πολυμεσικό θέαμα. Εκείνη την εποχή 
εργαζόταν για τον αρχιτέκτονα Le Corbusier, παρότι η μουσική δεν ήταν δική του, αλλά του Edgard 
Varèse (η σύνθεση poème électronique), παρουσίασε στον δίαυλο της εισόδου του περιπτέρου 
μια μικρή σύνθεση, το Concret PH επιπλέον, σχεδίασε στο ίδιο περίπτερο, τους περιβόητους 
“δρόμους του ήχου” που είχε ζητήσει ο Varèse (Σολωμός, 2008: 259). Είναι γεγονός πως η χωρική 
αντίληψη της μουσικής του, λόγω της προσωπικής του εμπειρίας ως μηχανικού, τον οδήγησαν 
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σε ιδιαίτερες θεωρήσεις του αρχιτεκτονικού χώρου και της μουσικής φόρμας. Συγκεκριμένα, στο 
Polytope de Cluny (1972-1974), όπου δημιουργήθηκε για το frigidarium των ρωμαϊκών θερμών 
του Cluny, ο Xenakis συνέθεσε με στόχο να δημιουργήσει ένα άρρηκτο ζεύγος  χώρου και ήχου. 
Μπορεί να ειπωθεί πως το ηχητικό αποτέλεσμα καθορίστηκε αυστηρά από τη χωρική διάταξη των 
ηχείων, καθώς ο προγραμματισμός από τον οποίο εξαρτιόνταν η χρονική κατανομή των ηχητικών 
δειγμάτων δημιουργήθηκε κατ’ αντιστοιχία με τις ηχητικές πηγές, έχοντας ως αποτέλεσμα ένα 
διαφοροποιημένο ηχητικό περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια του Πολύτοπου. Από την άλλη, στο 
DIATOPE-La Legende d’Eer  (1978) σχεδιάστηκε μια μεταλλική κατασκευή για να φιλοξενήσει 
κατά αποκλειστικότητα το έργο ηλεκτρονικής μουσικής του Xenakis La Legende d’Eer (Ο Μύθος 
του Ηρός), όπου οι καθρέπτες και τα λέιζερ λειτούργησαν ως μία μεγάλη τρισδιάστατη οθόνη 
που περιέβαλλε τους θεατές. Έτσι, σε αντίθεση με το  Philips Pavilion, στο DIATOPE επικρατούσε 
μια ελευθερία ως προς το ηχητικό του περιβάλλον. Το DIATOPE ήταν ένα υβρίδιο ανάμεσα στο 
πραγματικό και στο εικονικό, πραγματοποιώντας μια προσπάθεια αντιστοιχίας της οργάνωσης του 
χώρου και της ακουστικής και μουσικής σύνθεσης (Σιδερίδου, 2015). 

3.3. Οι αρχιτεκτονικές οικολογίες του Reyner  Banham

Ο  Reyner Banham, μέσα από το θεωρητικό του έργο, πραγματοποίησε μια γενική μεταστροφή 
στην αρχιτεκτονική θεωρία, από την αρχιτεκτονική–κτίριο στην αρχιτεκτονική–έννοια. Η έννοια 
της αρχιτεκτονικής οικολογίας για τον Banham, παρούσα στα περισσότερα έργα του, γνωστή ήδη 
από το 1970 δεν εξαντλείται στη θεωρία της βιωσιμότητας και στην πράσινη αρχιτεκτονική, αλλά 
διαμοιράζεται σε διαθεματικές προσεγγίσεις που έχουν να κάνουν με την τέχνη, τις ανθρωπιστικές 
επιστήμες και την πόλη (Banham, 2009: 4). Οι σχετικές αυτές οικολογίες συγκροτούνται από 
ευμετάβλητες χωροχρονικές και κοινωνικοπολιτικές σχέσεις που ποτέ δεν είναι όμοιες και 
αμετάβλητες, αλλά απαραίτητες για την κατανόηση της πόλης (Rawes, 2013: 1). Τα έργα των 
μεγάλων αρχιτεκτόνων αναλύονται δίπλα από τα κτίσματα ανώνυμων κατασκευαστών, έχοντας 
την ίδια σπουδαιότητα στη σχηματοποίηση της σύγχρονης πόλης.  O αρχιτέκτονας μελέτησε το 
δομημένο περιβάλλον του Los Angeles με έναν καινοτόμο τρόπο, κοιτάζοντας με νέα μάτια τις 
εκδηλώσεις της διαδεδομένης κουλτούρας και της τεχνολογικής εφευρετικότητας, καθώς και τους 
παραδοσιακούς τρόπους δημιουργίας των οικιστικών και εμπορικών κτιρίων. Η θεώρηση των 
«τέσσερων αρχιτεκτονικών οικολογιών» αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους οι Angele-
nos συνδιαλέγονται με την παραλία, τους αυτοκινητόδρομους, τις πεδιάδες και τους λόφους. Το 
ηχητικό πλαίσιο της εκάστοτε οικολογίας είναι ευδιάκριτο σε όλες τους τις εκφάνσεις. Ο Banham 
καλωσορίζει την κινητική αυτή πόλη και την αναγνωρίζει ως ένα υπόδειγμα του μετα-αστικού 
μέλλοντος.

3.4. Οι ηχητικές προσεγγίσεις του αστικού χώρου της Hildegard Westerkamp

Ηχητικοί καλλιτέχνες, αλλά και προγενέστεροι μουσικοί συνθέτες, αντιμετώπισαν τον διαρκώς  
μεταβαλλόμενο αστικό και αρχιτεκτονικό χώρο, πέρα από την υλικότητα της αρχιτεκτονικής 
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κατασκευής,  μέσα από  την έννοια της ιδιωτικότητας, τη σωματικότητα, αλλά και τον πειραματισμό 
με τα όρια της σύγχρονης μουσικής τέχνης. Η συνθέτρια και ακουστική οικολόγος Hildegard 
Westerkamp προκαλεί, μέσα από το έργο της, τους ακροατές να αναθεωρήσουν την αντίληψη 
του αστικού ηχοτοπίου (Kolber, 2002). Συγκεκριμένα στη σύνθεση Kits Beach Soundwalk 
(1989)  (Westerkamp, 1996), αντιπαραθέτει τους μικροσκοπικούς ήχους των πεταλίδων με τον 
αστικό θόρυβο του Vancouver στον Καναδά. Με αυτή τη χειρονομία η συνθέτρια αποκαλύπτει 
στους ακροατές έναν μη ισορροπημένο κόσμο, όπου οι μικροσκοπικές φωνές αναγκάζονται να 
σιωπήσουν. Ο ακροατής βρίσκει τον εαυτό του μέσα σε ένα πλήθος από ηχητικούς κόσμους 
και ιδιαίτερους τόπους που είναι το αποτέλεσμα μικροσκοπικών φωνών, ήχων και ονείρων,  
δημιουργώντας μια σειρά από φαντασιακούς τόπους. Με τη σύνθεση του συγκεκριμένου έργου, 
η Westerkamp κατάφερε να αγγίξει τους ακροατές σε πολλαπλά διανοητικά, ψυχολογικά και 
μεταφορικά επίπεδα, αναδεικνύοντας τη διαδικασία της ακρόασης και απομακρύνοντάς τους από 
τα καταπιεστικά ηχοτοπία, με σκοπό την ανάκτηση της εσωτερικής τους φωνής. 

Εκτός των άλλων, η συνθέτρια που είναι γνωστή για την αισθητική θεώρηση της ηχοδιαδρομής, 
υποστηρίζει την καθημερινή χρήση αυτής της πρακτικής. Μια ηχοδιαδρομή  μπορεί να καλύψει μια 
ευρεία περιοχή ή απλά να εξελιχθεί γύρω από έναν συγκεκριμένο τόπο. Δεν έχει σημασία τι μορφή 
έχει μια ηχοδιαδρομή αλλά ο στόχος της, που βασίζεται στην ενεργοποίηση της αίσθησης της ακοής 
και στην αναβάθμισή της ως μια καθημερινή διαδικασία (Westerkamp, 1974). Χρησιμοποιώντας 
ένα αρχιτεκτονικό πλαίσιο, οι πρακτικές της ηχοδιαδρομής και της ηχογράφησης του πεδίου 
δύνανται, σήμερα, να εντείνουν την εμπειρία του αρχιτεκτονικού χώρου, αναδεικνύοντας τη 
παρουσία και τη λειτουργία του ήχου στις ποικιλόμορφες αρχιτεκτονικές απεικονίσεις.

3.5. Φαινομενολογικές αναγνώσεις του αρχιτεκτονικού χώρου του Peter Zumthor

Η απλή επιστροφή στην παρελθοντική φαινομενολογική σκέψη και στον πρωταγωνιστικό ρόλο 
του υποκειμένου δεν αποτελεί την απάντηση στα σύγχρονα αρχιτεκτονικά ερωτήματα, όμως η 
μελέτη και η χρήση της ηχητικής εμπειρίας των αρχιτεκτονικών χώρων, μια όχι αποκλειστικά 
αρχιτεκτονική τακτική, αποτελεί  ένα εργαλείο για την ερμηνεία και τη νοηματοδότησή τους. O 
Peter Zumthor, αρχιτέκτονας και νικητής του βραβείου Pritzker 2009, ισχυρίζεται πως ο ήχος είναι 
μια από τις εννέα πτυχές του αρχιτεκτονικού χώρου που  σχεδιάζει προσεκτικά προκειμένου να 
προσδώσει ατμόσφαιρα στο αρχιτεκτονικό του έργο (Zumthor, 2006: 29  -  33). Ο ίδιος υποστηρίζει 
πως οι αρχιτεκτονικοί χώροι είναι σαν μεγάλα μουσικά όργανα, που συλλέγουν ήχο, τον  ενισχύουν 
ή τον αποσιωπούν. Σύμφωνα με  τον Zumthor, ο ιδιαίτερος ήχος των αρχιτεκτονικών του έργων  
είναι αποτέλεσμα  του σχήματος, των επιφανειών και των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί 
σε αυτά. Στο άρθρο του Kimmelman, Dear Architects: Sound matters (Kimmelman, 2015), ο 
δημοσιογράφος διηγείται μια προσωπική του εμπειρία, συνοδεύοντας τον Zumthor σε μια μικρή 
εκκλησία που σχεδίασε στο Sumvitg, ορεινό χωριό της Ελβετίας. Το εκκλησάκι είναι ένα μονόχωρο 
ξύλινο κτίριο σε σχήμα που θυμίζει πλοίο. Ο δημοσιογράφος διηγείται την εμπειρία της επίσκεψής 
του το μάνταλο της πόρτας πάλλονταν δημιουργώντας ένα δυνατό μεταλλικό ήχο και τα βήματά 
του έτριζαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο στο μαλακό πάτωμα. Στο τέλος, επαινεί τον αρχιτέκτονα που 
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κατάφερε να ενορχηστρώσει όλα αυτά τα ηχητικά φαινόμενα, συνθέτοντας τα κατάλληλα υλικά, 
τις ακουστικές της ποιότητες τους και την κτιριακή φόρμα σε ένα αρμονικό σύνολο.  

Ο Φιλανδός θεωρητικός και αρχιτέκτονας Juhani Pallasmaa υποστηρίζει στα γραπτά του, την 
φαινομενολογική θέση ότι το νόημα στην αρχιτεκτονική εξαρτάται από την ικανότητά της να 
συμβολίσει την ανθρώπινη ύπαρξη μέσα από την εμπειρία του αρχιτεκτονικού χώρου, κάτι που οι 
αρχιτέκτονες παρέβλεψαν κατά τη διάρκεια του μοντερνισμού (Pallasmaa, 1996: 447). Και συνεχίζει, 
υπογραμμίζοντας πως η αφαιρετική, αισθησιακή  αρχιτεκτονική της σιωπής  του Zumthor, έρχεται 
σε αντίθεση με το μεταμοντέρνο κολάζ του υπερφίαλου φορμαλισμού, αναβαθμίζοντας την 
έννοια της ατμόσφαιρας στην αρχιτεκτονική πράξη (Pallasmaa, 1986) . Ο  Zumthor εξιδανικεύει 
τις αρχιτεκτονικές εμπειρίες που είχε ως παιδί, όταν δεν χρειαζόταν ανάλυση, αναμοχλεύοντας 
τις πολλαπλές αισθητηριακές του μνήμες, αποτέλεσμα της ατμόσφαιρας της κατοικίας του, 
μια σύνθεση από τον ήχο της βαριάς εισόδου μέχρι την αίσθηση των χαλικιών κάτω από τα 
πέλματά του (Zumthor, 2010: 9-10). Αναλύοντας την αρχιτεκτονική του φιλοσοφία, σημειώνει την 
επαναλαμβανόμενη επιστροφή του σε αυτές τις μνήμες. Ο Zumthor προσεγγίζει την αρχιτεκτονική 
σύνθεση απαντώντας σε βασικά ερωτήματα σχετικά με την τοποθεσία, τον σκοπό του κτίσματος 
και τα βασικά δομικά υλικά (στην περίπτωση των Therme Vals το βουνό, ο βράχος και το νερό) 
χωρίς να έχει στο μυαλό του κάποια οπτική αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής του. Αντιστοίχως, ο 
συνθέτης  John Cage, κατά τη διάρκεια της συνθετικής του διαδικασίας, δεν επιδίωκε να ακούσει 
κάποια σύνθεση, αρχικά, στο μυαλό του και έπειτα να την καταγράψει, αλλά επεξεργάζονταν ιδέες 
και δομές, τις οποίες έπειτα πραγμάτωνε ως ένα μουσικό γεγονός (Zumthor, 2010: 27-29). 

Αναμοχλεύοντας για ακόμα μια φορά τις παιδικές του μνήμες, ο αρχιτέκτονας προβάλλει στους 
ήχους της προσωπικής του ευτυχίας, τους θορύβους της μητέρας του στην οικιακή κουζίνα, οι 
οποίοι στο θυμικό του,  είναι ταυτόσημοι με την παρουσία της. Πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, 
ο Zumthor επιλέγει και πριμοδοτεί την κατάσταση της ησυχίας ως την ιδεατή ατμόσφαιρα για 
την εμπειρία του αρχιτεκτονικού χώρου και υπογραμμίζει τη δυσκολία της δημιουργίας της 
στη σύγχρονη θορυβώδη εποχή, αν και υπάρχουν εξαίρετα κτίρια τα οποία είναι γεμάτα από 
υπέροχους ήχους έχοντας τη δυνατότητα να δημιουργήσουν οικεία συναισθήματα στους 
επισκέπτες τους. Χτισμένες  το  1996,  πάνω στις ιαματικές πηγές, στο καντόνι Graubund-
en  της  Ελβετίας, οι Therme Vals αποτελούνται από  ένα ξενοδοχείο και τις εγκαταστάσεις των 
ιαματικών πηγών, οι οποίες συνθέτουν  μια ολοκληρωμένη αισθητηριακή εμπειρία, σχεδιασμένη 
προσεκτικά  από τον Zumthor (Hauser, Zumthor and Binet, 2007). Ο αρχιτέκτονας μελέτησε την 
ιστορία των λουτρών από την αρχαιότητα και τον Ασκληπιό, μέχρι τις πιο σύγχρονες κτιριακές 
εγκαταστάσεις στη Βουδαπέστη και στην Τουρκία, αναζητώντας την αύρα που διέπει αυτού του 
είδους τους χώρους. Συνδυάζοντας τις ιδιαίτερες πέτρες (γνευσίτης) από τα λατομεία της περιοχής, 
οι οποίες πρωταγωνιστούσαν ως αρχιτεκτονικό υλικό στις οροφές και στους τοίχους των κτιρίων 
της περιοχής, η δομή των κτιριακών όγκων αναδύθηκε ως το αποτέλεσμα της προσεκτικής 
άρθρωσης μεγάλων μονολιθικών όγκων πάνω στο νερό και κάτω από το έδαφος. Η δημιουργία 
ενός πλήθους σκίτσων που εξερευνούσαν τα μοτίβα, μέσω του ρυθμού και της επανάληψης των 
υλικών, του ήχου και της ροής του νερού, της διαφοράς θερμοκρασίας από -15 °C μέχρι +42 
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°C , του φωτισμού, των μυρωδιών από το τριαντάφυλλο, το δεντρολίβανο και το χαμομήλι, 
προσομοίαζαν έντονα τις δομές των μουσικών γεγονότων του συνθέτη  John  Cage,  με την 
διαγραμματική απεικόνιση των ρυθμών, των  ηχητικών συμπυκνώσεων και των εντάσεων  (Haus-
er, Zumthor and Binet, 2007: 38-39). Η γοητεία των μυστικιστικών ιδιοτήτων ενός λίθινου κόσμου 
μέσα στο βουνό, των ανακλάσεων του φωτός στην πέτρα, στο νερό και στον κορεσμένο από τον 
ατμό αέρα, της μοναδικής ακουστικής του αφρισμένου νερού σε έναν λίθινο δωμάτιο και της 
αίσθησης της ζεστής πέτρας πάνω στο γυμνό δέρμα, μελετήθηκαν και σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να 
μην ανταγωνίζονται το ανθρώπινο σώμα, αλλά να κολακεύουν την ανθρώπινη μορφή (νέων ή 
ηλικιωμένων) δίνοντάς της τον απαραίτητο χώρο.

3.6. Τα αρχιτεκτονικά ηχοτοπία του συνθέτη Michael Fowler

Με μια πιο ολοκληρωμένη μέθοδο που αγγίζει και επαναδιαπραγματεύεται τα όρια του 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με τον σχεδιασμό του ηχοτοπίου, ο συνθέτης Michael D. Fowler, 
συνδυάζοντας μεθόδους ανάλυσης από τη μουσική θεωρία, την ακουστική και την επιστήμη των 
υπολογιστών με τις στρατηγικές παραγωγής αρχιτεκτονικών μορφών, τις τεχνικές οπτικοποίησης 
δεδομένων και τις ηλεκτρακουστικές πρακτικές χωρικοποίησης δημιουργεί την προσωπική του, 
επιστημονική και καλλιτεχνική, προσέγγιση για τον αρχιτεκτονικό χώρο (Fowler, 2014: 8-11).  Ο 
Γιαπωνέζικος κήπος, ως ένα συγκεκριμένο χωρικό παράδειγμα αρχιτεκτονικής και αισθητικής, 
αποτελεί το πεδίο της πρακτικής εφαρμογής της χωρικής προσέγγισης του συνθέτη.  

Σε αντιστοιχία με τις μουσικές συνθέσεις του John Cage για τον zen κήπο στο Kyoto της Ιαπωνίας, 
και συγκεκριμένα τη γραφική μουσική σύνθεση Ryoanji (Cage, 2009), o Fowler ανάδειξε τις 
κοινές χειρονομίες που βρίσκονται στην αισθητική του μουσικοσυνθέτη και στον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό του κήπου.  O  Cage  μετέφρασε, ουσιαστικά, τον κήπο (ηχοτοπίο και αρχιτεκτονικός 
χώρος) σε μια μουσική παρτιτούρα και ο  Fowler, υιοθετώντας παρόμοια στρατηγική, προσδιόρισε 
εννοιολογικά τις δομικές αυτές σχέσεις με πολλαπλά καλλιτεχνικά και επιστημονικά μέσα, όπως η 
προσέγγιση της ακουστικής οικολογίας, η τεχνική της οπτικοποίησης του σημειωτικού τετραγώνου 
(Greimas Semiotic Square) και οι μαθηματικές κατασκευές της τυπικής σημειολογικής ανάλυσης 
(Formal Concept Analysis) (Fowler, 2014: 9). 

Επιστρέφοντας στη χωρική προσέγγιση του Fowler, ο ίδιος μας αναφέρει πως χρησιμοποίησε ένα 
πλήθος θεωριών και πρακτικών μοντέλων για τη συλλογή και την ανάλυση ηχητικών και χωρικών 
δεδομένων από ένα πλήθος Γιαπωνέζικων κήπων, αναδεικνύοντας βαθιές σχέσεις και ροπές, 
που οδήγησαν στην αντιμετώπιση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του Γιαπωνέζικου κήπου ως 
μια πολυαισθητηριακή συνθετική διαδικασία.  Σε μια αναζήτηση για τις δυνατότητες χρήσης της 
συγκεκριμένης συλλογής ηχητικών και χωρικών δεδομένων, ο μουσικοσυνθέτης δημιούργησε 
έναν μεγάλο αριθμό ηχητικών εγκαταστάσεων σε αντιστοιχία με αρχιτεκτονικές σχεδιαστικές 
αναπαραστάσεις, μέσω της ιδιοποίησης του συγκεκριμένου Γιαπωνέζικου κήπου (Fowler, 2011). 
Ο συνθέτης αποσαφηνίζει πως οι αναλύσεις, οι τακτικές και τα παράγωγα της εργασίας του, σκοπό 
έχουν να αναδείξουν την ιδέα της χωρικής σκέψης στο πλαίσιο του ιστορικού και ροϊκού χώρου 
του Γιαπωνέζικου κήπου, οδηγώντας προς τη σύμπραξη της θεωρίας και της πράξης, της επιστήμης 
και της τέχνης, στην υπηρεσία αρχιτεκτόνων και μουσικών.  
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4. Συμπεράσματα

Το δομημένο και ηχητικό περιβάλλον, μέσα από τη φαινομενολογία και την οικολογία, αποζητούν 
μια ανάπτυξη πέρα από το καθιερωμένο δυαδικό μοντερνιστικό πλαίσιο, που γίνεται εφικτή μόνο 
μέσα από την κριτική δραστηριοποίηση των αρχιτεκτόνων και των καλλιτεχνών. Η αρχιτεκτονική 
θεωρία και πρακτική, όπως γίνεται εμφανές στις παραπάνω ιδιοσυγκρασιακές περιπτώσεις, 
εξελίχθηκαν σε σχέση με το ηχοτοπίο, αμφισβητώντας, κυρίως στην σύγχρονη εποχή, τον δυαδικό 
αξιολογικό χαρακτηρισμό του ως ήσυχο ή θορυβώδες, φέρνοντας στο προσκήνιο την ανάγκη 
εξέλιξης αστικών ηχητικών πλαισίων ενδιάμεσων καταστάσεων. Συγχρόνως, η διεύρυνση της 
σχέσης του ηχοτοπίου με τον αρχιτεκτονικό και αστικό χώρο, έφερε στο προσκήνιο την ηχητική 
σφαίρα ως πεδίο διαμόρφωσης του σύγχρονου αρχιτεκτονικού χώρου, αλλά και τον ίδιο τον 
αρχιτεκτονικό και αστικό χώρο, ως ένα πλαίσιο αναδιαπραγμάτευσης του ίδιου του ηχητικού 
περιβάλλοντος.
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1. Εισαγωγή

Τα δίπτυχα αρχιτεκτονική – μουσική και ήχος – εικόνα, διερευνούνται μέσα από την ιδέα της 
περιπλάνησης και των δυνητικών εκφάνσεων της στο αστικό τοπίο σε συνδυασμό με την 
καλλιτεχνική αναζήτηση και πραγμάτωση από το στοχευμένο υποκείμενο. Οι μεταλλάξεις 
του ήχου – της πρωτογενούς ηχητικής ιδέας – καθώς και της ηχο-χρωματικής της σύλληψης 
διαμορφώνονται από τα σημεία διάδρασης που δυνάμει κάθε καλλιτέχνης - περιπλανώμενος 
ανακαλύπτει στον αστικό δημόσιο χώρο. Με αυτό τον τρόπο, υπό την επιρροή του προσωπικού 
αφηγήματος του υποκειμένου, το ίδιο το αστικό περιβάλλον και οι διαδρομές εντός αυτού, 
κινητοποιούν εσωτερικές δράσεις οι οποίες με τη σειρά τους μετασχηματίζονται από ετερογενείς 
ήχους και θορύβους σε νέες νοηματικές ενότητες, συγκροτώντας τελικά έναν ανάμικτο συνδυασμό 
εικόνων και συμβάντων, ένα σύνολο από έτερους κόσμους. Η περιπλάνηση διά - των- κόσμων σε 
δίκτυα και διαδρομές διαμορφώνουν το ίδιο το αστικό περιβάλλον: Ένας διάλογος ξεκινά μεταξύ 
περιπλανώμενου, αρχιτεκτονικών περιβαλλόντων και ηχοτοπίων με διακοσμητικά πρότυπα – 
μοτίβα να κυριαρχούν στην πόλη. 

2. Οι πρώτες προσεγγίσεις

Η διερεύνηση της σύζευξης αρχιτεκτονικής και μουσικής βρίσκεται στην μετεξέλιξη του αρχέτυπου 
σχήματος: “Ήχος – εικόνα (οπτικό και ηχητικό συμβάν)”. Ο κεραυνός, το κύμα και κατ’ επέκταση 
το ηχητικό κύμα είναι μια έκφραση αυτής της διττής, αλλά άρρηκτης σχέσης όπως εμφανίζεται στη 
φύση. Οι μύθοι, οι τέχνες και οι επιστήμες βρίθουν αναφορών αφού από την αρχαιότητα θεωρείται 
τεχνικά ως κοινοτοπία η συμπαγής σχέση του ήχου και εκείνη της αισθητικής και κατασκευαστικής 
αρτιότητας (ειδικά στον αρχιτεκτονικό χώρο του θεάτρου όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια). Οι 
σχέσεις της Μουσικής και της Αρχιτεκτονικής θα ήταν ενδιαφέρον να αναζητηθούν σε ένα εξαφυές 
σχήμα που θα μπορούσε να είναι μια προτεινόμενη επέκταση του τριφυούς δρώμενου [βλ. Τριφυές 
δρώμενο (Κίνηση – Λόγος – Μέλος) (Λέκκας, 2003:45)] καθώς και των άλλων δημιουργικών 
εκφράσεων – χειρονομιών που μετεξελίσσονται σε ολοκληρωμένες διακριτές τέχνες, όπως η 
ζωγραφική, η γλυπτική και η αρχιτεκτονική. 

Κατά τον Βιτρούβιο, ο Αρχιτέκτονας οφείλει να γνωρίζει τις σημαίνουσες επιστήμες της εποχής 
του σε επάρκεια και κυρίως τη μουσική. Η επιλογή του τόπου και του σχεδιασμού των θεάτρων 
στην αρχαιότητα ήταν τέτοια ώστε το σώμα της χωρικής οργάνωσης να λειτουργεί σαν ηχείο, στην 
προσπάθεια βελτίωσης της οπτικής και ακουστικής σχέσης συνυφασμένα με την αντιληπτικότητα 
και την ίδια τη βάση επικοινωνίας μεταξύ του θεατή / ακροατή του έργου. Για αυτό ήδη από 
την αρχαιότητα οι τόποι για τέτοιες προγραμματικές κατασκευές διαφοροποιούνταν ανάλογα 
αν ήταν “κατηχούντες”, “περιηχούντες”, “αντιχούντες” ή “συνηχούντες”, [Βιτρούβιος, VI (VIII, 
1-2), 2000:303]. Η κοινή αντίληψη για την πρόσληψη οπτικού και ακουστικού ερεθίσματος 
επεκτείνεται και σε άλλες εκφάνσεις της σχέσης. Έτσι στην αρχιτεκτονική αναφερόμαστε στον 
“Ρυθμό” δανειζόμενοι την έννοια από τους αρχαίους μετρικούς πόδες οι οποίοι συνιστούσαν 
τους διάφορους ρυθμούς στην αρχαιοελληνική μουσική. Αναφερόμαστε επίσης σε συμμετρία, 
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αναλογίες ή επιδίωξη επίτευξης μια ορθής πραγμάτωσής τους. Έτσι το μέτρο στη μουσική, για 
παράδειγμα, ορίζει συνήθως ένα μικρό μοντέλο το οποίο επαναλαμβάνεται τουλάχιστον δομικά 
και ως εκ τούτου αποτελεί ένα από τα θεμέλια στοιχεία στη μουσική γραφή και εκτέλεση. Αξίζει 
να επισημάνουμε μερικά ακόμη κοινά στοιχεία της σχέσης αρχιτεκτονικής και μουσικής όπως ο 
“πους” ως μονάδα μέτρησης μήκους και ο “μετρικός πους” ή ακόμα και ο Ελληνικός “οπτικός 
λόγος” που δεν είναι τίποτε άλλο από τις αναλογίες που διέπουν τη γεωμετρία (τριγωνομετρία), 
την αστρονομία (συμπάθειες μεταξύ των αστέρων), και τη μουσική (διαστηματικές συμφωνίες), 
[Βιτρούβιος, Ι(I,16), 2000:47]. 

3. Ήχος – Εικόνα, Μουσική – Αρχιτεκτονική στο αστικό περιβάλλον. Μεταλλάξεις. 
Η περίπτωση του αστικού θορύβου

Στο ερώτημα ποια είναι η σχέση μεταξύ ήχου και εικόνας, και ειδικότερα στην διαπλοκή του 
όλου σχήματος με τις υπόλοιπες εικαστικές τέχνες, συχνά η απάντηση προαπαιτεί την αναλυτική 
προσέγγιση των εκάστοτε όρων κάθε ζεύγους. Ωστόσο, στη “δημιουργία” της πόλης αναγνωρίζεται 
το στοιχείο της “εις χρόνον ανάπτυξης” καθώς και η αυτονόητη συνεχιζόμενη μετάλλαξη αυτού 
του χαρακτηριστικού, σε αντίθεση με κάθε άλλη μορφή παγιωμένης τέχνης. Γίνεται έτσι αντιληπτή 
μια ανάλογη διαδικασία, σε επίπεδο παραγόμενου ήχου, εντός αυτής, ακούσια ή εκούσια. Ο 
ήχος αποτελεί ένα βασικό αν όχι κυρίαρχο στοιχείο του αστικού χώρου, σε βαθμό ακόμη και 
διαμόρφωσης χαρακτήρα στις νέες μορφές πόλεων. Η έρευνα της συνθετικής αυτής διαδικασίας 
συνήθως διερευνάται ως διαδοχή προσεγγίσεων –γραμμικών ή μη– από την αφετηριακή σύλληψη 
ή προϋπάρχουσα κατάσταση, ως την υλοποιημένη χωρική δομή. Τα εκάστοτε διακριτά στάδια 
καθορίζει η αρχιτεκτονική και η ηχητική κλίμακα. 

Ο “ήχος”, ως μετρήσιμο μέγεθος, απασχόλησε ανέκαθεν την αρχιτεκτονική διαδικασία είτε ως 
η πραγματωμένη έκφανση μαθηματικών σχέσεων (μουσική), είτε ως πρακτικό πρόβλημα προς 
επίλυση μέσω της επιστήμης της Ακουστικής εντός σχετικών χώρων και μελετών. Με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο, η αξία αυτή, είτε εντάσσεται υπό μορφή δάνειας μεθοδολογίας στον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό, είτε επισκοπείται υπό κοινούς όρους και τυπικά αποδεκτές σχέσεις μεταξύ των δύο 
πεδίων. Στο ευρύ φάσμα του αστικού περιβάλλοντος ο ήχος και η αρχιτεκτονική διαπλέκονται 
εποικοδομητικά. Στις σύγχρονες τάσεις διαμόρφωσης των πόλεων συναντούμε στοιχεία ολιστικά 
καθώς και δίκτυα ή διασυνδέσεις με άλλες αστικές και χωρικές κλίμακες. Ο ήχος που προβάλλεται 
μέσω των αισθήσεων στον σχεδιασμό μιας αειφόρου καινοτόμου πόλης δεν μπορεί παρά να 
θεμελιωθεί και να συμπορευτεί με την εξέλιξη αυτή. Η διάδραση του παρατηρητή με το αστικό 
ηχοτοπίο αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στον σχεδιασμό του αστικού περιβάλλοντος και 
της καθημερινής ζωής. Καθώς τα ανεκτά όρια μεταξύ ήχου και θορύβου καταστρατηγούνται συχνά 
εντός του σύγχρονου αστικού τοπίου γίνονται πεδία πειραματισμού αντίστοιχων διαδραστικών 
σχημάτων σε ανοικτούς χώρους ή κλειστά αρχιτεκτονικά κελύφη. Στην ίδια βάση προβληματισμού 
και ενδοσκόπησης κινείται και το έργο 4’ 33’’, του John Cage, το οποίο αποτελεί σημείο 
αναφοράς και τέτοιων εξελισσόμενων εκδοχών καθώς η απόλυτη ησυχία δίνει τη δυνατότητα να 



4ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ήχος Θόρυβος Περιβάλλον», Μυτιλήνη, 3-6 Νοεμβρίου 2016

107

ενεργοποιηθούν τα ακούσματα των ακροατών μόνο από εξωγενείς θορύβους εισροής, (Bernstein 
& Hatch, 2001). Φυσικά στις περιπτώσεις εκτέλεσης του συγκεκριμένου ή συναφών έργων 
ενδιαφέρει περισσότερο η εισαγωγή εντός του έργου των τυχαίων και ουσιαστικά μόνο μερικώς 
ελεγχόμενων ή προβλέψιμων ήχων και φυσικά παραγόμενων θορύβων. 

4. Σχέσεις μουσικής – αρχιτεκτονικής

Ας έρθουμε πλησιέστερα του παρόντος και ας δούμε την εξέλιξη της πορείας αυτής της σχέσης. 
Η επιστημονική βάση στην οποία τέθηκε η μελέτη της μουσικής και του ήχου εν γένει σε σχέση 
με τα κινήματα της αρχιτεκτονικής και τα συνώνυμα τους μουσικά (αφαίρεση, μινιμαλισμός κ.λπ.) 
είναι δείγματα σύγκλισης του περασμένου αιώνα. Παράλληλα, το υπόβαθρο της μαθηματικής 
επιστήμης και οι εφαρμογές του στην τέχνη (στοιχεία πιθανοτήτων, τυχαίο, αλεατορισμός κ.λπ.) 
δημιούργησαν έναν σύγχρονο κοινό κώδικα επικοινωνίας. Η πορεία της μουσικής σύνθεσης και 
των δημιουργών της προς την κατεύθυνση έρευνας του ήχου ως δομικού φορέα του μουσικού 
έργου αλλά και ο αυτοπεριορισμός του σειραϊσμού σε ένα “γραμμικό όριο δόμησης”, συνιστά 
αυτόματα την ανάγκη επανακαθορισμού του ρόλου και την εκ νέου εισαγωγή μαθηματικών 
παραμέτρων στον ήχο και τη μουσική. Την ίδια στιγμή εγκαινιάστηκε μια μουσική αποτύπωση 
– σημειογραφία που θυμίζει περισσότερο σύγχρονα αρχιτεκτονικά σχέδια και μαθηματικές 
εξισώσεις. Αρχιτεκτονικές και μουσικές αλληλεπιδράσεις θα περιγράψουν πολλές δημιουργικές 
πορείες. Τα παραδείγματα από κάθε χώρο είναι πολλά όπως εκείνο των Pink Floyd ή του P. Simon 
και φυσικά το έργο του συνθέτη και μαθηματικού Ιάννη Ξενάκη με έρεισμα το αρχιτεκτονικό 
αντικείμενο. 

Μετά το 1950 και τις σχετικές εργασίες του Γάλλου συνθέτη και θεωρητικού Olivier Messiaen σε 
σχέση με τις μακροδομές, καθώς και τις “αλυσίδες του Μάρκοβ” (1957), ο Ιάννης Ξενάκης θα 
προτείνει με τις εργασίες του τη μελέτη της μακροδομής του ήχου σε σχέση με μια νέα αρχιτεκτονική 
όψη στο μακροσκοπικό επίπεδο. Σημείο αναφοράς σύζευξης ήχου και αρχιτεκτονικής αποτελούν 
οι εφήμερες κατασκευές του στις οποίες παρουσιάζεται ένα ηχο-χωρικό δρώμενο. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα αποτελούν το Περίπτερο της Philips στην παγκόσμια έκθεση των Βρυξελλών (1958) 
σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Le Corbusier και τον συνθέτη Edgard Varèse καθώς και τα 
Πολύτοπα που είναι συνδυασμός ακουστικών και οπτικών προτύπων (ήχος – φως) σε ανοικτό 
ή κλειστό χώρο. Αντίστοιχα στην αρχιτεκτονική συναντάμε προγραμματικά έργα με θεωρητικό 
υπόβαθρο ή απλώς έρεισμα τη μουσική δημιουργία. 

Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση του 20ού αιώνα αποτελούν οι μουσικές επιρροές του Arnold 
Schoenberg στον επίσης εβραϊκής καταγωγής Πολωνό αρχιτέκτονα Daniel Libeskind και που θα 
αναλυθεί εκτενέστερα μέσα από το αρχιτεκτονικό έργο του πρώτου. Θα πρέπει να επισημανθεί 
ότι και οι δύο δημιουργοί μέσα από τη διαφορετική και ετεροχρονισμένη καλλιτεχνική πορεία 
τους απηχούν έναν κοινό σημειολογικό κώδικα που εδράζεται στη μουσική παιδεία τους η οποία 
προκύπτει από την εβραϊκή παράδοση και κουλτούρα και εκφράζεται και με την ανεικονικότητα 
ως στοιχείο μοντερνιστικού τύπου. Ο Libeskind αναφέρεται στη σειρά σχεδίων Chamberworks, 
(1983), στα οποία μεταξύ άλλων αναπτύσσει μια θεωρητική σημειολογική – συμβολιστική 
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διασύνδεση της μουσικής και της αρχιτεκτονικής, λέγοντας: “…εξερεύνησα το σημείο συνάντησης 
της αρχιτεκτονικής με τη μουσική μέσα στο δωμάτιο του μυαλού. Έτσι προέκυψε το όνομα …Η 
μουσική είναι σίγουρα μια χωρική μορφή”.1 Αποκορύφωμα εφαρμογής των αρχιτεκτονικών 
θεωρητικών θέσεων του Libeskind εδράζεται στην ατονική μουσική του Arnold Schoenberg 
που θα παρουσιαστεί προγραμματικά με το Νέο Εβραϊκό Μουσείο στο Βερολίνο (1999) με τίτλο 
Βetween the lines βασισμένο μεταξύ άλλων και στην ημιτελή όπερα του συνθέτη Moses und 
Aaron (1932). Κύρια πηγή έμπνευσης από τη μουσική του προαναφερθέντος μουσικοσυνθέτη 
αποτελούν η ιδέα του matrix και ο όρος “εξελικτική ποικιλία” καθώς ο Schoenberg υπήρξε ο 
πρώτος συνθέτης ο οποίος εφάρμοσε τρόπους επεξεργασίας των μουσικών μοτίβων χωρίς την 
κυριαρχία μιας κεντρικής μελωδικής ιδέας. Στην όπερά του Moses und Aaron, η απουσία και η 
επίκληση της χαμένης λέξης (στο τέλος ο Μωυσής δεν τραγουδά αλλά μιλάει), συμπληρώνεται από 
τον αρχιτέκτονα στο χώρο με δύο χαρακτηριστικά στοιχεία: Το “αλφαβητάρι” και τα “Voids”(κενά). 
Το πρώτο είναι ένα σύστημα σχεδιασμού από κατακόρυφες, οριζόντιες ή τεθλασμένες γραμμές 
δυνητικά παραπέμπει στα matrix της ατονικής μουσικής (Libeskind, 1997:34-56). Το δεύτερο 
αφορά στα όρια της αναζωπύρωσης των ψυχολογικών διακυμάνσεων ως παραμέτρων του 
αστικού θορύβου καθώς διαμορφώνεται εντός του μουσείου ένας χώρος από “Voids” (=κενά). 
Σε ένα από αυτά τα “Voids” βρίσκονται τα Fallen leaves, ένας σωρός από μεταλλικές μάσκες, 
σύμβολα των θυμάτων του πολέμου, έργο του Menashe Kadishman. Ο περιπλανώμενος εδώ 
κατευθύνεται χωρίς επιλογές έχοντας ως μοναδικό τρόπο πρόσβασης το πάτημα των μασκών 
προκαλώντας απόκοσμους, φρικαλέους θορύβους. Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού εύρους 
του Μουσείου περιγράφεται ως “…ένας χώρος άδειος, ως προς την υλική του υπόσταση, με 
τρομακτική ακουστική ωστόσο, όπου ο καθένας μπορεί να ακούσει όλους τους ήχους της πόλης, 
την κυκλοφορία, τα παιδιά να παίζουν, ανθρώπους να περνούν, αλλά δεν μπορεί να φτάσει σε 
αυτούς” (Libeskind, 2003:56). 

Ένα ακόμη δείγμα εκτέλεσης των παραπάνω σχέσεων (που προκύπτει μέσω του συμβολισμού 
της αρχιτεκτονικής φόρμας και λειτουργίας και μέσα από έργα μουσικών χαρακτηριστικών), με 
μία απλοϊκή, πρωτόλεια, μιμητική διάθεση αποτελεί το House of Music στο Aalborg  της Δανίας 
των Cοοp Himmeb(l)au (2008). Πρόκειται για έναν πολυ-χώρο αφιερωμένο στη μουσική, έναν 
αστικό πυρήνα έλξης υβριδικών μορφών τέχνης και τεχνολογίας, εκπαίδευσης, καλλιτεχνικών 
εγκαταστάσεων, performances και άλλων πολιτιστικών εκφάνσεων, με μία επιφανειακή σύνδεση 
αρχιτεκτονικής και μουσικής μέσω του λειτουργικού προγράμματος του αρχιτεκτονικού έργου.

Μια άλλη μετεξέλιξη των παραπάνω χωρίς σημειολογικές ή άλλου τύπου αναφορικότητες 
αποτελούν τα διαδραστικά περιβάλλοντα ήχου – εικόνας και χωρικές αρχιτεκτονικές εγκαταστάσεις 
σε δημόσιους χώρους που στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο στο ελεύθερα αισθητηριακό 
αφήγημα του εκάστοτε μετέχοντος. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση του αρχιτεκτονικού 
– ηχητικού κατασκευάσματος Cylindre Sonore στο Parc de la Villette στο Παρίσι. Πρόκειται για 
μια αισθητηριακή εμπειρία ήχου και αρχιτεκτονικού χώρου, μια μικρής κλίμακας εγκατάσταση 

1  Απόσπασμα από τη διάλεξη του D. Libeskind στο Βερολίνο 1997.



4ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ήχος Θόρυβος Περιβάλλον», Μυτιλήνη, 3-6 Νοεμβρίου 2016

109

που βρίσκεται σε διάλογο με το ανοικτό περιβάλλον εντός του οποίου ο επισκέπτης αποκτά μια 
εμπειρία κινητικού χώρου με τη φυσική συγκέντρωση του ήχου και την ακουστική διαμόρφωση 
κατά την πρόσβαση του εντός του κυλίνδρου (Martin, 1994:27-32). Στην Ελλάδα τα τελευταία 
χρόνια έχουν εμφανιστεί πειραματικές και μη αναγνώσεις με γνώμονα αυτή τη σύζευξη κυρίως 
σε μουσεία ή κλειστούς χώρους ενώ κάποιες φορές όλα αυτά τα στοιχεία ενθυλακώνονται σε μια 
παράσταση όπως συνέβη στον αρχαιολογικό, ανοιχτό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς, υπό την αιγίδα 
του Δήμου της Αθήνας και της οργάνωσης “Πνοή Ζωής” τον Οκτώβριο 2016. Το δρώμενο Ήχος και 
Φως – Κραυγές και ψίθυροι σε σκηνοθετική, εικαστική, ενδυματολογική και φωτιστική επιμέλεια 
του Δημήτρη Παρθένη, περιλάμβανε ένα πλήθος προηχογραφημένων φωνών ηθοποιών την ίδια 
στιγμή που εντός τους εκφέρονταν σπαράγματα από αρχαία μνημεία λόγου σε αρχαία και νέα 
ελληνικά σε μουσική και δημιουργία ηχητικών συμβόλων από τους συνθέτες Δημήτρη Λέκκα και 
Φίλιππο Περιστέρη. 

Η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την ακουστική και τη 
μουσική τεχνολογία παρουσιάζει επίσης πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Η εφαρμογή 
παραμετρικών και αλγοριθμικών αρχιτεκτονικών μοντέλων που επικαιροποιούν τα αποδομιστικά, 
τα μινιμαλιστικά, τα σειραϊκά και πολλά άλλα κινήματα του 20ού και των αρχών του 21ου αιώνα 
συναντούν εικαστικά πολύ συχνά αντίστοιχες τάσεις από σύγχρονες μουσικές σκηνές. Αναδύονται 
έτσι μορφές με μη σταθερές γεωμετρίες που διαμορφώνουν μια κινητική αρχιτεκτονική εντός της 
οποίας η ακουστική (ως ήχος ή ως μουσικό γεγονός διάδρασης), αποτελεί σημαντική παράμετρο 
στη σύζευξη αυτή τεχνών και επιστημών. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι πολυ-αισθητηριακές 
διαδραστικές εγκατάστασεις Soundstair και Sonic Forest, μέρη του project με τίτλο Urban Musical 
Instruments, του multimedia καλλιτέχνη Christopher Janney. Το Sonic Forest αποτελεί ένα event 
digital αρχιτεκτονικού διαμεσολαβητή μεταξύ φυσικού ήχου και μουσικής όπου σωρεύοντας 
ήχους από το περιβάλλον, τους μετατρέπει μέσω ψηφιακής επεξεργασίας σε μουσικές συνθέσεις 
(Wheeler, 2004: 49). 

5. Διαδραστικές διαδρομές και δίκτυα μέσα από το παράδειγμα του αστικού τοπίου

Αλλά τι εννοούμε διάδραση στο αστικό τοπίο και ποια η σχέση της με τα δύο προαναφερθέντα 
σχήματα ήχος – εικόνα και μουσική – αρχιτεκτονική; Οι διαδραστικές διαδρομές και τα δίκτυα στο 
αστικό τοπίο θα μπορούσαν να εκληφθούν ως αλληλεπιδράσεις που συγκροτούνται από τυχαίες, 
αυθόρμητες συλλογικότητες σε υφιστάμενες ή προγραμματικά κατασκευάσιμες περιοχές. Αυτές 
στη συνέχεια παράγουν εφήμερες, μοναδικές καταστάσεις, γεγονότα και συμβάντα με τη συμβολή 
του ήχου και της εικόνας. Ήδη η ανάπτυξη χωρικών πραγματικών ή μεταφυσικών – συμβολικών 
διαδρομών και δικτύων που εμφανίζονται από την απαρχή της δημιουργίας της πόλης εμπεριέχουν 
την έννοια της διάδρασης. Μια τέτοια περίπτωση είναι και εκείνη κατά την οποία υφιστάμενες 
πολυσύχναστες οδοί στην πάροδο του χρόνου ολοκληρώνουν την κατανόηση της χρονικής 
πορείας του δημόσιου χώρου και καταδεικνύουν την συνολική αρχιτεκτονική δομή των πόλεων ως 
αντικατοπτρισμού της πολιτικής και της κοινωνικής τους δομής. Εν είδει γραμμικών, μεταιχμιακών 
χώρων λειτουργούν ως φορείς αμφίδρομων σχέσεων μεταξύ των αμιγώς εσωτερικών δικτύων 
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της πόλης ή μεταξύ των υπερτοπικών δικτύων αυτής. Με αυτό τον τρόπο σε συνδυασμό με την 
εισροή ήχου στο χωρικό τους πλαίσιο γίνονται φορείς λειτουργιών που δεν εντάσσονται σε ένα 
μόνο συγκεκριμένο δίκτυο αναφοράς. Σημαντικό είναι και το στοιχείο του καθορισμού σχέσεων 
αλληλοδιάχυσης μεταξύ εισαγόμενων και εξαγόμενων ηχητικών και οπτικών – απτικών στοιχείων 
στην πόλη σε χωρικό και σε συμβολικό επίπεδο. Αυτές οι διαδραστικές περιοχές συνήθως 
εμφανίζονται στο όριο της πόλης ή σε έντονους εσωτερικούς πόλους έλξης, που κατά κανόνα είναι 
τα πολιτιστικά, θρησκευτικά, πολιτικά και εμπορικά κέντρα. Διαμορφώνονται, επιφορτίζονται, 
επισκευάζονται, κατά τις διάφορες ιστορικές τους φάσεις κι έτσι μας παρέχονται στοιχεία για τη ζωή 
και την πολεοδομική ανάπτυξη της πόλης, όπως αυτή προκύπτει συνήθως από την αρχαιολογική 
τεκμηρίωση της στρωματογραφίας των οδοστρωμάτων. Πολλές φορές επιφορτίζονται από τη 
συνεχή διέλευση ανθρώπων και οχημάτων, αλλά και δρώμενων διαφόρων λειτουργιών. Στο 
πλαίσιο των νέων κοινωνικών και πολιτικών αντιλήψεων κάθε εποχής, οι πόλεις που απαρτίζονται 
από άναρχα και πολύπλοκα δίκτυα, οδηγούνται σε προγραμματικές διαδικασίες, με σκοπό την 
καλύτερη διευθέτηση των δικτύων αυτών, με κυρίαρχο το δίκτυο των δρόμων. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η πόλη της Αθήνας. Παρόλο που διατηρεί ακόμη 
στο κέντρο της τους στενούς και δαιδαλώδεις δρόμους, εντούτοις η εξυγίανση και η ανάπτυξη 
των δικτύων της με αρχιτεκτονικό έρεισμα είναι σημαντικές, στο πλαίσιο βέβαια των μεγάλων 
οικοδομικών προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν ήδη από την αρχαιότητα ή κατά τους νεότερους 
χρόνους έως σήμερα. Οι διαδρομές αυτές που προσδιορίζουν αντίστοιχα δίκτυα διάδρασης 
διαποτίζονται από τα υλικά θραύσματα, ή τα ανθεκτικά κομμάτια αρχιτεκτονικών κτισμάτων ή 
γλυπτικών μελών του παρελθόντος την ίδια στιγμή που είναι υποχρεωτικά διαποτισμένες από 
τους ήχους και τις εικόνες της καθημερινότητας. Σε αυτό το “αστικό ηχόχρωμα” προστίθενται 
δρώμενα ή εφήμερες δραστηριότητες ή καταστάσεις όσο και τυχαία ή ανοίκεια γεγονότα και 
συμβάντα (events), αποπνέοντας όλα τα ιδιαίτερα ηχοσήματα (soundmarks) ή ηχητικά μηνύματα 
αρχιτεκτονικού - διακοσμητικού ενδιαφέροντος. 

Μια τέτοια περιγραφή ήχων και εικόνων επί αρχιτεκτονικών μελών για την πόλη της Αθήνας 
όπως παρατίθεται είναι η εξής: “…όλα, κείτονταν σε μία σειρά, εξήγησε ο κ. Νιμάγερ. Κάτω από 
τον χωματόδρομο ο οποίος δημιουργήθηκε κατά την ανοικοδόμηση του Θεμιστόκλειου Τείχους. 
Σ΄ αυτό το σημείο φαίνεται ότι ο Ηριδανός πλημμύριζε κάθε τόσο. Τα γλυπτά, τα οποία φέρουν 
ίχνη από τους τροχούς των αμαξών που περνούσαν από πάνω τους, συγκρατούσαν κατά κάποιο 
τρόπο το υπόστρωμα του δρόμου...” (Καθημερινή, 19.05.02:18). Πρόκειται για μια αναφορά που 
αφορά στη σημαντική ανακάλυψη γλυπτών κατά την αποτύπωση των οικοδομικών ευρημάτων 
στην περιοχή της Ιεράς Πύλης, στον Κεραμεικό, από την Γερμανική Αρχαιολογική Εταιρεία. Μια 
εντελεχής αποτύπωση οπτικών ιχνών των ήχων όπως παρουσιάζονται σε ανευρεθέντα ευρήματα 
και κτίσματα στον πολεοδομικό ιστό θα μπορούσαν συνολικά να συμβάλλουν στην τεκμηρίωση 
στοιχείων που αφορούν τα ηχητικά τοπία στην πόλη και στην ανασύσταση αυτών κατά καιρούς. 
Με αυτή την έννοια τα ηχητικά αποτυπώματα επεξηγούν, διαμορφώνουν, περιγράφουν την εικόνα 
μιας πόλης στο χρόνο, συγκροτώντας και αυτά ένα μέρος του αστικού παλίμψηστου.
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6. Η έννοια του δημιουργού - παρατηρητή σε συστοιχία με τις ασύμμετρες μεταλλάξεις 
ήχου – εικόνας και με τα αρμονικά διακείμενα Μουσικής – Αρχιτεκτονικής εντός 
αστικού τοπίου

Ποιος είναι ο κυρίαρχος φορέας διάδρασης των ακουστικών και οπτικών γεγονότων; Η ιδέα του 
καλλιτέχνη (μουσικού) - περιπλανώμενου είναι αρκετά πρόσφορη μελέτης και έρευνας καθώς 
οι εννοιολογικές μεταμορφώσεις της ιδέας της περιπλάνησης και του “Πλάνητα” συνάδουν 
με αυτές της πόλης. Το προαναφερθέν υποκείμενο καταγράφει ή επινοεί διαδρομές ή έρχεται 
σε αλληλεπίδραση με ακουστικό και οπτικό έρεισμα της πόλης στο πλαίσιο μιας νοητικής 
μουσικής ενδοσκόπησης. Το αντικείμενο παρατήρησης του αντίστοιχα διαπνέεται από αντίστοιχες 
μεταμορφώσεις ή ακόμα και μεταλλάξεις: Το δίπτυχο ήχος – εικόνα μεταμορφώνεται στο ζεύγος 
μουσική – αρχιτεκτονική με φόντο ένα περιρρέον και συνεχώς μεταβαλλόμενο αστικό περιβάλλον. 
O σύγχρονος καλλιτέχνης – περιπλανώμενος, ο “flâneur” (ο οποίος στην περίπτωση της ταινίας 
μικρού μήκους Dizisis είναι μουσικός – συνθέτης), περιγράφεται μέσα από διάφορες εκδοχές 
τις διανοητικές συνθήκες της σύνθεσης όπως αυτές διαμορφώνονται σε συμφωνία ή όχι αλλά 
σίγουρα σε διάδραση με το αστικό περιβάλλον. Σε μία τέτοια εκδοχή αποτελεί αναπόσπαστο 
μέλος της καινοτόμου, (μοντέρνας) πόλης και βιώνει με τέρψη αυτό το αστικό περιβάλλον και με 
μια κριτική διάθεση αναλύει τα γεγονότα των σύγχρονών ανώνυμων συλλογικοτήτων (Baude-
laire, 1964:4–12). Στην περίπτωση της ταινίας Dizisis, ο καλλιτέχνης παρατηρεί τις ανακατασκευές 
– προσθήκες – προγραμματικές αρχιτεκτονικές αναστηλώσεις – γιαπιά, όλα με αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον και τους ήχους που προκύπτουν από αυτά. 

Ο “flâneur” σε μια πιο εξωστρεφή εκδοχή των διακείμενων της μοντέρνας κατάστασης γίνεται ο 
ίδιος προϊόν των μοντέρνων καιρών και συνυπάρχει με τα ανώνυμα υποκείμενα σε ένα γοητευτικό 
αλλά ανοίκειο οπτικό – ηχητικό περιβάλλον εντός ενός “εξαφανισμένου χρόνου”, (“vanished 
time”) (Benjamin, 1999:879). Στην αναζήτηση μιας “Υπερ- πραγματικότητας” (sur- realism), ο 
“flâneur” υπερθεωρεί οποιοδήποτε οπτικο – ακουστικό σχήμα βρίσκεται στην αισθητηριακή αλλά 
και ψυχολογική – συναισθηματική αντιληπτικότητα του. Οι σχέσεις ήχου και μουσικής με τον 
εντοπισμό αντίστοιχων στοιχείων εντός του εικαστικού περιβάλλοντος με αρχιτεκτονικό έρεισμα 
και αντίστροφα επικαιροποιούνται σταδιακά. Αυτή η μετατόπιση από τη συνήθη, προγραμματική 
παράθεση των προαναφερθέντων σε μια ελεύθερα, αλληλοσυνδεόμενη υποκειμενικότητα 
επιστεγάζεται από την αυτοαναφορικότητα και την τυχαιότητα. Η επιλογή τυχαίων – προσωπικών 
διαδρομών προβάλλεται από τον ίδιο τον περιπλανώμενο, ο οποίος ως “dériver” (όρος ο οποίος 
περιγράφεται μέσα από κίνημα των Καταστασιακών του 1960), διαμορφώνει οπτικο – ακουστικά 
σκηνογραφικά μικροπεριβάλλοντα και τα καταγράφει.2 Με αυτό τον τρόπο ενεργοποιείται η 
δημιουργική διαδικασία οριστικοποιώντας τις κατάλληλες συνθήκες διάδρασης με το περιβάλλον 
προς ένα καλλιτεχνικό αφήγημα το οποίο δεν εμφορεί κάποια δεδομένου τύπου αναφορικότητα ή 
ιθαγένεια. Η ασύμμετρη τετραπολικότητα των δυισμών ήχου - εικόνας και μουσικής - αρχιτεκτονικής 
μετατοπίζεται από μία απλοϊκή συστοιχία σε μία αρμονική συνύπαρξη στο αστικό τοπίο.

2  Situationist international on line, http://www.cddc.vt.edu/sionline/postsi/postsi.html
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Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις (21ος αι.) προβάλλουν αδιαμφισβήτητα σε αυτά τα νέα 
αστικά τοπία την παραμετροποίηση που ολιστικά συντονίζει το απεριόριστο των διαδρομών, των 
δικτύων καθώς και την απειρία των επιλογών παραγωγής υβριδικών μορφών τέχνης σε αντίστοιχα 
παραμετροποιημένα δυνητικά περιβάλλοντα με ασαφείς ή συγκεχυμένους προσδιορισμούς. 
Ο ψηφιακός ορίζοντας προβάλλει καινοτόμες πολυδιάστατες εκφάνσεις του “flâneur” και των 
αφηγημάτων του με αντίστοιχα και συχνά ομόλογα ασύμμετρες και πολύπλοκες συζεύξεις ήχου 
και εικόνας στις συνεχώς μεταλλασσόμενες μορφές πόλεων, (όπως, μετα – πολη, μέγα – πολη, 
smart, digital ή parametric city3 κ.ά.).

7. Η περιπλάνηση στους διακόσμους του αστικού παλίμψηστου. Ακουστικός - 
Οπτικός διάκοσμος

Στα προαναφερθέντα, ο καλλιτέχνης δεν μιμείται μια οπτική - ακουστική εκδοχή ως μια μετα - 
οriental συνθήκη συγκρότησης του σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος. Η καλλιτεχνική πρότασή 
του είναι το μετασχηματιζόμενο αστικό corpus των δυνητικών αφηγημάτων που δημιουργεί ή 
προσλαμβάνει, αποκωδικοποιεί, ταξινομεί ή παρουσιάζει μέσα πάντα στα όρια της διάδρασης του 
με τα γεγονότα των ατομικών ή των συλλογικών αισθήσεων στο πεδίο της πόλης. Η θέαση - εποπτεία 
των διαδρομών της πόλης διερευνώνται από τον καλλιτέχνη ως συγκεχυμένα χρονικά επεισόδια, 
σε διάφορες ποσοστώσεις και ποιότητες. Κυρίως εγκολπώνονται σε μια εκδοχή ενός αισθητηριακού 
– κειμενικού παλίμψηστου στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον. Η πόλη και τα υποστρώματά της 
αναγνωρίζονται μέσα από επάλληλα (σε παράθεση, σε αλληλουχία ή σε σύγκρουση) layers 
επανεγγραφών ήχων και εικόνων στον χρόνο που μεταλλάσσονται σε καλλιτεχνική δημιουργία 
μέσω της μουσικής και της αρχιτεκτονικής. Κάθε ανακάλυψη μιας τέτοιας διαδικασίας αποτελεί 
ένα αποτύπωμα και διαμορφώνει μια χαρτογράφηση μικρόκοσμων στο χαώδες παλίμψηστο των 
πόλεων προβάλλοντας και το αφήγημα του αστικού διακόσμου. Αναπόφευκτα εμφανίζονται 
διακοσμητικά μοτίβα στο αστικό παλίμψηστο όπου και ίδιος ο διάκοσμος από εύρημα πολιτιστικών 
διαστρωματώσεων γίνεται ο ίδιος παλίμψηστο κουλτούρας, ήθους, εθίμων, μόδας, γούστου ή 
στυλ (Mερμίγκη, 2015:128-133) με οπτικό – ακουστικές προβολές. Έτσι η εικόνα υποστηρίζεται 
προσχηματικά από ηχητικά μοτίβα και αρκούντως σημασιολογικά από μουσικά και αρχιτεκτονικά 
leitmotivs. Ειδικότερα μέσα από το ψηφιακό περιβάλλον αναδύονται παραμετρικά διακοσμητικά 
πρότυπα με απεριόριστο οπτικό ακουστικό εύρος που μεταλλάσουν τις σταθερές γεωμετρίες της 
αρχιτεκτονικής μορφής και τις αρμονίες της μουσικής φόρμας. Tα διακοσμητικά στοιχεία, αποτελούν 
(τέλη 20ού αι. και αρχές 21ου αι.) μεταλλάξιμες εκδοχές διάδρασης μεταξύ περιβαλλόντων, χρήστη 
και των αναδυόμενων μορφωμάτων ήχου – εικόνας. Ο ιστορικός – φιλόσοφος Charles Jencks, 
θα επαναπροσδιορίσει ποιητικά τις νέες αυτές σχέσεις όπου η αρχιτεκτονική γίνεται μουσική 
(Jencks, 2013: 91-108) μέσα από το αισθητηριακό περιεχόμενο του αρχιτεκτονικού διακόσμου 
περιγράφοντας τον ως ένα είδος οπτικής και απτικής μουσικής (Jencks, 2009: 67-71). 

3  http://www.patrikschumacher.com/Texts/The%20Parametric%20City.html The Parametric City
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8. Εν Κατακλείδι

Η σύνθεση των τεχνών μετά τον 20ό αιώνα θεωρεί δεδομένη την ύπαρξη της μουσικής εντός αυτού 
του πεδίου δημιουργίας όχι μόνο ως σημαντικού τμήματος μιας συνολικότερης καλλιτεχνικής 
εικόνας αλλά ως θεμελιώδες, αναπόσπαστο και εποπτικό ενέργημα (Περιστέρης, 2016: 123). 
Σε αυτό συνετέλεσε τα μέγιστα η επαναφορά των μαθηματικών μοντέλων, των αλγοριθμικών 
σχέσεων στην εικαστική και τη μουσική σύνθεση και ο κοινός ψηφιακός τόπος δράσης όλων των 
παραπάνω, ο οποίος συνέβαλε καταλυτικά σε αυτού του είδους την προσέγγιση. Κοινά στοιχεία 
όπως ο ρυθμός, η αρμονική συσχέτιση, το μέτρο, η κλιμάκωση, ο μοτιβισμός και άλλα πολλαπλώς 
συνδεόμενα στοιχεία μουσικής και αρχιτεκτονικής, εκλύουν παραλλαγές σε ηχητικά ή χωρικά leit-
motivs νέων μορφών τέχνης οι οποίες στην εξέλιξή τους αφομοιώνουν στοιχεία από τα παραπάνω 
δημιουργώντας ολοένα καινούριους τόπους συνεύρεσης του ήχου και των εικαστικών. Στην 
πορεία συχνά αυτονομούνται ή συνενώνονται εκ νέου δημιουργώντας νέα δυναμικά καλλιτεχνικά 
περιβάλλοντα. Το νέο αυτό ψηφιακό πια τοπίο δύναται να φιλοξενήσει αρκετά απομακρυσμένα με 
παλαιότερους όρους και συνθήκες ενεργήματα όπως αυτά της βιοχημείας, των νευροεπιστημών 
ή ακόμα και της νανοτεχνολογίας καθώς κάθε αναλογική είσοδος υποδοχής δεδομένων πλέον 
αναλύεται και δύναται να εξαχθεί και να επεξεργαστεί στο κοινό για όλες αυτές τις επιστήμες και 
τις τέχνες ψηφιακό περιβάλλον.  
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Περίληψη

Το ενδιαφέρον της τέχνης για υλικά όπως ο ήχος, ο θόρυβος, η σιωπή και η φωνή, σε συνδυασμό 
με το αυξανόμενο θεωρητικό ενδιαφέρον για τον ήχο ως ένα φαινόμενο που μας καλεί να 
αναθεωρήσουμε την αντίληψή μας για τον κόσμο μέσω της ακρόασης έχει σηματοδοτήσει τη 
λεγόμενη «ηχητική στροφή» (sonic turn). Καλλιτεχνικές πρακτικές που εστιάζουν στα έργα 
ηχοτοπίου και ηχογραφήσεις περιβάλλοντος, ασχολούνται με μια πληθώρα ζητημάτων όπως 
η μνήμη, ο έλεγχος του θορύβου και ο αστικός σχεδιασμός αλλά και με ιστορικές αφηγήσεις, 
προσωπικές μνήμες και εμπειρίες χωρικής εμβύθισης. Οι ακουστικοί περίπατοι και οι ηχητικοί 
χάρτες ενσωματώνουν ιδέες όπως η διάδραση και η συλλογικότητα και στοχεύουν στη διερεύνηση 
του ηχητικού περιβάλλοντος μέσω της χωρικής, ενσώματης και εν κινήσει ακρόασης. Σε αυτή 
την ανακοίνωση θα συζητήσω ζητήματα αυτενέργειας και συλλογικές πρακτικές ακρόασης, 
χρησιμοποιώντας μια διεπιστημονική μεθοδολογία που αντλεί από τα πεδία των ηχητικών και 
μουσικών σπουδών και της ακουστικής οικολογίας με στόχο την κατανόηση της ηχητικής τέχνης 
ως μια κοινωνικά προσανατολισμένης πρακτικής που αναδεικνύει τους κοινούς συσχετισμούς 
ανάμεσα στη μουσική, τον ήχο και το χώρο, καθώς και τις δημιουργικές δυνατότητες που 
προκύπτουν από το συνδυασμό της μουσικολογικής και ηχητικής έρευνας από τη μία μεριά, με 
την έρευνα πάνω σε χωρικές και κοινωνικές διεργασίες από την άλλη.

Λέξεις Κλειδιά

Ηχητικοί χάρτες, ακουστικοί περίπατοι, αστικό ηχοτοπίο, ακουστική οικολογία.
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1. Εισαγωγή

Τα αστικά ηχοτοπία χαρακτηρίζονται από τις πολλαπλές διαστρωματώσεις του ήχου, τα υπόκωφα 
βουητά των εσωτερικών οικιακών χώρων αλλά και τις τεράστιες θορυβώδεις δομές που συναντά 
κανείς σε μία πόλη. Η «ακουστική» πόλη χαρακτηρίζεται από μια πορώδη και αποσπασματική 
χωρικότητα (spatiality). Ο ήχος είναι ένα συμπαγές φαινόμενο από τη μία, χωρικά διασκορπισμένο 
από την άλλη. Μπορεί να γίνει αντιληπτός από μεγάλες αποστάσεις, είναι εξαιρετικά πορώδης, 
διαπερνώντας διαφορετικά υλικά και επιφάνειες, μπορεί ακόμη να επηρεάσει μεγάλες γεωγραφικές 
εκτάσεις αν η ηχητική πηγή βρίσκεται εν κινήσει. Γι αυτό το λόγο, αποτελεί μεθοδολογικό εργαλείο 
για τους περιβαλλοντολόγους, τους αρχιτέκτονες, τους ακουστικούς σχεδιαστές και άλλους 
επιστήμονες, τόσο ποσοτικό όσο και ποιοτικό. 

Καθώς όμως ο ήχος εισέρχεται στον πολιτικό και πολιτισμικό διάλογο, τα εργαλεία της τεχνο-
επιστημονικής κατανόησης καθίστανται όλο και λιγότερο χρηστικά. Το ακουστικό πεδίο της 
νεωτερικότητας είναι εξαιρετικά πολύπλοκο με πολλές αντιθέσεις. Από τη μία, η ακρόαση 
συντελείται σε χώρους που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για αυτό το σκοπό – τις αίθουσες συναυλιών 
- και από την άλλη στις μικρο-σφαίρες της ακουστικής ατομικότητας. Οι χρήστες του δημόσιου 
χώρου είναι εμβυθισμένοι (immersed) στην «ακουστική φούσκα» που σχηματίζεται μέσα από 
τα ακουστικά τους (Bull, 2007), αλλά ταυτόχρονα βιώνουν τη σχέση μεταξύ του ακουστικού και 
αστικού χώρου στην καθημερινότητά τους (La Belle, 2010). Αυτή η αισθητική πολυπλοκότητα 
των αστικών ηχοτοπίων διαπερνάει τα πεδία της ακουστικής και της μουσικολογίας και αποτελεί 
την αφορμή για έναν διάλογο γύρω από το νόημα, τη σημασία και την αισθητική αντίληψη των 
διαφορετικών ηχητικών ερεθισμάτων. 

Για τον κριτικό Steven Connor, ο ήχος «έχει την ιδιότητα να αποσυνθέτει και να αναμορφώνει 
το χώρο» (Connor, 2002: 203). Η ερμηνεία του «ακουστικού εαυτού» (auditory self) από τον 
Connor προστίθεται στον ευρύτερο διάλογο που καλεί σε μια αμφισβήτηση της επίπεδης 
λογικής της Καρτεσιανής χαρτογράφησης (Gandy & Nilsen, 2014). Πρόσφατα οι χάρτες που 
ενσωματώνουν ήχους (ηχητικοί χάρτες – soundmaps) απέκτησαν δημοτικότητα στο διαδίκτυο 
ως πλατφόρμες που δίνουν τη δυνατότητα στις κοινότητες να αλληλεπιδρούν δημιουργικά με το 
ηχητικό τους περιβάλλον και τα ηχοτοπία μέσα στα οποία κινούνται. Ωστόσο έχουν επίσης δεχθεί 
κριτική σχετικά με το πόσο αποτελεσματικοί είναι σε σχέση με την αναπαράσταση της μνήμης, 
των συναισθημάτων, των σκέψεων και των συσχετισμών των χρηστών τους παρόμοια κριτική 
υφίσταται η παραδοσιακή Δυτική χαρτογραφία εν γένει. 

2. Ηχητικοί χάρτες και Ακουστική Οικολογία

Σκοπός αυτής της ανακοίνωσης είναι να υποστηρίξει ότι οι ηχητικοί χάρτες παρέχουν τη 
δυνατότητα να χαρτογραφηθεί η μεμονωμένη αλλά και συλλογική, προϊόν της φαντασίας αλλά 
και της μνήμης, αόρατη αλλά και φυσική, σχέση του ήχου με τον κόσμο αλλά και με τον εαυτό 
μας. Ο όρος «ενδιάμεσοι χώροι» (in-between-spaces) χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτές τις 
βιωματικές περιφέρειες (Anderson, 2015), ενώ οι ηχητικοί χάρτες μπορούν να τεκμηριώσουν μία 
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χαρτογράφηση του χώρου μέσω της ακρόασης υιοθετώντας μια πιο ευφάνταστη προσέγγιση προς 
την χαρτογράφηση. Παρότι οι ηχητικοί χάρτες μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας πληροφοριακός 
και διαδραστικός τρόπος διαμοίρασης των ακουστικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος 
χώρου, η χαρτογράφηση της ενσώματης εμπειρίας και της συλλογικής ακουστικής αντίληψης του 
περιβάλλοντος έχει ανάγκη μια περισσότερο δημιουργική και συνεργατική χαρτογράφηση. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι η παραδοσιακή χαρτογραφική απεικόνιση εκτοπίζει τον ήχο από την 
εμπειρία της ακρόασης και αποτυγχάνει να επανα-χαρτογραφήσει τους «ενδιάμεσους χώρους» 
της μνήμης και της καλλιτεχνικής έκφρασης (Ouzounian, 2014: 165).

Η επεξεργασία των ηχητικών δεδομένων και η σύνθεση του ήχου πάνω σε χαρτογραφικές 
πλατφόρμες μπορεί να περιγραφεί ως μια δημιουργική και πειραματική προσέγγιση ως προς την 
χαρτογράφηση, συγκρινόμενη με τους παραδοσιακούς τρόπους πλεγματικής αναπαράστασης. 
Πρόσφατες τεχνολογίες χαρτογράφησης όπως το Google Maps και Map Maker έχουν τεράστο 
αντίκτυπο στους τρόπους με τους οποίους οι ηχητικοί χάρτες αναπτύσσονται και γίνονται 
κατανοητοί. Ταυτόχρονα, συμφωνίες αδειοδότησης όπως το Creative Commons “ShareAlike”, 
επιτρέπουν στους χρήστες να μεταδίδουν και να επεξεργάζονται ελεύθερα διάφορα media για 
μη εμπορικούς σκοπούς, εφόσον τα διαπιστευτήρια αποδίδονται στην δημιουργό με τον τρόπο 
που αυτή έχει αποφασίσει. Έργα όπως το Radio Aporee (2006-) από τον Udo Noll και το Favour-
ite Sounds project (1998-) από τον Peter Cusack πολλαπλασιάζουν και επεκτείνουν την ιδέα του 
ηχοτοπίου ως φορέα μεταφοράς και διάδοσης πληροφορίας σε σχέση με το ακουστικό περιβάλλον 
με τρόπους που φέρουν διαφορετικές σημασίες και ενσωματώνουν τις εγγενείς εντάσεις της 
ακουστικής εμπειρίας. Αυτή η προσέγγιση έχει συμβάλλει καθοριστικά στην πρόσφατη διάδοση 
των ηχητικών χαρτών στο διαδίκτυο, δημιουργώντας από τη μία ένα πλαίσιο για την παραγωγή 
συλλογικών έργων ηχοτοπίου, και από την άλλη προτείνοντας εναλλακτικές προσεγγίσεις του 
αστικού ήχου που δεν αφορούν αποκλειστικά στo θόρυβο.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα διάφορα έργα που προτείνονται ως ηχητικοί χάρτες έχουν δεχθεί 
κριτική σχετικά με την αποτελεσματικότητα τους να αναπαριστούν τη σημασία και τα νοήματα που  
φέρει ο ήχος, καθώς και η έννοια του ηχητικού χάρτη έχει υπάρξει αντικείμενο διαβούλευσης. 
Αρκετοί θεωρούν την ίδια την έννοια του ηχητικού χάρτη ως σχήμα οξύμωρο και αναρωτιούνται 
πώς ένα εφήμερο, τριδιάστατο, δυναμικό και «χωρίς όρια» μέσο όπως ο ήχος συνδιαλέγεται ένα 
εργαλείο – το χάρτη - το οποίο έχει εξελιχθεί ιστορικά με δισδιάστατους και στατικούς όρους, 
και το οποίο γενικά έχει ως στόχο να θεσπίζει όρια (Ceraso, 2010). Άλλοι αντιλαμβάνονται τους 
ηχητικούς χάρτες ως έναν τρόπο επιβολής «εξουσίας» πάνω στον ήχο υποβαθμίζοντας τον σε ένα 
σύμβολο πάνω σε μια δισδιάστατη αναπαράσταση του χώρου (Waldock, 2011; Tschirhart, 2013). 
Αν στρέψουμε το ενδιαφέρον μας προς την ακουστική οικολογία και στην ακουσματική ακρόαση 
θα βρούμε μία χρήσιμη προσέγγιση στην απόπειρά μας για την κατανόηση του χώρου μέσω του 
ήχου: εδώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται αφενός στη διερεύνηση της σχέσης του ακροατή με τους 
ήχους του περιβάλλοντός του, και αφετέρου στις εμπειρικές ποιότητες και τις ιδιότητες των ίδιων 
των ήχων. Μέσω της συλλογής και της ανάλυσης των ηχογραφήσεων πεδίου, αναπτύσσοντας 
βάσεις δεδομένων και διεξάγοντας έρευνες εστίασης σε κοινά, μέσω παιδαγωγικών σεμιναρίων, 
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ασκήσεων ακρόασης, ηχητικών περιπάτων και συνθέσεων ηχοτοπίου, το πεδίο της ακουστικής 
οικολογίας επιχειρεί να «ανοίξει» τα αυτιά του ακροατή προς τον κόσμο προκειμένου να 
ευαισθητοποιήσει ως προς τις θετικές αλλά και τις επιζήμιες συνέπειες του ήχου. 

3. Μια εναλλακτική εξερεύνηση των αστικών κέντρων: ακουστικοί περίπατοι

Μια εναλλακτική προσέγγιση, την οποία συζητά η παρούσα ανακοίνωση, στρέφει το ενδιαφέρον 
στη χρήση του ήχου ως εργαλείο για επιστημονική και καλλιτεχνική εξερεύνηση, η οποία 
συμβάλλει στην κατανόηση της σχέσης μας με το ακουστικό περιβάλλον αλλά και με τον 
κόσμο γύρω μας. Η ιδέα αυτή, εμπνεόμενη από την ηχητική τέχνη, μας καλεί να ακούσουμε 
το ηχοτοπίο με ένα μουσικό αυτί και προσκαλεί συνεργάτες και χρήστες των ηχητικών χαρτών 
σε μία εμπειρία του αστικού ηχοτοπίου με αισθητικούς όρους. Αυτή την ιδέα ενσωματώνουν 
καλλιτεχνικές πρακτικές όπως το Her Long Black Hair (2004) της Janet Cardiff και το Electrical 
Walks (2004) της Christina Kubisch, έργα τα οποία προσκαλούν τα κοινά τους να ακροαστούν 
ενεργά τα ηχητικά τους περιβάλλοντα. Στο Her Long Black Hair, η Cardiff προσκαλεί τον ακροατή 
σε ένα μυστηριώδες ταξίδι μέσα στα μονοπάτια του Central Park, ανιχνεύοντας τα βήματα μιας 
αινιγματικής γυναίκας με σκουρόχρωμα μαλλιά τον 19ο αιώνα. Πρόκειται για μια πολύπλοκη 
αισθητηριακή εξερεύνηση της χωρικότητας, του χρόνου, του ήχου και της φυσικής παρουσίας, 
η οποία διαπλέκεται με γεγονότα και ήχους τόσο της πραγματικότητας όσο και της φαντασίας, 
στοιχεία της τοπικής ιστορίας, μουσικά αποσπάσματα από όπερα και γκόσπελ μουσική, καθώς και 
στοιχεία του περιβάλλοντος. Αυτός ο ηχητικός περίπατος δημιουργεί νέους συνδέσμους ανάμεσα 
στη φωνή της αφήγησης, τον ακροατή και τον φυσικό περιβάλλοντα χώρο τους. Με τα έργα 
της η Cardiff εξερευνεί πώς ο ήχος επηρεάζει τους τρόπους με τους οποίους αντιλαμβανόμασε 
τον κόσμο, και πώς, επιδρώντας πάνω στον ήχο μπορεί να επέλεθει μια δραστική αλλαγή στην 
αντιληπτική μας ικανότητα. 

Στα Electrical Walks, η Christina Kubisch οργανώνει μια σειρά δημόσιων περιπάτων με ειδικά 
ακουστικά τα οποία ενισχύουν και καθιστούν ακουστά διάφορα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η 
ηχητική παλέτα των ηλεκτρομαγνητικών θορύβων, η χροιά και η έντασή τους ποικίλουν από 
χώρο σε χώρο, αλλά έχουν ως κοινό το γεγονός ότι βρίσκονται παντού, ακόμη και κάπου που 
δεν θα το περίμενε κανείς: σε φωτιστικά συστήματα, αντικλεπτικούς συναγερμούς, κάμερες 
παρακολούθησης κυκλοφορίας, υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, κεραίες και ΑΤΜ, κτλ. Αυτοί 
οι ήχοι είναι πιο μουσικοί απ ό,τι κανείς θα περίμενε. Αποτελούνται από υψηλές και χαμηλές 
συχνότητες, ρυθμικες αλληλουχίες, και ομάδες σημάτων που δημιουργούνται από ηλεκτρικά 
πεδία που μοιάζουν να καλύπτονται από έναν αόρατο μανδύα, όντας ασύλληπτα αισθητά. Όταν 
αυτοί οι ήχοι γίνονται αντιληπτοί προσκαλούν τους ακροατές σε μια εναλλακτική εξερεύνηση 
των αστικών κέντρων, προσφέροντας μια διαφορετική αντίληψη της καθημερινότητας, καθώς ό,τι 
φαίνεται γίνεται αντιληπτό πλέον με διαφορετικούς όρους. Τίποτα δεν φαίνεται όπως ακούγεται 
και τίποτα δεν ακούγεται όπως φαίνεται.



4ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ήχος Θόρυβος Περιβάλλον», Μυτιλήνη, 3-6 Νοεμβρίου 2016

119

Οι καλλιτέχνες του ήχου δημιουργούν έργα για μεμονωμένους ακροατές εν κινήσει, όπως τοπο-
ειδικά (site-specific) έργα ηχητικής τέχνης με τη χρήση μέσων επικοινωνίας δι’εντoπισμού (loc-
ative media). Αυτά τα έργα απαιτούν ένα βαθμό αυτοβουλίας (agency) από την πλευρά του 
χρήστη-ακροατή ώστε να ολοκληρώσει τη σύνθεση. Ωστόσο, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό 
αυτών των χρηστών-ακροατών είναι η δυνατότητά τους για μια δυνητική συλλογικότητα: ενώ 
μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι οι συσκευές κινητής ακρόασης ως τέτοιες προσφέρουν μια 
κατακερματισμένη εμπειρία, το λογισμικό τους αντιθέτως παρέχει μια αφορμή για διασύνδεση. 
Το ζήτημα της συλλογικής αυτοβουλίας  (collective agency) γίνεται κατανοητό με την έννοια ότι 
η δράση είναι εμπρόθετη, υποκειμενική αλλά όχι υποχρεωτικά ατομική.  Σήμερα, η δυνατότητα 
για συλλογική αυτοβουλία εντοπίζεται στην grass-roots (λαϊκή) ανάπτυξη των τεχνολογιών των 
ψηφιακών επικοινωνιών και στη δυνατότητα των φορητών ψηφιακών συσκευών να «κουρδίζουν 
με ακρίβεια» (fine-tune) τις κοινωνικές, ατομικές και συλλογικές δομές (Coyne, 2009). Ο Coyne 
εισάγει τον όρο «διαμοιρασμένη αυτοβουλία» (distributed agency) υιοθετώντας την πρόταση ότι 
τα ανθρώπινα περιβάλλοντα περικλείουν ήδη δομές που ενισχύουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. 
Kαθώς ισχυρίζεται ότι η ανθρώπινη αντίληψη του χώρου είναι πολιτισμικά φορτισμένη, συμβάλλει 
στο λόγο περί του κλασικού διλήμματος δομής/δράσης (structure/agency) υποστηρίζοντας ότι ο 
χώρος «εκεί έξω» είναι ταυτόχρονα η πηγή αλλά και το μέσον για αυτοβουλία.  Στην περίπτωση 
των έργων που ζητούν την αισθητική τους ολοκλήρωση από τον χρήστη/ακροατή, η έννοια της 
αυτοβουλίας ισχυροποιείται ως διαμοιρασμένη, προϊόν κοινωνικών διεργασιών και «εκεί έξω». 

3.1. SoundTag: μια εφαρμογή διαδραστικού ηχητικού χάρτη

Οι δύο κύριες ιδέες της συλλογικής και διανεμημένης αυτοβουλίας, από τη μία η ιδιωτική και 
οικεία ακουστική εμπειρία, και από την άλλη τα ίχνη μιας κοινής, με την έννοια της δημόσιας 
ακουστικής εμπειρίας επηρεάζουν σημαντικά τα έργα των καλλιτεχνών του ήχου και αποτέλεσε 
την έμπνευση για το SoundTag,  μία ερευνητική-καλλιτεχνική προσέγγιση στα πλαίσια του 
προγράμματος Digital Media Studio Project, που αποτελεί μάθημα κορμού για τους μετατυχιακούς 
φοιτητές στα προγράμματα Digital Design Media και Sound Design, στο πανεπιστήμιο του 
Εδιμβούργου. Η κεντρική ιδέα αυτού του έργου ήταν οι εναλλακτικές μορφές αναπαράστασης 
της ακουστικής εμπειρίας, ιδιωτικής και συλλογικής, που ως αποτέλεσμα είχε τη δημιουργία ενός 
ηχητικού περιπάτου και μιας εφαρμογής διαδραστικού ηχητικού χάρτη. Για τα σκοπό αυτό οι 
φοιτητές ανέπτυξαν μια εφαρμογή διαδραστικού ηχητικού χάρτη σε πλασματικό επίπεδο (mock 
app). Αρχικά, οργάνωσαν στοχευμένους ηχητικούς περιπάτους, κάνοντας χρήση διαφορετικών 
μεθόδων ακρόασης (silent walk, deep listening walk, κ.τ.λ.) αλλά και ηχογράφησης (field record-
ings, electromagnetic recordings, κ.τ.λ.) 

Για τη σύνθεση του ηχητικού υλικού οι φοιτητές βασίστηκαν στις τέσσερεις συνθετικές αρχές για 
τη σύνθεση ηχοτοπίου του Barry Truax. Αυτές οι αρχές είναι: 

1. Διατήρηση της αναγνωρισιμότητας της πηγής του ηχητικού υλικού από τον ακροατή.

2. Επίκληση στη γνώση του ακροατή σχετικά με το περιβαλλοντικό και ψυχολογικό πλαίσιο της 
ακρόασης.
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3. Η γνώση του συνθέτη σχετικά με το περιβαλλοντικό και ψυχολογικό πλαίσιο επηρεάζει το 
σχήμα της σύνθεσης σε όλα τα επίπεδα.

4. Το έργο ενισχύει την κατανόησή μας για τον κόσμο και η επιρροή του μεταφέρεται και στις 
καθημερινές μας αντιληπτικές συνήθειες (Truax, 2000).

Για τη σύνθεση του ηχητικού περιπάτου επάνω στο χάρτη χρησιμοποιήθηκε το notours, ένα 
λογισμικό ανοιχτής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε από την καλλιτεχνική κολλεκτίβα Escoitar. 
Οι φοιτητές περπάτησαν, άκουσαν, ηχογράφησαν και χωρο-θέτησαν τους ήχους και τις συνθέσεις 
ηχοτοπίου δημιουργώντας έναν επαυξημένο και τεχνολογικά διαμεσολαβημένο ηχητικό 
περίπατο, ως μια εναλλακτική χαρτογράφηση του χώρου. Έναν εναλλακτικό τρόπο περιήγησης 
στο φυσικό χώρο – δημιουργώντας έτσι έναν υβριδικό χώρο στον οποίο η πρόσβαση γίνεται 
μέσω του περπατήματος και της ακρόασης. Οι συνθέσεις ηχοτοπίου και οι ηχογραφήσεις πεδίου 
συμπλέκονται με το φυσικό περιβάλλον του χρήστη, δίνοντας φωνή στα κτήρια, τους δρόμους 
και τους ανθρώπους που κατοικούν στο χώρο. Ταυτόχρονα, ο ήχος έρχεται στο προσκήνιο της 
εμπειρίας και οι μνήμες, οι διαδρομές και οι ρουτίνες καθίστανται ακουστές. 

Στο κομμάτι που αφορά στην εφαρμογή διαδραστικού ηχητικού χάρτη, η πλασματική εφαρμογή 
με το όνομα SoundTag, αποτελεί μια πρωτότυπη εφαρμογή υπολογιστή και φορητής ψηφιακής 
συσκευής (τηλέφωνο/ταμπλέτα), όπου ο ηχητικός χάρτης δημιουργείται συλλογικά από τους 
χρήστες μέσω των δυνατοτήτων για διαμοίραση, συλλογή και επεξεργασία του ηχητικού υλικού. 
Η ανάπτυξη της εφαρμογής διαδραστικού ηχητικού χάρτη έγινε με το λογισμικό και τη γλώσσα 
προγραμματισμού Processing. Οι χρήστες μπορούν να ηχογραφούν ήχους και να τους «επι-
θέτουν» στο χάρτη με βάση τη γεωγραφική τους τοποθεσία (GPS), να τους ακούνε και να τους 
ανασυνθέτουν (remix) επάνω στο χάρτη. Επίσης μπορούν να επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων και 
με τους άλλους χρήστες της εφαρμογής. 

Η βασική αρχή της πρωτότυπης εφαρμογής είναι η δημιουργία συλλογικών εμπειριών που 
βασίζονται στον ήχο και στην τεχνολογία γεω-θέτησης (GPS) – όπου η «κινητότητα» (Talianni, 
Charitos, 2013) λειτουργεί ως το συνθετικό εργαλείο. Ο όρος ‘tag’ προέρχεται από την κουλτούρα 
του graffiti και αφορά στα σύμβολα ή αρχικά που αφήνει ο δημιουργός. Η εμπειρία του tagging 
μεταφράζεται στο SoundTag στη μορφή του «επί-θεσης» του ήχου (drop function) στο χάρτη με 
βάση τη γεωγραφική θέση του χρήστη, με έναν παρόμοιο τρόπο που το «tagging» γίνεται σε ένα 
φυσικό τοίχο. Δυνητικά το SoundTag είναι για την ηχητική κουλτούρα ό,τι είναι το Instagram για 
την οπτική κουλτούρα: ένας τρόπος διαμοίρασης εμπειριών με βάση τον ήχο. 

Καθώς οι χρήστες συνεισφέρουν με ήχους στο χάρτη, μικρά οικοσυστήματα αναπτύσσονται 
τα οποία μετατοπίζουν το ενδιαφέρον από το οπτικό στο ηχητικό πεδίο και με τη σειρά τους 
προσκαλούν τους χρήστες να επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία του χώρου μέσω κοινωνικών 
και παιγνιωδών ηχητικών αλληλεπιδράσεων. Δυνητικά, το συλλογικό αποτέλεσμα της χρήσης 
της εφαρμογής μπορεί να επεκτείνει τα όρια των ηχητικών χαρτών. Δίνεται η δυνατότητα στους 
χρήστες να χαρτογραφήσουν τη σχέση τους μεταξύ του ήχου και του χώρου και να επικοινωνήσουν 
και να μοιραστούν αυτούς τους συσχετισμούς επιτυγχάνοντας έτσι μια εμπειρία ακρόασης η οποία 
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είναι ταυτόχρονα συλλογική και διαμοιρασμένη. Το τελικό προϊόν δεν είναι ένας ηχητικός χάρτης, 
παρά ένας χάρτης της ακρόασης.

4. Συμπεράσματα και προεκτάσεις

Εν κατακλείδι, οι ακουστικές μας πρακτικές οριοθετούνται μέσα από τις σύγχρονες τεχνολογικές 
εξελίξεις. Έργα ηχητικής τέχνης όπως οι εγκαταστάσεις, οι τοπο-ειδικοί ηχητικοί περίπατοι και οι 
ηχητικοί χάρτες έχουν επηρεάσει σημαντικά τους τρόπους με τους οποίους συντελείται η ακρόαση 
στον αστικό δημόσιο χώρο. Οι καλλιτέχνες του ήχου επιχειρούν να εμπνεύσουν τους χρήστες/
ακροατές, να συμμετάσχουν στην αισθητική ολοκλήρωση του έργου. Παράλληλα με το δίπολο 
της εξατομίκευσης – συμμετοχικότητας, η κινητότητα και η εικονική θέση αποτελούν καθοριστικές 
πτυχές της ακρόασης. Οι τεχνολογικοί πόροι, η κινητότητα και οι πτυχές της εξατομίκευσης, και της 
από- και επανα- σύνδεσης στις εμπειρίες διαμοιρασμένης ακρόασης, έχουν επηρεάσει με τη σειρά 
τους και την καλλιτεχνική παραγωγή στο πεδίο της ηχητικής τέχνης. Η εφαρμογή διαδραστικού 
χάρτη SoundTag ως ιδέα και πρωτότυπο (prototype) αντιλαμβάνεται τη διάδραση μεταξύ χρηστών, 
ήχων και χάρτη σε συνάρτηση με τους προβληματισμούς που τέθηκαν παραπάνω ως προς το πού 
επιτυγχάνουν και πού αποτυγχάνουν οι ηχητικοί χάρτες και πώς μεταβάλλουν τους τρόπους με 
τους οποίους αλληλεπιδρούμε με το ηχητικό περιβάλλον και ειδικά με το αστικό ηχοτοπίο. 

Η παρούσα ανακοίνωση κατέδειξε ότι ο ήχος και η χαρτογραφία, αν και έννοιες φαινομενικά 
ασύμβατες, μπορούν να εισέλθουν σε έναν δημιουργικό διάλογο που θα επαναπροσδιορίσει την 
κατανόηση της έννοιας του ηχοτοπίου. Τα έργα που συζητήθηκαν, εκτός από την αισθητική τους 
αξία, μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπλέκονται σε πρακτικές παραγωγής του χώρου, αναπτύσσοντας 
συμμετοχικές διαδικασίες και τρόπους με τους οποίους η ηχητική σχεδίαση διαμορφώνει τις 
εμπειρίες μας της καθημερινότητας (everyday life). Τα τοπο-ειδικά (site-specific) έργα ηχητικής 
τέχνης αντηχούν μια κοινωνικά προσανατολισμένη πρακτική που αναδεικνύει τους κοινούς 
συσχετισμούς ανάμεσα στη μουσική, τον ήχο και το χώρο, αλλά και τις δημιουργικές δυνατότητες 
που προκύπτουν από το συνδυασμό της μουσικολογικής και ηχητικής έρευνας από τη μία μεριά, 
με την έρευνα πάνω σε χωρικές και κοινωνικές διεργασίες από την άλλη. 

Οι ακουστικοί περίπατοι και οι ηχητικοί χάρτες, «συν-παράγουν» το χώρο αναπτύσσοντας 
συμμετοχικές διαδικασίες που επιτρέπουν τη συνεκτίμηση των κοινωνικών εκφράσεων, 
ενώ η ακουστική σχεδίαση διαμορφώνει τις εμπειρίες μας από την καθημερινή ζωή και την 
ηχητική ταυτότητα της πόλης. Η διερεύνηση αυτής της αλληλεπίδρασης αποτελεί ευκαιρία να 
παρουσιαστούν οι τρόποι με τους οποίους τα κοινά και η χωρικότητα επηρεάζουν τη δομή και το 
περιεχόμενο των έργων ηχητικής τέχνης στο δημόσιο χώρο, τί είδους χωρικότητες (spatialities) και 
κοινωνικότητες (socialities) παράγονται μέσω της τέχνης και πώς διερευνώνται και ερμηνεύονται 
οι καλλιτεχνικές ακουστικές εμπειρίες στον αστικό δημόσιο χώρο. Τέτοια έργα τέχνης δεν γίνονται 
αντιληπτά μόνο ως αισθητικές εγκαταστάσεις, αλλά ως συναρμολογήματα (assemblages)  που 
συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτιστική εξέλιξη των πόλεων. Η εστίαση στον ήχο ως εργαλείο 
ή τακτική για συλλογική και διανεμημένη δράση και ως τρόπο για τη «συν-παραγωγή» χωρικής 
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γνώσης θα συμβάλει στον διάλογο σχετικά με το ρόλο των καλλιτεχνών, των ερευνητών και 
των κοινών, καθώς και τον ρόλο των τεχνολογιών στη δημιουργία μιας μη μουσικοποιημένης, 
χρονικής, χωρικής και ενσώματης (embodied) αισθητικής εμπειρίας του περιβάλλοντος. 
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Περίληψη

Η αποτύπωση του ηχοτοπίου μίας ορισμένης γεωγραφικής περιοχής μέσω των συστημάτων ψηφιακής 
χαρτογράφησης, αποτελεί αναπτυσσόμενη πρακτική με ποικίλες εφαρμογές σε διάφορους τομείς 
έρευνας και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η παρούσα μελέτη εξετάζει την εφαρμογή της πρακτικής 
της χαρτογράφησης ήχων στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και πολιτιστικού προγράμματος Sound 
of Kythera. To εν λόγω πρόγραμμα είχε ως στόχο την δημιουργία μιας πλατφόρμας ηχοχάρτη των 
Κυθήρων στην οποία συνυπάρχουν ήχοι, εικόνα, καθώς και ερμηνευτικό κείμενο πολιτισμικής 
ανάλυσης των ήχων, από μια ομάδα νέων ηλικίας 15-17 ετών. Το αντικείμενο ανάλυσης της έρευνας 
είναι διττό. Σε πρώτη φάση, εξετάζεται το εκπαιδευτικό μοντέλο το οποίο εφαρμόστηκε για την 
εμπέδωση και ανάπτυξη της ομάδας νέων που θα δημιουργούσε τον ηχοχάρτη: ένα πρότυπο μοντέλο 
που αντλεί στοιχεία από τις παιδαγωγικές κατευθυντήριες ακουστικής εκπαίδευσης του R.M. Schafer, 
τις αρχές της ‘ενεργής εκπαίδευσης’ και του συμμετοχικού σχεδιασμού. Σε δεύτερη φάση, εξετάζεται 
η μεθοδολογία της πολιτισμικής ανάλυσης που δόθηκε στους συμμετέχοντες προκειμένου να 
δημιουργήσουν τα ερμηνευτικά κείμενα του ηχοχάρτη. Η παρούσα μελέτη καταλήγει πως η πρακτική 
της ηχο-χαρτογράφησης μπορεί να αποτελέσει σπουδαίο εργαλείο αλλά και αποτέλεσμα μιας εκ 
βαθέως εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παράλληλα, αναδεικνύει ότι η πλατφόρμα του ηχοχάρτη, με τη 
δυνητικά ατέρμονη δυνατότητά της να ενσωματώνει πολυμεσικά στοιχεία, μπορεί να φιλοξενήσει 
αποτελεσματικά κειμενικές ερμηνείες ήχων, συνθέσεων ηχοτοπίων και προφορικών ιστοριών.
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1. Εισαγωγή

1.1. Περί χαρτογραφίας

1.1.1. Από την παραδοσιακή χαρτογραφία στην ψηφιακή χαρτογράφηση

H χαρτογραφία αποτελεί πρακτική που συνοδεύει την εξέλιξη των ανθρώπινων πολιτισμών εδώ 
και χιλιάδες χρόνια. Η ανάγκη κατανόησης και εποπτείας του γεωγραφικού χώρου οδήγησε 
από πολύ νωρίς τους ανθρώπους στην δημιουργία χαρτών, με το πρώτο διασωθέν δείγμα να 
χρονολογείται στα 16.500 π.Χ1.  Η πρακτική της χαρτογράφησης εξελίχθηκε σημαντικά με το 
πέρασμα αιώνων και την εξέλιξη των σχετικών τεχνολογιών, φτάνοντας εν τέλει, στο 2005 και την 
δημοσιοποίηση της πρώτης έκδοσης ψηφιακών χαρτών Google Maps και Google Earth. 

Οι χάρτες στην ψηφιακή εποχή έχουν εύρος, δυνατότητες και δημοφιλία πέρα από κάθε 
προηγούμενο. Σύμφωνα με τον Caquard (2013: 139) τα τελευταία χρόνια, οι ψηφιακοί χάρτες 
αποτελούν την βασικότερη πλατφόρμα πρόσβασης στην πληροφορία στο ίντερνετ. Το GeoWeb, 
όπως ονομάζεται πλέον το σύνολο των δικτύων γεωγραφικών και γεωχωρικών συστημάτων, 
έχει δημιουργήσει μία νέα γενιά συστημάτων που επιτρέπουν στον χρήστη να δημιουργεί, να 
επεξεργάζεται και να κοινοποιεί προσωπικούς χάρτες, να εξερευνά τις μεταβολές συγκεκριμένων 
περιοχών σε χωροχρονικό διηνεκές και να αλληλεπιδρά ψηφιακά με το δομημένο και αδόμητο 
περιβάλλον, προσδίδοντας νόημα και πολυμεσικό περιεχόμενο σε συγκεκριμένες τοποθεσίες 
(Kallimopoulou et al., 2013).

1.1.2. Προς μια προσωπική χαρτογραφία

Παρά το γεγονός ότι μια από τις βασικές επιδιώξεις των χαρτογράφων υπήρξε η ακριβής 

μαθηματική και επιστημονική αναπαράσταση του κόσμου, κάτι τέτοιο αποδείχθηκε αδύνατο. Οι 

χάρτες στην προσπάθειά τους να αποδώσουν σε δισδιάστατη επιφάνεια, με μαθηματικά μέσα, 

πληροφορία τόσο ετερογενή και πλούσια, όσο αυτή που ενέχει η γεωγραφική αναπαράσταση 

του κόσμου, αναγκάζονται να πουν πολλά μικρά ‘αθώα ψέματα’ (Monmonier, 1996: 25). Η 

εγγενής αυτή αδυναμία των χαρτών να αποδώσουν την πραγματικότητα στάθηκε αφορμή να 

αναγνωριστεί σε αυτούς μια νέα προοπτική: η δυνατότητα να αναλυθούν ως παρακαταθήκη 

μνήμης, συναισθημάτων και προσωπικών ιστοριών της ανθρωπότητας.

Οι χάρτες μπορούν να ιδωθούν ως ένα ‘ανοιχτό πλαίσιο όπου όλων των ειδών οι πληροφορίες 

θα μπορούσαν να τοποθετηθούν […] με τρόπο όχι απαραίτητα διαφορετικό από ένα χρονικό ή 

μία αφήγηση’ (Harvey 1991:19). Αφηγήσεις τέτοιων ποιοτήτων μπορεί κανείς να εντοπίσει σε 

διάφορα χαρτογραφικά εγχειρήματα, με εξέχων παράδειγμα, το ‘Carte de Tendre’ (την Χάρτα 

της Ευαισθησίας’) (1654), σύλληψη της Γαλλίδας συγγραφέως Madeleine de Scudéry. O εν λόγω 

1 Πρόκειται για τα σημάδια στο σπήλαιο της Λασκώ που εικάζεται πως αποδίδουν γραφικά αστερισμούς όπως των 
Πλειάδων και το Καλοκαιρινό Τρίγωνο.
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χάρτης αποκρυπτογραφούσε την φανταστική γεωγραφία της χώρας που λεγόταν ‘Τρυφερότητα’ 

και βοηθούσε τον αναγνώστη να περιηγηθεί σε αυτή με οδηγό το συναίσθημα, την μνήμη 

και το προσωπικό βίωμα (Neumark, 2015). Τρεις αιώνες μετά, οι ίδιες ποιότητες καθιέρωσαν 

τον τομέα της ψυχογεωγραφίας2, ο οποίος έθετε μια ξεκάθαρη στροφή από την ‘αναλυτική-

επιστημονική γνώση’ της γεωγραφίας, προς μία ‘μαλακή’, ‘συναισθηματική’ χαρτογραφία 

(Bruno, 2002), στο πλαίσιο της οποίας το προσωπικό βίωμα αντανακλούσε, αναδομούσε και 

παραμόρφωνε το γεωγραφικό τοπίο. Στην ουσία έχουμε να κάνουμε με μία επιστροφή: από 

τους Μεσαιωνικούς χάρτες που διηγούνταν την διαδρομή/ταξίδι ενός υποκειμένου σε άγνωστους 

τόπους, ακολούθησε το πέρασμα στην εναέρια προοπτική του χάρτη (‘το μάτι του Θεού’) όπου 

το υποκείμενο εξαφανίστηκε από το πλάνο, για να επιστρέψουμε μέσω της ‘συναισθηματικής’ 

χαρτογραφίας στην επανατοποθέτηση του υποκειμένου και της αφήγησης στο κέντρο της 

χαρτογραφικής σύνθεσης (De Certeau, 1984).

1.1.3. Εισαγωγή στην ηχο-χαρτογράφηση

O όρος ηχο-χαρτογράφηση (sound mapping) αποδίδεται στον R.M. Schafer και έχει τις απαρχές 

του στο πρόγραμμα World Soundscape Project (WSP), στο πλαίσιο του οποίου δοκιμάστηκε για 

πρώτη φορά η συστηματική μελέτη και απόδοση με μορφή γραφικών αναπαραστάσεων του 

ηχοτοπίου (Schafer, 1977). Ο ψηφιακός ηχοχάρτης είναι μια πλατφόρμα που ενσωματώνει σε 

ηλεκτρονικούς χάρτες πολυμέσα με αναφορά σε ήχους ή περιγραφές ήχων3 μιας συγκεκριμένης 

γεωγραφικής περιοχής. Ανάλογα με τις ιδιότητες τους οι ηχοχάρτες μπορούν να ταξινομηθούν 

ποικιλοτρόπως. Ενδεικτικά ένας ηχοχάρτης μπορεί να έχει μια ή περισσότερες από τις παρακάτω 

ιδιότητες: 

•	 Δυνατότητα ανταπόκρισης του χάρτη στις εντολές του χρήστη (διαδραστικός χάρτης).

•	 Δυνατότητα του χρήστη να προσθέσει, να τροποποιήσει ή να μοιραστεί το περιεχόμενο 

(χάρτες ως κοινωνικά δίκτυα).

•	 Δυνατότητα του χρήστη να επηρεάσει το περιεχόμενο με βάση την γεωγραφική του θέση 

(χάρτης ως μέσο επικοινωνίας δι’ εντοπισμού).

•	 Δυνατότητα αναπαραγωγής περιεχομένου ζωντανά από μια τοποθεσία, αντί, δηλαδή, της 

αναπαραγωγής προ-ηχογραφημένου υλικού (live maps).

Η πρακτική της ηχο-χαρτογράφησης θα μπορούσε να τοποθετηθεί στο μεταίχμιο μεταξύ της 

2  Καθ’ ορισμόν, «η μελέτη  των συγκεκριμένων κανόνων και επιρροών του γεωγραφικού περιβάλλοντος (συνειδητά 
οργανωμένων ή όχι) πάνω στα συναισθήματα και την συμπεριφορά των ατόμων» Debord (1967)

3  Όπως για παράδειγμα, σε χάρτες που αποδίδουν ήχους που έχουν πια χαθεί, π.χ. London Sound Survey (<http://
www.soundsurvey.org.uk/index.php/survey/historical>)
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‘αναλυτικής-επιστημονικής’ και της ‘προσωπικής’ χαρτογραφίας. Δανειζόμενη τις τεχνολογίες, 

τις μεθόδους και την ευρύτερη φιλοσοφία της ψηφιακής χαρτογράφησης, αλλά την ίδια στιγμή 

κοινωνούσα του ήχου ως προσωπικό βίωμα και διαμορφωτή της ‘αίσθησης του τόπου’ (sense 

of place), η ηχο-χαρτογράφηση υπηρετεί κατά περίπτωση και τις δύο τάσεις και σε κάποιες 

περιπτώσεις τις συνδυάζει επιλεκτικά. Στην περίπτωση της παρούσας μελέτης, ο ηχοχάρτης του 

Sound of Kythera, προβαίνει σε μια αναλυτική-επιστημονική προσέγγιση (ως προς την δομή 

του χάρτη και τα μεταδεδομένα), στην οποία, ωστόσο, ενσωματώνει στοιχεία προσωπικών και 

συλλογικών βιωμάτων και εμπειρίας (κυρίως μέσω της ερμηνευτικής ανάλυσης των ήχων που 

περιλαμβάνει αλλά και των ηχητικών αντιστίξεων, των ηχοσυνθέσεων και των ήχων προφορικής 

ιστορίας).

1.2. Πολιτισμική πρόσληψη της αισθητηριακής εμπειρίας και τρόποι μεταγραφής 
της

Σύμφωνα με τη θεωρητικό Emily Thompson, το ηχοτοπίο είναι ένα ακουστικό ή ωτικό τοπίο με 
διττό χαρακτήρα (Thompson, 2002: 1). Από τη μία πλευρά είναι ένας φυσικός χώρος, ενώ από 
την άλλη είναι ένας τρόπος αντίληψης του φυσικού αυτού περιβάλλοντος. Ο τρόπος αντίληψης 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις προσλαμβάνουσες και τα πολιτισμικά δεδομένα τα οποία 
φέρει ο αντιλαμβανόμενος το τοπίο αυτό (Berger, 1973: 8). Το ηχοτοπίο, είτε δημιουργείται 
από τον άνθρωπο, είτε απλά τον περιβάλλει, συχνά μελετάται ανθρωποκεντρικά έχοντας ως 
αφετηρία την αισθητηριακή εμπειρία. Με την προσέγγιση αυτή, η ακουστική οικολογία συνδέεται 
με την πολιτισμική θεωρία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ηχητικής πρόσληψης και (απo)
κωδικοποίησης των ηχητικών ερεθισμάτων και εμπειριών.

Πριν αναφερθούμε στους τρόπους μεταγραφής ηχοτοπίων ως υποσύνολο της πρόσληψης 
και (απο)κωδικοποίησης των, θα πρέπει να προσδιορίσουμε τη σχέση των αισθητηριακών 
μηχανισμών (sensorium) και του πολιτισμού. Διαφορετικοί πολιτισμοί ορίζουν τις αισθήσεις 
διαφορετικά. Στην αφρικανική γλώσσα Χάουσα υπάρχουν μόλις δύο αισθήσεις (Ritchie, 1991). 
Οι Τζαβανέζοι έχουν πέντε αισθήσεις (όραση, ακοή, ομιλία, όσφρηση, αφή) (Dundes, 1980: 
92). Στο Περού αναγνωρίζεται η ύπαρξη μιας έκτης αίσθησης με παραισθησιογόνα αφετηρία, η 
οποία συνδυάζει χαρακτηριστικά της ενόρασης και της διορατικότητας (Sharon, 1978: 117). Οι 
αισθήσεις, μάλιστα, αξιολογούνται πολιτισμικά με κάποιες να προτάσσονται έναντι των άλλων. 
Οι Ίνουιτ παρ’ ότι αντιλαμβάνονται την πρακτική σημασία της όρασης για το κυνήγι, θεωρούν 
την ακοή και την ομιλία/γλώσσα ως ανώτερες σε συμβολικό επίπεδο (Carpenter, 1973: 33, 43). 

Η διάκριση των αισθήσεων και η σημασία που δίνεται σε κάποιες έναντι των άλλων συνεπάγεται 
πρώτα από όλα διαφορετική αισθητηριακή εμπειρία και έπειτα, σε επίπεδο καταγραφής, 
διαφορετική αφήγηση. Στις αφηγήσεις, είτε προφορικές, είτε καταγεγραμμένες, οι εμπειρίες, 
οι μυθοπλασίες ή τα γεγονότα προβάλλονται και αποτυπώνονται με διαφορετικό τρόπο 
επηρεαζόμενα από την αισθητηριακή ταξινόμηση που φέρει ο εκάστοτε αφηγητής. Σε άλλες 
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αφηγήσεις θα βρούμε τις αισθήσεις να πλαισιώνουν την εμπειρία και σε άλλες να είναι η 
εμπειρία αυτή καθαυτή. Προερχόμενοι από τον κυρίαρχα οπτικοκεντρικό Δυτικό πολιτισμό 
που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ηχητικής άσκησης και εξοικείωσης (Chion, 2012: 52), συχνά 
παραβλέπουμε την αντίληψη του ηχοτοπίου ή και βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση ως προς την 
περιγραφή της ακουστικής εμπειρίας και των επιμέρους ήχων. Μάλιστα οι McLuhan και Powers 
(1986: 38) υποστήριξαν, ότι η υπερβολική εξάρτηση του δυτικού πολιτισμού από τα οπτικά 
ερεθίσματα έχει δημιουργήσει μια πιο γραμμική αντίληψη του κόσμου. 

Για τη μεταγραφή των αισθητηριακών εμπειριών μέχρι σήμερα ακολουθούνται από τους 
πολιτισμικούς ανθρωπολόγους και ερευνητές οι εξής βασικές κατευθύνσεις: η αυστηρή τεχνική 
προσέγγιση (Easton et al., 2000; Bryman, 2001), σύμφωνα με την οποία οι μελετητές πρέπει «να 
καταγράφουν τα πάντα και με ορθό τρόπο» (Atkinson, 1998; Sunstein and Chiseri-Strater, 2007) 
και η προσέγγιση που αφικνείται από τους Clifford and Marcus (1986) που θέτει τον προβληματισμό 
της προσεκτικής καταγραφής της κουλτούρας. Η προσοχή που απαιτείται, αναφέρεται στη 
συνειδητοποίηση εκ μέρους του ερευνητή του γεγονότος, ότι η επιλογή του τρόπου καταγραφής/
μεταγραφής, καθώς και το ίδιο το αποτέλεσμα αυτής συνεπάγεται την άσκηση εξουσίας εκ μέρους 
του ερευνητή, ή ως μια κοινωνική πρακτική κατά τον τρόπο που το αντιλαμβάνεται η Cécile 
Vigouroux (2007). Μια πιο σύγχρονη προσέγγιση (O’Dell & Willim, 2013: 320-324), η οποία 
στοχεύει στην ανανέωση της εθνογραφικής μεθοδολογίας, προτείνει τον συνδυασμό των μέσων 
δίνοντας παραδείγματα από σκίτσα, κινούμενα σχέδια και σκαριφήματα. Προέκταση αυτής της 
προσέγγισης είναι η μεταγραφή των ήχων με κειμενικά (πχ. κείμενα πολιτισμικής ανάλυσης) και 

εξωκειμενικά στοιχεία, όπως τοποθέτησή τους σε χάρτη με επεξηγηματικές ή συνειρμικές εικόνες. 

2. Παρουσίαση του προγράμματος Sound of Kythera

Το Sound of Kythera της ομάδας NACUSSO (Natural Cultural Soundscape and Storytelling 
Organisation) είναι ένα εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πρόγραμμα που έλαβε χώρα την περίοδο 
2015-2016 στα Κύθηρα. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με μια ομάδα νέων 15-17 ετών από 
το νησί, με σκοπό την συν-σχεδίαση και υλοποίηση ενός διαδραστικού ηχοχάρτη των Κυθήρων. 
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας η ομάδα νέων παρακολούθησε σειρά εκπαιδευτικών 
εργαστηρίων και συναντήσεων συμμετοχικού σχεδιασμού και εργάστηκε στο πεδίο και στο 
εργαστήριο υπό την επίβλεψη τεχνικών και ακαδημαϊκών συνεργατών του προγράμματος. Από 
την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο του πολιτιστικού εγχειρήματος του προγράμματος, ο ηχοχάρτης 
σχεδιάστηκε έτσι ώστε να λειτουργεί ως μια πολυμεσική πλατφόρμα που διαμεσολαβεί 
περιηγήσεις βασισμένες στην εμπειρία και αναδεικνύουν ιδιαίτερα πολιτιστικά, ιστορικά και 
κοινωνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τόπου. Στο τέλος των εργασιών, η ομάδα παρέδωσε 
μια εφαρμογή ηχοχάρτη προσβάσιμη ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του προγράμματος καθώς 
και μέσω μιας εγκατάστασης πολυμέσων στο αεροδρόμιο των Κυθήρων.

Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η συνολική εμπλοκή της ομάδας νέων στην δημιουργία 
του ηχητικού χάρτη. Μέσα από αυτή την δημιουργική διαδικασία ο βασικός στόχος παρέμενε 
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η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, η καλλιέργεια της αυτοπεποίθησής τους, η ανάπτυξη 
ικανοτήτων και γνώσεων και εν τέλει η δημιουργία μιας ομάδας ενεργών πολιτών που θα 
μπορούσε να χρησιμοποιήσει την δυναμική αυτής της δράσης προκειμένου να πάρει πολύτιμες 
πρωτοβουλίες για τον τόπο της στο μέλλον. Σε δεύτερο επίπεδο, το πρόγραμμα είχε ως στόχο 
την ανάδειξη του συγκεκριμένου τόπου μέσα από τα ηχοτοπία, τους θρύλους και τις ιστορίες, τις 
προσωπικές μαρτυρίες και την αίσθηση του τόπου, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στους κατοίκους 
της.

3. Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής διαδικασίας

3.1. Μη-τυπική εκπαίδευση (non-formal education)

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποτέλεσαν από πολύ νωρίς βασική συνιστώσα του ερευνητικού 

κλάδου της ακουστικής οικολογίας. Ήδη από το 1967, με το βιβλίο ‘Ear Cleaning: Notes for an 

experiential music course’, ο Schafer είχε δώσει τις πρώτες κατευθυντήριες για μια ακουστική 

εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, οδηγίες που εφάρμοσε πρακτικά και στο πρόγραμμα Five 

Villages (Schafer, 1977) με σχολικά ερωτηματολόγια, ακουστικούς περιπάτους και άλλα ακουστικά 

γυμνάσματα. Μέχρι σήμερα προγράμματα σε όλο τον κόσμο προάγουν την ακουστική οικολογία 

με εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που συχνά περιλαμβάνουν δράσεις ηχογράφησης και τοποθέτησης 

ήχων σε πλατφόρμες ψηφιακής χαρτογράφησης ή αρχειοθέτησης. Σε πολλές περιπτώσεις τα 

προγράμματα αυτά απευθύνονται σε ενήλικους και μέλη κοινοτήτων (Fogli and Giaccardi, 2007; 

Järviluoma et al., 2009), άλλες φορές σε φοιτητές μουσικών ή άλλων σπουδών τεχνολογίας του 

ήχου (Collins and Kapralos, 2014; Maragkos et al., 2015) και σε άλλες περιπτώσεις σε μαθητές 

σχολικής ηλικίας (όπως για παράδειγμα τα εκπαιδευτικά προγράμματα Inukjuak Sound Map και 

Zugvögel – Landkunstleben e.V.).

Στην περίπτωση του Sound of Kythera η εκπαιδευτική μεθοδολογία έχει ως κεντρικό άξονα την 

ακουστική εκπαίδευση του Schafer, σε δυναμική αλληλεπίδραση με τις αρχές του συμμετοχικού 

σχεδιασμού και της ενεργής μάθησης. Με τον όρο ενεργή μάθηση αναφερόμαστε σε ένα 

ευρύτερο σύστημα παιδαγωγικών αξιών που απαντάται συνήθως στη βιβλιογραφία ως ‘κριτική 

εκπαίδευση’ ή ‘μη-τυπική εκπαίδευση’. Το σύστημα αυτό υποστηρίζει τη μάθηση ως μια 

συμμετοχική, δημοκρατική διαδικασία, η οποία σχεδιάζεται παιδοκεντρικά και ανταποκρίνεται 

στους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μαθαίνει το κάθε άτομο (Hooks, 1994; Felder 

& Silverman, 1988). Η μη-τυπική εκπαίδευση, υποστηρίζει την αντιμετώπιση των μαθητών ως 

ισότιμα στελέχη στην διαδικασία της μάθησης, στην οποία ο εκπαιδευτικός παίρνει τον ρόλο 

του εμψυχωτή, του διαμεσολαβητή, δηλαδή, σε μια πορεία ανακάλυψης της γνώσης. Στο 

πλαίσιο αυτό, η μη-τυπική εκπαίδευση δίνει έμφαση στην μάθηση έξω από την τάξη, την λήψη 

πρωτοβουλιών, την πράξη έναντι της θεωρίας, καθώς και τον πειραματισμό με διαφορετικές 

τεχνικές και μεθόδους (Council of Europe, 2007).
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Βασισμένα στις παραπάνω αρχές, πραγματοποιήθηκαν οκτώ εργαστήρια (ακουστικής οικολογίας, 

σχεδιασμού ηχοπεριπάτου, δημιουργικής αφήγησης, πολιτισμικής ερμηνείας, προφορικής 

ιστορίας, ηχογράφησης πεδίου, επεξεργασίας ήχου και κατασκευής μικροφώνων). Τα 

εργαστήρια αυτά είχαν ως στόχο να εξοικειώσουν την ομάδα νέων με τις βασικές κατευθύνσεις 

του προγράμματος, να ενισχύσουν δεξιότητες της ομάδας (τεχνικές, ερευνητικές, συνεργατικές, 

κοινωνικές και άλλες), και να δημιουργήσουν μία κοινή βάση, πάνω στην οποία θα 

πραγματοποιούταν ο συμμετοχικός σχεδιασμός του πολιτιστικού εγχειρήματος.

3.2. Συμμετοχικός Σχεδιασμός

Η συμμετοχή των νέων στον πολιτισμό και την εκπαίδευση, με τρόπο άμεσο και επιδραστικό ως 

προς την λήψη αποφάσεων, αποτελεί βασικό άξονα της δημοκρατικής εκπαίδευσης. Παρά το 

γεγονός ότι πολλές φορές η έννοια της συμμετοχικότητας παρερμηνεύεται, χρησιμοποιείται ως 

πρόφαση, αποκλίνει του στόχου της ή αποτυγχάνει (Bovill, 2013; Lynch, 2011), δεν μπορεί κανείς 

να παραβλέψει τα σημαντικά οφέλη της διαδικασίας στους συμμετέχοντες, όπως η καλύτερη 

κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού και η ενδυνάμωση σημαντικών δεξιοτήτων (π.χ. ανάληψη 

ευθύνης και πρωτοβουλιών, το πνεύμα συνεργασίας και δημοκρατίας και η ανθεκτικότητά στο 

σχολικό περιβάλλον) (Kοnings et al., 2013). 

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα Sound of Kythera επιδίωξε να δώσει στην ομάδα νέων την 

αρμοδιότητα να συνδιαμορφώσουν τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα του προγράμματος 

και πιο συγκεκριμένα του πολιτιστικού εγχειρήματος (ηχοχάρτης). Για την πιο αποτελεσματική 

λειτουργία της ομάδας,  κρίθηκε κατάλληλη η προσαρμοσμένη χρήση της μεθόδου Συμμετοχικών 

Μοντέλων (participatory models). Η συγκεκριμένη μέθοδος συμμετοχικού σχεδιασμού προτείνει 

Εικόνες 1, 2: Στιγμιότυπα από τα εργαστήρια ηχογράφησης πεδίου και προφορικής ιστορίας
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την δημιουργία μικρών ομάδων – κέντρων λήψης αποφάσεων, οι οποίες αναλαμβάνουν 

τη διαμόρφωση επιμέρους τομέων του προγράμματος, μέσω της μελέτης του θέματος προς 

εξέταση, της μοντελοποίησης αυτού και της δόμησης πιθανών σεναρίων (Dietz και Stern, 2008). 

Η πρακτική αυτή κρίθηκε εξαιρετικά χρήσιμη προκειμένου να υπάρξει αποσαφήνιση των όρων, 

στόχων και προεκτάσεων του προγράμματος μέσα από συλλογικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα, η 

συγκεκριμένη μέθοδος, όπως τροποποιήθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος, επέτρεψε τον 

δίκαιο καταμερισμό εργασίας στην ομάδα αλλά και απασχόληση κάθε μέλους της ομάδας σε 

τομέα που ταίριαζε περισσότερο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. 

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέχεια του κύκλου εκπαιδευτικών εργαστηρίων και με δεδομένο ότι 

η ομάδα νέων είχε πλέον κοινά σημεία αναφοράς με την ομάδα τεχνικών και ακαδημαϊκών 

συνεργατών του προγράμματος, ξεκίνησαν οι συμμετοχικές διαδικασίες. Στην ομάδα δόθηκε ένας 

σαφής στόχος -η δημιουργία ενός ηχοχάρτη των Κυθήρων- και μέσα από διαβουλεύσεις με την 

ομάδα τεχνικών/ακαδημαϊκών συνεργατών σε κοινές συναντήσεις και ηλεκτρονική επικοινωνία 

(κυρίως μέσω κλειστής ομάδας Facebook), πάρθηκαν αποφάσεις σχετικά με τη διαδικασία 

συλλογής και επεξεργασίας του υλικού καθώς και σχετικά με την τελική μορφή και τη διαχείριση 

του εγχειρήματος.

4. Μεθοδολογία ερμηνευτικής των ήχων

Στο πλαίσιο του Sound of Kythera αναδείχθηκε η ανάγκη να δημιουργηθούν, σε συνεργασία με 

την ομάδα νέων, μια σειρά κειμένων που θα συνόδευαν τους ήχους στον ηχοχάρτη των Κυθήρων. 

Το ερώτημα πάνω στο οποίο χτίστηκε η εργασία της ομάδας ήταν το ακόλουθο: «Αν η καταγραφή 

των αισθητηριακών εμπειριών θεωρείται πολιτισμική πρακτική, τότε η τοποθέτηση ήχων πάνω 

σε έναν χάρτη είναι αρκετή για να μεταδώσει τη σχετική εμπειρία; Μήπως η πλαισίωση των 

ήχων από κείμενα πολιτισμικής ανάλυσης συντείνει στη δημιουργία της αίσθησης του τόπου, 

δηλαδή της νοητικής μετάβασης μέσω μιας ηχο-πολιτισμικής διαδρομής στον εν λόγω τόπο;». 

Σαν απάντηση σε αυτό το ερώτημα - υπόθεση δημιουργήσαμε «Το σύστημα των τεσσάρων 

σημείων», το οποίο θα μπορούσε να ακολουθήσει η ομάδα νέων, ώστε να δημιουργήσει τα 

κείμενα που θα συνόδευαν τις ηχογραφήσεις. Τα τέσσερα σημεία αντιστοιχούν σε τρεις συν μία 

γενικές κατηγορίες:

1. Άνθρωποι/Ζωή

2. Τόπος Φύση

3. Παράδοση Ιστορία

4. Το Σύμβολο των Κυθήρων 4

4  Πέρα από τους προσωπικούς συμβολισμούς με τους οποίους μπορεί να επενδύει καθένας τον συγκεκριμένο τόπο, 
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Η σχηματική κατηγοριοποίηση των ηχογραφήσεων στις τρεις πρώτες κατηγορίες βασίστηκε 

στη διάκριση των ήχων σε ανθρωπογενείς και σε φυσικούς με την προσθήκη της επιπλέον 

κατηγορίας των ήχων που σχετίζονται με την υλική ή άυλη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. 

Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία τοποθέτησης όλων των ήχων σε μια αποκλειστική κατηγορία, 

προτείναμε στους μαθητές να αναφέρουν τη σχέση και τα στοιχεία που έχει ο ήχος από κάθε 

κατηγορία. Για τον ίδιο σκοπό, δηλαδή την επιβοήθηση των μαθητών στη σύνταξη των κειμένων, 

βάλαμε ως ‘φίλτρο’ την αξιολόγηση του συνταχθέντος κειμένου ως προς μία τέταρτη κατηγορία: 

το σύμβολο των Κυθήρων. Ο κάθε μαθητής/τρια μπορούσε να αξιολογήσει ατομικά ως 

ανεξάρτητος/η ερευνητής/τρια σε τι συνίσταται το σύμβολο των Κυθήρων και τι από το υλικό 

που είχε μαζέψει για την μεταγραφή του ήχου συνέτεινε στην κατεύθυνση αυτή. Με τη χρήση 

του συμβόλου ως ‘φίλτρου’ οι μαθητές/τριες έρχονταν αντιμέτωποι με το πώς θα φαίνεται ο ήχος 

και το κείμενο στο μακροεπίπεδο του χάρτη. Μετακινούμενοι από το επιμέρους στο συνολικό οι 

μαθητές έμαθαν ένα από τα βασικά εργαλεία της επιστημονικής μεθοδολογίας. Αποτέλεσμα αυτής 

της διαδικασίας δεν ήταν κείμενα που περιορίζονταν στην μουσειακού τύπου πλαισίωση των 

ήχων, αλλά σε μια πολιτισμική πρακτική μέσω της ερμηνείας και της ανάλυσης των ήχων. Πέρα 

από ερευνητές, οι μαθητές γίνονταν και μέτοχοι της διαδικασίας μεταβίβασης μιας αισθητηριακής 

και συνάμα πολιτισμικής εμπειρίας. Το κείμενο που ακολουθεί είναι οι οδηγίες που δόθηκαν 

στους μαθητές ως κατευθύνσεις για τη σύνταξη των κειμένων και διατηρούν το ύφος και τον 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα που είχαν.

το νησί των Κυθήρων έχει χρησιμοποιηθεί ιστορικά ως σύμβολο. Με αφετηρία τη μυθολογική προέλευση του νησιού 
από τον Ησίοδο, που ορίζει τα Κύθηρα ως τόπο γέννησης της Αφροδίτης, σειρά διανοούμενων από τον 18ο μέχρι τον 
20ο αιώνα, από τον Watteau, μέχρι τον Baudelaire και τον Hugo, χρησιμοποιήσαν τα Κύθηρα ως διπλό σύμβολο της 
έννοιας της ουτοπίας: από την μία, σύμβολο της ερωτικής ουτοπίας και ευδαιμονίας και από την άλλη ως ανέφικτο 
ταξίδι και ξεπεσμένο παράδεισο. Το ‘Ταξίδι στα Κύθηρα’, όπως αναφέρει ο Ραφαηλίδης (2003:22) είναι «ένα ταξίδι που 
δεν γίνεται. Γιατί τα Κύθηρα δεν υπάρχουν».
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To Σύστημα των Τεσσάρων Σημείων

Ποια είναι τα τέσσερα σημεία;

•	 Άνθρωποι / Ζωή

Ό,τι έχει να κάνει με το ‘σήμερα’: Ιστορίες ανθρώπων, ασχολίες και καθημερινότητα, τρόπος 
ντυσίματος ή ομιλίας, σημαντικοί άνθρωποι του νησιού, συνήθειες, ψυχαγωγία, φαγητό.

•	 Τόπος / Φύση

Φυσικό περιβάλλον, καιρός, κλίμα, χωριά, κατασκευές, φυτά, ζώα, γεωγραφία, τοπίο, ηχοτοπίο.

•	 Παράδοση / Ιστορία

Μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις, έθιμα, θρησκεία, δοξασίες, εορτές, ιστορικά γεγονότα, ντοκουμέντα, 
ιστορίες, αρχεία, χοροί, παραδοσιακές στολές

•	 Το Σύμβολο των Κυθήρων

Το ‘Ταξίδι στα Κύθηρα’. Τα Κύθηρα ως προορισμός. Τα Κύθηρα όπως τα φαντάστηκαν στο 
παρελθόν και όπως τα φαντάζονται σήμερα. Σε αυτή την κατηγορία βάζουμε μόνο τα πιο γενικά 
χαρακτηριστικά, που αν τα απομονώσουμε μπορούμε να πούμε: «Αυτά είναι τα Κύθηρα»! 
#ουτοπία #έρωτας #ταξίδι #μακρινός προορισμός #μυστήριο #εξερεύνηση #προορισμός #Τα 
Κύθηρα ποτέ δεν θα τα βρούμε

Όταν μας δίνεται ένας ήχος για να τον αναλύσουμε ακολουθούμε τα εξής βήματα:
Βήμα 1. Τον εντάσσουμε σε μία από τις τρεις βασικές κατηγορίες [Άνθρωποι / Ζωή – Τόπος / Φύση 
– Παράδοση / Ιστορία].
Π.χ. Ο ήχος των βαρκάρηδων στην Αγία Πελαγία ανήκει στην κατηγορία Άνθρωποι.
Βήμα 2. Αναλύουμε με ποιους τρόπους εντάσσεται ο ήχος στην πρώτη κατηγορία.
Π.χ. Στο παράδειγμα των βαρκάρηδων, αναλύουμε ό,τι έχει σχέση με το ανθρώπινο στοιχείο. 
Μιλάμε για τις ιστορίες των βαρκάρηδων, την ζωή τους σήμερα, την καθημερινότητά τους κ.λπ.
Βήμα 3. Αναλύουμε τον ήχο ως προς τις άλλες δύο κατηγορίες.
Π.χ. Οι βαρκάρηδες σε σχέση με τον τόπο/φύση: αναλύουμε το λιμάνι της Αγίας Πελαγίας, τον 
καιρό των Κυθήρων, τα ψάρια που συναντά κανείς στο νησί κ.λπ.
Οι βαρκάρηδες σε σχέση με την ιστορία/ παράδοση: αναλύουμε το ψάρεμα σε ως παραδοσιακή 
τεχνική, το πότε ξεκίνησε, κάποιο έθιμο που έχουν οι ψαράδες, κάποιον άγιο στον οποίο πιστεύουν 
ή έχουν για προσκύνημα στο νησί, κάποια γιορτή στην Αγία Πελαγία κ.λπ.
Βήμα 4. Αναλύουμε τον ήχο ως προς τον γενικότερο συμβολισμό των Κυθήρων.
Προσπαθούμε να δούμε τη γενικότερη τάση, τη μεγάλη εικόνα. Μπορεί ο ήχος μας να είναι μέρος 
ενός συμβόλου των Κυθήρων; Αν ναι πώς;
Π.χ. Γιατί οι βαρκάρηδες είναι σύμβολο του νησιού; Είναι επειδή στα Κύθηρα βρίσκεις καλό ψάρι; 
Είναι επειδή στα Κύθηρα έχει πολλά ψαροχώρια; Είναι επειδή συμβολίζουν το ταξίδι στα Κύθηρα; 
Επειδή το νησί είναι δυσπρόσιτο και εκείνοι προσπαθούν να το συνδέσουν με άλλες πόλεις; 
Κρίνετε αναλόγως και σημειώνετε.
Βήμα 5. Αφού μαζέψουμε τα δεδομένα μας, κρατάμε μόνο τα πιο σημαντικά και τα χρησιμοποιούμε 
για να συντάξουμε το τελικό κείμενο

Πίνακας 1: Το σύστημα των τεσσάρων σημείων, όπως παραδόθηκε στην ομάδα νέων
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5. Ο ηχοχάρτης Sound of Kythera

Η εφαρμογή ηχοχάρτη που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Sound of Kythera, 

αποτελεί το απαύγασμα της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής εργασίας του προγράμματος. 

Πρόκειται για ένα χάρτη σχεδιασμένο σε Google Maps API, στον οποίο βρίσκονται τοποθετημένα 

57 σημεία (pins) το καθένα εκ των οποίων αναπτύσσεται σε αναδυόμενο παράθυρο με εικόνα, 

ήχο, ερμηνευτικό κείμενο και πληροφορίες (τίτλος, τόπος και χρόνος ηχογράφησης). 

Για την διευκόλυνση της πλοήγησης στον χάρτη, τα σημεία των ήχων αποτυπώνονται με 

διαφορετικά χρώματα ανάλογα με το περιεχόμενό τους: ήχοι φύσης (π.χ. πανίδα, χλωρίδα, 

φυσικά φαινόμενα), ήχοι μηχανής, μουσική, ήχοι καθημερινής ζωής (π.χ. ομιλία, αγροτικές ή 

άλλες εργασίες, έθιμα), ήχοι θρησκευτικού περιεχομένου (ψαλμωδίες, θρησκευτικές τελετές, ήχοι 

παραγόμενοι σε εκκλησίες), και ήχοι μύθου/ιστορίας (ήχοι που πλαισιώνουν αφηγήσεις θρύλων 

του νησιού ή συνδέονται με το ιστορικό παρελθόν του τόπου). Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση 

δεν είναι απόλυτη, καθώς πολλές φορές οι ήχοι ανήκαν σε δύο ή τρεις κατηγορίες ταυτόχρονα. 

Για παράδειγμα, ο ήχος του αρμέγματος των προβάτων ανήκε ταυτόχρονα και στις εργασίες της 

καθημερινής ζωής και στους ήχους της φύσης (πρόβατα). Οι ήχοι που απαντώνται στον ηχοχάρτη  

είναι στην πλειονότητα τους ηχογραφήσεις πεδίου οι οποίες έχουν υποστεί μικρή επεξεργασία. 

Ταυτόχρονα, τον χάρτη πλαισιώνουν περιορισμένος αριθμός δραματοποιημένων συνθέσεων 

ηχοτοπίων (οι οποίες στην πλειονότητά τους αποτελούν ηχητικές δραματοποιήσεις θρύλων, 

μύθων και ιστοριών) καθώς και μια ηχογράφηση από αρχείο (ήχος Β’ Παγκοσμίου Πολέμου – 

‘Οι Βομβαρδισμοί του Αυλέμονα’) (Sound of Kythera 2016).

 

Εικόνα 3: Ο ηχοχάρτης του Sound of Kythera, το υπόμνημα και ανοιχτό παράθυρο ήχου
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6. Τα αποτελέσματα του προγράμματος

Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε κατά την διάρκεια και μετά την ολοκλήρωσή του από την ομάδα 

νέων, γεγονός που μας επέτρεψε να αποκτήσουμε πιο πληρέστερη εικόνα σχετικά με τον 

αντίκτυπο του προγράμματος ως προς κομμάτι της εκπαίδευσης. Συνολικά, 13 άτομα συνέστησαν 

την ομάδα νέων και παρακολούθησαν το πρόγραμμα καθ’ όλη την διάρκειά του και η συμμετοχή 

τους ήταν εθελοντική. Οι ηλικίες τους ήταν 15-17 ετών, έξι εκ των οποίων ήταν κορίτσια και επτά 

αγόρια. Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (SurveyMonkey) 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εργαστηρίων, μέσω ενός λευκώματος αξιολόγησης 

καθώς και προφορικά, μέσω συζητήσεων ως ομάδα και κατά μόνας. Το λεύκωμα αξιολόγησης, 

ήταν κατ’ ουσίαν ένα ερωτηματολόγιο σε μορφή λευκώματος, το οποίο μοιράστηκε μετά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος και στο οποίο οι μαθητές μπορούσαν να εκφράσουν με τρόπο 

προσωπικό και εκτενή τις απόψεις τους για το πρόγραμμα, επώνυμα ή μη, και αποτέλεσε την 

πιο αποτελεσματική μορφή ανατροφοδότησης. Συνολικά, η αξιολόγηση τους προγράμματος 

θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πολύ θετική. Η πλειοψηφία δήλωσε ότι η συμμετοχή της 

στο πρόγραμμα τους βοήθησε να ανακαλύψουν τον τόπο τους εκ νέου και να ανακτήσουν το 

ενδιαφέρον τους για αυτόν. Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι νιώθουν πιο έτοιμοι 

να κάνουν αλλαγές στον τόπο τους αν χρειαστεί, ότι η εμπειρία του προγράμματος τους ώθησε 

να ανακαλύψουν πράγματα για τον εαυτό τους και πως πλέον δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο 

ηχητικό τοπίο.

7. Συμπεράσματα

Η παρούσα δημοσίευση μέσα από εκτενή βιβλιογραφική μελέτη και μέσα από την ανάλυση του 

παραδείγματος του προγράμματος Sound of Kythera, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πρακτική 

της ηχο-χαρτογράφησης μπορεί να αποτελέσει γόνιμο έδαφος για εκπαιδευτικές, κοινοτικές και 

πολιτιστικές παρεμβάσεις συμμετοχικού σχεδιασμού. Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει, ότι η 

πλατφόρμα του ηχοχάρτη, με την δυνητικά ατέρμονη δυνατότητά της να ενσωματώνει πολυμεσικά 

στοιχεία, μπορεί να φιλοξενήσει αποτελεσματικά κειμενικές ερμηνείες ήχων, συνθέσεων 

ηχοτοπίων και προφορικών ιστοριών και να αποτελέσει μέσο βιωματικής περιήγησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Sound of Kythera με την εφαρμογή του συμμετοχικού 

σχεδιασμού στο επίκεντρο ενός πολιτιστικού εγχειρήματος, κατέδειξε ότι η εμπλοκή νέων 

σχολικής ηλικίας σε τέτοια εγχειρήματα, είναι επιτεύξιμη και εξαιρετικά επωφελής τόσο για 

το ίδιο το πρόγραμμα όσο και για την ίδια την ομάδα νέων -καθότι αναπτύσσουν δεξιότητες, 

γνώσεις και ενδιαφέροντα-. Τα οφέλη της παραπάνω συνέργειας για το πρόγραμμα είναι πολλά: 

διευρύνει το όραμα και εμπλουτίζει τους στόχους του, δίνει πολύτιμες κατευθύνσεις σχετικές με 

την ανάπτυξη του περιεχομένου, αποτελεί κλειδί για περαιτέρω συνέργειες σε τοπικό επίπεδο, 

βοηθά στον καταμερισμό των εργασιών του προγράμματος και συντείνει στη δημιουργία μιας 
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κοινότητας προστασίας και πιθανώς ανάπτυξης του προγράμματος στο μέλλον. Ένα σημαντικό 

συμπέρασμα είναι ότι ο συμμετοχικός σχεδιασμός είναι διαδικασία μακράς διάρκειας, προϋποθέτει 

σχεδιασμό και μεθοδολογία, πρόβλεψη καναλιών επικοινωνίας και συντονισμού, σαφή διάκριση 

ευθυνών, δικαιοδοσιών και αρμοδιοτήτων καθώς και εκπαίδευση στα μέλη της ομάδας στο 

προπαρασκευαστικό στάδιο.

Τέλος, σε επίπεδο περιεχομένου του ηχοχάρτη, το πρόγραμμα ανέδειξε ότι η συγκεκριμένη 

πλατφόρμα μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά ως μέσο μετάδοσης πολιτισμικής εμπειρίας 

και πληροφορίας. Όπως εισηγείται η παρούσα μελέτη, η σύνταξή των κειμένων ανάλυσης 

ηχοτοπίων μπορεί να αποτελέσει αποτέλεσμα μιας συστηματικής ταξινόμησης και ανάλυσης των 

ήχων μέσα από ένα σύστημα τεσσάρων σημείων. Τα κείμενα αυτά, είναι πολύτιμη προσθήκη στην 

πλατφόρμα του ηχοχάρτη καθώς όχι μόνο πλαισιώνουν, αλλά μεταγράφουν και κατευθύνουν 

την πολιτισμική πληροφορία. 
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Hot Spots στην Οικοακουστική: Θεωρίες και Σημασιολογίες

Dr. Almo Farina

Περίληψη

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί την περίληψη της προσκεκλημένης ομιλίας του Dr. Almo Farina, 
στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας με θέμα “Ήχος, Θόρυβος, Περιβάλλον”. 
Το θέμα της ομιλίας αφορά στη θεματική της οικολογικής ακουστικής (ecoacoustics) και τις 
εφαρμογές της. Η οικολογική ακουστική αφορά στη μελέτη του οικολογικού περιεχομένου του 
ήχου σε ένα ευρύ φάσμα χωρικής και χρονικής κλίμακας ώστε να αντιμετωπιστούν οικολογικά 
ζητήματα όπως η διαχείριση της βιοποικιλότητας. Μεταξύ άλλων εφαρμογών, η οικολογική 
ακουστική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της κλιματικής 
αλλαγής, με την ανάλυση μεγάλου αριθμού ακουστικών δεδομένων, αλλά και για την εκτίμηση 
καλλιεργειών. 

Λέξεις Κλειδιά

Οικολογική ακουστική.

Κεντρική ομιλία
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Ο Stuart Gage δήλωσε σε συνέντευξή του ότι «οι ήχοι είναι ισχυροί μάρτυρες για την ακρόαση του 
γήινου ρυθμού των ανθρώπινων και φυσικών συστημάτων και για να εξερευνήσουν τον πλούσιο 
κόσμο της ακουστικής ημιώσεως και πληροφοριών». Ο ήχος είναι παντού. Ο ήχος προέρχεται 
από διάφορες πηγές όπως η γη και το νερό. Χρησιμοποιούμε πολλά διαφορετικά επίθετα για 
να περιγράψουμε τον ήχο. Επομένως, η σημασιολογία είναι πολύ σημαντική για την περιγραφή 
τους. Οι 3 κατηγορίες ήχου είναι η βιοφωνία, η γεωφωνία και η ανθρωποφωνία. Η βιοφωνία 
αναφέρεται σε όλους τους ζωικούς ήχους, η ανθρωποφωνία είναι το ακουστικό αποτέλεσμα της 
ανθρώπινης τεχνολογίας και παρέμβασης και η γεωφωνία είναι ο ήχος που παράγεται από τα 
φυσικά αντικείμενα στη φύση.

Η Σιωπηρή Άνοιξη της  Rachel Carson είναι ένα τέλειο παράδειγμα ότι όταν δεν υπάρχει βιολογικός 
ήχος, η φύση είναι νεκρή. Μετά τη δημοσίευση του βιβλίου μερικοί πολύ σημαντικοί άνθρωποι 
συναντήθηκαν, αναγνωρίζοντας τη σημασία της «ορχήστρας των ζώντων οργανισμών». Οι ήχοι που 
προέρχονται από τη φύση χρησιμοποιούνται για την επιστήμη και την τέχνη με εξίσου σημαντική 
σημασία. Οι βιολογικοί ήχοι (ακουστικοί κώδικες) προωθούν συμπεριφορικές ενέργειες και είναι 
εξαιρετικά διαφορετικοί. Χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους που σχετίζονται με την άμυνα 
του εδάφους (πόρου), την επιλογή του συντρόφου (σεξουαλική), την κοινωνική συνοχή (δημόσια 
πληροφόρηση) και την ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία.

Η έννοια της οικολογικής ακουστικής διαφοροποιείται από την οικολογία ηχοτοπίων. Ο ρόλος των 
φυσικών και τεχνοφωνικών ήχων στην οικολογία μεμονωμένων ειδών, πληθυσμών, κοινοτήτων, 
οικοσυστημάτων και τοπίων είναι το κύριο αντικείμενο της οικοακουστικής. Η παθητική τεχνολογία 
ακουστικής καταγραφής με τα κατάλληλα εργαλεία (Soundscape Explorer Earth) χρησιμοποιείται 
για την εκτίμηση του πλούτου και της ποικιλομορφίας των ειδών, του χρόνου μετανάστευσης, 
της δυναμικής του τραγουδιού, του χρόνου τοπικής εξαφάνισης και της φαινολογίας (χρόνος 
τραγουδιού). Η οικοακουστική είναι μια πολύπλοκη πειθαρχία που ενσωματώνει την οικολογία 
του τοπίου, την οικολογία του ήχου, τη βιοαισθητική, την ψυχοακουστική, τη βιοακουστική και την 
ακουστική οικολογία. Η οικοακουστική είναι το κύριο πλαίσιο που ενσωματώνει τους παραπάνω 
κλάδους. Ο συγκεκριμένος όρος πρόκειται να γίνει ακόμα πιο αποδεκτός από τους οικολόγους 
παγκοσμίως.

Τα κύρια εργαλεία της οικοακουστικής είναι το φασματογράφημα που χρησιμοποιείται για την 
ανάλυση των ηχητικών μοτίβων. Ένα φασματογράφημα είναι η αναπαράσταση της χρονικής 
πυκνότητας και συχνότητας. Η οικοακουστική προσέγγιση εξαρτάται από την ανάλυση των οπτικών 
μοτίβων που προκύπτουν από τα φασματογραφήματα. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για τη 
χρήση βιολογικών ήχων στην οικολογία. Οι ήχοι των ζώων παρουσιάζουν πολυπλοκότητα και 
πολύ υψηλή ακουστική πλαστικότητα. Η παθητική ακουστική αξιολογεί αυτόματα τα ακουστικά 
δεδομένα.

Υπάρχει σχέση μεταξύ του ηχητικού υποβάθρου και του τοπίου. Ανακαλύψαμε ότι το ηχοτοπίο 
έχει μια καλύτερη ανάλυση σε σύγκριση με το τοπίο. Το ηχοτοπίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να αποκτήσει γνώσεις από το τοπίο. Ως οικολόγος τοπίου χρησιμοποιώ το ηχητικό τοπίο για να 
εκτιμήσω τις πτυχές του τοπίου.
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Έχουμε διαφορετικά ηχητικά τοπία μέσα σε κάθε τοπίο. Η σειρά είναι: Τοπίο, ηχοτοπίο, ηχητικό 
σκηνικό, ηχοτόνος και τελικά ακουστικές κοινότητες. Σε κάθε ηχητικό σκηνικό (sonotope) μπορούμε 
να διακρίνουμε τα ηχοτοπία. Επιπλέον, σε κάθε ηχητικό σκηνικό μπορούμε να διακρίνουμε και 
τα soundtopes.

Στην οικοακουστική συμπεριλαμβάνονται όλες οι μορφές ήχου (συμπεριλαμβανομένου του 
θορύβου) στις μελέτες μας, ειδικά σε ακουστικές κοινότητες, σε διαφοροποίηση προς τη 
βιοακουστική. Μια ακουστική κοινότητα ορίζεται ως μια συνάθροιση ειδών που παράγουν 
ήχο χρησιμοποιώντας εσωτερικά ή εξωτερικά εργαλεία και μηχανισμούς παραγωγής ήχου. 
Αντιπροσωπεύεται από ένα σύμπλεγμα αλληλεπιδρώντων βιοφωνιών, και εξ ορισμού ποικίλλει 
σε χρόνο και χώρο. Μια ακουστική κοινότητα στην οικοακουστική είναι ένας πολύ δυναμικός 
παράγοντας, διαφοροποιημένος ανάλογα με την εποχή και το χρόνο («χορωδία αυγής» μτφ. 
Dawn chorus). Οι χορωδίες δημιουργούνται από τη σύγχρονη φωνή αρκετών ατόμων και ειδών 
που ποικίλλουν μεταξύ χερσαίων, γλυκών υδάτων και θαλάσσιων ενδιαιτημάτων.

Η ταυτόχρονη πρωινή ακουστική δραστηριότητα οργανισμών (π. χ. πουλιών).  Οι παράγοντες που 
την προκαλούν είναι:

•	Εγγενείς	παράγοντες:	Οι	κιρκαδικοί	κύκλοι	της	τεστοστερόνης.

•	Περιβαλλοντικοί	παράγοντες:	Ανθρωπογενείς	επιδράσεις	(θόρυβος,	τεχνητό	φως),	γεωφυσικά	
φαινόμενα (άνεμος, βροχή) και περιβαλλοντικές δομικές επιδράσεις.

•	Κοινωνικοί	παράγοντες:	Πρόκειται	κυρίως	για	εδαφικές	αξιώσεις	και	έλξη	ατόμων.

Τα είδη προσπαθούν να πραγματοποιήσουν φωνητική επεξεργασία μειώνοντας την ακουστική 
επικάλυψη μεταξύ τους. Αυτή είναι η ακουστική υποθετική θέση που εισήγαγε ο Bernie Krause. 
Τα είδη που χρησιμοποιούν τις ίδιες συχνότητες προσπαθούν να μην αλληλεπικαλύπτονται κατά 
μήκος του χρόνου. Κάθε είδος (ειδικά βατράχια) προσπαθεί να καταλάβει μια συγκεκριμένη στενή 
φασματική ζώνη. Κάθε ζώνη συχνοτήτων αντιστοιχεί συνήθως σε ένα διαφορετικό είδος.

Τα ζώα και οι άνθρωποι μπορούν να διακρίνουν την προέλευση του ήχου και την έντασή του. 
Αυτό είναι το αντιληπτό πλάτος και το πλάτος εκπομπής, που διακρίνονται σε κοντινό και μακρινό 
πεδίο ανάλογα με την απόσταση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που επιλύεται με τη χρήση πολλών 
μικρόφωνων τοποθετημένων κοντά μεταξύ τους. Κάθε είδος έχει τη δική του ακουστική υπογραφή, 
που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ερμηνεύσει την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος.

Η οικοακουστική μελετά ένα πολύ δυναμικό φαινόμενο και έχουμε τα εργαλεία για να μελετήσουμε 
την εποχιακή ακουστική δυναμική με μακροχρόνια παρακολούθηση. Το τοπίο και η χρήση γης 
διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχή επικοινωνία των ειδών. Το μεσογειακό ηχητικό 
τοπίο που κυριαρχείται από τους ανθρώπους είναι πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με τις τροπικές. 
Τα είδη πτηνών παρόμοια με το Erithacus rubeculla (Robin) τραγουδούν πολύ περισσότερο στην 
άκρη ενός οικοτόπου παρά στο εσωτερικό του.

Ο θόρυβος μπορεί να οριστεί ως ήχος που χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή πληροφόρηση (υψηλό 
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επίπεδο δονητικής διαταραχής) που καλύπτει άλλους ήχους και επηρεάζει κατά τον τρόπο αυτόν 
τον ενεργό χώρο που χρησιμοποιούν τα χερσαία και υδρόβια ζώα για ακουστική επικοινωνία. 
Από ανθρώπινη άποψη, ο θόρυβος ορίζεται ως ανεπιθύμητος / δυσάρεστος ήχος και θεωρείται 
ως ένας τύπος περιβαλλοντικής ρύπανσης. Ο θόρυβος παράγεται επίσης από φυσικές πηγές 
(γεωφωνίες όπως ο άνεμος, η έντονη βροχή, η πτώση του νερού κλπ. και οι βιοφωτίνες όπως ο 
ήχος που παράγεται από μεγάλες αποικίες). Αυτοί οι ήχοι καλύπτουν άλλους ήχους επικοινωνίας. 
Ο ακουστικός θόρυβος είναι ένα διάχυτο φαινόμενο στη φύση, το οποίο παρεμποδίζεται από την 
πρόσφατη ανθρωπογενή διείσδυση σε πολλά οικοσυστήματα. Αυτός ο τύπος θορύβου υπάρχει 
σε κάθε περιβάλλον παρόμοιο με τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Ο ακουστικός θόρυβος στα 
θαλάσσια οικοσυστήματα διακόπτει την επικοινωνία μεταξύ των ειδών. Για να μειωθούν αυτές 
οι αρνητικές επιδράσεις, παρατηρήθηκαν προσαρμοστικοί μηχανισμοί σε πολλά ακουστικά ζώα:

•	Αλλαγή	του	πλάτους	σήματος

•	Αλλαγή	συχνότητας	σήματος

•	Αλλαγή	πλεονασμού	σήματος

•	Αλλαγή	χρόνου	ακουστικής	δραστηριότητας

•	Αλλαγή	συμπεριφοράς

Υπάρχουν πολλές απλές πειραματικές παρατηρήσεις που μετακινούνται προς τα πάνω στο 
επίπεδο των τραγουδιών των μεμονωμένων ειδών bris όσον αφορά τη συχνότητα. Τα πτηνά 
που ζουν κοντά στα αεροδρόμια προωθούν τη φωνή τους και μειώνουν την επικάλυψη με το 
θόρυβο των αεροσκαφών. Επιπλέον, ο αστικός θόρυβος επηρεάζει το τραγούδι των πουλιών. 
Στις μητροπολιτικές περιοχές τα πτηνά μετατοπίζουν το επίπεδο τραγουδιού τους προκειμένου να 
προσαρμοστούν στον αστικό θόρυβο.

Η οικοακουστική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της 
κλιματικής αλλαγής, με την ανάλυση μεγάλου αριθμού ακουστικών δεδομένων. Μια δραματική 
κατάρρευση μπορεί να παρατηρηθεί παρακολουθώντας τη φωνή των ζώων κατά τη διάρκεια των 
ετών. Επιπλέον, λόγω της αλλαγής του κλίματος, η αλλαγή της βλάστησης και η αλλαγή του καιρού 
μπορούν να παρατηρηθούν χρησιμοποιώντας την οικοακουστική πειθαρχία. Η οικοακουστική 
είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση των κλιματικών αλλαγών. Επιπλέον, η οικολογική 
ακουστική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση των καλλιεργειών. Είναι δυνατόν να 
διερευνηθεί η παρουσία παρασίτων στο έδαφος χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες. Αυτά τα 
παράσιτα παράγουν ήχους στο έδαφος που συλλαμβάνονται από όργανα.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την οικοακουστική προσέγγιση για να διερευνήσουμε τα 
χαρακτηριστικά των οικοτόπων, καθώς και των άκρων ενδιαιτήματος (edges), των διαδρόμων 
(corridors), των περιοχών πυρήνα (core areas) και των ανοιχτών χώρων. Γι ‘αυτό προτείνουμε μια 
νέα ιδέα για τον τρόπο διαχείρισης αυτής της προσέγγισης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα νέο 
μοντέλο που ονομάζεται «Εντοπισμός και αναγνώριση οικοακουστικού συμβάντος» (Ecoacoustic 
Event Detection and Identification - EEDI). Ένα οικοακουστικό συμβάν ορίζεται ως ένα τμήμα 
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του ηχητικού τοπίου χωρίς αποκλεισμούς, στο οποίο αναγνωρίζεται ένας ξεχωριστός οικολογικός 
ρόλος ή / και νόημα. Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει ειδικό λογισμικό με το όνομα Sound-
scapeMeter 2.0. Με αυτό το λογισμικό μπορούμε να αναλύσουμε τα περιβαλλοντικά γεγονότα και 
να εντοπίσουμε τα αποτελέσματα σε μεγάλη βοήθεια για την καλύτερη «ερμηνεία» των διαφόρων 
οικοακουστικών παραγόντων. Αυτά τα γεγονότα θα μπορούσαν να προέρχονται από το ηχοτοπίο, 
τους ηχοτόνους, τα ηχητικά σκηνικά sonotopes και τις ακουστικές κοινότητες.

Η ιδέα του οικοακουστικού γεγονότος βασίζεται στον συνδυασμό τριών παραμέτρων/δεικτών. 
Συνοπτικά, όταν παρατηρείτε ένα φασματογράφημα, μπορείτε να έχετε μια περίπτωση με λίγες 
πληροφορίες, πολλές πληροφορίες ή συνδυασμό των παραπάνω. Μπορούν να παρατηρηθούν 
διάφορες κατηγορίες γεγονότων μαζί με τα χαρακτηριστικά κάθε εγγραφής. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μια κατηγορία που παρέχεται μέσω του λογισμικού και μπορεί να διεξαχθεί 
μια πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση. Επιπλέον, μπορούν να παραχθούν διάφοροι δείκτες 
μεταξύ των οποίων ο δείκτης ακουστικής πολυπλοκότητας. Μπορείτε να ανιχνεύσετε τη 
δυναμική του κάθε οικοακουστικού συμβάντος με μια πιο ολιστική προσέγγιση, χωρίς να χάσετε 
οποιαδήποτε πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων των βιοφωτογραφικών και των γεωφικών 
γεγονότων). Συμπερασματικά, η οικοακουστική είναι μια επιστήμη με ευρύ ενδιαφέρον που 
μπορεί να διερευνήσει τον ήχο, τις αστικές περιοχές ή την οικολογία μεμονωμένων ειδών. 
Επιπλέον, διαθέτουμε αρκετά όργανα (εργαλεία) και ευρετήρια για να διερευνήσουμε την 
ακουστική πολυπλοκότητα και, τέλος, η προσέγγιση της οικοακουστικής εκδήλωσης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από άτομα χωρίς εμπειρία στην ακουστική.

                      

Ερωτήσεις

Πρώτη ερώτηση:

Μπορούμε να κάνουμε κάποια αξιολόγηση της βιοποικιλότητας κατά κλασσικό τρόπο και στη 
συνέχεια να την αξιολογήσουμε χρησιμοποιώντας τους ακουστικούς δείκτες, ιδιαίτερα τον 
Ακουστικό Δείκτη Πολυπλοκότητας; Μπορούμε να τους συγκρίνουμε; Θα πρέπει οι δείκτες να 
δοκιμαστούν ειδικά όσον αφορά τα αστικά ηχητικά τοπία;

Απάντηση:

Πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ένα ικανό χρόνο εγγραφών λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν 
πολλές διαφορετικές ακουστικές πραγματικότητες. Η σύγκριση μεταξύ των δεικτών είναι χρήσιμη, 
αλλά η σύγκριση των δεικτών μεταξύ διαφορετικών συνθηκών είναι ακόμη καλύτερη. Επιπλέον, 
οι δείκτες θα πρέπει να ελέγχονται πριν από τη σύγκρισή τους. Οι δείκτες είναι όλοι χρήσιμοι 
για διαφορετικές καταστάσεις αλλά μερικές φορές χρησιμοποιούνται για λάθος λόγους. Ειδικά 
το ACI, το οποίο αναγνωρίζεται παγκοσμίως, δεν χρησιμοποιείται σωστά επειδή ο θόρυβος του 
περιβάλλοντος δεν φιλτράρεται.   Και πάλι, οι δείκτες πρέπει να δοκιμάζονται μεμονωμένα.
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Δεύτερη ερώτηση:

Θα μπορούσατε να αναφέρετε κάποιες άλλες οικοακουστικές εκδηλώσεις ξεχωριστές από την 
«χορωδία της αυγής» (dawn chorus);

Απάντηση:

Ορισμένες εκδηλώσεις είναι: Χορωδία της αυγής, έντονος ή μέτριος θόρυβος της κυκλοφορίας, 
ακουστικές δραστηριότητες κρίκετ (τζίτζικες) που αλληλεπικαλύπτονται με καταιγίδες βροχής κλπ. 
Η έννοια των οικοακουστικών συμβάντων είναι πολύ απλή. Ορισμένα κυρίαρχα φαινόμενα, για 
παράδειγμα, είναι η πηγή των εντόμων, ή η κλήση της κουκουβάγιας ή η κλήση ενός ελαφιού 
κ.λπ. Αυτά θεωρούνται γεγονότα επειδή έχουν συγκεκριμένα σχέδια. Μια τεράστια συλλογή 
γεγονότων σε διαφορετικά περιβάλλοντα είναι χρήσιμη. Για παράδειγμα, στην ανθρωπολογία, θα 
μπορούσαμε να έχουμε μια εικόνα πολλών ανθρώπων διαφορετικών ανθρωπολογικών τύπων 
(ασιατική, ευρωπαϊκή κ.λπ.). Χρησιμοποιώντας αυτήν την εικόνα μπορείτε να προσπαθήσετε να 
χαρακτηρίσετε μια τεράστια συλλογή φωτογραφιών από όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η έννοια 
της ανίχνευσης και ταυτοποίησης του οικοακουστικού συμβάντος, με τη δημιουργία ενός εκ των 
προτέρων καταλόγου αναφοράς ακουστικών συμβάντων που είναι γνωστός στον ερευνητή. Έχουμε 
τη δυνατότητα να ερμηνεύσουμε την πολυπλοκότητα χρησιμοποιώντας αυτήν την προσέγγιση. 
Ένας άλλος τρόπος για να ερμηνεύσουμε τα παραπάνω είναι να πούμε ότι δεν επινοούμε λέξεις, 
αλλά έχουμε αρκετές λέξεις και χρησιμοποιούμε τέτοια λόγια κοιτάζουμε μέσα σε ένα βιβλίο για 
να δούμε πόσα από αυτά τα λόγια είναι μέσα στο βιβλίο και όχι το αντίθετο.

Τρίτη ερώτηση: 

Όσον αφορά την εφαρμογή στην αξιολόγηση των καλλιεργειών, μπορούμε να ενσωματώσουμε 
τα ευρήματα της έρευνας σε πολιτικές που σχετίζονται με πρακτικές για το έδαφος παρόμοιες με 
τις γεωργικές πρακτικές;

Απάντηση:

Ναι, το οικοακουστικό συμβάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της γονιμότητας 
του εδάφους. Είναι δυνατό να αναλυθεί ο ήχος του παρασίτου που κινείται στο έδαφος. 
Επιπλέον, ο ήχος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αναλύσει τον ήχο που παράγεται από 
τα δέντρα κάτω από άγχος, όπου κάποιες κυψέλες στο εσωτερικό του δέντρου καταρρέουν και 
παράγουν υπερβολικούς ήχους. Μερικά έντομα προσελκύονται από αυτόν τον ήχο προκαλώντας 
περισσότερο άγχος. Ως εκ τούτου, η οικολογική ακουστική θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη 
γεωργία.

Τέταρτη ερώτηση: 

Χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη για να περιγράψουμε ένα τεράστιο φάσμα φαινομένων που 
κυμαίνονται από τη ρύπανση έως πολλές εφαρμογές. Μπορείτε να κάνετε ένα σχόλιο σχετικά με 
τη λέξη «θόρυβος»;
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Απάντηση: 

Η λέξη θόρυβος δεν αρκεί για να περιγράψει τα φαινόμενα που βιώνουν οι άνθρωποι. Οι ίδιοι 
ήχοι (ειδικά στη μουσική) θα μπορούσαν να έχουν διαφορετικές σημασίες σε διαφορετικές 
καταστάσεις, όσον αφορά την ποιότητα. Ο ήχος και ο θόρυβος είναι κοινωνικά φαινόμενα και 
δεν υπάρχει επιστημονική προσέγγιση που να μπορεί να το λύσει. Έχουμε ήχο για κάποιον και 
θόρυβο για άλλο. Επιπλέον, η ένταση ενός ήχου διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο και μπορεί 
να γίνει ανεκτή με διαφορετικό τρόπο από διαφορετικούς ανθρώπους. Πολλά είδη δεν μπορούν 
να ανεχθούν υψηλά επίπεδα έντασης ήχου, ιδιαίτερα θαλάσσια ζώα, όπου ο ήχος ταξιδεύει 5 
φορές (περισσότερο ή λιγότερο) ταχύτερα από ό, τι σε άλλα μέσα.
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Περίληψη

Στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον, η προσέγγιση του ήχου από την σκοπιά της ακουστικής 
οικολογίας μπορεί να αξιοποιηθεί ως κομμάτι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η σχέση παιδιού-
περιβάλλοντος διαμέσου του ήχου αποτελεί ένα σημαντικό και αναπτυσσόμενο πεδίο έρευνας 
που μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα ευρήματα και εργαλεία για την περαιτέρω καλλιέργεια της 
οικολογικής συνείδησης. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός ευέλικτου πρωτοκόλλου διδασκαλίας, 
με κύριο γνώμονα την περιβαλλοντική ευαισθησία, που θα αξιοποιεί τη διαθεματικότητα της 
ακουστικής οικολογίας. Για τη συγκεκριμένη έρευνα δημιουργήθηκε ένα σχολικό πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για παιδιά δημοτικού, το οποίο στηρίζεται στην βιωματική, 
συνεργατική και πολυαισθητηριακή μάθηση. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, τα παιδιά, 
ως προσεκτικοί ακροατές,  εμπλέκονται ενεργά ανακαλύπτοντας το φυσικό και ανθρωπογενές 
ηχητικό περιβάλλον. Μέσα από πολύμορφρες, ευέλικτες και συνεργατικές δραστηριότητες 
όπως ο ηχοπεριπάτος, η δημιουργία ηχητικών χαρτών, η ηχητική εξερεύνηση του σχολικού 
και ευρύτερου χώρου, η σύνδεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα (π.χ. παρουσίαση ήχου στη 
λογοτεχνία) δίνεται η δυνατότητα μιας  πολυτροπικής προσέγγισης της μάθησης, η οποία μπορεί 
να συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον των παιδιών. 
Παράλληλα, το πρόγραμμα ενθαρρύνει την εξερεύνηση και τον πειραματισμό προτάσσοντας την 
αυτενέργεια των παιδιών, ενώ δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για κριτική σκέψη αναφορικά με 
την βέλτιστη ποιότητα του ακουστικού τους περιβάλλοντος.

Λέξεις Κλειδιά
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1. Εισαγωγή 

Σήμερα, δεδομένων των μεγάλων οικολογικών προβληματών του πλανήτη, η περιβαλλοντική 
εκπαίδευση αποκτά βαραίνουσα σημασία. Η ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων με διαθεματικό 
και διεπιστημονικό χαρακτήρα είναι απαραίτητη προκειμένου να υιοθετήσουμε πρότυπα 
συμπεριφεριφοράς φιλικά προς το περιβάλλον. Στην συγκεκριμένη εργασία προτείνουμε ένα 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για το Δημοτικό Σχολείο το οποίο είναι διαμορφωμένο 
πάνω στη φιλοσοφία της ακουστικής οικολογίας και επηρεασμένο από τις αρχές της κριτικής 
παιδαγωγικής. Επιχειρούμε να αξιοποιήσουμε το οικολογικό περιεχόμενο του ήχου σε μια 
διδασκαλία μέσα και έξω από την τάξη, που θα δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να αναπτύξουν 
τις διερευνητικές τους δεξιότητες και να αναλάβουν ενεργό δράση για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Αρχικά γίνεται αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο της προτεινόμενης προσέγγισης, 
ακολουθεί ο προβληματισμός γύρω από το σχολικό θόρυβο και την ενδεχόμενη ερμηνεία του, 
στη συνέχεια ο σχεδιασμός του προγράμματος με όλα του τα στάδια (ο σκοπός και οι στόχοι, η 
μέθοδος διδασκαλίας, οι διδακτικές ενέργειες, το περιεχόμενο και ο τρόπος αξιολόγησης του 
προγράμματος) και τέλος τα συμπερασματικά σχόλια.

2. Περιβαλλοντική εκπαίδευση διαμέσου του ήχου: Μια νέα προσέγγιση

Από παιδαγωγική άποψη, η έννοια «περιβάλλον» περικλείει την πολυσύνθετη σχέση του φυσικού 
περιβάλλοντος με τις κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες της περιοχής στην οποία ζει και 
αλληλεπιδρά ο άνθρωπος και λογίζεται ως ένας από τους παράγοντες που, μαζί με το υποκείμενο 
της μάθησης και τον παιδαγωγό, καθορίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και την επίδρασή  της 
(Φράγκος, 1984:176-180). 

Οι ρίζες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εντοπίζονται αρκετά χρόνια πριν, με πολλούς 
πρωτοστάτες παιδαγωγούς όπως ο Ρουσσώ, ο Πεσταλότσι, η Μοντεσσόρι, κ.ά., να επισημαίνουν 
με το παιδαγωγικό τους έργο τη σημασία του φυσικού περιβάλλοντος στη μαθησιακή διαδικασία 
και στην παιδική ανάπτυξη (Ταμουτσέλη, 2009:13). Το φυσικό περιβάλλον προσφέρει ένα σύνολο 
πληροφοριών που εκλαμβάνονται όχι μόνο με το νου αλλά και δια μέσου των αισθήσεων, δίνοντας 
έτσι την ευκαιρία στο παιδί να κινηθεί, να εξερευνήσει, να αποκομίσει γνώσεις, να εκφραστεί και 
να αντιληφθεί τον εαυτό του σε σχέση με τον κόσμο. Η φύση, ως μέθοδος εκπαίδευσης κατά 
τον Ρουσσώ (2001), παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ανάπτυξης του παιδιού. Μάλιστα, «η 
αγωγή των αισθήσεων» όπως αναφέρεται στον Αιμίλιο (Ρουσσώ, 2001), είναι πολύ σημαντική για 
την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την περιβάλλουσα πραγματικότητα. 

Σήμερα, η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποκτά ακόμη περισσότερο κοινωνικά κριτικό χαρακτήρα, 
καθώς μαθησιακά επικεντρώνεται στην αναστοχαστική και διερευνητική σκέψη, στη διεπιστημονική 
θεώρηση των πραγμάτων και στην λήψη αποφάσεων και ανάληψη δράσεων σε τοπικό επίπεδο 
από τους ίδιους τους μαθητές (Ταμουτσέλη, 2009, Gruenewald, 2003). Παράλληλα, τα τελευταία 
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χρόνια,  το ρεύμα της Κριτικής Παιδαγωγικής1 (Giroux, 2010, McLaren, 2010) εισέρχεται όλο και 
περισσότερο στη φιλοσοφία της Π.Ε. καθώς εκπαιδευτικός και μαθητής θεωρούνται πέρα από 
υποκείμενα της μάθησης και πολιτικά υποκείμενα, παράγοντες δηλαδή αλλαγής (Μικρογιαννάκη, 
2013) που κατανοούν, αξιολογούν και επιδιώκουν να βελτιώσουν τον περιβάλλοντα χώρο (Shall-
cross et al., 2009:38). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο,  παρουσιάζεται μια νέα προσέγγιση της Π.Ε. για την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, όπου ο περιβαλλοντικός ήχος  ως αντικείμενο αντίληψης της ακοής γίνεται 
αξιοποιήσιμο υλικό για μάθηση, χρήσιμη οικολογική πληροφορία και κίνητρο για έρευνα πεδίου. 
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές επιδίδονται σε μια κριτική ακρόαση των ήχων του περιβάλλοντος. 
Δηλαδή, πρόκειται για μια διαδικασία ακρόασης που αξιοποιεί το οικολογικό περιεχόμενο 
των ήχων που μας περιβάλλουν και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να στοχαστούν και να 
κατανοήσουν το περιβάλλοντα χώρο και τις περιβαλλοντικές αλλαγές που συντελούνται εντός 
του.  Συγκεκριμένα, το υποκείμενο της μάθησης προσπαθεί:

•	 να κατανοήσει τις οικολογικές διεργασίες που υπάρχουν πίσω από τους ήχους του 
περιβάλλοντος,

•	 να διακρίνει τυχόν ηχητικές διαφοροποιήσεις που θα υπάρξουν με την πάροδο του χρόνου 
στο ίδιο και σε διαφορετικά πεδία,

•	 να εντοπίσει την υπαιτιότητα και τις συνέπειες του ανθρωπογενούς θορύβου,

•	 να οδηγηθεί σταδιακά μέσα από μια διαδικασία αναστοχασμού, από την τοπική κλίμακα στην 
παγκόσμια, αξιολογώντας ή ερμηνεύοντας τις περιβαλλοντικές αλλαγές που οφείλονται στα 
παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα (κλιματική αλλαγή, μείωση βιοποικιλότητας, κ.ά.). 

Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, ο μαθητής δύναται να προσεγγίσει ζητήματα υποβάθμισης 
του περιβάλλοντος και να αναγνωρίσει σημαντικά οικολογικά ζητήματα με καινοτόμο τρόπο. Η 
συγκεκριμένη προσέγγιση έχει βιωματικό χαρακτήρα καθώς δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές 
να αναπτύξουν ενεργό δράση αξιοποιώντας τις εμπειρίες τους, και να αποκτήσουν την αίσθηση ότι 
είναι κομμάτι αυτού του κόσμου. Η αίσθηση του «ανήκειν» δημιουργεί εκείνες τις προϋποθέσεις 
για  μια οικολογικά ευσυνείδητη συμπεριφορά, εστιάζοντας πρώτα στο σχολείο και στο σπίτι, στη 
γειτονιά, στην ευρύτερη περιοχή και εν τέλει στον κόσμο (Gruenewald, 2003).

Η συνεισφορά της ακουστικής οικολογίας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει 
ένα σημαντικό και αναπτυσσόμενο πεδίο έρευνας οδηγώντας σε χρήσιμα ευρήματα και εργαλεία 

1  Η Κριτική Παιδαγωγική έκανε την εμφάνισή της αρχές της δεκαετίας του ’80 στις ΗΠΑ μέσα σε μια ιστορική και 
πολιτική συγκυρία κινημάτων. Πρόκειται για μια ριζοσπαστική παιδαγωγική θεωρία που αποσκοπεί να χειραφετήσει τα 
άτομα. Τα υποκείμενα της μάθησης και οι παιδαγωγοί είναι, σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, ταυτόχρονα και πολιτικά 
υποκείμενα που καθώς θα αυξάνουν την κριτική τους συνείδηση διαπιστώνουν τις καταπιεστικές κοινωνικές συνθήκες 
και θα γίνονται παράγοντες αλλαγής (Γρόλλιος, 2010). Όσον αφορά την περιβαλλοντική εκπαίδευση, η κριτική 
παιδαγωγική μοιράζεται τις αρχές της για ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινότητα, που θα προσεγγίζει τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα με μαθησιακές πρακτικές ομαδοσυνεργατικού χαρακτήρα και κριτικού αναστοχασμού.
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για την περαιτέρω καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης στα σχολεία. Το υποκείμενο της 
μάθησης εξετάζει τον περιβάλλοντα χώρο, κάνει ηχοπεριπάτους2 σε αστικά και φυσικά τοπία, 
μελετά τις σχέσεις των έμβιων όντων με το περιβάλλον τους διαμέσου του ήχου (Schafer, 1977), 
ενώ κάθε φορά η ακοή συμπληρώνει την όραση και η όραση την ακοή. Κατ’ αυτόν τρόπο, 
καθώς δηλαδή οι μαθητές συνδυάζουν τα ακουστικά δεδομένα με τα οπτικά, κάνουν υποθέσεις 
και στοχάζονται πάνω στις ηχητικές διαφοροποιήσεις της περιβάλλουσας πραγματικότητας, 
ενθαρρύνεται η κριτική τους σκέψη απέναντι στη σχέση τους με τον δημόσιο χώρο, το φυσικό 
περιβάλλον, τον έμβιο και άβιο κόσμο. Το θεωρητικό πλαίσιο της προτεινόμενης περιβαλλοντικής 
εκπαιδευτικής προσέγγισης, που αξιοποιεί το οικολογικό περιεχόμενο των ήχων, στηρίζεται στη 
διαθεματική και διεπιστημονική έννοια του ηχοτοπίου, μια έννοια που έχει μελετηθεί μέσα από 
διάφορους επιστημονικούς κλάδους.

3. Ο θόρυβος στον σχολικό χώρο

Το ηχητικό περιβάλλον επηρεάζει την καθημερινότητα του παιδιού και συμβάλει στην 
κοινωνικοποίησή του, καθώς προσπαθεί να επικοινωνήσει και να αναπτύξει διαπροσωπικές 
σχέσεις.  Κάθε σχολικό περιβάλλον έχει το δικό του ηχοτοπίο και οι ήχοι που παράγουν τα 
παιδιά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής και χρήσιμη παιδαγωγική πληροφορία. Τι 
συμβαίνει όμως με τον θόρυβο; Πώς τον αποκωδικοποιούν και τον διαχειρίζονται τα παιδιά και οι 
εκπαιδευτικοί; Υπάρχει παραγωγικός θόρυβος ή μόνο η  ησυχία αποτελεί προϋπόθεση για στιγμές 
δημιουργικότητας;

Ο θόρυβος που δημιουργείται από τους μαθητές σε μια τάξη, συχνά ερμηνεύεται εκ μέρους 
των εκπαιδευτικών ως μια κατάσταση έλλειψης σεβασμού και υποβάθμισης της μαθησιακής 
διαδικασία. Ωστόσο, παρουσιάζει ενδιαφέρον να προσεγγίσουμε το θόρυβο ως πληροφορία 
προς κατανόηση (Truax, 1978), πέρα από ενοχλητικό ήχο που εμποδίζει τη μαθησιακή διαδικασία. 
Είναι πιθανό, δηλαδή, η θορυβώδης κατάσταση να σημαίνει έλλειψη ενδιαφέροντος από τους 
μαθητές και να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο η  αναστάτωση και δυσαρέσκειά τους. Η πιο 
συχνή αντίδραση των εκπαιδευτικών σε ένα θορυβώδες συμβάν είναι να απαιτήσουν «ησυχία!» 
και μάλιστα φωνάζοντας, δίνοντας έτσι την πληροφορία στους μαθητές για μια αναγκαστική και 
παθητική ακρόαση του μαθήματος. Παρομοίως, η ησυχία στην τάξη δεν αποτελεί απαραίτητα 
προϋπόθεση για δημιουργική διδασκαλία και μάθηση, γιατί πέρα από κατανόηση και ενδιαφέρον 
μπορεί να σημαίνει αδιαφορία και καταπίεση. Έτσι, προσεγγίζοντας τον θόρυβο και την ησυχία 
ως πληροφορία, μπορούμε να αναστοχαστούμε πάνω στη διδασκαλία και να οδηγηθούμε σε 
ονοπάτια αυτοβελτίωσης και δημιουργικότητας. Μάλιστα, η υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού 
προγράμματος εκπαίδευσης βασισμένου στη φιλοσοφία της ακουστικής οικολογίας θα 

2  Ο ηχοπερίπατος αποτελεί μια ευχάριστη διαδικασία εκμάθησης και έχει μεγάλη παιδαγωγική αξία γιατί είναι βιωματική. 
Ουσιαστικά, πρόκειται για μια διαδραστική διαδικασία κατά την οποία οι  εμπλεκόμενοι εντείνουν την προσοχή τους 
γύρω από τα ηχητικά γεγονότα, ενώ η συμμετοχή τους δημιουργεί σταδιακά εκείνες τις προϋποθέσεις  για την επίτευξη 
ενός κοινού σκοπού: της επαγρύπνησης γύρω από την  ποιότητα του ακουστικού  περιβάλλοντος (Τσαλιγόπουλος et 
al., 2014).
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προβληματίσει τους συμμετέχοντες γύρω από το θέμα της ακρόασης, καθώς δεν  θα την βιώνουν 
ως μια ψυχαναγκαστική, επιφανειακή και βαρετή διαδικασία, αλλά σαν κάτι δημιουργικό και 
ευχάριστο.

4. Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος διδασκαλίας: Ακούγοντας τον ήχο ακούμε 
τον κόσμο

Ο ήχος συνδέεται με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, είναι πανταχού παρών στην 
καθημερινότητα των παιδιών, μέσα και πέρα από το σχολείο. Άλλωστε, «από τον ήχο 
σχηματίζεται το γράμμα, από τα γράμματα η συλλαβή, από τις συλλαβές η λέξη και, τέλος, 
από τις λέξεις διαμορφώνεται η καθημερινή ζωή» (Ψαλτοπούλου, 2015: 17). Ο σχεδιασμός του 
προγράμματος (σχέδιο εργασίας/project), το οποίο έχει τίτλο  «Ακούγοντας τον ήχο ακούμε τον 
κόσμο!»,3 περιλαμβάνει τον σκοπό και τους στόχους, τη μέθοδο διδασκαλίας, τις διδακτικές 
ενέργειες και την αξιολόγηση. Η μάθηση είναι ομαδοσυνεργατική και βιωματική, ενώ η γνώση 
προσεγγίζεται διαθεματικά (οριζόντια διασύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών)  και 
διεπιστημονικά με σκοπό  την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης. Προτείνεται, 
έτσι, μια διδασκαλία βασισμένη στην ακρόαση, που θα εγείρει προβληματισμό γύρω από το 
περιβάλλον και τις αλλαγές που συντελούνται εντός του. Ο εκπαιδευτικός έχει συμβουλευτικό 
ρόλο και ανακαλύπτει μαζί με τους μαθητές. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος, 
δημιουργείται διαμέσου του ήχου μια στενή σχέση ανάμεσα στους μαθητές και το περιβάλλον, 
ενισχύοντας εκείνες τις δεξιότητες οι οποίες θα τους καταστήσουν προσεκτικούς και κριτικούς 
ακροατές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προωθείται η ανακάλυψη του φυσικού και ανθρωπογενούς 
ηχητικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα ενισχύεται η περιβαλλοντική ευσυνειδησία και 
υπευθυνότητα των μαθητών.

4.1. Σκοπός και εκπαιδευτικοί στόχοι 

Oι εκπαιδευτικοί σκοποί έχουν κυρίαρχη θέση συνολικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, της 
δίνουν νόημα και την καθορίζουν αναφορικά με την επιλογή της διδακτέας ύλης, των στόχων, των 
μεθόδων διδασκαλίας, της αξιολόγησης, κ.ο.κ. (Φλουρής, 1992). Το προτεινόμενο περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης, πλαισιωμένο με τη φιλοσοφία της Ακουστικής Οικολογίας, επιδιώκει να 
συμβάλλει στην οικολογική ευσυνειδησία των μαθητών.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι χρειάζεται να ικανοποιούν όλους τους τομείς ανάπτυξης του ατόμου και να 
εξυπηρετούν τους εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στην παρούσα εργασία, οι στόχοι των δραστηριοτήτων 
είναι γνωστικοί (αφορούν τις διεργασίες της γνώσης), συναισθηματικοί (αφορούν την υιοθέτηση 
αξιών και στάσεων) και ψυχοκινητικοί (αφορούν την απόκτηση κινητικών, κοινωνικών, 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων) (Bloom et al., 1999, Bloom και Krathwohl, 1999).

3  Ο τίτλος προέκυψε παραφράζοντας τη γνωστή φράση του Βραζιλιάνου παιδαγωγού Paulo Freire (2006) «Διαβάζοντας 
τη λέξη διαβάζουμε τον κόσμο».



4ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ήχος Θόρυβος Περιβάλλον», Μυτιλήνη, 3-6 Νοεμβρίου 2016

152

4.2. Μέθοδος διδασκαλίας

Η διδασκαλία προτείνεται να γίνει με ομαδοσυνεργατικό τρόπο με σχέδιο εργασίας/project, 
δίνοντας έμφαση σε διαθεματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την καθημερινότητα των 
μαθητών/τριών. Οι μαθητές που λειτουργούν σε ομάδες, διερευνούν γεγονότα και διαχειρίζονται 
γνώσεις πολύ πιο αποτελεσματικά. Αναπτύσσουν περισσότερες δεξιότητες, βελτιώνεται η 
σχολική τους μάθηση αλλά και η κοινωνική τους συμπεριφορά (Ματσαγγούρας, 2003). Ακόμη, 
ο εκπαιδευτικός έχει συμβουλευτικό ρόλο, ανακαλύπτει μαζί με τους μαθητές και εξασκείται στην 
προσεχτική ακρόαση καθ’ όλη τη διάρκεια διδασκαλίας.  

 

4.3. Διδακτικές ενέργειες και περιεχόμενο

Το σχέδιο εργασίας/project χωρίζεται ενδεικτικά σε πέντε θεματικές ενότητες και σε επιμέρους 
υποενότητες. Το χρονοδιάγραμμα (βλέπε πίνακα 1) έχει σχεδιαστεί για να υλοποιηθεί σε τρεις 
μήνες, τρεις ώρες την εβδομάδα, και οι διδακτικές ενέργειες μπορούν να συνδυαστούν διαθεματικά 
με το περιεχόμενων των γνωστικών αντικειμένων (οριζόντια διασύνδεση) του Αναλυτικού 
Προγράμματος Σπουδών. Στην παρούσα εργασία, οι διδακτικές ενέργειες που προτείνονται έχουν 
προσαρμοστεί στην Ε’ Δημοτικού και μπορούν να συνδυαστούν με το περιεχόμενο των γνωστικών 
αντικειμένων της συγκεκριμένης τάξης (Μαθηματικά, Γλώσσα, Γεωγραφία, Φυσική κτλ.).

Χρονοδιάγραμμα προγράμματος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Δραστηριότητες

1η) Γενικά 

χαρακτηριστικά 

ήχου 

Υποενότητα

Ήχος ως μέσο 

επικοινωνίας

6 1η εβδομάδα

2η Εβδομάδα

Φυσικά:

•	«Ήχος»

Μαθηματικά:

•	«Λόγοι»

Γλώσσα:

•	Σύνδεση με τη 

λογοτεχνία

Αισθητική Αγωγή/Μουσική

Φυσική Αγωγή:

•	«Μουσικοκινητική 

αγωγή»

•	ΤΠΕ

•	«Βλέπω» τον ήχο

•	Ακούγοντας στα υγρά 
και στα στερεά

•	Εξερευνώ τα βασικά 
χαρακτηριστικά του 
Ήχου

•	Ανακαλύπτοντας το 
μοτίβο και τον ήχο 

•	Λογοτεχνία
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2η)  Ήχος 
και φυσικό 
περιβάλλον

Υποενότητες

Φυσικά ηχοτοπία 
(Δάσος, Θάλασα 
κ.ά.) 

Υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος

12 3η Εβδομάδα

4η Εβδομάδα

5η Εβδομάδα

6η Εβδομάδα

Περιβαλλοντική Αγωγή

Γλώσσα:

•	«Ο φίλος μας το 
περιβάλλον»

Γεωγραφία:

•	«Το φυσικό 
περιβάλλον της 
Ελλάδας»

•	«Οι χάρτες. Ένα 
εργαλείο για τη μελέτη 
του κόσμου»

Φυσικά:

•	«Ήχος»

Κοιν. Πολ. Αγωγή

•	Φτιάχνοντας ένα 
ηχοτοπίο

•	Ηχοπερίπατος

•	Ηχητικός χάρτης

3η) Ήχος 
και Αστικό 
Περιβάλλον

Υποενότητες

Ηχοτοπίο Σχολείου

Ηχοτοπίο Έλους

Ηχοτοπίο γειτονιάς/
Αστικό Ηχοτοπίο

Ηχορύπανση

9 7η Εβδομάδα

8η Εβδομάδα

9η Εβδομάδα

Περιβαλλοντική Αγωγή

Γλώσσα:

•	«Η ζωή στην πόλη»

Κοιν. Πολ. Αγωγή

Ιστορία

Γεωγραφία:

•	«Το ανθρωπογενές 

περιβάλλον της 

Ελλάδας»

Φυσικά:

•	«Ήχος»

•	Οι ήχοι του σχολείου

•	Μελετώντας το ηχοτοπίο 

της γειτονιάς μου/ Ένα 

αστικό ηχοτοπίο

4η) Βιοποικιλότητα 

– Ηχοποικιλότητα

Υποενότητες

Βιοφωνία (Πουλιά 

του τόπου μας)

6 10η Εβδομάδα

11η Εβδομάδα

Περιβαλλοντική Αγωγή

Γλώσσα:

•	«Ο φίλος μας το 

περιβάλλον»

•	«Τα ζώα που ζουν κοντά 

μας»

Φυσική:

•	«Ήχος»

Γεωγραφία

•	«Η χλωρίδα και πανίδα 

της Ελλάδας»

Κοιν. Πολ. Αγωγή

Τ.Π.Ε

•	Ηχολόγιο: τα πουλιά και 

φωνές τους
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5η) 
Περιβαλλοντική 
Παρέμβαση

Υποενότητα
Σύνθεση 
Ηχοτοπίων

3 12η εβδομάδα
Περιβαλλοντική Αγωγή

Μουσική

Κοιν. Πολ. Αγωγή

Τ.Π.Ε

Θεατρική Αγωγή

•	 Σύνθεση

•	 Ενημέρωση 
σχολείου

•	 Θεατρική 
παράσταση

Σύνολο 36 
ώρες

12 εβδομάδες

Πίνακας 1.

4.3.1. Αναλυτική Περιγραφή θεματικών ενοτήτων και δραστηριοτήτων

1η: Γενικά χαρακτηριστικά ήχου 

Η πρώτη θεματική ενότητα είναι εισαγωγική. Πολύ συχνά, οι μαθητές μικρής ηλικίας  δυσκολεύονται 
να εξηγήσουν πώς παράγεται ο ήχος. Δεν συνηθίζουν να τον συνδέουν με τα ηχητικά κύματα γιατί 
πολύ απλά δεν μπορούν να τα δουν.

Μέσω των δραστηριοτήτων θέλουμε οι μαθητές/τριες:

•	 να κάνουν πειράματα με απλά υλικά,

•	 να μάθουν τα χαρακτηριστικά του ήχου,

•	 να γνωρίσουν τον τρόπο παραγωγής και διάδοσης του ήχου,

•	 να συνδέσουν τα ηχητικά μοτίβα με μαθηματικές έννοιες,

•	 να συνδυάσουν το ακουστικό και οπτικό ερέθισμα,

•	 να συγχρονίζουν τις κινήσεις τους στις εναλλαγές του ρυθμού.

Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων μπορούν να σχεδιαστούν δραστηριότητες συνδυάζοντας 
τα γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών, της Αισθητικής Αγωγής, των Μαθηματικών, της Γλώσσας, 
της Φυσικής Αγωγής και των ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας) στην τάξη.  

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες της ενότητας είναι:

Α) «Βλέπω» τον ήχο

Οι μαθητές, όπως και ο περισσότερος κόσμος, εστιάζουν κυρίως στην αίσθηση της όρασης. Για 
να μιλήσουμε για τον ήχο και συγκεκριμένα για τα ηχητικά κύματα, την πηγή, το μέσο διάδοσης 
και το δέκτη, μπορούμε να εκτελέσουμε ένα εύκολο πείραμα που οπτικοποιεί τις δονήσεις που 
προκαλούν τα ηχητικά κύματα. Τα υλικά που χρειάζονται είναι: 
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•	 Μια λεκάνη

•	 Ένα κομμάτι μεμβράνης που να καλύπτει τη λεκάνη

•	 Λίγες  φακές

•	 Ένα ταψί

•	 Ένα κουτάλι

Καλύπτουμε τη λεκάνη τεντώνοντας πολύ καλά τη μεμβράνη και ρίχνουμε πάνω τις φακές. 
Πλησιάσουμε αναποδογυρισμένο το ταψί πολύ κοντά στη λεκάνη και το χτυπάμε με το κουτάλι 
παράγοντας δυνατούς ήχους. Θα διαπιστώσουμε πως οι φακές τραντάζονται  καθώς πάλλεται η 
μεμβράνη. Τα ηχητικά κύματα ταξιδεύουν μέσω του αέρα (μέσο μετάδοσης) και όταν στη συνέχεια 
φτάσουν στη πλαστική μεμβράνη (δέκτης), αυτή δονείται προκαλώντας μετατοπίσεις στις φακές. 

Β) Ακούγοντας στα υγρά και στα στερεά

Έπειτα, οι μαθητές θα μελετήσουν τη διάδοση του ήχου στα στερεά και στα υγρά. Ο πιο απλός 
τρόπος για τα στερεά, είναι να ακουμπήσουν το αυτί τους στο θρανίο, να χτυπήσουν ένα αντικείμενο 
επάνω του και να επαναλάβουν τον ίδιο ήχο απομακρυνόμενοι από το θρανίο. Όσον αφορά τη 
μετάδοση του ήχου στα υγρά, μπορεί να γίνει κατανοητή εκτελώντας ένα πείραμα με απλά υλικά:

•	 Λεκάνη

•	 Κομμένο πλαστικό μπουκάλι  στη μέση

•	 Δύο κουτάλια

Γεμίζουμε μια λεκάνη με νερό και τοποθετούμε την κομμένη πλευρά μπουκαλιού μέσα. Χτυπάμε 
μέσα στο νερό της λεκάνης τα δύο κουτάλια μεταξύ τους, ενώ η μύτη του μπουκαλιού είναι κολ-
λημένη στο αυτί μας. Ακούγοντας τον ήχο μέσα στο νερό συμπεραίνουμε ότι τα ηχητικά κύματα 
«ταξιδεύουν» και στα υγρά.

Γ) Εξερευνώ τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ήχου

Ένας τρόπος για να γίνουν κατανοητά τα χαρακτηριστικά του ήχου (τονικό ύψος, ένταση και 
χροιά), είναι να αξιοποιήσουμε τις ΤΠΕ.  Οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν σε διαδικτυακές 
εφαρμογές που τους εισάγουν στα γενικά χαρακτηριστικά του ήχου. Μια προτεινόμενη εφαρμογή 
είναι η «Εξερευνώ Τα Βασικά Χαρακτηριστικά Του Ήχου», που διατίθεται από το «Φωτόδεντρο», 
το οποίο αποτελεί ψηφιακό αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού και κεντρική e-υπηρεσία  ΥΠΠΕΘ 
(διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6154). Δίνεται η 
δυνατότητα πειραματισμού με τρεις διαφορετικές εντάσεις, τρία διαφορετικά τονικά ύψη και δια-
φορετικές χροιές μουσικών οργάνων, ενώ ταυτόχρονα προβάλλεται η κυματομορφή του ήχου 
που επιλέγεται. 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6154
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Δ)  Ανακαλύπτοντας το μοτίβο και τον ήχο

Τα μοτίβα εμφανίζονται σε κυματομορφές και φασματογραφήματα. Υπάρχουν πολλά παραδείγ-
ματα στο διαδίκτυο, καθώς και εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν  στην τάξη για να 
φτιάξουν οι ίδιοι οι μαθητές μοτίβα καθώς παράγουν ήχο (https://musiclab.chromeexperiments.
com/Spectrogram). Επίσης, για περισσότερη εξάσκηση,  για να μπορέσουν οι μαθητές να συνδυ-
άσουν το ακουστικό με το οπτικό ερέθισμα αξιοποιούμε ποικίλες ηχογραφήσεις και φασματογρα-
φήματά από το εργαστήριο Ακουστικής Οικολογίας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου. Οι μαθητές ακούν τον ήχο όσες φορές θέλουν και καλούνται να επιλέξουν από 
δύο φασματογραφήματα αυτό που πιστεύουν ότι ταιριάζει καλύτερα. Τα ηχητικά μοτίβα δίνουν 
ευκαιρία για σύνδεση με  μαθηματικές έννοιες, όπως με τα γεωμετρικά μοτίβα, την συμμετρία 
(Σαρρής, 2014) και την αναλογία. 

Ε) Σύνδεση με τη λογοτεχνία

Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση του ήχου είναι μέσα από τη λογοτεχνία. Πολλά κείμενα στα σχο-
λικά εγχειρίδια,  καθώς κι ολόκληρα λογοτεχνικά βιβλία προσεγγίζουν τον ήχο με ενδιαφέρον 
περιγραφικό τρόπο παρουσιάζοντας τις ομορφιές της φύσης με αναφορές όπως, το κόασμα των 
βατράχων, ο ψίθυρος των φυτών, το τραγούδι των πουλιών, το κελάρυσμα του νερού, κ.ά. Επίσης, 
σε μερικά από τα κείμενα γίνεται λόγος για την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος από τον 
άνθρωπο.

Ενδεικτικά, μερικά από τα κείμενα που μπορούν να χρησιμοποιούν από το Ανθολόγιο της Ε’ – Στ’ 
Δημοτικού είναι:

1. Ο ήλιος ο ηλιάτορας, Οδυσσέας Ελύτης

2. Δρακοπαραμύθι, Αγγελική Βαρελλά

3. Ο ασημένιος δρόμος (Λαμπερά Αγκάθια), Γιώργος Μπόντης

4. Η Χιονάτη της Πάρνηθας, Ηλίας Βενέζης

5. Τα πουλιά, Δημήτρης Ποταμίτης

6. Ο κορυδαλλός, Ανδρέας Εμπειρίκος

7. Παιδική μνήμη (Περίπατος), Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης

8. Οι γκιόνηδες, Ιούλιος Τυπάλδος

2η: Ήχος και φυσικό περιβάλλον: Φυσικά ηχοτοπία και Υποβάθμιση του περιβάλλοντος

Στη δεύτερη θεματική ενότητα οι μαθητές ανακαλύπτουν το φυσικό ηχοτοπίο της περιοχής. 
Εξερευνούν τους ήχους κάνοντας ηχοπεριπάτους  και  εξοικειώνονται με τις ηχογραφήσεις. 
Παράλληλα, γίνονται συζητήσεις για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και για την αποτύπωση 
αυτής της υποβάθμισης στο ηχοτοπίο. Οι δραστηριότητες μπορούν να συμβαδίζουν με το 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Spectrogram
https://musiclab.chromeexperiments.com/Spectrogram
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αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, συνδυάζοντας το μάθημα της Γλώσσας, της Γεωγραφίας, των 
Φυσικών και της Κοιν. Πολ. Αγωγής.  Μέσω των δραστηριοτήτων θέλουμε οι μαθητές:

•	 να γνωρίσουν την έννοια του ηχοτοπίου και συγκριμένα  των φυσικών ηχοτοπίων,

•	 να εμπλακούν βιωματικά μέσω του ηχοπεριπάτου στην ανακάλυψη του φυσικού ηχοτοπίου,

•	 να ασκηθούν στην προσεχτική ακρόαση μέσω του ηχοπεριπάτου,

•	 να ασκηθούν στην ηχογράφηση με απλά μέσα,

•	 να συνεργαστούν,

•	 να προβληματιστούν γύρω από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος,

•	 να εξασκηθούν στη δημιουργία ηχητικών χαρτών.

Προτεινόμενες Δραστηριότητες 

Α) Φτιάχνοντας ένα ηχοτοπίο 

Στην ιστοσελίδα Wild Music (http://www.wildmusic.org) μπορούμε να βρούμε διάφορες εφαρ-
μογές ενασχόλησης με τους ήχους της φύσης. Μία από αυτές, η buildsoundscape (http://www.
wildmusic.org/en/soundscapes/buildsoundscape) δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να δημι-
ουργήσει ένα ψηφιακό ηχοτοπίο. Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει διάφορους ήχους ζώων, φυσικών 
φαινομένων αλλά και μηχανικούς ήχους, να τους τοποθετήσει με στη σειρά και την ένταση που 
θέλει και να φτιάξει το δικό του ηχοτοπίο. 

Β) Ηχοπερίπατος στην εξοχή

Τα παιδιά χρειάζονται πρώτα να έρθουν σε επαφή με τη φύση, να την ανακαλύψουν, να την αγα-
πήσουν και μετά να τη σώσουν (Sobel, 2004). Οι ηχοπερίπατοι είναι βιωματικό εκπαιδευτικό εργα-
λείο γιατί δίνουν αυτήν την ευκαιρία στους μαθητές, δηλαδή, δίνουν χρόνο στους συμμετέχοντες 
να αφουγκραστούν τη γη, τον παλμό της. Σύμφωνα με την Westerkamp (1974) ο ηχοπερίπατος 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορες μορφές, μπορεί να είναι ατομικός, σε ζευγάρια ή ομαδι-
κός. Μπορεί ακόμη να αφορά μια ευρύτερη περιοχή ή να έχει σχεδιαστεί γύρω από ένα συγκεκρι-
μένο μέρος, να πραγματοποιείται διαφορετικές ώρες και εποχές. Οι μαθητές βγαίνουν από τα όρια 
της τάξης και ασκούν τις διερευνητικές τους δεξιότητες ενεργοποιώντας την αίσθηση της ακοής. 
Αποτελεί μια ευχάριστη διαδικασία εκμάθησης και έχει μεγάλη παιδαγωγική αξία γιατί είναι βιω-
ματική. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια διαδραστική διαδικασία κατά την οποία οι  εμπλεκόμενοι 
εντείνουν την προσοχή τους γύρω από τα ηχητικά γεγονότα, ενώ η συμμετοχή τους δημιουργεί 
σταδιακά εκείνες τις προϋποθέσεις για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού: της επαγρύπνησης γύρω 
από την  ποιότητα του ακουστικού  περιβάλλοντος (Τσαλιγόπουλος et al., 2014).

Ο σχεδιασμός γίνεται από τον/την εκπαιδευτικό, που δίνει οδηγίες για την περιοχή, τις στάσεις 
και τη χρονική τους διάρκεια. Σε δεύτερο χρόνο κι αφού τα παιδιά εξοικειωθούν με τον ηχητικό 

http://www.wildmusic.org
http://www.wildmusic.org/en/soundscapes/buildsoundscape
http://www.wildmusic.org/en/soundscapes/buildsoundscape
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περίπατο, έχει ενδιαφέρον να αναλάβει κάποιος μαθητής χρέη οδηγού. Η θέση ευθύνης ενισχύει 
την αυτοπεποίθηση των μαθητών, ενώ παράλληλα προάγει μορφές ευσυνείδητης συμπεριφοράς 
(Χατζηχρήστου, 2003). Κατά τη διάρκεια του ηχοπεριπάτου γίνονται σιωπηλές στάσεις και κατα-
γραφή των ήχων. Επίσης, προκειμένου να γίνει κατανοητή η μεταβλητότητα του ηχοτοπίου και 
οι μαθητές να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο τις ερευνητικές τους δεξιότητες, ο ηχοπερίπατος 
μπορεί να πραγματοποιηθεί παραπάνω από μία φορά στο ίδιο μέρος, σε διαφορετικό χρόνο και 
με διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις καταγραφές (ηχο-
γραφήσεις με απλά μέσα όπως κινητό τηλέφωνο ή tablet) μπορούν αξιοποιηθούν για την κατα-
σκευή ενός ηχητικού χάρτη.

Γ) Ηχητικός Χάρτης (soundmap)

Ο ήχος είναι στενά συνδεδεμένος με τα φαινόμενα που εντοπίζονται στην επιφάνεια της γης κι έτσι 
μπορεί να αποτελεί δείκτη περιήγησης σε έναν συγκεκριμένο τόπο. Ο ηχητικός χάρτης αποτελεί 
συνέχεια του ηχητικού περιπάτου και μαζί τις ηχογραφήσεις  μπορεί να αποκτήσει ψηφιακά χα-
ρακτηριστικά, πέρα από μια απλή σχεδιαστική αποτύπωση. Έτσι, αφού ολοκληρωθεί ο ηχητικός 
περίπατος, οι μαθητές σχεδιάζουν σε χαρτί την περιοχή που εξερεύνησαν και σημειώσουν τους 
ήχους που εντόπισαν. Ως επέκταση της δραστηριότητας το σχεδιάγραμμα μπορεί να διαμορφωθεί 
με την βοήθεια Η/Υ και εκεί να ενσωματωθούν οι ηχογραφημένοι ήχοι. 

3η: Ήχος και Αστικό Περιβάλλον: Ηχοτοπίο Σχολείου, Ηχοτοπίο Γειτονιάς, Αστικό 
Ηχοτοπίο, Ηχορύπανση

Ο ήχος συγκροτεί τη φυσιογνωμία ενός τόπου, αντικατοπτρίζει το πολιτισμικά του γνωρίσματα, 
τις πολιτιστικές και οικονομικές του δραστηριότητες και παρέχει κατ’ αυτόν τον τρόπο χρήσιμες 
πληροφορίες στο δέκτη. Σε αυτήν την θεματική ενότητα, οι μαθητές μελετούν το ηχοτοπίο του 
σχολείου τους και το συγκρίνουν με άλλα σχολεία, διερευνούν το ηχοτοπίο μιας πόλης και 
προσεγγίζουν το ζήτημα της ηχορύπανσης. 

Μερικές ενότητες των σχολικών εγχειριδίων της Ε’ Δημοτικού είναι πολύ χρήσιμες και μπορούν 
να δώσουν αφορμή για ποίκιλες συζητήσεις γύρω από τον ήχο, το θόρυβο και το ανθρωπογενές 
περιβάλλον. Συγκεκριμένα, επισημαίνουμε στο μάθημα της Γλώσσας, «Η ζωή στην πόλη», της 
Γεωγραφίας, «Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας» και της Φυσικής, «Ήχος». Παράλληλα, 
μπορούν να γίνουν ιστορικές αναφορές για τον ήχο από τα αρχαία χρόνια έως και τη νεότερη 
ιστορία και να συζητηθεί στο πλαίσιο της Αγωγής του Πολίτη η νομοθεσία σχετικά με την 
ηχορύπανση και τις επιπτώσεις της. 

Μέσω των δραστηριοτήτων επιδιώκεται οι μαθητές/τριες:

1. να αντιληφθούν τη σημασία του ήχου ως πολιτισμική πληροφορία,

2. να μελετήσουν το ηχοτοπίο του σχολείου τους  και να το αξιολογήσουν,

3. να εμπλακούν βιωματικά μέσω του ηχοπεριπάτου διερευνώντας τα χαρακτηριστικά ενός 
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αστικού ηχοτοπίου,

4. να συνεργαστούν,

5. να γνωρίσουν τις επιπτώσεις της ηχορύπανσης στον άνθρωπο,

6. να προβληματιστούν και προτείνουν τρόπους μείωσης της ηχορύπανσης.

Προτεινόμενες Δραστηριότητες

Α) Οι ήχοι του σχολείου

Αρχικά γίνεται καταγραφή των ήχων της τάξης και ακολούθως η σχεδιαστική τους αναπαράσταση. 
Στη συνέχεια πραγματοποιείται προσεχτική ακρόαση σε όλα τα δυνατά σημεία του σχολικού 
χώρου (αυλή, γραφείο, κυλικείο κ.τ.λ.), καταγραφή των ήχων και αποτύπωσή τους σε σχέδιο. 
Επίσης, γίνεται αναφορά στα ηχόσημα, και συγκεκριμένα δίνεται ως παράδειγμα το κουδούνι το 
οποίο νοηματοδοτεί τη σχολική ζωή και προκαλεί συναισθήματα και αντιδράσεις που βιώνονται 
μόνο στο χρόνο και το χώρο του σχολείου. Ακολουθούν συζητήσεις για τις πληροφορίες που 
μπορούν να προκύψουν από κάθε ήχο και για τους τρόπους που μπορούν να βελτιώσουν το 
σχολικό ακουστικό περιβάλλον. Τέλος, γίνονται επισκέψεις σε άλλα σχολεία για καταγραφή και 
σύγκριση σχολικών ηχοτοπίων.

Β) Μελετώντας το ηχοτοπίο της γειτονιάς μου/ Ένα αστικό ηχοτοπίο

Η διερεύνηση των ήχων της γειτονιάς σχετίζεται με την καθημερινότητα των μαθητών. Η γειτονιά 
αποτελεί οικείο περιβάλλον, είναι ο τόπος που ανήκει το σχολείο, που κατοικούν, παίζουν και 
περνούν το περισσότερο χρόνο οι μαθητές. Αυτό το «δέσιμο» με τον τόπο, ακόμη και σε μεγάλες 
πόλεις, δίνει ισχυρό κίνητρο συμμετοχής σε δράσεις γύρω από τη συγκεκριμένη περιοχή. Η μελέτη 
του ηχοτοπίου γίνεται με  ηχοπερίπατους σε αστικά τοπία και τη δημιουργία ηχητικών χαρτών. 
Επιπλέον, το αστικό περιβάλλον δίνει ευκαιρίες για συζητήσεις αναφορικά με την ηχορύπανση, τις 
επιπτώσεις της σε ανθρώπους και ζώα και δυνατούς τρόπους αντιμετώπισης.

4η: Βιοποικιλότητα – Ηχοποικιλότητα: Βιοφωνία (Πουλιά του τόπου μας), θόρυβος και 
επιπτώσεις

H «ποικιλία της ζωής», η βιοποικιλότητα, είναι ένα ζήτημα υψίστης σημασίας που αφορά όλες τις 
μορφές ζωής και συνεπώς την ανθρωπότητα συνολικά.  Σε  αυτήν τη θεματική ενότητα οι μαθητές 
προσεγγίζουν την ποικιλότητα ειδών, και συγκεκριμένα των πτηνών, διαμέσου της ποικιλίας των 
ήχων (βιοφωνία). Σε ένα δεύτερο επίπεδο, πιο θεωρητικό, γίνεται αναφορά στις μεταβολές που 
υφίσταται το περιβάλλον εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και στον τρόπο με τον οποίο ο ήχος 
μπορεί να αποτελέσει εργαλείο αξιολόγησης αυτών των μεταβολών αναφορικά με τις επιπτώσεις 
τους στην ακουστική συμπεριφορά των οργανισμών (Krause & Farina, 2016). Μέσω των δραστη-
ριοτήτων θέλουμε οι μαθητές:
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1. να γνωρίσουν διάφορα πτηνά του τόπου τους και τις φωνές τους,

2. να ασκηθούν στην ταξινόμηση ήχων,

3. να προβληματιστούν γύρω από την κλιματική αλλαγή και την εξαφάνιση των ειδών.

Προτεινόμενη δραστηριότητα

Α) Ηχολόγιο: τα πουλιά και οι φωνές τους

Η δραστηριότητα μπορεί να περιοριστεί στα πτηνά της περιοχής στην οποία ζουν οι μαθητές για 
να μην υπάρξει μεγάλος όγκος πληροφορίας και δυσκολία αφομοίωσης. Επίσης, η συνεισφορά 
κάποιας περιβαλλοντικής οργάνωσης όπως της Ορνιθολογικής Εταιρείας στην κατανομή των 
ειδών μπορεί να είναι πολύτιμη για τον εκπαιδευτικό.

Ένα χρήσιμο εργαλείο για την προετοιμασία αυτής της δραστηριότητας είναι η ιστοσελίδα Xe-
no-canto (www.xeno-canto.org), που διαθέτει πλούσιο υλικό ηχογραφήσεων από άγρια πουλιά 
σε διάφορες περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων και των πουλιών που βρίσκονται στην  
Ελλάδα. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, οι ηχογραφήσεις –οι οποίες συνοδεύονται από την αγγλική 
και επιστημονική ονομασία του πτηνού, το σημείο καταγραφής και το σχετικό φασματογράφημα– 
δίνουν ευκαιρίες για συνεχή εξάσκηση μέσα από παιχνίδια μνήμης και είναι διαθέσιμες στο κοινό. 
Παράλληλα, ο παγκόσμιος χάρτης με τις καταγραφές βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν 
τη διάδοση των ειδών και σε άλλες περιοχές, πέρα από την δική τους. Αφού έχουμε συλλέξει 
τα δεδομένα, δημιουργείται από τους μαθητές ένα «ηχολόγιο»  με την βοήθεια του Η/Υ. Οι 
καταγραφές στο ηχολόγιο γίνονται αλφαβητικά, περιλαμβάνουν το ελληνικό όνομα του πτηνού, 
το επιστημονικό, τον ήχο της φωνής και τη φωτογραφία του. Το ηχολόγιο μπορεί να μετατραπεί σε 
ψηφιακό βιβλίο, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου και να είναι προσβάσιμο σε όλους 
τους μαθητές.

5η: Περιβαλλοντική Παρέμβαση

Στην τελευταία θεματική ενότητα γίνεται μια αποτίμηση όλων των παραπάνω. Είναι σημαντικό οι 
μαθητές να προβούν σε σύγκριση του φυσικού με το αστικό ηχοτοπίο, να αναπτύξουν ερευνητικές 
δεξιότητες, να προβληματιστούν γύρω από το θόρυβο, να εμπλακούν με την κοινωνία και να την 
εμπλέξουν, να εξοικειωθούν με το ηχοτοπίο. Ακούγοντας την τάξη, το σχολείο, τη γειτονιά, την 
πόλη, το δάσος, τα πουλιά, περιμένουμε πως θα οδηγηθούν σε χρήσιμα ευρήματα, θα στοχαστούν 
και τελικά θα ευαισθητοποιηθούν γύρω από το περιβάλλον. Στην τελευταία θεματική ενότητα 
του προγράμματος «Ακούγοντας τον ήχο ακούμε τον κόσμο!» οι μαθητές αναλαμβάνουν ενεργό 
ρόλο ενημέρωσης του κοινού για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τους ήχους 
που ηχογράφησαν κατά τους ηχοπεριπάτους σε μια θεατρική παράσταση με περιβαλλοντικό 
περιεχόμενο. 

http://www.xeno-canto.org
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Η προετοιμασία μιας παράστασης βοηθάει τα παιδιά να αντιληφθούν βιωματικά όσες γνώσεις 
αποκόμισαν από τις προηγούμενες δραστηριότητες, δίνει φωνή στον προβληματισμό και ενισχύει 
την κριτική σκέψη συμμετεχόντων και θεατών. Οι ήχοι της θεατρικής παράστασης, θορυβώδεις 
ή μη, που έχουν συλλεχθεί από τους ίδιους τους μαθητές, αποτελούν  αναπόσπαστο κομμάτι 
των όσων διαδραματίζονται στην σκηνή. Αντικατοπτρίζοντας την καθημερινή ζωή, ο ήχος 
παρουσιάζεται ως  συνδετικό κρίκος των διεργασιών και των σχέσεων  είτε σε φυσικό είτε σε 
ανθρωπογενές περιβάλλον, και δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για  κριτική σκέψη αναφορικά με 
την βέλτιστη ποιότητα του ακουστικού μας περιβάλλοντος.

4.4. Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του προγράμματος προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις. Περιλαμβάνει 
την αρχική αξιολόγηση, τη διαμορφωτική και την τελική (Κωνσταντίνου, 2007). Η αρχική αξιολόγηση, 
που έχει διαγνωστικό χαρακτήρα, γίνεται στην αρχή πριν την υλοποίηση του προγράμματος 
και προσφέρει δεδομένα για ποσοτική έρευνα και σύγκριση με την τελική αξιολόγηση. Μέσα 
από συζήτηση, προβληματισμό και ερωτηματολόγια, θα διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσεων των 
μαθητών αναφορικά με το ακουστικό τους περιβάλλον, θα καταγραφούν το προσωπικό τους 
ενδιαφέρον, οι ιδέες, οι στάσεις, οι αντιλήψεις, η ενδεχόμενη συμπεριφορά και η διάθεση για 
συμμετοχή.

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ακολουθεί η διαμορφωτική αξιολόγηση. 
Μέσα από συζητήσεις και παρατηρήσεις των μαθητών διαπιστώνεται κατά πόσο αφομοιώνουν 
όσα μαθαίνουν και κατά πόσο αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για δράση. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν εμπόδια στην επίτευξη των στόχων, μπορούν να γίνουν  βελτιωτικές/διορθωτικές 
κινήσεις. 

Στο τέλος του προγράμματος γίνεται η τελική αξιολόγηση που αφορά τον απολογισμό για το τι 
επιτεύχθηκε σε σχέση με τον σκοπό και τους στόχους, καθώς και η σύγκριση με τα αρχικά δεδομένα 
σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων και συμπεριφοράς. Αυτό μπορεί να γίνει με ερωτηματολόγιο και 
συνεντεύξεις με τους μαθητές, αλλά και με την παρουσίαση των δράσεων τους, όπως οι συνθέσεις 
από προσωπικές τους ηχογραφήσεις πλαισιωμένες από θεατρική παράσταση.

5. Συμπερασματικά σχόλια

Το σύγχρονο σχολείο, ως εστία κριτικής σκέψης, γνώσης και έρευνας αιχμής, μπορεί να 
λειτουργεί ως φωνή της συνείδησής μας σε καιρούς αβεβαιότητας, ως πηγή έμπνευσης απέναντι 
στα προβλήματα των καιρών, παράγοντας καινοτόμες λύσεις και ελπιδοφόρες εναλλακτικές 
που μπορούν να βρουν εφαρμογή σε πλείστους άλλους τομείς της ανθρώπινης δράσης. H 
υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων βασισμένων στις αρχές της ακουστικής οικολογίας, 
που αξιοποιούν το οικολογικό περιεχόμενο των ήχων και ενισχύουν τις διερευνητικές δεξιότητες 
των μαθητών σε μια περίοδο αυξανόμενων περιβαλλοντικών κινδύνων, όπως η μείωση της 
βιοποικιλότητας, είναι κομμάτι ενός τέτοιου ρόλου.
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1. Εισαγωγή

Στην προσπάθειά μας να περιγράψουμε έναν τόπο εστιάζουμε πάντα σε όσα μπορούμε να 
δούμε και σχεδόν ποτέ δεν σκεφτόμαστε να τον περιγράψουμε βασισμένοι στους ήχους που τον 
χαρακτηρίζουν. Μόνο αν  πρόκειται για ήχους πολύ διαφορετικούς από τους συνηθισμένους, 
πιθανά, να αναφερθούμε σε αυτούς. Κάθε τόπος όμως, εκτός από οπτικό είναι παράλληλα και 
ένα ηχητικό πεδίο. Αυτό, ο Καναδός μουσικοσυνθέτης Murray Schafer, το ορίζει ως «ηχοτοπίο» 
(soundscape) (Ετμεκτσόγλου, 2014). Το «ηχοτοπίο» περιγράφει το σύνολο των ήχων που μπορεί 
να γίνει αντιληπτό και κατανοητό από έναν άνθρωπο ή ένα ζώο στο μέρος που βρίσκεται, π.χ. 
στην εξοχή, στον δρόμο μιας πόλης, στο γραφείο, κ.λπ. Ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε άνθρωπος 
αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει ένα ηχοτοπίο είναι διαφορετικός και επηρεάζεται, κυρίως, από 
το οικείο του ηχητικό περιβάλλον, τις πολιτιστικές του προσλαμβάνουσες και τα ιδιαίτερα 
βιώματά του. Ένα ηχοτοπίο μπορεί να είναι πραγματικό ή φανταστικό. Ως φανταστικό ορίζουμε 
μια «σύνθεση ηχοτοπίου» δηλαδή  τη δημιουργία ενός ηχοτοπίου της φύσης ή της πόλης με 
βάση ηχογραφημένο υλικό με τη βοήθεια της τεχνολογίας από τα αντίστοιχα περιβάλλοντα. Οι 
πρώτες συνθέσεις ηχοτοπίων δημιουργήθηκαν από καναδούς συνθέτες τη δεκαετία του 1970 ως 
αντίπαλο δέος στην ηχορύπανση η οποία είχε αρχίσει να επικαλύπτει τους φυσικούς ήχους στα 
αστικά περιβάλλοντα (Ετμεκτσόγλου, 2014). 

Το ηχοτοπίο, παρέχει τη δυνατότητα πρόσληψης του περιβάλλοντα κόσμου με μία τελείως 
διαφορετική αντίληψη πέραν της οπτικής η οποία επικρατεί στο σημερινό δυτικό κόσμο ως 
κυρίαρχη αισθητηριακή προσέγγιση. Κάθε τοπίο μπορεί να προσληφθεί και μέσα από την 
ακοή με την παρατήρηση και τη μελέτη του ακουστικού περιβάλλοντος η οποία αποκαλύπτει, 
αποκωδικοποιεί και βοηθά στην κατανόηση των ηχητικών σημάτων. Το ηχοτοπίο συνδέεται με 
την επιστήμη της Ακουστικής Οικολογίας η οποία πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 1960 στον 
Καναδά και αποτελεί έναν διεπιστημονικό κλάδο ο οποίος μελετά τον ήχο ως στοιχείο του φυσικού 
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την επίδρασή του στον άνθρωπο. Η μελέτη του ηχητικού 
περιβάλλοντος προσεγγίζεται μέσα από τη σκοπιά  ποικίλων επιστημών: οικολογία, γεωγραφία, 
αρχιτεκτονική, ανθρωπολογία, κοινωνική επιστήμη, ψυχολογία, εκπαίδευση, ακουστική, ηχητικές 
τέχνες και μουσική (Σχοινά, 2015).

Κάθε τόπος έχει μία ιδιαίτερη «ακουστική ταυτότητα» η οποία σχετίζεται με τους ήχους που 
παράγονται εκεί λόγω της μορφολογίας, των φυσικών φαινομένων και των δραστηριοτήτων των 
ζωντανών οργανισμών (Παρπαρούση, χ.χ.). Έτσι, με τον όρο ηχοτοπίο αναφερόμαστε:

•	 στο φυσικό ηχοτοπίο, το οποίο αποτελείται από γεωφυσικούς ήχους (τιτίβισμα πουλιών, ήχοι 
φύλλων και κλαδιών των δέντρων, ήχοι του αέρα και της βροχής κ.ά.)  και μας πληροφορούν 
για τον τόπο/ χώρο και την εποχή,

•	 στους ανθρωπογενείς ήχους του περιβάλλοντος, όπως οι ήχοι εργασίας, οι ήχοι που προέρχονται 
από τη χρήση μηχανών, οι οποίοι λειτουργούν αντίθετα προς τους φυσικούς ήχους και 
προσφέρουν ελάχιστες ακουστικές πληροφορίες. Πρόκειται για ήχους που μπορούν να 
οδηγήσουν σε ηχορύπανση (Παρπαρούση, χ.χ.), στην ανισορροπία δηλαδή ενός ηχοτοπίου 
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η οποία οφείλεται σε έναν οποιοδήποτε παρεμβαίνοντα ή ενοχλητικό ήχο (Ετμεκτσόγλου & 
Μνιέστρης, 2004).

Οι ανθρωπογενείς ήχοι συμβάλουν στην απομάκρυνση του ανθρώπου από το φυσικό τους 
περιβάλλον (Σχοινά, 2015), η οποία είναι αισθητή στη δυτική κοινωνία λόγω της έλλειψης των 
φυσικών ήχων από την καθημερινότητα της πόλης. Η σημασία των φυσικών ήχων για τη ζωή, 
οδηγεί τους κατοίκους των πόλεων σε προσπάθειες να τους αναπληρώσουν με κελαηδίσματα 
ωδικών πουλιών στα κλουβιά, φωνές  κατοικίδιων, ακόμα και με ηχογραφημένο υλικό όπως 
μουσικές συνθέσεις βασισμένες στους ήχους της θάλασσας, του αέρα, κ.τ.λ. Γιατί όμως οι φυσικοί 
ήχοι είναι τόσο σημαντικοί για τον άνθρωπο και η απουσία τους είναι τόσο αισθητή στον σημερινό 
κάτοικο της πόλης;

Η σπουδαιότητα των φυσικών ήχων για τον άνθρωπο έγκειται στο γεγονός ότι δύναται να 
επηρεάσουν τον εσωτερικό κόσμο του και να προκαλέσουν έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις, 
οι οποίες αφορούν όλο το φάσμα των συναισθημάτων από τον ισχυρό φόβο και άγχος (ήχος 
κεραυνού, σεισμού, κραυγή άγριου ζώου) μέχρι και τη απόλυτη αγαλλίαση και γαλήνη (τιτίβισμα 
πουλιών, ελαφρύ κύμα). Επίσης, οι ήχοι της φύσης εμπλουτίζουν και προσδιορίζουν, πολλές 
φορές, τις ανθρώπινες εμπειρίες τόσο έντονα ώστε το άκουσμα ενός ήχου να μπορεί να ανασύρει 
την ανάμνηση μιας συγκεκριμένης εμπειρίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι ήχοι της 
φύσης επιδρούν ευεργετικά στον άνθρωπο επειδή η ποικιλία των συχνοτήτων που περιλαμβάνουν 
ενεργοποιούν τον ανθρώπινο εγκέφαλο σε όλες τις ηλικίες χωρίς να τον κουράζουν ή να είναι 
βαρετοί σε ψυχικό και νοητικό επίπεδο (Ετμεκτσόγλου, 2003).

Το ηχοτοπίο, άμεσα σχετιζόμενο με τους φυσικούς ήχους, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο 
εκπαιδευτικό εργαλείο και μία ιδανική ευκαιρία για να έρθουν τα παιδιά σε άμεση επαφή, 
εμπειρικά και βιωματικά, με τη φύση και τα φυσικά ακούσματα. Έτσι, η αξιοποίησή του σε ένα 
ευέλικτο πλαίσιο μάθησης δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές για:

•	 ανάπτυξη και βελτίωση της ακουστικής αντίληψης,

•	 ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης,

•	 συνειδητοποίηση του οικείου τους ηχητικού περιβάλλοντος,

•	 ανάκληση των ήχων του περιβάλλοντος και αναπαραγωγή τους με δημιουργικούς τρόπους 
αξιοποιώντας το σώμα και τη φωνή (Τζεδάκη, 2015),

•	 ηχογράφηση και περαιτέρω δημιουργική επεξεργασία ηχητικού υλικού,

•	 ομαδικές ηχητικές συνθέσεις και αυτοσχεδιασμό (Ετμεκτσόγλου, 2015),

•	 ανάπτυξη μιας δημιουργικής μουσικής συμπεριφοράς μέσα από την ενθάρρυνση για 
παρατήρηση, αναπαραγωγή, απόδοση νοήματος και οργάνωση των ήχων του περιβάλλοντος 
(Δογάνη, 2015).
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2. Σκοπός, στόχοι και  μέθοδος της εκπαιδευτικής παρέμβασης

Σκοπός της παρέμβασης είναι η απόδοση νοήματος από τους μαθητές στο ηχητικό τους περιβάλλον.

Οι κύριοι στόχοι της παρέμβασης είναι:

•	 η ενθάρρυνση για παρατήρηση, εξερεύνηση, ανακάλυψη και εστιασμένη ακρόαση των ήχων 
του περιβάλλοντος,

•	 η συνειδητοποίηση της αξίας των φυσικών ήχων στην καθημερινότητά μας,

•	 η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και η μουσική καλλιέργεια μέσα από δημιουργικές 
δραστηριότητες  με βασικό υλικό τον ήχο.     

Οι συναντήσεις και οι επιμέρους δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με βάση τις σύγχρονες θεωρίες 
μάθησης: ανακαλυπτική, βιωματική, ομαδοσυνεργατική, δημιουργική μάθηση οι οποίες θέτουν 
στο επίκεντρο της διαδικασίας την εμπειρία του μαθητή και του αποδίδουν ενεργό ρόλο για την 
οικοδόμηση και απόκτηση της γνώσης (Βοσνιάδου, 2001). 

Η οργάνωση των μουσικοκινητικών δράσεων βασίστηκε στη μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση 
του Carl Orff (Orff-Schulwerk) η οποία χρησιμοποιεί ως μέσα τη μουσική το λόγο και την κίνηση 
προκειμένου να βοηθήσει την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού (Orff, 1992). Η στενή σύνδεση 
των τριών αυτών μέσων οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελούν ρυθμικά φαινόμενα τα οποία, 
πολλές φορές, λειτουργούν αδιάσπαστα ή σε απόλυτη αλληλεπίδραση. Κεντρικό ρόλο στο 
Orff-Schulwerk κατέχει η έννοια του στοιχειακού (elemental). O Regner (2010) διευκρινίζει ότι 
ο προσδιορισμός «elemental» στη μουσική καθορίζει την έντονη και θεμελιώδη σχέση μεταξύ 
μουσικής και χορού η οποία ενυπάρχει σε κάθε ανθρώπινο ον. Ο Τσαφταρίδης (1997) αποδίδει το 
elemental στη μουσική ως στοιχειοδομική δίνοντας μια επιπλέον διάσταση και τονίζοντας έτσι τις 
προοπτικές αξιοποίησης και ανάπτυξης. Ο ήχος είναι θεμέλιο στοιχείο της μουσικής δημιουργίας 
και μπορεί να χαρακτηριστεί ως στοιχειακό υλικό. 

Οι ομαδοσυνεργατικές και αλληλοδιδακτικές τεχνικές κυριαρχούν στη μουσικοκινητική αγωγή 
Orff. Η ομάδα, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, δρα ως μια διαπολιτισμική συνάντηση και 
καλείται να δημιουργήσει τη δική της μουσική κουλτούρα (Sangiorgio, 2014). Μέσα από μια 
δημιουργική διαδικασία μορφοποιεί τις ιδέες της και τις παρουσιάζει στις άλλες ομάδες (gestal-
tung). Ο δάσκαλος λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, διευκολύνει τη διεργασία και την παραγωγή 
γνώσης (Agalianou, 2014). Συμμετέχει ως συν-δημιουργός προσφέροντας ανατροφοδότηση και 
συνδυάζοντας τις δημιουργίες των ομάδων. Το πρόσωπο -μαθητής και δάσκαλος-βρίσκεται στο 
κέντρο της διδασκαλίας (Kugler, 2014).

Οι τεχνικές οι οποίες αξιοποιήθηκαν προκειμένου οι μαθητές να συλλέξουν και να επεξεργαστούν 
το ηχητικό τους υλικό είναι οι ακόλουθες:

Ηχοπερίπατος. Πρόκειται για μία βιωματική δραστηριότητα, ατομική ή ομαδική, με στόχο  τον 
εντοπισμό και την εξερεύνηση των ήχων του περιβάλλοντος.  Είναι ένας περίπατος κατά τη 
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διάρκεια του οποίου προτείνεται  η προσεκτική ακρόαση των ήχων του περιβάλλοντος. Οι ήχοι 
εξετάζονται ως προς τις φυσικές ιδιότητες του ήχου, ένταση/δυναμική, διάρκεια, τονικότητα και 
διάρκεια  (Machlis & Forney, 1996). Εξετάζεται, επίσης, η συνειδητή προσπάθεια για κατανόηση 
και συμμετοχή του ατόμου στο συγκεκριμένο χωροχρόνο μέσα από τους ήχους (Τζεδάκη, 2014).

Ηχητικές αναμνήσεις. Πρόκειται για ανάκληση συγκεκριμένων ήχων τους οποίους οι μαθητές 
καλούνται να αντλήσουν από προηγούμενες εμπειρίες τους. Οι μαθητές, αφού εντοπίσουν την 
ηχητική ανάμνηση, καλούνται να αναπαράγουν τον ήχο, ο καθένας με το δικό του τρόπο, με 
εργαλείο τη φωνή και το σώμα. Μέσα από τη διαδικασία αυτή παράγεται ένα νέο πρωτογενές 
υλικό διαθέσιμο για αυτοσχεδιασμό και για ομαδικές και ατομικές συνθέσεις.  

Μίμηση. Η μίμηση αποτελεί μία διαδικασία η οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 
εμπλουτίσουν το κινητικό και ηχητικό τους ρεπερτόριο και να ανταλλάξουν ιδέες. Δεν υπάρχει 
δημιουργικότητα εκ του μηδενός. Έτσι, οι δραστηριότητες μίμησης παρέχουν στους μαθητές το 
πρώτο υλικό για τις δημιουργικές τους δράσεις (Gough, 1999). Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα 
στον εκπαιδευτικό να διδάξει κινητικά και μουσικά μοτίβα μέσα από μια αλληλεπιδραστική 
διαδικασία η οποία μπορεί να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά διαλόγου. Στις δραστηριότητες της 
παρέμβασης χρησιμοποιήθηκαν δύο τρόποι μίμησης: ταυτόχρονη μίμηση (μίμηση- καθρέφτης) 
και διαδοχική μίμηση (ήχος- ηχώ) (Αγαλιανού, 2011). Με την τεχνική αυτή ενισχύεται η τονική και 
ρυθμική μνήμη των παιδιών, αναπτύσσεται ο αυτοσχεδιασμός τους και εξασκείται η προσεκτική 
και ενεργητική ακρόασή τους (Χειμώνα, 2008).

Εξερεύνηση. Οι δραστηριότητες εξερεύνησης καθοδηγούνται από τον εκπαιδευτικό ώστε οι 
μαθητές να κινητοποιούνται,  να διευκολύνεται ο προσωπικός πειραματισμός και η ανάλυση 
στοιχείων, στην περίπτωση της παρούσας παρέμβασης, του ήχου και της κίνησης. Ως μέσα 
εξερεύνησης και επεξεργασίας χρησιμοποιήθηκαν, κυρίως, η φωνή και το σώμα. Μέσα από τις 
δραστηριότητες εξερεύνησης οι μαθητές καλούνται να χειριστούν μουσικές ιδέες με πρωτότυπους 
τρόπους, απελευθερώνοντας τη φαντασία τους και καλλιεργώντας την εφευρετικότητά τους 
(Χειμώνα, 2008).

Αυτοσχεδιασμός. Η έννοια του αυτοσχεδιασμού μπορεί να  αναφέρεται σε πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους δράσης και λειτουργίας. Στη συγκεκριμένη παρέμβαση, ο μουσικός αυτοσχεδιασμός 
χρησιμοποιήθηκε α) ως μέσο πειραματισμού και αναζήτησης πολλαπλών αποδόσεων της ίδιας ιδέας 
και β) ως πεδίο αυτονομίας και άσκησης στην αυτενέργεια και την ελευθερία. Σύμφωνα με αρκετές 
θεωρήσεις της σύγχρονης μουσικοπαιδαγωγικής, μαθαίνω μουσική σημαίνει εμπλέκομαι ενεργά 
στη μουσική πράξη και κατανοώ σημαίνει ότι μπορώ να χειρίζομαι τους ήχους με διαφορετικούς 
τρόπους. Η μουσική σκέψη βρίσκεται μέσα στη μουσική πράξη και ο αυτοσχεδιασμός βοηθά την 
απόκτηση διαδικασιακής (procedural) μουσικής γνώσης ως  μέσο ανάπτυξης της μουσικότητας 
(Κανελλόπουλος, 2013). Οι μουσικοκινητικές δραστηριότητες, όπως συνήθως δομούνται στην 
προσέγγιση του Carl Orff εμπλέκουν ταυτόχρονα τη μουσική το λόγο και την κίνηση (Goodgin, 
2002). Οι μαθητές χρησιμοποίησαν το φωνή τους, το λόγο και την προσωδία του και το σώμα 
προκειμένου να αυτοσχεδιάσουν πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Ο αυτοσχεδιασμός λειτούργησε 
ως μια καθοδηγούμενη από την εκπαιδευτικό διαδικασία η οποία έθετε το πλαίσιο «τι κάνουν τα 
παιδιά» και άφηνε ελευθερία ως προς το περιεχόμενο «πώς το κάνουν τα παιδιά».
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Ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Η εργασία σε ομάδες και η δημιουργία μουσικοκινητικών 
συνθέσεων αποτελεί συνήθη πρακτική της μουσικοκινητικής αγωγής Orff (Αγαλιανού & 
Τσαφταρίδης, 2017). Οι μαθητές, μετά τη φάση της εξερεύνησης και του αυτοσχεδιασμού 
σχημάτιζαν –αρχικά- ζευγάρια και στη συνέχεια εντάσσονταν σε ομάδες όπου δημιουργούσαν 
με βάση το υλικό που κάθε μέλος κατέθετε ως προϊόν της προσωπικής εξερεύνησης και του 
αυτοσχεδιασμού. Οι δημιουργίες των ομάδων παρουσιάζονταν στην ολομέλεια και αποτελούσαν 
έναυσμα για συζήτηση.

Αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων. Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αξιοποιήθηκε η 
χρήση τεχνολογικών συσκευών για την ηχογράφηση του ηχητικού υλικού, την επεξεργασία του 
και στο τέλος για την αποθήκευσή του με τη μορφή ηχητικών αρχείων (wav). Συγκεκριμένα, 
χρησιμοποιήθηκε α) ένα κινητό τηλέφωνο με μικρόφωνο και κατάλληλο λογισμικό για την 
ηχογράφηση και φωτογραφική μηχανή για τη λήψη φωτογραφιών και β) ένας φορητός 
υπολογιστής και το πρόγραμμα Audacity για την επεξεργασία του ηχογραφημένου υλικού, την 
αποθήκευση και την αναπαραγωγή του. 

3. Υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης- Δραστηριότητες

Η διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ενός Δημοτικού Σχολείου 
της Νέας Ιωνίας Αττικής. Οι συμμετέχοντες ήταν 19 μαθητές, 7 κορίτσια και 12 αγόρια, των Δ΄ 
και Ε΄ τάξεων. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια πέντε εβδομάδες  με συχνότητα συναντήσεων μία 
διδακτική ώρα ανά εβδομάδα.  Κάθε συνάντηση, αν και εντάσσονταν στο γενικότερο σχεδιασμό 
αποτελούσε μια αυτόνομη ενότητα με επιμέρους στόχους και αυτοτελές περιεχόμενο. 

Η δομή των συναντήσεων ήταν, σχεδόν, σταθερή, με εξαίρεση την τελευταία συνάντηση η δομή 
της οποίας διαφοροποιήθηκε τελείως. Κάθε συνάντηση δομούνταν σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο 
μέρος αποτελούσε η εισαγωγή κατά την οποία οι μαθητές, μέσα από παιχνίδια ρυθμού και κίνησης, 
έρχονταν σε επαφή με το σώμα και τη φωνή τους ενώ ταυτόχρονα εγκαθιδρύονταν η αίσθηση 
της ομάδας και προετοιμαζόταν το θέμα της συνάντησης. Το δεύτερο μέρος ήταν αφιερωμένο 
στη συλλογή του ηχητικού υλικού. Οι μαθητές συνέλεγαν ήχους με τις τεχνικές οι οποίες έχουν 
προαναφερθεί: ηχητικές αναμνήσεις και αναπαραγωγή τους με τη φωνή και το σώμα, εντοπισμός 
ήχων και ηχογράφηση. Το τρίτο μέρος ήταν αφιερωμένο στην εξερεύνηση του πρωτογενούς 
ηχητικού υλικού, την επεξεργασία και αξιοποίησή του με τη φωνή και το σώμα μέσα από ατομικούς 
καθοδηγούμενους αυτοσχεδιασμούς και ομαδοσυνεργατικές δημιουργικές δραστηριότητες. Στο 
τέταρτο μέρος οι μαθητές, ορισμένες φορές και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, δημιουργούσαν 
ατομικές και ομαδικές μουσικοκινητικές συνθέσεις χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της 
εξερεύνησης και του αυτοσχεδιασμού. Η κάθε συνάντηση τελείωνε με παρουσίαση των 
δημιουργιών των ομάδων στην ολομέλεια. Στην τελευταία συνάντηση, οι συνθέσεις των επιμέρους 
ομάδων συνδέθηκαν, με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού, σε μια ενιαία ομαδική σύνθεση, ένα 
τραγούδι, το οποίο και ηχογραφήθηκε με τη βοήθεια τεχνολογικών μέσων.
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Η πρώτη συνάντηση είχε ως θέμα τη δημιουργία ενός «ηχοτοπίου του δρόμου». Στόχος της ήταν 
η διάκριση μεταξύ  ανθρωπογενών και φυσικών ήχων. Η διαδικασία πέρασε από τον εντοπισμό 
στη διάκριση και τη δημιουργική επεξεργασία. Ως αφορμή χρησιμοποιήθηκε μια ιστορία από το 
Ανθολόγιο «Ο Σαλίγκαρος βγαίνει αμαξάδα», η οποία παρουσιάστηκε παραλλαγμένη στα παιδιά 
για τις ανάγκες της δραστηριότητας. Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τα παιδιά να επενδύσουν ηχητικά 
το κείμενο βρίσκοντας τους δύο βασικούς ήχους της ιστορίας, την κόρνα και τη σφυρίχτρα. Τα παιδιά 
ανέσυραν σχετικές ηχητικές αναμνήσεις, τις αναπαρήγαγαν με τη φωνή τους και  αξιοποιώντας 
τη διαδοχική μίμηση (ήχος-ηχώ) καθισμένοι σε κύκλο, αντάλλαξαν τους ήχους μιμούμενοι όλοι 
όλων τις αναπαραγωγές των ηχητικών αναμνήσεων. Η διαδικασία επαναλήφθηκε δύο φορές, μία 
για τους ήχους της κόρνας και μία για τους ήχους της σφυρίχτρας. Κατόπιν τα παιδιά μιμούμενα 
τον σαλίγκαρο, αναπαρίσταναν οδηγούς οι οποίοι οδηγούσαν άναρχα στο χώρο. Σταδιακά, 
ταυτόχρονα με την οδήγηση, άρχισαν να αναπαράγουν τους ήχους που ακούγονται στο δρόμο 
μιας πόλης με βάση τις ηχητικές τους αναμνήσεις και τις ιδέες που είχαν ανταλλάξει στον κύκλο 
στην προηγούμενη δραστηριότητα. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία ενός «αστικού ηχοτοπίου» 
βασισμένου στους φωνητικούς και κινητικούς ατομικούς αυτοσχεδιασμούς των παιδιών. Στη 
συνέχεια, τα παιδιά χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες σε διάταξη ευθείας. Η κίνησή τους ακολουθούσε 
τη ρυθμική αγωγή του χτυπήματος του ταμπουρίνου (αργά-γρήγορα) ενώ συνέχιζαν τη μίμηση 
των ήχων. Στην παύση σταματούσαν και ο πρώτος γινόταν τελευταίος. Ρόλος του οδηγού ήταν να 
οδηγεί την ομάδα με ασφάλεια στο χώρο. Τέλος, κάθε ομάδα διάλεξε τρεις από τους ήχους, τους 
έβαλε σε μια σειρά, τους επένδυσε με κίνηση και παρουσίασε τη σύνθεσή της στις άλλες ομάδες. Η 
συνάντηση τελείωσε στον κύκλο στην ολομέλεια με συζήτηση πάνω στους ανθρωπογενείς ήχους 
του αστικού ηχοτοπίου. Ηχογραφήθηκαν με κινητό τηλέφωνο αποσπάσματα των αυτοσχεδιασμών 
και των συνθέσεων.

Η δεύτερη συνάντηση είχε ως θέμα το φυσικό ηχοτοπίο. Χρησιμοποιήθηκε ο ηχοπερίπατος 
στο προαύλιο του σχολείου για τον εντοπισμό και την ακρόαση των φυσικών ήχων του 
περιβάλλοντος. Στόχος ήταν ο εντοπισμός του φυσικού ηχοτοπίου του σχολείου, η διάκριση των 
φυσικών ήχων και η ευαισθησία των μαθητών απέναντί τους. Η ομάδα περιπάτησε σιωπηλά και 
έκανε μικρές στάσεις, στα σημεία τα οποία οι μαθητές εντόπιζαν φυσικούς ήχους. Η επικοινωνία 
μεταξύ των μελών της ομάδας, μέρος της οποίας ήταν και η εκπαιδευτικός, ήταν μη λεκτική.  Μετά 
τον ηχοπερίπατο, στην αίθουσα του σχολείου κάθε παιδί στον κύκλο αναπαρήγαγε έναν από 
τους ήχους που είχε εντοπίσει κατά τη διάρκεια του ηχοπερίπατου -με το δικό του τρόπο- και οι 
υπόλοιποι επαναλάμβαναν (διαδοχική μίμηση, ήχος-ηχώ). Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρίστηκαν 
σε ομάδες των τεσσάρων –και μία των τριών-, βγήκαν πάλι στο προαύλιο και κάθε ομάδα επέλεξε 
ένα φυσικό ήχο. Τον έδειξε στις άλλες ομάδες και όλοι μαζί ηχογράφησαν τους ήχους αυτούς με 
κινητό τηλέφωνο το οποίο χειριζόταν η εκπαιδευτικός. Ακολούθησε συζήτηση στην ολομέλεια 
με αφορμή το φυσικό ηχοτοπίο του σχολείου και με την αντιπαραβολή με άλλα ηχοτοπία π.χ. 
θάλασσας, βουνού κ.τ.λ. Η ομάδα προχώρησε σε σύγκριση με το αστικό ηχοτοπίο με το οποίο 
είχε ασχοληθεί στην προηγούμενη συνάντηση. Τέλος τα παιδιά επέστρεψαν στις μικρές ομάδες και 
δημιούργησαν μια μουσικοκινητική σύνθεση βασισμένη στην αναπαραγωγή με τη φωνή και το 
σώμα φυσικών ήχων από το ηχοτοπίο του σχολείου. Οι ομάδες παρουσίασαν τις συνθέσεις στην 
ολομέλεια και τα αποτελέσματα ηχογραφήθηκαν. 
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Η τρίτη συνάντηση είχε ως θέμα την ακρόαση των ηχητικών συνθέσεων των παιδιών και τον 
αναστοχασμό πάνω σε αυτές. Τα παιδιά καθισμένα με τις ομάδες τους άκουσαν τις ηχητικές 
συνθέσεις τους (επεξεργασμένες στο Audacity), προσπαθώντας να θυμηθούν σε ποια 
δραστηριότητα εντασσόταν κάθε άκουσμα. Τα παιδιά μίλησαν για τα ηχοτοπία, τον τρόπο 
προσωπικής και ομαδικής ερμηνείας των ήχων με τη φωνή και το σώμα. Είδαν στον υπολογιστή 
την κυματοειδή μορφή των ήχων και προχώρησαν σε σχολιασμό και συγκρίσεις και έτσι έγινε 
μία συνολική αποτίμηση της μέχρι στιγμής πορείας. Μίλησαν για τις φυσικές ιδιότητες του ήχου 
και επικεντρώθηκαν στην ένταση και τη διάρκεια. Με βάση αυτές προχώρησαν σε συγκρίσεις και 
σχολιασμό.  Αναφέρθηκαν στις δυνατότητες της φωνής και σχολίασαν τις φωνητικές ερμηνείες 
των ήχων. Στη συνέχεια ανατέθηκε στα παιδιά η σύνθεση ενός τραγουδιού με κεντρικό θέμα τους 
ήχους με τους οποίους ασχοληθήκαμε. Κάθε ομάδα  έγραψε από μία τετράστιχη στροφή με βάση 
2-3 λέξεις κλειδιά που τους δόθηκαν και την παρουσίασαν στην ολομέλεια. 

Η τέταρτη συνάντηση αφιερώθηκε στην ολοκλήρωση του τραγουδιού. Τα παιδιά πειραματίστηκαν 
ατομικά στην ρυθμική εκφορά του λόγου και τη σύνδεσή του με κίνηση και συνέχισαν την εργασία 
με την ομάδα τους. Το πρωτογενές ηχητικό υλικό, αυτή τη φορά αποτέλεσαν οι λέξεις. Το παιδιά 
συνέδεσαν ήχους και λέξεις, επέλεξαν την εκφορά και το ρυθμό του λόγου. Παρουσίασαν τις 
συνθέσεις τους στην ολομέλεια οι οποίες ηχογραφήθηκαν. 

Η πέμπτη και τελευταία συνάντηση αφιερώθηκε στην ολοκλήρωση του τραγουδιού, μέσα 
από τη σύνθεση των επιμέρους συνθέσεων και στην αξιολόγηση της δράσης. Οι μαθητές, από 
κοινού, αποφάσισαν τον τρόπο με τον οποίο θα ενώσουν τα επιμέρους κομμάτια και τον τρόπο 
εκτέλεσής τους: επαναλήψεις, επιτονισμοί, solo-tutti κ.τ.λ. Στη συνέχεια ερμήνευσαν το κομμάτι, 
το ηχογράφησαν, άκουσαν την ηχογράφηση και τη σχολίασαν. Η συνάντηση και η παρέμβαση 
έκλεισε με την αξιολόγησή της από τα ίδια τα παιδιά. 

4. Αξιολόγηση της παρέμβασης

Η αξιολόγηση της παρέμβασης βασίστηκε στην αναστοχαστική διαδικασία και στην αξιοποίηση 
ενός εποπτικού μέσου του δέντρου αξιολόγησης. Το δέντρο αξιολόγησης είναι μια τεχνική η 
οποία χρησιμοποιείται στη διαπολιτισμική αγωγή σε βιωματικά προγράμματα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης. Τα παιδιά, μετά από μια σύντομη αυτογενή χαλάρωση κλήθηκαν να απαντήσουν 
«στον εαυτό τους» σύντομες ερωτήσεις όπως: «τι μου έκανε περισσότερο εντύπωση», «ποιους 
ήχους προτιμώ», «ποιες δραστηριότητες απόλαυσα», «σε ποιες δραστηριότητες βαρέθηκα», κ.ά. 

Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός παρουσίασε στα παιδιά ένα δέντρο το οποίο είχε πέντε κλωνάρια. 
Τέσσερα από τα κλωνάρια αντιπροσώπευαν τις κατηγορίες δραστηριοτήτων: ηχητικός περίπατος – 
ηχοτοπίο, μουσική ακρόαση, σύνθεση τραγουδιού, δημιουργικές δραστηριότητες και μία όλο το 
πρόγραμμα. Έπειτα, η εκπαιδευτικός έδωσε σε κάθε παιδί χρωματιστά post-it τριών διαφορετικών 
χρωμάτων: ανοιχτό πράσινο, πορτοκαλί, ροζ. Το κάθε χρώμα αντιστοιχούσε σε ένα βαθμό 
ευχαρίστησης των παιδιών από την εμπειρία τους: ροζ-καθόλου, πορτοκαλί- μέτρια και ανοιχτό 
πράσινο-πολύ. Έπειτα ζήτησε από τα παιδιά να τοποθετήσουν ένα post-it σε κάθε κλωνάρι του 
δέντρου, ανάλογα με το βαθμό που απόλαυσε ή όχι τις αντίστοιχες δραστηριότητες. 
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Όπως φαίνεται από τα χρώματα στα κλωνάρια του δέντρου, το πρόγραμμα στο σύνολό του 
αποτιμήθηκε θετικά από τα παιδιά. Επίσης, είναι εμφανές ότι τα παιδιά προτιμούν τις δημιουργικές 
δραστηριότητες, ενώ ακολουθούν η σύνθεση τραγουδιού και ο ηχοπερίπατος, ο οποίος φαίνεται 
ότι άρεσε  στην πλειοψηφία των παιδιών. Η ακρόαση των ηχητικών τους συνθέσεων διαπιστώθηκε 
ότι ήταν η δραστηριότητα που τους άρεσε λιγότερο από όλες

Εικόνα 1: Δέντρο αξιολόγησης

5. Συμπεράσματα

Η παρούσα εκπαιδευτική παρέμβαση αποτελεί μια ένδειξη ότι ένα ευέλικτο βιωματικό πλαίσιο 
μάθησης μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ερέθισμα ή και κίνητρο για να έρθουν τα παιδιά σε επαφή 
με το περιβάλλον τους, να γίνουν τα ίδια παρατηρητές και εξερευνητές, να τοποθετηθούν ως 
συνειδητοί ακροατές στο χώρο στον οποίο ζουν διαμορφώνοντας έτσι μια προσωπική αντίληψη 
για το οικείο περιβάλλον και για τους ήχους του. Οι δεξιότητες της παρατήρησης, οι αντιληπτικές 
ικανότητες και η δημιουργικότητα μπορούν να αποτελέσουν όχημα κατανόησης του κόσμου που 
μας περιβάλλει. Οι δημιουργικές δραστηριότητες ενδιαφέρουν και κινητοποιούν τους μαθητές και 
για αυτό η αξιοποίηση προσεγγίσεων όπως αυτών της μουσικοκινητικής αγωγής και της ακουστικής 
οικολογίας στην εκπαιδευτική πράξη φαίνεται να είναι ιδιαίτερα λειτουργικές. Τα παιδιά δείχνουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πραξιακή γνώση και την εξερεύνηση του κόσμου που τα περιβάλλει 
ενώ οι παθητικές δραστηριότητες ενδιαφέρουν λιγότερο τα παιδιά. Παράλληλα, ελκύονται από τη 
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χρήση της τεχνολογίας στο μάθημα διότι είναι πλήρως εξοικειωμένα με αυτή. Η αξιοποίηση των  
τεχνολογικών μέσων μπορεί να δώσει στη διδασκαλία προεκτάσεις και να κινητοποιήσει περαιτέρω 
τους μαθητές. Η συγκεκριμένη παρέμβαση μπορεί να υλοποιηθεί κατά μέρος ή ολόκληρη από 
οποιοδήποτε εκπαιδευτικό. Δεν απαιτεί ιδιαίτερες μουσικές ή τεχνολογικές γνώσεις. Μπορεί, 
επίσης, να αποτελέσει έμπνευση για άλλες δράσεις που αξιοποιούν την κατανόηση του ηχητικού 
περιβάλλοντος, χρησιμοποιούν την ήχο ως πρωτογενές υλικό δημιουργίας και εντάσσουν απλά 
τεχνολογικά μέσα στη διδασκαλία. 
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«Φτιάχνουμε ένα “μουσείο ήχου και ακοής”»; 
πρακτικές για έναν «ηχητικό γραμματισμό» στο σχολείο

Δημήτρης Σαρρής 
Εκπαιδευτικός Μουσικής,
Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων, 
Υπεύθυνος Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης 
(Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας)
sarris@sch.gr

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει δόκιμες και εφαρμοσμένες πρακτικές περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών σε θέματα ήχου και ακοής, όπως είναι ο θόρυβος και η 
προστασία μας από αυτόν, η ένταση και οι επιπτώσεις στην υγεία μας όταν είναι μεγάλη και η 
προσπάθεια των ανθρώπων να έχουν ποιοτικό περιβαλλοντικό ήχο και καλή ακοή. Για το σκοπό 
αυτό, δημιουργήθηκε μια έκθεση στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού μουσείου, με αντικείμενα 
σχετικά με τον ήχο και την ακοή, γνωστά, λιγότερο γνωστά ή και άγνωστα στους μαθητές, 
οργανωμένα σε ένα πρόγραμμα που κάθε εκπαιδευτικός θα μπορούσε να αξιοποιήσει για τις 
διδακτικές του ανάγκες. 
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε πιλοτικά στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βιωματικής 
Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και του «Μουσείου 
Γραμματισμού» του εν λόγω εργαστηρίου, τη χρονιά 2015-2016. Στο μουσείο δημιουργήθηκε 
ένα τμήμα «Ήχου και Ακοής» - το οποίο και παρουσιάζεται στην εργασία μας – με εκθέματα 
που συνοδεύονται από εποπτικό υλικό και μια μεθοδολογία διαδραστικής παρουσίασης των 
εκθεμάτων. 
Οι μαθητές/τριες (α) έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν ζητήματα του ήχου που «δεν φαίνεται», 
αλλά επιδρά στη ζωή μας, μέσα από τα «απτά εκθέματα», (β) δέχονται ερεθίσματα για να 
αναπλαισιώσουν κριτικά γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με τον ήχο, αποκτώντας τις βάσεις για 
έναν «ηχητικό γραμματισμό», (γ) δημιουργούν «εκθέματα» με τα ίδια τους τα χέρια γνωρίζοντας 
τις ηχητικές ιδιότητες των υλικών και τις δυνατότητες να επιδρούν σε αυτές με κατασκευές, και (δ) 
συνδέουν τα ζητήματα ήχου και ακοής με τη διδακτέα ύλη και με το αναλυτικό πρόγραμμα που 
σχετίζεται με το γνωστικό επίπεδό τους (τάξη). Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί διαθεματικά, 
να συσχετιστεί με τη Μουσική και με άλλα διδακτικά αντικείμενα, συνάδει με τον ευρύτερο σχολικό 
γραμματισμό με πολύ καλά αποτελέσματα και, αποδεδειγμένα πλέον, μπορεί να εφαρμοστεί σε 
κάθε σχολική μονάδα που θα το ήθελε, χωρίς ιδιαίτερους πόρους, με απλά ή απαξιωμένα υλικά. 

Λέξεις Κλειδιά

Εκπαίδευση, μουσείο, γραμματισμός, ηχητικός γραμματισμός.
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1. Εισαγωγικές Επεξηγήσεις

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται ένα σύνολο δοκιμασμένων δράσεων εισαγωγής του 
ήχου στην Εκπαίδευση με κύριο μέσο ένα σχολικό μουσείο. Περιγράφεται το υπό ανάπτυξη 
πλαίσιο στο οποίο ανήκουν οι δράσεις αυτές και δίνεται μια στοιχειώδης πληροφόρηση για να 
εφαρμόσει ο/η αναγνώστης/τρια ό,τι επιθυμεί από αυτά στο δικό του/της εκπαιδευτικό έργο και 
αν θελήσει, να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο φορέα, τη Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας για υποστήριξη ή 
και συνεργασία. Ένα πλαίσιο δράσεων εισαγωγής του ήχου στην Εκπαίδευση, τον κατ’ εξοχήν 
χώρο του γραμματισμού, αποβαίνει ένα πλαίσιο «γραμματισμού» για τον ήχο. Αν όμως μιλάμε 
για «ηχητικό γραμματισμό», τί μπορούμε να εξηγήσουμε σχετικά με αυτό τον όρο;  Ας ξεκινήσουμε 
με κάποιες διαπιστώσεις. 

Ως «ηχητικός γραμματισμός», στην εργασία μας νοείται ένα σύνολο δεξιοτήτων που μας 
καθιστούν με λειτουργική αλλά και κριτική κατανόηση και ικανότητα δράσης στο χώρο του ήχου 
και των φαινομένων του. Η γενική αυτή διατύπωση δεν αλλάζει στα βασικά της χαρακτηριστικά 
και για όλους τους άλλους «γραμματισμούς», τον «επιστημονικό», τον «πληροφορικό» κ.λπ. 
όπως αυτοί καταγράφονται από τις σύγχρονες απόψεις για το γραμματισμό (Ενδεικτικά: The New 
London Group, 1996; Χαραλαμπόπουλος, 2006). Παλιότερα ο γραμματισμός (literacy), που 
λεγόταν «αλφαβητισμός», στη χώρα μας, (με συνήθη όρο στη γλώσσα το αντίθετο, δηλαδή τον 
«αναλφαβητισμό») σήμαινε παγκοσμίως «χρήση του αλφαβήτου», δηλαδή δεξιότητες γραφής και 
ανάγνωσης. Σήμερα η χρήση αυτή προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και γραμματισμός σημαίνει 
«χρήση ενός χώρου» που οργανώνεται αλφαβητικά, δηλαδή εγγράμματα. Ο «αναλφαβητισμός» 
άλλοτε  αντιμετωπιζόταν με «Αλφαβητάρια», που στόχευαν πραγματικά στην εκμάθηση του 
αλφαβήτου και τη χρήση του. Οι «νέες σπουδές στο γραμματισμό» (new literacy studies), όμως, 
παρατηρούν – θα μπορούσαμε να πούμε – ότι  από τα  «αλφαβητάρια γραμμάτων», μεταβήκαμε 
σε «αλφαβητάρια εννοιών»:  Π.χ. «αλφαβητάρι της μουσικής», «αλφαβητάρι του ήχου», 
«αλφαβητάρι της επιστήμης», «αλφαβητάρι του κηπουρού» κ.λπ. Τα «αλφαβητάρια εννοιών» 
είναι μια πρακτική ιδέα για να κατανοούμε πού υπάρχουν «γραμματισμοί». Για παράδειγμα, αν 
υπάρχει «αλφαβητάρι της μουσικής» σημαίνει πως υπάρχει «μουσικός γραμματισμός».  Βέβαια 
κάποια «αλφαβητάρια» είναι πολύ εξειδικευμένα και ίσως δηλώνουν μια υποενότητα ενός 
«γραμματισμού». Για παράδειγμα το «αλφαβητάρι του θορύβου», ενδέχεται να αποτελεί μέρος 
του «αλφαβηταριού του ήχου». Πρέπει όμως να αφήσουμε τον επιστημονικό λόγο να αναδείξει 
πού υπάρχουν και πού αναδεικνύονται γραμματισμοί, καθώς οι χώροι τους διαμορφώνονται 
δυναμικά στην πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, και με τον δέοντα βαθμό αυθαιρεσίας και 
σκοπιμότητας ταυτόχρονα (τα «αλφαβητάρια» έχουν πάντα ένα βαθμό αυθαιρεσίας, καθώς το 
αλφάβητο δεν έχει κάποια αιτιολογημένη σειρά και ένα βαθμό σκοπιμότητας γιατί υπάρχουν 
επιλογές), προκειμένου να κατανοήσουμε πως διαμορφώνεται το πλαίσιο των σύγχρονων 
«γραμματισμών», παραθέτουμε στην Εικόνα 1 ένα «αλφαβητάρι του ήχου», με «έννοιες-
αφορμές», ώστε να οδηγηθούμε σε έναν «ηχητικό γραμματισμό»:



4ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ήχος Θόρυβος Περιβάλλον», Μυτιλήνη, 3-6 Νοεμβρίου 2016

177

Εικόνα 1. Αλφαβητάρι ήχου με έννοιες-αφορμές

Ποιο είναι, όμως το ιστορικό του «ηχητικού γραμματισμού»; Αν και περιγράψαμε εν συντομία 
το περιεχόμενό του, δε θα μπορέσουμε να τον αντιστοιχήσουμε με κάποιο διεθνή όρο, ιδιαίτερα 
όταν το «sound education» παραπέμπει μεταφραστικά σε μια «ηχηρή» («καλή», «υγιή», όπως 
αποδίδει το Google) παρά μια «ηχητική» εκπαίδευση. Γι’ αυτό και στο εύρος του ελληνόγλωσσου 
«ηχητικού γραμματισμού» θα μπορούσε να συμπεριληφθεί ακόμη και ο αγγλόγλωσσος 
«φωνητικός γραμματισμός» (phonetic literacy), που αναφέρει ο Marshall McLuhan (1970), όταν 
θέλει να περιγράψει τον γραμματισμό που εκφράζεται με τον προφορικό λόγο. Παρ’ όλα αυτά 
τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι παραπλήσιοι όροι δηλώνουν παραπλήσια πράγματα με όσα 
αναφέρουμε στην εργασία μας. Για παράδειγμα συναντούμε την Shannon Bolen (2016), βοηθό 
διευθυντή ορχήστρας στο Cypress-fairbanks Independent School District του Τέξας, να οργανώνει 
το μάθημα «ηχητικού γραμματισμού» (sound literacy curriculum), δίνοντας το περιεχόμενό 
του, αλλά και τον ορισμό του όρου ως «την ικανότητα να ακούμε, να δημιουργούμε και να 
κατανοούμε ήχους μέσα σε ένα ευρύ φάσμα συγκειμένων (broad range of contexts)», κάτι που 
συμφωνεί με αυτό που πριν περιγράψαμε ως «χώρο» του ήχου και των φαινομένων του. Από 
μια άλλη «ακουστική γωνία», η Karen Rut Gísladóttir αφιερώνει τη διδακτορική της διατριβή (2011) 
στον/στην «Εκπαιδευτικό Ακουσματικού Γραμματισμού» (hearing literacy teacher), ρόλος του οποίου 
είναι να διδάσκει τον γραμματισμό που διδάσκεται σε κάθε σχολείο σε κωφά άτομα. Θα μπορούσαμε 
να συνοψίσουμε  το έργο του/της συγκεκριμένου τύπου Εκπαιδευτικού ως «τον μετασχηματισμό του 
ακούοντα εγγράμματου πολιτισμού μας κατάλληλα για τους κωφούς, αλλά και αντίστροφα την ανάδειξη 
των αντιλήψεων που σχετίζονται με εγγράμματες πρακτικές των κωφών». Συνεπώς, με αυτό αλλά και 
άλλα παραδείγματα (Boateng, 2016; Galpin, 2009; Mayer, 2007), παρατηρούμε μια εύλογη χρήση του 
«Ηχητικού γραμματισμού», ως απόρροια της αναγκαιότητας να ονομαστούν συγκεκριμένες καταστάσεις 
που σχετίζονται με την Εκπαίδευση και τον Ήχο.  

Ο όρος «εκπαιδευτικό μουσείο», που επίσης χρησιμοποιούμε στην εργασία μας αφορά σε μουσεία 
σχεδιασμένα για άμεση εφαρμογή στην Εκπαίδευση μέσα από επισκέψεις σχολείων, σύνδεση με 
αναλυτικά προγράμματα κ.λπ. (ενδεικτικά:  Haslemere Educational Museum, 2017), και όχι σε 
μουσεία με θέμα την Εκπαίδευση, που είναι κάτι διαφορετικό. Στην περίπτωσή μας δημιουργήθηκε 
ένα  «εκπαιδευτικό μουσείο» στο χώρο της Εκπαίδευσης (Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας) - κάτι που θα 
μπορούσε βέβαια να συμβεί και σε άλλους χώρους -  με σκοπό να είναι ανοιχτό στην εκπαιδευτική 
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κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα με τις προδιαγραφές ενός μουσείου. Επιπροσθέτως, στην 
εργασία μας παρουσιάζουμε ένα «εκπαιδευτικό μουσείο» με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πως 
σε αυτό «μαθαίνουμε για τα μουσεία», καθώς είναι «ένα μουσείο που αναφέρεται στα μουσεία» 
(«μεταμουσείο»). Η  παιδαγωγική και η μουσειολογία συναντούνται στην «μουσειοπαιδαγωγική», 
η οποία βρίσκει με πολλούς τρόπους εφαρμογές στην Εκπαίδευση, όπως σχολικές συλλογές, 
σχολικά μουσεία, προγράμματα για τον υλικό/άυλο πολιτισμό, επισκέψεις σε μουσεία, στοιχεία 
που δείχνουν τον ισχυρό δεσμό των δύο αυτών χώρων. 

Οι δυνατότητες της Εκπαίδευσης  για την ανάδειξη τέτοιων «μουσείων καθημερινότητας», στα 
οποία αντικείμενα χαμηλής αξίας ή απαξιωμένα αντικείμενα «για τα σκουπίδια»  αναπλαισιώνονται 
για να  κατανοήσουμε τις πολιτισμικές και εγγράμματες λειτουργίες τους είναι πολλές. Κι αυτό 
γιατί η Εκπαίδευση  όχι μόνο έχει τα μέσα, αλλά και την αναγκαιότητα με βάση τα αναλυτικά 
προγράμματα που στοχεύουν σε κριτικούς, ολοκληρωμένους, ενεργούς πολίτες. Το σχολείο και το 
μουσείο έχουν παραδοσιακούς ισχυρούς δεσμούς, λόγω της μεθοδολογίας τους να εκπαιδεύουν 
με – όσο το δυνατόν βιωματικά – εποπτικά μέσα. Η σχέση αυτή ταιριάζει άριστα στις θεματικές 
του ήχου, της μουσικής και του πολιτισμού. Το μουσείο στο σχολείο μπορεί να λειτουργήσει ως 
μια «κιβωτός» του αναλογικού πολιτισμού και του «αρχαίου ψηφιακού πολιτισμού» που χάνεται 
καθώς όλα ψηφιοποιούνται, ως το πολιτισμικό παρελθόν μας, χωρίς το οποίο δεν έχουμε (άρτιο) 
πολιτισμικό μέλλον.

2. Αναπτύσσοντας το Μουσείο Ήχου και Ακοής 

Η σύγχρονη αντίληψη για το Μουσείο (ICOM, 2007) το καθιστά ένα δυναμικό, ζωντανό οργανισμό, 
ανοιχτό στις ιδέες και δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό. Όχι τυχαία, το Μουσείο και το 
Σχολείο, βρέθηκαν συχνά στο επίκεντρο επιστημονικών μελετών (ενδεικτικά: Κουβέλη, 2000) 
καθώς ένα μεγάλο μέρος των αξιών και των στόχων τους είναι κοινό, καθιστώντας τις μουσειακές 
πρακτικές ιδανικά εκπαιδευτικά μέσα (Ross, 2006). Στο πνεύμα αυτό και αξιοποιώντας δυνατότητες 
σε υλικό αλλά και ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργήθηκε η βάση για ένα Μουσείο (Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, 2016), το οποίο στοχεύει να αποτελέσει ένα «Μουσείο 
Γραμματισμού», δηλαδή μουσείο που εστιάζει στις εγγράμματες πρακτικές που συνδέθηκαν με 
την ανακάλυψη του αλφαβήτου στον ανθρώπινο πολιτισμό. 

Σε αυτό εντάσσεται η θεματική «ήχος και ακοή», με εκθέματα και δραστηριότητες που σχετίζονται 
με τον ήχο και την ακοή, αλλά και άλλα συναφή εκπαιδευτικά θέματα, όπως η μουσική, ο 
γραμματισμός και η τεχνολογία. Στην πράξη, το «μουσείο ήχου» που θα παρουσιάσουμε 
προκύπτει από τα αποσπάσματα των συλλογών του «Μουσείου Γραμματισμού», γι’ αυτό και όλα 
συναρτούνται με πρακτικές γραμματισμού σχετικά με τον ήχο. 
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2.1. Δραστηριότητες 

Τα θεματικά εκθετήρια (αποσπάσματα συλλογών) που συναρτούνται με το «μουσείο ήχου» είναι: 
(α) τα ηχητικά και μουσικά Παιχνίδια, (β) η ενότητα «Η γλώσσα των γλωσσιδιών», με κουδούνια 
και καμπάνες, (γ) τα αυτοσχέδια (homemade) μουσικά όργανα, (δ) οι ψηφιακοί υπολογιστές 
και τα περιφερειακά τους, (ε) οι «αναλογικοί υπολογιστές» στους οποίους αναδεικνύεται η 
«πληροφορική» διάσταση των μουσικών οργάνων (για «το μουσικό όργανο ως υπολογιστής» 
βλέπε: Σαρρής, 2009), και (στ) τα αποθηκευτικά/αναπαραγωγικά μέσα του ήχου. Τα εκθέματα που 
περιλαμβάνονται αξιοποιούνται κατά τις επισκέψεις μαθητικών ομάδων με τις εξής δραστηριότητες:

Εργαστήρια Κριτικής Δημιουργικότητας: Η «Κριτική Δημιουργικότητα» (Critical Creativity) ως 
εργαστήριο στα μέτρα του περιεχομένου του όρου υλοποιείται με βιωματικές δράσεις που 
«συνδυάζουν τις κριτικές κοινωνικές επιστήμες με γνωστές ή νέες πρακτικές δημιουργικότητας» (Mc-
Cormack, 2014). Αυτές υλοποιούνται σε εργαστηριακό χώρο με επαναχρησιμοποιούμενα υλικά. 
Στόχος ένας «καλύτερος κόσμος», με την έννοια ότι γίνεται «κριτική» αποτίμηση της δημιουργίας 
και όχι «δημιουργία για τη δημιουργία» (ως αυτοσκοπός) και κατανοούνται σε βάθος οι επιπτώσεις 
των ανθρώπινων έργων και ιδεών στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

«Εργαστήριο Μουσείων» («Μεταμουσείο»): Στο εργαστήριο αυτό έχουν κατασκευαστεί τα «υλικά» 
του μουσείου (βιτρίνες, εκθετήρια, εκθέματα, λεζάντες, χώρος κ.λπ.), με τρόπο ώστε οι μαθητές/τριες 
να κατασκευάσουν ή να προτείνουν το δικό τους «συναρμολογούμενο μουσείο» και να συζητήσουμε 
τις λειτουργίες του μουσείου και άλλα ζητήματα πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Κυρίαρχα ερωτήματα 
είναι «Γιατί εκθέτουμε έτσι και όχι αλλιώς;», «Γιατί αυτό το έκθεμα και όχι άλλο;». Στο εργαστήριο 
κατασκευής μουσείων (μεταμουσείο), συχνά αποκαλούμενο ως «μουσειοκατασκευαστήριο» 
οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν τη δική τους «μουσειολογική 
αφήγηση» φτιάχνοντας τις προθήκες και τις λεζάντες σύμφωνα με τις ιδέες τους από ένα σύνολο 
συγκεντρωμένων εκθεμάτων μιας θεματικής, όπως στην Εικόνα 2, όπου έχουμε κουδούνια και 
καμπάνες (τίτλος θεματικής: η γλώσσα των γλωσσιδιών). Έτσι κατανοούν την «αναπλαισιωμένη» 
λειτουργία των αντικειμένων σε ένα μουσείο. Το εργαστήριο αυτό υλοποιείται και με τα «Κινητά 
Μουσεία», που είναι σε κουτιά που μεταφέρονται στα σχολεία με ένα αυτοκίνητο, για ενδοσχολικές 
βιωματικές δραστηριότητες. 

Εκπαιδευτικό υλικό: Εργασία «επί χάρτου» πριν και μετά την ηχητική εμπειρία. Τα φυλλάδια, στα 
οποία ο «κύριος Ήχος» («Mr Sound», το σκίτσο της Εικόνας 2) συνομιλεί με τα παιδιά, συμβάλλουν 
στους διδακτικούς στόχους του εκπαιδευτικού με περαιτέρω συζήτηση στην τάξη (εκτός του 
Μουσείου). Η «Οργανοτοπία» είναι ο ιδεατός κόσμος όπου όλα τα αντικείμενα αναπλαισιώνονται 
ή μεταμορφώνονται ως μουσικά όργανα (ιδεατή προέκταση του γεγονότος ότι τα πάντα γύρω μας 
ηχούν). Οι μαθητές ασκούνται στη «ζωγραφική μουσικών οργάνων» φανταστικών, με συνθέσεις 
στοιχείων από την οργανοκατασκευή, σύμφωνα με τον ηχητικό γραμματισμό τους.

Επιμορφώσεις – Μετεκπαιδεύσεις Εκπαιδευτικών: Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν βιωματικά σε 
επιστημονικές ομάδες ή ομάδες εργασίας επιμορφώσεων στη διαδικασία ανάπτυξης του μουσείου 
και ενισχύονται στο εκπαιδευτικό τους έργο. Έχουν πραγματοποιηθεί και προγραμματίζονται 
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επιμορφώσεις εκπαιδευτικών με θεματικές είτε γενικές για τον γραμματισμό στην εκπαίδευση είτε 
ειδικές εστιασμένες στη διδακτική του γραμματισμού με αντικείμενα και συλλογές. Σκοπός είναι 
να συσταθεί μια επιστημονική ομάδα εκπαιδευτικών που θα «επανδρώνει» πλήρως το Μουσείο, 
σε θέματα συλλογής, συντήρησης, καταγραφής, έκθεσης, παιδαγωγικής αξιοποίησης κ.λπ. των 
εκθεμάτων. Επειδή εστιάζουμε στον γραμματισμό, είτε είναι γενικός είτε μουσικός είτε ηχητικός, το 
πεδίο είναι νέο προς όλους/ες, ανεξαρτήτως των μουσικών γνώσεών τους, ώστε να μπορούμε να 
έχουμε «ομοιογενείς» ομάδες εκπαιδευομένων ανεξαρτήτως σπουδών.

Εικόνα 2. Συγκέντρωση εκθεμάτων θεματικής «Η γλώσσα των γλωσσιδιών»

2.2. Το γενικό πλαίσιο: «Εκπαίδευση που εστιάζει στον Ήχο»

Ποιες θεωρητικές βάσεις εισάγουν όλα αυτά τα αντικείμενα-εκθέματα ήχου στην εκπαιδευτική 
διαδικασία; Πρόκειται για το πλαίσιο ενός προγράμματος του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης 
της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, με τίτλο: «Εκπαίδευση που εστιάζει στον Ήχο» (ΔΠΕ Μεσσηνίας, 2017α). 
Σκοπός του προγράμματος είναι να αξιοποιήσει την εμπειρία της «κοινωνίας και πολιτείας του ήχου», 
που αναπτύσσεται στις μουσικές και ηχητικές δράσεις, στην κοινωνία και την πολιτεία μας, όπως 
αυτές βιώνονται στην Εκπαίδευση.  Μπορεί οποιαδήποτε μαθητική ομάδα, οποιαδήποτε στιγμή 
να γίνει «ορχήστρα»; Τί σημαίνει αυτό για τη δυναμική, τις συμπεριφορές, τις αντιλήψεις ατόμων 
και ομάδας; Αν η ορχήστρα είναι η ομάδα με ιδανικές πρακτικές συνεργασίας, πως μπορούμε να 
επωφεληθούμε από τη γνώση των μελών της; Αν ο ήχος στην επιστήμη χρησιμοποιείται για να 
αναδείξει την «αλήθεια» των πραγμάτων, πως μπορούμε να επωφεληθούμε για την κατανόηση της 
«αλήθειας» της καθημερινότητάς μας;

Για τη διαμόρφωση του πλαισίου αυτού έχουν προηγηθεί εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και 
ερευνητικές δραστηριότητες οι οποίες ειδικά στο χώρο των Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Π.Ε. 
Μεσσηνίας ξεκινούν από το 2014. Οι δραστηριότητες αυτές σχετίζονται με το υπό ανάπτυξη 
Εθνικό Επιστημονικό Δικτύου Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός» 
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(Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, 2017β). Οι υποθέσεις εργασίας που έγιναν θα μπορούσαν συνοψιστούν 
ως εξής: (α) Ο ήχος και οι μορφές οργάνωσής του («μουσική») οδηγούν τους ανθρώπους σε 
τρόπους δράσης  και επικοινωνίας οι οποίες θα μπορούσαν να προεκταθούν, να αντιγραφτούν 
στην καθημερινότητα. (β) Κάθε Ομάδα μπορεί να λειτουργήσει ως μια Ορχήστρα και κάθε τί 
που κάνουμε είναι ένα «τραγούδι», ή, ακριβέστερα, μια «σύνθεση». (γ) Ο τρόπος αποτελεσματικής 
συνεργασίας των μουσικών στις ορχήστρες, ως ένα μοντέλο συνεργασίας με απόλυτη επιτυχία, έχει να 
μας δώσει ιδέες και τεχνογνωσία για κάθε συνεργασία, για κάθε πρόβλημα συνεργασίας - δεν εξαιρείται 
βέβαια η Εκπαίδευση, την οποία θέτουμε στο επίκεντρο. Η ικανότητα να ακροόμαστε την πραγματικότητα 
μας οδηγεί πολυεπίπεδα σε πληρέστερη συνειδητοποίησή της, είτε πρόκειται για το φυσικό, είτε για τα 
ανθρώπινο και τεχνικό περιβάλλον. 

Από την άλλη, τη στιγμή που ξεκινούν αυτοί οι προβληματισμοί και αυτές οι υποθέσεις εργασίας 
έχουν ήδη προϋπάρξει για όλους μας – και τους μαθητές – κάποιες συνθήκες εξοικείωσης με τον 
ήχο. Η συλλογή αντικειμένων ήχου και ακοής, δηλώνει πρωτίστως ότι μπορεί να υπάρχει μια 
ενότητα για τον ήχο και την ακοή, τα αντικείμενα και οι ιδέες της οποίας βρίσκονται διεσπαρμένα σε 
διάφορα σημεία και στιγμές της καθημερινότητάς μας. Όλοι, δηλαδή, κινούμαστε σε ένα πλαίσιο το 
οποίο περιλαμβάνει αντιλήψεις και πρακτικές που καθιστούν τον ήχο μετρήσιμο, καταγεγραμμένο, 
διαχειρίσιμο, που φανερώνουν ότι υπάρχει ένας «ηχητικός γραμματισμός», ο οποίος μάλιστα είναι 
άμεσα διδακτός (τυπικά ή άτυπα). Ο ηχητικός γραμματισμός – όπως τον περιγράψαμε εδώ – έχει 
αναπτυχθεί στα παιδιά πριν την έλευσή τους στο σχολείο μέσα από καθημερινά αντικείμενα και 
παιχνίδια, με σημαντικές πολιτισμικές προεκτάσεις και λειτουργίες, που όμως δεν συνειδητοποιούνται 
επαρκώς, χωρίς τη σχετική «αναπλαισίωση» των καθημερινών αντικειμένων αυτών, με τον τρόπο που 
ένα μουσείο τον κάνει. 

Ως επιμορφωτική προέκταση των παραπάνω, δομηθήκαν τρεις θεματικές «ενδοσχολικών βιωματικών 
επιμορφώσεων», δηλαδή με την παρουσία των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριων την ώρα του 
μαθήματος: (α) προσέγγιση με το ηχητικό μας σώμα (Σωματικά Κρουστά), (β) προσέγγιση με ηχητικές 
χρήσεις αντικειμένων της καθημερινότητας (Ηχητικά αντικείμενα – «Ορχήστρα των Πραγμάτων»), 
και (γ) προσέγγιση με χρήση σχολικά κατασκευασμένων μουσικών οργάνων (Αυτοσχέδια Μουσικά 
Όργανα – Κινητά εργαστήρια οργανοποιίας). Υπολείπεται να αναπτυχθεί μια δυνητική τέταρτη 
προσέγγιση, που αφορά στα ηλεκτρονικά τεχνολογικά μέσα. Δημιουργήθηκε έτσι ο παρακάτω 
πίνακας 1. ομαδοποίησης των διαθέσιμων εκπαιδευτικών μέσων:

Εποπτικά μέσα για τον ήχο που μπορούν να συγκεντρωθούν ή να δημιουργηθούν στη 
σχολική μονάδα:

Σωματικά 
Κρουστά

Ηχητικά Περιβαλλοντικά 
Αντικείμενα

Αυτοσχέδια 
Μουσικά  Όργανα

Ήχος Ηλεκτρονικής 
Τεχνολογίας

Αρχικό στάδιο προσέγγισης μιας «Εκπαίδευσης που εστιάζει στον 
Ήχο» (2014-)

Επόμενο στάδιο

                                                              Πίνακας 1. Ομαδοποίηση των διαθέσιμων εκπαιδευτικών μέσων
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Απόρροια όλων των παραπάνω, είναι ένα ολόκληρο πρόγραμμα σε εξέλιξη (Σαρρής, 2017), με 
εκπαιδευτικό υλικό, σεμινάρια βιωματικά εντός και εκτός τάξης και μια προσπάθεια αξιοποίησης 
του Δικτύου «Ήχος: Άνθρωπος, Περιβάλλον, Πολιτισμός», ώστε να αρχίσει η επιστημονική 
και βιωματική συνδιαλλαγή των συμμετεχόντων/ουσών και να διευρυνθούν οι εφαρμογές της 
«Εκπαίδευσης που εστιάζει στον ήχο», σε σχολικές μονάδες της χώρας.

                                           Εικόνα 3. Άποψη από το Μουσείο Αυτοσχέδιων Μουσικών Οργάνων το 2009

2.3. Ηχοποιητικό πλαίσιο

Πώς, όμως, παράγονται οι ήχοι από τους μαθητές/τριες; Ποιους ήχους ακούν; Τα τέσσερα διαθέσιμα 
εκπαιδευτικά εργαλεία που έχουμε μέχρι στιγμής στη διάθεσή μας θα μπορούσαν να παρουσιαστούν 
συνοπτικά ως εξής:  

(α) «Παικτό» Μουσείο (playable – παιζόμενο, που μπορεί να παιχτεί): Επιλεγμένα εκθέματα από τα 
ηχητικά αντικείμενα, τα ηχητικά και μουσικά παιχνίδια και τα αυτοσχέδια μουσικά όργανα μπορούν να 
«παιχτούν» από τους/τις μαθητές/τριες στο πλαίσιο προγραμματισμένων βιωματικών δράσεων κατά την 
επίσκεψη του σχολείου στο μουσείο. 

(β) Ανάδειξη του καθημερινού (μουσικοηχητικού) γραμματισμού: Κατά τη  βιωματική επαφή 
των μαθητών με τα εκθέματα, ανασύρονται, επισημαίνονται, ενθαρρύνονται, κρίνονται, 
μορφοποιούνται, συζητούνται οι γραμματισμοί (ως μορφές εξοικείωσης) που έχουν με τη μουσική, 
τα μουσικά όργανα, τους ήχους, τη μουσική και ηχητική δημιουργία. Έτσι διαπιστώνουν ότι έχουν 
αποκτήσει ήδη άτυπες ηχητικές και μουσικές δεξιότητες.

(γ) «Γυμναστήριο Ακοής»: Αξιοποιώντας τα ποικίλα ηχητικά ερεθίσματα που δημιουργούνται στο χώρο 
του μουσείου αναπτύσσονται βιωματικές ασκήσεις συνειδητοποίησης της ακοής, των ήχων και της 
διαδικασίας εντοπισμού, απομόνωσης, κατανόησης και «διαχείρισης» του ακουστικού ερεθίσματος. 
Ερευνούνται οι σχέσεις του ήχου με την υγεία, την αισθητική, το περιβάλλον και οι σχετικές πεποιθήσεις 
μας. Τα «όργανα γυμναστικής» της ακοής κατασκευάζονται από απλά υλικά, κυρίως από χαρτί ή χαρτόνι, 
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αφού τα υλικά αυτά «πλάθονται» εύκολα και προσφέρονται για να συλλέγουν και να κατευθύνουν 
ηχητικά κύματα στο αυτί. Οι μαθητές/τριες ασκούνται να ακούν ήχους που έτσι κι αλλιώς  υπήρχαν στο 
χώρο αλλά «δεν τους έδιναν σημασία» πριν.

(δ) Αυτοσχέδιες Ορχήστρες: Με τα αυθεντικά εκθέματα που κατασκευάζουν οι μαθητές/τριες στα 
βιωματικά εργαστήρια καθώς και με κάποια ηχητικά αντικείμενα και μουσικά όργανα δημιουργούν 
μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες μουσικές συνθέσεις σαν ορχήστρες που φτιάχτηκαν 
αυτοστιγμής. Όλοι/ες οι μαθητές/τριες έχουν κάποια πολιτισμική δεξιότητα και εκφραστικό στυλ 
να αναδείξουν, απλά πρέπει να εστιάσουμε στον τρόπο που θα τους/τις κάνει να θελήσουν να 
εκφραστούν πραγματικά στις «αυτοσχέδιες ορχήστρες». Στην εικόνα 3 βλέπουμε την πρώτη 
διάταξη μιας ορχήστρας αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων, που είναι ταυτόχρονα και ένα παικτό 
«Μουσείο Αυτοσχέδιων Μουσικών Οργάνων» (πρωτοεμφανιζόμενο το 2009 στο πλαίσιο της 
διοργάνωσης «Μαθητιάδα» στην Πρώτη Σερρών).

2.4. Κατασκευαστικό πλαίσιο: Οι προθήκες και τα εκθέματα

Πώς κατασκευάζεται το Μουσείο; Πώς δημιουργούνται οι προθήκες και τα εκθέματα; Για τις 
προθήκες χρησιμοποιούνται μόνο επαναχρησιμοποιημένα ή αναλώσιμα υλικά κατασκευής. Τα 
εκθέματα που παρέχονται εθελοντικά ή είναι απαξιωμένα αντικείμενα που προορίζονται όμως 
να φιλοξενηθούν με την τήρηση όλων των μουσειολογικών προδιαγραφών. Μπορεί να είναι 
παλιά αλλά και σύγχρονα αντικείμενα καθημερινής χρήσης στο οικείο περιβάλλον (Εικόνα 4). 
Η μουσειακή αξία προκύπτει από την «αναπλαισίωση» δηλαδή την ένταξη ενός καθημερινού 
αντικειμένου «χωρίς αξία» (φθηνό ή απαξιωμένο) σε ένα πλαίσιο που αποκτά πολιτισμική αξία. 
Ό/Η πάροχος δεν τα δωρίζει αλλά τα παρέχει και παραμένουν στην κυριότητά του/της. Στην εικόνα 
5 βλέπουμε μια άποψη της θεματικής ενότητας: «η γλώσσα των γλωσσιδιών», που αφορά στα 
κουδούνια και τις καμπάνες. Η θεματική περιλαμβάνεται στα «Κινητά Μουσεία», μπορεί, δηλαδή, 
να «ταξιδέψει σε ένα σχολείο με ένα αυτοκίνητο.

          Εικόνα 4. Ενδεικτικές προθήκες με καθημερινά αντικείμενα
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                                                                      Εικόνα 5. Προθήκες ενότητας «Η γλώσσα των γλωσσιδιών»

3. Συμπερασματικά

Στην εργασία μας έγινε μια προσπάθεια παρουσίασης ενός μουσείου που θα μπορούσε να 
κατασκευαστεί σε μια σχολική μονάδα, το οποίο στην πραγματική του μορφή αποτελεί ενότητα 
ενός μεγαλύτερου μουσείου, του «Μουσείου Γραμματισμού». Αναπόφευκτα δύο πλαίσια 
συναντιούνται: αυτό του «Μουσείου Ήχου και Ακοής» και αυτό του «Ηχητικού Γραμματισμού». Οι 
προτεραιότητες που θα διαμορφώσουν τον ηχητικό γραμματισμό, θα επιδράσουν στα εκθέματα 
που θα αποφασίσουμε να έχει το μουσείο μας. Αυτό το κομμάτι αποφάσεων ίσως είναι και το 
πιο ενδιαφέρον από όλα, το γεγονός, δηλαδή, ότι υπάρχουν προτεραιότητες, σκοπιμότητες και 
αντιλήψεις που αντανακλούνται σε ό,τι διαμορφώνει τον γραμματισμό μας και το μουσείο μας. Αυτή 
η κριτική αντίληψη για τη λειτουργία του γραμματισμού και του μουσείου αποτέλεσε προτεραιότητά 
μας. Κύριος σκοπός δηλαδή της προσπάθειας και της παρούσης εργασίας δεν είναι να μάθουμε να 
κατασκευάζουμε ένα μουσείο, αλλά να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις σκοπιμότητες κατασκευής 
ενός μουσείου. Βέβαια, όταν βρισκόμαστε σε ένα στάδιο όπου το «μουσείο ήχου και ακοής» είναι 
κάτι σχετικά άγνωστο, ίσως φαίνεται δευτερεύον να καταλάβουμε τις σκοπιμότητες και να προέχει 
να καταλάβουμε τον τρόπο δημιουργίας. Αν όμως κατακτήσουμε δεξιότητες κριτικής αντίληψης 
των μουσείων, των γραμματισμών και της «κατασκευής» τους, οι δυνατότητες στην Εκπαίδευση 
πολλαπλασιάζονται εκπληκτικά. Σε μια τέτοια περίπτωση, η καινοτομία δε θα είναι ένα μουσείο 
ήχου και ακοής, αλλά ένα μουσείο που αναδεικνύει πράγματα και γραμματισμούς που υπάρχουν 



4ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ήχος Θόρυβος Περιβάλλον», Μυτιλήνη, 3-6 Νοεμβρίου 2016

185

γύρω μας και δεν έχουν ακόμη επισημανθεί. Ο ήχος είναι ένα θέμα από αυτά. Θα μπορούσαν 
όμως να είναι και άλλα πράγματα. Θεωρώντας τον ήχο ως ερέθισμα της ακοής, ας φανταστούμε 
πως θα ήταν τα μουσεία των άλλων αισθήσεων: μουσείο όρασης, μουσείο αφής, μουσείο γεύσης, 
μουσείο όσφρησης. Θεωρώντας τον ήχο ως πολιτισμικό έργο, ας φανταστούμε πώς θα ήταν ένα 
μουσείο μουσικής (μουσικών ειδών και της κουλτούρας τους), ένα μουσείο ηχητικών τοπίων, ένα 
μουσείο μουσικών-ηχητικών κειμένων, ένα μουσείο αρχαιολογίας του ήχου. Σε κάθε περίπτωση 
οι προτεραιότητες που διευρύνουν τους ορίζοντές μας είναι να διερωτόμαστε «πως φτιάχνεται και 
με τί σκοπιμότητες διαμορφώνονται τα μουσεία και οι γραμματισμοί»;  
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Περίληψη

Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια αναγνώρισης των ηχοτοπίων του παρελθόντος, 
όπως αυτά περιγράφονται σε λογοτεχνικά κείμενα. Ως πεδίο μελέτης έχει επιλεχθεί το νησί του 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και το υλικό που χρησιμοποιείται είναι από τα κείμενά του στα 
εγχειρίδια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διαβατήριο για την εξερεύνηση των λογοτεχνικών 
ηχοτοπίων είναι οι αναφορές του Παπαδιαμάντη σε τοπωνύμια της Σκιάθου. Η συσχέτιση 
των ήχων που περιγράφονται σε λογοτεχνικά κείμενα με εντοπισμένες γεωγραφικές θέσεις 
επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας ενός ευρετηρίου που περιέχει τους τίτλους διηγημάτων, 
τους αναγνωρισμένους ήχους που περιγράφονται σε χωρία κειμένων και τις γνωστές θέσεις 
στις οποίες αναφέρονται τα τοπωνύμια. Συνδυάζοντας τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει μια 
περιγραφή για τα χαρακτηριστικά που συνέθεταν τα ηχοτοπία της εποχής στην οποία αναφέρονται 
τα λογοτεχνικά κείμενα. Η κατηγοριοποίηση των ήχων ανάλογα με την προέλευσή τους και 
κατόπιν η θεματική απόδοση των συστατικών των λογοτεχνικών αυτών ηχοτοπίων επιτρέπει την 
χαρτογραφική αντιπαράθεση του “εκεί και τότε” με το “εδώ και τώρα”. Η προσπάθεια αυτή 
φιλοδοξεί να αποτελέσει μια βάση για την εισαγωγή των εννοιών του Περιβάλλοντος, του Ήχου 
και της Ακουστικής Οικολογίας στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, μέσω της λογοτεχνίας και των 
χαρτών.

Λέξεις Κλειδιά

Λογοτεχνία, τοπωνύμια, εκπαίδευση, γεω-αναφορά κειμένων, αναγνώριση ήχων, 
κατηγοριοποίηση, θεματική χαρτογράφηση.
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1. Εισαγωγή

Με τον “Άτλαντα των Ευρωπαϊκών Διηγημάτων 1800-1900” (Moretti, 1998), σηματοδοτήθηκε 
μια νέα εποχή στη γεωγραφία, αναδεικνύοντας τους χάρτες σε πραγματικά εργαλεία ερμηνείας, 
καθώς αυτοί επέτρεψαν την οπτικοποίηση φαινομένων που μέχρι τότε δεν ήταν προφανή. Έκτοτε, 
η οπτικοποίηση “άλλων” γεωγραφικών χώρων έχει κεντρίσει όλο και περισσότερο την προσοχή 
των σύγχρονων χαρτογράφων, με την λογοτεχνία, τα ηχοτοπία και τα συναισθήματα να αποτελούν 
χαρακτηριστικά παραδείγματα (Piatti et al., 2009). Τα λογοτεχνικά έργα, ως ετεροχρονισμένες 
ανταποκρίσεις, θεωρούνται ότι μπορούν να προσφέρουν το μοναδικό ίσως υλικό τεκμηρίωσης 
για την προσέγγιση και την ανασύσταση τοπίων ή ηχοτοπίων του παρελθόντος που προϋπήρξαν 
των μέσων ψηφιακής ή αναλογικής καταγραφής. Όταν δε, σε ορισμένα κείμενα αποτυπώνεται η 
τοπική περιβαλλοντική γνώση του συγγραφέα και τα πολιτισμικά γνωρίσματα ενός τόπου, αυτά 
μετατρέπονται ως χρήσιμα εργαλεία για την ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη της κληρονομιάς 
που συνδέεται με το πεδίο δράσης ενός λογοτεχνικού έργου. Η γεω-αναφορά κειμένων, μέσω 
της αναγνώρισης του γεωγραφικού περιεχομένου τους, έχει γίνει δημοφιλής στη σύγχρονη 
χαρτογραφία εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης χωρικής πληροφορίας στο διαδίκτυο (Sanderson 
and Kohler, 2004; Gouvêa et al., 2008). 

Η καταγραφή των τοπωνυμίων μιας περιοχής αποδίδει τον τρόπο σήμανσης του χώρου τη 
δεδομένη στιγμή της καταγραφής, ταυτόχρονα όμως αποτελεί και μια προβολή στο παρελθόν, 
μια ζωντανή πηγή πληροφοριών για την ιστορική διαδρομή του τόπου (Δημητρόπουλος, 2003). 
Στην εργασία αυτή, τα λογοτεχνικά τοπωνύμια αποτελούν το “κλειδί” για να ανοίξει ένας χωρο-
χρονικός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του “εδώ και τώρα” του χάρτη και του “εκεί και τότε” της 
λογοτεχνίας. 

Από τους λογοτέχνες που αναφέρονται στη φύση, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (Α.Π.) διακρίνεται 
καθώς δεν υπάρχει διήγημα του που να αγνοεί το φυσικό τοπίο και να μην εστιάζει στην σχέση του 
ανθρώπου με το περιβάλλον, σε βαθμό που το έργο του θεωρείται ως “εφόρμηση οικολογικής 
προσέγγισης και περιβαλλοντικής αγωγής” (Κανταράκη, 2012). Παράλληλα ο ήχος λειτουργώντας 
στα κείμενα του Α.Π. άλλοτε ως “υπόβαθρο” και άλλοτε ως “πρωταγωνιστής”  επιτρέπει την 
περιγραφή ξεχασμένων ή και άγνωστων στους περισσότερους ηχοτοπίων του νησιού του.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασύσταση ηχοτοπίων του παρελθόντος μέσα από 
λογοτεχνικά κείμενα. Ως παράδειγμα χρησιμοποιούνται τα κείμενα του Α.Π. που διδάσκονται στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βασικοί στόχοι για την  παρουσίαση των λογοτεχνικών ηχοτοπίων 
είναι η αναγνώριση των ήχων, η κατηγοριοποίησή τους σύμφωνα με τη προέλευσή τους, και η 
θεματική χαρτογράφηση των κατηγοριοποιημένων ήχων.

2. Δεδομένα

Τα βασικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα που παρουσιάζεται προέρχονται από τα 
κείμενα του Α.Π. τα οποία είναι προσβάσιμα, σε ψηφιακή μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας 
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Παπαδιαμαντικών Σπουδών (2017). Από ένα σύνολο 109 κειμένων με πεδίο ενδιαφέροντος 
τη Σκιάθο έχουν εντοπιστεί 166 θέσεις (Εικόνα 1) βάσει των τοπωνυμίων που αναφέρονται σ’ 
αυτά (Papadimitriou, 2015). Το σύνολο των τοπωνυμίων, των εντοπισμένων θέσεων και των 
διηγημάτων που έχουν μελετηθεί για την “Χαρτογράφηση της Σκιάθου του Παπαδιαμάντη” είναι 
διαθέσιμα σε ένα διαδικτυακό ευρετήριο (Παπαδημητρίου, 2014).

Εικόνα 1. Χάρτης εντοπισμένων θέσεων (σημεία) σε σχέση με τις θέσεις των σημερινών οικισμών (ΕΣΑ), 

του οδικού δικτύου (ΥΟΥΝΤ) και των αισθητικών δασικών (ΥΠΑΠΕ)

Στα εγχειρίδια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας 
περιλαμβάνονται επτά διηγήματα και ένα ποίημα. Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα οκτώ 
κείμενα (τίτλος, πλήθος σελίδων, πλήθος θέσεων, περιβάλλον δράσης και έτος δημοσίευσης) 
συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α Τίτλος Κειμένου Σελίδες Θέσεις Περιβάλλον Έτος

1 της Κοκκώνας το σπίτι 9 4 αστικό, αιγιαλός 1893
2 Πατέρα στο σπίτι! 6 1 αστικό 1894
3 Όνειρο στο κύμα 13 6 αγροτικό, παραθαλάσσιο 1900
4 η Φόνισσα 104 37 αστικό, αγροτικό, δασικό, 

ημιορεινό, παραθαλάσσιο, 
περιαστικό, ονειρικό

1903

5 ο Αλιβάνιστος 11 4 αγροτικό, δασικό, 
ημιορεινό

1903

6 η Αποσώστρα 5 1 αστικό 1905
7 το Μυρολόγι της φώκιας 4 4 αγροτικό, παραθαλάσσιο 1908
8 στην Παναγίτσα στο Πυργί 

(ποίημα) 
1 1 αγροτικό, παραθαλάσσιο 1923

Πίνακας 1
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Τα συγκεκριμένα κείμενα, δημοσιευμένα μεταξύ 1893 και 1923, σχετίζονται με 53 εντοπισμένες 
θέσεις από τις οποίες 6 είναι σε αστικό περιβάλλον, άλλες 6 σε περιαστικό (αγροτικό ή 
παραθαλάσσιο) και οι 41 σε απομακρυσμένες από τον οικισμό περιοχές (αγροτικές, δασικές, 
ημιορεινές, ορεινές ή παραθαλάσσιες).

3. Μεθοδολογία

3.1. Αναγνώριση Ήχων

Η αναγνώριση των ήχων έγινε μετά από διάβασμα των κειμένων του Α.Π. Κατά την επεξεργασία 
των σχετικών ψηφιακών αρχείων, οι λέξεις που περιγράφουν ήχους επισημάνθηκαν με έντονους 
(bold) χαρακτήρες και τα τοπωνύμια συνδέθηκαν (hyperlinks) με τα αντίστοιχα λήμματα του 
διαδικτυακού ευρετηρίου. Στη συνέχεια έγινε ένας κατάλογος με 20 τύπους ήχων, οι οποίοι 
κατανέμονται στα οκτώ κείμενα ως εξής: 

Τύποι Ήχων 1 2 3 4 5 6 7 8

ανάσα Χ
άνεμος (ή θρόισμα φύλλων) Χ Χ Χ
βήματα Χ
βήχας Χ
γίδια (ή πρόβατα) Χ Χ Χ
θάλασσα (βοή, κύμα κ.ά.) Χ Χ Χ Χ Χ
κλάμα (ή λυγμός) Χ
κρότος Χ Χ
μουσικό όργανο Χ Χ Χ
νανούρισμα Χ
ομιλία Χ Χ Χ Χ Χ Χ
πηγή Χ Χ
πτηνά (πουλιά, κοκόρια) Χ Χ Χ
ρέμα Χ Χ
ροχαλητό Χ
σκύλος Χ
τραγούδι (ή ψαλμωδία) Χ Χ Χ Χ Χ
φώκια Χ
φωνή (ή κραυγή) Χ Χ Χ Χ
χασμουρητό Χ

Πίνακας 2

3.2. Κατηγοριοποίηση Ήχων

Η κατηγοριοποίηση των ήχων έγινε ανάλογα με την προέλευσή τους σε γεωφυσικούς (εξαιτίας 
της μορφολογίας και των κλιματικών συνθηκών), βιολογικούς και ανθρώπινους (εξαιτίας 
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των αντίστοιχων δραστηριοτήτων). Μια επιπλέον κατηγορία (υποσύνολο των ανθρώπινων) 
περιλαμβάνει τους μουσικούς ήχους (ως ξεχωριστό είδος έκφρασης). Ο τρόπος που οι τέσσερεις 
κατηγορίες ήχων, συνθέτουν τα ηχοτοπία των οκτώ κειμένων, αποδίδονται στον παρακάτω πίνακα: 

α/α Τίτλος Κειμένου Γεωφυσικοί 
Ήχοι

Βιολογικοί
Ήχοι Ανθρώπινοι Ήχοι Μουσικοί

Ήχοι

1 της Κοκκώνας το 
σπίτι

άνεμος, 
θάλασσα 

βήματα, κρότος, 
ομιλία, φωνή

(τραγούδι)

2 Πατέρα στο σπίτι! ομιλία, φωνή
3 Όνειρο στο κύμα άνεμος, 

θάλασσα, 
ρέμα

γίδια, 
πουλιά

ομιλία μουσικό όργανο, 
τραγούδι

4 η Φόνισσα άνεμος, 
θάλασσα, 

ρέμα, φύλλα

γίδια,  
πτηνά,  
σκύλος

ανάσα, βήχας,  
κλάμα, κραυγή, 
κρότος, ομιλία, 

ροχαλητό, φωνή, 
χασμουρητό

νανούρισμα

5 ο Αλιβάνιστος πηγή πτηνά ομιλία, φωνή ψαλμωδία

6 η Αποσώστρα ομιλία τραγούδι

7 το Μυρολόγι της 
φώκιας

θάλασσα γίδια, 
φώκια

μουσικό όργανο, 
τραγούδι

8 στην Παναγίτσα 
στο Πυργί (ποίημα)

θάλασσα μουσικό όργανο

Πίνακας 3

3.3. Θεματική Χαρτογράφηση

Η θεματική απόδοση των παραγόντων διαμόρφωσης των λογοτεχνικών ηχοτοπίων σε χάρτη 
βασίστηκε στην συσχέτιση των παραπάνω κατηγοριών ήχων με τα τοπωνύμια. 

Σύμφωνα με τα χωρία των κειμένων, κάθε τοπωνύμιο της Σκιάθου (ως γεωγραφικά εντοπισμένη 
θέση), για το οποίο γίνονται αναφορές στις τέσσερεις κατηγορίες ήχων, υιοθετεί ένα σύνολο 
γνωρισμάτων που περιγράφουν τα συστατικά των ηχοτοπίων που αποτυπώνονται στα λογοτεχνικά 
κείμενα. Η διαδικασία αυτή συνιστά τη δημιουργία ενός σημειακού γεωγραφικού χαρακτηριστικού 
με ποιοτικές ιδιότητες (για τις τέσσερεις κατηγορίες ήχων).

Ο βαθμός συμμετοχής του καθενός από τα παραπάνω συστατικά στην διαμόρφωση των ηχοτοπίων 
υπολογίζεται με το άθροισμα (πλήθος) των αναφορών που γίνονται για κάθε κατηγορία ήχου. 
Έτσι, για κάθε τοπωνύμιο προκύπτουν τέσσερα αθροίσματα (ένα για κάθε κατηγορία). Για όσα 
τοπωνύμια αναφέρονται σε παραπάνω από ένα διήγημα υπολογίζονται τα αντίστοιχα αθροίσματα, 
ένα για κάθε κείμενο. Με αυτόν το τρόπο ορίζεται ένα σύνολο ποσοτικών ιδιοτήτων για κάθε 
γεωγραφικό χαρακτηριστικό που περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης των ηχοτοπίων σε κάθε 
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θέση. Τα μεγέθη που περιγράφουν τον βαθμό συμβολής της κάθε κατηγορίας ήχων (γεωφυσικοί, 
βιολογικοί, ανθρώπινοι και μουσικοί) στη διαμόρφωση του ηχοτοπίου που αντιστοιχεί στα 
τοπωνύμια των οκτώ κείμενων ακολουθεί στον παρακάτω πίνακα:

α/α Τίτλος Κειμένου Τοπωνύμιο Γεω. Bιο. Aνθρ. Μουσ.

1 της Κοκκώνας το σπίτι Κοκκώνας (σπίτι) 0 0 5 0
Μεγάλη Άμμος 0 0 2 2
Τρεις Ιεράρχαι 2 0 3 0

2 Πατέρα στο σπίτι! Σκιάθος (πόλη) 1 0 1 0
3 Όνειρο στο κύμα Βαγγελίστρα (μονή) 1 1 0 0

Μέγας Γιαλός 0 1 0 0
Ξάνεμο 1 0 0 0
Πλατάνα 2 2 3 2

4 η Φόνισσα Αγαλλιανού (ρέμα) 0 1 1 1
Άγιος Χαράλαμπος 0 0 1 0
Άι-Γιάννης (ο Κρυφός) 0 0 1 0
Άγιος Σώζων 0 0 3 0
Αμμουδιά 0 1 0 0
Αχειλάς (ποτάμι, ρέμα) 2 1 0 0
Βίγλες 1 1 1 0
Βουρδαναριό 0 1 1 0
Κακόρεμα 2 0 0 0
Καμπιά 0 1 2 0
Κοτρώνια 3 0 0 0
Κοχύλι (βόρεια) 1 2 0 0
Λεχούνι 0 3 0 0
Μαμούς (ρέμα) 1 0 1 0
Μεροβίλι 1 0 1 0
Μικρός Ανάργυρος 0 1 0 0
Πουλιού (βρύση) 0 1 0 0
Σκοτεινή Σπηλιά 2 0 3 0
Σκιάθος (πόλη) 2 1 9 1

5 ο Αλιβάνιστος Ασέληνος 0 0 1 0
Δασκαλιεό (διδασκαλείο) 2 3 1 1
Ρόγγια 0 0 1 0

6 η Αποσώστρα Πιάτσα 0 0 2 1
7 το Μυρολόγι της φώκιας Γλυφονέρι 0 0 1 1

Κοχύλι 2 0 1 0
Μνημούρια 0 2 2 2

8 στην Παναγίτσα στο Πυργί 
(ποίημα)

Πυργί 3 2 1 1

Πίνακας 4
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Για την περιγραφή των λογοτεχνικών ηχοτοπίων χρησιμοποιήθηκαν οι παραπάνω ποσοτικές 
ιδιότητες των γεωγραφικών χαρακτηριστικών που αντιστοιχούν στις εντοπισμένες θέσεις 
τοπωνυμίων. Η θεματική χαρτογράφηση αποτελείται από μια σειρά τεσσάρων χαρτών έντασης 
(HeatMap), έναν για κάθε κατηγορία προέλευσης (Εικόνα 2). Η ένταση που περιγράφει τον βαθμό 
συμβολής κάθε κατηγορίας ήχων υπολογίζεται συσσωρευτικά (ως άθροισμα) γύρω από τις 
εντοπισμένες θέσεις τοπωνυμίων. Σε περίπτωση που ένα τοπωνύμιο αναφέρεται σε παραπάνω 
από ένα κείμενα, υπολογίζεται το άθροισμα των τιμών από τις επιμέρους τιμές που προέκυψαν 
από κάθε κείμενο. Παράλληλα, περιοχές που συγκεντρώνουν παραπάνω από ένα τοπωνύμια με 
ήχους από την ίδια κατηγορία, παρουσιάζουν μεγαλύτερες τιμές έντασης.

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2, οι θεματικοί χάρτες αποδίδουν τον βαθμό συμμετοχής των τεσσάρων 
κατηγοριών ήχων στη διαμόρφωση του ηχοτοπίου χρησιμοποιώντας χρωματικές διαβαθμίσεις 
του μπλε, του πράσινου, του πορτοκαλί και του μωβ για τις αντίστοιχες κατηγορίες γεωφυσικών, 
βιολογικών, ανθρώπινων και μουσικών ήχων. 

Εικόνα 2. Σειρά χαρτών για την απόδοση των εντάσεων ήχων γεωφυσικής (μπλε), βιολογικής (πράσινο), 
ανθρώπινης (πορτοκαλί) και μουσικής (μωβ) προέλευσης
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4. Συμπεράσματα

Κατά την αναγνώριση των ήχων φαίνεται ότι στα κείμενα του Α.Π. για την δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση πρωτεύοντα ρόλο έχει η ομιλία (σε 6 από τα 8 κείμενα), ακολουθεί η θάλασσα (σε 
5) και το τραγούδι (σε 4). Η ομιλία και η θάλασσα θα μπορούσαν να θεωρηθούν αυτονόητες για 
κείμενα που αναφέρονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες σε κάποιο νησί. Η μουσική έκφραση 
με την φωνή, είτε ως τραγούδι, είτε ως ψαλμωδία, είτε ως νανούρισμα φαίνεται να συνοδεύει τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες στη ζωή του νησιού. Μια τέτοια χαρακτηριστική αναφορά υπονοείται 
στο κείμενο “της Κοκκώνας το σπίτι” με τους “γριπάρηδες εἰς τὴν ἀνέλκυσιν τοῦ μακροῦ ἀτελειώτου 
γρίπου ἐπὶ τῆς μεγάλης ἄμμου εἰς τὸν αἰγιαλόν”. Η Δόμνα Σαμίου, με το “Μουσικό Οδοιπορικό” 
της στη Σκιάθο τεκμηριώνει την σκηνή αυτή με τους ψαράδες να τραγουδούν το “Γιώ Μαργιώ” την 
ώρα που μαζεύουν τα δίχτυα τους (ΕΡΤ, 1976). Ενδεικτικό επίσης της επικράτησης της μουσικής 
έκφρασης στον τόπο των λογοτεχνικών κειμένων είναι ότι από τις εννέα θέσεις για τις οποίες 
αναφέρονται μουσικοί ήχοι (συμπεριλαμβάνοντας και αυτούς από μουσικά όργανα), στις έξι δεν 
γίνονται αναφορές σε άλλου είδους ήχους ανθρώπινης προέλευσης ενώ στις υπόλοιπες τρεις, η 
μουσική είναι ο μοναδικός ήχος.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των λογοτεχνικών ηχοτοπίων της Σκιάθου είναι ότι από το σύνολο 
των θέσεων (34) στις οποίες αναγνωρίζονται ήχοι (όλων των κατηγοριών), οι τρεις μόνον θέσεις 
αναφέρονται σε στεγασμένους χώρους ενώ μια θέση συνδέεται με ήχους (φωνές) στη διάρκεια 
ονείρου. Στη σειρά θεματικών χαρτών αποδίδονται δεκαεπτά θέσεις με ήχους γεωφυσικής 
προέλευσης, σε τρεις από τις οποίες απουσιάζουν όλες οι άλλες κατηγορίες ήχων. Παράλληλα, 
ήχοι από βιολογικές δραστηριότητες αναγνωρίζονται σε δεκαεπτά θέσεις, για πέντε από τις 
οποίες δεν υπάρχουν άλλοι ήχοι. Σε είκοσι-τέσσερεις θέσεις αναγνωρίστηκαν ήχοι ανθρώπινης 
προέλευσης, σε εννιά από τις οποίες δεν ακούγονται άλλες κατηγορίες ήχων, ενώ εντοπίζονται 
συνολικά ένδεκα θέσεις όπου απουσιάζουν οι ήχοι ανθρώπινης προέλευσης.

Στην παρούσα εργασία τα κείμενα και ο χάρτης των τοπωνυμίων, από οπτικό υλικό μετατρέπονται 
σε μέσα απόδοσης χαρακτηριστικών των ηχοτοπίων του παρελθόντος. Σχετικά με τη λογοτεχνία, 
ο τρόπος με τον οποίο ισορροπούν μεταξύ τους οι οπτικές και ηχητικές αναπαραστάσεις στα 
κείμενα [ή στους χάρτες], το πως λειτουργούν με τις πολιτισμικές αντιλήψεις του αναγνώστη και 
σε ποιόν βαθμό μπορούν να αξιοποιηθούν για την διαμόρφωση της αντίληψης του χώρου που 
περιγράφουν, είναι εύλογα ερωτήματα που θεωρείται αδύνατο να απαντηθούν μελετώντας το 
έργο ενός μονάχα συγγραφέα  (Panopoulos, 2015). Επίσης, καθώς ένας χάρτης δεν αντικατοπτρίζει 
απαραίτητα την πραγματικότητα όπως είναι αλλά προβάλει το θέμα που ενδιέφερε τον χαρτογράφο, 
πολλές φορές, παραλείποντας συγκεκριμένα είδη πληροφορίας (Harley, 1989), η χαρτογράφηση 
“άλλων” γεωγραφικών χώρων (όπως αυτοί της λογοτεχνίας και του ακουστικού περιβάλλοντος) 
παραμένει μια πρόκληση. Τελικά, αν και η χωρική πληροφορία που αποτυπώνονται στον χάρτη 
ποτέ δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη  (Schaffer and Levin, 2015), αυτό που αναδεικνύεται 
είναι όσα ήταν σε θέση ή επεδίωξε να αποτυπώσει ο ερευνητής.
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Περίληψη

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί σταχυολόγηση στοιχείων από την έρευνα που διεξήγαγα το 
2010 στο χωριό Αποίκια της Άνδρου, σε σχέση με τα εκρηκτικά «μάσκουλα» που χρησιμοποιούνται 
για τον εορτασμό του Πάσχα, και τις πολιτισμικές διαστάσεις που μπορεί να έχει ο ήχος και ο 
θόρυβος στην ανάλυση του κοινωνικού. Τα μάσκουλα τοποθετούνται συγκριτικά στο ευρύτερο 
ηχοτοπίο των Αποικίων που χαρακτηρίζεται από τη συνεχή ροή του νερού, και που φέρνει 
στο προσκήνιο τη θεωρητική ενασχόληση της ανθρωπολογίας με την κατηγορία «φύση» και 
τις πολιτικές διαχείρισης των φυσικών πόρων. Και τα δύο υπό εξέταση αντικείμενα, νερό και 
μάσκουλα, αναλύονται σε σχέση με τις πολιτισμικές αντιλήψεις γύρω από το φύλο, την παράδοση, 
την εντοπιότητα και τον κοσμοπολιτισμό, όπως παρουσιάζονται στο «πολιτισμικό μικροκλίμα» 
του Ανδριώτικου χωριού.

Λέξεις Κλειδιά

Ανθρωπολογία του ήχου, Κυκλάδες, ηχόσημο, τελετουργία, περιβάλλον.
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1. Εισαγωγικά

Το χωριό Αποίκια βρίσκεται πέντε περίπου χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χώρας της Άνδρου, στην 
κατάφυτη πλαγιά του όρους Πέταλο, 250 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η ιστορία, 
η οικονομική ζωή, το τοπίο και το ηχοτοπίο του χωριού των 250 περίπου κατοίκων είναι άμεσα 
συνδεδεμένα με το νερό. Το καταπράσινο φαράγγι βλέπει σαν από παράθυρο τη θάλασσα, στην 
οποία αρκετοί από τους άντρες του χωριού έψαξαν την τύχη τους εργαζόμενοι ως ναυτικοί στους 
στόλους των κοντοχωριανών τους εφοπλιστών από τη Χώρα. Εκτός από τα επαγγέλματα της 
θάλασσας, καθοριστική σημασία στην ιδιαιτερότητα των Αποικίων παίζουν οι πλούσιοι υδάτινοι 
πόροι που πηγάζουν από το βουνό. Η πηγή Σάριζα, τοπόσημο και σύμβολο του χωριού ήδη 
πριν από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, αποτελεί σήμερα πέρασμα για τους επισκέπτες 
του νησιού, για να γεμίσουν τις νταμιτζάνες τους με το θεωρούμενο ως «ιαματικό» νερό. Το 
νερό Σάριζα, εμπορεύσιμο ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, οδήγησε στον εκμοντερνισμό του 
τοπίου και της παραγωγής στο χωριό, με έργα οδοποιίας και την κατασκευή του εργοστασίου της 
ομώνυμης εταιρείας «νερό Σάριζα». 

Με τα Αποίκια είχα ιδιαίτερη σχέση – μια σχέση αγχιστείας εκ γενετής - και ήμουν αρκετά 
εξοικειωμένος με το τοπίο, τους ανθρώπους, τη χωροταξία, τις συνήθειες και την ιστορία. 
Επέστρεψα και ξανασυστήθηκα στο χωριό με διαφορετική ιδιότητα, αυτή του φοιτητή-ερευνητή, 
όταν το επισκέφθηκα δύο φορές, το Πάσχα και το καλοκαίρι του 2010, για την έρευνά μου στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Οπτικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. 
Υπό το πρίσμα αυτής της σπουδής, προσπάθησα να δω και να καταγράψω το πολιτισμικό 
τοπίο του χωριού εστιάζοντας στους τρόπους αλληλεπίδρασης του ανθρώπινου παράγοντα 
με το νερό1. Χρησιμοποιώ εδώ τον όρο «πολιτισμικό τοπίο» αναλυτικά, για να αναδείξω δυο 
αλληλένδετους τρόπους σκέψης γύρω από το τοπίο, όπως τουλάχιστον αυτοί έχουν αναπτυχθεί 
στο πλαίσιο της κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας:  από τη μία πως το τοπίο είναι 
προϊόν πολιτισμικών, κοινωνικών και ιστορικών διεργασιών σε υλικό επίπεδο, και αυτές ακριβώς 
οι διεργασίες καταγράφονται –ως στρώσεις, ως αλληλοεπικαλύψεις, ως αισθητηριακά ερεθίσματα 
κι ως αρχαιολογικά ευρήματα- στο τοπίο ως παλίμψηστο (Tilley, 1994; Bender, 1993). Κι από την 
άλλη και κατ’ επέκταση, πως το τοπίο ως πολιτισμική κατασκευή είναι προϊόν ενός ιδιαίτερου 
«τρόπου του βλέπειν», εξίσου πολιτισμικά καθορισμένου, κάτι που φυσικά δεν αφήνει τον 
ανθρωπολόγο παρατηρητή αμέτοχο, ή επιστημονικά ουδέτερο (Grimshaw, 2001; πρβλ. Berg-
er, 1972). Ταυτόχρονα, μεθοδολογικός στόχος μου ήταν η χρήση μέσων πέραν του κειμένου – 
συγκεκριμένα, η φωτογραφία και ο ήχος - για την παραγωγή ανθρωπολογικής γνώσης· δηλαδή 
μιας διαδικασίας παραγωγής που είναι σαφώς συνδεδεμένη με τη συγγραφή, και πολύ λιγότερο 
με την εικονοληψία ή την ηχογράφηση και σύνθεση ηχοτοπίου. 

1  Μια εξαιρετική προσέγγιση για τη μελέτη μιας κοινωνίας μέσα από το νερό προσφέρει η Veronica Strang στη 
μονογραφία της The Meaning of Water (2004). Αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα των σχέσεων που αναπτύσσονται 
γύρω από το νερό, και υπό το πρίσμα της βαρύτητας που μπορεί να έχει για την ανθρωπολογία η κατηγορία «φύση», 
η Strang εκπονεί μία μελέτη για τους συμβολισμούς, τις πολιτισμικές πεποιθήσεις και αξίες του νερού, όπως αυτές 
αντανακλώνται στις πολιτικές διαχείρισης, τις χρήσεις του στην καθημερινή ζωή, τη θρησκευτική τελετουργία και την 
ιατρική πρακτική, σε ένα περιβάλλον ιδιωτικοποίησης των φυσικών πόρων, όπως αυτό του Dorset της Μ. Βρετανίας.
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Σε αυτό το πλαίσιο αναζήτησα τα σημεία συνάντησης του ανθρώπινου με τον περιβαλλοντικό 
παράγοντα, τις τεχνολογίες εκμετάλλευσης του νερού, και τις τεχνικές για τη χρήση του, ίχνη 
των οποίων παραμένουν στο τοπίο ως στρώσεις, διαμορφώνοντάς το ως ένα παλίμψηστο των 
ιστορικών αυτών διεργασιών. Ως τέτοιο, το τοπίο φανερώνει όχι μόνο τη σχέση του ανθρώπου με 
το φυσικό περιβάλλον, αλλά και τις πολιτισμικές και κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται στο 
συγκεκριμένο περιβάλλον. Με μια παράλληλη εξέταση των πολιτισμικών αναπαραστάσεων του 
νερού στην τοπική πολιτισμική παραγωγή (και φαντασία), αναγνώρισα μια σχέση συμβιωτική, μια 
σχέση συν-προσαρμογής ανθρώπινης κοινωνίας και φυσικού περιβάλλοντος (Descola & Palsson, 
1996).

1.2. Λίγα λόγια για την Ανθρωπολογία του Ήχου

Στη συγκεκριμένη συμβολή δε θέλω να επεκταθώ περισσότερο στους τρόπους του βλέπειν, 
όσο να εμβαθύνω στον ιδιαίτερο τρόπο του ακούειν, ιδίως στο πλαίσιο της ανάλυσης του ήχου 
από τη σκοπιά των κοινωνικών επιστημών. Στο ακαδημαϊκό κλάδο της ανθρωπολογίας, η 
διερεύνηση του ήχου είναι ζήτημα των τελευταίων 30 περίπου ετών· ως τότε, εθνομουσικολόγοι 
και ανθρωπολόγοι της μουσικής προσέγγισαν τη μουσική (και όχι τον ήχο) ως διακριτό –κατά το 
δυνατόν- σύστημα, εξετάζοντας κατά περίσταση είτε τα μορφολογικά ή δομικά χαρακτηριστικά της 
μουσικής «άλλων κοινωνιών», είτε τα κοινωνικά χαρακτηριστικά ενός πολιτισμού που τίθενται 
υπό διαπραγμάτευση μέσω της μουσικής. Για τη μετατόπιση της ανθρωπολογίας «από τη μουσική 
στον ήχο» (Πανόπουλος, 2005) κεντρική σημασία κατέχει η δουλειά  του ανθρωπολόγου Steven 
Feld. 

Με τη μελέτη του στην περιοχή Bosavi της Παπούα – Νέας Γουινέας, o Feld ανέδειξε την ιδιαίτερη 
σημασία που ο προφορικός πολιτισμός των Καλούλι, που κατοικούν στο τροπικό δάσος, δίνει στο 
ηχοτοπίο: οι σχέσεις «αντήχησης» μεταξύ ηχοτοπίου και γλώσσας, η κοσμολογία, η γνώση για το 
φυσικό περιβάλλον με βάση τα ηχητικά ερεθίσματα, η σχέση μουσικής/ηχητικής επιτέλεσης με το 
ηχητικό περιβάλλον, αλλά και η σύνδεση ηχητικών ερεθισμάτων με τα κοινωνικά προσδιορισμένα 
συναισθήματα, οδηγούν το Feld να μιλήσει για το ηχοτοπίο ως συμβολικό σύστημα (Feld, 1982). 
Σε κατοπινή του αρθρογραφία, ο Feld βασίζεται  στον κεντρικό ρόλο που κατέχει ο ήχος στην 
κοινωνία των Καλούλι για να διατυπώσει τον όρο «ακουστημολογία», έναν ιδιαίτερο τρόπο 
κατανόησης του κόσμου μέσω της ακοής, σε παραλληλισμό ίσως με την θεωρούμενη οπτικοκεντική 
επιστημολογία της Δύσης (Feld, 1996, 2003). 

Ο Παναγιώτης Πανόπουλος, εισηγητής της Ανθρωπολογίας του Ήχου στην Ελλάδα, διαπιστώνει 
πως η εξόχως σημαντική δουλειά του Feld – πλάι σε άλλες σύγχρονές του μελέτες (π.χ. Rose-
man [1984]; Seeger [1980], και τα δύο στο Πανόπουλος, 2005)- προκύπτει από τη συνάντηση 
της δουλειάς εθνομουσικολόγων και ανθρωπολόγων της μουσικής, με την αναδυόμενη, εκείνη 
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την εποχή, σχολή της ανθρωπολογίας των αισθήσεων2 (π.χ. έργα των Howes, 1991 και Classens, 
Ηοwes & Synnot, 2005). Ταυτόχρονα, ο Feld συνομιλεί με την Ακουστική Οικολογία, υιοθετώντας 
για πρώτη φορά στην ανθρωπολογική ανάλυση τον όρο ηχοτοπίο ως αναλυτική κατηγορία   
(Πανόπουλος, 2005).

Μεγάλο μέρος της εθνογραφικής δουλειάς του Πανόπουλου εστιάζει σε ένα ορεινό χωριό των 
Κυκλάδων, το Φιλώτι της Νάξου. Ξεκινώντας από την κοινωνική κατασκευή του ανδρισμού 
μέσα από το τραγούδι, και την εντοπιότητα μέσα από τις μουσικές εκδηλώσεις στην κοινότητα, 
o Πανόπουλος (1998, 2006) προχωράει στην εξέταση λιγότερο (ή κυριολεκτικά μη-) μουσικών 
ήχων, με κεντρικό αυτόν των κουδουνιών των ζώων. Εξόχως συμβολικά αντικείμενα για την 
ανδρική ποιμενική ταυτότητα, τα κουδούνια «παίζουν» και σε πλαίσια διαφορετικά από τα 
βοσκοτόπια, από την κοινοτική γιορτή και το καρναβάλι, τις συζητήσεις στο καφενείο και τους 
συμβολικούς ανταγωνισμούς μεταξύ ανδρών.  Ακριβώς λόγω του ήχου τους, αποτελούν αφορμή 
για την ανάλυση της ακρόασης και του ήχου στο πολιτισμικό πλαίσιο της ορεινής Νάξου, της 
εννοιολόγησης του θορύβου, και της λειτουργίας τους για την επίτευξη ή την επιβεβαίωση της 
συμβολικής τάξης της κοινότητας (Panopoulos, 2003). 

Στο περιθώριο της ανάλυσής του για το θόρυβο και το δυνατό ήχο, ο Πανόπουλος αναφέρει 
τα «μάσκουλα» ως ένα παλιό τελετουργικό στο Φιλώτι που δεν επιτελείται πια. Πιθανόν να 
πρόκειται για το ίδιο ή παρόμοιο έθιμο τελετουργικής έκρηξης, που εξακολουθεί να αντηχεί στα 
βουνά τις γειτονικής Άνδρου. Προτού περάσω σε μια πολύ συγγενική ανάλυση για τον ήχο των 
μάσκουλων στην Άνδρο, θεωρώ χρήσιμο να αναφερθώ στο τρέχον, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου, ηχοτοπίο των Αποικίων, που σε μεγάλο βαθμό κυριαρχείται από τον ήχο του νερού.

2. Το νερό στο Ηχοτοπίο των Αποικίων

Στα Αποίκια το ηχοτοπίο χαρακτηρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου από τη συνεχή ροή 
νερού, από τις έμβιες συνηχήσεις του και τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις στο τοπίο για τη διαχείρισή 
του. Εν συντομία, μπορούμε να αναφερθούμε σε τρία βασικά σημεία ηχητικού ενδιαφέροντος 
που συνδέονται με την ιστορία του χωριού, τη θέση του στη διαδικασία «ολοκλήρωσης» του 
νεόδμητου ελληνικού κράτους και τις προκλήσεις σε ένα πλαίσιο παγκοσμιοποιημένης οικονομίας: 
η πηγή Σάριζα, το εργοστάσιο εμφιάλωσης και το σημείο «Πυθάρα», ένας φυσικός σχηματισμός 
με καταρράκτη και βάθρα στα όρια μεταξύ χωριού και φαραγγιού. Η πηγή, συμβολικό κέντρο 

2  Δριμεία κριτική στο παράδειγμα της ανθρωπολογίας των αισθήσεων, δηλαδή στην επιμέρους μελέτη των πολιτισμικών 
διαστάσεων της αντίληψης, δίνει ο Tim Ingold. Η κριτική του Ingold έγκειται εν ολίγοις στο ότι, μελετώντας τις αισθήσεις 
οι προσεγγίσεις αυτές υποπέφτουν στην παγίδα ενός ιδιότυπου «καρτεσιανισμού» που οι ίδιες προσπαθούν να 
αποδομήσουν. Αντ’ αυτού προτείνει μια πιο ολιστική μελέτη των τρόπων με τους οποίους οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται 
το περιβάλλον τους, περιλαμβάνοντας τις πολιτισμικές δεξιότητες, τις τεχνικές κατοίκησης, τις πρακτικές αλληλεπίδρασης 
με το φυσικό κόσμο, και τον τρόπο που τα πολιτισμικά νοήματα επηρεάζουν και επηρεάζονται από αυτές τις σχέσεις 
(Ingold, 2000). Πιο συγκεκριμένα για την ανθρωπολογική μελέτη του ηχοτοπίου, ο Ingold δυσπιστεί απέναντι στην 
αντικειμενοποίησή του, προτείνοντας μια πιο εμπειρική λογική πολυαισθητηριακής εμβύθισης για τη μελέτη της 
ανθρώπινης πρόσληψης (Ingold, 2007). 
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του χωριού ήδη πριν την ίδρυση του ελληνικού κράτους3, λειτουργεί ακόμα ως πόλος έλξης 
των επισκεπτών του νησιού αλλά και κατοίκων του χωριού που επισκέπτονται τα καλοκαίρια 
το γενέθλιο τόπο τους. Η μαρμάρινη πηγή και το τσιμεντένιο κτίσμα με τα πέτρινα καθίσματα 
-δωρεά τoυ τοπικού εκκλησιαστικού άρχοντα Δημητρίου Πολέμη το 17874- παρέχουν ένα σκιερό 
και προστατευμένο από τον καιρό σημείο συνάντησης με έντονες αντηχήσεις του ήχου του 
νερού, όπου, σύμφωνα με τις αφηγήσεις των μεγαλύτερων σε ηλικία πληροφορητών μου, τα 
κορίτσια του σπιτιού πήγαιναν καθημερινά για να γεμίσουν τις νταμιτζάνες τους για τις ανάγκες 
του νοικοκυριού, υπό τα βλέμματα των μεγαλύτερων γυναικών που κάθονταν στις αυλές ων 
σπιτιών τους δίπλα στο δρόμο.  Σήμερα η επίσκεψη και χρήση της πηγής έχει έναν χαρακτήρα, 
κυριολεκτικά και μεταφορικά, «προσκυνήματος»: πάνω από τη μαρμάρινη λεοντοκεφαλή, την 
πηγή κοσμούν εκκλησιαστικά σύμβολα, μπροστά στα οποία ο επισκέπτης πρέπει αναγκαστικά 
να σκύψει ή να γονατίσει προκειμένου να χρησιμοποιήσει την πηγή5. Παράλληλα, στο βαθμό 
που το νερό Σάριζα είναι διαθέσιμο προς πώληση σε όλο το νησί, το ταξίδι μέχρι τα Αποίκια, το 
περπάτημα μέχρι την πηγή και η αλληλουχία κινήσεων για το γέμισμα των μπουκαλιών αποτελεί, 
ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων των επισκεπτών, ένα είδος «προσκυνήματος» ή 
«αναβίωσης» της παράδοσης, σε έναν τόπο, και μέσω μίας ουσίας, που θεωρείται παραδοσιακή, 
«ατόφια» και «αμόλυντη».  

Εμπορεύσιμο από τα τέλη του 19ου αιώνα, το θεωρούμενο «ιαματικό» νερό της πηγής υπήρξε 
βασικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης στο χωριό. Η εταιρεία «Νερά Σάριζα»6 εγκαινίασε το 
σημερινό εργοστάσιο εμφιάλωσης το 1969. Στα αυτιά ενός ρομαντικού ακροατή οι επαναληπτικοί 
μηχανικοί ήχοι του εργοστασίου, οι βόμβοι των πιεστικών μηχανημάτων του νερού όπως και τα 
φορτηγά φορτοεκφόρτωσης που τροφοδοτούν με μπουκάλια το νησί και την υπόλοιπη Ελλάδα, 
ενδεχομένως να ακούγονται ως παραφωνία στο «παρθένο» ηχοτοπίο. Αντίθετα, αρκετοί από τους 
νεότερους πληροφορητές μου ακούν τον ήχο της μηχανής ως πλούτο για το χωριό. Πράγματι, τις 
εποχές της μεγάλης της εμπορικής επιτυχίας, το εργοστάσιο λέγεται πως ήταν πολύ πιο θορυβώδες, 
κι απασχολούσε πολύ περισσότερους εργαζόμενους που ζούσαν και εργάζονταν στο χωριό· μετά 
από δύο υγειονομικές κρίσεις (η τελευταία το 1997), η λειτουργία του εργοστασίου μειώθηκε 
και αρκετοί εργαζόμενοι έφυγαν από το χωριό, γεγονός με σοβαρές επιπτώσεις για την τοπική 
οικονομία και δημογραφία. 

3  Η πηγή Σάριζα και η ιστορία της είναι αντικείμενο μελέτης αρκετών λαογράφων και άλλων λόγιων του ελλαδικού 
χώρου και του χωριού, όπως, π.χ. Μουστάκης (1928), Μπαφαλούκος (2001).

4  Στο τοπίο της Άνδρου, τέτοιου είδους δωρεές ή χορηγίες είναι συχνές και φτάνουν μέχρι σήμερα. Εκτός από μνημεία, 
οι δωρεές περιλαμβάνουν κτήρια αλλά και κοινωφελή ιδρύματα και πολιτιστικούς οργανισμούς, καθιστώντας το 
πολιτισμικό τοπίο της Άνδρου ένα πεδίο έντονων ανταγωνισμών αριστοκρατικών οικογενειών που κατάγονται από 
το νησί. Τα μάσκουλα, που θα εξετάσω εκτενέστερα στη συνέχεια, είναι ένα πεδίο που αντίστοιχοι ανταγωνισμοί 
λαμβάνουν χώρα στο επίπεδο του ήχου.

5  Εξετάζοντας τη θρησκευτική εικονογραφία στην Ινδία, ο Chris Pinney εισάγει τον όρο «σωματοθετική» [corpothetics], 
σε αντίθεση με την Καντιανή κατηγορία της «αισθητικής» [aesthetics], για να αναδείξει ακριβώς τη σωματική σχέση της 
θρησκευτικής εικονογραφίας με τους πιστούς.  

6  Για μια εικονογραφία της πηγής, όπως χρησιμοποιείται σήμερα από το τμήμα marketing της εταιρείας, παραπέμπω 
στον επίσημο ιστότοπο http://sariza.gr/gr/.

http://sariza.gr/gr/
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Τέλος, η Πυθάρα, με τον καταρράκτη και το χείμαρρο που ξεχύνεται λίγες εκατοντάδες μέτρα 
μετά το τελευταίο σπίτι του χωριού προς την κατεύθυνση του φαραγγιού προς το βουνό, είναι 
ένα τοπόσημο «υψηλού αισθητικού κάλλους», όπως διαβάζουμε σε αναρίθμητες τουριστικές 
μπροσούρες. Τα τελευταία χρόνια η Άνδρος ακολουθεί μια νέα τάση περιβαλλοντικού τουρισμού, 
στο πλαίσιο του οποίου η Πυθάρα αποτελεί  ένα από τα κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος. 
Στους εκδοθέντες την τελευταία δεκαετία χάρτες πεζοπορίας, η Πυθάρα εμφανίζεται ως σημείο 
ενδιαφέροντος σε δυο μονοπάτια που διατρέχουν τη νότια πλαγιά του όρους Πέταλο, από την 
κορυφή ως τη θάλασσα. Στο παρελθόν λέγεται πως το σημείο ήταν καταφύγιο για παράνομα 
ζευγάρια, και το μονοπάτι από το χωριό μέχρι εκεί μέρος των περιηγήσεων των εφήβων. Κατά την 
περίοδο της έρευνας, ιδίως το καλοκαίρι και όσο είχε ακόμα φως, δεν κατάφερα να επισκεφθώ 
τους καταρράκτες χωρίς να συναντήσω επισκέπτες – πεζοπόρους. Εγκλωβισμένος πιθανόν και ο 
ίδιος στη λογική του «αμόλυντου» φυσικού τοπίου, και σε σχέση με την ανάγκη να επιτύχω μια 
«καθαρή» ηχογράφηση του ηχοτοπίου στο χώρο του καταρράκτη, ένοιωσα να ταυτίζομαι, μέχρις 
ενός σημείου, με την δυσπιστία κάποιον ντόπιων απέναντι στους νέους περιηγητές. 

Εκτός από τα συγκεκριμένα σημεία, που εκτός από πυκνά συμβολικά και ιστορικά, αποτελούν και 
σημεία ηχητικού ενδιαφέροντος λόγω της έντασης του ήχου του νερού και της γεωμορφολογίας 
ή της αρχιτεκτονικής τους, ολόκληρο το χωριό διατρέχεται από ένα δίκτυο καναλιών και 
σωληνώσεων, παρακάμψεων και διακλαδώσεων που διοχετεύουν νερό στους κήπους των 
νοικοκυριών. Οι πεζούλες, ή ξερολιθιές, χτισμένες για τη μετατροπή της πλαγιάς σε καλλιεργήσιμη 
έκταση και την αξιοποίηση του νερού, αποτελούν τεχνικές κατοίκησης που επηρεάζουν 
μακροπρόθεσμα το φυσικό τοπίο με τρόπο που συχνά είναι δυσδιάκριτη μια ταξινόμηση σε σχέση 
με το «ανθρωπογενές» και το «φυσικό». Φυσικά η πυκνή χλωρίδα, που εν πολλοίς οφείλεται σε 
αυτές τις επεμβάσεις, φιλοξενεί και μια εξίσου πλούσια πανίδα. 

Η ένταση και η πυκνότητα αυτού του πρώτου «καναλιού» ακρόασης εξαρτάται από την εποχή του 
χρόνου, τις καιρικές συνθήκες, τη θερμοκρασία και τα ποσοστά βροχόπτωσης κ.ο.κ. Οι μεταβολές 
του στο χρόνο είναι μακρές, κι ακολουθούν κυκλικά τις εποχές του έτους. Σε αντίθεση με τη 
συνεχή παρουσία του ήχου του νερού, με χρονικά εκτεταμένες περιόδους συνέχειας σε μεγάλες 
χρονικές περιόδους διακυμάνσεις, στην πρώτη μου επίσκεψη το Πάσχα θυμήθηκα ξανά τη βίαιη 
υπερκάλυψη αυτής της αρμονικής ροής από τον αιχμηρό ήχο των «μάσκουλων».

3. Μάσκουλα

Τα μάσκουλα είναι τελετουργικά εκρηκτικά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε θρησκευτικές 
εορταστικές περιστάσεις –όπως σε γάμους και βαφτίσια- με αποκορύφωμα τον εορτασμό του 
Πάσχα. Η πρακτική της έκρηξης στο πλαίσιο της τελετουργίας είναι γνωστή σε όλη σχεδόν την 
ελληνική επικράτεια. Η παραγωγή θορύβων, κρότων και σχετικών ήχων έχουν συσχετισθεί 
στην ελληνική λαογραφική βιβλιογραφία με τον κύκλο της ανθρώπινης ζωής, συνδεδεμένη με 
διαβατήριες τελετές, και αναφέρεται κατά περίσταση είτε ως μέσο αποτρεπτικό (π.χ. κακοτυχίας 
που οφείλεται σε μεταφυσικές δυνάμεις) είτε ως έκφραση χαράς (Μακρή, 2000). Η περίπτωση των 
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μάσκουλων δεν αποτελεί πρωτοτυπία των Αποικίων· τα συγκεκριμένα εκρηκτικά εμφανίζονται 
τόσο στα γειτονικά χωριά (στις Στενιές και στη Χώρα της Άνδρου), αλλά και σε άλλα νησιά των 
Κυκλάδων. Στα Αποίκια είναι σπάνιες οι περιπτώσεις χρήσης μάσκουλων από μεμονωμένα 
νοικοκυριά στο πλαίσιο κάποιου γάμου. Ωστόσο τα υπάρχοντα μάσκουλα επιστρατεύονται και 
πυροδοτούνται κάθε Πάσχα, είτε εντός των ορίων του χωριού είτε στο γειτονικό χωριό Στενιές,  
που τα τελευταία χρόνια διοργανώνεται μια μεγάλη θεματική γιορτή ανήμερα την Κυριακή του 
Πάσχα. 

Μάσκουλο ονομάζεται τόσο ο εκρηκτικός μηχανισμός, όσο και μόνο του το μεταλλικό περίβλημα 
που προορίζεται για αυτήν τη χρήση. Στον πληθυντικό, «μάσκουλα» ονομάζεται η εκδήλωση 
στο χωριό Στενιές, όπου τα περισσότερα διαθέσιμα μάσκουλα, όπως και άλλου είδους 
βεγγαλικά και εκρηκτικά –αυτοσχέδια ή ετοιμοπαράδοτα στο εμπόριο- δημιουργούν ενός είδους 
ηχητικό υπερθέαμα που, κατά κάποιους, αποτελεί τρομερή όχληση, για άλλους παραπέμπει 
σε ενορχηστρωμένη γιορτή, «σαν μουσική», ενώ για κάποιους μεγαλύτερους και τοπικά 
πολιτικοποιημένους πληροφορητές μου, πρόκειται για συμβολική επίδειξη της οικονομικής 
υπεροχής των Στενιών έναντι των γειτονικών χωριών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Άνδρο 
λέγεται πως οι Στενιές κατέχουν την πρώτη στο  κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα, λόγω 
των εφοπλιστικών οικογενειών. Η διοργάνωση της γιορτής και οι εξαιρετικά υψηλές δαπάνες σε 
μπαρούτι και πυροτεχνήματα που συνεπάγεται, αποτελεί και μια διαδικασία επίδειξης αυτού του 
πλούτου, κάτι που πολύ γλαφυρά περιέγραψε η Αμερικανή πληροφορήτριά μου, που κατοικεί τα 
τελευταία 20 χρόνια στα Αποίκια, ως «πότλατς» [potlatch]7. 

Η ένταση του ήχου στη συγκεκριμένη περίσταση είναι ευθέως ανάλογη της πυκνότητας των 
πολιτισμικών συνιστωσών που ενσωματώνονται στο ηχητικό αντικείμενο· η έκρηξη, πολύ συχνά 
συνυφασμένη με την παράβαση ή την υπέρβαση των ορίων, γίνεται ρυθμιστής της κοινωνικής 
ευταξίας της κοινότητας στο τελετουργικό πλαίσιο του Πάσχα. 

3.1. Αντρική υπόθεση

Κεντρικοί πρωταγωνιστές στη γιορτή των Μάσκουλων είναι οι παρέες που ετοιμάζουν και 
πυροδοτούν τα εκρηκτικά, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελούνται από αγόρια, 
εφήβους ή νεαρούς ενήλικες άντρες. Η παρουσία γυναικών στις ομάδες προετοιμασίας δεν 
αποκλείεται αλλά σπανίζει, και οπωσδήποτε υπόκειται σε σχολιασμό. Κορίτσια που εμπλέκονται με 
τα μάσκουλα θα χαρακτηριστούν ως «αγοροκόριτσα», επομένως υποπίπτουν σε μια «υπέρβαση 
φύλου», ενώ μεγαλύτερες γυναίκες που έρχονται σε επαφή με τα εκρηκτικά χαρακτηρίζονται –
παθολογικοποιημένα- «πυρομανείς». 

7  Η εύστοχη αναλογία αναφέρεται σε μια τελετή που συναντάται σε αρκετές κοινωνίες Ιθαγενών των βορειοανατολικών 
Η.Π.Α και Ν.Α. Καναδά. Η τελετή συνίσταται στην ανταγωνιστική ανταλλαγή και επιδεικτική καταστροφή τεράστιων 
ποσοτήτων βρώσιμων, χρηστικών και συμβολικών ειδών μεταξύ αριστοκρατικών οικογενειών ή και κοινοτήτων. 
Κοινός τόπος στην ανθρωπολογική βιβλιογραφία το πότλατς στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να ιδωθεί μέσα 
από τη λογική του Marcel Mauss στο «Δώρο» (1999 [1925]), για τις πολιτικές και ηθικές αξίες που ενυπάρχουν στη 
χειρονομία προσφοράς.
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Αντίθετα, το κοινό που τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνεται στην κεντρική πλατεία των Στενιών 
για να παρακολουθήσει τον ορυμαγδό των μάσκουλων είναι μεικτό ως προς το φύλο. Θα έλεγα 
ότι σε αυτόν το ρόλο του κοινού, οι γυναίκες –ιδίως οι μητέρες- έχουν μια αμφίθυμη τάση, μεταξύ 
φόβου και περηφάνειας, θυμίζοντας το ρόλο της μάνας που “στέλνει” το παιδί της στο στρατό ή 
στο μέτωπο. 

Δε χρησιμοποιώ τυχαία εδώ την αναλογία με το στρατό: η οργάνωση για την προπαρασκευή 
του μάσκουλου περιγράφεται συχνά ως στρατιωτική οργάνωση, με σαφείς οριοθετημένους 
και ιεραρχημένους ρόλους με βάση την ηλικία και το κοινωνικό στάτους. Όπως αναφέρει ο 
Πανόπουλος, η μεταφορική χρήση της ακοής για τη συμμόρφωση και την υπακοή σε κοινωνικούς 
κανόνες και πολιτισμικά πρότυπα συναντάται σε πολύ διαφορετικούς πολιτισμούς. «Το να ακούς 
σημαίνει να καταλαβαίνεις, να συμπεριφέρεσαι σωστά, να υπακούς» (Πανόπουλος, 2005:224). 
Τα νεαρά αγόρια αναλαμβάνουν πιο ανώδυνες και λιγότερο επικίνδυνες δουλειές, όπως τη 
συγκέντρωση των υλικών (εκτός του μπαρουτιού) ενώ όσο ανεβαίνουν σε ηλικία συμμετέχουν σε 
πιο περίπλοκες εργασίες που εμπεριέχουν σχετικό κίνδυνο και χρειάζονται σχετική μυϊκή δύναμη. 
Νεαροί γαμπροί ή νέοι γονείς περνούν στο ρόλο του επιβλέποντα, αναλαμβάνοντας την τήρηση 
των κανόνων ασφαλείας.

Μέρος της διαδικασίας προπαρασκευής είναι η συγκέντρωση των υλικών: χαρτί –και προσεκτική 
απομάκρυνση των συνδετήρων-, «σαπιόπετρα», ένα σαθρό πέτρωμα που βρίσκεται σε αφθονία 
στο τοπίο, μαζεύονται και ετοιμάζονται από τα παιδιά. Έπειτα τοποθετούνται σε διαδοχικές 
στρώσεις, με την προσθήκη πυρίτιδας, μέσα στον πυροσωλήνα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
του «πιτακώματος», συνήθως από τους νεαρούς εφήβους. Το πιτάκωμα είναι η διαδικασία 
συμπίεσης του περιεχομένου του μάσκουλου, με μια βαριοπούλα και ένα έμβολο, ώστε να 
«σκληρύνει», κάτι που θεωρείται πως έχει επιπτώσεις στον ήχο του. Οι διαδοχικές στρώσεις 
πυρίτιδας – σαπιόπετρας – χαρτιού συμπιέζονται ώστε να χωρέσουν κι άλλες στρώσεις μέχρι που 
το μείγμα να γίνει συμπαγές.

Σε αυτό το πλαίσιο η πυρίτιδα είναι η πιο πυκνή συμβολικά ουσία, κινησιουργός αιτία της έκρηξης. 
Αν και είναι διαθέσιμη στο εμπόριο, σε ημι-παράνομα πλαίσιο βέβαια, ο προμηθευτής της, ή αυτός 
που την έφερε στην ομάδα, ποτέ δεν αναφέρεται. Κάποιοι πληροφορητές μου, μιλώντας για την 
ιστορική προέλευση του μάσκουλου, αναφέρθηκαν σε τρεις πιθανές πηγές πυρίτιδας: είτε μέσω 
των Ανδριωτών ναυτικών, που λόγω εργασίας ταξίδευαν στην Κίνα (φέρνοντας στην αφήγηση 
τον κοσμοπολιτικό χαρακτήρα της εντοπιότητας στην Άνδρο), είτε από το λατομείο πέτρας που 
λειτουργούσαν στα Αποίκια (βάζοντας στην αφήγηση το τοπίο του χωριού, τα διαθέσιμα φυσικά 
υλικά που χρησιμοποιούνται και για τη δόμηση των σπιτιών) ή, εν είδει αστεϊσμού, «από τη 
Δημητσάνα». Την τελευταία απάντηση μου την έδωσε γελώντας ένας πληροφορητής, όταν τον 
ρώτησα που βρήκαν το μπαρούτι. Όσο σοβαρό μπορεί να είναι το παιχνίδι του μάσκουλου, 
άλλο τόσο σοβαρά μπορούμε να ακούσουμε ένα αστείο  στο πλαίσιο της επιτόπιας έρευνας: ο 
πληροφορητής μου από τη μία πλευρά προστάτεψε την ανωνυμία του προμηθευτή του, κι από 
την άλλη συνέδεσε το μάσκουλο με τη μεγάλη ιστορική αφήγηση του ελληνικού κράτους μέσω 
των ιστορικών μπαρουτόμυλων της Δημητσάνας.
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Η κάθε έκρηξη μπορεί να αξιολογηθεί, με την παράλληλη αξιολόγηση κάθε ομάδας εργασίας. Ένα 
«τζούφιο» ή «κουφό» μάσκουλο (που δεν κάνει πολύ  θόρυβο) μπορεί να φανερώσει αδυναμία 
της ομάδας ή του πιτακωτή. Μέσα στο πλήθος των μάσκουλων προκαλεί μεγάλη ανησυχία κάποιο 
μάσκουλο που δεν θα σκάσει. Σε διαδοχικές χρονιές, καθώς ένας προ-έφηβος μεγαλώνει, αποκτά 
μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη, ανεβαίνει στην ιεραρχία, αναλαμβάνει πιο «σκληρές» δουλειές καθώς 
γίνεται και πιο «σκληρός άντρας». Η αναλογία του μάσκουλου με μια πολύ χαρακτηριστική 
ποιότητα του αντρικού χαρακτήρα είναι πολύ σαφής. Επίσης είναι αρκετά σαφής ο κεντρικός 
ρόλος του μάσκουλου σε αυτήν την ιδιότυπη «διαβατήρια τελετή», η οποία δε λαμβάνει χώρα 
άπαξ αλλά επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, μέχρι ένα παιδί να αποκτήσει τα δικά του παιδιά και να 
αναλάβει το ρόλο ευθύνης που αναλογεί στους ολοκληρωμένους ενήλικες.

Η διαδικασία της προετοιμασίας του μάσκουλου θυμίζει μαγειρική: ωμά, ή πολιτισμικά ακατέργαστα 
υλικά, συγκεντρώνονται και προετοιμάζονται ώστε να παρουσιαστούν και σερβιριστούν προς 
κατανάλωση8, στην προκειμένη περίπτωση προς όλη την κοινότητα στην κεντρική πλατεία του 
χωριού. Κατ’ αναλογία, η διαδικασία του πιτακώματος και της έκρηξης είναι μια διαδικασία 
«ψησίματος» των παιδιών μέχρι την ενηλικίωσή τους. Είναι σχεδόν δεδομένο πως τα νεαρότερα 
παιδιά «ψήνονται» να αναλάβουν δουλειές των μεγαλυτέρων, ωστόσο η ιεραρχική δομή της 
ομάδας δεν επιτρέπει τέτοιου είδους υπερβάσεις.

Το μεταλλικό περίβλημα του μάσκουλου, συχνά πυροσωλήνας, ή σπανιότερα ευρεθέντες κάλυκες 
από πολεμικά βλήματα, είναι συνήθως οικογενειακά κειμήλια που μεταβιβάζονται από πατέρα σε 
γιο. Υπενθυμίζω πως η Άνδρος –και τα Αποίκια- αντλούν σε μεγάλο βαθμό από τη  «ναυτική τους 
παράδοση». Οικογένειες που γνώρισα στα Αποίκια σχετίζονταν με μηχανικούς πλοίων, οι οποίοι 
έφερναν από τα ταξίδια τους ανθεκτικούς πυροσωλήνες (προερχόμενους από τόρνους και από 
άλλες μεταλλικές σωληνώσεις του πλοίου)  και τους δώριζαν στους γιους τους για το σκοπό αυτό. 
Το κάθε μάσκουλο έχει μια σχετική βιογραφία, τα παλιά μάσκουλα ονομάζονται και «ιστορικά» 
μάσκουλα, και μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες για αυτά από τον κάτοχό τους ή και από 
τους συνομήλικους του κατόχου τους οι οποίοι τύγχανε να μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά –κι ως 
εκ τούτου συγκροτούσαν από κοινού τις μικρές ομάδες που πυροδοτούσαν τα μάσκουλα. 

Συχνά εξαιτίας της εργασίας του πατέρα στα καράβια, το μάσκουλο λειτουργεί εν τη απουσία του 
για λογαριασμό του. Η έκρηξη του μάσκουλου που είχε αφήσει πίσω του στο χωριό συνεχίζει να 
αξιολογείται κάθε φορά που οι γιοι το θέτουν σε λειτουργία, και κατά μία έννοια, είναι υποχρέωση 
του γιου και της παρέας του να επιτελέσουν σωστά το ρόλο τους σε αυτή την αναμνηστική σχέση. 
Κατά μία έννοια λοιπόν το μάσκουλο είναι εκτός των άλλων ένα αναμνηστικό ηχητικό σκεύος, το 

8  Για τη συμβολική δομή στη διαδικασία του μαγειρέματος της τροφής, εξαιρετικές αναλογίες με τη μουσική δομή και 
τη δομή του μύθου παρέχει ο Claude Levi-Strauss στο «Ωμό και το Μαγειρεμένο» (2001 [1964]). Αν σκεφτεί κανείς πως, 
σε αντίθεση με πολλά άλλα μέρη της –ηπειρωτικής, κυρίως- Ελλάδας το τυπικό πιάτο είναι ψητό αρνί στα κάρβουνα, την  
επιμέλεια του οποίου έχουν κατ’ εξαίρεση οι άντρες, στην Άνδρο –και στις Κυκλάδες, ευρύτερα- το αρνί προετοιμάζεται 
στο φούρνο, εντός του σπιτιού και με την επιμέλεια των γυναικών. Με βάση τη χωρική διευθέτηση των φύλων στον 
ελλαδικό χώρο (βλ. Παπαταξιάρχης, 1992), η προετοιμασία των μάσκουλων στην ύπαιθρο –συνήθως σε αγρούς, ή σε 
απόμακρες γωνιές του χωριού, αλλά ποτέ μέσα στο σπίτι- επισφραγίζει την απουσία των ανδρών από τον οικιακό χώρο, 
στον οποίο «παραδοσιακά» κυριαρχούν οι γυναίκες. 
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οποίο προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή και την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων της ομάδας των 
φερόντων την ευθύνη για την τήρηση των πρακτικών της μνήμης.

Το πλήθος των μάσκουλων είναι επίσης κάτι το αξιολογήσιμο. Μια επιτυχημένη ομοβροντία 
πολλών μάσκουλων δηλώνει μια ομάδα που δουλεύει σε πλήρη αρμονία, σέβεται τους 
κανόνες ιεραρχίας και αποτελείται από «σκληρούς άντρες» και από καλούς μαθητευόμενους. Οι 
ομοβροντίες συμβαίνουν ενορχηστρωμένες, και συχνά οι ομάδες περιμένουν τις κωδωνοκρουσίες 
της εκκλησίας ώστε να συμπληρώσουν το ηχοτοπίο της λεγόμενης «δεύτερης Ανάστασης» με τον 
ήχο των εκρηκτικών. Όλες αυτές οι σχέσεις ανα-παράγονται μέσα από την τελετή των μάσκουλων 
και υπόκεινται σε κοινωνική αξιολόγηση μέσα από τις παραγόμενες εκρήξεις.  

3.2. Ζητήματα εδαφικότητας και ηγεμονίας

Συχνά η αξιολόγηση γίνεται σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες που ενεργοποιούνται κατά τόπους μέσα 
στα δύο  χωριά (Αποίκια και Στενιές). Οι ομάδες συγκροτούνται με βάση τις εκκλησιαστικές ενορίες 
τους, κάτι που λίγο ως πολύ σημαίνει και τη φυσική γειτνίαση των σπιτιών των συμμετεχόντων. 
Στα Αποίκια η δημογραφική πτώση δεν επιτρέπει ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις εντός του χωριού, 
υπάρχει ωστόσο ένας σαφής ανταγωνισμός με τις ομάδες που συγκροτούνται στις Στενιές. Μέσω 
του ήχου του μάσκουλου οι παρέες των νεαρών διεκδικούν ενός είδους ηγεμονίας στην περιοχή 
τους, εφαρμόζουν ενός είδους ηθικής εδαφικότητας, που έρχεται σε συμβολικό ανταγωνισμό με 
τις εκρήξεις των γειτονικών τους ομάδων. 

Αρκετά ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως μέσα στο κατάφυτο φαράγγι που αντηχεί, οι 
συμμετέχοντες σε κάθε παρέα μπορούν να εντοπίσουν από που προέρχεται η κάθε έκρηξη και, 
λίγο ως πολύ, να ονοματίσουν τους μακρινούς γείτονές τους. Αν σκεφτεί κανείς πως το Πάσχα 
είναι μια περίοδος που αρκετές οικογένειες επιστρέφουν για διακοπές στο γενέθλιο σπίτι τους στην 
Άνδρο, αυτός ο ιδιότυπος «κοινωνικός ηχο-εντοπισμός» είναι κρίσιμος ώστε να ενεργοποιηθεί 
ένα ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο πέραν των άμεσων ορίων φυσικής γειτνίασης. Η χρησιμοποίηση 
του οικογενειακού μάσκουλου είναι ένας τρόπος δημόσιας δήλωσης της επιστροφής κάποιου 
προσώπου και η διαθεσιμότητά του για κοινωνικές επαφές. Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας 
ανήμερα του Πάσχα, κάποιοι από την παρέα μας σταμάτησαν το πιτάκωμα μόλις άκουσαν μια 
έκρηξη από ένα σημείο της πλαγιάς που, όπως φάνηκε, δεν περίμεναν. «Μπα! γύρισε ο …;», κι 
αμέσως σήκωσαν το κινητό τηλέφωνο για να τηλεφωνήσουν σε αυτόν που υπέθεσαν ότι προέβη 
στην πυροδότηση, επιβεβαιώνοντας πως το «σήμα» του μάσκουλου είχε αποδέκτες. 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια ανακατανομή των εκρήξεων στο χάρτη του φαραγγιού, 
ανάλογη με την ανακατανομή των κεφαλαίων και του ανθρώπινου δυναμικού. Στα Αποίκια είναι 
πια λίγοι οι άνθρωποι που θα μπορέσουν να στελεχώσουν μια ομάδα, και οι δύο στο παρελθόν 
ανταγωνιζόμενες ενορίες (Σάριζα και Κατασυρτή) έχουν πια ενοποιηθεί. Το γεγονός συνδέεται 
με την «ερήμωση» του χωριού, φυσικό επόμενο της δημογραφικής πτώσης και της οικονομικής 
κρίσης που υπέφερε το εργοστάσιο της Σάριζας.
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4. Επιλογικά

Το ηχοτοπίο των Αποικίων χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή ροή του νερού 
καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Η συχνά θεωρούμενη αυτή αρμονία συνδέεται ωστόσο 
με τη δημογραφική και οικονομική κρίση που πλήττει τα Αποίκια τα τελευταία 20 χρόνια. Οι 
στιγμές που η αρμονική συνέχεια σπάει από τις εκρήξεις των μάσκουλων, συμπίπτουν με τις 
περιόδους που ξαναεπισκέπτονται το χωριό άνθρωποι που το έχουν εγκαταλείψει, οι οποίοι 
μέσω της ενασχόλησης με το νερό αλλά και με τα τελετουργικά εκρηκτικά έρχονται σε συμβολική 
διαπραγμάτευση ή και αναπαραγωγή των εννοιολογήσεων  της ταυτότητας, του φύλου και του 
προσώπου, της κοινότητας, της εντοπιότητας, του κοσμοπολιτισμού και της παράδοσης.

Σε μια αντίστιξη αρμονίας του νερού και εκκωφαντικού ήχου του μάσκουλου, προσπάθησα 
να δείξω με λανθάνοντα τρόπο πως η θεωρούμενη αρμονική συνέχεια του υδάτινου στοιχείου 
σημαδεύεται από ιστορικές ρήξεις, εντάσεις κα τραύματα· και παράλληλα πως η κατά τα φαινόμενα 
βίαιη παραβίαση που συνιστά ο ήχος του μάσκουλου, γίνεται σε τελετουργικά πλαίσια ένας τρόπος 
εναρμόνισης με τις κοινωνικές νόρμες και τον τοπικό πολιτισμικό ηθικό κώδικα. 
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Όψεις του θορύβου: 
ο θόρυβος ως κοινός τόπος συνάντησης του ατομικού και του 
συλλογικού

Δημήτρης Μαστοράκος
Υποψήφιος Διδάκτωρ 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
dastrios@yahoo.gr

Περίληψη

Στην παρούσα εισήγηση, επιχειρούμε να εξετάσουμε την έννοια του «θορύβου» υπό το πρίσμα 
α) της θεωρίας του R.M.Schafer όπως εκτίθεται στο βιβλίο του «The New Soundscape: Our 
Sonic Enviroment and the Tuning of the World», σύμφωνα με την οποία ο θόρυβος θεωρείται 
ως κάτι αρνητικό, επιβλαβές και καταστροφικό, και β) της «θέσης» της Marie Τhompson, όπως 
αναπτύσσεται στο  «Beyond Unwanted Sound: Noise, Affect and Aesthetic Moralism», στο οποίο 
παρατίθενται νεώτερες απόψεις και προβληματισμοί για τον θόρυβο, σχετικά με τις αρνητικές ή 
ακόμη και τις θετικές επιδράσεις (affect) του θορύβου πάνω μας. 
Η μεθοδολογία την οποία ακολουθήσαμε σ’ αυτή την εργασία, βασίζεται σε μια ποιοτική και 
σε μια στατιστική έρευνα και ανάλυση (οι οποίες εξελίσσονται παράλληλα), αναφορικά με τη 
στάση των υποκειμένων, σε σχέση με τις αρνητικές ή και θετικές επιδράσεις του θορύβου. Οι 
απαντήσεις που έχουμε πάρει μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι ερωτηθέντες (παρόλο που 
στην πλειονότητά τους θεωρούν τον θόρυβο ως κάτι αρνητικό και επιβλαβές, ότι ο θόρυβος 
επηρεάζει τον χωροχρόνο τους, τον συμβολικό τους κόσμο κ.ο.κ.), αναγνωρίζουν παράλληλα 
ότι ο θόρυβος διαθέτει και άλλες λειτουργίες: μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες από και προς 
τον περιβάλλοντα χώρο, να δημιουργεί (μέσω αναγνωρίσιμων ήχων - θορύβων) ένα αίσθημα 
οικειότητας και ασφάλειας, να σηματοδοτεί μια εξωτερική ή εσωτερική αλλαγή, να χρησιμοποιείται 
ως όχημα εκτόνωσης-έκστασης, καλλιτεχνικής έκφρασης, ακόμη και θεραπείας. 
Υπ’ αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ο θόρυβος παραμένει πάντα ο «έτερος», 
ο «άλλος», μόνο που η ετερότητα αυτή είναι μια μετακινούμενη ετερότητα, σε συνάρτηση με 
τις ποικίλες και διαφορετικής έντασης και ποιότητας επιδράσεις και τα αποτελέσματα τα οποία 
επιφέρει ο θόρυβος στο υποκείμενο-ακροατή. Αυτή η διακύμανση των απαντήσεων, μας οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι ένας καθολικός ορισμός του θορύβου είναι μάλλον ανέφικτος, μιας και 
συναρτάται πάντα από τα ιδιαίτερα βιώματα του υποκειμένου-ακροατή. Ο θόρυβος, (με όρους 
επίδρασης), είναι δυνατό να μετακινείται από ένα  ακραίο καταστροφικό θόρυβο έως ένα θόρυβο 
ο οποίος έχει κοινωνικοποιηθεί και μας έχει γίνει οικείος. Το πεδίο και το εύρος αυτής της 
μετακίνησης, καθώς και η συνεχής προσπάθεια αντιμετώπισης και χειραγώγησης των θορύβων, 
συγκροτούν ένα πολυσύνθετο πλέγμα σχέσεων και όψεων του θορύβου, καθώς και ένα κοινό 
τόπο συνάντησης  της ατομικής και της συλλογικής ψυχής.

Λέξεις Κλειδιά

Θόρυβος, κοινός τόπος, ατομικό, συλλογικό, μετακινούμενη ετερότητα, επίδραση, χωροχρόνος, 
συμβολικό, σώμα, ασυνείδητο, τελετουργία, έκσταση.



4ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ήχος Θόρυβος Περιβάλλον», Μυτιλήνη, 3-6 Νοεμβρίου 2016

211

1. Εισαγωγή

Ο Θόρυβος, εννοούμενος είτε ως ένας αρχέγονος ήχος (στην πρωτογενή, άναρθρη μορφή του) 
είτε ως ήχος κοινωνικοποιημένος, μοιάζει να έχει απρόβλεπτες επιδράσεις και να σηματοδοτεί 
επικίνδυνες αλλαγές και ανατροπές στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Εξακολουθεί ακόμη και σήμερα 
να συμβολίζει μια κατάσταση αρνητική, επιβλαβή και ενίοτε καταστροφική. Θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι ο θόρυβος παραπέμπει πάντα σ’ ένα στοιχείο αλλότριο, άγνωστο και ακατανόητο, το 
οποίο εγκυμονεί κινδύνους. 

Ωστόσο, ο θόρυβος μεταβάλλεται σταδιακά σε καθοριστικό παράγοντα που διαμορφώνει τον 
χαρακτήρα της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας. Όλο και περισσότερο, το καθεστώς του 
θορύβου (με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την  εξέλιξη των επικοινωνιακών μέσων) κερδίζει 
έδαφος και κατακλύζει την εσωτερική ζωή όχι μόνο των σύγχρονων μεγαλουπόλεων, αλλά κι 
αυτή ακόμη την ζωή των απομακρυσμένων από το κέντρο κοινοτήτων.

Έτσι ο θόρυβος από περιθωριακό στοιχείο του κοινωνικού γίγνεσθαι, τείνει να μετατραπεί σε 
οργανικό του στοιχείο.

Από την αρχή του 20ού αιώνα ορισμένες φωνές δημιουργών, που εμφορούνται από ένα πνεύμα 
που συναινεί στα επιτεύγματα της νέας τεχνολογίας, επιδιώκουν να ανατρέψουν την αρχέγονη 
συνήθεια της δαιμονοποίησης  του θορύβου. Μια δυνατή φωνή είναι αυτή του φουτουριστή Luigi 
Russolo (Russolo, 2004: 9), ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο θόρυβος έχει τη δύναμη να μας επαναφέρει 
στη ζωή. Γιατί; Διότι αναβλύζει κάθε φορά με τρόπο ακανόνιστο και χαοτικό και μας επαναφέρει 
στο αρχικό αδιαμόρφωτο σύμπαν, απ’ όπου προέκυψε ο οργανωμένος βίος. Γιατί, πράγματι 
ο θόρυβος εμπεριέχει μέσα του ένα στοιχείο σκοτεινό, απροσδιόριστο, το οποίο επιφυλάσσει 
απρόβλεπτες και εκθαμβωτικές εκπλήξεις.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Russolo, ο θόρυβος εισβάλοντας μέσα  στον αυστηρά κατασκευασμένο 
κόσμο των γλωσσικών και μουσικών ήχων, προσδίδει σ’ αυτόν τον περιορισμένο ηχητικό κόσμο, 
μια ατέλειωτη ποικιλία ηχοχρωμάτων.

Προς την ίδια κατεύθυνση αποδαιμονοποίησης του θορύβου, θα κινηθεί πολύ αργότερα, το 
1950, ο συνθέτης John Gage με το μουσικό «έργο» του 4’ 33’’, στοχεύοντας να δώσει στο κοινό, 
την ευκαιρία να αφουγκραστεί το ηχητικό περιβάλλον εντός του οποίου θα μπορούσε να τελεστεί 
μια οποιαδήποτε μουσική σύνθεση (Gage, 2011). 

Στον αντίποδα αυτής της τάσης, βρίσκεται το θεωρητικό και μουσικό έργο του Καναδού  
μουσικοσυνθέτη Raymond Murray Schafer. Ο Schafer προτείνει μια κριτική προσέγγιση για το 
ηχοτοπίο της μεταβιομηχανικής εποχής. Για τον Schafer, «η πιο ουσιαστική - ζωτική μουσική 
σύνθεση παίζεται στην σκηνή του Κόσμου» (Schafer,1994: 56), δηλαδή εντός ενός σύμπαντος 
από τον οποίο έχει εκδιωχθεί ο θόρυβος.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον για την ωφελιμότητα του θορύβου, επανέρχεται στον σύγχρονο κόσμο, 
όχι μόνο εντός του χώρου της μουσικής δημιουργίας, αλλά και σε πολύ διαφορετικούς τομείς 
όπως του video art, της φωτογραφίας, της λογοτεχνίας, της πολιτικής, των υπολογιστών κ.ο.κ.  Στο 
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πλαίσιο αυτών των νέων πεδίων έρευνας και δημιουργίας, το στοιχείο του θορύβου συνδέεται με 
την έννοια της σωματικότητας  και των ατομικών και συλλογικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεών 
του, στο επίπεδο αυτό.

Ο συσχετισμός αυτός «σώματος και θορύβου» έχει την αφετηρία του, στην θεώρηση του Ba-
ruch Spinoza για το σώμα, όπως αναφέρεται στην «Ηθική» του, και ειδικότερα στην ερμηνεία 
που ο Gilles Deleuze αποδίδει σ’ αυτή. Για τον Deleuze, ο «Spinoza μας καλεί να σκεφτούμε την 
‘ηθικοσυναισθηματική διάσταση του σώματος’, δηλαδή την ενότητα του νου με το σώμα, την 
ενιαία αυτή σύνθεση η οποία αναδεικνύει το ‘σώμα’ ως ένα πεδίο δυναμικών σχέσεων οι οποίες 
υπάρχουν και δρουν εντός του, με όρους κίνησης, ανάπαυσης, ταχύτητας ή αργοπορίας» (Spino-
za, 1996: 41). Ένα τέτοιο «σώμα» μπορεί να επηρεάζει και να επηρεάζεται από άλλα αντίστοιχα 
«σώματα». Μέσα απ’ αυτή την οπτική, μπορεί κανείς ν’ αντιληφθεί τον θόρυβο, ως μια ηχητική 
οντότητα, που διαθέτει εντός της τις ιδιότητες του σπινοζικού «σώματος» και όχι ως μια οντότητα 
αφ’ εαυτής, καλή ή κακή. 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η σχεσιακή φιλοσοφία του Michel Serres στο «Παράσιτο» 
(Σερ, 2009), ο οποίος  επεξεργάζεται την εναλλαγή των ρόλων μεταξύ ξενιστή, παράσιτου και 
θορύβου, όπου η θέση του παράσιτου-θορύβου, έγκειται στο ότι βρίσκεται πάντα στο ανάμεσα, 
έτοιμο να κινηθεί προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση με την αρνητική ή και την θετική του 
επίδραση.

Έτσι έχει συντελεστεί, πλέον, μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο που προσεγγίζουμε τον θόρυβο 
και στον τρόπο που εξετάζουμε ένα ηχοτοπίο, όπου οι θόρυβοι, ή οι δυνάμει θόρυβοι, δεν έχουν 
πλέον ένα a priori αρνητικό πρόσημο, αλλά εξετάζονται με όρους επίδρασης, το πώς δηλαδή 
επιδρούν πάνω σε κάτι άλλο. Με τον τρόπο αυτό, ο χαρακτηρισμός του θορύβου ως αρνητικό 
και επιβλαβές φαινόμενο, αίρεται και μαζί μ’ αυτό αμφισβητούνται και οι έννοιες της σιωπής, της 
αρμονίας και της τάξης, ως εμβληματικά δεδομένα του δημιουργημένου Κόσμου. Ο θόρυβος 
τοιουτοτρόπως αποενοχοποιείται και προβιβάζεται σε δυνητική δύναμη αλλαγής, η οποία 
σηματοδοτεί την πρόοδο. Θόρυβος και έλλογος ή μουσικός ήχος, βρίσκονται στον εικοστό αιώνα 
σε μια διαρκή και εναλλασσόμενη σχέση, σε μια συμπαρουσία, επαναπροσδιορίζοντας έτσι το νέο 
ηχοτοπίο.

Στην παρούσα εισήγηση, θα επιχειρήσουμε να ανιχνεύσουμε τη θετική ή αρνητική επίδραση του 
θορύβου, τον τρόπο ή τους τρόπους με τους οποίους το σύγχρονο υποκείμενο βιώνει τον θόρυβο.

Τα συμπεράσματά μας και η ερμηνεία τους έχουν προκύψει αφ’ ενός από μια ποιοτική έρευνα (η 
οποία βρίσκεται σε εξέλιξη), μέσω ενός ερωτηματολογίου για τον θόρυβο, στο οποίο συμμετείχαν 
54 φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου και το οποίο καλούσε τους ερωτηθέντες να απαντήσουν 
με ένα δικό τους κείμενο. Η διατύπωση του ερωτηματολογίου, ήταν μ’ ένα τέτοιο τρόπο που να 
επιτρέπει τη σήμανση τόσο των αρνητικών, όσο  και των δυνάμει θετικών επιδράσεων του θορύβου. 
Αφ’ ετέρου το ίδιο ερωτηματολόγιο όπου οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είχαν την διάταξη των 
multiple choice, το απευθύναμε (με σκοπό την συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων), 
σε δύο κατηγορίες πληθυσμού. Η πρώτη κατηγορία αποτελείτο, επίσης, από 176 σπουδαστές 
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(προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) του Παντείου Πανεπιστημίου. Στη δεύτερη κατηγορία, η 
οποία έλαβε χώρα σε ένα café-bar κοντά στο Πανεπιστήμιο τις απογευματινές - βραδινές ώρες, 
συμμετείχαν 110 άτομα. Τόσο η ποιοτική, όσο και η ποσοτική έρευνα διενεργήθηκαν από τον 
Σεπτέμβριο του 2016 έως και τον Φεβρουάριο του 2017.

Η διάταξη των παραγράφων του Κεφαλαίου 1, ακολουθεί και παράλληλα επιχειρεί να διερευνήσει, 
τα βασικά σημεία σύγκλισης ή και απόκλισης, των απαντήσεων των ερωτώμενων, με τις θεωρητικές 
προσεγγίσεις, τόσο αυτών οι οποίοι θεωρούν τον θόρυβο a priori ως κάτι αρνητικό, όσο και 
αυτών οι οποίοι τον εξετάζουν με όρους επίδρασης. 

2. Όψεις και Απόψεις του Θορύβου

2.1. Ο Θόρυβος και το σύγχρονο ηχοτοπίο των πόλεων

Στην ενότητα αυτή, μέσω του ερωτήματος: «πώς το σύγχρονο ηχοτοπίο των πόλεων επηρεάζει 
την καθημερινότητά σας», επιχειρούμε να διερευνήσουμε τη στάση των υποκειμένων σε σχέση με 
τον θόρυβο των σύγχρονων μεγαλουπόλεων. Μια απάντηση την οποία ξεχωρίσαμε, θεωρεί ότι: 
«αποτελεί μια ανεπιθύμητη κατάσταση η οποία επιδρά δυσμενώς, καθώς μας βγάζει έξω από τον 
δικό μας χωροχρόνο».

Η απάντηση αυτή φαίνεται να συμπλέει με την άποψη του Schafer (1994: 43), ότι τα σύγχρονα 
ηχοτοπία των πόλεων, φαίνεται να μην έχουν προοπτική, απόσταση και διάρκεια, παρά μόνο 
παρουσία στο εδώ και τώρα. Λέγοντας οι φοιτητές ότι ο θόρυβος τους αφαιρεί την δυνατότητα 
να ζουν στο δικό τους χωροχρόνο, μας παραπέμπουν σ’ αυτό που διαπιστώνει ο  Schafer  για το 
καθεστώς του θορύβου: την έλλειψη της χρονικότητας, της έννοιας της διάρκειας η οποία επιτρέπει 
στο υποκείμενο να σχηματίσει μια έννοια χρόνου και κατά συνέπεια και μια έννοια χώρου. Ο 
μηχανικός ήχος, ο θορυβώδης ήχος των σύγχρονων ηχοτοπίων των πόλεων, καταλαμβάνοντας 
συνήθως τη θέση του ηχητικού υπόβαθρου, εμποδίζει επιπλέον τα άτομα να διακρίνουν και να 
ξεχωρίζουν τους επιμέρους ήχους. Έτσι όμως ο χρόνος εκμηδενίζεται και ο χώρος συρρικνώνεται. 
Όλα εμμένουν και επαναλαμβάνονται σ’ ένα σημείο.

Ένα ερώτημα το οποίο αναδύεται εδώ, σε σχέση με αυτή την αλλαγή κλίμακας, προοπτικής, 
διάρκειας, διαύγειας, διάκρισης ήχων κ.τ.λ. στα lo-fi ηχοτοπία, σύμφωνα με την ορολογία που 
χρησιμοποιεί ο Schafer, είναι το εάν αποκόβουν τελικά, τον ακροατή-υποκείμενο από τον κόσμο, 
όπως διατείνεται και ο Barry Truax στο Acoustic Communication (Truax,1984: 20) ή, αντιθέτως, 
τον εντάσσουν ακόμη περισσότερο μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όπου ο θόρυβος σε όλες του τις 
μορφές (ηχητικός, οπτικός και πληροφοριακός), είναι πανταχού παρών και συνεχής, αποκόβοντάς 
τον όμως (τον ακροατή-υποκείμενο) από τις υψηλότερες νοητικές και πνευματικές του λειτουργίες.

Στο σημείο αυτό ίσως διακρίνεται η πρώτη ένδειξη χειραγώγησης του υποκειμένου από την 
κοινωνική εξουσία, μέσω μιας πολιτικής του ήχου και συγκεκριμένα του θορύβου, η οποία 
κατασκευάζει έναν έγκλειστο χώρο, ένα ανορθόδοξο, αδιέξοδο και αυτοαναφορικό πλαίσιο.
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Ένα ακόμη θέμα το οποίο θα θέλαμε να θίξουμε, σε σχέση και με τα προηγούμενα, αφορά το 
«εδώ και τώρα του θορύβου». Θα διακρίνουμε στο σημείο αυτό μια αμφισημία, μια ενδεχομένως 
δυνάμει δυνατότητα του θορύβου να εκμηδενίζει την χρόνο, να διασπά τα όρια, να μας καλεί 
ασύνειδα έστω, σε μια αντίδραση εξόδου, διαφυγής… 

Οι απαντήσεις στην ερώτηση: «πώς το σύγχρονο ηχοτοπίο των πόλεων επηρεάζει την 
καθημερινότητά σας», θα μπορούσαν να συνοψιστούν στην εξής απάντηση: «η πόλη ποτέ δεν 
ησυχάζει ή δεν υπάρχει μέρος να ησυχάσεις». Mε το περιεχόμενο της φράσης αυτής, θίγονται 
δύο ακόμη σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο σχετίζεται με αυτό το πρόβλημα που εντοπίζει ο 
Schafer ότι: «οι ήχοι των μηχανών (οι οποίοι είναι οι περισσότερο στατικοί ήχοι), σε αντίθεση 
με τους οργανικούς βιολογικούς ήχους, δεν σταματούν ποτέ, δεν πεθαίνουν ποτέ και επίσης… 
ότι οι μηχανικοί ήχοι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, μεταδίδουν ελάχιστη πληροφορία και 
είναι άκρως πλεονασματικοί, δηλαδή πρέπει ν’ αποσυρθούν» (Schafer, 1994: 254). Με βάση 
τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε εδώ, ότι στον σύγχρονο πολιτισμό απουσιάζει 
ή αναβάλλεται διαρκώς η έννοια της παύσης, του Θανάτου, ότι όλα βρίσκονται σε μια συνεχή 
δράση και κίνηση. 

Απαντήσεις όπως αυτή της  μεταπτυχιακής φοιτήτριας, του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και 
Πολιτισμού, η οποία είναι και μουσικός, είναι σπάνιες. Για την συγκεκριμένη φοιτήτρια: «το ηχοτοπίο 
του θορύβου της σύγχρονης πόλης, είναι μια μορφή πρόκλησης. Αντιδρώντας στο ηχοτοπίο του 
θορύβου, προσπαθώ να συγκεντρωθώ, ορισμένες φορές, σε ηχητικά μοτίβα τα οποία διακρίνω 
στο θορυβώδες ηχοτοπίο και τα οποία παράγονται από καμπάνες, κόρνες, μπουλντόζες, το τρένο 
και το μετρό, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσω στη μουσική που συνθέτω». Επιχειρείται εδώ 
μια διαδικασία μεταμορφώσεως του περιττού σε αναγκαίο, του ασήμαντου σε κάτι που να έχει 
νόημα. Έτσι με την αξιοποίηση των μηχανικών ήχων-θορύβων, μπορεί κανείς να δημιουργήσει 
το σύμπαν του «εναρμονισμένου θορύβου» (Cassirer, 1972: 136), να μετουσιώσει τον άσημο 
ήχο σε σημαίνοντα, στο πεδίο της συμβολικής και επικοινωνιακής έκφρασης. Πρόκειται για μια 
μεταμόρφωση του ήχου-θορύβου, η οποία επιτυγχάνεται με την είσοδό του στο συμβολικό πεδίο, 
έργο της ανθρώπινης συνείδησης το οποίο επιτυγχάνεται, όταν αυτή συγκεντρώνεται στο σημείο 
όπου συγκλίνουν η θέληση και η δράση (Τσοκανή, 2006: 231).

2.2. Η έννοια του θορύβου

Η υποκειμενικότητα και η διαφορετικότητα στους τρόπους πρόσληψης μιας ηχητικής οργάνωσης 
και ο χαρακτηρισμός της ως θόρυβο ή όχι, μας οδήγησαν στην διατύπωση της επόμενης ερώτησης: 
«τι σημαίνει-σηματοδοτεί για εσάς η έννοια του θορύβου;». Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων 
θίγουν και παράλληλα αποκαλύπτουν βαθύτερες και πολυσύνθετες όψεις και επιδράσεις του 
θορύβου στον ψυχικό τους κόσμο, όπως ότι θόρυβος είναι: 

α) Ήχος που δεν παράγει για εμένα συμβολικό νόημα, τυχαίος, που μπορεί να προέρχεται από 
μία ή περισσότερες πηγές και β) Ήχος που μπορεί να παράγει νόημα, όμως την στιγμή που 
παρεμβάλλεται, δεν είναι επιθυμητός. Σε σχέση με το πρώτο, η απάντηση αυτή μας παραπέμπει 
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στην βαθιά ανάγκη του ανθρώπου να χρησιμοποιεί σύμβολα. Στο «Δοκίμιο για τον άνθρωπο», 
ο Ε. Κασσίρερ αναφέρει, ότι «…Ο άνθρωπος δε ζει πια μέσα σε ένα σύμπαν καθαρά φυσικό, 
παρά σ’ ένα σύμπαν συμβολικό…. Ο άνθρωπος δεν μπορεί πια να αντιμετωπίσει απευθείας την 
πραγματικότητα, δεν μπορεί να τη δει πράγματι πρόσωπο με πρόσωπο» (Κασσίρερ, 1985: 44).

Στο πρώτο σκέλος αυτής της απάντησης, ως θόρυβος εκλαμβάνεται κάθε ήχος, ο οποίος απειλεί 
ένα εδραιωμένο συμβολικό σύστημα. Έτσι ερχόμαστε αντιμέτωποι με το ερώτημα που διατρέχει 
και τους σύγχρονους προβληματισμούς, για τον θόρυβο, ότι εν τέλει δεν γνωρίζουμε τι μπορεί 
να κάνει ένας θόρυβος πάνω μας, πως μπορεί να επιδράσει. Σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να 
συντελέσει σε μια διαγραφή του εαυτού μας, του συμβολικού, του εννοημένου. Να μας βγάλει 
εκτός σημασιολογικού κώδικα, να μας επαναφέρει σε μια κατάσταση πριν την είσοδό μας στο 
συμβολικό.

Στο σημείο όμως αυτό, πιθανόν  να υποκρύπτεται  μια εκ διαμέτρου αντίθετη δυνατότητα του 
θορύβου, του τυχαίου, του απροσδόκητου, η οποία μπορεί να έχει και μια θετική χροιά. Αναφέρομαι 
εδώ σε δύο διαφορετικές αναγνώσεις και κατ’ επέκταση ερμηνείες των επιδράσεων ενός θορύβου, 
ο οποίος προσκρούει πάνω μας, μ’ ένα απροσδόκητο και ξαφνικό τρόπο. Ένα παράδειγμα, το 
οποίο υποδηλώνει αυτή την αντίφαση, μπορούμε να εξάγουμε από το έργο της Ursula Franklin, η 
οποία  από την μία συνδέει την ησυχία με την εσωτερικότητα και την έλευση του απροσδόκητου, 
και από την άλλη αναφέρεται στην παρείσφρηση του τυχαίου και του απροσδόκητου μέσω του 
θορύβου, την οποία πρέπει να αποκλείσουμε και να αποφύγουμε (Franklin, 2000).

Η αποκωδικοποίηση αυτής της φαινομενικής αμφισημίας του «απροσδόκητου», σχετίζεται 
προφανώς με το εάν αυτό θεωρείται ως μια απειλή-θόρυβος για ένα εδραιωμένο σύστημα 
σχέσεων, ή ως μια παρέμβαση αλλαγής, η οποία  συντελεί σε μια διάσπαση των ατομικών και των 
συλλογικών ορίων, η οποία μας κατευθύνει σε μια  επανασύσταση του εαυτού μας σ’ ένα άλλο 
επίπεδο. Μήπως μιλούμε για το ίδιο πράγμα από διαφορετικούς δρόμους; 

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της απάντησης για το τι είναι θόρυβος, θα διαπιστώσουμε και πάλι 
μια σύμπλευση με την άποψη του  Schafer (1994: 51) ο οποίος διατείνεται ότι μπορεί να υπάρξει 
μια επιθετική συμπεριφορά ενός ήχου (που προφανώς παράγει νόημα), όταν το υποκείμενο δεν 
είναι προδιατεθειμένο να τον ακούσει, και επίσης ότι την στιγμή που οι ήχοι του περιθωρίου 
έρχονται στο προσκήνιο, τους ονομάζουμε θορύβους (Schafer, 1994: 78).

Μια άλλη απάντηση στο ίδιο ερώτημα, αναφέρει ότι: «θόρυβος είναι επίσης ό,τι υπερβαίνει 
ποσοτικά το όριο της προσληπτικής ικανότητας του ακροατή. Για παράδειγμα η 
υπερπληροφόρηση, ειδικά η ανούσια ορισμένων τηλεοπτικών δικτύων ειδήσεων, είναι 
θόρυβος». Και εδώ διακρίνουμε μια άρνηση του υποκειμένου, να ανεχθεί μια ποσότητα περιττής 
πληροφορίας την οποία δεν αφήνει να επιδράσει επάνω του. Αυτό μπορεί επιπροσθέτως, να 
οφείλεται στη διαφορά κουλτούρας μεταξύ του πομπού ενός μηνύματος και του δέκτη.

Πολλές από τις απαντήσεις που δόθηκαν, δείχνουν την εξοικείωση του σύγχρονου ατόμου της 
μεγαλούπολης με τον θόρυβο, όπως αυτές που ακολουθούν, οι οποίες σημειώνουν ότι «..πλέον 
για ένα κάτοικο της πόλης, το ηχοτοπίο είναι μέρος και κομμάτι της καθημερινότητάς του, 
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αναπόσπαστο από την ζωή του, σε σημείο που μακριά από το ηχοτοπίο της πόλης πολλές φορές 
δεν αντέχει πολλές μέρες…», «οι θόρυβοι της πόλης δεν με αφήνουν να αισθανθώ μοναξιά…», 
«συχνά είναι ανοιχτό το ραδιόφωνο χωρίς να το παρακολουθώ ..», «έχω πειραματιστεί με την 
χρήση white noise για αποφόρτιση από τους θορύβους της πόλης, αλλά χωρίς αποτέλεσμα…», 
«η σιωπή πολλές φορές προκαλεί φόβο, ενώ η φασαρία μπορεί να είναι συνώνυμη με την 
ασφάλεια», «όταν ακούω έξω  θορύβους πραΰνεται το αίσθημα του φόβου του και είναι σαν να 
συμμετέχω μαζί με τον θόρυβο… κ.ο.κ». 

Σε σχέση με τα παραπάνω αξίζει ν’ αναφέρουμε, ως παράδειγμα εξοικείωσης του σύγχρονου ατόμου 
των μεγαλουπόλεων με τον θόρυβο, τα συμπεράσματα της έρευνας του Waldock στο Liverpool 
στη Welsh street (Waldock, 2011). Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, οι κάτοικοι του δρόμου αυτού, 
λόγω της ακαταλληλότητας των οικημάτων όπου διέμεναν, ίσως και για άλλους οικονομικού 
συμφέροντος λόγους, όπως υπονοείται, αναγκάστηκαν από την πολιτεία, να εγκαταλείψουν 
τα σπίτια τους και να μετεγκατασταθούν σε άλλους, καλύτερους και πιο σύγχρονους  χώρους, 
ηχομονωμένους και ποιοτικά αναβαθμισμένους. Στην έρευνα την οποία διενήργησε ο Waldock 
για να διαπιστώσει εάν οι κάτοικοι ήταν ευχαριστημένοι ή όχι από αυτή την αλλαγή, κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι αισθάνονταν άβολα και ανοίκεια στην νέα τους διαμονή. Ο 
κυριότερος λόγος ήταν, διότι  είχαν χάσει το οικείο ηχητικό τους πλαίσιο μέσα στο οποίο είχαν ζήσει 
έως τότε, με αποτέλεσμα να αισθάνονται στο νέο ηχομονωμένο περιβάλλον τους αποκομμένοι 
από τους γείτονές τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η δήλωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας ότι: 
«..δεν μπορούσε πλέον να ακούσει τους γείτονές της, ούτε αυτοί εκείνη για να γνωρίζουν αν είναι 
καλά..». Αυτό που θα μπορούσε για κάποιους άλλους να είναι ανεπιθύμητος θόρυβος, δηλαδή ο 
θόρυβος από τους γείτονες, φαίνεται να είναι ήχος επιθυμητός και απαραίτητος για την ομαλή ζωή 
των ατόμων εντός της κοινότητας, συνεισφέροντας στην αίσθηση του ανήκειν.

Διακρίνουμε και πάλι εδώ μια αντίφαση. Από τη μία, όπως αναφέρει ο  Truax (1984:20), ο  
ακροατής-υποκείμενο, αποκόπτεται από το περιβάλλον του εξ’ αιτίας ενός θορυβώδους (lo-fi) 
ηχητικού περιβάλλοντος, στο οποίο οι επιμέρους ήχοι δεν είναι διακριτοί, και από την άλλη, το 
υποκείμενο-ακροατής αποκόπτεται, επίσης, από το περιβάλλον του αλλά αυτή τη φορά λόγω της 
έλλειψης του θορύβου και της πληροφορίας που αυτός μεταφέρει. 

2.3. Η σχέση του θορύβου με το φαινόμενο του «ιερού»

Στο παρελθόν, σύμφωνα με την παρατήρηση του Schafer (1994:254), υπήρχαν «απομονωμένα 
ιερά, όπου οποιοσδήποτε υπέφερε από ηχητική κούραση, πήγαινε εκεί για να ανασυγκροτήσει, 
να επανασυνθέσει τον εαυτό του και την ψυχή του, πήγαινε εκεί για να αναζωογονηθεί». Ποια 
όμως είναι τα σύγχρονα ιερά;

Σχετικά με το φαινόμενο του ιερού, οι απαντήσεις που πήραμε από τους ερωτηθέντες, στην 
πλειονότητά τους φανερώνουν την ανάγκη των ατόμων να διατηρούν ένα δικό τους απυρόβλητο 
χώρο, απαλλαγμένο από τους εξωτερικούς θορύβους της πόλης.
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Η επιθυμία αυτή εκφράζεται ρητά στην πιο κάτω απάντηση, στην οποία η ερωτώμενη δηλώνει 
ότι: «επειδή στην καθημερινότητά μου υπάρχει σε μεγάλο βαθμό ο θόρυβος, αισθάνομαι αντίθετα 
την ανάγκη για σιωπή, γιατί νιώθω ότι έτσι έρχομαι σε επαφή με τις σκέψεις μου. Στο σπίτι όταν 
είμαι μόνη, πολύ συχνά δεν ανοίγω ούτε τηλεόραση, ούτε ραδιόφωνο και απολαμβάνω (όσο 
βέβαια μου  το επιτρέπουν οι εξωτερικοί θόρυβοι), το να μην ακούω τίποτα».Υπ’ αυτή την 
έννοια τα σύγχρονα ιερά είναι προφανώς οι οικείοι μας χώροι, οι χώροι κατοικίας στους οποίους 
διαχωρίζεται το μέσα από το έξω. Πρόκειται για την προφύλαξη αυτού που είναι επιθυμητό και 
ιδιωτικό, απ’ αυτό που είναι ανεπιθύμητο και δημόσιο, αυτού που μπορεί να ελεγχθεί, από το 
ανεξέλεγκτο και το ανοίκειο που μπορεί να παρεισφρήσει αιφνίδια ως θόρυβος και να ανατρέψει  
μια δεδομένη τάξη πραγμάτων.

2.4. Η αντίδραση του δικού μας «σώματος» σ’ ένα θορυβώδες ηχητικό περιβάλλον

Με την ερώτηση: «πώς αντιλαμβανόμαστε την αντίδραση του δικού μας σώματος (ως κίνηση, 
επιτάχυνση, παύση κ.τ.λ.), σ’ αυτή την εμπλοκή με το περιβάλλον του θορύβου, και κατά πόσο 
μπορούμε να διακρίνουμε, να αισθανθούμε κάποια στιγμή ή στιγμές κορύφωσης, πληρότητας ή 
ικανοποίησης», επιχειρούμε αφ’ ενός να αναδείξουμε την σημασία του ‘σώματος’ ως μιας ολότητας 
και αφ’ ετέρου να διακρίνουμε, αν υπάρχουν,  κάποιες σχέσεις των σωματικών αντιδράσεων με 
μια εν πολλοίς ασυνείδητη κίνηση, προς μια άλλη  αντιληπτική διάσταση. Οι απαντήσεις και στο 
ερώτημα αυτό,  ακολουθούν την ποικιλομορφία και την ετερογένεια των προηγουμένων. 

Αναφέρω μερικές από αυτές:  

α) «Σε περιπτώσεις που τυχαίνει να βρεθώ σε θορυβώδες περιβάλλον (π.χ. συναυλία), καθώς 
κινούμαι στον χώρο, νοιώθω αβεβαιότητα στις κινήσεις μου, ίσως γιατί δεν μπορώ να ακούσω τα 
βήματά μου στο έδαφος. ..».

β) «Η εμπλοκή του σώματός μου με το ηχητικό περιβάλλον του θορύβου, είναι σίγουρα 
προβληματική και δυσάρεστη. Συνήθως μου προκαλεί πονοκέφαλο και ταχυκαρδία. Η αντίδραση 
σε αυτό είναι συνήθως τάσης φυγής».

γ) «Σε νεώτερες ηλικίες αισθανόμουν πολύ συχνά την ανάγκη να βρίσκομαι σε χώρους με δυνατή 
μουσική, γιατί μου άρεσε η αίσθηση της ομοθυμίας και της ομόνοιας του κοινού». 

δ) « ..Ένα άτομο που εισέρχεται από επιλογή και συνειδητά σε ένα περιβάλλον θορύβου (π.χ. 
noise music), έχει παρατηρηθεί πως μπορεί να βιώσει έντονα συναισθήματα και μεταπτώσεις».

ε) « Η διακύμανση που αισθανόμαστε κατά τη διάρκεια της ζωής μας και μέσω του ήχου, αλλά και 
μόνο από αυτόν, κυμαίνεται από έκσταση μέχρι νιρβάνα…». 

στ) «Ο θόρυβος μου αρέσει στη μουσική και σε συγκεκριμένα μουσικά είδη μου αρέσει ο 
πειραματισμός και η καινοτομία (π.χ. Einstürzende Neubauten). Αυτό που προκαλεί στο δικό μου 
σώμα το συγκεκριμένο ηχητικό περιβάλλον του θορύβου, είναι αγωνία και σχετικό άγχος μέχρι 
την κορύφωση του εκάστοτε έργου και στη συνέχεια ικανοποίηση».
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ζ) «Ο θόρυβος ο οποίος εκφράζει ένταση, είναι ψυχολογικά ‘θεραπευτικός’ για το στρες, όταν τον 
παράγει το ίδιο το άτομο».

Όπως παρατηρούμε από τις απαντήσεις των ερωτώμενων, η  επίδραση του θορύβου καταγράφεται 
από αρνητική έως θετική, ακόμη και θεραπευτική. Αντιλαμβανόμαστε, μέσω των απαντήσεων, ότι 
στους χώρους με έντονο ηχητικό περιβάλλον,  πιθανόν, να συντελείται κάτι περισσότερο από 
μια απλή διασκέδαση - εκτόνωση. Σε κάποιες περιπτώσεις επιδιώκεται από τους συμμετέχοντες, 
συνειδητά ή και κυρίως ασυνείδητα, και πιθανόν να επιτυγχάνεται ένα είδος κορύφωσης, φυγής, 
ανατροπής. 

Ας  μην μας διαφεύγει, ότι σ’ ένα ηχητικό περιβάλλον, όπου οι ήχοι του παρασκηνίου (back-
ground), αναμιγνύονται με αυτούς του υποτιθέμενου προσκηνίου (foreground), επικρατούν 
οι συνεχόμενοι αδιαφοροποίητοι ήχοι, οι οποίοι εξαλείφουν τις διαφορές, καθώς απουσιάζει 
κάθε έννοια contrast μεταξύ των συχνοτήτων. Σε μια τέτοια ηχητική ατμόσφαιρα η εισβολή των 
ηχητικών συμβάντων του φόντου πάνω στην σκηνή, από ψυχολογική βάση, ισοδυναμεί με την 
άνοδο των δυνάμεων του ασυνειδήτου και την επιβολή τους στο συνειδητό. Η αναμόχλευση των 
σκοτεινών δυνάμεων του βάθους και η ανάδυση τους στο επίπεδο της συνείδησης αποτελεί μια 
απειλή, ταυτόχρονα όμως, ίσως είναι και μια πρόκληση, ένα μη συνειδητό μέσον, με το οποίο 
αναδύεται με τρόπο εκρηκτικό, αυτό το οποίο δεν είναι φανερό και γνωστό, συντελώντας έτσι σε 
μια διάσπαση των ατομικών και συλλογικών περιορισμών, με κοινό τόπο και όχημα τον θόρυβο. 

Αυτές οι σύγχρονες ασύνειδες «τελετουργίες», οι οποίες λαμβάνουν χώρα, με τρόπο απρόβλεπτο 
σε θορυβώδη ηχητικά περιβάλλοντα, αποτελούν ίσως μια κακέκτυπη αντανάκλαση και ενθύμηση 
των αρχέγονων τελετουργιών πρακτικών, παρά μια αυθεντική (υπό τη σκέπη ενός υποβαθμισμένου, 
δήθεν συλλογικού) αναβίωσή τους.

3. Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας τα μέχρι τώρα συμπεράσματα αυτής της εργασίας, η οποία είναι σε εξέλιξη, θα 
υποστηρίζαμε ότι δεν είναι δυνατός ένας ορισμός του θορύβου, διότι το νόημα του θορύβου 
συναρτάται  σχεδόν πάντα (όσον αφορά την αρνητική ή θετική του επίδραση) από το υποκείμενο-
ακροατή. Ο ορισμός του θορύβου συνιστά αυτό που η Thomson αναφέρει ως «subject-oriented 
definition» (Thomson, 2014:21).

Οι φοιτητές του Παντείου  Πανεπιστημίου, με τις απαντήσεις τους και στις δύο μορφές του 
ερωτηματολογίου (μέσω κειμένου και μέσω ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών), στην 
πλειονότητά τους απέδωσαν αρνητικό περιεχόμενο στην επίδραση ενός  θορυβώδους ηχοτοπίου 
πάνω τους. Ο θόρυβος παραμένει σε μεγάλο βαθμό, ο έτερος, ο άλλος, η απειλή.

Αυτό το οποίο μας εξέπληξε είναι ότι κάποιες από τις επισημάνσεις τους ήταν ιδιαίτερα στοχευμένες, 
επιβεβαιώνοντας στην πράξη την σύνδεση και την αντιστοιχία, από τη μία των προσωπικών τους  
βιωμάτων και από την άλλη των θεωρητικών προσεγγίσεων, σε σχέση με τις αρνητικές ή και θετικές 
επιδράσεις του θορύβου. Διακρίναμε μια ιδιαίτερη συνάφεια των απαντήσεων με  ορισμένες έννοιες 
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που αναπτύσσει ο  Schafer  στο «Τhe Νew Soundscape», όπως οι αναφορές των ερωτώμενων, 
για την αρνητική επίδραση του θορύβου στον  χωροχρόνο τους, την αποσυμβολοποίηση που 
δημιουργεί ο θόρυβος, την χρονική στιγμή κατά την οποία ένας ήχος εισβάλει απροειδοποίητα 
από το παρασκήνιο στο προσκήνιο και έτσι χαρακτηρίζεται ως θόρυβος από το υποκείμενο κ.ο.κ.

Παράλληλα, σε σχέση με τις δυνάμει θετικές επιδράσεις του θορύβου, διακρίναμε ότι υπήρξαν 
απαντήσεις οι οποίες συνάδουν και με όσα υποστηρίζει και η Marie Τhompson σχετικά με τις 
δυνατότητες του σύγχρονου ατόμου να εξοικειώνεται με τον θόρυβο των σύγχρονων αστικών 
ηχοτοπίων, αλλά και με αυτούς που συνειδητά ή ασυνείδητα, παράγει από μόνο του, με τους 
οποίους έχει πλέον δημιουργήσει μαζί τους μια συμβιωτική σχέση. 

Ο οικείος θόρυβος των γειτόνων, η χρήση white noise ως ενός κατασταλτικού, ηρεμιστικού μέσου, 
η ενδεχόμενη μετατροπή του θορύβου σε κάτι άλλο, αλλά και οι ενδείξεις, ότι το περιβάλλον του 
θορύβου μπορεί να είναι φορέας πληροφορίας ή αλλαγής, είναι μερικές από αυτές. 

Άξιο αναφοράς είναι επίσης η σύγκριση των δύο ποσοτικών ερευνών που διενεργήθηκαν 
παράλληλα (στο Πάντειο και στο café-bar κοντά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο). Παρότι οι θαμώνες 
στο café-bar, ήταν σ΄ ένα ποσοστό 85% φοιτητές, οι απαντήσεις και η στάση τους για τις επιδράσεις 
του θορύβου, είχαν μια ευνοϊκότερη και θετικότερη χροιά. Ο θόρυβος σ’ ένα ποσοστό 25% ήταν 
περισσότερο αποδεκτός σε σχέση με τις απαντήσεις που πήραμε μέσα στο Πανεπιστήμιο. Μπορούμε 
να ισχυριστούμε εδώ, ό,τι παρότι οι επιτελεστές στην πλειοψηφία τους ήταν οι ίδιοι, επειδή το 
επιτελεστικό πλαίσιο ήταν διαφορετικό, το γεγονός αυτό συνετέλεσε σε μια διαφοροποίηση της 
άποψής τους. 

Θα προσθέταμε, τέλος, με βάση τις απαντήσεις, ότι μερικοί από τους ερωτηθέντες θεωρούν, 
επιπλέον, ότι υπό κάποιες προϋποθέσεις είναι δυνατό ο θόρυβος να λειτουργήσει και ως μία 
μεταμορφωτική - εκστατική τελετουργία και να παράξει ψυχοσωματικά αποτελέσματα στους 
συμμετέχοντες. 

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, οι απαντήσεις που δόθηκαν μέχρι στιγμής δεν μας βοήθησαν να 
δώσουμε νέους προσδιορισμούς σχετικά με το τι είναι ο θόρυβος, εάν μπορούμε να προβούμε 
στη διάκριση θετικός ή αρνητικός θόρυβος, εάν το σύγχρονο ηχοτοπίο είναι όντως ηχοτοπίο ή 
μήπως είναι απλώς θορυβο-τοπίο κ.τ.λ.

Ίσως μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια του θορύβου εάν την προσεγγίσουμε 
υπό το πρίσμα της πλατωνικής έννοιας του όρου «έτερον». Ο θόρυβος με την έννοια αυτή είναι ο 
ήχος ο οποίος εκφράζει το εντελώς διαφορετικό: το προπολιτισμικό σύμπαν του ήχου, το χαοτικό, 
σκοτεινό και μη διαυγές ηχητικό σύμπαν. Όμως ακόμη και αυτό, το ριζικά διαφορετικό ηχητικό 
σύμπαν, μπορεί ενίοτε να καταστεί θελκτικό και επιθυμητό, ικανό να διεγείρει την διάθεση του 
ατόμου, ώστε εκείνο να επιστρέψει σε μια ψυχικά πρωταρχική κατάσταση και να βιώσει μια 
πρωτόγνωρη εμπειρία.

Βρισκόμαστε τότε στον αντίποδα αυτού που η Χαρίκλεια Τσοκανή περιγράφει στη μελέτη της 
Η Κραυγή της Μέδουσας, ότι ο θόρυβος μεταμορφώνεται σε κοινωνικοποιημένο ήχο μέσα από 
μια  «…κρίσιμη διεργασία μετασχηματισμού της ‘άγριας’, ανεξέλεγκτης επιθυμητικής ορμής, σε 
έκφραση η οποία έχει αποδεχτεί τα όριά της» (Τσοκανή, 2006: 21). 
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Θεωρούμε ότι απ’ αυτή την συνεχή πάλη μεταξύ του ανορθολογικού (θορύβου) και του 
εξορθολογισμένου (εννοημένου) ήχου, διανοίγεται ένας ενδιάμεσος χώρος εντός του οποίου είναι 
εφικτή η συνάντηση της ατομικής συνείδησης με το συλλογικό ασυνείδητο. Επειδή καθίσταται 
δυνατή μια τέτοια συνάντηση, μεταξύ αυτού που είναι νοηματοδοτημένο και αυτού που δεν είναι, 
μπορεί το υποκείμενο να βιώνει με τόσους διαφορετικούς τρόπους την εμπειρία του θορύβου. 

Εάν δεχτούμε την πιο πάνω υπόθεση, τότε μπορούμε να διερωτηθούμε μαζί με την Τσοκανή, 
μήπως η τάξη του κοινωνικοποιμένου ήχου είναι: «…μια τάξη απ’ όπου έχει αφαιρεθεί η αιχμή 
της επιθυμίας, ή μήπως η αιχμή αυτή, δανεισμένη από την προγενέστερη κατάσταση όπου το 
ανεξέλεγκτο τιθασεύτηκε, διατηρείται για να εφοδιάζει διαρκώς με θέληση την κοινότητα;»   
(Τσοκανή, 2006: 21).  

Γενικότερα τα ερωτήματα τα οποία αναδύονται εδώ σε σχέση με τον θόρυβο, είναι το εάν, κατ΄ 
αρχάς, ο θόρυβος συνδέεται με την επιθυμία, εάν αυτός αποτελεί μια πηγή ενέργειας για τον 
άνθρωπο, όπως η επιθυμία, με την έννοια ότι η προσπάθεια για την υπερνίκησή του και για την 
κοινωνικοποίησή του ενεργοποιεί τις δυνάμεις που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα 
μας και εν τέλει εάν διατηρείται ένα υπόλοιπο από αυτόν τον πρωταρχικό θόρυβο.

Σε αυτό το «υπόλοιπο», θεωρούμε ότι αναφέρεται, στο κείμενό του για την Κλασσική, Ρομαντική 
και Σύγχρονη Μουσική, ο Αντόρνο, λέγοντας  ότι: «Αν η τέχνη πηγάζει από τη μιμητική, προλογική 
συμπεριφορά, αν εκπροσωπεί την ανάμνηση αυτής της συμπεριφοράς εν μέσω της εκλογίκευσης, 
τότε εντός της έχει πάντοτε τα δικαιώματά του, αυτό που δεν αναλύεται εντελώς μέσα στην 
εκλογίκευση, το ποιοτικό, το διάφορο. Όπου στο όνομα του πνεύματος η τέχνη εκπνευματώνεται 
πλήρως, εκεί ασεβεί κατά του ίδιου του πνεύματός της, κατά της μνήμης αυτού που δεν εξαντλήθηκε 
μέσα στην λογικότητα, παρόλο που υποτάχτηκε σ’ αυτήν» (Αντόρνο,1991:13).

Υπ’ αυτή την έννοια θα θεωρήσουμε, ότι παρότι ο πρωταρχικός θόρυβος θυσιάστηκε με σκοπό 
την τιθάσευση της βίας, την κατάργηση των διαφωνιών και την πλήρη είσοδό μας στο συμβολικό 
πεδίο γινόμενος ήχος έλλογος, γλωσσικός και μουσικός, ένα μέρος του εξακολουθεί να παραμένει 
εκτός συμβολοποίησης, και απαντάται εκεί όπου επιτελείται μια ενδοψυχική  λειτουργία η οποία 
επιτρέπει στην ατομική έλλογη ψυχή να συναντηθεί με την μη εξορθολογισμένη πλευρά της 
συλλογικής της ψυχής.

Αυτός ο κοινός τόπος συνάντησης του ορθολογικού με το μη ορθολογικό συνιστά, πιθανόν,  
ταυτόχρονα μια απειλή αλλά και μια ευκαιρία…
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Από τον Ξενάκη στους Όρθιους Ήχους
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Περίληψη

Ως ακουστικό φαινόμενο, ο θόρυβος έχει φυσικά αρνητική χροιά. Η μουσική όμως έχει μάθει 
εδώ και καιρό να τον εξοικειώνει και να αντλεί από αυτόν μουσικές εξελίξεις. Στο κείμενο αυτό θα 
τονίσουμε ότι η μουσική ενσάρκωση του θορύβου έχει ενίοτε να κάνει και με τον κριτικό ρόλο 
που η τέχνη των ήχων μπορεί να παίξει στις κοινωνικές και πολιτικές πάλεις, αντικαθιστώντας κατά 
κάποιο τρόπο τη διαφωνία στην ερμηνεία που της προσδίδει ο Αντόρνο στα πλαίσια της πρώτης 
ατονικής μουσικής. Θα αναπτύξουμε δύο παραδείγματα. Κατ’αρχάς του Ξενάκη, του οποίου οι 
μάζες, οι έντονες εντάσεις, κ.τ.λ. των πρώτων έργων μπορούν να ερμηνευτούν ως απεικόνιση 
των έντονων ιστορικών αγώνων της Αντίστασης και του Εμφύλιου πολέμου, και του οποίου τα 
(μουσικο-) επαναστατικά έργα της δεκαετίας του 1960 δίνουν ώθηση στην (κοινωνικο-πολιτική) 
επανάσταση του Μάη του 1968. Έπειτα, ενός πρόσφατου εγχειρήματος-πρότζεκτ, «Όρθιοι Ήχοι», 
που συνόδευσε το κοινωνικό κίνημα της γαλλικής «Νύχτας (των) Ορθίων» της άνοιξης του 2016.

Λέξεις Κλειδιά

Θόρυβος και μουσική, μουσική και κοινωνία, Ξενάκης, Όρθιοι Ήχοι και Νύχτα Ορθίων.

Κεντρική ομιλία

Το κείμενο αυτό διατηρεί τον χαρακτήρα της προφορικής ομιλίας.
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1. Μουσική και θόρυβος

Είναι κάπως δύσκολο και παράδοξο να μιλήσει κάνεις, ως μουσικολόγος, για τον θόρυβο στα 
πλαίσια ενός συμποσίου περί οικολογίας, κι ας είναι ακουστικής. Πράγματι, η οικολογία εκλαμβάνει 
τον θόρυβο με την κοινή έννοια: της σύγχυσης, της απουσίας ελέγχου, της παρενόχλησης, του 
επικίνδυνου για το αυτί ήχου (μεγάλη ένταση). Οι μουσικοί όμως έχουν μάθει εδώ και καιρό να 
ενδιαφέρονται για τον θόρυβο: κάνουν όλο και περισσότερο μουσική με θόρυβο και μαθαίνουν 
στον ακροατή να μη βλέπει τον θόρυβο μόνο ως αρνητικό στοιχείο. Υπάρχει αντίφαση ανάμεσα 
στους οικολόγους (τους ηχητικούς οικολόγους) και τους μουσικούς-μουσικολόγους ή τους 
ακροατές που αγαπούν τη μουσική του θορύβου; Πως είναι δυνατόν να φτιάξει κανείς μουσική 
με τον θόρυβο;

Ας ακούσουμε πρώτα μερικά λόγια της Hildegard Westerkamp, της εξαίσιας συνθέτριας και 
θεωρητικής της ακουστικής οικολογίας:

«I had signed up for a five-day yoga intensive in town. A construction site was in full 
action right next door during the entire workshop. We all knew that the class could 
not be moved and the noise was going to stay. We all wanted to be there, work 
hard and stay positive. But really the instructor’s stance was key here. Her voice 
stayed calm and clear throughout. She made sure we could hear her. Her words and 
instructions emphasized and encouraged intense engagement with our physical 
bodies and a positive spirit, and deeply focused our attention to the task at hand.  

Her wacky sense of humour also helped. In one instance when we had returned 
from lunch and were asked to relax in a restorative pose that would help with di-
gestion, she suggested, “just pretend that it is your digestive system, those sounds 
out there”. 

This was one of the very few times when the noise was even spoken about. The 
intense intrusiveness of the noise could have become a huge and negative issue 
during those five days. Instead we had a positive, enriching experience and felt 
truly rejuvenated by the end of it. How was this possible? When external pressures 
are present and we cannot escape them for whatever reason, our focus has to turn 
inside and with extra strength and determination. Inner focus and inner expansion 
become a necessity for survival in such instances.

[…] I had experienced this kind of listening stance consciously for the first time in 
India: for example in a meditation room while outside loud car motors and trucks 
were struggling up a mountain road, or people worshipping in deep inner focus at a 
temple while crowds and noises, hustle and bustle happen around them. Strangely 
there was a feeling of balance in these situations as well: a strong sense of inner 
calm and silence in the face of unpredictable noise mayhem from outside. In this 
culture, I found, the inner world is a source of sacredness that empowers daily life. 
It is that which seems to give such situations what I called earlier, an elevated sense 
of focus and balance» (Westerkamp, 2015).
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Σε ένα μουσικό της έργο με ηχογραφήσεις από την Ινδία, η Westerkamp μας δείχνει μουσικά αυτό 
που σχολιάζει εδώ: χρησιμοποιεί τους πολλαπλούς θορύβους που συναντάει κανείς σε μια Ινδική 
πόλη και τους πλάθει έτσι ώστε να μπορούμε να τους οικειοποιηθούμε και να τους κάνουμε 
δικούς μας, εσωτερικεύοντας τους. Πρόκειται για το έργο Gently Penetrating Beneath the Sound-
ing Surfaces of Another Place (1997), όπου ακούμε φωνές από πλανόδιους πωλητές, ραδιόφωνα, 
μηχανάκια, διάφορους ήχους από τον δρόμο, κ.τ.λ. Είναι ξεκάθαρο, ακούγοντας το έργο, ότι η 
Westerkamp μας κάνει να αγαπάμε τη «βαβούρα» της πόλης αυτής! Μας τη δείχνει αισθησιακά 
-δηλαδή μέσω των αισθήσεων- και ξυπνά το ενδιαφέρον μας για τη φωνή του πλανόδιου, για 
τα μηχανάκια, κ.τ.λ., που αλλιώς θα ήταν απλώς ενόχληση. Παράλληλα, πραγματοποιεί μια 
μουσικοποιήση των θορύβων χάρη στο εκπληκτικό της μιξάρισμα, στον τεχνικό μετασχηματισμό 
των ήχων ή στη ρυθμικοποίηση τους, μεταξύ άλλων. Η μουσικοποίηση αυτή αποτελεί ίσως την 
εστίαση στην εσωτερικότητα που επιτρέπει να γίνει κανείς ισχυρός απέναντι στο θόρυβο του έξω 
κόσμο.

Έτσι λοιπόν η μουσική μπορεί να μας ανοίξει την όρεξη για τον θόρυβο. Η επεξεργασία του 
θορύβου από τη μουσική είναι κάτι διαδεδομένο και, παρότι έχει έντονα αυξηθεί στην πρόσφατη 
μουσική, έχει μεγάλη ιστορία.  Όπως είπε ο Κώστας Παπαρρηγόπουλος στην ομιλία του, η 
μουσική ενδιαφέρθηκε συχνά για τον θόρυβο είτε για μιμητικούς λόγους είτε λόγω της επιρροής 
του περιβάλλοντος. Π.χ. στην μουσική μπαρόκ, η ορχήστρα μπορεί να μιμηθεί τον θόρυβο του 
κεραυνού ή της φουρτουνιασμένης θάλασσας, στην όπερα του 19ου αιώνα έχουμε εξωτερικούς 
θορύβους ενσωματωμένους για σκηνικούς λόγους και υπάρχουν άπειρα άλλα παραδείγματα. 
Έπειτα, κι αυτό αφορά την πιο πρόσφατη μουσική, έχουμε μορφολογικές αναζητήσεις, με τη 
συγκεκριμένη και την ηλεκτροακουστική μουσική, με την πρωτοποριακή μουσική, με πολλά 
ρεύματα της ροκ σκηνής, της electronica, με τα διάφορα κινήματα Noise, κ.ο.κ. Εδώ ο θόρυβος 
γίνεται αντικείμενο μουσικών αναπτύξεων λόγω του ότι είναι πλούσιος ήχος, ενώ ο παραδοσιακός, 
«μουσικός» ήχος είναι πιο φτωχός. Τέλος, πιο γενικά, θα έλεγα -όπως το αναπτύσσω στο βιβλίο 
μου  Από τη μουσική στον ήχο (Solomos, 2013)- ότι η ιστορία του θορύβου στη μουσική αποτελεί 
μέρος της γενικότερης ιστορίας που οδηγεί τη μουσική προς τον ήχο.

2. Μουσική, θόρυβος, κοινωνία

2.1. Η κοινωνική σημασία του θορύβου στη μουσική 

Οι θόρυβοι ενδιαφέρουν ενίοτε τους μουσικούς και για έναν τρίτο λόγο στον οποίο θα εστιάσω:  
ότι μπορούν να έχουν και μια κοινωνική διάσταση, ότι μας μιλούν για τους ανθρώπους και την 
κοινωνική τους οργάνωση. Σίγουρα αυτό ενδιαφέρει την Hildegard Westerkamp στο έργο στο 
οποίο αναφέρθηκα, έργο που μας μιλάει για την Ινδία των κατοίκων της, για την Ινδία των δρόμων, 
του λαού. Θέλει να μας εξοικειώσει με τους ήχους αυτής της ξένης κοινωνίας, και μέσω αυτών, με 
τους ανθρώπους της ως κοινωνικά όντα. Πιο συγκεκριμένα, θα έλεγα ότι επιχειρεί να εξοικειώσει 
τους Βόρειους λαούς (η Westerkamp ζει στον Καναδά), για τους οποίους ο πλούσιος ήχος μιας 
Νότιας χώρας δεν είναι παρά θόρυβος. Είναι γνωστό ότι στους Βόρειους λαούς έχουμε λιγότερους 
θορύβους: μικρότερους πληθυσμούς και μικρότερες πόλεις, χιόνι και σιωπή...
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Η διαφορά Νότος/Βορράς τυχαίνει να είναι και κοινωνική: ο θόρυβος είναι συχνά συνδεδεμένος 
με την ιδέα του λαού, της φτώχειας, της έλλειψης πολιτισμού. Πράγματι, πολλές μουσικές που 
ενστερνίζονται τον θόρυβο μας μιλάνε για τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, για τον λαό εν γένει 
ή για συμπεριφορές που θεωρούνται επικίνδυνες για το κοινωνικό κατεστημένο, άσχετα από την 
κοινωνική τάξη του υποκειμένου που τις εκφράζει.  Π.χ. στην Αρχαιότητα, η διονυσιακή λατρεία, 
η οποία ήταν συνυφασμένη με μεγάλο μουσικό και ανθρώπινο θόρυβο, είχε να κάνει με την 
προβολή του λαού· είναι επίσης γνωστό ότι αποτελεί την καταγωγή της γιορτής των Αποκριών 
που, ως πρόσφατα, πραγματοποιούταν με πυροβολισμούς και έντονες τυμπανοκρουσίες, δηλαδή 
με γιορτές που δίνουν τη δυνατότητα μια φορά τον χρόνο να εκφράζονται σε συγκεκριμένο πλαίσιο 
απαγορευμένες αλλιώς κοινωνικές συμπεριφορές. Η εικόνα 1, που ανήκει σε μια βιντεοσκόπηση 
των Steven Feld, Πάνου Πανόπουλο και άλλων (Blau και άλλοι, 2009), μας δείχνει τις Απόκριες της 
Σκύρου - εδώ μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι ο θόρυβος όχι μόνο εκφράζει το κοινωνικό απωθημένο 
του ανθρώπου αλλά και την απωθημένη του σχέση μα τον κόσμο των ζώων (άνθρωποι ντυμένοι 
αρκούδες). Για τη σύγχρονη μουσική θα μπορούσε κανείς να ενστερνιστεί τα λόγια του Hugues 
Dufourt (στο Castanet, 1999: 9): «Το αυξανόμενο μέρος του θορύβου στην έντεχνη μουσική 
πιστοποιεί την εισβολή ενός απωθημένο λαϊκού στοιχείου και αποκαλύπτει την κακή συνείδηση 
αυτών που κατέχουν τη συμβολική εξουσία».

Εικόνα 1. Καρναβάλι στη Σκύρο. (Blau και άλλοι, 2009).

Συχνά ο θόρυβος εκφράζει επίσης και κοινωνικές πάλεις ή πολιτική διαμαρτυρία. Στην εικόνα 2 
βλέπουμε μια καρικατούρα του 1846 με τον Berlioz να διευθύνει ένα έργο του. Για τους σύγχρονους 
του, ο Berlioz συνέθετε μουσική όντως ακουστικά θορυβώδη, δηλαδή με μεγάλη ένταση, όπως 
και με ήχους κρουστών. Η καρικατούρα αυτή εκφράζει όμως και την εικόνα του (πολιτικού) 
επαναστάτη που υπήρξε ο Berlioz στα νιάτα του. Άλλο παράδειγμα είναι η «musique concrète 
instrumentale» του Helmut Lachenmann (βλ. εικόνα 3). Ο Γερμανός noise (bruitiste) συνθέτης 
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ενστερνίζεται τη φιλοσοφία του Αντόρνο (Adorno, 2012), κατά τον οποίο η πάλη του συνθέτη με 
το υλικό εκφράζει και την κοινωνική πάλη. Η διαφορά με τους συνθέτες που υπερασπίστηκε ο 
Αντόρνο, δηλαδή τον Σένμπεργκ και τους μουσικούς της πρώτης ατονικής μουσικής, είναι ότι η 
διαφωνία, που κατά τον Αντόρνο είναι η ένδειξη αυτής της σύμπτωσης μουσικής και κοινωνικής 
κριτικής, έχει χάσει τη δύναμη της: για αυτό κι η μετέπειτα μουσική χρησιμοποιεί, ως προέκταση 
της διαφωνίας, τον κόσμο των θορύβων.

Εικόνα 2. Γερμανική καρικατούρα του 1846: ο Berlioz διευθύνει έργα του

.

Εικόνα 3. Helmut Lachenmann: αρχή του Pression. Musikverlag Hans Gerig
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2.2. Το παράδειγμα του Ξενάκη 

Μερικά λόγια για τη σχέση αυτή στο έργο του Ιάννη Ξενάκη. Η μουσική του Ξενάκη είναι 
έντονα συνυφασμένη με τον κόσμο των θορύβων και, πιο συγκεκριμένα, με τις δύο έννοιες που 
εκλαμβάνει ο θόρυβος ως ακουστικό φαινόμενο: τη μεγάλη ένταση και το πλούσιο ακουστικό 
φάσμα (τον μη-αρμονικό ήχο, όπου δηλαδή το αυτί μας δεν μπορεί να ακούσει ένα θεμελιώδη 
τόνο). Μεγάλη ένταση: στην ενόργανη του μουσική χρησιμοποιεί fortississimo ενδείξεις κατά κόρο, 
ενώ στην ηλεκτροακουστική του μουσική, όταν ο ίδιος ήταν στην κονσόλα, έπαιζε τα έργα τόσο 
δυνατά που πολύς κόσμος διαμαρτυρόταν (είναι γνωστή η «διαμαρτυρία» του Pierre Schaeffer 
κατά την πρεμιέρα του Bohor: βλ. Schaeffer, 1981: 85) –πρέπει όμως εδώ να τονιστεί ότι τα ηχεία 
της εποχής του Ξενάκη παρήγαγαν λιγότερες υψηλές και χαμηλές συχνότητες, άρα όταν κανείς 
παίζει σήμερα τα έργα του πρέπει να δουλεύει και το φάσμα: εάν απλώς παίζει δυνατά γίνεται 
επικίνδυνος για τον ακροατή. Όσον αφορά τη δεύτερη διάσταση της έννοιας θορύβου, ο Ξενάκης 
υπήρξε από τους κυριότερους συνθέτες της γενιάς του που επεξεργάστηκαν τον θόρυβο ως 
υλικό, δουλεύοντας δηλαδή τη μορφολογική του διάσταση. Για να δώσω μόνο ένα παράδειγμα: 
η εικόνα 4 δείχνει οπτικά τις «κινήσεις Brown» που ακούμε στο ηλεκτρονικό έργο Ο Μύθος του 
Ηρός (1977), δηλαδή ήχους που έχουν φτιαχτεί με στοχαστική μέθοδο σύνθεσης του ήχου.

Εικόνα 4. Ιάννη Ξενάκη: Ο Μύθος του Ηρός, 14’27’’- 14’41’’: φασματογράφημα

Στη μουσική του Ξενάκη, οι θόρυβοι έχουν και μια κοινωνική, πολιτική, ιστορική διάσταση. 
Καταρχάς έχουν σχέση με την πολιτική και στρατιωτική του δράση στα νιάτα του, στην Ελλάδα, 
πριν αναγκαστεί να την εγκαταλείψει παράνομα κατά τον Εμφύλιο πόλεμο. Όλοι γνωρίζουν 
το ότι έπαιξε ενεργό ρόλο στην Αντίσταση, μαζί με τους συντρόφους του από το Πολυτεχνείο, 
οργανώνοντας διαδηλώσεις, συσσίτια...  και ότι στα Δεκεμβριανά, με τον λόχο Μπάϋρον των 
φοιτητών του Πολυτεχνείου, υπήρξε από τους τελευταίους που πολέμησαν μέχρι και τη μάχη 
όπου τραυματίστηκε βαριά. Σε ορισμένες συνεντεύξεις του έχει δηλώσει τη σχέση ανάμεσα στο 
χαοτικό και θορυβώδης ακουστικό (και οπτικό) περιβάλλον του πολέμου (και του Εμφύλιου) 
και τα πολύτοπα του (βλ. Matossian, 1981: 261-266), ένα θέμα που έχει αρχίσει να εξερευνιέται 
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από τους μελετητές του (βλ. Κιούρτσογλου, 2016: πέμπτο μέρος). Μα ήδη από τις Μεταστάσεις, η 
σχέση αυτή είναι  εμφανής. Ας διαβάσουμε το περίφημο απόσπασμα όπου εξηγεί την ανάγκη να 
εισάγει το λογισμό των πιθανοτήτων στη σύνθεση:

«Όλος ο κόσμος έχει παρατηρήσει τα ηχητικά φαινόμενα ενός μεγάλου 
πολιτικοποιημένου πλήθους δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Ο 
ανθρώπινος ποταμός απαγγέλει ένα σύνθημα με ομόφωνο ρυθμό. Έπειτα, ένα 
άλλο σύνθημα ακούγεται από την κεφαλή της διαδήλωσης που μεταδίδεται έως 
την ουρά αντικαθιστώντας το πρώτο. Έτσι ένα κύμα μετάβασης ξεκινά από την 
κεφαλή έως την ουρά. Η οχλοβοή γεμίζει την πόλη, η αναχαιτιστική δύναμη της 
φωνής και του ρυθμού είναι ύψιστη. Πρόκειται για ένα συμβάν ιδιαιτέρως έντονο 
και ωραίο στην αγριότητα του. Έπειτα σημειώνεται η σύγκρουση των διαδηλωτών 
και του εχθρού. Ο άψογος ρυθμός του τελευταίου συνθήματος διασπάται σε 
ένα τεράστιο πλήθος από χαοτικές κραυγές που και αυτές διαδίδονται έως την 
ουρά. Ας φανταστούμε επιπλέον τις ριπές δεκάδων πολυβόλων και τον συριγμό 
των σφαιρών που προσθέτουν τον τονισμό τους σε αυτή την ολοκληρωτική 
αταξία. Έπειτα, πολύ γρήγορα το πλήθος διαλύεται και την ηχητική και οπτική 
κόλαση διαδέχεται μια εκρηκτική ηρεμία, γεμάτη απελπισία, θάνατο και σκόνη. 
Οι στατιστικοί νόμοι αυτών των γεγονότων, απαλλαγμένων από το πολιτικό ή ηθικό 
τους περιεχόμενο, είναι οι ίδιοι με αυτούς των τζιτζικιών ή της βροχής. Είναι οι 
νόμοι του περάσματος από την τέλεια τάξη στην απόλυτη αταξία με τρόπο συνεχή ή 
εκρηκτικό. Πρόκειται για τους στοχαστικούς νόμους» (Ξενάκης, 2001: 73-74). 

Το κείμενο αυτό αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια τέλεια περιγραφή του πρώτου μέρους 
των Μεταστάσεων (1953-54). Η εικόνα 5, από την σελίδα 3 της παρτιτούρας, μας δείχνει τις 
«ριπές δεκάδων πολυβόλων» (χάλκινα και κρουστά), τις «χαοτικές φωνές» (έγχορδα) και την 
«ολοκληρωτική αταξία» (γενικά). Στο κείμενο που παρέθεσα, ο Ξενάκης τονίζει τον «αντικειμενικό» 
χαρακτήρα των ανθρώπινων αυτών καταστάσεων, που του επιτρέπει να τις παρομοιάζει με 
φαινόμενα της φύσης και του κόσμου των ζώων (κι έτσι να προχωρήσει στην εισαγωγή των 
πιθανοτήτων), αλλά πρέπει πάντα να θυμίσουμε ότι ο ίδιος έζησε τις διαδηλώσεις αυτές από 
μέσα και ότι δηλαδή η δημιουργική πρόταση που κάνει υπήρξε σίγουρα γι αυτόν ένας τρόπος να 
επιβιώσει μετά τον τραυματισμό του και τον θάνατο πολλών συντρόφων του. Υπάρχει μια άμεση 
σχέση ανάμεσα στην έννοια της μουσικής μάζας που εισάγει με τις Μεταστάσεις και τις ανθρώπινες 
μάζες των διαδηλώσεων της Αντίστασης και του Εμφύλιου. Η μουσική του Ξενάκη απεικονίζει 
λοιπόν τα ιστορικά ελληνικά γεγονότα και τα «χρησιμοποιεί» για να παράγει πρωτοποριακές 
μουσικές τεχνικές (οι Μεταστάσεις δεν είναι «συμφωνικό ποίημα»!). 

Για να κάνουμε ένα βήμα περισσότερο, ας δούμε τώρα πως, ως ένα βαθμό, υπάρχει και η 
αντίστροφη κίνηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις η μουσική δεν απεικονίζει κοινωνικές, πολιτικές 
και ιστορικές πάλεις, αλλά γίνεται και η ίδια όργανο πάλης και αναζήτησης μετασχηματισμού 
της κοινωνίας: είναι «επαναστατική» με την έννοια ότι οι πρωτοποριακές αναζητήσεις της, που 
ανήκουν κατά βάση στο καθαρά μουσικό επίπεδο, έχουν και επαναστατικό, μαχητικό χαρακτήρα 
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και στο κοινωνικό, πολιτικό επίπεδο. Πράγματι, ο θόρυβος, οι χαοτικές μάζες, θα μπορούσαν να 
ερμηνευτούν και ως όπλα: όπλα μιας επανάστασης, ενός πολέμου που πάμε να κερδίσουμε με 
την ίδια τη μουσική. Με άλλα λόγια, ο Ξενάκης όχι μόνο απεικονίζει μουσικά τα ιστορικά γεγονότα 
του Εμφυλίου που κατέληξαν στην ήττα, αλλά και συνεχίζει να παλεύει, και να δίνει υποσχέσεις 
για μια μελλοντική νίκη. 

Ως παράδειγμα μπορούμε να πάρουμε μια άλλη ιστορική περίοδο όπου συμπλέκονται μουσικά 
και πολιτικο-κοινωνικά γεγονότα: γύρω από τις εξεγέρσεις του 1968. Όπως ξέρουμε, ο Ξενάκης, 
παρότι δεν ήταν (πια) «στρατευμένος» καλλιτέχνης, εξακολουθούσε να είναι συνδεδεμένος με 
την (πολιτική) αμφισβήτηση. Είναι μάλιστα και η περίοδος που συνθέτει τις Νύχτες (1967) -που θα 
πρωτοπαιχτούν λίγο μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου- με την περίφημη αφιέρωση στους 
πολιτικούς κρατούμενους της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Μα πιο σημαντικό, 
οι φοιτητές και όσοι άλλοι κατεβαίνουν τότε στους δρόμους τον βλέπουν ως επαναστάτη λόγω 
της ίδιας του της μουσικής. Και έχουν σίγουρα δίκιο: όταν ακούει κανείς ένα έργο όπως το 
Τερρετέκτωρ (1965-66) έχει όρεξη να βγει έξω και να κάνει επανάσταση! Όχι μόνο τον προτρέπουν 
οι επαναστατικοί ήχοι, αλλά και η πρωτάκουστη διάταξη της ορχήστρας, εντελώς διάσπαρτη 
ανάμεσα στο κοινό (βλ. εικόνα 6), που κατακλύζει το κατεστημένο της τελετουργίας της συναυλίας, 
που ωθεί προς επανάσταση. 

Εικόνα 5. Ιάννης Ξενάκης: Μεταστάσεις, απόσπασμα από την σελίδα 3. Boosey and Hawkes
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Εικόνα 6. Ιάννης Ξενάκης: Τερρετέκτωρ, διάταξη της ορχήστρας

3. Το εγχείρημα Όρθιοι Ήχοι

Θα αναφερθώ τέλος σε ένα εγχείρημα που βασίζεται σε μια μουσικο-κοινωνική εμπειρία που 
ζήσαμε στη Γαλλία την άνοιξη του 2016. Για τρεις μήνες περίπου εμφανίστηκε το κοινωνικό κίνημα 
της «Νύχτας (των) ορθίων» (Nuit Debout). Ξεκινώντας ως κίνημα ενάντια στον νέο νόμο περί 
εργασίας, πήρε μεγάλες διαστάσεις με τη μορφή αυτοοργάνωσης και άμεσης δημοκρατίας -πολλοί 
το παρομοίωσαν με τα κινήματα των «Αγανακτισμένων» του 2011 στην Αθήνα, στη Μαδρίτη ή στη 
Νέα Υόρκη. Ονομάστηκε Νύχτα Ορθίων γιατί στη δεύτερη μαζική διαδήλωση (31 Μαρτίου), έπεσε 
σύνθημα ότι, στο τέλος της διαδήλωσης δεν γυρνάμε σπίτι μας, και ότι θα κάτσουμε «όρθιοι», 
όλη την νύχτα, σε ένα μέρος που θα έχουμε καταλάβει. Στο Παρίσι, πολύς κόσμος κατέληξε 
αυθόρμητα στην πλατεία της République, που είναι γνωστή ως χώρος διαδηλώσεων λόγω του 
ονόματός της («res publica» είναι η δυστυχής λατινική μετάφραση της λέξης «δημοκρατία») -ας 
σημειώσουμε ότι η πλατεία είχε πρόσφατα αναμορφωθεί, επεκτείνοντας τον χώρο της (κλείνοντας 
το κεντρικό πέρασμα στα αυτοκίνητα).  Έτσι λοιπόν για μήνες μαζευόταν κόσμος τα βράδια στην 
πλατεία (βλ. εικόνα 7), οργανώνοντας γενικές συνελεύσεις, επιτροπές γύρω από συγκεκριμένα 
θέματα, συσσίτια, ενίοτε και καλλιτεχνικά γεγονότα. Παράλληλα, το κίνημα επεκτάθηκε και σε 
άλλες πόλεις της Γαλλίας.
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Εικόνα 7. Παρίσι, πλατεία της République, Μάρτιος 2016: Nuit Debout

Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι εκείνη την εποχή η Γαλλία ήταν υπό τον νόμο έκτακτης ανάγκης με 
πρόφαση τις τρομοκρατικές επιθέσεις που είχαν γίνει τον Νοέμβριο του 2015 (και προηγουμένως 
τον Ιανουάριο 2015). Ίσως κάπως έτσι εξηγείται η – κατά τα άλλα εντελώς ανεξήγητη και 
αδικαιολόγητη – βία που ασκούταν από την αστυνομία. Πράγματι, η Γαλλία είχε δεκαετίες να 
γνωρίσει τέτοια αστυνομική βία σε διαδηλώσεις. Οι διαδηλώσεις είχαν κάθε φορά πολλούς 
τραυματίες, λόγω του ότι η αστυνομία χρησιμοποίησε την τεχνική του ασφυκτικού κλοιού (ket-
tling) (βλ. εικόνα 8) και έκανε μαζική χρήση διαφόρων μη-θανατηφόρων όπλων (κάμποσος 
κόσμος πληγώθηκε βαριά με τη ρίψη χειροβομβίδων κρότου λάμψης [sting-ball grenades], που 
όταν πέφτουν κατευθείαν επάνω σου προκαλούν σοβαρό τραύμα). 

Εικόνα 8. Παρίσι, Μάρτιος 2016, η kettling τακτική της αστυνομίας στις διαδηλώσεις
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Το κίνημα είχε απήχηση και σε αρκετά πανεπιστήμια, με απεργίες και καταλήψεις. Το πανεπιστήμιο 
μου, που έχει μεγάλη παράδοση κοινωνικών κινημάτων, υπήρξε πολύ ενεργό. Το μουσικό τμήμα 
στο οποίο διδάσκω, διχάστηκε γύρω από το θέμα της απεργίας, τόσο το σώμα των καθηγητών 
όσο και αυτό των φοιτητών. Μερικοί καθηγητές αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στο κίνημα και 
ταυτόχρονα να συνεχίσουμε τα μαθήματα. Έτσι αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το εγχείρημα 
Όρθιοι Ήχοι (Sons Debout) ώστε να συνδυάσουμε πολιτική πράξη και διδασκαλία και, ταυτόχρονα, 
μουσικό και πολιτικό περιεχόμενο. 

Η ιδέα ήταν να συμμετέχουμε στις διαδηλώσεις και στις άλλες εκφράσεις του κινήματος (βραδιές 
με συζητήσεις, καταλήψεις, κ.ά.) ηχογραφώντας τις ηχητικές ατμόσφαιρες τους, με την προοπτική 
τόσο να τεκμηριώσουμε ηχητικά το κίνημα όσο και να μαζέψουμε υλικό που θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για ηχητικές δημιουργίες και μουσικές συνθέσεις. Μεταφράζω το κείμενο της 
πρώτης σελίδας της ιστοσελίδας των Sons Debout:

«Οι Όρθιοι Ήχοι αποτελούν πλατφόρμα που φτιάξανε φοιτητές και καθηγητές του 
πανεπιστήμιου Paris 8. Έχει ως σκοπό να συγκεντρώσει και να βάλει στη διάθεση του 
καθενός ηχογραφήσεις γύρω από την Νύχτα Ορθίων, αλλά ταυτόχρονα και να φέρει 
μαζί ηχητικούς δημιουργούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την τράπεζα 
δεδομένων. Τα αιτήματα της ηχητικής οικολογίας είναι σημαντικά σε αυτό το πλαίσιο, 
με άλλα λόγια το πως μπορεί κανείς να πλάσει σχέσεις μέσω του ήχου, είτε είναι 
προσωπικές, ψυχολογικές, πολιτικές, κοινωνιολογικές, φυσιολογικές, κ.ά., έτσι ώστε 
να εξερευνήσει το περιβάλλον μας. Προσκαλούμε τους ηχολήπτες, τους ηχητικούς 
καλλιτέχνες, τους δημιουργούς για το ραδιόφωνο, τους συνθέτες, τους μουσικούς 
και τους μουσικολόγους που τους ενδιαφέρει αυτή η αναζήτηση να συμμετέχουν 
στο πρότζεκτ Sons Debout είτε εμπλουτίζοντας την τράπεζα ηχογραφήσεων, είτε 
μοιράζοντας τις δημιουργίες τους είτε συμμετέχοντας στις θεωρητικές αναζητήσεις» 
(Guiot, 2016α).

Εικόνα 9. Ιστοσελίδα των Sons Debout
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Στην ιστοσελίδα (βλ. εικόνα 9) βρίσκει κανείς ηχογραφήσεις (διαδηλώσεις, περιηγήσεις στην 
πλατεία της République και σε άλλα μέρη που γινόντουσαν Nuits Debout, συνεντεύξεις, συναυλίες 
της Orchestre Debout…) όπως και ηχητικές δημιουργίες, που είναι είτε απλώς μοντάρισμα 
ηχογραφήσεων, είτε έργα με μεγαλύτερες μουσικές απαιτήσεις. Ένα από αυτά τα έργα είναι του Vin-
cent Guiot (ήχος) και της Nikita Blauwart (εικόνες) A Debout (βλ. Guiot, 2016β) – ο Vincent Guiot, 
τότε φοιτητής master πρωτοστάτησε σε αυτό το πρότζεκτ. Μια δική μου ηχητική δημιουργία, Tiens-
moi la main (Acte I, Paris – Saint-Denis, avril 2016) ήταν απλώς ηχητικό μοντάρισμα ηχογραφήσεων 
όπως το εξηγώ στο μικρό κείμενο που τη συνοδεύει:

«Απρίλιος 2016, κοινωνικό κίνημα (διαδηλώσεις) ενάντια στον νέο νόμο εργασίας, 
αρχή του κινήματος «Νύχτα Ορθίων» (Nuit Debout) στην πλατεία της République στο 
Παρίσι, το οποίο εξαπλώνεται και σε άλλες πόλεις. Ένα montage ως μαρτυρία. Όλοι 
οι ήχοι προέρχονται από επιτόπιες ηχογραφήσεις (πλατεία της République, προάστιο 
του Saint-Denis κοντά στο πανεπιστήμιο Paris 8 και διαδηλώσεις) εκτός φυσικά από 
την αρχή (πρώτα μέτρα του Jonchaies του Ξενάκη). Μετάφραση των λόγων που 
ακούγονται: «Θα εγκατασταθούμε εδώ ως τα μεσάνυχτα», «Επιτροπή “γνώση”» 
(πρώτο μέρος, αυτοοργάνωση στην πλατεία της République)· «Paris 8 μπροστά», «Οι 
αστοί στο RMI (κατώτερος μισθός), οι εργοδότες στο RSA (επίδομα για ενσωμάτωση), 
«Όλοι μπροστά μισούν την αστυνομία» (δεύτερο μέρος, συνθήματα διαδηλωτών)· 
«Τι πρέπει να κάνουμε ενάντια στα δακρυγόνα; Κολλύριο και λεμόνι. Και προπαντός 
να μην τρίψεις τα μάτια σου. Το νερό δεν κάνει» (τρίτο μέρος, διάλογος)· «Ε! Κράτα 
μου το χέρι» (τελευταίο μέρος, φωνή παιδιού)» (Σολωμός, 2016).
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Περίληψη

Η εργασία αυτή επιχειρεί μια εξερεύνηση του ρόλου των αστικών ηχοτοπίων στην ακουσματική 
ηλεκτροακουστική σύνθεση, με αφορμή το δικό μου έργο και με μια ματιά στη σύγχρονη μουσική 
γενικότερα. Διερευνώντας την έννοια του θορύβου στην πολιτισμική μας πραγματικότητα, 
προσεγγίζω μηχανισμούς μέσα από τους οποίους τα ηχητικά φάσματα της καθημερινής εμπειρίας 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας ποιητικής πλούσιας σε συναισθηματική δυναμική, άρρηκτα 
συνδεδεμένης με θεμελιώδη στοιχεία της μουσικής μας παράδοσης και άμεσα εξαρτώμενης από 
τον τρόπο με τον οποίο ακούμε γενικότερα.

Επικεντρώνομαι σε στοιχεία του αστικού περιβάλλοντος ως το βασικό υλικό της μουσικής μου 
τέχνης. Κάποιες φορές χρησιμοποιώ ανεπεξέργαστα ηχογραφήματα, διαμορφώνοντας τη σύνθεση 
με κοψίματα, παραθέσεις και μίξη, παίζοντας με συμπαραδηλώσεις και τοπικά εμφανιζόμενα 
στοιχεία μουσικής αφήγησης. Άλλοτε πάλι, βλέπω τον ήχο σαν πλαστικό μέσο που μπορώ να 
μεταβάλλω κατά βούληση. Τα αστικά ηχοτοπία ασκούν μια ιδιαίτερη δύναμη στον ακροατή και 
ακόμα μεγαλύτερη είναι η δύναμη που ασκούν διάφορες διαδικασίες μετασχηματισμού τους, 
διακριτικές ή δραματικές, προοδευτικές ή απότομες, παίζοντας με βαθμούς αναγνωρισιμότητας 
και σκιαγραφώντας κάποιο είδος ιδιοσυγκρατικού ονειροτοπίου που εξελίσσεται και 
αποκρυπτογραφείται σαν μουσική.

Λέξεις Κλειδιά

Ηχογράφηση, αστικό ηχοτοπίο, θόρυβος, σύνθεση, ποιητική, συνειρμός, ηλεκτροακουστική 
μουσική.
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1. Εισαγωγή

Διατηρώ μια ιδιαίτερη επαφή με τον ήχο της πόλης, ως συνθέτης σύγχρονης μουσικής. Το αστικό 
ηχοτοπίο παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της καλλιτεχνικής μου γλώσσας και μέσα από 
τη δουλειά μου διερευνώ σχέσεις που μπορεί να έχει το περίπλοκο σύστημα ήχων της πολύβουης 
καθημερινότητας με κάτι που ονομάζουμε μουσική. Το τι είναι μουσική και η σχέση μουσικών 
και μη μουσικών ακουσμάτων ήταν ανέκαθεν ένα θέμα σύνθετο και ακανθώδες λόγω των 
περίπλοκων βιολογικών, πολιτισμικών, πολιτικών, οικονομικών, αισθητικών και φιλοσοφικών 
προεκτάσεων της λειτουργίας του ήχου στη ζωή του ανθρώπου, ένα θέμα πάντα πρόσφορο για 
διανοητική και πρακτική επεξεργασία. 

Από τα τέλη του 18ου αιώνα, παράλληλα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την αύξηση του 
βαθμού  αστικοποίησης, η ζωή των ανθρώπων άρχισε προοδευτικά να γεμίζει από νέους ήχους 
με ιδιαίτερες ποιότητες και μεγάλες εντάσεις. Ήχοι ικανοί να εντυπωσιάσουν, να τρομάξουν και να 
κουράσουν με την πρωτοφανή τους ισχύ, την αφύσικη ακαμψία τους και τη λειτουργική εμμονή 
τους, παγιώθηκαν σταδιακά σαν κομμάτι του ευρύτερου περιβάλλοντός μας. Χαρακτηρίζοντας 
αυτή την ηχητική πραγματικότητα, η λέξη θόρυβος έγινε και εξακολουθεί να φαίνεται ιδιαίτερα 
επίκαιρη. Ταυτόχρονα όμως, η συνεχής και μακροχρόνια έκθεσή μας σε τέτοια ακούσματα 
σταδιακά άλλαξε και συνεχίζει να αλλάζει τη συναισθηματική μας απόκριση στον ήχο γενικότερα, 
με αποτέλεσμα τον επαναπροσδιορισμό αρχετύπων και διαδικασιών που καθορίζουν το πώς 
ερμηνεύουμε τον ήχο σαν τέχνη. Το 1837 ο ποιητής και φιλόσοφος Henry D. Thoreau έγραφε στο 
ημερολόγιό του: “Η φύση δεν κάνει θόρυβο. Η καταιγίδα που ουρλιάζει, το φύλο που θροΐζει, η 
βροχή που πέφτει σιγανά δεν αποτελούν ενόχληση, υπάρχει σε αυτά μια ουσιαστική και ανεξιχνίαστη 
αρμονία” (Thoreau, 1906: 12). Η πολιτισμική θέση του θορύβου διαρκώς επαναπροσδιορίζεται, 
με τις λέξεις θόρυβος και μουσική να συμμετέχουν σε έναν αιώνιο διαλεκτικό χορό. 

Ο Luigi Russolo γράφει στο μανιφέστο του για μια τέχνη των θορύβων: “Αρχικά η τέχνη της 
μουσικής αναζητούσε καθαρότητα, διαύγεια και γλυκύτητα στον ήχο... Σήμερα, καθώς γίνεται 
ολοένα και πιο περίπλοκη, η μουσική προσπαθεί να ενσωματώσει τους πιο παράξενους, σκληρούς 
και παράφωνους ήχους” (Russolo, 1913: 1). Τα όργανα θορύβου των Φουτουριστών, ο ήχος της 
μεγάλης πόλης όπως περνά στα καθοριστικά έργα του Edgard Varèse, οι ηχητικές μάζες που 
διαχειρίζεται ο Iannis Xenakis, η ρηξικέλευθη παρουσίαση τυχαίου ήχου ως μουσική από τον 
John Cage, η βαθιά ενασχόληση των συνθετών της Musique Concrète - Ακουσματικής Μουσικής 
με το ηχητικό αντικείμενο ως μουσικό υλικό και φυσικά η χρήση της κάθε ηχητικής ακρότητας 
σε δημοφιλή μουσικά ιδιώματα, είναι πρόσφατοι σταθμοί σε μια συνεχή πολιτισμική πορεία. 
Δημιουργοί και διανοητές καλλιεργούν τρόπους εκτίμησης αισθητικών ποιοτήτων και στρατηγικές 
δόμησης μουσικού νοήματος εδώ και αιώνες, διευρύνοντας σταδιακά τη μουσική σκέψη ώστε να 
μπορεί να αγκαλιάσει κάθε πιθανό ήχο. 

Οι διαστάσεις και οι χροιές της υποκειμενικής έννοιας του θορύβου μεταβάλλονται από εποχή σε 
εποχή και από κοινωνία σε κοινωνία (Nechvatal, 2012:12) και η σχέση της έννοιας του θορύβου 
με τη μουσική αντικατοπτρίζει πολιτισμικές ισορροπίες και προοικονομεί κοινωνικές αλλαγές (At-
tali, 1985: 23). Μια λεπτομερής μελέτη της εξέλιξης της σύγχρονης μουσικής είναι πέρα από 
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αυτήν εδώ την εργασία, αρκούμαι λοιπόν σε μερικές γλαφυρές αναφορές. Για παράδειγμα, η εξής 
φράση που έχει χρεωθεί στον Brian Eno (την πρωτολέει ο ζωγράφος Tom Phillips, σε κοινή τους 
συνέντευξη το 1998): “Ο John Cage σε έκανε να συνειδητοποιήσεις ότι αυτό που λέγεται θόρυβος 
δεν υπήρχε, ήταν απλά μουσική που δεν είχες εκτιμήσει” (O’Brien, 1998: 1). Αυτός ο έξυπνος 
αφορισμός, κλείνοντας πονηρά το μάτι, ορίζει λακωνικά το τοπίο που  κληρονομεί μια σύγχρονη 
μουσική αισθητική. Πέρα όμως από την ανάγκη βαθύτερης εξέτασης των εννοιών θόρυβος και 
μουσική, όπως και των εννοιών της ύπαρξης ή της εκτίμησης εξάλλου, το υποκειμενικό κριτήριο 
του ακροατή-δημιουργού ταλαντεύεται κάτω από το βάρος που καλείται να σηκώσει. Για το μέσο 
άνθρωπο η σχέση του θορύβου και μουσικής δεν είναι ούτε ξεκάθαρη, ούτε ειρηνική.

2. Θόρυβος και Πόλη 

2.1. Το παράδοξο του θορύβου

Φυσικά η λέξη θόρυβος δεν χαρακτηρίζει αποκλειστικά ήχους της πόλης ή ήχους του πολιτισμού. 
Επειδή όμως άρχισε να απασχολεί πολύ περισσότερο την ηθική και την αισθητική παράλληλα 
με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και εξαιτίας της καθημερινής έκθεσης των ανθρώπων σε 
συγκεκριμένες ηχητικές τυπολογίες μέσα στις πόλεις, οι ήχοι της πόλης τείνουν σήμερα να 
αναφέρονται σαν οι σημαντικότεροι αυτουργοί του ‘θορύβου’, ειδικά σε αντιδιαστολή με ότι 
μπορεί να θεωρείται ‘μη-θόρυβος’. Η πόλη είναι πραγματικά ένα θέατρο θορύβου, όπως όμως 
είναι και η φύση. Η θάλασσα, ο αέρας, τα τζιτζίκια, η κατολίσθηση, η καταιγίδα, τα αυτοκίνητα, οι 
κόρνες και η ίδια η μουσική μπορεί τελικά να είναι ή και να μην είναι θόρυβος. Η λέξη αυτή έχει 
περισσότερες από μια ερμηνείες (Sangild, 2002: 12; Schafer, 1993: 182), που συνδέονται χωρίς 
να είναι συμπληρωματικές. Προσπαθούν να συνυπάρξουν αλλά συγκρούονται μεταξύ τους, 
παρουσιάζοντας ένα ενδιαφέρον πρόβλημα και κάνοντας τη λέξη ουσιαστικά να αποτυγχάνει. 

Αν πάρουμε την τεχνική σημασία της λέξης, από την πλευρά της φυσικής, θόρυβος σημαίνει 
ήχος (ή γενικότερα πληροφορία) χωρίς περιοδικότητα, με μεγάλη εντροπία και πυκνό φάσμα. 
Θόρυβος με αυτή την έννοια υπάρχει παντού, το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού ήχου 
αποτελείται από θόρυβο. Η ανάλυση του φάσματος που δίνουν μουσικά όργανα, όπως το βιολί 
ή το φλάουτο, μας δείχνει πως στην αρχή της κάθε νότας υπάρχει θόρυβος, λόγω των χαοτικών 
φαινομένων που συνοδεύουν τη διέγερση των υλικών. Μάλιστα, αν αφαιρεθεί αυτός ο θόρυβος 
αλλοιώνεται δραματικά η ηχητική ποιότητα που αναγνωρίζουμε από τα όργανα αυτά. Επίσης, για 
να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε πειστικά ήχο φυσικών οργάνων με τεχνικές σύνθεσης ήχου, 
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ελεγχόμενες πηγές θορύβου και στοχαστικές μεθόδους (Karplus & 
Strong, 1983: 43; Serra, 1990: 12). 

Από την άλλη, έχουμε την ερμηνεία που σχετίζεται με τη μετάδοση πληροφορίας ή την απομόνωση 
ενός σήματος. Μέσα σε ένα κανάλι μετάδοσης, εκτός από το όποιο σήμα μας ενδιαφέρει, υπάρχει 
και θόρυβος (με την τεχνική ερμηνεία), που οφείλεται στην ατέλεια των μερών του συστήματος, σε 
στοχαστικές συμπεριφορές που οφείλονται στη φύση των υλικών και παρεμβολές. Στην περίπτωση 
αυτή ο θόρυβος είναι κάτι που δεν χρειαζόμαστε, κάτι που προσπαθούμε να εξαλείψουμε ώστε 
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το σήμα μας να είναι υγιές και χρήσιμο. Όσο πιο λίγος είναι ο θόρυβος που υπάρχει, τόσο πιο 
καλό είναι το σύστημά μας. Από την παρατήρηση πως ένα μέρος του καναλιού καταλαμβάνεται 
από χαοτικό θόρυβο, καταλήγουμε στην καθομιλουμένη να ονομάζουμε θόρυβο κάτι που 
παρεμποδίζει την προσπάθειά μας να έχουμε καθαρή πληροφορία, κάτι που παρεμβαίνει αρνητικά 
σε μια επιθυμητή εμπειρία.

Με συνεχή γενίκευση της παραπάνω σημασιοδότησης, θόρυβος καταλήγει να σημαίνει ενοχλητικός 
ήχος, επομένως κάτι υποκειμενικό και ηθικά φορτισμένο. Καθώς η αίσθηση της ακοής ήταν πάντα 
πολύτιμη για την προστασία μας από κινδύνους, σίγουρα κάποιοι ήχοι έχουν μεγαλύτερη τάση να 
μας προκαλούν αρνητικά συναισθήματα. Η ακοή μας βοηθάει να καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω 
μας και υπηρετεί την επικοινωνία μέσω της ομιλίας, επομένως πολλοί τύποι ήχου μας προξενούν 
γενικά το ενδιαφέρον, αφού μπορεί να σημαίνουν κάτι εκτός από κίνδυνο, κάτι σημαντικό και 
χρήσιμο, ευχάριστο, έως και απαραίτητο. Ένα μέρος της ευχαρίστησης που μπορούμε να πάρουμε 
από την αίσθηση της ακοής, μας το δίνει ότι ονομάζουμε μουσική τέχνη. Αν δούμε σαν καλλιτέχνη 
δημιουργό τον ακροατή, τότε ίσως να ονομάσουμε μουσική κάθε άκουσμα από το οποίο είμαστε 
ικανοί να πάρουμε ακουστική απόλαυση. Το άκουσμα που δεν μας ευχαριστεί θα το πούμε 
θόρυβο, ειδικά αν κρατάει για πολύ. Στην καθημερινή κουβέντα, η λέξη χρησιμοποιείται συχνά 
για να περιγράψει την ηχητική ρύπανση και την ηχητική βία, επομένως κάτι απαράδεκτο και 
απευκταίο, κάτι που πρέπει να ελέγξουμε ή και να εξαλείψουμε. Είναι αλήθεια πως ένα κομμάτι της 
ηχητικής ρύπανσης είναι πραγματικά θόρυβος, με τη φυσική έννοια. Αυτό όμως δε δικαιολογεί το 
χαρακτηρισμό κάθε ενοχλητικού ήχου ή όλων των ενοχλητικών ήχων σαν ‘θόρυβο’. Η ηχητική 
βία κατεξοχήν ασκείται με ήχο που δεν είναι θόρυβος, αλλά υπερβολικά δυνατή μουσική ή 
καθαροί τόνοι, που κάποιος εξαναγκάζεται να ακούσει (π.χ. Beethoven στην ταινία Κουρδιστό 
Πορτοκάλι, πάρτι σε ώρες κοινής ησυχίας, αντικλεπτικές σειρήνες κ.λπ.).

Το πρόβλημα της λέξης, κατά τη γνώμη μου, συνοψίζεται στο γεγονός ότι για το μέσο άνθρωπο 
είναι σαφώς προτιμότερο να αποφεύγει τη μη συναινετική ηχητική βία, παρά να απολαμβάνει 
ενδιαφέροντα ακούσματα. Η ηχητική βία μπορεί να είναι κάτι τόσο τοξικό, χυδαίο και επικίνδυνο, 
που για το συλλογικό νου η αρνητική έννοια του θορύβου μοιραία τείνει να κυριαρχεί πάνω από 
οποιαδήποτε άλλη. Κάποιος όμως μπορεί να ακούει συνειδητά θόρυβο για να χαλαρώσει ή να 
μετέχει σε μια απίστευτα θορυβώδη μουσική τελετή με σκοπό τη μέθεξη. Δεν είναι ο θόρυβος αυτό 
ακριβώς που θέλουμε να αποθαρρύνουμε ή να ελέγξουμε, ίσως μέχρι και να απαγορεύσουμε. 
Η ημέρα κατά του θορύβου θα ονομαζόταν πιο σωστά ημέρα κατά της ηχορύπανσης ή κατά της 
ηχητικής βίας. Κάθε φορά που μια λέξη σχετική με τη φύση ενός φαινομένου φορτίζεται άκριτα με 
ηθικό βάρος δημιουργείται ένα είδος ρατσισμού (όπως για παράδειγμα και με τις λέξεις μουτζούρα 
για τη ζωγραφική ή μαύρο για τους ανθρώπους). Οι προκαταλήψεις που ενθαρρύνονται δεσμεύουν 
τη λειτουργία της λέξης και υπεραπλουστεύουν το φαινόμενο, παρεμβαίνοντας στην εκτίμηση 
των λεπτών αποχρώσεων και ποιοτήτων του. Γι’ αυτό και συνθέτες που χρησιμοποιούν έντονα 
στοιχεία ‘θορύβου’ στην τέχνη τους αποφεύγουν αυτό τον όρο, αν και πολλές από τις μουσικές 
αυτές εντάσσονται από τρίτους σε ένα ευρύ ιδίωμα που ειρωνικά λέγεται noise music.
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Στον όρο noise music ο θόρυβος υπονοείται συνειδητά, τουλάχιστον εν μέρει, σαν ενόχληση. 
Η αρνητικά φορτισμένη σημασία του θορύβου, αν μάλιστα βοηθηθεί από μεγάλες ηχητικές 
εντάσεις και ισχυρούς συμβολισμούς, τροφοδοτεί σαφώς μια αισθητική λειτουργία μέσα σε 
μουσικά πλαίσια. Γενικά, η χρήση της ενόχλησης για αισθητική απόλαυση μέσα στα πλαίσια 
της τέχνης είναι διαδεδομένη και ανιχνεύεται φιλοσοφικά. Γράφοντας για το φαινόμενο αυτό ο 
Βασίλης Ραφαηλίδης αναφέρει μεταξύ άλλων τους Jean-Marie Guyau, Roland Barthes και Jorge 
Luis Borges (Ραφαηλίδης, 1992: 77) και ο Paul Hegarty αναφέρει τους Jean Baudrillard, Georges 
Bataille και Theodor Adorno (Hegarty, 2007: 3-19). Καθώς η τέχνη μάς εντάσσει σε μια ολότητα, 
απολαμβάνουμε τις συγκρούσεις ανάμεσα στα διαφορετικά νοήματα, τα ηδογόνα χάσματα, 
το μεγαλείο του ξεπεράσματος κάποιων ορίων μέσα στην ενοποιητική δομή της συνθήκης της 
εμπειρίας που συνεπαίρνει. Αυτή η διάσταση της ηχητικής ακρότητας εξασφαλίζει μια πρώτη 
ανάγνωση για το ανυποψίαστο αυτί σε έργα συνθετών, όπως για παράδειγμα ο Xenakis, ο Vaggi-
one ή ο Smalley, και φέρνει το πλατύ κοινό κοντά σε ιδιώματα περισσότερο ή λιγότερο πειραματικά, 
από τον Jimy Hendrix και τον Lou Reed, μέχρι τους Pansonic, τον Ryoji Ikeda και τον Merzbow. 
Είναι όμως κάτι που προοδευτικά θα εκλεπτυνθεί και τελικά θα μεταμορφωθεί τελείως, για έναν 
ακροατή που προσεγγίζει με ενδιαφέρον το εύρος, την περίτεχνη περιπλοκότητα ή τις ιδιαίτερες 
ποιότητες που προσφέρουν δημιουργοί, όπως αυτοί που αναφέραμε. Η ηχητική ενόχληση έχει 
δώσει τη θέση της σε άλλες μουσικές λειτουργίες, σαν σημείο επαφής του ακροατή με πολλούς 
‘θορυβοποιούς’ συνθέτες του παρελθόντος. 

2.2. Ο ήχος της πόλης

Η πόλη έχει ορίσει μια νέα ηχητική φύση για το σύγχρονο άνθρωπο. Αυτό σημαίνει πως μέσα 
σε μουσικά πλαίσια δεν φέρει αναγκαστικά κάτι βίαιο, ακραίο ή επαναστατικό, ούτε καν κάτι 
από μόνο του ενδιαφέρον και αξιοσημείωτο. Όπως λέει ο Russolo “… η τέχνη των θορύβων 
δεν πρέπει να περιορίζεται σε απλή μιμητική αναπαραγωγή. Η μέγιστη υποβλητική δυναμική της 
έγκειται στην ακουστική απόλαυση που θα εξάγει η έμπνευση του καλλιτέχνη από το συνδυασμό 
των θορύβων” (Russolo, 1913: 2). Έτσι λοιπόν, δεν χρησιμοποιώ τους ήχους της πόλης ούτε 
σαν επανάσταση, ούτε σαν αξιοθέατο, αν και αναγνωρίζω αυτές τις δύο λειτουργίες ανάμεσα σε 
πολλές άλλες που μπορεί να έχει ο ήχος της πόλης στη μουσική τέχνη. Η πόλη με ενδιαφέρει σαν 
μια αστείρευτη πηγή ηχητικού υλικού, σαν ένα τοπίο μέσα στο οποίο εξελίσσονται αισθητικές 
τάσεις και κατευθύνσεις, αλλά και σαν πηγή έμπνευσης για μοντέλα συνθετικής προσέγγισης. Ένα 
εκτεταμένο πεδίο ποιητικής διερεύνησης και δημιουργίας, που προϋποθέτει και ενθαρρύνει μια 
δυνατότητα εκτίμησης σύνθετων, χαοτικών και πιθανά ενοχλητικών ήχων, μια αισθητική θορύβου 
μέσα και έξω από εισαγωγικά.

Ο ήχος της πόλης διακρίνεται από μεγάλη πυκνότητα, ποικιλία και πλούτο, περιέχει πολλά 
αντίθετα και σχετίζεται με μια τεράστια γκάμα από σύμβολα και συνειρμούς. Είναι κυριολεκτικά 
το ηχοτοπίο του πολιτισμού μας καθώς προκύπτει από υλικά, συσκευές, ανθρώπους, σχέσεις, 
διαδικασίες και συστήματα καθημερινά. Μηχανές στους δρόμους και μέσα στα σπίτια, εργαλεία, 
κατασκευαστικά έργα, έπιπλα, πόρτες, αντηχήσεις και άλλα στοιχεία αρχιτεκτονικής, ομιλίες, 
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φωνές, πλήθη ανθρώπων, βήματα σε διάφορα υλικά, ατμόσφαιρες, σιωπές, καθαροί τόνοι, 
σήματα, μέσα μαζικής ενημέρωσης και στιλιζαρισμένος λόγος, τυχαία ηχογραφημένη ή ζωντανή 
μουσική και ό,τι άλλο, μαζί με τα πάρκα, τους λόφους και τις παραλίες μέσα και γύρω από 
την πόλη, μπορεί να αποτελεί τη βιοφωνία, τη γεοφωνία και την ανθρωποφωνία της (Krause, 
2012: 278), όλα αυτά συνθέτουν ένα ευαίσθητο και περίπλοκο ηχητικό οικοσύστημα που αξίζει 
προσεκτική ακρόαση και μελέτη. Παρακολουθώντας την ηχητική δράση στο κονσέρτο της πόλης 
ακούμε κύματα από υφές και κινήσεις που αλληλοσυνδέονται και αλληλομετατρέπονται. Καθώς 
ο ήχος μας περιβάλλει και μας κατευθύνει ανάλογα με την πρόθεσή μας σαν ακροατές, γινόμαστε 
δημιουργοί του δικού μας ακούσματος προσανατολίζοντας την προσοχή μας και διαλέγοντας 
σημεία και πορείες. 

3. Ακρόαση και καταγραφή

Εξερευνώντας το ηχητικό μου περιβάλλον, ηχογραφώ μέσα και γύρω από την πόλη. Κάποιες 
φορές πρόκειται για διαδρομές – ηχητικούς περιπάτους, άλλοτε για συγκεκριμένες ηχητικές 
σκηνές ή αντικείμενα με ενδιαφέρον, πιθανόν σε σχέση με κάποιο έργο ή κάποια συγκυρία. Οι 
ηχογραφήσεις μπορεί να γίνονται σε διαφορετικές ώρες, συλλαμβάνοντας συγκεκριμένες ή απλά 
διαφορετικές εκδοχές ηχοτοπίων σε κάποιο μέρος. Το μικρόφωνο άλλοτε μένει σταθερό και 
άλλοτε μετακινείται προσεκτικά, π.χ. σταδιακή κίνηση από ή προς τη λεπτομέρεια, περιστροφή, 
ομαλό πέρασμα από μια πηγή σε άλλη κ.λπ. Από την απλή ρύθμιση μέχρι τη χορογραφία της 
κίνησης, ο χειρισμός του μικροφώνου έχει τεράστια επίδραση στον ήχο που καταγράφεται και 
ηχογραφώντας καλούμαι συνέχεια να πάρω αποφάσεις τεχνικής και αισθητικής φύσης, σε σχέση 
με το ζητούμενο αποτέλεσμα. Πολύ συχνά, η εξερεύνηση ηχοτοπίων με μικρόφωνο στο χέρι και 
υπερ-ενισχυμένη ακοή μέσω ακουστικών ολοκληρώνει έναν κύκλο ψυχαναγκαστικού χόμπι για 
κάποιον που μαγεύεται από τον ήχο σαν υλικό. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία συνειδητοποίησα δύο προφανείς αλήθειες: α) ποτέ δε θα μπορέσω 
να συλλέξω όλους τους ήχους. Πάντα θα υπάρχει κάτι διαφορετικό, κάτι ενδιαφέρον, κάτι 
μοναδικό που προκαλεί δέος και χάνεται διαφεύγοντας τη καταγραφή, και β) ήχος θα υπάρχει 
πάντα, διαθέσιμος για εξερεύνηση ή συλλογή. Φυσικά, κάποιοι ήχοι θα αλλοιωθούν και θα 
εξαφανιστούν στο μέλλον ή είναι ήδη υπό απειλή, όπως συμβαίνει και με ζώα ή ηχοτοπία στη φύση. 
Με αυτή την έννοια, κάποιοι ήχοι της πόλης αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αναγνωριστούν 
και να καταγραφούν, π.χ. ξεπερασμένες τεχνολογίες, κτήρια υπό κατεδάφιση, παλιές γειτονιές, 
κ.λπ. Καθώς το περιβάλλον και οι συνήθειες αλλάζουν, το ηχοτοπίο αλλάζει. Αυτό είναι και 
ένα αντικείμενο της ακουστικής οικολογίας, η οποία ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για τα 
εξελισσόμενα ανθρωπογενή ηχητικά οικοσυστήματα. Ενώ κάνουμε τις σκέψεις αυτές όμως, δεν 
μπορούμε να διανοηθούμε πως κάποια στιγμή δε θα υπάρχει κάτι που να μην μπορεί να κτυπηθεί, 
να τριφτεί, να φυσηθεί ή να κουνηθεί εκπέμποντας ήχο. Μπορεί κάποιοι ήχοι να εκλείψουν σε 
ελεύθερη μορφή, αλλά οι διάφορες ηχητικές οικογένειες θα συνεχίσουν να εκπροσωπούνται για 
πολύ καιρό ακόμα, ίσως μέχρι κάποια τεράστια καταστροφή να αλλάξει τα πράγματα ριζικά.
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Μπορώ να χειριστώ στοιχεία του ίδιου του περιβάλλοντος σαν ηχητικά όργανα, εκτελώντας 
τεχνητές ηχητικές σκηνές και ακολουθίες. Με τη λογική του foley art ή πρακτικών συλλογής ήχου 
της musique concrete, χρησιμοποιώ διάφορα αντικείμενα και συσκευές για να δημιουργήσω 
μικρά τεχνητά περιβάλλοντα με ιδιαίτερες ηχητικές ιδιότητες. Αναζητώντας συγκεκριμένα ηχητικά 
αντικείμενα και ηχητικές οικογένειες ανακαλύπτω πολλά περισσότερα, παίζοντας με υλικά και 
τρόπους διέγερσής τους. Μέταλλα, πλαστικά, χαρτί, ύφασμα, νερό, πέτρες, γυαλί, δοχεία, 
εργαλεία, μικρές και μεγάλες συσκευές, μουσικά όργανα και διάφορα άλλα ηχοπαραγωγά 
κατασκευάσματα, είναι όλα συστατικά του ήχου της πόλης και εντάσσοντάς τα σε στημένες σκηνές 
μπορώ να σχεδιάσω και να εκτελέσω κομμάτια ‘ήχου της πόλης’ με ελεγχόμενο τρόπο.

Ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο θέμα μπορεί να αναζητώ ή να σχεδιάζω ηχητικά γεγονότα και 
τοπία με πιο συστηματικό και στοχευμένο τρόπο. Παραθέτω μερικά παραδείγματα: Για το The Maze 
(1999) ηχογράφησα διάφορες δραστηριότητες μέσα στο κτήριο του πανεπιστημίου και γύρω από 
αυτό, μέσα στη μέρα και αργά τη νύχτα. Στην πόλη Reims της Γαλλίας ηχογράφησα έναν 24ωρο 
κύκλο μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο, για το κομμάτι Rites of Passage, 24 Hours in Passage Inter-
national (2002). Για το Rainwater (2003) ηχογράφησα εκτενώς τη βροχή στην μεταλλική τέντα 
και την υδρορροή του μπαλκονιού μου στην Αθήνα και ήχους της γειτονιάς του κέντρου μετά τη 
βροχή, έτσι όπως ακούγονται από το μπαλκόνι. Έγραψα μια σειρά από ηχητικούς περιπάτους στο 
κέντρο της Αθήνας για το Big Village Dynamics: Athens Sound Walks (2007). Παραμορφωμένοι 
ήχοι κίνησης στο κέντρο έδωσαν υλικό για το Transference (2010).

4. Δουλεύοντας με το υλικό

4.1. Ακρόαση και οργάνωση

Ενεργητική ακρόαση και οργάνωση των ήχων είναι αναπόσπαστα κομμάτια της δραστηριότητας 
που περιγράφω. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι κάθε ήχος και κάθε ηχογράφημα θα κερδίσει την 
ίδια προσοχή και επιμέλεια. Καθώς ο όγκος των ηχογραφήσεων αυξάνεται ελεύθερα, ο χρόνος 
που με απασχολεί ο κάθε ήχος κυμαίνεται ελεύθερα. Για παράδειγμα, μια ηχητική σκηνή μπορεί 
να ηχογραφηθεί μετά από πολύ προσεκτική ακρόαση, αλλά το ηχογράφημα πολλών ωρών που 
θα προκύψει να μην ακουστεί παρά δειγματοληπτικά και τελικά να επιλεγούν για επεξεργασία 
κάποια κομμάτια με τρόπο τυχαίο. Αντίθετα, μια τυχαία και απρόσεκτη ηχογράφηση μπορεί να 
γίνει αντικείμενο ακουστικής προσήλωσης αργότερα, αποκαλύπτοντας πληθώρα στοιχείων μετά 
από επανειλημμένες ακροάσεις. Σίγουρα, όσο πιο προσεκτικά ακούμε και όσο πιο αποτελεσματικά 
οργανώνουμε τους ήχους, τόσο μεγαλύτερη εποπτεία του υλικού έχουμε, αυτό όμως δε σημαίνει 
ότι για τη δημιουργική χρήση των ήχων που συναντάμε και συλλέγουμε είναι απαραίτητη μια 
ευλαβική ακρόαση ή μια εξαντλητική οργάνωσή τους. 

Φροντίζω να ηχογραφώ πράγματα που με ενδιαφέρουν, ώστε να μπορώ να δουλέψω πολλές 
ώρες ευχάριστα μαζί τους. Σχεδόν κανένας ήχος δε θα θεωρηθεί εξ’ ορισμού σκουπίδι. Ακόμα 
και θόρυβοι μικροφώνου ή τεχνικά σφάλματα μπορεί να έχουν πολύ ενδιαφέρον σαν υλικό. 
Για λόγους οικονομίας τείνω ίσως να πετάω κομμάτια ηχογράφησης που θεωρώ πως δε μου 
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χρειάζονται, τα αρχεία ήχου όμως δεν πιάνουν τόσο πολύ χώρο. Ο πραγματικός χρόνος της 
ηχογράφησης δεν έχει τόση σημασία, όση έχει ο χρόνος που τελικά θα αφιερώσω στο ηχητικό 
υλικό και η αξία του κάθε ηχογραφήματος θα φανεί στην πορεία της δουλειάς. Μια αξιολόγηση 
του υλικού πριν από την δημιουργική εμπλοκή μαζί του φαίνεται ίσως χρήσιμη, προτιμώ όμως 
να μην την επιδιώκω αν δεν προκύπτει αυτόματα και αβίαστα. Κάποια συνθετική πρόθεση πίσω 
από μια ηχογράφηση σίγουρα δίνει ένα πλαίσιο αξιολόγησης, αυτό όμως δε θα με εμποδίσει να 
αναγνωρίσω κάτι ενδιαφέρον, πέρα από την αρχική σκέψη.

Με παρόμοια λογική προσεγγίζω το δίλημμα της απομόνωσης ηχητικών αντικειμένων. Δε θεωρώ 
αναγκαίο να διαχωρίσω και να καταλογογραφήσω κάθε αναγνωρίσιμο ήχο με βάση τα φασματικά 
του χαρακτηριστικά, πριν καταλάβω τι ακριβώς θέλω να κάνω. Συνήθως κρατάω τα αρχεία των 
ηχογραφήσεων ολόκληρα και άκοπα, με τίτλους που με βοηθούν να θυμηθώ τι και πότε. Αφού 
απλώσω κάποια ηχογραφήματα στο περιβάλλον του μοντάζ, τότε θα απομονώσω μεμονωμένα 
ηχητικά αντικείμενα και ακολουθίες σε μικρά ή μεγάλα κομμάτια, για περαιτέρω επεξεργασία. 
Πολλές φορές η αλληλουχία ηχητικών γεγονότων που έχει καταγραφεί είναι πολύ ενδιαφέρουσα 
και χρήσιμη συνθετικά, γι’ αυτό λοιπόν δε βιάζομαι να την διασπάσω. Η ηχογράφηση στην πόλη 
είναι γεμάτη με μικρές υπέροχες εκπλήξεις και συμπτώσεις που θέλω να διατηρώ σαν φράσεις, 
ενώ κομματιάζω το υλικό. 

4.2. Ήχος και θέμα, ανάγκες και τεχνικές

Συνθέτοντας με ήχο πάντα διαβλέπω, αναγνωρίζω, υιοθετώ ή υπηρετώ ένα θέμα, πιθανά τοπικό, 
θέμα εργασίας. Ο ίδιος ο ήχος μπορεί να οδηγεί σε μια θεματική κατεύθυνση και πολύ συχνά 
ενθαρρύνει συνθετικές ή τεχνικές προσεγγίσεις και πρακτικές, το τι θα κάνω όμως με τους ήχους 
που μάζεψα είναι δική μου απόφαση τελικά. Ακούγοντας και ακολουθώντας τους ήχους μπορώ να 
διαλέξω μέρη τους που δουλεύουν καλύτερα μαζί, σύμφωνα με ένα συνθετικό σχέδιο. Το σχέδιο 
αυτό ίσως ξεπηδά από αυτούς, μπορεί όμως και να προϋπάρχει περιμένοντας το κατάλληλο υλικό 
για να πάρει μορφή. Κάθε έργο τελικά διαπραγματεύεται ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται 
με κάποια φιλοσοφική, τεχνική, ηχητική, δομική ή άλλη ιδέα. Το θέμα αυτό οδηγεί κατά τη λήψη 
αποφάσεων για την ενσωμάτωση των στοιχείων σε μια ολότητα. 

Πλάθω λοιπόν το ηχητικό υλικό για να υπηρετήσω ανάγκες αισθητικής ή τεχνικής φύσης 
μέσα στη σύνθεση. Αυτό γίνεται με μια μεγάλη παλέτα από τεχνικές που κυμαίνονται από το 
απλό κόψιμο, μέχρι το ριζικό μετασχηματισμό. Κάποιες φορές, χρησιμοποιώ ηχογραφήματα 
με λίγη ή και καθόλου επεξεργασία, διαμορφώνοντας τη σύνθεση αποκλειστικά με κοψίματα, 
παραθέσεις και μίξη, παίζοντας με συμπαραδηλώσεις και τοπικά εμφανιζόμενα στοιχεία μουσικής 
αφήγησης. Άλλοτε, βλέπω το ηχογράφημα σαν πλαστικό μέσο το οποίο μπορώ να μεταβάλλω 
κατά βούληση. Επεξεργάζομαι, μιμούμαι ή ανασυνθέτω ηχογραφημένα ηχητικά αντικείμενα και 
δημιουργώ περισσότερο ηχητικό υλικό από έναν ήχο ή από συνδυασμό περισσότερων. Η σύνθεση 
προχωράει με μοντάζ, μίξη και χρονικά μεταβαλλόμενες επεξεργασίες ηχητικών αντικειμένων και 
φράσεων, τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες χρονικές κλίμακες. Αφιερώνω μεγάλη προσοχή 
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στη λεπτομέρεια της ροής του ήχου, με επανειλημμένες ακροάσεις σημείων, φράσεων ή μερών 
και πολλαπλές ταυτόχρονες ρυθμίσεις. Ίσως να φανεί παράξενο, αλλά είναι τελικά πιο εύκολο να 
ακούς το ίδιο σημείο ξανά και ξανά για να πετύχεις ένα απαιτητικό cross-fade, για παράδειγμα, από 
το να ακούς μια σύνθεση από την αρχή, για να κρίνεις τη διάρκεια μιας παύσης κάπου στη μέση 
της. Ακροάσεις σε διάφορα μέσα και με διάφορους ανθρώπους συχνά βοηθούν την ολοκλήρωση 
ενός έργου, όπως βοηθά και η αποχή από το συγκεκριμένο υλικό για κάποιο διάστημα. 

Το κομμάτι The Door Study (2002) ανήκει σε μια σειρά έργων με πολύ αυστηρούς όρους αναφορικά 
με το αρχικό υλικό, όλοι οι ήχοι στο έργο προέρχονται από τον θόρυβο μιας πόρτας. Δουλεύοντας 
με μία μόνο σύντομη ηχογράφηση έχω την ευκαιρία να παράγω μια μεγάλη γκάμα ήχων από μια 
περιορισμένη πηγή, ερευνώντας συστηματικά τεχνικές επεξεργασίας και δομικές προσεγγίσεις. 
Τα Suvenires (2003), Introspective (2006), και Transference (2010) είναι χαρακτηριστικά δείγματα 
αυτής της λογικής. Άλλοτε επιλέγω ηχητικό υλικό ελεύθερα και με κάποια θεματική αφορμή 
ενσωματώνω πολλούς και διαφορετικούς ήχους σε ένα οργανικό μουσικό σύνολο. Τα έργα 
The Way In (1998), The Maze (1999), Chaotic Lucidity (2000) και Rites of Passage (2002) είναι 
χαρακτηριστικά παραδείγματα μιας τέτοιας προσέγγισης του υλικού.

5. Σύνθεση, σχέσεις και ισορροπίες, αυτοσχεδιασμός

Τα έργα μου χρησιμοποιούν τη γλώσσα της ηλεκτροακουστικής μουσικής σε ένα ακουσματικό 
πλαίσιο, με την έννοια πως η σχέση ανάμεσα στους ήχους και σε αυτό που πιθανόν 
αντιλαμβανόμαστε σαν πηγή και αιτία τους διαμορφώνεται συνεχώς μέσα στο έργο, ως μέρος της 
μουσικής δράσης. Η ηχητική δράση παραπέμπει τον ακροατή σε γενεσιουργές διαδικασίες, που 
ενδέχεται να έχουν σχέση με την προέλευση των ήχων, πιο συχνά όμως οι διαδικασίες αυτές δεν 
έχουν καμία σχέση με ότι παρήγαγε τους ήχους πραγματικά. Ακόμα και οι πιο αναγνωρίσιμοι ήχοι 
μπορεί να εντάσσονται σε αφηρημένα πλαίσια, όπου οι εξελισσόμενες φασματικές μορφολογίες 
δημιουργούν αντιστικτικές σχέσεις με μια ροή από υποβαλλόμενους συνειρμούς, σαν μελωδίες 
και αρμονίες από ηχητικά τοπία (Wishart 1998: 139). Από την άλλη, μεμονωμένα ηχητικά 
αντικείμενα μπορεί να θεωρηθούν αφηρημένα, ο τρόπος όμως με τον οποίο παρουσιάζονται 
και αλληλοσυνδέονται καταφέρνει να δημιουργήσει έναν οργανικό, σχεδόν απτό κόσμο. 
Εμφανίζονται, περνούν από διάφορες ιδιοσυγκρατικές αλλαγές ακολουθώντας αναγνωρίσιμες 
ενεργειακές τροχιές, μεταμορφώνονται επιδεικτικά ή κεκαλυμμένα σε κάτι άλλο αλληλεπιδρώντας 
με το περιβάλλον τους και ποικιλοτρόπως εξαφανίζονται. Με τον τρόπο αυτό στήνω μια σκηνή 
για τη φαντασία και τους συνειρμούς που συνοδεύουν και εμπλουτίζουν τα αναδυόμενα πρότυπα 
ηχητικής αντίληψης. Πρόκειται για μουσική βασισμένη στην αλληλεπίδραση ανάμεσα σε υφές 
και κινήσεις, τάσεις και ηχητικές σημαντικές, συντονισμούς και εκπλήξεις. Τα ηχογραφημένα 
ηχοτοπία της πόλης ασκούν μια ιδιαίτερη δύναμη στον ακροατή και ακόμα μεγαλύτερη είναι 
η δύναμη που ασκούν διάφορες διαδικασίες μετασχηματισμού τους, διακριτικές ή δραματικές, 
προοδευτικές ή απότομες, σκιαγραφώντας στο μυαλό κάποιο είδος ιδιοσυγκρατικού ονειροτοπίου 
που εξελίσσεται και σταδιακά αποκρυπτογραφείται, ταλαντευόμενο από το γνωστό στο άγνωστο 
μέσω της φαντασίας. 
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Η σύνδεση με κάτι έξω-μουσικό, κάποιο πράγμα ή συμπεριφορά του πραγματικού κόσμου, αν και 
γενικά αναπόφευκτη και τις περισσότερες φορές ευπρόσδεκτη, θα είναι πολυεπίπεδη, υποκειμενική, 
ασταθής και φευγαλέα. Καθώς τα στυλιζαρισμένα ηχητικά είδωλα συμμετέχουν δυναμικά μέσα 
στη ροή του ήχου, σχηματίζουν έναν μουσικό κόσμο με τονικές, ρυθμικές, ηχοχρωματικές και 
χωρικές μορφές. Τα έργα δεν απαιτούν μια δεδομένη προγραμματική ή αφηγηματική ερμηνεία 
για την αισθητική τους λειτουργία και προτείνονται σαν αφηρημένα μουσικά-ηχητικά ποιήματα 
με χαρακτηριστικά όπως διακριτά μέρη, μεταβαλλόμενες δυναμικές και πυκνότητες, διάλογοι 
ανάμεσα σε στικτά, μοτιβικά και συνεχή ηχητικά στοιχεία, τονικά ύψη και θόρυβο, επανάληψη και 
παραλλαγή, αντίστιξη, κομβικά σημεία κλπ. 

Τα στοιχεία του ήχου της πόλης τροφοδοτούν μια πολυμορφία ηχητικών συμπεριφορών στα 
έργα μου, όπου είτε σαν αλληλοσυνδεόμενα σύμβολα και ηχητικές μεταφορές, είτε σαν 
αντιστικτικές τροχιές τάσεων και μετα-εικόνων, καλούν τον ακροατή να αφεθεί στον ήχο 
και τα οργανικά συνδεδεμένα μουσικά του μορφώματα. Μπορούμε να δούμε την ομορφιά 
σαν μια ισχυρή οργανική μονάδα, όπως και η φύση (Ραφαηλίδης, 1992: 25; Schiller, 1794). 
Με όρους αισθητικής, το όλο διατηρεί την κυριότητά του πάνω από τα μέρη και οι διαφορές 
διαβρώνονται σε συμπληρωματικότητες. Αυτή η ιδέα μπορεί να εκφραστεί σαν μια γενίκευση 
της έννοιας της αντίστιξης, “... μια οικονομία που ενσωματώνει ελεύθερες και αυτόνομες μορφές 
μέσα σε μια ολότητα, μέσω της δύναμης της καλλιτεχνικής οργάνωσης” (Adorno, 1978: 140). Η 
ποικιλία ερεθισμάτων στο σημερινό αστικό πολιτισμό είναι τεράστια, με έντονες αντιθέσεις και 
αλληλοεπιδράσεις. Το αυτόνομο εκφράζεται μέσα σε ένα μικρο-σύμπαν από μετακινούμενα όρια 
και καθώς οι διαχωριστικές γραμμές αλλάζουν, στοιχεία και σύνολα αλληλοδιαμορφώνονται. Το 
γενικό θέμα, που προκύπτει για μένα από αυτές τις σκέψεις και εκφράζεται με διάφορους τρόπους 
στη συνθετική μου δουλειά, είναι οι σχέσεις: ανάμεσα στο όλο και τα μέρη του, ανάμεσα σε 
συμπεριφορές και συνθήκες, ανάμεσα σε ανθρώπους και μορφές τέχνης. Μια διαρκής σπουδή 
πάνω στην ενότητα και το μετασχηματισμό, πάνω στη συγχώνευση και τη διαλεκτική. 

Παράλληλα με το μαξιμαλιστικό καλειδοσκόπιο του συνθέτη/ηχοσυλλέκτη, η ηχογράφηση 
της πόλης τροφοδοτεί για μένα ένα ενδιαφέρον για τεχνικές σύνθεσης και σχεδιασμού ήχου, 
με επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και αυτοσχεδιασμό. Εμπνευσμένος από τους ήχους της 
πόλης και τη σύγχρονη μουσική παράδοση, κατασκευάζω συσκευές και προγράμματα σαν άλλα 
‘όργανα θορύβου’, που μου επιτρέπουν να παράγω και να χειρίζομαι μια ποικιλία από ήχους, 
τόσο στο στούντιο, όσο και στη σκηνή. Με τα όργανα αυτά, μπορώ να πλάθω ήχο μέσα στην 
πηγαία δημιουργικότητα του αυτοσχεδιασμού ή ακολουθώντας τις οδηγίες μιας παρτιτούρας. 
Τα χρησιμοποιώ σε έργα όπως τα Power Toy Fantasy (2015) και The Sonic Alchemist (2016), 
σε προσωπικές παρουσιάσεις ζωντανής ηλεκτροακουστικής μουσικής ή παίζοντας με άλλους 
μουσικούς, όπως στο σύνολο δομημένου αυτοσχεδιασμού RSLG Quartet (2013- ). Ήχοι της 
πόλης και μέθοδοι για τον πηγαίο χειρισμό τους βρίσκουν επίσης τη θέση τους σε άλλα μουσικά 
ιδιώματα που κατά καιρούς υπηρετώ, όπως Dub, Drum and Bass, Electro Folk κ.λπ. Δεν ξέρω που 
θα με οδηγήσουν τελικά οι μουσικές μου αναζητήσεις, ούτε και για πόσο καιρό ακόμα θα ζω σε 
μεγάλη πόλη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το ηχοτοπίο της μεγαλούπολης θα συνεχίσει να παίζει 
το δικό του καθοριστικό ρόλο σαν παράγοντας διαμόρφωσης μουσικής αντίληψης και πράξης.
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Περίληψη

H ηχητική σύνθεση “Ηχοτοπίο της τοποθεσίας Αγιοφάραγγο Κρήτης” θέλει να μεταδώσει την 
ακουστική εμπειρία και να αναδείξει την ακουστική οικολογία του εν λόγω τόπου. Η σύνθεση 
είναι δομημένη με τη συνάρθρωση ηχητικών σκηνών προερχόμενες από πολλαπλές επιτόπιες 
ηχογραφήσεις. Σε αυτή παρουσιάζονται στιγμιότυπα από τη μεταμόρφωση του ηχοτοπίου, κατά 
την μετάβαση των διαστημάτων της ημέρας σε διάρκεια 24 ωρών. Κατά την τελική συνάρθρωση 
επιλέχθηκαν ηχογραφήσεις όπου ακούγονται καθαρά πολλά από τα χαρακτηριστικά στοιχεία 
του τόπου που κατά τη γνώμη μας παρουσιάζουν μια ηχητική πληρότητα, χαρακτηρίζονται από 
ζωντάνια και παρέχουν μια παραστατική ηχητική εικόνα με διαφορετικά επίπεδα βάθους πεδίου, 
έχουν δηλαδή κάποια ατμόσφαιρα.

Στο άρθρο παρουσιάζεται η θεωρητική προσέγγιση και η πρακτική που ακολουθήθηκε για την 
ηχητική αποτύπωση του ηχοτοπίου του Αγιοφάραγγου και η οποία περιλαμβάνει: ολιγοήμερες 
επισκέψεις και διαμονή, επιτόπια προσωπική εμπειρία και παρατήρηση, επισήμανση και καθορισμό 
των περιοχών που είναι ενδεικτικές ως προς την ακουστική οικολογία της περιοχής, πολλαπλές 
ηχογραφήσεις, ενδελεχείς ακροάσεις και ταξινόμηση του ηχητικού υλικού, αναγνώριση 
των καλεσμάτων και αναγνώριση των ειδών, επιλογή των επιφανέστερων αποσπασμάτων, 
συνάρθρωση-μοντάζ, μίξη και την τελική σύνθεση.

Λέξεις Κλειδιά

Ηχοτοπίο, ηχητική σύνθεση, ηλεκτροακουστική μουσική.

Παύλος Κουγιουμτζίδης
Τμήμα Μηχανικών Μουσικής 
Τεχνολογίας & Ακουστικής,
ΤΕΙ Κρήτης
kougpav@hotmail.com
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1. Εισαγωγή: Ηχοτοπίο και η Ηχητική Σύνθεση

Η έννοια του ηχοτοπίου (soundscape) έχει εισαχθεί από τον συνθέτη και θεωρητικό R. Murray 
Schafer και αναπτύχθηκε περαιτέρω στο πλαίσιο της ακουστικής οικολογίας. Ο όρος ηχοτοπίο 
αναφέρεται συγκεκριμένα σε «ένα περιβάλλον ήχου (ή ηχητικό περιβάλλον) με έμφαση στον 
τρόπο πρόσληψης και κατανόησής του από το άτομο ή το κοινωνικό σύνολο. Με αυτή την έννοια 
[το ηχοτοπίο] εξαρτάται από τη σχέση του ατόμου με αυτό το περιβάλλον» (Schafer, 1977). Με 
την προσέγγιση αυτή το ηχοτοπίο καθορίζεται από την ειδική σχέση του ατόμου/κοινότητας με 
κάθε συγκεκριμένο περιβάλλον. Η σχέση αυτή διαμεσολαβείται κάθε στιγμή από τον πολιτισμό ο 
οποίος τη νοηματοδοτεί και καθορίζει τις προκείμενες της ακρόασης και της ακουστικής πρόσληψης 
του περιβάλλοντος.

Το κάθε ηχοτοπίο συγκροτείται είτε τη στιγμή της πρόσληψης του, σε περίπτωση που αφορά ένα 
περιβάλλοντα τόπο, είτε τη στιγμή της δημιουργίας του, σε περίπτωση που αφορά μια τεχνητή 
ηχητική παραγωγή. O Schafer συμπληρώνει στον ορισμό του ηχοτοπίου ότι «μπορεί να αναφέρεται 
σε πραγματικά περιβάλλοντα ή και «αφηρημένες» κατασκευές, όπως μια μουσική σύνθεση ή 
ένα montage μαγνητοταινιών, ιδιαίτερα όταν αυτά νοούνται ως τεχνητός χώρος». Η δημιουργία 
ηχοτοπίων πραγματοποιείται κυρίως με χρήση ηλεκτροακουστικών μέσων. Η δημιουργία 
συνθέσεων ηχοτοπίου ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 στο πλαίσιο του World Sound-
scape Project στο Simon Fraser University, στον Καναδά. Οι συνθέσεις εκείνες λειτουργούσαν 
ως ηχητικά ντοκιμαντέρ. Έκαναν χρήση ηχογραφήσεων που αφορούσαν την καταγραφή και 
διάσωση του ηχητικού περιβάλλοντος και αποσκοπούσαν στην ευαισθητοποίηση, την ανάδειξη 
και τη διάσωσης του. 

Ο Barry Truax (2002) αναφέρει ότι οι προσεγγίσεις σε αυτό το είδος ηχητικής τέχνης μπορεί 
να περιλαμβάνουν ένα εύρος προσεγγίσεων, από ρεαλιστικές αναπαραστάσεις ηχητικών 
περιβαλλόντων μέχρι πολύ αφηρημένες ηχητικές μεταμορφώσεις. Οι αρχές της σύνθεσης 
μουσικής ηχοτοπίων κατά τον Τruax (2000) προϋποθέτουν ότι: διατηρείται η δυνατότητα 
αναγνώρισης του ηχητικού υλικού, ενισχύεται και παροτρύνεται η γνώση του ακροατή σχετικά με 
τον περιβαλλοντολογικό και ψυχολογικό περιεχόμενο του ηχοτοπίου, ο/η συνθέτη/ις επιτρέπει 
η δική του/της πρόσληψη του συγκεκριμένου περιβάλλοντος να επηρεάσει τη σύνθεση σε κάθε 
επίπεδο. Ιδανικά το έργο αυξάνει την κατανόηση για τον κόσμο, και η επίδραση του εκτείνεται 
και στις καθημερινές μας συνήθειες. Ο πραγματικός στόχος αυτών των συνθέσεων, σύμφωνα 
με τον Barry Truax, είναι ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης του ακροατή με το περιβάλλον σε 
μια εξισορροπημένη οικολογική σχέση. Συμπληρώνοντας την προσέγγιση αυτή, η Westerkamp 
(1996, 2000) θεωρεί ότι η σύνθεση ηχοτοπίου μπορεί να εμπεριέχει οποιονδήποτε συνδυασμό και 
βαθμό προσέγγισης αυτούσιων και επεξεργασμένων ηχογραφήσεων αρκεί να γίνεται αναφορά 
και να αναδεικνύεται ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Με τη σειρά του ο Francisco Lopez (2009) 
ασκεί ισχυρή κριτική στις προσεγγίσεις για μια ρεαλιστική αντικειμενική αναπαράσταση του 
ηχοτοπίου καθώς θεωρεί ότι οι επιλογές και οι διαδικασίες τόσο κατά την ηχογράφηση όσο και 
κατά την ηχητική επεξεργασία και σύνθεση επιβάλουν μια προσωπική οπτική του συνθέτη με 
ισχυρές ιδεολογικές και αισθητικές προκείμενες.
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2. Η τοποθεσία Αγιοφάραγγο Κρήτης

Το Αγιοφάραγγο βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης, στα δυτικά Αστερούσια Όρη. Δημιουργήθηκε 
από τις κοίτες δύο ρεμάτων που ξεκινούν το ένα βόρεια-βορειοανατολικά από το Γυαλομονόχωρο 
και το άλλο βορειοανατολικά από την Οδηγήτρια. Τα δύο ρέματα συναντιούνται κοντά στην Αγία 
Κυριακή και αφού ακολουθήσουν μια σχετικά ομαλή διαδρομή εισέρχονται στο Ποροφάραγγο 
απ’ όπου αρχίζει το κυρίως φαράγγι και καταλήγουν στο Λιβυκό πέλαγος όπου απλώνεται μια 
μικρή βοτσαλένια παραλία. Το όνομα του οφείλεται στο γεγονός ότι η τοποθεσία αποτέλεσε ένα 
από τα πρώτα κέντρα ασκητικού βίου όχι μόνο της περιοχής αλλά και ολόκληρης της Κρήτης, από 
τα πρώτα κιόλας χριστιανικά χρόνια. 

Το φαράγγι έχει συνολικό μήκος 1400 μ. εκ των οποίων τα τελευταία 100 μ. βρίσκονται ουσιαστικά 
μέσα στη θάλασσα, μιας και το φαράγγι σβήνει, θα λέγαμε, μέσα σε αυτήν. Το πλάτος της κοίτης 
του φαραγγιού είναι κατά μέσο ορό 50 μ.. Στη μεγαλύτερη διαδρομή του φαραγγιού υψώνονται 
δεξιά και αριστερά τεράστιοι κάθετοι βράχοι στους οποίους υπάρχουν πολλές σπηλιές. Στα 400 μ. 
από την ακτή σχηματίζεται μια «πλατεία» όπου από τη δυτική πλευρά ορθώνονται ψηλά κάθετα 
βράχια, ενώ από την ανατολική καταλήγουν πλαγιές λόφων μέχρι την τοποθεσία Καλοί Λιμένες. 
Η κοίτη διαρρέεται από σπάνιους εποχιακούς χείμαρρους ελαχίστης θα λέγαμε ροής καθώς η 
μόνιμη ροή των υδάτων γίνεται υπόγεια.

Εικόνα 1.

2.1. Χλωρίδα και Πανίδα

Η κυρίως βλάστηση, δηλαδή η βλάστηση που καλύπτει τον μεγαλύτερο όγκο πέρα από τα 
διαφορά εποχιακά βότανα, θρούμπι, λάβδανο και θυμάρι, αποτελείται από αγριελιές, χαρουπιές, 
λυγαριές και πικροδάφνες. Αυτή η χλωρίδα, πέραν της εποχιακής ανθοφορίας και καρποφορίας, 
έχει το γενικό χαρακτηριστικό ότι διατηρεί τα φύλλα της καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
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Το Αγιοφάραγγο έχει χαρακτηριστεί ως καταφύγιο άγριας ζωής. Η άγρια πανίδα αποτελείται 
κυρίως από πτηνά. Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά από αυτά τα πτηνά, αν και είναι μεταναστευτικά 
είδη, διαχειμάζουν στη συγκεκριμένη τοποθεσία και στην ευρύτερη περιοχή των Αστερουσίων. 
Μεταναστευτικά πουλιά όπως τα πετροχελίδονα κάνουν αισθητή την παρουσία τους και διαμένουν 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στην περιοχή φιλοξενούνται και μεγαλύτερα πτηνά, όρνια, όπως 
η σκάρα και οι κόρακες, καθώς και πιο μικρόσωμα αρπακτικά όπως γεράκια (βραχοκιρκίνεζα). 
Μικρόσωμα πουλάκια όπως καρδερίνες, κοκκινολαίμηδες, φανέτες, σουσουράδες, αριθμούν 
έναν αρκετά μεγάλο πληθυσμό.

Ο πληθυσμός των θηλαστικών αποτελείται κυρίως από τρωκτικά-ποντίκια και έναν πληθυσμό από 
ζουρίδες (κουνάβια). Στην ευρύτερη περιοχή των Αστερουσίων έχει παρατηρηθεί η παρουσία του 
αρκάλου (ασβού). Στο Αγιοφάραγγο φιλοξενούνται κάποια είδη κουκουβάγιας με επιφανέστερο 
αυτό του γκιώνη. Κάποια από τα πουλιά μεσαίου μεγέθους με μόνιμη παρουσία καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους είναι τα περιστέρια, τα κοτσύφια και οι πέρδικες. 

Υπάρχουν όμως και άλλοι πληθυσμοί που διαμορφώνουν αισθητά το ηχοτοπίο, αυτοί των 
εντόμων, με παρουσία τόσο τις ώρες της ημέρας (τζίτζικες, ακρίδες, μέλισσες) όσο και το απόγευμα 
και βράδυ (τριζόνια).

Το Αγιοφάραγγο, είναι ένας μεγάλος βοσκότοπος όπου φιλοξενείται ένας σεβαστός πληθυσμός 
κατσικιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Παλιότερα στην περιοχή υπήρχαν τα λεγόμενα χειμαδιά, 
οι τόποι δηλαδή όπου ξεχειμωνιάζανε τα ζώα όταν τα κατεβάζανε από το βουνό οι βοσκοί. Στις 
μέρες μας εντυπωσιακά λέρια κοσμούν τις απόκρημνες βραχοπλαγιές τους χειμερινούς μήνες ενώ 
φουριάρικα (άγρια-ελεύθερα) κατσίκια διαμένουν όλο τον χρόνο.

3. Στάδια Δημιουργίας της Ηχητικής Σύνθεσης

Η διαδικασία δημιουργίας της ηχητικής σύνθεσης βασίσθηκε αρχικά σε επιτόπια προσωπική 
εμπειρία και παρατήρηση, με επισκέψεις και κατασκήνωση λίγων ημερών σε διαφορετικές εποχές. 
Κατά τη διαμονή μας στο φαράγγι περιδιαβήκαμε διάφορα σημεία του, σε διάφορες στιγμές της 
ημέρας, προκειμένου να αποκτήσουμε μια βιωματική εμπειρία του ηχοτοπίου, προκειμένου να 
διακρίνουμε τους επιφανέστερους συντελεστές που κατά τη γνώμη μας συνθέτουν την ηχητική 
παρουσία του συγκεκριμένου τοπίου. 

Στη συνέχεια, σε επόμενη επίσκεψη, έγινε μια σειρά από ηχογραφήσεις σε επιλεγμένες περιοχές 
και χρονικά διαστήματα της ημέρας με βάση τις παρατηρήσεις της πρώτης επίσκεψης. Τα σημεία 
αυτά, συναρτήσει του ημερήσιου κύκλου και της μορφολογίας του φαραγγιού, είναι ενδεικτικά 
κατ’ εμάς ως προς την ακουστική οικολογία της περιοχής.

Για την επιλογή του τελικού ηχητικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε στην ηχητική σύνθεση 
έγιναν ενδελεχείς ακροάσεις, κατηγοριοποίηση και αρχειοθέτηση. Μέσω των ηχογραφήσεων 
καταγράφηκαν τα ηχητικά καλέσματα και αναγνωρίσθηκαν 21 διαφορετικά είδη. Ακολούθησε η 
συνάρθρωση-μοντάζ και η τελική μίξη των επιλεγμένων αποσπασμάτων. 
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3.1. Επιτόπια Παρατήρηση του Ηχοτοπίου

Η παρατήρηση του τοπίου έγινε σε βάθος 15 μηνών. Από το 2011 μέχρι το 2013, πραγματοποιήθηκαν 
επισκέψεις και διαμονή λίγων ημέρων σε διαφορετικές περιόδους. Σκοπός ήταν η άμεση βιωματική 
παρατήρηση του τοπίου κατά τη διάρκεια του κύκλου των τεσσάρων εποχών, μιας και τα ηχητικά 
χαρακτηριστικά του μεταβάλλονται αισθητά, παράλληλα με την αλλαγή των εποχών. Ζητούμενο 
ήταν οι επισκέψεις να είναι τακτικές ώστε να καλύψουν όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα τη 
μετάβαση των εποχών κάτι που σε γενικές γραμμές τηρήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία 
μετάβασης και πρόσβασης. Οι περίοδοι που διεξήχθη η επιτόπια παρατήρηση ήταν οι εξής: 
Δεκέμβρης 2011, Μάης 2012, Ιούλης 2012, Σεπτέμβρης 2012, Νοέμβρης 2012 και Γενάρης 2013.

Οι διαφορές από εποχή σε εποχή είναι αρκετές και αισθητές, αφορούν όμως κυρίως την πανίδα 
και την ανθρώπινη εκμετάλλευση και επισκεψιμότητα στην τοποθεσία. Εξαρτώνται δε κυρίως 
από τις καιρικές συνθήκες και από τις δραστηριότητες της πανίδας κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
Επιπρόσθετα, η εναλλαγή των κλιματικών συνθήκων επηρεάζει κατά πολύ τις συνήθειες της 
πανίδας. Για παράδειγμα, μικρόσωμα πουλάκια δεν κάνουν αισθητή την παρουσία τους κατά 
τις πρώτες πρωινές ώρες αν ο καιρός πρόκειται να είναι βροχερός και γενικά κακός. Μέρες με 
τοπικές νεφώσεις και σποραδικές βροχές, τα κοράκια κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Κάποια 
έντομα, όπως οι ακρίδες, αντιδρούν ακαριαία στην απευθείας έκθεση τους στο φως του ήλιου 
με την παραγωγή συγκεκριμένων ήχων. Είναι πολύ παραστατική η ηχητική εικόνα αυτού του 
φαινόμενου, μιας και μόνο με την ακρόαση των εντόμων μπορείς να αντιληφθείς την παρουσία 
των σύννεφων να καλύπτουν τις ακτίνες του ήλιου.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, όπου οι άνεμοι είναι 
μεγαλύτερης συχνότητας, το θρόισμα δέντρων και θάμνων, όπως και η φουρτουνιασμένη 
θάλασσα, υπερκαλύπτουν ηχητικά το τοπίο.

Όσον αφορά τα έντομα, τους μήνες του χειμώνα, σε αντίθεση με αυτούς της άνοιξης, του 
καλοκαιριού και του φθινοπώρου, όταν η θερμοκρασίες πέφτουν δηλαδή, η παρουσία τους 
δεν είναι αισθητή. Στα μεσημέρια των θερινών μηνών, τα τζιτζίκια καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό 
άλλους φυσικούς ήχους. 

Τα χελιδόνια που διαχειμάζουν στο μέρος, όπως και άλλα πτηνά, από τις αρχές της άνοιξης, Μάρτιο 
προς Απρίλιο, μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού, Αύγουστο προς Σεπτέμβριο, προσδίδουν μια 
σημαντική ηχητική διαφορά. Το κάλεσμά τους διαφέρει αισθητά ανάλογα με τη βιολογική τους 
δραστηριότητα, αναπαραγωγική περίοδο, υπεράσπιση επικρατειών, δραστηριότητες οι οποίες 
συμβαίνουν συγκεκριμένους μήνες του χρόνου, κυρίως την άνοιξη. 

Μια ακόμη σημαντική διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στις εποχές, αφορά τα εκτρεφόμενα 
ζώα, τα κατσίκια. Κατά τους χειμερινούς και εαρινούς μήνες, όπου αυτά αναπαράγονται και το 
παραγόμενο γάλα τους χρίζει εκμετάλλευσης από τους βοσκούς, σταβλίζονται συστηματικά 
επί καθημερινής βάσης. Κατ’ αυτήν τη συνθήκη και δεδομένου ότι η διάρκεια της ημέρας είναι 
πολύ μικρότερη συγκριτικά με τους θερινούς μήνες, η παρουσία τους στο φαράγγι είναι σχετικά 
περιορισμένη. 
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Εξωτερικοί παράγοντες, όπως η ανθρώπινη παρουσία, διαταράσσουν κατά πολύ την ηχητική 
κατάσταση της τοποθεσίας. Η εν λόγω τοποθεσία, είναι ένα από τα μεγαλύτερα αναρριχητικά 
πεδία της Κρήτης και σημαντικός πόλος έλξης κατασκηνωτών. Έτσι υπάρχουν περίοδοι που η 
ανθρώπινη παρουσία επιβάλλεται όλων των προαναφερθέντων, κυρίως κατά τους ανοιξιάτικους 
και θερινούς μήνες.

3.2. Ηχογράφηση

Για τον εντοπισμό των σημείων ηχογράφησης βασιστήκαμε στην προσωπική μας παρατήρηση. 
Κατά την διαμονή μας στο φαράγγι διακρίναμε ακουστικά τις επιφανέστερες ηχητικές πηγές που 
συνθέτουν το συγκεκριμένο ηχοτοπίο. Αυτές τις ηχητικές πηγές τις ταξινομήσαμε τόσο χωρικά 
όσο και χρονικά. Χωρικά, τις ηχητικές πηγές τις χωρίσαμε σε δυο βασικές κατηγορίες: α) ήχοι 
που προέρχονται από τη χλωρίδα (φύλλωμα θάμνων-δέντρων, τριξίματα κλαδιών,  άνεμος 
και  θάλασσα) οι οποίοι έχουν μια στατική χωροθεσία και β) ήχοι που προέρχονται από την 
πανίδα (π.χ. κατσίκια-λέρια, ήχοι πτηνών και εντόμων), και οι οποίοι παρουσιάζουν μια κινητική 
συμπεριφορά. Χρονικά χωρίσαμε τις πηγές ανάλογα σε πιο διάστημα της ημέρας απαντώνται: α) 
σε αυτές που ηχούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, και β) σε αυτές που ηχούν κατά τη διάρκεια της 
νύχτας. 

3.2.1. Περίοδοι ηχογράφησης

Το ζητούμενο ήταν η ηχητική καταγραφή των επιφανέστερων ήχων της τοποθεσίας, στον κύκλο 
μιας ημέρας. Μια πρώτη προσέγγιση ήταν να πραγματοποιηθούν εικοσιτετράωρες ηχογραφήσεις 
σε συγκεκριμένα σημεία χωρίς διακοπές. Αυτή η τακτική όμως δεν ήταν εφικτή λόγω των τεχνικών 
περιορισμών του συστήματος ηχητικής καταγραφής. Καταφύγαμε στην επιλογή πολλαπλών 
ηχογραφήσεων σε καθορισμένες χρονικές περιόδους. Έπρεπε λοιπόν να ορισθούν κάποιες 
ώρες που παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον, ως προς την ηχογράφηση, κάποιες ώρες ηχητικού 
ενδιαφέροντος ή ηχητικής αιχμής θα λέγαμε. 

Την εποχή που πραγματοποιήσαμε τις ηχογραφήσεις, η ανατολή του ήλιου είναι 06:00-07:00 
το πρωί και η δύση 17:00-18:00 το απόγευμα. Οι περίοδοι ηχογράφησης ορίσθηκαν με βάση 
τη δραστηριότητα της πανίδας. Πιο συγκεκριμένα, κατά τις ώρες της ανατολής και της δύσης 
του ηλίου, παρατηρήθηκε αυξημένη κινητικότητα των πτηνών, που είτε αφήναν τις φωλιές είτε 
επέστρεφαν σε αυτές. Ο ήλιος βλέπει την κήτη του φαραγγιού τις ώρες 11:00-15:00, και τις ώρες 
αυτές έχουμε παρουσία κατσικιών. Τα κατσίκια εισέρχονται στο φαράγγι από τη βορινή πλευρά 
γύρω στις 10:00 το πρωί και αποχωρούν από αυτό με τη δύση του ηλίου. Κατά τη διάρκεια της 
νύχτας την ηχητική εικόνα συνθέτουν κυρίως οι κουκουβάγιες και η χλωρίδα (άμεσα εξαρτώμενη 
από τα καιρικά φαινόμενα). Οι θηρευτές τη νύχτα κινούνται κάτω από μυστικότητα, οπότε δεν 
είναι εύκολος ο εντοπισμός τους ηχητικά. Δυστυχώς, σε αυτή τη διαμονή μας, δεν είχαμε την 
ευκαιρία να ηχογραφήσουμε τους εντυπωσιακούς ήχους των ζουρίδων που τσακώνονται. 
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Μετά από μια πιο λεπτομερή λοιπόν παρατήρηση, χωρίσαμε την ημέρα σε 4 τρίωρα στα οποία και 
πραγματοποιήθηκαν οι ηχογραφήσεις : 05:00-08:00, 09:00-12:00, 17:00-20:00, 22:00-01:00 και 
σε κάποιες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, κυρίως μεσημεριανές : 14:00, 16:00.

3.2.2. Θέσεις ηχογράφησης

Η επιλογή της θέσης ηχογράφησης είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Το κάθε σημείο στο τοπίο είναι 
ξεχωριστό και έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Κάποιο πουλί που φωλιάζει εκεί κοντά, η γειτονική 
βλάστηση, όλα αυτά προσδίδουν στο κάθε σημείο μια μοναδικότητα. Είναι εντελώς διαφορετική 
η προσέγγιση ηχογράφησης στην περίπτωση που θέλουμε να προσδώσουμε μια ολική ηχητική 
αποτύπωση της εικόνας του, το γίγνεσθαι στο συγκεκριμένο τοπίο, από το να ερευνήσουμε 
διεξοδικά τη βιοακουστική του τοπίου αυτού. Για την πρώτη περίπτωση, που είναι και η επιλογή 
την οποία ακολουθήσαμε, θεωρήσαμε πως ένας συνδυασμός σημείων στον χώρο θα μας δώσει 
μια αναφορά σχετικά με τις επιμέρους πηγές, το πως αυτές διαδρούν μεταξύ τους αλλά και το πως 
οι πηγές είναι ενταγμένες μέσα στο περιβάλλον τους. Στη δεύτερη περίπτωση, μιας ηχογράφησης 
ενταγμένης στην πρακτική της βιοακουστικής, θα πρέπει να εστιάσουμε την ηχογράφησή μας 
σε συγκεκριμένα υποκείμενα της πανίδας του τοπίου, μια επιλογή που δεν ακολουθήσαμε. 
Αντίθετα, εμείς θέλαμε να αναδείξουμε τη διαλεκτική σχέση ανάμεσα σε ήχους που εντάσσονται 
στο προσκήνιο (κυρίως της πανίδας) και σε ήχους που εντάσσονται στο παρασκήνιο (κυρίως της 
χλωρίδας, του ανέμου και της θάλασσας). Δεν θέλαμε δηλαδή να απομονώσουμε τους ήχους των 
επιμέρους πηγών προκειμένου να τους καταγράψουμε πιστότερα. Προτιμήσαμε να ηχογραφήσουμε 
τις επιμέρους πηγές ενταγμένες στο περιβάλλον τους προκειμένου να αναδείξουμε τόσο την ολική 
ακουστική του τοπίου όσο και τη διάδραση ανάμεσα στα στοιχεία που το αποτελούν. 

Αναφέραμε νωρίτερα ότι κατηγοριοποιήσαμε τις πηγές ήχου σε στοιχεία της χλωρίδας τα οποία 
έχουν στατική χωροθεσία και σε στοιχεία της πανίδας που είναι κινούμενα. Για τις πηγές ήχου οι 
οποίες έχουν σταθερές θέσεις στο χώρο δεν ήταν δύσκολο να βρούμε σημεία ηχογράφησης. Λύση 
έπρεπε να βρούμε για τις πηγές οι οποίες κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή μιας και ο εξοπλισμός 
θα έμενε σταθερός σε κάποια σημεία. Παρατηρώντας λοιπόν τις συνήθειες τους, εντοπίσαμε κάποια 
σημεία τα οποία επισκέπτονται σίγουρα κατά τη διάρκεια της ημέρας οι πρωταγωνιστές μας. Σημεία 
στα οποία φωλιάζουν και σημεία στα οποία τρέφονται ήταν τα κατάλληλα. Παρατηρήθηκε ότι 
αρκετά από τα είδη που μπορούσαμε να ακούσουμε φωλιάζανε μέσα στους ψηλούς θάμνους. Οι 
ελιές οι οποίες είχαν ακόμα ωριμασμένους καρπούς πάνω στα κλαδιά τους παρείχαν τροφή στα 
κατσίκια και στα πουλάκια τις μεσημεριανές ώρες. Βέβαια κάποια είδη φωλιάζουν σε δυσπρόσιτα 
σημεία πάνω σε βράχια ή και τρέφονται σε περιοχές εκτός του φαραγγιού. Σημαντικό συστατικό 
του τοπίου αποτελεί και η επιβλητική ακουστική του φαραγγιού με την χαρακτηριστική αντήχηση 
του. Το γεγονός ότι δεν θέλαμε να απομονώσουμε τις ηχητικές πηγές για να ανασυνθέσουμε το 
τοπίο, αλλά να καταγράψουμε με μια ολιστική προσέγγιση τα ηχητικά γεγονότα, προϋποθέτει 
κάποιες προσωπικές επιλογές ανάλογα με το πως προσλάβαμε εμείς το τοπίο καθώς και το νόημα 
και την αισθητική που θέλαμε να αναδείξουμε.



4ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ήχος Θόρυβος Περιβάλλον», Μυτιλήνη, 3-6 Νοεμβρίου 2016

255

Χωρίσαμε την τοποθεσία σε κάποιες περιοχές οι οποίες, 
συναρτήσει της ώρας και της μορφολογίας του φαραγγιού 
η οποία έχει καθοριστικό ρόλο στην ακουστική του, μας 
παρέχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που προέκυψαν 
από την παρατήρηση που προηγήθηκε. Οι περιοχές αυτές 
είναι τρεις και διακρίνονται στην εικόνα 2. Η 1η περιοχή, που 
διακρίνεται με πράσινο χρώμα στην εικόνα, καλύπτει τα 2/3 
του φαραγγιού και είναι το βορινό τμήμα του, κατά μήκος 
του οποίου ορθώνονται κάθετα βράχια, και αποτελεί το 
στενό τμήμα του φαραγγιού. Η 2η περιοχή, με μπλε χρώμα, 
καλύπτει το 1/3 του φαραγγιού και είναι το νότιο τμήμα 
του. Σε αυτό το κομμάτι η κοίτη του φαραγγιού ανοίγει 
χαρακτηριστικά και τα απόκρημνα βράχια περιορίζονται 
αισθητά, ενώ στο μεγαλύτερο μήκος, στο εκατέρωθεν της 
κοίτης, καταλήγουν πλαγιές με πιο ομαλές κλήσεις. Η 3η 
περιοχή, που διακρίνεται με κόκκινο χρώμα, καλύπτει την 
παραλία που βρίσκεται στο νότιο πέλαγος του νησιού. Η 
παραλία αυτή έχει μήκος 140 μ. και περιβάλλεται από ψηλά 
απόκρημνα βράχια. Να επισημάνουμε εδώ ότι η βλάστηση 
κατά μήκος του φαραγγιού διατηρεί την ιδία μορφολογία, 
πικροδάφνες και λυγαριές καταμεσής της κοίτης, και 
διάσπαρτες ελιές και χαρουπιές εκατέρωθεν αυτής. 

Εικόνα 2.

3.2.3. Τοποθέτηση Μικροφώνων

Η ηχογράφηση θέλαμε να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην ηχητική αντίληψη που είχαμε 
στο εκάστοτε μέρος, να έχει δηλαδή μια τέτοια ισορροπία σε εντάσεις και σε χροιές, που να 
ανταποκρίνονται στη βιωματική μας πρόσληψη του ηχοτοπίου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
εξοπλισμού ηχογράφησης καθώς επίσης και η θέση των μικροφώνων είναι καθοριστική και 
αποτελεί μέρος των επιλογών προσέγγισης του ηχοτοπίου και της αισθητικής διάστασης που 
θέλαμε να αναδείξουμε. Ιδιαίτερη σημασία έχει η απόσταση από την ηχητική πηγή που θέλαμε να 
καταγράψουμε καθώς και η απόσταση με τις υπόλοιπες πηγές προσκηνίου, αλλά και με το ηχητικό 
υπόβαθρο. Η τοποθέτηση του μικροφώνου αποτελεί μια επιλογή στάθμισης των στοιχείων του 
ηχοτοπίου, δηλαδή αποτελεί στην ουσία μια διαδικασία μίξης ήχων. Επιπλέον, η επιλογή της γωνίας 
του μικροφώνου καταγράφει τα επιμέρους ηχητικά στοιχεία και τους προσδίδει μια επιμέρους 
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χωρική διάσταση, δηλαδή ήδη τοποθετεί το ηχοτοπίο μέσα σε μια στερεοφωνική προοπτική. Μια 
τρίτη παράμετρος αποτελεί η απόσταση του μικροφώνου από το έδαφος καθώς αυτή επιφέρει 
συγκεκριμένη φασματική απόχρωση. Οι ακριβείς θέσεις των μικροφώνων φαίνονται ανά σημείο 
(εικόνα 2), και είναι οι ακόλουθες:

Σημείο 1.1: Στην ανατολική πλευρά υπάρχει μια θολωτή σπηλιά, ύψους περίπου 30 μ. και στη 
δυτική οι δυο γηραιοτερες ελιές της περιοχής 2 μ. μπροστά από έναν κάθετο ψηλό βράχο. Πάνω 
στη μια από αυτές τις ελιές τοποθετήθηκε η συσκευή ηχογράφησης, μέσα σε μια τρύπα κάτω από 
ένα μεγάλο ραγισμένο κλαδί.

Σημείο 1.2: Η συσκευή τοποθετήθηκε σε ύψος 0,8 μ. από το έδαφος πάνω σε μια αυτοσχέδια 
βάση απο κλαδιά στο μέσο της κοίτης. Η κατεύθυνση της συσκευής προσανατολιζόταν νότια, 
παράλληλα με τη διεύθυνση της κοίτης. Σε απόσταση 1 μ. πίσω από τη συσκευή υπήρχαν 
πικροδάφνες, ενώ η υπόλοιπη βλάστηση βρισκόταν σε ακτίνα 4 μ. από αυτήν. 

Σημείο 2.1: Στην ανατολική πλευρά, υπάρχουν δυο αρκετά μεγάλες σε ηλικία ελιές. Πάνω σε 
μια από αυτές τις ελιές τοποθετήθηκε η μηχανή ηχογράφησης σε απόσταση 2 μ. από το έδαφος 
(εικόνα 3). Η κατεύθυνση της συσκευής προσανατολιζόταν βόρια, παράλληλα με τη διεύθυνση 
της κοίτης του φαραγγιού, η οποία περνούσε αριστερά της. 

Σημείο 2.2: Η συσκευή ήταν τοποθετημένη στα 0,6 μ. από το έδαφος. H κατεύθυνση της συσκευής 
βρίσκεται κάθετα στη διεύθυνση της κοίτης, με προσανατολισμό στα δυτικά όπου βρίσκονται 
πολύ ψηλά βράχια με αραιούς θάμνους. Η συσκευή τοποθετήθηκε στα 30 μ. από τα βράχια. 

Σημείο 3.1: Η συσκευή βρίσκεται στα δυτικά της παραλίας 1 μ. από το βράχο, ακριβώς εκεί που 
σκάει το κύμα σε ύψος 1 μ. από το έδαφος. Την κρατάμε στα χέρια μας και η κατεύθυνση της 
συσκευής προσανατολίζεται νοτιοανατολικά έχοντας πρόσωπο στον παφλασμό των κυμάτων.

Σημείο 3.2: Η συσκευή τοποθετήθηκε στα 2 μ. από το βράχο και 8 μ. από το κύμα σε ύψος 
0,8 μ. από το έδαφος πάνω σε μια αυτοσχέδια βάση από κλαδιά. Η κατεύθυνση της συσκευής 
προσανατολίζεται νότια και έχει πρόσωπο στο πέλαγος. 

Σημείο 3.3: Η συσκευή είναι τοποθετημένη πάνω στην αυτοσχέδια βάση στα 0,8 μ. από το έδαφος. 
Το σημείο είναι ανοιχτό, δεν περιβάλλεται από βράχια μιας και βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην 
έξοδο του φαραγγιού και απέχει 15 μ. από το κύμα. Η κατεύθυνση της συσκευής προσανατολίζεται 
νότια και έχει πρόσωπο στο πέλαγος. 

Εικόνα 3.
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3.3. Διαλογή Ηχογραφημάτων, Μίξη, Συνάρθρωση και Σύνθεση του Ηχοτοπίου

Για την τελική σύνθεση του ηχοτοπίου, χρειάστηκε να πραγματοποιήσουμε αρχικά ενδελεχείς 
ακροάσεις των ηχογραφημάτων, στη συνέχεια μια διαλογή του υλικού και μετέπειτα να το 
συναρθρώσουμε στην τελική του μορφή.

Η συνολική διάρκεια του ηχητικού υλικού που καταγράψαμε ήταν 19 ώρες. Για να επιλέξουμε τα 
τελικά ηχογραφήματα που θα χρησιμοποιήσουμε χρειάστηκε πρώτα να τα κατηγοριοποιήσουμε 
και να τα ταξινομήσουμε. Οι κατηγορίες που επιλέξαμε ήταν: η ημερομηνία, η ώρα, το σημείο 
ηχογράφησης και το περιεχόμενο της ηχογράφησης. Μετά από έναν κύκλο επαναληπτικών 
ακροάσεων καταγράψαμε τα ηχητικά στιγμιότυπα των αρχείων αυτών ένα προς ένα, με λεπτομερή 
αναφορά στις πηγές ήχου και στο χρονικό σημείο του κάθε αρχείου που αυτές απαντώνται. 
Επίσης επισημάναμε για κάθε ξεχωριστό αρχείο τους ήχους που έχουν καταγραφεί με βάση τη 
σχέση προσκήνιου-παρασκήνιου δηλαδή σε ήχους που βρίσκονται πολύ κοντά, σε ήχους που 
βρίσκονται σε μέση απόσταση, και σε ήχους που καλύπτουν το υπόβαθρο της ηχητικής εικόνας.

Για τη δημιουργία της τελικής ηχητικής σύνθεσης έγινε συνάρθρωση των επιλαχόντων 
ηχογραφημάτων. Στην τελική ηχητική σύνθεση, θέλαμε να αναδείξουμε χαρακτηριστικά τη 
ζωντάνια που δίνουν με την παρουσία τους τα διάφορα είδη πτηνών με τα καλέσματα τους: 
καλέσματα που βγαίνουν μέσα από τις πρωτογενείς τους ανάγκες όπως το ζευγάρωμα και η τροφή. 
Το ξύπνημα τους που ανταποκρίνεται στο πρώτο φως και την επιστροφή στις φωλιές τους μετά 
το πέρας της ημέρας. Ακούμε τους ψιθύρους των δέντρων και των φύλλων που ενεργοποιούνται 
με το παραμικρό ρεύμα αέρα, ιδιαίτερα όταν σωπαίνει το κάθε τι γύρω τους, ιδιαίτερα κατά 
την διάρκεια της νύχτας. Και μετά, πάλι με την σειρά τους, δίνουν χώρο στον απόμακρο ήχο 
της θάλασσας που βουίζει στην έξοδο του φαραγγιού. Ακούμε τα κοράκια που ίσως να είναι 
προάγγελοι βροχής, την κίνηση των κατσικιών που σπεύδουν να τραφούν κάτω από τις ελιές, 
την άμεση παρουσία από μικρόσωμα πουλάκια με την πρώτη άφιξη των κατσικιών, που ίσως και 
αυτά με την σειρά τους να τρέφονται πέραν των καρπών των ελιών, από ζωντανούς οργανισμούς 
οι οποίοι με κάποιον τρόπο έρχονται στην επιφάνεια από τα ποδοβολητά. Ακούμε χαρακτηριστικά 
την εντυπωσιακή ακουστική του φαραγγιού κυρίως με τα λέρια των κατσικιών που κατεβαίνουν 
σαν ποτάμι και βγαίνουν μέσα από τα επιβλητικά βράχια στο ξέφωτο. 

Για να μην αποκλίνουμε από τη φυσική ροή των γεγονότων, η ροή των ηχογραφημάτων θέλαμε 
να ακολουθεί τη φυσική της φορά, δηλαδή τα διαστήματα του ημερήσιου κύκλου να διαδέχονται 
το ένα το άλλο (πρωί-μεσημέρι-απόγευμα-βράδυ). Η διάρκεια της τελικής σύνθεσης αποτέλεσε 
και αυτή μια επιλογή. Θέλαμε να συμπτύξουμε την παράθεση των ηχητικών γεγονότων όσο το 
δυνατόν περισσότερο διατηρώντας όμως όσο γίνεται τον εσωτερικό ρυθμό τους. Τα ηχογραφήματα 
παρουσιάζονται και διαδέχονται το ένα το άλλο σχετικά αυτούσια, καθώς δεν τα υποβάλαμε 
σε καμία επιπλέον ηχητική επεξεργασία ή διαμόρφωση, εκτός από μια ελάχιστη φασματική 
εξισορρόπηση προκειμένου να αναδείξουμε τις επιμέρους ηχητικές πηγές που μας ενδιέφεραν. Η 
συνολική διάρκεια της τελικής συνάρθρωσης είναι 96 λεπτά.
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Περίληψη

Η ανακοίνωση αναφέρεται στη δημιουργία μουσικής για μια χορευτική παράσταση των Ευαγγελία 
Ράντου και Αχιλλέα Χαρίσκου στα πλαίσια του Φεστιβάλ «Βίδα Λάσκα» στο μικρό νησί Βίδο, το 
οποίο βρίσκεται στο άνοιγμα του λιμανιού της Κέρκυρας, τον Ιούλιο του 2016. 
Σκοπός της μουσικής δημιουργίας ήταν η σύμπραξη της χορευτικής κίνησης - σε ένα περιορισμένο 
από ελαιόδεντρα ανοικτό χώρο - με διαφορετικής υφής, σημασιολογίας και φασματικού 
περιεχομένου ηχοτοπία του νησιού.  Η ποικιλομορφία της πανίδας του νησιού περιλαμβάνει 
πολλά τρωκτικά και πτηνά της οικογένειας των φασιανιδών που παράγουν κρωξίματα και 
λαρυγγισμούς με μορφοποιητικά χαρακτηριστικά μεγάλου φασματικού και δυναμικού εύρους. 
Σε ένα αρχικό στάδιο, τα ηχοτοπία του νησιού μελετήθηκαν σε διαφορετικές ώρες του 
ημερήσιου κύκλου. Στη συνέχεια, ηχογραφήθηκαν επιλεγμένα ηχητικά δείγματα τα οποία 
κατηγοριοποιήθηκαν και υπέστησαν βασικές επεξεργασίες διαλογής και αποθορυβοποίησης. 
Τέλος, τα ηχητικά δείγματα υπέστησαν πρόσθετες επεξεργασίες τόσο στο επίπεδο της χρονικής 
τους ανάπτυξης (time domain) όσο και του φασματικού τους περιεχομένου (frequency domain). 
Κατά τη συνθετική διαδικασία και τη διαδικασία μίξης, επεξεργασμένα και μη επεξεργασμένα 
ηχητικά δείγματα των ηχοτοπίων του νησιού, εμποτίστηκαν με εξωτερικά συγγενικά ή 
ετερόκλητα ηχοτοπία για τη δημιουργία ενός υβριδικού ηχοτοπίου. Για αυτόν τον ιδιότυπο 
ηχητικό εμβολιασμό του ηχοτοπίου του Βίδο χρησιμοποιήθηκαν ηχοτοπία από τα τροπικά δάση 
της περιοχής Tortuguero της Κόστα Ρίκα, τα οποία ηχογράφησε ο συγγραφέας. Ως τρίτο υλικό, 
χρησιμοποιήθηκαν ηχητικά δείγματα παραδοσιακών οργάνων και φωνής. 
Ορισμένοι από τους βασικούς σκοπούς της υβριδικής σύνθεσης του ηχοτοπίου, η οποία 
περιλαμβάνει τον εμποτισμό των «πραγματικών» ηχοτοπίων του νησιού με έτερα ηχοτοπία, 
είναι η δημιουργία διαφορετικών ηχητικών «πορτρέτων» του τόπου, η συνήχηση διαφορετικών 
εποχικών ήχων (έντονος αέρας με τριζόνια, χαλαζόπτωση με χελιδόνια κ.ά.) και η ανάδειξη 
πιθανών συγγενικών ή ασύμβατων ηχητικών συνυπάρξεων των ηχοτοπίων του με άλλα ηχοτοπία.

Λέξεις Κλειδιά

Μουσική και ακουστική οικολογία, ηχητικός σχεδιασμός, ηχοτοπίο, υβριδικό ηχοτοπίο, χορός, 
σύνθεση μουσικής.

https://www.theodoroslotis.com/
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1. Το Νησί Βίδο και ο Τόπος της Παράστασης

Το νησί εκτείνεται σε 530 στρέμματα στο άνοιγμα του λιμανιού της Κέρκυρας. Αν και χωρίς 
μόνιμους κατοίκους, η ιστορία του είναι πλούσια και μακραίωνη. Το 80 μ.Χ. περίπου, χτίστηκε 
στο νησί ο πρώτος χριστιανικός ναός από τους Αγίους Ιάσωνα και Σωσίπατρο. Για αιώνες, το 
Βίδο αποτέλεσε τόπο στρατηγικής σημασίας για την άμυνα της Κέρκυρας. Το 1537 οι Τούρκοι με 
τον Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα πολιόρκησαν την Κέρκυρα χρησιμοποιώντας το ως ορμητήριο και 
βάση για τα κανόνια τους. Στους επόμενους αιώνες το νησί πολιορκήθηκε από Ενετούς, Γάλλους, 
Ρώσους και Άγγλους και αποτέλεσε τόπο οχυρωματικών έργων για την προστασία της Κέρκυρας. 
Στον 20ό αιώνα, το Βίδο υπήρξε κυρίως τόπος φυλάκισης ποινικών και πολιτικών κρατούμενων 
με διάσπαρτα δεσμωτήρια στο έδαφός του. 

Η ποικιλομορφία της πανίδας του 
νησιού περιλαμβάνει πολλά τρωκτικά 
και πτηνά της οικογένειας των 
φασιανιδών που παράγουν κρωξίματα 
και λαρυγγισμούς με μορφοποιητικά 
χαρακτηριστικά μεγάλου φασματικού 
και δυναμικού εύρους.

Ως τόπος της χορευτικής παράστασης 
επιλέχθηκε ένας ελαιώνας στην 
Βορειοδυτική πλευρά του νησιού 
(Εικ. 3). Η  μορφολογία  και  τα 
χαρακτηριστικά του εδάφους 
επέτρεπαν την ομαλή κίνηση 
των χορευτών στο χώρο και την 
ημικυκλική διάταξη των θεατών. Η 
ακουστική του χώρου ήταν ανοικτή 
από τη μια πλευρά του χώρου, 
εξαιτίας της γειτνίασής του με κοντινή 
παραλία, ενώ από μια άλλη πλευρά 
περιορίζονταν από ένα αμφιθεατρικό 
ύψωμα με πυκνή βλάστηση.

Εικόνες 1, 2.
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Εικόνα 3. Ο χώρος της παράστασης

2. Μεθοδολογία στη Σύνθεση του Ηχοτοπίου. Ενδογενείς, Εξωγενείς, Αυτόχθονες 
και Αλλοδαπές Ηχητικές Πηγές

Η βασική διαφοροποίηση του συγκεκριμένου ηχοτοπίου από άλλα και, κατ’ επέκταση της 
μεθοδολογίας σύνθεσής του, πηγάζει από το γεγονός ότι δε δημιουργήθηκε για μια αίθουσα 
συναυλιών αλλά: 

α) Για να παιχτεί στον ίδιο τον τόπο, ως επιπρόσθετο συντεθειμένο ηχοτοπίο στο ζωντανό 
ηχοτοπίο του τόπου (το οποίο μόνο κατά προσέγγιση θα μπορούσε να προβλεφθεί για την ώρα 
της παράστασης). Η συνύπαρξη των δύο ηχοτοπίων (συντεθειμένου και ζωντανού) επαυξάνει την 
ηχητική υπόσταση του τόπου. 

β) Για να συνοδεύσει τους χορευτές στην προσπάθειά τους να ενσωματώσουν την κίνηση της 
χορογραφίας στο περιβάλλον του τόπου. 

Σκοπός της χορευτικής παράστασης ήταν η σύμπραξη της σωματικής κίνησης με διαφορετικής 
υφής, σημασιολογίας και φασματικού περιεχομένου ηχοτοπία του νησιού. Απαιτήθηκε μια 
βασική έρευνα πεδίου, κατά την οποία αναζητήθηκαν και αναγνωρίστηκαν οι ηχητικές πηγές οι 
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οποίες, στη συνέχεια, κατηγοριοποιήθηκαν σε ενδογενείς (έντομα, πουλιά, ζώα κ.ά.) και εξωγενείς 
 (τουρίστες, καράβια που περνούν κ.ά.). Σε ένα αρχικό στάδιο, τα ηχοτοπία του νησιού μελετήθηκαν 
σε διαφορετικές ώρες του ημερήσιου κύκλου. Πυκνότερη ηχητική δραστηριότητα παρατηρήθηκε 
κατά τις νυχτερινές ώρες. 

Στη συνέχεια, ηχογραφήθηκαν επιλεγμένες ηχητικές πηγές, κατηγοριοποιήθηκαν και υπέστησαν 
βασικές επεξεργασίες διαλογής και αποθορυβοποίησης. Τέλος, τα ηχητικά δείγματα υπέστησαν 
πρόσθετες επεξεργασίες τόσο στο επίπεδο της χρονικής τους ανάπτυξης (time domain) όσο και 
του φασματικού τους περιεχομένου (frequency domain). 

Στις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες δεν υπάρχει έντονη ανθρώπινη παρουσία (καλοκαιρινές 
κατασκηνώσεις, εκδρομές τουριστών κ.λπ.), τα ηχοτοπία του Βίδο χαρακτηρίζονται από υψηλή 
πιστότητα και ακουστική διαύγεια (Ηi-Fi). Ο ακροατής τους μπορεί να διακρίνει τους ήχους του 
προσκήνιου από τους απομακρυσμένους και άρα να κατανοήσει την ακουστική προοπτική και τον 
ακουστικό ορίζοντα που οριοθετεί το προς ακρόαση περιβάλλον. Ακόμη και οι ασθενέστεροι ήχοι 
γίνονται αντιληπτοί καθώς δεν επικαλύπτονται από έντονους παρατεταμένους θορύβους.

Κατά τη συνθετική διαδικασία και τη διαδικασία της μίξης του έργου, επεξεργασμένα και μη 
επεξεργασμένα ηχητικά δείγματα των ηχοτοπίων του νησιού (αυτόχθονες ήχοι [ενδογενείς/
εξωγενείς]), εμποτίστηκαν με εξωτερικά συγγενικά ή ετερόκλητα ηχοτοπία (αλλοδαποί ήχοι 
[μέτοικοι]) για τη δημιουργία ενός υβριδικού ηχοτοπίου. Για αυτόν τον ιδιότυπο ηχητικό εμβολιασμό 
του ηχοτοπίου του Βίδο χρησιμοποιήθηκαν ηχοτοπία (αλλοδαποί ήχοι) από τα τροπικά δάση 
της περιοχής Tortuguero της Κόστα Ρίκα, τα οποία ηχογράφησε ο συγγραφέας. Ως τρίτο υλικό, 
χρησιμοποιήθηκαν ηχητικά δείγματα παραδοσιακών οργάνων και φωνής (Εικ. 2). 

Εικόνα 2. Αυτόχθονες, αλλοδαποί και άλλοι ήχοι
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2.1. Υβριδίωση

Ηχητική (μουσική) υβριδίωση (hybridization) (Sanga, 2010) συντελείται όταν ήχοι ενός 
περιβάλλοντος (αλλοδαποί) διασπούν τα γεωγραφικά, χρονικά, πολιτισμικά και εννοιολογικά τους 
σύνορα, μετοικούν  και ενσωματώνονται σε ένα άλλο περιβάλλον δρώντας και αλληλεπιδρώντας 
με τους αυτόχθονες (ενδογενείς/εξωγενείς) ήχους του. Κατά τη διαδικασία αυτή, τα γεωγραφικά, 
χρονικά, πολιτισμικά και εννοιολογικά χαρακτηριστικά, τόσο των αυτοχθόνων όσο και των 
αλλοδαπών ήχων, υπόκεινται σε ζύμωση και τροποποίηση η οποία παράγει μικτά ηχητικά γένη 
ή υβρίδια. Το παραγόμενο υβριδικό ηχοτοπίο είναι εμποτισμένο με τα χαρακτηριστικά δύο 
τουλάχιστον τόπων.    

Ορισμένοι από τους βασικούς σκοπούς της υβριδικής σύνθεσης του «Βίδα Λάσκα», η οποία 
περιλαμβάνει τον εμποτισμό των αυτοχθόνων ηχοτοπίων του νησιού Βίδο με αλλοδαπά ηχοτοπία, 
ήταν: 

Η δημιουργία διαφορετικών ηχητικών «πορτραίτων» του τόπου της παράστασης. 

Η συνήχηση διαφορετικών και, συχνά, αντιφατικών εποχικών ήχων (έντονος αέρας με γρύλους, 
χαλαζόπτωση με χελιδόνια κ.ά.). 

Η ανάδειξη πιθανών συγγενικών ή ασύμβατων ηχητικών συνυπάρξεων των ηχοτοπίων του με 
άλλα ηχοτοπία. 

Για την επίτευξη των παραπάνω επιλέχθηκε η εξής διαδικασία:  

1. Μελετήθηκε η συνήθης στάθμη του ηχοτοπίου του ελαιώνα κατά τη συγκεκριμένη ώρα και 
εποχή της παράστασης, ώστε να διατηρηθεί η ίδια στάθμη κατά τη διάρκεια της παράστασης. 
Η παρατήρηση έγινε με τοποθέτηση μικροφώνων και επιτόπια ακρόαση και καταγραφή των 
ήχων, ενίοτε και των ηχητικών πηγών καθώς δεν ήταν δυνατή πάντοτε η αναγνώριση του 
ζώου, έντομου ή πουλιού που παρήγαγε τον ήχο.

2. Μελετήθηκε το ηχοτοπίο και οι  πηγές των ήχων (αέρας, βροχή, έντομα, πουλιά, ανθρώπινη 
δραστηριότητα κ.ά.) και οι στάθμες τους σε διαφορετικές εποχές έτσι ώστε να αποδοθούν κατά 
τη διάρκεια της παράστασης δημιουργώντας μια ταυτόχρονη φαντασιακή ακρόαση. 

2.2 Υπερ-τοπικότητα

Σημαντικό τμήμα των ηχοτοπίων του Βίδο, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, καταλαμβάνουν 
ήχοι εντόμων, αρθρόποδων, υμενόπτερων και μικρών πουλιών. Αυτοί οι μικροσκοπικοί ήχοι, 
χαρακτηρίζονται από υπερ-τοπικότητα καθώς γίνονται αντιληπτοί σε πολύ μικρές αποστάσεις από 
την πηγή τους και, κατά συνέπεια, απαιτείται μεγάλη προσοχή και εστίαση για την παρατήρησή 
τους. Η υπερ-τοπικότητα αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό των ηχοτοπίων υψηλής 
ακουστικής διαύγειας (Λώτης, 2015). Η χρήση μικροφώνων που μπορούν να εστιάσουν σε υπερ-
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τοπικά σημεία (φωλιές εντόμων σε δέντρα, οστρακόδερμα σε βράχια κ.λπ.) προσφέρει χρήσιμη 
βοήθεια στην ανάδειξη ηχοτοπίων τα οποία δύσκολα γίνονται αντιληπτά μόνο με την ακοή. Το 
μικρόφωνο, σε τέτοιες περιπτώσεις, αποτελεί ένα είδος μεγεθυντικού φακού που αποκαλύπτει 
τους μικρόκοσμους και τις ηχητικές συμπεριφορές που βρίσκονται εκτός της ακουστικής μας 
κλίμακας.

2.3 Site - Time Specificity

Αρχική προϋπόθεση για τη δημιουργία της παράστασης υπήρξε η σύνδεσή της, τόσο κινητικά/
χορογραφικά όσο και ηχητικά/μουσικά, με τον τόπο διεξαγωγής της. Μια τέτοια προσέγγιση 
χωρικής και χρονικής ταυτοσημίας του έργου με τον τόπο (site/time specificity), υιοθετεί τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της επιλεχθείσας τοποθεσίας και τη χρονική άρθρωση των συμβάντων που 
λαμβάνουν χώρα σε αυτήν. H ταυτοσημία σχετίζεται με τη μοναδικότητα και την αναγνωρισιμότητα 
των συνθηκών ενός τόπου. Η παράσταση που προκύπτει μπορεί να παρουσιαστεί μόνο στην 
τοποθεσία για την οποία έχει σχεδιαστεί. Κατά συνέπεια, η μουσική, η χορογραφία και η τοποθεσία 
συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται δημιουργώντας ένα έργο μοναδικής ταυτότητας. Η Kersten 
Glandien επισημαίνει αυτήν την ιδιαιτερότητα:

«[Ο χώρος]…έγινε το μέσο και το περιβάλλον για αυτήν τη νέα μορφή τέχνης [Sound Art – Ηχητική 
Τέχνη]. Οι καλλιτέχνες άρχισαν να εργάζονται με τις φυσικές ιδιότητες των χώρων σε σχέση με 
τον ήχο – καθώς και με τις ψυχολογικές έννοιες που αναδύονται από αυτούς τους χώρους... Οι 
καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν έργα για...χώρους in situ, επενδύοντάς τους με έναν χωρο-εξαρτώμενο 
χαρακτήρα. Έξω από τους κλειστούς χώρους, οι καλλιτέχνες της Ηχητικής Τέχνης προσελκύστηκαν 
από την ατελείωτη ποικιλομορφία των φυσικών και κατασκευασμένων εξωτερικών χώρων: 
περιβάλλοντα τα οποία είναι εμπλουτισμένα με τα δικά τους ξεχωριστά χαρακτηριστικά, ή άλλα 
που παρουσιάζουν σημαντική φυσική ή πολιτισμική ταυτότητα προσφέροντας αξιόλογο ηχητικό 
υλικό προς επεξεργασία και μια εξαιρετική δυνατότητα ηχητικής παρέμβασης. Τέτοιοι χώροι δε 
διαμορφώνουν μόνο τις ακουστικές λεπτομέρειες, τα αισθητικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά 
ενός έργου αλλά, συχνά, γίνονται το ίδιο το έργο»1. (Glandien, 2016: 268-9). 

Η προετοιμασία μιας παράστασης με χαρακτηριστικά χωρο-χρονικής ταυτοσημίας απαιτεί μια 
διαδικασία επιτόπιας έρευνας σε δύο επίπεδα:

α) Πρακτικό (επιλογή, ηχογράφηση και ανάλυση των ηχοτοπίων και των δομών τους, των 
επιμέρους ηχητικών υλικών που παράγει ο τόπος και των αλλαγών που συμβαίνουν σε αυτά με 
την πάροδο του χρόνου).

1  «Space…It became both medium and environment for the new art form. Artists began to work with the physical 
properties of spaces in their specific relation to sound – as well as with the psychological connotation that those 
spaces invoke. … artists conceived works for such spaces in situ, investing them with a … site-dependent character. 
Beside indoor spaces, Sound Art artists became equally intrigued by the infinite variety of natural or cultivated 
outdoor spaces: environments invested with their own distinctive sonic character, or exhibiting a significant natural 
or cultural identity, offering intriguing sound material with which to work, as well as the compelling possibility of 
acoustic intervention. Such spaces not only informed the acoustic detail, aesthetics and cultural character of a work, 
but also often became the work itself». (Μ.τ.Σ.)
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β) Σημασιολογικό (με ποιους τρόπους χρησιμοποιείται ο τόπος, για ποιους λόγους, από ποιες 
κοινωνικές ομάδες κ.λπ.).

Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της παράστασης παρατηρήθηκαν ορισμένες τροποποιήσεις στο 
ηχητικό περιβάλλον του τόπου (ελαιώνας) οι οποίες προέκυπταν από:

α)  Τις επικρατούσες συνθήκες (πόσοι άνθρωποι κινούνται στην τοποθεσία, πόσες και ποιες 
ηχητικές πηγές είναι ενεργείς σε κάθε περίσταση, ποιες είναι οι αιτίες ενεργοποίησής τους κ.λπ.).

β)  Τη δόμηση του χρόνου στην τοποθεσία από χρονικά εξαρτώμενες δραστηριότητες (άφιξη 
και αναχώρηση πλοιαρίων, καμπάνες, ανακοινώσεις κ.ά.) και τις επιπτώσεις τους στο γενικότερο 
ηχητικό περιβάλλον. 

Ωστόσο, μια ολιστική αισθητική στάση σε παραστάσεις με χαρακτηριστικά ταυτοσημίας θα 
περιελάμβανε επιπλέον αρχιτεκτονικές και περιβαλλοντικές πτυχές, καθώς και πρότυπα 
κοινωνικών και πολιτισμικών συμπεριφορών. Σύμφωνα με τον De Certeau:

«Μια τοποθεσία ή ένας τόπος είναι ένα μικρο-κλιματικό σύστημα με τους δικούς του αυτο-
ρυθμιζόμενους κανόνες, το οποίο ενώνει όλα τα εσωτερικά του στοιχεία μέσω συγκεκριμένων 
σημαντικών και μη-σημαντικών πρακτικών. Για παράδειγμα, κάποια πλατεία μιας πόλης, η οποία 
έχει κατασκευαστεί μέσω ενός μακροδομικού αστικού σχεδιασμού, μπορεί να μεταμορφωθεί 
εξαιτίας της στέγασης μιας ψαραγοράς. Μια εξειδικευμένη πρακτική, όπως το εμπόριο θαλασσινών, 
επαναπροσδιορίζει τον χώρο προσθέτοντας νέα και μοναδικά σημαντικά και μη-σημαντικά 
σημαίνοντα. Έμποροι και καταναλωτές, ειδικοί στην αγορά θαλασσινών και γευσιγνώστες 
προσελκύονται από την κοινή πρακτική. Ήχοι, εικόνες και οσμές σχετικές με αυτήν την πρακτική, 
καθώς και μοναδικά σημάδια και σύμβολα αναδύονται, μεταμορφώνουν και επαναπροσδιορίζουν 
τον τόπο. Έτσι, ο τόπος γίνεται χώρος. Με αυτήν την έννοια, ο χώρος ενοποιεί τον τόπο σε ένα 
δυναμικό δίκτυο συμπεριφορών, αναμνήσεων και σημασιών»2 (De Certeau, 1984:117)

3. Codetta

Ο εμποτισμός της ηχητικής ταυτότητας μιας τοποθεσίας (αυτόχθονες ήχοι) με ηχητικά 
χαρακτηριστικά ενός έτερου τόπου (αλλοδαποί ήχοι), δημιουργεί υβριδικά ηχοτοπία. Οι ήχοι 
ενός τόπου συλλέγονται, αποθηκεύονται σε ένα μέσο και επανατοποθετούνται/αναπαράγονται 
σε ένα διαφορετικό περιβάλλον (αίθουσα συναυλιών, ραδιόφωνο κ.ά.), όπου καλούνται να 
νοηματοδοτήσουν νέες σημασίες συνυπάρχοντας με τους ήχους του. Οι νέες σημασίες δεν μπορεί 
παρά να είναι υβριδικές, αποτέλεσμα του νέου υβριδικού ηχοτοπίου. 

2  A site, or a place, is a microclimatic system with self-regulating rules, which connect all its inclusive elements 
through specific meaningful and meaningless practices. For example, a square in a city that has been constructed 
via a macrostructural urban planning can be transformed by hosting a seafood market. A specialised practice, such 
as the trade of seafood, recontextualises the site by adding new and unique meaningful and meaningless signifiers. 
Traders and consumers, seafood specialists and connoisseurs are attracted by the common practice. Sounds, images 
and scents related to that practice, as well as signs and symbols unique in their interpretation and meaning emerge, 
transform and redefine the place. Thus, the place becomes space. In that sense, space unifies the place into a dynamic 
network of behaviors, memories and semantics. (Μ.τ.Σ.)
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Η μέθοδος της υβριδίωσης προκαλεί δύο σημαντικά ερωτήματα: 

1. Με ποιους τρόπους η υβριδίωση επηρεάζει την αναγνωρισιμότητα (recognisability) του 
ηχοτοπίου;

2. Πώς η υβριδίωση αλλάζει τους τρόπους με τους οποίους ένα ηχοτοπίο γίνεται αντιληπτό από 
τα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες; 

Σε κάθε περίπτωση, το υβριδικό ηχοτοπίο είναι ένα τοπίο συντεθιμένο από τον εγωικό νου. Η 
υβριδίωση σημασιοδοτεί πρωταρχικά και κύρια την προσωπική θέαση του συνθέτη προς την 
ηχητική ταυτότητα ενός τόπου. Αυτή η προσέγγιση απορρίπτει την παραδοσιακή άποψη η 
οποία θεωρεί το μουσικό ηχοτοπίο, όχι μόνο ως ένα αυτόνομο μουσικό έργο αλλά και ως μέσο 
συνειδητοποίησης και ευαισθητοποίησης των ακροατών για το περιβάλλον. Η ηχογράφηση των 
ήχων ενός τόπου και, πολύ περισσότερο, η χρήση τους στη σύνθεση ενός μουσικού έργου είναι 
ανθρωποκεντρική και εγωική, παράγοντας τελικά μια διαθλασμένη ηχητική εικόνα του τόπου.   
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Μικροπολιτικές Θορύβου
Μια μακράς διάρκειας Sound Art Performance για τη μελέτη του θορύβου ως 

μορφής βίας και των επιπτώσεών του στο ανθρώπινο σώμα

Λάμπρος Πηγούνης
Συνθέτης – Sound Artist
kinesphere@gmail.com

Περίληψη

Η παρουσίαση της εργασίας αυτής προτείνεται με αφορμή την πρόσφατη μακράς διάρκειας (324 
ώρες) ηχητική εγκατάσταση–performance Μικροπολιτικές Θορύβου (Micropolitics of Noise) η 
οποία παρουσιάστηκε στα πλαίσια της έκθεσης AS ONE στο μουσείο Μπενάκη τον Μάρτιο και 
Απρίλιο 2016. Το έργο πραγματοποιήθηκε μετά από ανάθεση του ΝΕΟΝ και του Marina Abramovic 
Institute NY.

Λέξεις Κλειδιά

Επιτέλεση (performance), ακουστική οικολογία, θόρυβος, Μικροπολιτικές Θορύβου, ενέργεια, 
δόνηση.
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1. Εισαγωγή

Οι Μικροπολιτικές Θορύβου είναι ένα πολυεπίπεδο και πειραματικό έργο που πάνω από όλα 
επιθυμεί να προβάλει ένα πολιτικό και κοινωνικό σχόλιο. Θέλει να επικοινωνήσει τον τεράστιο 
ρόλο που παίζουν οι έννοιες της συχνότητας, της δόνησης και της ενέργειας μέσω του ήχου στις 
ζωές μας σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο. Η ηχητική ενέργεια και πιο συγκεκριμένα ο θόρυβος 
είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Ο θόρυβος γέννησε αναταραχή και τη μουσική. Η μουσική γέννησε 
δύναμη και την ανατροπή (Attali 1985). Αυτή, είναι και η πoλιτική οικονομία του ήχου. Κατά τη 
διάρκεια του έργου βιώνουμε και παρατηρούμε την μικροκλίμακα επιρροής στον κοινωνικό ιστό. 
Ταυτόχρονα, το ερευνητικό επίπεδο του έργου παρουσιάζεται και διαμορφώνεται καθημερινά 
σε πραγματικό χρόνο με την performance μέσω της επιτυχίας καταγραφής των σωματικών και 
ψυχολογικών επιδράσεων του σώματος.

Το έργο αποτελεί την πρώτη μακράς διάρκειας Low Frequency Noise performance η οποία διήρκησε 
324 ώρες (8 ώρες την ημέρα για 7 εβδομάδες) και επιθυμεί να παρουσιάσει τις πολλαπλές 
κοινωνικές και πολιτικές χρήσεις του θορύβου ως μορφή βίας.

Η παρουσίαση της εργασίας περιλαμβάνει τη βασική θεματολογία ως προς την καλλιτεχνική 
πρόθεση και μία σύντομη περιγραφή και ανάλυση του καλλιτεχνικού έργου. Αναφέρεται σε 
πληροφορίες από το σχετικό οπτικο-ακουστικό υλικό καθώς και από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα 
των ερωτηματολογίων των επισκεπτών.

Η πλήρης παρουσίαση του έργου με πλήρες οπτικο-ακουστικό υλικό, μπορεί να βρεθεί στην 
προσωπική ιστοσελίδα του συγγραφέα: http://kinesphere.virb.com/micropolitics-of-noise-a-

sound-art-perfo

1.1. Η καλλιτεχνική πρόθεση

Το έργο αποτελεί την πρώτη παρουσίαση μιας έρευνας με καλλιτεχνική πρόθεση στο πεδίο 
της ακουστικής οικολογίας σε σχέση με το ανθρώπινο σώμα. Επιχειρεί να σωματοποιήσει τις 
μικροπολιτικές ηχητικά σηματοδοτημένων απειλών και να καταδείξει τους τρόπους με τους 
οποίους ο ηχητικός θόρυβος χρησιμοποιείται ως μορφή βίας που ταυτόχρονα διαμορφώνει 
το ηχοτοπίο του μέλλοντος. Δημιουργεί μια κατάσταση διαρκείας όπου το σώμα εκτίθεται σε 
υπόκωφες δονητικές «επιθέσεις» που προκαλούνται από την παρουσία των ανθρώπων γύρω 
του. Βρισκόμενο επί επτά (7) εβδομάδες σε μια διαρκή κατάσταση απειλής, το σώμα ασυνείδητα, 
βιώνει τρεις άξονες αντίδρασης στο φόβο: Σύγκρουση – Απόδραση – Ακινητοποίηση.

Κύρια αφορμή της παραπάνω προσέγγισης υπήρξε μια δημοσίευση στο διεθνή τύπο: Τον Νοέμβριο 
του 2005, οι διεθνείς εφημερίδες ανέφεραν ότι η αεροπορική δύναμη της χώρας «I» χρησιμοποίησε 
ηχητικές βόμβες, γνωστές και ως “sonic booms” εναντίον της χώρας “Π”. Μια τέτοια ηχητική έκρηξη 
εκπέμπει μια υψηλής έντασης χαμηλή συχνότητα και είναι αποτέλεσμα χαμηλών αεροπορικών 

πτήσεων που ταξιδεύουν γρηγορότερα από την ταχύτητα του ήχου. Τα θύματα της παραπάνω 

επίθεσης  παρομοίασαν το αποτέλεσμα σαν ένα τοίχο-φράγμα πίεσης αέρα που δημιουργείται από μια 

http://kinesphere.virb.com/micropolitics-of-noise-a-sound-art-perfo
http://kinesphere.virb.com/micropolitics-of-noise-a-sound-art-perfo
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μαζική έκρηξη. Επίσης, ανέφεραν πόνους στο αυτί, ρινορραγίες, κρίσεις πανικού, αϋπνία, υπέρταση, 

και όλοι έμειναν  με έναν εσωτερικό κλονισμό. Παρά τις καταγγελίες και από τις δύο χώρες, η 

κυβέρνηση που πραγματοποίησε την επίθεση δήλωσε πως οι ηχητικές βόμβες είναι προτιμότερες 

από τις πραγματικές! (The Guardian, Chris McGeal, 2005).

1.2 Σύντομη περιγραφή του έργου

Οι Μικροπολιτικές Θορύβου είναι αρχικά μία βιωματική διαδραστική ηχητική εγκατάσταση 

αποτελούμενη από μια πλατφόρμα 55 τ.μ. κάτω από την οποία έχει τοποθετηθεί ένα ηχητικό 

σύστημα χαμηλού ηχητικού φάσματος (Subwoofers) συνολικής ισχύος 6KW. Η ιδέα και η 

κατασκευή είχε ως πρόθεση να κατευθυνθεί αντίθετα των αρχών της ακουστικής μελέτης χώρων/

κτηρίων με σκοπό τη μεγιστοποίηση μεταφοράς δονήσεων μέσω της ύλης προς το ανθρώπινο 

σώμα. Είναι μία δονητική αν-αρχιτεκτονική (εικόνα 1,2). Η κατασκευή ολοκληρώνεται με την 

τοποθέτηση δύο καμερών τύπου xBox-Kinect οι οποίες παρακολουθούν και ανιχνεύουν την 

ανθρώπινη παρουσία και κίνηση κατά την είσοδο στην πλατφόρμα.

Οι επισκέπτες εισέρχονται σε έναν εντελώς ήσυχο χώρο, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με την 

περιγραφή του έργου που έχει προηγηθεί στους εξωτερικούς χώρους του μουσείου. Επίσης, 

σε μία ακόμα αντίθεση βρίσκεται και η πιθανή ψυχολογική προετοιμασία του επισκέπτη αφού 

έχει ήδη ενημερωθεί πως εισέρχεται σε ένα κατά κάποιο τρόπο βίαιο ηχητικό περιβάλλον. Αυτή 

είναι και η πρώτη επαφή με μία πιθανή ασυνείδητη εσωτερική ερώτηση που δημιουργείται στο 

άτομο ή την ομάδα που παρευρίσκεται στον χώρο: «Τί είναι αυτό που σε φοβίζει περισσότερο;» 

Εικόνα 1
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Η ερώτηση αφορά τις δύο ακραίες ηχητικές συνθήκες του θορύβου και της σιωπής.

Οι επισκέπτες καλούνται να ανέβουν στην πλατφόρμα και έτσι να γίνουν αντιληπτοί από τις 

κάμερες με αποτέλεσμα η παρουσία ενός και μόνο ανθρώπινου σώματος να ενεργοποιεί το 

εξαιρετικά χαμηλού φάσματος (< 45 Hz) αρχικό ηχητικό γεγονός. H ηχητική ενέργεια μεταδίδεται 

προς όλες τις κατευθύνσεις, συντονίζει και δονεί το υλικό της πλατφόρμας. Η εγκατάσταση 

μετατρέπεται σε ένα μέσο παραγωγής δονητικής ενέργειας που τροφοδοτεί και κλονίζει την ύλη 

και τον αέρα μέσα στον χώρο. Δεν ακούς κάτι αλλά το αισθάνεσαι και σε κάνει να κλονίζεσαι 

εσωτερικά. Αφηρημένες αισθήσεις μπορούν να αρχίσουν να κυριεύουν το σώμα όπως άγχος και 

πίεση, χωρίς όμως το άτομο που τις βιώνει να είναι σε θέση να αντιληφθεί την αιτία ή την πηγή 

του γεγονότος. 

2. Επιτελώντας τις πολιτικές του ήχου

Ο όρος Μικροπολιτικές Θορύβου αναφέρεται αρχικά στην παραδοχή ότι υπάρχουμε και 

λειτουργούμε μέσα σε ένα συνεχές «ηχητικό σώμα». Ταυτόχρονα υπονοεί το πεδίο αντίληψης 

που βρίσκεται κάτω από ένα μεταβλητό επίπεδο συλλογικών τακτικών και αποτελεσματικών 

κινητοποιήσεων. Δηλαδή, οι διαδικασίες που εντείνουν την ηχητική ενέργεια/δόνηση ως τεχνική 

συναισθηματικής κινητοποίησης. Μιλώντας για την ύπαρξη του θορύβου ως ένα συνεχές 

ηχητικό φυσικό φαινόμενο,  οδηγούμαστε στην ιδέα ότι ο κόσμος είναι θεμελιωδώς ηχητικός. Το 

ανθρώπινο σώμα επηρεάζεται και κατοικείται από αυτόν (Pigounis, 2017). 

Η καλλιτεχνική έκφραση της παραπάνω παραδοχής οδήγησε στην επιτέλεση (performance) 

υπό συζήτηση τοποθετώντας το σώμα μέσα σε ένα καθόλα ελεγχόμενο περιβάλλον υπόκωφων 

Εικόνα 2
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δονήσεων για 324 ώρες. Το σώμα δέχεται την παραγόμενη ενέργεια από τη δόνηση ως ένα 

φαινόμενο επαφής που ξεκινάει πριν τη σημασιολογική συνάφεια, δηλαδή πριν την ενεργοποίηση 

του γνωστικού μηχανισμού. Μέσα από αυτή τη σχέση, το σώμα μετατοπίζει τις φυσικές, 

συναισθηματικές και λιμπιντικές του δυναμικές από μια σειρά αυτόνομων βασικών αντιδράσεων.

Οι δυνάμεις αυτές μπορούν να είναι:

•	 Αποπλάνηση

•	 Βύθισμα

•	 Απαλυντικές

•	 Νεύουσες

•	 Θεραπευτικές

•	 Σχετικές με την μετατόπιση εγκεφαλικών κυμάτων

•	 Αιτία απελευθέρωσης συγκεκριμένων ορμονών

Η παρακάτω εικόνα (εικόνα 3) δείχνει τις σωματικές και ψυχολογικές μετατοπίσεις εντός ενός 

8ώρου μέσα στον χώρο όπως αυτές καταγράφονταν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια 

της performance. Τέλος, γίνεται φανερό ότι ο ήχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γεννήτρια 

κατανομής των αισθήσεων 

που αναγνωρίζουν, 

διοχετεύουν και ενισχύουν 

την σωματική και ψυχολογική 

απόδοση. Η ηχητική ενέργεια, 

δηλαδή η δόνηση, έχει γίνει 

κατανοητή σε σχέση με έννοιες 

όπως η σιωπή και ο θόρυβος, 

οι οποίες, με αντιφατικούς 

και μερικές φορές 

συμπληρωματικούς τρόπους, 

προσφέρουν στοχαστικά 

εργαλεία για την ανάγνωση 

της αισθητικής, πολιτιστικής ή 

(μικρο)πολιτικής δυνατότητας 

της «ακουστικής κοινωνίας» 

(Goodman, 2010).

Εικόνα 3
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Προσεγγίσεις του θορύβου στην ηχητική τέχνη:
καλλιτεχνικά έργα στην Αθήνα

Ανδρομάχη Βρακατσέλη 
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Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 
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Περίληψη

Η παρουσίαση ενός ηχητικού έργου στον εκθεσιακό χώρο συνδέεται με τη δημιουργία ενός 
δυνητικού δικτύου σχέσεων μεταξύ του σώματος (επισκέπτη), του χώρου και του ήχου. Οι σχέσεις 
αυτές αναλύονται βάσει αμιγώς ηχητικών ή οπτικοακουστικών έργων που έχουν ως θεματική 
τους τον θόρυβο και πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα από το 2012 έως σήμερα.
Δεδομένου ότι ο ήχος παράγει χώρο, αναπτύσσεται αρχικά ο χώρος ως ηχητικό όργανο. Αυτό 
λαμβάνει χώρα μέσω της ανάλυσης των μορφολογικών χαρακτηριστικών του χώρου βάσει 
φορέων δράσης, όπως η ανθρώπινη παρουσία. Τα έργα που βασίζεται η ανάλυση αυτή είναι 
οι χειροποίητες θορυβομηχανές του Γιώργου Τσόπανου που παρουσιάστηκαν στην έκθεση 
του «Intonarumori: the noise of art», εμπνευσμένη από το μανιφέστο «The art of noises» του 
Russolo. Η περίπτωση που ο ήχος επαναπροσδιορίζει τα όρια του δημόσιου και του ιδιωτικού 
παρουσιάζεται με το  έργο “Internet Noise as a Structure” της  ομάδας NullPointerConstant που 
πραγματεύεται τα  μέσα  κοινωνικής δικτύωσης ως εισερχόμενο θόρυβο στην οικία.
Κατόπιν προσεγγίζεται  το δίκτυο των σχέσεων που δημιουργείται  από ήχους - δονήσεις που δεν 
ανήκουν στο φάσμα του ακουστού με τους οποίους το σώμα αλληλεπιδρά με προ-υποκειμενικό 
και προ-γνωσιακό τρόπο. Η περίπτωση αυτή συνδέεται άμεσα με την κατά τον Massumi έννοια 
της έντασης της επαφής (affect) και παρουσιάζει τις δυνητικές σχέσεις της ενσώματης εμπειρίας. 
Αυτό επιτυγχάνεται με το έργο «Electrical Walk» της Christina Kubisch στο οποίο ο θόρυβος 
διαταράσσει τη λήψη των ηχητικών περιβαλλόντων. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αναδεικνύει τις 
δονήσεις της πόλης μέσω της ακρόασης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Τέλος η περίπτωση της 
ένταξης του ήχου σε ένα νοηματικό πλαίσιο αναφοράς και η αποκωδικοποίηση αυτού βάσει  της  
ακρόασης ως πολιτισμικής πρακτικής παρατίθεται με την οπτικοακουστική εγκατάσταση «Beyond 
Reasoning» των Medea Electronique. Το έργο παρουσιάζει το θόρυβο βάσει του ομώνυμου 
δοκιμίου του Attali ως δηλαδή αναστάτωση της κοινωνικής ροής. 
Μέσα από την προσέγγιση αυτή επιχειρείται η παρουσίαση της ηχητικής τέχνης ως μιας σχεσιακής 
πρακτικής που συγκροτεί τον ήχο, το χώρο και το σώμα ως ένα ενιαίο μη ιεραρχικό σύνολο.

Λέξεις Κλειδιά

Θόρυβος, ηχητική τέχνη, ακρόαση, affect, ηχητικές σπουδές, επιμέλεια εκθέσεων, εκθεσιακός 
χώρος, Αθήνα.
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1. Εισαγωγή

Στις μέρες μας ολοένα και περισσότερα καλλιτεχνικά έργα χρησιμοποιούν τον ήχο ως εκφραστικό 
μέσο. Αυτό βέβαια δε συνεπάγεται  ότι όλα αυτά μπορούν να ενταχθούν στο πεδίο της 
επονομαζόμενης ηχητικής τέχνης. Η παρούσα μελέτη ενστερνίζεται την άποψη ότι ένα καλλιτεχνικό 
έργο είναι έργο ηχητικής τέχνης όταν στο επίκεντρο του βρίσκεται  η ακουστική συνιστώσα (Föllmer, 
1995:ix), δίνει δηλαδή ιδιαίτερη έμφαση στην ακρόαση και την ακουστική εμπειρία. Η ακρόαση, 
όμως,  κατέχει συνήθως μια θέση υποδεέστερη ή καλύτερα δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή και 
συνειδητή από τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, κατά μια ευρύτερη έννοια όλα τα εκφραστικά 
μέσα είναι μικτά (Mitchell, 2005) οδηγώντας έτσι στην πολυαισθητηριακή αντίληψη τόσο της 
τέχνης όσο και του κόσμου. Οπότε σκοπός της ηχητικής τέχνης είναι η καλλιέργεια της ακρόασης 
στο πλαίσιο όμως όχι απαραίτητα της απομόνωσης μιας αίσθησης αλλά της συνειδητοποίησης 
ότι ο κόσμος βιώνεται από όλες τις αισθήσεις, της κατανόησης αυτών των αισθήσεων και κατά 
συνέπεια της καλλιέργειας της πολυαισθητηριακής αντίληψης. Υπό το πρίσμα αυτό η ηχητική τέχνη 
αποσκοπεί στο  να δημιουργήσει νέους τρόπους σκέψης, να πετύχει το άνοιγμα σε διαφορετικούς 
κόσμους αντίληψης και εμπειρίας  (Lopez, 2004)  καθώς και να εξαλείψει τις αντιληπτικές διαφορές 
μεταξύ τέχνης και πραγματικότητας (Danto, 2013).

Ο ήχος αποτελεί φαινόμενο δόνησης, που διαχέεται στο χώρο, ένα αόρατο κύμα που κινείται 
σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Οπότε ο ήχος οδηγεί στη δημιουργία ακουστικού χώρου (McLu-
han & Carpenter, 1960). Ο χώρος αυτός είναι αόρατος, αλληλεπιδρά με τον υπάρχοντα οπτικό 
χώρο και γίνεται αισθητός από το ανθρώπινο σώμα ως ένα πορώδες υλικό (Huberman, 2005:59) 
προσδίδοντας έτσι και την αίσθηση της απτικότητας ως μέσο για τη βίωσή του (Leitner, 1998). Ο 
ηχητικός χώρος είναι επίσης εφήμερος, δυναμικός και τρισδιάστατος και εφόσον ο ακροατής τον 
αντιληφθεί, ακούσει δηλαδή έναν ήχο στο χώρο, τότε βρίσκεται πάντοτε εντός αυτού. Οπότε ο 
ακροατής ενσωματώνεται αυτόματα μέσω της ακοής στον ακουστικό χώρο. 

Από τη σκοπιά του ηχητικού χώρου, η ηχητική τέχνη αντιμετωπίζεται ως ένα διευρυμένο γλυπτό 
(Schulz, 2002:14) και στον εκθεσιακό χώρο όπου εκτίθεται διακρίνονται ταυτόχρονα δύο χώροι: 
ο πρώτος είναι ο οπτικά διαμορφωμένος χώρος και ο δεύτερος αφορά τον μη ορατό αλλά απτό 
και αισθητό χώρο που δημιουργεί ο ήχος. Ο  Leitner  αποκαλεί τον πρώτο χώρο ως πρωταρχικό 
και το δεύτερο ως δευτερεύων (Leitner, 1998). 

Με την ιδιότητα να  προσφέρει χωρική εμπειρία, η ηχητική τέχνη αναπτύσσει ένα πλήθος δυνητικών 
σχέσεων μεταξύ του έργου, του χώρου, και του επισκέπτη (σώματος). Αυτό έχει ορισμένες 
εκφάνσεις που αναφέρονται: α) στην παρουσία υλικών, ανθρώπινων και άλλων φορέων δράσης 
του χώρου, β) στα όρια του ιδιωτικού με το δημόσιο, γ) στα όρια μεταξύ αντιληπτού και μη 
αντιληπτού, δ) σε ένα νοηματικό πλαίσιο αναφοράς. Αυτές οι εκφάνσεις θα μελετηθούν βάσει 
ορισμένων ηχητικών έργων που έχουν ως θεματική τους τον θόρυβο και παρουσιάστηκαν στην 
Αθήνα  από το 2012 και μετά από Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.
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2. Ο χώρος ως ηχητικό όργανο

Βασικό στοιχείο του χώρου ως ηχητικού οργάνου είναι ότι ο οπτικός  και ο ηχητικός χώρος 
αλληλεξαρτώνται και αλληλεπιδρούν μιας και ο ήχος είναι συστατικό του χώρου, όπως ο 
χώρος είναι συστατικό του ήχου (Eisenberg, 2015: 194). Κάθε οπτικά διαμορφωμένος χώρος 
έχει τη δική του ακουστική προσωπικότητα, τη δική του μοναδική ηχητική υπογραφή (Morrow, 
2007). Στοιχεία όπως το μέγεθος και τα υλικά καθορίζουν τις ιδιαιτερότητες του ηχητικού χώρου. 
Από την άλλη πλευρά, με τα ηχητικά έργα μπορεί να ζωντανέψει ο ακουστικός χαρακτήρας 
του οπτικού, να ανασχηματιστεί και παράλληλα να γίνει κατανοητός. Επιπλέον, ήχοι από τον 
εκάστοτε περιβάλλοντα χώρο, όπως οι ήχοι ανθρώπων, αυτοκινήτων και κυλιόμενων σκαλών, 
αναμιγνύονται με τον ακουστικό χώρο των έργων και δίνουν νέα μορφή και περιεχόμενο σε αυτόν. 
Βέβαια είναι και οι ήχοι των ίδιων των έργων που αλληλομιγνύονται και αλληλοσυμπληρώνονται 
δίνοντας ένα συνολικό και ενιαίο ήχο ή κατά μια ευρύτερη έννοια ένα νέο καλλιτεχνικό έργο.

Η φυσική ιδιότητα του ήχου να παράγει χώρο, μια μορφή αόρατης αρχιτεκτονικής με πολλαπλούς 
μη γραμμικούς γεωμετρικούς σχηματισμούς, συντελεί καθοριστικά στην παραγωγή του χώρου ως 
ηχητικού οργάνου.  Μέσα σε  αυτόν υπάρχουν ορισμένοι φορείς δράσεις που διαμορφώνουν τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά του ηχητικού χώρου αλλά και επηρεάζονται από αυτόν. Αναφορικά 
με αυτή τη διεργασία, θα παρουσιαστεί το έργο του Γιώργου Τσόπανου Intonarumori: the noise of 
art (Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, 7 - 31 Ιανουαρίου 2013). Εμπνευσμένο από τον φουτουριστή 
Luigi Russolo και το μανιφέστο του για το θόρυβο The art of noises (1913), κατασκευάστηκαν 5 
αυτοσχέδιες θορυβομηχανές και σχέδια επηρεασμένα από συνθέτες, συγκροτήματα και θεματικές 
σχετικά με το θόρυβο.

Σε σχετική συζήτησή μας, ο καλλιτέχνης επισήμανει ότι ο χώρος της έκθεσης είναι ιδιαίτερος και 
δεν μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο το στήσιμο και το άκουσμα των έργων, καθώς είναι ένα 
ανοιχτό και ψηλοτάβανο υπόγειο, όπου οι ήχοι απλώνονταν και διαχέονταν στο χώρο προς όλες τις 
κατευθύνσεις κάνοντας διακριτή την αντήχηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ ο εκθεσιακός χώρος 
βρισκόταν σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, ήχοι από το εξωτερικό περιβάλλον δεν επηρέασαν τον 
τρόπο που στήθηκε η έκθεση. Αν και ο χώρος δεν είχε τα κατάλληλα δομικά χαρακτηριστικά ώστε 
να αποτρέπει τους εξωτερικούς ήχους, οι τελευταίοι δεν επικάλυψαν τους ήχους των έργων. Κατά 
συνέπεια δεν επηρέασαν τον καλλιτέχνη ως προς τον προσδιορισμό της έντασης των έργων και 
του τρόπου και της θέσης που έστησε τα ηχεία. Παρόλα αυτά, ο ακουστικός χώρος αναμιγνυόταν 
με ήχους από το μπαρ του ίδιου του χώρου, που βρισκόταν σε εσωτερικό «μπαλκόνι» το οποίο 
ήταν ανοιχτό προς το ισόγειο. 

Σε κάθε δεδομένο σημείο του χώρου δημιουργείται μια σχέση επικοινωνίας ανάμεσα στον 
επισκέπτη και την κυκλοφορία του ήχου στο χώρο που ονομάζεται ακουστικό κανάλι. Κύριο 
χαρακτηριστικό του ακουστικού καναλιού είναι ότι αποτελεί μια διαδραστική σχέση που σχετίζεται 
από τη μια πλευρά με το γεγονός ότι ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται έναν ήχο  μέσα στο χώρο και 
από την άλλη πλευρά ότι ο ήχος επηρεάζεται από την ανθρώπινη παρουσία (όπως για παράδειγμα 
μπορεί να επικαλυφθεί από τους ήχους που παράγουν οι άνθρωποι). Το ακουστικό κανάλι 
λειτουργεί μέσα στον ακουστικό ορίζοντα του χώρου: το βιωματικό όριο που οριοθετεί ποια 
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ηχητικά γεγονότα περιλαμβάνονται και ποια εξαιρούνται. Το πλήθος των ακουστικών καναλιών 
εξαρτάται από τον αριθμό των ατόμων και των έργων που συνυπάρχουν και ανταγωνίζονται 
μεταξύ τους (Blesser & Salter, 2007:22). Για παράδειγμα στην έκθεση πολλοί επισκέπτες βρήκαν 
ενδιαφέρουσα την πολλαπλότητα των ακουστικών καναλιών και την ανάμιξη των ήχων ώστε 
προκαλούσαν οι ίδιοι με τις θορυβομηχανές την ταυτόχρονη παραγωγή έργων. Από την άλλη 
πλευρά μπορεί να μην ήταν ξεκάθαρο για αυτούς τι ήχος παράγοταν από κάθε έργο γιατί τα όρια 
του δυναμικού ηχητικού/ακουστικού χώρου των έργων δεν ήταν σαφή και διακριτά. Για το λόγο 
αυτό στο τέλος δόθηκε μια συναυλία ώστε οι παραγόμενοι ήχοι των έργων να γίνουν κατανοητοί.

Επιπλέον, ο ακουστικός χώρος δίνει ερέθισμα στον επισκέπτη να πλοηγηθεί στον οπτικό χώρο 
γεγονός που παρατηρήθηκε αρκετές φορές μέσα στην έκθεση. Ειδικότερα, σε κάποιο έργο που 
είχε απομονωθεί σε ένα μικρό κομμάτι πατώματος (1 x 2 μ.), ο επισκέπτης άρχιζε να παράγει 
διαφορετικές συχνότητες σε κάθε του βήμα καθώς πατούσε στην περιοχή αυτή, όπως φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα 1. 

Εικόνα 1. Intonarumori: the noise of art

3. Όρια ιδιωτικού – δημόσιου χώρου

Οι σχέσεις που θα αναπτυχθούν σ’ αυτή την ενότητα αναφέρονται στο πως ο ήχος διαμορφώνει 
τα όρια του δημοσίου και ιδιωτικού. Ο ήχος ταξιδεύει και διαχέεται στον χώρο σαν αόρατο 
κύμα που ενώνει διαφορετικούς οπτικούς τόπους, ελίσσεται, αγγίζει επιφάνειες, δονεί σώματα,  
προσεγγίζει μέρη που η όραση αδυνατεί και δραπετεύει από κλειστούς χώρους και όρια. Ως ροή 
διακρίνεται από πλαστικότητα, κινείται σε πολλαπλές κατευθύνσεις, παίρνοντας σχηματισμούς 
και δημιουργώντας επίπεδα που δεν βασίζονται στην καρτεσιανή λογική και την ευκλείδεια 
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γεωμετρία. Οπότε ο ακουστικός χώρος έχει διαφορετικά χωρικά χαρακτηριστικά από τον οπτικό 
αλλάζοντας τις έννοιες των ορίων και της γεωγραφικής εγγύτητας. Επιπλέον ο ακουστικός χώρος 
δεν συμπίπτει απαραίτητα με τα όρια του δημόσιου και ιδιωτικού όπως αυτά ορίζονται/ βιώνονται 
από την οπτική αντίληψη. 

Ο δημόσιος χώρος διαμορφώνεται από τους κανόνες της πρόσβασής του σε αυτόν, αλλά και 
από τις ατομικές και συλλογικές συμπεριφορές (Low, Smith: 2006). Ο ακουστικός χώρος λόγω 
της φύσης του θεωρείται όχι τόσο ως ιδιωτική σχέση αλλά ως ένα δημόσιο γεγονός (Labelle, 
2006: 251). Από τη στιγμή που ο επισκέπτης ακούσει έναν ήχο αυτόματα ενσωματώνεται στον 
ακουστικό του χώρο και μοιράζεται την εμπειρία του ήχου με τους λοιπούς επισκέπτες που είναι 
ενσωματωμένοι στον ίδιο χώρο. Οπότε οι ακροατές καθίστανται μέλη μιας ακουστικής κοινότητας, 
την επονομαζόμενη «ακουστική αρένα» (Blesser & Salter, 2007: 22).

Από την άλλη πλευρά ο τρόπος που προβάλλεται ο ήχος των έργων μπορεί να προσδιορίσει 
την κοινωνική συμπεριφορά και την ιδιωτικότητα του ακροατή. Για  παράδειγμα η χρήση των 
ακουστικών ή η χωρική απομόνωση ενός ηχητικού έργου οδηγούν στην  ανάπτυξη ενός ιδιωτικού 
ακουστικού χώρου και τη βίωση του έργου σε πολύ προσωπικό επίπεδο. Στην ουσία αυτός ο 
τρόπος παρουσίασης ενισχύει την προσωπική εμπειρία, τη μοναξιά και την απομάκρυνση από την 
κοινωνική συνοχή. 

Το έργο Internet Noise as a Structure της ομάδας NullPointerConstant (έκθεση Home/s, Μουσείο 
Μπενάκη, 2013) είναι μια οπτικοακουστική εγκατάσταση (βλ. Εικόνα 2) που αντιμετωπίζει τον 
ιδιωτικό χώρο της οικίας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μια συνδεσιμότητα συνεχούς 
ροής εισερχόμενου θορύβου που μεταβάλλει την αίσθηση του ανήκειν. Αντλώντας δεδομένα και 
μια πιθανή αντιστοίχιση λέξεων από διάφορα κανάλια της πλατφόρμας Twitter, η εγκατάσταση 
παράγει ηχητικά γεγονότα και επηρεάζει τη φάση και τη συχνότητα  διάφορων κυματομορφών  
που διαμορφώνουν στη συνέχεια μια συνημιτονοειδή. Οι κυματομορφές επίσης μεταβάλλονται με 
την παρουσία συγκεκριμένων 
λέξεων-κλειδιά. Τα ηχητικά 
γεγονότα με τη σειρά τους 
δημοσιεύονται σε ένα 
διαφορετικό κανάλι και έτσι 
εγκατάσταση τροφοδοτεί 
και η ίδια με θόρυβο το 
διαδίκτυο (NullPointerCon-
stant, 2013β).

Η περίπτωση αυτή του 
ιντερνετικού θορύβου κάνει 
κατανοητό το πως αλλάζουν 
τα όρια του ιδιωτικού 
χώρου εντός του σπιτιού και 
δημιουργούνται συνδέσεις 
προς ένα δημόσιο χώρο. 
Στην ουσία ο δημόσιος 
χώρος εισέρχεται στον ιδιωτικό. Εικόνα 2. Internet Noise as a Structure
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Μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης παρέμβει και ερμηνεύσει τον  θόρυβο, αυτός μετατρέπεται 
σε πληροφορία (NullPointerConstantα, 2013α). Η χρήση του ήχου εδώ είναι περισσότερο ένα 
εργαλείο αισθητικής πραγμάτωσης και μέσο δημιουργίας θορύβου ώστε ο ακροατής να κατανοήσει  
τη διεύρυνση των ιδιωτικών του ορίων με τη χρήση τω μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και τη 
δυνατότητα παρέμβασης σε αυτά. Από την πλευρά της ακρόασης η παρέμβαση αυτή σχετίζεται με 
τη λεγόμενη «ακρόαση που κατοικεί». Αυτή κατά τον Labelle σχετίζεται με την αναζήτηση νέων 
χώρων, συνδέσεων και αρχιτεκτονικών μέσω των ψηφιακών δικτύων (Labelle, 2006: 248). Αν και 
το συγκεκριμένο παράδειγμα βασίζεται περισσότερο στα ψηφιακά μέσα δεν αναιρεί το γεγονός ότι 
ο ήχος δημιουργεί νέες μορφές ιδιωτικότητας και δημοσίου χώρου.

4. Ενσώματη ακουστότητα

Στην ενότητα αυτή επισημαίνονται οι τρόποι με τους οποίους το σώμα διαδρά με την υλική 
υπόσταση του ήχου, κατανοεί τη χωρικότητά του και  οδηγεί στην ανεύρεση χώρων και πτυχών 
της πραγματικότητας που δεν ήταν πρότερα αντιληπτές.

Ο ήχος είναι μια ακουστική ενέργεια που προσλαμβάνεται από το ανθρώπινο σώμα όχι μόνο 
μέσω των αυτιών αλλά και μέσω των οστών και των νευρικών απολήξεων. Με αυτή την έννοια 
απαντάται και το ερώτημα που είχε θέσει ο Duchamp  το αν κάποιος μπορεί να ακούσει την ακοή 
(Duchamp, 1975: 195). Σύμφωνα με τους Goodman (2010) και Ikoniadou (2014) η δόνηση ως κύμα 
δεν χρειάζεται να ανήκει στο ακουστό φάσμα ώστε το σώμα να την αντιληφθεί και να επηρεαστεί 
από αυτή. Με άλλα λόγια ο μη αισθητός (non sensory) ήχος καθίσταται μια εσωτερική σωματική 
εμπειρία. Λαμβάνοντας υπόψη τις έννοιες σωματική ακοή, σωματικότητα της ακοής (Leitner, 
2002), ενσώματος ήχος (Ouzounian, 2006) αναφερόμαστε στον όρο ενσώματη ακουστότητα ως 
τις αισθητές και μη (sensory/non sensory) σχέσεις του σώματος με τη δονητική φύση του ήχου. 

Με βάση τις πτυχές της φαινομενολογίας και τις θεωρήσεις του Merleau – Ponty ότι το σώμα 
είναι το όχημα της ύπαρξης στον κόσμο και ότι κάθε αίσθηση είναι χωρική (Ponty, 2005: 94,252) 
μέσα από πρακτικές της ηχητικής τέχνης αναδεικνύεται η χωρικότητα του σώματος. Αυτό γιατί το 
σώμα είναι μέρος μιας ακουστικής διαδικασίας που με άξονα τον ήχο κατανοεί τον κόσμο και τη 
θέση του σε αυτόν. Από τη στιγμή που ο ήχος γίνεται αντιληπτός από το ανθρώπινο σώμα τόσο 
εξωτερικά όσο εσωτερικά ο χώρος μπορεί να επεκταθεί στο σώμα (Leitner, 2002) και ο ήχος 
γίνεται η προέκταση του σώματος  (Merleau-Ponty, 1968: 255). Σώμα και χώρος συνυπάρχουν και 
συμπορεύονται, το σώμα συμμετέχει στη χωρική πραγματικότητα: παράγει χώρο και επηρεάζεται 
από τον εξωτερικό χώρο. Αφού το σώμα δεν βρίσκεται πρωταρχικά μέσα στον χώρο, είναι μέρος 
του (Merleau-Ponty 2005: 171) τον συνθέτει αλλά και συντίθεται και επαναπροσδιορίζεται από 
αυτόν. Έτσι, το ίδιο το σώμα αποκτά μια χωρική διάσταση και παράγει χώρο. 

Η ηχητική τέχνη αναδεικνύει πρακτικές ώστε να αναδείξει την ενσώματη ακουστότητα ως ένα νέο 
μοντέλο ακουστικής κατανόησης του κόσμου το οποίο σχετίζεται με τη σωματική εμπειρία. Ένας 
από τους τρόπους αυτούς είναι τα  ηχητικά έργα που δείχνουν την απτή διάσταση του ήχου που 
εισέρχεται στο σώμα χωρίς να γίνεται αισθητή. Στην περίπτωση αυτή μιλάμε για τη λεγόμενη ένταση 



4ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ήχος Θόρυβος Περιβάλλον», Μυτιλήνη, 3-6 Νοεμβρίου 2016

281

της επαφής (affect). Η ηχητική ένταση της επαφής αφορά την εν δυνάμει σχέση του ανθρώπου με τις 
δονητικές συναθροίσεις (Gallagher, 2016). Ένα από τα σχετικά με αυτό έργα που παρουσιάστηκαν 
στην Αθήνα είναι  το Electrical Walks της Christina Kubisch (8-20 Φεβρουαρίου 2013, Ινστιτούτο 
Γκαίτε, Hertz festival) που σχετίζεται με τη σύλληψη των μαγνητικών πεδίων δείχνοντας ήχους 
κρυμμένους κάτω από μανδύες αορατότητας, αλλά ισχυρής παρουσίας (Kubisch, χ.χ.) και μια 
διαφορετική αντίληψη της καθημερινής πραγματικότητας (Kubisch, 2013). Οι ηλεκτρομαγνητικοί 
ήχοι εκλαμβάνονται ως διατάραξη της λήψης του ηχητικού περιβάλλοντος  (Tittel, 2009). Πιο 
συγκεκριμένα, το έργο αυτό εξελίσσεται με τη μορφή περιπάτου κατά τη διάρκεια του οποίου ένα 
σύστημα ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής ενισχύει και κάνει ακουστά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
που προέρχονται από τεχνικά συστήματα όπως κινητά τηλέφωνα και ΑΤΜ. Το έργο δείχνει ότι 
το σώμα είναι ενσωματωμένο σε έναν ακουστικό χώρο τον οποίο στην ουσία δεν ακούει, αλλά 
διαδρά μαζί του και επηρεάζεται από αυτό. Πρόκειται για μια διεργασία έντασης εμπειρίας που 
δεν χαρακτηρίζεται από τη σκέψη του νου αλλά από την ενσώματη διάδραση σε χώρους που 
κυριαρχούν μη αισθητές πληροφορίες του κόσμου. 

Μετατρέποντας σε αισθητούς ήχους τους μη ακουστούς χώρους, η ηχητική τέχνη τοποθετεί τον 
επισκέπτη σε έναν ηχητικό και αντιληπτό κόσμο και τον βοηθά να αντιληφθεί την ενσώματη 
διάδρασή του με χώρους που κυριαρχούν οι μη αισθητές πληροφορίες. Επιπρόσθετα, η ηχητική 
τέχνη οδηγεί το σώμα σε μια σύγκριση του εν ενεργεία υπαρκτού κόσμου και ενός χώρου 
που δεν είναι πραγματικά εκεί παρά μόνο δυνητικά (Μassumi, 2015:5) και ο οποίος μέσω του 
ηχητικού έργου καθίσταται αισθητός και κατά μια ευρύτερη έννοια υπαρκτός (Cox, 2009). Ο 
επισκέπτης αποκτά επίγνωση  των ατέρμονων σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ του ηχητικού 
αντικειμένου και του χώρου καθιστώντας μέσω της ακρόασης το σώμα ως οντότητα που τείνει 
στο άπειρο και τον ηχητικό χώρο να είναι «ούτε πνευματικός ούτε υλικός αλλά ένα φαινόμενο 
εμπειρίας» (Ingold, 2007: 11). 

5. Το νοηματικό πλαίσιο αναφοράς στην ηχητική τέχνη

Η περίπτωση αυτή πραγματεύεται το ηχητικό έργο ως εκφραστικό μέσο που προσεγγίζεται από 
τη σκοπιά της δημιουργίας νοήματος. Ο ήχος και κατά συνέπεια το καλλιτεχνικό έργο είναι το 
μέσο για την ανάδειξη άλλων χώρων, ιδεών και πρακτικών,  όπως κοινωνικοί, πολιτικοί κ.ά. που 
μπορεί να ανήκουν στο παρόν ή σε άλλες χρονικές περιόδους. Ο ήχος αλληλεπιδρά με αυτούς 
τους χώρους και παράγει νόημα το οποίο καλείται ο ακροατής να συλλάβει μέσω των  πρακτικών 
της ακρόασης. Στην ουσία το ηχητικό έργο αντιμετωπίζεται πάντα εντός ενός πλαισίου αναφοράς 
και λειτουργίας. Το νόημα που θέλει ο καλλιτέχνης να μεταφέρει και οι χώροι που εμπνέεται και 
αναφέρεται παραπέμπουν σε πρακτικές της πολιτιστικής αναπαράστασης (Παπαγεωργίου, 2006).

Στο πεδίο αυτό σημαντική θέση κατέχει η θεωρητική προσέγγιση του Seth Kim Cohen στο βιβλίο 
του In the Blink an Ear που προσεγγίζει την ηχητική τέχνη ως μια σχεσιακή πρακτική που  επιτρέπει 
την αλληλεπίδραση του ήχου με επιστημολογικές, κοινωνικές και πολιτικές σημειοδοτήσεις 
(Kim-Cohen, 2009: xvii) και την τοποθετεί σε ένα νοηματικό πλαίσιο που περιλαμβάνει και τον ίδιο 
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τον ακροατή. Επιπλέον μιλά για το έργο ως την ταυτόχρονη δημιουργία μηνύματος και μεταφορά 
κώδικα. Οπότε και τη διαχειρίζεται με ένα πιο αναπαραστατικό τρόπο που δημιουργεί ένα πλαίσιο 
αναφοράς και επικοινωνίας τόσο με το περιβάλλον όσο και με τον ακροατή.

Για την παραγωγή νοήματος απαραίτητη κρίνεται η παρουσία του επισκέπτη που θα δώσει τη 
δυνατότητα να παραχθεί νόημα μέσω των πρακτικών της ακρόασης. Μεταξύ του επισκέπτη και 
του ακουστικού χώρου δημιουργείται όπως προαναφέρθηκε ένα ακουστικό κανάλι. Σε πρώτη 
φάση αυτό σχετίζεται με την ακουστική αίσθηση, δηλαδή ο επισκέπτης κατανοεί την αίσθηση της 
ακοής (Nancy, 2007: 6), δηλαδή ότι βρίσκεται σε ένα χώρο που υπάρχουν ήχοι και διαδρά μαζί 
τους. Στη συνέχεια η εστίαση της προσοχής σε ένα από τα έργα δημιουργεί μια διαδικασία με την 
οποία η ηχητική πληροφορία αποκωδικοποιείται για να παράξει ένα νόημα. Ανάμεσα δηλαδή 
στο αντικείμενο και στο υποκείμενο δημιουργείται ένας τόπος κατοίκησης  (Lipari, 2010: 350)  που 
είναι αποτέλεσμα της ακρόασης γιατί αυτή έχει την ικανότητα να συνδέει και να γεφυρώνει (Lipari, 
2012: 233). Στην περίσταση αυτή ο ακροατής έχει επίγνωση ότι επικεντρώνεται στον ήχο που 
παράγει η ηχητική πηγή και μοιράζεται ένα κοινό χώρο με αυτή αντιδρώντας κατά μια ευρύτερη 
έννοια στο ηχητικό της κάλεσμα. Είναι αυτό που ο Σεφέρ ονομάζει comprendre – κατανοώ, 
δηλαδή ο ήχος νοηματοδοτείται ως προς το περιεχόμενό του. Επομένως η παραγωγή νοήματος 
είναι αποτέλεσμα της ακρόασης και όχι της ακοής.

Το παράδειγμα που θα παρουσιαστεί είναι η οπτικοακουστική εγκατάσταση Beyond Reasoning 
των Medea Electronique (Beton7, 23-28 Νοεμβρίου 2012) που εμπνέεται από το δοκίμιο Θόρυβοι 
του Jacques Attali. Σε βιντεοπροβολές προβάλλονται τέσσερις χαρακτήρες  που με έντονες 
κινήσεις αντιδρούν στον ήχο του έργου. Οι καλλιτέχνες κάνουν μια αναφορά  στον τρέχον 
κοινωνικό και οικονομικό χώρο της ελληνικής πραγματικότητας. Με την πρακτική του θορύβου 
ως αναστάτωση της κοινωνικής ροής, που προκαλεί αντίσταση στη σκέψη (Medea Electronique, 
2012) οι χαρακτήρες αντικατοπτρίζουν τα μέλη της ελληνικής κοινωνίας που δεν μπορούν να 
αντιδράσουν στο καθιερωμένο και στα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την οικονομική κρίση. 
Οπότε το οπτικοακουστικό έργο ανάγεται σε έναν κοινωνικοοικονομικό χώρο και οι καλλιτέχνες 
προτείνουν ένα συγκεκριμένο τρόπο στους επισκέπτες να αποκωδικοποιήσουν νοηματικά το έργο. 
Η ακρόαση είναι μια διαδικασία που προκύπτει από τη γνώση, μια αναμφισβήτητη πολιτισμική 
πρακτική (Stern, 2003:19) και διαμορφώνεται με αναφορά σε ένα ευρύτερο πολιτιστικό και 
ιστορικό πλαίσιο (Feld, 1986). Οπότε το πως ερμηνεύεται το νόημα της αναπαράστασης εξαρτάται 
κάθε φορά από τις συνθήκες που την πλαισιώνουν: κοινωνικές, ιστορικές κ.τ.λ. και το πως κάθε 
πολιτισμός έχει δημιουργήσει τους δικούς του πολιτισμικούς κώδικες. Ως συμπέρασμα, τα έργα 
από μόνα τους δεν μπορούν να έχουν ένα μοναδικό και σταθερό νόημα αλλά αυτό εξαρτάται 
από το πλαίσιο στο οποίο αυτά παρουσιάζονται (Hall, 1997:10) Αυτό καθιστά την ακρόαση μέσα 
στον εκθεσιακό χώρο ως μια μη ιεραρχική διαδικασία, στην οποία ο ακροατής γίνεται παραγωγός 
(Voegelin, 2010: 38) ή ορθότερα συμπαραγωγός του έργου. Ο ακροατής δεν είναι ακριβώς 
υποκείμενο ούτε αντικείμενο αλλά λειτουργεί ως «παρεμβαίνων» (Revill,2016) καθώς συμμετέχει 
και δημιουργεί τα πολλαπλά νοήματα που μπορεί ένα έργο να προκαλέσει.
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6. Επίλογος

Σε έναν εκθεσιακό χώρο όπου εκτίθεται ένα έργο ηχητικής τέχνης  πέρα από τον οπτικό χώρο 
υπάρχει και ο ακουστικός χώρος που παράγεται από το έργο και τους φορείς δράσεις μέσα σε 
αυτόν. Στην ουσία είναι αυτός ο ηχητικός/ακουστικός χώρος με τις πολλαπλές διαστάσεις του, 
τις οποίες ο επιμελητής καλείται να διαχειριστεί. Η ιδιότητα αυτή του ηχητικού έργου να παράγει 
χώρο και χωρική εμπειρία δημιουργεί ένα δυνητικό δίκτυο σχέσεων που περιλαμβάνει πάντοτε 
ένα χώρο αναφοράς (απτό ή μη) και τον ίδιο τον επισκέπτη που ακούει και ακροάζεται το έργο. Ο 
χώρος παρουσίασης του έργου και η παρουσία των επισκεπτών διαμορφώνουν τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά του ηχητικού χώρου, τα οποία είναι δυναμικά και διαφορετικά από αυτά του 
οπτικού. Το ηχητικό έργο μπορεί να φέρει μηνύματα και να αναφέρεται σε άλλους χώρους 
διευρύνοντας έτσι τα όρια της ακουστικής χωρικότητας που λαμβάνει  χώρα στον εκθεσιακό χώρο. 
Η αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων αυτών γίνεται μέσω της ακρόασης που σχετίζεται άμεσα 
με το πολιτισμικό υπόβαθρο του επισκέπτη. Κατά συνέπεια η ακουστική χωρικότητα αποκτά μη 
σταθερά χαρακτηριστικά και ίδιος ο επισκέπτης ενεργό ρόλο στην παραγωγή του έργου. Από την 
άλλη πλευρά μέσω της ηχητικής τέχνης αναδεικνύεται η ενσώματη ακουστότητα που σχετίζεται 
με την πρόσληψη αισθητών και μη ήχων. Με τον τρόπο αυτό ο επισκέπτης κατανοεί ακουστικά 
το σώμα του, τον κόσμο και τη θέση του σε αυτόν. Από την ανάλυση των παραπάνω σχέσεων 
προκύπτει ότι η ηχητική τέχνη καθίσταται πάντα μια σχεσιακή  πρακτική και λειτουργεί ως ένα 
ενιαίο μη ιεραρχικό σύνολο μεταξύ του χώρου, του ήχου και του σώματος. Μια περαιτέρω έρευνα 
για τις σχέσεις ηχητικής τέχνης, ενσώματης ακουστότητας και πολιτισμικού πλαισίου κρίνεται 
σημαντική διότι η μελέτη του κατά πόσο η σύλληψη της δονητικής φύσης του ήχου επηρεάζεται 
από τις πολιτισμικές καταβολές του ατόμου μπορεί να προσδώσει νέες διαστάσεις στο δίκτυο 
σχέσεων που αναπτύσσει η ηχητική τέχνη.
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περιήγησης. Στην παρούσα δημοσίευση η τεχνική αυτή αναφέρεται στην πλήρη και ρεαλιστική 
απεικόνιση της διάβασης του μονοπατιού, δηλαδή σε ό,τι θα έβλεπε, θα άκουγε και κατά συνέπεια 
θα βίωνε ένας περιπατητής του μονοπατιού.

Το πρωτότυπο φορητό σύστημα καταγραφής, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτής της 
έρευνας, αποτελεί μια σύγχρονη τεχνολογική καινοτομία καθώς συνδυάζει επιτυχώς δυο 
ανεξάρτητα συστήματα καταγραφής πάνω σε εν κινήσει άνθρωπο: σύστημα καταγραφής ήχου με 
πολυκάναλη ηχογράφηση υψηλής ποιότητας για απόδοση από stereo μέχρι και surround 5.1 και 
σύστημα καταγραφής βίντεο υψηλής ανάλυσης σε ποιότητα High Definition. 

Στην παρούσα δημοσίευση γίνεται αναφορά στις surround τεχνικές ηχογράφησης και στον 
τρόπο με τον οποίο η καταλληλότερη εξ αυτών προσαρμόστηκε και εφαρμόστηκε πάνω στον 
πεζοπόρο-καταγραφέα για την πραγματοποίηση ηχογράφησης που να αποδίδει πλήρως το 
ηχητικό τοπίο. Ακόμα, παρουσιάζονται διαφορετικές θέσεις τοποθέτησης της κάμερας πάνω στον 
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Επίσης, επιδεικνύεται ο τρόπος τοποθέτησης της στολής στον πεζοπόρο-καταγραφέα καθώς και 
τα προβλήματα που επιλύθηκαν ώστε η στολή να γίνει λειτουργική σε πραγματικές συνθήκες 
καταγραφής. Περιγράφεται η απαιτητική διαδικασία της ηχογράφησης και κινηματογράφησης 
στο μονοπάτι Μπαταρία του Φισκάρδου Κεφαλλονιάς, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, 
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1. Εισαγωγή

Η τεχνική της εικονικής περιήγησης (Point of View  (POV) ή First Person Perspective), δηλαδή 
η τεχνική της ρεαλιστικής απεικόνισης των βιωμάτων ενός χαρακτήρα ή μιας κατάστασης, 
χρησιμοποιείται δημιουργικά σε πολλές μορφές τέχνης (κινηματογράφο, ποίηση, λογοτεχνία, 
φωτογραφία, ζωγραφική κ.ά.). Για παράδειγμα, σε μια κινηματογραφική ταινία είναι η προοπτική, 
κατά την οποία ο θεατής βιώνει τη δράση μιας ιστορίας, όχι βλέποντας-παρατηρώντας τον 
ηθοποιό από κάποια απόσταση (τρίτο πρόσωπο) αλλά τη βιώνει (τουλάχιστον με την αίσθηση της 
όρασης και την ακοή του) σε  πρώτο πρόσωπο. Με άλλα λόγια, βιώνει ό,τι βλέπει και  ακούει τη 
συγκεκριμένη στιγμή ο ηθοποιός. Με αυτήν την τεχνική δημιουργείται η εντύπωση–ψευδαίσθηση 
μιας διαδραστικότητας με την πλοκή καθώς ο θεατής ταυτίζεται με τον ηθοποιό και τις δράσεις του 
με απώτερο σκοπό να αισθανθεί όπως ο ηθοποιός.

Ένα POV κινηματογραφικό πλάνο δημιουργείται συνήθως τοποθετώντας την κάμερα μεταξύ του 
ύψους των ματιών και του ώμου του χαρακτήρα. Αυτή η τεχνική εφαρμόζεται σε όλων των ειδών 
τις πολυμεσικές παραγωγές τα τελευταία χρόνια: στην πιο διαδεδομένη της μορφή συναντάται στα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια (video games),  καθώς και στις κινηματογραφικές παραγωγές μέχρι και σε 
αναμετάδοση αγώνα τύπου Formula 1 μέσα από το κόκπιτ.

Στη συγκεκριμένη έρευνα, χρησιμοποιώντας την τεχνική της εικονικής περιήγησης, αναπτύσσεται 
μια μεθοδολογία καταγραφής (κινηματογράφησης και ηχογράφησης) για χρήση σε δίκτυο 
μονοπατιών–πεζοπορικών διαδρομών. Στόχος είναι η πλήρης και δυναμική καταγραφή της 
διάβασης ενός μονοπατιού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην  όσο το δυνατόν πληρέστερη 
καταγραφή όσων θα δει, θα ακούσει και κατά συνέπεια θα βιώσει ένας περιπατητής του 
μονοπατιού έτσι ώστε μέσα από πολυμεσικές εφαρμογές (video) να αποδοθεί όσο το δυνατόν 
πιο ρεαλιστικά η διάβαση του μονοπατιού.  Με αυτόν τον τρόπο ο ακροατής-θεατής παρακινείται 
και ενθαρρύνεται, μέσα από την εικονική περιήγηση που θα παρακολουθήσει, να επισκεφτεί από 
κοντά και να περπατήσει το συγκεκριμένο μονοπάτι, να ξεναγηθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία η 
οποία θα του προσφέρει φυσικές, πολιτιστικές αλλά και τουριστικές ομορφιές.

2. Διαδικασία Ηχογράφησης

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές πολυκαναλικές τεχνικές ηχογράφησης πεδίου 
(Surround Sound Field Recording Techniques) οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες μου-
σικές καταγραφές, τόσο σε στούντιο ηχογράφησης όσο και σε συναυλιακούς χώρους, και για 
διάφορες αισθητικές απαιτήσεις ως προς το είδος της μουσικής (ορχήστρες κλασικής μουσικής, 
συγκροτήματα ροκ μουσικής κ.λπ.). Βασική επιδίωξη των συγκεκριμένων τεχνικών είναι η όσο το 
δυνατόν ρεαλιστική χωρική απόδοση του καταγεγραμμένου υλικού από διατάξεις ηχείων τύπου 
surround και 3D audio (Bartlett & Bartlett, 2007: 141-156).

Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας αποτέλεσε η πλήρης ηχογράφηση του ηχητικού το-
πίου κατά τη διάβαση του πεζοπόρου-καταγραφέα έτσι ώστε να μπορέσει να αποδοθεί σωστά 
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από διάταξη ηχείων τύπου surround 5.11. Παρότι έχουν αναπτυχθεί πολλές surround τεχνικές 
ηχογράφησης που καταγράφουν το συνολικό ηχητικό περιβάλλον σε τρεις διαστάσεις, μόνο δυο 
τεχνικές μπορούν πρακτικά να εφαρμοστούν πάνω σε εν κινήσει πεζοπόρο για την καταγραφή 
ενός ηχοτοπίου: η τεχνική η οποία χρησιμοποιεί σύστημα πολλών μικρόφωνων προσαρμοσμένα 
σε ειδικό πλαίσιο, όπως είναι το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε, και η τεχνική η οποία βασίζεται 
στη χρήση συστήματος τεσσάρων μικροφώνων που αξιοποιεί τη μέθοδο Ambisonics (Rumsey & 
McCormick, 2009: 534-539, 555-561). Οι λόγοι είναι: α) τα μικρόφωνα πρέπει να μεταφέρονται 
από τον πεζοπόρο κατά τη διάβαση του μονοπατιού, οπότε η τεχνική πρέπει οπωσδήποτε να 
σχηματιστεί πάνω σε μία βάση, καθότι η τοποθέτηση περισσότερων βάσεων πάνω στον πεζοπόρο 
θα ήταν άβολη και ανέφικτη, και β) οι αποστάσεις μεταξύ των μικροφώνων πρέπει να είναι όσο 
το δυνατόν μικρότερες, διότι το αντίθετο δημιουργεί δυσκολία στην ισορροπία του πεζοπόρου 
και προβλήματα στο βάδισμά του και στην προσπελασιμότητα του μονοπατιού λόγω κλαδιών, 
βράχων κ.λπ.

2.1 Επιλεχθείσες Τεχνικές Ηχογράφησης

Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε ως βασικό σύστημα καταγραφής το surround μικρό-
φωνο Holophone H2-Pro. Εφαρμόστηκε η διακριτή-ανεξάρτητη πολυκαναλική ηχογράφηση με 
τα μικρόφωνα να είναι τοποθετημένα σε ειδικό πλαίσιο και τοποθετημένα αρκετά κοντά το ένα στο 
άλλο, έτσι ώστε πρακτικά το σύστημα αυτό να μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μικρόφωνο με πολλές 
ανεξάρτητες κάψες. Παρότι το συγκεκριμένο σύστημα διαθέτει οχτώ κάψες, (έξι περιμετρικά, μία 
πάνω και μία εσωτερικά του), χρησιμοποιήθηκαν οι έξι. Ένα χαρακτηριστικό αυτού του συστήμα-
τος είναι ότι παρέχει άμεσο πολυφωνικό - surround αποτέλεσμα (από 5.1 μέχρι 7.1, IMAX, Dolby 
EX, DTS ES) και δεν απαιτεί αποκωδικοποίηση στο στάδιο της αναπαραγωγής.2 Το μικρόφωνο 
προσαρμόστηκε με τη χρήση μιας βάσης μικροφώνου σε ειδική στολή (προσαρμοσμένη στρατι-
ωτική εξάρτηση), που δημιουργήθηκε για τη συγκεκριμένη έρευνα, σε ύψος 50 εκατοστών ψηλό-
τερα από το κεφάλι του πεζοπόρου. Τα σημεία στα οποία η βάση ερχόταν σε επαφή με την πλάτη 
του πεζοπόρου καλύφθηκαν, έπειτα από δοκιμές, με ειδικό απορροφητικό υλικό (ricofon) ώστε 
να μην προκαλούν θόρυβο και να ελαχιστοποιηθούν οι κραδασμοί κατά την κίνηση.

Ένα από τα ζητούμενα της έρευνας ήταν να ηχογραφηθούν ξεχωριστά τα βήματα του πεζοπόρου 
για να υπάρξει η δυνατότητα διαφορετικής επεξεργασίας κατά το στάδιο της αναπαραγωγής. Για 

1  Σύμφωνα με τη σύσταση ITU-R  BS.775-3 της   International Telecommunication Union (Διεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών), καθορίζεται η χωροτοποθέτηση των ηχείων στο  surround format αναπαραγωγής 5.1.  Όλα τα ηχεία 
πρέπει να βρίσκονται στο  ύψος περίπου του ανθρωπίνου αυτιού, να σχηματίζουν έναν κύκλο με κέντρο τον ακροατή 
και  να τοποθετηθούν έτσι ώστε στοχεύουν προς τον ακροατή με συγκεκριμένες γωνίες. Συγκεκριμένα, το  κεντρικό 
(Center) ηχείο τοποθετείται στο κέντρο (0°), το Αριστερό (Left) και  Δεξί (Right) ηχείο τοποθετούνται εκατέρωθεν, στις 
30° στον οριζόντιο άξονα από το κέντρο, σχηματίζοντας ένα ισόπλευρο τρίγωνο με τον ακροατή. Τα πίσω αριστερό και 
δεξί ηχείο  (Left Surround, Right Surround) τοποθετούνται εκατέρωθεν, σε 100° με 120° στον οριζόντιο άξονα από το 
κεντρικό ηχείο. 

2  Εγχειρίδιο χρήσης Holophone. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: http://www.advancedaudiorentals.com/docs/holophone_
guide.pdf ανακτήθηκε: 01.03.2017

http://www.advancedaudiorentals.com/docs/holophone_guide.pdf
http://www.advancedaudiorentals.com/docs/holophone_guide.pdf
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να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιήθηκε το στερεοφωνικό μικρόφωνο Rode NT4 εφαρμόζοντας την 
stereo τεχνική ηχογράφησης XY (συμπωτική) μαζί με τον ειδικό αντιανεμικό του θώρακα. Το μι-
κρόφωνο προσαρμόστηκε σε μια επιδαπέδια βάση μικροφώνου και τοποθετήθηκε on-axis στα 
πόδια ώστε να ηχογραφούνται όσο το δυνατόν καθαρότερα τα βήματα, όπως χαρακτηριστικά 
φαίνεται στην Εικόνα 1. Ταυτόχρονα το μικρόφωνο δεν θα έπρεπε να είναι ορατό από την κάμερα.

 

Εικόνα 1. Ο πεζοπόρος με τη στολή και τον εξοπλισμό στην παραλία Δαφνούδι (αριστερά) και στην έξοδο 
μιας στοάς στην αρχή του μονοπατιού (δεξιά)

Τα φορητά μέσα καταγραφής που χρησιμοποιήθηκαν και τα οποία προσαρμόστηκαν πάνω στη 
στολή του πεζοπόρου ήταν: α) το Tascam DR-680 για το Holophone και β) το Tascam DR 100 για 
το RODE NT 4. Το Tascam DR-680 διαθέτει έξι εισόδους  με προενισχυτή και phantom power 
48V, ενώ αντίστοιχα το Tascam DR 100 διαθέτει δύο εισόδους. Στη συγκεκριμένη καταγραφή οι 
ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ποιότητα (*.wav) με συχνότητα δειγματοληψίας 96 kHz 
στα 24 bit.

3. Διαδικασία Κινηματογράφησης

Για την καταγραφή της διάβασης του μονοπατιού χρησιμοποιήθηκε η κάμερα Go Pro Hero3+ 
Black Edition. Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή της συγκεκριμένης κάμερας ήταν οι ακόλου-
θοι: α) έχει τη δυνατότητα να βιντεοσκοπεί σε υψηλή ποιότητα (2.7 k – 30 frames), δεδομένου 
ότι ζητούμενο ήταν οι λήψεις υψηλής ποιότητας, β) έχει αρκετή αυτονομία ενέργειας και μεγάλη 
χωρητικότητα αποθήκευσης με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η συχνή διακοπή των καταγραφών 
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για ανατροφοδότηση ενέργειας και άδειασμα τον αποθηκευτικών μέσων, γ) είναι ειδικής σχεδία-
σης με μικρές διαστάσεις, ιδανική για βιντεοσκοπήσεις σε εξωτερικούς χώρους, αρκετά συμπαγής 
και σταθερή σαν κατασκευή και ως εκ τούτου δε δυσκολεύει την κίνηση του σώματος και δεν 
κουνιέται και η ίδια κατά το βάδισμα και, δ) μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικά σημεία του 
ανθρώπινου σώματος, γεγονός το οποίο επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τον 
ορθότερο τρόπο τοποθέτησης της.

3.1. Επιλογή Θέσης της Κάμερας

Μια από τις σημαντικότερες πειραματικές διαδικασίες της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η επιλογή 
του σημείου που θα τοποθετηθεί η κάμερα πάνω στον πεζοπόρο, καθώς και οι μοίρες της κλίσης 
που θα είχε σε σχέση με τον κάθετο άξονα έτσι ώστε να προσομοιάζει την τεχνική της εικονικής 
περιήγησης-ρεαλιστικής αποτύπωσης και την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την ορθότητα 
της τοποθέτησης. Για αυτόν το λόγο δοκιμάστηκαν δύο βάσεις σταθεροποίησης της κάμερας: α) η 
βάση κεφαλιού, και β) η βάση στήθους.

Τα κριτήρια κινηματογράφησης που τέθηκαν ήταν τα εξής: 1) η σταθερότητα της λήψης όταν το 
περπάτημα ήταν γρήγορο/αργό, καθώς και όταν το έδαφος ήταν επίπεδο/ανισόπεδο, 2) οι μοί-
ρες τοποθέτησης της κάμερας σε σχέση με τον κάθετο άξονα (20°, 30°, 35°), ώστε αυτό που θα 
απεικονίζεται να είναι εφάμιλλο με αυτό που βλέπει ο άνθρωπος (POV), και 3) οι μοίρες κινηματο-
γράφησης της κάμερας στον οριζόντιο άξονα (Field of View), δηλαδή αν θα καταγράφει σε Wide 
Mode ή σε Medium Mode3.  

Μετά από πολλαπλές δοκιμές στη βάση κεφαλιού και στη βάση στήθους για όλα τα κριτήρια που 
είχαν τεθεί επιλέχθηκε η κάμερα να τοποθετηθεί στη βάση κεφαλιού, με κλίση 30ο, στον κάθετο 
άξονα και σε Wide Mode. Η λήψη σε αυτήν τη θέση ήταν πιο σταθερή, συγκριτικά με τις υπόλοι-
πες θέσεις, αυτό που απεικονίζεται είναι εφάμιλλο με αυτό που βλέπει ο άνθρωπος (POV). Επίσης, 
η λήψη δεν επηρεάζεται από εξωτερικούς-πλάγιους παράγοντες που δε σχετίζονται με το επιθυ-
μητό αντικείμενο κινηματογράφησης. Παράλληλα, κινηματογραφώντας σε Wide Mode υπάρχει 
και αρκετή χωρική πληροφορία για επεξεργασία στο στάδιο του μοντάζ.4

3.2. Τρόποι Βελτιστοποίησης της Κινηματογράφησης

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν αρκετές δοκιμαστικές λήψεις φορώντας τη στολή ηχογράφησης 
και κινηματογράφησης ώστε να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα στη πράξη. Μελετώντας τα πλάνα 
διαπιστώθηκε ότι οι λήψεις ήταν αρκετά ασταθείς. Λόγω του βαδίσματος, όλες οι αναταράξεις από 

3  Σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης της κάμερας Go Pro Hero3+ Black Edition για aspect ratio 16 x 9 το  wide mode 
είναι 69.5° στον οριζόντιο άξονα και 118.2° στο κάθετο άξονα, ενώ αντίστοιχα το medium mode είναι 55° και 94.4°. 
Βλέπε https://gopro.com/support/articles/hero3-field-of-view-fov-information ανακτήθηκε 01.03.2017

4  Βλέπε video Σύγκριση Κεφάλι – Στήθος: https://youtu.be/ZCcghKvA2nI

https://gopro.com/support/articles/hero3-field-of-view-fov-information
https://youtu.be/ZCcghKvA2nI
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τον κορμό και τη μέση του πεζοπόρου μεταφέρονταν στην κάμερα με αποτέλεσμα αυτή να κουνιέται 
και το πλάνο να είναι υπερβολικά κουνημένο. Ως εκ τούτου, τα πλάνα δεν αντιπροσώπευαν τη 
ρεαλιστική απεικόνιση που ήταν το ζητούμενο και δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Για να 
αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα προτάθηκαν δύο κατηγορίες λύσεων. Η πρώτη ήταν να μειωθούν 
οι αναταράξεις κατά τη διαδικασία της λήψης και η δεύτερη αφορούσε τη χρήση εξειδικευμένων 
αλγόριθμων σταθεροποίησης πλάνων στο στάδιο του μοντάζ. Χρησιμοποιήθηκε η πρώτη λύση 
εφόσον με τη δεύτερη θα υπήρχε μείωση της ποιότητας του τελικού καταγεγραμμένου υλικού.

Μία λύση για τη μείωση των αναταράξεων ήταν να φορέσει ο πεζοπόρος αυχενικό κολάρο, ώστε 
να κρατήσει το κεφάλι του σταθερό. Το κολάρο κράτησε το κεφάλι σταθερό, όμως η κίνηση 
του κορμιού έγινε μονοκόμματη και πλέον κουνιόταν και το κεφάλι όπως το υπόλοιπο σώμα, 
έτσι η λήψη έγινε περισσότερο ασταθής σε σχέση με πριν. Τελικά διαπιστώθηκε ότι ο λαιμός 
λειτουργούσε σαν «βάση σταθεροποίησης» και απορροφούσε αρκετούς  κραδασμούς, κάτι το 
οποίο δεν μπορούσε να κάνει με το κολάρο. Έπειτα από αρκετή έρευνα βρέθηκε μία κατάλληλη 
ηλεκτρονική-μηχανική διάταξη απόσβεσης κραδασμών, η οποία ενδείκνυται ως βάση στήριξης 
κάμερας για κινηματογραφησει εν κινήσει πλάνων με υψηλή σταθερότητα. Η διάταξη αυτή (TAR-
OT 2D5) πραγματοποιεί σταθεροποίηση σε δύο άξονες, στον κάθετο και στον οριζόντιο6.

4. Εφαρμογή του Εξοπλισμού στον Πεζοπόρο

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να δημιουργηθεί μία μέθοδος ηχογράφησης και κινη-
ματογράφησης με την οποία ο περιπατητής ενός μονοπατιού θα δύναται εύκολα, γρήγορα και 
χωρίς πολλές δεσμεύσεις κινητικές να βιντεοσκοπεί και να ηχογραφεί ταυτόχρονα εν κινήσει. Ο 
εξοπλισμός αυτός έπρεπε με κάποιο τρόπο να εφαρμοστεί πάνω στον πεζοπόρο. Ο εξοπλισμός 
που χρησιμοποιήθηκε φαίνεται στην εικόνα 
2 και είναι ο εξής7: 1) στρατιωτική εξάρτηση, 
2) βάση μικροφώνου για το Holophone H2 
Pro, 3) επιδαπέδια βάση μικροφώνου για το 
Rode NT 4, 4) κομμάτια ειδικού ηχοαπορ-
ροφητικού υλικού (ricofon), 5) Holophone 
H2 Pro, 6) Rode NT 4 μέσα στον αντιανεμικό 
του θώρακα, 7) Tascam DR-100, 8) ιμάντας 
κρεμάσματος, 9) Tascam DR-680, 10) Go Pro 
Hero+3 Black Edition πάνω στη βάση από-
σβεσης κραδασμών Tarot 2D.

  Εικόνα 2.  Ο εξοπλισμός που εφαρμόστηκε στον πεζοπόρο

5  Η βάση διαθέτει δυο κινουμένους βραχίονες και γυροσκόπιο με το οποίο μπορεί να διατηρήσει σταθερό τον 
προσανατολισμό και τη θέση της κάμερας που θα της τοποθετηθεί. Βλέπε http://www.tarot-rc.com/index.php?main_
page=product_info&products_id=1525 ανακτήθηκε 01.03.2017

6  Βλέπε video Σύγκριση Κεφάλι –Tarot: https://youtu.be/E67kghwxMOc

7  Βλέπε video Τοποθέτηση Εξοπλισμού στον Πεζοπόρο: https://youtu.be/GM2-0gP9dQA

http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&products_id=1525
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&products_id=1525
https://youtu.be/E67kghwxMOc
https://youtu.be/GM2-0gP9dQA
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5. Κριτήρια Επιλογής Μονοπατιού για την Καταγραφή

Το μονοπάτι το οποίο επιλέχθηκε για την τελική εφαρμογή της μεθόδου ηχογράφησης και κινη-
ματογράφησης ανήκει στο δίκτυο μονοπατιών8 της περιοχής Φισκάρδου Κεφαλονιάς και συγκε-
κριμένα είναι η διαδρομή: Μπαταρία – Δαφνούδι, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στην εικόνα 3. 
Τα κριτήρια επιλογής που τέθηκαν ήταν τα εξής: 1) Ποικίλη  διαμόρφωση του εδάφους, δηλαδή 
το μονοπάτι να αποτελείται από σημεία ανώμαλα και σχετικά δύσβατα που να καταλήγουν σε  
σημεία ομαλά καθώς και το αντίστροφο. 2) Σχετικά εύκολη προσβασιμότητα του μονοπατιού η 
οποία επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά του εξοπλισμού. 3) Διαδρομή μικρής απόστασης για να 
μπορούν να γίνουν αρκετές επαναλήψεις της καταγραφής. 4) Πλούσιο ηχοτοπίο, δηλαδή το περι-
βάλλον καταγραφής να περιέχει ήχους γεωφυσικής προέλευσης, προερχόμενους από θάλασσα, 
αέρα, κ.λπ., και βιολογικής προέλευσης, προερχομένους από τα ζώα και τις δραστηριότητες τους, 
με σκοπό να βγουν ασφαλή συμπεράσματα κατά τη διαδρομή για τις δυνατότητες του συστήμα-
τος για καταγραφή διαφορετικής προέλευσης ήχων (Matsinos, et al., 2008).  5) Εναλλαγή του 
οπτικού πεδίου για να παρατηρηθούν οι δυνατότητες καταγραφής της εικόνας σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα, χρώματα και πεδία. 

Εικόνα 3. Χάρτης του μονοπατιού και το σημείο που βρίσκεται στην Κεφαλονιά (Πηγή: Google maps)

Η αρχή της διαδρομής ήταν το σημείο Μπαταρία9 και συγκεκριμένα μέσα στις εγκαταλειμμένες 
στοές. Η συγκεκριμένη διαδρομή, παρέχει πολυποίκιλες εναλλαγές εδάφους καθώς ξεκινάει 
με μικρά χαλικάκια σε ομαλό έδαφος, περνάει από άσφαλτο, συναντάει ανώμαλο έδαφος με 
απότομη κατηφόρα και καταλήγει σε παραλία με βότσαλα. Το ηχοτοπίο και το οπτικό πεδίο του 
μονοπατιού συνάδει με την ποικιλομορφία του εδάφους εφόσον η διαδρομή περνάει τόσο από 
αραιή όσο και από πυκνή βλάστηση συνδυάζοντας βουνό, δάσος, παραλία και θάλασσα. Ένας 
πεζοπόρος διανύει αυτήν τη διαδρομή σε είκοσι περίπου λεπτά. 

8  http://el.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6939111 (Κεφαλλονιά: Το μονοπάτι για τη Μπαταρία). Ανακτήθηκε: 
01.03.2017

9  Η Μπαταρία ήταν μια αντιαεροπορική βάση των Γερμανών κατά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο κατασκευασμένη στο 
βορειοδυτικότερο σημείο της Κεφαλονιάς για τον έλεγχο του Ιονίου Πελάγους. Αποτελούνταν από πέντε κανόνια 
μεγάλου βεληνεκούς. Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα υπόγεια καταφύγια που είχαν σκάψει, τα οποία ενώνονται μεταξύ 
τους με στοές.

http://el.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6939111
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6. Διαδικασία Καταγραφής

Οι εξωτερικές καταγραφές, είτε αφορούν καταγραφή εικόνας είτε ήχου, είναι απαιτητικές, χρονο-
βόρες και δύσκολες. Η καταγραφή που πραγματοποιήθηκε σε αυτή την έρευνα περιλάμβανε ήχο 
και βίντεο και μάλιστα εν κινήσει, πράγμα που σημαίνει ότι οι δυσκολίες ήταν πολλές. Εξαιτίας 
των μεγάλων απαιτήσεων οργανώθηκε μια ομάδα καταγραφών10 από φοιτητές η οποία εκπαι-
δεύτηκε και εξοικειώθηκε στη χρήση του εξοπλισμού. Η ομάδα πραγματοποίησε δοκιμαστικές 
καταγραφές, όπως επίσης επισκέφτηκε και περπάτησε το μονοπάτι καταγραφής. Την ημέρα της 
καταγραφής (11/01/2015) ελέγχθηκε ξανά η διαδρομή, εντοπίστηκαν τα δυσπροσπέλαστα σημεία 
τα οποία και καθαρίστηκαν. Κόπηκαν κλαδιά που εμπόδιζαν τον πεζοπόρο, με προσοχή και σεβα-
σμό προς το περιβάλλον, ώστε να μην προκληθούν ζημιές στα δέντρα, καθώς επίσης μαζεύτηκαν 
σκουπίδια που υπήρχαν στο μονοπάτι και στην παραλία. 

Το μονοπάτι αποφασίστηκε να χωρισθεί σε μικρότερα μέρη-θέσεις. Οι λόγοι ήταν: 1) Όλη η ομάδα 
να βρίσκεται κοντά για λόγους ασφάλειας κατά τη διαδικασία των καταγράφων. 2) Να μπορούν να 
γίνουν μικρές και επαναληπτικές καταγραφές (πολλαπλές λήψεις). 3) Ο καταγραφέας-περιπατητής 
να επικεντρώνεται στα δύστροπα σημεία της κάθε διαδρομής, για να μπορεί σε επόμενη λήψη να 
αποφύγει τυχόν λάθη όπως: χτυπήματα του μικρόφωνου σε κλαδιά, γλιστρήματα, μη συμμετρικό 
βάδισμα, αλλαγή στο ρυθμό βαδίσματος, κ.λπ. 4) Να μπορούν να γίνουν εύκολα αλλαγές στα 
αποθηκευτικά μέσα των καταγραφικών και στις μπαταρίες τους. Ο αριθμός των μερών-θέσεων 
κατέληξαν να είναι δώδεκα. Για τη διευκόλυνση της μετέπειτα επεξεργασίας των λήψεων ο πεζο-
πόρος, αφού είχε οπλίσει όλα τα μέσα καταγραφής, εκφωνούσε το μέρος-θέση και τον αριθμό της 
λήψης (take) και χτυπούσε ένα παλαμάκι σαν κλακέτα για το συγχρονισμό του ήχου με το βίντεο. 
Ένα παράδειγμα εκφώνησης είναι το εξής : «Θέση 1, Πολυβολείο, take 2». Για κάθε μέρος-θέση 
πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον τρεις λήψεις. 

Κατά τη διάρκεια της καταγραφής επιδιώχθηκε η συνεχής επαφή μεταξύ του πεζοπόρου και των 
βοηθών μέσω FPV System11 για να μπορούν να έχουν οπτικό έλεγχο των λήψεων σε οθόνη και 
να αποφασίζουν αν η λήψη είναι σταθερή ή έχει άλλα προβλήματα και θα πρέπει να σταματήσει 
και να επαναληφθεί. Η όλη καταγραφή διήρκησε περίπου έξι ώρες με ένα μισάωρο διάλειμμα. 
Το συνολικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε είναι περίπου 32 λεπτά. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδα-
νικές, δε φυσούσε, δεν έβρεχε και στο μεγαλύτερο διάστημα υπήρχε ηλιοφάνεια. Επίσης, όλη η 
διαδικασία της καταγραφής βιντεοσκοπήθηκε και φωτογραφήθηκε για αρχειακούς λόγους.  

10  Η ομάδα απαρτιζόταν από τους φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ 
Ιονίων Νήσων: Κιόση Κωνσταντίνο, Μουζακίτη Βασίλη, Τσίγγο Αλέξανδρο και Παναγόπουλο Σταύρο καθώς και τον 
εντεταλμένο εργαστηριακό συνεργάτη Μαραγκό Θεοφάνη.

11  First Person View System: Ένα σύστημα προβολής σε πρώτο πρόσωπο αποτελείται από ένα πομπό, ο οποίος στέλνει 
το σήμα που καταγράφει η κάμερα και έναν δέκτη που λαμβάνει το σήμα και το προβάλλει σε μια οθόνη (monitor). 
Χρησιμοποιείται για εξ΄ αποστάσεως οπτικό έλεγχο της κινηματογράφησης.
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7. Επεξεργασία Καταγραφών 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την επεξεργασία των καταγραφών χωρίστηκε σε τρία  
στάδια: 

7.1. Προσεκτική Παρακολούθηση και Ακρόαση των Λήψεων 

Έπειτα από προσεκτική παρατήρηση όλων των λήψεων από τις θέσεις καταγραφής, επιλεγόταν 
η πιο σταθερή λήψη βίντεο από κάθε θέση. Η καλύτερη επιλογή ήταν μια κοπιαστική διαδικασία 
καθώς όλες οι λήψεις είχαν κάποια προβλήματα και θα έπρεπε να επιλεγεί αυτή με τα λιγότερα. 
Στη συνέχεια γινόταν ακρόαση των αντίστοιχων ηχογραφήσεων ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρχαν 
προβλήματα κατά την ηχογράφηση όπως θόρυβοι, χτυπήματα των μικροφώνων σε κλαδιά, ή 
θόρυβοι που μπορεί να προέρχονταν από τη στολή ή τον πεζοπόρο (π.χ. δυνατή αναπνοή, ομιλία). 
Αν δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην αντίστοιχη ηχογράφηση τότε επαληθευόταν η επιλογή 
της λήψης. Αλλιώς επιλεγόταν το αμέσως επόμενο πιο σταθερό βίντεο και επαναλαμβανόταν η 
ακρόαση της αντίστοιχης ηχογράφησης.

7.2. Επεξεργασία του Ήχου

Οι ηχογραφήσεις αποτελούνταν από οχτώ κανάλια, τα έξι του Holophone H2 Pro και τα δύο του 
Rode NT 4. Σε όλα τα κανάλια ακολουθήθηκε η ίδια σειρά επεξεργασιών:  1) Καθαρισμός (editing) 
ώστε να αφαιρεθούν θόρυβοι και χτυπήματα στα μικρόφωνα που εισήλθαν κατά τη διαδικασία 
της ηχογράφησης. 2) Αποθορυβοποίηση για να αφαιρεθεί ο θόρυβος των προενισχυτών. 3) Δυ-
ναμική επεξεργασία για να ανέβει η συνολική ένταση της μίξης και 4) Ισοστάθμιση για τη βελτιστο-
ποίηση του τελικού αποτελέσματος.

Τα κανάλια του Holophone αντιμετωπίστηκαν στην επεξεργασία με τον ίδιο τρόπο. Αφαιρέθη-
καν από κάθε κανάλι θόρυβοι που προέρχονταν από χτυπήματα κλαδιών πάνω στο σώμα του 
Holophone ή στη βάση του. Ένα σημαντικό πρόβλημα, και αισθητά ακουστό, ήταν ο θόρυβος 
που είχε εισέλθει στην ηχογράφηση από τους προενισχυτές του καταγραφικού Tascam DR 680. Η 
ένταση του θορύβου ήταν αρκετά ισχυρή, επικαλύπτοντας και αλλοιώνοντας το ηχοτοπίο, γεγο-
νός που κατέστησε επιβεβλημένη την αφαίρεσή του. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ειδικός 
αλγόριθμος αποθορυβοποίησης12 σε κάθε ένα κανάλι, ξεχωριστά και ανεξάρτητα. Ένα ακόμη 
πρόβλημα ήταν η επικάλυψη του τοπίου από τον ήχο των βημάτων. Για αυτόν το λόγο έγινε εν-
δελεχής δυναμική επεξεργασία με σκοπό τη μείωση του δυναμικού εύρους13 που ήταν μεγάλο 
λόγω της έντασης των βημάτων. Βασική επιδίωξη ήταν να μικρύνει το δυναμικό εύρος, δηλαδή 
να συμπιεστούν τα βήματα για να μπορέσει έπειτα να δυναμώσει το συνολικό ηχοτοπίο. 

12  Z Noise της εταιρείας Waves.

13  Χρήση συμπιεστή δυναμικού εύρους (compressor) και συμπιεστή δυναμικού εύρους πολλαπλών συχνοτικών 
περιοχών (multiband compressor).
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Το κανάλι του sub (προορίζεται για αναπαραγωγή από ηχείο τύπου subwoofer, δηλαδή αναπα-
ραγωγή συχνοτικού φάσματος από τα 100 Hz και κάτω) χρησιμοποιήθηκε κυρίως δημιουργικά, 
ώστε να προκύψει ένα αποτέλεσμα αξιοπρεπές, ρεαλιστικό και συνάμα να προσδίδει ένα καλλιτε-
χνικό χαρακτήρα στην τελική εφαρμογή. Για αυτόν το λόγο ενισχύθηκαν οι χαμηλές συχνότητες 
των βημάτων και κατ’ αυτόν τον τρόπο επήλθε συχνοτική ισορροπία στη συνολική μίξη. 

Η επεξεργασία των βημάτων αποτέλεσε μια ξεχωριστή διαδικασία, διότι η ηχογράφηση έπρεπε 
να εναρμονιστεί με αυτήν του ηχοτοπίου. Χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία της αποθορυβοποίησης 
και, όμοια με τα κανάλια του Holophone, έγινε δραστική δυναμική επεξεργασία για να μειωθεί το 
δυναμικό εύρος των βημάτων.

Η επόμενη σημαντική απόφαση που έπρεπε να παρθεί ήταν, σε ποια από τα ηχεία του surround 
ηχοσυστήματος 5.1 θα αναπαράγονταν τα δύο κανάλια της ηχογράφησης των βημάτων. Για το 
θέμα αυτό δεν υπήρχε σχετική βιβλιογραφία, γεγονός που άφηνε περιθώρια για αρκετό πειραμα-
τισμό. Αρχικά δοκιμάστηκε να αναπαραχθούν από το Left και το Right του surround. Έπειτα, δοκι-
μάστηκε να αναπαραχθούν από το Left, το Right και το Center, στέλνοντας στο Center και τα δύο 
κανάλια των βημάτων. Τέλος, δοκιμάστηκε το Left των βημάτων να αναπαραχθεί από τα Left, Left 
Surround και Center, το Right απο τα Right, Right Surround και Center. Σε όλες τις περιπτώσεις τα 
βήματα στέλνονταν στο κανάλι του sub φιλτραρισμένα, από τα 100 Hz και κάτω. Τελικά, από αυ-
τές τις τρεις δοκιμές βγήκε το συμπέρασμα ότι υπάρχει ρεαλιστικότερη απόδοση του βηματισμού 
όταν αναπαράγονται τα βήματα από όλα τα ηχεία, όπως έγινε στην τελευταία προσπάθεια, καθώς 
εναρμονίζεται η ηχογράφηση των βημάτων με αυτήν του ηχοτοπίου.       

7.3. Επεξεργασία του Βίντεο

Η επεξεργασία που υπέστη το βίντεο ήταν ήπια καθώς η γνώση των γραφόντων σχετικά με τις 
τεχνικές επεξεργασίας στο βίντεο είναι μικρή. Σκοπός ήταν να αποτυπωθεί σε μεγάλο βαθμό το 
τοπίο χρωματικά, όπως πραγματικά ήταν κατά την καταγραφή του, με το φυσικό φωτισμό που 
είχε, καθώς και να διατηρηθεί η φυσικότητα των χρωμάτων. Η ένωση των λήψεων από τις διαφο-
ρετικές θέσεις καταγραφής, έπειτα από πολλούς πειραματισμούς, επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί 
χειροκίνητα και όχι με κάποιο πρότυπο εναλλαγής βίντεο (video transition). Χρησιμοποιήθηκε 
αυτή η μέθοδος διότι το κάθε σημείο είχε τις δικές του ιδιαιτερότητες (χρώμα, φωτισμός, κίνηση 
του πεζοπόρου) και η ένωση μεταξύ των λήψεων έπρεπε να γίνει με τρόπο που να μην είναι ιδιαί-
τερα αισθητή, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του παρατηρητή από το αντικείμενο της προβο-
λής και να μένει συγκεντρωμένος στην πορεία του μονοπατιού. Επίσης, προστέθηκαν πάνω στις 
ενώσεις των λήψεων μικρά κείμενα, που δίνουν στον θεατή πληροφορίες για το μονοπάτι και τα 
αξιοθέατά του, με σκοπό ο θεατής να συγκεντρώνει το βλέμμα και τη σκέψη του στα κείμενα με 
αποτέλεσμα η μετάβαση από τη μια λήψη στην άλλη να περνά σχεδόν απαρατήρητη. 
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8. Συμπεράσματα

Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα ποιοτικά συμπεράσματα που δεν αναφέρθηκαν στα 
προηγούμενα κεφάλαια και τα οποία προέκυψαν από την ανάλυση των καταγραφών με κριτήριο 
το βαθμό ρεαλιστικής απόδοσης της τεχνικής της εικονικής περιήγησης που εφαρμόστηκε:

•	 Το ύψος του μικροφώνου που ηχογραφεί το ηχοτοπίο πρέπει να είναι τουλάχιστον μισό μέτρο 
πάνω από το κεφάλι του πεζοπόρου-καταγραφέα έτσι ώστε η ηχητική στάθμη των βημάτων 
να είναι ικανοποιητικά χαμηλή. Η θέση αυτή επιτρέπει παράλληλα την προσπέλαση του μο-
νοπατιού χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα (λόγω του ύψους του μικροφώνου). 

•	 Τα μικρόφωνα δεν μπορούν να αγνοήσουν ή να περιορίσουν εντασιακά τα βήματα σε σχέση 
με το ηχοτοπίο, όπως κάνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος, κατά τη διάβαση ενός μονοπατιού. 

•	 Τα μικρόφωνα δεν μπορούν να εστιάσουν σε συγκεκριμένους ήχους, όπως κάνει ο άνθρωπος, 
δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν αν οι ήχοι που ηχογραφούν λειτουργούν ως 
ήχοι επιφάνειας ή ως ήχοι υπόβαθρου και να επικεντρωθούν αντίστοιχα.

•	 Η απόδοση των βημάτων από διατάξεις ηχείων σε surround format (5.1) είναι δυσλειτουργική 
καθώς έπρεπε να ενσωματωθούν και επιμέρους ηχογραφήσεις των βημάτων και να αναπα-
ραχθούν από όλα τα ηχεία για να μη «φεύγουν» τα βήματα αριστερά-δεξιά, μπροστά-πίσω 
δίνοντας εξωπραγματικές διαστάσεις στο διασκελισμό του πεζοπόρου-καταγραφέα. Έπρεπε, 
δηλαδή, να δημιουργηθεί ένα πιο συμπαγές ηχητικό κέντρο για την επίτευξη ρεαλιστικής 
αναπαραγωγής. 

•	 Όταν το surround ηχοσύστημα αποτελείται από ηχεία κοντινού πεδίου (near field monitors) 
η surround τεχνική αποδίδει σωστά όταν το ηχοσύστημα έχει διάμετρο το πολύ 2 m. Ανα-
παραγωγή σε ηχοσύστημα με μεγαλύτερη διάμετρο, δηλαδή με τα ηχεία τοποθετημένα πιο 
ανοιχτά, δημιουργεί εξωπραγματικές διαστάσεις στους διασκελισμούς του πεζοπόρου-κατα-
γραφέα θυμίζοντας γίγαντα.

•	 Το βάδισμα του πεζοπόρου-καταγραφέα κατά την καταγραφή πρέπει να είναι ήπιο και ήρεμο 
για να είναι πιο σταθερός ο κορμός του επιτυγχάνοντας λιγότερες αναταράξεις. Έτσι βελτιώ-
νονται οι λήψεις καθώς τα πλάνα είναι πια σταθερά. Όντας ήπιο και αργό το βάδισμα δίνεται 
περισσότερος χρόνος στον θεατή να παρατηρήσει το μονοπάτι καλύτερα.

•	 Στο στάδιο της επεξεργασίας δεν είναι εφικτό να ενωθούν οι λήψεις με τέτοιο τρόπο που να 
μη γίνεται αντιληπτή από τον θεατή η μετάβαση από τη μια λήψη στην άλλη. Η θέση που είχε 
ο πεζοπόρος στο χώρο του μονοπατιού δεν ήταν ποτέ ακριβώς η ίδια σε κάθε ληψη. Έτσι η 
μετάβαση από το ένα σημείο στο άλλο είναι πολύ δύσκολο να μην είναι αντιληπτή. 

•	 Το βάρος του εξοπλισμού πρέπει να είναι ισοκατανεμημένο και ζυγισμένο, ώστε να μη χαλάει 
το κέντρο βάρους του πεζοπόρου, και να μπορεί να περπατάει άνετα. Αυτό είναι επιβεβλημέ-
νο σε μεγάλες αποστάσεις. Οι βάσεις των μικροφώνων είναι βαριές και σε συνδυασμό με την 
τοποθέτηση των μικροφώνων δημιουργούν πρόβλημα στην ισορροπία του πεζοπόρου. 
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Το συνολικό καταγεγραμμένο μονοπάτι με την τεχνική της εικονικής περιήγησης έχει αναρτηθεί 
στο διαδίκτυο με προδιαγραφές Video: Resolution 1280 X 720 progressive, AVC Coding, Format 
H.264, Data rate 11.00 Mbit/s, Frame 29.97 και με 3 διαφορετικές προδιάγραφες audio: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=LGsxrpMrL64, Audio stereo, Coding AAC, 48000 Hz, Βit 
Rate 320 Kbit/s,  για αναπαραγωγή από στερεοφωνικό ηχοσύστημα.

2. https://www.youtube.com/watch?v=38HggW037Ls, Audio 5.1, Coding AC3 Dolby Digital, 
48000 Hz (L, R, C, LFE, Ls ,Rs), Bit Rate 640 Kbit/s, για αναπαραγωγή από 5.1 οικιακό ηχοσύ-
στημα που υποστηρίζει Coding AC3 Dolby Digital.

3. https://www.youtube.com/watch?v=5eDQ533_ByE, Audio 5.1, Coding AAC, 48000 Hz (C, L, 
R, Ls, Rs, LFE) Bit rate 640 Kbit/s, για αναπαραγωγή από 5.1 επαγγελματικό ηχοσύστημα που 
υποστηρίζει Coding AAC.
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Περίληψη

Η εργασία αυτή αφορά στις τεχνικές ηχογράφησης που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου 
«Οπτικοακουστική Οικολογία» του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, το οποίο πραγματοποιήθηκε την περίοδο 
από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι και τον Απρίλιο του 2013. 

Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά και συγκριτικά οι τεχνικές ηχογράφησης 
που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα της καθεμίας στο πεδίο. 
Oι τεχνικές ηχογράφησης που εφάρμοσε η ομάδα εργασίας ήταν τρεις: η στέρεο τεχνική M/S (Mid/
Side), η surround τεχνική Double M/S (Mid/Side) και το surround μικρόφωνο Holophone H2-Pro 
7.1. Η εφαρμογή τους έγινε με σκοπό τη μετέπειτα μελέτη των αποτελεσμάτων τους και την εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Οι τεχνικές ηχογραφήσεις που 
εφαρμοστήκαν αξιολογούνται υποκειμενικά και ξεχωριστά ως προς την κάλυψη του ηχητικού 
πεδίου και την ακρίβεια εντοπισμού της θέσης ενός ηχητικού αντικειμένου (localization). Επίσης, 
αξιολογούνται αντικειμενικά και συγκριτικά ως προς τις δυνατότητες διαμόρφωσης στο στάδιο 
της μεταπαραγωγής, την ευκολία εφαρμογής, τον χειρισμό τους καθώς και το κόστος τους. Τέλος, 
γίνεται μια εκτίμηση των δυνατοτήτων εφαρμογής των παραπάνω τεχνικών στα πλαίσια δράσεων 
ομάδων καταγραφών από όλες τις βαθμίδες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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1. Εισαγωγή

H ακουστική οικολογία είναι ένας κλάδος που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη άνθιση στην 
Ελλάδα και ασχολείται με τη μελέτη και την καταγραφή των ηχοτοπίων μέσα από διεπιστημονικές 
αλλά και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Η ακουστική οικολογία προσεγγίζει νοηματικά το ηχοτοπίο 
(soundscape) ως τον ήχο ενός χώρου, όπως αυτός γίνεται αντιληπτός από τη σύνθεση της αναδυ-
όμενης πληροφορίας που προέρχεται από το συνδυασμό πολλαπλών ηχητικών πηγών (Παντής, 
2007).

Η ανάγκη αντικειμενικότερης παρατήρησης του ηχοτοπίου, επιπλέον της επιτόπιας παρατήρησης 
ως «επισκέπτες», κατέστησε αναγκαία την καταγραφή του ηχοτοπίου με σύγχρονα τεχνολογικά 
μέσα (ηχογράφηση, ηχομέτρηση, κ.λπ.). Η συγκεκριμένη προσέγγιση, σε συνδυασμό με τις ηχο-
γραφήσεις του World Soundscape Project1, έδωσε τη δυνατότητα και το έναυσμα για επιστημονι-
κή και καλλιτεχνική αξιοποίηση των καταγραφών (Truax, 1974).

1.1. Έργο και Δράσεις Οπτικοακουστικής Οικολογίας

Από το 2011 στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων αναπτύχθηκε το έργο της «Οπτικοακουστικής Οικολογίας»2. 
Η οπτικοακουστική οικολογία είναι ένας νέος όρος που τιτλοφορεί συγκεκριμένες δράσεις οπτι-
κοακουστικών καταγραφών. Έχοντας ως φιλοσοφική βάση την ακουστική οικολογία για την προ-
σέγγιση του ήχου και του περιβάλλοντος, η οπτικοακουστική οικολογία προσθέτει και το οπτικό 
στοιχείο, το οποίο, μαζί με τον καταγραφόμενο ήχο, αξίζει να εκτιμηθεί στο πλαίσιο μιας πληρέ-
στερης και συνολικότερης καταγραφής ενός τοπίου (Μαραγκός, Λουφόπουλος, Εμμανουήλ, & 
Ηλιάδης, 2014).

Στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν, οι ομάδες ήταν πολυπληθείς και κάλυπταν ποικίλα επιστη-
μονικά και καλλιτεχνικά πεδία όπως αυτό της ηχοληψίας, της κινηματογράφησης, της σύνθεσης 
ηλεκτροακουστικής μουσικής, της οικολογίας, της βιολογίας και της πληροφορικής. Οι καταγρα-
φές (οπτικές και ηχητικές) πραγματοποιήθηκαν σε δυο νησιά, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, σε 
έξι και εφτά σημεία αντίστοιχα3 (Λουφόπουλος, Ηλιάδης, Εμμανουήλ, Μαραγκός, & Επιτήδειος, 
2013).

1  Το World Soundscape Project ήταν ένα project που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 και αφορούσε την ηχογράφηση 
ιδιαίτερων ακουστικών χώρων με φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά στο Vancouver του Καναδά (The Vancouver 
Soundscape). Ήταν το έναυσμα και αποτέλεσε τη βάση, σε τεχνικό και κυρίως σε φιλοσοφικό επίπεδο, για να ξεκινήσει 
και να επεκταθεί η διαδικασία της καταγραφής ηχοτοπίων παγκοσμίως. 

2  Ερευνητικό πρόγραμμα: «Οπτικοακουστική Οικολογία: Αποτύπωση του Φυσικού Πειβάλλοντος του Ιονίου Πελάγους 
σε μορφή Ψηφιακού Μουσείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», συντονιζόμενο από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Τμήμα 
Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, ΕΣΠΑ 2007-2013.

3  Στα φυσικά τοπία περιλαμβάνονται προστατευμένες περιοχές όπως ο Εθνικός Δρυμός Αίνου και το Θαλάσσιο Πάρκο 
Ζακύνθου. Επίσης, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ως προς το οπτικοακουστικό 
τους περιεχόμενο (Κεφαλονιά: παραλίες Μύρτου-Πετανών, ευρύτερη περιοχή Παλικής, ανεμογεννήτριες, Άσσος, 
σπήλαιο Δρογγαράτης. Ζάκυνθος: Ναυάγιο, Κερί, ευρύτερη περιοχή Πόρτο Ρόξα). Τα αστικά τοπία αφορούν τα κεντρικά 
σημεία των πόλεων Ληξουρίου και Ζακύνθου, ενώ τα ετερογενή τοπία ανήκουν και στις δύο παραπάνω κατηγορίες, 
όπου συνδυάζονται φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία (ανεμογεννήτριες, κεραίες Αίνου, αυτοκινητόδρομοι, μαρίνα 
Ληξουρίου κ.ά.) (Λουφόπουλος, Ηλιάδης, Εμμανουήλ, Μαραγκός, & Επιτήδειος, 2013).
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Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν η καταγραφή υπό την έννοια της διάσωσης και ανάδειξης 
του φυσικού περιβάλλοντος των δυο νησιών (Κεφαλονιά και Ζάκυνθος). Οι κατευθύνσεις ήταν 
οι εξής: (α) η δημιουργία μιας πολυμεσικής βάσης δεδομένων («ψηφιακό μουσείο») η οποία 
θα αποτελέσει την πλατφόρμα για την ανάπτυξη προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
και (β) η αξιοποίηση των ηχητικών και κινηματογραφικών δεδομένων που προέκυψαν από τις 
καταγραφές μέσω της μουσικής και γενικότερα της οπτικοακουστικής σύνθεσης (Λουφόπουλος, 
Ηλιάδης, Εμμανουήλ, Μαραγκός, & Επιτήδειος, 2013). 

Η Ακουστική Οικολογία στην Ελλάδα αποτελεί πλέον σύγχρονο ακαδημαϊκό τομέα με εργαστήρια 
σε πολλά τριτοβάθμια ιδρύματα. Επίσης, αποτελεί και εκπαιδευτική πλατφόρμα για αντικείμενα 
που αφορούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τόσο σε τριτοβάθμια όσο και σε δευτεροβάθμια 
εκπαιδευτική κλίμακα (Λουφόπουλος, Εμμανουήλ, Μαραγκός, & Κατερέλος, 2012).

1.2. Stereo και Surround Τεχνικές Ηχογράφησης Πεδίου

Οι τεχνικές στερεοφωνικής ηχογράφησης είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιούν τουλάχιστον 
δυο μικρόφωνα και σκοπεύουν στη καταγραφη ενός ηχοτοπίου με τρόπο τέτοιο όπως θα το 
άκουγε ένας άνθρωπος με τα αυτιά του. Η αναπαραγωγή του ηχητικού πεδίου πραγματοποιείται 
σε συστήματα στερεοφωνικής ηχητικής προβολής. Οι τεχνικές αυτές συλλέγουν τον ήχο σε 
δύο σημεία στον χώρο, τα σήματα των οποίων μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους σε ένταση, 
χρόνο άφιξης, φάση και κατ’ επέκταση, σε χροιά (Eargle, 2005: 166-174). Έχουν αναπτυχθεί και 
χρησιμοποιηθεί πολλές διαφορετικές στερεοφωνικές τεχνικές ηχογράφησης με ιδιαιτερότητες 
στην εφαρμογή τους, με ποικίλα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ως προς την απόδοσή τους. 
Στην συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιούμε τις συμπωτικές (coincident) στερεοφωνικές τεχνικές 
που χρησιμοποιούνται συχνά στην ηχογράφηση του ηχητικού πεδίου. Στις συμπωτικές τεχνικές 
επιδιώκεται η τοποθέτηση των μικροφώνων όσο πιο κοντά γίνεται, γεγονός που σημαίνει πως 
ηχητικά σήματα από διαφορετικά σημεία στο χώρο λαμβάνονται από τα δύο μικρόφωνα σε κοινό 
χρόνο άφιξης. 

Από την άλλη πλευρά, βασική επιδίωξη των surround (περιφερειακών) τεχνικών ηχογράφησης 
είναι η όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική απόδοση του χώρου του καταγεγραμμένου υλικού από 
surround διατάξεις ηχείων. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των τεχνικών αυτών έχει γίνει προσπάθεια 
χρησιμοποιώντας πολλά ανεξάρτητα μικρόφωνα πολικού διαγράμματος παντοκατευθυντικού 
(omni) ή καρδιοειδούς (cardioid), σε καθορισμένη απόσταση μεταξύ τους (που διαφέρει από 
μέθοδο σε μέθοδο) ούτως ώστε να καταγράψουν το συνολικό ηχητικό περιβάλλον σε τρεις 
διαστάσεις, δηλαδή να ηχογραφήσουν τα ακουστικά-χωρικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου 
χώρου με την ηχητική πηγή μέσα σε αυτό. Οι σπουδαιότερες τεχνικές-μέθοδοι που έχουν 
αναπτυχθεί είναι οι εξής: Delos, IRT Cross, Double ORTF, NHK, DMP, Double M/S, κ.λπ. (Bartlett 
& Bartlett, 2007: 141-151)

Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί τεχνικές surround ηχογράφησης στις οποίες χρησιμοποιούνται 
ειδικά συστήματα-πλαίσια στα οποία τα μικρόφωνα που χρησιμοποιούνται τοποθετούνται 
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αρκετά κοντά το ένα στο άλλο και πρακτικά μπορούν τα συστήματα αυτά να θεωρηθούν ως ένα 
μικρόφωνο με πολλές ανεξάρτητες κάψες (multiple - capsule microphone). Τέτοια μικρόφωνα είναι 
το: Holophone H2-PRO Surround Mic, SoundField ST450, Sonic Studios DSM-4CS Four-Channel 
Surround Dummy Head, κ.λπ. (Bartlett & Bartlett, 2007: 151-156). Τα συγκεκριμένα μικρόφωνα 
χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον στην πολυκαναλική ηχογράφηση πεδίου διότι μπορούν 
εύκολα και με ασφάλεια να μεταφερθούν και να ηχογραφήσουν σε δύσκολα και απαιτητικά 
περιβάλλοντα. Οι εταιρίες που τα έχουν αναπτύξει έχουν δώσει μεγάλη βαρύτητα στην φορητότητά 
τους, το μικρό βάρος τους, την εύκολη τροφοδοσία τους, αλλά και χρησιμοποιώντας ειδικούς 
αντιανεμικούς θώρακες, την προστασία τους από τις καιρικές συνθήκες.

2. Οι τεχνικές Ηχογράφησης M/S, Double M/S και το Surround Μικρόφωνο 
Holophone H2-Pro 7.1

Στις καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν στις συνολικά δεκατρείς επιλεγμένες περιοχές του έργου 
«Οπτικοακουστική Οικολογία», οι τεχνικές ηχογράφησης που εφαρμοστήκαν ήταν οι παρακάτω: 
η τεχνική M/S, η τεχνική Double M/S και το Surround Μικρόφωνο Holophone H2-Pro 7.1.

2.1.Τεχνική M/S

Η τεχνική M/S (Mid/Side) είναι μια από τις πιο δημοφιλείς συμπωτικές τεχνικές στερεοφωνικής 
ηχογράφησης. Είναι εύκολη στην εφαρμογή ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από την πολύ καλή 
απόδοση της στερεοφωνικής εικόνας της ηχητικής πηγής και του περιβάλλοντος χώρου, ενώ 
επιπλέον είναι απόλυτα συμβατή με την μονοφωνική αναπαραγωγή. Στην M/S τα μικρόφωνα 
είναι διαφορετικού τύπου ωστόσο ζητούμενο είναι να έχουν όσο το δυνατό πιο κοντινή συχνοτική 
απόκριση. Το ένα μικρόφωνο είναι καρδιοειδές (ή παντοκατευθυντικό) και είναι τοποθετημένο με 
τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να κοιτά απευθείας το κέντρο της ηχητικής πηγής. Το μικρόφωνο αυτό 
ονομάζεται Mid. Το δεύτερο μικρόφωνο ονομάζεται Side και είναι ένα δι-κατευθυντικό μικρόφωνο, 
τοποθετημένο κάθετα ως προς την πηγή του ήχου, δηλαδή σε γωνία 90° off axis ως προς το 
κέντρο της πηγής όπως φαίνεται στην εικόνα 1. Εξαιτίας της διάταξης, το κεντρικό μικρόφωνο 
ανταποκρίνεται σε ηχητικά ερεθίσματα που έρχονται απευθείας από την πηγή, δίνοντας έμφαση 
(λόγω εγγύτητας) σε αυτά που έρχονται από το κέντρο της. Αντίθετα, το Side μικρόφωνο λαμβάνει 
κυρίως πλευρικά ερεθίσματα και ηχητικές πληροφορίες που σχετίζονται με τον χώρο και τα 
ακουστικά χαρακτηριστικά του (Rumsey & McCormick, 2009: 493-498).
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Εικόνα 1. Διάταξη μικροφώνων σε M/S (αριστερά), ο τρόπος αποκωδικοποίησης (μέση) και το μικρόφωνο 
Studio Projects LSD2 που χρησιμοποιήθηκε στις καταγραφές (δεξιά).

Πρέπει να σημειωθεί πως η M/S είναι μια τεχνική που δεν δίνει άμεση στερεοφωνία αλλά χρειάζεται 
αποκωδικοποίηση για την σωστή ακρόαση του στερεοφωνικού αποτελέσματος κατά την εφαρμογή 
της. Στην πράξη συναντώνται υλοποιήσεις της M/S με δύο μικρόφωνα αλλά και με ένα στέρεο 
μικρόφωνο εφόσον αυτό μπορεί να υποστηρίξει τη σχετική διάταξη πολικών διαγραμμάτων, όπως 
για παράδειγμα το μικρόφωνο το Studio Projects LSD24 το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 
έρευνα. Εκτός της πολύς καλής στερεοφωνικής εικόνας, την ευκρίνεια στην αναγνώριση της θέσης 
των ηχητικών αντικειμένων και τη συμβατότητα με τη μονοφωνία, η τεχνική M/S διακρίνεται για τη 
δυνατότητα αυξομείωσης του βάθους του στερεοφωνικού πεδίου (stereo depth) σε οποιοδήποτε 
στάδιο της παραγωγής ή και κατά την μεταπαραγωγή (Rumsey & McCormick, 2009: 493-498).

2.2. Double M/S

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών περιφερειακού ήχου (surround) που πραγματοποιήθηκε τις τελευ-
ταίες δεκαετίες έδωσε τη δυνατότητα αναπαραγωγής ηχητικού πεδίου σε 360ο, γεγονός που σύ-
ντομα οδήγησε στην ανάπτυξη τεχνικών περιφερειακής ηχογράφησης. Ήδη από τη δεκαετία του 
’80 οι Curt Witting και Neil Muncy ανέπτυξαν την τεχνική Double M/S για surround ηχητικές κα-
ταγραφές. Αρχικά χρησιμοποιούσαν δύο διαφορετικές διατάξεις M/S, η μια για το εμπρός πεδίο 
180ο και η δεύτερη για το πίσω (Rumsey & McCormick, 2009:554).  Ωστόσο, σήμερα χρησιμοποι-
είται πιο πολύ η συμπωτική εκδοχή της Double M/S κατά την οποία δύο καρδιοειδή μικρόφωνα 
μοιράζονται τις πληροφορίες ενός figure-8 μικροφώνου. Η διάταξη αυτή είναι εξαιρετικά βολική 
και χρησιμοποιείται κυρίως στο ραδιόφωνο, σε ντοκιμαντέρ και σε εξωτερικές λήψεις, αφού χρει-
άζεται μόνο τρία κανάλια και τρία μικρόφωνα, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν σε μια κοινή 
βάση στήριξης, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.

4  Εγχειρίδιο χρήσης Studio Projects LSD2. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: http://www.studioprojects.com/pdf/c_series_
manual.pdf ανακτήθηκε: 10.03.2017

http://www.studioprojects.com/pdf/c_series_manual.pdf
http://www.studioprojects.com/pdf/c_series_manual.pdf
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Εκτός από την ευκολία κατά την εφαρμογή και την αποτελεσματική συλλογή του περιφερειακού 
ηχητικού πεδίου, η Double M/S αποτελεί μια εξέχουσα τεχνική surround ηχογράφησης και λόγω 
των δυνατοτήτων που προσφέρει στην τελική διαμόρφωση του αποτελέσματός της. Όπως και στη 
στερεοφωνική εκδοχή της, με τη χρήση κατάλληλων αποκωδικοποιητών5 και με τον πειραματισμό 
στη σχετική ισορροπία των καναλιών που προκύπτουν, καθίσταται δυνατή η αποκωδικοποίηση 
της καταγραφής από δύο κανάλια αναπαραγωγής (στέρεο) έως και 5.0 surround, με παράλληλη 
δυνατότητα ελέγχου στο βάθος του περιβάλλοντος πεδίου.

Εικόνα 2. Διάταξη των πολικών διαγραμμάτων στη Double M/S (αριστερά). Υλοποίηση Double M/S κατά τις 
καταγραφές με μικρόφωνα: 1 x AKG C414 (figure of 8) + 2 x Neumann KM184 (καρδιοειδή) (δεξιά). 

2.3. Surround Μικρόφωνο Holophone H2-Pro 7.1.

Μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στην surround καταγραφή ηχητικού περιβάλλοντος προ-
σφέρει το μικρόφωνο Holophone H2-Pro 7.16, δημιουργία του καναδού ηχολήπτη και μουσικού 
Mike Godfrey. Πρόκειται για μια κατασκευή ελλειψοειδούς σχήματος που ενσωματώνει οκτώ 
μικροφωνικές κάψουλες παντοκατευθυντικού πολικού διαγράμματος όπως φαίνεται και στην ει-
κόνα 3. Οι κάψες αυτές (Sennheiser MKE 2 ή DPA 4060) είναι τοποθετημένες βάσει της διάταξης 
του συστήματος surround αναπαραγωγής IMAX 7.1. Ως εκ τούτου, ο ήχος που λαμβάνει κάθε 
μικρόφωνο πρόκειται να οδηγήσει στη συνέχεια το αντίστοιχο ηχείο του συστήματος ηχητικής 
προβολής. Πιο συγκεκριμένα, τρία μικρόφωνα αναλαμβάνουν να καλύψουν το μπροστινό πεδίο 
του ηχητικού περιβάλλοντος (Left, Center, Right) και άλλα τρία το πίσω. Επιπλέον ένα έβδομο 
μικρόφωνο βρίσκεται τοποθετημένο στο πάνω μέρος της κατασκευής, λαμβάνοντας την ηχητική 

5  Ένα εργαλείο αποκωδικοποίησης το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την αποκωδικοποίηση των καταγραφών της 
παρούσας μελέτης είναι το λογισμικό Schoeps Double M/S Τool BF.

6  Εγχειρίδιο χρήσης Holophone. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο:  http://www.advancedaudiorentals.com/docs/
holophone_guide.pdf ανακτήθηκε: 10.03.2017

http://www.advancedaudiorentals.com/docs/holophone_guide.pdf
http://www.advancedaudiorentals.com/docs/holophone_guide.pdf
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πληροφορία που έρχεται από το πάνω πεδίο ενώ το τελευταίο μικρόφωνο βρίσκεται κρυμμένο 
στο κέντρο του Holophone, λαμβάνοντας της δονήσεις που προκαλούν οι υποχαμηλές συχνότη-
τες που θα οδηγήσουν το υπογούφερ ενός ηχοσυστήματος.

Όπως γίνεται αντιληπτό το Holophone H2-Pro 7.1 προσφέρει καταγραφές που είναι άμεσα αξι-
οποιήσιμες, χωρίς να χρειάζονται περαιτέρω αποκωδικοποιήσεις ή ειδικές επεξεργασίες για την 
ακρόασή του. Επιπλέον, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για στέρεο, τετραφωνικές (LCRS), 5.1 ή και 6.1 καταγραφές χρησιμοποιώντας κάθε 
φορά τα απαραίτητα μικρόφωνα. Για τους λόγους αυτούς αλλά και για την σχετικά εύκολη εφαρ-
μογή του στο πεδίο το Holophone αποτελεί μια από τις αγαπημένες επιλογές των ηχοληπτών 
στις surround καταγραφές πεδίου, στα ντοκιμαντέρ ή στον κινηματογράφο και στην τηλεοπτική 
παραγωγή.

Εικόνα 3. Το Holophone H2-Pro 7.1 (αριστερά), στο πεδίο κατά την διάρκεια των καταγραφών (μέση) και οι 
8 μικροφωνικές του κάψες (δεξιά)

2.4. Εφαρμογή στο Πεδίο

Και οι τρεις τεχνικές που εφαρμόστηκαν από την ομάδα καταγραφών επιλέχθηκαν βάσει της 
αποτελεσματικότητάς τους ως προς τις σχετικές ανάγκες της καταγραφής, την ευκολία εφαρμογής 
τους στο πεδίο και την ποσότητα του εξοπλισμού που απαιτούν. Κάθε τεχνική έχει τα δικά της 
χαρακτηριστικά και τις δικές της απαιτήσεις σε εξοπλισμό για τις οποίες η ομάδα καταγραφών 
έπρεπε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται οι επιλογές σε 
εξοπλισμό ανά μέθοδο καταγραφής:

•	 M/S stereo:

Studio Projects LSD 2, Καταγραφικό Tascam DR 680, 2 x Καλώδια XLR σε TRS Jacks, αφρώδες 
κάλυμμα αντιανεμικής προστασίας, μικροφωνική βάση, μεταλλικό βαλιτσάκι μεταφοράς μικρο-
φώνου, υφασμάτινο τσαντάκι μεταφοράς και χρήσης του καταγραφικού, 8 x μπαταρίες ΑΑ.

•	 Double M/S:

2x KM184 Neumann, 1 x AKG C414, καταγραφικό Tascam DR 680, 3 x Καλώδια XLR, γούνινη 
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αντιανεμική προστασία (ιδιοκατασκευή), αυτοσχέδια στήριξη σε βάση μικροφώνου, κουτιά μετα-
φοράς μικροφώνων, υφασμάτινο τσαντάκι μεταφοράς και χρήσης του καταγραφικού, 8 x μπατα-
ρίες ΑΑ.

•	 Holophone 7.1 (αρχικό σχέδιο):

Holophone H2-Pro 7.1, H/Y MacBook Pro + Motu 896 mk3 (κάρτα ήχου), 8 x XLR, αφρώδες ειδικό 
αντιανεμικό κάλυμμα, βάση μικροφώνου, βαλίτσα μεταφοράς μικροφώνου, σακίδιο μεταφοράς 
φορητού υπολογιστή με προστασία, flight case για την κάρτα ήχου Motu 896, UPS για φόρτιση 
μπαταρίας υπολογιστή.

Από την αρχή των καταγραφών κατέστη σαφές πως οι τεχνικές M/S και Double M/S σε συνδυα-
σμό με το καταγραφικό Tascam DR 6807 αποτελούσαν έναν πολύ αποτελεσματικό και ευέλικτο 
συνδυασμό αφού η ομάδα μπορούσε εύκολα να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό, να πραγματοποι-
ήσει την καταγραφή του πεδίου και να προχωρήσει γρήγορα στο επόμενο σημείο καταγραφής. 
Δεν συνέβη το ίδιο όμως με τον αρχικό σχεδιασμό του συστήματος καταγραφής του Holophone 
αφού το σύστημα Η/Υ και κάρτα ήχου μπορεί να ήταν ποιοτικότερο ως προς τις καταγραφές (σε 
σχέση με το καταγραφικό Tascam) ωστόσο υστερούσε πολύ σε θέματα ευελιξίας, στη μεταφορά 
στο πεδίο και στο θέμα παροχής ενέργειας. Ως εκ τούτου, η ομάδα καταγραφών αποφάσισε την 
αλλαγή του φορμάτ εγγραφής με το Holophone από 7.1 σε 5.1 και συνέχισε να το χρησιμοποιεί 
σε συνδυασμό με το Tascam. Συνεπώς, οπού υπήρχε η δυνατότητα πραγματοποιούσε διπλές κα-
ταγραφές στα επιλεγμένα σημεία, μια για τις δύο M/S και μια για το Holophone.

3. Αξιολόγηση των Τεχνικών M/S, Double M/S και του Holophone H2-Pro 7.1.

Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί πως, ενώ στο επίπεδο αξιολόγησης των δυσκολιών εφαρμογής 
η ομάδα βασίστηκε στην πρακτική εμπειρία που αποκόμισε στα πλαίσια των δράσεων του προ-
γράμματος της Οπτικοακουστικής Οικολογίας, στο πεδίο της ακροαματικής αξιολόγησης των απο-
τελεσμάτων των καταγραφών ανά τεχνική, το κριτήριο ήταν υποκειμενικό και δεν βασίστηκε σε 
μετρήσεις εργαστηριακού χαρακτήρα. Επιπλέον, από τη στιγμή που οι τεχνικές καταγραφής ήταν 
διαφορετικές (στέρεο και surround) και πραγματοποιήθηκαν υπό συνθήκες μη αντικειμενικές (δια-
φορετικοί τύποι και ποιότητες μικροφώνων, πολύ κοντινές αλλά όχι ταυτόχρονες και ταυτόσημες 
καταγραφές και για τις τρεις τεχνικές), η παρακάτω έρευνα δεν μπορεί να αποτελέσει συγκριτική 
μελέτη των τεχνικών μεταξύ τους. Αντ’ αυτού, πρόκειται για μια αξιολόγηση των εν λόγω τεχνι-
κών ξεχωριστά για την κάθε μια ως προς την απόδοσή της, η οποία γίνεται πιο συγκριτική στα θέ-
ματα που αφορούν στο κόστος, στην ευκολία τόσο του χειρισμού όσο και στην εφαρμογής τους.

Και οι τρεις τεχνικές που περιγράφονται σε αυτή τη δημοσίευση αποτελούν δόκιμες και αναγνω-
ρισμένης αξίας τεχνικές ηχογράφησης πεδίου και όχι μόνο. Η κάθε μια από αυτές διατηρεί τον 
προσωπικό της χαρακτήρα, προσφέρει διαφορετικές δυνατότητες αλλά θέτει και διαφορετικές 

7  Εγχειρίδιο χρήσης Tascam DR 680. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: http://tascam.com/content/downloads/
products/43/E_DR-680_OM_vA.pdf ανακτήθηκε: 10.03.2017

http://tascam.com/content/downloads/products/43/E_DR-680_OM_vA.pdf
http://tascam.com/content/downloads/products/43/E_DR-680_OM_vA.pdf
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προϋποθέσεις για την εφαρμογή της. Παρόλα αυτά, επιχειρείται μια προσπάθεια περιγραφής ενός 
προτεινόμενου πλαισίου σύστασης συστημάτων καταγραφής για στερεοφωνικές και surround 
ηχογραφήσεις πεδίου στη βάση του ποια τεχνική είναι πιο εύκολη στην εφαρμογή και ταυτόχρονα 
ευέλικτη και αποδοτική. Για το λόγο αυτόν τίθενται τα παρακάτω ερωτήματα και δίνονται απαντή-
σεις, σε μια κλίμακα αξιολόγησης με άριστα το 5, όπως αυτά παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα 
(βλέπε Πίνακα 1). Τα ερωτήματα αναλύονται ως εξής:

•	 Πόσο ικανοποιητική κρίνετε την κάλυψη του πεδίου των 180ο;

Έπειτα από αναλυτική ακρόαση των δειγμάτων από τις ηχογραφήσεις έγινε αξιολόγηση των 
τεχνικών στο κατά πόσο επέδειξαν ομοιομορφία στην απόδοση του πεδίου, αλλά και στην 
αισθητική του ακούσματός τους.

•	 Πόσο ικανοποιητική κρίνετε την κάλυψη του πεδίου των 360ο;

Στην ίδια λογική με το προηγούμενο ερώτημα, σε αυτό αξιολογείται η αισθητική και η ικανότητα 
των τεχνικών στην κάλυψη του πεδίου των 360ο. Ευλόγως, στην αξιολόγηση αυτή δεν συμπεριε-
λήφθει η τεχνική M/S.

•	 Πόσο ακριβής είναι ο εντοπισμός της θέσης ενός ηχητικού αντικειμένου (localization) εντός του 
καταγεγραμμένου ηχοτοπίου;

Σε αυτό το ερώτημα κρίνεται πόσο ξεκάθαρη και ευδιάκριτη είναι η θέση και η κατεύθυνση των 
ηχητικών αντικειμένων στα πλαίσια των καταγεγραμμένων από την εκάστοτε τεχνική ηχοτοπίων.

•	 Πόσο εύκολη ήταν η εφαρμογή της κάθε τεχνικής;

Βάσει της αντίστοιχης εμπειρίας στο πεδίο κρίνεται το πόσο εύκολη ή δύσκολη ήταν η μεταφορά 
και η εγκατάσταση της κάθε τεχνικής στα σημεία καταγραφής.

•	 Πόσο εύκολος ήταν ο χειρισμός της τεχνικής κατά τις καταγραφές;

Με αυτό το ερώτημα ανιχνεύεται το επίπεδο δυσκολίας ρύθμισης των παραμέτρων καταγραφής 
και ακρόασης που επέδειξε κάθε τεχνική κατά την εφαρμογή στο πεδίο.

•	 Ποιες είναι οι δυνατότητες διαμόρφωσης στο στάδιο της μεταπαραγωγής;

Κάποιες τεχνικές προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες διαμόρφωσης στο στάδιο της 
μεταπαραγωγής, προσφέροντας εναλλακτικές επιλογές, εύκολα και χωρίς κόστος στους 
διαχειριστές του ηχητικού υλικού.

•	 Πόσο είναι το κόστος εφαρμογής της κάθε τεχνικής;

Το ερώτημα αυτό εξετάστηκε καθαρά από την σκοπιά της ευκολίας απόκτησης του εξοπλισμού για 
την κάθε τεχνική αφού ανεξάρτητα από τα οφέλη της, το κόστος απόκτησης είναι μια αντικειμενική 
δυσκολία, ειδικά στα πλαίσια των σημερινών οικονομικών συνθήκων.
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Πίνακας 1. Συγκριτική αξιολόγηση των τεχνικών M/S, Double M/S και του Holophone H2-Pro 7.1.

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η στέρεο τεχνική Μ/S που εφαρμόστηκε με το μικρόφωνο 
LSD2 συγκέντρωσε ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία σε όλα τα ερωτήματα ενώ ταυτόχρονα αποτελεί 
με διαφορά την πιο οικονομική υλοποίηση από όλες. Το γεγονός αυτό την καθιστά ιδανική 
επιλογή για κάθε είδους δραστηριότητα καταγραφής ηχοτοπίων και κυρίως για περιβαλλοντικές 
εφαρμογές στην εκπαιδευτική διαδικασία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 
κόστος υλοποίησης μπορεί να κινηθεί αρκετά χαμηλά αφού μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί από 
2 οικονομικά μικρόφωνα (ή ένα φθηνό στέρεο) και ένα δικάναλο φορητό ψηφιακό καταγραφέα. 
Για την αναπαραγωγή της απαιτείται απλά ένα στερεοφωνικό ηχοσύστημα ή ακουστικά. Ωστόσο, 
το θεωρητικό και τεχνικό υπόβαθρο που απαιτεί από τον χρήστη η εφαρμογή της τεχνικής είναι 
πολύπλοκο για κάποιον εκτός του γνωστικού αντικειμένου της ηχοληψίας και απαιτεί εξάσκηση και 
εξοικείωση. Κατά συνέπεια, σε εκπαιδευτικό επίπεδο όσον αφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
και στη δευτεροβάθμια προτείνεται η εφαρμογή της πάντα με τη συνοδεία εκπαιδευμένου 
καθηγητή. 

Από την άλλη πλευρά, η τεχνική Double M/S ενώ επιδεικνύει σπουδαία αποτελέσματα ως προς 
την κάλυψη των πεδίων (180° και 360°) την ευκρίνεια στον εντοπισμό των ηχητικών αντικειμένων, 
μπορεί να παρουσιάσει δυσκολίες κατά την εφαρμογή της εφόσον δεν πραγματοποιείται με τα 
κατάλληλα μικρόφωνα και τον αναγκαίο εξοπλισμό υποστήριξης (βάσεις μικροφώνων, αντιανεμική 
προστασία, κ.ά.). Στην περίπτωση της υλοποίησης που έγινε στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης 
παρουσιάστηκαν προβλήματα κυρίως στο θέμα της στήριξης των μικροφώνων και της προστασίας 
τους από τον αέρα αφού οι σχετικές ιδιοκατασκευές δεν ήταν πάντα όσο αποτελεσματικές και 
ανθεκτικές απαιτούσαν οι περιστάσεις. Επαγγελματικές, ακριβές υλοποιήσεις που μπορεί να 
προμηθευτεί κανείς είναι σαφέστατα πιο αποτελεσματικές και πιο εύκολα εφαρμόσιμες. Ωστόσο 
προτείνονται κυρίως για επαγγελματίες του είδους ή ακαδημαϊκούς φορείς και όχι για εκπαιδευτικές 
εφαρμογές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αξίζουν ιδιαίτερης αναφοράς οι 
εντυπωσιακές δυνατότητες που προσέφερε ο αποκωδικοποιητής Schoeps Double M/S Tool BF 
στη διαμόρφωση του αναπαραγόμενου ηχοτοπίου κατά την ακρόαση.

Η surround καταγραφή που βασίστηκε στο surround μικρόφωνο Holophone Η2-Pro 7.1 διακρίθηκε 
στα θέματα αποτύπωσης των πεδίων, στην ικανότητα εντοπισμού των ηχητικών αντικειμένων, 
είχε σχετικά εύκολη εφαρμογή και χειρισμό κατά την καταγραφή, ωστόσο δεν προσφέρει παρά 
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ελάχιστες δυνατότητες επέμβασης στο στάδιο της μεταπαραγωγής και ταυτόχρονα το κόστος 
υλοποίησης είναι πολλαπλάσιο των υπολοίπων δύο. Ο λόγος για αυτό είναι κυρίως το κόστος 
απόκτησης του σχετικού μικροφώνου (ακόμα και στις μικρότερες εκδόσεις του) και των αξεσουάρ 
του (αντιανέμιο, ειδική βάση) αλλά και η ανάγκη απόκτησης μεγαλύτερου ψηφιακού φορητού 
καταγραφέα με οκτώ κανάλια καταγραφής. Μια τέτοια υλοποίηση συνοδεύεται από υψηλή 
κατανάλωση μπαταριών (τροφοδοσία Phantom Power (+ 48Volt) για οκτώ μικρόφωνα) γεγονός 
που την καθιστά κοστοβόρα σε βαθμό τέτοιο που ουσιαστικά μόνο επαγγελματικού επιπέδου 
εφαρμογές και ακαδημαϊκά ερευνητικά προγράμματα είναι ικανά να ανταπεξέλθουν.

4. Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν στη συγκεκριμένη έρευνα είναι το επιστέγασμα της πρακτικής 
εμπειρίας που αποκόμισε η ομάδα καταγραφών στα πλαίσια των δράσεων του προγράμματος της 
«Οπτικοακουστικής Οικολογίας». 

Η στέρεο τεχνική Μ/S είναι η πλέον ιδανική τεχνική για ηχογράφηση ηχοτοπίου καθώς συνδυάζει 
πλήρως την απόδοση του πεδίου σε 180°, την ευκρίνεια των ηχητικών αντικειμένων, την 
ευκολία εφαρμογής, την ευκολία χειρισμού, την ευελιξία στην διαμόρφωση της στο στάδιο 
της μεταπαραγωγής και φυσικά το χαμηλό κόστος υλοποίησης. Για όλους αυτούς τους λόγους 
κρίνεται ως ιδανική επιλογή στην εκπαιδευτική διαδικασία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης για καταγραφή ηχοτοπίων και για χρήση σε περιβαλλοντικές εφαρμογές. Το 
μόνο αρνητικό είναι ότι για την σωστή εφαρμογή της τεχνικής απαιτείται θεωρητική και τεχνική 
γνώση που προϋποθέτει από πριν την εκπαίδευση του χρήστη και εξοικείωση του με τον τρόπο 
καταγραφής8.

Η surround τεχνική Double M/S ενώ επιδεικνύει σπουδαία αποτελέσματα ως προς την περιφερει-
ακή απόδοση του ηχοτοπίου, την ευκρίνεια στον εντοπισμό των ηχητικών αντικειμένων που το 
αποτελούν και προσφέρει σημαντικές δυνατότητες διαμόρφωσης στην μεταπαραγωγή, παρου-
σιάζει δυσκολίες κατά την εφαρμογή της εφόσον δεν πραγματοποιείται με τα κατάλληλα μικρό-
φωνα και τον ειδικό εξοπλισμό υποστήριξης. Προτείνεται κυρίως για επαγγελματίες ηχολήπτες 
ή ακαδημαϊκούς φορείς και όχι για εκπαιδευτικές εφαρμογές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

Το surround μικρόφωνο Holophone Η2-Pro 7.1 διακρίθηκε στα θέματα απόδοσης των πεδίων, 
στην ικανότητα εντοπισμού των ηχητικών αντικειμένων, στην ευκολία εφαρμογής και τον χειρι-
σμό του κατά την καταγραφή. Παρόλα αυτά, αν και υποστηρίζει αρκετά διαφορετικά φορμάτ, 
προσφέρει ελάχιστες δυνατότητες επέμβασης στο στάδιο της μεταπαραγωγής και ταυτόχρονα το 
κόστος υλοποίησης μιας ηχογράφησης με αυτό είναι πολύ μεγάλο. Το γεγονός αυτό το καθιστά 
ρεαλιστική επιλογή μόνο στα πλαίσια επαγγελματικών παραγωγών ή χρηματοδοτούμενων ερευ-
νητικών δράσεων.

8  Οι συγγραφείς στο πλαίσιο της ώσμωσης των διαφορετικών επιστημονικών κλάδων που ασχολούνται ενεργά με 
την καταγραφή των ηχοτοπίων και ταυτόχρονα με την ακαδημαϊκή τους ενασχόληση, είναι πρόθυμοι να οργανώσουν 
ειδικά σεμινάρια στις τεχνικές ηχογράφησης πεδίου σε καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Περίληψη

Η μέλισσα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έντομα στο οικοσύστημα. Η εργατικότητά της 
και η επικοινωνία της στην κυψέλη πάντοτε μάγευε και αποτελούσε βασικό ερευνητικό θέμα 
των επιστημόνων. Η παρούσα ανακοίνωση εστιάζει στους σημαίνοντες ήχους που παράγουν τα 
μέλη της κοινωνίας των μελισσών. Αρχικά παρουσιάζουμε τη διαχρονική σημασία της μέλισσας 
στον Ελλαδικό χώρο,  σύμφωνα με αναφορές από τη μυθολογία και την ελληνική γραμματεία. 
Παράλληλα, παρουσιάζονται τα πιο διαδεδομένα είδη μελισσών που βρίσκονται στον ελλαδικό 
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εντομολογίας. Στην ίδια ενότητα αναλύουμε τα διακριτά σήματα μέσω των οποίων επικοινωνούν 
μεταξύ τους. Επιλεγμένοι ήχοι της κοινωνίας των μελισσών σχολιάζονται πιο αναλυτικά  και 
αναλύεται ο ρόλος τους για τη  βιωσιμότητα του μελισσιού. 

Βάσει αυτού του θεωρητικού πλαισίου, στην τελευταία ενότητα προτείνουμε ένα σχέδιο εργασίας 
με θέμα τον ήχο της κοινωνίας των  μελισσών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το σχέδιο εργασίας 
βασίζεται στη διαθεματικότητα καθώς και στη βιωματική, δημιουργική και ομαδοσυνεργατική 
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εργασίας είναι η διερεύνηση της ακουστικής αντίληψης των παιδιών μέσω της προσεκτικής 
ακρόασης. Η εισαγωγή στον ηχητικό εγγραμματισμό γίνεται μέσω της ακρόασης,  σύγκρισης, 
αξιολόγησης και  αναπαραγωγής  των ήχων έως τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ηχοτοπίου. 
Τελικός στόχος αυτής της εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών στη 
φύση και στα περιβαλλοντικά ζητήματα.
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1. Εισαγωγή

Σημαντικοί παιδαγωγοί μεταξύ των οποίων και οι Fröbel και Freinet από τον 19ο αιώνα, υποστήριξαν 
ότι για την αγωγή του παιδιού είναι σημαντικός ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης του με τη 
φύση (Houssaye, 2000). Τα τελευταία χρόνια αυτή η παιδαγωγική  αντίληψη επανέρχεται μέσω 
της περιβαλλοντικής και διαθεματικής εκπαίδευσης, που στοχεύει στην προσέγγιση της γνώσης 
μέσα από όλες τις επιστήμες. Ακολουθώντας το πνεύμα της παιδοκεντρικής αντίληψης και της 
ιδεολογίας του Freinet, προτείνεται ένα ανοικτό δημοκρατικό σχολείο στην κοινότητα, με έμφαση 
στις οικολογικές διαδρομές, με περιπάτους μέσα και έξω από αυτό, προσφέροντας τις κατάλληλες 
ευκαιρίες για ελευθερία έκφρασης των παιδιών μέσα από ερευνητικές και καλλιτεχνικές δράσεις 
(Ηoussaye, 2000). Το πλούσιο φυσικό τοπίο και το κλίμα της Ελλάδας μπορεί να δώσει τα 
κατάλληλα ερεθίσματα για την εποικοδομητική μάθηση στα παιδιά μέσω της παρατήρησης και της 
μελέτης της φύσης καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, σε αντίθεση με άλλα περιβάλλοντα 
όπου οι κλιματικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Θα ήταν λοιπόν ωφέλιμο, να μελετηθεί η φύση 
και οι ήχοι της μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση για την άντληση υλικών με στόχο την 
ολόπλευρη εκπαίδευση των παιδιών. Μια προτεινόμενη μέθοδος έρχεται μέσα από τις προτάσεις 
της Ακουστικής Οικολογίας, όπου οι ήχοι του περιβάλλοντος – φύσης και πολιτισμού- είναι δυνατόν 
να προσεγγιστούν εκτός από αισθητικά και παιδαγωγικά, επικεντρώνοντας στις ισορροπίες που 
πρέπει να ακολουθεί ο άνθρωπος στο οικοσύστημα (Schafer, 1992; Westerkamp, 2001). 

Σύμφωνα με τον Schafer (1992), η κατηγοριοποίηση των ήχων του περιβάλλοντος αναφέρεται 
σε τρεις μεγάλους τομείς: της γεωφωνίας, της ανθρωποφωνίας και της βιοφωνίας. Ο τελευταίος 
αποτελείται από τους ήχους των θηλαστικών, αμφιβίων, των πουλιών αλλά και των εντόμων. 
Βάσει μιας καταμέτρησης, τα έντομα αποτελούν το 53% της πανίδος (Danoff-Burg, 2002). 
Ερευνώντας την ελληνόγλωσση αλλά και την ξενόγλωσση βιβλιογραφία, παρατηρείται μεγάλος 
πλούτος όσον αφορά τους ήχους των θηλαστικών (φαλαινών) και των πουλιών. Δυστυχώς, οι 
έρευνες που αφορούν την ακουστική ανάλυση της κοινωνίας των εντόμων είναι ελλιπείς, γεγονός 
που προκαλεί εντύπωση αφού τα έντομα και ειδικότερα οι μέλισσες, προσφέρουν πολλά στον 
άνθρωπο και ο ήχος τους διαφοροποιείται ανάλογα με τις συνθήκες. Μελέτες που αφορούν την 
ακουστική προσέγγιση των εντόμων και την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση, υπάρχουν μόνο 
για τα τζιτζίκια (Γεωργάκη, 2014). 

Στην παρούσα ανακοίνωση θα γίνει μια εκτενής ανάλυση της σημασίας των μελισσών για τον 
άνθρωπο και μια προσέγγιση για την αισθητική αντίληψη του ηχητικού τους περιβάλλοντος. 
Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί ένα σχέδιο εργασίας με θέμα την κοινωνία τους για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας, ένα θέμα το οποίο σπάνια επιλέγεται από τους εκπαιδευτικούς και αν 
επιλεχθεί επεξεργάζεται επιφανειακά τις περισσότερες φορές. Το σχέδιο εργασίας βασίζεται στη 
διαθεματικότητα αλλά και στις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες της μάθησης μέσω της βιωματικής 
αποκαλυπτικής προσέγγισης. Στόχος αυτού είναι να διερευνηθεί η ακουστική αντίληψη των παιδιών, 
να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ακουστικής οικολογίας και να κάνουν παραλληλισμούς μεταξύ 
της κοινωνίας των μελισσών και των ανθρώπων ως προς την οργάνωση και την ιεραρχία μέσω 
του ήχου. Τα ηχητικά αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην τάξη και οι κυματομορφές τους, που 
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παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη εργασία είναι από επιλεγμένα αποσπάσματα από το διαδίκτυο, 
ύστερα από εκτενή έρευνα.

Εστιάζοντας στη μέλισσα, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν καθόλου έρευνες που να σχολιάζουν 
την ακουστική επικοινωνία με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα περιβάλλοντος, 
με εξαίρεση μια πρόσφατη έρευνα για τον ήχο της κυψέλης, που στοχεύει στην κατανόηση της 
επίδρασης των φυτοφαρμάκων και των ζιζανιοκτόνων στο μελίσσι (Perez, 2016). Επίσης, σε 
μια άλλη μελέτη αναφέρεται ότι  συνήθως τα παιδιά συνδυάζουν τα έντομα με τα επιβλαβή 
χαρακτηριστικά τους, αγνοώντας τις θετικές επιδράσεις τους στον άνθρωπο (Barrow, 2002). Στην 
πραγματικότητα, μόνο μια μικρή μειοψηφία των εντόμων-λιγότερο από 1%- δημιουργούν κάποιο 
πρόβλημα στους ανθρώπους (Wilson,1992). 

Θα ήταν ωφέλιμο λοιπόν τα παιδιά, να γνωρίσουν τις αξίες της οργάνωσης της κοινωνίας των 
μελισσών, ώστε να καλλιεργήσουν το σεβασμό για το όμορφο περιβάλλον, στο οποίο ζουν 
και να κατανοήσουν τα οφέλη από τη φροντίδα των μελισσών μέσα από την ακουστική τους 
αποκωδικοποίηση.

2. Η Μέλισσα στον Ελλαδικό χώρο

Η μέλισσα, όπως είναι ήδη γνωστό είναι από τα σπουδαιότερα έντομα, τα οποία προσφέρουν 
στον άνθρωπο το κερί, την πρόπολη, τη γύρη και το δηλητήριο, τα οποία αποτελούν βασικά 
συστατικά στη φαρμακοβιομηχανία και αλλού. Από τα σπουδαιότερα όμως προϊόντα που μας 
προσφέρει η μέλισσα είναι ο βασιλικός πολτός και το μέλι (Χαριζάνης, 1996). Οι αναφορές γύρω 
από τη χρησιμότητα των μελισσών στη διατροφή, στη φαρμακευτική αλλά και μεταφορές από 
την κοινωνία των μελισσών στην οργάνωση της κοινωνίας είναι αναρίθμητες από την αρχαιότητα 
ως τις μέρες μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Πυθαγόρειοι, οι οποίοι όπως αναφέρεται 
στη διατροφή τους περιελάμβαναν άρτο και μέλι, πλούσιο σε βιταμίνες και πρωτεΐνες.  Επιπλέον, 
ιδιαίτερες αναφορές για τη μέλισσα υπάρχουν σε διάφορους  μύθους της Αρχαίας Ελλάδας αλλά 
και στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Ένας από αυτούς αναφέρει ότι η Μέλισσα, νύμφη, κόρη του 
Μελισσέα, Βασιλιά της Κρήτης, ανέθρεψε το Δία με ιδιαίτερη φροντίδα, ταΐζοντάς τον μέλι ώστε 
να μεγαλώσει γρηγορότερα, και να διεκδικήσει τη θέση του ανάμεσα στους Θεούς, γι’ αυτό και 
ένα από τα ονόματά του είναι «Μελιττεύς». Ακόμα, οι Αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τη λέξη 
μελίρρυτος < μέλι + ῥυτός (< ῥέω), για να χαρακτηρίσουν εκείνον που στάζει (ρέει) από το στόμα 
του μέλι, δηλαδή είναι γλυκομίλητος.

Η διάδοση αυτών των μύθων συνέβαλε στη διατήρηση των ανακαλύψεων και των αξιών που 
πρεσβευόταν μέσω αυτών. Ένα τρανταχτό παράδειγμα είναι οι πρώτες οργανωμένες κοινωνίες 
ανθρώπων που εμπνεύστηκαν την οργάνωση και την ιεραρχία τους από την κοινωνία της 
μέλισσας. Tα δικαιώματα της γυναίκας στη μινωική Kρήτη, η κοινωνική απελευθέρωση και ο 
σπουδαίος λατρευτικός και οικογενειακός της ρόλος, έδωσαν αφορμή σε πολλούς ιστορικούς 
να χαρακτηρίσουν μητριαρχική την κοινωνία της Kρήτης  (Παναγιωτάκης, 2003) και να την 
παρομοιάσουν με την κοινωνία των μελισσών, στην οποία η βασίλισσα είναι η μητέρα, διότι χωρίς 
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αυτήν δεν υπάρχει τρόπος αντικατάστασης των γερασμένων μελισσών, με συνέπεια το χαμό και 
το θάνατο του σμήνους.

Οι αναφορές της μέλισσας στον αρχαίο κόσμο, δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Η μεγάλη 
βιοποικιλότητα της Ελλάδας και το σχετικά ξηρό και θερμό κλίμα της είναι ιδανικό για την 
ανάπτυξη ενός μελισσιού. Τα φυτά, που απαρτίζουν την ελληνική μελισσοκομική χλωρίδα 
λόγω συνθηκών κλίματος και ηλιοφάνειας θεωρούνται αρκετά πλούσια, καθώς αποτελούν τους 
δότες της μελισσοκομίας. Στην Ελλάδα υπάρχουν τέσσερις φυλές μελισσών, η Apis Mellifera 
cecropia (Κερκόπια μέλισσα-Ιωάννινα, Μέτσοβο, Καλαμπάκα, Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 
συμπεριλαμβανομένης και της Πελοποννήσου), η Apis Mellifera macedonica (Μακεδονική μέλισσα- 
Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος και Θεσσαλία), η Apis Mellifera carnica (Καρνιολική Μέλισσα-στα 
νησιά του Ιονίου Πελάγους) και η Apis Mellifera adami (Κρητική μέλισσα) (Χαριζάνης, 1996). 

3. Οι ακουστικοί κώδικες της κοινωνίας των μελισσών

Μόνο οι μελισσοκόμοι, λόγω της μακρόχρονης πείρας τους, μπορούν να αναγνωρίσουν 
από τον ήχο τι συνθήκες επικρατούν στην κυψέλη, καθώς μπορούν ακόμα να αναγνωρίσουν 
τα μέλη της κοινωνίας των μελισσών (εργάτρια μέλισσα, βασίλισσα, κηφήνας) αφού αυτά 
διαθέτουν διαφορετικούς ηχητικούς κώδικες. Ο Τολστόι, μελισσοκόμος και αυτός, προσπάθησε 
να αποτυπώσει τη διαφοροποίηση του ήχου των μελών μιας κυψέλης. «Στ’ αυτιά του φτάνανε 
συνεχώς διαφορετικοί ήχοι, άλλοτε μιας μέλισσας εργάτριας που πέρναγε πετώντας βιαστικά, άλλοτε 
ενός κηφήνα που σάλπιζε λες ανέμελος, άλλοτε των μελισσών φρουρών που βομβίζανε ανήσυχες 
και μαζευόντουσαν όλες μαζί να κεντρίσουν τον εχθρό.» (Τολστόϊ, 2010: 1184).

Οι άνθρωποι πάντοτε μαγευόντουσαν, όχι μόνο από την εργατικότητα των μελισσών αλλά και από 
την επικοινωνία τους (Schürch et al., 2016; Seeley et al., 2012). Για πολλούς αιώνες, η επικοινωνία 
των μελισσών ήταν ένα μυστήριο, μέχρι που κατασκευάστηκε η κυψέλη παρατήρησης (γυάλινη 
κυψέλη) και μπόρεσαν να διαλευκανθούν οι διάφορες παρανοήσεις. Οι μέλισσες, όπως και τα 
άλλα έντομα, αντιδρούν πολύ γρήγορα σε σχέση με τους ανθρώπους και αυτό οφείλεται στις 
μικρές αποστάσεις των αισθητήριων οργάνων τους με τον εγκέφαλο και με τους μυς. Έτσι, μπορούν 
να αντιδρούν σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, σε αντίθεση με τους ανθρώπους. Οι επιστήμονες 
υποστηρίζουν, ότι όλες οι δραστηριότητες των εντόμων είναι «γενετικά προγραμματισμένες» 
μέσα τους από τη στιγμή που θα γονιμοποιηθεί το αυγό (Χαριζάνης, 1996).  Επίσης, οι μέλισσες 
χαρακτηρίζονται ως κοινωνικά όντα και αυτό φαίνεται μέσα από την επικοινωνία τους (Schürch 
et al., 2016; Seeley et al., 2012; Donaldson-Matasci & Dornhaus, 2012). Η επικοινωνία τους 
αναφέρεται στην ανταλλαγή ερεθισμάτων που προκαλούν αλλαγές στη συμπεριφορά ή και στη 
φυσιολογία των ατόμων του ίδιου είδους. Τα ερεθίσματα που χρησιμοποιούν είναι οπτικά, χημικά, 
ακουστικά κ.λπ. και αυτά ανιχνεύονται με τα διάφορα αισθητηριακά όργανα. Οι χημικές ουσίες 
που αξιοποιούνται κατά κύριο λόγο από τους εξωκρινείς αδένες της μέλισσας είναι οι φερεμόνες. 
Μέχρι τώρα έχουν αναγνωριστεί 18 φερεμόνες, οι οποίες διαφοροποιούνται στην εργάτρια, στη 
βασίλισσα και στον κηφήνα. Παραδείγματα φερεμονών είναι οι χημικές ουσίες που συμβάλλουν 
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στον προσανατολισμό (Czaczkes et al., 2015), το συναγερμό, την άμυνα των εργατριών ή που 
χρησιμεύουν στην αναγνώριση της βασίλισσας από τις εργάτριες, στην αναστολή της κατασκευής 
βασιλικών κελιών ή την ανάπτυξη ωοθηκών στις εργάτριες κ.λ.π. (Χαριζάνης, 1996). 

Ένα από τα δημοφιλέστερα θέματα προς μελέτη είναι οι χοροί των μελισσών, οι οποίοι αποτελούν 
ένα ακανθώδες επιστημονικό θέμα των τελευταίων δεκαετιών (Wenner & Wells, 1990). Αν 
τοποθετηθεί ένα πιατάκι με σιρόπι οπουδήποτε, μια εργάτρια μέλισσα θα το ανακαλύψει και μετά 
από λίγο θα εμφανιστούν δεκάδες άλλες μέλισσες. Έτσι, όταν μια εργάτρια μέλισσα ανακαλύψει 
την πηγή τροφής, τότε μπορεί να επισημάνει τη σωστή θέση της και στις άλλες εργάτριες του 
μελισσιού. Η επικοινωνία πραγματοποιείται με διάφορους χορούς (κυκλικός, μικτός ή χορός 
των δονήσεων), που εκτελούν ορισμένες εργάτριες για να υποδείξουν την απόσταση, την 
κατεύθυνση και την ποιότητα της τροφής (Χαριζάνης, 1996; Czaczkes et al., 2015). Οι άλλες 
μέλισσες αντιλαμβάνονται τις «φιγούρες» του χορού της εργάτριας μέλισσας μέσα στη σκοτεινή 
κυψέλη με την αφή των κεραιών τους, καθώς την ακολουθούν στο χορό της, λόγω του ότι δεν 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν την όρασή τους (Wario et al., 2015). Ακόμα, αξιοποιούν τον ήχο 
που συνοδεύει τις κινήσεις της «χορεύτριας» μέλισσας, ο οποίος προσλαμβάνεται ως δόνηση 
πάνω στην κηρήθρα. Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση, θα αναλυθούν βιβλιογραφικά ορισμένοι 
ενδιαφέροντες ακουστικοί κώδικες του μελισσιού, οι οποίοι επηρεάζονται από τις συνθήκες που 
επικρατούν σε αυτό αλλά και τις κλιματικές αλλαγές (Donaldson-Matasci & Dornhaus, 2012). 

3.1. Ο ήχος της βασίλισσας

Η κυψέλη παράγει κάποιους ενδιαφέροντες ήχους κατά τη διάρκεια της ζωής του μελισσιού. Ένας 
από αυτούς είναι ο ήχος της νέας Βασίλισσας, η οποία αρχίζει να τρέχει πάνω κάτω, βγάζοντας 
παλμικούς ήχους, υποδηλώνοντας στις εργάτριες και στις νέες βασίλισσες την παρουσία της και 
την πολεμική της ετοιμότητα. Ο ήχος που παράγει είναι σπαρακτικός, επιβλητικός, μακρόσυρτος, 
επίμονος και  ρυθμικός και αποκαλείται από πολλούς ως το μοιρολόι της βασίλισσας, επειδή 
η μοίρα της είναι προδιαγεγραμμένη, αφού πρέπει να παλέψει μέχρι θανάτου με τις άλλες νέες 
βασίλισσες, να πετάξει μαζί με τους κηφήνες, που μερικοί από αυτούς θα τη γονιμοποιήσουν 
αλλά στο τέλος θα πεθάνουν, και μετά γυρνώντας, ο ρόλος της θα είναι να γεννάει αυγά μέχρι 
και 2,5 φορές το βάρος της σε μια μέρα. Άλλοι, αποκαλούν τον ήχο αυτό, ως σάλπισμα της 
νέας βασίλισσας ή αλλιώς ως piping. Πιστεύεται, ότι με την παραγωγή αυτού του ήχου η νέα 
βασίλισσα πιστοποιεί την παρουσία της στις άλλες βασίλισσες και την ετοιμότητά της για μάχη 
(Kirchner, 1993). Ο όρος piping αναφέρεται σε δύο ξεχωριστούς ήχους της βασίλισσας (Simp-
son & Cherry, 1969). Έτσι, όταν η βασίλισσα βρίσκεται μέσα στο κελί της κηρήθρας, το piping 
καλείται ως quacking (ο ήχος της χήνας) ενώ όταν είναι έξω από το κελί το piping καλείται ως 
tooting. Είναι πιθανόν επίσης, οι βασίλισσες να παράγουν τον ήχο tooting για να κατευνάσουν 
την επιθετικότητα των εργατριών (Gilley, 2001). Το piping συνθέτεται από μία σειρά συλλαβών. 
Η διάρκεια των συλλαβών διαφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ του quacking και του tooting (εντός 
και εκτός κελιού δηλαδή). Ο ήχος tooting  συγκεκριμένα, ξεκινά με μακρές συλλαβές διάρκειας 
1 δευτερολέπτου και συνεχίζει με μικρότερης διάρκειας 0.25 δευτερολέπτων ενώ ο ήχος quack-
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ing περιλαμβάνει μικρές συλλαβές διάρκειας 0.1 δευτερολέπτων η καθεμία και η μεταξύ τους 
χρονική διαφορά είναι 0.1 δευτερόλεπτα (Michelsen et al., 1986; Wenner, 1962) (βλ. Εικόνα 1). 
Η θεμελιώδης συχνότητα του piping κυμαίνεται μεταξύ 200Hz με 550Hz δηλαδή περίπου μεταξύ 
των νοτών ΣΟΛ και ΝΤΟ#. Στο tooting η θεμελιώδης συχνότητα είναι υψηλότερη από το quack-
ing.

Εικόνα 1: Το σάλπισμα (tooting) της νέας βασίλισσας- Apis Mellifera cecropia1

Οι βασίλισσες αρχίζουν να παράγουν τον ήχο piping όταν είναι περίπου 2 ημερών και κάποιες από 
αυτές συνεχίζουν και στην ηλικία των 9 ημερών (Simpson & Cherry, 1969). Αν και το  piping είναι 
αισθητό στον άνθρωπο μέσω της ακοής, στις μέλισσες μεταφράζεται σε δονήσεις στην κηρήθρα. 
Μία δόνηση δημιουργεί μετατόπιση στην κηρήθρα κατά 0.1 έως 1 μικρόμετρα (Kirchner, 1993). 
Η απόσβεση των δονήσεων είναι περίπου 6 dB ανά 10cm. Ο ήχος tooting γίνεται αντιληπτός στις 
υπόλοιπες νέες βασίλισσες σε σχετικά μικρή απόσταση περίπου 10 εκατοστών (Michelsen et al., 
1986). Οι βασίλισσες, οι οποίες επέζησαν από τη μάχη με τις άλλες νέες βασίλισσες, φαίνεται να 
παράγουν τον ήχο του piping πιο συχνά (Schneider et al., 2001). Σε απάντηση του ήχου piping 
της νέας βασίλισσας, οι εργάτριες μέλισσες σταματάνε τις εργασίες τους. Σύμφωνα με έρευνα (Gil-
ley, 2001), η επιθετικότητα των εργατριών μελισσών απέναντι στη νέα βασίλισσα είναι πιο συχνή 
πριν παράξει τον ήχο tooting, απ’ ότι μετά.

3.2. Ο ήχος του ορφανού μελισσιού 

Τι συμβαίνει όμως, όταν ένα μελίσσι μείνει ορφανό; Αυτό μπορεί να συμβεί, αν η βασίλισσα 
αφαιρεθεί ή χαθεί μέσα από το μελίσσι και έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της συμπεριφοράς 

1  Κυματομορφή από ηχητικό απόσπασμα “Queen bee tooting” https://freesound.org/search/?q=tooting+queen+bee 
Ανάκτηση: 13 Απριλίου 2016.

https://freesound.org/search/?q=tooting+queen+bee


4ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ήχος Θόρυβος Περιβάλλον», Μυτιλήνη, 3-6 Νοεμβρίου 2016

319

των μελισσών. Η βασίλισσα αποτελεί τη μητέρα, τη μοναδική θηλυκή μέλισσα που υπάρχει 
μέσα στην κυψέλη και είναι ικανή να γεννήσει εργάτριες άγονες και κηφήνες. Η κοινωνία των 
μελισσών βασίζεται σε ένα μητριαρχικό πρότυπο. Η βασίλισσα είναι η μητέρα, διότι χωρίς αυτήν 
δεν υπάρχει τρόπος αντικατάστασης των γερασμένων μελισσών με συνέπεια το χαμό και το 
θάνατο του σμήνους. Όταν υπάρχει γόνος, οι εργάτριες προσπαθούν να εκθρέψουν καινούρια 
βασίλισσα, όταν δεν υπάρχει γόνος, τότε η εκτροφή γίνεται αδύνατη. Οι εργάτριες μπορούν να 
αντιληφθούν την απουσία της βασίλισσας τις 10 πρώτες ώρες. Τότε παρατηρείται το «κλάμα» των 
μελισσών (βουητό από τις δονήσεις χιλιάδων μελισσών), το οποίο παράγεται κουνώντας τα φτερά 
τους και σηκώνοντας το πίσω μέρος της κοιλιάς τους προς τα επάνω (βλ. Εικόνα 2). Κάτω από 
τέτοιες συνθήκες, οι εργάτριες μπορούν να αρχίσουν να γεννούν αυγά από τα οποία κατά κανόνα 
παράγονται μόνο κηφήνες, με αποτέλεσμα να επέρχεται ο θάνατος του μελισσιού.

Εικόνα 2: Ο ήχος του ορφανού μελισσιού-Apis Mellifera cecropia2

3.3. Ο ήχος του κηφήνα

Ο κηφήνας αποτελεί το αρσενικό άτομο στην κοινωνία των μελισσών. Το σώμα του είναι 
κοντύτερο και χονδρότερο  από της βασίλισσας, ενώ είναι μακρύτερο και χονδρότερο από εκείνο 
των εργατριών, με αποτέλεσμα ο ήχος που παράγει να είναι πιο θορυβώδης από μιας εργάτριας 
μέλισσας, η οποία δημιουργεί το αποκαλούμενο «ζουζούνισμα» με τη γρήγορη κίνηση των 
φτερών της.  Οι κηφήνες δεν κάνουν καμία εργασία και δε συμμετέχουν στην οργάνωση και τον 
καταμερισμό εργασιών και αρμοδιοτήτων στο σμήνος. Ο κύριος ρόλος τους είναι να πετάξουν 
και να γονιμοποιήσουν τη βασίλισσα. Παράπλευρα οφέλη της ύπαρξής τους είναι ότι βοηθούν 

2  Κυματομορφή από ηχητικό απόσπασμα “Ορφανό μελίσσι” https://www.youtube.com/watch?v=n097Cdjm5QA 
Ανάκτηση: 13 Απριλίου 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=n097Cdjm5QA
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τις εργάτριες το καλοκαίρι να δροσίσουν την κυψέλη κουνώντας τα μεγάλα φτερά τους και 
κάνοντας αέρα. Ακόμα έχει παρατηρηθεί να βουίζουν σε εισβολείς ώστε να τους εκδιώξουν από 
την κυψέλη, αν και δε συμμετέχουν ενεργά στην ασφάλεια του σμήνους. Κατά το τέλος όμως της 
φθινοπωρινής ανθοφορίας, έρχεται και το τέλος τους. Όταν δεν υπάρχει μελιτοφορία, οι εργάτριες 
παύουν να τους τροφοδοτούν και τους διώχνουν από την κυψέλη, αφού γίνονται επιζήμιοι για 
το σμήνος και έτσι μόνοι πεθαίνουν από την πείνα. Ο ήχος της εκδίωξης των κηφήνων από την 
κυψέλη προκαλεί ενδιαφέρον, αφού ακούγεται το επίμονο βούισμα των εργατριών εναντίον των 
κηφήνων (βλ. Εικόνα 3). 

Εικόνα 3: Ο ήχος της εκδίωξης των κηφήνων από τις εργάτριες μέλισσες - Apis Mellifera cecropia3

4. Διαθεματική εκπαιδευτική παρέμβαση και πρόταση για τους ήχους της κοινωνίας 
των μελισσών

	Ύστερα	από	μια	εκτενή	παρουσίαση	κάποιων	ενδιαφερόντων	ήχων	της	κοινωνίας	των	μελισσών	με	
τη βοήθεια της εντομολογίας, έγινε κατανοητή η διαφοροποίησή τους. Οι ακουστικοί αυτοί κώδικες 
της κοινωνίας της κυψέλης και η επικοινωνία των μελισσών θα αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία με στόχο να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τα παιδιά και έμμεσα να έρθουν σε 
επαφή με τη φύση.  Ο ήχος της κοινωνίας των μελισσών μπορεί να μελετηθεί διαθεματικά και 
να αποτελέσει το έναυσμα για την ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με το περιβάλλον. Τα 
παιδιά μέσα από το τρίπτυχο, «ερευνώ, μαθαίνω και δημιουργώ» θα έρθουν σε επαφή με τη φύση, 
μέσα από την ακουστική ιεροτελεστία της κοινωνίας των μελισσών. Η Ακουστική Οικολογία και 

3  Κυματομορφή από ηχητικό απόσπασμα “Drones expelled from bee hive” https://www.youtube.com/
watch?v=ZuhCUPeCznI&t=7s  Ανάκτηση: 13 Απριλίου 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=ZuhCUPeCznI&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=ZuhCUPeCznI&t=7s
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το ηχοτοπίο που μελετούν τα χαρακτηριστικά και τη δυναμική του φυσικού περιβάλλοντος θα 
αξιοποιηθούν άμεσα, καθώς μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του 
συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας, εξετάζοντας διεπιστημονικά το περιβάλλον.

Με αφορμή την ακουστική επικοινωνία των μελισσών δημιουργήσαμε ένα σχέδιο εργασίας 
(μέθοδος project) με θέμα τη μέλισσα, το οποίο υλοποιήθηκε σε παιδιά προνηπιακού τμήματος 
ιδιωτικού παιδικού σταθμού του Κεντρικού τομέα Αθηνών. Το θεωρητικό πλαίσιο του σχεδίου 
εργασίας βασίζεται στη διαθεματικότητα, τη βιωματική και την ομαδοσυνεργατική μάθηση που 
προτείνουν οι σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. 

Στην περίπτωση της πειραματικής ομάδας, αφορμή αποτέλεσαν τα βαλσαμωμένα έντομα που 
υπήρχαν στην τάξη. Η μέθοδος αυτή συμβάλλει στο να αντιμετωπίζεται η γνώση ως ενιαία 
ολότητα, όχι αποσπασματικά, και ταυτόχρονα να συνδέεται με την ίδια τη ζωή. Βασίζεται στη 
διαθεματικότητα, μια προσέγγιση που μελετά πολύπλευρα ένα θέμα με τη συμβολή πολλών 
επιστημών αλλά παράλληλα το εξετάζει και από τη σκοπιά της πραγματικής ζωής. Αυτό έχει 
ως σκοπό, να αντιληφθεί ο μαθητής τη σχέση των επιστημών και τη συμβολή τους σε όλες 
τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής. Ειδικότερα, η μέθοδος αυτή ζητά την ενεργό συμμετοχή 
εκπαιδευτικού και νηπίου και ξεκινά πάντα από τα βιώματα του δεύτερου και τις καθημερινές του 
εμπειρίες (Σφυρόερα, 2004). Τα παραπάνω, αποτελούν βασικά στοιχεία της διαφοροποιημένης 
παιδαγωγικής, ενώ παράλληλα είναι μια μέθοδος που συμβάλλει στη δημιουργία ανοιχτών 
δραστηριοτήτων, κατά τις οποίες επιτρέπεται σε κάθε παιδί να χρησιμοποιεί τις δικές του μαθησιακές 
διαδρομές, τους δικούς του τρόπους και στρατηγικές κατάκτησης της γνώσης και της απόκτησης 
δεξιοτήτων (Χρυσαφίδης, 1994). Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να πετύχει την αυτενέργεια και 
την αυτονομία των μαθητών απαιτεί να αναθεωρήσει το ρόλο του. Από φορέας της γνώσης γίνεται 
«διαμεσολαβητής» ανάμεσα σε αυτήν και στο μαθητή. Ο εκπαιδευτικός είναι διαθέσιμος για ό,τι 
χρειαστούν τα παιδιά αλλά και τα ανατροφοδοτεί και τα προτρέπει να σκεφτούν με διαφορετικούς 
τρόπους.

Στο πειραματικό σχέδιο εργασίας, ο ήχος των μελισσών αποτέλεσε μία από τις αφορμές για να 
ανοίξουν τα παιδιά τα αυτιά τους και να εστιάσουν στους ήχους της φύσης. Σε ένα γενικότερο 
πλαίσιο, μέσα από αυτό μπορούν να διερευνηθούν ερωτήματα σχετικά με τη χρησιμότητα της 
μέλισσας στην κοινωνία των ανθρώπων, να γίνει η γνωριμία με το επάγγελμα του μελισσοκόμου, 
όπως και του ρόλου κάθε μέλους της κοινωνίας των μελισσών και η εξοικείωση με μαθηματικές 
έννοιες λόγω του σχήματος της κηρήθρας και του χορού της συλλέκτριας μέλισσας κ.ά. 
Επιπρόσθετα, η δημιουργία ενός ηχοτοπίου δημιουργεί εκείνες τις συνθήκες, έτσι ώστε τα παιδιά 
να πειραματιστούν με διαδικασίες γραφής και δημιουργίας παρτιτούρας, καθώς και με διαδικασίες 
αξιολόγησης. Όλα αυτά επηρεάζουν έμμεσα τη σχέση τους με τη φύση, συνειδητοποιώντας τις 
αρνητικές επιδράσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον.

Ειδικότερα, η διαθεματική προσέγγιση του θέματος της κοινωνίας των μελισσών φαίνεται 
να επηρεάζει και άλλα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία είναι στην Ιστορία και Μυθολογία, στη 
Βιολογία, στη Φυσική, στη Γεωγραφία, στα Μαθηματικά και τη Συμμετρία, στη Λογοτεχνία και τη 
Μουσική. Τα ερωτήματα των παιδιών μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει 
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τα ενδιαφέροντά τους αλλά και να θέσουν την αρχή για μια ολοκληρωμένη έρευνα στην τάξη. 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ένα ιστόγραμμα, που θα προκύψει από τη συνεργασία παιδιών και 
εκπαιδευτικού, ο οποίος θα καταγράφει τις απορίες τους, σχετικά με το υπό μελέτη θέμα και τα 
παιδιά, αν δεν επιθυμούν να γράψουν, μπορούν να σημειώσουν «εικονικά» την ερώτηση (βλ. 
Εικόνα 4). Το τελευταίο θα τους βοηθήσει για να ανατρέχουν εύκολα στο ιστόγραμμα και να τους 
είναι κατανοητό ποιες ερωτήσεις έχουν απαντήσει.  

Εικόνα 4: Ιστόγραμμα παιδιών (Ο εκπαιδευτικός στο ρόλο του γραφέα. 
Τα παιδιά εικονογραφούν τις απορίες που τους δημιουργούνται)

Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική περίπτωση τα παιδιά, λόγω της αδυναμίας επίσκεψης σε 
μελισσοκομείο και της φυσικής παρατήρησης του μελισσιού χρησιμοποίησαν τον υπολογιστή της 
τάξης και συγκεκριμένα το Google, ως μηχανή αναζήτησης πληροφοριών αλλά και το Youtube, για 
να συλλέξουν τις πληροφορίες, που ήθελαν. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία έμαθαν τη σημασία 
της έννοιας «λέξεων κλειδιών» και απέκτησαν την κριτική ικανότητα για τη σωστή αναζήτηση στο 
διαδίκτυο. Στη δεύτερη φάση του project τα παιδιά με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού άρχισαν να 
αναζητούν τις απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Τα ερωτήματά τους επικεντρώθηκαν στα γνωστικά 
αντικείμενα της Βιολογίας και των Μαθηματικών. Συγκεκριμένα:

Α. Βιολογία

Τα παιδιά καθώς αναζήτησαν πληροφορίες για τα μέλη της κοινωνίας, ενδιαφέρθηκαν περισσότερο 
για τον ήχο τους και κατανόησαν ότι αυτός σχετίζεται με το μέγεθος των μελών της κοινωνίας 
των μελισσών. Άρχισαν να τους συγκρίνουν και να ενημερώνονται μέσω πληροφοριών για τη 
διαφοροποίηση του ήχου της κυψέλης, ανάλογα με το ρόλο του κάθε μέλους. Αφού άκουσαν 
τα ηχητικά αρχεία, προσπάθησαν να τους μιμηθούν με τη φωνή τους και στη συνέχεια τους 
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αποτύπωσαν γραπτά, όπως μπορούσαν, προσεγγίζοντας τον ηχητικό εγγραμματισμό (βλ. Εικόνα 
5 και 6). Τα παιδιά κατά τη διαδικασία αυτή επιχειρηματολόγησαν για τη γραπτή τους αποτύπωση, 
καθώς παράλληλα προβληματίστηκαν πώς η γραπτή αποτύπωση του ήχου θα αποδώσει 
καλύτερα τη διαφοροποίησή του. Επιπλέον κατανόησαν ότι ο κάθε ήχος είναι μοναδικός για την 
κοινωνία της κυψέλης και συνάδει απόλυτα με τον ρόλο των μελών, όπως το σάλπισμα της νέας 
βασίλισσας. Στη συνέχεια ακούγοντας άλλα ηχητικά αποσπάσματα μελισσών από το διαδίκτυο, 
προσπάθησαν να τους αποδώσουν νόημα σχετικό με τις λειτουργίες της κυψέλης. 

Έπειτα τα ηχητικά αυτά αρχεία μεταφορτώθηκαν στο πρόγραμμα Audacity του υπολογιστή. Αυτό 
έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την οπτικοποίηση του ήχου με τη μορφή της 
κυματομορφής. Η οπτικοποίηση αποτέλεσε το κίνητρο για να επιτευχθεί περισσότερη διερεύνηση 
και κατανόηση της συσχέτισης του ήχου με την εικόνα που προβάλλεται στο ψηφιακό περιβάλλον 
του Audacity, ενισχύοντας την κριτική τους σκέψη με τις κατάλληλες ερωτήσεις. Επιπλέον, το 
πρόγραμμα επιτρέπει την ταυτόχρονη προβολή κυματομορφών, διαφορετικών ηχητικών αρχείων, 
παρέχοντας τη δυνατότητα  συγκριτικής ανάλυσης εικόνας και ήχου. Αυτό έκανε πιο εύκολη τη 
διαδικασία για τα παιδιά, ώστε να κατανοήσουν τις διαφοροποιήσεις των ήχων και να μάθουν να 
ακούν με προσοχή, επικεντρώνοντας σε λεπτομέρειες. 

Εικόνα 5: Γραπτή αποτύπωση του ήχου της εργάτριας

Εικόνα 6: Γραπτή αποτύπωση του σαλπίσματος της βασίλισσας
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Β. Μαθηματικά και Συμμετρία

Η μέλισσα προσφέρει πολλές ευκαιρίες ενασχόλησης των παιδιών με μαθηματικές έννοιες. Αρχικά 
η δομή του σώματός της και οι εν-τομές της συμβάλλουν στο να εισαχθεί ομαλά η έννοια της 
συμμετρίας. Επιπλέον, το σχήμα της κυψέλης αλλά και το εξάγωνο σχήμα της κηρύθρας, παρείχε 
στην τάξη ευκαιρίες για εισαγωγή και κατανόηση γεωμετρικών σχημάτων και πως αυτά έχουν 
καίρια σημασία για τη βιωσιμότητα ενός μελισσιού (βλ. Εικόνα 7). Τέλος, με το χορό της εργάτριας 
συλλέκτριας μέλισσας προσεγγίστηκε το σχήμα του κύκλου και του απείρου. Με αφορμή το 
τελευταίο, διεξήχθησαν στην τάξη παιχνίδια ηχοεντοπισμού. Ένα παιδί  μεταμορφώθηκε σε 
χορεύτρια συλλέκτρια μέλισσα αποφασίζοντας την κίνηση που θα εκτελέσει, ενώ η υπόλοιπη 
ομάδα στο ρόλο των μελισσών της κυψέλης, έχοντας κλειστά τα μάτια της, κατανόησε μόνο με την 
ακοή την κίνηση της χορεύτριας μέλισσας και επιχειρηματολόγησε την επιλογή της. 

Εικόνα 7: Ομαδική κατασκευή κυψέλης. Προσέγγιση των παιδιών με το σχήμα του εξαγώνου
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Σε όλη τη διαδικασία τα παιδιά ανέτρεχαν στο ιστόγραμμα και παρατηρούσαν, αν έχουν απαντήσει 
στα ερωτήματά τους. Κατά το τέλος της διαδικασίας, η εκπαιδευτικός έφερε στα παιδιά να ακούσουν 
το μουσικό κομμάτι «Flight of the Bumblebbe» του  Ρώσου συνθέτη Rimsky-Korsakov, εξηγώντας 
τους ότι πολλοί έχουν χρησιμοποιήσει τη μέλισσα, ως έμπνευσή τους. Έψαξαν πληροφορίες για 
τον συνθέτη και άκουσαν και άλλα επεξεργασμένα ηχοτοπία εντόμων και μελισσών. Με αφορμή 
τις μουσικές συνθέσεις, τα παιδιά γνώρισαν τα μουσικά όργανα, εξιστόρησαν την ιστορία που 
«κρύβει» το μουσικό κομμάτι και έπειτα δημιούργησαν το δικό τους ηχοτοπίο, από ήχους που 
δημιούργησαν τα ίδια με τη χρήση των μουσικών οργάνων της τάξης. Επιπλέον, δημιούργησαν 
μια «παρτιτούρα» σημειώνοντας, όπως μπορούσαν, τον τρόπο που θα παιχτεί το μουσικό όργανο 
που θέλησαν να χρησιμοποιήσουν. Στη συνέχεια αυτή αποτέλεσε και το εργαλείο αξιολόγησης του 
ηχητικού τους αποτελέσματος. Στην Εικόνα 8 παρουσιάζεται η ηχητική ιστορία, που δημιούργησαν 
τα προνήπια, την οποία ύστερα επένδυσαν ηχητικά. Στη συνέχεια, θέλησαν να δημιουργήσουν 
το δικό τους CD, το οποίο θα μπορούσαν να το ακούν, όποτε επιθυμούσαν. Έπρεπε όμως, όπως 
επισήμαναν να έχει και ένα εξώφυλλο, όπως συμβαίνει σε όλα τα CD, το οποίο θα διαθέτει όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες, προσεγγίζοντας και τον επικοινωνιακό λόγο της γραφής (Εικόνα 9). 
Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας, θέτει τις βάσεις, μέσα από την προσεχτική ακρόαση, τα  παιδιά να 
προχωρήσουν στη σύνθεση συν-ταιριάζοντας τους ήχους με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν αρχή, 
μέση και τέλος, σχηματίζοντας μια μουσική ολότητα με νόημα, ενώ παράλληλα αποτελεί την 
αρχή του ηχητικού εγγραμματισμού για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
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Εικόνα 8: “Παρτιτούρα” των παιδιών για το ηχοτοπίο που δημιούργησαν και όργανα που 
χρησιμοποίησαν για κάθε ήχο

Εικόνα 9: Εξώφυλλο CD ηχοτοπίου- Τα παιδιά έγραψαν “Εκδόσεις Πατάκη”
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Αξιολογώντας την όλη διαδικασία, τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά σε αυτή, ενώ οι στόχοι του σχεδίου 
εργασίας επιτεύχθηκαν στο μέγιστο. Τα παιδιά έμαθαν να ακούν με προσοχή και να αφουγκράζονται 
τους ήχους της φύσης. Προσπάθησαν να αποδώσουν ηχητικά και γραπτά τους ήχους που 
άκουσαν, καλλιεργώντας τον ηχητικό τους εγγραμματισμό. Δημιούργησαν εξ ολοκλήρου ένα 
πρωτότυπο ηχοτοπίο ενώ στο τέλος αξιολόγησαν την όλη διαδικασία. Η ενασχόλησή τους με τον 
ήχο της κοινωνίας των μελισσών, τα ευαισθητοποίησε σε θέματα περιβάλλοντος και κατανόησαν 
τη σημασία κάθε μέλους σε μια κοινωνία. Δυστυχώς, λόγω περιορισμών στη σχολική μονάδα δε 
δόθηκε η δυνατότητα επίσκεψης σε ένα μελισσοκομείο και δεν κατέστη δυνατή η επίσκεψη ενός 
μελισσοκόμου στην τάξη. Στη συνέχεια προτείνονται κάποιες επιπλέον εκπαιδευτικές προεκτάσεις 
για το θέμα των μελισσών για περαιτέρω επεξεργασία.

5. Προτεινόμενες προεκτάσεις εκπαιδευτικής παρέμβασης

5.1. Παρατήρηση των μελισσών “οn time” στο μελίσσι

Για να προσεγγιστούν  καλύτερα οι παραπάνω στόχοι του σχεδίου εργασίας, τα παιδιά πρέπει να 
αφεθούν ελεύθερα να παρατηρήσουν τις μέλισσες, κάτι που στο συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας 
δεν ήταν δυνατό να υλοποιηθεί. Αυτό μπορεί να γίνει είτε “οn time” είτε “off time” στο μελίσσι. 
Όπως αναφέρθηκε, το κλίμα της Ελλάδος συμβάλλει στην ανάπτυξη της μελισσοκομίας και 
αυτό μπορεί να κατανοηθεί, όταν τα παιδιά επισκεφτούν ένα μελισσοκομείο και ενημερωθούν 
για τις συνθήκες, που απαιτούνται για τη βιωσιμότητά του. Τα παιδιά εκτός από την οπτική 
παρατήρηση, θα έχουν την ευκαιρία να καταγράψουν ακουστικά τους ήχους της κυψέλης και να 
τους αξιολογήσουν. Η άμεση επαφή των παιδιών με τη φύση και οι ποικίλες θετικές εμπειρίες 
με τους ήχους της, είναι δυνατόν να μειώσει την αντανακλαστική τους αγχώδη συμπεριφορά σε 
μικρά ακουστικά ερεθίσματα, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να είναι σε θέση να τους αξιοποιήσουν 
«παίζοντας», εκμεταλλευόμενα εποικοδομητικά τη φύση (Ετμεκτσόγλου, 2003). Η ίδια διαδικασία 
μπορεί να γίνει και “off time” από το μελίσσι με τη βοήθεια των ηχητικών αποσπασμάτων στο 
διαδίκτυο, όπως προαναφέρθηκε στο σχέδιο εργασίας. Η παρατήρηση και η προσεχτική ακρόαση 
της κοινωνίας των μελισσών, μπορεί να δημιουργήσει ενδιαφέροντα ερωτήματα στα παιδιά, τα 
οποία με τη μέθοδο project μπορούν να προσεγγίσουν τη γνώση και τον ήχο από μια πλειοψηφία 
γνωστικών αντικειμένων.

5.2. Επιπλέον γνωστικές περιοχές

Το θέμα των μελισσών μπορεί να προσεγγιστεί και από άλλους γνωστικούς άξονες, παρέχοντας 
στα παιδιά μια άλλη διαφορετική οπτική της γνώσης. Αναλυτικότερα, σε κάθε γνωστική περιοχή 
μπορούν να υλοποιηθούν διάφορες δράσεις, ανάλογα με το ενδιαφέρον των παιδιών:

Α. Ιστορία και Μυθολογία

Τα παιδιά μπορούν να μάθουν για τη μέλισσα και τη σημασία της στον Αρχαίο Κόσμο. Να 
παρατηρήσουν κοσμήματα της Μινωικής Κρήτης σχετικά με τη μέλισσα, ενώ παράλληλα να 
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ψάξουν μύθους στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Ένα ενδιαφέρον θέμα προς διερεύνηση είναι η 
εξέλιξη του επαγγέλματος του μελισσοκόμου από τα παλαιά χρόνια μέχρι σήμερα, που μπορεί να 
διερευνηθεί βιωματικά με μια επίσκεψη ενός μελισσοκόμου στο σχολείο. Τα παιδιά μπορούν να 
έχουν προετοιμάσει τις ερωτήσεις που θέλουν να θέσουν στη συνέντευξη, χρησιμοποιώντας όλα 
τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιεί ένας δημοσιογράφος.

Β. Βιολογία

Τα παιδιά χρησιμοποιώντας ψηφιακές συσκευές ηχογράφησης μπορούν αρχικά να παρατηρήσουν, 
αν υπάρχουν έντομα στο  περιβάλλον της αυλής του  σχολείου τους και να τα αφουγκραστούν. 
Στη συνέχεια, η ίδια παρατήρηση και συλλογή δεδομένων θα μπορούσε να επαναληφθεί σε ένα 
μελισσοκομείο. Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η αναζήτηση από τα παιδιά της διαφοροποίησης του 
ήχου του μελισσιού ανάλογα με την εποχή. Αυτό για να επιτευχθεί θα χρειαζόταν την επίσκεψή 
τους στο μελίσσι σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Γ. Γεωγραφία

Η εύρεση διαφορετικών ειδών μελισσών στον ελλαδικό χώρο ή γενικότερα σε παγκόσμια κλίμακα, 
με αφορμή τη διαφοροποίηση του ήχου τους,  προσφέρει  στα παιδιά την ευκαιρία επεξεργασίας 
χαρτών. Για να επιτευχθεί το προαναφερθέν, εκτός από την εύρεση των διαφορετικών ειδών 
μελισσών στο διαδίκτυο, εκπαιδευτικοί διαφορετικών μονάδων  με την τάξη τους μπορούν να 
συνεργαστούν στο υπό μελέτη θέμα και να δημιουργήσουν οι συνεργαζόμενες τάξεις ένα δικό 
τους ηχητικό χάρτη.

Δ. Λογοτεχνία

Υπάρχει ποικιλία κειμένων που αφορούν τη μέλισσα, τα οποία μπορούν να αναλυθούν και να 
επεξεργαστούν απ’ τα παιδιά, προσθέτοντάς τους στη συνέχεια ήχο (ηχόδραμα).

6. Συμπεράσματα

Η μελέτη της διαφοροποίησης των ήχων της κοινωνίας των μελισσών τροφοδότησε αυτή 
τη διαθεματική εκπαιδευτική παρέμβαση με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών για τη 
βιοφωνία και τον ήχο των εντόμων. Η ακουστική αυτή «ιεροτελεστία» των μελισσών μπορεί 
να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για τη συμμετοχή των παιδιών στην εκπαίδευση και στη 
διερευνητική και δημιουργική μάθηση. Η φύση και η προσεχτική ακρόασή της από τους μαθητές 
προσφέρει ευκαιρίες για γνώση. Τα τεχνολογικά εργαλεία που προτάθηκαν στον παραπάνω 
σχεδιασμό, συμβάλλουν κι αυτά στην επιστημονική αφύπνιση των παιδιών, αφού θα πρέπει να 
συλλέξουν, να αποθηκεύσουν, να επεξεργαστούν και να αξιολογήσουν δεδομένα, συνεργατικά, 
με αφορμή τους ήχους των μελισσών. Συνοψίζοντας, η ακουστική ανάλυση των μελισσών δίνει 
τα ερεθίσματα για επαφή των παιδιών με τη φύση αλλά και τη σημασία της συνεργασίας σε μια 
κοινωνία, η οποία για να επιβιώσει, επιδιώκει τη συμμετοχή κάθε μονάδας με ένα διαφορετικό 
αλλά εξίσου καθοριστικό ρόλο.
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Περίληψη

Η τεχνολογική πρόοδος από τις αρχές του περασμένου αιώνα έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές 
στη μουσική δημιουργία και την αισθητική αντίληψη, ανάγοντας κάθε πιθανό ήχο σε πρώτη ύλη 
της συνθετικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, ο θόρυβος αποτελεί λόγω του συχνοτικού φάσματος 
και της ψυχοακουστικής του επίδρασης την αφετηρία και το υλικό ποικίλων μουσικών ρευμάτων 
και σχεδιαστικών τεχνικών.

Παράλληλα, ψηφιακές εφαρμογές που χρησιμοποιούν τον ήχο ως κύριο φορέα πληροφορίας 
εντάσσονται στη διδακτική διαδικασία για θέματα που σχετίζονται με την ακουστική και τη 
μουσική. Έρευνες έχουν δείξει πως η ηχητική αλληλεπίδραση προάγει τις γνωστικές ικανότητες 
του μαθητή και μπορεί να αποτελέσει έγκυρο εργαλείο στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται το ηχητικό παιχνίδι «Κέρβερος» ως μέσο για την 
ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τις ηχητικές ιδιότητες του θορύβου και τον πειραματισμό 
τους με σχετικές συνθετικές τεχνικές. Οι παίκτες πρέπει να ολοκληρώσουν το παιγνιακό σενάριο, 
ώστε να ανταμειφθούν με το αντίστοιχο περιβάλλον ηχητικής δημιουργίας. Κατά τη διαδικασία 
αυτή έρχονται σε επαφή με τρία είδη εργαστηριακού θορύβου, καθώς και με εργαλεία για την 
ηχητική επεξεργασία τους. 

Στο κείμενο που ακολουθεί πραγματοποιείται αρχικά μια ιστορική αναδρομή στην εννοιακή 
θεμελίωση και την πρακτική χρήση του θορύβου ως υλικό μουσικής σύνθεσης και επεξεργασίας. 
Έπειτα, περιγράφονται οι εκπαιδευτικές δυνατότητες των ηχητικών παιχνιδιών, όπως αυτές έχουν 
αποδειχτεί πειραματικά και στοιχειοθετηθεί στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Τέλος, παρουσιάζεται 
το ηχητικό παιχνίδι «Κέρβερος» σε σχέση με τις εκπαιδευτικές και δημιουργικές δυνατότητες του, 
αναλύονται η ηχητική παιγνιακή μηχανική και τα εμπλεκόμενα ηχητικά σύμβολα, και αναφέρονται 
κατευθύνσεις μελλοντικής ανάπτυξης του έργου. 
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1. Ο Θόρυβος στην Τέχνη

Η πρώτη προσέγγιση του θορύβου ως ηχητικoύ υλικού για μουσική σύνθεση εκφράστηκε 
από το κίνημα των Φουτουριστών στις αρχές του 20ού αίώνα και η επίδραση της καλπάζουσας 
τεχνολογίας της εποχής είναι έκδηλη πάνω της. Ο Luigi Russolo αποδίδοντας στην έλευση της 
μηχανής τη γέννηση του θορύβου και εξυμνώντας τα ηχητικά χαρακτηριστικά θορυβώδων 
συμβάντων παραγόμενων από άνθρωπο, μηχανή και φύση, όπως το γρύλλισμα, το τρένο 
και ο αέρας αντίστοιχα, κάλεσε προς απελευθέρωση από τους συμβατικούς ήχους και προς 
ανακάλυψη νέων ηχοχρωμάτων στην ποικιλομορφία του θορύβου (Russolo, Filliou, et al., 1967). 
Η κατηγοριοποίηση σε δομικές ομάδες, ο συνδυασμός των οποίων συνθέτει κάθε θορυβώδη 
χροιά, και η κατασκευή και εφαρμογή πειραματικών οργάνων για την παραγωγή τους, καθιστούν 
το έργο των Φουτουριστών εφαλτήριο σημείο για την θεωρητική και πρακτική θεμελίωση του 
θορύβου ως καλλιτεχνική πρώτη ύλη. 

Εν συνεχεία και καθ’ όλη τη διάρκεια του αιώνα, ο θόρυβος ενυπάρχει ως έννοια και παρουσία 
σε ποικίλα κινήματα όπως ο Ντανταϊσμός, η Πειραματική Μουσική, η Συγκεκριμένη Μουσική, το 
Φλούξους, αλλά και είδη της Rock μουσικής, όπως το Industrial, το Punk και το Noise Rock. Σε 
αυτά, οι καλλιτέχνες αρχικά είτε αποδίδουν τον θόρυβο συμβολικά μέσω κάποιου συστήματος 
σύνθεσης είτε χρησιμοποιούν το σώμα τους, μουσικά όργανα ή άλλα ηχητικά αντικείμενα, ώστε 
να εμπλουτίσουν τη δημιουργική τους παλέτα με νέες ηχητικές δυνατότητες. Ακολούθως, η 
έλευση πρώτα της ηλεκτρικής και έπειτα της ηλεκτρονικής εποχής παρέδωσε στους συνθέτες νέα 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά όργανα, ηχητικές γεννήτριες και hardware/software επεξεργαστικές 
μονάδες, ενισχύοντας την ενσωμάτωση του θορύβου σε καλλιτεχνικό περιεχόμενο. Κάθε νέα 
αισθητική προσέγγιση διεύρυνε την χρηστικότητά του και τόνιζε την ποικιλομορφία του.

Το γεγονός πως ο θόρυβος είναι ένα πολυδιάστατο ηχητικό φαινόμενο που επιδέχεται πολλών 
ερμηνειών διαφαίνεται και από τη δυσκολία απόδοσης ενός συγκεκριμένου ορισμού. Το ερώτημα 
του τί είναι θόρυβος μπορεί να προσεγγιστεί με αντικειμενικά αλλά και υποκειμενικά κριτήρια, 
εστιάζοντας κάθε φορά σε διαφορετικές ηχητικές ιδιότητες και στην επίδραση που έχουν αυτές στο 
ακουστικό τοπίο και στην αντίληψη του ακροατή. Ο πιο διαδεδομένος ορισμός είναι αυτός του 
ανεπιθύμητου ήχου που ενοχλεί, διακόπτει, επικαλύπτει και αποκρύπτει την επιθυμητή ακουστική 
πληροφορία (Truax, 1992; Worby, 2000). Ωστόσο, η υποκειμενικότητα αυτής της προσέγγισης 
γίνεται σαφής, αν κανείς σκεφτεί πως και ο κτύπος ενός ρολογιού μπορεί να θεωρηθεί θόρυβος, αν 
διακόπτει την ησυχία και παρεμποδίζει τον ύπνο (Keizer, 2010). Από την πλευρά της ανθρώπινης 
υγείας, η δυνατή, απότομη ή παρατεταμένη έκθεση στο θόρυβο έχει αντικειμενικά βλαβερή 
επίδραση, η στοχευμένη ωστόσο αναπαραγωγή του έχει αντίθετο και ευεργετικό αποτέλεσμα, 
όπως καταδεικνύουν ποικίλα παραδείγματα εφαρμογών στο εμπόριο, οι οποίες αναπαράγουν 
θορυβώδη ηχοτοπία για χαλάρωση του ακροατή. Στον Κέρβερο παρουσιάζεται στον παίκτη 
η ακουστική προσέγγιση του θορύβου, η οποία εστιάζει στην έλλειψη τονικής δομής που 
χαρακτηρίζει τον καταμερισμό της ενέργειας στο συχνοτικό φάσμα (Smalley, 1986).  

Η ηλεκτρονική μουσική αποδέχεται κάθε ηχητικό συμβάν ως πρώτη ύλη για ένα καλλιτεχνικό 
δημιούργημα, του οποίου η μουσικότητα εξαρτάται μόνο από την οργάνωση των ηχητικών 
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δεδομένων (Wishart, 1994). Η διαπίστωση του Debussy πως όλοι οι ήχοι σε κάθε συνδυασμό και 
αλληλουχία μπορούν να έχουν μουσική συνέχεια ενισχύεται με ψηφιακά εργαλεία που παράγουν, 
καταγράφουν, απομονώνουν και μεταμορφώνουν τον ήχο (Nyman, 1999). Η διαδικασία αυτή 
έχει εν δυνάμει αμέτρητα στάδια, καθιστώντας μοναδικό ρυθμιστή της ηχητικής επεξεργασίας τη 
φαντασία του συνθέτη. Σε αυτό το πλαίσιο αισθητικής ελευθερίας και τεχνολογικής ευστροφίας, ο 
θόρυβος βρίσκει αποδοχή και πεδίο εφαρμογής στη σύγχρονη μουσική πραγματικότητα. 

2. Τα Ηχητικά Παιχνίδια στην Εκπαίδευση

Η τεχνολογική πρόοδος επιδρά σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της Τέχνης, αλλά και της Εκπαίδευσης. Οι νέες συνθήκες δημιουργούν 
νέες ανάγκες και νέα εργαλεία για την κάλυψή τους, τα οποία με τη σειρά τους ανοίγουν νέες 
δυνατότητες και ανατροφοδοτούν το σύστημα διεγείροντας νέες ανησυχίες. Οι σύγχρονοι μαθητές 
έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει σε έναν κόσμο ολοένα αυξανόμενης ψηφιακής διαχείρισης της 
πληροφορίας. Οι διδάσκοντες καλούνται να ευθυγραμμιστούν με αυτή την κοινωνική τάση και 
να επικοινωνήσουν τη γνώση μέσω της ψηφιακής γλώσσας (Prensky, 2005). Οι υπογράφοντες 
υποστηρίζουν ότι τα ηλεκτρονικά ηχητικά παιχνίδια αποτελούν κατάλληλα μέσα ενίσχυσης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας σχετικά με μουσικά-και-μη γνωσιακά πεδία. 

Η εγκυρότητα των ηλεκτρονικών ηχητικών παιχνιδιών ως εκπαιδευτικών εργαλείων στοιχειοθετείται 
γύρω από τρεις άξονες:

•	 την ευεργετική επίδραση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών,

•	 την ευεργετική επίδραση της συστηματικής χρήσης του ήχου στα διαδραστικά περιβάλλοντα, 
και

•	 την ευεργετική επίδραση των ηχητικών παιχνιδιών.

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι μέρος της σύγχρονης κουλτούρας και συνεπώς ένα μέσο γνώριμο 
στη νέα γενιά, το οποίο αποδεδειγμένα ενισχύει την απορρόφηση της διδακτέας ύλης, εξαλείφοντας 
παράλληλα κοινωνικούς διαχωρισμούς και καταπολεμώντας την τεχνοφοβία (Randel, Wetzel, et 
al., 1992; Griffiths, 2002; Kafai, 2006; Jackowski, Melendez, et al., 2014). Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 
παρέχουν αυξημένες δυνατότητες αλληλεπίδρασης με το σύστημα, αλλά και με άλλους χρήστες, 
θέτοντας τον μαθητή στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας και προωθώντας τη συνεργασία 
του με το υπόλοιπο μαθησιακό σύνολο μέσω εμβυθιστικών εκπαιδευτικών σεναρίων (Staple-
ton, 2004; Sancho, Moreno-Ger, et al., 2009). Στον δε διδάσκοντα επιτρέπουν την σε πραγματικό 
χρόνο αξιολόγηση των ενεργειών του μαθητή, καθώς και την προσαρμοζόμενη στις ιδιαίτερες 
εκπαιδευτικές ανάγκες ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων (Ma, Williams, et al., 2007). Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αναπτύσσουν την αναλυτική και στρατηγική του σκέψη, 
καθώς και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, εξυπηρετώντας ως έδαφος για την εφαρμογή 
επίκαιρων θεωριών μάθησης, όπως ο Οικοδομισμός (Constructivism), η Εμπειρική Μάθηση (Ex-
periential Learning) και η Επίλυση Προβλημάτων (Problem Solving Based Learning) (Kiili, 2005; 
Susi, Johannesson, et al., 2007).  
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Η συστηματική χρήση του ήχου στα ψηφιακά διαδραστικά περιβάλλοντα έχει επίσης αποδειχτεί 
πως επιδρά θετικά σε ιδιότητες και δεξιότητες του χρήστη, αναπτύσσοντας τον λεπτό κινησιολογικό 
χειρισμό πολύπλοκων εργαλείων, προωθώντας τον συσχετισμό και την οργάνωση γνωσιακών 
δεδομένων και ενεργοποιώντας το συναίσθημα και τη μνήμη του (Bishop & Cates, 2001; Parker & 
Heerema, 2008; Franinovic & Serafin, 2013). Παράλληλα διατηρούν την προσοχή του χρήστη και 
τον εισάγουν σε γνωσιακά πεδία, όπως μουσικές έννοιες και πρακτικές, χωρίς προαπαιτούμενες 
γνώσεις που θα απέτρεπαν τη συμμετοχή του (Seddon, 2007; Bishop & Sonnenschein, 2012).

Ειδικότερα τα ηχητικά παιχνίδια αποτελούν είδος ηλεκτρονικών παιχνιδιών, στο οποίο 
χρησιμοποιείται κυρίως ή αποκλειστικά ο ήχος για την απόδοση του παιγνιακού περιεχομένου. 
Ο βαθμός παρουσίας της οπτικής πληροφορίας διακρίνει τα ηχητικά παιχνίδια σε α) παιχνίδια 
μόνο-με-ήχο, όπου δεν γίνεται καθόλου χρήση γραφικών και β) παχνίδια-βασισμένα-στον-ήχο, 
στα οποία τα γραφικά κατέχουν υποστηρικτικό ρόλο. Η συγκέντρωση στην αίσθηση της ακοής, 
με την οποία οι παίκτες καλούνται να προσλάβουν, ερμηνέψουν και επικοινωνήσουν ηχητικά 
ερεθίσματα έχει αποδειχτεί πως ευνοεί την εξάσκηση της μνήμης, την ανάπτυξη της φαντασίας, τη 
διατήρηση της προσοχής και την εμβύθιση στο εικονικό περιβάλλον (Targett & Fernström, 2003; 
Röber, 2005; Liljedahl & Papworth, 2008). Επιπλέον, ενδείκνυνται για τον μουσικό πειραματισμό 
χρηστών με μη-μουσικές γνώσεις και επιτρέπουν την προσβασιμότητα ατόμων με μερική ή ολική 
δυσχέρεια όρασης στο μαθησιακό σύνολο, διευκολύνοντας την ομαλή κοινωνική τους ένταξη 
(Sánchez & Aguayo, 2008; Berndt, 2011).

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις παραπάνω μελέτες οι εισηγητές έχουν προτείνει τον σχεδιασμό 
στοχευμένων εκπαιδευτικών ηχητικών παιχνιδιών για την ενίσχυση της διδακτικής διαδικασίας.  
Στο κείμενο των Rovithis, Floros, et al. (2014) παρουσιάστηκε ένα εκπαιδευτικό ηχητικό παιχνίδι με 
προσανατολισμό την ευαισθητοποίηση κατά του θορύβου και στο κείμενο των Rovithis, Metalli-
nou, et al. (2016) ένα εκπαιδευτικό ηχητικό περιβάλλον για την κατανόηση των μαγνητικών 
καταιγίδων. Επιπλέον, στο κείμενο των Rovithis, Kotsira, et al. (2016) πραγματοποιείται η σύνδεση 
των θετικών επιδράσεων των ηχητικών παιχνιδιών με τους εκπαιδευτικούς στόχους που τίθενται 
από το Υπουργείο Παιδείας για το μάθημα της Μουσικής. Το γεγονός πως αυτά συγκλίνουν 
ενισχύει περαιτέρω την ανάπτυξη και εφαρμογή ηχητικών παιχνιδιών στην τυπική πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ο παιγνιακός και ηχητικός 
σχεδιασμός του ηχητικού παιχνιδιού Κέρβερος, το οποίο εστιάζει στην επιμόρφωση και στον 
πειραματισμό των παικτών σχετικά με τον εργαστηριακό θόρυβο. 

3. Το Εκπαιδευτικό Ηχητικό Παιχνίδι Κέρβερος

Το εκπαιδευτικό ηχητικό παιχνίδι Κέρβερος αποτελεί τμήμα της διδακτορικής διατριβής του 
υπογράφοντα στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στη διατριβή 
στοιχειοθετείται το θεωρητικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών με εκπαιδευτικό 
προσανατολισμό, βασισμένων στην ηχητική αλληλεπίδραση. Για το  πρακτικό μέρος της διατριβής 
υλοποιήθηκε το ηλεκτρονικό ηχητικό παιχνίδι ρόλων Κρόνος, το οποίο πραγματώνει ένα παιγνιακό 
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περιβάλλον για την εισαγωγή των παικτών σε έννοιες και τεχνικές της ηλεκτρονικής μουσικής 
σύνθεσης, επιτρέποντας την παράλληλη συναρμολόγηση του εξατομικευμένου τους εργαλείου 
ηχητικής σύνθεσης. Ο Κέρβερος αποτελεί σε αυτό το πλαίσιο το επιμέρους παιχνίδι που εστιάζει 
στην έννοια του θορύβου,παρουσιάζοντας στους παίκτες τρία είδη εργαστηριακού θορύβου, τον 
λευκό τον ροζ και τον καφέ, καθώς και δυνατότητες ηχητικού σχεδιασμού μέσω της εφαρμογής 
φίλτρου συχνοτικής ενίσχυσης και αποκοπής στην θορυβώδες πρωτογενές υλικό.

Στην παρούσα μορφή ο Κέρβερος αναπτύχθηκε ως αυτόνομη εφαρμογή για περιβάλλον OS 
στην προγραμματιστική πλατφόρμα Max/Masp. Διατίθεται στη σελίδα https://drive.google.
com/open?id=0BxAPEYyfv5aaRF9odndsem40WkU και θα ανανεώνεται συνεχώς με στόχο τη 
βελτιστοποίηση των παιγνιακών και αλληλεπιδραστικών του στοιχείων.

3.1. Παιγνιακός Σχεδιασμός

Όσον αφορά στην παιγνιακή τους μηχανική, δηλαδή τις ενέργειες που πρέπει ο παίκτης να 
πραγματοποιήσει και να επαναλάβει προς την επίτευξη του παιγνιακού στόχου, τα ηχητικά 
παιχνίδια δεν στερούνται ποικιλίας έναντι των βίντεο-παιχνιδιών παρά το γεγονός πως η βιομηχανία 
παιχνιδιών έχει στραφεί πολύ περισσότερο στην ανάπτυξη της οπτικής πληροφορίας. Και στα 
δύο είδη η παιγνιακή μηχανική βασίζεται σε ίδια ή παραλλαγμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είτε 
ερμηνεύοντας οπτικά είτε ηχητικά ερεθίσματα ο παίκτης καλείται να διαχειριστεί δεδομένα με 
παρόμοιες ενέργειες και αποφάσεις, όπως για παράδειγμα να εξερευνήσει τον παιγνιακό χώρο και 
να χρησιμοποιήσει, συλλέξει, στοχεύσει και αποφύγει αντικείμενα. Κατά τη σχεδιαστική διαδικασία 
ηχητικών παιχνιδιών η έλλειψη οπτικής πληροφορίας αντισταθμίζεται από την περιγραφή 
του εικονικού κόσμου και των επιμέρους διαδραστικών στοιχείων του μέσω του ακουστικού 
καναλιού με την χρήση διαφορετικών τεχνικών ηχητικής αναπαράστασης δεδομένων, όπως ο 
χωροθετημένος ήχος, τα ηχητικά αντικείμενα, τα ηχητικά σύμβολα και η παραμετροποιημένη 
ηχητική αναπαράσταση. Στην παρούσα ενότητα θα αναλυθεί ο σχεδιασμός του σεναρίου και 
της παιγνιακής μηχανικής και στην επόμενη ο ηχητικός σχεδιασμός των φορέων της παιγνιακής 
δράσης.

Το παιχνίδι αντλεί την θεματολογία του από τον πλούτο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. 
Σύμφωνα με αυτήν, ο Κέρβερος ήταν ένας τερατώδης σκύλος, με τρία και κατά άλλες εκδοχές του 
μύθου πέντε κεφάλια, που φρουρούσε την πύλη ανάμεσα στον Κάτω Κόσμο και τον Κόσμο των 
Ζωντανών (Kerényi, 1966). Κανείς δεν εισερχόταν ή εξερχόταν χωρίς να γίνει αντιληπτός από το 
άγρυπνο βλέμα του. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν ιστορίες απόδρασης 
σε συγκεκριμένες ηρωικές φιγούρες, οι οποίες λειτουργούσαν ως μυθολογικά πρότυπα για τους 
ζωντανούς (Vermeule, 1979). Σύμφωνα με τη λατρεία των ηρώων, η οποία αναπτύχθηκε περίπου 
από τον όγδοο αιώνα π.Χ, ο ήρωας αποφεύγει τον οριστικό θάνατο, διατηρώντας τη ζωτικότητά 
του και στον Κάτω Κόσμο. Οι ιδιαίτερες ικανότητες που τον χαρακτηρίζουν δεν ξεθωριάζουν, 
αλλά ενδυναμώνονται από την νεκρική εμπειρία (Johnston, 2013). Όσο ξεπερνά τη δοκιμασία του 
Κέρβερου και μετακινείται άφοβα ανάμεσα στους δύο κόσμους, διατηρεί τα καλύτερα στοιχεία 

https://drive.google.com/open?id=0BxAPEYyfv5aaRF9odndsem40WkU
https://drive.google.com/open?id=0BxAPEYyfv5aaRF9odndsem40WkU


4ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ήχος Θόρυβος Περιβάλλον», Μυτιλήνη, 3-6 Νοεμβρίου 2016

336

τους προς όφελός του. Η ιδιότητα να εισέρχεται και να επιστρέφει από τον Άδη κατά βούληση 
είναι βασικής σημασίας για το ηρωικό του ήθος.

Για να αποδοθεί παιγνιακά η δοκιμασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το είδος των 
παιχνιδιών Απόδρασης. Τα παιχνίδια Απόδρασης ή αλλιώς Απόδρασης-από-το-Δωμάτιο είναι ένα 
υπο-είδος των παιχνιδιών Σημάδεψε-και-Κλίκαρε. Βασικός άξονας για την μηχανική αυτού του 
είδους είναι η εξερεύνηση του εικονικού περιβάλλοντος με το ποντίκι ή κάποια άλλη παρόμοια 
συσκευή, μέσω της οποίας ο παίκτης μπορεί να αλληλεπιδρά με τα διαθέσιμα αντικείμενα. Η 
ιδιαιτερότητα των παιχνιδιών Απόδρασης αφορά στη σεναριακή συνθήκη πως ο παίκτης είναι 
εγκλωβισμένος σε ένα χώρο και καλείται να επιλύσει μια σειρά γρίφων, ώστε να αποδράσει. Στην 
προσπάθειά του καλείται να αναζητήσει, να σημαδεύσει και να επιλέξει στοιχεία του περιβάλλοντος, 
ώστε να ανακαλύψει την χρησιμότητά τους. Η ενδεχόμενη αλληλεπίδραση συνίσταται  σε: α) 
το αντικείμενο δεν αντιδρά στην ενέργεια του παίκτη, β) το αντικείμενο αντιδρά άμεσα στην 
ενέργεια του παίκτη, γ) το αντικείμενο μπορεί να συλλεχθεί, ώστε να εφαρμοστεί σε κάποιο άλλο 
αντικείμενο. Σημαντικό στοιχείο στη μηχανική των ηλεκτρονικών παιχνιδιών Απόδρασης είναι η 
εξονυχιστική εξερεύνηση του διαθέσιμου παιγνιακού χώρου, δηλαδή της επιφάνειας της οθόνης 
του υπολογιστή. 

Στον Κέρβερο η παιγνιακή δράση βασίζεται στον ήχο. Ως φορείς δράσης ορίζονται τα τρία 
κεφάλια του Κέρβερου και η κίνηση του παίκτη. Σκοπός είναι ο παίκτης να δραπετεύσει από 
τον Κάτω Κόσμο αποφεύγοντας ένα ένα τα κεφάλια του φύλακα. Σε κάθε κεφάλι αντιστοιχεί 
ένας συνεχής ήχος (βλ. επόμενη παράγραφο). Οι ήχοι και από τα τρία κεφάλια αναπαράγονται 
ταυτόχρονα και χωρίς διακοπή, αποδίδοντας έτσι την αίσθηση του εγκλεισμού. Η απόδραση είναι 
εφικτή όταν ο παίκτης απενεργοποιήσει τους ήχους των κεφαλιών. Για να το καταφέρει πρέπει 
να αναζητήσει με τον δείκτη του ποντικιού στην επιφάνεια της οθόνης το σημείο εκείνο, όπου 
κάποιος από τους τρεις ήχους παύει να ακούγεται, και να το επιλέξει. Έπειτα προχωράει στην 
αναζήτηση του επόμενου σημείου, όπου απενεργοποιείται ο επόμενος ήχος, ενώ ο για τον ήχο 
που μόλις απενεργοποιήθηκε αρχίζει αντίστροφη μέτρηση. Αν ο παίκτης δεν καταφέρει έγκαιρα 
να προχωρήσει απενεργοποιώντας τον επόμενο ήχο, ο προηγούμενος επιστρέφει και ο παίκτης 
πρέπει να ξαναρχίσει την αναζήτηση για το σημείο απενεργοποίησής του, το οποίο βρίσκεται πια 
σε διαφορετικές συντεταγμένες. Το μέγεθος των σημείων απενεργοποίησης των ήχων, καθώς και 
ο χρόνος της αντίστροφης μέτρησης, αποτελούν προσαρμόσιμες παραμέτρους που ρυθμίζονται 
στην αρχή του παιχνιδιού ανάλογα με τις ανάγκες και τις ικανότητες του παίκτη.

Η ηχητική μηχανική συνοψίζεται συνεπώς στην εξής ακολουθία:

•	 ο παίκτης αφουγκράζεται το ηχητικό αποτέλεσμα,

•	 ο παίκτης αναζητά στην επιφάνεια της οθόνης το μοναδικό σημείο, όπου αντιλαμβάνεται 
αλλαγή του ηχητικού αποτελέσματος μέσω σίγασης ενός ήχου,

•	 ο παίκτης επιλέγει το σημείο εκείνο, ώστε να οριστικοποιηθεί η σίγαση του ήχου και προχωράει 
στην εξουδετέρωση των υπόλοιπων, πριν αυτός επιστρέψει.

Η Εικόνα 1. σχηματοποιεί τα πιθανά ενδεχόμενα της παιγνιακής μηχανικής.
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                                    Εικόνα 1. Σχηματοποίηση των πιθανών ενδεχόμενων της παιγνιακής μηχανής

3.2. Ηχητικός Σχεδιασμός

Για τον ηχητικό σχεδιασμό των κεφαλιών του Κέρβερου εφαρμόστηκαν οι τεχνικές των ηχητικών 
συμβόλων και του χωροθετημένου ήχου. Τα ηχητικά σύμβολα (earcons) ορίζονται ως μη-λεκτικά 
ηχητικά μηνύματα που χρησιμοποιούνται στα περιβάλλοντα διεπαφής, ώστε να παρέχουν 
πληροφορίες για αντικείμενα και λειτουργίες (Blattner & Sumikawa et al., 1989). Η αντιστοίχισή 
τους είναι αυθαίρετη, για παράδειγμα μια νότα ή μια ακολουθία από νότες μπορεί να σηματοδοτεί 
την έναρξη ή τη λήξη μιας διαδικασίας. Στον Κέρβερο κάθε ένα από τα τα τρία κεφάλια αποδίδεται 
με διαφορετικό είδος θορύβου και τοποθετείται σε διαφορετική στερεοφωνική θέση στο ακουστικό 
πεδίο για τη βέλτιστη διάκριση των ποιοτικών του χαρακτηριστικών. Τρία είδη εργαστηριακού 
θορύβου παρουσιάζονται στον παίκτη: ο λευκός θόρυβος, όπου η ενέργεια διαχέεται ισομερώς 
στο συχνοτικό φάσμα, ο ροζ θόρυβος, όπου η ενέργεια είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τη 
συχνότητα (1/f), και ο καφέ θόρυβος, όπου η ενέργεια είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τη 
συχνότητα σε τετράγωνο (1/f²). Η διακριτή τοποθέτησή τους στα αριστερά, στο κέντρο και στα δεξιά 
του ακουστικού πεδίου μπορεί να οριστεί στην αρχή κάθε παιχνιδιού, αλλιώς πραγματοποιείται 
τυχαία.
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Για τον ηχητικό σχεδιασμό της συμπεριφοράς κάθε κεφαλιού ακολουθήθηκε η τεχνική της 
παραμετροποιημένης ηχητικής αναπαράστασης δεδομένων, κατά την οποία αναζητούνται 
αναλογίες και δημιουργούνται λεπτομερείς συσχετισμοί ανάμεσα στα δεδομένα και στις ηχητικές 
παραμέτρους, όπως τη συχνότητα, την ένταση, τη διάρκεια και τη χροιά. Η συγκεκριμένη τεχνική 
αποτελεί κατάλληλο εργαλείο για την απόδοση σύνθετων δομών πληροφορίας (Grond & Berg-
er, 2011). Στον Κέρβερο εφαρμόζεται χαμηλοπερατό φίλτρο στους τρεις θορύβους με συχνότητα 
αποκοπής 753Hz, 412Hz και 636Hz σε λευκό, ροζ και καφέ θόρυβο αντίστοιχα. Η συχνότητα 
αποκοπής είναι μεταβαλλόμενη παράμετρος και η διαμόρφωσή της στο χρόνο αποδίδεται σε 
εργαλείο δημιουργίας τυχαίων διανυσμάτων μέσα σε ορισμένο πλαίσιο τιμών και μέγεθος βήματος. 
Στόχος αυτής της επεξεργασίας είναι η δημιουργία της αίσθησης της κίνησης των κεφαλιών προς 
αναζήτηση εισβολέων. Όσο ο παίκτης αποτυγχάνει, η ταχύτητα και το εύρος της μεταβολής του 
ορίου αποκοπής αυξάνουν, καθώς ο Κέρβερος ψάχνει πιο έντονα για εισβολείς και ο κίνδυνος 
αποτυχίας του παίκτη είναι μεγαλύτερος. Ο συντονισμός του φίλτρου είναι επίσης υψηλός, ώστε η 
χροιά των θορύβων να είναι οξεία και να υποδηλώνει κάποιο ον φτιαγμένο από θόρυβο.

Οι ήχοι που εξυπηρετούν το περιβάλλον διεπαφής σχεδιάστηκαν με την τεχνική των ηχητικών 
αντικειμένων (auditory icons). Τα ηχητικά αντικείμενα κάνουν χρήση ρεαλιστικών συσχετισμών 
με την αναπαριστάμενη πληροφορία. Η σύνδεση με το σημαινόμενο αφορά περισσότερο στις 
ιδιότητες της πηγής που τα παρήγαγε παρά στις ηχητικές τους διαστάσεις, όπως για παράδειγμα ο 
ήχος του τσαλακωμένου εγγράφου, όταν ένα αρχείο του υπολογιστή καταστρέφεται στον κάδο 
ανακύκλωσης (Gaver, 1986). Στον Κέρβερο ο ήχος που ειδοποιεί για την επιτυχή μετάβαση στην 
επόμενη σελίδα αποτελεί κυριολεκτικά ήχο σελίδας που γυρίζει, ενώ οι ήχοι επιτυχούς και ανε-
πιτυχούς επιλογής σημείου αποδίδονται με ήχο χειροκροτήματος και πρόσκρουσης σε επιφάνεια 
αντίστοιχα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμασίας ο παίκτης αποκτά ως ανταμειβή πρόσβαση στο ίδιο 
το εργαλείο που διαχειρίζεται τα ηχητικά δεδομένα του Κέρβερου, δηλαδή τις τρεις γεννήτριες 
διαφορετικών ποιοτήτων θορύβου και τις αντίστοιχες μονάδες συχνοτικής επεξεργασίας, όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 2. Έτσι, από παθητικός ακροατής μπορεί πια να συνδεθεί ενεργά με τη 
διαδικασία παραγωγής και επεξεργασίας του ηχητικού αυτού υλικού.
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                                                                        Εικόνα 2.  Γεννήτριες Θορύβου

4. Κατευθύνσεις Μελλοντικής Ανάπτυξης

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάστηκε το θεωρητικό πλαίσιο αφενός για την αξιοποίηση 
του θορύβου ως πρωτογενούς υλικού στη μουσική σύνθεση και αφετέρου για την ανάπτυξη 
ηλεκτρονικών ηχητικών παιχνιδιών ως ενισχυτικών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Το ηχητικό παιχνίδι Κέρβερος πραγματώνει τον συνδυασμό των δύο αυτών πεδίων, καθώς 
χρησιμοποιεί την παιγνιακή εμπειρία, για να εισάγει τους παίκτες στις ηχητικές ιδιότητες του 
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εργαστηριακού θορύβου και να τους παρέχει ένα εργαλείο ηχητικής επεξεργασίας του. Για τη 
σύνθεση της ηχητικής παιγνιακής μηχανικής εφαρμόστηκαν δομικά στοιχεία της παιγνιακής 
μηχανικής των παιχνιδιών Απόδρασης, όπου ο παίκτης εξετάζει εξονυχιστικά τον παιγνιακό χώρο 
στην οθόνη του υπολογιστή προς ανακάλυψη διαδραστικών αντικειμένων και περιοχών. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο οι παίκτες του Κέρβερου απενεργοποιούν ένα ένα τα θορυβώδη κεφάλια του, για 
να αποδράσουν και να ανταμειφθούν με το αντίστοιχο ηχητικό εργαλείο.

Με δεδομένη τη συνεχή βελτιστοποίηση του παρόντος λογισμικού, καθώς και την επέκταση 
της υλοποίησής του σε πλατφόρμα Windows, οι υπογράφοντες θα ακολουθησουν στο άμεσο 
μέλλον την κατεύθυνση της πειραματικής εφαρμογής του Κέρβερου σε μαθησιακές ομάδες, με 
στόχο τη διερεύνηση της εκπαιδευτικής του αποτελεσματικότητας. Τα συμπεράσματα της έρευνας 
θα διαχυθούν στην επιστημονική κοινότητα και επικοινωνηθούν στο ευρύ κοινό, συνεισφέροντας 
έτσι στην περαιτέρω ανάπτυξη του πεδίου.
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1. Εισαγωγή

Ίσως το πιο γνωστό και οικείο φυσικό ηχοτοπίο, ειδικά για τους λαούς της Μεσογείου και γενικά 
των χωρών με ήπιο κλίμα, είναι η χορωδία των τζιτζικιών. Από το μύθο του Αισώπου, το μύθο 
του Τιθωνού, το μύθο του Ευνόμου μέχρι τον Ρίτσο, τον Ελύτη και το Σεφέρη παρατηρούμε ότι 
στις φιλολογικές πηγές οι αναφορές για το διαχρονικό ηχοτοπίο των τζιζικιών και την αισθητική 
τους αντίληψη παρουσιάζουν μια πλουραριστική διάσταση για τη μουσικότητα των τζιτζικών 
(Γεωργάκη, 2014; Georgaki & Queiroz, 2015). Τα τζιτζίκια έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης 
πολλών επιστημονικών κλάδων και τα τελευταία χρόνια λόγω της ιδιομορφίας του τραγουδιού 
τους έχουν απασχολήσει και τους μουσικούς (Georgaki & Queiroz, 2015; Fonseca & Revez, 2002). 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Γεωργάκη (2014), το ενδιαφέρον για τα τζιτζίκια από την σκοπιά της 
βιοακουστικής ανάλυσης είναι πολύ πρόσφατο.

Υπάρχουν περίπου 2.500 διαφορετικά είδη τζιτζικιών σε όλο τον κόσμο  και τουλάχιστον 2.000 
διαφορετικοί ήχοι κλήσης. Σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια   Brittanica τα τζιτζίκια ανήκουν 
στην ευρύτερη οικογένεια Cicadidae. Τα αρσενικά τζιτζίκια παράγουν δυνατούς ήχους μέσω 
των δονούμενων μεμβρανών, οι οποίες ονομάζονται ‘tymbals,   που διαθέτουν κοντά στην 
κοιλιά. Μόνο τα αρσενικά τζιτζίκια έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν ήχο και το τραγούδι τους 
έχει πρωταρχικό σκοπό να προσελκύσει τα θηλυκά του αντίστοιχου είδους. Παράλληλα το 
τραγούδι των τζιτζικιών εξυπηρετεί και άλλους επικοινωνιακούς σκοπούς, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για ορισμένες συμπεριφορές, όπως η αναγνώριση ομοειδών εντόμων, η ανίχνευση της 
τοποθεσίας του πομπού και η προειδοποίηση για πιθανούς κινδύνους (Fonseca & Correia, 2007). 
Η ένταση του ήχου κάποιων ειδών τζιτζικιών είναι τόσο δυνατή, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει 
σαν άμυνα απέναντι στις επιθέσεις των πουλιών (Britton, 2015).Τα αρσενικά τζιτζίκια παράγουν 
ένα δυνατό ακουστικό σήμα που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει τα θηλυκά προς αυτά. Ο 
ήχος αυτός είναι συχνά παρατεταμένος, διαρκεί για αρκετά δευτερόλεπτα, και το τζιτζίκι μπορεί 
να τον επαναλάβει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας χωρίς κάποια εμφανή κόπωση. Ο 
ήχος παράγεται από μία επαναλαμβανόμενη σειρά γρήγορων ταλαντώσεων που παράγονται από 
τον κοιλιακό θύλακα αέρα μέσω της δραστηριότητας των τυμπανικών οργάνων (Reid, 1971). Τα 
τύμπανα είναι επιδερμικές ραβδοειδείς μεμβράνες που βρίσκονται στο πρώτο τμήμα της κοιλιάς, 
η οποία είναι παραμορφωμένη από την δράση των ισχυρών μυών τους (Bennet - Clark, Young, 
1992; Pinto-Juma et al., 2005). 

2. Έρευνα και σχεδιασμός της εφαρμογής

2.1. Μεθοδολογία

O σχεδιασμός και η ανάπτυξη της εφαρμογής αποτελείται από τρία στάδια κατά τα οποία 
συλλέχτηκαν δείγματα ήχων των τζιτζικιών τα οποία επεξεργάστηκαν και προσαρμοστήκαν 
στις ανάγκες της εφαρμογής, αναπτύχθηκε ένα patch στο Max/MSP για την αναπαραγωγή των 
δειγμάτων με την χρήση πολυμέσων και τέλος σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε μία εγκατάσταση 
για τον διαδραστικό χειρισμό της εφαρμογής. Το σύνολο της εφαρμογής ονομάστηκε Cicada 
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Whisperer. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Ιούλιο ως τα τέλη Σεπτέμβρη του έτους 
2015, ενώ η εφαρμογή αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν 2 δείγματα. Για τους ήχους των “τεσσάρων 
τετάρτων” (4/4), των “πέντε ογδόων” (5/8), των “επτά ογδόων” (7/8) και των “οχτώ ογδόων” 
(8/8) επιλέχθηκε το ίδιο δείγμα από την αρχαία αγορά στις 17 Ιουλίου 2015 και ώρα 12:20. Η 
συσκευή ηχογράφησης είχε τοποθετηθεί σε μία ελιά, αλλά η ύπαρξη πληθώρας δέντρων στο 
σημείο εκείνο καθιστά αδύνατο τον προσδιορισμό προέλευσης του δείγματος. Η θερμοκρασία τη 
στιγμή της ηχογράφησης ήταν 28ο και η σχετική υγρασία στο 48%. Η επιλογή αυτού του δείγματος 
έγινε διότι είχε καθαρό ήχο χωρίς εξωτερικές παρεμβολές και τα τζιτζίκια έχουν συντονιστεί και 
τραγουδάνε ταυτόχρονα δημιουργώντας την ψευδαίσθηση της ρυθμικής χορωδίας. Επίσης, ο 
ήχος αυτός αποτελεί ένα αρκετά αντιπροσωπευτικό παράδειγμα του ηχοτοπίου της Αθήνας τους 
καλοκαιρινούς μήνες, λόγω των συνθηκών που περιγράφονται παραπάνω, η μέση θερμοκρασία 
κυμαίνεται από τους 25ο έως τους 27ο Κελσίου, η υγρασία από 48% έως 56% και τα συνηθέστερα 
δέντρα στα οποία συναντάμε τζιτζίκια στην Αθήνα είναι το πεύκο και η ελιά (Pinto - Juma, Simões, 
Seabra, & Quartau, 2005). 

Το δεύτερο δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για τον ήχο του “θορύβου” ηχογραφήθηκε στους Αγίους 
Θεοδώρους Κορινθίας στις 12 Αυγούστου 2015 και ώρα 15:30. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση έγινε 
ανάμεσα σε ένα πεύκο και έναν κέδρο στην πιο ζεστή ώρα της ημέρας με θερμοκρασία 37ο Κελσίου, 
μία από τις υψηλότερες θερμοκρασίες του έτους, και με την υγρασία να είναι στο 60%. Τα τζιτζίκια 
τη στιγμή της ηχογράφησης φαίνεται να αντιδρούν στη ζέστη με έναν συνεχόμενο συριστικό ήχο 
παράλληλα με ένα γρήγορο συντονισμένο απλό ρυθμικό σχήμα. Το σημείο ηχογράφησης απέχει 
μόλις είκοσι μέτρα από την θάλασσα και τα δύο δέντρα με τα τζιτζίκια είναι αρκετά απομονωμένα 
με αποτέλεσμα ο αριθμός των τζιτζικιών στο σημείο εκείνο να είναι ασυνήθιστα μεγάλος. Το δείγμα 
αυτό όπως και το προηγούμενο είναι καθαρό από εξωτερικές παρεμβολές και για όλους αυτούς 
τους λόγους θεωρήθηκε ιδανικό για την αναπαράσταση του “θορύβου” στην εφαρμογή.

Μετά την διαδικασία ηχογράφησης και διαλογής των ήχων, ακολούθησε η επεξεργασία των 
δειγμάτων στο εργαστήριο. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Cubase 7 Elements 
της Steinberg. Για τον ήχο του “θορύβου” η επεξεργασία ήταν μηδαμινή, καθώς χρησιμοποιήθηκε 
κομμάτι του αρχικού δείγματος αυτούσιο. Η μόνη επεξεργασία που υπέστη το εν λόγω δείγμα 
είναι η επιλογή του μέρους του δείγματος και η αποκοπή αυτού. Τα κριτήρια επιλογής αυτού 
του μέρους ήταν δύο. Πρώτον, η στιγμή εκκίνησης και τερματισμού του δείγματος έπρεπε να 
είναι σχεδόν πανομοιότυπα για την ομαλή επανάληψη του μέσα στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με 
την κυματομορφή του δείγματος επιλέχθηκε ένα μέρος το οποίο να επανεμφανίζεται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα και να μπορεί να αποκοπεί χωρίς να δημιουργεί ασυνέχεια στην κυματομορφή 
κατά την επανάληψη. Δεύτερον, ο ήχος ήταν επιθυμητό να ξεκινάει την στιγμή της αποκορύφωσης 
του τραγουδιού των τζιτζικιών, ώστε να γίνεται αντιληπτή η απότομη αύξηση της έντασης από 
τα τζιτζίκια που δεν υποφέρουν τη ζέστη. Πέρα από την αποκοπή του δείγματος σύμφωνα με τα 
παραπάνω κριτήρια, πριν την τελική εξαγωγή του ήχου έγινε ένα στιγμιαίο fade-in στην αρχή του 
δείγματος και ένα στιγμιαίο πάλι fade-out στο τέλος.
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Ο δεύτερος ήχος έπρεπε να επεξεργαστεί έτσι ώστε να ξεχωρίζουν τα ισχυρά μέτρα των εκάστοτε 
ρυθμών. Το πρώτο κριτήριο επιλογής ήταν το ίδιο με παραπάνω, με τη μόνη διαφορά ότι σε 
αυτήν την περίπτωση η διάρκεια του δείγματος δεν εξαρτάται από την κυματομορφή αλλά από το 
ρυθμό που κρατάνε τα τζιτζίκια. Το δεύτερο κριτήριο είναι η επιλογή ενός μέρους του δείγματος 
στο οποίο ο ρυθμός που έχουν σχηματίσει τα τζιτζίκια να είναι όσο το δυνατόν πιο σταθερός. Για 
το δεύτερο, επιλέχθηκε ένα κομμάτι αποτελούμενο από 16 φωνήματα τα οποία είχαν σταθερό 
tempo στα 198bpm. Έχοντας το κομμάτι κατασκευάστηκαν τέσσερεις ήχοι οι οποίοι μπορούν να 
επαναληφθούν ομαλά και ο κάθε ένας από αυτούς  “τονίζει” έτσι ώστε να σχηματίζει τον εκάστοτε 
ρυθμό.

Στην παρούσα εργασία με τη χρήση του Max/MSP σχεδιάστηκε μία εφαρμογή που αναπαράγει 
συγκεκριμένα αρχεία ήχου σε διαφορετικό tempo ανάλογα με τη θέση του κέρσορα στην οθόνη 
του υπολογιστή. Η βιβλιοθήκη από την οποία αντλεί ήχους αποτελείται από πέντε αρχεία τα οποία 
αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο σχεδιασμός της εφαρμογής είχε τρία στάδια. Πρώτον, η αναπαραγωγή 
ενός συγκεκριμένου αρχείου ήχου σε επανάληψη σύμφωνα με την εντολή που δίνει ο χρήστης. 
Δεύτερον, η δημιουργία διαφορετικών εντολών ανάλογα με την οριζόντια θέση του κέρσορα στο 
επίπεδο και τρίτον η μετατροπή του tempo των αναπαραγόμενων ήχων ανάλογα με την κάθετη 
θέση του κέρσορα στο επίπεδο.

 2.2. Η Εφαρμογή Cicada Whisperer

Η δημιουργία του Cicada Whisperer χωρίζεται σε δύο στάδια: το κατασκευαστικό στάδιο της 
δημιουργίας των μηχανημάτων που είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του και το στάδιο 
προγραμματισμού και σύνδεσης των υλικών αυτών με την εφαρμογή που περιγράφεται 
παραπάνω. Τα μηχανήματα που κατασκευάστηκαν είναι ένα γάντι εκπομπής υπέρυθρου φωτός, 
μία κάμερα για την εισαγωγή της πληροφορίας στον υπολογιστή και ένα πλαίσιο απεικόνισης της 
εφαρμογής. Η ροή της πληροφορίας ξεκινάει από το γάντι που στέλνει μία δέσμη υπέρυθρου 
φωτός στο σχέδιο που είναι τοποθετημένο στο πλαίσιο που κατασκευάστηκε. Η κάμερα διαβάζει 
την πληροφορία αυτήν και μέσω της ροής του βίντεο, ο υπολογιστής μετατρέπει τη δέσμη του 
υπέρυθρου φωτός σε σημείο στην οθόνη το οποίο μετατρέπεται τελικώς σε συντεταγμένες για τη 
θέση του κέρσορα στον υπολογιστή. 
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3. Μελλοντικές εφαρμογές του Cicada Whisperer

3.1. Εφαρμογές στη μουσική δημιουργία

Κατά τη σύνθεση, η εφαρμογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στο συνθέτη να χρησιμοποιήσει το 
καλοκαιρινό ηχοτοπίο της Αθήνας, για να τοποθετήσει ακουστικά τον ακροατή στο μεσογειακό 
κλίμα της. Οι συνθέσεις με αυτόν τον τρόπο γεννάνε συγκεκριμένα συναισθήματα, ανάλογα πάντα 
με τα ερεθίσματα και τις εμπειρίες του ακροατή, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
τον συνθέτη για να αποδώσουν το κείμενο ή τη μελωδία στην ηλιόλουστη και μερικές φορές 
ανυπόφορη ζέστη της Αθήνας. Επίσης, η εφαρμογή επιτρέπει στον συνθέτη να χρησιμοποιήσει 
ποικίλους ρυθμούς, από τον απλό ρυθμό των τεσσάρων τετάρτων (4/4) που λειτουργεί σε πολλές 
περιπτώσεις σαν μετρονόμος, μέχρι τους ρυθμούς των πέντε ογδόων και επτά ογδόων, οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται αρκετές φορές στα παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια. Με τον μικτό ρυθμό 
των οχτώ ογδόων (8/8) ο συνθέτης δύναται να δώσει μία πιο μοντέρνα ιδέα στις συνθέσεις του, 
κάνοντας τους ακροατές να κουνηθούν στα ρυθμικά παιχνίδια των τζιτζικιών. Τέλος, ο ήχος του 
θορύβου παρέχει ένα τεράστιο εύρος ηχοχρωμάτων, συχνοτήτων και ρυθμών που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ηχοτοπίο, ισοκράτημα μίας συχνότητας σχετικής με το εκάστοτε έργο, αλλά 
ακόμα και ως μελωδικό στοιχείο με πρωταγωνιστικό ρόλο στις συνθέσεις.

3.2. Εφαρμογές στη μουσική εκτέλεση

Ως διαδραστικό μέσο κατά την διάρκεια μίας παράστασης, το Cicada Whisperer προσφέρει ποικίλες 
λειτουργίες οι οποίες σχετίζονται με τον ρυθμό, το ηχοτοπίο και το ηχόχρωμα. Ο εκτελεστής 
μπορεί να εναλλάσσει τους ρυθμούς και το tempo των τζιτζικιών σε πραγματικό χρόνο κατά την 
διάρκεια της παράστασης. Ο τρόπος χειρισμού με το γάντι στο χέρι του εκτελεστή, δίνει σε αυτόν 
το ρόλο του μαέστρου, ο οποίος προσαρμόζει το ρυθμό και το tempo με την κίνηση του χεριού 
του. Παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιεί και τα δύο του χέρια για να χειρίζεται τον υπόλοιπο 
εξοπλισμό του ή να παίζει κάποιο μουσικό όργανο. Με τις διαφορετικές παρτιτούρες που μπορεί 
να φτιάξει ο κάθε μουσικός για τις ανάγκες της παράστασης, ακολουθεί τη ροή του προγράμματος 
και προσαρμόζει το ρυθμό του Cicada Whisperer σε αυτήν. 

3.3. Εφαρμογές στην εκπαιδευτική διαδικασία

Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές από τον χώρο της εκπαίδευσης, η διαδραστικότητα αποτελεί 
απαραίτητο στοιχείο της μαθησιακής διαδικασίας και θεμελιώδη μηχανισμό για την απόκτηση 
γνώσης και ανάπτυξης των νοητικών και φυσιολογικών δεξιοτήτων του ατόμου (Sims, 1997). Το 
Cicada Whisperer στην εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο που αξιοποιεί τα θετικά της 
διαδραστικής και βιωματικής μάθησης.

Κατά τον Talin (1998), το διαδραστικό περιβάλλον προσαρμόζεται στις ενέργειες του χρήστη του 
και του επιτρέπει διευρυμένα επίπεδα ελευθερίας και μεγαλύτερο έλεγχο σε παράγοντες όπως 
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είναι ο χρόνος, ο χώρος ή η πλοκή μιας εμπειρίας. Η διαδραστική εμπειρία ορίζεται ως η εμπειρία 
κατά τη διάρκεια της οποίας ο χρήστης συμμετέχει ενεργά με φυσικό, συναισθηματικό, νοητικό και 
κοινωνικό τρόπο (Adams & Moussouri, 2002).

Η εφαρμογή, λοιπόν, παρέχει τη δυνατότητα της προσομοίωσης ήχων του φυσικού περιβάλλοντος 
με συνέπεια να παράγονται πολλά προφανή οφέλη που αφορούν την εξοικείωση του μαθητή με 
το οικοσύστημα αλλά και με έννοιες της μουσικής όπως ο ρυθμός και το tempo. H δημιουργική 
παρουσίαση της έννοιας του ρυθμού στα παιδιά μέσω φυσικών και γνώριμων ήχων και η 
επίδραση   των παιδιών στο ρυθμό των τζιτζικιών τούς επιτρέπει να γνωρίσουν την ακουστική 
οικολογία και την επιρροή του ανθρώπου σε αυτήν. Μουσικά, τα παιδιά γνωρίζουν την έννοια του 
tempo και σε δεύτερο χρόνο τα είδη των ρυθμών.

4. Συμπεράσματα και μελλοντική έρευνα

Η εφαρμογή Cicada Whisperer δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να μυηθεί στη ρυθμολογία των 
τζιτζικών για να κατανοήσει καλύτερα το πολύπλοκο ηχοτοπίο που διαμορφώνεται το καλοκαίρι 
σε πολλές περιοχές της Μεσογείου. Με τη προσομοίωση των ρυθμών εκτός χρόνου, η εφαρμογή 
δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να πειραματιστεί και με άλλα διαφορετικά ρυθμικά σχήματα και τη 
δημιουργία  δυνητικών ηχοτοπίων σαν μέσο για τη μουσική σύνθεση,  εκτέλεση και εκπαίδευση 
με απώτερο στόχο την ευαιθητοποίηση στο καλοκαιρινό ηχοτοπίο των “αόρατων “ τζιτζικιών.  
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«Η δε γλαύξ ολολύζει»: η ακουστική επικοινωνία της 
ορνιθοπανίδας ως μέσο για τον ηχητικό και μουσικό 
εγγραμματισμό στο ψηφιακό σχολείο

Αναστασία Γεωργάκη,
Τμήμα Μουσικών Σπουδών,
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών 
georgaki@music.uoa.gr

Περίληψη

Η ακουστική επικοινωνία των πουλιών τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο 
διεπιστημονικών ερευνών εμπλέκοντας τους τομείς της ακουστικής οικολογίας, της βιοακουστικής, 
της νευροβιολογίας, της μηχανικής μάθησης και της ζωομουσικολογίας. 
Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η ανάδειξη την πολιτισμικής, οικολογικής και συνθετικής 
αξίας του περιεχομένου του τραγουδιού των πουλιών στην εκπαίδευση για τη διαπαιδαγώγηση 
των μαθητών, στην προστασία και βελτιστοποίηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος και την 
κατανόηση των απαρχών των μουσικών δομών που παρατηρούνται στο κόσμο της ορνιθοπανίδας. 
Στο πρώτο μέρος σκιαγραφούμε το επιστημονικό υπόβαθρο γύρω από την ακουστική επικοινωνία 
των πουλιών μέσω φασματογραφημάτων για την ανάδειξη των μουσικών μικροδομικών και 
μακροδομικών στοιχείων (πρότυπα, μοτίβα, μελωδικά σχήματα, ρυθμός, υφή, δυναμική, 
χωροθέτηση του ήχου). 
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο για παιδαγωγικές παρεμβάσεις για την 
κατανόηση της γλώσσας των πουλιών με απώτερο στόχο τον ηχητικό /μουσικό εγγραμματισμό 
στο ψηφιακό σχολείο με άξονα τη διερευνητική και δημιουργική μάθηση. 
Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται δείγματα της εφαρμογής αυτής της πρότασης με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών στο πλαίσιο του ψηφιακού σχολείου και άλλες εκπαιδευτικές προτάσεις για την 
ανάδειξη της βιοποικιλότητας και την αναγνώριση των ήχων πουλιών της ιδίας οικογένειας. 
Τέλος, γίνεται μια αναφορά στις τεχνολογίες μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση των ειδών 
των πουλιών ανάλογα με το κάλεσμα τους σε διαφορετικές περιοχές και εποχές. 

Λέξεις Κλειδιά

Ακουστική οικολογία, μουσική τεχνολογία, μελωδικά μοτίβα πουλιών, κελαηδίσματα, φασματική 
ανάλυση, ηχητικός εγγραμματισμός.
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1. Εισαγωγή
“Αλλά με τις ξόβεργες μπορεί να πιάνεις πουλιά, δεν πιάνεις ποτέ το κελαηδητό 
τους. Χρειάζεται η άλλη βέργα, της μαγείας, και ποιος μπορεί να την κατασκευάσει 
αν δεν του ‘χει από μιας αρχής δοθεί;” Οδ. Ελύτης1 

Ο ενδεικτικός τίτλος της ανακοίνωσής μας, “Η δε γλαύξ ολολύζει”2 μεταφορικά παραπέμπει στην 
πολυσήμαντη ερμηνεία του καλέσματος της γλαυκός απο τον θρήνο ως σημάδι δεισιδαιμονίας 
έως την αφύπνιση των μαθητών μέσω της σοφίας της3 (Αthene Noctua) για τη διδασκαλία της 
βιοακουστικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τη διαθεματική προσέγγιση των μελωδικών 
και ρυθμικών καλεσμάτων των πουλιών.

Ο χωροχρονικός ρόλος των πουλιών4 έχει απασχολήσει συγγραφείς, ποιητές και φιλοσόφους 
από την αρχαιότητα έως και τις μέρες μας. Η ελληνική γραμματολογία βρίθει αναφορών που 
παραπέμπουν στα πουλιά όπως οι  Όρνιθες του Αριστοφάνη ή τα πουλιά στο έργο των λυρικών 
ποιητών Αρχιλόχου, Μιμνέρμου, Σαπφούς κ.ά. Από την αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή ποίηση 
όπου τα πουλιά παίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα, στο συμβολισμό και την 
αισθητική αντίληψη με ενδιάμεση στάση το μεσαιωνικό Πουλολόγο, τη δημοτική παράδοση 
έως τους νεότερους ποιητές όπως ο Ελύτης, ο Βρεττάκος, ο Σεφέρης, ξεχωρίζουμε τον ποιητή 
Γιώργο Παυλόπουλο ο οποίος στο ποίημα του “που είναι τα πουλιά;” (Παυλόπουλος, 1990)  
επικεντρώνεται στο οικολογικό αφανισμό των πουλιών και συνάμα αγαπημένων ανθρώπων. 
Με την ερώτηση “που είναι τα πουλιά;” ο ποιητής εκφράζει τον αδόκητο χαμό διαφόρων ειδών 
πουλιών στην ελληνική φύση που δεν πρόκειται να ξανακοσμήσουν το ηχητικό στερέωμα με το 
διαφοροποίκιλτο κελάηδισμά τους. 

Σε αντίστοιχη αισθητική παραθέτουμε και το “ποια είναι τα πουλιά;5 από το περίφημο ποίημα του 
Λέσβιου ποιητή Αλκαίου (6ος αι. π.Χ.) που αναρωτιέται για την άφιξη περίεργων πουλιών στο 
στερέωμα του ουρανού. 

Με αφορμή τη ρήση “ποια είναι τα πουλιά;” του αρχαίου ποιητή -ανάγκη για την ταυτοποίηση 
άγνωστων πουλιών στον ουρανό της Λέσβου έως και τη ρήση “που είναι τα πουλιά;”- 

1  Ανακτήθηκε την 20/10/17 από τον Ιστότοπο: Λογομνήμων τη γλώσσα που μου έδωσαν Ελληνική. https://
logomnimon.wordpress.com/2010/02/09/οδυσσέας-ελύτης-ιι-τη-γλώσσα-μου-έδωσ/

2  Κατ’ αντιστοιχία του όρου ‘η δ’αηδών άδει” που αναφέρεται στο Historia animalia του Αριστοτέλη (Aristotle, 1965).

3  Η κουκουβάγια αποτελεί σύμβολο σοφίας και σύνεσης. Η παράδοση αυτή προέρχεται από την ελληνική μυθολογία 
όταν η θεά Αθηνά, η θεά της φρόνησης, εντυπωσιάστηκε από τα μεγάλα μάτια και την σοβαρή εμφάνιση της. Έκτοτε 
είναι το αγαπημένο πουλί και έμβλημα της που την συντροφεύει σε πολλά αγάλματα. Άλλωστε στην Παλλάδα οφείλει 
και το λατινικό της όνομα Athenea Noctua. 

4  Όπως αναφέρεται στον Ελύτη “Ο χρόνος είναι γρήγορος ίσκιος πουλιών. Τα μάτια μου ορθάνοιχτα μες στις εικόνες 
του. Γύρω απ’ την ολοπράσινη επιτυχία των φύλλων. Οι πεταλούδες ζουν μεγάλες περιπέτειες. Ενώ η αθωότητα. 
Ξεντύνεται το τελευταίο της ψέμα. Γλυκιά περιπέτεια Γλυκιά. Η Ζωή.» (Ο. Ελύτης, Προσανατολισμοί, 1997)

5  Όρνιθες τίνες οίδ’ ωκεάνω γας απεί περάτων/ ήλθον πανέλοπες ποικιλόδεροι τανυσίπτεροι» (μετ.: ποια είναι τα 
πουλιά που ήλθαν απ’ τον ωκεανό, κι απ’ τα πέρατα της γης, οι πάπιες οι κοκκινωπές με τους πολύχρωμους λαιμούς 
και τα μακριά φτερά;) (Αλκαίος, 6ος αι. π.χ.)

https://logomnimon.wordpress.com/2010/02/09/%CE%BF%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%B4%CF%89%CF%83/
https://logomnimon.wordpress.com/2010/02/09/%CE%BF%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%B4%CF%89%CF%83/
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κραυγή αγωνίας του σύγχρονου ποιητή για την οικολογική καταστροφή, στόχος αυτής της 
ανακοίνωσης είναι μια πρόσκληση για εμβύθιση στο μαγικό κάλεσμα των πουλιών. Ειδικότερα 
όμως ο θεμελιώδης στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ακουστική ανίχνευση και κατανόηση της επικοινωνίας των 
πουλιών, στη συμβολική τους αξία από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας και στην άρρηκτη σχέση 
οικολογικής ισορροπίας της φύσης με το ηχοτοπίο. 

2. Από τη φωνοαποτύπωμα στο τεχνούργημα 

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα γύρω από την αποκωδικοποίηση της ακουστικής επικοινωνίας των 
πουλιών σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης έχει δώσει ώθηση στην ανάπτυξη νέων κλάδων 
στο χώρο της βιολογίας και του οικοσύστηματος όπως η βιοκουστική και η νευροβιολογία των 
έμβιων όντων. Περίφημοι διαδικτυακοί ιστότοποι δίνουν τη δυνατότητα ακρόασης σπάνιων ειδών 
πουλιών σε διαφορετικές εποχές και διαφορετικές τοποθεσίες και την κοινή χρήση δειγμάτων από 
σπάνια είδη πουλιών. Επίσης, με την ανάπτυξη των φασματογραφικών τεχνικών προσφέρεται 
η ακριβής αποτύπωση του καλέσματος αλλά και άλλων ειδών ήχων που παράγουν τα πουλιά, 
ανάλογα με την εποχή καθώς και την ακουστική σύγκριση με παρόμοια είδη πουλιών. 

Μέσω της μελέτης του φωνο-αποτυπώματος με την χρήση υπερσύγχρονων συστημάτων 
ηχογράφησης με μικρόφωνα ακριβείας και συστήματα ηχοεντοπισμού, η μελέτη της ακουστικής 
επικοινωνίας των ζώων και ειδικότερα των πουλιών μέσω της βιακουστικής οδηγεί σε νέα μονοπάτια 
για την μελέτη της νευροβιολογίας των έμβιων όντων και της επικοινωνίας τους. Η ανάλυση 
μέσω φασματογραφημάτων του ήχου δίνει την δυνατότητα στους επιστήμονες να κατανοήσουν 
καλύτερα αυτή την ακουστική επικοινωνία και να εμβαθύνουν σε θέματα γλωσσικής εξέλιξης ή 
ποικιλίας. 

Παραθέτουμε χαρακτηριστικά φασματογραφήματα που αναδεικνύουν την ανάλυση της γλώσσας 
των πουλιών. 

Εικόνα 1. Ηχητικό φασματογράφημα του τραγουδιού της ακολουθίας συλλαβών του Bengalese finch 
(κοινωνικού σπίνου) (Katahira and al, 2013) 
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Στην εικόνα 1 παρατηρούμε την ανάλυση της ακολουθίας του τραγουδιού του κοινωνικού 
σπίνου σε μια ακολουθία διαφόρων επαναλήψεων σε συλλαβές με αντιστοίχιση σε γράμματα της 
αλφαβήτου. 

Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα παρατηρούμε ένα άλλο είδος ανάλυσης όπου καταγράφεται όχι 
μόνο η μελωδική μοτιβική συμπεριφορά αλλά και η ρυθμική συμπεριφορά της πολύπλοκης 
γλώσσας του καλέσματος των πουλιών. 

                 Εικόνα 2. Ακουστική ανάλυση καλέσματος πουλιών με ρυθμικές ενδείξεις (Norton, 2016) 

Πιο αναλυτικά, η ρυθμική αποτύπωση του καλέσματος των πουλιών μπορεί να εξακριβωθεί όσον 
αφορά το πυρήνα του καλέσματος από το φασματογράφημα βάσει των μακρών και βραχέων 
συλλαβών που παραπέμπουν σε διαφορετικά σχήματα. 

Εικόνα 3. Το δισύλλαβο κάλεσμα του κούκου (cuculus canorus) (Jung Won-Ju et. al., 2014) 

Η αναφορά των φωναποτυπωμάτων των πουλιών που μας δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης 
του επαναληπτικού ρυθμικού ή μελωδικού μοτίβου καθώς και της επικοινωνίας μεταξύ τους, 
συναντάται σε επίθετα και σύμβολα από την αρχαιότητα έως και τις μέρες μας μέσω της μυθολογίας, 
της λαογραφίας, της γραμματείας και της μουσικής. 
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Εικόνα 4. Το τρισύλλαβο κάλεσμα της Δεκαοκτούρας που παραπέμπει σε επίτριτο ρυθμό 
(streptopelia decaocto)

Τα μελωδικά και ρυθμικά πρότυπα των πουλιών έχουν δώσει τροφή για την γέννηση και ανάπτυξη 
θεμάτων σε πληθώρα έργων της κλασσικής και σύγχρονης μουσικής όπως στα έργα του Haydn, Jan-
equin, Beethoven, Brahms, Olivier Messiaen, F.B. Mâche, κ.ά. Η μετάβαση από το φωναποτύπωμα 
του καλέσματος των πουλιών στο τεχνούργημα (που σχετίζεται με τη δημιουργία μουσικών 
δομών βάσει των μελωδικών και μοτιβικών προτύπων) εξετάζεται από τη σύγχρονη εξελικτική 
νευροβιολογία μέσω των μηχανισμών απόκτησης γνώσεων (acquisition) και των μηχανισμών 
εκτελεστικής απόδοσης (performance) σε παράλληλες μελέτες γύρω από τη λειτουργία του 
ανθρωπίνου εγκεφάλου και αυτού του πουλιών (Τhomson, 2014).  Πιο συγκεκριμένα, μέσω των 
αναλύσεων της “μουσικής” των πουλιών έχει παρατηρηθεί ότι η επικοινωνία τους έχει παρόμοιες 
δομές με το ανθρώπινο τραγούδι. Οι σύγχρονες έρευνες επικεντρώνουν στη διερεύνηση των 
τεχνικών εκμάθησης του τραγουδιού των πουλιών που ενδέχεται να δώσουν στοιχεία για την 
αποκάλυψη της λειτουργίας του ανθρωπίνου εγκεφάλου (όσον αφορά στη στην δημιουργία, 
εκμάθηση και πρόσληψη μελωδικών και ρυθμικών μουσικών προτύπων). (Bolhuis, J. J. & Ever-
aert, M., 2013). Μέσω του τραγουδιού των πουλιών αποκαλύπτονται αισθητικές αξίες όπως ο 
συνδυασμός τονικών ποιοτήτων (tonal qualities) και χρονικών προτύπων (temporal patterns) 
που υπάρχουν στη μουσική καθώς και μορφικά σχήματα όπως για παράδειγμα η μεταφορά 
(transposition), η αναστροφή (inversion), τα ρυθμικά σχήματα (rhythmic patterns), το διατονικό 
περιεχόμενο των διαστημάτων (diatonic intervallic) και η μοτιβική επανάληψη (motivic repetition) 
(Τhomson, 2014). 

Τέλος, υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες καλέσματος πουλιών όπου τα πιο διαδεδομένα 
έχουν λειτουργικό χαρακτήρα (ζευγάρωμα, αναζήτηση τροφής). Ωστόσο υπάρχουν ομοιότητες 
στη χρήση ηχητικών σημάτων και από τους ανθρώπους. Για παράδειγμα το κάλεσμα κινδύνου 
(distress notes) μιας νεαρής όρνιθας συντίθεται από ήχους που πηγαίνουν από υψηλότερες 
συχνότητες σε χαμηλότερες, ενώ τα καλέσματα της εποχής του ζευγαρώματος (pleasure calls) 
χρησιμοποιούν κυρίως υψηλές συχνότητες. Οι ίδιες μορφές ηχητικής έκφρασης παρατηρούνται 
και στην ανθρώπινη έκφραση της λύπης και της απόλαυσης (Schaffer 1977). 
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3. Ηχητικός και μουσικός εγγραμματισμός μέσω της ορνιθοπανίδας

Μέσα από μια πολύχρονη προσωπική εμπειρία στη διδασκαλία των ήχων και της γλώσσας 
της ορνιθοπανίδας, τόσο σε προπτυχιακό6 όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα 
εκπαιδευτικών εφαρμογών με νέες τεχνολογίες7 μας δόθηκε η ευκαιρία να εισαγάγουμε θέματα 
ορνιθομουσικολογίας και ιδιαίτερα βιοακουστικής στη διδασκαλία μέσα από το έργο συνθετών 
όπως ο F. B. Mâche και ο πρωτοπόρος ορνθομουσικολόγος Olivier Messiaen. 

Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού για την ηχογράφηση του ηχοτοπίου με ειδικές συσκευές zoom, 
shοtgun και παραβολικά μικρόφωνα καθώς και με ειδικούς φασματογράφους για την ανάλυση 
του ηχοτοπίου επικεντρωνόμαστε στη δραστηριότητα των έμβιων όντων (πουλιά, έντομα, ζώα, 
αμφίβια) ανάλογα με την τοπογεωγραφία και τη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της μέρας 
ή του χρόνου. Μια επίσης σημαντική τεχνική που σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε στο μέλλον 
σε συνεργασία με βιολόγους - που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντίληψη της χωρικής 
τοποθέτησης των έμβιων όντων (πουλιά, έντομα) - είναι η  ανάλυση κατανομής (distribution-
al analysis) (Godown & Peterson, 2000) για τη μοντελοποίηση της ακουστικής συμπεριφοράς 
των εντόμων ή των πουλιών. Αυτή η τεχνική δίνει μια άλλη αντίληψη για τη χρονικότητα και τη 
χωρικότητα του ηχοτοπίου και την κατασκευή διαδραστικών ηχοτοπίων σε μορφή εφαρμογής για 
την κατανόηση της ακουστικής συμπεριφοράς των πουλιών κατά την διάρκεια των εποχών. 

3.1. Ηχητικός εγγραμματισμός και βιοακουστική 

Με τη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας ο εγγραμματισμός στην 
ψηφιακή εποχή επιδέχεται πολλαπλών ορισμών και συνδέει τις θεωρίες της γλώσσας με τη 
μάθηση. Απαιτείται να προσεγγίσουμε τις σύγχρονες κατασκευές νοημάτων με τον γλωσσικό, τον 
οπτικό, τον ηχητικό, τον παραγλωσσικο και τον χωρικό τρόπο καθώς ολοένα και περισσότερο 
χρησιμοποιούνται συνδυαστικά στην καθημερινή επικοινωνία και σε πολιτισμικές πρακτικές (Bar-
ton & Hamilton, 2000). Μια αναπόφευκτη συνέπεια των παραπάνω είναι η ανάγκη να συμπληρωθεί 
ο γλωσσικός γραμματισμός με μια παιδαγωγική των πολυγραμματισμών ή με τη διδασκαλία του 
πώς ερμηνεύουμε και παράγουμε πολυτροπικά κείμενα ενός προγράμματος διδασκαλίας. 

Κατ’ αναλογία του γλωσσικού εγγραμματισμού8 στην εποχή των ψηφιακής φωνογραφίας ο 
Ηχητικός Εγγραμματισμός θα μπορούσε να οριστεί ως η δεξιότητα αντίληψης, ερμηνείας, γραφής, 
ανάγνωσης, δημιουργίας επικοινωνίας και υπολογισμού των ήχων διαφόρων κατηγοριών 

6  Όσον αφορά στην ηχογράφηση και δημιουργία βάσεων δεδομένων για την σύγκριση μελωδικών προτύπων. 

7  Ενασχόληση μου με τα εκπαιδευτικά πρόγραμμα σαν διδάσκουσα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Νέες τεχνολογίες 
της Επικοινωνίας και Πληροφορίας στην εκπαίδευση στο Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό μεταπτυχιακό ΤΕΑΠΗ/ΜΜΕ 
(ΕΚΠΑ). 

8  Η έννοια του εγγραμματισμού οριζόταν παραδοσιακά σαν ικανότητα ανάγνωσης και γραφής μέσω των νέων 
τεχνολογιών και των ψηφιακών μέσων. Φυσικά, η έννοια του εγραμματισμου έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες της 
οικονομίας, της τεχνολογίας και της κοινωνίας γενικότερα.
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(από τους ήχους της φύσης, της πανίδας και τους ανθρωπογενείς ήχους). Μέσω του ηχητικού 
εγγραμματισμού παρουσιάζουμε μια εκπαιδευτική πρόταση που εισαγάγει τους μαθητές α) στη 
διερευνητική μάθηση μέσω παρατήρησης, ακρόασης, εντοπισμού, ηχογράφησης και ανάλυσης 
των μουσικών μοτίβων των πουλιών με τη χρήση φασματογραφημάτων (τονική και ρυθμική 
ανάλυση), και β) στη δημιουργική μάθηση μέσω καταγραφής, ανάλυσης και σύνθεσης του 
ηχοτοπίου με βασικό υλικό τα μουσικά μοτίβα των πουλιών στο περιβάλλον Audacity και sonicvisu-
aliser. Έτσι, ουσιαστικά τα κριτήρια στο πλαίσιο του ηχητικού εγγραμματισμού για τη βιοακουστική 
χαρτογράφηση και αισθητική τοπο-/χρονο-αντίληψη δεν αφορούν τις υπόλοιπες δεξιότητες, όπως 
την κριτική θέαση οπτικών μηνυμάτων, την οπτική σκέψη, τον οπτικό συλλογισμό, την οπτική 
διάκριση, την οπτική αναδόμηση, τον οπτικό συσχετισμό και τη δόμηση και αναδόμηση νοήματος 
με εικόνες, αλλά την ακρόαση-προσοχή-συλλογή ταξινόμηση-αναπαραγωγή-σχεδιασμό των ήχων 
και τη μετάφραση των υποκειμενικών χαρακτηριστικών (τονικό ύψος, ακουστότητα, ηχόχρωμα, 
διάρκεια, ηχοεντοπισμός) σε αντικειμενικά (συχνότητα και συχνοτικό εύρος, ένταση, φάσμα 
συχνοτήτων, διάρκεια). Σε ένα δεύτερο επίπεδο η αναγνώριση των μελωδικών και ρυθμικών 
μοτίβων και η αποτύπωση τους στο φασματογράφημα αναπτύσσει το πλαίσιο του μουσικού 
εγγραμματισμού στο κόσμο των πουλιών. 

3.2. Μουσικός εγγραμματισμός και ανάλυση μελωδικών και ρυθμικών μοτίβων 
των πουλιών 

Στο πλαίσιο του μουσικού εγγραμματισμού υποδεικνύεται στα παιδιά η διερεύνηση της 
γλωσσολογικής αντίληψης των δομών, η εξαγωγή μελωδικών και ρυθμικών μοτίβων, η 
έννοια της επαναληπτικότητας μέσω του εντοπισμού (αιτιολογική ακρόαση), της ανάλυσης 
και της επεξεργασίας (με ρύθμιση των tempi και των συχνοτήτων) έως και την κατανόηση του 
ηχογραφήματος και αποτυπώματος σε μια γραφική παρτιτούρα. 

Είναι επίσης σημαντικό να διδαχτεί η ταξινόμηση των καλεσμάτων και τραγουδιών των πουλιών 
ανάλογα με το είδος (ερωτικό κάλεσμα ή ήχοι κινδύνου) σύμφωνα με τον αριθμό των συλλαβών 
και ανάλογα με την τονικότητα. 

Υπάρχουν πουλιά που έχουν μονοσύλλαβο κάλεσμα (και όχι τραγούδι) όπως ο Δρυοκολάπτης 
(green wood pecker). Υπάρχουν άλλα πουλιά που κάνουν μερικές συλλαβές όπως (π.χ. bull-
finch, great tit, coal tit, marsh tit, chiffchaff) ή τρείς συλλαβές (reed bunting) και άλλα πουλιά 
που έχουν μεγάλο λεξιλόγιο όπως το αηδόνι.  Ανάλογα με το τονικότητα, διαχωρίζουμε πουλιά 
που είναι λιγότερα τονικά (καρακάξα), πουλιά με σκοτεινό ηχόχρωμα ή χαμηλή συχνότητα- 
ρυθμικά και μονότονα (κούκος, δεκαοκτούρες, κουκουβάγιες, κ.α.). Επίσης στο πρότζεκτ του 
Μουσικού εγγραμματισμού είναι σημαντικό να συσχετιστούν η δομή του τραγουδιού με μουσικές 
παραμέτρους: αυξομείωση του tempo (rallendando, accelerando), αυξομείωση δυναμικών 
(crescendo, decrescendo) μελωδικά μοτίβα, ρυθμικά μοτίβα, ανοδικά και καθοδικά glissandi, 
τρίλιες, vibrato, staccato, μεταφορά (transposing) και coda αρμονία (dawn chorus), xωροθέτηση, 
συντακτικό και δομή. 
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4. Εκπαιδευτικές εφαρμογές και προτάσεις για την διδασκαλία της ακουστικής 
επικοινωνίας της ορνιθοπανίδας

Σύμφωνα με τις τελευταίες καταγραφές της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, υπάρχουν 450 
είδη πουλιών στην Ελλάδα μεταξύ των 8.700 είδη πτηνών που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. 
Τουλάχιστον 4.000 από αυτά από χαρακτηρίζονται ως ωδικά πτηνά (songbirds) και 200-300 έχουν 
κινήσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας εξαιτίας της ποικιλίας των ηχητικών τους 
σημάτων (signals) (Mâche, 1983). 

Στο Ελληνικό σχολείο, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αρκετά προγράμματα με θέμα την 
ακουστική οικολογία με εφαρμογή ηχοπεριπάτων και τεχνικές καταγραφής του ηχοτοπίου. Επίσης 
υπάρχουν προγράμματα που προσφέρονται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία για την 
εξοικείωση των παιδιών με τον κόσμο των πουλιών, δεν έχουν γίνει όμως επισταμένως μελέτες 
που επικεντρώνονται στην ακουστική παρατήρηση των πουλιών. Σε προηγούμενες προτάσεις μας 
γύρω από τη διαθεματική διδασκαλία της βιοπανίδας, προτείνουμε ένα διαθεματικό πλαίσιο για 
την παρατήρηση, καταγραφή και κατανόηση της δημιουργίας χορωδιών στα τζιτζίκια (Γεωργάκη, 
2015). 

Στη συγκεκριμένη πρόταση εισαγάγουμε την ακουστική παρατήρηση των ήχων των πουλιών, 
την καταγραφή τους, την αναγνώριση των μοτιβικών τους παραλλαγών μέσω της χρήσης 
φασματογραφημάτων και τεχνολογιών του ήχου. Σε μια δεύτερη φάση, προτείνουμε τη διαθεματική 
διασύνδεση του ήχου των πουλιών με τη μυθολογία και την ποίηση (από την αρχαία ελληνική 
έως και τη σύγχρονη) καθώς και με έργα μουσικής του διεθνούς ρεπερτορίου που αναφέρονται 
στην συμβολική αξία των πουλιών. Σε μια τρίτη φάση προτείνεται η δημιουργική μάθηση μέσω 
της σύνθεσης ηχοτοπίων ή πρωτότυπων συνθέσεων με τη χρήση των ρυθμικών και μελωδικών 
μοτίβων που εξάγονται μέσω φασματογραφήματος. 

Το πρώτο βήμα έγινε με την εφαρμογή διαφόρων πρότζεκτ στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού 
προγράμματος «Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και Πληροφορίας στην εκπαίδευση» (ΤΕΑΠΗ/ΜΜΕ, 
ΕΚΠΑ) σε διάφορα σχολεία μέσω της διδασκαλίας της ακρόασης και καταγραφής των πουλιών 
της γειτονιάς, του δάσους, της λίμνης και του πάρκου. 

Η πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική παρέμβαση για την ακρόαση και ανάλυση των μοτιβικών 
ήχων των πουλιών έγινε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών μέσω ενός ιδιαίτερου προγράμματος που 
εφάρμοσε η φοιτήτρια Λιάνα Γκιώζου (Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ, Κατεύθυνση Μουσική 
Τεχνολογία) στο πλαίσιο της πτυχιακής της εργασίας σε ένα Δημοτικό σχολείο της Αττικής (στο 
34ο δημοτικό σχολείο Πειραιά) την άνοιξη του 2016, με θέμα την δημιουργική μάθηση βάσει της 
ορνιθοπανίδας (Γκιώζου, 2016). Το πρότζεκτ με θέμα “ταξιδεύοντας με τη μουσική των πουλιών» 
διεκπεραιώθηκε με μεγάλη επιτυχία σε ένα πλαίσιο 10 συναντήσεων και οι μαθητές έδειξαν 
μεγάλο ενδιαφέρον για την εξερεύνηση, ακρόαση, ταυτοποίηση των ήχων των πουλιών αλλά 
επίσης και για την ανάλυση της γλώσσας των πουλιών και καταγραφή τους με σημειογραφία. 
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4.1. Διαθεματικό πρότζεκτ «ταξιδεύοντας με του ήχους των πουλιών»

Η εκπαιδευτική παρέμβαση που εφάρμοσε σε τάξη δημοτικού σχολείου η φοιτήτρια Λιάνα Γκιώζου 
την άνοιξη του 2016 βασίστηκε στην διδασκαλία των ειδών των πουλιών και των καλεσμάτων τους 
με τη δημιουργία προσωπικού υλικού με συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και φασματογραφήματα 
καθώς και τη δημιουργία ιδιαίτερων γραφημάτων/σημειογραφιών και πρωτότυπων συνθέσεων 
από τους μαθητές που απεικονίζουν τους ήχους και τη γλώσσα των πουλιών (Γκιώζου, 2016).

Η μεθοδολογία της στηρίχτηκε αρχικά στην παρουσίαση των ήχων διαφόρων πουλιών στους 
μαθητές επικεντρώνεται στην αναγνώριση των ήχων των πουλιών της γειτονιάς τους. Στη συνέχεια 
έγινε μια πιο αναλυτική παρουσίαση των διαφορετικών ήχων πουλιών που ζουν στην θάλασσα, 
στην εξοχή, στο βουνό με τη χρήση οπτικού υλικού (εικ.6).

Στο δεύτερο μέρος της εφαρμογής ζητήθηκε από τους μαθητές η ακουστική ανίχνευση των 
χαρακτηριστικών διαφόρων κελαηδισμάτων για την κατανόηση των μουσικών χαρακτηριστικών 
όπως η κατανόηση των πέντε βασικών μελωδικών προτύπων (εικ.5) και εν συνεχεία τα μελωδικά 
και ρυθμικά μοτίβα καθώς και τη σχετική ένταση σε ένα πλήθος 4 πουλιών (αμπελουργός, σπίνος, 
ασπροσουσουράδα και σταχτοπετροκλής). Στη συνέχεια ζητήθηκε ο διαχωρισμός μεταξύ ερωτικού 
καλέσματος και τιτιβίσματος μέσω αισθητικής αξιολόγησης. Σε αυτό το στάδιο της αναπαραγωγής 
τα παιδιά προσπάθησαν να μιμηθούν τους ήχους συγκεκριμένων πουλιών αλλά και να τους 
καταγράψουν βάσει της συγκεκριμένης σημειογραφίας για να κατανοήσουν την ιδιαίτερη δομή 
των μελωδικών και ρυθμικών παραλλαγών. 

     

Εικόνα 5. Αναπαράσταση των πέντε βασικών προτύπων καλεσμάτων πουλιών (Γκιώζου, 2016)
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Στο τρίτο μέρος ζητήθηκε από τους μαθητές η οπτική αναγνώριση των κελαηδισμάτων μέσω των 
φασματογραφημάτων στο περιβάλλον Sonic Visualiser έτσι ώστε να ξεχωρίσουν τις ιδιαίτερες 
συλλαβές και τα επαναληπτικά μοτίβα στην οθόνη (εικ.6). 

Στο ίδιο στάδιο εφαρμόστηκε και το διαδικτυακό παιγνίδι bird song hero (Cornel University) όπου 
τα παιδιά έδωσαν απαντήσεις και αξιολόγησαν το ακουστικό τους κριτήριο. 

Εικόνα 6. Φασματογραφήματα της γλώσσας των πουλιών στο περιβάλλον Sonic Visualiser

Τελικό στάδιο αυτής της αναλυτικής εκπαιδευτικής παρέμβασης ήταν το στάδιο της ανασύνθεσης 
του ηχοτοπίου από 6 διαφορετικές ομάδες όπως φαίνονται στην παρακάτω εικόνα (εικ.7) μέσω του 
προγράμματος Αudacity και της δημιουργίας πρωτότυπης σημειογραφίας όπου καταγράφονται 
με διαφορετικό τρόπο πολλοί ήχοι πουλιών. (εικ.8). 

Εικόνα 7. Ομάδες παιδιών και κατηγορίες ήχων για την σύνθεση της παρτιτούρας  
και του ηχοτοπίου (Γκιώζου 2016)
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Εικόνα 8. Σημειογραφία των μαθητών με μελωδικά και ρυθμικά μοτίβα των πουλιών  
καθώς και στοχαστικά συννέφα των τζιτζικιών στη σύνθεση ηχοτοπίου (Γκιώζου, 2016)

Κατόπιν αξιολόγησης με ειδικά ερωτηματολόγια, φάνηκε ότι στο πλαίσιο αυτής της εκπαιδευτικής 
παρέμβασης επιτεύχθηκαν οι γνωστικοί και διδακτικοί στόχοι όσον αφορά στον ηχητικό και 
μουσικό εγραμματισμό καθώς τα παιδιά:

•	 ανέπτυξαν δεξιότητα ενεργητικής ακρόασης,

•	 κατάφεραν να κατανοήσουν ότι υπάρχει οργάνωση σε ρυθμικά μελωδικά μοτίβα στα 
διαφορετικά κελαηδίσματα πουλιών,

•	 έμαθαν να διακρίνουν τα διάφορα πουλιά της ελληνικής ορνιθοπανίδας,

•	 έμαθαν να αναγνωρίζουν το διαφορετικό τους κελάηδισμα και τα συλλαβικά πρότυπα 
κατατάσσοντας τα σε μονοσύλλαβα, δισύλλαβα, τρισύλλαβα και πολυσύλλαβα, 

•	 πέτυχαμε την ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων μέσω της ανασύνθεσης των ηχοτοπίων όπως 
τις δεξιότητες αυτοσχεδιασμού, ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης διαφόρων ειδών μουσικής 
σημειογραφίας. 

4.2. H δε γλαύξ ολολύζει: Διαθεματική πρόταση για τη βιοποικοιλότητα μέσω 
ακουστικών τεχνολογιών 

Σύμφωνα με τον τίτλο της ανακοίνωσης, μια διαθεματική εφαρμογή για την ακουστική επικοινωνία 
της ορνιθοπανίδας στα σχολεία με τον ενδεικτικό τίτλο «η δε γλαύξ ολολύζει» μπορεί να 
περιλαμβάνει εκτός από την αναγνώριση των ήχων των πουλιών και την ανάλυση της γλώσσας, 
τη διερεύνηση της βιοποικιλότητας βάσει των διαφορετικών ειδών και γενών των πουλιών που 
ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία με κοινή ονομασία, αλλά επίσης και την διερεύνηση των 
μύθων που σχετίζονται με το χαρακτηριστικό ήχο του κάθε είδους. 
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Αν πάρουμε σαν παράδειγμα την οικογένεια της κουκουβάγιας9, παρατηρούμε ότι κουκουβάγια 
ονομάζεται κάθε μέλος της βιολογικής τάξης Γλαυκόμορφα (Strigiformes) και περιλαμβάνει 200 
διαφορετικά είδη. Διακρίνουμε δυο οικογένειες γλαυκών: την οικογένεια των Τυτονιδών (Ty-
tonidae) η οποία περιλαμβάνει λιγοστά είδη (περίπου 16) και την οικογένεια των Γλαυκιδών 
(Strigidae). Oι κουκουβάγιες κατανέμονται σε όλες τις ηπείρους και έχουν αναπτύξει αξιόλογες 
προσαρμογές στη νυχτερινή διαβίωση. 

Είναι σημαντικό να δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα διαφορετικά γένη των 
πουλιών και τα είδη τους με το επιστημονικό τους όνομα, καθώς και το διαφορετικό τους κάλεσμα, 
τη μυθολογία και το συμβολισμό τους ανάλογα με την περιοχή που βρίσκονται. 

Σε αυτή τη διαθεματική προσέγγιση προτείνεται: 

α) η επικέντρωση σε μια οικογένεια πουλιών, στη περίπτωση μας η Γλαυκόμορφα (strigiformes) 
που έχει διαφορετικά είδη.

β) ακρόαση διαφορετικών δειγμάτων των ειδών σύμφωνα με το επιστημονικό και σύνηθες όνομα 
π.χ. κουκουβάγια (Athenea noctua), γκιώνης (scopus), στριγγλοπούλι (tyto alba), μπούφος (οtus 
alfredi), γκιώνης (otus scops). 

γ) αναγνώριση των ρυθμικών μοτίβων μέσω φασματογραφημάτων στο λογισμικό Sonic Visual-
izer. 

δ) κατανόηση της σημειολογίας του ήχου βάσει του καλέσματος. 

ε) διασύνδεση των ήχων με μύθους και παραμύθια. 

στ) ανάπτυξη της ενεργητικής ακρόασης για την ανίχνευση των μοτιβικών επαναλήψεων, για τον 
εντοπισμό του ήχου στο χώρο και των αντιστικτικών μορφών των καλεσμάτων. 

9  Πρέπει να τονιστεί πως στα Ελληνικά ο όρος «κουκουβάγια» αναφέρεται συχνά μόνο στο είδος Μικρή Κουκουβάγια 
ή Αθηνά η νυκτία (Athene noctua), ενώ για τα υπόλοιπα Γλαυκόμορφα χρησιμοποιείται ο όρος «γλαύκα». Παρόλα 
αυτά ο όρος κουκουβάγια δεν περιορίζεται σε μόνο ένα είδος, αλλά επιστημονικά περιγράφει εξίσου όλα τα μέλη της 
βιολογικής τάξης Γλαυκόμορφα.
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Εικόνα 9. Το κάλεσμα της Τyto alba

Εικόνα 10. το κάλεσμα της Athenea Noctua

Εικόνα. 11. Το κάλεσμα του Γκιώνη (Οtus Scops)
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Στα παραπάνω σχήματα διακρίνουμε την ποικιλομορφία των καλεσμάτων διαφορετικών ειδών 
κουκουβάγιας όπως αναφέρονται με το κοινό και επιστημονικό τους όνομα, όπως π.χ. Αthenea 
Noctua (μικρή κουκουβάγια), Tyto Alba (στριγκλοπούλι), Otus scops (γκιώνης), όπου διακρίνουμε 
τα διαφορετικά καλέσματα και τη ρυθμική τους δομή στο χρόνο, καθώς και παραλλαγές 
ανάλογα με τον τόπο και την ώρα. Τα καλέσματα αυτά σχετίζονται με διαφορετικούς μύθους και 
η σημειολογία τους ποικίλλει γεωγραφικά και πολιτισμικά μέσα από ηχομυθολογικά πρότυπα 
(Georgaki, 2017). Είναι σημαντικό στο μέλλον να αναδειχθεί η λαογραφική και πολιτισμική αξία 
των ποικιλόμορφων καλεσμάτων των ειδών της κουκουβάγιας και τον συσχετισμό της με τον 
χώρο και την πολιτιστική κληρονομιά. 

4.3. Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την μοτιβική και ρυθμική αναγνώριση των 
πουλιών

Με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση για ποιοτική και ακουστική αναπαράσταση 
της πληροφορίας είναι σημαντικό να υπάρχουν τεχνολογίες που δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή 
να αναγνωρίσει το είδος του πουλιού που τραγουδάει στη γειτονιά, στο πάρκο, στην εξοχή, στο 
δάσος, στη λίμνη ή στη θάλασσα. Οι νέες τεχνολογίες μηχανικής μάθησης (machine learning) 
και αναγνώρισης προτύπων (pattern recognition) βάσει μιας μεγάλη βάσης δεδομένων δίνουν 
τη δυνατότητα μέσω νέων τεχνικών για την άμεση εξακρίβωση των στοιχείων του πουλιού. Μια 
πρόσφατη πειραματική εφαρμογή που αναπτύχθηκε στη Μεγάλη Βρετανία (Queen Mary Univer-
sity) δίνει την δυνατότητα εντοπισμού και αναγνώρισης των κελαηδισμάτων των πουλιών μέσω 
της τεχνολογίας τύπου Shazam και της τεχνολογίας γεωεντοπισμού. Η εφαρμογή αυτή στηρίζεται 
σε μια μικρή βάση δεδομένων όπου έχουν αποθηκευτεί 220 χαρακτηριστικά είδη πουλιών της 
Μ. Βρετανίας και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργεί χάρτες με τοποθεσίες για τον 
ευκολότερο εντοπισμό των πουλιών και άλλων ζωικών ειδών (Stowell & Plumbley, 2010). Η 
τεχνολογία τύπου Shazam είναι πολύ χρήσιμη στους ζωολόγους και οικολόγους που παρατηρούν 
τις μεταναστεύσεις των ειδών του ζωικού βασιλείου και την ηθολογία των πουλιών, αλλά θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον και από μαθητές για την κατανόηση της ακουστικής 
βιοποικιλότητας. 

Για μια αντίστοιχη διαθεματική παρέμβαση στα ελληνικά σχολεία είναι αναγκαία η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας Sazam για τον ηχητικό και μουσικό εγγραμματισμό για την ορνιθοπανίδα της Ελλάδας10, 
καθώς η γλωσσική ποικιλία των πουλιών σε μοτίβα και μελωδίες διαφέρει από τόπο σε τόπο. Για 
την ανάπτυξη αυτού του εργαλείου χρειάζεται να δημιουργηθεί μια διεπιστημονική ομάδα που θα 
περιλαμβάνει ορνιθολόγους, μηχανικούς ακουστικής, μουσικολόγους και επιστήμονες από τον 
χώρο της Πληροφορικής για να χαρτογραφηθεί σταδιακά η τεράστια βιοποικιλότητα των πουλιών 
στην Ελλάδα. 

10  Για παράδειγμα, τον χειμώνα στην Αθήνα εμφανίζονται, σύμφωνα με την Ορνιθολογική Εταιρεία, πουλιά όπως 
ψαρόνι, ξεφτέρι σουσουρά, κοκκινολαίμης, σπίνος, καρβουνιάρηδες και φυλλοσκόποι και το καλοκαίρι χελιδόνια και 
σταχτάρες, ενώ όλο χρόνο τα γνωστά πουλιά όπως κότσυφες, σπουργίτια, λουγάρα, σκαρθάκια, καρδερίνες, φλώροι, 
σύλβιες, καρακάξες, δεκαοχτούρες, γλάροι, κουκουβάγιες και γκιώνηδες, βραχοκικίνεζοι, κ.ά.
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5. Επίλογος

Πολλά στοιχεία που αφορούν τα πουλιά ως οικολογικό, μουσικό και ποιητικό σύμβολο μπορούν 
προσεγγιστούν μέσω της εκπαίδευσης: οι διαφορετικοί τύποι καλεσμάτων και οι ήχοι της πτήσης. 
Όλα αυτά τα στοιχεία καθιστούν τα πουλιά την πιο οικεία και δημοφιλή ομάδα ζωντανών 
οργανισμών για τον άνθρωπο. Η ηθολογία των πουλιών μέσω της ακουστικής επικοινωνίας μπορεί 
να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους μαθητές που θα ακούσουν μέσα από ένα πολυπρισματικό 
τρόπο τους μικρούς τους φίλους που τους μεταφέρουν κρυφά μηνύματα για το σύμπαν, τη 
γη, τη λαογραφία, τους ανθρώπους και τον καιρό. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών όπως της 
ηχογράφησης, ανάλυσης και μηχανικής μάθησης, καθίσταται προσιτή η αποκωδικοποίηση της 
γλώσσας των πουλιών σε μουσικές παραμέτρους και μορφές και η ταυτοποίηση των ειδών με 
επιστημονικούς όρους για την καλύτερη κατανόηση του ζωικού βασιλείου. 
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Η Ολυμπία Αγαλιανού είναι διδάκτορας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας (ΕΚΠΑ) και πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
(ΕΚΠΑ). Είναι επίσης πτυχιούχος Αρμονίας, απόφοιτος της διετούς Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης 
Μουσικοκινητικής Αγωγής C. Orff και τελειόφοιτη χοροθεραπεύτρια με τετραετή εκπαίδευση 
στο συστημικό σκέπτεσθαι και τη συστημική επιστημολογία. Είναι εξωτερικός συνεργάτης του 
European University Cyprus, διδάσκει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (Τ.Π.Δ.Ε., Τ.Ε.Α.Π.Η.) και έχει συνεργαστεί με τα πανεπιστήμια 
Dortmund και Bohum. Διδάσκει σε επιμορφωτικά προγράμματα εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας των βιβλίων Φυσικής Αγωγής για το Δημοτικό 
Σχολείο και άλλων συλλογικών έργων και έχει δημοσιευμένα ελληνικά και ξενόγλωσσα άρθρα. 
Έχει εργαστεί ως χορογράφος και διδάσκει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από το 1998.

Η Μίτσυ Ακογιούνογλου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών 
του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει σπουδάσει μουσικοθεραπεία στο Michigan State University (BA 
& MA of Arts in Music Therapy), έλαβε ειδικότητα στη Νευρολογική Μουσικοθεραπεία (Λονδίνο) 
και διδακτορικό δίπλωμα Μουσικών Επιστημών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είναι Υπότροφος του 
Κοινωφελούς Ιδρύματος «Α. Σ. Ωνάσης». Έχει λάβει Δίπλωμα Πιάνου από το Ωδείο Athe-
naeum (τάξη Νέλλης Σεμιτέκολο). Διδάσκει στο μεταπτυχιακό «Μουσική Παιδαγωγική» στο 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είναι μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Συλλόγου Πτυχιούχων Επαγγελματιών 
Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην 
εθνομουσικοθεραπεία, το παιδικό πένθος, το παιδικό τραύμα, το μοιρολόι, τη μουσική παιδαγωγική 
και την ακουστική οικολογία. 

Ο Διονύσης Ανεμογιάννης είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Newcastle Uni-
versity με ειδικότητα τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την πολιτιστική διαχείριση. 
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τον τομέα της ακουστικής οικολογίας και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι, επίσης, ιδρυτής του NACUSSO (Natural and Cultural Storytelling 
and Soundscape Organisation).

Η Νικολέτα Αρκολάκη είναι προπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου  και εκπονεί  την πτυχιακή της  εργασία,  με θέμα «Η Ακουστική 
Πολυπλοκότητα (ACI) της πρωινής ηχητικής δραστηριότητας (dawn chorus)  της ορνιθοπανίδας». 
Τη συγκεκριμένη εργασία επιβλέπει ο κύριος  Ματσίνος Γιάννης, αναπληρωτής Καθηγητής του 
τμήματος Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

  

Ο Νικόλας Βαλσαμάκης συνθέτει, ερευνά και διδάσκει σύνθεση ήχου και 
ηλεκτροακουστική μουσική. Ειδικότερα ενδιαφέρεται για τη μικροδομική (microsound), μη-τυπική 
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(non-standard) και αλγοριθμική σύνθεση. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου 
Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής (ΕΣΣΗΜ). Διδάσκει στο Τμήμα Μηχανικών  Μουσικής 
Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης, στο Ρέθυμνο, όπου μετέχει στη διεύθυνση  του 
Εργαστηρίου Μουσικής Διάδρασης και Πολυφωνίας.

Η Ανδρομάχη Βρακατσέλη (Αθήνα, 1981) είναι υποψήφια διδάκτωρ στο πεδίο της ηχητικής 
τέχνης και του εκθεσιακού χώρου, στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στις μεταπτυχιακές σπουδές της στη Μουσική Τεχνολογία στο Πανεπιστήμιο 
του York εξειδικεύτηκε στις διαδραστικές τεχνολογίες στην τέχνη και σχεδίασε εγκατάσταση που 
συνδυάζει ανίχνευση κίνησης, ήχο και φωτογραφία. Είναι εκπαιδευτικός συνεργάτης στον τομέα 
του ήχου, της εικόνας και των ψηφιακών μέσων του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του 
Ευγενίδιου Ιδρύματος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, κ.ά. Κατέχει πτυχίο στα 
κρουστά, τομέας drums και ασχολείται με τη φωτογραφία από το 1995 την οποία και διδάσκει.

H Αναστασία Γεωργάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μουσικής Τεχνολογίας στο Τμήμα 
Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μουσικής 
Ακουστικής και Τεχνολογίας του ΤΜΣ. Είναι υπεύθυνη του μεταπτυχιακού προγράμματος «Μουσική 
Τεχνολογία». Έχει σπουδές Φυσικής και Μουσικής στην Ελλάδα και Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 
στη Μουσική και Μουσικολογία του 20ού αιώνα στο Παρίσι (ΙRCAM/EHESS). Τα ερευνητικά 
της ενδιαφέροντα είναι: ανάλυση/σύνθεση της τραγουδιστής φωνής, φυσική μοντελοποίηση 
οργάνων, υπολογιστική αρχαιομουσικολογία, μουσική τεχνολογία στην εκπαίδευση, τεχνολογίες 
της ακουστικής οικολογίας και Ηλεκτρακουστική μουσική. Έχει διοργανώσει  πολλά διεθνή και 
πανελλήνια συνέδρια στον χώρο της Μουσικής Τεχνολογίας και έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια της 
Ελλάδας και του Εξωτερικού. Συνεργάζεται με διεθνή Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια στο πλαίσιο 
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Είναι ενεργός μουσικός (ακορντεονίστα) και συντονίστρια του 
κουιντέτου Novitango.

Ο Στέλιος Γιαννουλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1971. Συνθέτει μουσική, σχεδιάζει ήχο και 
αυτοσχεδιάζει με ψηφιακά και αναλογικά μέσα, αυτόνομα και μέσα από διάφορες συνεργασίες 
που περιλαμβάνουν χορό, θέατρο, video, κινηματογράφο και διαδραστικά πολυμέσα. Έχει κάνει 
σπουδές Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΕΜΠ), μεταπτυχιακό (MA) στην Ψηφιακή Μουσική Τεχνολογία 
(Keele, UK) και διδακτορικό στην Ηλεκτροακουστική Σύνθεση (Bangor, UK). Έργα του έχουν 
παιχτεί σε πολλά φεστιβάλ ανά τον κόσμο και έχουν κερδίσει βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς 
σύνθεσης. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Συνθετών Ηλεκτροακουστικής 
Μουσικής (ΕΣΣΗΜ). Παίζει με το Folk-Dub συγκρότημα EleKtroBalKana και το κουαρτέτο free jazz 
RSLG. http://steliosgiannoulakis.wordpress.com

http://steliosgiannoulakis.wordpress.com/
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Η Ευαγγελία Δούκα είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών  «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» του τμήματος 
ΤΕΑΠΗ Αθηνών. Πτυχιούχος ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, πτυχιούχος της Γερμανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Επιμόρφωση 
στο ετήσιο πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή: Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, 
Διαταραχές Συμπεριφοράς – Υπερκινητικότητα, Ψυχικές Διαταραχές, Αυτισμός, Συμβουλευτική 
Γονέων», Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας & Εκπαίδευσης του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί ως καθηγήτρια Γερμανικών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και 
από το 2006 εργάζεται ως δασκάλα στην  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο καθηγητής Almo Farina είναι καθηγητής οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Urbino της Ιταλίας. Έχει 
διεξάγει έρευνες για τον τρόπο που λειτουργεί η πολυπλοκότητα σε μεγάλο εύρος οικολογικής 
κλίμακας. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει ασχοληθεί με τα μοτίβα και τη δυναμική ηχοτοπίων 
ορνιθοπανίδας αναπτύσσοντας νέες μετρικές όπως ο Δείκτης Ακουστικής πολυπλοκότητας (ACI). 

Ο Γιώργος Π. Ηλιάδης έχει διανύσει μακρά πορεία στον χώρο της Πληροφορικής και ιδιαίτερα 
στο σκέλος της επικοινωνίας του ανθρώπου με την μηχανή, την τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα. 
Έχει διδάξει σημαντικό αριθμό σχετικών μαθημάτων στο Loughborough University, UK και στο ΤΕΙ 
Ιονίων Νήσων. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Δημιουργική Σχεδίαση 
Συστημάτων, την Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή και την Πολιτισμική Πληροφορική επάνω 
στα οποία έχει δράσει σε αναπτυξιακά έργα στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο. Έχει 
δημοσιεύσει και ενεργήσει ως κριτής σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, ενώ το τελευταίο διάστημα 
έχει λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες εντός του χώρου των σύγχρονων εφαρμογών Πληροφορικής 
στη φύση και τον πολιτισμό.

Ο Άγγελος Θεοχάρης είναι υποψήφιος διδάκτορας Πολιτισμικών Σπουδών στο School of Lit-
eratures, Languages and Cultures του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Είναι απόφοιτος της 
Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος του MA in Cultural Studies του Λομονόσοφ Πανεπιστημίου 
της Μόσχας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν ενδεικτικά: πολιτισμική ανάλυση 
και αισθητηριακή εμπειρία, ηχοτοπία, αισθητηριακή ανθρωπολογία, ταυτότητα και καλλιτεχνική 
δημιουργία.

Η Μαρία Καραγιάννη είναι απόφοιτη του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.     

Η Βασιλική Καραλή είναι απόφοιτη του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  
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Η Αιμιλία Καραποστόλη είναι διπλωματούχος αρχιτέκτονας Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακό στις 
Μουσειακές Σπουδές και τη Διαχείριση Πολιτισμού και διδακτορικό δίπλωμα πάνω στον ήχο, 
την αρχιτεκτονική θεωρία και τον σχεδιασμό (2016). Είναι, επίσης, διπλωματούχος φλαουτίστρια 
από το 2004. Σήμερα εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας μηχανικός, αλλά και ως ερευνήτρια, 
συμμετέχοντας σε πολλά διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια και προγράμματα, λαμβάνοντας 
μέρος σε καλλιτεχνικές εκθέσεις, αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, πανεπιστημιακά μαθήματα και 
σεμινάρια. Επιπλέον, συνεισφέρει σε πειραματικά μουσικά συγκροτήματα και ζωντανές μουσικές 
παραστάσεις.

Ο Κωνσταντίνος Κιόσης σπούδασε στο Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, ΤΕΙ 
Ιονίων Νήσων, όπου αποφοίτησε το 2017. Από τον Οκτώβριο του 2017 σπουδάζει στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιόνιου Πανεπιστημίου  με 
τίτλο: «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή». Από το 2013 εργάζεται ως ηχολήπτης σε 
εταιρία κάλυψης οπτικοακουστικών εκδηλώσεων.

Ο Παύλος Κουγιουμτζίδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και 
Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης.

O  Απόστολος Λουφόπουλος σπούδασε μουσική στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (πτυχίο Μουσικών 
Σπουδών, 1999) και στο πανεπιστήμιο CITY του Λονδίνου (διδακτορικό δίπλωμα στη σύνθεση 
ηλεκτροακουστικής μουσικής, 2005). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην 
Ηλεκτροακουστική Μουσική, Ηχοτοπία - φυσικό περιβάλλον, Ηχητικές εγκαταστάσεις, Ηχητικός 
σχεδιασμός για ψηφιακά οπτικοακουστικά μέσα και περιβάλλοντα εμβύθισης. Από το 2014 
είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιόνιου Πανεπιστήμιου. 
Έχει συμμετάσχει ως εξωτερικός συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Οπτικοακουστική 
Οικολογία» (7/2011 - 12/2013) καθώς και στην ομάδα σχεδιασμού και υλοποίησης του  ARTE270° - 
Artificial Restoration of Transmuted Environments (Οπτικοακουστικό περιβάλλον εμβύθισης), 
(2013-2014).

Ο Θεόδωρος Λώτης σπούδασε φλάουτο, ηλεκτροακουστική σύνθεση και πλαστικές τέχνες 
στην Ελλάδα, Βέλγιο και Αγγλία. Έχει δώσει συναυλίες και έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ στην 
Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία, βόρεια και νότια Αμερική. Συνθέτει ηλεκτροακουστική μουσική, έργα 
για όργανα και υπολογιστή, μουσική για χορό, εγκαταστάσεις και ηχοτοπία. Δίδαξε στο Gold-
smiths College - Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο ΤΕΙ Κρήτης, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και 
σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής ως προσκεκλημένος συνθέτης. Είναι Επίκουρος 
Καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και ιδρυτικό μέλος του 
Ελληνικού Συνδέσμου Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής και της Ελληνικής Εταιρίας 
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Ακουστικής Οικολογίας. Η μουσική του κυκλοφορεί από την καναδική εταιρία Empreintes Digi-
tales. Περισσότερες πληροφορίες στο www.theodoroslotis.com

Ο Θεοφάνης Μαραγκός (MSc in Music Technology, Μηχανικός Μουσικής Τεχνολογίας και 
Ακουστικής) εργάζεται τα τελευταία 9 χρόνια ως Εντεταλμένος Εργαστηριακός Συνεργάτης στο 
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, διδάσκοντας μαθήματα 
(Θεωρίες και Εργαστήρια) στον Τομέα Τεχνολογίας του Ήχου. Ταυτόχρονα, εκπονεί τη διδακτορική 
του διατριβή που αφορά στις τεχνικές πολυκαναλικής ηχογράφησης πεδίου, υπό την επίβλεψη 
του Ανδρέα Μνιέστρη στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Έχει συμμετάσχει 
ως εξωτερικός συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Οπτικοακουστική Οικολογία» (7/2011 
- 12/2013) καθώς και στην ομάδα σχεδιασμού και υλοποίησης του  ARTE270° - Artificial Resto-
ration of Transmuted Environments (Οπτικοακουστικό περιβάλλον εμβύθισης) (2013-2014).

Ο Δημήτρης Μαστοράκος έχει  γεννηθεί στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού 
τμήματος της Νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του τμήματος Φωτογραφίας 
της σχολής Γραφικών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι Αθήνας. Επίσης είναι κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου στην Πολιτιστική Διαχείριση, του τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και 
Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και από τον Απρίλιο του 2016 υποψήφιος διδάκτωρ στο 
ίδιο Πανεπιστήμιο.  Είναι καθηγητής φωτογραφίας και έχει συμμετάσχει σε εικαστικές εκθέσεις 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και σε επιστημονικά συνέδρια με θέμα την φωτογραφία. 
Τα κύρια ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στη σχέση της εικόνας και του ήχου, καθώς και στη 
διερεύνηση των ηχητικών και οπτικών αναπαραστάσεων του θορύβου στον σύγχρονο πολιτισμό.

Ο Ιωάννης Ματσίνος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. Είναι κάτοχος διδακτορικού στη θεωρητική οικολογία (Department of Life Sciences, 
University of Tennessee, Knoxville), κάτοχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών MSc. 
Biomathematics (University of Tennessee, Knoxville) και κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών της 
Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

Ο Χρήστος Ματσούκας είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και 
Επιστήμης του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι κάτοχος Διδακτορικού 
διπλώματος από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Univer-
sity of Cincinnati (2000) και είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (1994).

https://www.theodoroslotis.com/
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H Δήμητρα Μερμίγκη γεννήθηκε στην Αθήνα (1971). Είναι Αρχιτέκτονας (Σχολή Αρχιτεκτόνων 
ΕΜΠ ́ 98, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών “Χώρος – Πολιτισμός – Επικοινωνία” ΕΜΠ ́ 03), υποψήφια 
διδάκτορας Φιλοσοφίας (Αισθητική), (ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ), μέλος στα εργαστήρια: Φιλοσοφίας (ΑΚΕΔ, 
ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ) και στο “Space, Aesthetics, Sustainability” (ΕΑΔΣΑ, ΣΓΤΚΣ, ΤΕΙΑ). Έχει διδακτική 
εμπειρία στη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ και στη Σχολή ΕΑΔΣΑ, ΣΓΤΚΣ, ΤΕΙ Αθήνας. Έχει θεωρητικό, 
κατασκευασμένο αρχιτεκτονικό έργο σε Ελλάδα και εξωτερικό, με συμμετοχές, διακρίσεις, σε 
διαγωνισμούς, ομαδικές εκθέσεις εικαστικού, αρχιτεκτονικού έργου. Συμμετέχει σε συνέδρια, 
με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις και εκδόσεις σε συλλογικούς τόμους για την Αρχιτεκτονική και 
τις Τέχνες. Εικαστικά έργα της φιλοτεχνούν εκδομένες καλλιτεχνικές συλλογές. Στο προσωπικό 
της blog (architectonas.blogspot.com) παρουσιάζεται μέρος από το αρχιτεκτονικό, ζωγραφικό, 
σκηνογραφικό, συγγραφικό και της έργο.

O Εμμανουήλ Μηνάς γεννήθηκε στον Πειραιά το 1976. Σπούδασε μουσική στα ωδεία «ΑΤΤΙΚΟ» 
και «Ρωμανός ο Μελωδός». Συνέχισε τις σπουδές του στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου 
Πανεπιστημίου ενώ τo 2002 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη σύνθεση Ηλεκτροακουστικής 
Μουσικής, στο CITY UNIVERSITY του Λονδίνου. Σήμερα πραγματοποιεί τη διδακτορική διατριβή 
με θέμα: «Τα συστήματα τρισδιάστατης ηχητικής αναπαραγωγής ως μέσο έκφρασης και δημιουργίας», 
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στην Κέρκυρα. Γράφει συστηματικά μουσική για θέατρο, ντοκιμαντέρ και 
ταινίες μικρού μήκους ενώ από το 2006 παραδίδει μαθήματα Ηχοληψίας και Μουσικής Τεχνολογίας 
στο Τμήμα Τεχνολογίας του Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Έχει συμμετάσχει 
ως εξωτερικός συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Οπτικοακουστική Οικολογία» (7/2011 - 
12/2013) καθώς και στην ομάδα σχεδιασμού και υλοποίησης του ARTE270°  - Artificial Resto-
ration of Transmuted Environments (Οπτικοακουστικό περιβάλλον εμβύθισης) (2013-2014).

Ο Ανδρέας Μνιέστρης είναι αναπληρωτής καθηγητής σύνθεσης ηλεκτρονικής μουσικής 
στο Tμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και διευθυντής του Εργαστηρίου 
Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας και Εφαρμογών [ΕΡΗΜΕΕ].  Είναι ιδρυτικό μέλος της 
Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας.  

Ο Βασίλης Μουζακίτης αποφοίτησε το 2016 από το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών 
Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και το 2017 εισήλθε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας με τίτλο: «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή 
Εποχή». Από το 2013 εργάζεται σε εταιρία κάλυψης οπτικοακουστικών εκδηλώσεων ως 
ηχολήπτης.
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Ο Νίκος Μπουμπάρης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο 
της θεωρίας και του σχεδιασμού ήχου, της πολιτισμικής θεωρίας και της θεωρίας των ψηφιακών 
μέσων με έμφαση στα πολυμέσα και τον σχεδιασμό περιεχομένου. Έχει παρουσιάσει εργασίες 
του σε συνέδρια, περιοδικά και βιβλία για  τις ηχητικές κουλτούρες και τέχνες, τα κινητά ψηφιακά 
μέσα και τις περιπατητικές εφαρμογές, τη μουσική βιομηχανία και τις νεανικές κουλτούρες. Έχει 
δημιουργήσει, ως μέλος καλλιτεχνικών-ερευνητικών ομάδων (Akoo-o, Φωνές) αλλά και ατομικά, 
διαμεσολαβημένους περιπάτους (audio/video/media walks), συνθέσεις ηχοτοπίου, διαδραστικές 
εγκαταστάσεις και πολυμεσικά έργα που έχουν παρουσιαστεί σε αίθουσες τέχνης, μουσεία, 
πολιτιστικές εκθέσεις και εικαστικές δράσεις στο δημόσιο χώρο. 

Η Δήμητρα Νικολαΐδου είναι φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
«Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας». Παράλληλα, είναι εκπαιδευτικός 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Ο Χρήστος Οικονόμου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Περιβάλλοντος 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
«Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση». Ως ερευνητής έχει συμμετάσχει με αρκετές 
ανακοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια, προσφέροντας παράλληλα στην επιστημονική 
κοινότητα με το συγγραφικό του έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Σήμερα είναι 
μεταδιδάκτορας στο Εργαστήριο Ακουστικής Οικολογίας του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Ο Κίμων Παπαδημητρίου υπηρετεί ως μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) 
στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο 
“Χαρτογραφία και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών”. Στις ερευνητικές του 
δραστηριότητες περιλαμβάνονται η χαρτογραφική τεκμηρίωση, η διαχρονική παρακολούθηση 
και η γεωγραφική ανάλυση χαρακτηριστικών του ενάλιου και χερσαίου χώρου. Ως ενεργό μέλος 
της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας, έχει επικεντρωθεί στη συνδυασμένη μελέτη 
των περιβαλλοντικών και των πολιτιστικών χαρακτηριστικών μέσω του Ήχου. Παράλληλα 
ασχολείται με την εκπαίδευση προσωπικού (ερευνητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών) στις διαδικασίες 
αποτύπωσης και μελέτης του ηχητικού περιβάλλοντος και συμμετέχει στο εθνικό επιστημονικό 
δίκτυο εκπαίδευσης “ΗΧΟΣ: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός”.

Ο Κώστας Παπαρρηγόπουλος είναι Μουσικολόγος, διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
κάτοχος πτυχίου Maîtrise Μουσικής του Πανεπιστημίου Paris VIII και πτυχίου Maîtrise Χωροταξίας 
του Institut Français d’Urbanisme. Διδάσκει στο Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και 
Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης, και το ενδιαφέρον του στρέφεται κυρίως προς τις φιλοσοφικές, 
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κοινωνικές και οικολογικές προεκτάσεις της μουσικής. Έχει αρθρογραφήσει και έχει επιμεληθεί 
εκδόσεων επιστημονικών βιβλίων στην Αγγλία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Καναδά, Σερβία, Χιλή... 
Έχει συμμετάσχει σε ημερίδες και συνέδρια, έχει διατελέσει μέλος οργανωτικών, επιστημονικών 
και συντακτικών επιτροπών, καθώς και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Είναι πρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας, μέλους του World Forum for Acoustic Ecology. 

Ο Φίλιππος Περιστέρης γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από την Κέρκυρα. Είναι Δρ. 
φιλοσοφίας (ΕΜΠ, ΣΕΜΦΕ, ΑΚΕΔ), μεταπτυχιακός (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) και πτυχιούχος 
της σχολής «Ανθρωπιστικών Σπουδών» του Ε.Α.Π. Είναι διπλωματούχος σύνθεσης, ανώτερων 
θεωρητικών και σύνθεσης για θέατρο, κινηματογράφο. Διδάσκει ανώτερα θεωρητικά και 
σύνθεση, σύνθεση για μουσική στο θέατρο, κινηματογράφο με σειρές διαλέξεων και επικουρική 
διδασκαλία στο ΕΜΠ, το ΕΚΠΑ (Μουσικών σπουδών και Θεατρολογία) και ΜΙΘΕ. Έχει τιμηθεί με 
4 πρώτα Πανελλήνια βραβεία και έχει συνθέσει μουσική για περίπου 60 θεατρικές παραστάσεις 
(Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Εθνικό Θέατρο, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ.ά.), 12 ταινίες, ντοκιμαντέρ, μουσική 
για εικαστικές εκθέσεις, ποιητικές συλλογές και τουλάχιστον 110 κυκλοφορημένα τραγούδια.  
www.peristeris.com.ar  

Ο Λάμπρος Πηγούνης ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως συνθέτης. Σπούδασε βιολί και αργότερα 
μουσική σύνθεση στην Αγγλία. Το 2003 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στην ηλεκτροακουστική 
σύνθεση στο City University του Λονδίνου. Διδάσκει στη ΣΑΕ Ελλάδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας και 
η δραστηριότητά του αποτελείται από αναθέσεις και συνεργασίες με καλλιτέχνες στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Πρόσφατα έργα περιλαμβάνουν τη μακράς διάρκειας Sound Art Performance Mi-
cropolitics of Noise στο Μουσείο Μπενάκη σε ανάθεση του Marina Abramovic Institute και του 
οργανισμού NEON, τις αναθέσεις από το Hebbel Am Ufer-Hau Theatre στο Βερολίνο και των Ri-
mini Protokoll. Στην παρούσα του έρευνα μελετά την ηθική του ήχου στην ακουστική οικολογία 
μέσω του ανθρώπινου παράγοντα στη ζωντανή παρουσίαση ηλεκτροακουστικής μουσικής με 
βάση τα διαδραστικά συστήματα. 

Ο Εμμανουήλ Ροβίθης είναι απόφοιτος του Τμήματος Γερμανικής Φιλολογίας του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Μουσική Σύνθεση από το 
Anglia Polytechnic University, UK και προσφάτως Διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών 
του Ιονίου Πανεπιστημίου στον τομέα της Ηλεκτρονικής Μουσικής Σύνθεσης. Το ερευνητικό του 
πεδίο αφορά στα Εκπαιδευτικά Ηχητικά Παιχνίδια.  Εργάζεται ως μουσικοσυνθέτης στο θέατρο και 
τον κινηματογράφο, παραδίδοντας παράλληλα σεμινάρια ηχητικού σχεδιασμού. Έργα του έχουν 
φιλοξενηθεί ως διαδραστικές ηχητικές εγκαταστάσεις σε φεστιβάλ και γκαλερί στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. 

http://www.peristeris.com.ar
https://mailtrack.io/trace/link/e630f0b0394606cf72449c9a716901b15d328a4d?url=http%3A%2F%2Fkinesphere.virb.com%2Fmicropolitics-of-noise-a-sound-art-perfo&userId=344582&signature=0b4f0cb5505b0f4a
https://mailtrack.io/trace/link/e630f0b0394606cf72449c9a716901b15d328a4d?url=http%3A%2F%2Fkinesphere.virb.com%2Fmicropolitics-of-noise-a-sound-art-perfo&userId=344582&signature=0b4f0cb5505b0f4a
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Ο Κωνσταντίνος Σαϊβανίδης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 09/11/1992. Ξεκίνησε τις σπουδές 
του στην τρομπέτα το 2002 με τον Σωκράτη Άνθη και συνέχισε με τον Παντελή Πασχαλίδη 
στο Δημοτικό Ωδείο Αμαρουσίου, από όπου και έλαβε το δίπλωμά του το 2015. Το ίδιο έτος 
αποφοίτησε από το τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με κατεύθυνση Μουσική Τεχνολογία και Ακουστική. Σήμερα εργάζεται ως μουσικός 
στην Φιλαρμονική του Δήμου Βριλησσίων, ως καθηγητής Τρομπέτας στο Ωδείο “Όπερα” και 
ως δάσκαλος μουσικής και ακουστικής στον παιδικό σταθμό “Καραμέλα”. Στο παρελθόν έχει 
συμμετάσχει σε διάφορα μουσικά σχήματα, συμφωνικές ορχήστρες και φιλαρμονικές ενώ έχει 
δουλέψει επίσης σαν ηχολήπτης σε στούντιο ηχογράφησης και σε συναυλίες.

Ο Γιώργος Σαμαντάς είναι ανθρωπολόγος με ειδίκευση στον ήχο (τμήμα Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Παν/μιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, MA Visual Anthropology, University 
of Manchester). Έχει διεξάγει έρευνες στην Αθήνα, την Άνδρο και το Μάντσεστερ σε σχέση με 
τις νεανικές αστικές κουλτούρες, τη σχέση πολιτισμού και περιβάλλοντος, τη μετανάστευση και 
την εμπειρία ακρόασης φωνών. Συμμετέχει σε ομάδες μεταξύ τέχνης και κοινωνικών επιστημών 
(Φωνές, akoo-o, learning from documenta) και έχει πάρει μέρος, ως μέλος τους ή κατά μόνας, 
σε συνέδρια, εκθέσεις και εργαστήρια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα είναι μέλος του 
TWIXTlab, ενός εγχειρήματος μεταξύ ανθρωπολογίας, σύγχρονης τέχνης και καθημερινότητας, 
και εργάζεται στο χώρο μεταξύ εικαστικών τεχνών και ανθρωπολογίας ως sound designer, 
εκπαιδευτής,  και περιστασιακά ως dj.

Ο Δημήτρης Σαρρής είναι δημιουργός του «Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου Ήχου», ενός έργου 
(πρότζεκτ) έρευνας, μελέτης, εκδόσεων και δημιουργιών. Το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Ήχου 
συνδυάζει σπουδές Μουσικής, Πολιτισμού και Διαχείρισης, πεδία που ο ίδιος βίωσε πτυχιακά 
και μεταπτυχιακά (1991-2003) αλλά και ως διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  (Ε.Κ.Π.Α., 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΤΕΙ Ηπείρου από το 2003-2011). Στοχεύει να προσφέρει σύγχρονα 
αλλά διαχρονικά εργαλεία και μέσα σε ενδιαφερόμενους/ες  για τον   «Ήχο στην Εκπαίδευση» 
λειτουργούς, επιτηδευματίες, γονείς και κηδεμόνες. Πολλά από τα κείμενα, τις εργασίες, 
δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις κ.λπ. είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο (domatio.gr, metasound.gr). 
Από το 2012 είναι Υπεύθυνος για τις Σχολικές Δραστηριότητες και το Εργαστήριο Βιωματικής 
Εκπαίδευσης της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας (edulab.sch.gr).

Η Γεωργία-Βασιλική Σερίφη είναι εκπαιδευτικός παιδιών προσχολικής ηλικίας, απόφοιτη του 
τμήματος «Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ηλικία» του Ε.Κ.Π.Α. με πτυχίο ΑΡΙΣΤΑ. 
Είναι δευτεροετής μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» του Ε.Κ.Π.Α., 
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και το Τ.Ε.Ι Πειραιά. Εργάζεται στην ιδιωτική 
εκπαίδευση τρία χρόνια και έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα ένταξης 

http://lab.activities.mysch.gr/about.htm
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παιδιών μεταναστών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι οι πρακτικές και οι αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών, ο εγγραμματισμός και ο ηχητικός εγγραμματισμός παιδιών προσχολικής ηλικίας, 
με συμμετοχές σε συνέδρια και δημοσιεύσεις. 

Η Δήμητρα Σιδερίδου είναι διπλωματούχος αρχιτέκτονας Α.Π.Θ., υποψήφια διδάκτωρ του 
τμήματος Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ., με αντικείμενο τη σχέση του συναυλιακού χώρου με τη σύγχρονη 
μουσική συνθετική διαδικασία, καθώς επίσης διπλωματούχος πιάνου και τελειόφοιτη του 
τμήματος Σύνθεσης Δ.Ω.Κ. Δραστηριοποιείται στον καλλιτεχνικό χώρο αναλαμβάνοντας μουσικές 
επιμέλειες παραστάσεων και συμμετέχοντας σε συναυλίες ως συνθέτρια και εκτελεστής.

Ο Μάκης Σολωμός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Σπούδασε σύνθεση και μουσικολογία στο 
Παρίσι. Δίδαξε στο πανεπιστήμιο Montpellier 3. Από το 2010 είναι Καθηγητής μουσικολογίας στο 
Paris 8 και ερευνητής στο MUSIDANSE, το οποίο και διευθύνει. Έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες 
πάνω στη σύγχρονη μουσική δημιουργία και πάνω στον Ξενάκη, στη μουσική του οποίου έχει 
εξειδικευτεί. Το τελευταίο του βιβλίο, De la musique au son (στα γαλλικά, ετοιμάζεται και αγγλική 
μετάφραση), παρουσιάζει αναλυτικά την ανάδυση του ήχου στη σημερινή μουσική. Πρόσφατα 
ασχολείται με την οικολογία του ήχου, οργανώνει σχετικά ερευνητικά προγράμματα και ετοιμάζει 
ένα βιβλίο πάνω σε αυτό το θέμα. 

Η Κατερίνα Ταλιάννη είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Reid School of Music του Πανεπιστημίου του 
Εδιμβούργου. Η διδακτορική της διατριβή, με τίτλο «Walking with sounds» επικεντρώνει στους 
ηχητικούς περιπάτους και χάρτες ως έργα ηχητικής τέχνης στο δημόσιο χώρο. Με τα εργαλεία 
της ανθρωπολογίας του ήχου, η έρευνά της εξετάζει το ρόλο των ηχογραφήσεων πεδίου, των 
μέσων επικοινωνίας δι’ εντοπισμου και του κινητού ήχου στην εμπειρία του δημόσιου χώρου. Η 
Κατερίνα είναι απόφοιτος του τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και του μεταπτυχιακού 
προγράμματος Μουσική Κουλτούρα και Επικοινωνία, και έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός μουσικής 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο Άγγελος Τσαλιγόπουλος είναι απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
«Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση» του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. Ως ερευνητής, έχει συμμετάσχει με αρκετές ανακοινώσεις σε Διεθνή και Πανελλήνια 
Συνέδρια, προσφέροντας παράλληλα στην επιστημονική κοινότητα με το συγγραφικό του έργο σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Εργαστήριο Ακουστικής 
Οικολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με θέμα την εύρεση, την αξιολόγηση και την αναζήτηση 
της οικολογικής διάστασης των ήσυχων περιοχών των πολεοδομικών συγκροτημάτων της 
Ελλάδας.
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Ο Δρ. Νίκος Τσινίκας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949, τελείωσε το Γυμνάσιο στην Αντίς Αμπέμπα 
της Αιθιοπίας και αποφοίτησε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων το 1975. Συνέχισε τις σπουδές του στο 
Ινστιτούτο ‘Ήχου & Δονήσεων (Ι.S.V.R.), στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον όπου πήρε το Μάστερ 
of Science. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο ΑΠΘ και το 1983 διορίστηκε Λέκτορας 
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ. Το 2000 διορίστηκε Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & 
Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας. Συνταξιοδοτήθηκε στις 31-08-2016.

Ο Ανδρέας Φλώρος είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός και τεχνολογίας 
υπολογιστών, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στον τομέα της τεχνολογίας του ήχου. Το 2008 
εντάχθηκε ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τον 
Μάϊο του 2015 εκλέχθηκε Πρόεδρος του Τμήματος, θέση την οποία κατείχε μέχρι τον Νοέμβριο 
του 2017. Από το Δεκέμβριο του 2017 κατέχει το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής 
και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην 
περιοχή των έξυπνων αλγορίθμων ηχητικής επεξεργασίας και μουσικής σύνθεσης, των ηχητικών 
παιχνιδιών, των ηχητικών διαδραστικών διεπαφών, της ηχητικής επαυξημένης πραγματικότητας 
και του προσδιορισμού της σχέσης ήχου - συναισθήματος.



δωμάτιο

ακρόασης
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Noise Romantics
5΄ 59΄΄ stereo για διάχυση από πολλά ηχεία

Στέλιος Γιαννουλάκης  

Το έργο συνδυάζει επιλεγμένες ηχογραφήσεις από το κέντρο της Αθήνας με υλικό από αυτοσχέδια 
ηλεκτρονικά μουσικά όργανα.  Ο πρωτόλειος ηλεκτρονικός ήχος  παίζει με τον θόρυβο και 
την αρμονία  σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο ηχοτοπίο  καλώντας  μνήμες και  ενεργοποιώντας 
συνειρμούς.  Ένα  παράδοξα λυρικό  παιχνίδι συναισθησίας  με έντονες πινελιές και αντιθετικές 
κινήσεις μέσα στην ονειρική ατμόσφαιρα του θορύβου της πόλης.

Granular Mosaicing
7’ 35’’                     

Παναγιώτης Κόκορας 

Το  Granular  Mosaicing  είναι μια ηχητική σύνθεση για προ-ηχογραφημένο φλάουτο με 
ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο και μαγνητοταινία. Ο ήχος του φλάουτου χαρακτηρίζεται 
από δυνατά φυσήματα, πλούσια σε αρμονικούς και αρθρωτές ατάκες. Το ηλεκτρονικό μέρος σε 
πραγματικό χρόνο αλλοιώνει περαιτέρω τον κλασικό ήχο του φλάουτου δημιουργώντας ένα ήχο-
ψηφιδωτό με βάση τον ήχο του φλάουτου στιγμή προς στιγμή. Το ακουσματικό ηλεκτρονικό 
μέρος προσθέτει ένα σχεδόν ανταγωνιστικό αντίστοιχο στο φλάουτο. Αυτό το οικοσύστημα μού 
επέτρεψε να συνθέσω ήχο εξερευνώντας τις εγγενείς ακουστικές ιδιότητες του υλικού αλλά και τα 
έξω-μουσικά συμφραζόμενα αυτού. Υπάρχουν στιγμές όπου ο βαρύς, λαχανιασμένος ήχος του 
φλάουτου μεταμορφώνεται, σχεδόν αμέσως, από ένα συνεχές εγχόρδων του Gustav Holst σε 
βρυχηθμό λιονταριού. Σε άλλα σημεία γρήγορες χειρονομίες στο φλάουτο ανταγωνίζονται ήχους 
φερμουάρ και θυμωμένα σκυλιά κάτω από τους παλμούς του Στραβίνσκι   ή τα φωνητικά του 
Stockhausen στο Stimmung.

Ηχοτοπίο Αγιοφάραγγο  Κρήτης
39΄ 44΄΄ 

Παύλος Κουγιουμτζίδης

Η ηχητική σύνθεση «Ηχοτοπίο Αγιοφάραγγο Κρήτης» θέλει να μεταδώσει την ακουστική εμπειρία 
και να αναδείξει την ακουστική οικολογία του συγκεκριμένου  τόπου. Η σύνθεση είναι δομημένη 
με τη συνάρθρωση ηχητικών αποσπασμάτων από πολλαπλές επιτόπιες ηχογραφήσεις. Σε αυτή 
παρουσιάζονται στιγμιότυπα από τη μεταμόρφωση του ηχοτοπίου, κατά τη μετάβαση των 
διαστημάτων της ημέρας σε διάρκεια 24 ωρών. 
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Στιγμή ενός κρυστάλλινου ποτηριού
9΄ 00΄΄ 

Θεόδωρος Λώτης 

Το έργο είναι ένα φανταστικό ηχοτοπίο ενός κρυστάλλινου ποτηριού και, ίσως, του χρήστη του. Οι 
ήχοι που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από χτυπήματα δακτύλων στην επιφάνεια του ποτηριού 
και συνυπάρχουν με ένα σαξόφωνο, ένα πιάνο και μια ανάσα. Ευχαριστώ τους Ανδρέα Μνιέστρη 
για το σαξόφωνο,  τη Μαρία Μεταξάκη για το πιάνο και την Βικτωρία Μαρτίνη για το ποτήρι. Το 
έργο είναι παραγγελία του οργανισμού Centro Mexicano para la Musica y las Artes Sonoras (CM-
MAS) για το φεστιβάλ Visiones Sonoras 2007 στο Mexico City και τη Morelia, Μεξικό.

Piece for Fans
± 20΄

Ανδρέας Μονόπωλης  

Το project «Oscillations» βασίζεται πάνω στα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τις 
ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του. Μεγεθύνοντας 
και μετατρέποντας τα μαγνητικά πεδία σε ακουστικό σήμα μπορούμε να ακούσουμε την 
ηλεκτρομαγνητική ρύπανση που δημιουργεί η οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή.

Όμως! πέρα από το αναμφίβολα σοβαρό θέαμα που προκύπτει από τη συνολική ανθρώπινη 
παρέμβαση στα διάφορα φασματικά πεδία, μέσα από την αλλοτρίωση προκύπτει μια “cyborg” 
κατάσταση που καταφέρνει (σε ένα συνονθύλευμα κουλτούρας)  να εμπεριέχει διάφορες εκδοχές 
καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος. Αφουγκραζόμενοι λοιπόν την ηλεκτρομαγνητική εκπομπή από τις 
διάφορες πηγές, παρατηρούμε το εκάστοτε ηχητικό αποτέλεσμα να δημιουργεί τα δικά του “glitch” 
ηχοτοπία.  Έτσι και στα πλαίσια του “Oscillations project”  το κομμάτι “Piece for fans” μεγεθύνει 
τους ρύπους που δημιουργούνται από διάφορα χρηστικά αντικείμενα. Ενδεικτικά μια σειρά από 
ανεμιστηράκια υπολογιστή κρεμασμένα σε μικρή απόσταση από μαγνήτες - πηνία,  δημιουργούν 
και   μετατρέπουν   μαγνητικά πεδία σε ακουστικά σήματα   δημιουργώντας ένα ελεγχόμενο 
μαγνητικό/ηχητικό σήμα.

Στα πλαίσια του MoCM, ενός εργαστηρίου δημιουργίας πρωτότυπων–χειροποίητων κατασκευών 
του Ανδρέα Μονόπωλη με έμφαση στην προσωπική οπτική υλικών, οι έννοιες του DIY, Cir-
cuit-Bending’s, Jung Instrumentarium και Prototyping, έρχονται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
μιας φιλοσοφίας που συνεχίζει και εμπλουτίζει την αφορμή για δημιουργική έκφραση.  Οι ιδιότυπες 
κατασκευές, οι πειραματισμοί και οι ανορθόδοξες τεχνικές διαφοροποιούν την ηλεκτρονική 
μουσική, εφόσον δεν επικεντρώνονται καθαρά στον τρόπο σύνθεσης ή εκτέλεσης. Αντ’ αυτού, 
ενισχύουν καλλιτεχνικές προτάσεις   οι οποίες είναι ανοιχτές και σε άλλους “εξωμουσικούς” 
καινοτόμους χώρους.  Έτσι και το “Piece for fans” σαν μικρογραφία μιας ιδέας για μια μεγαλύτερη 
εγκατάσταση, αφήνει στον θεατή χώρο να αφουγκραστεί το ηχητικό περιβάλλον. 

http://www.monopolis.gr/mocm/index.asp
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Scene 1
3΄ 53΄΄ 

Δημήτρης Μπάκας 

Το έργο “Scene 1” είναι το πρώτο από τα 4 βασικά ηχοτοπία που φτιάχτηκαν από τον συνθέτη για 
τη μουσική επένδυση μιας παράστασης στην Θεσπρωτία (‘Η Μουργκάνα Αφηγείται’, Σκηνοθεσία: 
Αντώνης Τσάβαλος, 1η Γιορτή Πολιτισμού, 11 Αυγούστου 2016). Το κύριο θέμα του θεατρικού 
δρώμενου είναι τα ποιήματα τεσσάρων ποιητών της περιοχής. Το “Scene1” βασίζεται σε ήχους 
(κατασκευή με πέτρα, νερό, άναμμα φυτιλιού, κ.λπ.) που προτείνει ένα συγκεκριμένο ποίημα 
(‘ομαδικό πορτραίτο’) και που αποτελεί τη βάση της πρώτης σκηνής.

Jokulsarlon
4΄ 35΄΄

Νίκος Μπουμπάρης

Η παραθαλάσσια λίμνη Jökulsárlón έχει σχηματιστεί από το συνεχές λιώσιμο του Vatnajökull, 
του μεγαλύτερου παγετώνα της Ισλανδίας. Σε αυτό το απόσπασμα της επιτόπιας ηχογράφησης 
ακούγονται, κυρίως, οι πολλαπλές μικρορωγμές των πάγων καθώς λιώνουν, οι προσκρούσεις 
των πάγων στην ξηρά και το νερό που κυλά προς τη θάλασσα. Η ηχογράφηση έγινε με υδρόφωνο.

Electronic Music #01
6΄ 00΄΄

Σπύρος Πολυχρονόπουλος  

Με αυτό το έργο προσεγγίζω το αποτέλεσμα της αντήχησης με διαφορετικό τρόπο από το 
προηγούμενο έργο μου με τίτλο «feeling of movement». Η αντήχηση προλαμβάνεται ως μια 
εναλλαγή ηχοχρωμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο. Η σύνθεση του έργου αυτού βασίζεται σε 
ηλεκτρονικούς ήχους, που εκ των πραγμάτων έχουν μοναδικό ηχόχρωμα. Το αποτέλεσμα της 
μοναδικότητας του ηχοχρώματος είναι πως ο ακροατής δεν έχει σαφή αναφορά του ήχου αυτού 
και ως εκ τούτου δεν έχει και προσδοκίες για τις αντανακλάσεις του μέσα σε ένα δωμάτιο. Έτσι, 
ο τελευταίος δεν είναι σε θέση να διακρίνει τον καθαρό ήχο (σε ανηχοϊκές συνθήκες - χωρίς 
αντήχηση) από ένα διαφορετικό ήχο με αντήχηση. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό να του δημιουργηθεί 
η εντύπωση ότι ο μουσικός είναι στο ίδιο δωμάτιο με αυτόν και παίζει τη μουσική σε πραγματικό 
χρόνο. Είναι επίσης πιθανό σε κάποια άλλη χρονική στιγμή ο ίδιος ακροατής να έχει διαφορετική 
αντίληψη του ήχου με αντήχηση διαφορετική από την αντήχηση του δωματίου του. Εκείνη τη στιγμή 
το «εδώ και τώρα» του έργου τέχνης εξαφανίζεται. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ στον 
Βάλτερ Μπένγιαμιν, ο οποίος υποστηρίζει ότι η αύρα του ηθοποιού χάνεται όταν βιντεοσκοπείται 
για μια ταινία. Ομοίως, και η αύρα της μουσικής χάνεται κατά την ακρόαση προηχογραφημένης 
μουσικής. Ωστόσο, λόγω της ιδιόμορφης πρόσληψης των ηλεκτρονικών ήχων, η Μπενγιαμίνια 
αύρα σε αυτό το έργο μπορεί να είναι παρούσα και απούσα.
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Θάλασσα
9΄ 00΄΄

Δημήτριος Σάββα  

Προγραμματική σημείωση : óΟ κόσμος σου ..... , ο φλοίσβος σου και ο παφλασμός σου.... 

inscape III
16΄ 30΄΄

Κατερίνα Τζεδάκη  

Θέμα της σύνθεσης είναι οι ανοικτοί χώροι πάνω στα βουνά. Εκεί οι ήχοι μπορούν να ταξιδέψουν 
μεγάλες αποστάσεις, να ανακλασθούν και να επιστρέψουν πίσω από περίεργους δρόμους. 
Συμβαίνει κάποτε να δημιουργείται η εντύπωση ότι το βουνό ‘τραγουδάει’, ότι υπάρχουν φωνές 
που έρχονται από απρόβλεπτες κατευθύνσεις. Παρόμοια ακούσματα μπορεί κάποιος να συναντήσει 
σε μεγάλες σπηλιές ή σε φαράγγια και μερικές φορές στις μεγάλες πόλεις, εκεί που τα ψηλά 
κτήρια σχηματίζουν, κορφές, κοιλάδες και φαράγγια. Αυτοί οι σχηματισμοί της φύσης και του 
πολιτισμού ενισχύουν συγκεκριμένες συχνότητες του ηχητικού φάσματος που δίνουν έτσι σε κάθε 
τόπο μια χαρακτηριστική ‘φωνή’. Αυτές οι φωνές φαίνεται να αντηχούν στα εσωτερικά ηχοτοπία. 
Σε τέτοιους τόπους οι εσωτερικές φωνές δυναμώνουν. Υπάρχουν φορές που η προβολή του 
έξω στο έσω συνυφαίνεται με την προβολή του έσω στο έξω. Τότε, μπορεί κάποιος να ‘μιλήσει’ 
στο βουνό και αυτό να του απαντήσει. Το κομμάτι τελειώνει με μια προσευχή για τις φωνές του 
βουνού, ψιθύρους και μεταμορφωμένους ήχους νερού. 

Radio Cement
3’ 44’’ 

Γιάννης Χρηστίδης & Co 

Η σύνθεση επιχειρεί να αποτυπώσει έναν ήσυχο (ηλεκτρο)ακουστικό «καθρέφτη» μιας 
θορυβώδους πόλης με έντονο το στοιχείο του τσιμέντου. Η πρώτη ύλη είναι ήχοι από την 
καθημερινότητα στο ηχητικό τοπίο του κέντρου της πόλης της Λεμεσού. Συγκεκριμένα, είναι 
οι ήχοι που οι ίδιοι οι φοιτητές του Τμήματος Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου επέλεξαν 
να ηχογραφήσουν, προσπαθώντας να απεικονίσουν ηχητικά τον τρόπο με τον οποίο η 
ανοικοδόμηση αντανακλάται στο αστικό θορυβώδες τοπίο.

Όρθιοι ήχοι (Sons debout)
Μάκης Σολωμός

Απρίλιος 2016, κοινωνικό κίνημα (διαδηλώσεις) ενάντια στον νέο νόμο εργασίας, αρχή του 
κινήματος «Όρθια νύχτα» (Nuit Debout) στην πλατεία της République στο Παρίσι, το οποίο 
εξαπλώνεται και σε άλλες πόλεις. Απεργίες στα πανεπιστήμια, ιδιαίτερα στο Paris 8. Στο 
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Τμήμα Μουσικής, προσπαθούμε να συνδυάσουμε πολιτικό περιεχόμενο με μουσικο-ηχητικό 
περιεχόμενο. Καλούμε τους φοιτητές να ηχογραφήσουν τα γεγονότα και να πραγματοποιήσουν 
ηχητικές συνθέσεις.

Vagues
5’53’’ 

Marie Mouslouhouddine 

Vagues is a sound creation which uses sounds recorded around the social movement that 
took place in Paris against the «Work Law» between March and May, 2016. As I lived the 
movement in different ways, I wanted to rewrite it with sound and show its tensions as much 
as its moments of quiet; I also wanted to question the listener about the role of the police in 
such social movements, and more generally to suggest a thinking about diverse ills in society. 
Thus, this creation goes from the loudness of confrontations in the streets to murmurings of 
music played on Republic Square, from the intensive media coverage of a climate of tension 
to collective peace feelings during events as concerts of the improvised orchestra « l’Orchestre 
Debout».

Bouts de sons
1’01, microfilm

49.3
0’56’’, microfilm

Guillaume Loizillon

Tiens-moi la main 
5’16’’ (Acte I, Paris – Saint-Denis, avril 2016)

Makis Solomos

Απρίλιος 2016, κοινωνικό κίνημα (διαδηλώσεις) ενάντια στον νέο νόμο εργασίας, αρχή του 
κινήματος «Όρθια νύχτα» (Nuit Debout) στην πλατεία της République στο Παρίσι, το οποίο 
εξαπλώνεται και σε άλλες πόλεις. Ένα montage ως μαρτυρία. Όλοι οι ήχοι προέρχονται από 
ηχογραφήσεις (πλατεία της République, προάστειο του Saint-Denis κοντά στο πανεπιστήμιο 
Paris 8 και διαδηλώσεις) εκτός φυσικά από την αρχή (πρώτα μέτρα του Jonchaies του Ξενάκη). 
Μετάφραση των λόγων που ακούγονται: «Θα εγκατασταθούμε εδώ ως τα μεσάνυχτα», «Επιτροπή 
“γνώση”» (πρώτο μέρος, αυτοοργάνωση στην πλατεία της République)· «Paris 8 μπροστά», 
«Οι αστοί στο RMI (κατώτερος μισθός), οι εργοδότες στο RSA (επίδομα για ενσωμάτωση), «Όλοι 
μπροστά μισούν την αστυνομία» (δεύτερο μέρος, συνθήματα διαδηλωτών)· «Τι πρέπει να 
κάνουμε ενάντια στα δακρυγόνα; Κολλύριο και λεμόνι. Και προπαντός να μην τρίψεις τα μάτια 
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σου. Το νερό δεν κάνει» (τρίτο μέρος, διάλογος)· «Ε! Κράτα μου το χέρι» (τελευταίο μέρος, 
φωνή παιδιού).

TU dors toi ?
7’ 59’’

Eliott Gualdi

A debout
5’ 04’’

Vincent Guiot (sons), Nikita Blauwart (images)  

A debout is a short and audiovisual echo of the French social movement Nuit Debout. Shot 
in April 2016, place de la Liberté in Rennes and place de la République in Paris, this movie is a 
testimony of an active movement. It’s a personal reappropriation of the talk and public space, 
with pictures and sounds.
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Sound, Noise, Music and Everyday Life: Bipolarities and 
Relativities

Kostas Paparrigopoulos
Musicologist, TEI of Crete
kpaparrigopoulos@yahoo.com

Abstract 

Noise, the “unwanted sound” as mainly defined in acoustic ecology, is usually registered in the 
collective imaginary as a source of annoyance, as dirt, that needs to be controlled by the state. 
At the same time, in the field of music, noise has been studied, with growing interest from the 
early 20th century, resulting in a large number of related music and bibliographic works. 

In this presentation, I will refer to some theoretical “generalizations” that have been created 
in relation to noise, occurring in bipolar forms, and concerning both music and the experience 
of everyday life. More specifically, reference will be made to bipolarities classifying sounds as 
musical or unmusical, noisy or unnoisy, wanted or unwanted, and soundscapes of high or low 
fidelity (hi-fi / lo-fi). 

The presentation focuses mainly on observations concerning ethics, aesthetics and freedom in 
art, the shaping and the expression of individual and collective subjectivity, and the probable 
social, environmental, political, and even geopolitical implications of such bipolarities. 

Keywords

Μusic and noise, wanted and unwanted sound, bipolarity and relativity. 
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”Noise”: the word and the meaning
or the adventures of an absent literality

Mniestris Andreas
Associate Professor
Electronic Music Composition

Abstract

Observing that the word “noise” is used inclusively, impeding communicational accuracy on the 
technical level because it usually refers to a wide range of meanings categorisable on one hand 
to measurable properties of audio signals and on the other to percieved sonic qualities, this 
article attempts a search of the litteral meanings of this word (in greek: θόρυβος). This starts 
with the definition of it in the mathematical theory of communication and continues to the very 
origins of the word. The ultimate goal of this intervention is hopefully functional, in that, the 
detailed presentation of the various uses of the word noise, can render clearer the distinction 
between the different aspects of its multifaceted semantics which range from the various types 
of nuisance to the direct specification of certain characteristic types of sound.

Keywords

Νoise, sonic environment, acoustic communication.
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Acoustic Indicators as Urban Quiet Area Eligibility Criteria.
The Case of Mytilene

Aggelos 
Tsaligopoulos
PhD (c) Acoustic 
Ecology 
Laboratory, 
University of the 
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tsaligopoulos@
env.aegean.gr

Abstract

The growing urbanization rate has led to a number of environmental pressures that have an 
impact regarding the quality of life and the levels of biodiversity. The human socio - economic 
interactions have a vast effect on urban environment that could be a source of pollution, 
including the case of environmental noise. Quiet Areas in agglomerations, as defined in the 
2002/49/EC Directive regarding the assessment and management of environmental noise, could 
be perceived as a societal response in order to tackle the notion of “noise” as a pollutant. The 
quiet area definition leaves ample room, while it consists a comment about the hitherto for 
promotion of quiet areas as a result of sound homogenization in the prism of their intensity 
substantially reducing the emergence of “positive” sounds regardless of their “volume”. The 
goal of this research is the assessment of Mytilene’s (Lesvos, North Aegean, Greece) Quiet Areas, 
using the Analytical Hierarchy Process (AHP) Multicriteria Analysis. Furthermore, a protocol of 
sound recordings was designed in order to export the acoustic biodiversity indices. The results 
indicated urban green areas as candidate Quiet Areas, which supports the hypothesis that 
“quietness” and increased levels of biodiversity are interdependent.         
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Ecological Connectivity Research and Contemporary 
Architectural Intervention in Urban Environments. 
Connecting the Quiet Areas of Mytilene

Aggelos 
Tsaligopoulos
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env.aegean.gr

Abstract

Urban green and quiet areas could provide ecosystem services, have a positive impact on the 
quality of environment and offer a range of environmental, social and cultural opportunities for 
city dwellers. The contemporary Greek city with the fragmented small-scale green areas and the 
heterogeneous urban voids, as a result of ownership disputes or illegal construction, requires 
the creation of an urban green network in order to sustainably interject with the consecutive 
build environment. The degree of connectivity in urban green spaces is undeniably important 
regarding biodiversity conservation, while the existence of green corridors could reduce 
negative impact of several landscape attributes such as distance and isolation. The degree 
of ecological connectivity affects population dynamics in fragmented ecosystems and differs 
both in a structural and functional level. An important step in order to achieve the desirable 
degree of connectivity is the assessment of areas under consideration, not as independent 
units, but as disconnected components of a landscape that requires reconnection, within the 
urban environment. Furthermore, a homogenous soundscape could be the result of both, 
structural and functional connectivity. An essential requirement in order to successfully plan 
and design a connection amongst urban quiet areas is the collaboration between ecologists, 
urban designers and architects, which will operate in a common conceptual framework. The 
soundscape characteristics that promote ecological connectivity, might favor the behavioral - 
functional responses of several bird species. The common assessment of numerous landscape 
and soundscape metrics of the small urban setting of Mytilene (Lesvos, Greece) along with the 
identification of behavioral traits such as the mapping of bird territories in the areas under 
consideration may provide sufficient evidence in order to highlight the degree of ecological 
connectivity. Finally, the specific procedure could pose as an opportunity for architectural 
interventions that are truly sustainable.
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Assessing the Acoustic Complexity of Bird Dawn Choruses in 
Various Urban Soundscapes

Nikoleta 
Arkolaki
Acoustic Ecology 
Laboratory, 
University of the 
Aegean 
env11005@env.
aegean.gr

Abstract

The purpose of the specific research was the assessment of bird dawn choruses complexity in 
different urban soundscapes, by evaluating the acoustic complexity index (ACI). Furthermore, 
an extensive review regarding the ecoacoustic event of bird dawn chorus was conducted in 
order to assist future research on the issue. The methodology that was followed consisted of 
several soundscape recordings during the dawn chorus in several urban green areas in the cities 
of Athens and Mytilene. The sound files collected in uncompressed form (.wave) were imported 
in R Statistics Software in order to obtain spectrograms and several acoustic biodiversity indices. 
The results highlighted the differentiation regarding the complexity of dawn chorus, amongst 
the soundscapes under consideration.  
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The effects of Chios Island Airport in the daily life of neigh-
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an interpretative phenomenological approach
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Music Therapist, 
Post-doctoral Researcher, 
Ionian University
mitsiako@gmail.com

Abstract

Every noise, in other words every unwanted sound, is more than annoyance as it presents a real 
threat to the human health. Increased levels of stress, sleep problems, hypertension, cardiovascular 
diseases and other health conditions have been attributed to air traffic noise exposure. For the 
people who reside or work around the Chios Island Airport, the air traffic noise during landing and 
takeoff of airplanes, as well as army helicopter, is a constant presence and potentially a harmful 
nuisance.

The present study seeks to investigate through semi-structured interviews the effects of the 
“soundscape” of Chios Airport on permanent residents whose houses border the runway. It is a 
first attempt to map particularities and difficulties they face in their daily life. The data analysis 
follows the research steps of an interpretative qualitative phenomenological analysis in order to 
shed some light and better comprehend how the air traffic noise impacts their everyday life.

Keywords

Airport, Chios island, effects, noise, interpretative phenomenological analysis.
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Abstract

Sound emanates from human and animal activities even from geophysical processes. The human 
response regarding hearing is diverse. An example of a pleasant sound could be music and 
some biological sounds similar to bird song, while sounds emanating from road traffic could 
be considered as noise. The assessment of sound intensity in relation to human perception is 
a subjective matter. Nevertheless, sound level meters could contribute to the identification of 
intensity. The specific research assesses both perceptual and sound measurement data, using 
questionnaires and soundwalks, while conducting noise measurements. More specifically, 
several residents of Mytilene (Lesvos, Greece) participated by completing questionnaires and 
by conducting soundwalks. Furthermore, the data gathered, were compared with similar 
data from past research that was conducted in 2012, in order to highlight any dissimilarities 
regarding Mytilene’s soundscape. Finally, the specific research aimed at raising citizen awareness 
regarding environmental issues. In conclusion, the soundwalk practice could contribute to the 
improvement of the participant’s acoustic perception, both in urban and rural environments.               
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Abstract

Approaching architectural space in relation to sound environment, during the course of the 
twentieth century through theory and practice of architects and artists, a strong relationship is 
revealed that evolves and transforms the limits of each field. The sound environment as a core 
feature of architectural creation occupied over time architectural theory and practice, although 
the rupture between architectural and acoustic design, in the early twentieth century, marked 
the beginning of architectural acoustics as an autonomous discipline. Sound, today, is a fully 
analyzed scientific phenomenon, determined by architecture discipline as a technical detail. 
However, in the mid-century, an architectural theory that was based on personal experience 
has emerged, a trend in contrast to the visual hegemony of architectural practice. On the other 
hand, the same developments in technology and the birth of electro acoustics separated the 
unmediated relationship between sound and architectural space. These new sound theories 
revised traditional ideas about tonality and timbre and gave to the contemporary artists a new 
set of audio tools, ideal for experimentation and expression. Space sounded like nothing before, 
released by architectural acoustics, available for all kinds of sound and spatial experimentation.

This paper studies the relationship between architectural space and sound, due to some 
extent historically, based on the concept of acoustic space by architect Le Corbusier, polytopes 
by composer-architect Iannis Xenakis, architectural ecologies by historian-architect Reyner 
Banham, neo-phenomenological readings of architectural space by architect Peter Zumthor, 
musical readings of urban sound space by composer Hildegard Westerkamp and architectural 
soundscapes of the  Japanese garden by composer Michael Fowler. Finally, this paper is based 
on the doctoral thesis of Aimilia Karapostoli.
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Abstract

This paper attempts an extension of the basic idea of theoretical and practical application of 
the relation between sound, noise and motion picture in the fields of music and architecture as 
well as their involuntary couplings. The reference to the “interactive routes” is related to the 
practical investigation and the theoretical base of the short film “Dizisis”. The film constitutes an 
experimental case study. The Greek word “Dizisis” is coming from the homonymous Aristotelian 
term related to research. The film describes variants of interactive routes at the urban fabric and 
the transformation of the city sounds - noises into creative or non-creative music. The following 
method - walk is coming from the idea of the “flaneur” acting on different stylistic (quality) 
and scaled worlds. These investigated art and creative worlds provide quality traits to their 
production environments. One such feature is the particular sound and “visual colour”, in other 
words, the visual and sound character of the city, which in fact is the ornamental character that 
shapes the relation between music and architecture.
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Abstract 

The expansion of the materials of art to include sound, noise, silence, music and voice marked 
a sonic turn and an increased theoretical interest in sound as a phenomenon that invites 
us to rethink our experience of the world through listening. Soundwalks, except for being 
epistemological tools for architects, engineers, and urban planners, offer new possibilities 
for artists to explore the role of listening and sound art in urban spaces and actively involve 
audiences in the experience of urban space’s sonic qualities. This paper will discuss the role of 
soundwalks and soundmaps in the reflection of everyday urban soundscapes by presenting 
the prototype app SoundTag which was developed by Master’s students at the University of 
Edinburgh. The goal of this paper is to contribute in the discourse around the development 
of a new sonic ecology that understands soundwalks as part of a socially engaged sound art 
practice able to transform urban public spaces into hybrid areas and spaces of flows that open 
up creative research processes.
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Abstract

The representation of a specific geographic area’s soundscapes through digital mapping systems 
is a constant developing practice with various applications in the fields of research and artistic 
practice. The present paper seeks to evaluate the implementation of the sound-mapping practice 
in the context of the educational and cultural initiative ‘Sound of Kythera’. During the program a 
group of young people aged 15-17, were asked to create a soundmap of the island of Kythera, in 
which they would incorporate sound, images and texts. The aim of this paper is twofold. Firstly, 
the educational model that was implemented for the creation of the map is examined through 
an original approach that draws on the pedagogic principles of the acoustic education of R.M. 
Schafer, and the practices of ‘active learning’ and participatory design. Secondly, the cultural 
analysis prototype that was used by the participants in order to create the interpretive texts for 
the soundmap is explored. This paper concludes that the process of creating a soundmap can be a 
valuable tool, and also the creative outcome of an in-depth learning process. Moreover, it indicates 
that soundmaps, with their endless capacity to incorporate multimedia, can effectively provide a 
platform for the textual interpretations of sounds, soundscape compositions and oral histories.
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Hot Spots in Ecoacoustics: Theories and Semantics

Dr. Almo Farina

Abstract

The following regards the summary of Dr. Almo Farina’s invited lecture in the 4th Acoustic 
Ecology Conference, themed “Sound, Noise, Environment”. The lecture’s theme regards the 
topic of ecoacoustics and its applications. Ecoacoustics involves the studying of the ecological 
content of sound across a wide range of spatial and temporal scales in order to address ecological 
issues such as biodiversity management. Amongst other applications, ecoacoustics can be used 
for long-term monitoring of climate change, by analyzing a large number of audio data, as well 
as for crop assessment. 
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Abstract

Within the environment of the modern school the approach of sound from the standpoint of 
acoustic ecology can be used as part of environmental education. The relationship between the 
child and the environment through sound is a significant and growing area of research that may 
result in useful findings and tools regarding the further cultivation of ecological conscience. The 
purpose of this study is to design a flexible teaching protocol, mainly targeted on cultivating 
environmental awareness, by drawing on the interdisciplinary framework of acoustic ecology. 
For the purposes of this research, we created a programme of environmental education for 
primary school children, based on experiential, collaborative and multi-sensory learning. Under 
this programme, the children are actively involved as attentive listeners, discovering the natural 
and manmade sound environment. Through multiple, flexible and collaborative activities such 
as soundwalks, the creation of soundmaps, the sonic exploration of the school and the wider 
area, the connection with other subjects (such as the role of sound in literature), we are creating 
the precondition for a multi-modal approach in learning, which can contribute to the skills 
development and environmental interest of children. At the same time, the program encourages 
exploration and experimentation, highlighting the self-activity of children and creating a fertile 
ground for critical thinking regarding the optimal quality of the acoustic environment.
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Urban sound scape: implementation in music and movement 
education
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Abstract

This paper discusses the implementation of an educational intervention that took place at a 
primary school of Attica during the afternoon programs of music and movement education.  
The objective was the development of auditory perception and auditory consciousness and 
pupils’ awareness towards environmental sounds with a view to form their own meaning of 
their sound environment. Pupils involved themselves in activities motivated by natural sound 
stimuli they observed in their split school yard. The practice of “sound walk”, active listening, 
sound memory and field recording were used while children collected audio material which, 
creatively processed, gives meaning to the sound environment of their school. During the 
implementation, the ambient sounds were utilized as primary materials which were tracked, 
explored, worked out, and represented according to the techniques of music and movement 
education. Thereinafter, children used the sounds collected in collaborative music and movement 
activities creating their own compositions.  
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Abstract

The main purpose of this paper is to present school practices about environmental awareness 
on sound and hearing issues like noise and protection from noise, loudness and its effects to 
health and the efforts of humans for environments with good acoustic and sound quality. For 
this purpose, an exhibition has been set up as part of an educational museum, with objects on 
sound and hearing, known, less known or unknown to students, organized into a program that 
could be useful to any teachers’ educational needs. 

More specifically, the specific program was developed at the Experiential Education Laboratory 
(E.E.L.) of the directorate of Primary Education of Messinia. In this program a “Literacy Museum” 
open to students during 2015-2016 was developed. This museum hosts a section titled ‘’Sound 
and Hearing’’, which is presented here, accompanied by its educational material and the general 
interactive presentation methodology.

Students (a) have the opportunity to understand issues about sound, which is invisible but affects 
our lives, through “tangible exhibits” (b) accept stimuli to critically reframe their knowledge 
and information about sound, in order to acquire the foundations for a “sound literacy” (c) 
create “artifacts” with their own hands and understand the sonic properties of the materials 
through the ability to control them (d) connect the sound and hearing issues to their curriculum, 
according to their cognitive level (class). The program is suitable for an interdisciplinary approach 
to Music and other subjects. Related to the wider school literacy, gives very good results and it 
can be applied to every school, without any extra resources, with simple or no materials at all. 
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Abstract

This project attempts to identify the past soundscapes, as they are described in literary texts. 
Skiathos island has been selected as a study area and the data that has been used comes from 
those texts of Alexandros Papadiamantis, which are included in the training material for the 
secondary-grade education courses. The passport for the exploration of literary soundscapes is 
provided by the references of Papadiamantis at Skiathos place-names. The correlation of sounds, 
which are described in literary texts, with identified geographic locations is achieved through an 
index containing the text titles, the recognized sounds from texts and known positions at which 
the place-names are referring to. The description of soundscape components, from the era of 
the literary texts, is accomplished by combining the above mentioned data. A categorization of 
sounds, based on their origin, and moreover a thematic representation of the literary soundscape 
components allow the cartographic juxtaposition of the past with the present. This effort aims 
to set a background for the introduction of the meanings of Environment, Sound and Acoustic 
Ecology in the educational procedures through literature and mapping.
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Soundscape in counterpoint: the water and maskoula
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Abstract

The paper is a brief excerpt of my fieldwork in Apikia mountain village in Andros island, 
Greece, in 2010.  Focusing on “maskoula”, an explosive type of firework used mainly during 
Easter celebrations, it is an example of the cultural dimension of sound within social analysis. 
“Maskoula” are regarded in relation to the wider Apikian soundscape, which is predominantly 
characterized by the constant flow of water, highlighting the theoretical- anthropological 
approach on “nature” as a cultural category, together with the politics of natural resources 
management. Both maskoula and water are put into interrogation from a perspective, and in 
relation to cultural perceptions of gender, tradition, locality and cosmopolitanism, as manifested 
in the “cultural micro-climate” of the Andriotic village.
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Visions of noise: noise as a meeting place of the individual and 
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Abstract

In this article, we attempt to explore the meaning of “noise” a) through the theory of R.M.Schafer 
in the way it is presented in his book “The New Soundscape: Our Sonic Environment and the 
Tuning of the World”, according to which noise is considered something negative, harmful and 
destructive and b) through Marie Τhompson’s thesis, in the way it is developed in “Beyond 
Unwanted Sound Noise, Affect and Aesthetic Moralism”, in which she presents more recent 
views and arguments about noise and its negative or even positive “affect” on us. 
The methodology we followed in this project, is based on a qualitative and statistical survey in 
retrospect as well as an analysis (all of which are in progress), of the attitude of the subjects in 
terms of the negative and or the positive effects of noise.  
The answers we have received, lead us to the conclusion that the respondents, (although the 
majority believes that noise is something negative and harmful but it also affects people’s 
time, space, symbolic world e.t.c), recognize that noise has other functions as well: it provides 
information, it transmits information to and from the surrounding space, it creates (through 
recognizable sounds-noises) a feeling of familiarity and safety, it marks an external or internal 
change, it is used as a means of outward human expression and ecstasy, artistic creation, even 
cure.      
This range of answers we received, leads us to the conclusion that a general definition of noise 
is impossible to achieve, for noise is always related to the personal experiences of the subject-
hearer. 
Νoise is possible to range from destructive to socially processed, therefore has become familiar 
to the human ear. 
Hence, we could argue that noise always remains the “other”, with the difference that this 
otherness is a moving otherness, in relation to the variety of different scale and quality effects 
and the results it has on the subject-hearer. 
The pattern and range of this move, as well as the constant effort of confrontation and 
manipulation of noises, construct a highly complex structure of relationships and visions of 
noise, as well as a common meeting place of the individual and the communal soul.      
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From Xenakis to “Sons Debout”
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Abstract

As an acoustic phenomenon, noise has negative connotations. Ηowever, many musical 
developments are due to the creative integration of noise into music. In this text, we will see 
that musical embodiments of noise are sometimes related to the critical role that music can play 
in social and political fights, replacing in a way the dissonance in the interpretation given to it 
by Adorno with reference to the first atonal music. We will develop two examples. First, the 
example of Xenakis, whose masses, fortississimi, etc. in his first works can be interpreted as a 
representation of the historical fights of the Greek Resistance and Civil War and from whom the 
(musical) revolutionary works of the 1960s give movement to the (socio-political) revolution of 
May 1968. And then, the example of a recent project, “Sons Debout”, which accompanied the 
French social movement “Nuit Debout” during spring 2016.
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Noise Poetics.
Composing with Urban Soundscapes

Stelios Giannoulakis
Composer, Sound Designer, Engineer
3 Septemvriou 120, 10434 Athens Greece
http://steliosgiannoulakis.wordpress.com
stgiann@yahoo.com

Abstract

This paper attempts to analyse the role of urban soundscape in electroacoustic acousmatic 
composition, looking at my own work, as well as with a view on contemporary music in general. 
Exploring the concept of noise in our culture, I approach the mechanisms that allow the sounds 
of everyday experience to participate in the development of a poetics rich in emotional dynamic, 
connected with fundamental elements of our music tradition and directly dependent on the 
way we experience sound.

A large part of my source recordings take place in the city. Urban soundscapes have become 
the new natural sound environment for the people of the city. Over a century of exposition 
to sound by machines, crowds, plastic and metal, pure tones and recorded music embedded 
in everyday background, tends to redefine the processes and archetypes that govern the way 
we evaluate sound as art, as well as our emotional responses to it. The meaning and cultural 
significance of noise radically changes.

Having chosen recorded sound as the main material of my sonic art, I sometimes use unprocessed 
sound and drive the composition forward by cutting, juxtaposing and mixing, playing with 
connotations and the locally emerging myth. Alternatively, I might use the recording as a 
malleable material that I can change and warp around to the extreme. ‘Real world’ sound 
has always had a certain power on the mind of the listener and so have the processes of its 
transformation, subtle or dramatic, gradual or sudden, playing with degrees of recognizability 
and laying out some kind of idiosyncratic dreamscape for listeners to let evolve and explore in 
their own mind.
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Sound Composition: The Soundscape of Agiofarago
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Abstract

The sound composition “The Soundscape of Agiofarago” communicates an acoustic experience 
and reveals the acoustic ecology of the Agiofarago gorge in Crete, Greece. The composition is 
constructed by subtle sound montage of sound scenes derived from multiple location recordings. 
Within the composition, various moments of the transformation of the soundscape within one 
day cycle are exposed. The recordings chosen for the final composition are representational of 
the soundscape, characterised by sonic fullness and liveliness and provide an expressive sound 
image of the environment. 

We present the theoretical background as well as the methodology we followed for the 
composition of the Agiofarago soundscape, which included: short visits and stays, on-site 
personal experience and observation, identification of the areas that are indicative of the 
acoustic ecology of the area, multiple location recordings, in-depth listening and classification 
of audio material, identification of the results and identification of the species, selection of the 
most prominent sound excerpts, sound montage, mixing and the final composition.
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Hybrid Soundscapes on the island of Vido
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Abstract

This paper refers to the creation of music for a dance performance by Evangelia Randou and 
Achilles Chariskou within the framework of Vida Laska 2016 Festival in the small island of Vido, 
Corfu, Greece. The purpose of the composition was the collaboration of the choreography - in 
a limited open space surrounded by olive trees - with different sonic textures and soundscapes 
of the island. The diversity of the island’s fauna includes rodents and birds producing yodels, 
chatter and chips with diverse spectral characteristics and dynamic ranges. In an initial stage, 
the soundscapes of the island were studied at different times of the daily cycle. Then, selected 
recorded samples were characterised and categorised. Eventually, the sound files were 
processed both in the time and spectral domain. During the compositional process, the selected 
soundscapes were mixed with different related or unrelated soundscapes, mainly from the rain 
forest of the Tortuguero region in Costa Rica, in order to create a hybrid soundscape. Additional 
recorded samples of traditional instruments and voice were used as a third compositional 
material. The impregnation of the island’s local soundscapes with external ones creates diverse 
hybrid sound “portraits” of the place and emphasizes the coexistence of seemingly opposed 
seasonal sounds (strong wind with crickets, hail with swallows, etc).
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Micropolitics of Noise
Long Duration Sound Art Performance 
A study of noise as a form of violence and its impact on the human body

Lambros Pigounis
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kinesphere@gmail.com

Abstract

Micropolitics of Noise is the first long durational Low Frequency Noise performance which lasted 
for 324 hours (8 days a week for 7 weeks). It is a multilayered experimental work that above all 
makes a socio-political statement on the enormous influence that the concepts of frequency, 
vibration and energy in sound have in our lives on physical and psychological levels. Sonic energy 
and more specifically noise, is a natural phenomenon. Noise generates both disorder and its 
opposite, the world. Music generates power and its opposite, subversion.

The initial aim of the work was to remind the public that the sonic energy is a subjective 
phenomenon of contact with the body and it is very powerful! It is a kind of energy, the positive 
and negative effects of which are usually overlooked or underestimated by the global community.

The title Micropolitics of Noise refers to the processes that seek to intensify frequency vibration as 
a technique of affective mobilization. In other words, it refers to the political economy of music.

The performance follows and simulates a microscale of affective mobilisation in the social web. At 
the same time, the research aspect of the work is shaped each day in real time as the performer 
draws and writes on the walls about the embodied physical and psychological effects of the 
affective mobilisation.

This presentation is about the basic concept of the work and its relation to the artistic intention 
in the performative space. All information presented is based on the relevant audio-visual 
material produced during the performance as well as on the results extracted by the visitors’ 
questionnaires. 

A full description and analysis of the work can be found in the personal website of the artist: 
http://kinesphere.virb.com/micropolitics-of-noise-a-sound-art-perfo
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Abstract

The display of a sound artwork in an exhibition space implies the creation of a potential network 
of relations between the body (visitor), space and sound. In this paper, the analysis of the 
aforementioned relations is based on purely audio or audiovisual artworks that have noise as 
their subject matter and were displayed in Athens from 2012 to now.
Since sound generates space, this paper explicates space as a living instrument by taking into 
account the analysis of the morphological characteristics of the space based on agents, such as 
the human presence. This case is analyzed on the basis of handmade noise machines created by 
George Tsopanos. The artworks were displayed in his exhibition ‘Intonarumori: the noise of art’ 
inspired by Russolos’ manifesto ‘The Art of Noises’. The case that sound redefines the public and 
private boundaries is presented with the artwork ‘Internet Noise as a Structure’ of Null Pointer 
Constant that deals with the sound of social media as an incoming noise at home.
Then, the network of relations which were produced by sounds that are beyond the human 
hearing range is presented. Τhe human body interacts with these sounds/ vibrations in a pre-
subjective and pre-conscious way. In this case, the potential relations of embodied experience 
are analyzed according to Massumi’s concept of affect. This is accomplished with the project 
‘Electrical Walk’ of Christina Kubisch in which noise disturbs the reception of the installed 
sound environments. In particular, the visitor listens to the electromagnetic fields of the city 
and the artwork highlights the city vibrations. Finally, the case that sound refers to a contextual 
framework and is decoded by the visitor using listening as a cultural practice is presented with 
the audiovisual installation of Medea Electronique ‘Beyond Reasoning’. The artwork is inspired 
by Attali’ s work ‘Noise’ and presents noise as a disruption of the social process.
The chosen approach attempts to present sound art as a relational practice that takes into 
account sound, space and the body as a non-hierarchical unity.
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Abstract

This paper refers to the recording techniques applied during the «Optic-acoustic Ecology» work 
of the Technological Institute of Ionian Islands which was realized between January 2011 and  
April 2013.

In the following text, these particular techniques as well as the advantages and disadvantages 
of each on the field are presented analytically and comparatively. The recording techniques 
applied by the working team were three: M/S stereo (Mid/Side), surround Double M/S and the 
surround microphone Holophone H2-Pro 7.1. Their application was based on the purpose of a 
later study of their results and of putting forward some useful conclusions as for the efficiency of 
each method. Each technique is subjectively evaluated on the ability to provide efficient sound 
field coverage and good localization of sounds in it. Also, the methods are evaluated objectively 
and comparatively on their installation and operation difficulties, the configuration alternatives 
they provide on the later stage of post-production and their cost. Finally, an evaluation is made 
on the ability of the aforementioned techniques to be utilized in recording activities by groups 
stemming from several stages of the educational process.
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Abstract

The present research is concerned with the determination of technical requirements and 
methods for developing a model for audio and video recording of a trail network, in order to 
create multimedia applications of first person perspective, namely the complete and realistic 
view of the trail crossing: whatever a hiker would see, hear and therefore experience.

The portable recording system developed during this research, presents an innovative 
technological solution, successfully combining two independent recording systems that can 
be carried by a hiker on a trail: a high-quality multi-channel audio recording system supporting 
stereo to 5.1 surround sound and a high-definition video recording system.

This publication refers to surround sound recording and the process through which the most 
suitable technique was chosen, adapted and mounted onto a hiker-recordist in order to capture 
the sonic landscape. Also, different mounting positions (chest or head) and angles of the camera 
onto the hiker are presented and conclusions are drawn regarding optimum placement for 
capturing the virtual trail crossing.

The implementation of the harness onto the hiker-recordist is demonstrated and solutions to 
problems of adaptation in order for the suit to be functional in actual field recording conditions 
are proposed. Moreover, the demanding process of recording and filming on the “Battery” trail 
of Fiskardo, Kefalonia is described, as well as the methodology used, the problems encountered 
and how they were overcome. Furthermore, the processes of sound editing, video processing 
and the creation of the final multimedia application are presented.

Finally, we conduct an initial assessment of the specific research where the problems and 
shortcomings encountered are clarified, practical solutions are proposed and requirements for 
the recording and reproduction in surround sound format are set.
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Paths, surround recording techniques, first person perspective, point of view, filming, multimedia 
applications.
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Abstract

Bees are one of the most important types of insects in our ecosystem. Researchers are always 
fascinated by their industriousness and their communication inside the beehive, and therefore 
most of their research is focused on these two characteristics. However, this article will focus on 
the interesting sounds produced by the members of the “bee society”. 

This article will highlight the continuing importance of bees in Greece through references to 
ancient Greek civilization, mythology and literature. In addition, the article will identify the 
various bee species found in Greece today. Part II of the article focuses on how bees communicate 
with each other by studying entomological and physiological dimensions as well as analyzing 
the specific acoustic codes of the “bee society”. Particular attention will be given to specific 
interesting sounds due to their contribution to the viability of the bee colony.  Finally, in light 
of the above acoustic analysis, the last section includes an interdisciplinary educational project 
proposal of integrating the beehive paradigm into early childhood educational programs. 

The theoretical framework of this project is based on the interdisciplinary, experiential, creative, 
and cooperative learning suggested by the contemporary pedagogical approaches. Main goals 
of this project is  the development of children’s’ acoustic perception by teaching them to listen 
carefully and, by asking them to compare sounds, reproduce them and assess them, creating in 
this way their own soundscape. Furthermore, through the examination of the different sounds of 
the three members of the bees’ society (worker bees, queen bee and drone) and their variations 
depending on the circumstances of the bee colony, children will not only become more sensitive 
towards the nature and the protection of the environment but also they will understand better 
the crucial role of each member in a society, either a bees or human society. This interdisciplinary 
educational project proposal which draws upon a variety of cognitive subject introduces to the 
children the sounds of nature.
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Abstract

Since the beginning of the last century technological progress has brought important changes 
to music creativity and aesthetics, accepting any possible sound as raw material for music 
composition. Noise in particular has been the essence of various music trends and compositional 
techniques due to its frequency spectrum and psycho-acoustic impact.

At the same time digital applications using sound as the main carrier of information are 
implemented into the educational process regarding acoustics and music curricula. Research has 
shown that interacting with sound promotes the student’s learning ability and thus can play a 
vital role in education and research.

This paper suggests the audio game Cerberus as the means to introduce students into the sonic 
properties of noise and facilitate their experimentation with relevant compositional techniques. 
Players must successfully complete the game to be rewarded with access to the respective 
compositional environment. In that process they come in contact with three kinds of studio 
noise, as well as with the tools to digitally process it.

The following text first reviews the conceptual and practical frame for using noise in electronic 
music composition. Then it explains the educational benefits of audio games, as pointed out 
by research in current literature. Consequently it presents the audio game Cerberus in terms of 
audio mechanics and sonic design. Finally, the future development of the project is mentioned.
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Cicada Whisperer:
An interactive interface for the study of the cicada’s rythm
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Abstract

In this paper, we study the rhythmical variation of cicadas during the Greek summer through 
a novel interactive application named Cicada Whisperer. The main scope of this experimental 
interface Cicada Whisperer, apart from the study of the rhythms of cicadas, is  the  integration 
to musical composition and performance. Recorded samples at the Ancient Agora during the 
summer 2015 are used in this application and through these, the user can experiment in real 
time the kind of rhythm as well as the tempo of the samples of the recorded cicadas, by moving 
his/her hand on the board. 
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Abstract

Recently, the acoustic communication of birds and birdsong analysis are on the centre of 
multidisciplinary researches involving the fields of acoustic ecology, bioacoustics, neurobiology, 
mechanical learning and zoo-musicology.

In this article, we aim to highlight the cultural, ecological and musical values of bird song content 
in education in order to sensitize students on protecting and optimizing ecosystem balance and 
understanding the origins of musical structures observed in the world of avifauna.

In the first part, we sketch the scientific background around the acoustic communication of 
birds through spectrographs for the emergence of musical microstructural and macrostructural 
elements (patterns, motifs, melodic shapes, rhythm, texture, dynamics, spatialisation of sound).

In the second part, we present an educational framework for educational interventions to 
understand the language of birds with the ultimate goal of audio / musical programming in 
digital school focusing on exploratory and creative learning.

In the third part, we present a case of implementation of this proposal with the use of new 
technologies in the digital school and other educational proposals for the promotion of 
biodiversity and recognition of the sounds of birds of the same family. 

Finally, a reference is made to the development of Shazam learning engineering technologies to 
identify bird species according to their call to different regions during different seasons.
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